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Collapse Keep Collapse Keep Collapse Collapse Collapse 

Riot Control Riot Control Riot Unrest Riot 

Isolation Status Quo Isolation Opening Status Quo Isolation Opening 

Crisis Optimization Crisis Optimization Crisis Crisis Crisis 

Worriment Calmness Worriment Calmness Worriment Worriment Worriment 

Retreat Presence War Retreat Retreat Retreat Retreat 

آسمان رب زمین 
 شد بخیل

 آری هب اتفاق 
 جهان

 توان رگفت می

رسارس زماهن رپ از 
 جنگ بود

 شعله اانفتحنا

مشرق و مغرب 
 رگفت

 کند شهر اریان

رپ آشوب و  
 رنج

 باشد اندر رپده
 اهی پنهان  بازی 

 غم مخور

 رد داریه قسمت

 ما نقطه تسلیمیم

 Consistency value :  1 
 Incons. descript. :  0 
 Total impact score:  40 

 Consistency value :  1 
 Incons. descript. :  0 
 Total impact score:  13 

 Consistency value : -1 
 Incons. descript. :  1 
 Total impact score:  52 

Consistency value : -1 
Incons. descript. :  1 
Total impact score:  15 

 Consistency value : -2 
 Incons. descript. :  1 
 Total impact score:  33 

 Consistency value : -2 
 Incons. descript. :  1 
 Total impact score:  31 

 Consistency value : -2 
 Incons. descript. :  1 
 Total impact score:  30 
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 ۹۳۱7پژوهی ایران  حامیان و همراهان آینده
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 پیشگفتار   5
      

 بخش اول    

 شناسی روش   7
      

 دومبخش     

 بندی مسائل نتایج رتبه   91
   
  

 بخش سوم 

 های سیاسی بندی متغیرها از منظر نگرش تحلیل تفاوت رتبه  91
   

    
 بخش چهارم 

 های موضوعی های حوزه یافته   77
 اقتصاد، سیاست، جامعه، فرهنگ، محیط زیست، سالمت و علم و فناوری   

      

 بخش پنجم    

 9917عامل در حال ظهور سال  7   907
      

 بخش ششم    

 9917سناریوهای ایران    965
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 مسئله  900اهمیت و عدم قطعیت   987
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صورت آنالین به محتوای این گزارش دستتترستی  توانید به میwww.ifs1397.ir سایت اختصاصی  از طریق وب

تر به منابع  و  اند و امکان دسترسی سریع داشته باشید. در نسخه آنالین بخشی از ارجاعات از طریق پیوند برجسته شده

 نیز فراهم شده است. 9917پژوهی ایران  های تعاملی برای مشارکت در تکمیل آینده همچنین امکان
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سرانجام رسانده و   تاکنون به 9919بان از سال  ای است که آینده  پژوهی ساالنه آینده   پنجمین پروژه »9917پژوهی ایران   آینده«      

بان است که قصد دارد نگرش خردمندانه بته آیتنتده را وارد ف تای  ساالنه در مسیر هدف کالن آینده   کند. این پروژه  منتشر می

 قدم بردارد. »بهتر برای همه  آینده«عمومی کشور کند و در مسیر تحقق شعار 

بان تنها معطوف به پژوهش علمی آینده   پژوهی است اما رویکرد آینده ای پژوهشی تخصصی در حوزه آینده بان، مجموعه  آینده      

سو و سرنوشت امروز و فردای ایران از سوی دیگر، متبتاحت   های علمی از یک  نیست. ما قصد داریم با ایجاد پیوندی بین پژوهش

 نفعان قرار دهیم.  مند در اختیار مخاطبان و ذی صورت کاربردی و روش پژوهی را به تخصصی آینده

پژوهی است امتا  های علمی آینده مند مبتنی بر روش یک پژوهش روش  های حاصل از شود، یافته آنچه در این مجموعه ارائه می      

پژوهشی استفاده و تالش شده است تا با نزدیک شتدن بته زبتانتی  -نتایج، از قالبی فراتر از یک گزارش علمی    برای ارائه عمومی

ای  گیری از جداول و عناصر گرافیکی، قالبی برای ارائه محتوا تدارک دیده شود که استفاده از آن برای طیف گستترده  ساده و بهره

های مختلف دانشگاهی که همه   پذیر باشد. در نتیجه مخاطبان این گزارش نه تنها پژوهشگران و دانشگاهیان حوزه از مخاطبان امکان

پرورانند.  در گزارش امسال هم با فرض ایجاد آشنایی اولیه بتا بترختی  این سرزمین را در سر می   آینده   ایرانیانی هستند که دغدغه

ایم که پتیتش از  های گذشته، از معرفی و تکرار برخی مفاهیمی اجتناب کرده بان در سال  پژوهی برای مخاطبان آینده  مفاهیم آینده

هتای   تواننتد بته گتزارش مندان برای آشنایی بیشتر می ایم. عالقه ها پرداخته این در قالب مقاله و گزارش با تفصیل بیشتر به شرح آن

 شناختی و تجربی است.  تر روش های دقیق گذشته و نیز مجموعه مقاالت مستخرج از آن مراجعه کنند که حاوی بح   چهار سال

بان جلب مشارکت نهادهای علمی و اجرایی کشور در اجرای این پتژوهتش   پژوهی ایران، تالش آینده  از چهارمین دوره آینده       

جمهوری و هتمتراهتی   های استراتژیک ریاست  با حمایت و مسئولیت انتشار مرکز بررسی »9916پژوهی ایران   آینده«ساالنه بود. 

ها و نهادهای علمی هتمتراهتان   نیز تعدادی از انجمن »9917پژوهی ایران   آینده«سرانجام رسید. در   های علمی به  تعدادی از انجمن

در  »دیتتتاک«ای از خبرگان را فراهم کردند. عالوه بر ایتن، مشتارکتت شترکتت   بان بودند و دسترسی به طیف گسترده  آینده

در فراخوانی خبرگان بترای  »سیویلیکا«کاوی مسائل در حال ظهور و همچنین همراهی مجموعه   پژوهی امسال از طریق داده  آینده

 بود که قدردان این عزیزان هستیم. »9917پژوهی ایران  آینده«بندی مسائل از جمله محورهای اصلی تکمیل  رتبه

 

 پیشگفتار 

 در گام پنجم »پژوهی ایران آینده«

  7۹۳۱پژوهی ایران  آینده



های مرتتبتط از  آغاز شد. دریافت دو دور نظرات خبرگان و تحلیل 9916ماه  از دی 9917پژوهی ایران  سازی پروژه آینده آماده      

پتذیتر شتده  امتکتان 9917طول انجامید، اما انتشار گزارش نهایی با تاخیر و در مردادماه  به 9917تا ابتدای خردادماه  9916ماه  بهمن

مانده از سال نتایج این پژوهش ملی هم در حوزه عمومی و هم در جامعته عتلتمتی بته  های باقی بان امیدوار است در ماه است. آینده

 ای بهتر برای ایران مورد استفاده قرار گیرد. گیری آینده بح  و تبادل نظر گذاشته شده و در جهت شکل

 Email: info@ayandeban.ir  

 Facebook: http://facebook.com/ayandeban  

 Twitter: http://twitter.com/ayandeban 

 Google Plus: https://google.com/+ayandebanir 

 Instagram: https://instagram.com/ayandeban 

 Telegram: https://telegram.me/ayandeban 

بان گروه تحقیقاتی آینده  

www.ayandeban.ir 
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R G B کد رنگ   

 اقتصاد 393950 80 57 57
243 89 31 f3591f  سیاست 
169 197 0 a9c500 جامعه 
26 168 254 1aa8fe فرهنگ 
255 215 52 ffd734 محیط زیست 
111 126 137 6f7e89 سالمت 
204 204 204 cccccc علم و فناوری 

 7931های موضوعی مسائل ایران در سال  راهنمای رنگ حوزه

منتد  در صورتی که عالقه

های ثانویته  به ارائه تحلیل

و ترستیتم تصتویترهتای 

ها هستتیتد،  مرتبط با داده

تتوانتیتد بته متنتظتور  می

ها از کتد  دستی یافته یک

های مربوط بته هتر  رنگ

 موضوع استفاده کنید.

mailto:Info@ayandeban.ir
http://facebook.com/ayandeban
http://twitter.com/ayandeban
https://google.com/+ayandebanir
https://instagram.com/ayandeban
https://instagram.com/ayandeban


 بخش  اول

 شناسی روش
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پتژوهتی   آیتنتده«شناسی تکیه دارد. در پتروژه  ای است که بر روش ای فرارشته  پژوهی حوزه  آینده       

ها و  ای از تکنیک های موجود، از مجموعه تاکنون تالش شده تا متناسب با ظرفیت 991۱از سال  »ایران

علمی رو به پیشرفتی استت   پروژه »پژوهی ایران  آینده«پژوهی بهره گرفته شود.   های علمی آینده روش

 پژوهانه جدیدی را تجربه کرده است.  های آینده گیری عملیاتی از روش که هر سال بهره

های پیشین و مطابق شکل زیر   با استفاده از تجربیات سال »9917پژوهی ایران   آینده«شناسی  روش       

ها بهره گرفته شده استت. قتدم اول  ای از روش در چند مرحله طراحی شده و در هر مقطع از مجموعه

هتای   با نظر خبرگان بود. پس از آن پژوهش در دو مسیر انتتختاب 9917مسئله ایران در سال  900تعیین 

 بندی توسط خبرگان دنبال شد. بان و رتبه آینده
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 900مبنای اولیه قرار گرفتند. شیوه رسیدن بته  9916، نتایج مسائل ایران در سال 9917مسئله ایران  900برای تعیین       

در گزارش سال گذشته به شکل مفصل توضیح داده شده است. همچون سال گذشته بتر استاا التگتوی  9916مسئله 

پژوهی ایران برای پویش محیط،  مسائل ایران در هفت گروه اقتصادی، سیاسی، فرهتنتگتی،   بندی موضوعی آینده دسته

 زیست و سالمت گنجانده شده است.  اجتماعی، علم و فناوری، محیط

همین منظور از خبرگان در خصوص   مسئله بود. به 900گروه از  7نخستین قدم، مشخص کردن سهم هر یک از این       

پرسیده شد. نتایج نشان داد بیتشتتتریتن  9916نسبت به سال  9917افزایش یا کاهش اهمیت هر حوزه موضوعی در سال 

میزان افزایش اهمیت مربوط به گروه مسائل اقتصادی و کمترین مربوط به گروه مسائل علم و فتنتاوری بتود. پتس از 

های محیط زیست، سیاسی، اجتماعی، سالمت و فرهنگی دارای افزایش اهمیت شناخته شدند. با   ترتیب حوزه  اقتصاد، به

سهم از گروه اقتصادی کاسته و به علم  9کمی کردن مقادیر افزایش اهمیت بر اساا نظرات خبرگان، در نهایت تعداد 

 صورت زیر تشخیص داده شد: به 9917و فناوری افزوده شد. در نهایت سهم هر کدام از هفت گروه مسائل در سال 

 مورد 95مورد                                       اجتماعی:  97مورد                         سیاسی:  ۱9اقتصادی: 

 مورد 9۱مورد                               سالمت:  99مورد                          محیط زیست:  99فرهنگی: 

 مورد 8علم و فناوری: 
 

حوزه تخصصی قترار داده شتد و از   7های خبرگان در   در اختیار گروه 9916در قدم بعدی فهرست مسائل سال       

توانستند درباره هر مسئله یکتی از ایتن شتش   نظر دهند. خبرگان می 9917ها در سال   خواسته شد تا درباره اهمیت آن

( اهتمتیتت آن 9هنوز اهمیت ناچیزی خواهد داشت )  (۱( دیگر موضوعیت نخواهد داشت )9گزینه را انتخاب کنند: )

( اهمیت آن چند برابر خواهد 6( اهمیت آن افزایش خواهد یافت )5( همچنان مهم خواهد بود )9کاهش خواهد یافت )

گذاری کنند که در لتیتستت اولتیته وجتود   توانستند مسائل جدیدی را معرفی و اهمیت  شد. عالوه بر این خبرگان می

بندی شد و مطابق آنچه در   ها نفر از خبرگان گردآوری و جمع  نداشت. در این مرحله در هر گروه تخصصی نظرات ده

 بدست آمد. 9917مسئله ایران  900صفحات بعد درباره هر گروه موضوعی به تفکیک خواهید دید لیست 
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 7931مسئله ایران  7۱۱تعیین 



بته  98سه مورد افزایش داشت و از  9916نسبت به سال  9917مسئله سال  900سهم مسائل اقتصادی از 

 98در جدول زیر مشخص شده است. از  9916نسبت به سال  9917رسید. تغییرات مسائل اقتصادی  ۱9

مسئله جدید به لتیتستت  5مورد توسط خبرگان در مرحله اول حذف شدند. تعداد  ۱مسئله سال گذشته 

 کامل شود. 9917مسئله اقتصادی ایران در سال  ۱9اقتصادی اضافه شد تا در نهایت لیست 
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 7931تعیین مسائل اقتصادی ایران در سال 
 امتیاز مرحله اول عنوان جدید ۶۹۳۱عنوان سال    تغییرات

 ۶01 های ساختاری اقتصاد ایران  ناهنجاری ضرورت اصالحات ساختاری اقتصادی ۶  

های بازنشستگی بحران صندوق 1      ۳۱ 
 ۳۹   بیکاری ۹  

ها بحران بانک 4     9۳ 

 9۳   بودجه دولت 5  
 99   تورم ۱  
های دولت حجم باالی بدهی 9      99 
وکارهای نوپا و سنتی تقابل کسب 9      9۱ 
 9۱   رکود / رونق اقتصادی ۳  
گذاری اقتصادی داخلی و خارجی  سرمایه ۶0      95 
 91   قاچاق و فربگی اقتصاد زیرزمینی ۶۶  
 ۱1   توسعه انفجاری بازار فناوری اطالعات ۶1  
 ۱0   بازار جهانی انرژی ۶۹  
 ۱0   مشکالت زیرساختی ناوگان حمل و نقل ۶4  
سازی و پیامدهای آن  های خصوصی سیاست ۶5      5۳ 

 59/5درصد امتیاز برابر با  50زیر 
 5۹ موانع بازآفرینی و نوسازی شهری ضرورت نوسازی شهری ۶۱  

 45   سهم کشاورزی در رشد تولید ناخالص داخلی ۶9 حذف
 4۹   رکود مسکن ۶9 حذف

 مسائل جدید مورد اشاره خبرگان )اضافه(
     وکار موانع کسب   اضافه
     نرخ ارز   اضافه
   های اقتصادی نهادهای حاکمیتی خارج از دولت ساماندهی فعالیت   اضافه

 انتقال از بخش اجتماعی )اضافه(
     فقر و نابرابری فزاینده و تنگناهای معیشتی   اضافه

 )اضافه( فرهنگانتقال از بخش 
     های توسعه گردشگری چالش   اضافه

 7931تعیین مسائل اقتصادی ایران 

http://www.ifs1396.ir/1
http://www.ifs1396.ir/73
http://www.ifs1396.ir/3
http://www.ifs1396.ir/21
http://www.ifs1396.ir/63
http://www.ifs1396.ir/57
http://www.ifs1396.ir/68
http://www.ifs1396.ir/99
http://www.ifs1396.ir/10
http://www.ifs1396.ir/12
http://www.ifs1396.ir/26
http://www.ifs1396.ir/87
http://www.ifs1396.ir/44
http://www.ifs1396.ir/81
http://www.ifs1396.ir/51
http://www.ifs1396.ir/94
http://www.ifs1396.ir/93


تغییری نداشته است  و همچتنتان در  9916نسبت به سال  9917مسئله سال  900سهم مسائل سیاسی از 

در جدول زیتر مشتختص  9916نسبت به سال  9917باقی مانده است. تغییرات مسائل سیاسی  97عدد 

شده است.  با نظر خبرگان سه مسئله کامال جدید به لیست اضافه شد و در مقابل سه مسئله از اهتمتیتت 

افتاده سال گذشته از لیست خارج شدند. شش متغیر دیگر نیز تغییراتی شامل ترکیب، تجمیع و تتغتیتیتر 

 عنوان نسبت به سال گذشته داشتند.

  
  

00 
7۹۳۱پژوهی ایران  آینده  

 7931تعیین مسائل سیاسی ایران 

 7931تعیین مسائل سیاسی ایران در سال 
 امتیاز مرحله اول عنوان جدید ۶۹۳۱عنوان سال    تغییرات

 ۶۳1 عملکردها بحران ناکارآمدی های نظام قضایی ناکارایی ۶گیری  ترکیب  و شکل 

 ۶۳۶   قضاوت افکار عمومی درباره عملکرد حاکمیت 1  

 ۶9۳   ها اعتراض ۹  

 ۶۱9   اختالف نظرهای کالن حاکمیتی 4ادغام با یک مسئله  

 ۶۱۶   سیاست خارجی دولت ایاالت متحده امریکا 5  

 ۶59   حقوق اساسی و شهروندی ۱  

 ۶54 صهیونیستی-ائتالف سعودی تقابل ایران و عربستان سعودی 9  

 ۶5۶   های قدرت های سیاسی جریان نزاع 9  

 ۶45   امنیت نظامی ۳  

 ۶44   امنیت نرم ۶0  

 ۶41 المللی های بین تحریم پایداری برجام ۶۶  

 ۶1۱ عراق و سوریه پسا داعش سرنوشت سوریه ۶1  

 ۶1۱   ای روسیه آفرینی منطقه نقش ۶۹  

 ۶09/5درصد امتیاز برابر با  50زیر 
  

 های تکفیری مخاطرات امنیتی گروه ۶4
های مخالف در  مخاطرات امنیتی گروه

 داخل کشور و مرزهای ایران
۶0۱ 

 ۶04   تحوالت مناطق کردنشین کشورهای منطقه ۶5 حذف

 ۶0۶   برنامه ششم توسعه ۶۱ حذف

 90   ۶۹۳۱انتخابات  ۶9 حذف

 مسائل جدید مورد اشاره خبرگان )اضافه(
     های حاکمیتی  تکثر و تقابل نهادهای موازی در اغلب بخش   اضافه

     ناشنوایی سیستمی در فهم تحوالتناتوانی و    اضافه

 انتقال از بخش اجتماعی )اضافه(
     شهرها بحران اداره کالن   اضافه



تغییری نداشت. این عدد روی  9916نسبت به سال  9917مسئله سال  900سهم مسائل اجتماعی از 

در جتدول زیتر  9916نسبت به ستال  9917مانده است. تغییرات مسائل اجتماعی   ثابت باقی 95

وجتوه اجتتتمتاعتی  9916ای کته ستال   حوزه  مشخص شده است. با نظر خبرگان دو مسئله میان

های اقتتصتادی و ستیتاستی   شان به بخش  با تقویت سایر وجوه 9917تری داشتند، در سال   پررنگ

 منتقل شدند. در مقابل دو موضوع کامال جدید در این بخش اضافه شد.
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 7931تعیین مسائل اجتماعی ایران 

 7931تعیین مسائل اجتماعی ایران در سال 

 امتیاز مرحله اول عنوان جدید ۶۹۳۱عنوان سال    تغییرات

 ۶۱۱   فقر و نابرابری ۶ انتقال به اقتصادی

 ۶۱۹ فساد فساد سیستمی 1  

 ۶59 آیندگی نگرانی درباره آینده و احساس بی ناامیدی درباره آینده ۹  

 ۶51 و اعتماد عمومی فرسایش سرمایه اجتماعی سرمایه اجتماعی 4  

 ۶4۳   کارکردهای اجتماعی فضای مجازی 5  

 ۶۹۳   امنیت روانی و اجتماعی ۱  

 ۶۹9 تفاوتی اجتماعی و رشد فردگرایی بی تفاوتی اجتماعی بی 9  

 ۶۹1   مناقشات حقوق زنان 9  

 ۶۹0   شهرها اداره کالن  بحران ۳ انتقال به سیاسی

 ۶1۳ اخالق عمومیافول  اخالق عمومی ۶0  

 ۶1۹   مسائل نسلی ۶۶  

 ۶11   نشینی شهری حاشیه ۶1  

 ۶۶۳   تغییر الگوی خانواده ۶۹  

 ۶۶۱   تمرکزگرایی در تهران ۶4  

 ۶0۳   مسائل ازدواج ۶5  

 مسائل جدید مورد اشاره خبرگان )اضافه(

   شرقی کشور به نواحی مرکزی های جمعیت و افزایش مهاجرت از غرب و جنوب جایی جابه   اضافه

     ها انباشت نارضایتی   اضافه



است. تغیتیترات  99برابر با  9916همانند سال  9917مسئله سال  900سهم مسائل فرهنگی از 

در جدول زیر مشخص شده است. یکی از مسائل  9916نسبت به سال  9917مسائل فرهنگی 

به بخش اقتصادی منتتقتل  9917دارای وجه فرهنگی بیشتری بود در سال  9916که در سال 

ای در بخش سیاسی ترکیب شد.   پوشانی باال با مسئله  دلیل هم  شد. یکی دیگر از مسائل نیز به

 اضافه شد. 9917در عوض دو مسئله جدید نیز به لیست مسائل فرهنگی در سال 
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 7931تعیین مسائل فرهنگی ایران 

 7931تعیین مسائل فرهنگ ایران در سال 

 امتیاز مرحله اول عنوان جدید ۶۹۳۱عنوان سال    تغییرات

 ۶9۶   مرکزگریزی از الگوهای هنجاری رسمی ۶  

 ۶۱۳   شدگی جامعه قطبی 1  

 ۶۱۱   گسترش افشاگری و درز اطالعات ۹  
ترکیب با اختالفات 

 ۶۱4   حاکمیتی درباره مسائل فرهنگ اختالفات درون 4 حاکمیتی در سیاست

 ۶۱۶   های هویتی نزاع 5  

 ۶4۳   های قومی چالش ۱  

 ۶49   تحوالت دینداری ایرانیان 9  

 ۶4۶   مسائل صداوسیما 9  

 ۶۹4   ای فقدان سواد رسانه ۳  

 ۶1۳   پر رنگ شدن اقتصاد فرهنگ ۶0  

 ۶15   ای های ماهواره مسائل شبکه ۶۶  

 ۶۶9   فرهنگی در سطح جهانی گسترش اختالفات میان ۶1  

 ۶۶9 جایگاه مرجعیت دینی و روحانیت جایگاه مرجعیت دینی ۶۹  

 ۶۶9   های توسعه گردشگری چالش ۶4 انتقال به اقتصاد

 مسائل جدید مورد اشاره خبرگان )اضافه(

     رشد اخبار جعلی    

     های جدید و غیررسمی مرجعیت فرهنگی سلبریتی    



است. با نظر ختبترگتان در  99برابر با  9916همانند سال  9917سهم مسائل محیط زیستی در سال 

ها تغییراتی دارد. تنها تغییر   بندی آن  هستند و تنها رتبه 9916همانند سال  9917دور اول مسائل سال 

مسئله، متواردی کته  900در عنوان یکی از متغیرهاست که برای هماهنگ شدن مجموعه عناوین 

هتای   استفاده شده بود اصالح شدند. دو مورد پیامدها و نزاع» ضرورت«ها از کلمه   در ابتدای آن

 اند. بندی شده آیند، با این حال در این بخش دسته حساب می محیطی به آب، مسائل فرازیست
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 7931تعیین مسائل محیط زیست ایران 

 7931تعیین مسائل محیط زیست ایران در سال 

 امتیاز مرحله اول عنوان جدید ۶۹۳۱عنوان سال    تغییرات

 9۳   پیامدهای بحران آب ۶  

 99   بحران تامین آب 1  

 91   های آب نزاع ۹  

 9۳   بحران ریزگردها 4  

 99   بحران آلودگی هوا 5  

 9۶   تخریب منابع خاک ۱  

 ۱۳   محیطی توجهی به پایداری زیست بی 9  

 ۱9   های آب آلودگی 9  

 ۱9   های تغییرات اقلیمی پیامد ۳  

 ۱9   های جانوری ها و گونه تخریب تنوع زیستی، مسائل جنگل ۶0  

 ۱4   ها ناکارآمدی مدیریت بازیافت و مسائل ناشی از انبوه زباله ۶۶  

  
 های نو وری انرژی و توجه به انرژی ضرورت بهره ۶1

وری انرژی و  موانع بهره

 های نو توجه به انرژی
۱۹ 

 ۱۹   زیست بحران کنش جمعی در حوزه محیط ۶۹  



متربتوط بته حتوزه  9917و  9916های   حوزه موضوعی بین مسائل سال 7کمترین میزان تغییر در بین 

مورد را به خود اختصاص داده بتود  9۱متغیر تعداد  900از بین  9916سالمت است. این بخش در سال 

جتایتی بتیتن   نیز تکرار شد. مسائل این بخش دارای تغییر عنوان و جتابته 9917و همین تعداد در سال 

 شان است. های شان نسبت به سال پیش تغییر رتبه ای هم نبودند و تنها تفاوت حوزه
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 7931تعیین مسائل سالمت ایران 

 7931تعیین مسائل سالمت ایران در سال 
 امتیاز مرحله اول عنوان جدید ۶۹۳۱عنوان سال    تغییرات

 99   های گوناگون مشکالت سالمت ناشی از آلودگی ۶  

 95   مسائل سالمت روان 1  

 91   های نظام سالمت چالش ۹  

 95   مشکالت سالمت ناشی از سبک زندگی جدید 4  

 9۱   سوء مصرف مواد 5  

 91   حرکت به سمت پیری جمعیت ۱  

 90   های مراجعان سالمت و بیماران چالش 9  

 ۱۳   پذیری جنسی گسترش ریسک 9  

 ۱9   طرح تحول سالمت ۳  

 ۱9   تغییر ترجیحات مردم در حوزه سالمت ۶0  

 ۱۱   مسائل دارو ۶۶  

 ۱۱   های مزمن تغییر الگوی بیماری و شیوع بیماری ۶1  



سه مورد کاهش داشتت و از  9916نسبت به سال  9917مسئله سال  900سهم مسائل علم و فناوری از 

اند. در نتیجته   رسید. سه سهم کاسته شده از بخش علم و فناوری به بخش اقتصادی افزوده شده 8به  99

بندی مرحله اول خبرگان سه مسئله انتهای لیست حذف شدند. همچنین یک مسئله نیز بتا   بر اساا رتبه

تر در بخش سیاسی ترکیب شد. بدین ترتیب یک متغیتر جتدیتد بتا نتظتر   مسئله مشابه در سطح کالن

 دارای اهمیت است. 9917خبرگان به لیست مسائل علم و فناوری ایران افزوده شد که در سال 
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 7931تعیین مسائل علم و فناوری ایران 

 7931تعیین مسائل علم و فناوری ایران در سال 

 امتیاز مرحله اول عنوان جدید ۶۹۳۱عنوان سال    تغییرات

 ۱۶   مسائل معلمان ۶  

  
 بنیان های دانش ضرورت توسعه نوآوری و فعالیت 1

 موانع توسعه نوآوری و 

 بنیان های دانش فعالیت
۱0 

 5۳   فساد و تقلب علمی ۹  

 5۳   محاق رفتن عدالت آموزشی شدن علم و به کاالیی 4  

 55   تحوالت اجتماعی آموزش عالی 5  

 55   آموزان مسائل دانش ۱  

ترکیب با نهادهای 

 5۹   گذار و مجری در حوزه علم، دانش و آموزش تعدد نهادهای سیاست 9 موازی در سیاست

 5۹   برمالشدن مشکالت ساختاری آموزش عالی برای افکار عمومی 9  

 حذف به دلیل کاهش سهم علم و فناوری
 51   های رابطه علمی ایران با جهان چالش ۳ حذف

 4۳   مسائل دانشگاه آزاد ۶0 حذف

 )حذف( 45درصد امتیاز برابر با  50زیر 
 45   برداری از شبکه ملی اطالعات بهره ۶۶ حذف

 مسائل جدید مورد اشاره خبرگان )اضافه(

     فناوری زنجیره بلوک   اضافه



 مسئله برگزیدند: 900را از میان  9917عامل در حال ظهور سال  7قطعیت و  عدم 7روند،  7بان،  مسئله، پژوهشگران گروه تحقیقاتی آینده 900پس از تعیین 
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 مهمترین روندها

ترین مسائلی هستتتنتد  این روندها مهم 

هتا   های اخیر کشتور بتا آن که در سال

بینی استت  مواجه بوده است. قابل پیش

نیز ایران همچنان بتا  9917که در سال 

این موارد مواجه باشد و تغییر چنتدانتی 

 ها پیش رو نیست. درباره آن

 ها قطعیت مهمترین عدم

ترین مسائلی هستند که دربتاره  ها، مهم قطعیت این عدم 

ابهام زیتادی وجتود  9917ها تا پایان سال   سرنوشت آن

کتنتنتده پترشتمتار و  دلیل وجود عوامل تعیتیتن دارد. به

بینی دقیقی دربتاره ایتن  توان پیش پیچیدگی شرایط نمی

تتوانتد  ها متی  وسوی تحوالت آن مسائل داشت و سمت

 های متفاوتی را برای ایران رقم بزند. آینده

 مهمترین عوامل در حال ظهور 

هتای  این مسائل سابقه تاریخی چندانی در سال 

گذشته ندارند. عمر اهمیت یتافتتتن بترختی از 

رستنتد ولتی  ها حتی به یک سال نیتز نتمتی  آن

باره و ناگتهتانتی را دارنتد و  قابلیت رشد یک

ناگهان  ها به توانند با اثرگذاری بر سایر حوزه می

 تبدیل به یکی از مسائل اصلی کشور شوند.

متغیر بر اساا دو شتاختص  900ای بودند چرا که   در میان این سه دسته انتخاب، عوامل در حال ظهور دارای اهمیت ویژه

بندی شدند. از این رو تتالش   قطعیت بر اساا نظرات خبرگان سراسر کشور که مرجعی قابل اتکاتر بود رتبه  اهمیت و عدم

 کاوی تحلیل شود. های توصیفی و داده عامل در حال ظهور با استفاده از گزارش 7شد تا ابعاد مختلف 



های گذشته برای تعیین اهمیت و عدم قطعیت در معرض داوری ختبترگتان   همچون سال 9917مسئله ایران  900     

قرار گرفتند. ترکیب خبرگان در هفت موضوع تخصصی اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، عتلتم و فتنتاوری، 

 ها نیز متنوع بودند.  زیست و سالمت و از منظر سایر ویژگی محیط

دادند. بتا  9917مسئله به شکل مستقل دو امتیاز درباره اهمیت و عدم قطعیت در سال  900خبرگان به هر یک از       

بندی این امتیازها و لحاظ کردن ضریب تخصص به شکلی که نظرات هر گروه از متخصصان درباره متوضتوع   جمع

های گذشتته   مسئله بدست آمد. همچون سال 900شان دارای اثر بیشتری باشد، امتیاز اهمیت و عدم قطعیت   تخصصی

بندی مسائل از متنتظتر   نتایج به تفکیک هفت حوزه موضوعی ارائه و با نتایج سال گذشته مقایسه شد. همچنین رتبه

 ای ارائه شده است. های متفاوت نیز در قالب فصل جداگانه خبرگان با ویژگی

و  9915های   کاربرده شده در گزارش سال  قدم بعدی سناریوپردازی است. سناریوپردازی با استفاده از روش به      

استتتفتاده از  9917کنیم. تفاوت گزارش   شناسانه خودداری می  رو از تکرار جزییات روش  انجام شده و از این 9916

های کلیدی است که مقدمته ستنتاریتوپتردازی هستتتنتد. در   روش تحلیل عاملی برای مشخص کردن عدم قطعیت

زمتان دارای اهتمتیتت و   بندی متغیرها، تعداد بسیار متحتدودی کته هتم  های گذشته پس از رتبه  های سال  گزارش

کتارگتیتری   شدند. امسال بتا بته  کلیدی برای سناریوپردازی انتخاب می  قطعیت  عنوان عدم  قطعیت باالیی بودند به  عدم

های کلیدی استفاده شده است که امکان لتحتاظ   قطعیت  روش آماری تحلیل عاملی، شیوه جدیدی برای انتخاب عدم

کند. این روش جدید نخستین بار است که در   کردن دامنه وسیعی از متغیرها را در فرآینده سناریوپردازی فراهم می

های کتلتیتدی، ستنتاریتوپتردازی   قطعیت  شود. با مشخص شدن عدم  استفاده می» 9917پژوهی ایران   آینده«پروژه 

 ( انجام شده است.CIBهمچون دو سال گذشته با روش تحلیل باالنس اثرات متقابل )
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 بخش  دوم

 بندی مسائل نتایج رتبه
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در این بخش ارائه شده است. در بخش نخست، نتایج  9917مسئله برتر ایران در سال  900بندی  نتایج رتبه      

بندی مسائتل از نتگتاه  بندی با استفاده از شاخص اهمیت ارائه شده است. در قسمت دوم این بخش، رتبه رتبه

های مختلفی که خبرگان به آن تعلق دارنتد،  بندی مسائل از نگاه نسل خبرگان مناطق مختلف جغرافیایی، رتبه

هتا از   بندی بر اساا سایر تتفتاوت  بندی مسائل از نگاه خبرگان بخش دولتی، خصوصی و عمومی، و رتبه رتبه

جمله قومیت، رشته تحصیلی، سطح تحصیالت، جنسیت، حوزه تخصصی و نگرش سیاسی ارائه شتده استت. 

 شود. های مختلف خبرگان مشاهده می مسئله برتر با توجه به ویژگی 90در جداول این بخش تنها 

برای مشاهده اعداد دقیق مربوط به میانگین اهمیت، مشاهده میانگین عدم قطعیت هر یک از مستائتل و        

 توانید به پیوست گزارش مراجعه کنید. تعلق به حوزه موضوعی، می
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به انتخاب همه خبرگان  1397مسئله اول ایران در سال  10  

 90/52 محیط زیست بحران تامین آب ۶
 89/86 اجتماعی فساد 1
 89/17 محیط زیست پیامدهای بحران آب ۹
 88/61 سیاسی بحران ناکارآمدی عملکردها 4
 88/37 اجتماعی فرسایش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی 5
 88/31 اقتصادی های ساختاری اقتصاد ایران  ناهنجاری ۱
 87/32 اجتماعی آیندگی نگرانی درباره آینده و احساس بی 9
 87/19 اجتماعی ها انباشت نارضایتی 9
 85/86 اقتصادی بیکاری ۳
 85/84 سیاسی قضاوت افکار عمومی درباره عملکرد حاکمیت ۶0
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 حوزه موضوعی عنوان مسئله  

 محیط زیست بحران تامین آب )خشکسالی، تامین آب آشامیدنی برای شهرها و روستاها، تامین آب برای صنعت و کشاورزی( ۶
 اجتماعی فساد  1
 محیط زیست رویه از منابع آب زیرزمینی( شده، برداشت بی  های خشک ها و تاالب  پیامدهای بحران آب )فرونشست زمین، از بین رفتن اکوسیستم دریاچه ۹
 سیاسی های خصوصی(  های عمومی و برخی شرکت  های دولت، مجلس، قوه قضاییه، سایر نهادهای حاکمیتی، بخش بحران ناکارآمدی عملکردها )ناکارایی 4
 اجتماعی فرسایش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی 5
 اقتصادی گذاری غیرمولد بر مولد و غیره( های ساختاری اقتصاد ایران )عدم شفافیت، وابستگی به نفت، فربگی دولت، غلبه سرمایه  ناهنجاری ۱
 اجتماعی آیندگی نگرانی درباره آینده و احساس بی 9
 اجتماعی ها انباشت نارضایتی 9
 اقتصادی بیکاری ۳
 سیاسی قضاوت افکار عمومی درباره عملکرد حاکمیت ۶0
 اقتصادی فقر و نابرابری فزاینده و تنگناهای معیشتی ۶۶
 اقتصادی نرخ ارز ۶1
 محیط زیست بحران آلودگی هوا ۶۹
 اجتماعی امنیت روانی و اجتماعی ۶4
 محیط زیست بحران ریزگردها ۶5
 سیاسی های کلیدی، نگرش به فرهنگ، ارتباط با غرب و غیره( ها و پست اختالف نظرهای کالن حاکمیتی )اختالف درباره جانشینی ۶۱
 سالمتی مسائل سالمت روان ۶9
 سیاسی ناتوانی و ناشنوایی سیستمی در فهم تحوالت ۶9
 محیط زیست های آبی ایران با کشورهای همسایه( های کشور، اختالف های داخلی بین استان های آب بر سر انتقال آب و غیره )نزاع نزاع ۶۳
 سیاسی ها اعتراض 10
 اقتصادی گذاری اقتصادی داخلی و خارجی  سرمایه 1۶
 اجتماعی اخالق عمومی 11
 محیط زیست تخریب منابع خاک 1۹
 محیط زیست های نو وری انرژی و توجه به انرژی موانع بهره 14
 اجتماعی تفاوتی اجتماعی و رشد فردگرایی بی 15
 سالمتی های نظام سالمت چالش 1۱
 اقتصادی های اقتصادی نهادهای حاکمیتی خارج از دولت )نهادهای نظامی، بنیادها، نهادهای مذهبی و غیره(  مسائل ساماندهی فعالیت 19
 اقتصادی وکار موانع کسب 19
 محیط زیست ها ناکارآمدی مدیریت بازیافت و مسائل ناشی از انبوه زباله 1۳
 اقتصادی قاچاق و فربگی اقتصاد زیرزمینی ۹0
 سیاسی حقوق اساسی و شهروندی ۹۶
 محیط زیست های آب آلودگی ۹1
 علم و فناوری بنیان های دانش موانع توسعه نوآوری و فعالیت ۹۹
 محیط زیست تخریب تنوع زیستی ۹4
 اقتصادی تورم ۹5
 محیط زیست محیطی توجهی به پایداری زیست بی ۹۱
 علم و فناوری محاق رفتن عدالت آموزشی شدن علم و به کاالیی ۹9
 محیط زیست های تغییرات اقلیمی پیامد ۹9
 اقتصادی رکود / رونق اقتصادی ۹۳
 سیاسی شهرها بحران اداره کالن 40
 اقتصادی تمام، یارانه نقدی(  های عمرانی نیمه زایی، پروژه بودجه دولت )منابع اشتغال 4۶
 اجتماعی کارکردهای اجتماعی فضای مجازی 41
 سالمتی های گوناگون مشکالت سالمت ناشی از آلودگی 4۹
 علم و فناوری ها و غیره( های کارشناسی دانشگاه تحوالت اجتماعی آموزش عالی )سونامی دانشجویان دکتری، خالی ماندن ظرفیت دوره 44
 علم و فناوری فساد و تقلب علمی 45
 سیاسی المللی )پایداری برجام، مسائل موشکی و غیره( های بین تحریم 4۱
 اجتماعی مسائل ازدواج 49
 سالمتی مشکالت سالمت ناشی از سبک زندگی جدید 49
 فرهنگی ای فقدان سواد رسانه 4۳
 اقتصادی ها بحران بانک 50
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 حوزه موضوعی عنوان مسئله 

 محیط زیست زیست  بحران کنش جمعی در حوزه محیط 5۶
 فرهنگی شدگی جامعه قطبی 51
 سیاسی های حاکمیتی  تکثر و تقابل نهادهای موازی در اغلب بخش 5۹
 سالمتی سوء مصرف مواد 54
 علم و فناوری مسائل معلمان 55
 علم و فناوری آموزان مسائل دانش 5۱
 فرهنگی های غیررسمی( مرکزگریزی از الگوهای هنجاری رسمی )غلبه فرهنگ زیرزمینی بر فرهنگ رسمی، مسائل سبک زندگی و اثرگذاری رسانه 59
 سالمتی مسائل دارو 59
 سالمتی های مراجعان سالمت و بیماران چالش 5۳
 سالمتی های مزمن تغییر الگوی بیماری و شیوع بیماری ۱0
 سالمتی طرح تحول سالمت ۱۶
 سالمتی حرکت به سمت پیری جمعیت ۱1
 سیاسی سیاست خارجی دولت ایاالت متحده امریکا ۱۹
 سیاسی های اپوزیسیون با هم و با حاکمیت( های داخلی، نزاع جریان ها و گروه های قدرت )نزاع بین جناح های سیاسی جریان نزاع ۱4
 اجتماعی تغییر الگوی خانواده ۱5
 اقتصادی های دولت حجم باالی بدهی ۱۱
 سیاسی امنیت نرم ۱9
 اجتماعی شرقی کشور به نواحی مرکزی( غربی و جنوب  های جمعیت )افزایش مهاجرت از غرب، جنوب جایی جابه ۱9
 اقتصادی های بازنشستگی بحران صندوق ۱۳
 فرهنگی پر رنگ شدن اقتصاد فرهنگ 90
 اجتماعی تمرکزگرایی در تهران 9۶
 سیاسی های نیابتی منطقه به رویارویی مستقیم( امنیت نظامی )امکان تبدیل رویارویی 91
 علم و فناوری برمالشدن مشکالت ساختاری آموزش عالی برای افکار عمومی 9۹
 اجتماعی مناقشات حقوق زنان 94
 فرهنگی مسائل صداوسیما 95
 اجتماعی نشینی شهری حاشیه 9۱
 فرهنگی رشد اخبار جعلی 99
 اقتصادی سازی و پیامدهای آن  های خصوصی سیاست 99
 اقتصادی های توسعه گردشگری چالش 9۳
 سالمتی پذیری جنسی گسترش ریسک 90
 سالمتی تغییر ترجیحات مردم در حوزه سالمت 9۶
 علم و فناوری فناوری زنجیره بلوک 91
 فرهنگی گسترش افشاگری و درز اطالعات 9۹
 اقتصادی مشکالت زیرساختی ناوگان حمل و نقل 94
 اجتماعی ها و غیره( هشتادی ها، دهه هفتادی ها، دهه شصتی مسائل نسلی )دهه 95
 فرهنگی های هویتی نزاع 9۱
 سیاسی های مخالف در داخل کشور و مرزهای ایران مخاطرات امنیتی گروه 99
 فرهنگی تحوالت دینداری ایرانیان 99
 سیاسی عراق و سوریه پساداعش )سرنوشت سوریه، حضور ایران و سایر کشورها در عراق و سوریه و غیره( 9۳
 اقتصادی توسعه انفجاری بازار فناوری اطالعات ۳0
 اقتصادی بازار جهانی انرژی )قیمت جهانی نفت، گاز و غیره( ۳۶
 فرهنگی های قومی چالش ۳1
 فرهنگی های اجتماعی  های جدید و غیررسمی در شبکه مرجعیت فرهنگی سلبریتی ۳۹
 سیاسی صهیونیستی-ائتالف سعودی ۳4
 اقتصادی وکارهای نوپا و سنتی تقابل کسب ۳5
 سیاسی ای روسیه آفرینی منطقه نقش ۳۱
 فرهنگی فرهنگی در سطح جهانی گسترش اختالفات میان ۳9
 فرهنگی ای های ماهواره مسائل شبکه ۳9
 فرهنگی جایگاه مرجعیت دینی و روحانیت ۳۳
 اقتصادی های فرسوده شهری( موانع بازآفرینی و نوسازی شهری )مسائل بافت ۶00



، تالش شد با رویکرد 9917بندی مسائل ایران  های پیشین در رتبه  همچون سال »پژوهی ایران  آینده«در گزارش       

عتبتارت دیتگتر   بندی لحتاظ شتود. بته های مختلف در رتبه ها، نظرات خبرگان با ویژگی دخیل کردن اغلب تفاوت

هتا از  کننده خبرگانی از همه نقاط ایران باشد در کنار اینکه به دیگتر تتفتاوت بندی نهایی تا حد ممکن منعکس  رتبه

ها و نقتشتی کته در  جمله قومیت، سن، جنسیت، رشته تحصیلی، حوزه تخصصی و غیره توجه شود. برخی از تفاوت

 بندی دارند در این بخش منعکس شده است.  رتبه

عبارت دیگتر متنتاطتق   تواند مورد توجه باشد،  ناشی از محل سکونت است. به ها که می ترین تفاوت یکی از مهم      

های متفاوتی به مسائل کشور هستنتد.  اجتماعی متکثر دارای نگاه-سبب شرایط جغرافیایی و فرهنگی مختلف ایران، به

بندی مسائل ایران از نظر خبرگان مناطق مختلف گزارش شتده استت. نتتتایتج نشتان  های رتبه در این بخش تفاوت

بندی، خبرگان اغلب مناطق بر سر پراهمیت بودن تعداد قابل توجهتی از   هایی در رتبه رغم وجود تفاوت دهد علی می

زمان مورد تتوجته  صورت هم ها را به مسائل کشور اجماع دارند. هر پژوهش جامعی باید مسائل مورد اجماع و تفاوت

گتفتتتمتان «یا تحت تاثیر  »نشین پایتخت«که تنها برآمده از نگاه خبرگان  »مرکزمحور«قرار داده و از ارائه نتایج 

 برای همه نقاط کشور پرهیز کند. است، »محور-تهران

تتوانتد  هایی که می ای از تفاوت برای نشان دادن نمونه

بندی خبرگان چهتار  متاثر از محل سکونت باشد، رتبه

 استان کشور  را با هم مرور خواهیم کرد.

 های مختلف بندی از نگاه خبرگان ساکن استان تفاوت رتبه
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انتتتختاب اول کتل  90جدول مقابل 

دهتد کته در   گویان را نشان می  پاسخ

آن هر مسئله با یک رنتگ مشتختص 

هتای   شده و امکتان متقتایسته پتاستخ

 کند. خبرگان هر استان را فراهم می
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 90/52 بحران تامین آب
 89/86 فساد

 89/17 پیامدهای بحران آب
 88/61 بحران ناکارآمدی عملکردها

 88/37 فرسایش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی
 88/31 های ساختاری اقتصاد ایران  ناهنجاری

 87/32 آیندگی نگرانی درباره آینده و احساس بی
 87/19 ها انباشت نارضایتی

 85/86 بیکاری
 85/84 قضاوت افکار عمومی درباره عملکرد حاکمیت

 اصفهان تهران

انتخاب اول کسانی که محل سکونت ختود  90

را تهران اعالم کرده بودند، دارای یک تتفتاوت 

ها مستئتلته فتقتر و   گویان است. آن  با کل پاسخ

عتنتوان   نابرابری فزاینده و تنگناهای معیشتی را به

اند در حالتی   مورد اول انتخاب کرده 90یکی از 

 اند. که متغیر بیکاری را کنار گذاشته

ها مسئله فتقتر و نتابترابتری   بندی اصفهانی  در رتبه

متورد اول  90فزاینده و تنگناهای معیشتی یکی از 

گتویتان دیتده   تای اول کل پتاستخ90است که در 

شود. در عوض مسئله  ق اوت افکار عمتومتی   نمی

متورد اول  90درباره عملکترد حتاکتمتیتت در 

 ها جایی ندارد.  اصفهانی

 9 ۳5/۶1 بحران تامین آب 

 ۱ ۳4/۱۶ فساد 

 9 ۳1/۶۳ پیامدهای بحران آب 

 9 91 بحران ناکارآمدی عملکردها 

 5 ۳۶/50 آیندگی نگرانی درباره آینده و احساس بی 

 6 ۳۶ فرسایش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی 

 7 ۳0/۳5 بیکاری 

 8 ۳0/49 های ساختاری اقتصاد ایران  ناهنجاری 

 1 9۳/50 ها انباشت نارضایتی 

 90 9۳/1۱ فقر و نابرابری فزاینده و تنگناهای معیشتی 

 9 93/33 بحران تامین آب 

 ۱ 92/40 فساد 

 9 92/09 ها انباشت نارضایتی 

 9 91/95 بحران ناکارآمدی عملکردها 

 5 90/78 پیامدهای بحران آب 

 6 90/68 آیندگی نگرانی درباره آینده و احساس بی 

 7 90/68 فرسایش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی 

 8 89/88 های ساختاری اقتصاد ایران  ناهنجاری 

 1 89/77 قضاوت افکار عمومی درباره عملکرد حاکمیت 

 90 87/76 فقر و نابرابری فزاینده و تنگناهای معیشتی 
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 خوزستان البرز

ها سه تفتاوت بتا کتل   مسئله اول خوزستانی 90بندی   در رتبه

تریتن متورد، قترار گترفتتتن    شود. مهم  گویان دیده می  پاسخ

ها به  نتر  ارز و    بحران ریزگردها در صدر لیست است. آن

های اقتصادی نهادهای حاکمیتی خارج از دولتت هتم    فعالیت

اند تا در عوض سه متغیر بحران ناکتارآمتدی   داده 90رتبه زیر 

عملکردها،  فرسایش سرمایه اجتماعی و اعتماد عتمتومتی و  

 آیندگی بیرون بمانند. نگرانی درباره آینده و احساا بی

مسئله اول خبرگان استان التبترز  90بندی   در رتبه

هتا سته   شود. در انتختاب آن  سه تفاوت دیده می

متغیر  بحران آلودگی هوا، اختتتالف نتظترهتای 

کالن حاکمیتی و  مسائل سالمت روان جای سته 

هتای    هتا، نتاهتنتجتاری مسئله  انباشت نارضتایتتتی

ساختاری اقتصاد ایران و  ق اوت افکار عمتومتی 

 درباره عملکرد حاکمیت را گرفته است.

عنوان نمونه انتتتختاب   کند که به  گویان ساکن چهار استان را فراهم می  جدول زیر امکان مقایسه بین پاسخ

شتود.   مسئله اختصاص داده دیتده متی 900شدند. در یک سطر میانگین امتیازی که خبرگان هر استان به 

 دهد. گویان نشان می انتخاب اول هر گروه را نسبت به کل پاسخ 90سطر دیگر تعداد تفاوت در 

   تهران ها گویان همه استان میانگین پاسخ خوزستان اصفهان البرز

 79/89 مسئله 900میانگین اهمیت  ۱۳/۹1 90/1۹ 9۶/9۹ 9۶/9۹

 متغیر اول 90تفاوت در  9 - 9 9 9

 9 99/۹۹ فرسایش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی 

 ۱ 99/95 بحران تامین آب 

 9 99/۹۹ بیکاری 

 9 9۱/41 پیامدهای بحران آب 

 5 95/9۶ بحران آلودگی هوا 

 6 95/45 اختالف نظرهای کالن حاکمیتی 

 7 95 فساد 

 8 95 آیندگی نگرانی درباره آینده و احساس بی 

 1 94/۱۶ مسائل سالمت روان 

 90 94/۶۱ بحران ناکارآمدی عملکردها 

 9 ۳5/9۹ بحران ریزگردها 

 ۱ ۳۹/94 بیکاری 

 9 ۳۹/۹۹ بحران تامین آب 

 9 ۳۶/9۶ ها انباشت نارضایتی 

 5 ۳۶/5۹ های ساختاری اقتصاد ایران  ناهنجاری 

 6 ۳0/۳0 فساد 

 7 ۳0 پیامدهای بحران آب 

 8 ۳0 نرخ ارز 

 1 ۳0 های اقتصادی نهادهای حاکمیتی خارج از دولت  فعالیت 

 90 9۳/۶۱ قضاوت افکار عمومی درباره عملکرد حاکمیت 
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 های مختلف  بندی خبرگان استان در رتبه  ای از تفاوت نمونه

 بحران ریزگردها 

بتحتران   ها بته  توان هم توجه بیشتر خوزستانی ها، می با دقت در این تفاوت

هتا و   تر ختراستانتی  دلیل مجاورت با بحران و هم توجه کم ریزگردها را به

دلیل دوری از کانون بحران تفستیتر  ها به بحران ریزگردها را به  آذربایجانی

دهد بتحتران  کرد. در مجموع برآیند نظرات خبرگان کل کشور نشان می

 خواهد بود. 9917ام ایران در سال 95ریزگردها، مسئله 

اعتقاد دارند که مستئتلته  خوزستانخبرگان استان 

  خواهد بود.  »بحران ریزگردها«ایران اول 

 فارادر نگاه خبرگان استان 

 خواهد بود.  97 مسئله  »بحران ریزگردها« 

 اصفهاندر نگاه خبرگان استان 

 خواهد بود.  91 مسئله  »بحران ریزگردها« 

 خراسان رضویدر نگاه خبرگان استان 

 خواهد بود.  96 مسئله  »بحران ریزگردها« 

 آذربایجان شرقیدر نگاه خبرگان استان 

 خواهد بود.  98 مسئله  »بحران ریزگردها« 

 تهراندر نگاه خبرگان استان 

 خواهد بود.  97 مسئله  »بحران ریزگردها« 

 البرزدر نگاه خبرگان استان 

 خواهد بود.  91 مسئله  »بحران ریزگردها« 



بندی در میان خبرگتان  در این بخش تفاوت رتبه      

های سنی مختلف قابل مشاهده است که متتولتد   نسل

انتتتختاب  90های متفاوتی هستند. جدول مقابل   دهه

دهد که در آن هتر   گویان را نشان می  اول کل پاسخ

مسئله با یک رنگ مشخص شده و امکان متقتایسته 

 کند. تر می های هر گروه سنی را راحت پاسخ

 های مختلف بندی از نگاه نسل رتبه
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1340متولدان قبل از   

خبرگانی که تاریخ تولد خود را پیش از ستال 

تتریتن گتروه ستنتی   اند، مسن  اعالم کره 9990

حستاب   بندی شده در ایتن پتژوهتش بته  طبقه

رتتبته  90ها در انتختاب   های آن  آیند. پاسخ  می

گویتان   باالتر دارای بیشترین تفاوت با کل پاسخ

 های سنی است. نسبت به سایر گروه

 9 96/11 بحران ناکارآمدی عملکردها

 ۱ 95/78 های اقتصادی نهادهای حاکمیتی خارج از دولت  فعالیت 

 9 94/73 نرخ ارز 

 9 94/44 بحران تامین آب 

 5 96/68 های ساختاری اقتصاد ایران  ناهنجاری 

 6 92/35 فساد 

 7 92/35 ها انباشت نارضایتی 

 8 90/58 ناتوانی و ناشنوایی سیستمی در فهم تحوالت 

 1 90/52 فقر و نابرابری فزاینده و تنگناهای معیشتی 

 90 90 فرسایش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی 

 چهار موضوع مورد توجه این نسل عبارتند از:

 های اقتصادی نهادهای حاکمیتی خارج از دولت  فعالیت  .1

 نر  ارز  .2

 ناتوانی و ناشنوایی سیستمی در فهم تحوالت  .3

 فقر و نابرابری فزاینده و تنگناهای معیشتی  .4

 ها قرار ندارند: تای اول آن90در عوض چهار متغیر زیر در لیست 

 آیندگی نگرانی درباره آینده و احساا بی  .1

 بیکاری .2

 پیامدهای بحران آب .3

 ق اوت افکار عمومی درباره عملکرد حاکمیت .4

 90/52 بحران تامین آب
 89/86 فساد

 89/17 پیامدهای بحران آب
 88/61 بحران ناکارآمدی عملکردها

 88/37 فرسایش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی
 88/31 های ساختاری اقتصاد ایران  ناهنجاری

 87/32 آیندگی نگرانی درباره آینده و احساس بی
 87/19 ها انباشت نارضایتی

 85/86 بیکاری
 85/84 قضاوت افکار عمومی درباره عملکرد حاکمیت



  
  

18 
7۹۳۱پژوهی ایران  آینده  

1350تا  1340متولدان   

انتخاب اول کسانی که تاریخ تولتد ختود را  90

 90اعالم کرده بتودنتد، هتمتان   9960تا  9950

گویان است. تفاوت تتنتهتا   انتخاب اول کل پاسخ

بندی مسائل است. در نتگتاه ایتن نستل   در رتبه

بحران ناکارآمدی عملکردها مسئلته اول ایتران 

گویان بته   که کل پاسخ  است در حالی 9917سال 

 آن رتبه چهارم داده بودند.

