
  1397پژوهي ايران  آينده 

1 2 3 4 5 6 7 

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 

ن  مان  ز آ
ل  د 

فاق   آری  ا
 ھان

 وان  ی

ا زما  از 
ود  نگ 

نا ه ا  ع

ب  رق و 
 

ان  د  ا

وب و    آ
ج  ر

ده در  د ا  با
ھان  بازی   ی 

ور  م 

ت ه    دا

م س ه   ما 

 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 



wwww.ifs1397.ir 



 1397انتشار: مردادماه 

 1397پژوهي ايران  آينده



 1397پژوهي ايران  حاميان و همراهان آينده



 فهرست  مطالب
      
   

 پيشگفتار   5
      

 بخش اول    

 شناسي روش   7
      

 دومبخش     

 بندي مسائل نتايج رتبه   19
   
  

 بخش سوم 

 هاي سياسي بندي متغيرها از منظر نگرش تحليل تفاوت رتبه  49
   

    
 بخش چهارم 

 هاي موضوعي هاي حوزه يافته   77
 اقتصاد، سياست، جامعه، فرهنگ، محيط زيست، سالمت و علم و فناوري   

      

 بخش پنجم    

 1397عامل در حال ظهور سال  7   107
      

 بخش ششم    

 1397سناريوهاي ايران    165
      

   

  

 

 ها پيوست  

 مسئله  100اهميت و عدم قطعيت   187
 جداول تحليل عاملي  191
 سازگاري كل سناريوها  195

   
   



صورت آنالين به محتواي اين گزارش دسـتـرسـي  توانيد به ميwww.ifs1397.ir سايت اختصاصي  از طريق وب
تر به منابع  و  اند و امكان دسترسي سريع داشته باشيد. در نسخه آنالين بخشي از ارجاعات از طريق پيوند برجسته شده

 نيز فراهم شده است. 1397پژوهي ايران  هاي تعاملي براي مشاركت در تكميل آينده همچنين امكان

www.ifs1397.ir 



    
5 

سرانجام رسانده و   تاكنون به 1393بان از سال  اي است كه آينده  پژوهي ساالنه آينده   پنجمين پروژه »1397پژوهي ايران   آينده«      
بان است كه قصد دارد نگرش خردمندانه بـه آيـنـده را وارد فضـاي  ساالنه در مسير هدف كالن آينده   كند. اين پروژه  منتشر مي

 قدم بردارد. »بهتر براي همه  آينده«عمومي كشور كند و در مسير تحقق شعار 

بان تنها معطوف به پژوهش علمي آينده   پژوهي است اما رويكرد آينده اي پژوهشي تخصصي در حوزه آينده بان، مجموعه  آينده      
سو و سرنوشت امروز و فرداي ايران از سوي ديگر، مـبـاحـث  هاي علمي از يك  نيست. ما قصد داريم با ايجاد پيوندي بين پژوهش

 نفعان قرار دهيم.  مند در اختيار مخاطبان و ذي صورت كاربردي و روش پژوهي را به تخصصي آينده

پژوهي است امـا  هاي علمي آينده مند مبتني بر روش يك پژوهش روش  هاي حاصل از شود، يافته آنچه در اين مجموعه ارائه مي      
پژوهشي استفاده و تالش شده است تا با نزديك شـدن بـه زبـانـي  -نتايج، از قالبي فراتر از يك گزارش علمي    براي ارائه عمومي

اي  گيري از جداول و عناصر گرافيكي، قالبي براي ارائه محتوا تدارك ديده شود كه استفاده از آن براي طيف گستـرده  ساده و بهره
هاي مختلف دانشگاهي كه همه   پذير باشد. در نتيجه مخاطبان اين گزارش نه تنها پژوهشگران و دانشگاهيان حوزه از مخاطبان امكان

پرورانند.  در گزارش امسال هم با فرض ايجاد آشنايي اوليه بـا بـرخـي  اين سرزمين را در سر مي   آينده   ايرانياني هستند كه دغدغه
ايم كه پـيـش از  هاي گذشته، از معرفي و تكرار برخي مفاهيمي اجتناب كرده بان در سال  پژوهي براي مخاطبان آينده  مفاهيم آينده

هـاي   تواننـد بـه گـزارش مندان براي آشنايي بيشتر مي ايم. عالقه ها پرداخته اين در قالب مقاله و گزارش با تفصيل بيشتر به شرح آن
 شناختي و تجربي است.  تر روش هاي دقيق گذشته و نيز مجموعه مقاالت مستخرج از آن مراجعه كنند كه حاوي بحث  چهار سال

بان جلب مشاركت نهادهاي علمي و اجرايي كشور در اجراي اين پـژوهـش   پژوهي ايران، تالش آينده  از چهارمين دوره آينده       
جمهوري و هـمـراهـي   هاي استراتژيك رياست  با حمايت و مسئوليت انتشار مركز بررسي »1396پژوهي ايران   آينده«ساالنه بود. 

ها و نهادهاي علمي هـمـراهـان   نيز تعدادي از انجمن »1397پژوهي ايران   آينده«سرانجام رسيد. در   هاي علمي به  تعدادي از انجمن
در  »ديـتـاك«اي از خبرگان را فراهم كردند. عالوه بر ايـن، مشـاركـت شـركـت   بان بودند و دسترسي به طيف گسترده  آينده
در فراخواني خبرگان بـراي  »سيويليكا«كاوي مسائل در حال ظهور و همچنين همراهي مجموعه   پژوهي امسال از طريق داده  آينده
 بود كه قدردان اين عزيزان هستيم. »1397پژوهي ايران  آينده«بندي مسائل از جمله محورهاي اصلي تكميل  رتبه

 

 پيشگفتار 

 در گام پنجم »پژوهي ايران آينده«

ايران  آينده   7139پژوهي 



هاي مرتـبـط از  آغاز شد. دريافت دو دور نظرات خبرگان و تحليل 1396ماه  از دي 1397پژوهي ايران  سازي پروژه آينده آماده      
پـذيـر شـده  امـكـان 1397طول انجاميد، اما انتشار گزارش نهايي با تاخير و در مردادماه  به 1397تا ابتداي خردادماه  1396ماه  بهمن

مانده از سال نتايج اين پژوهش ملي هم در حوزه عمومي و هم در جامعـه عـلـمـي بـه  هاي باقي بان اميدوار است در ماه است. آينده
 اي بهتر براي ايران مورد استفاده قرار گيرد. گيري آينده بحث و تبادل نظر گذاشته شده و در جهت شكل

 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 تحقيقاتي آينده  

wwww.ayandeban.ir 
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R G B كد رنگ   
 اقتصاد 393950 80 57 57
243 89 31 f3591f  سياست 
169 197 0 a9c500 جامعه 
26 168 254 1aa8fe فرهنگ 
255 215 52 ffd734 محيط زيست 
111 126 137 6f7e89 سالمت 
204 204 204 cccccc علم و فناوري 

 1397هاي موضوعي مسائل ايران در سال  راهنماي رنگ حوزه

منـد  در صورتي كه عالقه
هاي ثانويـه  به ارائه تحليل

و ترسـيـم تصـويـرهـاي 
ها هستـيـد،  مرتبط با داده

تـوانـيـد بـه مـنـظـور  مي
ها از كـد  دستي يافته يك
هاي مربوط بـه هـر  رنگ

 موضوع استفاده كنيد.



 بخش  اول

 شناسي روش
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پـژوهـي   آيـنـده«شناسي تكيه دارد. در پـروژه  اي است كه بر روش اي فرارشته  پژوهي حوزه  آينده       
ها و  اي از تكنيك هاي موجود، از مجموعه تاكنون تالش شده تا متناسب با ظرفيت 1392از سال  »ايران
علمي رو به پيشرفتي اسـت   پروژه »پژوهي ايران  آينده«پژوهي بهره گرفته شود.   هاي علمي آينده روش

 پژوهانه جديدي را تجربه كرده است.  هاي آينده گيري عملياتي از روش كه هر سال بهره

هاي پيشين و مطابق شكل زير   با استفاده از تجربيات سال »1397پژوهي ايران   آينده«شناسي  روش       
ها بهره گرفته شده اسـت. قـدم اول  اي از روش در چند مرحله طراحي شده و در هر مقطع از مجموعه

هـاي   با نظر خبرگان بود. پس از آن پژوهش در دو مسير انتـخـاب 1397مسئله ايران در سال  100تعيين 
 بندي توسط خبرگان دنبال شد. بان و رتبه آينده
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 100مبناي اوليه قرار گرفتند. شيوه رسيدن بـه  1396، نتايج مسائل ايران در سال 1397مسئله ايران  100براي تعيين       
در گزارش سال گذشته به شكل مفصل توضيح داده شده است. همچون سال گذشته بـر اسـاس الـگـوي  1396مسئله 
پژوهي ايران براي پويش محيط،  مسائل ايران در هفت گروه اقتصادي، سياسي، فرهـنـگـي،   بندي موضوعي آينده دسته

 زيست و سالمت گنجانده شده است.  اجتماعي، علم و فناوري، محيط

همين منظور از خبرگان در خصوص   مسئله بود. به 100گروه از  7نخستين قدم، مشخص كردن سهم هر يك از اين       
پرسيده شد. نتايج نشان داد بيـشـتـريـن  1396نسبت به سال  1397افزايش يا كاهش اهميت هر حوزه موضوعي در سال 

ميزان افزايش اهميت مربوط به گروه مسائل اقتصادي و كمترين مربوط به گروه مسائل علم و فـنـاوري بـود. پـس از 
هاي محيط زيست، سياسي، اجتماعي، سالمت و فرهنگي داراي افزايش اهميت شناخته شدند. با   ترتيب حوزه  اقتصاد، به

سهم از گروه اقتصادي كاسته و به علم  3كمي كردن مقادير افزايش اهميت بر اساس نظرات خبرگان، در نهايت تعداد 
 صورت زير تشخيص داده شد: به 1397و فناوري افزوده شد. در نهايت سهم هر كدام از هفت گروه مسائل در سال 

 مورد 15مورد                                       اجتماعي:  17مورد                         سياسي:  21اقتصادي: 

 مورد 12مورد                               سالمت:  13مورد                          محيط زيست:  14فرهنگي: 

 مورد 8علم و فناوري: 
 

حوزه تخصصي قـرار داده شـد و از   7هاي خبرگان در   در اختيار گروه 1396در قدم بعدي فهرست مسائل سال       
توانستند درباره هر مسئله يكـي از ايـن شـش   نظر دهند. خبرگان مي 1397ها در سال   خواسته شد تا درباره اهميت آن

) اهـمـيـت آن 3هنوز اهميت ناچيزي خواهد داشت (  )2) ديگر موضوعيت نخواهد داشت (1گزينه را انتخاب كنند: (
) اهميت آن چند برابر خواهد 6) اهميت آن افزايش خواهد يافت (5) همچنان مهم خواهد بود (4كاهش خواهد يافت (

گذاري كنند كه در لـيـسـت اولـيـه وجـود   توانستند مسائل جديدي را معرفي و اهميت  شد. عالوه بر اين خبرگان مي
بندي شد و مطابق آنچه در   ها نفر از خبرگان گردآوري و جمع  نداشت. در اين مرحله در هر گروه تخصصي نظرات ده

 بدست آمد. 1397مسئله ايران  100صفحات بعد درباره هر گروه موضوعي به تفكيك خواهيد ديد ليست 
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 1397مسئله ايران  100تعيين 



بـه  18سه مورد افزايش داشت و از  1396نسبت به سال  1397مسئله سال  100سهم مسائل اقتصادي از 
 18در جدول زير مشخص شده است. از  1396نسبت به سال  1397رسيد. تغييرات مسائل اقتصادي  21

مسئله جديد به لـيـسـت  5مورد توسط خبرگان در مرحله اول حذف شدند. تعداد  2مسئله سال گذشته 
 كامل شود. 1397مسئله اقتصادي ايران در سال  21اقتصادي اضافه شد تا در نهايت ليست 

    
ايران  آينده 10 7139پژوهي   

 1397تعيين مسائل اقتصادي ايران در سال 
 امتياز مرحله اول عنوان جديد 1396عنوان سال    تغييرات

 102 هاي ساختاري اقتصاد ايران  ناهنجاري ضرورت اصالحات ساختاري اقتصادي 1  
هاي بازنشستگي بحران صندوق 2      96 
 93   بيكاري 3  
ها بحران بانك 4     89 
 79   بودجه دولت 5  
 78   تورم 6  
هاي دولت حجم باالي بدهي 7      78 
وكارهاي نوپا و سنتي تقابل كسب 8      76 
 76   ركود / رونق اقتصادي 9  
گذاري اقتصادي داخلي و خارجي  سرمايه 10      75 
 72   قاچاق و فربگي اقتصاد زيرزميني 11  
 62   توسعه انفجاري بازار فناوري اطالعات 12  
 60   بازار جهاني انرژي 13  
 60   مشكالت زيرساختي ناوگان حمل و نقل 14  
سازي و پيامدهاي آن  هاي خصوصي سياست 15      59 

 57/5درصد امتياز برابر با  50زير 
 53 موانع بازآفريني و نوسازي شهري ضرورت نوسازي شهري 16  

 45   سهم كشاورزي در رشد توليد ناخالص داخلي 17 حذف
 43   ركود مسكن 18 حذف

 مسائل جديد مورد اشاره خبرگان (اضافه)
     وكار موانع كسب   اضافه
     نرخ ارز   اضافه
   هاي اقتصادي نهادهاي حاكميتي خارج از دولت ساماندهي فعاليت   اضافه

 انتقال از بخش اجتماعي (اضافه)
     فقر و نابرابري فزاينده و تنگناهاي معيشتي   اضافه

 (اضافه) فرهنگانتقال از بخش 
     هاي توسعه گردشگري چالش   اضافه

 1397تعيين مسائل اقتصادي ايران 



تغييري نداشته است  و همچـنـان در  1396نسبت به سال  1397مسئله سال  100سهم مسائل سياسي از 
در جدول زيـر مشـخـص  1396نسبت به سال  1397باقي مانده است. تغييرات مسائل سياسي  17عدد 

شده است.  با نظر خبرگان سه مسئله كامال جديد به ليست اضافه شد و در مقابل سه مسئله از اهـمـيـت 
افتاده سال گذشته از ليست خارج شدند. شش متغير ديگر نيز تغييراتي شامل تركيب، تجميع و تـغـيـيـر 

 عنوان نسبت به سال گذشته داشتند.
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 1397تعيين مسائل سياسي ايران 

 1397تعيين مسائل سياسي ايران در سال 
 امتياز مرحله اول عنوان جديد 1396عنوان سال    تغييرات

گيري  تركيب  و شكل 
 مسئله جديد

 192 عملكردها بحران ناكارآمدي هاي نظام قضايي ناكارايي 1

 191   قضاوت افكار عمومي درباره عملكرد حاكميت 2  
 189   ها اعتراض 3  

ادغام با يك مسئله  
 فرهنگي

 167   اختالف نظرهاي كالن حاكميتي 4

 161   سياست خارجي دولت اياالت متحده امريكا 5  
 158   حقوق اساسي و شهروندي 6  
 154 صهيونيستي-ائتالف سعودي تقابل ايران و عربستان سعودي 7  
 151   هاي قدرت هاي سياسي جريان نزاع 8  
 145   امنيت نظامي 9  
 144   امنيت نرم 10  
 142 المللي هاي بين تحريم پايداري برجام 11  
 126 عراق و سوريه پسا داعش سرنوشت سوريه 12  
 126   اي روسيه آفريني منطقه نقش 13  

 107/5درصد امتياز برابر با  50زير 
 هاي تكفيري مخاطرات امنيتي گروه 14  

هاي مخالف در  مخاطرات امنيتي گروه
 داخل كشور و مرزهاي ايران

106 

 104   تحوالت مناطق كردنشين كشورهاي منطقه 15 حذف
 101   برنامه ششم توسعه 16 حذف
 70   1396انتخابات  17 حذف

 مسائل جديد مورد اشاره خبرگان (اضافه)
     هاي حاكميتي  تكثر و تقابل نهادهاي موازي در اغلب بخش   اضافه
     ناشنوايي سيستمي در فهم تحوالتناتواني و    اضافه

 انتقال از بخش اجتماعي (اضافه)
     شهرها بحران اداره كالن   اضافه



تغييري نداشت. اين عدد روي  1396نسبت به سال  1397مسئله سال  100سهم مسائل اجتماعي از 
در جـدول زيـر  1396نسبت به سـال  1397مانده است. تغييرات مسائل اجتماعي   ثابت باقي 15

وجـوه اجـتـمـاعـي  1396اي كـه سـال   حوزه  مشخص شده است. با نظر خبرگان دو مسئله ميان
هاي اقتـصـادي و سـيـاسـي   شان به بخش  با تقويت ساير وجوه 1397تري داشتند، در سال   پررنگ

 منتقل شدند. در مقابل دو موضوع كامال جديد در اين بخش اضافه شد.