1360تا  1350متولدان   

1370تا  1360متولدان   

 9950تا  9990بندی متولدان  در رتبه

یتتک مستتئتتلتته متتتتتفتتاوت بتتا کتتل 

متتتغتیتر  90گویان در جایگاه   پاسخ

 نر  ارز.اول قرار گرفته است: 

در عوض متغیر انباشت نارضتایتتتی  

 مورد اول جایی ندارد. 90در میان 

هتم  9970تتا  9960های متولدان   پاسخ

گویان است و   کمابیش شبیه به کل پاسخ

مورد اول تتنتهتا یتک اختتتالف  90در 

ها مستائتل ستالمتت   شود. آن مشاهده می

روان را جایگزین ق اوت افکار عمومتی 

 اند. درباره عملکرد حاکمیت کرده

 9 90/80 بحران تامین آب

 ۱ 89/17 فساد 

 9 88/44 پیامدهای بحران آب 

 9 88/37 آیندگی نگرانی درباره آینده و احساس بی 

 5 87/12 فرسایش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی 

 6 86/66 بیکاری 

 7 86/38 بحران ناکارآمدی عملکردها 

 8 86/08 قضاوت افکار عمومی درباره عملکرد حاکمیت 

 1 85/54 نرخ ارز 

 90 84/86 های ساختاری اقتصاد ایران  ناهنجاری 

 9 91/42 بحران ناکارآمدی عملکردها

 ۱ 91/20 بحران تامین آب 

 9 91/02 فساد 

 9 90/30 ها انباشت نارضایتی 

 5 89/41 فرسایش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی 

 6 88/94 پیامدهای بحران آب 

 7 88/83 آیندگی نگرانی درباره آینده و احساس بی 

 8 87/62 های ساختاری اقتصاد ایران  ناهنجاری 

 1 87/50 بیکاری 

 90 86/78 قضاوت افکار عمومی درباره عملکرد حاکمیت 

 9 92/02 بحران تامین آب

 ۱ 91/25 بیکاری 

 9 90/70 فساد 

 9 90/50 پیامدهای بحران آب 

 5 90/12 بحران ناکارآمدی عملکردها 

 6 90/12 آیندگی نگرانی درباره آینده و احساس بی 

 7 89/54 ها انباشت نارضایتی 

 8 89/17 های ساختاری اقتصاد ایران  ناهنجاری 

 1 88/91 فرسایش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی 

 90 88/57 مسائل سالمت روان 
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1370متولدان بعد از   

خبرگانی که تاریخ تولد خود را بعد از 

تتریتن   انتد جتوان  اعالم کتره 9970سال 

بتنتدی شتده هستتتنتد.   گروه سنی طبقه

رتتبته  90ها در انتتختاب   های آن  پاسخ

تتریتن گتروه دارای   باالتر همانند مسن

گتویتان   بیشترین تفاوت با کتل پتاستخ

 های سنی است. نسبت به سایر گروه

 چهار موضوع مورد توجه این نسل عبارتند از:

 فقر و نابرابری فزاینده و تنگناهای معیشتی  .1

 بحران آلودگی هوا .2

 ها اعتراض .3

 مسائل سالمت روان .4

 ها قرار ندارند: تای اول آن90در عوض چهار متغیر زیر در لیست 

 فساد  .1

 پیامدهای بحران آب .2

 فرسایش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی  .3

 ق اوت افکار عمومی درباره عملکرد حاکمیت .4

کند. میانگین امتیازی که هر گروه به   های مختلف را فراهم می  گویان نسل  جدول زیر امکان مقایسه بین پاسخ

انتخاب اول هر گتروه  90شود. سطر دیگر تعداد تفاوت در   مسئله اختصاص داده در یک سطر دیده می 900

دهد که ظاهرا بیشترین تتفتاوت در متیتان   دهد. مقادیر جدول نشان می  گویان نشان می  را نسبت به کل پاسخ

 ترین گروه سنی است. دهی متغیرها مربوط به پیرترین و جوان های متخصص در رتبه گروه

   ۶۹۱0تا  ۶۹50 ها گویان همه سن میانگین پاسخ ۶۹90تا  ۶۹۱0 ۶۹50تا  ۶۹40 ۶۹90بعد از  ۶۹40قبل از 

   94/9۶   مسئله ۶00میانگین اهمیت  94/۱۱ 79/85 79/10 78/7۱ 80/95

 متغیر اول 90تفاوت در  0 - 9 9 9 9

 9 96/76 فقر و نابرابری فزاینده و تنگناهای معیشتی

 ۱ 94/57 بیکاری 

 9 94 بحران تامین آب 

 9 94 های ساختاری اقتصاد ایران  ناهنجاری 

 5 97/87 آیندگی نگرانی درباره آینده و احساس بی 

 6 91/76 بحران ناکارآمدی عملکردها 

 7 91/14 بحران آلودگی هوا 

 8 90/90 ها انباشت نارضایتی 

 1 90/90 ها اعتراض 

 90 90/60 مسائل سالمت روان 
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 رتبه 

 مسائل ازدواج

 مورد ۶00در میان 

  

 ۶۹40قبل از  ۱5
 ۶۹50تا  ۶۹40 59
 ۶۹۱0تا  ۶۹50 ۱0
 ۶۹90تا  ۶۹۱0 1۶

 ۶۹90بعد از  ۶۹

رستد   نتظتر متی  بندی برخی دیگر از متغیرها که بته  تفاوت رتبه

های سنی داشته باشند نیتز نتتتایتج   اولویت متفاوتی برای گروه

 جالب توجهی دارد.

 

 

تر رتبه باالتتری بته   های جوان  درباره متغیر مسائل ازدواج، نسل

های پیرتر آنرا به نتیتمته دوم   اند و در مقابل نسل  این متغیر داده

 اند. لیست متغیرها منتقل کرده

 

 

 

 

آیندگتی بترای  در حالی که نگرانی درباره آینده و احساا بی

متغتیتر  90به بعد میان  9990چهار گروه سنی شامل افراد متولد 

 9990اول قرار گرفته است، برای خبرگان متولد قبل از ستال 

 قرار گرفته است. 99در جایگاه رتبه 

 

 

 

وکارهای نوپا و سنتی نیز با افزایش سن ختبترگتان  تقابل کسب

بندی متغیرهتا بتوده و بترای   ترین در رتبه  دارای جایگاه پایین

متغتیتر قترار  900در انتهای لیست  9990خبرگان متولد قبل از 

 گرفته است.

 رتبه 

نگرانی درباره آینده و 

 آیندگی احساس بی

 مورد ۶00در میان 

  

 ۶۹40قبل از  4۶
 ۶۹50تا  ۶۹40 4
 ۶۹۱0تا  ۶۹50 9
 ۶۹90تا  ۶۹۱0 ۱

 ۶۹90بعد از  5

 رتبه 

وکارهای  تقابل کسب

 نوپا و سنتی

 مورد ۶00در میان 

  

 ۶۹40قبل از  ۶00
 ۶۹50تا  ۶۹40 ۳5
 ۶۹۱0تا  ۶۹50 ۳۱
 ۶۹90تا  ۶۹۱0 ۳1

 ۶۹90بعد از  9۶



بنتدی در متیتان ختبترگتان  در این بخش تفاوت رتبه      

ها هم از جنبته  های مختلف قابل مشاهده است. یافته  قومیت

ها و هم از جنبه موارد متفاوت قابل تفسیر هستتتنتد.  شباهت

گتویتان را نشتان   انتخاب اول کل پتاستخ 90جدول مقابل 

دهد که در آن هر مسئله با یک رنگ مشخص شتده و   می

 کند. تر می های هر قومیت را راحت امکان مقایسه پاسخ

 های مختلف بندی از نگاه قومیت رتبه
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 9 ۳1/5۶ بحران تامین آب

 ۱ ۳0/1۶ فساد

 9 89/87 پیامدهای بحران آب

 9 89/78 بحران ناکارآمدی عملکردها

 5 89/46 های ساختاری اقتصاد ایران  ناهنجاری

 6 88/92 ها انباشت نارضایتی

 7 88/41 بیکاری

 8 88/29 فرسایش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی

 1 88/18 آیندگی نگرانی درباره آینده و احساس بی

 90 86/53 قضاوت افکار عمومی درباره عملکرد حاکمیت

 فارس
 9 ۳0/۱9 بحران ناکارآمدی عملکردها

 ۱ ۳0/۶5 بحران تامین آب

 9 99/۳1 پیامدهای بحران آب

 9 99/۹9 بیکاری

 5 99/۶۱ ها انباشت نارضایتی

 6 9۱/۳4 فساد

 7 9۱/99 آیندگی نگرانی درباره آینده و احساس بی

 8 95/99 فقر و نابرابری فزاینده و تنگناهای معیشتی

 1 95/49 قضاوت افکار عمومی درباره عملکرد حاکمیت

 90 95/۹۱ های ساختاری اقتصاد ایران  ناهنجاری

 آذری

انتخاب اول کسانی که قومیت خود را  90

انتخاب  90فارا اعالم کرده بودند، همان 

گویان است. تفاوت تنها در  اول کل پاسخ

هم از متورد   بندی مسائل است که آن  رتبه

 شود. پنجم به بعد مشاهده می

ها مسئله فقر و نابرابری فزاینتده   بندی آذری  در رتبه

مورد اول است که  90و تنگناهای معیشتی یکی از 

شود. در   گویان دیده نمی  تای اول کل پاسخ90در 

عوض مسئله فرسایش سرمایه اجتماعی و اعتتتمتاد 

 ها جایی ندارد.  مورد اول آذری 90عمومی در 

 90/52 بحران تامین آب
 89/86 فساد

 89/17 پیامدهای بحران آب
 88/61 بحران ناکارآمدی عملکردها

 88/37 فرسایش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی
 88/31 های ساختاری اقتصاد ایران  ناهنجاری

 87/32 آیندگی نگرانی درباره آینده و احساس بی
 87/19 ها انباشت نارضایتی

 85/86 بیکاری
 85/84 قضاوت افکار عمومی درباره عملکرد حاکمیت
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 لر کرد

مسئله اول لترهتا دو تتفتاوت بتا کتل  90بندی   در رتبه

شود. از نگاه لرها فقتر و نتابترابتری   گویان دیده می  پاسخ

ترین مسئله ایران در ستال   فزاینده و تنگناهای معیشتی مهم

مورد اول کتل  90است در حالی که این متغیر در  9917

گویان جایی ندارد. همچنین مسائل ستالمتت روان   پاسخ

دیگر متغیر مورد نظر لرها بوده است. دو متتغتیتر بتحتران 

متورد اول  90تامین آب و پیامدهای بحران آب در میان 

 گویان لر جایی نداشت. بندی پاسخ رتبه

 9 93/84 بحران ناکارآمدی عملکردها

 ۱ 93/84 فرسایش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی

 9 91/15 آیندگی نگرانی درباره آینده و احساس بی

 9 90/76 فساد

 5 98/61 بحران تامین آب

 6 87/40 بیکاری

 7 86/82 مسائل سالمت روان

 8 86/80 ها انباشت نارضایتی

 1 86/53 پیامدهای بحران آب

 90 84/80 امنیت روانی و اجتماعی

 9 96/25 فقر و نابرابری فزاینده و تنگناهای معیشتی

 ۱ 95/65 فساد

 9 94/34 بیکاری

 9 93/75 های ساختاری اقتصاد ایران  ناهنجاری

 5 93/47 آیندگی نگرانی درباره آینده و احساس بی

 6 93/47 ها انباشت نارضایتی

 7 92/91 قضاوت افکار عمومی درباره عملکرد حاکمیت

 8 92/08 مسائل سالمت روان

 1 91/30 فرسایش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی

 90 90/83 بحران ناکارآمدی عملکردها

گویانی که قومیت خود را کترد اعتالم کترده   پاسخ

مسئله اول دو مورد اختالف با کل  90بودند، در میان 

گویان دارند. دو متغیر امنیت روانی و اجتماعتی   پاسخ

و مسائل سالمت روان در میان انتخاب کردها وجتود 

های ساختاری اقتصاد    ها ناهنجاری  دارد. در عوض آن

ایران و ق اوت افکار عمتومتی دربتاره عتمتلتکترد 

گتویتان بتود    های کل پاسخ  حاکمیت را که در پاسخ

 شان نداشتند. انتخاب اول 90در میان 

های دیگر از جمله عرب، بلتو،،   توانستند قومیت  گویان می  عالوه بر چهار قومیت پرجمعیت کشور یعنی فارا، آذری، کرد و لر، پاسخ

ها را اعالم   گویانی که این قومیت  ترکمن، قشقایی، بختیاری، لک، تات، گلیکی، مازنی و غیره را انتخاب کنند. با این وجود تعداد پاسخ

 ها ارائه کرد. بندی قابل اتکایی از آن کرده بودند، پرشمار نبود که بتوان به تفکیک رتبه

 900کند. در یک سطر میانگین امتیازی که هر قومیت بته   های مختلف را فراهم می  گویان با قومیت  جدول زیر امکان مقایسه بین پاسخ

 دهد. گویان نشان می انتخاب اول هر قومیت را نسبت به کل پاسخ 90شود. سطر دیگر تعداد تفاوت در  مسئله اختصاص داده دیده می

   آذری فارا گویان همه اقوام میانگین پاسخ کرد لر

 مسئله 900میانگین اهمیت  79/90 79/68   79/89   75/01 71/68

  - متغیر اول 90تفاوت در  9 0 ۱ ۱



بنتدی در متیتان ختبترگتان  در این بخش تفاوت رتبه      

خصوصی و عمومی قابل مشاهده استت. -های دولتی  بخش

گتویتان را نشتان   انتخاب اول کل پتاستخ 90جدول مقابل 

دهد که در آن هر مسئله با یک رنگ مشخص شتده و   می

 کند. تر می های هر گروه را راحت امکان مقایسه پاسخ
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 خصوصی دولتی

انتخاب اول کسانی که  خود را ختبتره  90

شاغل در بخش دولتی اعالم کرده بودنتد، 

گتویتان   انتخاب اول کل پتاستخ 90همان 

بتنتدی مستائتل   است. تفاوت تنها در رتبته

هم از مورد شتشتم بته بتعتد   است که آن

 شود. مشاهده می

بندی شاغالن بخش خصوصی مسئله فقر و   در رتبه

 90نابرابری فزاینده و تنگناهای معیشتی یتکتی از 

گویان   تای اول کل پاسخ90مورد اول است که در 

شود. در عوض مسئلته ق تاوت افتکتار   دیده نمی

مورد اول  90عمومی درباره عملکرد حاکمیت در 

 ها جایی ندارد.  آن

 بندی از نگاه خبرگان بخش دولتی، خصوصی و عمومی رتبه 

 9 ۳0/۱9 بحران تامین آب

 ۱ ۳0/1۶ فساد 

 9 99/۳۶ پیامدهای بحران آب 

 9 99/90 بحران ناکارآمدی عملکردها 

 5 99/99 فرسایش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی 

 6 99 ها انباشت نارضایتی 

 7 99/۹۳ آیندگی نگرانی درباره آینده و احساس بی 

 8 9۱/49 قضاوت افکار عمومی درباره عملکرد حاکمیت 

 1 9۱/4۶ بیکاری 

 90 9۱ های ساختاری اقتصاد ایران  ناهنجاری 

 9 ۳1/۶۳ بحران تامین آب

 ۱ ۳۶/۱9 بحران ناکارآمدی عملکردها 

 9 ۳۶/۶4 فساد 

 9 ۳0/1۱ آیندگی نگرانی درباره آینده و احساس بی 

 5 9۳/99 های ساختاری اقتصاد ایران  ناهنجاری 

 6 9۳/۱5 ها انباشت نارضایتی 

 7 9۳/0۳ پیامدهای بحران آب 

 8 99/1۱ بیکاری 

 1 99/۶9 فرسایش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی 

 90 9۱/۶0 فقر و نابرابری فزاینده و تنگناهای معیشتی 

 90/52 بحران تامین آب
 89/86 فساد

 89/17 پیامدهای بحران آب
 88/61 بحران ناکارآمدی عملکردها

 88/37 فرسایش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی
 88/31 های ساختاری اقتصاد ایران  ناهنجاری

 87/32 آیندگی نگرانی درباره آینده و احساس بی
 87/19 ها انباشت نارضایتی

 85/86 بیکاری
 85/84 قضاوت افکار عمومی درباره عملکرد حاکمیت
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 عمومی

کند. در یک سطر میانتگتیتن   گویان سه گروه را فراهم می  جدول زیر امکان مقایسه بین پاسخ

شود. سطر دیگر تعداد تفاوت در   مسئله اختصاص داده دیده می 900امتیازی که هر گروه به 

 دهد.  گویان را نشان می انتخاب اول هر گروه نسبت به کل پاسخ 90

 9 ۳۹/50 بیکاری

 ۱ ۳1/59 بحران تامین آب 

 9 ۳0/99 پیامدهای بحران آب 

 9 ۳0/5۶ فقر و نابرابری فزاینده و تنگناهای معیشتی 

 5 ۳0/۹9 بحران ناکارآمدی عملکردها 

 6 ۳0 فساد 

 7 ۳0 ها انباشت نارضایتی 

 8 ۳0 آیندگی نگرانی درباره آینده و احساس بی 

 1 9۳/90 های ساختاری اقتصاد ایران  ناهنجاری 

 90 9۳/۱9 فرسایش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی 

های عمومی شبیته بته   بندی شاغالن بخش  رتبه

بندی مسئله   بخش خصوصی است. در این رتبه

فقر و نابرابری فزاینده و تنگناهای متعتیتشتتتی 

تای اول 90مورد اول است که در  90یکی از 

شتود. در عتوض   گویان دیده نتمتی  کل پاسخ

مسئله ق اوت افکار عمومی درباره عمتلتکترد 

ها جایی نتدارد.    مورد اول آن 90حاکمیت در 

ها به فقتر و   تفاوت در اینجاست که خصوصی

 اند. را داده 9ها رتبه  و عمومی 90نابرابری رتبه 

   بخش خصوصی ها گویان همه بخش میانگین پاسخ بخش دولتی بخش عمومی

 79/89 مسئله 900میانگین اهمیت  9۹/44 94/۳0 99/0۶

 متغیر اول 90تفاوت در  9 - 0 9

 رتبه

 موانع کسب و کار

 مورد ۶00در میان 

  

 خصوصی ۶5
 دولتی 50
 عمومی 1۳

رتتبته اول،  90طبیعتا عالوه بر تتفتاوت در 

هتای   هر کدام از این گروه 900تا  99های   رتبه

عنوان یتک   خبرگان نیز دارای تفاوت است. به

های متفاوت سه گروه بته   نمونه شاخص به رتبه

شود. خبرگان   وکار اشاره می  متغیر موانع کسب

و در   95بخش خصوصی این متغیر را در رتبه 

 اند. قرار داده 50ها در رتبه  مقابل دولتی



موضتوع  7بندی در میان خبرگان  در این بخش تفاوت رتبه      

دادن به مسائل  به تفکیک قابل مشاهده است. گرایش به اهمیت 

ها از جمله سیاسی مشهتود  حوزه تخصصی در میان برخی حوزه

گویان را نشتان   انتخاب اول کل پاسخ 90است.  جدول مقابل 

دهد که در آن هر مسئله با یک رنگ مشخص شده و امکان   می

 کند. تر می های هر گروه خبره را راحت مقایسه پاسخ

 های مختلف بندی از نگاه خبرگان با تخصص رتبه
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 سالمت اجتماعی

انتخاب اول کسانی که تخصص خود را اجتمتاعتی  90

گویان   اعالم کرده بودند، دارای دو تفاوت با کل پاسخ

است. دو متغیر فقر و نابرابری فزاینده و تتنتگتنتاهتای 

معیشتی و بحران آلودگی هوا جای دو متغیر ق تاوت 

افکار عتمتومتی دربتاره عتمتلتکترد حتاکتمتیتت و 

 اند. های ساختاری اقتصاد ایران را گرفته  ناهنجاری

بندی متخصصان حوزه سالمت نر  ارز و   در رتبه

متتغتیتر اول  90های نظام سالمت در میان   چالش

شود. در عوض دو متتتغتیتر   دیده می 9917سال 

بحران ناکارآمدی عملکردها و ق تاوت افتکتار 

عمومی درباره عملکرد حتاکتمتیتت جتایتی در 

 اند. ها نداشته های آن انتخاب

 9 93/33 بحران تامین آب

 ۱ 91/66 بیکاری

 9 91/62 ها انباشت نارضایتی

 9 91/13 فساد

 5 90/73 پیامدهای بحران آب

 6 90/44 فرسایش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی

 7 90/44 آیندگی نگرانی درباره آینده و احساس بی

 8 89/53 بحران ناکارآمدی عملکردها

 1 89/06 فقر و نابرابری فزاینده و تنگناهای معیشتی

 90 88/50 بحران آلودگی هوا

 9 94/54 بحران تامین آب

 ۱ 92/17 پیامدهای بحران آب

 9 90/43 فساد

 9 88/47 های ساختاری اقتصاد ایران  ناهنجاری

 5 88/26 نرخ ارز

 6 88/08 فرسایش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی

 7 88/04 بیکاری

 8 87/39 آیندگی نگرانی درباره آینده و احساس بی

 1 87/05 های نظام سالمت چالش

 90 86/66 ها انباشت نارضایتی

 90/52 بحران تامین آب
 89/86 فساد

 89/17 پیامدهای بحران آب
 88/61 بحران ناکارآمدی عملکردها

 88/37 فرسایش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی
 88/31 های ساختاری اقتصاد ایران  ناهنجاری

 87/32 آیندگی نگرانی درباره آینده و احساس بی
 87/19 ها انباشت نارضایتی

 85/86 بیکاری
 85/84 قضاوت افکار عمومی درباره عملکرد حاکمیت
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 اقتصادی

انتخاب اول کسانی که تخصص خود را اقتتتصتادی  90

گتویتان   انتخاب اول کل پاسخ 90اند، همان   اعالم کرده

بندی مسائل است. در نتگتاه   است. تفاوت تنها در رتبه

ها بحران ناکارآمدی عملکردها مستئتلته اول   اقتصادی

گویتان بته   که کل پاسخ  است در حالی 9917ایران سال 

 آن رتبه چهارم داده بودند.

 سیاسی

 علم و فناوری

بندی متخصصان حوزه سیاست، دو مستئتلته   در رتبه

 90گویان در جتایتگتاه   سیاسی متفاوت با کل پاسخ

اختالف نظرهای کتالن متغیر اول قرار گرفته است: 

حاکمیتی و ناتوانی و ناشنوایی سیستتمتی در فتهتم 

تحوالت. در عوض دو متغتیتر فستاد و فترستایتش 

سرمایه اجتماعی و اعتماد عتمتومتی کته متاهتیتتتی 

 مورد اول جایی ندارند. 90اجتماعی دارند در میان 

های متخصصان عتلتم و فتنتاوری هتم   پاسخ

گویان استت و در   کمابیش شبیه به کل پاسخ

مورد اول تنهتا یتک اختتتالف مشتاهتده  90

ها فقتر و نتابترابتری فتزایتنتده و   شود. آن  می

تنگناهای معیشتی را جایگزین ق اوت افتکتار 

 اند. عمومی درباره عملکرد حاکمیت کرده

 9 92/32 بحران ناکارآمدی عملکردها

 ۱ 91/26 فساد

 9 90/54 بحران تامین آب

 9 89/30 آیندگی نگرانی درباره آینده و احساس بی

 5 88/96 های ساختاری اقتصاد ایران  ناهنجاری

 6 88/87 پیامدهای بحران آب

 7 88/02 ها انباشت نارضایتی

 8 87/77 فرسایش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی

 1 87/39 قضاوت افکار عمومی درباره عملکرد حاکمیت

 90 85/76 بیکاری

 9 95/71 بحران تامین آب

 ۱ 95/71 های ساختاری اقتصاد ایران  ناهنجاری

 9 92/63 ها انباشت نارضایتی

 9 91/90 بیکاری

 5 91/42 پیامدهای بحران آب

 6 90/95 آیندگی نگرانی درباره آینده و احساس بی

 7 90/95 قضاوت افکار عمومی درباره عملکرد حاکمیت

 8 90 اختالف نظرهای کالن حاکمیتی

 1 89/54 بحران ناکارآمدی عملکردها

 90 89/09 ناتوانی و ناشنوایی سیستمی در فهم تحوالت

 9 92/01 فساد

 ۱ 90/99 بحران تامین آب

 9 90/76 بحران ناکارآمدی عملکردها

 9 90/15 آیندگی نگرانی درباره آینده و احساس بی

 5 89/27 های ساختاری اقتصاد ایران  ناهنجاری

 6 89/12 فرسایش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی

 7 88/79 ها انباشت نارضایتی

 8 88/30 بیکاری

 1 88/04 پیامدهای بحران آب

 90 87/42 فقر و نابرابری فزاینده و تنگناهای معیشتی
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 محیط زیست فرهنگی

مسئله اول توسط متختصتصتان متحتیتط  90بندی   در رتبه

شود. از نگاه   گویان دیده می زیست دو تفاوت با کل پاسخ

ها فقر و نابرابری فزاینده و تنگناهای معیشتی و مستائتل   آن

 9917مسئله اول ایران در ستال  90سالمت روان در میان 

های ساختاری اقتصتاد ایتران و    است  دو متغیر ناهنجاری

ق اوت افکار عمومی درباره عملتکترد حتاکتمتیتت در 

 90گویان متخصص محیط زیست در میان   بندی پاسخ  رتبه

 مورد اول جایی نداشت.

گویانی که تخصص خود را فترهتنتگتی اعتالم   پاسخ

مسئله اول بیشتتتریتن متورد  90کرده بودند، در میان 

ها سه   گویان دارند. از نگاه آن  اختالف را با کل پاسخ

متغیر مسائل سالمت روان، فقر و نابرابری فزایتنتده و 

تنگناهای معیشتی و امنیت روانی و اجتماعی در میتان 

گیرد که جای فساد، نتگترانتی   مورد اول قرار می 90

آیندگی و ق اوت افتکتار  درباره آینده و احساا بی

 عمومی درباره عملکرد حاکمیت را گرفته است.

کند. در یک سطر میانگین امتتیتازی   های مختلف را فراهم می  گویان با تخصص  جدول زیر امکان مقایسه بین پاسخ

انتخاب اول هتر  90اند. سطر دیگر تعداد جمع تفاوت را در   مسئله اختصاص داده 900شود که هر گروه به   دیده می

دهد که ظاهرا بیشتتریتن تتفتاوت در متیتان   دهد. مقادیر جدول نشان می  گویان نشان می  گروه نسبت به کل پاسخ

 اند. دهی متغیرها مربوط به کسانی است که تخصص خود را فرهنگی اعالم کرده های متخصص در رتبه گروه

 9 92/22 بیکاری

 ۱ 91/09 مسائل سالمت روان

 9 90/98 بحران تامین آب

 9 90/19 پیامدهای بحران آب

 5 90 بحران ناکارآمدی عملکردها

 6 89/09 فقر و نابرابری فزاینده و تنگناهای معیشتی

 7 88/70 های ساختاری اقتصاد ایران  ناهنجاری

 8 88/49 ها انباشت نارضایتی

 1 87/92 فرسایش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی

 90 87/73 امنیت روانی و اجتماعی

 9 92/32 بحران ناکارآمدی عملکردها

 ۱ 91/56 بیکاری

 9 91/44 بحران تامین آب

 9 91/32 ها انباشت نارضایتی

 5 90/74 فرسایش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی

 6 90 مسائل سالمت روان

 7 89/81 فساد

 8 89/67 فقر و نابرابری فزاینده و تنگناهای معیشتی

 1 89/56 پیامدهای بحران آب

 90 88/72 آیندگی نگرانی درباره آینده و احساس بی

   اقتصادی سالمت علم و فناوری ها گویان همه تخصص میانگین پاسخ سیاسی اجتماعی زیست محیط فرهنگی

 79/89 مسئله 900میانگین اهمیت  9۹/11 9۹/۳1 94/۶۹ 95/45 95/9۶ 99/۹0 99/۱۶

 متغیر اول 90تفاوت در  0 ۱ 9 - ۱ ۱ ۱ 9



بندی در میان ختبترگتان  در این بخش تفاوت رتبه      

انتد   های دانشگاهی متفاوتی تحصیل کرده  که در رشته

انتخاب اول کتل  90قابل مشاهده است. جدول مقابل 

دهد که در آن هر مستئتلته بتا   گویان را نشان می  پاسخ

هتای   یک رنگ مشخص شده و امکان مقایسه پتاستخ

 کند. تر می هر گروه خبره را راحت

 های مختلف بندی از نگاه خبرگان تحصیل کرده در رشته رتبه
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 علوم پایه علوم انسانی

شتان در   انتخاب اول کسانی که رشته تحصیتلتی 90

حوزه علوم انسانی بوده تنها یک تتفتاوت بتا کتل 

ها فتقتر و نتابترابتری   گویان دارد. از نگاه آن  پاسخ

متورد اول  90فزاینده و تنگناهای معیشتی در میان 

است و در عوض  ق اوت افکار عتمتومتی دربتاره 

 تری دارد. عملکرد حاکمیت رتبه پایین

التحصیل علوم پایه  فقتر و   بندی متخصصان فارغ  در رتبه

نابرابری فزاینده و تنگناهای معیشتی،  مستائتل ستالمتت 

هتای  روان و  مشکالت ستالمتت نتاشتی از آلتودگتی

دیتده  9917متتتغتیتر اول ستال  90گوناگون  در میان 

شود. در عوض سته متتتغتیتر بتحتران نتاکتارآمتدی   می

عملکردها، بیکاری و  نگرانی درباره آینتده و احستاا 

 اند. ها نداشته های آن آیندگی جایی در انتخاب بی

 9 91/76 بیکاری

 ۱ 91/19 بحران تامین آب 

 9 90 پیامدهای بحران آب 

 9 89/16 آیندگی نگرانی درباره آینده و احساس بی 

 5 88/78 فساد 

 6 88/47 ها انباشت نارضایتی 

 7 88/64 بحران ناکارآمدی عملکردها 

 8 88/13 فرسایش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی 

 1 87/87 های ساختاری اقتصاد ایران  ناهنجاری 

 90 87/56 فقر و نابرابری فزاینده و تنگناهای معیشتی 

 9 93/47 فساد

 ۱ 92/74 بحران تامین آب 

 9 92/17 ها انباشت نارضایتی 

 9 90/96 پیامدهای بحران آب 

 5 90/42 فرسایش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی 

 6 90 فقر و نابرابری فزاینده و تنگناهای معیشتی 

 7 89/79 مسائل سالمت روان 

 8 88/93 قضاوت افکار عمومی درباره عملکرد حاکمیت 

 1 88/57 های ساختاری اقتصاد ایران  ناهنجاری 

 90 88/57 های گوناگون مشکالت سالمت ناشی از آلودگی 

 90/52 بحران تامین آب
 89/86 فساد

 89/17 پیامدهای بحران آب
 88/61 بحران ناکارآمدی عملکردها

 88/37 فرسایش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی
 88/31 های ساختاری اقتصاد ایران  ناهنجاری

 87/32 آیندگی نگرانی درباره آینده و احساس بی
 87/19 ها انباشت نارضایتی

 85/86 بیکاری
 85/84 قضاوت افکار عمومی درباره عملکرد حاکمیت
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 علوم پزشکی هنر

مسئله اول توسط متخصصان متجتمتوعته  90بندی   در رتبه

گتویتان   های علوم پزشکی سه تفاوت با کتل پتاستخ  رشته

ها فقر و نابرابتری فتزایتنتده و   شود. از  نگاه  آن  دیده می

تنگناهای معیشتی، رکود / رونق اقتصادی و نتر  ارز در 

است . در عتوض  9917مسئله اول ایران در سال  90میان 

آیتنتدگتی،  سه متغیر  نگرانی درباره آینده و احساا بتی

های ساختتاری اقتتتصتاد    ها و  ناهنجاری انباشت نارضایتی

 90گویان این گتروه در متیتان   بندی پاسخ  ایران در رتبه

 مورد اول جایی نداشت.

این گروه برخی متغیرهای مرتبط با مشاغل پزشکی را نیتز 

شان دارای اهمیت بیشتری نسبت به دیتگتران   بندی  در رتبه

های نظام سالمت از نگاه ایتن  اند. مثال متغیر  چالش  دانسته

است. ایتن در حتالتی استت کته در  99گروه در رتبه 

های نظام سالمتت  گویان متغیر  چالش  بندی کل پاسخ  رتبه

 قرار گرفته است. ۱6در جایگاه 

انتد   های هنر تحتصتیتل کترده  گویانی که در رشته  پاسخ

شان هستتتنتد.   انتخاب اول 90دارای بیشترین تفاوت در 

هتا وجتود   متورد اول آن90   شش متغیر زیر در انتخاب

 گویان نیست: دارد که در کل پاسخ

 حقوق اساسی و شهروندی  .1

 فقر و نابرابری فزاینده و تنگناهای معیشتی  .2

 تخریب تنوع زیستی  .3

 مسائل سالمت روان  .4

 محیطی توجهی به پایداری زیست بی  .5

 ها اعتراض  .6

ها در عوض شش متغیر زیر را که در لتیتستت کتل   آن

 اند: مورد اول جا نداده 90گویان بود در میان  پاسخ

 فساد  .1

 فرسایش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی  .2

 های ساختاری اقتصاد ایران  ناهنجاری .3

 ها انباشت نارضایتی .4

 بیکاری .5

 آیندگی نگرانی درباره آینده و احساا بی .6

 9 100 بحران تامین آب

 ۱ 89/66 پیامدهای بحران آب 

 9 98/46 بحران ناکارآمدی عملکردها 

 9 97/69 حقوق اساسی و شهروندی 

 5 95/33 فقر و نابرابری فزاینده و تنگناهای معیشتی 

 6 94/66 تخریب تنوع زیستی 

 7 94/61 قضاوت افکار عمومی درباره عملکرد حاکمیت 

 8 94/28 مسائل سالمت روان 

 1 94 محیطی توجهی به پایداری زیست بی 

 90 93/84 ها اعتراض 

 9 96 پیامدهای بحران آب

 ۱ 95 بحران تامین آب 

 9 92/64 نرخ ارز 

 9 91/51 فساد 

 5 90/60 بحران ناکارآمدی عملکردها 

 6 90/60 فرسایش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی 

 7 90/58 فقر و نابرابری فزاینده و تنگناهای معیشتی 

 8 90/31 رکود / رونق اقتصادی 

 1 90 قضاوت افکار عمومی درباره عملکرد حاکمیت 

 90 90 بیکاری 
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پژوهی گذاری و آینده مدیریت، سیاست مهندسی  

مسئله اول توسط متخصصان تتحتصتیتل  90بندی   در رتبه

پتژوهتی   گذاری و آینده  های مدیریت، سیاست  کرده رشته

شتود. از نتگتاه    گویان دیده متی  یک تفاوت با کل پاسخ

مسئله  90ها  اختالف نظرهای کالن حاکمیتی در میان   آن

است و متغیر  پیامدهتای بتحتران  9917اول ایران در سال 

مورد  90گویان این گروه در میان   بندی پاسخ  آب در رتبه

 اول جایی نداشت.

هتای   گویانی که تحتصتیتل کترده رشتتته  پاسخ

 90مهندسی هستند نر  ارز را در میان یکتی از 

هتا بتا کتل   اند. تفاوت آن  مسئله اول جای داده

گویان این است که متغیر  ق اوت افتکتار   پاسخ

بتنتدی   عمومی درباره عملکرد حاکمیت در رتبه

 مورد اول جایی ندارد. 90ها در میان  آن

 

کند. در یک سطر میانتگتیتن   های مختلف تحصیلی را فراهم می  گویان رشته  جدول زیر امکان مقایسه بین پاسخ

انتخاب اول هر  90شود. سطر دیگر تعداد تفاوت در   مسئله اختصاص داده دیده می 900امتیازی که هر گروه به 

دهد که ظاهرا بیشترین تفاوت در متیتان   دهد. مقادیر جدول نشان می  گویان را نشان می گروه نسبت به کل پاسخ

 های هنر است. دهی متغیرها مربوط به خبرگان رشته های متخصص در رتبه گروه

 9 91/59 بحران ناکارآمدی عملکردها

 ۱ 91/24 بحران تامین آب 

 9 90/65 فساد 

 9 90/12 آیندگی نگرانی درباره آینده و احساس بی 

 5 89/61 ها انباشت نارضایتی 

 6 89/22 فرسایش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی 

 7 88/68 بیکاری 

 8 88/34 های ساختاری اقتصاد ایران  ناهنجاری 

 1 88/08 پیامدهای بحران آب 

 90 87/27 نرخ ارز 

 9 89/83 بحران ناکارآمدی عملکردها

 ۱ 89/83 بحران تامین آب 

 9 89/83 فساد 

 9 89/03 آیندگی نگرانی درباره آینده و احساس بی 

 5 88/61 های ساختاری اقتصاد ایران  ناهنجاری 

 6 86/94 ها انباشت نارضایتی 

 7 86/93 فرسایش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی 

 8 86/29 قضاوت افکار عمومی درباره عملکرد حاکمیت 

 1 86/29 اختالف نظرهای کالن حاکمیتی 

 90 85/93 بیکاری 

   مدیریت مهندسی ها گویان همه رشته میانگین پاسخ علوم انسانی علوم پزشکی علوم پایه هنر

 79/89 مسئله ۶00میانگین اهمیت  9۶/5۳ 94/۹5 95/۱۳ 99/۳1 99/۹۳ 9۹/1۹

 متغیر اول 90تفاوت در  9 9 - 9 9 9 6



بتنتدی در متیتان  در این بخش تفاوت رتتبته      

خبرگان  با سطوح تحصیتالت متتتفتاوت قتابتل 

انتخاب اول کتل  90مشاهده است. جدول مقابل 

دهد که در آن هر مسئتلته   گویان را نشان می  پاسخ

با یک رنگ مشخص شتده و امتکتان متقتایسته 

 کند. تر می های هر گروه خبره را راحت پاسخ

 بندی از نگاه خبرگان با سطوح تحصیالت مختلف رتبه
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 دانشجوی دکتری دکتری

انتخاب اول کستانتی کته دارای متدرک  90

تحصیلی دکتری هستند تنها یک تفاوت با کتل 

ها مسائل ستالمتت   گویان دارد. از نگاه آن  پاسخ

مورد اول است و در عتوض   90روان در میان 

 تری دارد. بیکاری رتبه پایین

بندی متخصصان دانشجوی دکتتتری نتیتز   در رتبه

متغیر اول ستال  90مسائل سالمت روان  در میان 

شود. در عوض متتتغتیتر ق تاوت   دیده می 9917

افکار عمومی درباره عملکرد حاکمیت در متیتان 

 ها جایی نداشته است. انتخاب اول آن 90

 9 93/20 بحران تامین آب

 ۱ 92/91 فساد

 9 91/50 آیندگی نگرانی درباره آینده و احساس بی

 9 90/68 فرسایش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی

 5 90/13 بحران ناکارآمدی عملکردها

 6 90 قضاوت افکار عمومی درباره عملکرد حاکمیت

 7 98/57 ها انباشت نارضایتی

 8 88/84 پیامدهای بحران آب

 1 88/18 های ساختاری اقتصاد ایران  ناهنجاری

 90 88/07 مسائل سالمت روان

 9 91/25 فساد

 ۱ 91/09 بحران تامین آب

 9 89/67 پیامدهای بحران آب

 9 89/54 آیندگی نگرانی درباره آینده و احساس بی

 5 89/45 های ساختاری اقتصاد ایران  ناهنجاری

 6 88/46 بحران ناکارآمدی عملکردها

 7 88/46 بیکاری

 8 88/04 فرسایش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی

 1 87/32 ها انباشت نارضایتی

 90 85/82 مسائل سالمت روان

 90/52 بحران تامین آب
 89/86 فساد

 89/17 پیامدهای بحران آب
 88/61 بحران ناکارآمدی عملکردها

 88/37 فرسایش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی
 88/31 های ساختاری اقتصاد ایران  ناهنجاری

 87/32 آیندگی نگرانی درباره آینده و احساس بی
 87/19 ها انباشت نارضایتی

 85/86 بیکاری
 85/84 قضاوت افکار عمومی درباره عملکرد حاکمیت
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 دانشجوی کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد

مسئله اول توسط دانشجویان کارشناستی  90بندی   در رتبه

شود. از نگتاه    گویان دیده می  ارشد دو تفاوت با کل پاسخ

ها فقر و نابرابری فزاینده و تنگتنتاهتای متعتیتشتتتی و   آن

 9917مسئله اول ایتران در ستال  90ها در میان   اعتراض

است.  دو متغیر ق اوت افکار عمومی درباره عتمتلتکترد 

 90گویان در متیتان   بندی پاسخ  حاکمیت و فساد در رتبه

 مورد اول جایی نداشت.

گویانی که دارای تحصیالت کارشنتاستی   پاسخ

مسئله اول یک متورد  90ارشد هستند، در میان 

گویان را دارند. از نتگتاه   اختالف با کل پاسخ

ها فقر و نابرابری فزایتنتده و تتنتگتنتاهتای   آن

گیرد کته   مورد اول قرار می 90معیشتی در میان 

جای ق اوت افکار عمومی درباره عتمتلتکترد 

 حاکمیت را گرفته است.

کند. در یک سطر میانتگتیتن   گویان با سطوح تحصیلی مختلف فراهم می  جدول زیر امکان مقایسه را بین پاسخ

انتتختاب اول  90شود. سطر دیگر تعداد تفاوت در   مسئله اختصاص داده دیده می 900امتیازی که هر گروه به 

دهد که ظاهرا بیشترین تتفتاوت در   دهد. مقادیر جدول نشان می  گویان نشان می  هر گروه را نسبت به کل پاسخ

 دهی متغیرها مربوط به دانشجویان کارشناسی ارشد است. های متخصص در رتبه میان گروه

 9 91/64 بحران تامین آب

 ۱ 91/05 بحران ناکارآمدی عملکردها

 9 89/69 پیامدهای بحران آب

 9 89/50 بیکاری

 5 89/46 فساد

 6 89/46 ها انباشت نارضایتی

 7 87/95 فرسایش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی

 8 87/80 آیندگی نگرانی درباره آینده و احساس بی

 1 87/43 فقر و نابرابری فزاینده و تنگناهای معیشتی

 90 87/38 های ساختاری اقتصاد ایران  ناهنجاری

 9 96/50 بیکاری

 ۱ 84/86 فرسایش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی

 9 94 های ساختاری اقتصاد ایران  ناهنجاری

 9 93/94 بحران تامین آب

 5 92/77 بحران ناکارآمدی عملکردها

 6 92/05 فقر و نابرابری فزاینده و تنگناهای معیشتی

 7 91/89 ها اعتراض

 8 91/84 پیامدهای بحران آب

 1 91/66 ها انباشت نارضایتی

 90 91/57 آیندگی نگرانی درباره آینده و احساس بی

دانشجوی 
 ارشد کارشناسی

 های تحصیلی گویان همه گروه میانگین پاسخ کارشناسی ارشد دکتری
دانشجوی 

 دکتری
  

 79/89 مسئله 900میانگین اهمیت  94/59 95/1۶ 95/5۹ 9۳/0۱

 متغیر اول 90تفاوت در  9 - 9 9 ۱



بندی در میان ختبترگتان  در این بخش تفاوت رتبه      

انتخاب  90زن و مرد قابل مشاهده است. جدول مقابل 

دهد کته در آن هتر   گویان را نشان می  اول کل پاسخ

مسئله با یک رنگ مشخص شده و امتکتان متقتایسته 

 کند. تر می های هر گروه خبره را راحت پاسخ

 بندی از نگاه خبرگان زن و مرد رتبه
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 زن مرد

انتتتختاب اول متردان بتا کتل  90گویان از آنجا که تعداد خبرگان مرد از زن بیشتر بتوده،   در مقایسه با کل پاسخ

 انتخاب اول مردان با زنان سه تفاوت دارد.  90هاست. در مقابل  گویان یکی است و تفاوت تنها در ترتیب آن پاسخ

 9 90/95 بحران تامین آب

 ۱ 89/93 بحران ناکارآمدی عملکردها 

 9 89/61 فساد

 9 88/73 های ساختاری اقتصاد ایران  ناهنجاری 

 5 88/50 آیندگی نگرانی درباره آینده و احساس بی

 6 88/45 ها انباشت نارضایتی 

 7 88/27 فرسایش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی

 8 88/21 بیکاری 

 1 88/16 پیامدهای بحران آب 

 90 85/94 قضاوت افکار عمومی درباره عملکرد حاکمیت 

 9 94/31 بحران تامین آب

 ۱ 93/79 مسائل سالمت روان 

 9 93/57 پیامدهای بحران آب

 9 93/14 فقر و نابرابری فزاینده و تنگناهای معیشتی

 5 93/10 فساد 

 6 92/45 بیکاری 

 7 91/41 بحران ناکارآمدی عملکردها 

 8 91/35 ها انباشت نارضایتی 

 1 91/33 آیندگی نگرانی درباره آینده و احساس بی

 90 90/74 بحران آلودگی هوا

 سه متغیر اختصاصی مورد توجه زنان عبارتند از:

 مسائل سالمت روان  .1

 فقر و نابرابری فزاینده و تنگناهای معیشتی .2

 بحران آلودگی هوا .3

 مورد اول زنان نیست: 90مسائلی که در میان 

 فرسایش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی .1

 های ساختاری اقتصاد ایران  ناهنجاری .2

 ق اوت افکار عمومی درباره عملکرد حاکمیت .3

 90/52 بحران تامین آب
 89/86 فساد

 89/17 پیامدهای بحران آب
 88/61 بحران ناکارآمدی عملکردها

 88/37 فرسایش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی
 88/31 های ساختاری اقتصاد ایران  ناهنجاری

 87/32 آیندگی نگرانی درباره آینده و احساس بی
 87/19 ها انباشت نارضایتی

 85/86 بیکاری
 85/84 قضاوت افکار عمومی درباره عملکرد حاکمیت
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کند. در یتک ستطتر   گویان زن و مرد را فراهم می  جدول زیر امکان مقایسه بین پاسخ

شود. سطر دیتگتر   مسئله اختصاص داده دیده می 900میانگین امتیازی که هر گروه به 

 دهد.  گویان  نشان می انتخاب اول هر گروه را نسبت به کل پاسخ 90تعداد تفاوت در 

   مردان ها گویان همه جنسیت میانگین پاسخ زنان

 مسئله 900میانگین اهمیت  9۹/40 79/89 9۶/۶۱

 - متغیر اول 90تفاوت در  0 9

   مردان زنان

 مسئله ۶00رتبه متغیر مناقشات حقوق زنان در میان  9۳ 39

   مردان زنان

 مسئله ۶00رتبه متغیر امنیت نظامی در میان  53 91

 مسئله ۶00محیطی در میان  توجهی به پایداری زیست رتبه متغیر بی ۹1 73

متنتاقشتات «بندی دو گروه زنان و مردان درباره متتغتیتر   رتبه

نیز متفاوت است. زنان با قراردادن این متغیر در » حقوق زنان

 اند. مردان داده 71به آن جایگاه باالتری نسبت به رتبه  59رتبه 

تتوجتهتی بته پتایتداری   درباره دو متغیر امنتیتت نتظتامتی و بتی

بندی متفاوتی دارنتد. متردان   محیطی نیز زنان و مردان رتبه  زیست

 اند. رتبه باالتری به متغیر اول و زنان رتبه باالتری به متغیر دوم داده



بندی در میان خبرگان با  در این بخش تفاوت رتبه      

های سیاسی متفاوت قتابتل مشتاهتده استت.   گرایش

گویان را نشان   انتخاب اول کل پاسخ 90جدول مقابل 

دهد که در آن هر مسئله با یک رنتگ مشتختص   می

های هتر گتروه ختبتره را   شده و امکان مقایسه پاسخ

 کند. تر می راحت

 های سیاسی متفاوت بندی از نگاه خبرگان با گرایش رتبه
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طلب اصالح بندی رسمی خارج از جناح   

انتخاب اول کسانی که گترایتش ستیتاستی  90

اند،  تنها یتک   طلبی اعالم کرده خود را اصالح

هتا   گویان دارد. از نگتاه آن  تفاوت با کل پاسخ

ساماندهی اقتصادی نهادهای حاکمیتی ختارج 

متورد اول استت و در  90از دولت در میان 

 تری دارد. عوض متغیر بیکاری رتبه پایین

 9 ۳4/99 فساد

 ۱ ۳4/4۶ ها انباشت نارضایتی

 9 ۳۹/5۶ بحران تامین آب

 9 ۳۹/۹9 بحران ناکارآمدی عملکردها

 5 ۳1/95 فرسایش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی

 6 ۳۶/9۶ آیندگی نگرانی درباره آینده و احساس بی

 7 ۳0 پیامدهای بحران آب

 8 9۳/9۱ قضاوت افکار عمومی درباره عملکرد حاکمیت

 1 99/5۶ های ساختاری اقتصاد ایران  ناهنجاری

 90 99/۱9 ساماندهی اقتصادی نهادهای حاکمیتی خارج از دولت

 9 92/89 بحران تامین آب

 ۱ 91/94 فساد

 9 91/60 بیکاری

 9 91/50 بحران ناکارآمدی عملکردها

 5 91/19 پیامدهای بحران آب

 6 90/77 های ساختاری اقتصاد ایران  ناهنجاری

 7 90/52 ها انباشت نارضایتی

 8 90/12 فقر و نابرابری فزاینده و تنگناهای معیشتی

 1 89/74 فرسایش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی

 90 89/56 آیندگی نگرانی درباره آینده و احساس بی

گویان در تعیین گرایش سیاسی خود اعتالم   گروهی از پاسخ

اند که تفکرشان را در چارچوب قانون اساسی تعتریتف   کرده

گرا و   طلب، اعتدال  کدام از سه جریان اصالح  کنند اما هیچ  می

بتنتدی   شان را توضیح دهد. رتتبته تواند نظرات گرا نمی  اصول

گویان دارد و آن   این گروه نیز تنها یک تفاوت با کل پاسخ

جتای ق تاوت افتکتار   قرار گرفتن متغیر فقر و نابرابتری بته

 مورد اول است. 90عمومی درباره عملکرد حاکمیت در 

 90/52 بحران تامین آب
 89/86 فساد

 89/17 پیامدهای بحران آب
 88/61 بحران ناکارآمدی عملکردها

 88/37 فرسایش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی
 88/31 های ساختاری اقتصاد ایران  ناهنجاری

 87/32 آیندگی نگرانی درباره آینده و احساس بی
 87/19 ها انباشت نارضایتی

 85/86 بیکاری
 85/84 قضاوت افکار عمومی درباره عملکرد حاکمیت
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گرا اعتدال  خارج از چارچوب قانون اساسی 
 9 9۱/99 آیندگی نگرانی درباره آینده و احساس بی

 ۱ 95/45 بیکاری

 9 94/9۹ فساد

 9 94/59 بحران تامین آب

 5 91/۳0 فرسایش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی

 6 91/۱۱ بحران ناکارآمدی عملکردها

 7 91/۱4 پیامدهای بحران آب

 8 91/۶9 نرخ ارز

 1 91/۶9 گذاری اقتصادی داخلی و خارجی  سرمایه

 90 9۶/99 امنیت روانی و اجتماعی

 9 ۳9/14 بحران ناکارآمدی عملکردها

 ۱ ۳4/91 های ساختاری اقتصاد ایران  ناهنجاری

 9 ۳۹/۳1 آیندگی نگرانی درباره آینده و احساس بی

 9 ۳۹/90 فساد

 5 ۳۹/59 ها انباشت نارضایتی

 6 ۳1/95 ها اعتراض

 7 ۳۶/99 فرسایش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی

 8 ۳۶/91 بحران تامین آب

 1 ۳۶/91 پیامدهای بحران آب

 90 ۳۶/۹9 حقوق اساسی و شهروندی

گترا   گویانی که گرایش سیاسی خود را اعتدال  پاسخ

گتویتان   هایی با کل پتاستخ  اند، دارای تفاوت  دانسته

هتا   مورد اول آن90    هستند. سه متغیر زیر در انتخاب

 گویان نیست: وجود دارد که در کل پاسخ

 نر  ارز  .1

 گذاری اقتصادی داخلی و خارجی  سرمایه .2

 امنیت روانی و اجتماعی .3

ها در عوض سه متغیر زیر را که در لیتستت کتل   آن

متورد اول جتا  90گویان بود در در متیتان   پاسخ

 اند: نداده

 های ساختاری اقتصاد ایران   ناهنجاری .1

 انباشت نارضایتی  .2

 ق اوت افکار عمومی درباره عملکرد حاکمیت .3

 

انتد گترایتش   گویان اعتالم کترده  گروهی از پاسخ

شان نه تنها در قتالتب سته جتریتان اصتلتی   سیاسی

گرا قابل تتعتریتف   گرا و اعتدال  طلب، اصول  اصالح

نیست، بلکه در چتارچتوب قتانتون استاستی نتیتز 

هایی با   گویان نیز دارای تفاوت  گنجد. این پاسخ  نمی

  گویان هستند. دو متغیر زیر در انتتتختاب  کل پاسخ

هتتا وجتتود دارد کتته در کتتل   متتورد اول آن90

 گویان نیست: پاسخ

 ها اعتراض  .1

 حقوق اساسی و شهروندی .2

ها در عوض دو متغیر زیر را که در لیتستت کتل   آن

متورد اول جتا  90گویان بود در در متیتان   پاسخ

 اند: نداده

 بیکاری  .1

 ق اوت افکار عمومی درباره عملکرد حاکمیت .2
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گرا اصول  

خبرگانی که گرایش سیاسی خود 

گرایی اعالم کرده بودند،   را اصول

تتفتاوت  9انتخاب اول،  90در بین 

 گویان دارند. با لیست کل پاسخ

 چهار موضوع مورد توجه این گروه عبارتند از:

 نر  ارز  .1

 فقر و نابرابری فزاینده و تنگناهای معیشتی .2

 مسائل ازدواج .3

 مرکزگریزی از الگوهای هنجاری رسمی .4

 ها قرار ندارند: تای اول آن90در عوض چهار متغیر زیر در لیست 

 بحران ناکارآمدی عملکردها  .1

 آیندگی  نگرانی درباره آینده و احساا بی .2

 انباشت نارضایتی  .3

 ق اوت افکار عمومی درباره عملکرد حاکمیت .4

کتنتد. در   های سیاسی مختلف را فراهم می  گویان گرایش  جدول زیر امکان مقایسه بین پاسخ

شتود. ستطتر   مسئله اختصاص داده دیتده متی 900یک سطر میانگین امتیازی که هر گروه به 

 دهد.  گویان را نشان می انتخاب اول هر گروه نسبت به کل پاسخ 90دیگر تعداد تفاوت در 

 گویان همه میانگین پاسخ بندی رسمی خارج از جناح
 طلب اصالح

 گرا اصول
خارج از چارچوب 

 قانون اساسی
 گرا اعتدال

  

 مسئله 900میانگین اهمیت  9۶/59 91/49 9۹/۶۹ 9۹/5۹ 79/89 99/۶0

 - متغیر اول 90تفاوت در  9 ۱ 9 9 9

 9 ۳0/45 بحران تامین آب

 ۱ 9۳/54 های ساختاری اقتصاد ایران  ناهنجاری

 9 95/45 پیامدهای بحران آب

 9 95/45 بیکاری

 5 94/54 نرخ ارز

 6 94 فساد

 7 9۹/۱۹ فرسایش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی

 8 9۹/۶9 فقر و نابرابری فزاینده و تنگناهای معیشتی

 1 9۹/۶9 مسائل ازدواج

 90 91/۱0 مرکزگریزی از الگوهای هنجاری رسمی



 ها بندی با توجه به سایر ویژگی رتبه

هتا   های تمایزبخش، صرفا مشخص کردن تفتاوت دیتدگتاه هدف از ارائه بخشی از نتایج تفکیکی بر اساا برخی ویژگی      

شود حتی زمانی که از ختبترگتان از  های پیشینی باع  می ها و ویژگی نبود. قصد داشتیم نشان دهیم که چگونه برخی تفاوت

های متختتتلتف  رسند. دریافت  هایی درباره آینده مطرح کنند، به نتایج متفاوتی می زنی شود تا  گمانه منظر اکتشافی پرسش  می

 های شناختی است. شان یکی از عوامل این سوگیری خبرگان از محیط اطراف

 اما راه حل چیست؟

ای وجود دارد که در آن  های  آماری شناخته شده های علوم انسانی برای شناخت یک جمعیت بزرگ، روش در پژوهش      

رجتوع    »پژوهتی ایتران آینده«گیری کمی وجود دارد. اما در  هایی برای نمونه شود و فرمول از قواعد احتماالتی استفاده می

 شود. عنوان یکی از مسیرهای شناخت آینده، ماهیتی کیفی دارد و چنین مسیری دنبال نمی نظر خبرگان به به

بندی، یک راه رجوع به خبرگان از پیش شتنتاختتته شتده دارای تتجتربته  ها در رتبه منظور وارد نشدن انواع سوگیری به      

ای، جنسیتی، سیاسی، قومیتی، مذهبی و غیره( است. راه  های تمایزبخش )اعم از رشته نگر، فاقد انواع تعصب  ای، کل  رشته  میان

( در پژوهش کیفتی استت. Maximum Variation Samplingگیری حداکثر تنوع ) دوم استفاده از رویکرد نمونه

 های مختلف مورد پرسش قرار گیرند.  بدین مفهوم که خبرگانی دارای انواع ویژگی

راه دوم برگزیده شده است. همچنین تالش شده مراقبت شود اگر یک گروه از خبرگان  »9917پژوهی ایران  آینده«در        

ها ح ور کمرنگی داشتند با تدابیتری وزن   صورت کامل در پژوهش شرکت کردند و گروه متفاوت آن دارای هر ویژگی به

 بندی منعکس کننده حداکثر تنوع موجود میان خبرگان باشد. مناسب برای هر گروه در نظر گرفته شود و رتبه

 دهد در مدل زیر خالصه شده است: بندی افراد جهت می های مدنظر ما که به رتبه تفاوت     

 مسائل بندی رتبه

 سن

 جنسیت

 قومیت

 میزان تحصیالت

 رشته تحصیلی

 حوزه تخصصی

 گرایش سیاسی

 محل سکونت

 عمومی /  دولتی / خصوصی

های مورد رجوع رسانه  

 )معرف دسترسی گفتمانی(

 منابع علمی مورد رجوع
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 بخش  سوم

بندی متغیرها از  تحلیل تفاوت رتبه
 های سیاسی منظر نگرش
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های متفاوتی از متغیرها پدید  بندی های بین خبرگان، رتبه های قبل دیدیم که چگونه تفاوت در بخش      

هتای  ای است. گفتتمتان های مرور شده، نگرش سیاسی دارای اهمیت ویژه آورد. در میان انوع تفاوت می

رو اثری قابل توجه بر افتکتار  سازند و از این ای را می های رسانه ترین جریان سیاسی پربسامدترین و قوی

های آمتاری  اندازیم و با استفاده از آزمون ها می تری به این تفاوت عمومی دارند. در این بخش نگاه دقیق

تتوانتد بته  های سیاسی متفاوت در میان خبرگتان، چتگتونته متی خواهیم دید که برخورداری از نگرش

 بندی متفاوتی از متغیرها منجر شود. رتبه

توانستند یتکتی  شان می تعیین نگرش سیاسی بندی متغیرها در پاسخ به کننده در رتبه خبرگان مشارکت      

 های زیر را انتخاب کنند. از گزینه

مسئله در قتالتب هتفتت حتوزه  900ها از  بندی متفاوت هر کدام از این گروه رتبه      

های آمتاری متربتع   موضوعی در صفحات بعد گزارش شده است. با استفاده از آزمون

هتا   والیس، کندال و غیره متعتنتاداری ایتن تتفتاوت-کای )خی دو(، فیشر، کروسکال

 شود. های سیاسی گزارش می سنجیده شده و در انتها نتایج دقیقی از تفاوت این نگرش
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که با عنوان جدول دوبعدی یا جدول فراوانی نتیتز از آن یتاد  (Contingency Table)در آمار جدول پیشامد       

های ماتریسی است که توزیع فراوانی متغیرها یا همان توزیع چندمتتغتیتره را ثتبتت  شود، نوع خاصی از جداول یا قالب می

نفری از افراد متیتان دو متتتغتیتر جتنتستیتت و  900ای  ترین شکل ممکن است در نمونه دهد. در ساده کرده و نمایش می

دست هستتتنتد  دست یا راست دستی یک جدول پیشامد ایجاد کرد و فراوانی مردان و زنانی را که چپ دستی یا چپ راست

دستت  دست و راستت توان پرسید که آیا تفاوتی معنادار میان تعداد زنان چپ های این جدول نمایش داد. حال می در خانه

دست  دست و یا تفاوت در تعداد مردان چپ  دست و راست وجود دارد یا نه. به عبارت بهتر، آیا تفاوت در تعداد زنان چپ

دست ناشی از تصادف است یا نه. همچنین معناداری در اینجا به معنای آن است که چقدر احتتتمتال دارد، متیتان  و راست

های این جدول پیوند و رابطه وجود داشته باشد )فرض یک( و چقدر احتمال دارد که ایتن رابتطته وجتود  سطرها و ستون

تتریتن  کنند. در ارتباط با جداول پیشتامتد متهتم های آماری این احتماالت را محاسبه می نداشته باشد )فرض صفر(. آزمون

 ، آزمون بارنارد و غیره هستند. Gدو )مربع کای(، آزمون فیشر، آزمون -های آماری شامل آزمون خی آزمون

ای خاص برخوردارند، بترای ستاختتتن  به جای استفاده از فراوانی تعداد افرادی که در یک نمونه از صفت یا خصیصه      

های مختلفی را در جداول نمایش داد. یکی از این انتواع  های متفاوتی استفاده کرد و داده توان از روش جداول پیشامد می

هتا متقتادیتر  هایی هستند که در آن ای، داده های رسته هستند. داده (Categorical Data)ای  ای یا طبقه ها رسته داده

توان در چتهتار  ژن می ها تعلق داشته باشد. برای مثال، گروه خونی افراد را برحسب نوع آنتی مشاهده شده به یکی از دسته

توان در دو دسته مثبت و متنتفتی  ها می و از طرف دیگر برحسب امکان انتقال خون میان این گروهO و A ،B ،  ABدسته 

 قرار داد. 

ها قرار گرفته است. هر مستئتلته  برحسب نوع یا عنوان مسئله در یکی از گروه 9917در این پروژه، مسائل ایران در سال       

داشته بتاشتد.  900ای بین یک تا  اند، در نهایت رتبه ممکن است برحسب مجموع امتیازهایی که خبرگان به اهمیت آن داده

متغیر بتاشتد. بترای  900گویان برحسب نگرش سیاسی، رتبه یک مسئله ممکن است بین صفر تا  همچنین با تفکیک پاسخ

ام اهتمتیتت را  10گرایان رتبه   ام اهمیت اما برای اصول 96طلبان رتبه  برای اصالح مثال، مسئله حقوق اساسی و شهروندی

بندی شده است؛ یتکتی  نام برد که به دو شیوه مختلف دسته» رتبه مسائل ایران«توان از متغیر  داشته باشد. بر این اساا می

های این جتدول  رتبه مسائل ایران با معیار عنوان مسئله و دیگر رتبه مسائل ایران با معیار گرایش سیاسی. در هر یک از خانه

باشد. بنابرایتن، رتتبته مستائتل ایتران  900تا  9توان رتبه مسائل را نوشت که ممکن است عددی بین  می 5x900دوبعدی 

 های مربوط به جدول دو بعدی را استخراج کرد. توان آزمون ای را داراست و می های یک متغیر طبقه ویژگی
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طلب دعوت کنیم که در یک بتازی شترکتت  خبره مختلف اصالح 900تر شدن موضوع، تصور کنید که از  برای روشن      

مسئله اقتصادی( در اختیار این خبرگان قرار بگتیترد.  ۱9کنند. این بازی بدین صورت است که فهرستی از مسائل )برای مثال 

ها خواسته شود که پس از نام بردن از هر مسئله، افرادی که آن مسئله خاص )برای نمونه مسئله موانتع کستب و  سپس از آن

 ۱8خبره  900دانند، دست خود را باال ببرند. حال فرض کنید نتیجه این باشد که از میان این ترین مسئله ایران می کار( را مهم

مسئله به این ترتیب مورد پرسش قرار بگیرد. اگر این بازی فترضتی را  ۱9نفر دست خود را باال ببرند و به همین ترتیب همه 

گرا، غیر از سه جناح و خارج از چارچوب قانون اساسی تکرار کنیم، جدولتی بتا عتنتوان  گرا، اعتدال  خبره اصول 900برای 

آید که در آن تعداد خبترگتان دارای یتک  دست می به های سیاسی متفاوت بندی خبرگان دارای نگرش جدول تفاوت رتبه

اند. برای سهولت  مسئله اعالم کرده 900نگرش سیاسی ثبت و ارائه شده است که میزان موافقت خود را با اهمیت هر یک از 

توان ایتن  های موضوعی چندگانه تقسیم شده است. حال می به هفت جدول به تفکیک حوزه 900x5در خوانش، این جدول 

های جدول یتا  شده در خانه های مشاهده جدول را همچون یک جدول پیشامد تصور کرد و پرسید که آیا تفاوت در فراوانی

لحاظ آماری معنادار است. بنتابترایتن،  های مختلف سیاسی، ناشی از تصادف است یا به های نگرش بندی همان تفاوت در رتبه

 فرضیه این بازی بدین صورت خواهد بود: 

 های این جدول یا یکدیگر ارتباط آماری معنادار دارند.  سطرها و ستونفرض صفر: 

 های این جدول وجود ندارد.  ارتباط آماری معناداری میان سطرها و ستونفرض یک: 

های نظتری یتا  دو( است. این آزمون فراوانی نخستین راه برای پذیرش یا رد این فرضیه استفاده از آزمون مربع کای )خی      

دو کمتر از متقتدار  کند و اگر آماره خی های مشاهده شده )تجربی( مقایسه می های یک جدول را با فراوانی مورد انتظار خانه

گیریم که فراوانی تجربی ناشی از شانس یا تصادف نیست. به عبارت بهتر، نوعی رابتطته آمتاری یتا  بحرانی باشد، نتیجه می

بندی مسائل و  های جدول دوبعدی رتبه همبستگی میان سطرها و ستون

 های سیاسی وجود دارد.  نگرش

 نتایج این آزمون در جدول مقابل قابل مشاهده است.  

درصد اطمینان استت،  15این آزمون کمتر از مقدار بحرانی در سطح   (p-value)داری آماری از آنجا که سطح معنی      

های سیاسی نوعی رابطه وجتود دارد.  بندی مسائل ایران و نگرش گوید میان رتبه پذیریم که می فرض یک این آزمون را می

های درون جدول را گزارش دهیم و تفسیر کنیم و چنین نتیجه بگیریم که اگر این بازی فرضی تکرار  توانیم خانه در نتیجه می

های سیاسی در  بندی مسائل و نگرش تری درباره روابط میان رتبه گیری دقیق شود، نتایج نسبتاً مشابهی خواهد داشت اما نتیجه

 پذیر نیست.  این مرحله و با این آزمون اولیه امکان

Chi-square (Observed value) 1729.471 

Chi-square (Critical value) 443.399 

DF 391 

p-value  <0.0001  

alpha 0.05 
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 آزمون کامل فیشر 

توانیم از آزمون کامل فیتشتر  تر ق اوت کنیم، می های سیاسی دقیق بندی مسائل و نگرش برای آن که بتوانیم درباره رابطه میان رتبه      

استفاده کنیم. فرض عمومی صفر و یک و کلیت نتایج این آزمون آماری تقریباً مشابه با آزمون مربع کای است اما از ایتن قتابتلتیتت 

هتای  های جدول ق اوت مبتنی بر آمار استنباطی داشته باشیم. این آزمون نیز برای داده تک خانه برخوردار است که بتوانیم درباره تک

بندی کرد. تصور کنید که بازی فرضی خود را بار دیتگتر  ای مفید است هنگامی که بتوان یک پدیده را به دو شیوه مختلف دسته طبقه

اند با یکدیگر مساوی است یتا  های سیاسی مختلف که در آزمون شرکت کرده تکرار کنیم و حال بپرسیم که آیا تعداد افراد با نگرش

طلبانی که برای هر مسئله دست ختود را  گرایان و اصالح  نه. به عبارت دیگر، به عنوان فرض صفر ممکن است بپرسیم که تعداد اصول

طلبان بتیتشتتتر یتا  گرایان از اصالح  برند، با یکدیگر مساوی است. فرض یک در نتیجه بیانگر این موضوع است که تعداد اصول باال می

اند،  های سیاسی مختلف که در بازی فرضی ما شرکت کرده توان درباره تعداد افراد با نگرش ها را دو به دو می کمتر است. همین فرض

 تکرار کرد و نتایج آزمون کامل فیشر را برای وارسی صحت فرض صفر یا یک انجام داد.

آزمون فیشر از این قابلیت برخوردار است که به جای ق اوت درباره کلیت یک جدول، درباره میزان معناداری آماری هر یک از       

در این آزمون بدین صورت است کته بتر   (p-value)داری آماری های جدول ق اوت کند. به طور کلی محاسبه سطح معنی خانه

های جدول را محاسبته  داری هر یک از خانه سطح معنی   (Hypergeometric Distribution)مبنای توزیع هایپرژئومتریک

لحاظ آمتاری متعتنتادار  درصد اگر این آماره از مقدار بحرانی کمتر باشد، توزیع فراوانی در آن خانه به 15کند. در سطح اطمینان  می

طلبان و خبرگان دارای نگرش خارج ا ز چارچوب قانون اساسی بته مستئتلته  ای که اصالح است. برای نمونه، چون در این پروژه رتبه

توان چنین نتیجه گرفت کته تتفتاوت در  آن کمتر از مقدار بحرانی است(، می(p-value اند، معنادار است  موانع کسب و کار داده

بتنتدی ایتن  ای در رتبته پله ۱5بندی این مسئله میان این دو نگرش سیاسی ناشی از شانس یا تصادف نیست. به عبارت بهتر، تفاوت  رتبه

بندی این مسئله از سوی دو نتگترش ستیتاستی  ای در رتبه پله90توان تفسیر کرد اما تفاوت  مسئله از جانب این دو نگرش سیاسی را می

های معنادار خبرگان بر اساا آزمتون فتیتشتر  های مربوط به تفاوت گرا به لحاظ آماری معنادار نیست. در جدول  طلب و اصول اصالح

 توان نتایج این آزمون را مشاهده کرد.  می

ها بته جتای  هایی که آزمون معنادار است با رنگ قرمز مشخص شده است و در درون خانه همچنین الزم به توضیح است که خانه      

( بدین معناست که در آن ختانته رتتبته هتر مستئتلته > تر ) تر آمده است. عالمت کوچک تر و بزرگ عدد رتبه دو عالمت کوچک

( است. برای مثال، به مسئله موانتع کستب و < تر ) اند یا بزرگ های سیاسی به مسئله داده هایی است که دیگر نگرش تر از رتبه کوچک

اند که به لحاظ آماری معنادار است امتا عتالوه بتر ایتن،  ای داده طلب و خارج از چارچوب قانون اساسی رتبه کار دو گرایش اصالح

 (. 99در برابر  91اند ) ها به این مسئله رتبه بیشتری داده طلبان به این مسئله رتبه کمتر و خارج از قانون اساسی اصالح
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 مورد به هر مسئله داده است. 900ای است که هر گروه از خبرگان از بین  های این جدول رتبه اعداد خانه

های  بندی خبرگان دارای نگرش تفاوت  رتبه 

  اقتصادموضوعات از سیاسی متفاوت 

 

 طلبان صالحا
 

 یانگرا اصول
 

 گرایان عتدالا
 

 غیر از سه جناح
 

 خارج از قانون اساسی

 44 31 19 37 28 وکار موانع کسب 1

 47 76 79 31 80 سازی و پیامدهای آن  های خصوصی سیاست 2

 19 16 43 39 26 ها بحران بانک 3

 5 80 55 79 73 های توسعه گردشگری چالش 4

 85 100 100 98 93 موانع بازآفرینی و نوسازی شهری 5

 68 87 75 93 82 مشکالت زیرساختی ناوگان حمل و نقل 6

 73 92 74 59 67 بازار جهانی انرژی 7

 78 88 71 67 88 توسعه انفجاری بازار فناوری اطالعات 8

 37 20 29 16 35 قاچاق و فربگی اقتصاد زیرزمینی 9

 15 22 15 18 37 رکود / رونق اقتصادی 10

 84 97 96 95 96 وکارهای نوپا و سنتی تقابل کسب 11

 65 67 68 92 74 های دولت حجم باالی بدهی 12

 31 40 51 44 44 بودجه دولت 13

 53 75 73 100 51 های بازنشستگی بحران صندوق  99

 2 6 13 2 9 های ساختاری اقتصاد ایران  ناهنجاری 95 

 12 3 2 4 12 بیکاری 96 

 28 33 42 38 46 تورم 97 

 20 13 8 5 22 نر  ارز 98 

   21 69  21  84  10  های اقتصادی  خارج از دولت  مسائل  فعالیت 91 

 11 8 14 8 21 فقر و نابرابری فزاینده و تنگناهای معیشتی ۱0 

 32 55 10 53 25 گذاری اقتصادی داخلی و خارجی  سرمایه ۱9 
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 برانگیزترین مسئله اقتصادی: اختالف
 تفاوت معنادار( 5) های اقتصادی نهادهای حاکمیتی خارج از دولت  مسائل ساماندهی فعالیت

 های سیاسی: بندی اقتصادی بین نگرش بیشترین تفاوت معنادار در رتبه
 مسئله( ۱9تفاوت معنادار از  99)گرایان  اصول

های سیاسی  خبرگان نگرش های معنادار تفاوت 

 بندی موضوعات اقتصاد متفاوت به رتبه

 بر اساا آزمون فیشر 

 

 طلبان اصالح

 

گرایا اصول

 ن

 

 گرایان اعتدال

 

 غیر از سه جناح

 

خارج از قانون 

 اساسی

 

 جمع

 2  <  >  >  <  > وکار موانع کسب 1
 4  >  <  <  >  < سازی و پیامدهای آن  های خصوصی سیاست 2
 4  >  >  <  <  > ها بحران بانک 3
 4  >  <  >  <  < های توسعه گردشگری چالش 4
 0  >  <  <  <  > موانع بازآفرینی و نوسازی شهری 5
 0  >  <  >  <  < مشکالت زیرساختی ناوگان حمل و نقل 6
 2  <  <  <  >  > بازار جهانی انرژی 7
 0  >  <  >  >  < توسعه انفجاری بازار فناوری اطالعات 8
 1  <  >  <  >  < قاچاق و فربگی اقتصاد زیرزمینی 9
 1  >  <  >  >  < رکود / رونق اقتصادی 10
 0  >  <  <  <  < وکارهای نوپا و سنتی تقابل کسب 11
 1  >  >  >  <  < های دولت حجم باالی بدهی 12
 1  >  >  <  <  < بودجه دولت 13
 3  >  <  <  <  > های بازنشستگی بحران صندوق 14
 3  >  >  <  >  < های ساختاری اقتصاد ایران  ناهنجاری 15
 3  <  >  >  >  < بیکاری 16
 0  >  >  <  <  < تورم 17
 3  <  >  >  >  < نر  ارز 18
های اقتصادی نهادهای   مسائل ساماندهی فعالیت 19

 حاکمیتی خارج از دولت

  

<  
 

  

>   

  

  

<  
  

>  
  

<  
  

5 

 1  >  >  <  >  < فقر و نابرابری فزاینده و تنگناهای معیشتی 20
 4  >  <  >  <  > گذاری اقتصادی داخلی و خارجی  سرمایه 21

 42 9 5 8 11 9 جمع
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 مورد به هر مسئله داده است. 900ای است که هر گروه از خبرگان از بین  های این جدول رتبه اعداد خانه

از های سیاسی متفاوت  بندی خبرگان دارای نگرش تفاوت  رتبه 

  موضوعات سیاسی

 

 طلبان صالحا
 

 یانگرا اصول
 

 گرایان اعتدال
غیر از سه 

 جناح

خارج از قانون 

 اساسی

 17 15 23 69 13 اختالف نظرهای کالن حاکمیتی 1

 18 12 11 27 9 ق اوت افکار عمومی درباره عملکرد حاکمیت 2

 39 32 25 78 40 شهرها بحران اداره کالن 3

 64 57 54 94 27 های حاکمیتی  تکثر و تقابل نهادهای موازی در اغلب بخش 4

 94 83 84 43 92 های مخالف در داخل کشور و مرزهای ایران مخاطرات امنیتی گروه 5

 79 65 89 49 61 های قدرت های سیاسی جریان نزاع 6

 1 4 6 11 4 بحران ناکارآمدی عملکردها 7

 14 26 45 74 18 ناتوانی و ناشنوایی سیستمی در فهم تحوالت 8

 6 25 20 68 11 ها اعتراض 9

 10 56 24 90 16 حقوق اساسی و شهروندی 10

 95 91 95 87 89 صهیونیستی-ائتالف سعودی 11

 93 86 72 54 94 عراق و سوریه پساداعش 12

 92 99 81 81 96 ای روسیه آفرینی منطقه نقش 13

 55 81 57 73 53 سیاست خارجی دولت ایاالت متحده امریکا  99

 54 52 46 60 29 المللی های بین تحریم 95 

 91 41 61 24 78 امنیت نرم 96 

 76 60 54 35 69 امنیت نظامی 97 
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 برانگیزترین مسئله سیاسی: اختالف
 تفاوت معنادار( 5)حقوق اساسی و شهروندی 

 

 های سیاسی: بندی سیاسی بین نگرش بیشترین تفاوت معنادار در رتبه
 مسئله( 97تفاوت معنادار از  99)گرایان  اصول

 

های سیاسی  خبرگان دارای نگرش های معنادار تفاوت

 بندی موضوعات سیاسی  متفاوت به رتبه

 بر اساا آزمون فیشر 

 جمع خارج از قانون اساسی غیر از سه جناح گرایان اعتدال گرایان اصول طلبان اصالح

 4  >  >  >  <  > اختالف نظرهای کالن حاکمیتی 1

 2  <  >  >  <  > قضاوت افکار عمومی درباره عملکرد حاکمیت 2

 3  >  >  >  <  > شهرها بحران اداره کالن 3

 2  <  >  >  <  > های حاکمیتی  تکثر و تقابل نهادهای موازی در اغلب بخش 4

 1  <  <  <  >  < های مخالف در داخل کشور و مرزهای ایران مخاطرات امنیتی گروه 5

 2  <  >  <  >  > های قدرت های سیاسی جریان نزاع 6

 2  >  >  <  <  > بحران ناکارآمدی عملکردها 7

 3  >  >  <  <  > ناتوانی و ناشنوایی سیستمی در فهم تحوالت 8

 3  >  >  >  <  > ها اعتراض 9

 5  >  <  >  <  > حقوق اساسی و شهروندی 10

 0  <  >  <  >  > صهیونیستی-ائتالف سعودی 11

 1  <  <  >  >  < عراق و سوریه پساداعش 12

 0  <  <  >  >  < ای روسیه آفرینی منطقه نقش 13

 1  >  <  >  <  > سیاست خارجی دولت ایاالت متحده امریکا 14

 1  <  <  >  <  > المللی های بین تحریم 15

 4  <  >  <  >  < امنیت نرم 16

 2  <  <  >  >  < امنیت نظامی 17

 36 7 5 3 13 8 جمع
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7۹۳۱پژوهی ایران  آینده  

 مورد به هر مسئله داده است. 900ای است که هر گروه از خبرگان از بین  های این جدول رتبه اعداد خانه

های  بندی خبرگان دارای نگرش تفاوت  رتبه

  موضوعات اجتماعیاز سیاسی متفاوت 

 

 طلبان اصالح

 

 گرایان اصول

 

 گرایان اعتدال
غیر از سه 

 جناح

خارج از قانون 

 اساسی

 74 50 63 57 58 های جمعیت جایی جابه 1

 60 54 58 65 69 تمرکزگرایی در تهران 2

 81 59 70 61 77 تغییر الگوی خانواده 3

 86 93 87 96 75 مسائل نسلی 4

 48 29 27 97 ۱9 تفاوتی اجتماعی و رشد فردگرایی بی 5

 61 79 80 91 66 نشینی شهری حاشیه 6

 5 7 18 20 2 ها انباشت نارضایتی 7

 63 37 52 9 41 مسائل ازدواج 8

 26 23 45 29 20 اخالق عمومی 9

 46 82 85 99 68 مناقشات حقوق زنان 10

 13 14 10 13 14 امنیت روانی و اجتماعی 11

 66 46 37 26 39 کارکردهای اجتماعی ف ای مجازی 12

 7 9 5 7 5 فرسایش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی 13

 3 10 1 17 6 آیندگی نگرانی درباره آینده و احساا بی 99

 4 2 3 6 1 فساد 95
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 برانگیزترین مسئله اجتماعی: اختالف
 تفاوت معنادار( 9)ها  انباشت نارضایتی

 های سیاسی: بندی اجتماعی بین نگرش بیشترین تفاوت معنادار در رتبه
 مسئله( 95تفاوت معنادار از  6)گرایان  اصول

 مسئله( 95تفاوت معنادار از  6)خبرگان دارای نگرش سیاسی خارج از چارچوب قانون اساسی 

های  خبرگان دارای نگرش های معنادار تفاوت 

بندی موضوعات  سیاسی متفاوت به رتبه

 اجتماعی بر اساا آزمون فیشر

 

 طلبان اصالح

 

 گرایان اصول

 

 گرایان اعتدال

 

 غیر از سه جناح

 

 خارج از قانون اساسی

 

 جمع

 0  <  >  <  >  > های جمعیت جایی جابه 1

 0  <  >  >  <  < تمرکزگرایی در تهران 2

 0  <  >  <  >  < تغییر الگوی خانواده 3

 0  >  <  >  <  > مسائل نسلی 4

 3  <  >  >  <  > تفاوتی اجتماعی و رشد فردگرایی بی 5

 0  >  <  <  <  > نشینی شهری حاشیه 6

 4  >  >  <  <  > ها انباشت نارضایتی 7

 2  <  >  <  >  < مسائل ازدواج 8

 1  >  >  <  <  > اخالق عمومی 9

 2  >  <  <  <  > مناقشات حقوق زنان 10

 0  <  <  >  <  < امنیت روانی و اجتماعی 11

 2  <  <  >  >  > کارکردهای اجتماعی ف ای مجازی 12

 0  <  <  >  <  > فرسایش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی 13

 3  >  <  >  <  > آیندگی نگرانی درباره آینده و احساا بی 14

 0  <  >  >  <  > فساد 15

 17 6 0 3 6 2 جمع



  
  

61 
7۹۳۱پژوهی ایران  آینده  

 مورد به هر مسئله داده است. 900ای است که هر گروه از خبرگان از بین  های این جدول رتبه اعداد خانه

از های سیاسی متفاوت  بندی خبرگان دارای نگرش تفاوت  رتبه 

  موضوعات فرهنگی

 

 طلبان اصالح
 

گرایا اصول

 ن

 

 گرایان اعتدال
غیر از سه 

 جناح

خارج از 

 قانون اساسی

 96 89 99 63 97 های اجتماعی  های جدید و غیررسمی در شبکه مرجعیت فرهنگی سلبریتی 1

 97 98 94 82 98 فرهنگی در سطح جهانی گسترش اختالفات میان 2

 99 95 93 83 100 ای های ماهواره مسائل شبکه 3

 82 69 83 71 87 پر رنگ شدن اقتصاد فرهنگ 4

 67 48 62 50 62 ای فقدان سواد رسانه 5

 90 78 82 71 84 گسترش افشاگری و درز اطالعات 6

 70 71 78 66 56 مسائل صداوسیما 7

 89 74 66 32 91 رشد اخبار جعلی 8

 58 39 48 34 29 شدگی جامعه قطبی 9

 88 94 98 87 83 های قومی چالش 10

 87 90 91 89 81 های هویتی نزاع 11

 72 47 69 10 70 مرکزگریزی از الگوهای هنجاری رسمی 12

 98 72 99 56 90 تحوالت دینداری ایرانیان 13

 100 96 92 37 99 جایگاه مرجعیت دینی و روحانیت 14



  
  

60 
7۹۳۱پژوهی ایران  آینده  

 برانگیزترین مسئله فرهنگی: اختالف
 تفاوت معنادار( 9)مرکزگریزی از الگوهای هنجاری رسمی 

 

 های سیاسی: بندی فرهنگی بین نگرش بیشترین تفاوت معنادار در رتبه
 مسئله( 99تفاوت معنادار از  5)گرایان  اصول

 

های  خبرگان دارای نگرش های معنادار تفاوت

بندی موضوعات فرهنگی سیاسی متفاوت به رتبه  

بر اساا آزمون فیشر   

 جمع خارج از قانون اساسی غیر از سه جناح گرایان اعتدال گرایان اصول طلبان اصالح

های جدید و غیررسمی  مرجعیت فرهنگی سلبریتی 1
 های اجتماعی  در شبکه

>  <  >  >  >  1 

 0  <  <  >  >  < فرهنگی در سطح جهانی گسترش اختالفات میان 2

 0  <  <  >  >  < ای های ماهواره مسائل شبکه 3

 0  <  >  <  >  < پر رنگ شدن اقتصاد فرهنگ 4

 0  <  >  <  >  < ای فقدان سواد رسانه 5

 0  <  >  <  >  < گسترش افشاگری و درز اطالعات 6

 0  <  <  <  >  > مسائل صداوسیما 7

 3  <  <  >  >  < رشد اخبار جعلی 8

 2  <  >  <  >  > شدگی جامعه قطبی 9

 0  >  <  <  >  > های قومی چالش 10

 0  >  <  <  <  > های هویتی نزاع 11

 4  <  >  <  >  < مرکزگریزی از الگوهای هنجاری رسمی 12

 1  <  >  <  >  < تحوالت دینداری ایرانیان 13

 1  <  <  <  >  < جایگاه مرجعیت دینی و روحانیت 14

 12 3 0 1 5 3 جمع
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های  بندی خبرگان دارای نگرش تفاوت  رتبه

  موضوعات محیط زیستاز سیاسی متفاوت 

  

 طلبان اصالح

  

 گرایان اصول

  

 گرایان اعتدال

  

 غیر از سه جناح

  

 از قانون اساسی خارج

 55 66 91 80 67 زیست  کنش جمعی در حوزه محیط بحران 1

 ۱5 ۱8 99 91 91 های نو وری انرژی و توجه به انرژی بهره موانع 2

 95 99 99 90 96 مدیریت بازیافت ناکارآمدی 3

 99 95 91 7۱ 51 تنوع زیستی تخریب 4

 57 91 56 76 55 تغییرات اقلیمیهای  پیامد 5

 ۱1 95 90 69 98 آب های آلودگی 6

 ۱۱ ۱7 ۱6 98 98 محیطی به پایداری زیست توجهی بی 7

 90 90 ۱8 58 95 منابع خاک تخریب 8

 ۱7 91 ۱۱ 90 ۱9 آلودگی هوا بحران 9

 ۱9 98 96 ۱۱ 95 ریزگردها بحران 10

 99 ۱9 99 99 97 آب های نزاع 11

 1 5 7 9 7 بحران آب پیامدهای 12

 8 9 9 9 9 تامین آب بحران 13

 مورد به هر مسئله داده است. 900ای است که هر گروه از خبرگان از بین  های این جدول رتبه اعداد خانه



های  خبرگان دارای نگرش های معنادار تفاوت

بندی موضوعات  سیاسی متفاوت به رتبه  

 محیط زیست بر اساا آزمون فیشر

 طلبان اصالح
گرایا اصول

 ن
 جمع خارج از قانون اساسی غیر از سه جناح گرایان اعتدال

 2  >  <  >  <  < زیست  بحران کنش جمعی در حوزه محیط 1

 2  >  >  <  >  < های نو وری انرژی و توجه به انرژی موانع بهره 2

 0  >  >  <  <  > ناکارآمدی مدیریت بازیافت 3

 1  >  >  >  <  < تخریب تنوع زیستی 4

 1  >  >  >  <  > های تغییرات اقلیمی پیامد 5

 3  >  >  >  <  < های آب آلودگی 6

 2  >  >  >  <  < محیطی توجهی به پایداری زیست بی 7

 2  >  >  >  <  < تخریب منابع خاک 8

 0  <  >  >  <  > بحران آلودگی هوا 9

 0  <  >  >  <  > بحران ریزگردها 10

 3  <  >  <  >  > های آب نزاع 11

 0  <  >  <  >  < پیامدهای بحران آب 12

 3  <  >  <  >  > بحران تامین آب 13

 19 4 1 4 9 1 جمع
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 زیستی: برانگیزترین مسائل محیط اختالف
  تفاوت معنادار( 9)بحران تامین آب 

 تفاوت معنادار( 9)های آب  نزاع 

 تفاوت معنادار( 9)های آب  آلودگی 

 

 ترین اختالف درباره اهمیت مسائل: کم

 ناکارآمدی مدیریت بازیافت 

  بحران آلودگی هوا 

 بحران ریزگردها 

 پیامدهای بحران آب 

 های سیاسی: محیطی بین نگرش بندی زیست بیشترین تفاوت معنادار در رتبه
 مسئله( 99تفاوت معنادار از  1)گرایان  اصول

 



  
  

61 
7۹۳۱پژوهی ایران  آینده  

 مورد به هر مسئله داده است. 900ای است که هر گروه از خبرگان از بین  های این جدول رتبه اعداد خانه

های سیاسی  بندی خبرگان دارای نگرش تفاوت  رتبه  

 موضوعات سالمتاز متفاوت 

  

 طلبان اصالح

  

 گرایان اصول

  

 گرایان اعتدال

  

 غیر از سه جناح

  

 خارج از قانون اساسی

 75 53 77 85 63 های مزمن تغییر الگوی بیماری و شیوع بیماری 1

 50 36 40 46 42 مسائل دارو 2

 77 77 86 75 86 تغییر ترجیحات مردم در حوزه سالمت 3

 69 71 65 51 60 طرح تحول سالمت 4

 83 73 90 88 76 پذیری جنسی گسترش ریسک 5

 45 62 60 77 72 های مراجعان سالمت و بیماران چالش 6

 80 64 65 52 71 حرکت به سمت پیری جمعیت 7

 59 63 47 28 54 سوء مصرف مواد 8

 62 38 50 33 57 مشکالت سالمت ناشی از سبک زندگی جدید 9

 42 24 32 45 34 های نظام سالمت چالش 10

 16 11 13 15 19 مسائل سالمت روان 11

 23 17 38 62 32 های گوناگون مشکالت سالمت ناشی از آلودگی 12
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 برانگیزترین مسائل سالمت: اختالف

 تفاوت معنادار( 9) های گوناگون مشکالت سالمت ناشی از آلودگی
 تفاوت معنادار( ۱) مشکالت سالمت ناشی از سبک زندگی جدید

 های سیاسی: بندی سالمت بین نگرش بیشترین تفاوت معنادار در رتبه
 مسئله( 9۱تفاوت معنادار از  9)گرایان  اصول

 

های  خبرگان دارای نگرش های معنادار تفاوت 

بندی موضوعات  سیاسی متفاوت به رتبه  

 سالمت بر اساا آزمون فیشر

 

 طلبان اصالح

 

 گرایان اصول

 

 گرایان اعتدال

 

 غیر از سه جناح

 

 خارج از قانون اساسی

 

 جمع

 1  <  >  <  <  > های مزمن تغییر الگوی بیماری و شیوع بیماری 1

 0  <  >  >  <  > مسائل دارو 2

 0  >  >  <  >  < تغییر ترجیحات مردم در حوزه سالمت 3

 0  <  <  <  >  > طرح تحول سالمت 4

 0  <  >  <  <  > پذیری جنسی گسترش ریسک 5

 1  >  >  >  <  < های مراجعان سالمت و بیماران چالش 6

 1  <  >  >  >  < حرکت به سمت پیری جمعیت 7

 1  <  <  >  >  < سوء مصرف مواد 8

 2  <  >  <  >  < مشکالت سالمت ناشی از سبک زندگی جدید 9

 1  <  >  >  <  > های نظام سالمت چالش 10

 0  <  >  >  <  < مسائل سالمت روان 11

 3  >  >  <  <  > های گوناگون مشکالت سالمت ناشی از آلودگی 12

 10 3 3 0 4 0 جمع
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 مورد به هر مسئله داده است. 900ای است که هر گروه از خبرگان از بین  های این جدول رتبه اعداد خانه

از های سیاسی متفاوت  بندی خبرگان دارای نگرش تفاوت  رتبه 

 موضوعات علم و فناوری

گرایا اصول طلبان اصالح

 ن

 خارج از قانون اساسی غیر از سه جناح گرایان اعتدال

 71 85 88 86 79 فناوری زنجیره بلوک 9 

 52 84 76 55 65 برمالشدن مشکالت ساختاری آموزش عالی برای افکار عمومی ۱ 

 38 58 67 41 50 آموزان مسائل دانش 9 

 49 43 17 12 33 تحوالت اجتماعی آموزش عالی 9 

 34 42 36 25 31 محاق رفتن عدالت آموزشی شدن علم و به کاالیی 5 

 37 46 35 21 43 فساد و تقلب علمی 6 

 40 51 31 23 47 بنیان های دانش موانع توسعه نوآوری و فعالیت 7 

 41 68 59 42 52 مسائل معلمان 8 
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 برانگیزترین مسئله علم و فناوری: اختالف
 تفاوت معنادار( 9) تحوالت اجتماعی آموزش عالی 

 ترین اختالف درباره اهمیت مسائل: کم

 فناوری زنجیره بلوک 

 محاق رفتن عدالت آموزشی شدن علم و به کاالیی 

 های سیاسی: بندی علم و فناوری بین نگرش بیشترین تفاوت معنادار در  رتبه
 مسئله( 8تفاوت معنادار از  9)غیر از سه جناح 

 

های سیاسی  خبرگان دارای نگرش های معنادار تفاوت

بندی موضوعات  متفاوت به رتبه  

 محیط زیست بر اساا آزمون فیشر

 جمع خارج از قانون اساسی غیر از سه جناح گرایان اعتدال گرایان اصول طلبان اصالح

 0  >  <  <  <  > فناوری زنجیره بلوک 1

 2  >  <  <  >  > برمالشدن مشکالت ساختاری آموزش عالی برای افکار عمومی 2

 2  >  <  <  >  > آموزان مسائل دانش 3

 4  <  <  >  >  < تحوالت اجتماعی آموزش عالی 4

 0  <  <  <  >  > محاق رفتن عدالت آموزشی شدن علم و به کاالیی 5

 1  <  <  >  >  < فساد و تقلب علمی 6

 2  <  <  >  >  < بنیان های دانش موانع توسعه نوآوری و فعالیت 7

 1  >  <  <  >  > مسائل معلمان 8

 12 3 4 2 3 0 جمع 
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 والیس -آزمون کروسکال

بندی همچون یک جدول پیشامد بود کته آن را  هایی که تاکنون معرفی شد، مبتنی بر تصور جدول رتبه آزمون      

سازی کردیم. حتال بتا   هایی از خبرگان دارای نگرش یکسان مدل همچون بازی موافقت با یک مسئله از سوی گروه

اند. به عبتارت بتهتتتر،  بندی دقیقاً چگونه ایجاد شده تر شدن بیشتر به واقعیت، باید بپرسیم که این جداول رتبه نزدیک

هتای  های مختلف سیاسی آماده شده است. هتنتگتام گتردآوری داده بندی نگرش فهرست مختلف از رتبه 5چگونه 

های سیاسی خبرگان نیتز پترستیتده شتده  کننده در پژوهش، نگرش مربوط به اهمیت مسائل از منظر خبرگان شرکت

 است. 

بندی مسائل بر استاا آن صتورت  های جزئی محاسبه و رتبه بندی، میانگین در ادامه برای رسیدن به جداول رتبه      

طلبان بترای متثتال، نتختستت  بندی مسائل ایران از منظر اصالح گرفته است. به عبارت بهتر، برای تولید فهرست رتبه

شده بیرون کشیده شده است  اند، از کلیت نظرات ثبت طلب معرفی کرده فهرست نظرات خبرگانی که خود را اصالح

کننده محتاستبته  تر از خبرگان مشارکت و در مرحله بعد، میانگین اهمیت هر یک از مسائل در بین این گروه کوچک

بندی نهایی آماده شده است. به عبارت بهتر، رتبه نخست مسائل  سازی و فهرست رتبه شده است. در پایان نتایج مرتب

گرا بیش از همه بوده است و   ای است که میانگینش در بین خبرگان اصول گرایان برای مثال، آن مسئله  از منظر اصول

 به همین ترتیب. 

صتورتتی بتوده  کنیم که فرآیند کار بته بندی جزئی مشاهده می های رتبه با دقت بیشتر در این نحوه ایجاد فهرست    

است که انگار چندین نمونه مجزا از یک جامعه نمونه از خبرگان برای تحلیل انتخاب شده است. به عبارت بهتر، اگر 

نمونه آماری )با معیار کیفی نگرش سیتاستی( K تصور کنیم جامعه آماری از همه خبرگان کشور وجود داشته باشد، 

های آماری در اختیار قرار گرفته و  بندی هر یک از این نمونه از این جامعه انتخاب شده است و تاکنون فهرست رتبه

  ها وجود داشته باشد، تا حد ممکن شناسایی شده است. حال فرضیه جدیدی را بدین روابطی که ممکن است میان آن

 کنیم. صورت مطرح می

 های آماری متعلق به یک جامعه آماری از خبرگان هستند.  همه این نمونهفرض صفر: 

 های آماری تعلق به یک جامعه آماری از خبرگان ندارد. این نمونهفرض یک: 
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نتمتونته   kشود که هدف آن متقتایسته والیس استفاده می-برای سنجش این فرضیه معموالً از آزمون کروسکال      

های مختلف  های آماری هنگامی وابسته یا جفتی هستند که از یک جامعه آماری در زمان آماری مستقل است. نمونه

هتا  گرفته شده باشند. برای نمونه، ممکن است میزان تأثیر یک دارو را در دو زمان مختلف روی یک گروه از متوش

شتونتد و  های آماری مستقل محتستوب متی بسنجیم و با یکدیگر مقایسه کنیم. در این پروژه با تمهیدات فوق نمونه

والیس به جای فریدمن وجود دارد. همچنین باید به این نکته توجه کرد که ایتن -امکان استفاده از آزمون کروسکال

ها توزیع نرمال نتدارنتد از  که داده  است که در این پژوهش به دلیل آن   ANOVAآزمون مشابه ناپارامتری آزمون 

توان انجام داد و نتایج را مشتاهتده  آن استفاده نشده است. بنابراین، این آزمون را برای هر مسئله به صورت مجزا می

 کرد. 

 5با استخراج نتایج اجرای آزمون درباره هر یک از مسائل، اگر فرض صفر تأیید شود، به معنای آن استت کته       

گیری آن است که اختالفی  نمونه آماری استخراج شده همه به یک جامعه آماری تعلق دارند. معنای دیگر این نتیجه

های مختلف سیاسی نسبت به این مسئله وجود ندارد. اگر فرض یک تأیید شود، به معنای آن است که این  در نگرش

جامعه آماری مختلف استخراج شده است و هرکدام متعلق به یک نگرش سیاسی هستند. بته عتبتارت  5ها از  نمونه

 های مختلف سیاسی نسبت به این مسئله اختالف نظر وجود دارد.  دیگر، در نگرش

 

 توان به دو پرسش مرتبط با یکدیگر پاسخ گفت:  بنابراین، با تفسیر این آزمون می

 های سیاسی وجود دارد؟  یک از مسائل ایران اختالف نظر معناداری میان نگرش درباره اهمیت کدام -9

 درباره مسائلی که اختالف نظر وجود دارد، اختالف نظر معنادار میان کدام دو نگرش سیاسی است؟  -۱

 

 -Steel-Dwass-Critchlowهای تکمیلی )آزمون دوطرفته  اگرچه پاسخ به پرسش دوم نیازمند آزمون      

Fligner  و  محاسبه )p-value  تتوان ایتن  های سیاسی استت، امتا متی های مربوط به جداول دوبعدی نگرش

 والیس تعریف کرد. -مراحل تکمیلی را ذیل آزمون کروسکال
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 های سیاسی درباره رتبه مسائل های میان نگرش اختالف

 

 ( تحلیل شدند.Kruskal-Wallisوالیس )-متغیر با آزمون آماری کروسکال 900های مربوط به  داده

 

های اقتصادی نهادهای   مسائل ساماندهی فعالیت«عنوان تنها یک نمونه از نتایج آزمون برای متغیر  در این صفحه به

 گزارش شده است.» حاکمیتی خارج از دولت

دهد که دیدگاه هر دو گروه  در جدول زیر هر خانه نشان می

 دارای نگرش سیاسی با هم تفاوت معناداری دارد یا نه.

هتای  نگرش سیاسی بر اساا تتفتاوت 5در جدول زیر نیز 

 اند. شان درباره این متغیر در دو طبقه قرار گرفته دیدگاه

نتایج آزمون 

والیس-کروسکال  
 اعتدال گرایان غیر از سه جناح

گرایا اصول

 ن
 اصالح طلبان خارج از قانون اساسی

       غیر از سه جناح

     × اعتدال گرایان

    × × گرایان اصول

   √ × √ خارج از قانون اساسی

   × √ √ √ اصالح طلبان

ها جمع رتبه فراوانی  ها میانگین رتبه  ها بندی نگرش گروه   

   A 44/100 441/000 10 گرایان اصول

  A 65/115 846/500 13 اعتدال گرایان

  A 73/528 6470/500 88 غیر از سه جناح

 B   105/081 3257/500 31 اصالح طلبان

 B   106/605 2025/500 19 خارج از قانون اساسی
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 بندی شده است. متغیر دیگر نیز اجرا و نتایج آن جمع 11والیس برای -آزمون آماری کروسکال

 نگرش سیاسی اختالف وجود دارد:  5دهد درباره مسائل زیر بین حداقل دو گروه از  نتایج نشان می

 وکارهای نوپا و سنتی تقابل کسب 

 های اقتصادی نهادهای حاکمیتی خارج از دولت  مسائل ساماندهی فعالیت 

 های تغییرات اقلیمی پیامد 

 ها اعتراض 

 اختالف نظرهای کالن حاکمیتی 

 حقوق اساسی و شهروندی 

 صهیونیستی-ائتالف سعودی 

 های قدرت های سیاسی جریان نزاع 

 امنیت نرم 

 عراق و سوریه پساداعش 

 های مخالف در داخل کشور و مرزهای ایران مخاطرات امنیتی گروه 

 های حاکمیتی  تکثر و تقابل نهادهای موازی در اغلب بخش 

 ناتوانی و ناشنوایی سیستمی در فهم تحوالت 

 پذیری جنسی گسترش ریسک 

 مرکزگریزی از الگوهای هنجاری رسمی 

 گسترش افشاگری و درز اطالعات 

 تحوالت دینداری ایرانیان 

 ای های ماهواره مسائل شبکه 

 فرهنگی در سطح جهانی گسترش اختالفات میان 

 جایگاه مرجعیت دینی و روحانیت 

 های اجتماعی  های جدید و غیررسمی در شبکه مرجعیت فرهنگی سلبریتی 

  فساد 
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هتای ستیتاستی  های مربوط به اهمیت مسائل در ارتباط با نگترش توان یه آخرین روش ساده برای روبرو شدن با داده همچنین می      

توان همچون جداول توزیع پیشامد تصور کرد. در نتیجه،  بندی را می گونه که گفتیم جدول دوبعدی تفاوت در رتبه اشاره کرد. همان

توان همچون متغیرهای مستتتقتل در  های سیاسی( را می  ها )نگرش توان همچون مشاهدات تجربی و ستون رتبه مسائل )سطرها( را می

ای است )صتفتر تتا  شود. از آنجا که ماهیت این جدول رتبه فراهم می های ساده همبستگی نظر گرفت. در نتیجه امکان انجام آزمون

(، ضریب همبتستتتگتی کتنتدال 90ای است )صفر تا  هایی نیز که این جدول بر مبنای آن اقتباا شده است، رتبه ( و ماهیت داده900

بندی مسائل بر اساا اهمیت است. نتایج نشتان  های سیاسی در رابطه با رتبه آزمون مناسبی برای مطالعه شدت همبستگی میان نگرش

های مختلف وجتود  های سیاسی همبستگی مثبت معنادار اما با شدت بندی مسائل ایران، میان همه نگرش دهد که در ارتباط با رتبه می

 دارد. 

بندی متغیرها، استفاده از آزمون کندال نشان داد همبستگی بین هر دو  با در نظر گرفتن مجموع رتبه

های سیاسی متفاوت چه میزان است. با استفاده از جدول دیگر ابتدا  گروه از خبرگان دارای نگرش

 معناداری احراز شد و در جدول زیر مقادیر همبستگی قابل مشاهده است.

 خارج از قانون اساسی غیر از سه جناح گرایان اعتدال گرایان اصول طلبان اصالح 

     1 طلبان اصالح

    1 0/161 گرایان اصول

   1 0/221 0/529 گرایان اعتدال

  1 0/511 0/267 0/509 غیر از سه جناح

 1 0/422 0/467 0/121 0/520 خارج از قانون اساسی

 دهد: مقادیر جدول نشان می

 توان از شدت و ضعف یا  بندی هر پنج نگرش سیاسی همبستگی معنادار وجود دارد. در نتیجه می بین رتبه

 .ها صحبت کرد همان قوت همبستگی میان نگرش

 (.0/5۱1طلبان است ) گرایان و اصالح بیشترین میزان همبستگی بین اعتدال 

 (.0/9۱9گرایان و نگرش خارج از چارچوب قانون اساسی است ) کمترین میزان همبستگی بین اصول 

 های سیاسی متفاوت همبستگی بین خبرگان دارای نگرش
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 بندی از نظر  تر میان رتبه دهنده همبستگی قوی تر باشد، نشان هرچه خطوط ضخیم

 های مختلف سیاسی است. نگرش

 ترین خطوط در خانه متربتوط بته رابتطته نتظترات   بینیم که ضخیم  در شکل می

 شود. طلبان دیده می گرایان و اصالح اعتدال

 

 دهنده همبستگی مثبت است، اما در صتورتتی کته  رو همه نشان  هاشورهای روبه

 دهنده همبستگی منفی است. جهت هاشورها برعکس باشد، نشان

 معتنتای وجتود   به   بینیم که همه هاشورها در یک جهت هستند و این  در شکل می

 های متفاوت است. ها با شدت همبستگی مثبت بین همه دیدگاه

 های سیاسی در ماتریس  زیر تصویر شده است. همبستگی بین نگرش
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 دهند. های سیاسی را نشان می بندی دو گروه از نگرش نمودارهای دوبعدی این صفحه نیز رتبه

هتای قترمتز  و بیت تی  Rدهنده هر یک از مسائل، خطوط قرمز بیانگر مربع ضریب همبستگی کندال یا همان   نقاط نشان

توان نسبت به وجود همبتستتتگتی  درصد می 15دهنده مساحتی است که اگر نقاط در درون آن قرار بگیرد، تا  رنگ نشان

 بندی ها اعتماد داشت. میان رتبه

تتوانتنتد مستائتل   گیرد و احتمتاال متی توان دید، نقاطی هستند که بیرون از این بی ی قرار می گونه که در شکل می همان

 های سیاسی باشند. برانگیز میان نگرش اختالف

بندی مسائل از متنتظتر دو  توان چنین نتیجه گرفت که میان رتبه هرچه خطوط قرمز رنگ شیب بیشتری داشته باشند، می

 نگرش سیاسی همبستگی بیشتری وجود دارد.
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دهتد  های سیاسی است، نشان متی های نگرش بندی جدول زیر که نتایج ماتریس مجاورت بین رتبه

 متغیر هستند. 900که هر دو گروه دارای چند مورد شباهت رتبه بین 

 های سیاسی متفاوت های بین نگرش شباهت در رتبه

 خارج از قانون اساسی غیر از سه جناح گرایان اعتدال گرایان اصول طلبان اصالح  

     100 طلبان اصالح

    100 1 گرایان اصول

   100 1 5 گرایان اعتدال

  100 1 2 3 غیر از سه جناح

 100 2 3 2 1 خارج از قانون اساسی

 شباهت گروه دوم گروه اول

 1 گرایان اصول طلبان اصالح

 5 گرایان اعتدال طلبان اصالح

 3 غیر از سه جناح طلبان اصالح

 1 خارج از قانون اساسی طلبان اصالح

 1 گرایان اعتدال گرایان اصول

 2 غیر از سه جناح گرایان اصول

 2 خارج از قانون اساسی گرایان اصول

 1 غیر از سه جناح گرایان اعتدال

 3 خارج از قانون اساسی گرایان اعتدال

 2 خارج از قانون اساسی غیر از سه جناح

دهتد  طتور کته نتتتایتج نشتان متی همان

اشتراک  5طلبان با   گرایان و اصالح اعتدال

 بندی هستند. دارای بیشترین شباهت رتبه

های سیاستی  در این بخش، ماتریس مجاورت میان نگرش

بته  (co-occurrence)پتیتشتامتدی را با شاخص هم

ایم. به طور ساده این  ای جزئی، مطالعه کرده عنوان مطالعه

دهد که کدام مسائل هستند که در بتیتن  ماتریس نشان می

انتد.  های مختلف سیاسی رتبه یکسانی کسب کرده نگرش

مسئله وجود داشته بتاشتد کته  9برای مثال، ممکن است 

گرایان رتبه یکستانتی بته آن داده   طلبان و اصول اصالح

طتلتبتان و  مسئله وجود داشته باشد که اصتالح 5باشند یا 

گرایان رتبه یکسانی به آن داده باشد. تتعتداد کتم  اعتدال

هتای متختتتلتف  مسائلی که رتبه یکسانی از منظر نگترش

ای اختتتالف نتظتر متیتان  سیاسی دارند، یکی از نشتانته

 900های مختلف سیاسی در زمینه میزان اهمتیتت  نگرش

 است.  9917مسئله برتر ایران در سال 
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 های آماری در دو جدول زیر خالصه شده است. بندی نتایج مجموعه آزمون جمع

 بندی ها در رتبه دیدگاه  های سیاسی و تفاوت بندی: نگرش جمع

 خارج از قانون اساسی غیر از سه جناح گرایان اعتدال گرایان اصول طلبان اصالح  

دارای بیشترین خانه تفاوت معنادار بر 

 اساا آزمون فیشر 
0 6 0 9 0 

درصد با سایر  50دارای همبستگی زیر 

 ها بر اساا آزمون کندال گروه
9 9 9 ۱ 9 

دارای کف )مقدار یک( شباهت رتبه بر 

 اساا ماتریس مجاورت
۱ ۱ ۱ 9 9 

بتنتدی   ترین رتبه  دهد، متفاوت  طور که نتایج جدول فوق نشان می  همان

 اند. انجام داده گرایان اصولهای سیاسی با سایرین را  در میان گروه

های دارای  درصد خانه  

اختالف معنادار بر اساا 

 آزمون فیشر

 5تعداد مسائل دارای 

اختالف معنادار بر اساا 

 آزمون فیشر

 9تعداد مسائل دارای 

اختالف معنادار بر اساا 

 آزمون فیشر

مسائل دارای حداقل یک 

اختالف معنادار بر اساا 

 والیس-آزمون کروسکال

 1 ۱ 9 9۱ سیاسی

 9 9 9 90 اقتصادی

 9 0 0 ۱1 محیط زیست

 9 9 0 ۱6 علم و فناوری

 ۱ 9 0 97 اجتماعی

 7 9 0 97 فرهنگ

 9 0 0 96 سالمت

ها بین خبترگتان دارای   ترین دیدگاه  دهد، متفاوت  طور که نتایج جدول فوق نشان می  همان

 است.فرهنگی و اقتصادی ، سیاسیهای  های سیاسی متفاوت در حوزه نگرش

0 

1 

در هر یک از هفت جدول آزمون فیشر که یکی از هتفتت حتوزه متوضتوعتی .  0

 های سیاسی دارای بیشترین تفاوت با دیگران بود. گزارش شده بود، یکی از نگرش

های قرمزرنگ جتدول   در هر کدام از هفت جدول آزمون فیشر، درصد تعداد خانه  -1

 های جدول محاسبه شده است. معنای معناداری تفاوت است نسبت به کل خانه که به



 بخش  چهارم

 های موضوعی    حوزه
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هتای  گانه شامل حتوزه7بندی موضوعی  بر اساا مدل دسته 9917پژوهی ایران  آینده       

اقتصاد، سیاست، جامعه، فرهنگ، محیط زیست، سالمت و علم و فناوری انجام شده است. 