    
ايران  آينده 12 7139پژوهي   

 1397تعيين مسائل اجتماعي ايران 

 1397تعيين مسائل اجتماعي ايران در سال 
 امتياز مرحله اول عنوان جديد 1396عنوان سال    تغييرات

 166   فقر و نابرابري 1 انتقال به اقتصادي
 163 فساد فساد سيستمي 2  
 158 آيندگي نگراني درباره آينده و احساس بي نااميدي درباره آينده 3  
 152 و اعتماد عمومي فرسايش سرمايه اجتماعي سرمايه اجتماعي 4  
 149   كاركردهاي اجتماعي فضاي مجازي 5  
 139   امنيت رواني و اجتماعي 6  
 137 تفاوتي اجتماعي و رشد فردگرايي بي تفاوتي اجتماعي بي 7  
 132   مناقشات حقوق زنان 8  

 130   شهرها اداره كالن  بحران 9 انتقال به سياسي
 129 اخالق عموميافول  اخالق عمومي 10  
 123   مسائل نسلي 11  
 122   نشيني شهري حاشيه 12  
 119   تغيير الگوي خانواده 13  
 116   تمركزگرايي در تهران 14  
 109   مسائل ازدواج 15  

 مسائل جديد مورد اشاره خبرگان (اضافه)
   شرقي كشور به نواحي مركزي هاي جمعيت و افزايش مهاجرت از غرب و جنوب جايي جابه   اضافه
     ها انباشت نارضايتي   اضافه



است. تغيـيـرات  14برابر با  1396همانند سال  1397مسئله سال  100سهم مسائل فرهنگي از 
در جدول زير مشخص شده است. يكي از مسائل  1396نسبت به سال  1397مسائل فرهنگي 

به بخش اقتصادي منتـقـل  1397داراي وجه فرهنگي بيشتري بود در سال  1396كه در سال 
اي در بخش سياسي تركيب شد.   پوشاني باال با مسئله  دليل هم  شد. يكي ديگر از مسائل نيز به

 اضافه شد. 1397در عوض دو مسئله جديد نيز به ليست مسائل فرهنگي در سال 

    
ايران  آينده 13 7139پژوهي   

 1397تعيين مسائل فرهنگي ايران 

 1397تعيين مسائل فرهنگ ايران در سال 
 امتياز مرحله اول عنوان جديد 1396عنوان سال    تغييرات

 171   مركزگريزي از الگوهاي هنجاري رسمي 1  
 169   شدگي جامعه قطبي 2  
 166   گسترش افشاگري و درز اطالعات 3  

تركيب با اختالفات 
 164   حاكميتي درباره مسائل فرهنگ اختالفات درون 4 حاكميتي در سياست

 161   هاي هويتي نزاع 5  
 149   هاي قومي چالش 6  
 148   تحوالت دينداري ايرانيان 7  
 141   مسائل صداوسيما 8  
 134   اي فقدان سواد رسانه 9  

 129   پر رنگ شدن اقتصاد فرهنگ 10  

 125   اي هاي ماهواره مسائل شبكه 11  

 118   فرهنگي در سطح جهاني گسترش اختالفات ميان 12  

 118 جايگاه مرجعيت ديني و روحانيت جايگاه مرجعيت ديني 13  

 117   هاي توسعه گردشگري چالش 14 انتقال به اقتصاد

 مسائل جديد مورد اشاره خبرگان (اضافه)
     رشد اخبار جعلي    

     هاي جديد و غيررسمي مرجعيت فرهنگي سلبريتي    



است. با نظر خـبـرگـان در  13برابر با  1396همانند سال  1397سهم مسائل محيط زيستي در سال 
ها تغييراتي دارد. تنها تغيير   بندي آن  هستند و تنها رتبه 1396همانند سال  1397دور اول مسائل سال 

مسئله، مـواردي كـه  100در عنوان يكي از متغيرهاست كه براي هماهنگ شدن مجموعه عناوين 
هـاي   استفاده شده بود اصالح شدند. دو مورد پيامدها و نزاع» ضرورت«ها از كلمه   در ابتداي آن

 اند. بندي شده آيند، با اين حال در اين بخش دسته حساب مي محيطي به آب، مسائل فرازيست

    
ايران  آينده 14 7139پژوهي   

 1397تعيين مسائل محيط زيست ايران 

 1397تعيين مسائل محيط زيست ايران در سال 
 امتياز مرحله اول عنوان جديد 1396عنوان سال    تغييرات

 89   پيامدهاي بحران آب 1  

 87   بحران تامين آب 2  

 82   هاي آب نزاع 3  

 79   بحران ريزگردها 4  

 77   بحران آلودگي هوا 5  

 71   تخريب منابع خاك 6  

 69   محيطي توجهي به پايداري زيست بي 7  

 68   هاي آب آلودگي 8  

 67   هاي تغييرات اقليمي پيامد 9  

 67   هاي جانوري ها و گونه تخريب تنوع زيستي، مسائل جنگل 10  

 64   ها ناكارآمدي مديريت بازيافت و مسائل ناشي از انبوه زباله 11  

وري انرژي و  موانع بهره هاي نو وري انرژي و توجه به انرژي ضرورت بهره 12  
 هاي نو توجه به انرژي

63 

 63   زيست بحران كنش جمعي در حوزه محيط 13  



مـربـوط بـه حـوزه  1397و  1396هاي   حوزه موضوعي بين مسائل سال 7كمترين ميزان تغيير در بين 
مورد را به خود اختصاص داده بـود  12متغير تعداد  100از بين  1396سالمت است. اين بخش در سال 

جـايـي بـيـن   نيز تكرار شد. مسائل اين بخش داراي تغيير عنوان و جـابـه 1397و همين تعداد در سال 
 شان است. هاي شان نسبت به سال پيش تغيير رتبه اي هم نبودند و تنها تفاوت حوزه

    
ايران  آينده 15 7139پژوهي   

 1397تعيين مسائل سالمت ايران 

 1397تعيين مسائل سالمت ايران در سال 
 امتياز مرحله اول عنوان جديد 1396عنوان سال    تغييرات

 87   هاي گوناگون مشكالت سالمت ناشي از آلودگي 1  
 85   مسائل سالمت روان 2  
 82   هاي نظام سالمت چالش 3  
 75   مشكالت سالمت ناشي از سبك زندگي جديد 4  
 76   سوء مصرف مواد 5  
 72   حركت به سمت پيري جمعيت 6  
 70   هاي مراجعان سالمت و بيماران چالش 7  
 69   پذيري جنسي گسترش ريسك 8  
 68   طرح تحول سالمت 9  
 67   تغيير ترجيحات مردم در حوزه سالمت 10  

 66   مسائل دارو 11  

 66   هاي مزمن تغيير الگوي بيماري و شيوع بيماري 12  



سه مورد كاهش داشـت و از  1396نسبت به سال  1397مسئله سال  100سهم مسائل علم و فناوري از 
اند. در نتيجـه   رسيد. سه سهم كاسته شده از بخش علم و فناوري به بخش اقتصادي افزوده شده 8به  11

بندي مرحله اول خبرگان سه مسئله انتهاي ليست حذف شدند. همچنين يك مسئله نيز بـا   بر اساس رتبه
تر در بخش سياسي تركيب شد. بدين ترتيب يك متغيـر جـديـد بـا نـظـر   مسئله مشابه در سطح كالن

 داراي اهميت است. 1397خبرگان به ليست مسائل علم و فناوري ايران افزوده شد كه در سال 

    
ايران  آينده 16 7139پژوهي   

 1397تعيين مسائل علم و فناوري ايران 

 1397تعيين مسائل علم و فناوري ايران در سال 
 امتياز مرحله اول عنوان جديد 1396عنوان سال    تغييرات

 61   مسائل معلمان 1  
  

 موانع توسعه نوآوري و  بنيان هاي دانش ضرورت توسعه نوآوري و فعاليت 2
 بنيان هاي دانش فعاليت

60 

 59   فساد و تقلب علمي 3  
 59   محاق رفتن عدالت آموزشي شدن علم و به كااليي 4  
 55   تحوالت اجتماعي آموزش عالي 5  
 55   آموزان مسائل دانش 6  

تركيب با نهادهاي 
 53   گذار و مجري در حوزه علم، دانش و آموزش تعدد نهادهاي سياست 7 موازي در سياست

 53   برمالشدن مشكالت ساختاري آموزش عالي براي افكار عمومي 8  
 حذف به دليل كاهش سهم علم و فناوري

 52   هاي رابطه علمي ايران با جهان چالش 9 حذف
 49   مسائل دانشگاه آزاد 10 حذف

 (حذف) 45درصد امتياز برابر با  50زير 
 45   برداري از شبكه ملي اطالعات بهره 11 حذف

 مسائل جديد مورد اشاره خبرگان (اضافه)
     فناوري زنجيره بلوك   اضافه



 مسئله برگزيدند: 100را از ميان  1397عامل در حال ظهور سال  7قطعيت و  عدم 7روند،  7بان،  مسئله، پژوهشگران گروه تحقيقاتي آينده 100پس از تعيين 

    
ايران  آينده 17 7139پژوهي   

 مهمترين روندها

ترين مسائلي هسـتـنـد  اين روندها مهم 
هـا   هاي اخير كشـور بـا آن كه در سال

بيني اسـت  مواجه بوده است. قابل پيش
نيز ايران همچنان بـا  1397كه در سال 

اين موارد مواجه باشد و تغيير چنـدانـي 
 ها پيش رو نيست. درباره آن

 ها قطعيت مهمترين عدم

ترين مسائلي هستند كه دربـاره  ها، مهم قطعيت اين عدم 
ابهام زيـادي وجـود  1397ها تا پايان سال   سرنوشت آن

كـنـنـده پـرشـمـار و  دليل وجود عوامل تعيـيـن دارد. به
بيني دقيقي دربـاره ايـن  توان پيش پيچيدگي شرايط نمي
تـوانـد  ها مـي  وسوي تحوالت آن مسائل داشت و سمت

 هاي متفاوتي را براي ايران رقم بزند. آينده

 مهمترين عوامل در حال ظهور 

هـاي  اين مسائل سابقه تاريخي چنداني در سال 
گذشته ندارند. عمر اهميت يـافـتـن بـرخـي از 

رسـنـد ولـي  ها حتي به يك سال نيـز نـمـي  آن
باره و ناگـهـانـي را دارنـد و  قابليت رشد يك

ناگهان  ها به توانند با اثرگذاري بر ساير حوزه مي
 تبديل به يكي از مسائل اصلي كشور شوند.

متغير بر اساس دو شـاخـص  100اي بودند چرا كه   در ميان اين سه دسته انتخاب، عوامل در حال ظهور داراي اهميت ويژه
بندي شدند. از اين رو تـالش   قطعيت بر اساس نظرات خبرگان سراسر كشور كه مرجعي قابل اتكاتر بود رتبه  اهميت و عدم

 كاوي تحليل شود. هاي توصيفي و داده عامل در حال ظهور با استفاده از گزارش 7شد تا ابعاد مختلف 



هاي گذشته براي تعيين اهميت و عدم قطعيت در معرض داوري خـبـرگـان   همچون سال 1397مسئله ايران  100     
قرار گرفتند. تركيب خبرگان در هفت موضوع تخصصي اقتصادي، سياسي، فرهنگي، اجتماعي، عـلـم و فـنـاوري، 

 ها نيز متنوع بودند.  زيست و سالمت و از منظر ساير ويژگي محيط

دادند. بـا  1397مسئله به شكل مستقل دو امتياز درباره اهميت و عدم قطعيت در سال  100خبرگان به هر يك از       
بندي اين امتيازها و لحاظ كردن ضريب تخصص به شكلي كه نظرات هر گروه از متخصصان درباره مـوضـوع   جمع

هاي گذشتـه   مسئله بدست آمد. همچون سال 100شان داراي اثر بيشتري باشد، امتياز اهميت و عدم قطعيت   تخصصي
بندي مسائل از مـنـظـر   نتايج به تفكيك هفت حوزه موضوعي ارائه و با نتايج سال گذشته مقايسه شد. همچنين رتبه

 اي ارائه شده است. هاي متفاوت نيز در قالب فصل جداگانه خبرگان با ويژگي

و  1395هاي   كاربرده شده در گزارش سال  قدم بعدي سناريوپردازي است. سناريوپردازي با استفاده از روش به      
اسـتـفـاده از  1397كنيم. تفاوت گزارش   شناسانه خودداري مي  رو از تكرار جزييات روش  انجام شده و از اين 1396

هاي كليدي است كه مقدمـه سـنـاريـوپـردازي هسـتـنـد. در   روش تحليل عاملي براي مشخص كردن عدم قطعيت
زمـان داراي اهـمـيـت و   بندي متغيرها، تعداد بسيار مـحـدودي كـه هـم  هاي گذشته پس از رتبه  هاي سال  گزارش

كـارگـيـري   شدند. امسال بـا بـه  كليدي براي سناريوپردازي انتخاب مي  قطعيت  عنوان عدم  قطعيت بااليي بودند به  عدم
هاي كليدي استفاده شده است كه امكان لـحـاظ   قطعيت  روش آماري تحليل عاملي، شيوه جديدي براي انتخاب عدم

كند. اين روش جديد نخستين بار است كه در   كردن دامنه وسيعي از متغيرها را در فرآينده سناريوپردازي فراهم مي
هاي كـلـيـدي، سـنـاريـوپـردازي   قطعيت  شود. با مشخص شدن عدم  استفاده مي» 1397پژوهي ايران   آينده«پروژه 