مسئله چطتور مشتختص  900شناسی توضیح داده شد که سهم هر گروه از  در بخش روش

شتونتد تتا  های موضوعی مرور می بندی مسئله در قالب دسته 900شده است. در این بخش 

 ترسیم شود. 9917حوزه در سال  7تصویری از وضعیت هر یک از 

گتانته 7هتای  در این بخش همچنین چند شاخص دیگر نیز درباره هر یتک از حتوزه      

گزارش شده است. میانگین عدم قطعیت مسائل و میانگین اهمیت مسائتل کته بتر استاا 

دهنده وضتعتیتت هتر  بندی بدست آمده است تا حدی نشان نظرات خبرگان در مرحله رتبه

 است.  9917حوزه از نظر اهمیت راهبردی و دامنه پایداری و یا تغییرات در سال 
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میانگین عدم قطعیت 

 ۶۹۳9مسائل 

میانگین عدم قطعیت 

 ۶۹۳۱مسائل 

 میانگین اهمیت

 ۶۹۳9مسائل 

 میانگین اهمیت

 ۶۹۳۱مسائل 

 ۶00سهم در 

 9917 مسئله

 ۶00سهم در 

 9916 مسئله

  

 اقتصاد ۶9 ۶۱ 91  94  ۹۳ 4۶
 سیاست ۶9 ۶9 91 95 50 4۱
 جامعه ۶5 ۶5 99 99 ۹۶ 4۶
 فرهنگ ۶4 ۶4 ۱9 ۱9 ۹4 4۶
 محیط زیست ۶۹ ۶۹ 99 9۶ ۹1 ۹۱
 سالمت ۶1 ۶1 90 94 ۹0 ۹9
 علم و فناوری ۶۶ 8 ۱9 94 ۹0 ۹1



 مسئله 011سهم در 

 

 0931میانگین درصد اهمیت مسائل  سال 

 0931میانگین درصد اهمیت مسائل  سال 

 نسبت به سال گذشتهافزایش  2% 

 

 0931میانگین درصد عدم قطعیت مسائل  سال 

 0931میانگین درصد عدم قطعیت مسائل سال 

 نسبت به سال گذشتهافزایش  2%

 

 عدد 20

 

 درصد 12 

 درصد 17 

 
 

 

  

 درصد 93

 درصد 70
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 ۹۳۱7اقتصادی ایران در سال ترین مسائل  مهم

 از نگاه خبرگان حوزه اقتصاد رتبه کل ها از نگاه خبرگان همه حوزه رتبه کل  

 های ساختاری اقتصاد ایران  ناهنجاری  5 های ساختاری اقتصاد ایران  ناهنجاری ۱ 7

 بیکاری  ۶0 بیکاری ۳ 2 

 نرخ ارز  ۶1 فقر و نابرابری فزاینده و تنگناهای معیشتی ۶۶ 9 

 گذاری اقتصادی داخلی و خارجی  سرمایه  ۶4 نرخ ارز ۶1 4 

 فقر و نابرابری فزاینده و تنگناهای معیشتی  ۶5 گذاری اقتصادی داخلی و خارجی  سرمایه 1۶ 3 

 ها بحران بانک  10 های اقتصادی نهادهای حاکمیتی خارج از دولت  مسائل ساماندهی فعالیت 19 5 

 های اقتصادی نهادهای حاکمیتی خارج از دولت  مسائل ساماندهی فعالیت  11 وکار موانع کسب 19 1 

 رکود / رونق اقتصادی  1۹ قاچاق و فربگی اقتصاد زیرزمینی ۹0 8 

 وکار موانع کسب  15 تورم ۹5 3 

 قاچاق و فربگی اقتصاد زیرزمینی  19 رکود / رونق اقتصادی ۹۳ 7۱ 

 بودجه دولت  ۹۹ بودجه دولت 4۶ 77 

 تورم  ۹9 ها بحران بانک 50 72 

 های بازنشستگی بحران صندوق  55 های دولت حجم باالی بدهی ۱۱ 79 

 های دولت حجم باالی بدهی  ۱1 های بازنشستگی بحران صندوق ۱۳ 74 

 های توسعه گردشگری چالش  94 سازی و پیامدهای آن  های خصوصی سیاست 99 73 

 سازی و پیامدهای آن  های خصوصی سیاست  95 های توسعه گردشگری چالش 9۳ 75 

 مشکالت زیرساختی ناوگان حمل و نقل  9۳ مشکالت زیرساختی ناوگان حمل و نقل 94 71 

 بازار جهانی انرژی  9۱ توسعه انفجاری بازار فناوری اطالعات ۳0 78 

 وکارهای نوپا و سنتی تقابل کسب  ۳0 بازار جهانی انرژی ۳۶ 73 

 توسعه انفجاری بازار فناوری اطالعات  ۳۶ وکارهای نوپا و سنتی تقابل کسب ۳5 2۱ 

 موانع بازآفرینی و نوسازی شهری  ۳9 موانع بازآفرینی و نوسازی شهری ۶00 27 

های ساختاری اقتصاد ایران  ناهنجاری  

فقر و نابرابری فزاینده و  بیکاری
 تنگناهای معیشتی

درصد اهمیت 88/31  

درصد اهمیت 85/86   
درصد اهمیت  84/83   



هتا نتیتاز بته   های ساختاری اقتصاد که بترای رفتع آن  دهد که همچون سال گذشته، از نگاه خبرگان ناهنجاری  مقایسه نظرات نشان می

مسئله اصلی  7ترین مسئله این حوزه است و مسئله بیکاری نیز رتبه دوم خود را حفظ کرده است. در میان   اصالحات ساختاری است مهم

 هاست. ترین آن شود که قرار گرفتن مسئله فقر و نابرابری فزاینده و تنگناهای معیشتی در رتبه سوم مهم تغییر دیده می 9

های مختلف، تنها نظرات خبرگان حوزه اقتصاد را در نظر بگیریم هتمتچتون   اگر در میان خبرگان حوزه

رغم ثابت ماندن رتبته اول، ختبترگتان   سال گذشته مسائل ساختاری اقتصاد در رتبه اول قرار دارد. علی

 اند. دانسته 9917ها بیکاری را دومین مسئله در سال  نظر با کارشناسان سایر حوزه اقتصادی هم
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 7935خبرگان اقتصادی 

 ضرورت اصالحات ساختاری اقتصادی

 رکود / رونق اقتصادی

 بیکاری

 گذاری اقتصادی داخلی و خارجی  سرمایه

 ها بحران بانک

 قاچاق و فربگی اقتصاد زیرزمینی

 های دولت حجم باالی بدهی

 7931خبرگان اقتصادی 

 های ساختاری اقتصاد ایران  ناهنجاری 

 بیکاری 

 نر  ارز 

 گذاری اقتصادی داخلی و خارجی  سرمایه 

 فقر و نابرابری فزاینده و تنگناهای معیشتی 

 ها بحران بانک 

 های اقتصادی نهادهای حاکمیتی خارج از دولت  مسائل ساماندهی فعالیت 

 7935کل خبرگان  

 ضرورت اصالحات ساختاری اقتصادی

 بیکاری

 رکود / رونق اقتصادی

 گذاری اقتصادی داخلی و خارجی  سرمایه

 ها بحران بانک

 قاچاق و فربگی اقتصاد زیرزمینی

 بازار جهانی انرژی

 7931کل خبرگان  

 های ساختاری اقتصاد ایران  ناهنجاری

 بیکاری

 فقر و نابرابری فزاینده و تنگناهای معیشتی

 نر  ارز

 گذاری اقتصادی داخلی و خارجی  سرمایه

 های اقتصادی نهادهای حاکمیتی خارج از دولت  مسائل ساماندهی فعالیت

 وکار موانع کسب

 ۹۳۱7و  ۹۳۱1های  مقایسه نتایج سال



عدم قطعیت مشخص شده است. در -مسئله اقتصادی در محور اهمیت ۱9در نمودار زیر پراکنش        

قطعیت نیز مورد توجته   این نمودار عالوه بر شاخص اهمیت هر مسئله که در صفحات قبل دیدیم، عدم

قطعیتت   دهد متغیر نر  ارز عالوه بر اهمیت، دارای عدم  طور که شکل نشان می  قرار گرفته است. همان

 قطعیت قابل توجه نیستند. کدام دارای عدم قابل توجهی است. سه متغیر دارای باالترین اهمیت، هیچ

 ۹۳۱7پراکنش مسائل اقتصادی در نقشه ایران  

 . سیاسی9

 . اقتصادی1

 . فرهنگی9

 . اجتماعی9

 . سالمت5

 . محیط زیست6

 . علم و فناوری7

زه
حو

در 
اد 

ص
 اقت

گاه
جای

 
عی

ضو
مو
ی 

ها
 

 میانگین اهمیت

 . محیط زیست9

 . اجتماعی۱

 . سیاسی9

 . اقتصادی1

 . علم و فناوری5

 . سالمت6

 . فرهنگی7

 میانگین عدم قطعیت
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 مسئله 011سهم در 

 

 0931میانگین درصد اهمیت مسائل  سال 

 0931میانگین درصد اهمیت مسائل  سال 

 نسبت به سال گذشتهافزایش  9% 

 

 0931میانگین درصد عدم قطعیت مسائل  سال 

 0931میانگین درصد عدم قطعیت مسائل سال 

 نسبت به سال گذشتهکاهش  7%

 

 عدد 01

 

 درصد 12 

 درصد 17 

 
 

 

  

 درصد 71

 درصد 71
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 بحران ناکارآمدی عملکردها

قضاوت افکار عمومی 
 درباره عملکرد حاکمیت

اختالف نظرهای 
 کالن حاکمیتی

درصد اهمیت 88/61  

درصد اهمیت  85/84  درصد اهمیت 83/72    

 ۹۳۱7سیاسی ایران در سال مسائل  ترین مهم

 سیاسیاز نگاه خبرگان حوزه  رتبه کل ها از نگاه خبرگان همه حوزه رتبه کل  

 قضاوت افکار عمومی درباره عملکرد حاکمیت  9 بحران ناکارآمدی عملکردها 4 7

 اختالف نظرهای کالن حاکمیتی  9 قضاوت افکار عمومی درباره عملکرد حاکمیت ۶0 2 

 بحران ناکارآمدی عملکردها  ۳ اختالف نظرهای کالن حاکمیتی ۶۱ 9 

 ناتوانی و ناشنوایی سیستمی در فهم تحوالت  ۶0 ناتوانی و ناشنوایی سیستمی در فهم تحوالت ۶9 4 

 ها اعتراض  ۶9 ها اعتراض 10 3 

 های حاکمیتی  تکثر و تقابل نهادهای موازی در اغلب بخش  1۶ حقوق اساسی و شهروندی ۹۶ 5 

 های قدرت های سیاسی جریان نزاع  1۱ شهرها بحران اداره کالن 40 1 

 المللی های بین تحریم  ۹1 المللی های بین تحریم 4۱ 8 

 سیاست خارجی دولت ایاالت متحده امریکا  ۹۱ های حاکمیتی  تکثر و تقابل نهادهای موازی در اغلب بخش 5۹ 3 

 حقوق اساسی و شهروندی  4۱ سیاست خارجی دولت ایاالت متحده امریکا ۱۹ 7۱ 

 امنیت نرم  ۱9 های قدرت های سیاسی جریان نزاع ۱4 77 

 اخالق عمومی  ۱9 امنیت نرم ۱9 72 

 عراق و سوریه پساداعش  ۱۳ امنیت نظامی 91 79 

 امنیت نظامی  9۱ های مخالف در داخل کشور و مرزهای ایران مخاطرات امنیتی گروه 99 74 

 صهیونیستی-ائتالف سعودی  9۹ عراق و سوریه پساداعش 9۳ 73 

 ای روسیه آفرینی منطقه نقش  94 صهیونیستی-ائتالف سعودی ۳4 75 

 های مخالف در داخل کشور و مرزهای ایران مخاطرات امنیتی گروه  99 ای روسیه آفرینی منطقه نقش ۳۱ 71 



ترین مسئله ایتن حتوزه استت. تتفتاوت در   ها مهم  دهد که همچون سال گذشته، از نگاه خبرگان ناکارایی  مقایسه نظرات نشان می

با تجمیتع  9917صورت مستقل مورد نظر بودند، اما در سال   ها در نظام ق ایی و سایر نهادها به  ناکارایی 9916اینجاست که در سال 

 های خصوصی مورد توجه قرار گرفته است. های حاکمیتی و حتی بخش متغیرهای مرتبط ناکارآمدی در مفهوم عام آن در بخش

های مختلف، تنها نظرات خبرگان حوزه سیاست را در نظر بگیریتم متتتغتیتر   اگر در میان خبرگان حوزه

ق اوت افکار عمومی درباره عملکرد حاکمیت از رتبه ششم به رتبه اول آمد و جای متتغتیتر اختتتالف 

 نظرهای کالن حاکمیتی را گرفته است که سال گذشته رتبه اول بود.
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 7935خبرگان سیاست 

 اختالف نظرهای کالن حاکمیتی

 پایداری برجام

 9916انتخابات 

 های نظام ق ایی ناکارایی

 سیاست خارجی دولت ایاالت متحده امریکا

 ق اوت افکار عمومی درباره عملکرد حاکمیت

 های قدرت های سیاسی جریان نزاع

 7931خبرگان سیاست 

 ق اوت افکار عمومی درباره عملکرد حاکمیت 

 اختالف نظرهای کالن حاکمیتی 

 بحران ناکارآمدی عملکردها 

 ناتوانی و ناشنوایی سیستمی در فهم تحوالت 

 ها اعتراض 

 های حاکمیتی  تکثر و تقابل نهادهای موازی در اغلب بخش 

 های قدرت های سیاسی جریان نزاع 

 7935کل خبرگان  

 های نظام ق ایی ناکارایی

 9916انتخابات 

 اختالف نظرهای کالن حاکمیتی

 حقوق اساسی و شهروندی

 ق اوت افکار عمومی درباره عملکرد حاکمیت

 پایداری برجام

 های قدرت های سیاسی جریان نزاع

 7931کل خبرگان  

 بحران ناکارآمدی عملکردها

 ق اوت افکار عمومی درباره عملکرد حاکمیت

 اختالف نظرهای کالن حاکمیتی

 ناتوانی و ناشنوایی سیستمی در فهم تحوالت

 ها اعتراض

 حقوق اساسی و شهروندی

 شهرها بحران اداره کالن

 ۹۳۱7و  ۹۳۱1های  مقایسه نتایج سال



عدم قطعیت نمایش داده شده استت. -مسئله سیاسی در محور اهمیت 97در نمودار زیر پراکنش        

قطعیت نتیتز متورد   در این نمودار عالوه بر شاخص اهمیت هر مسئله که در صفحات قبل دیدیم، عدم

المللتی  های بین ها و تحریم دهد متغیرهای اعتراض  طور که شکل نشان می  توجه قرار گرفته است. همان

 قطعیت باالیی هستند. زمان دارای اهمیت و عدم هم

 ۹۳۱7پراکنش مسائل سیاسی در نقشه ایران  

 . سیاسی0

 . اقتصادی۱

 . فرهنگی9

 . اجتماعی9

 . سالمت5

 . محیط زیست6

 . علم و فناوری7
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 میانگین اهمیت

 . محیط زیست9

 . اجتماعی۱

 . سیاسی1

 . اقتصادی9

 . علم و فناوری5

 . سالمت6

 . فرهنگی7

 میانگین عدم قطعیت
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 مسئله 011سهم در 

 

 0931میانگین درصد اهمیت مسائل  سال 

 0931میانگین درصد اهمیت مسائل  سال 

 نسبت به سال گذشتهافزایش  0% 

 

 0931میانگین درصد عدم قطعیت مسائل  سال 

 0931میانگین درصد عدم قطعیت مسائل سال 

 نسبت به سال گذشتهافزایش  01%

 

 عدد 07

 

 درصد 11 

 درصد 17 

 
 

 

  

 درصد 90

 درصد 70
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 فساد

درصد اهمیت 89/86  

فرسایش سرمایه اجتماعی و 
 اعتماد عمومی

نگرانی درباره آینده و 
آیندگی احساس بی  

درصد اهمیت 88/37  درصد اهمیت 87/32    

 ۹۳۱7ایران در سال جتماعی اترین مسائل  مهم

 از نگاه خبرگان حوزه اجتماعی رتبه کل ها از نگاه خبرگان همه حوزه رتبه کل  

 ها انباشت نارضایتی ۹ فساد  1 7

 فساد  4 فرسایش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی 5 2 

 فرسایش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی ۱ آیندگی نگرانی درباره آینده و احساس بی 9 9 

 آیندگی نگرانی درباره آینده و احساس بی 9 ها انباشت نارضایتی 9 4 

 امنیت روانی و اجتماعی ۶5 امنیت روانی و اجتماعی ۶4 3 

 اخالق عمومی ۶۳ اخالق عمومی 11 5 

 تفاوتی اجتماعی و رشد فردگرایی بی 1۱ تفاوتی اجتماعی و رشد فردگرایی بی 15 1 

 کارکردهای اجتماعی فضای مجازی ۹۱ کارکردهای اجتماعی فضای مجازی 41 8 

 مسائل ازدواج 4۱ مسائل ازدواج 49 3 

 مناقشات حقوق زنان 5۳ تغییر الگوی خانواده ۱5 7۱ 

 تغییر الگوی خانواده ۱5 های جمعیت جایی جابه ۱9 77 

 های جمعیت جایی جابه ۱9 تمرکزگرایی در تهران 9۶ 72 

 نشینی شهری حاشیه 9۶ مناقشات حقوق زنان 94 79 

 تمرکزگرایی در تهران 9۳ نشینی شهری حاشیه 9۱ 74 

 مسائل نسلی 91 مسائل نسلی 95 73 



ترین مسئله این حتوزه استت. تتفتاوت   دهد که همچون سال گذشته، از نگاه خبرگان فساد همچنان مهم  مقایسه نظرات نشان می

جایی جایگاه دو متغیر امید و سرمایه اجتماعی است. متغیر فقر و نابرابتری کته در ستال   نظرات خبرگان در دو سال متوالی جابه

 در حوزه اقتصادی قرار گرفته است. 9917در حوزه اجتماعی تعریف شده بود با شدت یافتن وجوه اقتصادی آن، سال  9916

های مختلف، تنها نظرات خبرگان حوزه اجتماعی را در نظر بگیریم متتتغتیتر   اگر در میان خبرگان حوزه

انباشت نارضایتی در جایگاه اول قرار گرفته است. همچنین فساد از رتبه سوم به دوم و سرمایه اجتماعتی 

 از جایگاه اول به سوم منتقل شده است.
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 7935خبرگان اجتماعی 

 سرمایه اجتماعی

 فقر و نابرابری

 فساد سیستمی

 ناامیدی درباره آینده

 تفاوتی اجتماعی بی

 امنیت روانی و اجتماعی

 اخالق عمومی

 7931خبرگان  اجتماعی 

 ها انباشت نارضایتی

 فساد 

 فرسایش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی

 آیندگی نگرانی درباره آینده و احساا بی

 امنیت روانی و اجتماعی

 اخالق عمومی

 تفاوتی اجتماعی و رشد فردگرایی بی

 7935کل خبرگان  

 فساد سیستمی

 ناامیدی درباره آینده

 سرمایه اجتماعی

 فقر و نابرابری

 تفاوتی اجتماعی بی

 اخالق عمومی

 امنیت روانی و اجتماعی

 7931کل خبرگان  

 فساد 

 فرسایش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی

 آیندگی نگرانی درباره آینده و احساا بی

 ها انباشت نارضایتی

 امنیت روانی و اجتماعی

 اخالق عمومی

 تفاوتی اجتماعی و رشد فردگرایی بی

 ۹۳۱7و  ۹۳۱1های  مقایسه نتایج سال



عدم قطعیت مشخص شده است. در -مسئله اجتماعی در محور اهمیت 95در نمودار زیر پراکنش        

قطعیت نیز مورد توجته   این نمودار عالوه بر شاخص اهمیت هر مسئله که در صفحات قبل دیدیم، عدم

زمان اهمیت و   ها دارای هم  دهد متغیر انباشت نارضایتی  طور که شکل نشان می  قرار گرفته است. همان

 قطعیت باالیی است. عدم

 ۹۳۱7پراکنش مسائل اجتماعی در نقشه ایران  

 . سیاسی9

 . اقتصادی۱

 . فرهنگی9

 . اجتماعی1

 . سالمت5

 . محیط زیست6

 . علم و فناوری7
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 میانگین اهمیت

 . محیط زیست9

 . اجتماعی1

 . سیاسی9

 . اقتصادی9

 . علم و فناوری5

 . سالمت6

 . فرهنگی7

 میانگین عدم قطعیت
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 مسئله 011سهم در 

 

 0931میانگین درصد اهمیت مسائل  سال 

 0931میانگین درصد اهمیت مسائل  سال 

 نسبت به سال گذشته بدون تغییر 

 

 0931میانگین درصد عدم قطعیت مسائل  سال 

 0931میانگین درصد عدم قطعیت مسائل سال 

 نسبت به سال گذشتهافزایش  1%

 

 عدد 07

 

 درصد 11 

 درصد 11 

 
 

 

  

 درصد 97

 درصد 70
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 فرهنگی
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ای فقدان سواد رسانه  

شدگی جامعه قطبی مرکزگریزی از الگوهای  
 هنجاری رسمی

درصد اهمیت  75/38  

درصد اهمیت 75/16   
درصد اهمیت 73/73   

 ۹۳۱7ایران در سال مسائل فرهنگی  ترین مهم

 از نگاه خبرگان حوزه فرهنگی رتبه کل ها از نگاه خبرگان همه حوزه رتبه کل  

 ای فقدان سواد رسانه  59 ای فقدان سواد رسانه 4۳ 7

 پر رنگ شدن اقتصاد فرهنگ  ۱۶ شدگی جامعه قطبی 51 2 

 شدگی جامعه قطبی  ۱4 مرکزگریزی از الگوهای هنجاری رسمی 59 9 

 مرکزگریزی از الگوهای هنجاری رسمی  90 پر رنگ شدن اقتصاد فرهنگ 90 4 

 رشد اخبار جعلی  95 مسائل صداوسیما 95 3 

 مسائل صداوسیما  99 رشد اخبار جعلی 99 5 

 های قومی چالش  99 گسترش افشاگری و درز اطالعات 9۹ 1 

 گسترش افشاگری و درز اطالعات  9۳ های هویتی نزاع 9۱ 8 

 تحوالت دینداری ایرانیان  ۳۶ تحوالت دینداری ایرانیان 99 3 

 های اجتماعی  های جدید و غیررسمی در شبکه مرجعیت فرهنگی سلبریتی  ۳1 های قومی چالش ۳1 7۱ 

 های هویتی نزاع  ۳۹ های اجتماعی  های جدید و غیررسمی در شبکه مرجعیت فرهنگی سلبریتی ۳۹ 77 

 جایگاه مرجعیت دینی و روحانیت  ۳4 فرهنگی در سطح جهانی گسترش اختالفات میان ۳9 72 

 ای های ماهواره مسائل شبکه  ۳5 ای های ماهواره مسائل شبکه ۳9 79 

 فرهنگی در سطح جهانی گسترش اختالفات میان  ۳۱ جایگاه مرجعیت دینی و روحانیت ۳۳ 74 



بندی مسائل تغییرات قتابتل   ها، در حوزه فرهنگی رتبه  دهد که بر خالف سایر حوزه  مقایسه نظرات نشان می

رتبه اول را داشته به جایگاه پنجم رفته و مستئتلته  9916توجهی داشته است. مسائل صداوسیما که در سال 

 تبدیل شده است. 9917ترین مسئله فرهنگی در سال  ای از جایگاه هفتم به مهم فقدان سواد رسانه

های مختلف، تنها نظرات خبرگان حوزه فرهنگی را در نظر بگیریم همچتنتان   اگر در میان خبرگان حوزه

بار از جایگاه چهارم به اول هستیم. اضافه شدن  متتغتیتر   ای این  شاهد ارتقای رتبه متغیر فقدان سواد رسانه

 متغیر اصلی تغییر قابل توجه دیگر است. 7های قومی به  چالش
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 7935خبرگان فرهنگی 

 حاکمیتی درباره مسائل فرهنگ اختالفات درون

 مسائل صداوسیما

 گسترش افشاگری و درز اطالعات

 ای فقدان سواد رسانه

 شدگی جامعه قطبی

 مرکزگریزی از الگوهای هنجاری رسمی

 پر رنگ شدن اقتصاد فرهنگ

 7931خبرگان  فرهنگی 

 ای فقدان سواد رسانه 

 پر رنگ شدن اقتصاد فرهنگ 

 شدگی جامعه قطبی 

 مرکزگریزی از الگوهای هنجاری رسمی 

 رشد اخبار جعلی 

 مسائل صداوسیما 

 های قومی چالش 

 7935کل خبرگان  

 مسائل صداوسیما

 حاکمیتی درباره مسائل فرهنگ اختالفات درون

 شدگی جامعه قطبی

 های توسعه گردشگری چالش

 مرکزگریزی از الگوهای هنجاری رسمی

 پر رنگ شدن اقتصاد فرهنگ

 ای فقدان سواد رسانه

 7931کل خبرگان  

 ای فقدان سواد رسانه

 شدگی جامعه قطبی

 مرکزگریزی از الگوهای هنجاری رسمی

 پر رنگ شدن اقتصاد فرهنگ

 مسائل صداوسیما

 رشد اخبار جعلی

 گسترش افشاگری و درز اطالعات

 ۹۳۱7و  ۹۳۱1های  مقایسه نتایج سال



عدم قطعیت مشخص شده است. در -مسئله فرهنگی در محور اهمیت 99در نمودار زیر پراکنش        

قطعیت نیز مورد توجته   این نمودار عالوه بر شاخص اهمیت هر مسئله که در صفحات قبل دیدیم، عدم

قطعتیتت   کدام از متغیرها دارای اهمیت و عدم  دهد هیچ  طور که نمودار نشان می  قرار گرفته است. همان

 شدگی جامعه در موقعیت باالتری است. زمان باالیی نیستند، هرچند متغیر قطبی هم

 ۹۳۱7پراکنش مسائل فرهنگی در نقشه ایران  

 . سیاسی9

 . اقتصادی۱

 . فرهنگی1

 . اجتماعی9

 . سالمت5

 . محیط زیست6

 . علم و فناوری7
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 میانگین اهمیت

 . محیط زیست9

 . اجتماعی۱

 . سیاسی9

 . اقتصادی9

 . علم و فناوری5

 . سالمت6

 . فرهنگی7

 میانگین عدم قطعیت
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 مسئله 011سهم در 

 

 0931میانگین درصد اهمیت مسائل  سال 

 0931میانگین درصد اهمیت مسائل  سال 

 نسبت به سال گذشتهافزایش  9% 

 

 0931میانگین درصد عدم قطعیت مسائل  سال 

 0931میانگین درصد عدم قطعیت مسائل سال 

 نسبت به سال گذشتهافزایش  7%

 

 عدد 09

 

 درصد 17 

 درصد 70 

 
 

 

  

 درصد 92

 درصد 91
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 بحران تامین آب

 بحران آلودگی هوا پیامدهای بحران آب

درصد اهمیت 90/52  

درصد اهمیت 89/17  درصد اهمیت  84/30    

 ۹۳۱7ایران در سال مسائل محیط زیست  ترین مهم

 از نگاه خبرگان حوزه محیط زیست رتبه کل ها از نگاه خبرگان همه حوزه رتبه کل  

 بحران تامین آب  ۹ بحران تامین آب ۶ 7

 پیامدهای بحران آب  ۳ پیامدهای بحران آب ۹ 2 

 بحران آلودگی هوا  ۶۹ بحران آلودگی هوا ۶۹ 9 

 محیطی توجهی به پایداری زیست بی  ۶5 بحران ریزگردها ۶5 4 

 بحران ریزگردها  ۶9 های آب نزاع ۶۳ 3 

 های آب نزاع  15 تخریب منابع خاک 1۹ 5 

 ها ناکارآمدی مدیریت بازیافت و مسائل ناشی از انبوه زباله  19 های نو وری انرژی و توجه به انرژی موانع بهره 14 1 

 های آب آلودگی  19 ها ناکارآمدی مدیریت بازیافت و مسائل ناشی از انبوه زباله 1۳ 8 

 تخریب منابع خاک  ۹۶ های آب آلودگی ۹1 3 

 های تغییرات اقلیمی پیامد  ۹۹ تخریب تنوع زیستی ۹4 7۱ 

 های نو وری انرژی و توجه به انرژی موانع بهره  4۹ محیطی توجهی به پایداری زیست بی ۹۱ 77 

 تخریب تنوع زیستی  44 های تغییرات اقلیمی پیامد ۹9 72 

 زیست  بحران کنش جمعی در حوزه محیط  55 زیست  بحران کنش جمعی در حوزه محیط 5۶ 79 



متحتیتطتی   ترین مسئله زیستت دهد بحران تامین آب همچون سال گذشته مهم مقایسه نظرات نشان می

ایران است. ارتقای جایگاه سایر متغیرهای مرتبط با بحران آب از جمله پیتامتدهتای بتحتران آب و 

 است. 9916نسبت به سال  9917دهنده اهمیت دوچندان مسائل حوزه آب در سال  های آب نشان نزاع

های مختلف، تنها نظرات خبرگان حوزه محیط زیستت را در نتظتر   اگر در میان خبرگان حوزه

هتای آب و   ترین است. اضافه شدن دو متغتیتر نتزاع  بگیریم همچنان متغیر بحران تامین آب مهم

 متغیر اصلی دیگر تغییر جدی نظرات در این بخش است. 7ناکارآمدی مدیریت بازیافت به 
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 7935زیست  خبرگان محیط

 بحران تامین آب

 بحران ریزگردها

 بحران آلودگی هوا

 محیطی توجهی به پایداری زیست بی

 پیامدهای بحران آب

 تخریب تنوع زیستی

 تخریب منابع خاک

 7931زیست  خبرگان  محیط

 بحران تامین آب 

 پیامدهای بحران آب 

 بحران آلودگی هوا 

 محیطی توجهی به پایداری زیست بی 

 بحران ریزگردها 

 های آب نزاع 

 ها ناکارآمدی مدیریت بازیافت و مسائل ناشی از انبوه زباله 

 7935کل خبرگان  

 بحران تامین آب

 بحران ریزگردها

 پیامدهای بحران آب

 بحران آلودگی هوا

 تخریب تنوع زیستی

 محیطی توجهی به پایداری زیست بی

 تخریب منابع خاک

 7931کل خبرگان  

 بحران تامین آب

 پیامدهای بحران آب

 بحران آلودگی هوا

 بحران ریزگردها

 های آب نزاع

 تخریب منابع خاک

 های نو وری انرژی و توجه به انرژی موانع بهره

 ۹۳۱7و  ۹۳۱1های  مقایسه نتایج سال



عدم قطعیتت مشتختص شتده -محیطی در محور اهمیت  مسئله زیست 99در نمودار زیر پراکنش        

قطعیتت نتیتز   است. در این نمودار عالوه بر شاخص اهمیت هر مسئله که در صفحات قبل دیدیم، عدم

خصتوص   دهد متغیرهای مربوط به آب بته  طور که نمودار نشان می  مورد توجه قرار گرفته است. همان

 قطعیت باالی دارند. زمان اهمیت و عدم بحران تامین آب و پیامدهای بحران آب هم

 ۹۳۱7پراکنش مسائل محیط زیست در نقشه ایران  

 . سیاسی9

 . اقتصادی۱

 . فرهنگی9

 . اجتماعی9

 . سالمت5

 . محیط زیست6

 . علم و فناوری7
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 میانگین اهمیت

 . محیط زیست0

 . اجتماعی۱

 . سیاسی9

 . اقتصادی9

 . علم و فناوری5

 . سالمت6

 . فرهنگی7

 میانگین عدم قطعیت
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 مسئله 011سهم در 

 

 0931میانگین درصد اهمیت مسائل  سال 

 0931میانگین درصد اهمیت مسائل  سال 

 نسبت به سال گذشتهافزایش  7% 

 

 0931میانگین درصد عدم قطعیت مسائل  سال 

 0931میانگین درصد عدم قطعیت مسائل سال 

 نسبت به سال گذشتهافزایش  1%

 

 عدد 02

 

 درصد 11 

 درصد 17 

 
 

 

  

 درصد 91

 درصد 91
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 مسائل سالمت روان

های نظام سالمت چالش مشکالت سالمت ناشی از  
های گوناگون آلودگی  

درصد اهمیت 83/68  

درصد اهمیت  79/75   
درصد اهمیت  76/96   

 ۹۳۱7ایران در سال مسائل سالمت  ترین مهم

 از نگاه خبرگان حوزه سالمت رتبه کل ها از نگاه خبرگان همه حوزه رتبه کل  

 های نظام سالمت چالش  ۳ مسائل سالمت روان ۶9 7

 مسائل سالمت روان  ۶1 های نظام سالمت چالش 1۱ 2 

 های گوناگون مشکالت سالمت ناشی از آلودگی  ۹4 های گوناگون مشکالت سالمت ناشی از آلودگی 4۹ 9 

 مشکالت سالمت ناشی از سبک زندگی جدید  ۹۱ مشکالت سالمت ناشی از سبک زندگی جدید 49 4 

 سوء مصرف مواد  ۹9 سوء مصرف مواد 54 3 

 های مزمن تغییر الگوی بیماری و شیوع بیماری  4۳ مسائل دارو 59 5 

 طرح تحول سالمت  50 های مراجعان سالمت و بیماران چالش 5۳ 1 

 مسائل دارو  5۶ های مزمن تغییر الگوی بیماری و شیوع بیماری ۱0 8 

 های مراجعان سالمت و بیماران چالش  54 طرح تحول سالمت ۱۶ 3 

 حرکت به سمت پیری جمعیت  ۱0 حرکت به سمت پیری جمعیت ۱1 7۱ 

 تغییر ترجیحات مردم در حوزه سالمت  94 پذیری جنسی گسترش ریسک 90 77 

 پذیری جنسی گسترش ریسک  95 تغییر ترجیحات مردم در حوزه سالمت 9۶ 72 



ترین مسئله حوزه سالمت   دهد مسائل سالمت روان همچون سال گذشته مهم  مقایسه نظرات نشان می

از   تتر   ای پراهمیت  با رسیدن به رتبه دوم به مسئله 9917های نظام سالمت در سال   ایران است. چالش

 تبدیل خواهد شد. همچنین اهمیت یافتن مسائل دارو تغییر قابل توجه دیگر است. 9916سال 

های مختلف، تنها نظرات خبرگان حوزه سالمت را در نظر بتگتیتریتم   اگر در میان خبرگان حوزه

ترین است. اضافه شدن متتتغتیتر مستائتل ستالمتت روان بته   های نظام سالمت مهم  متغیر چالش

 مسئله اصلی تغییر قابل توجهی است. 7های خبرگان حوزه سالمت در میان  انتخاب
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 7935خبرگان سالمت 

 مشکالت سالمت ناشی از سبک زندگی جدید

 طرح تحول سالمت

 های نظام سالمت چالش

 های مزمن تغییر الگوی بیماری و شیوع بیماری

 سوء مصرف مواد

 های گوناگون مشکالت سالمت ناشی از آلودگی

 حرکت به سمت پیری جمعیت

 7931خبرگان  سالمت 

 های نظام سالمت چالش 

 مسائل سالمت روان 

 های گوناگون مشکالت سالمت ناشی از آلودگی 

 مشکالت سالمت ناشی از سبک زندگی جدید 

 سوء مصرف مواد 

 های مزمن تغییر الگوی بیماری و شیوع بیماری 

 طرح تحول سالمت 

 7935کل خبرگان  

 مسائل سالمت روان

 های گوناگون مشکالت سالمت ناشی از آلودگی

 سوء مصرف مواد

 های نظام سالمت چالش

 طرح تحول سالمت

 مشکالت سالمت ناشی از سبک زندگی جدید

 های مراجعان سالمت و بیماران چالش

 7931کل خبرگان  

 مسائل سالمت روان

 های نظام سالمت چالش

 های گوناگون مشکالت سالمت ناشی از آلودگی

 مشکالت سالمت ناشی از سبک زندگی جدید

 سوء مصرف مواد

 مسائل دارو

 های مراجعان سالمت و بیماران چالش

 ۹۳۱7و  ۹۳۱1های  مقایسه نتایج سال



عدم قطعیتت مشتختص شتده -مسئله حوزه سالمت در محور اهمیت 9۱در نمودار زیر پراکنش        

قطعیتت نتیتز   است. در این نمودار عالوه بر شاخص اهمیت هر مسئله که در صفحات قبل دیدیم، عدم

دهد دو متغیر مستائتل ستالمتت روان و   طور که نمودار نشان می  مورد توجه قرار گرفته است. همان

 قطعیت باالیی دارند. زمان اهمیت و عدم های نظام سالمت هم چالش

 ۹۳۱7پراکنش مسائل سالمت در نقشه ایران  

 . سیاسی9

 . اقتصاد۱

 . فرهنگی9

 . اجتماعی9

 . سالمت5

 . محیط زیست6

 . علم و فناوری7
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 میانگین اهمیت

 . محیط زیست9

 . اجتماعی۱

 . سیاسی9

 . اقتصاد9

 . علم و فناوری5

 . سالمت6

 . فرهنگ7

 میانگین عدم قطعیت

  
  

011 
7۹۳۱پژوهی ایران  آینده  



 مسئله 011سهم در 

 

 0931میانگین درصد اهمیت مسائل  سال 

 0931میانگین درصد اهمیت مسائل  سال 

 نسبت به سال گذشتهافزایش  1% 

 

 0931میانگین درصد عدم قطعیت مسائل  سال 

 0931میانگین درصد عدم قطعیت مسائل سال 

 نسبت به سال گذشتهافزایش  2%

 

 عدد 20

 

 درصد 17 

 درصد 17 

 
 

 

  

 درصد 91

 درصد 92
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بنیان های دانش موانع توسعه نوآوری و فعالیت  

درصد اهمیت 78/06  

محاق  شدن علم و به کاالیی
 رفتن عدالت آموزشی

تحوالت اجتماعی 
 آموزش عالی

درصد اهمیت 77/90  درصد اهمیت 76/69    

 ۹۳۱7علم و فناوری ایران در سال مسائل  ترین مهم

 علم و فناوری  از نگاه خبرگان حوزه رتبه کل ها از نگاه خبرگان همه حوزه رتبه کل  

 بنیان های دانش موانع توسعه نوآوری و فعالیت  ۹۶ بنیان های دانش موانع توسعه نوآوری و فعالیت ۹۹ 7

 محاق رفتن عدالت آموزشی شدن علم و به کاالیی  4۶ محاق رفتن عدالت آموزشی شدن علم و به کاالیی ۹9 2 

 تحوالت اجتماعی آموزش عالی  4۹ تحوالت اجتماعی آموزش عالی 44 9 

 فساد و تقلب علمی  45 فساد و تقلب علمی 45 4 

 مسائل معلمان  49 مسائل معلمان 55 3 

 آموزان مسائل دانش  51 آموزان مسائل دانش 5۱ 5 

 برمالشدن مشکالت ساختاری آموزش عالی برای افکار عمومی  ۱۹ برمالشدن مشکالت ساختاری آموزش عالی برای افکار عمومی 9۹ 1 

 فناوری زنجیره بلوک  9۶ فناوری زنجیره بلوک 91 8 



بسیار  9917در سال بنیان  های دانش موانع توسعه نوآوری و فعالیتدهد   مقایسه نظرات نشان می

اهمیت خواهد داشت. کاهش اهمیت فساد و تقلب علمی که منجر به نتزول  9916بیشتر از سال 

 رتبه آن از اول به چهارم شده است دیگر تغییر قابل توجه در حوزه علم و فناوری است.

های مختلف، تنها نظرات خبرگان حوزه علم و فنتاوری را در نتظتر   اگر در میان خبرگان حوزه

بنیان همچنان مسئله اصلی است که نسبت به  های دانش موانع توسعه نوآوری و فعالیتبگیریم هم 

 اهمیت بیشتری خواهد داشت. 9917در سال  9916سال 
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 7935خبرگان علم و فناوری 

 فساد و تقلب علمی

 محاق رفتن عدالت آموزشی شدن علم و به کاالیی

 های رابطه علمی ایران با جهان چالش

 بنیان های دانش ضرورت توسعه نوآوری و فعالیت

 تحوالت اجتماعی آموزش عالی

 گذار و مجری در حوزه علم، دانش و آموزش تعدد نهادهای سیاست

 آموزان مسائل دانش

 7931خبرگان علم و فناوری 

 بنیان های دانش موانع توسعه نوآوری و فعالیت 

 محاق رفتن عدالت آموزشی شدن علم و به کاالیی 

 تحوالت اجتماعی آموزش عالی 

 فساد و تقلب علمی 

 مسائل معلمان 

 آموزان مسائل دانش 

 برمالشدن مشکالت ساختاری آموزش عالی برای افکار عمومی 

 7935کل خبرگان  

 فساد و تقلب علمی

 محاق رفتن عدالت آموزشی شدن علم و به کاالیی

 تحوالت اجتماعی آموزش عالی

 گذار و مجری در حوزه علم، دانش و آموزش تعدد نهادهای سیاست

 مسائل معلمان

 های رابطه علمی ایران با جهان چالش

 بنیان های دانش ضرورت توسعه نوآوری و فعالیت

 7931کل خبرگان  

 بنیان های دانش موانع توسعه نوآوری و فعالیت

 محاق رفتن عدالت آموزشی شدن علم و به کاالیی

 تحوالت اجتماعی آموزش عالی

 فساد و تقلب علمی

 مسائل معلمان

 آموزان مسائل دانش

 برمالشدن مشکالت ساختاری آموزش عالی برای افکار عمومی

 ۹۳۱7و  ۹۳۱1های  مقایسه نتایج سال



عدم قطعیت مشخص شده است. -مسئله علم و فناوری در محور اهمیت 8در نمودار زیر پراکنش        

قطعیت نتیتز متورد   در این نمودار عالوه بر شاخص اهمیت هر مسئله که در صفحات قبل دیدیم، عدم

زمتان   کدام از متغیرهای این حوزه هتم  دهد هیچ  طور که نمودار نشان می  توجه قرار گرفته است. همان

 قطعیت باالیی ندارند. اهمیت و عدم

 ۹۳۱7پراکنش مسائل علم و فناوری در نقشه ایران  

 . سیاسی9

 . اقتصادی۱

 . فرهنگی9

 . اجتماعی9

 . سالمت5

 . محیط زیست6

 . علم و فناوری7
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 میانگین اهمیت

 . محیط زیست9

 . اجتماعی۱

 . سیاسی9

 . اقتصادی9

 . علم و فناوری5

 . سالمت6

 . فرهنگی7

 میانگین عدم قطعیت

  
  

016 
7۹۳۱پژوهی ایران  آینده  



 بخش  پنجم

 مسائل در حال ظهور
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بتان   مسئله سال به انتتختاب آیتنتده 900عامل در حال ظهور از میان  7در این بخش       

معرفی خواهد شد. منظور از عوامل در حال ظهور، متغیرهایی است که دارای ستابتقته 

شان با سرعت قتابتل تتوجتهتی در حتال   رغم عمر کوتاه  تاریخی چندانی نیستند و علی

 اهمیت پیدا کردن در ارتباط با مسائل ایران هستند.   

کاوی انتعتکتاا   تحلیلی، نتایج داده-برای هر عامل عالوه بر یک گزارش توصیفی      

نیز ارائه شده است. ارائه این بخش حاصل همتکتاری  9916ای این مسائل در سال   رسانه

کاوی فتعتالتیتت   صورت تخصصی در حوزه داده بان و شرکت دیتاک است که به  آینده

 کند.    می

های گرافیکی نتیتز ارائته شتده استت.   مسئله منظومه 7همچنین درباره هر یک از       

هتا و  های مستئتلته، بترختی زمتیتنته های ذهنی را که شامل برخی ابعاد و زیرشاخه نقشه

های مربوط بته  رنگ ایم. نامیده »منظومه«پیامدهای مسئله و برخی مسائل مرتبط است 

هایی کته بتیتانتگتر ابتعتاد،  های هر نقشه ذهنی معنادار نیست و ممکن است شاخه شاخه

 های مختلفی داشته باشند. های یک مسئله هستند، رنگ پیامدها یا زمینه

شود، نسخه نهایی نیست و طبیتعتی  ها که در این گزارش ارائه می  ای از منظومه  نسخه      

با انتتتشتار » پژوهی ایران آینده«گیرد. به باور ما  است که همه ابعاد مسئله را در بر نمی

رسد و الزم است با مشارکت خبرگان در طول سال نیز  گزارش ابتدای سال به پایان نمی

ستایتت   تتوانتیتد بتا متراجتعته بته وب این پروژه علمی تداوم داشته باشتد. شتمتا متی

www.ifs1397.ir ها مشارکت کنید. در تصحیح و تکمیل این منظومه 
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هتم غتم آورد و هتم  ،زلزله کرمانشاه که آمتد

گتفتتتنتد  اینکه می   آور. مثل خبرهایی تلخ و تعجب

نتبتوده بتلتکته امتواج  لته  از زلتزاین لرزش ناشی 

های روسی یا آمریکایی ناشی از هارپ  زیردریایی

هتا بته  گفتند آنجا آزمایش اتمی انجام شده. مدعیان برای این حرف است. برخی دیگر از خبرها نیز می

 نبود. »خبر جعلی«ها چیزی بیش از  آوردند اما همه این ظاهر دالیلی می

انتد  ها گفتتته درصد آمریکایی 5۱دهد که  نشان می ۱098هرچند بررسی پایگاه استاتیستا  در مارا       

دهند، ولتی  درصد معموال آن را تشخیص می 99توانند جعلی بودن اخبار آنالین را تشخیص دهند و  می

جمهوری ایاالت متحده امتریتکتا  باید گفت که بخش مهمی از همین افکار عمومی در انتخابات ریاست

جمهوری آمریکا خبرهایی منتشتر شتد دربتاره  فریب اخبار جعلی را خورد. در آستانه انتخابات ریاست

جمهوری فعلی آمریکا، به داعش اسلحه فروخته است یا اینکه پتاپ  اینکه هیالری کلینتون، رقیب رئیس

درصد  60ها نشان داد  های جهان، از ترامپ حمایت کرده. همان موقع بررسی فرانسیس، رهبر کاتولیک

های اجتماعتی دستت بته  ها و رسانه اند. این اخبار هزاران بار در شبکه ها این اخبار را پذیرفته آمریکایی

اند یا نه. چندی بعد مشخص شد که برخی  دست شد بدون اینکه افراد بدانند آیا این اخبار واقعیت داشته

جمهوری آمریکا دست داشتتتنتد. متارک  منابع روسی در پخش اخبار جعلی همزمان با انتخاب ریاست

زاکربرگ به کنگره فراخوانده شد تا توضیح دهد چرا شرکت مشاوره سیاسی کمبریج آنالتیتتتیتکتا بته 

بوک البته اذعان کرد  بوک بدون اجازه دست یافته است. بنیانگذار فیس میلیون کاربر فیس 50اطالعات 

دهندگان  های روسیه برای تاثیر بر رای که بزرگترین پشیمانی او غفلت درباره استفاده کاربران و شرکت

آمریکایی است، چون کمبریج آنالیتیکا از این اطالعات برای تاثیرگذاشتن بر مبارزات انتخاباتتی ستال 

 به نفع دونالد ترامپ استفاده کرده است. ۱096

آمد باز هم ماجرای اخبار جعلتی یتکتی از  رسد حتی اگر این ماجرا پیش نمی با این همه به نظر می      

ها در بستر ف تای متجتازی و  های امروز کاربران ایرانی و خارجی بود؛ چرا که رسانه ترین چالش  مهم

قدر کته گستتترش  ها همان های جعل واقعیت بیفزایند. رسانه اند بر تکنیک امکانات تازه فناوری توانسته

اند تصویر واقعیت را مخدوش کنند  اند به همان میزان هم توانسته اند و ف ا را به سمت شفافیت برده یافته

راحتی از کنارش گذر کترد. چتون  ای نیست که بتوان به و واقعیتی خودخواسته را جعل کنند. این نکته

گیرد، بلکه فناوری امکاناتی فتراهتم کترده کته  امروزه جعل واقعیت فقط عرصه سیاست را در بر نمی

تواند به خطر بیفتد. اینجاست که باید ابتعتاد  تک شهروندان به واسطه خلق تصویر جعلی می امنیت تک

 مختلف خبر جعلی را دید و نسبت به گسترش آن هشدار داد.

 77 رشد اخبار جعلی  
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در نخستین کنفترانتس  ۱097ژانویه  99 ای است که دونالد ترامپ این جمله» خبر جعلی هستی!     «

ان گفت. اکوستا از ترامتپ  ان. اش بعد از پیروزی در انتخابات خطاب به جیم آکوستا، نماینده سی. خبری

ها پرسیده بود. البته گذشت زمان مشخص کرد کته  جمهوری با روا درباره رابطه کمپین تبلیغاتی رئیس

گیتر شتد  جمهوری تازه آمریکا چنان همه خود ترامپ در حال الپوشانی بوده با این همه این جمله رئیس

 که پس از چندی به فرهنگ لغات سیاسی وارد شد.

اخبار جعلی دو معنای کامال مشخص و مرتبط به هم دارد؛ یکی استفاده آگاهانه از اطالعتات غتلتط       

برای مقاصد سیاسی یا اقتصادی یا هر دو. اخبار جعلی در معنای دوم  تبدیل به راهی شده است بترای از 

داند. مثال ترامپ که طبق تحلیل  ای که یک سیاستمدار آن را به ضرر خود می اعتبار انداختن اخبار واقعی

بتار  5/5جمهوری خود روزانه به طور میانگین تقتریتبتا  روز اول ریاست 900پست در  واشنگتن  روزنامه

نامد. از این شیوه برختی  می» نیوز فیک«های خبری معتبر جریان اصلی را  دروغ گفته مرتب کار موسسه

کنند و اخبار جعلی تبدیل به چماقی در دستتان کستانتی شتده کته  دیگر از سیاستمداران نیز استفاده می

 تمایالت اقتدارگرایانه دارند.
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 ۹۳۱1کاوی:  رشد اخبار جعلی در فضای مجازی  سال  داده

 

 

 

 رسیده است. ( به بیشترین مقدار خود 9916ماه  )دی ۱098های این موضوع  در ژانویه  توییت 

 ریتوییت کاربر الیک توییت

 عدد( 6950) % 61 5101 67,091 9911

کتاربتر 5990های این موضوع توسط  توییت

در این شبکه اجتماعی منتشر شده و بیش از 

الیک از سایر کتاربتران دریتافتت  67910

 اند. کرده

هتای حتول متوضتوع  نمودار انتشار توییت

 صورت شکل مقابل است. اخبار جعلی به

توییت مرتبط بتا  1100، حدود 9916میلیون کاربر فارسی زبان توییتر در سامانه ف ای مجازی دیتاک در سال  9/5با بررسی بیش از 

 موضوع اخبار جعلی در این شبکه اجتماعی شناسایی شده است. 



 خبر جعلی چیست؟

خبر جعلی شکلی از پروپاگانداست. در اختبتار 

ها  عمد غلط و از طریق رسانه جعلی اطالعات به

شتتود. هتتدف ختتبتتر جتتعتتلتتی  پتتختتش متتی

رساندن به یتک شتختص، آژانتس یتا  آسیب

سازمان است و بیشتتر بترای جتلتب تتوجته، 

آوردن، کستتتتب درآمتتتتد،  کتتتتلتتتتیتتتتک

شود. از نتظتر  برانگیزی و غیره تهیه می احساا

 دقیقه 60مایکل رادوتزکی ، تهیه کننده برنامه 

اا آمریکا، ختبتر جتعتلتی آن  .بی. شبکه سی

مطالب غیرواقعی است که اتفاقا بترای عتامته 

مردم جذابیت خیلی زیادی دارد؛ بنابراین فقتط 

شتود، بتلتکته  به موضوع سیاست ختتتم نتمتی

هایی مثل سالمت، بورا، تتغتذیته و  موضوع

 گیرد. غیره را نیز در بر می
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 ها ابر کلمات توییت 

 خبر جعلی چه چیزی نیست؟

معموال در تعریف خبر جعلی آن را با بترختی 

مثال بتایتد گیرند.  دیگر از مفاهیم اشتباه می

نیست. در  شایعههبدانیم که خبر جعلی، 

افتد که متردم از  اتفاق می »چیزکی«شایعه 

سازند. مانند سنگی کته در  می »چیزها«آن 

کتنتد و  افتد و موج درستت متی ای می برکه

ها همان شایعه هستند. اما پتدیتدآورنتده  موج

خبر جعلی لبه برکه ایستاده و با چوبی بتلتنتد 

آورد جتوری کته  موجی وسط آن پدید می

سنگی به چشتمته افتتتاده   کنند فکر میبقیه 

)اتفاقی افتاده واقعا(. خبر جعلی یک اشتتتبتاه 

شده به سمتی است که دیگری آن را  هدایت

بپذیرد. یک پروپاگاندای کالسیک. پیچیتدن 

 های راستی و پاکی و درستی. دروغ در الیه

 

با رسم ابر کتلتمتات 

متن توییت کاربتران 

ایرانی درباره اختبتار 

جتتعتتلتتی در ستتال 

، بتته شتتکتتل 9916

رسیم کته  مقابل می

نشانگر تکرار زیتاد 

کلمات دروغ، خبر، 

رسانه، صدا و سیمتا، 

اخبار، زلزله و متردم 

 است.

نیز متفاوت است. چون  دروغخبر جعلی با 

ای نادرست است. دروغ تنها به  دروغ گزاره

شود. دروغ بترختاستتته از  خبر محدود نمی

اشتباه و خطا نیست، بلکه کامال هتدفتمتنتد 

 شود. امری غیرصادقانه مطرح می

نتتتتیتتتتز اساس   ادعای بیخبر جعلی با 

ای   استاا گتزاره متفاوت است. ادعای بتی

است که پس از مطرح شدن، برای تصدیتق 

کنیم. ممکن است این ادعتا  آن تالش نمی

تواند درست باشتد  درست باشد یا غلط. می

ولی تصدیق نشود، یا اینکه غلط باشد ولتی 

 تکذیب نشود.

1. Rumor  
2. Unsubstantiated Claim 

1 

2 



 های اجتماعی بستر رسانه

ها باید گفت  ها و تدقیق فارغ از  تعریف      

شکل جدیدی از جعل و تقلب دارد جهتان 

تواند نوع نگاه ما را  گیرد که می را در بر می

مان کامال متنتحترف  نسبت به دنیای اطراف

کند. اخبار جعلی و نامعتبر هم بتالی جتان 

ها شده و هم امنیت اجتتمتاعتی و  حکومت

فردی جوامع را به خطر انداخته استت. در 

دنیایی که بخش مهمی از اخبار از طتریتق 

های مجتازی دریتافتت  رسان ها و پیام شبکه

توان در همین ف ا نیز به دروغ  شود، می می

 جامه حقیقت پوشاند. 
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 در توییتر درباره اخبار جعلی موضوعات اصلی مطرح شده 

هتای  هایی از خودکشی نوجتوانتان در رستانته ها و فیلم شاید برای چند هفته عکس      

شد درباره یک بازی که برنده شدن در آن مساوی بود بتا  زبان منتشر می اجتماعی فارسی

کردند. این فقط مشکل کاربران ایرانی نبود، بلکته  صحبت می نهنگ آبیمرگ. همه از 

زدیم پر از اطالعاتی بود دربتاره  های انگلیسی زبان هم می ها و صفحه اگر سری به شبکه

گفتند ولی هنوز هم کسی این بتازی را روی  خودکشی نوجوانان. همه از این بازی می

گوشی یا گجت خود نریخته و نتوانسته آن را بازی کند. این یک خبر جعلتی بتود کته 

 توانست در بسیاری از کشورها وحشت ایجاد کند.

های اجتماعی تولید محتوا و شکل توزیع به صورتی است که افتراد  در ف ای رسانه      

افتند. بنابر اعالم مرکز پژوهشی پیو، نیمتی از  خواسته یا ناخواسته در دام اخبار جعلی می

خوانند، اخبار آنالین است و میزان استفتاده از اختبتار  سال می 50اخباری که افراد زیر 

 سال، دو برابر اخبار تلویزیونی است. 90آنالین افراد زیر 

های رسمی جمهوری اسالمی  صداوسیما و رسانه

 گویند و باید تحریم شوند دروغ می

37%  

 %9نیوزها و انتشار اخبار جعلی است    تلگرام بستر فیک

 %9استفاده از زبان طنز و کنایه برای تقبیح انتشار خبر کذب  

 %6یابی و تحلیل علل ایجاد اخبار کذب  ریشه

طلبان  متهم کردن اصالح

 %8به نشر اخبار جعلی 

انتقاد و تقبیح انتشار 

 %90خبر جعلی 

 %91صفحات مربوط به معارضان همگی جعلی هستند  

 %9۱یک کاربر خاص، جعلی است 



یکی از دالیلی که اخبار جعلی انتتشتار       

یابند این است که برای ما بازنشر اختبتار  می

تر از خواندن یا تامل روی صتحتت  راحت

زنیم و آن را بته  ای را می آن است. دکمه

گذاریم. هتمتیتن امتر ستبتب  اشتراک می

شود تا گردبادی از یک خبر جعلتی در  می

 ها شکل بگیرد.  شبکه

یک بررسی در دانشگاه کلمبتیتا نشتان       

های خبر در  درصد از لینک 51دهد که  می

هتای اجتتتمتاعتی هترگتز کتلتیتک  شبکه

 90شوند. به عتبتارت دیتگتر از هتر  نمی

نفر به خواندن عنوان متطتلتب  6آمریکایی 

کتنتنتد. ایتن پتدیتده یتکتی از  بسنده می

های عصر جدید است. هرچته دانتش  مولفه

گیرد، مختاطتبتان  بیشتر در دسترا قرار می

های کوتاه از مطالب بستنتده  بیشتر به نسخه

کنند. مردم دیدگاه خود را بتر استاا  می

دهنتد بتدون  مطالب خالصه شده شکل می

اینکه برای تعمیق بیشتر در مطلب تالشی به 

 خرج دهند. 

یکی دیگر از دالیلی که اخبار جتعتلتی       

توانند ما را گول بتزنتنتد ایتن  راحتی می به

است که این اخبار دست روی تتمتایتالت، 

گتذارنتد.  های پیشینی ما می افکار و گرایش

ما دوست داریم که یک نشتانته بتیترونتی، 

 آنچه که در ذهن داریم را تایید کند.
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 اخبار جعلی نسبت به موضوعایرانی توییتر رویکرد کاربران  

هتای  درصد معتتقتدنتد رستانته 96در آمریکا انجام شده  ۱096طبق پیمایشی که سال      

انتد کته  اجتماعی باید در مقابل پخش اخبار جعلی مسئولیت بپذیرند. اما بقیه تاکید کترده

 خود کاربران باید در این زمینه با مسئولیت بیشتری عمل کنند.

تواند در عرض  در این دنیا روندهای ارتباطی به شکلی است که اعتبار و اشتهار ما می      

زدن   های اجتماعی در ارتقا یا برهم کمتر از یک روز به طور دائم دچار خدشه شود. رسانه

های حقیقی یا حقتوقتی اگتر در  اند. شخصیت این حسن شهرت قدرت زیادی پیدا کرده

کنند. بتنتابترایتن  دهند خود را با خطر مواجه می برابر اخبار جعلی از خود کاهلی نشان می

 شده و متناسب با میزان تهدید باشد. شود باید سریع، حساب پاسخی که به آن داده می

 نگران درباره اخبار جعلی



ع متوقت گویند، ولتی بته گویند و اتفاقاً خیلی جاها راست می ها نمی ای دروغ پاافتاده بهترین دروغگوها کسانی هستند که برای هر چیز پیش      

 ها برشی از واقعیت را در دل خود دارند. کند. در واقع آن کنند. چنین جریانی برای اخبار جعلی نیز صدق می دروغ اصلی و حیاتی را رو می

از گویتنتد و  هایی درباره بارور کردن ابرها می ایم. مسئوالن جسته گریخته زمزمه آبی مواجه مثالً ما در ایران با مشکالت خشکسالی و کم      

انتد. یتا  ریزی کترده ها برنامه  را آن 9917و اوایل بهار  9916و برف زمستان   شوند باران آن طرف ناگهان افرادی در خارج از کشور مدعی می

شنتونتد  دهد. به همین خاطر است که وقتی می های فوق محرمانه در ف ا انجام می دانند که کشورشان فعالیت ها می مثال دیگر اینکه آمریکایی

کنند و آن را برای دیگران هم در شبکه اجتتتمتاعتی  های علمی درست کرده، تعجب نمی آمریکا در مریخ پایگاهی از کودکان برای آزمایش

 فرستند. می

جتمتهتوری،  شود نه فقط به خاطر اظهارنظر معاون ریاست ها داغ می در شبکهمسکن مهر های  قدر زود ماجرای فروریختن خانه اینکه این      

هاست. اینجاست که عکس مربوط به افتادن یک ساختمان روی بلوک  کیفیت بودن این ساختمان های مربوط به بی بلکه بیشتر به خاطر داستان

 زده کرمانشاه و این ساختمان هم مربوط به پروژه مسکن مهر است. کنیم اینجا یکی از شهرهای زلزله بینیم و فکر می کناری در مصر را می

های طوالنی عده زیادی از متردم  کند. این موضوع چنان جذاب است که برای ماه هم صدق می نهنگ آبیهمین امر درباره بازی جعلی       

های مجازی، نگرانی والتدیتن  خودکشی نوجوانان، وابستگی زیاد به شبکه هایی چون دنیا را گمراه کرد. نهنگ آبی قدرت خود را از واقعیت

هتاستت )یتا  راحتی قابل انتقال است، چون آغشته بته واقتعتیتت گیرد؛ پس به و غیره می ها درباره فرزندان، افسردگی سرخوشانه برخی جوان

 پنداریم( به همین خاطر توانست با این قدرت پخش شود. کم آنچه ما واقعیت می دست

گوییم اخبار جعلی باید سهمی از واقعیت داشته باشند، منظورمان این است که ما در متواجتهته بتا آن بته فتهتمتی بته نستبتت  وقتی می      

کنیم که کیفیت ساخت مسکن مهر پایین است پس حاال که زلزله آمده، افتادن یک ساختمتان چتنتد  رسیم. یعنی ما فکر می بخش می رضایت

 طبقه روی ساختمانی دیگر خیلی هم منطقی و موید نظر ما است.
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 اخبار جعلی در بستر تلگرام
 

طور کته در شتکتل   همان

مشتتختتص استتت، متتیتتزان 

های مرتبط بتا  انتشار پست

موضوع اخبار جعلی در دو 

)اردیبهشتت  ۱097بازه می 

 ۱097( و دستامتبتر 9916

( به بتیتشتتتریتن 9916)آذر

 مقدار رسیده است. 

 بازدید پست تعداد کانال

51,511 068,651 699,111,111 

هزار پست تلگرامی مرتبط بتا متوضتوع  968هزار کانال تلگرام در سامانه ف ای مجازی دیتاک، به بیش از  800با بررسی بیش از 

 اند. هزار کانال منتشر شده 5۱رسیم. این مطالب در بیش از  اخبار جعلی می



ه های تحریف واقعیت و ساخت اتفاقی مصنوعی مقتابتلت توان با این شیوه ای می اما این همه ماجرا نیست؛ چرا که با ارتقای سطح سواد رسانه      

ه طور که گفته شد فناوری هم بت واقعی بسازند. همان توانند جعلیاتی کامال شبه اند که می ها چنان قدرتمند شده کرد. مشکل اینجاست که فناوری

  است که در میتدان وب(  Deepfake) فیك  فناوری دیپشفافیت کمک کرده و هم زمینه دروغ صادقانه را فراهم ساخته است. از جمله 

فیک از یادگیری ماشینی و هوش مصنوعی برای قراردادن تصتاویتر اشتختاصتی  هوشمند خودش را بیش از پیش به نمایش گذاشته است. دیپ

یادگیری شود. در این فناوری  ای که تشخیص جعلی بودن فیلم سخت می گونه کند. به ها استفاده می مشخص روی اشخاص دیگر در داخل فیلم

ای که با آزمون و تکرار و استفاده از چند ورودی و چند خروجی و چتنتد  بسیار اهمیت دارد؛ یادگیری ماشینی یعنی الگوریتمی رایانه ماشینی

کند. جتوری کته اشتتتبتاه بته  بینی یک متغیر اقتصادی یا جایگزینی یک شی به جای شی دیگر( حل می نمونه شاهد، یک مساله را )مثال پیش

شتد، ولتی اکتنتون  های اقتصادی استتتفتاده متی بینی وجو و پیش های پردازش تصویر، موتورهای جست حداقل برسد. از این فناوری در زمینه

هایی جعلی و بسیار شتبتیته بته  توان به کمک آن تصاویر را پردازش کرد و سپس فیلم افزارهایی به بازار آمده که کار با آن ساده است و می نرم

 اند، نیست. های واقعی ساخت. یعنی تشخیص تصویر جعلی به راحتی اینکه مثال سر فالن بازیگر را به بدن فردی دیگر چسبانده فیلم

گاه کسی بیان نکرده و فتقتط در یتک  توان شاهد اظهارنظرهایی بود که هیچ ویژه در عرصه سیاسی، فرهنگی و هنری می اینجاست که به      

ربتط  جمهوری اظهارنظری عجیب کند یا فالن آدم مشهور حرفی بتی اند. مثال ممکن است بشنویم و ببینیم رئیس شده  بندی افزار ساده سرهم نرم

و  گتیتری افتراد ترین سطوح جامعه نیز موجب انتقام تواند در پایین شود، بلکه می های مشهور یا سیاسی ختم نمی بزند. اما این عرصه تنها به آدم

یتن کاربران از هم شود. مثال چسباندن سر ع وی از خانواده روی بدن فردی دیگر و فرستادن آن برای همسر، والدین و یا فرزندان آن فرد. با ا

حل اینجا هتم ارتتقتای  ها آماده کند. راه فیک های تشخیص دیپ حساب افکار عمومی جهان )و به تبع ایران( باید خودش را برای آموزش راه

 ای و تصویری است. سطح سواد رسانه
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 های خبری سایت اخبار جعلی در بستر وب
 

 

 

 های پوشش دهنده خبرگزاری تعداد خبر

 سایت خبری 0050 خبر 001,111

در نهایت اخبار جعلتی 

هتتای   ستتایتتت  در وب

خبری ایرانی نیز مطالعه 

شد. با بررسی بیتش از 

متتنتتبتتع ختتبتتری  9700

فارسی زبان در سامتانته 

خبری دیتاک، حتدود 

هزار خبر مرتبط با  99۱

 موضوع یافت شد.

نمودار زمانی انتتتشتار 

اخبار نیز مطابق شتکتل 

 مقابل است.
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فیلترینگ تلگرام زمینه آشنایی فراگیر کاربران ایترانتی بتا 

را فراهم کرد که در زبان فتارستی بته » چین بالک«واژه 

ترجمه شده استت. مستدودستازی ایتن » زنجیره بلوک«

رسان محبوب در ایران و احتمال دور زدن فیلتتتریتنتگ  پیام

ها قبل و نته صترفتا  چین از مدت چین، نام این تکنولوژی را متداول کرد. اما بالک تلگرام با استفاده از فناوری بالک

خواهد با پشت سرگذاشتن  تری متولد شد؛ رویاهایی که می برای دور زدن فیلترینگ بلکه برای تحقق رویاهای بزرگ

 تری برای کاربران ف ای مجازی خلق کند. ها نقش مسؤالنه مرزهای جغرافیایی و عبور از کنترل و نظارت قدرت

گتذاران متالتی و  ها قبل توانست کارشناستان و سترمتایته کوین از مدت چین و بازار متالطم بیت عمر ده ساله بالک

چین آشنا و حتی ترغیب به ورود به این عرصه کند تا جایی که در مجاورت ما، امتارات  اقتصادی را با فناوری بالک

چین نوشت تا به کشتور پتیتشتتتاز در  کارگیری فناوری بالک خود را بر پایه به ۱0۱9متحده عربی برنامه راهبرد سال 

 کارگیری این تکنولوژی تبدیل شود. به

وزیر امارات متتحتده عتربتی  سایت رسانه دولتی دوبی به نقل از  شیخ محمد بن راشد، حاکم دوبی و نخست وب      

متیتلتیتارد  99جتویتی  های آینده و صرفته چین به این کشور برای رویارویی با چالش گیری از بالک اعالم کرده بهره

کند. بر ایتن استاا راهتبترد  های اداری این کشور کمک می درهمی )حدود سه میلیارد دالری( برای کاهش هزینه

و » گذاری پیشرفتته قانون«، »کارایی دولت«، »شادی شهروندان و ساکنان«چین برای ایجاد  مبتنی بر بالک ۱0۱9

 قرار است اجرا شود.» کارآفرینی جهانی«

گذاری  چین تا سرمایه به عرصه بالک IBMهای بزرگی مانند  ها و موسسات و شرکت از سوی دیگر ورود بانک      

های جهانی بر ارزهای رمزپایه در چند سال اخیر باع  شده تا توجه بیشتری نسبت به این فتنتاوری انتقتالبتی  سلبریتی

 های تعاملی و یا انفعالی برای برخورد با آن درنظر بگیرند. ها راه جلب شود و دولت

 

 کند؟  چین چیست و چه می بالک

تتوان در متقتاالت  تر مطرح شده اما ریشه آن را می صورت جدی چین اگرچه در یک دهه اخیر به فناوری بالک      

 چند دهه قبل در خصوص تمرکززدایی از ذخیره اطالعات پیدا کرد.

شود با مفهوم تمرکززدایی گره خورده است. این فناوری  عنوان یک اختراع انقالبی یاد می چین که از آن به بالک      

هتا،  هتا، هتویتت ترین مسائل ریاضی، ف ایی نسبتا امن و غیرقابل دستکاری برای ذخیره ارزش با حل یکی از پییچیده

چنان مورد توجه قرار گرفته است که بر اساا گزارش  کند و آن توافقات، حقوق مالکیت، اعتبارات و غیره فراهم می

 بالغ بر دو میلیارد دالر خواهد شد. ۱0۱9چین تا سال  سایت استاتیستا ارزش بالک آماری وب

 28فناوری زنجیره بلوک  
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تواند بته صتورت  چین را یک پایگاه داده دیجیتالی تعریف کرده که می المعارف مریام وبستر، بالک دائره      

های مختلف دیجیتالتی  صورت غیرمتمرکز در یک شبکه بزرگ در دسترا عموم قرار گیرد و داده همزمان و به

هاستت کته یتک  ای از بلوک اشتراک گذارد. این فناوری در حقیقت زنجیره )مانند سوابق معامالت مالی( را به

گیرند و بتا  ها قرار می که اطالعات در بالک طوری آورد به نوع سیستم ثبت اطالعات و گزارش را به وجود می

چین میان همه اع ای شبکه به اشتتراک  شوند. اطالعات ذخیره شده بر بالک ای مرتبط می صورت زنجیره هم به

شوند و با استفاده از رمزنگاری امکان حذف و دستکاری اطالعات ثبت شده تقریبا غیرممکن است.  گذاشته می

 شوند. چین می ای از فرایندهای رمزنگاری، توزیع جمعی و غیره موجب عملکرد بالک در واقع مجموعه

شده و یک دفتتر کتل  شده، شبکه توزیع چین با ترکیب سه فناوری کلیدهای خصوصی رمزنگاری در بالک      

گیرد و اطالعات در تعداد زیتادی  مشترک همچنین ایجاد پاداش برای ثبت تراکنش، زنجیره ارتباطی شکل می

ها به جای آنکه از ستوی یتک  شود. بر این اساا داده کامپیوتر ثبت و میان هزاران نفر به اشتراک گذاشته می

شود که این، همان ویژگی متمایز تمرکززدایتی  نهاد قدرت کنترل شود از سوی کاربران زیادی اعتبارسنجی می

 شود. چین محسوب می فناوری بالک
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 ۹۳۱1کاوی:  فناوری زنجیره بلوک در فضای مجازی  سال  داده

 

 

 

تتریتن  کوین )به عنوان یکی از عمومی بینیم توجه کاربران به موضوع زنجیره بلوک با افزایش قیمت بیت همانطور که در نمودار فوق می

 ( به بیشترین مقدار خود رسیده است.  9916ماه  )دی ۱098چین( افزایش یافته و در ژانویه  کاربردهای فناوری بالک

 ریتوییت کاربر الیک توییت

 عدد(9150) % 18 1611 10,011 7111

کاربر در  ۱600های این موضوع توسط توییت

 ۱9این شبکه اجتماعی منتشر شده و بیش از 

 اند. هزار الیک از سایر کاربران دریافت کرده

های حول موضوع زنجیره  نمودار انتشار توییت

 صورت شکل مقابل است. بلوک به

توییت مرتبط با  7000، حدود 9916میلییون کاربر فارسی زبان توییتر در سامانه ف ای مجازی دیتاک در سال  9/5با بررسی بیش از 

 موضوع فناوری زنجیره بلوک در این شبکه اجتماعی شناسایی شده است. 



 
 

 

و نتقتش   ۱007بحران اقتصادی سال       

های مرکزی در ایجاد ایتن   انحصاری قدرت

بحتران جتهتانتی بتاعت  شتد تتا ایتجتاد 

وکارهایی با قابلیتت تتمترکتززدایتی  کسب

بیشتر مورد توجه قرار گیرد. از هتمتیتن رو 

شاید بتوان گفت رویای گریز از اقتتتصتاد 

کنترل شده بح  انتشار ارزهای دیجیتالی را 

کوین به عنتوان  پررنگ کرد. در نهایت بیت

متولد شد و  ۱008یک ارز رمز پایه در سال 

چین بته دنتیتای  با استفاده از فناوری بالک

اقتصاد دیجیتالی ورود پیدا کرد و تتاکتنتون 

عنوان نماد اصلی فناوری زنجیره بتلتوکتی  به

شود و از زمانی کته ستاتتوشتی  شناخته می

  عنوان یک سامانته کوین را به ناکاموتو، یبت

پرداخت الکترونیک همتا به همتتا متعترفتی 

کرد که بین مبدا و مقصد انتقال، هیچ مرکتز 

ای وجود ندارد، کتدهتای ایتن  کننده کنترل

بتاز در اختتتیتار  صورت منبع پول مجازی به

عموم مردم قرار گرفت و تاکنون نوستانتات 

کوین یا همان طتالی  گیر بیت زیادی گریبان

 دیجیتال شده است.

کتویتن  در یک دهه گذشته ارزش بیتت      

ها گتاه  تغییرات زیادی داشته است و دولت

خصمانه و گاه دوستانته بتا ایتن ارز نتوپتا 

کتویتن  اند. با وجود این، بیتت برخورد کرده

هم رقبای دیگری مانتنتد اتتریتوم، ریتپتل، 

کوین و غیره پیدا کرده استت و هتم  الین

ها و موسسات متختتتلتف  ها و بانک شرکت

گذاری بر این ارز دیجیتالی را آغتاز  سرمایه

 کردند.
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هتتا و  هتتر چتتنتتد کتته قتتوانتتیتتن دولتتت     

های وضع شده بر شعاع گستردگی  ممنوعیت

و اجرایی معامالت ارزهای دیجیتتال تتاثتیتر 

ارزش  ۱097گذاشتته امتا از آغتاز ستال 

کوین پس از مشتروعتیتت یتافتتتن در  بیت

کشورهایی متانتنتد ژاپتن افتزایتش یتافتت 

کوین در زمتان ایتن  که قیمت بیت طوری به

 هزار دالر رسیده است. 7گزارش به بیش از 

کوین که باعت  رشتد  مزیت اصلی بیت      

متمرکتز بتودن آن  ارزش آن شده است غیر

است به این معنی که هیچ بانک مرکتزی یتا 

کند. این آزادی یکی  را کنترل نمی دولتی آن

ختتاطتتر آن  از دالیتتلتتی استتت کتته بتته

کوین بته چشتم یتک  گذاران به بیت سرمایه

کنند. مزیت دیگر رشتد   دارایی امن نگاه می

هتای  کوین کوین این است که تعداد بیت بیت

قابل انتشار محدود است و این یعنتی متانتنتد 

 پول نیست که راحت چاپ شود. 

 ۱9کوین متحتدود بته  پروتکل بیت      

کوین است؛ یعنی بیش از این  میلیون بیت

مقدار قابل تولید نیست و نهتادی متانتنتد 

بانک مرکزی وجود ندارد که درصورت 

کوین چاپ کند، از همین  نیاز دولت بیت

کوین بتا متحتدودیتت در  رو مقدار بیت

 شود. عرضه و افزایش تقاضا بیشتر می

در یک سال گذشته، بتازار ارزهتای       

رمزپایه توسط ارز رمزپایه دیگری به نتام 

شود کته در ستال  اتریوم نیز هدایت می

توجهی داشته استت. در  رشد قابل ۱097

دالر در زمان شتروع  7واقع قیمت آن از 

، در متاه ۱097به کارش در اوایل سال 

دالر رستیتد.  900به بیش از  ۱097ژوئن 

هتای  اتریوم بیشتر مورد استفاده شترکتت

هتایتی  بزرگ است و از طترف شترکتت

مانند مایکروسافت، اینتل، تویوتا و غیتره 

 مورد پذیرش است.

 ای از طالی دیجیتال کوین؛ زنجیره بیت

 ها ابر کلمات توییت 



 در توییتر درباره  فناوری زنجیره بلوک موضوعات اصلی مطرح شده 

اگتترچتته تتتکتتنتتولتتوژی     

هتای  چین بتا نتام پتول بالک

کتویتن  رمزنگاری شده و بیتت

شناختتته شتده امتا کتاربترد 

چین بته ایتنتجتا ختتتم  بالک

شود و ارزهای دیجیتتالتی  نمی

تنها یکی از کاربردهای بستتتر 

شود و  چین محسوب می بالک

چیتن تتوانتایتی آن را  بالک

خواهد داشت تا نحوه نتقتل و 

انتقال اطالعات پر اهمیتت در 

صنایع مختلف، از پتزشتکتی 

 گرفته تا سیاست را تغییر دهد.
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تواند باز تعریف شود. برای مثال با  می چین گسترده و بر اساا نیازهای صنایع مختلف  کاربردهای بالک    

توانند سوابق بیماران را با امنیت بیشتری ذخیره و در اختیار مراکز درمانتی  چین پزشکان می استفاده از بالک

 های پزشکی نیز جلوگیری خواهد شد. قرار دهند که در این صورت از دستکاری سوابق بیماران و پرونده

که از طریق ایتن  تواند در حوزه دموکراسی باشد به طوری چین می یکی دیگر از کابردهای مهم بالک      

توان امکان تقلب و نقض امنیت را در برگزاری انتخابات و شمارش آرا به تقریبا هیچ رسانتد در  سیستم می

دهندگان محافظت کند و هتم شتفتافتیتت و  تواند هم از حریم خصوصی رای واقع شفافیت این فناوری می

 سالمت یک انتخابات را ت مین کند.

ای که در  مند شود به گونه چین بهره تواند از بستر بالک سازی انرژی پاک نیز می حوزه انرژی و ذخیره      

چتیتن،  های توزیع مبتنی بر بالک های شبکه توانند از مزیت بع ی نقاط دنیا، موسسات اقتصادی و منازل می

 برای ذخیره انرژی و ردیابی دقیق مصرف، استفاده کنند. 

توان به حوزه حسابداری، بورا، دفاتر اسنتاد رستمتی، حتق  چین می از دیگر کاربردهای اصلی بالک      

 مالکیت معنوی، اینترنت اشیا، احراز هویت، قراردادهای هوشمند و غیره اشاره کرد.

 انتشار اخبار مربوطه 

31%  

 %1تحسین و تعجب در خصوص فناوری 

 %8سوال در حوزه فناوری 

 توصیه درباره

 %99موضوع  

 %۱۱تبیین و توضیح فناوری 

 بح  در خصوص

 %96فیلترینگ تلگرام  

 زنجیره بلوکی؛ از سالمت تا سیاست



از زمانی که پاول دورف موسس تلگرام تصمتیتم      

رستان متحتبتوب روستی را بتر بستتتر  گرفت پیام

چین تعریف کند و ارز دیجیتالی گترام را در  بالک

گتیتر  این بستر شکل دهد حوادث زیتادی گتریتبتان

 تلگرام شد.

ستایتت  دورف اواخر زمستان گذشتتته در وب       

رسمی کمیسیون بورا و تبادالت ایتاالت متتتحتده 

سندی برای جذب سرمایه و توسعه   (SEC)آمریکا 

چین خود ام ا کرد. با ثبت اولیه تلگرام  نسخه بالک

 (ICO)سایت و عرضته اولتیتن ستکته در این وب

داران بزرگی شرکت کردند که سرمایه آن به  سرمایه

 میلیون دالر رسید. 850

انتدازی نشتده  چین تلگرام راه هنوز نسخه بالک      

 6های روستیته روز  بود که سازمان نظارت بر رسانه

از دادگاه درخواست کترد بته ختاطتر  ۱098آوریل 

امتناع تلگرام از واگذاری کلیدهای رمزگشتایتی بته 

سازمان امنیت فدرال روسیه مجوز فیلتتتریتنتگ ایتن 

 رسان را صادر کند. پیام

دورف در واکنش به خبر مسدودسازی تتلتگترام       

زودی و بتا  توسط دولت روسیه خبر از این داد که به

توانند بدون فیلتر از  چین کاربران می اندازی بالک  راه

تلگرام استفاده کنند. اگتر چته ادعتای دورف بتا 

های مختلفی همراه بوده است و متوفتقتیتت  واکنش

تلگرام در عبور از فیلترینگ تا زمان عملیاتتی شتدن 

ای از ابهام قترار دارد بتا  این سیستم جدید، در هاله

ها نه در یک کارگتزار  چین داده وجود این در بالک

یا سرور و با مراجعه پیوسته به آن سترور بتلتکته در 

هتا  شود که این هستته های فراوانی نگهداری می هسته

 ها کاربر در سراسر جهان هستند. همان میلیون
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 فناوری زنجیره بلوک نسبت به موضوعایرانی توییتر رویکرد کاربران  

توان ارتباط با شبکه را قطع و از این طتریتق  بنابراین با قطع ارتباط سرور نمی       

افزاری را فیلتر کرد. در واقع دورف قصتد دارد نتگتهتداری  رسان یا نرم هر پیام

ها کاربر خود در سراسر جهان بسپارد تا از  رسان تلگرام را به میلیون های پیام داده

این طریق حتی اگر ارتباط کاربران با سرورهای تلگرام مسدود شد هر کتاربتری 

یک از کاربران قطع نشود. این روش  کننده کاربر بعدی باشد و تلگرام هیچ توزیع

 دهد. هایی به دنبال دارد اما احتمال فیلترشدن تلگرام را کاهش می چالش

باز و اختصاصی ختود  برای همین منظور تلگرام تصمیم گرفته یک شبکه متن      

هم نتامتیتده   TONکه به اختصار   Telegram Open Networkرا با نام

چین کار خواهد کرد تا امتنتیتت  شود را توسعه دهد که بر اساا سیستم بالک می

تلگرام را ت مین کند و سدی برای فیلترینگ تلگرام شود. هر چند که بته نتظتر 

توستعته TON اندازی سیستم  رسد اولویت اصلی دورف و همکارانش از راه می

ارز رمزنگاری شده در این سیستم باشد تا در کیف پول تلگرام کاربرانتش، پتول 

 دیجیتالی هم جای داشته باشد.

 نگران درباره اخبار جعلی

 چین و فرار از فیلترینگ تلگرام، بالک



 چین ایران رو در روی بالک

شوند تا زمستان سال گذشته  چین محسوب می سیاست ایران در مقابله با ارزهای دیجیتال که دستاورد عینی فناوری بالک      

کارگتیتری  ، به9916دی ماه  1امین جلسه شورای عالی مبارزه با پولشویی در تاریخ  انفعالی و همراه با سکوت بود. اما در سی

 کوین و سایر ارزهای مجازی در تمام مراکز پولی و مالی کشور ممنوع اعالم شد. ابزار بیت

در این مصوبه آمده است، از آنجایی که انواع ارزهای مجازی از این قابلیت برخوردار هستند که به ابزاری برای پولشویی     

جایی منابع پولی مجرمان بدل شوند، حوزه نظارت بانک مرکزی برای پیشگیری از  طور کل، جابه و تأمین مالی تروریسم و به

 ها ابالغ کرده است. کارگیری ارزهای مجازی را به بانک وقوع جرائم از طریق ارزهای مجازی، موضوع ممنوعیت به

کوین اظهار نظر جنجالی نکرده بود و فقط اعالم کرده بود کته ختریتد و فتروش  پیش از آن بانک مرکزی درباره بیت    

ها خطرات خاص خود را داشتتته بتاشتد و بتا رفتع   گذاری بر آن کند و ممکن است سرمایه ارزهای دیجیتال را توصیه نمی

شتد،  مسئولیت از خود مانند یک تماشاچی بازار خرید و فروش ارزهای دیجیتال را که هر روز بر جمعیتت آن افتزوده متی

 کرد. نظاره می

طوری که از یکسو با گستتترش  اما با مصوبه ممنوعیت خرید و فروش ارز دیجیتال اوضاع به گونه دیگری پیش رفت به       

ها برای خرید و فروش ارز دیجیتال و حتی افزایش کامزدها همراه بتود و از ستوی  فعالیت زیرزمینی کارگزاران و صرافی
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 فناوری زنجیره بلوک در بستر تلگرام
 

همانطتور کته در ایتن 

هتمتانتنتد   –نمودار نیتز 

نمودار مربوط بته بستتتر 

مشخص استت،  -توییتر 

هتای  میزان انتشار پستت

این موضوع با افتزایتش 

کتویتن  شدید قیمت بیت

هتزار  ۱0و رسیدن آن به 

دالر افزایش چشمگیری 

 داشته است.

 بازدید پست تعداد کانال

8,111 15,111 81,911,111 

پست مرتبط با زنجیره بلوک در  990هزار و  95هزار کانال تلگرام در سامانه ف ای مجازی دیتاک، حدود  800با بررسی بیش از 

 اند. کانال منتشر شده 8900تلگرام شناسایی شده است. این مطالب در 

( بوده است کته آن را 9916)بهمن  ۱098هر چند بر خالف نمودار توییتر، قله این نمودار در فوریه 

طور وابسته،   کوین در سطح جامعه و به توان به دلیل عطش مخاطبان تلگرام بعد از افزایش تب بیت می

 های تلگرام دانست. افزایش تولید محتوا در کانال



چین است و معتتقتد استت در بترابتر آن  وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات که از موافقان پیگیری بح  بالک      

بازگشت به عقب معنا ندارد خبر داده که مصوبه بانک مرکزی در مورد ارزهای رمزنگاری شده بدین معنا نیست کته 

 کارگیری ارز دیجیتال در توسعه داخلی ممنوعیت یا محدودیت دارد. به

بر این اساا پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات، پژوهشگاه پولی و مالی بانک مرکزی و پست بانک ایتران        

سازی مدل آزمایشی ارز دیجیتالی هستند اما جزئیات آن روشن نیست. جهانگرد، معاون وزیر ارتباطات  در حال آماده

زودی حل و روشن خواهد شد، اما تنظیم مقررات و بستر حقوقی و نتحتوه  نیز گفته مباح  فنی ارز دیجیتالی بومی به

وکارهای داخلی و همچنین مزایای این کار در جریان اقتصادی کشور از جمله مبتاحتثتی  تعامل با این ارزها در کسب

 است که نیاز به روشنگری و تعیین تکلیف دارد.

شود و دایره وسیعی از کاربردها را دارد مثال امارات متحده عتربتی  چین به ارزهای دیجیتال ختم نمی بح  بالک      

چین قرار دهد و یا پلتتتفترم  قصد دارد تا چند سال آینده سامانه سوابق خودروها )از تولید تا اسقاط( را بر شبکه بالک

 شرکتی را با استفاده از این فناوری اجرا کند. گردشگری بین

چین مشخص نیست و تاکنون بته جتای  رسد در ایران هنوز سیاست دولت در مقابل بالک با وجود این به نظر می      

گذاری بر این عترصته،  چین و تخصیص بودجه به مطالعه و سرمایه گذاری در عرصه بالک گذاری و مقررات سیاست

 کارگرفته شده است. ترین راه یعنی ممنوعیت به آسان
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 های خبری سایت فناوری زنجیره بلوک در بستر وب
 

 
 های پوشش دهنده خبرگزاری تعداد خبر

 خبرگزاری 999 خبر 1,691

در نهایت زنجیره بلتوک 

های خبری   سایت  در وب

ایرانی نیز مطالعه شد. بتا 

 9700بررسی بتیتش از 

منبع خبری فارسی زبتان 

در سامانه خبری دیتاک، 

خبتر مترتتبتط بتا  9610

 موضوع یافت شد.

نمودار زمتانتی انتتتشتار 

اخبار نیز مطابتق شتکتل 

 مقابل است.

که در این بازه زمتانتی در   طوری  ( دارد به9916ماه  )دی ۱098نمودار انتشار اخبار نشان از به اوج رسیدن انتشار مطلب در ژانویه  

چین نتیجه جهتش قتیتمتتتی  چین منتشر شده است. این افزایش انتشار مطلب درباره بالک مطلب در موضوع بالک 9900حدود 

 هزار دالری بوده است. ۱0( و رسیدن آن به قله 9916)آذرماه  ۱097کوین در دسامبر  بیت
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در کنار رویدادهتای عتمتده 

خاورمیانه، طی کمتر از یتک 

سال گذشتته رونتدی متیتان 

عربستان و اسرائیل در حتال 

 ای جدید حکایت دارد. گیری بوده که از تولد یک پارادایم منطقه شکل

آویو را در دو سوی ائتالفی قرار داده که تا چتنتد ستال قتبتل  ، ریاض و تل»دشمنی با ایران    « 

گیری آن هرگز ممکن نبود. تغییر حکام سعودی عامل مهمی در تولد این ائتالف بوده استت.  شکل

های جدید متنتطتقته  های بزرگ، تالش آمریکا برای دوری از بحران ای ایران با قدرت توافق هسته

خاورمیانه در دولت باراک اوباما، گسترش نفوذ و ح ور ایران در عراق، سوریه و لبتنتان عتوامتل 

 اند. گیری این ائتالف بوده موثر بر شکل

تتهتدیتد «ها به قدرت رسیدن دونالد ترامپ در آمریکا و برنامه او برای مهار آنچه  در کنار این     

کننده بوده است. همزمان، همراهی و همکاری امتارات   کننده و تسهیل  داند عامل تسریع  می   »ایران

ها برای مقابتلته بتا ایتران، در  متحده عربی و دیگر کشورهای عربی حاشیه خلیج فارا با سعودی

 تقویت جایگاه عربستان در ائتالف با اسرائیل اثرگذار بوده است. 

گیری این ائتالف در  توان به عنوان مانعی عمده بر سر راه شکل عدم حل مسئله فلسطین را اما می     

ای بتا آمتریتکتا و   اند طی مصالتحته رسد حاکمان سعودی تصمیم گرفته نظر گرفت که به نظر می

اسرائیلی حاصل پیشبترد -اسرائیل بار آن را از روی دوش خود بردارند. با این حال، ائتالف سعودی

سیاست های فردی بوده و به سرنوشت افرادی وابسته است که در عربستان، اسرائیل و آمریتکتا در 

قدرت هستند. عدم ح ور هر یک از سه چهره اصلی یعنی محمد بن سلمان، بنیامین نتتتانتیتاهتو و 

 دونالد ترامپ در قدرت، ادامه حیات این ائتالف را با تردید جدی روبرو خواهد کرد.

 ۱9 صهیونیستی-ائتالف سعودی 
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های علنی متتعتددی از  های گذشته شاهد سیگنال فارغ از آنچه پشت پرده در جریان است، خاورمیانه طی ماه      

دهد؛ روابطی که از یتک  های عربستان سعودی و اسرائیل بوده که خبر از روابط تازه میان دو طرف می سوی مقام

وزیر اسرائیل هدایت آن را بته  سلمان ولیعهد جوان سعودی و از سوی دیگر بنیامین نتانیاهو نخست سو محمد بن

 وسوی واحدی دارد و آن دشمنی با ایران است. اند و سمت عهده گرفته

( نمایان شتد. 9915)تابستان  ۱096سال پیش یعنی در سال  ۱گیری این رابطه، حدود  ها از شکل نخستین نشانه       

آویو رفت. هیات عربستتتانتی بتا  سابقه به تل ژنرال بازنشسته سعودی انور عشقی در رأا یک هیات در سفری بی

های وزارت خارجه اسرائیل و همچنین برخی نمایندگان پارلمان اسرائیل دیدار کردند. در طتول ایتن ستفتر  مقام

یا همان طترح عتربستتتان » طرح صلح عربی«ها را برای پذیرش  اعالم شد که عشقی تالش داشته نظر اسرائیلی

برای حل مسئله فلسطین جلب کند. او برای رسیدن به این هدف بارها تأکید کرد که پذیرش طرح عتربستتتان از 

های مقاومت فلسطینی را ختنتثتی  ها و جنبش گیری از آرمان فلسطینی های ایران برای بهره ها، تالش سوی اسرائیلی

آویو تعهدی به هیات سعودی ندادند اما از پتیتشترفتت  رغم مذاکرات بسیار در تل های اسرائیلی علی کند. مقام می

 حاصل شده در ارتباط میان اعراب و اسرائیل استقبال کردند.
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 ۹۳۱1صهیونیستی در فضای مجازی  سال -کاوی: ائتالف سعودی داده

 

 

 

 ( به بیشترین مقدار رسیده است.9916ماه  )دی ۱098( و ژانویه 9916)آبان  ۱097های این موضوع در نوامبر  توییت

 ریتوییت کاربر الیک توییت

 عدد(99790) % 61 9015 019,111 09,171

کاربتر  1905های این موضوع توسط  توییت

در این شبکه اجتماعی منتشر شده و بیش از 

هزار الیک از سایر کاربران دریتافتت  9۱1

 اند. کرده

هتای حتول متوضتوع  نمودار انتشار توییت

صهیونیستی بصورت شکتل -ائتالف سعودی

 مقابل است.

توییت مرتبتط  91970، حدود 9916میلیون کاربر فارسی زبان توییتر در سامانه ف ای مجازی دیتاک در سال  9/5با بررسی بیش از 

 با موضوع در این شبکه اجتماعی شناسایی شده است. 



های علنی میان دو طرف برای حتدود  تماا

یک سال مسکوت ماند امتا از پتایتیتز ستال 

تتری  هتای جتدی ( نشانته9916گذشته )آبان 

مبنی بر ارتباط یا تمایل طرفین به ارتتبتاط بتا 

 یکدیگر عیان شد.

ایوب کارا، وزیر ارتباطتات استرائتیتل، در  

سابقه از عبدالعزیز بن عتبتداآ آل  اقدامی بی

الشیخ، مفتی اعظم عربستان که از نتوادگتان 

محمد بن عبدالوهاب است دعوت کترد بته 

آویو سفر کتنتد. دو روز بتعتد، گتادی  تل

آیزنکوت رئتیتس ستتتاد مشتتترک ارتتش 

وگتوی  اسرائیل برای نخستین بار در گتفتت

رسمی با یک رسانه سعودی از تتمتایتل ایتن 

رژیم برای تبادل اطالعات با عربستان دربتاره 

وگو با وب سایتت  ایران خبر داد. او در گفت

تتریتن تتهتدیتد در  ایالف، ایران را بتزرگ

خاورمیانه خواند و تأکید کرد که استرائتیتل 

حتتاضتتر استتت بتتا » متتهتتار ایتتران«بتترای 

هتمتکتاری  »رو عترب کشورهای متیتانته«

اش را آغاز کتنتد. او گتفتت کته  اطالعاتی

نظر  اتفاق«باره میان اسرائیل و عربستان  دراین

وجود دارد. نفتتتالتی بتنتت، وزیتر    »کامل

وپرورش اسرائیل نیز در ادامه سخنان  آموزش

وگتو بتا رادیتوی  گادی آیزنکوت در گفت

سی گفت که اسرائتیتل  بی سرویس جهانی بی

رو  با کشتورهتای متیتانته» ائتالف«به دنبال 

 است.» مهار ایران«عرب برای 

های نظامی  اندکی بعد از این هم یکی از مقام

کرد بته دو  اسرائیل که در لندن سخنرانی می

اشتاره  های ارشتد ستعتودی شاهزادهدیدار با 

هتا  کرد و گفت که در هر دو دیدار، سعودی

 »شما دیگر دشمن ما نیستید.«اند:  به او گفته
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ها طتی ایتن متدت بترختالف  اسرائیلی 

اند که تمایتل دارنتد  ها نشان داده سعودی

هتا و  ای که میان آن دائما از اتفاقات تازه

عربستان در جریان بود سخن بگویند. در 

بتاره  هتا آنتقتدری درایتن مقابل، سعودی

اند. تنها چند روز پس از  اظهارنظر نکرده

سخنان رئیتس ستتتاد مشتتترک ارتتش 

اسرائیل بود که محمد بن عتبتدالتکتریتم 

عیسی، وزیر دادگستری پیشین عربستتتان، 

پس از سخنرانی در کنفرانسی در پاریتس 

وگو با روزنامه اسرائیلی معتاریتو  در گفت

آمتیتز یتا  هیچ اقتدام خشتونتت«گفت: 

تتوان بته استم استالم  تروریستی را نمتی

سخنان او » توجیه کرد؛ حتی در اسرائیل.

ها با چاقو به  در انتقاد از حمالت فلسطینی

 سابقه بود. شد و بی ها مطرح می اسرائیلی

هتا را  ترین اظهارات از سمت سعودی اما مهم

متطترح  محمد بن سلمان اوایل بهتار امستال

هتا و  متعتتتقتدم یتهتودی«کرد. او گفتت: 

ها حق دارند سرزمین ختودشتان را  فلسطینی

 »حق سترزمتیتنتی«پذیرفتن »  داشته باشند.

ها در سرزمین فلسطین، همتیتشته  برای یهودی

خط قرمز اعراب بوده که بن سلتمتان از آن 

عبور کرد. او همچنین ایران را متهم کرد کته 

ایتدئتولتوژی افتراطتی «به دنبال گستتترش 

است. ولیعهد عربستان گفت کته بتا  »شیعی

اقدامات ایران در نقاط مختلف جهتان بترای 

نفوذ در جهان عرب مقابله خواهد کرد. ایتن 

سخنان، تندترین و در عین حال آشکارتتریتن 

گیری بن سلمان علیه ایران و همچنتیتن  موضع

 ای برای نزدیکی بیشتر با اسرائیل بود. نشانه

 ها ابر کلمات توییت 



 صهیونیستی -در توییتر درباره ائتالف سعودی موضوعات اصلی مطرح شده 

 مهار ایران، محور ائتالف

اگر آنچه میان عربستان و اسرائتیتل       

گتیتری استت را یتک  در حال شکل

بدانیم، برای چرایی آن باید » ائتالف«

اندکی به عقتب بتازگتردیتم. تتوافتق 

های بتزرگ در  ای ایران و قدرت هسته

، دو مخالف جدی داشتت؛ ۱095سال 

یکی عربستان و دیگری اسرائیل. هر دو 

بسیار تالش کردند تتا دولتت بتاراک 

ای بتا  اوباما را از ادامه مذاکرات هستته

کشور  6ایران منصرف کنند اما ایران و 

دیگر حاضر در ایتن متذاکترات در 

ساز شدند و بته  تابستان آن سال تاریخ

 توافق دست پیدا کردند.
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خصتوص  دیدنتد؛ بته عربستان و اسرائیل خود را در خاورمیانه در مقابل توافق در موضع ضعف می      

طتور   هتا بته توجهی کرده بودند. سعتودی ها بی های آن ها و چین و روسیه نیز به درخواست که اروپایی

ها نتگتران ح تور  مشخص نگران گسترش دامنه نفوذ ایران در عراق، سوریه و لبنان بودند و اسرائیلی

 های اشغالی یعنی در سوریه و لبنان. ایران در نزدیکی مرزهای سرزمین

بسیاری حکومت صدام حسین در عراق را عامل بازدارنده مقابل حکومت شیعی ایران در منتطتقته       

های  ، سرنگونی صدام و قدرت گیری گروه۱009دانستند. حمله آمریکا به عراق در سال  خاورمیانه می

ها باع  چرخش عراق به حتوزه  شیعی را در این کشور به دنبال داشت؛ وضعیتی که به اعتقاد سعودی

ها بعد کمک ایران در کنار روسیه به دولت سوریه، بشار اسد را نیز از سرنتگتونتی  نفوذ ایران شد. سال

نجات داد و جایگاه این کشور اکنون بیش از پیش در حوزه نفوذ ایران مستحکم شده است. همزمانتی 

افزایش پیروزهای نیروهای مقاومت در سوریه در مقابل مخالفان دولت اسد و گروه داعش با نتهتایتی 

اآ در ساختار سیاسی لبنان، زنتگ ختطتر  ای و همچنین تقویت نقش و جایگاه حزب شدن توافق هسته

آویو به صدا در آورد که نتیجه آن نزدیکی این دو به یکدیگتر بتود. ایتن  بزرگ را برای ریاض و تل

 المثل دانست که دشمن دشمن من، دوست من است. نزدیکی و ائتالف را باید مصداق این ضرب

 %9ها: ایران، عربستان، آمریکا، اسراییل  جنگ قدرت %۱های ایران به عربستان و اسراییل  وصل کردن اعتراض

 %9ها  های عربستان و صهیونیست جنایت

 %5سوژه اصلی اعتراض مردم است، نه بیگانگان 

 %7مسائل مربوط به قدا 

 همکاری عربستان و صهیونیسم

7۱% 

 %7اقتدار ایران در مقابل صهیونیسم 



  نسبت به موضوعایرانی توییتر رویکرد کاربران  

گیری ائتالف  تنها دلیل شکل» مهار ایران«      

میان عربستان و اسرائیل نتبتوده استت. انتتتقتال 

ها به جمهوری ختواهتان در  قدرت از دمکرات

گیری  کا  سفید را باید دیگر عامل اصلی شکل

این ائتالف دانست. سمت و ستوی ستیتاستت 

خارجی باراک اوبامتا در دوره دوم ریتاستت 

اش، به کاهتش نتقتش آمتریتکتا در  جمهوری

خصتوص  های تازه خاورمیانه منجر شد. به بحران

اینکه دولت اوباما ترجتیتح داد ختود را وارد 

بحران سوریه نکند. عدم ح تور آمتریتکتا در 

گیری خالئی منجر شد  ماجرای سوریه، به شکل

که بالفاصله از سوی روسیه پر شد؛ متوضتوعتی 

که با نارضایتی آشکار عربستان و اسرائیل همراه 

 بود.

پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات شترایتط       

دار، ریاض را بته  را تغییر داد. او در اقدامی معنی

اش  عنوان نخستین مقصد ستفترهتای ختارجتی

جمهور آمریکا طی سفر بته  انتخاب کرد. رئیس

پیمانی دوبتاره  آویو، بر هم ریاض و سپس به تل

اش بترای  کشورش با عربستان و اسرائیل و برنامه

تأکیتد » مهار اقدامات مخرب ایران در منطقه«

هتا،   کرد. او البته موفق شد از خالل ایتن وعتده

طی قراردادهای کالن، سالح های جتدیتدی را 

 فارا بگذارد. هم در اختیار اعراب خلیج

بالفاصله پس از پیروزی دونالد تترامتپ در       

هتا در رونتد  انتخابات، موضوع دخالتت روا

برگزاری انتخابات به نفع او و بته ضترر نتامتزد 

ها، به کابوا ترامپ و جمهوریخواهان  دمکرات

های بتعتد ابتعتاد  تبدیل شد. این پرونده طی ماه

تری پیدا کرد و به برکناری و بازداشتت  گسترده

برخی از نزدیکان ترامپ از جمله مشاور امنتیتت 

 ملی و رئیس ستاد انتخاباتی او منجر شد.  
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اندکی پس از نخستتیتن ستالتگترد ورود       

ترامپ به کا  سفید، در اواخر اردیبهشت متاه 

اما روزنامه نتیتویتورک تتایتمتز طتی  9917

گزارشی مفصل از ایفای نقش دو کشور دیگر 

 در پیروزی دونالد ترامپ پرده برداشت. 

سلمان  به نوشته نیویورک تایمز، محمد بن      

ولیعهد عربستان و شیخ محمتد بتن زایتد آل 

نهیان ولیعهد امارات در بحبوحه انتخابات، بتا 

خود به نیتویتورک بته پستر   فرستادن نماینده

اند آماده اند به  ارشد دونالد ترامپ اعالم کرده

ای جتهتت  نفع پدرش بترای اجترای پتروژه

هتای  تاثیرگذاری بر افکار عمومی در شتبتکته

 اجتماعی هزینه کنند. 

نیویورک تایمز نماینده ویژه شاهتزادگتان       

عرب در جلسه با پسر ترامپ را جتورج نتادر 

معرفی کرده و نوشته نادر در این جلسه گفتتته 

که دو شاهزاده سعودی و اماراتی بسیار مشتاق 

پیروزی دونالد ترامپ در انتتختابتات بتوده و 

 آماده کمک در این راه هستند. 

هنوز دادستان ویژه تحقیق به ستراغ ایتن       

پرونده نرفته و مشغول بررسی دخالت روستیته 

در انتخابات است اما در صورت اثتبتات ایتن 

ادعاها، پای عربستان و امارات نیز به دختالتت 

 در امور داخلی آمریکا باز خواهد شد. 

هتا بترای بته قتدرت  فارغ از برنامه ستعتودی

رسیدن ترامپ، تمایل و تالش امارات متتحتده 

عربی برای پیروزی او در انتخابات در کتنتار 

های این کشور برای به ثتمتر نترستیتدن  تالش

هتای بتزرگ،  توافق تاریخی ایران بتا قتدرت

ها در پتروژه  نشان از ح ور و همراهی اماراتی

 مقابله با ایران در کنار عربستان دارد. 

 گر ائتالف حضور ترامپ در قدرت، تسهیل

نگران درباره ائتالف 

 صهیونیستی -سعودی

کما اینکه خرید هواپیماهای بتوئتیتنتگ از       

متیتلتیتارد  97سوی امارات پس از لغو قترارداد 

دالری این شرکت با ایران در پی خروج ترامتپ 

ای از تالش امارات برای کمتک  از برجام، نشانه

به تسریع در روند خروج آمریکا از برجام تلقتی 

شده است. همراهی و همکاری امارات و برختی 

دیگر کشورهتای حتاشتیته ختلتیتج فتارا بتا 

تتوان در  ها برای مقابله با ایتران را متی سعودی

تقویت جایگاه عربستان در ائتالف با استرائتیتل 

 موثر دانست.

طی مدتی که از ح ور تترامتپ در کتا        

گذرد، او بارها بر حمایت آمتریتکتا از  سفید می

تأکید » تهدید ایران«اعراب و اسرائیل در برابر 

کرده است؛ اما حرف یک چیز استت و عتمتل 

دانند  چیزی دیگر. هم عربستان و هم اسرائیل می

طورکلی و  که سیاست خارجی دونالد ترامپ به

سیاست خارجی او در قبال خاورمیانته بته طتور 

خاص، سیاستی آشفته است. این در شترایتطتی 

است که آمریکا در هیچ یک از کشورهایی کته 

ها موجتب نتگترانتی  نفوذ و ح ور ایران در آن

عربستان و اسرائیتل شتده، دستت بتاال نتدارد. 

توان گفت عربستان و اسرائیل با نزدیکتی بته  می

یکدیگر در حال تنظیم منافع خود با وضتعتیتت 

 نفوذ در حال کاهش آمریکا در منطقه هستند. 



 فاکتور فلسطین

ارتباط میان عربستان و اسرائیل، خواسته یا ناخواسته با روند صلح اسرائیل و فلسطین گره خورده استت. بته نتظتر        

حتلتی  خواهند هرچه زودتر راه بینند و می ها روند صلح فلسطین را باری بر دوش خود می رسد اکنون دیگر سعودی می

سلمان طرح صلح عربی را که از  تر بپردازند. به همین دلیل است که محمد بن برای آن پیدا کنند تا به مسائل استراتژیک

دونالد تترامتپ بترای  »طرح نهایی«مبنای تعریف روابط اعراب و اسرائیل بوده، کنار گذاشته و به اجرای  ۱00۱سال 

 ها. هاست تا فلسطینی صلح اسرائیل و فلسطین روی آورده است؛ طرحی که بیشتر خوشایند اسرائیلی

تتریتن  داد. متهتم عربستان، در قبال چند خواسته مشخص پیشنهاد صلح دائمی بته استرائتیتل متی ۱00۱طرح سال        

، حل مسئله آوارگان فلسطینی و تشتکتیتل 9167بس پیش از سال  های این طرح بازگشت اسرائیل به خط آتش خواسته

پذیرند. طرح پیشنهادی دونالتد  ها را نمی ها آن المقدا شرقی بوده است؛ مواردی که اسرائیلی پایتخت فلسطینی در بیت

های اسرائیل است. بن سلمان نه تنهتا از  اش جرد کوشنر تهیه شده اما منطبق بر خواسته ترامپ که از سوی داماد یهودی

ها تحمیل کند. او همتزمتان بتا  ساله اعراب دست کشیده بلکه تالش کرده پذیرش طرح ترامپ را به فلسطینی 96طرح 

افزایش ارتباطات میان عربستان و اسرائیل، محمود عباا، رئیس تشکیالت خودگردان فلسطینی را به ریاض فراختوانتد 

 ای که البته با مخالفت عباا روبرو شد. و از او خواست یا طرح کوشنر را بپذیرد یا استعفا کند؛ خواسته

خوانده بپذیرد تا مانع فلسطین را از » توافق قرن«عربستان تصمیم گرفته توافق مورد نظر ترامپ که خود او آن را        

هتا را  المقدا شرقی از سوی ستعتودی سر راه روابطش با اسرائیل بردارد. پذیرش ضمنی انتقال سفارت آمریکا به بیت

 توان در راستای همین تصمیم تحلیل کرد. می
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 صهیونیستی در بستر تلگرام-ائتالف سعودی
 

 

 

 

طور کته در شتکتل   همان

مشتتختتص استتت، متتیتتزان 

های مرتبط بتا  انتشار پست

-موضوع ائتالف ستعتودی

 ۱097صهیونیستی در ژوئن 

( به بیشتریتن 9916)خرداد 

 مقدار رسیده است. 

 بازدید پست تعداد کانال

6971 051/061 561,611,111 

هزار پست تلگرامی مرتبط بتا متوضتوع  950هزار کانال تلگرام در سامانه ف ای مجازی دیتاک، به بیش از  800با بررسی بیش از 

 اند. هزار کانال منتشر شده 7رسیم. این مطالب در حدود  می



 اسرائیلی تا کجا؟-ائتالف سعودی

سلمان قرار گترفتتته کته یتک  اسرائیلی علیه ایران محمد بن-در یک سوی ائتالف سعودی      

سیاست دو وجهی را در پیش گرفته است. او در خارج به دنبال مهار قتدرت و نتفتوذ ایتران و 

تقویت نفوذ عربستان و در داخل به دنبال حذف رقبا و اجرای اصالحات گسترده به منظور تغیتیتر 

 چهره عربستان است.

تتوانتد در  ادامه حیات این ائتالف با چند چالش جدی روبرو است. آیا محمد بن سلمان متی     

خواهد پس از مترگ پتدرش  گونه که می  اجرای اصالحات خود موفق عمل کند و قدرت را آن

های امنیتی و نظامی بن ستلتمتان در متنتطتقته  در سیطره خود بگیرد؟ آیا عربستان از ماجراجویی

کند؟ آیا مناقشه اسرائیل و فلسطین طبق خواسته مشترک عربستتتان،  خاورمیانه به سالمت عبور می

کند؟ و آیا دونالد ترامپ همچنان در قتدرت ختواهتد متانتد؟  اسرائیل و آمریکا فیصله پیدا می

اسرائیلی علیه ایران در منطقه خاورمیانه به شدت به سرنتوشتت فتردی -سرنوشت ائتالف سعودی

 شان وضعیت مطلوبی ندارند. بازیگران اصلی آن وابسته است که هیچ کدام در میان مردم
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 های خبری سایت صهیونیستی در بستر وب-ائتالف سعودی
 

 

 

 

 های پوشش دهنده خبرگزاری تعداد خبر

 سایت خبری وب 90۱9 خبر 010,571

در نهایت موضتوع در 

های ختبتری   سایت  وب

ایرانی نیز مطالعه شد. با 

 9700بررسی بیش از 

منبع خبری فارسی زبان 

در ستتامتتانتته ختتبتتری 

 999دیتتاک، حتدود 

هزار خبر مترتتبتط بتا 

 موضوع یافت شد.

نمودار زمانی انتتتشتار 

اخبار نیز مطابق شتکتل 

 مقابل است.
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صندوق بازنشستگی ایران همه یتا ورشتکتستتته  98از 

انتد. بتار متالتی  اند یا در آستانه ورشتکتستتتگتی شده

ها روی دوش دولت است و نگرانی آیتنتده  ورشکسته

اند، بار خاطتر دولتت  ها که در آستانه ورشکستگی  آن

هتزار  5۱در سال جاری «های بازنشستگی گله کرد و گفت باید  است. رئیس جمهوری چندی پیش از بار مالی بسیار صندوق

درصد پول نفتت را  55بگیران پول بدهیم. پول نفت ما چقدر است؟ کمتر از صدهزار میلیارد تومان ...  میلیارد تومان به مستمری

 ».بگیران دهیم به مستمری گیریم می ما می

های بازنشستگی تخصیص دهد. ایتن  هزار میلیارد تومان از بودجه را برای تامین کسری صندوق 5۱امسال دولت مجبور شد       

شود. یعنی به احتمال زیاد در  درصد به این رقم اضافه  ۱8شود ساالنه  بینی می هزار میلیارد تومان بود و پیش 9۱، 9916رقم سال 

هزار میلیارد تومان عبور خواهد کرد. این عدد بته  900از مرز  9911رسد و سال  هزار میلیارد تومان می 80این رقم به  9918سال 

این معناست که در چند سال آینده دولت باید رقمی معادل کل درآمد نفت امسال )بر اساا قانون بودجه درآمد دولت از محل 

 9۱8ها )بر اساا قانون بودجه درآمد دولت از محل مالیتات  بینی شده است( یا مالیات هزار میلیارد تومان پیش 909فروش نفت 

 های بازنشستگی کند. بینی شده است( را صرف تامین کسری صندوق هزار میلیارد تومان پیش

های بازنشستگی از محل بودجه امسال، کمی کمتر از بودجه مصوب بخش عمران است. )بر استاا  کمک دولت به صندوق     

هزار میلیارد تومان به بخش عمران اختصاص دهد( اما کیست که نتدانتد  60، امسال دولت مکلف شده 9917قانون بودجه سال 

شود یک ششم این رقم هم نیست. در ستال  آید و آنچه در عمل تخصیص داده می هاست بودجه عمران تنها روی کاغذ می سال

هزار میلیارد تومان از بودجه عمرانی تخصیص یافته و باقتی  95بسیاری از مسئوالن و نمایندگان مجلس، اعالم کردند تنها  9916

های جاری شده است. به عبارت دیگر رقمی که امسال باید از محل بودجه عمومی صرف تامیتن کستری  این عدد صرف هزینه

 های بازنشستگی شود، سه و نیم برابر بودجه محقق شده بخش عمران در سال گذشته است.  صندوق

 خورندگان بودجه

ها و طرح سالمت و حقوق و مزایتای  هایی مانند یارانه های بازنشستگی، در کنار طرح  توان گفت صندوق در کالمی ساده می     

گیرد که با تختصتیتص  فروشد و مالیات می اند. دولت نفت می ها به یکی از خورندگان اصلی بودجه دولت بدل شده خود دولتی

ختوری متنتابتع  آن به بخش عمران، کیک اقتصاد را توسعه دهد و چر  اقتصاد را بچرخاند. اما تعهدات مالی بلندمدت و پتیتش

ای جز این تخصیتص  شود. دولت احتماال چاره های جاری می چنان شرایطی را پیش آورده که بودجه بخش عمران صرف هزینه

تواند به شورشی اجتماعی و تهدیدی امنیتی تبدیل شود. پس دولت  ندارد. چراکه عدم پرداخت حقوق و مزایای بازنشستگان می

ها را از خود دور کتنتد. امتا  دهد با حذف بودجه عمران و چشم پوشیدن از تحریک رشد اقتصادی، کابوا صندوق ترجیح می

تواند از رکود خارج شود و رشد اقتتتصتادی  های مهم این است که اقتصاد ایران بدون بودجه عمران، چگونه می یکی از دغدغه

 های بازنشستگی را جبران کند؟  های جدید، بخشی از کسری صندوق ایجاد کند، اشتغال بیافریند و با کسب حق بیمه

  1۱ های بازنشستگی بحران صندوق 

  
  

011 
7۹۳۱پژوهی ایران  آینده  



میلتیتون  55صندوق کوچک تشکیل شده است که در مجموع بیش از  99نظام بازنشستگی در ایران از چهار صندوق بزرگ و        

های متجتلتس، تتا ستال  اند. بر اساا گزارش مرکز پژوهش درصد از جمعیت کشور را تحت پوشش خود قرار داده 61نفر معادل 

ها  هزار نفر و سایر صندوق 169هزار نفر، سازمان بازنشستگی کشوری پنج میلیون و  999میلیون و  99سازمان تامین اجتماعی  9915

درصد بازنشستگان  10دهد حدود  اند. آمارها نشان می شده اصلی و تبعی را تحت پوشش قرار داده هزار نفر بیمه 187هفت میلیون و 

تحت پوشش دو صندوق بازنشستگی کشوری و تامین اجتماعی هستند. بر این اساا در ادامه این گزارش تمرکز اصلی بر وضعیت 

هزار نفر  919میلیون و  97کلی این دو صندوق است. چراکه هر خطر و تهدیدی که این دو صندوق بزرگ را تهدید کند، معیشت 

 دهد.  بیمه شده اصلی و تبعی را تحت تاثیر قرار می

بگیر اصتلتی  هزار نفر بیمه شده اصلی و بیش از سه میلیون نفر مستمری 850میلیون و  99بر اساا آمار صندوق تامین اجتماعی       

بتگتیتر  هزار نفر مستتتمتری ۱71شده اصلی و یک میلیون و  هزار نفر بیمه 919دارد. صندوق بازنشستگی کشوری هم یک میلیون و 

پتردازنتد از آنتان کته مستتتمتری  دهد در صندوق بازنشستگی کشوری تعداد افرادی که حق بیمته متی اصلی دارد. این نشان می

گیرند، کمتر است. به عبارتی خروجی این صندوق بیش از ورودی آن استت. نستبتت ورودی بته ختروجتی در  بازنشستگی می

گویند. پس بسیتار  می» نسبت وابستگی«یا  »نر  پشتیبانی«کننده است و به آن  های بازنشستگی ایران، نسبتی کامال تعیین صندوق

های بازنشستگی حفظ شود. بته  باشد تا تعادل صندوق 7مهم است که ورودی و خروجی چقدر است. در حالت عادی این نر  باید 

پور، مدیرکل دفتر  به معنای بروز خطر است و به گفته اسماعیل گرجی 6المللی کار رسیدن این نر  به زیر عدد  گزارش سازمان بین

 برسد، به معنای آغاز بحران در آن صندوق است.  5های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اگر این نر  به زیر  بیمه
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 ۹۳۱1های بازنشستگی در فضای مجازی  سال  کاوی:  بحران صندوق داده

 

 ماه( به بیشترین مقدار خود رسیده است. )دی ۱098( شروع به افزایش کرده و در ژانویه 9916)آبان  ۱097های این موضوع در نوامبر  توییت

 ریتوییت کاربر الیک توییت

 عدد( 998) % 59 171 0,111 588

کاربر در  ۱70های این موضوع توسط  توییت

 9900این شبکه اجتماعی منتشر شده و بیش از 

اند.  الیک از سایر کاربران دریافت کرده

های حول موضوع   نمودار انتشار توییت

 صورت شکل مقابل است. به

توییت مرتبط با بحران  588، تعداد 9916میلییون کاربر فارسی زبان توییتر در سامانه ف ای مجازی دیتاک در سال  9/5با بررسی بیش از 

 های بازنشستگی در این شبکه اجتماعی شناسایی شده است.  صندوق

 ابعاد بحران چقدر است؟



صتنتدوق  98مروری بر نر  پشتتتیتبتانتی 

دهد تنهتا دو  بازنشستگی در ایران نشان می

صندوق کوچک صندوق حمایت از وکتال 

( و صندوق روستاییتان  98/5)نر  پشتیبانی 

( وضتعتیتت ۱1/9و عشایر )نر  پشتیبانتی 

مطلوبی دارند. نر  بازنشستگی در صنتدوق 

، سازمان تتأمتیتن 0/19بازنشستگی کشوری 

، صتنتدوق 0/81اجتماعی نیروهای مسلتح 

، صندوق حمایت از کتارکتنتان 9/99نفت 

، صندوق کارکنان ستازمتان و 0/95فوالد 

هتا  ، صندوق بتانتک0/6۱بنادر وکشتیرانی 

و متتتوستط  ۱/6۱ساز  ، صندوق آینده9/6

 8های اختتصتاصتی )شتامتل  سایر صندوق

است. به عبارتی همته  9/9۱  صندوق دیگر(

انتد. متانتده  ها کامال ورشکسته این صندوق

صندوق تامین اجتماعی که نر  پشتتیتبتانتی 

است. ایتن  9/   57آن بر اساا آخرین آمار 

هزار بیمه شتده  700میلیون و  96صندوق با 

بگیر اصلتی بتر استاا متعتیتار  و مستمری

المللی کار کامتال ورشتکتستتته  سازمان بین

است.  اما در عمل این صندوق بتا فتروش 

ها و منابع موجود خود را زنده نتگته  دارایی

داشته و هتنتوز بته سترنتوشتت صتنتدوق 

بازنشستگی کشوری دچتار نشتده استت. 