 ) انجام شده است.CIBهمچون دو سال گذشته با روش تحليل باالنس اثرات متقابل (

    
ايران  آينده 18 7139پژوهي   



 بخش  دوم

 بندي مسائل نتايج رتبه

    
ايران  آينده 19 7139پژوهي   



در اين بخش ارائه شده است. در بخش نخست، نتايج  1397مسئله برتر ايران در سال  100بندي  نتايج رتبه      
بندي مسائـل از نـگـاه  بندي با استفاده از شاخص اهميت ارائه شده است. در قسمت دوم اين بخش، رتبه رتبه

هاي مختلفي كه خبرگان به آن تعلق دارنـد،  بندي مسائل از نگاه نسل خبرگان مناطق مختلف جغرافيايي، رتبه
هـا از   بندي بر اساس ساير تـفـاوت  بندي مسائل از نگاه خبرگان بخش دولتي، خصوصي و عمومي، و رتبه رتبه

جمله قوميت، رشته تحصيلي، سطح تحصيالت، جنسيت، حوزه تخصصي و نگرش سياسي ارائه شـده اسـت. 
 شود. هاي مختلف خبرگان مشاهده مي مسئله برتر با توجه به ويژگي 10در جداول اين بخش تنها 

براي مشاهده اعداد دقيق مربوط به ميانگين اهميت، مشاهده ميانگين عدم قطعيت هر يك از مسـائـل و        
 توانيد به پيوست گزارش مراجعه كنيد. تعلق به حوزه موضوعي، مي

    
ايران  آينده 20 7139پژوهي   

به انتخاب همه خبرگان  1397مسئله اول ايران در سال  10  
 90/52 محيط زيست بحران تامين آب 1
 89/86 اجتماعي فساد 2
 89/17 محيط زيست پيامدهاي بحران آب 3
 88/61 سياسي بحران ناكارآمدي عملكردها 4
 88/37 اجتماعي فرسايش سرمايه اجتماعي و اعتماد عمومي 5
 88/31 اقتصادي هاي ساختاري اقتصاد ايران  ناهنجاري 6
 87/32 اجتماعي آيندگي نگراني درباره آينده و احساس بي 7
 87/19 اجتماعي ها انباشت نارضايتي 8
 85/86 اقتصادي بيكاري 9
 85/84 سياسي قضاوت افكار عمومي درباره عملكرد حاكميت 10



    
ايران  آينده 21 7139پژوهي   

 حوزه موضوعي عنوان مسئله  
 محيط زيست بحران تامين آب (خشكسالي، تامين آب آشاميدني براي شهرها و روستاها، تامين آب براي صنعت و كشاورزي) 1
 اجتماعي فساد  2
 محيط زيست رويه از منابع آب زيرزميني) شده، برداشت بي  هاي خشك ها و تاالب  پيامدهاي بحران آب (فرونشست زمين، از بين رفتن اكوسيستم درياچه 3
 سياسي هاي خصوصي)  هاي عمومي و برخي شركت  هاي دولت، مجلس، قوه قضاييه، ساير نهادهاي حاكميتي، بخش بحران ناكارآمدي عملكردها (ناكارايي 4
 اجتماعي فرسايش سرمايه اجتماعي و اعتماد عمومي 5
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، تالش شد با رويكرد 1397بندي مسائل ايران  هاي پيشين در رتبه  همچون سال »پژوهي ايران  آينده«در گزارش       
عـبـارت ديـگـر   بندي لحـاظ شـود. بـه هاي مختلف در رتبه ها، نظرات خبرگان با ويژگي دخيل كردن اغلب تفاوت

هـا از  كننده خبرگاني از همه نقاط ايران باشد در كنار اينكه به ديگـر تـفـاوت بندي نهايي تا حد ممكن منعكس  رتبه
ها و نقـشـي كـه در  جمله قوميت، سن، جنسيت، رشته تحصيلي، حوزه تخصصي و غيره توجه شود. برخي از تفاوت

 بندي دارند در اين بخش منعكس شده است.  رتبه

عبارت ديگـر مـنـاطـق   تواند مورد توجه باشد،  ناشي از محل سكونت است. به ها كه مي ترين تفاوت يكي از مهم      
هاي متفاوتي به مسائل كشور هستنـد.  اجتماعي متكثر داراي نگاه-سبب شرايط جغرافيايي و فرهنگي مختلف ايران، به

بندي مسائل ايران از نظر خبرگان مناطق مختلف گزارش شـده اسـت. نـتـايـج نشـان  هاي رتبه در اين بخش تفاوت
بندي، خبرگان اغلب مناطق بر سر پراهميت بودن تعداد قابل توجهـي از   هايي در رتبه رغم وجود تفاوت دهد علي مي

زمان مورد تـوجـه  صورت هم ها را به مسائل كشور اجماع دارند. هر پژوهش جامعي بايد مسائل مورد اجماع و تفاوت
گـفـتـمـان «يا تحت تاثير  »نشين پايتخت«كه تنها برآمده از نگاه خبرگان  »مركزمحور«قرار داده و از ارائه نتايج 

 براي همه نقاط كشور پرهيز كند. است، »محور-تهران

تـوانـد  هايي كه مي اي از تفاوت براي نشان دادن نمونه
بندي خبرگان چهـار  متاثر از محل سكونت باشد، رتبه

 استان كشور  را با هم مرور خواهيم كرد.

 هاي مختلف بندي از نگاه خبرگان ساكن استان تفاوت رتبه
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انـتـخـاب اول كـل  10جدول مقابل 
دهـد كـه در   گويان را نشان مي  پاسخ

آن هر مسئله با يك رنـگ مشـخـص 
هـاي   شده و امكـان مـقـايسـه پـاسـخ
 كند. خبرگان هر استان را فراهم مي
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 90/52 بحران تامين آب
 89/86 فساد

 89/17 پيامدهاي بحران آب
 88/61 بحران ناكارآمدي عملكردها

 88/37 فرسايش سرمايه اجتماعي و اعتماد عمومي
 88/31 هاي ساختاري اقتصاد ايران  ناهنجاري

 87/32 آيندگي نگراني درباره آينده و احساس بي
 87/19 ها انباشت نارضايتي

 85/86 بيكاري
 85/84 قضاوت افكار عمومي درباره عملكرد حاكميت

 اصفهان تهران

انتخاب اول كساني كه محل سكونت خـود  10
را تهران اعالم كرده بودند، داراي يك تـفـاوت 

ها مسـئـلـه فـقـر و   گويان است. آن  با كل پاسخ
عـنـوان   نابرابري فزاينده و تنگناهاي معيشتي را به

اند در حالـي   مورد اول انتخاب كرده 10يكي از 
 اند. كه متغير بيكاري را كنار گذاشته

ها مسئله فـقـر و نـابـرابـري   بندي اصفهاني  در رتبه
مـورد اول  10فزاينده و تنگناهاي معيشتي يكي از 

گـويـان ديـده   تاي اول كل پـاسـخ10است كه در 
شود. در عوض مسئله  قضاوت افكار عمـومـي   نمي

مـورد اول  10درباره عملكـرد حـاكـمـيـت در 
 ها جايي ندارد.  اصفهاني

 1 95/12 بحران تامين آب 
 2 94/61 فساد 
 3 92/19 پيامدهاي بحران آب 
 4 82 بحران ناكارآمدي عملكردها 
 5 91/50 آيندگي نگراني درباره آينده و احساس بي 
 6 91 فرسايش سرمايه اجتماعي و اعتماد عمومي 
 7 90/95 بيكاري 
 8 90/47 هاي ساختاري اقتصاد ايران  ناهنجاري 
 9 89/50 ها انباشت نارضايتي 
 10 89/26 فقر و نابرابري فزاينده و تنگناهاي معيشتي 

 1 93/33 بحران تامين آب 
 2 92/40 فساد 
 3 92/09 ها انباشت نارضايتي 
 4 91/95 بحران ناكارآمدي عملكردها 
 5 90/78 پيامدهاي بحران آب 
 6 90/68 آيندگي نگراني درباره آينده و احساس بي 
 7 90/68 فرسايش سرمايه اجتماعي و اعتماد عمومي 
 8 89/88 هاي ساختاري اقتصاد ايران  ناهنجاري 
 9 89/77 قضاوت افكار عمومي درباره عملكرد حاكميت 
 10 87/76 فقر و نابرابري فزاينده و تنگناهاي معيشتي 
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 خوزستان البرز

ها سه تفـاوت بـا كـل   مسئله اول خوزستاني 10بندي   در رتبه
تريـن مـورد، قـرار گـرفـتـن    شود. مهم  گويان ديده مي  پاسخ

ها به  نـرخ ارز و    بحران ريزگردها در صدر ليست است. آن
هاي اقتصادي نهادهاي حاكميتي خارج از دولـت هـم    فعاليت

اند تا در عوض سه متغير بحران ناكـارآمـدي   داده 10رتبه زير 
عملكردها،  فرسايش سرمايه اجتماعي و اعتماد عـمـومـي و  

 آيندگي بيرون بمانند. نگراني درباره آينده و احساس بي

مسئله اول خبرگان استان الـبـرز  10بندي   در رتبه
هـا سـه   شود. در انتخـاب آن  سه تفاوت ديده مي

متغير  بحران آلودگي هوا، اخـتـالف نـظـرهـاي 
كالن حاكميتي و  مسائل سالمت روان جاي سـه 

هـاي    هـا، نـاهـنـجـاري مسئله  انباشت نارضـايـتـي
ساختاري اقتصاد ايران و  قضاوت افكار عمـومـي 

 درباره عملكرد حاكميت را گرفته است.

عنوان نمونه انـتـخـاب   كند كه به  گويان ساكن چهار استان را فراهم مي  جدول زير امكان مقايسه بين پاسخ
شـود.   مسئله اختصاص داده ديـده مـي 100شدند. در يك سطر ميانگين امتيازي كه خبرگان هر استان به 

 دهد. گويان نشان مي انتخاب اول هر گروه را نسبت به كل پاسخ 10سطر ديگر تعداد تفاوت در 

   تهران ها گويان همه استان ميانگين پاسخ خوزستان اصفهان البرز

 74/81 مسئله 100ميانگين اهميت  69/32 80/23 81/73 81/73
 متغير اول 10تفاوت در  1 - 3 1 3

 1 88/33 فرسايش سرمايه اجتماعي و اعتماد عمومي 
 2 87/85 بحران تامين آب 
 3 87/33 بيكاري 
 4 86/42 پيامدهاي بحران آب 
 5 85/71 بحران آلودگي هوا 
 6 85/45 اختالف نظرهاي كالن حاكميتي 
 7 85 فساد 
 8 85 آيندگي نگراني درباره آينده و احساس بي 
 9 84/61 مسائل سالمت روان 
 10 84/16 بحران ناكارآمدي عملكردها 

 1 95/83 بحران ريزگردها 
 2 93/84 بيكاري 
 3 93/33 بحران تامين آب 
 4 91/81 ها انباشت نارضايتي 
 5 91/53 هاي ساختاري اقتصاد ايران  ناهنجاري 
 6 90/90 فساد 
 7 90 پيامدهاي بحران آب 
 8 90 نرخ ارز 
 9 90 هاي اقتصادي نهادهاي حاكميتي خارج از دولت  فعاليت 
 10 89/16 قضاوت افكار عمومي درباره عملكرد حاكميت 
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 هاي مختلف  بندي خبرگان استان در رتبه  اي از تفاوت نمونه

 بحران ريزگردها 

بـحـران   ها بـه  توان هم توجه بيشتر خوزستاني ها، مي با دقت در اين تفاوت
هـا و   تر خـراسـانـي  دليل مجاورت با بحران و هم توجه كم ريزگردها را به

دليل دوري از كانون بحران تفسـيـر  ها به بحران ريزگردها را به  آذربايجاني
دهد بـحـران  كرد. در مجموع برآيند نظرات خبرگان كل كشور نشان مي

 خواهد بود. 1397ام ايران در سال 15ريزگردها، مسئله 

اعتقاد دارند كه مسـئـلـه  خوزستانخبرگان استان 
  خواهد بود.  »بحران ريزگردها«ايران اول 

 فارسدر نگاه خبرگان استان 

 خواهد بود.  17 مسئله  »بحران ريزگردها« 

 اصفهاندر نگاه خبرگان استان 

 خواهد بود.  19 مسئله  »بحران ريزگردها« 

 خراسان رضويدر نگاه خبرگان استان 

 خواهد بود.  46 مسئله  »بحران ريزگردها« 

 آذربايجان شرقيدر نگاه خبرگان استان 

 خواهد بود.  38 مسئله  »بحران ريزگردها« 

 تهراندر نگاه خبرگان استان 

 خواهد بود.  17 مسئله  »بحران ريزگردها« 

 البرزدر نگاه خبرگان استان 

 خواهد بود.  19 مسئله  »بحران ريزگردها« 



بندي در ميان خبرگـان  در اين بخش تفاوت رتبه      
هاي سني مختلف قابل مشاهده است كه متـولـد   نسل
انـتـخـاب  10هاي متفاوتي هستند. جدول مقابل   دهه

دهد كه در آن هـر   گويان را نشان مي  اول كل پاسخ
مسئله با يك رنگ مشخص شده و امكان مـقـايسـه 

 كند. تر مي هاي هر گروه سني را راحت پاسخ

 هاي مختلف بندي از نگاه نسل رتبه

    
ايران  آينده 27 7139پژوهي   

1340متولدان قبل از   

خبرگاني كه تاريخ تولد خود را پيش از سـال 
تـريـن گـروه سـنـي   اند، مسن  اعالم كره 1340
حسـاب   بندي شده در ايـن پـژوهـش بـه  طبقه
رتـبـه  10ها در انتخـاب   هاي آن  آيند. پاسخ  مي

گويـان   باالتر داراي بيشترين تفاوت با كل پاسخ
 هاي سني است. نسبت به ساير گروه

 1 96/11 بحران ناكارآمدي عملكردها
 2 95/78 هاي اقتصادي نهادهاي حاكميتي خارج از دولت  فعاليت 
 3 94/73 نرخ ارز 
 4 94/44 بحران تامين آب 
 5 96/68 هاي ساختاري اقتصاد ايران  ناهنجاري 
 6 92/35 فساد 
 7 92/35 ها انباشت نارضايتي 
 8 90/58 ناتواني و ناشنوايي سيستمي در فهم تحوالت 
 9 90/52 فقر و نابرابري فزاينده و تنگناهاي معيشتي 
 10 90 فرسايش سرمايه اجتماعي و اعتماد عمومي 

 چهار موضوع مورد توجه اين نسل عبارتند از:

 هاي اقتصادي نهادهاي حاكميتي خارج از دولت  فعاليت  .1

 نرخ ارز  .2

 ناتواني و ناشنوايي سيستمي در فهم تحوالت  .3

 فقر و نابرابري فزاينده و تنگناهاي معيشتي  .4

 ها قرار ندارند: تاي اول آن10در عوض چهار متغير زير در ليست 

 آيندگي نگراني درباره آينده و احساس بي  .1

 بيكاري .2

 پيامدهاي بحران آب .3

 قضاوت افكار عمومي درباره عملكرد حاكميت .4

 90/52 بحران تامين آب
 89/86 فساد

 89/17 پيامدهاي بحران آب
 88/61 بحران ناكارآمدي عملكردها

 88/37 فرسايش سرمايه اجتماعي و اعتماد عمومي
 88/31 هاي ساختاري اقتصاد ايران  ناهنجاري

 87/32 آيندگي نگراني درباره آينده و احساس بي
 87/19 ها انباشت نارضايتي

 85/86 بيكاري
 85/84 قضاوت افكار عمومي درباره عملكرد حاكميت



    
ايران  آينده 28 7139پژوهي   

1350تا  1340متولدان   

انتخاب اول كساني كه تاريخ تولـد خـود را  10
 10اعالم كرده بـودنـد، هـمـان   1360تا  1350

گويان است. تفاوت تـنـهـا   انتخاب اول كل پاسخ
بندي مسائل است. در نـگـاه ايـن نسـل   در رتبه

بحران ناكارآمدي عملكردها مسئلـه اول ايـران 
گويان بـه   كه كل پاسخ  است در حالي 1397سال 

 آن رتبه چهارم داده بودند.