رسد چیزی تا رسیتدن بته  اگرچه به نظر می

مرحله بحران کامل نمانده است. چترا کته 

 6/9نر  پشتیبانی این صتنتدوق  9919سال 

رسید. آمتاری کته  9/5به  9915بود و سال 

دهد رونتد ورشتکتستتتگتی ایتن  نشان می

 صندوق سرعت گرفته است. 
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های متجتلتس نتیتز اختیترا  مرکز پژوهش

گزارشی منتشر و تاکید کرد در کمتتتر از 

سال آینده اگر فکری به حال صنتدوق  90

تامین اجتتمتاعتی نشتود، ایتن صتنتدوق 

 شود.  ورشکست می

اما برخی کارشناسان اقتصادی آینده شتوم 

تتر از  صندوق تامین اجتماعی را نتزدیتک

کنند و معتقدند بدون شروع  این تصور می

اصالحات، صندوق تامین اجتماعی ظرف 

پنج تا شش سال آینده ورشکست خواهتد 

دهد دولت باید هتر  شد. اینها همه نشان می

تر این چالش را حل کنتد. چترا  چه سریع

هتای  بینی مرکز پژوهتش که بر اساا پیش

مجلس، تعداد کل بازنشستگان کشوری و 

 900به سه میلیتون  990۱لشکری در سال 

هزار نفر خواهد رسید. یعنی دو برابر رقتم 

 طلبد.  دو رقمی می  فعلی و بودجه

های دیگر تتعتداد  اگرچه برخی از گزارش

 90را  9900بگیران تا ستال  کل مستمری

کنند و ناگفته پیداست اگر  میلیون عنوان می

ها نرود چته  دولت به سمت اصالح صندوق

بحرانی در انتظارش نشتستتته استت. رونتد 

جمعیت متا و حترکتت آن بته ستمتت 

ها  سالخوردگی هم نگرانی از آینده صندوق

بتیتنتی  کند. بتر استاا پتیتش را تشدید می

سازمان ملل هم اکنون نسبت جمتعتیتت در 

سال( به جمتعتیتت  69تا  95سن کار ایران )

به یتک  9۱سال به باال( حدود  65سالمند )

اگر رشد جمعیتتتی  ۱050است. اما در سال 

به همین شکل پیش برود این نسبت دو بته 

شود. به عبارت ساده اکنون به ازای  یک می

نفر در سن کار یک نفتر ستالتمتنتد   9۱هر 

بته ازای هتر دو  ۱050داریم اما در سال 

 نفری که در سن کار است یک نفر سالمند. 

 
 

 
 ها ابر کلمات توییت 



 های بازنشستگی در توییتر درباره بحران صندوق موضوعات اصلی مطرح شده 

حتل  های بازنشستگی بسیار بزرگ است. امتا بتدون راه بحران صندوق

انتد.  نیست. کارشناسان مطالعات بسیاری برای حل این مسئله انجتام داده

های بازنشستتتگتی  اما در بیان راهکارها ابتدا باید دید چه شد که صندوق

ها از دو محتل اصتلتی  ایران به چنین روزی دچار شدند؟ اصوال صندوق

کنند؛ یکی پرداخت حتق بتیتمته اع تا و   درآمدهای خود را تامین می

کترد  ای را حفظ متی به عبارتی دولت باید رویه  گذاری. دیگری سرمایه

های متمادی حفتظ  ها در طول دهه که تعادل ورودی و خروجی صندوق

کرد. اما در  گذاری می شد و عالوه بر آن روی حق بیمه افراد سرمایه می

طول چهار دهه گذشته با تغییرات مختلف در سن بازنشستگی و تحمیتل 

ها و دست درازی به منابع آن بته متنتظتور جتبتران  تعهدات به صندوق

هتا   گذاری منابع و یا هدایت آن تعهدات دولت از یک سو و عدم سرمایه

 ها زده شد.  های ضررده، بزرگترین ضربه به اقتصاد صندوق به بخش
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دوقدولت جنگ:  جنگ صن د و  آغاز  دنتت ن بتتو جوا ها 

ترین آسیب نظام بازنشستگی در زمتان  منابع مناسبی داشتند. مهم

مستقیم منابع متالتی و انستانتی  جنگ، درگیر شدن مستقیم و غیر

هتای رونتق  نظام بازنشستگی در مقوله جنگ بود. اول اینکه سال

صندوقی مانند تامین اجتماعی با شرایط نامساعد اقتصادی زمتان 

های پربازده از  گذاری در طرح جنگ قرین شد و فرصت سرمایه

پردازان و افتراد در ستن  دست رفت. دوم آنکه بسیاری از بیمه

ها از جمله جنتگ  کار، خود را بازنشسته کردند تا در دیگر بخش

ح ور داشته باشند. سومین اقدام این بود که دولت در شترایتط 

صنعت و  999حساا جنگ پذیرفت حق بیمه کارفرمایی حدود 

ها را خود بپردازد و به دلیل کسری بودجه  صنف از جمله نانوایی

 این تعهد را اجرا نکرد. 

 ها، ورشکستگی صندوق

 تهدیدی برای کشور

43%  

 %6راه حل مشکل  %۱ها و حمایت از دولت  ورشکستگی صندوق

ها  و   ورشکستگی صندوق

 %90انتقاد از حکومت 

ها و  ورشکستگی صندوق

 %99انتقاد از دولت 

 %۱6خبر ورشکستگی و ابعاد آن 

 چگونه به مرز بحران رسیدیم؟ 



 های بازنشستگی بحران صندوق نسبت به موضوعایرانی توییتر رویکرد کاربران 

تتومتانتی دولتت از  میلتیتارد استقراض پنج 

سازمان تامین اجتماعی برای مخارج جنتگ 

نیز یکی از اقدامات دولت دوران جتنتگ 

ها بعد یا پترداختت  بود. استقراضی که سال

آن فراموش شد و یا از طتریتق رد دیتون 

انجام شد. شرایتط چتنتان شتد کته نتر  

بتود در  99/   9پشتیبانی که در آغاز جنگ 

نتفتر کتاهتش  8/   8پایان جنگ به حدود 

 یافت. 

 

ی دولت سازندگی:  دگتت ت سازنتت دول

همزمان بتا دوران جتوانتی و متیتانستالتی 

های بازنشستگی بود. یعنی درستت  صندوق

ها بتایتد در  هایی که منابع صندوق در سال

شتد،  گتذاری متی های سودده سرمایه حوزه

کشور گرفتار دوران رکود بعد از جتنتگ 

هتای  ها فترصتت بود. لذا نه تنها این صندوق

گذاری پربازده را از دستت دادنتد،  سرمایه

بلکه در موارد بسیاری منابتع اختتتصتاصتی 

های جاری کشتور شتد.  ها صرف هزینه  آن

هتای  این در حتالتی استت کته صتنتدوق

بازنشستگی مجبور بودند به منظتور حتفتظ 

بگتیتران و تتعتدیتل  قدرت خرید مستمری

نفعتان، هتر  تعهدات آتی خود نسبت به ذی

ساله حداقل و حداکثر دستمزدهای مبتنتای 

کسر حق بیمه را متنتاستب بتا نتر  تتورم 

افزایش دهند. یعنی در این دولت تعتهتدات 

ها مدام در حال افزایتش  و خروجی صندوق

 بود اما ورودی آن رو به کاهش داشت. 
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ی دولت اصالحات:  هم نر  پشتتتیتتبتتانتت د،  ت اصالحات که بر سر کار آم دول

گذاری از دست رفته بود و هم تعهدات زیتادی  های سرمایه کاهش یافته بود و هم فرصت

  به دست و پای دولت بسته شده بود. در نتیجه دولت در برنامه سوم توسعه، در فصل پنجم

را مورد بررسی قرار داد و تالش کرد تتمتهتیتداتتی بته » ها نظام تامین اجتماعی یارانه«

ها و کاهش برداشت و ایتجتاد تتعتهتدات جتدیتد  منظور افزایش توان مالی این سازمان

هتای  های خود بته ستازمتان درصد از بدهی 50بیندیشد. مانند تکلیف دولت به پرداخت 

ای و عدم ایجاد بدهی جدید تا پایان برنتامته ستوم. انتجتام بترختی از اصتالحتات  بیمه

 پارامتریک هم در دستور کار دولت قرار گرفت. 

 نگران درباره 

های بازنشستگی بحران صندوق  
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 های بازنشستگی در بستر تلگرام بحران صندوق
 

 

 

 

طتتور کتته در   هتتمتتان

شکل مشخص استت، 

متتتیتتتزان انتتتتتتتشتتتار 

هتتتای ایتتتن  پستتتت

موضوع از اوایل سال 

طور پیوستتته   به 9916

 بیشتر شده است.

 بازدید پست تعداد کانال

0151 0901 5,711,111 

پست تلگترامتی مترتتبتط بتا بتحتران  9100هزار کانال تلگرام در سامانه ف ای مجازی دیتاک، به بیش از  800با بررسی بیش از 

 اند. کانال منتشر شده 9950رسیم. این مطالب در بیش از  های بازنشستگی می صندوق

یدولت مهرورزی:  حمد ت ا ط  دول هم شرایتت ه شد؛  پنب د  و ه ب ن رشت ت پیشی دول هرچه  د،  د که بر سر کار آم نژا

ها را زیر بار تعهدات گسترده برد. نر  بیتکتاری بته شتدت  های دولت، صندوق ها بود و هم برخی طرح بازار کار علیه صندوق

زنی نیروی کار کاهش یافته بود، مشاغل غیررسمی و مشاغل سخت و ناایمن و ناپایداری مشتاغتل  افزایش یافته بود، قدرت چانه

هزار نفتر کتم  700از شمار کارفرماها در ایران بیش از  9910تا  9985های  گسترش یافته بود. مطابق با آمارهای رسمی طی سال

 ها را کاهش داد.  های بازنشستگی فشار وارد کرد و حق بیمه شد. این موارد از یک جهت به ورودی صندوق

ها آغاز کرد. متانتنتد کتاهتش ستن  از طرف دیگر دولت بدون محاسبه برخی تغییرات پارامتریک را در وضعیت صندوق       

ها. قرار بود با کاهش سن بازنشستگی بته  ها و دستگاه بازنشستگی و بازنشستگی پیش از موعد و افزایش مستمری برخی از بخش

ساله، به بخش خصوصی کو،  5۱های  سال، افرادی از بازار کار خارج شوند و نیروی جوان جای آنان را بگیرد. اما بازنشسته 5۱

کردند. مدیران بخش خصوصی از آنان استقبال کردند چون مجبور نبودند ماهانه مبلغی را صرف بیمه آنان کنند. پس ورودی به 

ای پیش رفت که در این دوره هم آمار شاغالن رو بته  ها باز هم کمتر و خروجی آن بیشتر شد. مجموعه شرایط به گونه صندوق

 کنندگان بیمه بیکاری و تعداد بازنشستگان افزایش یافت. کاهش گذاشت و هم تعداد دریافت

ها اضافه کرد و متعهد شتد ختود،  هایی را به صندوق ها وارد کرد. دولت گروه تعهدات دولتی هم فشار م اعفی به صندوق      

ها را هم نپرداخت و بدهی دولتت  حق بیمه آنان را بپردازد. اما نه تنها حق بیمه آنان را پرداخت نکرد، بلکه حق بیمه دیگر بخش

 ها بیشتر شد.  روز به روز به صندوق



 

ه، میراثدولت تدبیر و امید:  چه ن د و  ه خوا چه ب ی  حان ت رو ه مشتتکتتالت  دول انبو دار 

ها به صدا درآمده و باید هرچته  گویند زنگ بحران صندوق چهار دهه گذشته است. کارشناسان می

اند و تنها امتیتدشتان  ها برداشته زودتر اصالحات را آغاز کرد. گویا همه چشم امید از دیگر صندوق

هتا از متحتل  احیای صندوق تامین اجتماعی است. دولت امید چندانی به افزایش درآمد صتنتدوق

ها طی یک دهه گذشتته متنتفتی  گذاری این صندوق گذاری ندارد. میانگین بازدهی سرمایه سرمایه

حتل  بوده است. پس باید تعادل منابع و مصارف صندوق را درست کند. اصالحات پارامتریتک راه

آن است: افزایش سن بازنشستگی، اصالح نر  جایگزینی و یا تغییر فرمول مقرری بتازنشتستتتگتی. 

خواهتد ختود را  تواند و نه می شود و دولت نه می اصالحاتی که قطعا با اعتراضات افراد مواجه می

درگیر این حاشیه جدید کند. کارشناسان راهکار را اصالحات ساختاری و اجرای نظام چتنتد الیته 

توسعه و قانون بودجه ساالنه گنتجتانتده   هایی از آن در برنامه گویند سویه دانند و می بازنشستگی می

 شود.  تواند بهتر  ها می شده است و اگر اجرا شود ظرف پنج تا شش سال آینده اوضاع صندوق
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 های خبری سایت های بازنشستگی در بستر وب بحران صندوق
 

 

 

 

 های پوشش دهنده خبرگزاری تعداد خبر

 سایت خبری ۱59 خبر 0,171

در نهایت بتا بتررستی 

متنتبتع  9700بیش از 

خبری فارسی زبتان در 

سامانه خبری دیتتتاک، 

خبر مرتبط  9070تعداد 

با بحران ورشکستتگتی 

هتتتتتای  صتتتتتنتتتتتدوق

 بازنشستگان یافت شد.

نمودار زمانی انتتتشتار 

اخبار نیز مطابق شتکتل 

 مقابل است.
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دهد نستبتت متهتاجترت  های آماری نشان می داده

تتا  9910هتای  خالص به جمعیت استان بین ستال

شترقتی  های غربی و جتنتوب در اغلب استان 9915

کشور قابل توجه بوده استت. نستبتت متهتاجترت 

های آذربتایتجتان شترقتی،   کند در استان خالص که کسر مهاجرت خروجی از مهاجرت ورودی را مشخص می

دهتد.   خوزستان، چهارمحال و بختیاری، لرستان، کرمانشاه، همدان و سیستان و بلوچستان رقم باالیی را نشان متی

درصد باالترین سهم را از پذیرش کل جمعیت مهاجر کشور داشته است. عالوه بتر  ۱0در مقابل استان تهران با 

های خوزستان، سیتستتتان و  فرستی در استان  سه سال اخیر شواهد متعددی نیز از آمار باالی مهاجرت-این در دو

خصوص از نواحی مرزی به سمت نواحی مترکتزی وجتود دارد. ایتن آمتارهتا  بلوچستان و خراسان جنوبی به

پذیر ایران است و در نتیجه آن عالوه بر رنجتی   دهنده روند کاهش قابل توجه جمعیت نواحی مرزی آسیب  نشان

 تواند با پیامدهای متعددی برای کشور همراه شود. های آینده می شود در سال که بر مردمان مهاجر وارد می

بته » متحتروم«اصتطتالح   های به  تر و از استان مهاجرت از روستاها و شهرهای کوچکتر به شهرهای بزرگ      

هتا  گیرد اما نقطه اشتراک تمام ایتن متهتاجترت های متفاوتی صورت می های برخوردار، همواره با انگیزه  استان

وکار، افزایش سطح درآمد، ادامه تحتصتیتل،  های مختلف نظیر کسب در حیطه  تالش برای بهبود شرایط زندگی

هایتی جتدی  تواند چالش ها و اهدافی که در صورت محقق نشدن می بهبود کیفیت زندگی و غیره است. انگیزه

نشینی در شهرهای بزرگ، افزایش بزه، سرخوردگتی، کتاهتش  برای فرد، خانواده و جامعه، نظیر افزایش حاشیه

امید به آینده، پیر شدن جوامع روستایی و شهری در نواحی مرزی و کاهش سرمایه اجتماعتی در آن متنتاطتق 

شرقی به نتقتاط مترکتزی  غربی و جنوب  های اخیر حجم باالی مهاجرت از غرب، جنوب بوجود آورد. در سال

 کشور به چالشی برای کشور تبدیل شده که هنوز ابعاد آن کامال آشکار نیست.   

محتیتطتی متانتنتد خشتکتستالتی و   های زیست  هایی نظیر کسب شغل و درآمد بهتر، بحران عالوه بر انگیزه      

های تامین آب و گرد و غبار بر آمار مهاجرت افراد از این مناطق به مناطق مرکزی تأثیر دارد؛ بحترانتی   دشواری

طور که اشاره شد مهاجرت به سایر منتاطتق  های شغلی نیز گره خورده است. همان  که به نوعی با کاهش فرصت

های غربی و جنوب غربتی  توان برای تمام استان که نمی  های مختلفی مربوط باشد، از آنجایی تواند به شاخص می

ها را دارند الگوی واحدی تعریف کرد باید با توجه  و جنوب شرقی کشور که بیشترین میزان مهاجرت بین استان

 های هر استان دالیلی منحصر به هر استان تعریف کرد.  ها و بحران به ویژگی

  12  های جمعیت جایی جابه 
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 منابع:

 . معاونت امور اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه، سازمان برنامه و بودجه کشور.9915(. تحلیل نتایج سرشماری عمومی نفوا و مسکن سال 9916سازمان برنامه و بودجه کشور )

 . مرکز آمار ایران.9915(.گزیده نتایج سرشماری عمومی نفوا و مسکن 9915مرکز آمار ایران )



 محیطی و مهاجرت از خوزستان های زیست بحران

های مهاجرفرست بیشترین استانی که از بحران خشکسالی و آب رنج برده و با مخاطراتی متواجته  از میان استان     

آبی شدید است. شاید بتتوان گتفتت  های این استان درگیر کم شده استان خوزستان است به نحوی که تمام قسمت

محیطی از جمله گرد و غبار و بحران آب است. دو تاالب مهم این  دلیل اصلی مهاجرت از این استان مسائل زیست

اند. از طرف دیگر عالوه بر پدیتده گتردوغتبتار و  های شادگان و هورالعظیم تقریبا خشک شده استان یعنی تاالب

های مهم این استان است، مردم این منطقه عمدتتا  شدن تاالب هوای نامناسب خوزستان که به نوعی ناشی از خشک

نیز مردم این منطقه بتا  9917رسد در سال  نظر می اند. به در یک سال گذشته با بحران آب آشامیدنی نیز مواجه بوده

 وپنجه نرم کنند. عنوان آب آشامیدنی در اختیارشان قرار دارد بیش از پیش دست بحران نامناسب بودن آبی که به

های شادگان و هورالعظیم در این استان عالوه بر تأثیرات مختربتی کته  شدن تاالب بحران خشکسالی و خشک      

های بسیاری در این استان به بیتابتان  روی صید گذاشته، به صنعت کشاورزی نیز صدمات زیادی وارد کرده و زمین

های بسیاری را از میان برده و تولید  خصوص شهرهای جنوبی این بحران، نخلستان تبدیل شده است. در خوزستان به

 خرما را تحت تاثیر قرار داده است.
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 ۹۳۱1های جمعیت در فضای مجازی  سال  جایی کاوی:  جابه داده

 

 

 

 ماه( به بیشترین مقدار خود رسیده است. )دی ۱098( شروع به افزایش کرده و در ژانویه 9916)آبان  ۱097های این موضوع در نوامبر  توییت

 ریتوییت کاربر الیک توییت

 عدد( 970) % 17 811 7171 0111

 800های این متوضتوع تتوستط  توییت

کاربر در این شبکه اجتماعی منتشر شده 

الیک از سایر کتاربتران  7070و بیش از 

 اند. دریافت کرده

های حول متوضتوع  نمودار انتشار توییت

های جمعیت بصورت شتکتل   جایی  جابه

 مقابل است.

توییت مرتبط بتا  9000، حدود 9916میلیون کاربر فارسی زبان توییتر در سامانه ف ای مجازی دیتاک در سال  9/5با بررسی بیش از 

 های جمعیت در این شبکه اجتماعی شناسایی شده است.  جایی موضوع جابه



های جدی مواجه شتد.  شدن تاالب شادگان با بحران آبی و خشک عنوان مثال اقتصاد شادگان بواسطه بی به      

شدن رودخانه جراحی که برای مصتارف  کمبود آب روستایی در روستاهای توابع شهرستان شادگان، خشک

ها به دلیل خشک شدن رودخانه حراجی و غیره فتقتط  شد، از بین رفتن نخلستان روستایی و آبیاری استفاده می

کند. اقتصاد این شهرستان نیز متکی بر کشاورزی است  چند نمونه از مخاطراتی است که شادگان را تهدید می

نخل در شهرستان شادگان نتزدیتک بته  500میلیون و  ۱که اکنون رو به نابودی است. به گفته منابع محلی از 

آمار بیکاری در شتهترستتتان  9916(. تا آذر 9916اند )خبرگزاری ایلنا،  نخل خشک شده ۱00یک میلیون و 

( و شرایط اشتغال هم در نقطه بحرانی قرار گرفته، 9916درصد رسید )خبرگزاری مهر،  9۱شادگان به بیش از 

آبی و به دنبال آن نبود اشتغال باع  مهتاجترت  ای که با بحران آب در این منطقه گره خورده است. کم مسئله

 نیروهای زبده روستاهای توابع شادگان به شهرها شده و جمعیت شهرستان به شدت درحال کاهش است. 

برند و این عامل یکی از  های یاد شده از مع ل بیکاری رنج می توان گفت اگرچه که بسیاری از استان می      

ای که باع  مهتاجترت متردم  ترین مسئله های دیگر است، اما در خوزستان شاید مهم دالیل مهاجرت به استان

محیطی است که زندگی و معیشت را برای ساکنتان ایتن  های زیست شود بحران ها می این استان به سایر استان

 های زیادی مواجه کرده است. استان با سختی
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 ها ابر کلمات توییت 

با رسم ابر کلمات متتتن 

توییت کاربران ایترانتی 

هتای  جتایتی درباره جابته

، 9916جمعیت در سال 

رسیتم  به شکل مقابل می

که نشانگر تکترار زیتاد 

کلمات خوزستان، آب، 

مردم، ایران، ستیتستتتان، 

هوا، خشکسالی، اهتواز، 

هتتامتتون، کتترمتتانشتتاه و 

 کارون است.



 های جمعیت جایی در توییتر درباره جابه موضوعات اصلی مطرح شده 

 وکار وضعیت نامناسب کسب

تواند بر وضعیت مهتاجترت  عامل دیگری که می

ستزایتی بتگتذارد وضتعتیتت  هر استان تأثیر بته

وکار است. بتر استاا پتایتش متحتیتط  کسب

هتای  ، استتتان9916وکار ایران در زمستان  کسب

لرستان، کرمانشاه، ایالم، کردستان، چهارمحال و 

وبلوچستان و  بختیاری، خراسان شمالی و سیستان

ها وضتعتیتت  البته تهران در مقایسه با سایر استان

وکار دارند. شتاختص  نامساعدتری از نظر کسب

وکار از سوی معاونتت اقتتتصتادی اتتاق   کسب

بازرگانی، صنایع، متعتادن و کشتاورزی ایتران 

 شود. صورت فصلی سنجیده می به
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هایی که نتامستاعتدبتودن وضتعتیتت   برای مشخص کردن استان 

ها نه یک موضوع فصلی، بلکه وضعیت پتایتدار   وکار در آن  کسب

های مربوط به سه فصل متوالی تابستان تتا زمستتتان   است شاخص

مد نظر قرار گرفت. نتایج نشان داد لترستتتان، کترمتانشتاه،  9916

هایی هستتنتد کته در  خراسان شمالی و سیستان و بلوچستان استان

های   اند. این استان  تمامی این فصول وضعیت بسیار نامطلوبی داشته

وکتار، از نتظتر وضتعتیتت  دارای وضعیت نامساعد از نظر کسب

فرستی نیز دارای مهاجرت خالص باالیی هستتتنتد. اگتر   مهاجرت

 9916های بهار   مقایسه را یک فصل دیگر نیز گسترش داده و داده

را نیز لحاظ کنیم، به تنها دو استان سیستان و بلوچستان و کرمانشاه 

در نامساعدتتریتن وضتعتیتت  9916رسیم که در تمامی فصول   می

 اند. وکار قرار داشته کسب

 مهاجرت از خوزستان

39%  

 %9مهاجرت در زمان جنگ  %9مهاجرت از هامون 
 %5مهاجرت از اهواز 

 %8مهاجرت از زاهدان 

مهاجرت به خارج 

 %9۱کشور 

 %91بحران آب، عامل مهاجرت 

 %99سایر عوامل مهاجرت 



 های جمعیت جایی جابه نسبت به موضوعایرانی توییتر رویکرد کاربران  

های پتایتش متحتیتط  بر اساا داده      

توان نقش متحتیتط  وکار ایران می کسب

وکار در مهاجرت افتراد   نامناسب کسب

هتای   هتا را هتمتتتراز بتحتران از استتتان

تتر از آن  محیطی یا حتتی متهتم  زیست

عنوان مثال در استانتی متانتنتد  دانست، به

کرمانشاه که دارای وضعیت آب عتادی 

و حتی ترسالی در مقایسه با سال گذشتته 

وکتار  بوده وضعیت نتامتنتاستب کستب

تتوانتد عتامتل  جای بتحتران آب متی  به

 تر مهاجرت از این استان باشد. جدی

وکتار در  وضعیت نامناستب کستب      

کرمانشاه باع  شده این استان هتمتواره 

در آمار بیکاری صدرنشین بتاشتد و بتا 

اختصاص رتبه اول یا دوم آمار بیتکتاری 

های   تری از سایر استان  وضعیت نامطلوب

 کشور داشته باشد. 

 9916به این عوامل باید زلزله ستال       

استان کرمانشاه در مناطق مرزی را نتیتز 

افزود که روند طوالنی بازسازی متنتازل 

شده و شرایط دشوار زندگی در   تخریب

های موقت احتمتاال بتاعت    گاه  سکونت

مهاجرت بیشتر در این استتتان در ستال 

 خواهد بود. 9917
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 0196وکار در ایران زمستان  نقشه موضوعی شاخص استانی کسب

 نگران درباره 

های جمعیت جایی جابه  

متنتبتع: اتتاق بتازرگتانتتی، 

صنایع، معادن و کشاورزی 

(. پایش متلتی 9917ایران )

وکتار ایتران:  محیط کسب

. مرکز آمتار 9916زمستان 

و اطتتالعتتات اقتتتتتصتتادی، 

معاونت اقتتتصتادی، اتتاق 

بازرگانی، صنایع، معادن و 

 کشاورزی ایران.



 تخلیه جمعیتی مرزهای شرقی

عنوان دو استان پهناور کشور بالغ بر دو هزار کیلومتر مرز با کشورهای همسایه شرقی دارند.   سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی به    

خصوص در متنتاطتق مترزی   ها را به  های اخیر وضعیت جمعیتی این استان محیطی در سال مشکالت معیشتی در کنار مشکالت زیست

 تری است. خورد دارای ابعاد پیچیده ها که با موضوع امنیت مرزی نیز گره می دستخوش تغییراتی کرده است. مهاجرت در این استان

خصوص در منتاطتق  کیلومتر مرز مشترک با کشور افغانستان دارد خالی شدن روستاها به 960در استان خراسان جنوبی که بیش از       

در مجلس شورای اسالمی مردم استتان  و قاین زیرکوهشود. به گفته نماینده مردم  مرزی تهدیدی برای امنیت شرق کشور محسوب می

هتا بتر پتایته  کنند: این روند در مناطق روستایی که اقتصاد آن وپنجه نرم می سال است که با خشکسالی و مصائب آن دست 98حدود 

پروری است، سبب ایجاد مشکالت فراوانی شده و تعداد روستاهای خالی از سکنه هرروز در حتال افتزایتش استت  کشاورزی و دام

 (.9915)خبرگزاری مهر، 

همواره دارای  9916طور که دیدیم این استان در تمامی فصول سال  تر است. همان در استان سیستان و بلوچستان اوضاع حتی بحرانی   

وکار بسیار نامساعد بود. در کنار این به گفته استاندار خشکسالی باع  مهاجرت مردم سیستان و بلوچستان شده استت.   شاخص کسب

 (.9916ها هستیم )خبرگزاری برنا،  کیلومتر مرز دارد و سرریز مشکالت ناامنی از تکفیری 900به گفته او سیستان و بلوچستان هزار و 

درصد مردم سیستان مهاجرت  ۱5خبر داده بود در ظرف سه سال حدود  9915نماینده مردم زابل در مجلس شورای اسالمی سال         

اند. به گفته او مهاجرت مردم سیستان به شهرهای دیگر که به دالیل مرتبط با کتم  نشینی در دیگر شهرها روی آورده کرده و به حاشیه

آفرین است و هم برای خود مردم سیستان کته بستیتار شتریتف و  آبی و مشکالت اقتصادی است، هم برای مناطق مهاجرپذیر مشکل

 (.9915باعزت هستند، دردسرساز است )خبرگزاری میزان، 
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 های جمعیت در بستر تلگرام جایی جابه
 

 

 

 
طتور کته در شتکتل   همتان

مشخص است، میزان انتتشتار 

های مرتبط با متوضتوع  پست

های جمعتیتت در  جایی جابه

)تتیتر  ۱097دو بازه جتوالی

)آذر  ۱097( و دسامبر9916

( به بیشتتتریتن تتعتداد 9916

 خود رسیده است.

 بازدید پست تعداد کانال

07,511 11,111 90,111,111 

هزار پست تلگرامی مرتبط با موضتوع  99هزار کانال تلگرام در سامانه ف ای مجازی دیتاک، به بیش از  800با بررسی بیش از 

 رسیم. های جمعیت  می جایی جابه



 شرق به نواحی مرکزی غرب و جنوب استانی: از غرب، جنوب مهاجرت بین

هزار نفر محل اقامت ختود  900میلیون و  9حدود  9915تا  9910های  ، بین سال9915بر اساا نتایج نتایج سرشماری سال        

ستالته  5اند. سهم مهاجران در بازه  درصدی از کل جمعیت ایران داشته 5/98ساله مهاجران سهم  5اند. در این بازه  را تغییر داده

 درصد بوده است.  7/96برابر با  9910تا  9985قبلی یعنی 

استانی از کتل متهتاجتران  ساله اخیر سهم مهاجران از کل جمعیت کاهش داشته، اما سهم مهاجران بین 5هرچند در دوره        

های  میلیون نفر در سال ۱عبارت دیگر حدود  درصد رسیده است. به 98درصد به  96گیری بوده و از حدود  دارای افزایش چشم

 اند. از استان محل سکونت خود مهاجرت کرده 9915تا  9910

رسد در شرایط جدید از میان مسائل جمعیتی و مهاجرتی کشور، مهاجرت از روستا به شهر اهمیت کمتری یافته و  نظر می به       

هتای دارای  ها نیز دیدیم که وضعیت مهاجرفرستی در استتان استانی اهمیت بیشتری پیدا کرده است. در میان استان مهاجرت بین

محیطی همچون خوزستان، سیستان و بلوچستان و  های زیست وکار، آمار باالی بیکاری و درگیر با بحران شرایط نامساعد کسب

های البرز،  پس از تهران، استان 9915تا  9910ساله  5دهد در دوره  کرمانشاه دارای آمار باالتری است. همچنین آمارها نشان می

 هاست. پذیری آن دهنده مهاجرت یزد، اصفهان، سمنان و قم باالترین خالص مهاجرت استانی را دارند که نشان

غربی و جنوب غربی کشور به نواحی مرکزی یکی از مسائل  در نتیجه چالش حجم باالی مهاجرت از نواحی غربی، جنوب       

های آینده با مجموعه مسائل بیشتری در ارتتبتاط قترار  مهم کشور است که هنوز ابعاد مختلف آن کامال روشن نیست و در سال

 خواهد گرفت.
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 های خبری سایت های جمعیت در بستر وب جایی جابه
 

 

 

 های پوشش دهنده خبرگزاری تعداد خبر

 سایت خبری 981 خبر 15,111

در نتتتتتهتتتتتایتتتتتت 

های جمعیت  جایی جابه

هتتای   ستتایتتت  در وب

خبری ایرانی نیز مطالعه 

با بررسی بیتش از شد. 

متتنتتبتتع ختتبتتری  9700

فارسی زبان در سامتانته 

خبری دیتاک، تتعتداد 

خبر مرتبط بتا  95/900

 موضوع یافت شد.
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ها پیش کارشناسان زنگ خطر را در خصتوص بتحتران  از سال

پژوهی ایران نتیتز  صدا درآورده بودند و در گزارش آینده آب به

محیطی این بحران تاکتیتد و   های فرازیست بر جنبه 9919از سال 

شده بود، با این وجود این هشدارها  بینی برخی پیامدهای آن پیش

بتحتران «های ثانویه ناشی از بحران آب باشیم. در گتزارش امستال بته  شاهد بروز بحران 9916جدی گرفته نشد تا از سال 

محیطی از جمله بحران آب و گترد و غتبتار  های زیست پردازیم که در رابطه متقابل با سایر بحران می »تخریب منابع خاک

 وجود بیاورد. ها به تواند پیامدهای پرشماری در سایر حوزه است و همچنین عدم توجه به آن می

شود و در کنار آب، بتاد و  های باستانی، خاک به عنوان یکی از ارکان هستی گرامی داشته می تقریباً در تمامی فرهنگ      

بخش و حیاتی برای انسان بوده است. خاک زاینده و مادر طبیعت و دارای ف ایتلتی چتون انتعتطتاف و  آتش عامل زندگی

را عتامتل تتطتهتیتر  کته استالم آن آمیز و دوام است. در ادیان مختلف نیز خاک مورد توجه قرار گرفته چنتان پایداری صلح

کننده آن موضوع جدیدی نیست. با این وجود با افزایش تأثیتر انستان  شمارد. بنابراین وابستگی بشر به خاک و نقش تعیین می

بر محیط به دالیلی چون افزایش جمعیت، رشد صنعت و کشاورزی، گسترش دخل و تصرف انسان در طبیعت و رشد عتلتم، 

های جدیدی از ارتباط دادن انسان  زیستی جلب شده است و شیوه تری از مسائل محیط توجهات به رابطه خاک با گستره وسیع

 به خاک در دو دهه گذشته در حال ظهور بوده است.  

های زیرین قرار گرفته دارای مواد آلتی و متعتدنتی  شاید عموم مردم ندانند که خاک به عنوان قشری که بر روی سنگ      

های حیاتی استت. امتا  متنوع، آب و حتی هواست. بنابراین خاک دربردارنده عناصر با ارزشی برای تولید گیاه و حفظ چرخه

تتا  500های اولیه بر اساا مطالعات انجام شده بیتن  شود. روند تشکیل خاک از سنگ سادگی ایجاد نمی این ماده باارزش به

هزار سال خواهد بود. نکتته  ۱9متر نزدیک به  سانتی 90ای با ضخامت  متر خاک است که برای الیه سال برای یک سانتی 800

شان دارای خواص فیزیکی و زیستی متفاوتی هستتتنتد و  ها بسته به مکان و زمان تشکیل مهم دیگر کیفیت خاک است. خاک

های دیگر حتیتوانتی و  ها برای بشر و یا گونه  بنابراین هرچند تمامی انواع خاک دارای اهمیت منحصربفرد هستند اما همه آن

 که تلفات آن افزایش یابد موجب نگرانی است. طوری آیند. بنابراین از دست رفتن خاک به گیاهی محیط مساعد به شمار نمی

 تعادل خاک

زمانی که خاک به حالت پایداری با بافت گیاهی برسد تمایل به حفظ این تعادل دارد و گیاهان منتطتبتق شتده در ایتن       

کتنتنتد. در  سیستم به حفظ تعادل از طریق محافظت از خاک در برابر باد و آب و دیگر عوامل فرسایش خاک کتمتک متی

صورت تخریب عمده منابع گیاهی به صورت طبیعی یا توسط انسان، بازسازی خاک و ایجاد تعادل جدید به سادگی صورت 

پذیرد و در مواردی که این تخریب به فرسایش خاک به صورت گسترده بیانجامد فرآیند تحلیل کامل ممکن استت بته  نمی

صورت جدی و خشن تتغتیتیتر   تواند تعادل خاک را به سمتی برود که جز سنگ بستر چیزی بر جای نماند. اقدامات انسانی می

 های پایدار است.  دهد. تحلیل و تخریب خاک دو روند دگرگونی معکوا در رابطه با از بین رفتن تعادل خاک

  8۳تخریب منابع خاک  
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 تخریب خاک 

تخریب خاک دگرگونی غیرطبیعی خاک است که به تغییر و جابجایی جوامع اولیه گیاهی با گیاهان دیگر اشاره دارد که بر تترکتیتبتات و       

توان گفت که تخریب خاک اختالل در وضعیت سالمت خاک است که به از بین رفتن ظترفتیتت  گذارد. به بیان دیگر می شکل خاک تأثیر می

 شود.  نفعان آن منجر می بوم در تأمین اقالم  و خدمات برای ذی زیست

های گوناگون متفاوت است. بر اساا مطالعات انجام شده ماده آلتی کته متوجتب  بافت و ترکیبات خاک در مناطق مختلف زمین و اقلیم      

تعیین شده استت. متطتالتعته  5تا  9/5شود در خاک ایران کمتر از یک است در حالیکه استاندارد آن بین  پذیری آن می باروری خاک و کشت

های دشت خوزستان افزایش دو بترابتری داشتتته استت.  دهد که با کاهش بارندگی و مداخالت انسانی غیربهینه شوری خاک دیگری نشان می

هکتاری اراضی کشاورزی در طول بترنتامته شتشتم، ایتجتاد ضتایتعتات  500گونه کاهش کیفیت خاک به روندهای مخربی چون افزایش  این

شود. یکی دیگر از انواع اخالل در نظام خاکی کشتور  درصد نسبت داده می 90برابر متوسط جهانی و راندمان آبیاری پایین حدود  6کشاورزی 

ها و مردم قرار گرفته صادرات خاک است. هرچند این اخبار توسط منابع رسمی تأیید نشده است و  های اخیر بسیار مورد توجه رسانه که در سال

های خاص با کاربری غیرکشاورزی دانسته شده اما در افکار عمومی تردیدهایی در این زمینته وجتود دارد.  صدور خاک تنها محدود به خاک

 های غیرکشاورزی نیز انتقادهایی وجود دارد. برداری از خاک عالوه بر این در مورد کم و کیف بهره

ستال،  90  ایتران در طتول  هتای وسعت جتنتگتل  درصدی 99 توان به این موارد اشاره کرد: کاهش  از جمله پیامدهای تخریب خاک می      

در بیتش   زایی میلیون مترمکعب(، بیابان 50 کشور )معادل ساالنه پنج سد با ذخیره   میلیون مترمکعب در حوزه سدهای ۱90حدود   گذاری رسوب

  شدن جتهتانتی به اتمسفر و گرم  ای گلخانه  کشور، کاهش قابلیت تولید محصول و افزایش غلظت ورود گازهای  میلیون هکتار از اراضی 900 از 

 هوا. 
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 ۹۳۱1کاوی:  تخریب منابع خاک در فضای مجازی  سال  داده

 

 
 ریتوییت کاربر الیک توییت

 عدد( 997) % 70 111 1101 171

های این متوضتوع تتوستط  توییت

کاربر در این شبکه اجتماعتی  909

الیتک  ۱090منتشر شده و بیش از 

 اند. از سایر کاربران دریافت کرده

هتای حتول  نمودار انتشار تتویتیتت

موضوع تختریتب متنتابتع ختاک 

 بصورت شکل مقابل است.

توییت مرتبط بتا  970، حدود 9916میلیون کاربر فارسی زبان توییتر در سامانه ف ای مجازی دیتاک در سال  9/5با بررسی بیش از 

 موضوع تخریب منابع خاک در این شبکه اجتماعی شناسایی شده است. 

 رسد. ماه( به بیشترین مقدار خود می )دی ۱098( شروع به افزایش کرده و در ژانویه 9916)آبان  ۱097های این موضوع در نوامبر  توییت



 تحلیل و فرسایش خاک

شتود کته در آن ستلتستلته  ای گفته متی تحلیل خاک که عمدتاً به دلیل فرسایش است به پدیده      

گتردانتد. فترستایتش  اش بتاز متی پذیر نیست زمین را به حالت اولیه هایی که اکثراً بازگشت دگرگونی

ای به نقطه دیگر است. روند طبیعی آن  جابجایی الیه باالیی خاک به صورت مداوم یا انتقال آن از نقطه

های دینامیک عوامل فرسایش شامل آب، یخ، برف، هوا )باد(، گیاهان، حیوانات و انسان  توسط فعالیت

درصد فرسایش جهتانتی  89است. آب و باد دو عامل اصلی فرسایش خاک هستند که روی هم حدود 

گیری در تستریتع  دهند. اما عوامل غیرطبیعی از طریق مداخالت انسانی نیز نقش چشم زمین را شکل می

درصدی نر  فرسایش در جهان شده  90تا  90های انسانی موجب افزایش  روند فرسایش دارند. فعالیت

ختیتز بته  است. بر اساا اعالم سازمان ملل هر ساله مساحتی به اندازه کشور اوکراین از خاک حاصتل

میتلتیتارد تتن ختاک  75رود. ساالنه حدود  زدایی و تغییرات اقلیمی از بین می دلیل خشکسالی، جنگل

 تر از روند فرسایش طبیعی است.  برابر سریع 90تا  99فرساید که  می

میلیارد تن در ستال استت کته   9/5تا  ۱میزان فرسایش خاک در ایران بر اساا آمارهای مختلف       

برابر متوسط فرسایش خاک در آسیاست. به گفته فریده اوالد قبا نماینتده متجتلتس شتورای  9حدود 

ها و   های بین آن میلیون هکتار از مناطق کوهستانی کشور و دشت 9۱0اسالمی فرسایش آبی در بیش از 

میلیون هکتار مناطق خشک و بیابانی فاقد ناهمواری غالب است که ادامته  90فرسایش بادی در حدود 

این وضعیت به سیر قهقرایی محیط زیست، از تعادل خارج شدن زیست بوم، تهدید امنیتت غتذایتی و 

 (.9917شود )خبرگزاری خانه ملت،  حتی استقالل کشور منجر می
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با رسم ابر کلمات متتتن 

توییت کاربران ایترانتی 

درباره تختریتب متنتابتع 

، بته 9916خاک در سال 

رسیم که  شکل مقابل می

نشتتانتتگتتر تتتکتترار زیتتاد 

کلمات متنتابتع، ایتران، 

گسترش، اتالف، انهدام، 

آلودگی ، هوا، تخریب، 

 بافت و جمهوری است.

ها ابر کلمات توییت  



 در توییتر درباره تخریب منابع خاک موضوعات اصلی مطرح شده 

 آلودگی خاک 

های فرسایش خاک است که بته دلتیتل  آلودگی خاک یکی از بخش

دهتد.  ساز و تغییر محیط طبیعی خاک ر  متی ورود مواد شیمیایی انسان

ها، کتودهتا،  های نفتی، حالل های خاک هیدروکربن ترین آالینده رایج

سرب و دیگر فلزات سنگین است که بته دالیتل گتونتاگتون نتظتیتر 

های استخراجی در معادن، نقتل و انتتتقتال متواد کشتاورزی،  فعالیت

کنند. آلتودگتی  های شهری و صنعتی و غیره به خاک نفوذ می فاضالب

طتور  خاک با آلودگی دیگر منابع طبیعی مانند آب مرتتبتط استت. بته

خاص در مورد آب فرسایش خاک موجب افزایش ناخالصتی آب از 

ای متانتنتد  های کشاورزی، صنعتی، شهری و جاده طریق ورود آالینده

شود. در خصتوص تتغتیتیترات  نیتروژن، فسفات، ذرات فلز به آن می

تواند در آشفتگی میکروبی سهیم باشد.  بیولوژیک نیز تحلیل خاک می

ناپدید شدن بافت گیاهی محلی، کاهش حیوانات محلی و از بین رفتتن 

 تنوع زیستی و انقراض حیوانات از پیامدهای چنین تغییراتی است.
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 رابطه انسان و خاک 

های انسانتی مترتتبتط استت.  تخریب و فرسایش خاک قویاً به فعالیت

افزایش جمعیت در جهان موجب افزایش فشار بر منابتع ختاک شتده 

درصتد  96است. جمعیت شش میلیاردی جهان در حال استتتفتاده از 

تتریتن  مساحت زمین برای کشت محصوالت مورد نیازش است. بتیتش

شتود.  میزان تحلیل خاک در کشاورزی در حال تتوستعته یتافتت متی

ها و شهرها و تغییرات اقلیمی با منشأ بشری  زدایی، گسترش جاده جنگل

های بشری مؤثر بر ایتن رونتد استت. در حتوزه  ترین فعالیت از مهم

کشاورزی تبدیل مراتع به اراضی زراعی، افزایش کشت بتهتاری کته 

ها را در زمستان برهنه و خالی از پوشش گیاهتی و در متعترض  زمین

دهتد، استتتفتاده از  های باد و آب قترار متی فرسایش توسط جریان

شتود،  ماندن زمین در بین دو کشتت متی ها که موجب برهنه کش علف

استفاده از کودهای معدنی به جای کودهتای ارگتانتیتک از جتمتلته 

 اقدامات م ر برای خاک هستند.

برابر  2/5فرسایش خاک در ایران 

 متوسط جهانی

39%  

 %۱سایر موضوعات 
 %9آبی، آلودگی هوا، فرسایش خاک  بی

خسارت فرسایش 

 %99خاک ایران 

 %۱9خشکسالی، فرسایش خاک در ایران 

 %95بایو تروریسم 



 تخریب منابع خاک نسبت به موضوعایرانی توییتر رویکرد کاربران  

متقابالً مسائل اجتماعی مانند امنتیتت غتذایتی،      

پایداری، تغییرات اقلیمی، تسریع کربن، گتازهتای 

ای و تخریب خاک از طریق فرسایش و از  گلخانه

دست رفتن مواد آلی و مغذی رابطه نزدیتکتی بتا 

منابع خاک دارد. کاربری زمین و مدیریت ختاک 

اقتصتادی -طور گسترده توسط شرایط اجتماعی به

شوند. جابجایی جمعیت، دسترسی بازار،  تعیین می

های فرهنگی و نیز ثروت و فتقتر  آموزش و ارزش

برداران از زمین در این میدان نقش دارند. بتر  بهره

 ۱006استتاا اعتتالم ستتی.ای.ستتی در ستتال 

کارکردهای در معرض تهدید خاک عبارتنتد از: 

هتا،  توده شامل کشاورزی و جتنتگتل تولید زیست

ذخیره، تصفیه و انتقال مواد مغذی، مواد اولتیته و 

هتا و  ها، گونته آب، تنوع زیستی از جمله زیستگاه

ها، محیط  فتیتزیتکتی فترهتنتگتی انستان و  ژن

های انسانی، منابع مواد خام، منبتع کتربتن،  فعالیت

 شناسی. ذخایر میراث باستانی و زمین

بر اساا گزارش ارزیابی تخریب زمتیتن کته      

منتشر شده است  ۱099توسط سازمان فائو در سال 

میلیارد دالر در  90هزینه تخمینی تخریب خاک 

سال است که شامل عوامل خارجی منفی متانتنتد 

افزایش استفاده از کودها، از بتیتن رفتتتن تتنتوع 

شود. در ایران ارزش  زیستی و یگانگی مناظر نمی

دالر  ۱8های فلزی موجود در هر تن خاک  کانی

شود که با توجه به حجم خاک از  تخمین زده می

 میلیارد دالر است. 56دست رفته معادل 
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 نگران درباره 

 تخریب منابع خاک

در حوزه کشاورزی نیز با توجه به محدود بودن اراضی قابل کشت در       

گیر است. به گفتتته ع تو هتیتات ریتیتسته  ایران فرسایش آن بسیار چشم

فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسالمی خاک به عنوان بستر اصلی 

بدیلی در تولید محصول و تامین امنیت غذایی جامتعته  کشاورزی، نقش بی

دارد که باید مورد توجه جدی قرار گیرد. تغییر کاربری اراضی کشاورزی 

ها با موضوعاتی چون   دلیل ارتباط مستقیم آن ها به خاک، به و ورود آالینده

هتای  زیست، به یتکتی از چتالتش امنیت و ایمنی غذایی و پایداری محیط

تتا  9170های   تبدیل شده است. بین سال ۱9اساسی پیش روی بشر در قرن 

درصتد  ۱/059و در ایران  9/96سرانه اراضی قابل کشت در جهان  ۱001

 کاهش یافته است.



 حفاظت از خاک 

معنی کاهش میزان تلفات به نحوی است که سرعت فرسایش تقریباً بترابتر  جلوگیری از فرسایش خاک به       

ختوانتی  با سرعت طبیعی تلفات خاک باشد. اقدامات محافظت از خاک به دلیل اینکه با منافع کشتاورزان هتم

های کوتاه مدت محسوا نیستت  عالوه از آنجا که تغییرات خاک معموالً در بازه ندارد مورد استقبال نیست. به

کشد توجه به حفاظت از خاک برای کشاورزان وجه تشویقی مشتختصتی نتدارد. از  ها طول می و گاهی قرن

که هزینه رفع آلودگتی ختاک  طوری بر است. به سوی دیگر رفع آلودگی خاک فرآیندی بسیار زمانبر و هزینه

هتای درستت بتا جتلتب  گیری گذاری و تصمیم ترین حالت است. اما سیاست دالر در ارزان 5000تا  500بین 

نفعان توانسته در برخی مناطق مفید واقع شود. مثالً بر اساا گزارش فائو روند فرستایتش ختاک  مشارکت ذی

که این روند در خاورمیانه افزایشی بوده است. ایران با تخریب دو تتا  در برزیل و آمریکا کاهش یافته در حالی

 گیرد. ترین مناطق در جهان قرار می های مختلف در میان بحرانی بیست برابری خاک بنابر شاخص

گذاران در مجلس شتورای استالمتی  اظهار نظر کارشناسان و مدیران در حوزه محیط زیست و نیز قانون        

حکایت از این دارد که جدی بودن خطر تخریب منابع خاک و پیامدهای آن حداقل در کالم مورد تتأیتیتد و 

اگر آب و خاک را نتوانیم مدیریت کتنتیتم «توجه قرار گرفته است. از جمله نایب رییس مجلس گفته است: 

معنی استت و  توجه بود؟ این توسعه بی توان توسعه داشت و به آب و خاک بی معنی است. مگر می زندگی بی

 »اندازد. همه چیز ما را به خطر می
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 تخریب منابع خاک در بستر تلگرام
 

 

 

طور که در   همان 

شکل مشتختص 

استتت، متتیتتزان 

هتای  انتشار پست

این متوضتوع از 

 9916اوایل سال 

بطتور پتیتوستتته 

 بیشتر شده است.

 بازدید پست تعداد کانال

1971 8081 01,171,111 

پست تلگرامی مرتتبتط بتا  8980هزار کانال تلگرام در سامانه ف ای مجازی دیتاک، به  800با بررسی بیش از 

 رسیم. موضوع تخریب منابع خاک می



کتنتنتدگتان  برخی اقدامات انجام شده شامل تصویب کلیات طرح محافظت از خاک در مجلس شورای اسالمی و مقابله با آلتوده     

هایی مانند اجبار در پاکسازی خاک است. با این حال برخی فعاالن محیط زیست و کارشناسان این اقدامات را  خاک از طریق روش

 دانند.  کافی و متناسب با ابعاد بحرانی مسائل خاک در ایران نمی

هایی تتختصتصتی  گذاری شده بود گزارش که به عنوان سال محافظت از منابع خاک نام ۱095سازمان خواروبار جهانی در سال       

هتا اشتکتاالت   شمارد کته تتوجته بته آن رانی خاک لحاظ شود را بر می ها مواردی که باید در حکم  منتشر کرده که در یکی از آن

 سازد. مدیریتی در حوزه خاک را قابل تشخیص می
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 های خبری سایت تخریب منابع خاک در بستر وب
 

 
 های پوشش دهنده خبرگزاری تعداد خبر

 سایت خبری 579 خبر 5811

در نهایت تخریب منابتع 

ختتتتتتتتتتاک در 

های ختبتری   سایت  وب

بتا ایرانی نیز مطالعه شد. 

 9700بررسی بیتش از 

منبع خبری فارسی زبتان 

در ستتامتتانتته ختتبتتری 

ختتبتتر  5890دیتتتتتاک، 

مرتبط با موضوع یتافتت 

 شد.

 . خاک منبع تولید مواد و خدماتی است که به اکوسیستم و رفاه انسان وابستگی دارد.9

 رانی خاک این موضوع را لحاظ کرد. ها متنوع و متفاوتند و باید در حکم . خاک۱

 . مدیریت پایدار خاک9

 نفعان متفاوت  ای توسط ذی رشته . توجه به راهکارهای محلی و چندالیه و میان9

 . توجه به خواص شیمیایی و فیزیکی خاک و تأثیر تغییرات انسانی و غیرانسانی در این خواص بر پایداری خاک5

 . توجه به حفظ تنوع زیستی خاک6

 محیطی باشد. های تغییر کاربری خاک باید در زمینه ارزیابی جهانی به شرایط زیست . ارزیابی تأثیر فعالیت7

دهد بنابراین کاهش تخریب خاک مهم است و نسبت به بازپروری ختاک  وری خاک را کاهش می . تخریب خاک عملکرد و بهره8

 تر است.  تخریب شده بسیار کم هزینه

 شده بهتر از تغییر کاربری است. های تخریب . امکان بازپروری برای احیای خاک1
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اشتباه است اگر فکر کنیم فرهنگ پیش از این عمیق بوده و حاال ابزارهای ارتباطی چون شبکه اجتتتمتاعتی       

ها در واقع ابزار  رسان تلگرام آن را به دره سطحی بودن و ابتذال کشانده است. شبکه های پیام اینستاگرام یا گروه

ها غافل شد، ولی باید دانست که پیش از ظهور این ابزار فرهتنتگ و   توان از تاثیر آن اند و هرچند که نمی اشاعه

وجود داشته و این ابزارها هم بتیتشتتتر آن را بته نتمتایتش » مبتذل«ظاهر سطحی و به اصطالح  رفتارهایی به

گذارند و هم اینکه سرعت بیشتری در انعکاا دارند. در ف ای مجازی البته نتوک پتیتکتان انتتتقتادهتا بته  می

هاست که معموالً هنری جز رکیک بودن یا رفتارهای خودنمایانه ندارند. در اینتجتا  ها و برخی سلبریتی» شا «

ها به پشتتتوانته  کنیم. اینکه آیا سلبریتی کند بح  می های اجتماعی با فرهنگ روزمره چه می  درباره اینکه رسانه

 اند؟ شده» شا «ما » اصیل«  فالوئرهای خویش برای فرهنگ

 ها در گذر زمان سلبریتی

های ورزشی یونان باستان دانست که اهالی در ستایش آنتان شتعتر  ها را قهرمان شاید بتوان نخستین سلبریتی      

کردند. در دوره معاصر با تولد عکاسی و ثبت تصتویتر  ها تقدیم می  سرودند و هدیه و خوراک مجانی به آن می

ای پیدا کرد. یعنی تصویر ابرانسان ذهنی، تجسمی بیرونی یافت؛ قهرمان مشهور )چه  متحرک، شهرت معنای تازه

رغتم تتمتام   های مشهتور )بته نام( از آسمان به زمین آمد و همین تجسم بیرونی باع  شد تا آدم بدنام چه خوش

های فیلمسازی و سپس بازیگران را بته شتهترت رستانتد.  به نظر برسد. سینما ابتدا شرکت  یافتنی ها( دست فاصله

متیتالدی بتاعت  شتد  9160ها در دهه  نوشتند و پخش انبوه آلبوم ها از روابط خصوصی بازیگران می روزنامه

 هایی چون بیتلز شهرت جهانی پیدا کنند. گروه

های ابتدایی قرن بیستم، زمانی که برخی جوامع به سطحی از رفاه رسیدند، مردم عادی بتا ثتروت و  در دهه      

متدت بتا شتعتار  اوقات فراغت بیشتر، تمایل به زندگی بهتر پیدا کردند. اینجاست که آرزوی جوانیِ طتوالنتی

داد.  ای را تشکتیتل متی میالدی بخش مهمی از تبلیغات رسانه 9160و  9150های  تر در سراسر دهه زندگی سالم

شان زیبایی و سالم بتودن  شد که انگار گُلِ همیشه بهارند. گویی هنر اصلی ای روتوش می گونه ها به ستاره  چهره

 است. این امر تا به امروز نیز ادامه یافته است.

چرخید؛  گیر شد، شهرت فقط گردِ سَر صنعت سرگرمی نمی تدریج همه میالدی به 9160تلویزیون که از دهه      

ستویته  ها نیز تبدیل به ستاره شدند. اما ارتتبتاط عتمتودی و یتک ها، مسووالن و مجری بلکه واعظان، سخنران

انتد کته  تک کاربران ف ای مجتازی های جمعی در عرصه وب شکلی افقی به خود گرفت. حاال این تک رسانه

 الحیلی از هر سیاستمدار یا دانشمندی مشهورتر شوند. توانند با لطایف می

  ۱۳های اجتماعی    های جدید و غیررسمی در شبکه مرجعیت فرهنگی سلبریتی
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 نمایش و فروشِ توجه  جامعه

دُبور، انتدیشتمتنتد  گی» جامعه نمایش«جریان افقی ارتباط در اینترنت سبب شده است تا بیش از همیشه نظریه        

بورشتاین مورد توجه قرار گیرد. دانیل بورشتاین، مور  و اندیشمند آمتریتکتایتی، » رویداد شبه«فرانسوی و مفهوم 

بیند. او معتقد است انتشار و گسترش تصاویر  می ( Pseudo-eventرویداد ) ای را آکنده از شبه دنیای جدید رسانه

ای در نحوه نگاه ما به واقعیت جهان  ای، نشانه یک انقالب گرافیکی است که طی آن، تغییرات وسیع و گسترده رسانه

 سازند. رویداد می دهند، بلکه چیزهای کاذب یا شبه ها رویداد واقعی را گزارش نمی صورت گرفته است. رسانه

ای واقعی. اگتر  دهد در روایت قصه تر از اصل ماجرا هستند. مثل کاری که فیلمساز انجام می رویدادها جذاب شبه      

انگیز نیتستت.  اش هیجان شده گاه به اندازه قصه دراماتیزه بر فرض محال بتواند ماجرای واقعی را به تصویر بکشد، هیچ

هتای جتمتعتی  رویدادهاست. نکته اینجاست که اگر زمانی رستانته های شبه فهم بودن از دیگر ویژگی سادگی و همه

رویداد را  تک کاربران با استفاده از یک گوشی هوشمند ظرفیت ساخت شبه رویداد بودند، حاال تک سازنده این شبه

 دارد. 

رسد این ادعا در میدان اینستتتاگترام  شده، ولی به نظر می های گروهی مطرح  هرچند که ایده دبور در زمانه رسانه      

ای را »لتحتظته«هتا،  پتای پستت   «Like»یابد. ما در اوج سرگرمی و سرخوشی با کوبیدن هر تبلوری عینی می

های غیرواقعی برای متنِ  پایان لحظه تر اینکه اگر تماشای عب  و بی کنیم که با واقعیت نسبتی ندارد. ساده مصرف می

 مجازی و از آن باالتر صاحب شبکه مورد نظر )صاحب سرمایه( نان دارد.  بیننده آب ندارد، برای صاحب صفحه
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 ۹۳۱1های اجتماعی  در فضای مجازی  سال   های جدید و غیررسمی در شبکه کاوی:  مرجعیت فرهنگی سلبریتی داده

 

 

 

 

 

 ریتوییت کاربر الیک توییت

 عدد( 8070) % 10 01,911 068,851 09,581

هتتای ایتتن متتوضتتوع تتتوستتط  تتتویتتیتتت

کاربر در این شبکه اجتتتمتاعتی 90100

هزار الیک از  968منتشر شده و بیش از 

 اند. سایر کاربران دریافت کرده

های حول متوضتوع  نمودار انتشار توییت

 صورت شکل مقابل است. به

توییت مرتبط با  91580، تعداد 9916میلیون کاربر فارسی زبان توییتر در سامانه ف ای مجازی دیتاک در سال  9/5با بررسی بیش از 

 های اجتماعی  در این شبکه اجتماعی شناسایی شده است.   های جدید و غیررسمی در شبکه موضوع مرجعیت فرهنگی سلبریتی



به قول داگالا کلنر، جامعه نمایش، ابزارهای خود را بیشتر از طریق سازوکارهای مصرف، اوقات       

ای مبتتتنتی بتر  دهد؛ ابزارهایی که تحت حاکمیت فرهنگ رسانه فراغت، خدمات و سرگرمی بسط می

ستازی و  بازار و تبلیغات است. این تغییر ساختاری در جهت جامعه نمتایشتی، دربترگتیترنتده بتازاری

هتای  ستاالرانته بته حتوزه  های استعمارنشده زندگی اجتماعی و بسط نظارت دیوان سازی بخش کاالیی

ای است که مصرف بته درجته  سرگرمی، عشق و زندگی روزمره است. به بیان دبور، نمایش آن لحظه

 اشغال کامل زندگی روزمره رسیده باشد.

امر واقتع را  »زیرآب«کند و  صحبت می» نگاری واقعیت هرزه«اینجاست که بعدها بودریار از       

که ذاتی غیرواقعی دارد-نشیند و نمایش  گوید. تصویر به جای واقعیت می می »وانمایی«زند و از  می

 کند که مواجهه با واقعیت بیرون دیگر جذابیتی ندارد. چنان خودش را حاکم می -

کتنتد و  مان را پرت می دهیم. رسانه حواا در واقع ما لذت آن لحظه را به هر چیز دیگر ترجیح می      

کنیم که چرا در واقعیت ما شبیه فالن قهرمان یا ثروتمند نیستیم. اینتجتاستت کته کتاال  به این فکر نمی

شود برای توجه بیشتر به صحنه نمایش. مثالً متا بته  ای می کند و واسطه روابط اجتماعی را اسیر خود می

کتنتیتم و از  با دوربین ثتبتت متی (Live)جای لذت بردن از لحظه طلوع آفتاب آن را به شکل زنده 

بتریتم. پتس  شود بیشتر از تماشای صحنه اصلی لتذت متی ها و تاییدهایی که به سمت ما روانه می قلب

 فروشیم. مان را به توجه مجازی دیگر کاربران می تجربه واقعی
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با رسم ابر کلمتات متتتن 

توییت کتاربتران ایترانتی 

درباره موضوع در ستال 

، به شکتل متقتابتل 9916

رستیتم کته نشتانتگتر  می

تتتکتترار زیتتاد کتتلتتمتتات 

ایرانی، اینفلوئنسر، جوان، 

دوربین، عالقمند، عکس، 

دوربین، الکتترونتیتک و 

 ساز است.

ها ابر کلمات توییت  



 های اجتماعی    های جدید و غیررسمی در شبکه در توییتر درباره مرجعیت فرهنگی سلبریتی موضوعات اصلی مطرح شده 

 ها نمایشگاه شاخ

هتای  ها و شتا  از همین منظر سلبریتی

هتای متاهتری  اینستتاگترام فتروشتنتده

هتتتا   شتتتونتتتد. آن متتتحتتتستتتوب متتتی

انتد کته  گالدیاتورهای میدانی مجازی

برای استمرار حیات خود دست به هتر 

 زنتتنتتد و اگتتر روزی  کتتاری متتی

Likeمیرند. پس در عتیتن  نخورند، می

حال که باید نگران فرهنگ نتمتایشتی 

امروز جامعه ایتران بتود، ولتی بتایتد 

دانست که در بهترین وضعیت متمتکتن 

ای اجتماعی همچون اینستتاگترام  شبکه

یک نمایشگاه است و نه یک دانشتگتاه 
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های اینستاگرامی سلبریتی  

83%  

 %۱های ورزشی  سلبریتی
 %5های بازیگر  سلبریتی

 %90اینفلو ئنسرها 

نتاپتذیتر  خود اینستاگرام هم از همین عطش ستیتری

شود. به  تر می روز بزرگ دیده شدن کاربران، روزبه

تتوان از تتاثتیترات  عبارت دیگر، هرچند که نتمتی

گسترش روزافزون اینستاگرام غافل بود، ولی نبایتد 

توقعی غیرواقعی هم از آن داشت. تاسف عتالتمتانته 

خوردن بر اینکه چرا مردم به جای صتفتحته فتالن 

های فالن شا  اینتستتتا الیتک  فیلسوف، پای پست

زنند، کمی بترختاستتته از ختوی استنتوبتیتستم  می

پنداری( برخی از ماست. اینکه هر آنتچته  )خودویژه

مردم دوست دارند، نباید دوست داشته بتاشتیتم تتا 

 مان پیدا شود. تفاوت عالمانه

هتای  اگر به پربازدیدترین صفتحته

جهانی اینستاگرام مراجعه کتنتیتم 

تتای 1صفحه اول  90بینیم از  می

هتای عترصته  آن برای سلبتریتتتی

موسیقی، تتلتویتزیتون و ورزش 

است. در ایران هم بازیگران سینما 

و ورزشکاران در صتدر تتوجته 

کاربران اینستاگرام هستند. پس از 

این نظر پیشگام بودن صتفتحتات 

ها در اینستاگرام ایترانتی،   سلبریتی

 موضوعی جهانی است.



 

 

ای که ف ای سرگرمی ایتنتستتتاگترام را  البته عده      

متحتابتای  شناسند، به شدت به ف ای رکیک و بتی نمی

اند. از ستطتحتی  های این شبکه اجتماعی معترض شا 

اند و معتقدند اینها فکر مردم را بته  چیز شاکی شدن همه

اند. در حالی که باید گفت این افتکتار  انحراف کشانده

و این رفتارها پیش از این هم وجود داشته و تنها تتوان 

هتای رکتیتک را  نمود و بروز نداشته است. لتطتیتفته

اند، بلکه اینتهتا  های اجتماعی مجازی خلق نکرده شبکه

 جزوی از ادبیات و فرهنگ عامیانه ماست. 

ای شکسته و هر تتکته از آن دستت  در واقع آینه      

تواند خودش را در آن بنمایتانتد.  کاربری افتاده که می

این سطحی و رکیک بودن پیش از این هم در ادبتیتات 

ما وجود داشته است. یادمان باشد که عتبتیتد زاکتانتی 

دوره حافظ است و خبیثات سعدی در رکیک بودن  هم

توان تنها یک وجه اجتماعی و  شهره عام و خاص. نمی

ادبی قرون مختلف را نگریست و بر فرض تصور کترد 

 اندیشیدند. تمامی مردمان قرن هشتم همچون حافظ می

این نمود در دوره معاصر گذشته از شعر به عرصته       

هتای  گذارد. در دوره حکومت رستانته رسانه هم پا می

هتای ایترانتی و  گروهی در ایران نیز تصویر قتهترمتان

پوریای «بندد. اگر  خارجی بر سر در سینماها نقش می

تصویری ذهنی در میان مردم کتوچته و بتازار  »ولی

پشتت » غالمرضتا تتختتتی«داشت، ولی حاال عکس 

ها چسبانده شده. فروغ فرخزاد نیز پتس از  دخل بقالی

اش پر از  جنازه های تشییع  مرگش مشهورتر شد. عکس

 آشناست. های نام روشنفکران و نویسنده

حال سوال اینجاست که جتامتعته ایتران در دوره     

های مجازی به سمت سطحی شدن پیش  استیالی رسانه

هتا  مشهورها نیز شخصیت و جایگاه قبلتی رفته؟ آیا آدم

 را ندارند؟ 
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وجتویتی سترستری  پاسخ به این پرسش چندان ساده نیست، ولی جست      

دهد مردم کوچته و  های عرصه فرهنگ عامه در ایران نشان می درباره اتفاق

گرایانه هتمتراه  های پیشین نیز چندان با فرهنگ واال و نگاه نخبه بازار در دهه

خان صبا، غتالمتحتستیتن  اآ خالقی، ابوالحسن ای که روح اند. در زمانه نبوده

  هتا متهتمتان ها با برنامه گل خان محجوبی و دیگر بزرگان شب بنان، مرت ی

زغتم ختود  ای بته شدند، بسیاری از مردم دل در گرو ختوانتنتده ها می خانه

شماها بگید این دستت کتجته؟ کتی «تر داشتند. برای بسیاری فهم  مردمی

یتا » بوی جتوی متولتیتان«تر است یا فهم تصنیف  راحت» گه کجه؟ می

 خان وزیری؟ کلنل علینقی» دخترک ژولیده«آهنگ 

 »ستادگتی«هاست؛ تار دل مردم بتا  تر از این حرف البته موضوع ساده      

گاه مماا با غم عتالتمتانته  کوک است. برای همین دغدغه مردم عادی هیچ

های چندین شا   روشنفکران نبوده است. از طرف دیگر، بررسی روی پست

هایی مشابته و بستیتار ستاده و  دهد که این افراد کنش اینستاگرام نشان می

ر  از بینی و گونته عتمتل کترده و   های سه فهم دارند. از جمله عکس همه

های مینیاتوری، رقتص، فتحتش دادن، آواز  های پروتزی، داشتن سگ لب

خواندن، سیگار کشیدن، گُل کشیدن، گِله از پیری، گله از کم شدن فالوئر، 

ها بارها   وکار خویش و غیره. جالب اینکه مخاطبان در جواب آن تبلیغ کسب

 »دوستت داریم چون خودتی!«نویسند:  می

حال پرسش این است آیا هیچ روشنفکری حاضر است رفتارهایی مشابته      

 دهد؟ اصالً وقت چنین کارهایی دارد؟ ها انجام دهد؟ شأن او اجازه می شا 

 

رویکرد 

کاربران 

ایتترانتتی 

تویتیتتتر 

نسبت به 

 موضوع 



 ها زخم شاخ

شود، مربوط به امتروز و  گرایانه مبتذل محسوب می هایی که از منظری نخبه پس عالقه کاربران و عامه مردم به موضوع      

هتای  ها اگر زمانی در کوچه یا محله خویش مشهور بودند اکنون به کمک شبکته دیروز جامعه ایران نیست. میکروسلبریتی

های امروزی و دیروزی نیز در همین نکته است. وقتی از سراسر جهتان  اند. اتفاقا فرق شا  اجتماعی بُردی جهانی پیدا کرده

هتای  شوید. ایتن متوضتوع جتنتبته تان کنند، شما عالوه بر مشهور بودن واسطه تبلیغ یک کاال هم می اینترنت بتوانند دنبال

کنید و ناگهان از طرف یتک گتروه  مختلفی دارد. از منظر سیاسی شما با کلی بازی و کارهای محیرالعقول فالوئر جمع می

زنتنتد  ظاهر جدی می های به ها، حرف ترین صفحه شوید تا منافع آنان را تامین کنید. یعنی ناگهان غیرجدی سیاسی مامور می

کنند. در واقع مرجعیت اجتماعی که معموال با روندی جتدی هتمتراه  و مردم را به شوریدن علیه چپ و راست دعوت می

 تواند کاریزمای نظام سیاسی حاکم را به چالش بکشد. هایی کامال غیرجدی می ای جدی و کنش بوده، اکنون با پوسته

هتای غتیتررستمتی دارد و  شوند که جنبته تبلیغ کاالهایی می  ها واسطه این ماجرا وجهی اقتصادی هم دارد؛ یعنی شا       

گیری نوعی سبک زندگی غتیتررستمتی،  وجود آمده و شکل کنند. گردش مالی به های غالب آن را تبلیغ نمی معموال رسانه

هایی منتسب به فرزندان بترختی  کشد. این امر را بگذارید در کنار صفحه سبک زندگی رسمی جامعه را دارد به چالش می

هایی از ختود متنتتتشتر  های اقتصادی عکس مشهورند و در اوج بحران خوب  ژنکارگزاران نظام سیاسی؛ افرادی که به 

تتوانتد امتنتیتت  شان در ت اد است. این ت اد و شکاف درآمدی و طبقاتی متی زیستی پدران کنند که با شعارهای ساده می

 روانی جامعه را مخدوش کند. 
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های جدید و غیررسمی  مرجعیت فرهنگی سلبریتی

 های اجتماعی  در بستر تلگرام  در شبکه
 

 

 

طتور کته در   همان

شتتکتتل مشتتختتص 

استت، بتیتتشتتتتریتتن 

متتیتتزان انتتتتتشتتار 

هتتای ایتتتن  پستتت

موضوع در فتوریته 

)بهتمتن متاه  ۱098

 ( بوده است.9916

 بازدید پست تعداد کانال

15,981 60,811 111,851,111 

هزار پست تلگترامتی  69هزار کانال تلگرام در سامانه ف ای مجازی دیتاک، به بیش از  800با بررسی بیش از 

 رسیم. مرتبط با موضوع می



هتا در ف تایتی چتون  های سیاسی و اقتصادی را بگذاریم کنار، تغییر مرجعیت اجتماعتی ایتن شتا  اگر حتی چالش      

انتد، از  های جتامتعته های چندسویه انعکاا بحران توان نادیده گرفت. در واقع این افراد ضمن آنکه آینه اینستاگرام را نمی

های اجتماعی  اند، تبدیل به مرجعی اجتماعی برای بسیاری از مشکالت و بحران طرف دیگر به دلیل محبوبیتی که پیدا کرده

کم عالم بر عهده داشتند، اما اکنون این مرجعیت نزد کسانی  اند. اگر زمانی مرجعیت اجتماعی را افرادی جدی و دست  شده

نتالتنتد.  آمتده متی زنند و از اوضاع و شرایتط پتیتش کنند، بلکه شبیه دیگر کاربران غر می حلی ارائه نمی است که الزاما راه

توانند بتر نتفتوذ  شوند، می ها وقتی گذشته از صفحه شخصی، در یک گروه اجتماعی مجازی هم جلودار می میکروسلبریتی

 شود. خود بیفزایند. با این اتفاق مرجعیت اجتماعی به شکل قدیمی خودش به چالش کشیده می

ها باید کمی صبور بود و ف ایی ارتباطی شفتافتی  های ناشی از توجه بیش از حد به میکروسلبریتی البته برای رفع آسیب      

را پدید آورد تا خود کاربران بتوانند به تشخیص برسند. روزهای ابتدایی تولد سینما، تماشاگران موقع دیتدن فتیتلتم ورود 

قطار به ایستگاه از ترا فرار کردند. بعدها به تدریج با این فناوری آشنا شدند. اکنون هم همین است. به جای غر زدن ستر 

وقت خود افراد هستند که گتول ختیتلتی از  ای کاربران افزایش یابد. آن تدریج سواد رسانه الناا باید صبر کرد تا به  عوام

شبه  خورند. با وجود برخی تهدیدها، باید گفت که فرهنگ ایرانی یک های اینستاگرام را نمی های برخی شا  بازی شامورتی

 ها و پیشامدها را در خود حل کرده است. شبه فرو بریزد. تجربه نشان داده که این فرهنگ تمامی اتفاق ساخته نشده که یک
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 های خبری سایت های اجتماعی  در بستر وب  های جدید و غیررسمی در شبکه مرجعیت فرهنگی سلبریتی
 

 
 های پوشش دهنده خبرگزاری تعداد خبر

 سایت خبری 790 خبر 01,011
در متوضتوع در نهایت 

های ختبتری   سایت  وب

بتا ایرانی نیز مطالعه شد. 

 9700بررسی بیتش از 

منبع خبری فارسی زبتان 

در ستتامتتانتته ختتبتتری 

هزار  9۱دیتاک، حدود 

خبر مرتبط با متوضتوع 

 یافت شد.
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 بخش  ششم

 ۹۳۱7سناریوهای ایران 
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های پیشین با استفاده از روش تتحتلتیتل  همچون سال 9917پژوهی ایران  سناریوپردازی در آینده      

های پیشین  نسبت به سال 9917انجام شده است. پیشرفت پژوهش سال    (CIB)باالنس اثرات متقابل 

در روش انتخاب متغیرها برای انجام سناریوپردازی است. امسال برای نخستین بتار از روش آمتاری 

های کلیدی استفاده شده است. این روش هتم دقتت  قطعیت تحلیل عاملی برای مشخص کردن عدم

ای از ختبترگتان  های سابق دارد و هم دربردارنده نظرات طیف گسترده بسیار بیشتری نسبت به روش

است. از سوی دیگر امکان مداخله تعداد بیشتری از متغیرها را در فرآینتد ستنتاریتوپتردازی فتراهتم 

 کند که شرح آن در جدول زیر آمده است. می

 9916و  9915های  های سال در ادامه از آنجا که روش تحلیل باالنس اثرات متقابل در گزارش       

شتود.  طور مفصل معرفی شده است در اینجا از تکرار دوباره توضیحات مربوط به آن خودداری می به

پژوهی بدین شکل استفتاده  در عوض روش آماری تحلیل عاملی که برای نخستین بار در حوزه آینده

 شود. شکل مفصل و با جزییات معرفی می شود به می

 0197 0196 0195 پژوهی سال گزارش آینده

 900 900 915 تعداد کل متغیرها

تعداد متغیرهای دارای اهمیت و 

عدم قطعیت باال که وارد 

 سناریوپردازی شدند

7 99 9۱ 

 6 9 7 های کلیدی قطعیت تعداد عدم

روش مورد استفاده برای کاهش 

 مسائل

متغیر دارای اهمیت و  7انتخاب 

 7عنوان  قطعیت باال به عدم

 قطعیت کلیدی عدم

متغیر دارای اهمیت  99انتخاب 

بندی  قطعیت باال و دسته و عدم

ها در غالب سه گروه مسئله  آن

که هر کدام معرف یک 

 قطعیت بود. عدم

استفاده از تحلیل عاملی و 

عامل و  91متغیر به  900تبدیل 

دارای  عامل 6سپس انتخاب 

قطعیت باال از  اهمیت و عدم

 مورد. 91میان 

درصد متغیرهای دخیل در 

 سناریوپردازی
9% 99% 9۱٪ 
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یسر دارای مقادیر ویتژه امورد انتخاب شده که بنابر قاعده ک 6عامل  91در این گزارش پس از تحلیل عاملی از بین      

مسئله ایران به کمک این شتش  900درصد از واریانس نظرات خبرگان درباره میزان اهمیت  99است و بیش از  ۱باالی 

 مؤلفه قابل توضیح است. 

 

عنوان مؤلفه ششم به تحلتیتل  دارد که با توجه به نزدیکی به 9/151از میان این شش مؤلفه تنها مورد آخر مقدار ویژه       

 900توان گفت که همه  ها ترکیبی از چندین مسئله هستند، حتی می که هر یک از مؤلفه  افزوده شده است. با توجه به آن

اند. به طور دقیق، در  هنگام انتخاب متغیرهای نهایی برای سناریوسازی مورد توجه قرار گرفته 9917مسئله ایران در سال 

اند. در ادامه با محاسبه میانگین وزنی اهتمتیتت و عتدم  مسئله مختلف در نظر گرفته شده 9۱ذیل این شش مؤلفه نهایی 

دست آمده، شش مؤلفه نهایی که از اهمیت و عدم قطعیت بتاالیتی بترختوردارنتد،  مؤلفه اصلی به 91قطعیت هر یک از 

 9917توان گفت که برای ورود به مرحله سناریوپردازی در ستال  اند. بنابراین، می وارد فرآیند نهایی سناریوپردازی شده

 چند تفاوت عمده ر  داده است: 

 

عالوه بر آماره میانگین، از آماره واریانس نیز برای پیدا کردن متغیرهای نهایی برای سناریوپردازی استفاده شده است  -9

 های اصلی( )از طریق تحلیل عامل به شیوه تحلیل مؤلفه

  

های اصلی بر اساا شاخص اهمیت مستائتل هتم بتا  انتخاب تعداد متغیرهای نهایی هم با توجه به نتایج تحلیل مؤلفه -۱

 توجه به میانگین وزنی عدم قطعیت مسائل ذیل هر مؤلفه صورت گرفته است.

 

هایتی کته  به جای انتخاب تعداد منفردی از مسائل که میانگین هندسی اهمیت و عدم قطعیت باالتری دارند، از مؤلفه -9

های بترتتر  مؤلفه(، به اضافه میانگین هندسی مؤلفه 91قابلیت تبیین مقدار مشخصی از واریانس نظرات خبرگان را دارند )

قطعیت مسائل ذیل هرکدام باالتر است، برای سناریوپردازی استفاده شده استت. بترای  که میانگین وزنی اهمیت و عدم

 ها معیار انتخاب قرار گرفته است.  قطعیت هر یک از مؤلفه مؤلفه برتر میانگین هندسی اهمیت و عدم 6انتخاب 

 

درصد از واریانس نظترات ختبترگتان دربتاره  99مؤلفه برتر نهایی برای سناریونویسی، از طرفی حدود  6با انتخاب  -9

طور  اند، به مؤلفه قرار گرفته 6مسئله مختلفی که در ذیل این  9۱اهمیت مسائل قابل توضیح خواهد بود و از طرف دیگر، 

 اند. ضمنی در فرآیند سناریوپردازی مورد توجه قرار گرفته



های طبیعی و اجتتتمتاعتی  در بسیاری از سیستم

های اصتلتی وجتود  تعداد محدودی از پیشران

هتای  دارند که حالت سیستم را در وضتعتیتت

دهند. هتنتگتامتی کته از  مختلف توضیح می

ای برای شناسایتی و  ابزارهای متنوع و گسترده

ها استفاده شود، متغیترهتای  سنجش این سیستم

مختلف و انبوهی از اطالعات ارزشمند دربتار  

آید در حالی کته بتختش  سیستم به دست می

آمتده بتا  زیادی از این اطتالعتات بته دستت

یکدیگر همپوشانی دارند و بته بتیتان نتظتریت  

اطالعات شانتون و ویتور حشتو متحتستوب 

سازی اطالعات و پاسخ به  شوند. برای ساده می

توان با استتتفتاده از  مشکل حشو اطالعاتی می

های آماری مختلف گروهی از متغیرهای  روش

مورد سنجش را ذیل مفاهیم یتا متتتغتیترهتای 

بندی کرد که در معنای رایتج  تری دسته بزرگ

یتاد  یا مؤلفه عاملو عام آماری از آن با عنوان 

های مختلفی که بترای آن  شود و به روش می

 شود. گفته می »تحلیل عامل «وجود دارد

کته » یابی محور اصلی عامل«به عبارت بهتر  

هتای آمتاری از آن بته  به طور عام در روش

یتاد  یا تتحتلتیتل عتامتلتی عنوان تحلیل عامل

هتایتی  شود، تنها یتکتی  از انتواع روش می

ستازی و     شود که برای ختالتصته محسوب می

شتود و  ها از آن استتفتاده متی بندی داده دسته

هتای  های دیگری چون تحلتیتل متؤلتفته روش

وزن یتا عتمتومتی،  اصلی، حداقل مربعات بی

بیشین  انتظار و غیره  نیز وجود دارد. تتفتاوت 

ها در شیو  برخورد با موضتوع  اصلی این روش

واریانس مشترک و واریانس ختطتا هتنتگتام 

 های آماری مختلف است.  استفاده از روش
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های مختلف آمتاری  به تعبیر گسترده، روش

هتا و  ستازی داده بندی و خالصته برای دسته

متغیرهای مختلف کمی و کیفی، گسسسته و 

پیوسته و در سطوح مختلف سنجش استمتی، 

ای و مطلتق وجتود دارد. بته  ترتیبی، فاصله

همین دلیل باید انتختاب روش آمتاری بتر 

اساا هدف پتژوهتش انتجتام بتگتیترد و 

هتتایتتی کتته  هتتای متجتتمتتوعتته داده ویتژگتتی

گتتر بتتا آن ستتروکتتار دارد. در  پتتژوهتتش

از طریق پرسشنتامته  9917پژوهی ایران  آینده

اهمیت هر یک از مسائل ایران از ختبترگتان 

توانستنتد بته  پرسیده شده است. خبرگان می

 90هر یک از مسائل امتیازی بین صتفتر تتا 

بدهند که عدد صفر به معنای عدم اهمیت و 

به معنای بیشترین متیتزان اهتمتیتت  90عدد 

های مختتلتف بته   خبره با ویژگی 965است. 

پرسشنام  مربوط به اهمیت مسائل ایتران در 

هتتای  پتتاستتخ داده و ق تتاوت 9917ستتال 

کارشناسان  خود را از مسیر این پیمایتش در 

 اند. اختیار قرار داده

تحلیل عاملی اکتتتشتافتی 

 0197مسائل ایران در سال 

اگر تصور کنیم که هر یک از ختبترگتان بتر  

مبنای مشاهدات خود به امتیازدهی به هر یتک 

انتد، متاتتریستی بتا ابتعتاد  از مسائل پرداختتته

965X900    خواهیم داشت که مجمتوعته داد

دهتد.  اولیه برای تحلیل عامل را تشتکتیتل متی

هدف از این تحلیل پیدا کردن تعداد محدودی 

ها یا عوامل است که در کنار یکدیگتر  از مؤلفه

قابلیت توصیف درصدی مشخص از تغیتیترات 

یا واریانس نظرات خبرگان را داشتتته بتاشتد. 

مسئل  برتر ایتران بتر استاا  900بدین ترتیب 

های جدید قتادر  معیار میزان تغییراتی که مؤلفه

به توضیح آن هستند، به تتعتداد کتمتتتری از 

 شوند.  های اصلی تبدیل می مؤلفه

بر این اساا، در این گزارش تحتلتیتل عتامتل 

اکتشافی صورت گرفته است زیترا هتدف نته 

تأیید عوامل پنهان در نظتر گترفتتته شتده در 

چارچوبی نظری، که یافتن تعداد محتدودی از 

عوامل است که قابلیت تببین واریانس مشترک 

میان نظرات خبرگان را به میزانی قتابتل قتبتول 

 داشته باشد. 
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برای مشخص شدن بهتر هدف از تحلیل عامل اکتشافی، تصور کنید که سیستمی از تنها دو متغیر اصلی تشکیل شده باشد و تعدادی از      

توان نظر هر یک از خبرگان دربار  دو  خبرگان دربار  اهمیت هر یک از این دو متغیر ق اوت کرده باشند. برای نمایش این دو متغیر می

توان ساختارهایی را در  متغیر را در یک دستگاه مختصات دوبعدی و از طریق نمودارهای پراکنش نشان داد. سپس به صورت چشمی می

 میان نظرات خبرگان شناسایی کرد.

اند، بیشتر شود. در نتتتیتجته دیتگتر بتا  متغیر و تعداد خبرگانی که در ق اوت شرکت کرده 900حال تصور کنید که تعداد متغیرها به      

تتوان  سازی کرد امتا متی توان نظرات خبرگان دربار  متغیرهای مختلف را بصری بعدی به راحتی نمی استفاده از نمودارهای دوبعدی و سه

ای بر روی این ف ا را به خود اختصاص دهد. حال با افتراز ایتن  بعدی را تصور کرد که در آن نظر هر یک از خبرگان نقطه 900ف ایی 

 توان ساختارهای مشابهی را در میان نظرات خبرگان شناسایی کرد.  های محاسباتی می بعدی با استفاده از الگوریتم 900ف ای 

های اصلی و دیگر  هدف از تحلیل مؤلفه     

های کاهش ابعاد، تبدیل ایتن ف تای  روش

بعدی به تعداد کمتری از ابعاد است به  900

( همپوشانی و حشتو متیتان 9صورتی که )

( بتا ۱اطالعتات کتاهتش پتیتدا کتنتد؛ )

سازی مجموع  داده امکان تتفتستیتر  خالصه

بندی تتعتدادی  ( با گروه9بهتر فراهم شود؛ )

از متغیرهای آشکار در یک یا چند عامل یا 

های اصتلتی ستیتستتتم  مؤلف  پنهان پیشران

( با شناسایی متجتمتوعت  9شناسایی شود و )

تر و جدیدی از متغیترهتا، امتکتان  کوچک

های آمتاری بتعتدی فتراهتم شتود.  تحلیل

مراحل انجام تحلیل عامتل اکتتتشتافتی در 

 متقتابتلدر شکل  9917پژوهی ایران  آینده

 نمایش داده شده است. 
(. کاربرد روش 9916شکل همراه با جرح و تعدیل مخصوص به این پژوهش، از مقال  زیر اقتباا شده است:  زبردست، اسفندیار )

 ای )موردپژوهشی: سنجش وضعیت پایداری اجتماعی در کالنشهر تهران( ریزی شهری و منطقه در برنامه (EFA)تحلیل عامل اکتشافی
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 ها برای انجام تحلیل عامل کنترل تناسب داده

های موجود بترای  که مشخص کنیم آیا تعداد نمونه  انجام این مرحله از تحلیل مستلزم پاسخ به دو پرسش مجزا است. نخست آن 

ها یا مشاهدات به تعداد متتغتیترهتا اهتمتیتت  کند یا نه. برای پاسخ به این پرسش نسبت تعداد نمونه انجام تحلیل عامل کفایت می

و KMO در منابع آمده است اما متعتمتوالً از دو آزمتون  9به  ۱0تا  9به  9اساسی دارد. برای این نسبت مقادیر مختلفی چون 

مستئتلت  ایتران  900مجموع   9917پژوهی ایران  شود. در آینده بارتلت برای اطمنیان از این موضوع استفاده می-آزمون کرویت

یا مشاهده در نظتر گترفتتته شتده   های مجموعه داده و ق اوت هر یک از کارشناسان به عنوان یک نمونه متغیرها یا همان ستون

برقرار است. همچنین برای  9به  9مشاهده یا نمونه وارد تحلیل عاملی شده است و حداقل نسبت  965متغیر و  900است. بنابراین، 

 اطمنیان از کفایت تعداد مشاهدات نتایج این دو آزمون آماری نیز در جداول زیر آمده است. 

 0/۳41 (KMOآزمون کفایت نمونه کایسر، میر و اولکین )

 
 آزمون بارتلت کروی

 19045/9۳1 حدود خی دو )مربع کای(
 4۳50 درجه آزادی

 0/000 معناداری

که مخفف کایسر، میر و اولکین است، مبتنتی بتر متحتاستبت  ستهتم KMO اساا آزمون       

واریانس میان متغیرهای مختلف  و تخمین این موضوع است که چه میزان از این واریانس ممکن 

است مشترک باشد. پس از گرفتن میانگین میان ضرایب دوتایی محاسبه شده میان متغتیترهتا، در 

تتر بتاشتد،  عددی بین صفر و یک خواهد بود که هرچه به یک نزدیتک   KMOنهایت شاخص

ها برای انجام تحلیل عتامتلتی  شود و در نتیجه، مجموع  داده تناسب مشاهدات با متغیرها تأیید می

بستیتار  0/1قابل قبول است و ضرایتب بتاالی  0/6مناسب است. به طور مرسوم، ضرایب باالی 

 شود.  مطلوب محسوب می

بارتلت نیز در واقع نوعی آزمون فرض آماری است. فرض صتفتر آزمتون -آزمون کرویت      

های مختلفی از مشاهدات است. به عبارت بهتر، اگر چنتدیتن  های نمونه مبتنی بر همگنی واریانس

مشاهد  گردآوری شده برای این گزارش بگیریم و واریانس متتغتیترهتا را  965نمون  مختلف از 

ها با یکدیگر برابرند. در صتورت  گوید که این واریانس محاسبه کنیم، فرض صفر این آزمون می

های جمعیت است تأیید  عدم تأیید فرض صفر، فرض یک آزمون که مبتنی بر ناهمگنی واریانس

گونه که از جدول  شود و در نتیجه، مجموع  داده برای انجام تحلیل عامل مناسب نیست. همان می

 کند.  باال مشخص است، هردو آزمون تناسب داده برای انجام تحلیل عامل را تأیید می
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 تعیین روش و تعداد عوامل

یتابتی  عتامتل«های مختلف دو روش  گیرد اما از میان روش های مختلفی صورت می گونه که گفتیم استخراج عوامل به شیوه همان      

از شهرت بیشتری برخوردارند. روش اول همان روشی است که در کاربرد مترستوم از    »های اصلی تحلیل مؤلفه«و    »محور اصلی

هاست.  دست کم سه نوع از واریتانتس  کنند. تفاوت این دو  روش در نوع برخورد با انواع واریانس آن با عنوان تحلیل عاملی یاد می

 در تحلیل عامل وجود دارد که باید به آن توجه کرد: واریانس مشترک، واریانس خاص و واریانس خطا.

هتای  شود. هنگام تحلیل عامل اکتشافی، بسته به اهداف پژوهش و نوع داده به مجموع این سه نوع واریانس، واریانس کل گفته می      

های اصلی و اگر تنها واریانس مشترک در نظر گترفتتته شتود، از  موجود اگر واریانس کل در نظر گرفته شود از روش تحلیل مؤلفه

شود. به عبارت بهتر، پس از استخراج ماتریس همبستگی یا ماتریس کتوواریتانتس، اگتر متقتادیتر  یابی محور اصلی استفاده می عامل

یابی محور اصلی و اگر مقادیر قطری ماتریس یک در نظتر گترفتتته  مشترک به عنوان مقادیر قطر اصلی انتخاب شوند، از روش عامل

های اصلی برای شناسایی عوامل نهایی استفاده شده است. با وجود تفاوت در این دو نوع اصلی تتحتلتیتل  شوند از روش تحلیل مؤلفه

از نظر تعداد عوامل و درصتد واریتانتس  افزار های مختلف استخراج عوامل در نرم دهد که روش عامل اکتشافی، جدول زیر نشان می

 بندی مسائل ذیل عوامل مختلف تاحدودی متفاوت است.  دهند هرچند دسته تبیین شده دقیقاً نتایج یکسانی را ارائه می

 افزار( روش استخراج عوامل )با استفاده از نرم
 تعداد عوامل نهایی

 )با معیار کایسر(
درصد تجمعی 

 واریانس تبیین شده
 ۶9 ۱۳/۳۶9 (Principal Axis Factoringیابی محور اصلی ) عامل

 ۶9 ۱۳/۳۶9 (Principal Component Analysisهای اصلی ) تحلیل مؤلفه
 ۶9 ۱۳/۳۶9 (Unweighted Least Squareوزن ) حداقل مربعات بی

 ۶9 ۱۳/۳۶9 (Generalized Least Squareحداقل مربعات عمومی )
 ۶9 ۱۳/۳۶9 (Maximum Likelihoodبیشینة انتظار )

 ۶9 ۱۳/۳۶9 (Alpha Factoringیابی آلفا ) عامل
 ۶9 ۱۳/۳۶9 (Image Factoringیابی تصویر ) عامل

های اصلی وجود دارد. نخست آن کته هتدف،  در این پژوهش دو دلیل عمده برای استفاده از روش تحلیل مؤلفه

هایی است که بتوانند بیشترین میزان تغییرات را توضیح دهند. به عبارت بهتر، هتدف پتیتدا  شناسایی کمترین عامل

کردن ابعاد پنهان در متغیرهای اصلی نیست. برای مثال، هنگام تحلیل در علوم اجتماعی ممکن است هتدف پتیتدا 

ای که بتواند دو بعد مربوط به یک پدید  اجتماعی )مثالً دو بعد  گونه های آماری باشد به کردن عامل پنهان در داده

یابی محور  اعتماد و روابط اجتماعی در متغیر پنهان سرمای  اجتماعی( را توضیح دهد. در این حالت استفاده از عامل

اصلی نتایج بهتری خواهد داشت زیرا واریانس خاص مربوط به دو بعد اعتماد و روابط اجتماعی و واریانس ختطتا 

برد. اما در پتژوهتش حتاضتر  را با قرار دادن مقادیر مشترکات در قطر ماتریس همبستگی یا کوواریانس از بین می

تک متغیرها )واریانس خاص( نیز بتایتد در  های ذهنی خبرگان دربار  میزان اهمیت تک مشخص است که ق اوت

 های اصلی استفاده شده است. های نهایی در نظر گرفته شود. در نتیجه از روش تحلیل مؤلفه انتخاب مؤلفه
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دهی  مسئله و مقیاا نمره 900دلیل دوم آن است که با توجه به شناخت قبلی از پرسشنام  مربوط به پژوهش که شامل       

مقایس  ذهنی را انجام دهند تا پرسشنامه تکمیتل شتود. ایتن  9000فرض باید حدود  طور پیش صفر تا ده است، خبرگان به

دهد. در نتیتجته  ها افزایش می های ذهنی ناشی از تصادف را در داده حجم عظیم فعالیت ذهنی امکان ایجاد خطا و ق اوت

الزم است که به واریانس خطا نیز در انتخاب روش تحلیل عامل توجه شود. بنابراین،  هم با توجه به هدف پژوهش هم بتا 

 های اصلی استفاده شده است. ها از روش تحلیل مؤلفه های موجود در داده توجه به شناخت قبلی از انواع واریانس

سازی کرد. هدف از تحلتیتل  توان در ف ایی صدبعدی بصری متغیر را می 900فرض، مشاهدات مربوط به  طور پیش به      

ای که بیشترین میزان تغییرات قابل توضیح باشد. قواعد متتعتددی بترای  گونه عامل شناسایی تعداد کمتری از ابعاد است به

انتخاب تعداد بهین  عوامل وجود دارد که قاعد  کایسر، آزمون و نمودار دامن  کوه، درصد تجمعی تغییترات و غتیتره از 

گوید، متقتادیتر  هاست. در این پژوهش از دو قاعد  کایسر و درصد تجمعی استفاده شده است. قاعد  کایسر می جمل  آن

ها یک یا بیشتر از یک باشد، عوامل بهین  قابل انتخاب برای تحلیل عاملی هستند. قاعد   ویژه عوامل متعامدی که مقدار آن

درصتد از واریتانتس  60ای ادامه یابد که  درصد تجمعی نیز مبتنی بر این است که انتخاب عوامل دست کم باید تا مرحله

 داده توضیح داده شود.

 SPSSعالوه بر قواعد انتخاب تعداد عوامل بهینه، یکی از دالیل اصلی شباهت در نتایج جدول فوق آن است کته       

شوند از ضریب همبستگی پیرسون بترای تشتکتیتل متاتتریتس  ای یا نسبی سنجیده می برای متغیرهایی که در سطح فاصله

های مختلف استختراج  شود که در ادامه الگوریتم کند. این موضوع سبب می همبستگی اولیه برای تحلیل عامل استفاده می

گونه که گفتیم، برای این سطوح ضرایب همبستگتی کتنتدال،  عوامل نتایجی تقریباً یکسان داشته باشند در حالی که همان

تر باشند. هنگامی که ضرایب همبستگی مربوط به ماتریس هبستگی اولتیته بته شتیتو   اسپیرمن و غیره ممکن است مناسب

های مختلف نیز به محاسب  مقادیر ویژه و بارهای عاملی متفتاوتتی  متفاوتی محاسبه شود، مراحل بعدی تحلیل عامل به شیوه

بندی مسائل ذیل عوامل متختتتلتف نشتان  منجر خواهد شد که خود را در اعمال قاعد  انتخاب تعداد بهین  عوامل و دسته

توان ضرایب همبستگی مختلفی را بترای تشتکتیتل  می  XLSTATافزار ، در نرمSPSSافزار  خواهد داد. بر خالف نرم

 ماتریس همبستگی اولیه انتخاب کرد که تفاوت در نتایج نهایی در جدول زیر قابل مشاهده است. 

 

 های اصلی ضریب همبستگی مورد استفاده برای تحلیل مؤلفه
 تعداد عوامل نهایی

 )با معیار کایسر(
درصد تجمعی 

 واریانس تبیین شده
 ۱۳/۱۱4 ۶9 ( )پارامتری(nضریب همبستگی پیرسون )
 ۱۳/۱۱4 ۶9 ( )پارامتری(n-1ضریب همبستگی پیرسون )

 ۱۱/515 ۶9 ای اسپیرمن )ناپارامتری( ضریب رتبه
 5۳/1۹۶ ۶9 ای کندال تاو )ناپارامتری( ضریب رتبه
 91/51۱ ۶9 )پارامتری( Polychoricکریک  ای پلی ضریب رتبه
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گونه که مشخص است، با توجه به نحو  سنجش اهمیت مسائل در این گزارش استفاده از ضرایب همبستگتی متختتتلتف  همان      

های مربوط به هر یک از ایتن ضترایتب تتوجته کترد. ضتریتب  فرض ای و نسبی ممکن است اما باید به پیش های رتبه برای سنجه

( 9( بین متغیرها رابط  خطی بترقترار بتاشتد و )۱ها نرمال باشد، ) ( توزیع داده9همبستگی پیرسون هنگامی قابل استفاده است که )

کریک هنگامی قابل استفاده هستتنتد کته آمتار  مشاهدات باالی خط رگرسیون قرار بگیرد. به عبارت بهتر، ضرایب پیرسون و پلی

مسئلت  ایتران در ستال  900پارامتری قابل استفاده باشد. در نتیجه برای فهم این موضوع آزمون نرمال بودن شاپیرو برای هریک از 

کنند و در نتیجه استفاده از ضترایتب  یک از متغیرها از توزیع نرمال پیروی نمی دهد که هیچ آزمون شده است. نتایج نشان می 9917

 همبستگی ناپارامتری دقت بیشتری خواهد داشت. 

کند، استفاده از ضریب همبستگی اسپیرمن و کندال بترای تتحتلتیتل  ها از توزیع نرمال پیروی نمی با توجه به آن که توزیع داده      

گونه که جدول صفتحته قتبتل  آید آن است که همان های اصلی نتایج بهتری خواهد داشت. مشکلی که در اینجا به وجود می مؤلفه

های نهایی برای چرخش عامل و درصد واریانس تبیین شده در این دو روش با یکدیگر متفاوتند. ضریب  دهد، تعداد مؤلفه نشان می

ها را دارد اما برای استفاده از ضتریتب  ای اسپیرمن با تعداد کمتری از عوامل توان توضیح درصد بیشتری از واریانس میان داده رتبه

درصد تبیین واریانس، نیازمند استفاده از یک عامل بیشتر است. بنابراین، برای اطمینان از صحتت  60کندال برای رسیدن به حداقل 

 اند.  نتایج نهایی چرخش عوامل با استفاده از هر دو ضریب انجام گرفته و نتایج با یکدیگر مقایسه شده

 عوامل الزم با استفاده از ضریب اسپیرمن عوامل الزم با استفاده از ضریب کندال

 درصد تجمعی درصد واریانس مقادیر ویژه درصد تجمعی درصد واریانس مقادیر ویژه ها مؤلفه
F1 279966 279966 279966 349157 349157 349157 
F2 59034 59034 339000 59866 59866 409023 
F3 39537 39537 369537 39918 39918 439941 
F4 29748 29748 399285 39041 39041 469981 
F5 29227 29227 419511 29391 29391 499372 
F6 19952 19952 439463 29050 29050 519423 
F7 19862 19862 459325 19967 19967 539390 
F8 19646 19646 469971 19761 19761 559152 
F9 19484 19484 489455 19560 19560 569712 

F10 19394 19394 499849 19394 19394 589106 
F11 19336 19336 519185 19368 19368 599474 
F12 19313 19313 529497 19338 19338 609811 
F13 19223 19223 539721 19236 19236 629047 
F14 19207 19207 549927 19197 19197 639244 
F15 19127 19127 569054 19140 19140 649384 
F16 19117 19117 579171 19101 19101 659485 
F17 19050 19050 589220 19040 19040 669525 
F18 19010 19010 599231 09982 09982 679507 
F19 09967 09967 609197 … … … 
F20 09944 09944 619141 … … … 
F21 09933 09933 629073 … … … 
F22 09929 09929 639002 … … … 
F23 09892 09892 639894 … … … 

... ... ... ... … … … 
F99 09217 09217 999798 09084 09084 999924 

F100 09202 09202 1009000 09076 09076 1009000 

به بعد، با قاعد  کایسر نیازی به انتخاب عوامل جدید نیست. با استفاده از معیار درصد تجتمتعتی،  98مشخص است که از عامل       

درصد برسد، انتخاب عوامل بیشتر چندان ضرورتتی نتدارد. در  60هنگامی که درصد تجمعی واریانس توضیح داده شده به باالی 

های نهایی در نظر گرفته شود اما پیش از انتخاب روش دوران متتتعتامتد  عامل برای این پژوهش باید به عنوان مؤلفه 91یا  98نتیجه 

 گیری کرد.  باید دربار  انتخاب شیو  دوران عوامل تصمیم



  
  

071 
7۹۳۱پژوهی ایران  آینده  

 انتخاب روش دوران عامل

گذاری نهایی عوامل است. تصور کنید مشاهدات مربتوط بته  هدف از دوران عوامل تسهیل تفسیر نتایج و نام      

تتوان بتر  سازی شده باشند. در نتیجه هر نقطه روی این نمودار را متی دو متغیر بر روی محورهای پراکنش بصری

ای دوران دهیم که متقتادیتر  گونه روی دو محور افقی و عمودی تصویر کرد. حال اگر محورهای مختصات را به

مربوط به تصویر کردن مشاهدات مربوط به یکی از این دو متغیر بر روی یکی از محورهای مختصات بیشتیتنته و 

مقادیر مربوط به تصویر مشاهدات مربوط به متغیر دیگر بر روی محور دوم بیشینه شود، امکان تفسیتر نتتتایتج بتا 

 گیرد. سهولت بیشتری صورت می

به بیان محاسباتی، واریانس تبیین شده در مرحل  اول تحلیل عامل بار دیگر بر روی تعداد کمتری از عتوامتل        

دهند  تعتدادی از متتتغتیترهتای  ای که هر یک از عوامل جدید توضیح گونه شود به نهایی انتخاب شده توزیع می

مشاهده شده باشند و به بیان بهتر، بیشترین بار عاملی را تنها بر روی یکی از عوامل داشته باشند. بنابراین، هتنتگتام 

دوران عوامل واریانسی که در مرحل  نخست با تعداد مشخصی از عوامل توضیح داده شده است، بدون تغییر باقی 

ای که بیشترین میزان واریانس هر یتک از  گونه شود به ماند اما این واریانس با دوران عوامل مجدداً توزیع می می

 متغیرها تنها بر روی یکی از عوامل قرار بگیرد. 

بندی در این زمینه دوران متتتعتامتد و  ترین دسته گیرد اما مهم های مختلفی انجام می چرخش عوامل به روش      

مانند و  متمایل مورب است. در دوران متعامد محورهای مختصات پس از دوران عوامل بر یکدیگر عمود باقی می

هتای  لحاظ محاسباتی از روش در نتیجه هنگامی مناسب است که عوامل از یکدیگر مستقل باشند. دوران متعامد به

شود که هریک مزایا و کاربردهای ویژ  ختود را  مختلفی چون واریماکس، کوارتیماکس و وایماکس انجام می

دارند. پس از آن که دوران صورت گرفت، از ضرایب ماتریس همبستگی میان عوامل و متغیرها بتا عتنتوان بتار 

بندی متغیرها در ذیل عوامل خواهد بود. در دوران متورب متتتمتایتل  شود که معیار نهایی برای دسته عامل یاد می

ای با یکدیگر داشتتته بتاشتنتد.  عوامل پس از دوران الزاماً بر یکدیگر عمود نخواهند بود و ممکن است هر زاویه

شود که میان عوامل همبستگی وجود داشتته بتاشتد. دوران  بنابراین، هنگامی از دوران مورب متمایل استفاده می

 شود.  اوبلیمین و پرومکس انجام می های مختلفی چون دایرکت  لحاظ محاسباتی از روش مورب متمایل نیز به

روش محاسباتی اوبلیمین روش اصلی دوران مورب مایل عوامل و روش پرومکس در واقع تخمینی از روش       

کند. پس از دوران با استفاده از ضرایب ماتریس الگوی  تر می های بزرگ محاسبات را ساده اول است که در داده

های رگرسیونی است و ضرایب ماتریس ساختار عوامل که مشابه  عوامل که مشابه با ضرایب رگرسیونی در تحلیل

طور کتلتی دوران  شود. به بندی متغیرها استفاده می با ماتریس بار عامل در روش متعامد است، برای تفسیر و دسته

شود و در نتیجه، معموالً پس از مطالع  میزان همبستتتگتی  متعامد نوع خاصی از دوران مورب متمایل محسوب می

 شود.  گیری می میان عوامل با استفاده از دوران متمایل مورب، دربار  استفاده از دوران متعامد تصمیم
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بر همین اساا، در این پژوهش نیز نخست دوران عوامل به شیو  مورب متعامد و با استتفتاده 

 91از روش اوبلیمین و با ضریب دلتای صفر انجام گرفته است و ماتریس همبستگتی متیتان 

عامل استخراج شده مطالعه شده است. از آنجا که همبستگی میان تعدادی از عوامل نتهتایتی 

است، نتایج نهایی بر اساا دوران تمایل مورب اوبلیمین با استفتاده  0/9۱باالتر از قدر مطلق 

از دو ضریب اسپیرمن و کندال گزارش شده است. در جداول این صفحه و صتفتحته بتعتد 

 همبستگی میان عوامل گزارش شده است. 