1360تا  1350متولدان   

1370تا  1360متولدان   

 1350تا  1340بندي متولدان  در رتبه
يــك مســئــلــه مــتــفــاوت بــا كــل 

مـتـغـيـر  10گويان در جايگاه   پاسخ
 نرخ ارز.اول قرار گرفته است: 

در عوض متغير انباشت نارضـايـتـي  
 مورد اول جايي ندارد. 10در ميان 

هـم  1370تـا  1360هاي متولدان   پاسخ
گويان است و   كمابيش شبيه به كل پاسخ

مورد اول تـنـهـا يـك اخـتـالف  10در 
ها مسـائـل سـالمـت   شود. آن مشاهده مي

روان را جايگزين قضاوت افكار عمومـي 
 اند. درباره عملكرد حاكميت كرده

 1 90/80 بحران تامين آب
 2 89/17 فساد 
 3 88/44 پيامدهاي بحران آب 
 4 88/37 آيندگي نگراني درباره آينده و احساس بي 
 5 87/12 فرسايش سرمايه اجتماعي و اعتماد عمومي 
 6 86/66 بيكاري 
 7 86/38 بحران ناكارآمدي عملكردها 
 8 86/08 قضاوت افكار عمومي درباره عملكرد حاكميت 
 9 85/54 نرخ ارز 
 10 84/86 هاي ساختاري اقتصاد ايران  ناهنجاري 

 1 91/42 بحران ناكارآمدي عملكردها
 2 91/20 بحران تامين آب 
 3 91/02 فساد 
 4 90/30 ها انباشت نارضايتي 
 5 89/41 فرسايش سرمايه اجتماعي و اعتماد عمومي 
 6 88/94 پيامدهاي بحران آب 
 7 88/83 آيندگي نگراني درباره آينده و احساس بي 
 8 87/62 هاي ساختاري اقتصاد ايران  ناهنجاري 
 9 87/50 بيكاري 
 10 86/78 قضاوت افكار عمومي درباره عملكرد حاكميت 

 1 92/02 بحران تامين آب
 2 91/25 بيكاري 
 3 90/70 فساد 
 4 90/50 پيامدهاي بحران آب 
 5 90/12 بحران ناكارآمدي عملكردها 
 6 90/12 آيندگي نگراني درباره آينده و احساس بي 
 7 89/54 ها انباشت نارضايتي 
 8 89/17 هاي ساختاري اقتصاد ايران  ناهنجاري 
 9 88/91 فرسايش سرمايه اجتماعي و اعتماد عمومي 
 10 88/57 مسائل سالمت روان 



    
ايران  آينده 29 7139پژوهي   

1370متولدان بعد از   
خبرگاني كه تاريخ تولد خود را بعد از 

تـريـن   انـد جـوان  اعالم كـره 1370سال 
بـنـدي شـده هسـتـنـد.   گروه سني طبقه

رتـبـه  10ها در انتـخـاب   هاي آن  پاسخ
تـريـن گـروه داراي   باالتر همانند مسن

گـويـان   بيشترين تفاوت با كـل پـاسـخ
 هاي سني است. نسبت به ساير گروه

 چهار موضوع مورد توجه اين نسل عبارتند از:

 فقر و نابرابري فزاينده و تنگناهاي معيشتي  .1

 بحران آلودگي هوا .2

 ها اعتراض .3

 مسائل سالمت روان .4

 ها قرار ندارند: تاي اول آن10در عوض چهار متغير زير در ليست 

 فساد  .1

 پيامدهاي بحران آب .2

 فرسايش سرمايه اجتماعي و اعتماد عمومي  .3

 قضاوت افكار عمومي درباره عملكرد حاكميت .4

كند. ميانگين امتيازي كه هر گروه به   هاي مختلف را فراهم مي  گويان نسل  جدول زير امكان مقايسه بين پاسخ
انتخاب اول هر گـروه  10شود. سطر ديگر تعداد تفاوت در   مسئله اختصاص داده در يك سطر ديده مي 100

دهد كه ظاهرا بيشترين تـفـاوت در مـيـان   دهد. مقادير جدول نشان مي  گويان نشان مي  را نسبت به كل پاسخ
 ترين گروه سني است. دهي متغيرها مربوط به پيرترين و جوان هاي متخصص در رتبه گروه

   1360تا  1350 ها گويان همه سن ميانگين پاسخ 1370تا  1360 1350تا  1340 1370بعد از  1340قبل از 

   74/81   مسئله 100ميانگين اهميت  74/66 74/85 74/90 78/72 80/35
 متغير اول 10تفاوت در  0 - 1 1 4 4

 1 96/76 فقر و نابرابري فزاينده و تنگناهاي معيشتي
 2 94/57 بيكاري 
 3 94 بحران تامين آب 
 4 94 هاي ساختاري اقتصاد ايران  ناهنجاري 
 5 97/87 آيندگي نگراني درباره آينده و احساس بي 
 6 91/76 بحران ناكارآمدي عملكردها 
 7 91/14 بحران آلودگي هوا 
 8 90/90 ها انباشت نارضايتي 
 9 90/90 ها اعتراض 
 10 90/60 مسائل سالمت روان 



    
ايران  آينده 30 7139پژوهي   

 رتبه 
 مسائل ازدواج

 مورد 100در ميان 

  

 1340قبل از  65
 1350تا  1340 57
 1360تا  1350 60
 1370تا  1360 21
 1370بعد از  13

رسـد   نـظـر مـي  بندي برخي ديگر از متغيرها كه بـه  تفاوت رتبه
هاي سني داشته باشند نيـز نـتـايـج   اولويت متفاوتي براي گروه

 جالب توجهي دارد.

 

 

تر رتبه باالتـري بـه   هاي جوان  درباره متغير مسائل ازدواج، نسل
هاي پيرتر آنرا به نـيـمـه دوم   اند و در مقابل نسل  اين متغير داده

 اند. ليست متغيرها منتقل كرده

 

 

 

 

آيندگـي بـراي  در حالي كه نگراني درباره آينده و احساس بي
متغـيـر  10به بعد ميان  1340چهار گروه سني شامل افراد متولد 

 1340اول قرار گرفته است، براي خبرگان متولد قبل از سـال 
 قرار گرفته است. 41در جايگاه رتبه 

 

 

 

وكارهاي نوپا و سنتي نيز با افزايش سن خـبـرگـان  تقابل كسب
بندي متغيرهـا بـوده و بـراي   ترين در رتبه  داراي جايگاه پايين

متغـيـر قـرار  100در انتهاي ليست  1340خبرگان متولد قبل از 
 گرفته است.

 رتبه 
نگراني درباره آينده و 

 آيندگي احساس بي
 مورد 100در ميان 

  

 1340قبل از  41
 1350تا  1340 4
 1360تا  1350 7
 1370تا  1360 6
 1370بعد از  5

 رتبه 
وكارهاي  تقابل كسب

 نوپا و سنتي
 مورد 100در ميان 

  

 1340قبل از  100
 1350تا  1340 95
 1360تا  1350 96
 1370تا  1360 92
 1370بعد از  81



بنـدي در مـيـان خـبـرگـان  در اين بخش تفاوت رتبه      
ها هم از جنبـه  هاي مختلف قابل مشاهده است. يافته  قوميت
ها و هم از جنبه موارد متفاوت قابل تفسير هسـتـنـد.  شباهت

گـويـان را نشـان   انتخاب اول كل پـاسـخ 10جدول مقابل 
دهد كه در آن هر مسئله با يك رنگ مشخص شـده و   مي

 كند. تر مي هاي هر قوميت را راحت امكان مقايسه پاسخ

 هاي مختلف بندي از نگاه قوميت رتبه

    
ايران  آينده 31 7139پژوهي   

 1 92/51 بحران تامين آب
 2 90/21 فساد

 3 89/87 پيامدهاي بحران آب
 4 89/78 بحران ناكارآمدي عملكردها

 5 89/46 هاي ساختاري اقتصاد ايران  ناهنجاري
 6 88/92 ها انباشت نارضايتي

 7 88/41 بيكاري
 8 88/29 فرسايش سرمايه اجتماعي و اعتماد عمومي

 9 88/18 آيندگي نگراني درباره آينده و احساس بي
 10 86/53 قضاوت افكار عمومي درباره عملكرد حاكميت

 فارس
 1 90/67 بحران ناكارآمدي عملكردها

 2 90/15 بحران تامين آب
 3 88/92 پيامدهاي بحران آب

 4 88/38 بيكاري
 5 87/16 ها انباشت نارضايتي

 6 86/94 فساد
 7 86/88 آيندگي نگراني درباره آينده و احساس بي

 8 85/88 فقر و نابرابري فزاينده و تنگناهاي معيشتي
 9 85/48 قضاوت افكار عمومي درباره عملكرد حاكميت

 10 85/36 هاي ساختاري اقتصاد ايران  ناهنجاري

 آذري

انتخاب اول كساني كه قوميت خود را  10
انتخاب  10فارس اعالم كرده بودند، همان 

گويان است. تفاوت تنها در  اول كل پاسخ
هم از مـورد   بندي مسائل است كه آن  رتبه

 شود. پنجم به بعد مشاهده مي

ها مسئله فقر و نابرابري فزاينـده   بندي آذري  در رتبه
مورد اول است كه  10و تنگناهاي معيشتي يكي از 

شود. در   گويان ديده نمي  تاي اول كل پاسخ10در 
عوض مسئله فرسايش سرمايه اجتماعي و اعـتـمـاد 

 ها جايي ندارد.  مورد اول آذري 10عمومي در 

 90/52 بحران تامين آب
 89/86 فساد

 89/17 پيامدهاي بحران آب
 88/61 بحران ناكارآمدي عملكردها

 88/37 فرسايش سرمايه اجتماعي و اعتماد عمومي
 88/31 هاي ساختاري اقتصاد ايران  ناهنجاري

 87/32 آيندگي نگراني درباره آينده و احساس بي
 87/19 ها انباشت نارضايتي

 85/86 بيكاري
 85/84 قضاوت افكار عمومي درباره عملكرد حاكميت



    
ايران  آينده 32 7139پژوهي   

 لر كرد

مسئله اول لـرهـا دو تـفـاوت بـا كـل  10بندي   در رتبه
شود. از نگاه لرها فقـر و نـابـرابـري   گويان ديده مي  پاسخ

ترين مسئله ايران در سـال   فزاينده و تنگناهاي معيشتي مهم
مورد اول كـل  10است در حالي كه اين متغير در  1397
گويان جايي ندارد. همچنين مسائل سـالمـت روان   پاسخ

ديگر متغير مورد نظر لرها بوده است. دو متـغـيـر بـحـران 
مـورد اول  10تامين آب و پيامدهاي بحران آب در ميان 

 گويان لر جايي نداشت. بندي پاسخ رتبه

 1 93/84 بحران ناكارآمدي عملكردها
 2 93/84 فرسايش سرمايه اجتماعي و اعتماد عمومي

 3 91/15 آيندگي نگراني درباره آينده و احساس بي
 4 90/76 فساد

 5 98/61 بحران تامين آب
 6 87/40 بيكاري

 7 86/82 مسائل سالمت روان
 8 86/80 ها انباشت نارضايتي

 9 86/53 پيامدهاي بحران آب
 10 84/80 امنيت رواني و اجتماعي

 1 96/25 فقر و نابرابري فزاينده و تنگناهاي معيشتي
 2 95/65 فساد
 3 94/34 بيكاري

 4 93/75 هاي ساختاري اقتصاد ايران  ناهنجاري
 5 93/47 آيندگي نگراني درباره آينده و احساس بي

 6 93/47 ها انباشت نارضايتي
 7 92/91 قضاوت افكار عمومي درباره عملكرد حاكميت

 8 92/08 مسائل سالمت روان
 9 91/30 فرسايش سرمايه اجتماعي و اعتماد عمومي

 10 90/83 بحران ناكارآمدي عملكردها

گوياني كه قوميت خود را كـرد اعـالم كـرده   پاسخ
مسئله اول دو مورد اختالف با كل  10بودند، در ميان 

گويان دارند. دو متغير امنيت رواني و اجتماعـي   پاسخ
و مسائل سالمت روان در ميان انتخاب كردها وجـود 

هاي ساختاري اقتصاد    ها ناهنجاري  دارد. در عوض آن
ايران و قضاوت افكار عمـومـي دربـاره عـمـلـكـرد 

گـويـان بـود    هاي كل پاسخ  حاكميت را كه در پاسخ
 شان نداشتند. انتخاب اول 10در ميان 

هاي ديگر از جمله عرب، بلـوچ،   توانستند قوميت  گويان مي  عالوه بر چهار قوميت پرجمعيت كشور يعني فارس، آذري، كرد و لر، پاسخ
ها را اعالم   گوياني كه اين قوميت  تركمن، قشقايي، بختياري، لك، تات، گليكي، مازني و غيره را انتخاب كنند. با اين وجود تعداد پاسخ

 ها ارائه كرد. بندي قابل اتكايي از آن كرده بودند، پرشمار نبود كه بتوان به تفكيك رتبه

 100كند. در يك سطر ميانگين امتيازي كه هر قوميت بـه   هاي مختلف را فراهم مي  گويان با قوميت  جدول زير امكان مقايسه بين پاسخ
 دهد. گويان نشان مي انتخاب اول هر قوميت را نسبت به كل پاسخ 10شود. سطر ديگر تعداد تفاوت در  مسئله اختصاص داده ديده مي

   آذري فارس گويان همه اقوام ميانگين پاسخ كرد لر

 مسئله 100ميانگين اهميت  74/40 74/68   74/81   75/09 79/68

  - متغير اول 10تفاوت در  1 0 2 2



بنـدي در مـيـان خـبـرگـان  در اين بخش تفاوت رتبه      
خصوصي و عمومي قابل مشاهده اسـت. -هاي دولتي  بخش

گـويـان را نشـان   انتخاب اول كل پـاسـخ 10جدول مقابل 
دهد كه در آن هر مسئله با يك رنگ مشخص شـده و   مي

 كند. تر مي هاي هر گروه را راحت امكان مقايسه پاسخ

    
ايران  آينده 33 7139پژوهي   

 خصوصي دولتي

انتخاب اول كساني كه  خود را خـبـره  10
شاغل در بخش دولتي اعالم كرده بودنـد، 

گـويـان   انتخاب اول كل پـاسـخ 10همان 
بـنـدي مسـائـل   است. تفاوت تنها در رتبـه

هم از مورد شـشـم بـه بـعـد   است كه آن
 شود. مشاهده مي

بندي شاغالن بخش خصوصي مسئله فقر و   در رتبه
 10نابرابري فزاينده و تنگناهاي معيشتي يـكـي از 

گويان   تاي اول كل پاسخ10مورد اول است كه در 
شود. در عوض مسئلـه قضـاوت افـكـار   ديده نمي

مورد اول  10عمومي درباره عملكرد حاكميت در 
 ها جايي ندارد.  آن

 بندي از نگاه خبرگان بخش دولتي، خصوصي و عمومي رتبه 

 1 90/68 بحران تامين آب
 2 90/21 فساد 
 3 88/91 پيامدهاي بحران آب 
 4 88/80 بحران ناكارآمدي عملكردها 
 5 88/87 فرسايش سرمايه اجتماعي و اعتماد عمومي 
 6 88 ها انباشت نارضايتي 
 7 87/39 آيندگي نگراني درباره آينده و احساس بي 
 8 86/47 قضاوت افكار عمومي درباره عملكرد حاكميت 
 9 86/41 بيكاري 
 10 86 هاي ساختاري اقتصاد ايران  ناهنجاري 

 1 92/19 بحران تامين آب
 2 91/67 بحران ناكارآمدي عملكردها 
 3 91/14 فساد 
 4 90/26 آيندگي نگراني درباره آينده و احساس بي 
 5 89/87 هاي ساختاري اقتصاد ايران  ناهنجاري 
 6 89/65 ها انباشت نارضايتي 
 7 89/09 پيامدهاي بحران آب 
 8 88/26 بيكاري 
 9 88/18 فرسايش سرمايه اجتماعي و اعتماد عمومي 
 10 86/10 فقر و نابرابري فزاينده و تنگناهاي معيشتي 

 90/52 بحران تامين آب
 89/86 فساد

 89/17 پيامدهاي بحران آب
 88/61 بحران ناكارآمدي عملكردها

 88/37 فرسايش سرمايه اجتماعي و اعتماد عمومي
 88/31 هاي ساختاري اقتصاد ايران  ناهنجاري

 87/32 آيندگي نگراني درباره آينده و احساس بي
 87/19 ها انباشت نارضايتي

 85/86 بيكاري
 85/84 قضاوت افكار عمومي درباره عملكرد حاكميت
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 عمومي

كند. در يك سطر ميانـگـيـن   گويان سه گروه را فراهم مي  جدول زير امكان مقايسه بين پاسخ
شود. سطر ديگر تعداد تفاوت در   مسئله اختصاص داده ديده مي 100امتيازي كه هر گروه به 

 دهد.  گويان را نشان مي انتخاب اول هر گروه نسبت به كل پاسخ 10

 1 93/50 بيكاري
 2 92/57 بحران تامين آب 
 3 90/77 پيامدهاي بحران آب 
 4 90/51 فقر و نابرابري فزاينده و تنگناهاي معيشتي 
 5 90/38 بحران ناكارآمدي عملكردها 
 6 90 فساد 
 7 90 ها انباشت نارضايتي 
 8 90 آيندگي نگراني درباره آينده و احساس بي 
 9 89/70 هاي ساختاري اقتصاد ايران  ناهنجاري 
 10 89/68 فرسايش سرمايه اجتماعي و اعتماد عمومي 

هاي عمومي شبيـه بـه   بندي شاغالن بخش  رتبه
بندي مسئله   بخش خصوصي است. در اين رتبه

فقر و نابرابري فزاينده و تنگناهاي مـعـيـشـتـي 
تاي اول 10مورد اول است كه در  10يكي از 
شـود. در عـوض   گويان ديده نـمـي  كل پاسخ

مسئله قضاوت افكار عمومي درباره عمـلـكـرد 
ها جايي نـدارد.    مورد اول آن 10حاكميت در 

ها به فقـر و   تفاوت در اينجاست كه خصوصي
 اند. را داده 4ها رتبه  و عمومي 10نابرابري رتبه 

   بخش خصوصي ها گويان همه بخش ميانگين پاسخ بخش دولتي بخش عمومي

 74/81 مسئله 100ميانگين اهميت  73/44 74/90 78/01
 متغير اول 10تفاوت در  1 - 0 1

 رتبه
 موانع كسب و كار

 مورد 100در ميان 

  

 خصوصي 15
 دولتي 50
 عمومي 29

رتـبـه اول،  10طبيعتا عالوه بر تـفـاوت در 
هـاي   هر كدام از اين گروه 100تا  11هاي   رتبه

عنوان يـك   خبرگان نيز داراي تفاوت است. به
هاي متفاوت سه گروه بـه   نمونه شاخص به رتبه
شود. خبرگان   وكار اشاره مي  متغير موانع كسب

و در   15بخش خصوصي اين متغير را در رتبه 
 اند. قرار داده 50ها در رتبه  مقابل دولتي



موضـوع  7بندي در ميان خبرگان  در اين بخش تفاوت رتبه      
دادن به مسائل  به تفكيك قابل مشاهده است. گرايش به اهميت 

ها از جمله سياسي مشهـود  حوزه تخصصي در ميان برخي حوزه
گويان را نشـان   انتخاب اول كل پاسخ 10است.  جدول مقابل 

دهد كه در آن هر مسئله با يك رنگ مشخص شده و امكان   مي
 كند. تر مي هاي هر گروه خبره را راحت مقايسه پاسخ

 هاي مختلف بندي از نگاه خبرگان با تخصص رتبه
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 سالمت اجتماعي

انتخاب اول كساني كه تخصص خود را اجتمـاعـي  10
گويان   اعالم كرده بودند، داراي دو تفاوت با كل پاسخ

است. دو متغير فقر و نابرابري فزاينده و تـنـگـنـاهـاي 
معيشتي و بحران آلودگي هوا جاي دو متغير قضـاوت 
افكار عـمـومـي دربـاره عـمـلـكـرد حـاكـمـيـت و 

 اند. هاي ساختاري اقتصاد ايران را گرفته  ناهنجاري

بندي متخصصان حوزه سالمت نرخ ارز و   در رتبه
متـغـيـر اول  10هاي نظام سالمت در ميان   چالش

شود. در عوض دو مـتـغـيـر   ديده مي 1397سال 
بحران ناكارآمدي عملكردها و قضـاوت افـكـار 
عمومي درباره عملكرد حـاكـمـيـت جـايـي در 

 اند. ها نداشته هاي آن انتخاب

 1 93/33 بحران تامين آب
 2 91/66 بيكاري

 3 91/62 ها انباشت نارضايتي
 4 91/13 فساد

 5 90/73 پيامدهاي بحران آب
 6 90/44 فرسايش سرمايه اجتماعي و اعتماد عمومي

 7 90/44 آيندگي نگراني درباره آينده و احساس بي
 8 89/53 بحران ناكارآمدي عملكردها

 9 89/06 فقر و نابرابري فزاينده و تنگناهاي معيشتي
 10 88/50 بحران آلودگي هوا

 1 94/54 بحران تامين آب
 2 92/17 پيامدهاي بحران آب

 3 90/43 فساد
 4 88/47 هاي ساختاري اقتصاد ايران  ناهنجاري

 5 88/26 نرخ ارز
 6 88/08 فرسايش سرمايه اجتماعي و اعتماد عمومي

 7 88/04 بيكاري
 8 87/39 آيندگي نگراني درباره آينده و احساس بي

 9 87/05 هاي نظام سالمت چالش
 10 86/66 ها انباشت نارضايتي

 90/52 بحران تامين آب
 89/86 فساد

 89/17 پيامدهاي بحران آب
 88/61 بحران ناكارآمدي عملكردها

 88/37 فرسايش سرمايه اجتماعي و اعتماد عمومي
 88/31 هاي ساختاري اقتصاد ايران  ناهنجاري

 87/32 آيندگي نگراني درباره آينده و احساس بي
 87/19 ها انباشت نارضايتي

 85/86 بيكاري
 85/84 قضاوت افكار عمومي درباره عملكرد حاكميت
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 اقتصادي

انتخاب اول كساني كه تخصص خود را اقـتـصـادي  10
گـويـان   انتخاب اول كل پاسخ 10اند، همان   اعالم كرده

بندي مسائل است. در نـگـاه   است. تفاوت تنها در رتبه
ها بحران ناكارآمدي عملكردها مسـئـلـه اول   اقتصادي

گويـان بـه   كه كل پاسخ  است در حالي 1397ايران سال 
 آن رتبه چهارم داده بودند.

 سياسي

 علم و فناوري

بندي متخصصان حوزه سياست، دو مسـئـلـه   در رتبه
 10گويان در جـايـگـاه   سياسي متفاوت با كل پاسخ
اختالف نظرهاي كـالن متغير اول قرار گرفته است: 

حاكميتي و ناتواني و ناشنوايي سيستـمـي در فـهـم 
تحوالت. در عوض دو متغـيـر فسـاد و فـرسـايـش 
سرمايه اجتماعي و اعتماد عـمـومـي كـه مـاهـيـتـي 

 مورد اول جايي ندارند. 10اجتماعي دارند در ميان 

هاي متخصصان عـلـم و فـنـاوري هـم   پاسخ
گويان اسـت و در   كمابيش شبيه به كل پاسخ

مورد اول تنهـا يـك اخـتـالف مشـاهـده  10
ها فقـر و نـابـرابـري فـزايـنـده و   شود. آن  مي

تنگناهاي معيشتي را جايگزين قضاوت افـكـار 
 اند. عمومي درباره عملكرد حاكميت كرده

 1 92/32 بحران ناكارآمدي عملكردها
 2 91/26 فساد

 3 90/54 بحران تامين آب
 4 89/30 آيندگي نگراني درباره آينده و احساس بي

 5 88/96 هاي ساختاري اقتصاد ايران  ناهنجاري
 6 88/87 پيامدهاي بحران آب
 7 88/02 ها انباشت نارضايتي

 8 87/77 فرسايش سرمايه اجتماعي و اعتماد عمومي
 9 87/39 قضاوت افكار عمومي درباره عملكرد حاكميت

 10 85/76 بيكاري

 1 95/71 بحران تامين آب
 2 95/71 هاي ساختاري اقتصاد ايران  ناهنجاري

 3 92/63 ها انباشت نارضايتي
 4 91/90 بيكاري

 5 91/42 پيامدهاي بحران آب
 6 90/95 آيندگي نگراني درباره آينده و احساس بي

 7 90/95 قضاوت افكار عمومي درباره عملكرد حاكميت
 8 90 اختالف نظرهاي كالن حاكميتي
 9 89/54 بحران ناكارآمدي عملكردها

 10 89/09 ناتواني و ناشنوايي سيستمي در فهم تحوالت

 1 92/01 فساد
 2 90/99 بحران تامين آب

 3 90/76 بحران ناكارآمدي عملكردها
 4 90/15 آيندگي نگراني درباره آينده و احساس بي

 5 89/27 هاي ساختاري اقتصاد ايران  ناهنجاري
 6 89/12 فرسايش سرمايه اجتماعي و اعتماد عمومي

 7 88/79 ها انباشت نارضايتي
 8 88/30 بيكاري

 9 88/04 پيامدهاي بحران آب
 10 87/42 فقر و نابرابري فزاينده و تنگناهاي معيشتي
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 محيط زيست فرهنگي

مسئله اول توسط متخـصـصـان مـحـيـط  10بندي   در رتبه
شود. از نگاه   گويان ديده مي زيست دو تفاوت با كل پاسخ

ها فقر و نابرابري فزاينده و تنگناهاي معيشتي و مسـائـل   آن
 1397مسئله اول ايران در سـال  10سالمت روان در ميان 

هاي ساختاري اقتصـاد ايـران و    است  دو متغير ناهنجاري
قضاوت افكار عمومي درباره عملـكـرد حـاكـمـيـت در 

 10گويان متخصص محيط زيست در ميان   بندي پاسخ  رتبه
 مورد اول جايي نداشت.

گوياني كه تخصص خود را فـرهـنـگـي اعـالم   پاسخ
مسئله اول بيشـتـريـن مـورد  10كرده بودند، در ميان 

ها سه   گويان دارند. از نگاه آن  اختالف را با كل پاسخ
متغير مسائل سالمت روان، فقر و نابرابري فزايـنـده و 
تنگناهاي معيشتي و امنيت رواني و اجتماعي در ميـان 

گيرد كه جاي فساد، نـگـرانـي   مورد اول قرار مي 10
آيندگي و قضاوت افـكـار  درباره آينده و احساس بي

 عمومي درباره عملكرد حاكميت را گرفته است.