 ای کندال( همبستگی میان عوامل پس از دوران مورب مایل اوبلیمین )بر اساس ضریب همبستگی رتبه
    D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D1

1 
D12 D13 D14 D15 D16 D17 D18 D19 

 کیفیت سالمت
D1 19000 09203 09163 09246 09391 09296 -09113 09142 09161 09300 09371 09220 09331 09044 09162 09238 09307 09177 09081 

 تحوالت فرهنگی
D2  19000 09173 09363 09024 09114 -09018 -09137 09092 09455 09342 09117 09222 09022 -09044 09132 09055 09157 09103 

 انسجام اجتماعی
D3   19000 -09032 09103 09067 09169 -09047 09179 09281 09203 09287 09183 09310 09148 09292 09186 -09016 09131 

 ای امنیت منطقه
D4    19000 09114 09114 09087 -09021 -09012 09355 09264 09137 09239 09280 -09074 09104 09071 09170 09308 

 های محیط زیست آلودگی

D5     19000 09379 09071 09305 09219 09179 09352 09299 09383 09185 09118 09167 09393 09249 09133 

 توسعه اقتصادی
D6      19000 09008 09073 09228 09193 09232 09107 09317 09137 09173 09182 09256 09322 09124 

 کیفیت حکمرانی
D7       19000 09111 -09005 09055 09081 09105 09137 09185 -09047 09186 09056 09040 09099 

 انسداد تحول اقتصادی
D8        19000 09107 -09015 09142 -09012 09083 -09038 09051 09018 09100 09140 -09050 

 اقتصاد کالن
D9         19000 09092 09142 09245 09215 09146 09212 09107 09059 09121 09039 

 های اجتماعی تقابل
D10          19000 09402 09175 09356 09232 09076 09250 09063 09114 09222 

 های اجتماعی آسیب
D11           19000 09231 09426 09192 09160 09272 09252 09221 09207 

 بحران آب
D12            19000 09273 09213 09269 09100 09272 09156 09165 

 آموزش و تحقیقات
D13             19000 09165 09048 09277 09337 09243 09195 

 داخلیثبات 
D14              19000 09140 09248 09146 -09072 09358 

 بحران نهادهای مالی
D15               19000 -09067 09153 09021 09165 

 ها رسانه
D16                19000 09142 09141 09177 

 آموزش و پرورش
D17                 19000 09221 09121 

 گردش سرمایه
D18                  19000 09111 

 سیاست جهانی
D19                                     19000 
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 ای اسپیرمن( همبستگی میان عوامل پس از دوران مورب مایل اوبلیمین )بر اساس ضریب همبستگی رتبه
    D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13 D14 D15 D16 D17 

 کیفیت سالمت

D1 19000 09149 09034 09183 -09102 09253 09370 -09039 09158 09262 09322 09213 09127 09304 09158 09239 09256 

 تحوالت فرهنگی

D2  19000 -09044 09295 -09035 09077 09008 09065 09109 09406 09270 09102 09146 09174 -09010 09183 09078 

 ثبات داخلی

D3   19000 09242 09181 -09040 09141 09176 09145 09166 09124 09129 09245 09048 09132 09173 09133 

 ای امنیت منطقه

D4    19000 09127 09129 09144 09105 09065 09366 09275 09183 09018 09266 -09035 09155 09123 

 کیفیت حکمرانی

D5     19000 09053 09105 -09063 09063 09061 09094 09126 09181 09134 09006 09205 09143 

 توسعه اقتصادی

D6      19000 09357 -09041 09228 09123 09222 09119 -09053 09284 09140 09154 09235 

 های محیط زیست آلودگی

D7       19000 -09124 09260 09177 09369 09345 09098 09412 09124 09154 09384 

 سیاست جهانی

D8        19000 -09012 09078 09002 09071 09111 -09008 09089 09050 09038 

 اقتصاد کالن

D9         19000 09113 09193 09293 09178 09243 09245 09166 09124 

 های اجتماعی تقابل

D10          19000 09365 09166 09247 09321 09073 09269 09081 

 های اجتماعی آسیب

D11           19000 09253 09199 09432 09175 09270 09262 

 های ساختاری بحران

D12            19000 09283 09288 09304 09145 09328 

 انسجام اجتماعی

D13             19000 09129 09140 09289 09211 

 آموزش و تحقیقات

D14              19000 09063 09275 09367 

 های مالی بحران نهاد

D15               19000 -09051 09167 

 ها رسانه

D16                19000 09171 

 آموزش و پرورش

D17                                 19000 

دارند، در واقع ضرایبی هستند که همبستگی شدید متیتان دو  0/9۱هایی که همبستگی باالتر از  ضریب

اند. برای مثال، در تحلتیتل  زمینه خاکستری در جداول نشان داده شده  کنند و با پس عامل را گزارش می

 و  D10های اجتمتاعتی های اجتماعی و تقابل عامل با استفاده از ضریب کندال میان دو عامل آسیب

D11 های محیط زیست  و میان دو عامل کیفیت سالمت و آلودگی D1  و D5  همبستتتگتی شتدیتد

وجود دارد. به همین ترتیب با مراجعه به جدول همبستگی عوامل بر اساا ضریب اسپیرمن، برای مثال، 

همبستگی شدید وجود دارد. بنابرایتن،  »آموزش و تحقیقات«و  »آموزش و پرورش«میان دو عامل 

اگرچه از جداول همبستگی میان عوامل برای انتخاب روش دوران مورب متمایل عوامل استفاده شتده 

 توان برای تفسیر همبستگی میان عوامل استفاده کرد.  است اما از خود این جداول نیز می
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 گذاری عوامل تفسیر و نام

گذاری عوامل هم مالحظات مفهومی هم مالحظات محاسباتی اهمیت دارد. اگترچته   برای تفسیر و نام      

فترض ذیتل آن  طور پتیتش در ذیل هر یک از عوامل دارند، باید به 0/9متغیرهایی که بار عاملی باالتر از 

عوامل قرار بگیرند، اما مالحظات مفهومی نیز اهمیت دارد زیرا تفاوت میان بارهای عتامتلتی تتعتدادی از 

متغیرها ذیل دو یا سه عامل در حدود صدم و گاه هزارم است. بنابراین، در اینجا بتا تتوجته بته متاهتیتت 

گیرند، از اهمیت بستیتاری  اکتشافی تحلیل رابط  مفهومی میان متغیرها یا مسائلی که ذیل هر عامل قرار می

گذاری نهایی عوامل به آن توجته  برخوردار است و هم باید در قرار دادن مسائل ذیل یک عامل هم در نام

 ویژه صورت بگیرد. 

گونه که گفتیم تحلیل عامل اکتتتشتافتی بتا  گذاری عوامل در این پژوهش، همان به منظور تفسیر و نام      

ای اسپیرمن هم بتا  های اصلی هم با استفاده از ضریب همبستگی رتبه استفاده از شیو  استخراج تحلیل مؤلفه

اند. روش مقایسه  ای کندال صورت گرفته و نتایج با یکدیگر مقایسه شده استفاده از ضریب همبستگی رتبه

ای  بندی متغیرها ذیل عوامل اصلی با استفاده از ضریب همبستگی رتبه صورت است که نخست، دسته بدین

عامل انجام گرفته است و در مرحل  بعد این نتایج، با نتایج حاصل از تحتلتیتل عتامتل بتا  97اسپیرمن و با 

 عامل مقایسه شده است.  91ای کندال و با  استفاده از ضریب همبستگی رتبه

گذاری و تفسیر عوامل نشتان  ای از اهمیت اصلی این دو تحلیل موازی خود را هنگام نام بخش عمده       

کتنتد.  پذیر متی لحاظ مفهومی امکان مقایس  میان نتایج را امکان دهد زیرا هم به لحاظ محاسباتی هم به می

را بته لتحتاظ  9917مسئل  ایران در سال  900گونه که گفتیم، نتایج تحلیل بر اساا ضریب اسپیرمن  همان

درصد واریانس تبیین شده، استتتفتاده از  60عامل و با استفاده از دو قانون کایسر و حداقل  97اهمیت در 

 کند. عامل خالصه می 91ای کندال مسائل را در  ضریب همبستگی رتبه

گیرند؛ فتارغ از  های مشابه قرار می بندی درصد از متغیرها در دسته 86در ادامه با مرور بارهای عاملی،       

مسئل  دیگر هنگام انتجتام تتحتلتیتل در  99اند.  ها برگزیده گران به شیو  کیفی برای آن نامی که پژوهش

 اند.  اند که در جدول صفحه بعد نشان داده شده های متفاوتی قرار گرفته بندی دسته
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گونه که از جدول فوق مشخص است، بسیاری از این عوامل شدت بار عاملی )همبستگی( کمی با عوامل در هتردو تتحتلتیتل دارنتد.  همان      

باید از تحلیل کنار گذاشته شوند و دوباره تحلیل عامل اکتشافی صورت بگیرد اما در این  0/9ای معتقدند که بارهای عاملی کمتر از  اگرچه عده

ای که حذف یک یا چند گتویته آستیتب  های پرسشنامه نظر شده است و دلیل آن این است که برخالف پیمایش  پژوهش از این موضوع صرف

جا حذف یک یا چند مسئله به معنای از میان رفتن جامعیت کلیت پژوهتش ختواهتد  های نظری نخواهد زد، در این چندانی به اعتبار نهایی سازه

بیشتر معیاری تجربی و کاربردی است و بترای متثتال، در  0/9بود که به شناسایی مسائل اختصاص دارد. عالوه بر این، معیار بار عاملی باالتر از 

درصد پییشنهاد شده است. در این پژوهش  9درصد و  5داری  در سطح معنی 0/95و   0/99استفاده از قاعد  بار عاملی باالتر از  900حجم نمون  

 6دارند. با استفاده از ضریب اسپیرمن، تنهتا  0/9تا  0/9درصد از مسائل بار عاملی بین  97و  95با استفاده از ضریب اسپیرمن و کندال، به ترتیب 

 رسد.  نظر می دارند که قابل قبول به 0/9تا  0/۱درصد از مسائل بار عاملی بین  9درصد از مسائل و با استفاده از ضریب کندال تنها 

ی گیرند، ادبیات نظری و تجتربت برای انتخاب نام نهایی مسائل عالوه بر موارد محاسباتی، به ماهیت کیفی مسائلی که ذیل یک عامل قرار می      

های گذشته مراجعه شده است. همچنین تالش شده است تا در هتر دو  پژوهی در سال های پیشین آینده قابل طرح در هر مورد و نیز به گزارش

گذاری مشابه استفاده شود. در تحلیل با استفاده از ضریب کتنتدال،  نوع تحلیل بر اساا ضریب اسپیرمن و کندال تا جایی که ممکن است از نام

المللی، سیاست خارجی دولت ایاالت متحده آمریکا، مناقشات حقوق زنتان  های بین عامل نوزدهم با عنوان سیاست جهانی به چهار مسئل  تحریم

عامل کلیدی صورت گرفته است، دو مسئل  مناقشات  97و حقوق اساسی و شهروندی اختصاص دارد. در تحلیل بر اساا ضریب اسپیرمن که با 

ای و  المللی ذیل عامل امنیت منطقه های بین حقوق زنان و سیاست خارجی دولت ایاالت متحده آمریکا ذیل عامل سیاست جهانی، مسئل  تحریم

گونه که مشخص است، تفاوت اتخاذ رویکرد داختلتی یتا  اند. همان بندی شده مسئل  حقوق اساسی و شهروندی ذیل عامل ثبات اجتماعی دسته

هتای  ها کامالً آشکار است و اهمیت استفاده از تتحتلتیتل بندی خارجی به مسائلی که هم بعد داخلی هم بعد خارجی دارند، در تفاوت میان دسته

بندی دیگر مسائل دارای اختتتالف  دهد. همین موضوع دربار  دسته بندی مسائل را نشان می های کیفی برای دسته محاسباتی موازی و نیز تحلیل

 اقتصادی، سیاسی، علم و فناوری و سالمت قابل بیان است. 

بار عاملی  حوزه موضوعی
با ضریب 

 کندال

نامگذاری عامل با ضریب 
 کندال

شماره 
 عامل 

بار عاملی با 
ضریب 
 اسپیرمن

شماره 
 عامل

گذاری عامل با  نام
 ضریب اسپیرمن

 

 نام مسئله
  

 1 شهرها بحران اداره کالن ثبات داخلی 3 09250 6 توسعه اقتصادی 09230 سیاسی

 2 های توسعه گردشگری چالش کیفیت حکمرانی 5 09280 6 توسعه اقتصادی 09282 اقتصادی

 3 وکار موانع کسب توسعه اقتصادی 6 09319 8 انسداد تحول اقتصادی 09320 اقتصادی

 4 های ساختاری اقتصاد ایران  ناهنجاری های ساختاری بحران 12 09365 8 انسداد تحول اقتصادی 09482 اقتصادی

 5 بنیان های دانش موانع توسعه نوآوری و فعالیت آموزش و تحقیقات 14 09292 8 انسداد تحول اقتصادی 09327 اقتصادی

 6 بحران تامین آب های ساختاری بحران 12 09839 12 بحران آب 09797 محیط زیست

 7 پیامدهای بحران آب های ساختاری بحران 12 09702 12 بحران آب 09685 محیط زیست

 8 های آب نزاع های ساختاری بحران 12 09649 12 بحران آب 09629 محیط زیست

 9 فناوری زنجیره بلوک آموزش و تحقیقات 14 09325 18 گردش سرمایه 09243 علم و فناوری

 10 توسعه انفجاری بازار فناوری اطالعات توسعه اقتصادی 6 09531 18 گردش سرمایه 09387 اقتصادی

 11 گذاری اقتصادی داخلی و خارجی  سرمایه توسعه اقتصادی 6 09400 18 گردش سرمایه 09416 اقتصادی

 12 قاچاق و فربگی اقتصاد زیرزمینی توسعه اقتصادی 6 09365 18 گردش سرمایه 09507 اقتصادی

 13 حقوق اساسی و شهروندی ثبات اجتماعی 3 09302 19 سیاست جهانی 09284 سیاسی

 14 المللی های بین تحریم ای سیاست منطقه 4 09454 19 سیاست جهانی 09534 سیاسی
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 معرفی عوامل

 عامل تشکیل شده از مسائل به شرح زیر هستند: 91تعداد 

 های مزمن تغییر الگوی بیماری و شیوع بیماری

 تغییر ترجیحات مردم در حوزه سالمت

 های مراجعان سالمت و بیماران چالش

 های نظام سالمت چالش

 حرکت به سمت پیری جمعیت

 سوء مصرف مواد

 طرح تحول سالمت

 پذیری جنسی گسترش ریسک

 مسائل دارو

 مسائل سالمت روان

 های گوناگون مشکالت سالمت ناشی از آلودگی

 مشکالت سالمت ناشی از سبک زندگی جدید

. کیفیت سالمت1  

 جایگاه مرجعیت دینی و روحانیت

 رشد اخبار جعلی

 کارکردهای اجتماعی ف ای مجازی

 فرهنگی در سطح جهانی گسترش اختالفات میان

 های اجتماعی  های جدید و غیررسمی در شبکه مرجعیت فرهنگی سلبریتی

 مرکزگریزی از الگوهای هنجاری رسمی

 ای های ماهواره مسائل شبکه

. تحوالت فرهنگی2  

 اخالق عمومی

 امنیت روانی و اجتماعی

 ها انباشت نارضایتی

 تفاوتی اجتماعی و رشد فردگرایی بی

 فرسایش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی

 فساد گسترده و سیستمی

 آیندگی نگرانی درباره آینده و احساا بی

. انسجام اجتماعی3  

 امنیت نرم

 امنیت نظامی

 صهیونیستی-ائتالف سعودی

 عراق و سوریه پساداعش

 های مخالف در داخل کشور و مرزهای ایران مخاطرات امنیتی گروه

 های قدرت های سیاسی جریان نزاع

 ای روسیه آفرینی منطقه نقش

ای . امنیت منطقه4  

 های آب آلودگی

 بحران آلودگی هوا

 بحران ریزگردها

 زیست  بحران کنش جمعی در حوزه محیط

 محیطی توجهی به پایداری زیست بی

 های تغییرات اقلیمی پیامد

 تخریب تنوع زیستی

 تخریب منابع خاک

 های نو وری انرژی و توجه به انرژی موانع بهره

 ها ناکارآمدی مدیریت بازیافت و مسائل ناشی از انبوه زباله

های محیط زیست . آلودگی5  

 شهرها بحران اداره کالن

 های توسعه گردشگری چالش

 بازار جهانی انرژی

 وکارهای نوپا و سنتی تقابل کسب

 سازی و پیامدهای آن  های خصوصی سیاست

 مشکالت زیرساختی ناوگان حمل و نقل

 موانع بازآفرینی و نوسازی شهری

. توسعه اقتصادی6  

 های حاکمیتی  تکثر و تقابل نهادهای موازی در اغلب بخش

 های اقتصادی نهادهای حاکمیتی خارج از دولت  مسائل ساماندهی فعالیت

 ناتوانی و ناشنوایی سیستمی در فهم تحوالت

رانی . کیفیت حکم7  

 وکار موانع کسب

 های ساختاری اقتصاد ایران  ناهنجاری

 بنیان های دانش موانع توسعه نوآوری و فعالیت

. انسداد تحول اقتصادی8  
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 بودجه دولت

 بیکاری

 تورم

 های دولت حجم باالی بدهی

 رکود / رونق اقتصادی

 فقر و نابرابری فزاینده و تنگناهای معیشتی

 نر  ارز

. اقتصاد کالن9  

 تحوالت دینداری ایرانیان

 های قومی چالش

 شدگی جامعه قطبی

 گسترش افشاگری و درز اطالعات

 های هویتی نزاع

های اجتماعی . تقابل10  

 تغییر الگوی خانواده

 تمرکزگرایی در تهران

 های جمعیت جایی جابه

 نشینی شهری حاشیه

 مسائل ازدواج

 مسائل نسلی

های اجتماعی . آسیب11  

 بحران تامین آب

 پیامدهای بحران آب

 های آب نزاع

. بحران آب12  

 برمالشدن مشکالت ساختاری آموزش عالی برای افکار عمومی

 تحوالت اجتماعی آموزش عالی

 فساد و تقلب علمی

 محاق رفتن عدالت آموزشی شدن علم و به کاالیی

. آموزش و تحقیقات13  

 اختالف نظرهای کالن حاکمیتی

 ها اعتراض

 بحران ناکارآمدی عملکردها

 ق اوت افکار عمومی درباره عملکرد حاکمیت

. ثبات داخلی14  

 ها بحران بانک

 های بازنشستگی بحران صندوق

. بحران نهادهای مالی15  

ها . رسانه16  

 پر رنگ شدن اقتصاد فرهنگ

 ای فقدان سواد رسانه

 مسائل صداوسیما

 آموزان مسائل دانش

 مسائل معلمان

. آموزش و پرورش17  

 فناوری زنجیره بلوک

 توسعه انفجاری بازار فناوری اطالعات

 گذاری اقتصادی داخلی و خارجی  سرمایه

 قاچاق و فربگی اقتصاد زیرزمینی

. گردش سرمایه18  

. سیاست جهانی19  

 حقوق اساسی و شهروندی

 المللی های بین تحریم

 سیاست خارجی دولت ایاالت متحده امریکا

 مناقشات حقوق زنان
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 بندی عوامل رتبه

شتود. در  های خطتی میتان متسائل )متغیرهتا( و عوامتل منجتر می انجام تحلیل عاملی اکتشافی در نهایت به ایجاد ترکیب 

که ماتریس الگوی عوامل و ساختار عوامل را در دوران مورب مایل بته صتورت مجتزا در اختیتار قترار  SPSSافزار  نرم

تر خطتی میتان  های دقیق توان از ماتریس الگوی عوامل که ضرایب رگرسیونی است، استفاده کرد که ترکیب دهد، می می

تنها محاسبات بتار عامتل را دراختیتار قترار  XLSTATافزار  دهد. دوران مورب مایل در نرم عوامل و مسائل را نشان می

 راحتی از آن استفاده کرد.  توان به ای می دهد که دقت کمتری دارد اما برای مقاصد مقایسه می

به عبارت بهتر، هدف از پژوهش مقایسه میزان اهمیت و عدم قطعیت نسبی هر یک از عوامل در مقایسه با یکتدیگر استت. 

در نتیجه از آنجا که هدف پیداکردن مقدار دقیق اهمیت یا عدم قطعیت یک مسئله نیست، استفاده از ضرایب همبستگی یتا 

های قبل اشاره کردیم کته استتفاده از  ای قابل کاربرد هستند. عالوه بر این، در بخش رگرسیون هر دو برای مقاصد مقایسه

ای و نسبی و نیز استفاده از آمار پارامتری و ناپارامتری اهمیتت اصتلی را در  های رتبه ضرایب همبستگی مختلف برای داده

، در ایتن SPSSهای نهایی خواهد داشت. در نتیجه بته جتای استتفاده از ضترایب رگرستیونی حاصتل از خروجتی  یافته

بته عنتوان  XLSTATافتزار  پژوهش از ضرایب بار عامل حاصل از کاربرد ضریب همبستگی کنتدال و استپیرمن در نرم

توان فرمول رابط  میان عوامل و مسائل را همچون شتکل زیتر ارائته  ایم. بدین ترتیب، می ضرایب رگرسیونی استفاده کرده

 کرد. 

 

 
عامل با استفاده  91اند. در این پژوهش  بیانگر هر یک از عواملی است که پس از چرخش عامل استخراج شده  iDدر اینجا 

 91تتوان در فت ای  متغتیر را می 900دست آمده است. همت   عامل با استفاده از ضریب اسپیرمن به 97از ضریب کندال و 

بعدی این عوامل تصویر کرد اما هدف از چرخش عامل آن است که تعدادی از متغیرها بر روی یکتی از ایتن  97بعدی یا 

( بتر روی همت  jfعوامل دارای بیشترین بار عامل باشند. بنابراین، از آنجا که بنا به منطق دوران عوامل، ضرایب بار عامتل )

ربط داد. هنگامتی  εها صرف نظر کرد و آن را به متغیر خطای  توان از آن جز یک عامل مقدار ناچیزی است، می عوامل به

( را در ضترایب jSکه ترکیب خطی عوامل و متغیرها به صورت باال به دست آید، اگر مقدار شاخص هر یک از متغیرها )

دستت  های مختلتف به بار عاملی ضرب و حاصل را بر مجموع ضرایب عامل تقسیم کنیم، میانگین وزنی مربوط به شاخص

 آید.  های مختلف به دست می بندی عوامل بر اساا شاخص آید و در نتیجه، مقادیر مختلف برای رتبه می
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 توان به صورت روبرو ارائه کرد.   بنابراین، برای مثال، فرمول محاسب  میانگین وزنی اهمیت و عدم قطعیت هر یک از عوامل را می 

 
های محاسب  میانگین وزنی اهمیت و عدم قطیت عوامل هستند به صورتی که از ضرب بار عامل مربوط  های باال به شکل ساده، فرمول فرمول 

ای  آیند. برای مثتال، بتا استتفاده از ضتریب همبتستگی رتبته به متغیرهای ذیل هر عامل در میانگین اهمیت و عدم قطعیت مسائل به دست می

 بندی هستند.  آید که قابل مقایسه با یکدیگر و رتبه دست می مقدار برای عدم قطعیت عوامل به 91مقدار برای اهمیت عوامل و  91کندال 
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 بینید. سازی کرد که در شکل زیر نتایج آن را می توان بر روی نمودارهای پراکنش دوبعدی بصری دو شاخص را می

 شماره عامل عامل  
جمع ضرایب 

 بار عامل

میانگین وزنی 

 اهمیت عوامل

میانگین وزنی عدم 

 قطعیت عوامل
 میانگین هندسی

 63942555 47950167254 84968755952 29568 14 ثبات داخلی ۶
 62911113 48938118346 79973746479 29902 9 اقتصاد کالن 1
 61949529 44932509916 85931668614 39379 3 انسجام اجتماعی ۹
 61916329 5094758239 74911365357 19870 19 سیاست جهانی 4
 61901109 42950974443 87956469028 29111 12 بحران آب 5
 56935838 47934170062 67909236279 39931 4 ای امنیت منطقه ۱
 56921513 42977381675 73988026391 19310 18 گردش سرمایه 9
 55999936 37991621065 82970680701 19129 8 انسداد تحول اقتصادی 9
 5498071 44996019141 66981062011 39003 10 های اجتماعی تقابل ۳
 54937031 40923148442 73947804881 19194 15 بحران نهادهای مالی ۶0
 53979373 36974848794 78974515231 19309 7 کیفیت حکمرانی ۶۶
 52941657 37996069531 72937740357 19825 16 ها رسانه ۶1
 52921891 36990178536 73989384468 59544 1 کیفیت سالمت ۶۹
 51959711 33950505021 79945850835 59831 5 های محیط زیست آلودگی ۶4
 509588 39955289118 64970187479 39838 2 تحوالت فرهنگی ۶5
 50957928 36903758959 70998874081 39208 11 های اجتماعی آسیب ۶۱
 48921679 35963485217 65924114207 29962 6 توسعه اقتصادی ۶9
 4796412 30955510037 74928165731 19203 17 آموزش و پرورش ۶9
 47950259 29960465468 76922098397 29702 13 آموزش و تحقیقات ۶۳
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قطعیت و اهمیت باالیتی   زمان دارای بیشترین عدم  عامل اول که هم 6با انجام تحلیل عاملی، 

قطعیتت،   های کلیدی انتخاب شدند. در مرحله بعد برای هر عتدم  قطعیت  عنوان عدم هستند به

 ساله پیش رو مشخص شد که مطابق شکل زیر است. های ممکن در افق زمانی یک حالت

سناریوی ممکتن شتکل  9۱9برابر با  9*۱*۱*9*9*9از ترکیب این حاالت مختلف تعداد 

تر هتستند، از   گیرد. برای غربال کردن سناریوهای دارای سازگاری بیشتر که باورکردنی  می

 روش تحلیل باالنس اثرات متقابل استفاده شده است.

ها،   های عدم قطعیت  بدین منظور پس از مشخص شدن حالت

ماتریس اثرات متقابل شکل گرفت و با نظر خبرگان تکمیتل 

افزار سناریو ویزارد تحلیل شتد   شد. ماتریس با استفاده از نرم

هتتای ارزیابتتی   و نتتتایج نتتشان داد بتتا در نظرگتترفتن شتتاخص

 سناریو سازگاری بیشتری دارند. 7مختلف در مجموع 

 اند. گذاری شده سناریو در صفحه بعد معرفی و نام 7این 
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 4شماره سناریو:  9شماره سناریو:  2شماره سناریو:  7شماره سناریو: 

 آسمان رب زمین شد بخیل
 آری هب اتفاق

 توان رگفت جهان می 

 رسارس زماهن رپ از 
 جنگ بود

 شعله اانفتحنا 
 مشرق و مغرب رگفت

Consistency value :  1 
Incons. descript. :  0 
Total impact score:  40 

Consistency value :  1 
Incons. descript. :  0 
Total impact score:  13 

Consistency value : -1 
Incons. descript. :  1 
Total impact score:  52 

Consistency value : -1 
Incons. descript. :  1 
Total impact score:  15 

Economy: 

Collapse 

Economy: 

Keep 

Economy: 

Collapse 

Economy: 

Keep 

Stability: 

Riot 

Stability: 

Control 

Stability: 

Riot 

Stability: 

Control 

IR-World: 

Isolation 

IR-World: 

Status Quo 

IR-World: 

Isolation 

IR-World: 

Opening 

Water Crisis: 

Crisis 

Water Crisis: 

Optimization 

Water Crisis: 

Crisis 

Water Crisis: 

Optimization 

Social Correlation: 

Worriment 

Social Correlation: 

Calmness 

Social Correlation: 

Worriment 

Social Correlation: 

Calmness 

Regional Security: 

Retreat 
Regional Security: 

Presence 

Regional Security: 

War 

Regional Security: 

Retreat 

 1شماره سناریو:  5شماره سناریو:  3شماره سناریو: 

 کند شهر اریان
 رپ آشوب و رنج 

 باشد اندر رپده
 اهی پنهان غم مخور بازی 

 رد داریه قسمت 
 ما نقطه تسلیمیم

Consistency value : -2 
Incons. descript. :  1 
Total impact score:  33 

Consistency value : -2 
Incons. descript. :  1 
Total impact score:  31 

Consistency value : -2 
Incons. descript. :  1 
Total impact score:  30 

Economy: 

Collapse 

Economy: 

Collapse 

Economy: 

Collapse 

Stability: 

Riot 
Stability: 

Unrest 

Stability: 

Riot 

IR-World: 

Status Quo 

IR-World: 

Isolation 
IR-World: 

Opening 

Water Crisis: 

Crisis 

Water Crisis: 

Crisis 

Water Crisis: 

Crisis 

Social Correlation: 

Worriment 

Social Correlation: 

Worriment 

Social Correlation: 

Worriment 

Regional Security: 

Retreat 

Regional Security: 

Retreat 

Regional Security: 

Retreat 
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شتده ستخن   متشخص  بینی از یتک آینتده قطعتی و از پیتش  پژوهی برخالف پیش  در آینده

هتای موردنظتر در   گیرد. انواع آینده  ها مدنظر قرار می  گوییم، بلکه طیفی از دامنه آینده  نمی

 پژوهی عبارتند از: ممکن، باورکردنی، محتمل و مطلوب. آینده

 سناریو ۳89های ممکن =  آینده

 سناریو 7های باورکردنی =  آینده

 های محتمل آینده

آینده 

 مطلوب

هتای   در گام نختست متشخص کتردن دامنته آینتده» 9917پژوهی ایران   آینده«پژوهی ایران، از جمله   های آینده  در گزارش      

گتاه   های مطلوب نیز پرداختته شتده، امتا هیتچ ها مدنظر بوده است. به آینده های باورکردنی از میان آن ممکن و سپس تعیین آینده

 ایم. های محتمل سخن نگفته درباره آینده

های سه گانه   هستند. شاخص 9917ترین سناریوها برای ایران در سال   سناریو که معرفی شده، باورکردنی 7در این پژوهش نیز       

سناریوی ممکتن هتستند  9۱9سناریو، دارای  بیشترین سازگاری در میان  7دهد این   که برای هر سناریو گزارش شده تنها نشان می

 سناریو نیست. 7کدام از  بینی درباره احتمال وقوع هیچ پیش  کند.  این گزارش حاوی هیچ تر می ها را باورکردنی که آن

دارد. هر کتدام  9917وقوع هر کدام از این سناریوها، بستگی به ایفای نقش مجموعه بازیگران داخلی و خارجی ایران در سال      

تتر و دور شتدن   توانیم در جهت تحقق سناریوهای مطلوب  کنیم، می  عنوان بازیگرانی که در سطوح مختلف ایفای نقش می  از ما به

 از سناریوهای نامطلوب اقدام کنیم و آینده مطلوب ایران را با هم بسازیم.



 ۹پیوست 

 مسئله ۹۱۱اهمیت و عدم قطعیت 
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حوزه  عنوان مسئله

 موضوعی

میانگین 

 اهمیت

میانگین عدم 

 قطعیت

میانگین 

 هندسی

 62917 429701 909520 محیط زیستی بحران تامین آب ۶

 61918 419654 899866 اجتماعی فساد  1

 61921 429018 899172 محیط زیستی پیامدهای بحران آب ۹

 56921 359660 889617 سیاسی بحران ناکارآمدی عملکردها 4

 63904 449980 889374 اجتماعی فرسایش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی 5

 59925 399759 889310 اقتصادی های ساختاری اقتصاد ایران  ناهنجاری ۱

 63982 469645 879325 اجتماعی آیندگی نگرانی درباره آینده و احساس بی 9

 68932 539531 879197 اجتماعی ها انباشت نارضایتی 9

 57972 389799 859869 اقتصادی بیکاری ۳

 63928 469651 859841 سیاسی قضاوت افکار عمومی درباره عملکرد حاکمیت ۶0

 59905 419108 849839 اقتصادی فقر و نابرابری فزاینده و تنگناهای معیشتی ۶۶

 77903 709278 849441 اقتصادی نرخ ارز ۶1

 56953 379906 849305 محیط زیستی بحران آلودگی هوا ۶۹

 60903 429988 839846 اجتماعی امنیت روانی و اجتماعی ۶4

 57909 389904 839801 محیط زیستی بحران ریزگردها ۶5

 64954 499764 839728 سیاسی اختالف نظرهای کالن حاکمیتی ۶۱

 55973 379119 839682 سالمتی مسائل سالمت روان ۶9

 53936 349392 829794 سیاسی ناتوانی و ناشنوایی سیستمی در فهم تحوالت ۶9

 59926 429803 829066 محیط زیستی های آب نزاع ۶۳

 67909 559294 819411 سیاسی ها اعتراض 10

 57922 409338 819178 اقتصادی گذاری اقتصادی داخلی و خارجی  سرمایه 1۶

 57974 419219 809884 اجتماعی اخالق عمومی 11

 51931 329801 809293 محیط زیستی تخریب منابع خاک 1۹

 50960 319927 809211 محیط زیستی های نو وری انرژی و توجه به انرژی موانع بهره 14

 57907 409760 799928 اجتماعی تفاوتی اجتماعی و رشد فردگرایی بی 15

 54997 379894 799755 سالمتی های نظام سالمت چالش 1۱

 54972 379704 799424 اقتصادی های اقتصادی نهادهای حاکمیتی خارج از دولت  مسائل ساماندهی فعالیت 19

 54994 389206 799006 اقتصادی وکار موانع کسب 19

 49949 319024 789953 محیط زیستی ها ناکارآمدی مدیریت بازیافت و مسائل ناشی از انبوه زباله 1۳

 599049 449365 789594 اقتصادی قاچاق و فربگی اقتصاد زیرزمینی ۹0

 55976 399606 789524 سیاسی حقوق اساسی و شهروندی ۹۶

 50966 329809 789229 محیط زیستی های آب آلودگی ۹1

 52920 349915 789068 علم و فناوری بنیان های دانش موانع توسعه نوآوری و فعالیت ۹۹
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 عنوان مسئله
حوزه 

 موضوعی

میانگین 

 اهمیت

میانگین عدم 

 قطعیت

میانگین 

 هندسی

 50910 329178 789023 محیط زیستی تخریب تنوع زیستی ۹4

 63923 519285 779975 اقتصادی تورم ۹5

 49958 319555 779931 محیط زیستی محیطی توجهی به پایداری زیست بی ۹۱

 46907 279255 779903 علم و فناوری محاق رفتن عدالت آموزشی شدن علم و به کاالیی ۹9

 49980 319974 779595 محیط زیستی های تغییرات اقلیمی پیامد ۹9

 59947 459682 779436 اقتصادی رکود / رونق اقتصادی ۹۳

 50982 339365 779432 سیاسی شهرها بحران اداره کالن 40

 54906 379863 779204 اقتصادی بودجه دولت 4۶

 59970 469195 779175 اجتماعی کارکردهای اجتماعی فضای مجازی 41

 51925 349131 769966 سالمتی های گوناگون مشکالت سالمت ناشی از آلودگی 4۹

 49979 329334 769691 علم و فناوری تحوالت اجتماعی آموزش عالی 44

 47959 299546 769679 علم و فناوری فساد و تقلب علمی 45

 68923 609836 769532 سیاسی المللی های بین تحریم 4۱

 54970 399194 769352 اجتماعی مسائل ازدواج 49

 50998 349247 759890 سالمتی مشکالت سالمت ناشی از سبک زندگی جدید 49

 54937 399219 759383 فرهنگی ای فقدان سواد رسانه 4۳

 55977 419318 759302 اقتصادی ها بحران بانک 50

 50985 349378 759222 محیط زیستی زیست  بحران کنش جمعی در حوزه محیط 5۶

 57948 439958 759168 فرهنگی شدگی جامعه قطبی 51

 53920 379807 749883 سیاسی های حاکمیتی  تکثر و تقابل نهادهای موازی در اغلب بخش 5۹

 50961 349337 749611 سالمتی سوء مصرف مواد 54

 47992 309845 749476 علم و فناوری مسائل معلمان 55

 47931 309224 749059 علم و فناوری آموزان مسائل دانش 5۱

 56972 439644 739731 فرهنگی مرکزگریزی از الگوهای هنجاری رسمی 59

 54955 409720 739082 سالمتی مسائل دارو 59

 49916 339161 729890 سالمتی های مراجعان سالمت و بیماران چالش 5۳

 52902 379148 729873 سالمتی های مزمن تغییر الگوی بیماری و شیوع بیماری ۱0

 58955 479151 729716 سالمتی طرح تحول سالمت ۱۶

 49908 339293 729352 سالمتی حرکت به سمت پیری جمعیت ۱1

 61995 539163 729194 سیاسی سیاست خارجی دولت ایاالت متحده امریکا ۱۹

 58913 469900 729063 سیاسی های قدرت های سیاسی جریان نزاع ۱4

 51937 369797 719723 اجتماعی تغییر الگوی خانواده ۱5

 53961 409200 719510 اقتصادی های دولت حجم باالی بدهی ۱۱
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حوزه  عنوان مسئله

 موضوعی

میانگین 

 اهمیت

میانگین عدم 

 قطعیت

میانگین 

 هندسی

 55973 439548 719341 سیاسی امنیت نرم ۱9

 50998 369449 719307 اجتماعی های جمعیت جایی جابه ۱9

 52968 389935 719303 اقتصادی های بازنشستگی بحران صندوق ۱۳

 52964 389883 719270 فرهنگی پر رنگ شدن اقتصاد فرهنگ 90

 48917 329750 709874 اجتماعی تمرکزگرایی در تهران 9۶

 59904 499206 709853 سیاسی امنیت نظامی 91

 45999 299971 709588 علم و فناوری برمالشدن مشکالت ساختاری آموزش عالی برای افکار عمومی 9۹

 50955 369245 709515 اجتماعی مناقشات حقوق زنان 94

 50922 359881 709292 فرهنگی مسائل صداوسیما 95

 49935 359155 699289 اجتماعی نشینی شهری حاشیه 9۱

 55971 449975 699019 فرهنگی رشد اخبار جعلی 99

 47911 329235 689867 اقتصادی سازی و پیامدهای آن  های خصوصی سیاست 99

 49902 349949 689765 اقتصادی های توسعه گردشگری چالش 9۳

 46971 329485 679190 سالمتی پذیری جنسی گسترش ریسک 90

 50924 379728 669927 سالمتی تغییر ترجیحات مردم در حوزه سالمت 9۶

 53952 429878 669822 علم و فناوری فناوری زنجیره بلوک 91

 56935 479883 669338 فرهنگی گسترش افشاگری و درز اطالعات 9۹

 44983 309327 669275 اقتصادی مشکالت زیرساختی ناوگان حمل و نقل 94

 50911 389095 659922 اجتماعی مسائل نسلی 95

 54931 449877 659745 فرهنگی های هویتی نزاع 9۱

 52991 439010 659106 سیاسی های مخالف در داخل کشور و مرزهای ایران مخاطرات امنیتی گروه 99

 53920 439531 659019 فرهنگی تحوالت دینداری ایرانیان 99

 58980 539638 649469 سیاسی عراق و سوریه پساداعش 9۳

 52972 439246 649289 اقتصادی توسعه انفجاری بازار فناوری اطالعات ۳0

 58963 539592 649163 اقتصادی بازار جهانی انرژی ۳۶

 53901 449159 639651 فرهنگی های قومی چالش ۳1

 49931 389724 629811 فرهنگی های اجتماعی  های جدید و غیررسمی در شبکه مرجعیت فرهنگی سلبریتی ۳۹

 54911 469776 629617 سیاسی صهیونیستی-ائتالف سعودی ۳4

 49990 399824 629536 اقتصادی وکارهای نوپا و سنتی تقابل کسب ۳5

 54961 489096 629024 سیاسی ای روسیه آفرینی منطقه نقش ۳۱

 45965 349759 599975 فرهنگی فرهنگی در سطح جهانی گسترش اختالفات میان ۳9

 45909 349320 599262 فرهنگی ای های ماهواره مسائل شبکه ۳9

 47931 389384 589330 فرهنگی جایگاه مرجعیت دینی و روحانیت ۳۳

 42979 329138 569999 اقتصادی موانع بازآفرینی و نوسازی شهری ۶00



 8پیوست 

 جداول تحلیل عاملی
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 نام مسئله
حوزه 

 موضوعی

بار عاملی 
با ضریب 

 کندال

نامگذاری عامل با 
 ضریب کندال

شماره 
عامل با 
ضریب 
 کندال

بار عاملی 
با ضریب 
 اسپیرمن

گذاری عامل با  نام
 ضریب اسپیرمن

شماره 
عامل با 
ضریب 
 اسپیرمن

مقایسه دو 
 ضریب

 شباهت 1 کیفیت سالمت 09469 1 کیفیت سالمت 09496 سالمت های مزمن تغییر الگوی بیماری و شیوع بیماری ۶

 شباهت 1 کیفیت سالمت 09538 1 کیفیت سالمت 09541 سالمت تغییر ترجیحات مردم در حوزه سالمت 1

 شباهت 1 کیفیت سالمت 09468 1 کیفیت سالمت 09532 سالمت های مراجعان سالمت و بیماران چالش ۹

 شباهت 1 کیفیت سالمت 09588 1 کیفیت سالمت 09561 سالمت های نظام سالمت چالش 4

 شباهت 1 کیفیت سالمت 09344 1 کیفیت سالمت 09420 سالمت حرکت به سمت پیری جمعیت 5

 شباهت 1 کیفیت سالمت 09298 1 کیفیت سالمت 09345 سالمت سوء مصرف مواد ۱

 شباهت 1 کیفیت سالمت 09545 1 کیفیت سالمت 09566 سالمت طرح تحول سالمت 9

 شباهت 1 کیفیت سالمت 09390 1 کیفیت سالمت 09435 سالمت پذیری جنسی گسترش ریسک 9

 شباهت 1 کیفیت سالمت 09424 1 کیفیت سالمت 09422 سالمت مسائل دارو ۳

 شباهت 1 کیفیت سالمت 09425 1 کیفیت سالمت 09378 سالمت مسائل سالمت روان ۶0

 شباهت 1 کیفیت سالمت 09454 1 کیفیت سالمت 09420 سالمت های گوناگون مشکالت سالمت ناشی از آلودگی ۶۶

 شباهت 1 کیفیت سالمت 09394 1 کیفیت سالمت 09429 سالمت مشکالت سالمت ناشی از سبک زندگی جدید ۶1

 شباهت 2 تحوالت فرهنگی 09664 2 تحوالت فرهنگی 09685 فرهنگی جایگاه مرجعیت دینی و روحانیت ۶۹

 شباهت 2 تحوالت فرهنگی 09368 2 تحوالت فرهنگی 09434 فرهنگی رشد اخبار جعلی ۶4

 شباهت 2 تحوالت فرهنگی 09483 2 تحوالت فرهنگی 09469 اجتماعی کارکردهای اجتماعی فضای مجازی ۶5

 شباهت 2 تحوالت فرهنگی 09498 2 تحوالت فرهنگی 09522 فرهنگی فرهنگی در سطح جهانی گسترش اختالفات میان ۶۱

 شباهت 2 تحوالت فرهنگی 09649 2 تحوالت فرهنگی 09659 فرهنگی های اجتماعی  های جدید و غیررسمی در شبکه مرجعیت فرهنگی سلبریتی ۶9

 شباهت 2 تحوالت فرهنگی 09515 2 تحوالت فرهنگی 09427 فرهنگی مرکزگریزی از الگوهای هنجاری رسمی ۶9

 شباهت 2 تحوالت فرهنگی 09624 2 تحوالت فرهنگی 09643 فرهنگی ای های ماهواره مسائل شبکه ۶۳

 شباهت 13 انسجام اجتماعی 09373 3 انسجام اجتماعی 09430 اجتماعی اخالق عمومی 10

 شباهت 13 انسجام اجتماعی 09510 3 انسجام اجتماعی 09553 اجتماعی امنیت روانی و اجتماعی 1۶

 شباهت 13 انسجام اجتماعی 09400 3 انسجام اجتماعی 09386 اجتماعی ها انباشت نارضایتی 11

 شباهت 13 انسجام اجتماعی 09427 3 انسجام اجتماعی 09504 اجتماعی تفاوتی اجتماعی و رشد فردگرایی بی 1۹

 شباهت 13 انسجام اجتماعی 09699 3 انسجام اجتماعی 09326 اجتماعی فرسایش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی 14

 شباهت 13 انسجام اجتماعی 09522 3 انسجام اجتماعی 09528 اجتماعی فساد گسترده و سیستمی 15

 شباهت 13 انسجام اجتماعی 09671 3 انسجام اجتماعی 09652 اجتماعی آیندگی نگرانی درباره آینده و احساس بی 1۱

 شباهت 4 ای امنیت منطقه 09639 4 ای امنیت منطقه 09670 سیاسی امنیت نرم 19

 شباهت 4 ای امنیت منطقه 09727 4 ای امنیت منطقه 09712 سیاسی امنیت نظامی 19

 شباهت 4 ای امنیت منطقه 09688 4 ای امنیت منطقه 09517 سیاسی صهیونیستی-ائتالف سعودی 1۳

 شباهت 4 ای امنیت منطقه 09694 4 ای امنیت منطقه 09566 سیاسی عراق و سوریه پساداعش ۹0

 شباهت 4 ای امنیت منطقه 09507 4 ای امنیت منطقه 09527 سیاسی های مخالف در داخل کشور و مرزهای ایران مخاطرات امنیتی گروه ۹۶

 شباهت 4 ای امنیت منطقه 09482 4 ای امنیت منطقه 09406 سیاسی های قدرت های سیاسی جریان نزاع ۹1

 شباهت 4 ای امنیت منطقه 09653 4 ای امنیت منطقه 09533 سیاسی ای روسیه آفرینی منطقه نقش ۹۹
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 حوزه موضوعی نام مسئله
بار عاملی 
با ضریب 

 کندال

نامگذاری عامل با ضریب 
 کندال

شماره 
عامل با 
ضریب 
 کندال

بار عاملی 
با ضریب 
 اسپیرمن

گذاری عامل با  نام
 ضریب اسپیرمن

شماره 
عامل با 
ضریب 
 اسپیرمن

مقایسه دو 
 ضریب

های محیط  آلودگی 09624 5 های محیط زیست آلودگی 09598 محیط زیست های آب آلودگی ۹4
 زیست

 شباهت 7

های محیط  آلودگی 09675 5 های محیط زیست آلودگی 09617 محیط زیست بحران آلودگی هوا ۹5
 زیست

 شباهت 7

های محیط  آلودگی 09596 5 های محیط زیست آلودگی 09535 محیط زیست بحران ریزگردها ۹۱
 زیست

 شباهت 7

های محیط  آلودگی 09546 5 های محیط زیست آلودگی 09501 محیط زیست زیست  بحران کنش جمعی در حوزه محیط ۹9
 زیست

 شباهت 7

های محیط  آلودگی 09771 5 های محیط زیست آلودگی 09737 محیط زیست محیطی توجهی به پایداری زیست بی ۹9
 زیست

 شباهت 7

های محیط  آلودگی 09602 5 های محیط زیست آلودگی 09570 محیط زیست های تغییرات اقلیمی پیامد ۹۳
 زیست

 شباهت 7

های محیط  آلودگی 09647 5 های محیط زیست آلودگی 09621 محیط زیست تخریب تنوع زیستی 40
 زیست

 شباهت 7

های محیط  آلودگی 09726 5 های محیط زیست آلودگی 09688 محیط زیست تخریب منابع خاک 4۶
 زیست

 شباهت 7

های محیط  آلودگی 09443 5 های محیط زیست آلودگی 09428 محیط زیست های نو وری انرژی و توجه به انرژی موانع بهره 41
 زیست

 شباهت 7

های محیط  آلودگی 09566 5 های محیط زیست آلودگی 09536 محیط زیست ها ناکارآمدی مدیریت بازیافت و مسائل ناشی از انبوه زباله 4۹
 زیست

 شباهت 7

 تفاوت 3 ثبات اجتماعی 09250 6 توسعه اقتصادی 09230 سیاسی شهرها بحران اداره کالن 44

 تفاوت 5 کیفیت حکمرانی 09280 6 توسعه اقتصادی 09282 اقتصادی های توسعه گردشگری چالش 45

 شباهت 6 توسعه اقتصادی 09504 6 توسعه اقتصادی 09356 اقتصادی بازار جهانی انرژی 4۱

 شباهت 6 توسعه اقتصادی 09420 6 توسعه اقتصادی 09344 اقتصادی وکارهای نوپا و سنتی تقابل کسب 49

 شباهت 6 توسعه اقتصادی 09437 6 توسعه اقتصادی 09554 اقتصادی سازی و پیامدهای آن  های خصوصی سیاست 49

 شباهت 6 توسعه اقتصادی 09484 6 توسعه اقتصادی 09579 اقتصادی مشکالت زیرساختی ناوگان حمل و نقل 4۳

 شباهت 6 توسعه اقتصادی 09428 6 توسعه اقتصادی 09617 اقتصادی موانع بازآفرینی و نوسازی شهری 50

 شباهت 5 کیفیت حکمرانی 09493 7 کیفیت حکمرانی 09487 سیاسی های حاکمیتی  تکثر و تقابل نهادهای موازی در اغلب بخش 5۶

 شباهت 5 کیفیت حکمرانی 09542 7 کیفیت حکمرانی 09429 اقتصادی های اقتصادی نهادهای حاکمیتی خارج از دولت  مسائل ساماندهی فعالیت 51

 شباهت 5 کیفیت حکمرانی 09413 7 کیفیت حکمرانی 09393 سیاسی ناتوانی و ناشنوایی سیستمی در فهم تحوالت 5۹

 تفاوت 6 توسعه اقتصادی 09319 8 انسداد تحول اقتصادی 09320 اقتصادی وکار موانع کسب 54

 تفاوت 12 های ساختاری بحران 09365 8 انسداد تحول اقتصادی 09482 اقتصادی های ساختاری اقتصاد ایران  ناهنجاری 55

 تفاوت 14 آموزش و تحقیقات 09292 8 انسداد تحول اقتصادی 09327 اقتصادی بنیان های دانش موانع توسعه نوآوری و فعالیت 5۱

 شباهت 9 اقتصاد کالن 09386 9 اقتصاد کالن 09319 اقتصادی بودجه دولت 59

 شباهت 9 اقتصاد کالن 09305 9 اقتصاد کالن 09333 اقتصادی بیکاری 59

 شباهت 9 اقتصاد کالن 09633 9 اقتصاد کالن 09605 اقتصادی تورم 5۳

 شباهت 9 اقتصاد کالن 09409 9 اقتصاد کالن 09357 اقتصادی های دولت حجم باالی بدهی ۱0

 شباهت 9 اقتصاد کالن 09522 9 اقتصاد کالن 09486 اقتصادی رکود / رونق اقتصادی ۱۶

 شباهت 9 اقتصاد کالن 09282 9 اقتصاد کالن 09292 اقتصادی فقر و نابرابری فزاینده و تنگناهای معیشتی ۱1

 شباهت 9 اقتصاد کالن 09585 9 اقتصاد کالن 09509 اقتصادی نرخ ارز ۱۹

 شباهت 10 های اجتماعی تقابل 09378 10 های اجتماعی تقابل 09362 اجتماعی تحوالت دینداری ایرانیان ۱4

 شباهت 10 های اجتماعی تقابل 09791 10 های اجتماعی تقابل 09770 اجتماعی های قومی چالش ۱5

 شباهت 10 های اجتماعی تقابل 09519 10 های اجتماعی تقابل 09502 اجتماعی شدگی جامعه قطبی ۱۱
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 حوزه موضوعی نام مسئله
بار عاملی با 

ضریب 
 کندال

نامگذاری عامل با ضریب 
 کندال

شماره 
عامل با 
ضریب 
 کندال

بار عاملی 
با ضریب 
 اسپیرمن

گذاری عامل با  نام
 ضریب اسپیرمن

شماره 
عامل با 
ضریب 
 اسپیرمن

مقایسه دو 
 ضریب

 شباهت 10 های اجتماعی تقابل 09557 10 های اجتماعی تقابل 09583 اجتماعی گسترش افشاگری و درز اطالعات ۱9

 شباهت 10 های اجتماعی تقابل 09769 10 های اجتماعی تقابل 09786 اجتماعی های هویتی نزاع ۱9

 شباهت 11 های اجتماعی آسیب 09597 11 های اجتماعی آسیب 09594 اجتماعی تغییر الگوی خانواده ۱۳

 شباهت 11 های اجتماعی آسیب 09672 11 های اجتماعی آسیب 09652 اجتماعی تمرکزگرایی در تهران 90

 شباهت 11 های اجتماعی آسیب 09613 11 های اجتماعی آسیب 09591 اجتماعی های جمعیت جایی جابه 9۶

 شباهت 11 های اجتماعی آسیب 09644 11 های اجتماعی آسیب 09620 اجتماعی نشینی شهری حاشیه 91

 شباهت 11 های اجتماعی آسیب 09421 11 های اجتماعی آسیب 09413 اجتماعی مسائل ازدواج 9۹

 شباهت 11 های اجتماعی آسیب 09386 11 های اجتماعی آسیب 09338 اجتماعی مسائل نسلی 94

 تفاوت 12 های ساختاری بحران 09839 12 بحران آب 09797 محیط زیست بحران تامین آب 95

 تفاوت 12 های ساختاری بحران 09702 12 بحران آب 09685 محیط زیست پیامدهای بحران آب 9۱

 تفاوت 12 های ساختاری بحران 09649 12 بحران آب 09629 محیط زیست های آب نزاع 99

 شباهت 14 آموزش و تحقیقات 09348 13 آموزش و تحقیقات 09336 علم و فناوری برمالشدن مشکالت ساختاری آموزش عالی برای افکار عمومی 99

 شباهت 14 آموزش و تحقیقات 09633 13 آموزش و تحقیقات 09617 علم و فناوری تحوالت اجتماعی آموزش عالی 9۳

 شباهت 14 آموزش و تحقیقات 09761 13 آموزش و تحقیقات 09747 علم و فناوری فساد و تقلب علمی 90

 شباهت 14 آموزش و تحقیقات 09732 13 آموزش و تحقیقات 09750 علم و فناوری محاق رفتن عدالت آموزشی شدن علم و به کاالیی 9۶

 شباهت 3 ثبات داخلی 09633 14 ثبات داخلی 09683 سیاسی اختالف نظرهای کالن حاکمیتی 91

 شباهت 3 ثبات داخلی 09653 14 ثبات داخلی 09669 سیاسی ها اعتراض 9۹

 شباهت 3 ثبات داخلی 09476 14 ثبات داخلی 09521 سیاسی بحران ناکارآمدی عملکردها 94

 شباهت 3 ثبات داخلی 09638 14 ثبات داخلی 09695 سیاسی قضاوت افکار عمومی درباره عملکرد حاکمیت 95

 شباهت 15 های مالی بحران نهاد 09568 15 بحران نهادهای مالی 09650 اقتصادی ها بحران بانک 9۱

 شباهت 15 های مالی بحران نهاد 09661 15 بحران نهادهای مالی 09545 اقتصادی های بازنشستگی بحران صندوق 99

 شباهت 16 ها رسانه 09575 16 ها رسانه 09551 فرهنگی پر رنگ شدن اقتصاد فرهنگ 99

 شباهت 16 ها رسانه 09676 16 ها رسانه 09642 فرهنگی ای فقدان سواد رسانه 9۳

 شباهت 16 ها رسانه 09683 16 ها رسانه 09633 فرهنگی مسائل صداوسیما ۳0

 شباهت 17 آموزش و پرورش 09573 17 آموزش و پرورش 09562 علم و فناوری آموزان مسائل دانش ۳۶

 شباهت 17 آموزش و پرورش 09651 17 آموزش و پرورش 09642 علم و فناوری مسائل معلمان ۳1

 تفاوت 14 آموزش و تحقیقات 09325 18 گردش سرمایه 09243 علم و فناوری فناوری زنجیره بلوک ۳۹

 تفاوت 6 توسعه اقتصادی 09531 18 گردش سرمایه 09387 اقتصادی توسعه انفجاری بازار فناوری اطالعات ۳4

 تفاوت 6 توسعه اقتصادی 09400 18 گردش سرمایه 09416 اقتصادی گذاری اقتصادی داخلی و خارجی  سرمایه ۳5

 تفاوت 6 توسعه اقتصادی 09365 18 گردش سرمایه 09507 اقتصادی قاچاق و فربگی اقتصاد زیرزمینی ۳۱

 تفاوت 3 ثبات اجتماعی 09302 19 سیاست جهانی 09284 سیاسی حقوق اساسی و شهروندی ۳9

 تفاوت 4 ای امنیت منطقه 09454 19 سیاست جهانی 09534 سیاسی المللی های بین تحریم ۳9

 شباهت 8 سیاست جهانی 09483 19 سیاست جهانی 09741 سیاسی سیاست خارجی دولت ایاالت متحده امریکا ۳۳

 شباهت 8 سیاست جهانی 09446 19 سیاست جهانی 09312 اجتماعی مناقشات حقوق زنان ۶00
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 سازگاری کل سناریوها

  
  

095 
7۹۳۱پژوهی ایران  آینده  



  
  

096 
7۹۳۱پژوهی ایران  آینده  

   00000         000002         000000         000322  

   00001         000002         000002         000320  

   00002         000004         000004         000311  

   00003         000009         000000         000307  

   00004         000001         000017         000301  

   00005         000013         000023         000200  

   00001         000020         000031         000210  

   00007         000022         000051         000241  

   00000         000013         000070         000233  

   00009         000022         000091         000211  

   00010         000022         000113         000109  

   00011         000027         000135         000112  

   00012         000021         000112         000141  

   00013         000019         000103         000122  

   00014         000021         000202         000101  

   00015         000020         000223         000001  

   00011         000011         000243         000015  

   00017         000015         000259         000050  

   00010         000013         000274         000037  

   00019         000005         000207         000032  

   00020         000000         000292         000024  

   00021         000007         000300         000017  

   00022         000007         000307         000010  

   00023         000002         000314         000000  

   00024         000003         000311         000005  

   00025         000001         000319         000004  

   00021         000002         000320         000002  

   00027         000000         000322         000002  

   00020         000001         000322         000001  

   00029         000000         000323         000001  

   00030         000001         000323         000000  

تعداد        تعداد سناریو  ناسازگاری 
 سناریوی بهتر

تعداد       
سنتاریتوی  9۱9در این جدول تعداد        سناریوی بدتر

 9917ممکن درباره آینده ایران در سال 

انتد.   از نظر میزان ناسازگاری توزیع شتده

مشخص شده که در حالتت وجتود هتر 

مقدار ناسازگاری، چند سنتاریتو وجتود 

حالت چه تعداد سنتاریتوی   دارد و در این

بهتر و بدتر از نظر متیتزان بتاورپتذیتری 

 وجود دارد.

عنوان نمونه خط اول جدول نشتان   به      

دهد که تعداد ستنتاریتوهتای دارای   می

ناسازگاری صفر برابر با دو عتدد استت 

سناریوی دیگر  9۱۱که این دو سناریو از 

 باورپذیری بهتری دارند.



www.ifs1397.ir 
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، 9917پژوهی ایران  ها در برخی مراحل علمی آینده ها و شرکت با وجود مشارکت و همراهی تعدادی از نهادها، سازمان

گتذاری شتختصتی  بتا سترمتایتهتتنتهتا گونه کمک یا حمایت مالی و   سازی و امور اجرایی این پروژه بدون هیچ آماده

بان بنابتر اهتداف اولتیته ختود  رغم عدم تامین مالی، آینده بان انجام شده است. علی پژوهشگران گروه تحقیقاتی آینده

های پتیتش   های ساالنه اصرار دارد و این گزارش را همچون سال همچنان بر غیرانتفاعی و غیرتجاری بودن این گزارش

دانید و تمایل داریتد  های ساالنه را مفید می  کند. در صورتی که انتشار این گزارش  صورت رایگان و عمومی منتشر می  به

شتده از   بان پرداخت کنید. منابع مالی تامین به آیندهزیر صورت داوطلبانه از طریق صفحه اینترنتی  توانید مبلغی را به می

 همین پروژه استفاده خواهد شد.ترویج  این مسیر برای تکمیل و

www.ifs1397.ir/donation  

است. دسترسی به نسخه کامل سته  »پژوهی ایران آینده«پنجمین پروژه از مجموعه  »9917پژوهی ایران  آینده«

 پذیر است. امکان www.ayandeban.irنشانی  بان به سایت آینده های ابتدایی از طریق وب گزارش سال