كند. در يك سطر ميانگين امتـيـازي   هاي مختلف را فراهم مي  گويان با تخصص  جدول زير امكان مقايسه بين پاسخ
انتخاب اول هـر  10اند. سطر ديگر تعداد جمع تفاوت را در   مسئله اختصاص داده 100شود كه هر گروه به   ديده مي

دهد كه ظاهرا بيشتـريـن تـفـاوت در مـيـان   دهد. مقادير جدول نشان مي  گويان نشان مي  گروه نسبت به كل پاسخ
 اند. دهي متغيرها مربوط به كساني است كه تخصص خود را فرهنگي اعالم كرده هاي متخصص در رتبه گروه

 1 92/22 بيكاري
 2 91/09 مسائل سالمت روان
 3 90/98 بحران تامين آب

 4 90/19 پيامدهاي بحران آب
 5 90 بحران ناكارآمدي عملكردها

 6 89/09 فقر و نابرابري فزاينده و تنگناهاي معيشتي
 7 88/70 هاي ساختاري اقتصاد ايران  ناهنجاري

 8 88/49 ها انباشت نارضايتي
 9 87/92 فرسايش سرمايه اجتماعي و اعتماد عمومي

 10 87/73 امنيت رواني و اجتماعي

 1 92/32 بحران ناكارآمدي عملكردها
 2 91/56 بيكاري

 3 91/44 بحران تامين آب
 4 91/32 ها انباشت نارضايتي

 5 90/74 فرسايش سرمايه اجتماعي و اعتماد عمومي
 6 90 مسائل سالمت روان

 7 89/81 فساد
 8 89/67 فقر و نابرابري فزاينده و تنگناهاي معيشتي

 9 89/56 پيامدهاي بحران آب
 10 88/72 آيندگي نگراني درباره آينده و احساس بي

   اقتصادي سالمت علم و فناوري ها گويان همه تخصص ميانگين پاسخ سياسي اجتماعي زيست محيط فرهنگي

 74/81 مسئله 100ميانگين اهميت  73/22 73/92 74/13 75/45 75/81 78/30 78/61
 متغير اول 10تفاوت در  0 2 1 - 2 2 2 3



بندي در ميان خـبـرگـان  در اين بخش تفاوت رتبه      
انـد   هاي دانشگاهي متفاوتي تحصيل كرده  كه در رشته

انتخاب اول كـل  10قابل مشاهده است. جدول مقابل 
دهد كه در آن هر مسـئـلـه بـا   گويان را نشان مي  پاسخ

هـاي   يك رنگ مشخص شده و امكان مقايسه پـاسـخ
 كند. تر مي هر گروه خبره را راحت

 هاي مختلف بندي از نگاه خبرگان تحصيل كرده در رشته رتبه

    
ايران  آينده 38 7139پژوهي   

 علوم پايه علوم انساني

شـان در   انتخاب اول كساني كه رشته تحصيـلـي 10
حوزه علوم انساني بوده تنها يك تـفـاوت بـا كـل 

ها فـقـر و نـابـرابـري   گويان دارد. از نگاه آن  پاسخ
مـورد اول  10فزاينده و تنگناهاي معيشتي در ميان 

است و در عوض  قضاوت افكار عـمـومـي دربـاره 
 تري دارد. عملكرد حاكميت رتبه پايين

التحصيل علوم پايه  فقـر و   بندي متخصصان فارغ  در رتبه
نابرابري فزاينده و تنگناهاي معيشتي،  مسـائـل سـالمـت 

هـاي  روان و  مشكالت سـالمـت نـاشـي از آلـودگـي
ديـده  1397مـتـغـيـر اول سـال  10گوناگون  در ميان 

شود. در عوض سـه مـتـغـيـر بـحـران نـاكـارآمـدي   مي
عملكردها، بيكاري و  نگراني درباره آينـده و احسـاس 

 اند. ها نداشته هاي آن آيندگي جايي در انتخاب بي

 1 91/76 بيكاري
 2 91/19 بحران تامين آب 
 3 90 پيامدهاي بحران آب 
 4 89/16 آيندگي نگراني درباره آينده و احساس بي 
 5 88/78 فساد 
 6 88/47 ها انباشت نارضايتي 
 7 88/64 بحران ناكارآمدي عملكردها 
 8 88/13 فرسايش سرمايه اجتماعي و اعتماد عمومي 
 9 87/87 هاي ساختاري اقتصاد ايران  ناهنجاري 
 10 87/56 فقر و نابرابري فزاينده و تنگناهاي معيشتي 

 1 93/47 فساد
 2 92/74 بحران تامين آب 
 3 92/17 ها انباشت نارضايتي 
 4 90/96 پيامدهاي بحران آب 
 5 90/42 فرسايش سرمايه اجتماعي و اعتماد عمومي 
 6 90 فقر و نابرابري فزاينده و تنگناهاي معيشتي 
 7 89/79 مسائل سالمت روان 
 8 88/93 قضاوت افكار عمومي درباره عملكرد حاكميت 
 9 88/57 هاي ساختاري اقتصاد ايران  ناهنجاري 
 10 88/57 هاي گوناگون مشكالت سالمت ناشي از آلودگي 

 90/52 بحران تامين آب
 89/86 فساد

 89/17 پيامدهاي بحران آب
 88/61 بحران ناكارآمدي عملكردها

 88/37 فرسايش سرمايه اجتماعي و اعتماد عمومي
 88/31 هاي ساختاري اقتصاد ايران  ناهنجاري

 87/32 آيندگي نگراني درباره آينده و احساس بي
 87/19 ها انباشت نارضايتي

 85/86 بيكاري
 85/84 قضاوت افكار عمومي درباره عملكرد حاكميت
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 علوم پزشكي هنر

مسئله اول توسط متخصصان مـجـمـوعـه  10بندي   در رتبه
گـويـان   هاي علوم پزشكي سه تفاوت با كـل پـاسـخ  رشته

ها فقر و نابرابـري فـزايـنـده و   شود. از  نگاه  آن  ديده مي
تنگناهاي معيشتي، ركود / رونق اقتصادي و نـرخ ارز در 

است . در عـوض  1397مسئله اول ايران در سال  10ميان 
آيـنـدگـي،  سه متغير  نگراني درباره آينده و احساس بـي

هاي ساختـاري اقـتـصـاد    ها و  ناهنجاري انباشت نارضايتي
 10گويان اين گـروه در مـيـان   بندي پاسخ  ايران در رتبه

 مورد اول جايي نداشت.

اين گروه برخي متغيرهاي مرتبط با مشاغل پزشكي را نيـز 
شان داراي اهميت بيشتري نسبت به ديـگـران   بندي  در رتبه
هاي نظام سالمت از نگاه ايـن  اند. مثال متغير  چالش  دانسته

است. ايـن در حـالـي اسـت كـه در  14گروه در رتبه 
هاي نظام سالمـت  گويان متغير  چالش  بندي كل پاسخ  رتبه

 قرار گرفته است. 26در جايگاه 

انـد   هاي هنر تحـصـيـل كـرده  گوياني كه در رشته  پاسخ
شان هسـتـنـد.   انتخاب اول 10داراي بيشترين تفاوت در 
هـا وجـود   مـورد اول آن10   شش متغير زير در انتخاب

 گويان نيست: دارد كه در كل پاسخ

 حقوق اساسي و شهروندي  .1
 فقر و نابرابري فزاينده و تنگناهاي معيشتي  .2
 تخريب تنوع زيستي  .3
 مسائل سالمت روان  .4
 محيطي توجهي به پايداري زيست بي  .5
 ها اعتراض  .6
ها در عوض شش متغير زير را كه در لـيـسـت كـل   آن

 اند: مورد اول جا نداده 10گويان بود در ميان  پاسخ

 فساد  .1
 فرسايش سرمايه اجتماعي و اعتماد عمومي  .2
 هاي ساختاري اقتصاد ايران  ناهنجاري .3
 ها انباشت نارضايتي .4
 بيكاري .5
 آيندگي نگراني درباره آينده و احساس بي .6

 1 100 بحران تامين آب
 2 89/66 پيامدهاي بحران آب 
 3 98/46 بحران ناكارآمدي عملكردها 
 4 97/69 حقوق اساسي و شهروندي 
 5 95/33 فقر و نابرابري فزاينده و تنگناهاي معيشتي 
 6 94/66 تخريب تنوع زيستي 
 7 94/61 قضاوت افكار عمومي درباره عملكرد حاكميت 
 8 94/28 مسائل سالمت روان 
 9 94 محيطي توجهي به پايداري زيست بي 
 10 93/84 ها اعتراض 

 1 96 پيامدهاي بحران آب
 2 95 بحران تامين آب 
 3 92/64 نرخ ارز 
 4 91/51 فساد 
 5 90/60 بحران ناكارآمدي عملكردها 
 6 90/60 فرسايش سرمايه اجتماعي و اعتماد عمومي 
 7 90/58 فقر و نابرابري فزاينده و تنگناهاي معيشتي 
 8 90/31 ركود / رونق اقتصادي 
 9 90 قضاوت افكار عمومي درباره عملكرد حاكميت 
 10 90 بيكاري 
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پژوهي گذاري و آينده مديريت، سياست مهندسي  

مسئله اول توسط متخصصان تـحـصـيـل  10بندي   در رتبه
پـژوهـي   گذاري و آينده  هاي مديريت، سياست  كرده رشته

شـود. از نـگـاه    گويان ديده مـي  يك تفاوت با كل پاسخ
مسئله  10ها  اختالف نظرهاي كالن حاكميتي در ميان   آن

است و متغير  پيامدهـاي بـحـران  1397اول ايران در سال 
مورد  10گويان اين گروه در ميان   بندي پاسخ  آب در رتبه

 اول جايي نداشت.

هـاي   گوياني كه تحـصـيـل كـرده رشـتـه  پاسخ
 10مهندسي هستند نرخ ارز را در ميان يكـي از 

هـا بـا كـل   اند. تفاوت آن  مسئله اول جاي داده
گويان اين است كه متغير  قضاوت افـكـار   پاسخ

بـنـدي   عمومي درباره عملكرد حاكميت در رتبه
 مورد اول جايي ندارد. 10ها در ميان  آن

 

كند. در يك سطر ميانـگـيـن   هاي مختلف تحصيلي را فراهم مي  گويان رشته  جدول زير امكان مقايسه بين پاسخ
انتخاب اول هر  10شود. سطر ديگر تعداد تفاوت در   مسئله اختصاص داده ديده مي 100امتيازي كه هر گروه به 
دهد كه ظاهرا بيشترين تفاوت در مـيـان   دهد. مقادير جدول نشان مي  گويان را نشان مي گروه نسبت به كل پاسخ

 هاي هنر است. دهي متغيرها مربوط به خبرگان رشته هاي متخصص در رتبه گروه

 1 91/59 بحران ناكارآمدي عملكردها
 2 91/24 بحران تامين آب 
 3 90/65 فساد 
 4 90/12 آيندگي نگراني درباره آينده و احساس بي 
 5 89/61 ها انباشت نارضايتي 
 6 89/22 فرسايش سرمايه اجتماعي و اعتماد عمومي 
 7 88/68 بيكاري 
 8 88/34 هاي ساختاري اقتصاد ايران  ناهنجاري 
 9 88/08 پيامدهاي بحران آب 
 10 87/27 نرخ ارز 

 1 89/83 بحران ناكارآمدي عملكردها
 2 89/83 بحران تامين آب 
 3 89/83 فساد 
 4 89/03 آيندگي نگراني درباره آينده و احساس بي 
 5 88/61 هاي ساختاري اقتصاد ايران  ناهنجاري 
 6 86/94 ها انباشت نارضايتي 
 7 86/93 فرسايش سرمايه اجتماعي و اعتماد عمومي 
 8 86/29 قضاوت افكار عمومي درباره عملكرد حاكميت 
 9 86/29 اختالف نظرهاي كالن حاكميتي 
 10 85/93 بيكاري 

   مديريت مهندسي ها گويان همه رشته ميانگين پاسخ علوم انساني علوم پزشكي علوم پايه هنر

 74/81 مسئله 100ميانگين اهميت  71/59 74/35 75/69 77/92 78/39 83/23
 متغير اول 10تفاوت در  1 1 - 1 3 3 6



بـنـدي در مـيـان  در اين بخش تفاوت رتـبـه      
خبرگان  با سطوح تحصيـالت مـتـفـاوت قـابـل 

انتخاب اول كـل  10مشاهده است. جدول مقابل 
دهد كه در آن هر مسئـلـه   گويان را نشان مي  پاسخ

با يك رنگ مشخص شـده و امـكـان مـقـايسـه 
 كند. تر مي هاي هر گروه خبره را راحت پاسخ

 بندي از نگاه خبرگان با سطوح تحصيالت مختلف رتبه
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 دانشجوي دكتري دكتري

انتخاب اول كسـانـي كـه داراي مـدرك  10
تحصيلي دكتري هستند تنها يك تفاوت با كـل 

ها مسائل سـالمـت   گويان دارد. از نگاه آن  پاسخ
مورد اول است و در عـوض   10روان در ميان 

 تري دارد. بيكاري رتبه پايين

بندي متخصصان دانشجوي دكـتـري نـيـز   در رتبه
متغير اول سـال  10مسائل سالمت روان  در ميان 

شود. در عوض مـتـغـيـر قضـاوت   ديده مي 1397
افكار عمومي درباره عملكرد حاكميت در مـيـان 

 ها جايي نداشته است. انتخاب اول آن 10

 1 93/20 بحران تامين آب
 2 92/91 فساد

 3 91/50 آيندگي نگراني درباره آينده و احساس بي
 4 90/68 فرسايش سرمايه اجتماعي و اعتماد عمومي

 5 90/13 بحران ناكارآمدي عملكردها
 6 90 قضاوت افكار عمومي درباره عملكرد حاكميت

 7 98/57 ها انباشت نارضايتي
 8 88/84 پيامدهاي بحران آب

 9 88/18 هاي ساختاري اقتصاد ايران  ناهنجاري
 10 88/07 مسائل سالمت روان

 1 91/25 فساد
 2 91/09 بحران تامين آب

 3 89/67 پيامدهاي بحران آب
 4 89/54 آيندگي نگراني درباره آينده و احساس بي

 5 89/45 هاي ساختاري اقتصاد ايران  ناهنجاري
 6 88/46 بحران ناكارآمدي عملكردها

 7 88/46 بيكاري
 8 88/04 فرسايش سرمايه اجتماعي و اعتماد عمومي

 9 87/32 ها انباشت نارضايتي
 10 85/82 مسائل سالمت روان

 90/52 بحران تامين آب
 89/86 فساد

 89/17 پيامدهاي بحران آب
 88/61 بحران ناكارآمدي عملكردها

 88/37 فرسايش سرمايه اجتماعي و اعتماد عمومي
 88/31 هاي ساختاري اقتصاد ايران  ناهنجاري

 87/32 آيندگي نگراني درباره آينده و احساس بي
 87/19 ها انباشت نارضايتي

 85/86 بيكاري
 85/84 قضاوت افكار عمومي درباره عملكرد حاكميت
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 دانشجوي كارشناسي ارشد كارشناسي ارشد

مسئله اول توسط دانشجويان كارشناسـي  10بندي   در رتبه
شود. از نگـاه    گويان ديده مي  ارشد دو تفاوت با كل پاسخ

ها فقر و نابرابري فزاينده و تنگـنـاهـاي مـعـيـشـتـي و   آن
 1397مسئله اول ايـران در سـال  10ها در ميان   اعتراض

است.  دو متغير قضاوت افكار عمومي درباره عـمـلـكـرد 
 10گويان در مـيـان   بندي پاسخ  حاكميت و فساد در رتبه
 مورد اول جايي نداشت.

گوياني كه داراي تحصيالت كارشنـاسـي   پاسخ
مسئله اول يك مـورد  10ارشد هستند، در ميان 
گويان را دارند. از نـگـاه   اختالف با كل پاسخ

ها فقر و نابرابري فزايـنـده و تـنـگـنـاهـاي   آن
گيرد كـه   مورد اول قرار مي 10معيشتي در ميان 

جاي قضاوت افكار عمومي درباره عـمـلـكـرد 
 حاكميت را گرفته است.

كند. در يك سطر ميانـگـيـن   گويان با سطوح تحصيلي مختلف فراهم مي  جدول زير امكان مقايسه را بين پاسخ
انتـخـاب اول  10شود. سطر ديگر تعداد تفاوت در   مسئله اختصاص داده ديده مي 100امتيازي كه هر گروه به 

دهد كه ظاهرا بيشترين تـفـاوت در   دهد. مقادير جدول نشان مي  گويان نشان مي  هر گروه را نسبت به كل پاسخ
 دهي متغيرها مربوط به دانشجويان كارشناسي ارشد است. هاي متخصص در رتبه ميان گروه

 1 91/64 بحران تامين آب
 2 91/05 بحران ناكارآمدي عملكردها

 3 89/69 پيامدهاي بحران آب
 4 89/50 بيكاري
 5 89/46 فساد

 6 89/46 ها انباشت نارضايتي
 7 87/95 فرسايش سرمايه اجتماعي و اعتماد عمومي

 8 87/80 آيندگي نگراني درباره آينده و احساس بي
 9 87/43 فقر و نابرابري فزاينده و تنگناهاي معيشتي

 10 87/38 هاي ساختاري اقتصاد ايران  ناهنجاري

 1 96/50 بيكاري
 2 84/86 فرسايش سرمايه اجتماعي و اعتماد عمومي

 3 94 هاي ساختاري اقتصاد ايران  ناهنجاري
 4 93/94 بحران تامين آب

 5 92/77 بحران ناكارآمدي عملكردها
 6 92/05 فقر و نابرابري فزاينده و تنگناهاي معيشتي

 7 91/89 ها اعتراض
 8 91/84 پيامدهاي بحران آب

 9 91/66 ها انباشت نارضايتي
 10 91/57 آيندگي نگراني درباره آينده و احساس بي

دانشجوي 
دانشجوي  هاي تحصيلي گويان همه گروه ميانگين پاسخ كارشناسي ارشد دكتري ارشد كارشناسي

 دكتري
  

 74/81 مسئله 100ميانگين اهميت  74/57 75/21 75/53 79/06

 متغير اول 10تفاوت در  1 - 1 1 2



بندي در ميان خـبـرگـان  در اين بخش تفاوت رتبه      
انتخاب  10زن و مرد قابل مشاهده است. جدول مقابل 

دهد كـه در آن هـر   گويان را نشان مي  اول كل پاسخ
مسئله با يك رنگ مشخص شده و امـكـان مـقـايسـه 

 كند. تر مي هاي هر گروه خبره را راحت پاسخ

 بندي از نگاه خبرگان زن و مرد رتبه
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 زن مرد

انـتـخـاب اول مـردان بـا كـل  10گويان از آنجا كه تعداد خبرگان مرد از زن بيشتر بـوده،   در مقايسه با كل پاسخ
 انتخاب اول مردان با زنان سه تفاوت دارد.  10هاست. در مقابل  گويان يكي است و تفاوت تنها در ترتيب آن پاسخ

 1 90/95 بحران تامين آب
 2 89/93 بحران ناكارآمدي عملكردها 

 3 89/61 فساد
 4 88/73 هاي ساختاري اقتصاد ايران  ناهنجاري 

 5 88/50 آيندگي نگراني درباره آينده و احساس بي
 6 88/45 ها انباشت نارضايتي 

 7 88/27 فرسايش سرمايه اجتماعي و اعتماد عمومي
 8 88/21 بيكاري 
 9 88/16 پيامدهاي بحران آب 
 10 85/94 قضاوت افكار عمومي درباره عملكرد حاكميت 

 1 94/31 بحران تامين آب
 2 93/79 مسائل سالمت روان 

 3 93/57 پيامدهاي بحران آب
 4 93/14 فقر و نابرابري فزاينده و تنگناهاي معيشتي

 5 93/10 فساد 
 6 92/45 بيكاري 
 7 91/41 بحران ناكارآمدي عملكردها 
 8 91/35 ها انباشت نارضايتي 

 9 91/33 آيندگي نگراني درباره آينده و احساس بي
 10 90/74 بحران آلودگي هوا

 سه متغير اختصاصي مورد توجه زنان عبارتند از:

 مسائل سالمت روان  .1

 فقر و نابرابري فزاينده و تنگناهاي معيشتي .2

 بحران آلودگي هوا .3

 مورد اول زنان نيست: 10مسائلي كه در ميان 

 فرسايش سرمايه اجتماعي و اعتماد عمومي .1

 هاي ساختاري اقتصاد ايران  ناهنجاري .2

 قضاوت افكار عمومي درباره عملكرد حاكميت .3

 90/52 بحران تامين آب
 89/86 فساد

 89/17 پيامدهاي بحران آب
 88/61 بحران ناكارآمدي عملكردها

 88/37 فرسايش سرمايه اجتماعي و اعتماد عمومي
 88/31 هاي ساختاري اقتصاد ايران  ناهنجاري

 87/32 آيندگي نگراني درباره آينده و احساس بي
 87/19 ها انباشت نارضايتي

 85/86 بيكاري
 85/84 قضاوت افكار عمومي درباره عملكرد حاكميت
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كند. در يـك سـطـر   گويان زن و مرد را فراهم مي  جدول زير امكان مقايسه بين پاسخ
شود. سطر ديـگـر   مسئله اختصاص داده ديده مي 100ميانگين امتيازي كه هر گروه به 

 دهد.  گويان  نشان مي انتخاب اول هر گروه را نسبت به كل پاسخ 10تعداد تفاوت در 

   مردان ها گويان همه جنسيت ميانگين پاسخ زنان

 مسئله 100ميانگين اهميت  73/40 74/81 81/16

 - متغير اول 10تفاوت در  0 3

   مردان زنان
 مسئله 100رتبه متغير مناقشات حقوق زنان در ميان  79 53

   مردان زنان
 مسئله 100رتبه متغير امنيت نظامي در ميان  65 72
 مسئله 100محيطي در ميان  توجهي به پايداري زيست رتبه متغير بي 32 15

مـنـاقشـات «بندي دو گروه زنان و مردان درباره متـغـيـر   رتبه
نيز متفاوت است. زنان با قراردادن اين متغير در » حقوق زنان

 اند. مردان داده 79به آن جايگاه باالتري نسبت به رتبه  53رتبه 

تـوجـهـي بـه پـايـداري   درباره دو متغير امنـيـت نـظـامـي و بـي
بندي متفاوتي دارنـد. مـردان   محيطي نيز زنان و مردان رتبه  زيست

 اند. رتبه باالتري به متغير اول و زنان رتبه باالتري به متغير دوم داده



بندي در ميان خبرگان با  در اين بخش تفاوت رتبه      
هاي سياسي متفاوت قـابـل مشـاهـده اسـت.   گرايش

گويان را نشان   انتخاب اول كل پاسخ 10جدول مقابل 
دهد كه در آن هر مسئله با يك رنـگ مشـخـص   مي

هاي هـر گـروه خـبـره را   شده و امكان مقايسه پاسخ
 كند. تر مي راحت

 هاي سياسي متفاوت بندي از نگاه خبرگان با گرايش رتبه
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طلب اصالح بندي رسمي خارج از جناح   

انتخاب اول كساني كه گـرايـش سـيـاسـي  10
اند،  تنها يـك   طلبي اعالم كرده خود را اصالح

هـا   گويان دارد. از نگـاه آن  تفاوت با كل پاسخ
ساماندهي اقتصادي نهادهاي حاكميتي خـارج 

مـورد اول اسـت و در  10از دولت در ميان 
 تري دارد. عوض متغير بيكاري رتبه پايين

 1 94/78 فساد
 2 94/41 ها انباشت نارضايتي
 3 93/51 بحران تامين آب

 4 93/38 بحران ناكارآمدي عملكردها
 5 92/85 فرسايش سرمايه اجتماعي و اعتماد عمومي

 6 91/71 آيندگي نگراني درباره آينده و احساس بي
 7 90 پيامدهاي بحران آب

 8 89/86 قضاوت افكار عمومي درباره عملكرد حاكميت
 9 88/51 هاي ساختاري اقتصاد ايران  ناهنجاري

 10 87/67 ساماندهي اقتصادي نهادهاي حاكميتي خارج از دولت

 1 92/89 بحران تامين آب
 2 91/94 فساد
 3 91/60 بيكاري

 4 91/50 بحران ناكارآمدي عملكردها
 5 91/19 پيامدهاي بحران آب

 6 90/77 هاي ساختاري اقتصاد ايران  ناهنجاري
 7 90/52 ها انباشت نارضايتي

 8 90/12 فقر و نابرابري فزاينده و تنگناهاي معيشتي
 9 89/74 فرسايش سرمايه اجتماعي و اعتماد عمومي

 10 89/56 آيندگي نگراني درباره آينده و احساس بي

گويان در تعيين گرايش سياسي خود اعـالم   گروهي از پاسخ
اند كه تفكرشان را در چارچوب قانون اساسي تعـريـف   كرده
گرا و   طلب، اعتدال  كدام از سه جريان اصالح  كنند اما هيچ  مي

بـنـدي   شان را توضيح دهد. رتـبـه تواند نظرات گرا نمي  اصول
گويان دارد و آن   اين گروه نيز تنها يك تفاوت با كل پاسخ

جـاي قضـاوت افـكـار   قرار گرفتن متغير فقر و نابرابـري بـه
 مورد اول است. 10عمومي درباره عملكرد حاكميت در 

 90/52 بحران تامين آب
 89/86 فساد

 89/17 پيامدهاي بحران آب
 88/61 بحران ناكارآمدي عملكردها

 88/37 فرسايش سرمايه اجتماعي و اعتماد عمومي
 88/31 هاي ساختاري اقتصاد ايران  ناهنجاري

 87/32 آيندگي نگراني درباره آينده و احساس بي
 87/19 ها انباشت نارضايتي

 85/86 بيكاري
 85/84 قضاوت افكار عمومي درباره عملكرد حاكميت
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گرا اعتدال  خارج از چارچوب قانون اساسي 
 1 86/87 آيندگي نگراني درباره آينده و احساس بي

 2 85/45 بيكاري
 3 84/83 فساد

 4 84/57 بحران تامين آب
 5 82/90 فرسايش سرمايه اجتماعي و اعتماد عمومي

 6 82/66 بحران ناكارآمدي عملكردها
 7 82/64 پيامدهاي بحران آب

 8 82/18 نرخ ارز
 9 82/18 گذاري اقتصادي داخلي و خارجي  سرمايه

 10 81/87 امنيت رواني و اجتماعي

 1 97/24 بحران ناكارآمدي عملكردها
 2 94/82 هاي ساختاري اقتصاد ايران  ناهنجاري

 3 93/92 آيندگي نگراني درباره آينده و احساس بي
 4 93/70 فساد

 5 93/57 ها انباشت نارضايتي
 6 92/75 ها اعتراض

 7 91/78 فرسايش سرمايه اجتماعي و اعتماد عمومي
 8 91/72 بحران تامين آب

 9 91/72 پيامدهاي بحران آب
 10 91/37 حقوق اساسي و شهروندي

گـرا   گوياني كه گرايش سياسي خود را اعتدال  پاسخ
گـويـان   هايي با كل پـاسـخ  اند، داراي تفاوت  دانسته

هـا   مورد اول آن10    هستند. سه متغير زير در انتخاب
 گويان نيست: وجود دارد كه در كل پاسخ

 نرخ ارز  .1

 گذاري اقتصادي داخلي و خارجي  سرمايه .2

 امنيت رواني و اجتماعي .3

ها در عوض سه متغير زير را كه در ليـسـت كـل   آن
مـورد اول جـا  10گويان بود در در مـيـان   پاسخ
 اند: نداده

 هاي ساختاري اقتصاد ايران   ناهنجاري .1

 انباشت نارضايتي  .2

 قضاوت افكار عمومي درباره عملكرد حاكميت .3

 

انـد گـرايـش   گويان اعـالم كـرده  گروهي از پاسخ
شان نه تنها در قـالـب سـه جـريـان اصـلـي   سياسي
گرا قابل تـعـريـف   گرا و اعتدال  طلب، اصول  اصالح

نيست، بلكه در چـارچـوب قـانـون اسـاسـي نـيـز 
هايي با   گويان نيز داراي تفاوت  گنجد. اين پاسخ  نمي

  گويان هستند. دو متغير زير در انـتـخـاب  كل پاسخ
هــا وجــود دارد كــه در كــل   مــورد اول آن10

 گويان نيست: پاسخ

 ها اعتراض  .1

 حقوق اساسي و شهروندي .2

ها در عوض دو متغير زير را كه در ليـسـت كـل   آن
مـورد اول جـا  10گويان بود در در مـيـان   پاسخ
 اند: نداده

 بيكاري  .1

 قضاوت افكار عمومي درباره عملكرد حاكميت .2
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گرا اصول  

خبرگاني كه گرايش سياسي خود 
گرايي اعالم كرده بودند،   را اصول
تـفـاوت  4انتخاب اول،  10در بين 

 گويان دارند. با ليست كل پاسخ

 چهار موضوع مورد توجه اين گروه عبارتند از:

 نرخ ارز  .1

 فقر و نابرابري فزاينده و تنگناهاي معيشتي .2

 مسائل ازدواج .3

 مركزگريزي از الگوهاي هنجاري رسمي .4

 ها قرار ندارند: تاي اول آن10در عوض چهار متغير زير در ليست 

 بحران ناكارآمدي عملكردها  .1

 آيندگي  نگراني درباره آينده و احساس بي .2

 انباشت نارضايتي  .3

 قضاوت افكار عمومي درباره عملكرد حاكميت .4

كـنـد. در   هاي سياسي مختلف را فراهم مي  گويان گرايش  جدول زير امكان مقايسه بين پاسخ
شـود. سـطـر   مسئله اختصاص داده ديـده مـي 100يك سطر ميانگين امتيازي كه هر گروه به 

 دهد.  گويان را نشان مي انتخاب اول هر گروه نسبت به كل پاسخ 10ديگر تعداد تفاوت در 

خارج از چارچوب  گرا اصول طلب اصالح گويان همه ميانگين پاسخ بندي رسمي خارج از جناح
   گرا اعتدال قانون اساسي

 مسئله 100ميانگين اهميت  71/58 72/48 73/13 73/53 74/81 78/10

 - متغير اول 10تفاوت در  3 2 4 1 1

 1 90/45 بحران تامين آب
 2 89/54 هاي ساختاري اقتصاد ايران  ناهنجاري

 3 85/45 پيامدهاي بحران آب
 4 85/45 بيكاري
 5 84/54 نرخ ارز
 6 84 فساد

 7 83/63 فرسايش سرمايه اجتماعي و اعتماد عمومي
 8 83/18 فقر و نابرابري فزاينده و تنگناهاي معيشتي

 9 83/18 مسائل ازدواج
 10 82/60 مركزگريزي از الگوهاي هنجاري رسمي



 ها بندي با توجه به ساير ويژگي رتبه

هـا   هاي تمايزبخش، صرفا مشخص كردن تفـاوت ديـدگـاه هدف از ارائه بخشي از نتايج تفكيكي بر اساس برخي ويژگي      
شود حتي زماني كه از خـبـرگـان از  هاي پيشيني باعث مي ها و ويژگي نبود. قصد داشتيم نشان دهيم كه چگونه برخي تفاوت

هاي مـخـتـلـف  رسند. دريافت  هايي درباره آينده مطرح كنند، به نتايج متفاوتي مي زني شود تا  گمانه منظر اكتشافي پرسش  مي
 هاي شناختي است. شان يكي از عوامل اين سوگيري خبرگان از محيط اطراف

 اما راه حل چيست؟

اي وجود دارد كه در آن  هاي  آماري شناخته شده هاي علوم انساني براي شناخت يك جمعيت بزرگ، روش در پژوهش      
رجـوع    »پژوهـي ايـران آينده«گيري كمي وجود دارد. اما در  هايي براي نمونه شود و فرمول از قواعد احتماالتي استفاده مي

 شود. عنوان يكي از مسيرهاي شناخت آينده، ماهيتي كيفي دارد و چنين مسيري دنبال نمي نظر خبرگان به به

بندي، يك راه رجوع به خبرگان از پيش شـنـاخـتـه شـده داراي تـجـربـه  ها در رتبه منظور وارد نشدن انواع سوگيري به      
اي، جنسيتي، سياسي، قوميتي، مذهبي و غيره) است. راه  هاي تمايزبخش (اعم از رشته نگر، فاقد انواع تعصب  اي، كل  رشته  ميان

) در پژوهش كيفـي اسـت. Maximum Variation Samplingگيري حداكثر تنوع ( دوم استفاده از رويكرد نمونه
 هاي مختلف مورد پرسش قرار گيرند.  بدين مفهوم كه خبرگاني داراي انواع ويژگي

راه دوم برگزيده شده است. همچنين تالش شده مراقبت شود اگر يك گروه از خبرگان  »1397پژوهي ايران  آينده«در        
ها حضور كمرنگي داشتند با تدابيـري وزن   صورت كامل در پژوهش شركت كردند و گروه متفاوت آن داراي هر ويژگي به

 بندي منعكس كننده حداكثر تنوع موجود ميان خبرگان باشد. مناسب براي هر گروه در نظر گرفته شود و رتبه

 دهد در مدل زير خالصه شده است: بندي افراد جهت مي هاي مدنظر ما كه به رتبه تفاوت     

 مسائل بندي رتبه
 سن

 جنسيت

 قوميت

 ميزان تحصيالت

 رشته تحصيلي

 حوزه تخصصي

 گرايش سياسي

 محل سكونت

 عمومي /  دولتي / خصوصي

هاي مورد رجوع رسانه  
 (معرف دسترسي گفتماني)

 منابع علمي مورد رجوع
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 بخش  سوم

بندي متغيرها از  تحليل تفاوت رتبه
 هاي سياسي منظر نگرش
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هاي متفاوتي از متغيرها پديد  بندي هاي بين خبرگان، رتبه هاي قبل ديديم كه چگونه تفاوت در بخش      
هـاي  اي است. گفتـمـان هاي مرور شده، نگرش سياسي داراي اهميت ويژه آورد. در ميان انوع تفاوت مي

رو اثري قابل توجه بر افـكـار  سازند و از اين اي را مي هاي رسانه ترين جريان سياسي پربسامدترين و قوي
هاي آمـاري  اندازيم و با استفاده از آزمون ها مي تري به اين تفاوت عمومي دارند. در اين بخش نگاه دقيق
تـوانـد بـه  هاي سياسي متفاوت در ميان خبرگـان، چـگـونـه مـي خواهيم ديد كه برخورداري از نگرش

 بندي متفاوتي از متغيرها منجر شود. رتبه

توانستند يـكـي  شان مي تعيين نگرش سياسي بندي متغيرها در پاسخ به كننده در رتبه خبرگان مشاركت      
 هاي زير را انتخاب كنند. از گزينه

مسئله در قـالـب هـفـت حـوزه  100ها از  بندي متفاوت هر كدام از اين گروه رتبه      
هاي آمـاري مـربـع   موضوعي در صفحات بعد گزارش شده است. با استفاده از آزمون

هـا   واليس، كندال و غيره مـعـنـاداري ايـن تـفـاوت-كاي (خي دو)، فيشر، كروسكال
 شود. هاي سياسي گزارش مي سنجيده شده و در انتها نتايج دقيقي از تفاوت اين نگرش



    
ايران  آينده 51 7139پژوهي   

كه با عنوان جدول دوبعدي يا جدول فراواني نـيـز از آن يـاد  (Contingency Table)در آمار جدول پيشامد       
هاي ماتريسي است كه توزيع فراواني متغيرها يا همان توزيع چندمتـغـيـره را ثـبـت  شود، نوع خاصي از جداول يا قالب مي

نفري از افراد مـيـان دو مـتـغـيـر جـنـسـيـت و  100اي  ترين شكل ممكن است در نمونه دهد. در ساده كرده و نمايش مي
دست هسـتـنـد  دست يا راست دستي يك جدول پيشامد ايجاد كرد و فراواني مردان و زناني را كه چپ دستي يا چپ راست
دسـت  دست و راسـت توان پرسيد كه آيا تفاوتي معنادار ميان تعداد زنان چپ هاي اين جدول نمايش داد. حال مي در خانه

دست  دست و يا تفاوت در تعداد مردان چپ  دست و راست وجود دارد يا نه. به عبارت بهتر، آيا تفاوت در تعداد زنان چپ
دست ناشي از تصادف است يا نه. همچنين معناداري در اينجا به معناي آن است كه چقدر احـتـمـال دارد، مـيـان  و راست

هاي اين جدول پيوند و رابطه وجود داشته باشد (فرض يك) و چقدر احتمال دارد كه ايـن رابـطـه وجـود  سطرها و ستون
تـريـن  كنند. در ارتباط با جداول پيشـامـد مـهـم هاي آماري اين احتماالت را محاسبه مي نداشته باشد (فرض صفر). آزمون

 ، آزمون بارنارد و غيره هستند. Gدو (مربع كاي)، آزمون فيشر، آزمون -هاي آماري شامل آزمون خي آزمون

اي خاص برخوردارند، بـراي سـاخـتـن  به جاي استفاده از فراواني تعداد افرادي كه در يك نمونه از صفت يا خصيصه      
هاي مختلفي را در جداول نمايش داد. يكي از اين انـواع  هاي متفاوتي استفاده كرد و داده توان از روش جداول پيشامد مي

هـا مـقـاديـر  هايي هستند كه در آن اي، داده هاي رسته هستند. داده (Categorical Data)اي  اي يا طبقه ها رسته داده
توان در چـهـار  ژن مي ها تعلق داشته باشد. براي مثال، گروه خوني افراد را برحسب نوع آنتي مشاهده شده به يكي از دسته

توان در دو دسته مثبت و مـنـفـي  ها مي و از طرف ديگر برحسب امكان انتقال خون ميان اين گروهO و A ،B ،  ABدسته 
 قرار داد. 

ها قرار گرفته است. هر مسـئـلـه  برحسب نوع يا عنوان مسئله در يكي از گروه 1397در اين پروژه، مسائل ايران در سال       
داشته بـاشـد.  100اي بين يك تا  اند، در نهايت رتبه ممكن است برحسب مجموع امتيازهايي كه خبرگان به اهميت آن داده

متغير بـاشـد. بـراي  100گويان برحسب نگرش سياسي، رتبه يك مسئله ممكن است بين صفر تا  همچنين با تفكيك پاسخ
ام اهـمـيـت را  90گرايان رتبه   ام اهميت اما براي اصول 16طلبان رتبه  براي اصالح مثال، مسئله حقوق اساسي و شهروندي

بندي شده است؛ يـكـي  نام برد كه به دو شيوه مختلف دسته» رتبه مسائل ايران«توان از متغير  داشته باشد. بر اين اساس مي
هاي اين جـدول  رتبه مسائل ايران با معيار عنوان مسئله و ديگر رتبه مسائل ايران با معيار گرايش سياسي. در هر يك از خانه

باشد. بنابرايـن، رتـبـه مسـائـل ايـران  100تا  1توان رتبه مسائل را نوشت كه ممكن است عددي بين  مي 5x100دوبعدي 
 هاي مربوط به جدول دو بعدي را استخراج كرد. توان آزمون اي را داراست و مي هاي يك متغير طبقه ويژگي
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طلب دعوت كنيم كه در يك بـازي شـركـت  خبره مختلف اصالح 100تر شدن موضوع، تصور كنيد كه از  براي روشن      
مسئله اقتصادي) در اختيار اين خبرگان قرار بگـيـرد.  21كنند. اين بازي بدين صورت است كه فهرستي از مسائل (براي مثال 

ها خواسته شود كه پس از نام بردن از هر مسئله، افرادي كه آن مسئله خاص (براي نمونه مسئله موانـع كسـب و  سپس از آن
 28خبره  100دانند، دست خود را باال ببرند. حال فرض كنيد نتيجه اين باشد كه از ميان اين ترين مسئله ايران مي كار) را مهم

مسئله به اين ترتيب مورد پرسش قرار بگيرد. اگر اين بازي فـرضـي را  21نفر دست خود را باال ببرند و به همين ترتيب همه 
گرا، غير از سه جناح و خارج از چارچوب قانون اساسي تكرار كنيم، جدولـي بـا عـنـوان  گرا، اعتدال  خبره اصول 100براي 

آيد كه در آن تعداد خبـرگـان داراي يـك  دست مي به هاي سياسي متفاوت بندي خبرگان داراي نگرش جدول تفاوت رتبه
اند. براي سهولت  مسئله اعالم كرده 100نگرش سياسي ثبت و ارائه شده است كه ميزان موافقت خود را با اهميت هر يك از 

توان ايـن  هاي موضوعي چندگانه تقسيم شده است. حال مي به هفت جدول به تفكيك حوزه 100x5در خوانش، اين جدول 
هاي جدول يـا  شده در خانه هاي مشاهده جدول را همچون يك جدول پيشامد تصور كرد و پرسيد كه آيا تفاوت در فراواني

لحاظ آماري معنادار است. بنـابـرايـن،  هاي مختلف سياسي، ناشي از تصادف است يا به هاي نگرش بندي همان تفاوت در رتبه
 فرضيه اين بازي بدين صورت خواهد بود: 

 هاي اين جدول يا يكديگر ارتباط آماري معنادار دارند.  سطرها و ستونفرض صفر: 

 هاي اين جدول وجود ندارد.  ارتباط آماري معناداري ميان سطرها و ستونفرض يك: 

هاي نظـري يـا  دو) است. اين آزمون فراواني نخستين راه براي پذيرش يا رد اين فرضيه استفاده از آزمون مربع كاي (خي      
دو كمتر از مـقـدار  كند و اگر آماره خي هاي مشاهده شده (تجربي) مقايسه مي هاي يك جدول را با فراواني مورد انتظار خانه

گيريم كه فراواني تجربي ناشي از شانس يا تصادف نيست. به عبارت بهتر، نوعي رابـطـه آمـاري يـا  بحراني باشد، نتيجه مي
بندي مسائل و  هاي جدول دوبعدي رتبه همبستگي ميان سطرها و ستون

 هاي سياسي وجود دارد.  نگرش

 نتايج اين آزمون در جدول مقابل قابل مشاهده است.  

درصد اطمينان اسـت،  95اين آزمون كمتر از مقدار بحراني در سطح   (p-value)داري آماري از آنجا كه سطح معني      
هاي سياسي نوعي رابطه وجـود دارد.  بندي مسائل ايران و نگرش گويد ميان رتبه پذيريم كه مي فرض يك اين آزمون را مي

هاي درون جدول را گزارش دهيم و تفسير كنيم و چنين نتيجه بگيريم كه اگر اين بازي فرضي تكرار  توانيم خانه در نتيجه مي
هاي سياسي در  بندي مسائل و نگرش تري درباره روابط ميان رتبه گيري دقيق شود، نتايج نسبتاً مشابهي خواهد داشت اما نتيجه

 پذير نيست.  اين مرحله و با اين آزمون اوليه امكان

Chi-square (Observed value) 1729.476 
Chi-square (Critical value) 443.399 
DF 396 
p-value  >0.0001  
alpha 0.05 
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 آزمون كامل فيشر 

توانيم از آزمون كامل فيـشـر  تر قضاوت كنيم، مي هاي سياسي دقيق بندي مسائل و نگرش براي آن كه بتوانيم درباره رابطه ميان رتبه      
استفاده كنيم. فرض عمومي صفر و يك و كليت نتايج اين آزمون آماري تقريباً مشابه با آزمون مربع كاي است اما از ايـن قـابـلـيـت 

هـاي  هاي جدول قضاوت مبتني بر آمار استنباطي داشته باشيم. اين آزمون نيز براي داده تك خانه برخوردار است كه بتوانيم درباره تك
بندي كرد. تصور كنيد كه بازي فرضي خود را بار ديـگـر  اي مفيد است هنگامي كه بتوان يك پديده را به دو شيوه مختلف دسته طبقه

اند با يكديگر مساوي است يـا  هاي سياسي مختلف كه در آزمون شركت كرده تكرار كنيم و حال بپرسيم كه آيا تعداد افراد با نگرش
طلباني كه براي هر مسئله دست خـود را  گرايان و اصالح  نه. به عبارت ديگر، به عنوان فرض صفر ممكن است بپرسيم كه تعداد اصول

طلبان بـيـشـتـر يـا  گرايان از اصالح  برند، با يكديگر مساوي است. فرض يك در نتيجه بيانگر اين موضوع است كه تعداد اصول باال مي
اند،  هاي سياسي مختلف كه در بازي فرضي ما شركت كرده توان درباره تعداد افراد با نگرش ها را دو به دو مي كمتر است. همين فرض

 تكرار كرد و نتايج آزمون كامل فيشر را براي وارسي صحت فرض صفر يا يك انجام داد.

آزمون فيشر از اين قابليت برخوردار است كه به جاي قضاوت درباره كليت يك جدول، درباره ميزان معناداري آماري هر يك از       
در اين آزمون بدين صورت است كـه بـر   (p-value)داري آماري هاي جدول قضاوت كند. به طور كلي محاسبه سطح معني خانه

هاي جدول را محاسبـه  داري هر يك از خانه سطح معني   (Hypergeometric Distribution)مبناي توزيع هايپرژئومتريك
لحاظ آمـاري مـعـنـادار  درصد اگر اين آماره از مقدار بحراني كمتر باشد، توزيع فراواني در آن خانه به 95كند. در سطح اطمينان  مي

طلبان و خبرگان داراي نگرش خارج ا ز چارچوب قانون اساسي بـه مسـئـلـه  اي كه اصالح است. براي نمونه، چون در اين پروژه رتبه
توان چنين نتيجه گرفت كـه تـفـاوت در  آن كمتر از مقدار بحراني است)، مي(p-value اند، معنادار است  موانع كسب و كار داده

بـنـدي ايـن  اي در رتبـه پله 25بندي اين مسئله ميان اين دو نگرش سياسي ناشي از شانس يا تصادف نيست. به عبارت بهتر، تفاوت  رتبه
بندي اين مسئله از سوي دو نـگـرش سـيـاسـي  اي در رتبه پله10توان تفسير كرد اما تفاوت  مسئله از جانب اين دو نگرش سياسي را مي

هاي معنادار خبرگان بر اساس آزمـون فـيـشـر  هاي مربوط به تفاوت گرا به لحاظ آماري معنادار نيست. در جدول  طلب و اصول اصالح
 توان نتايج اين آزمون را مشاهده كرد.  مي

ها بـه جـاي  هايي كه آزمون معنادار است با رنگ قرمز مشخص شده است و در درون خانه همچنين الزم به توضيح است كه خانه      
) بدين معناست كه در آن خـانـه رتـبـه هـر مسـئـلـه < تر ( تر آمده است. عالمت كوچك تر و بزرگ عدد رتبه دو عالمت كوچك

) است. براي مثال، به مسئله موانـع كسـب و > تر ( اند يا بزرگ هاي سياسي به مسئله داده هايي است كه ديگر نگرش تر از رتبه كوچك
اند كه به لحاظ آماري معنادار است امـا عـالوه بـر ايـن،  اي داده طلب و خارج از چارچوب قانون اساسي رتبه كار دو گرايش اصالح

 ). 44در برابر  19اند ( ها به اين مسئله رتبه بيشتري داده طلبان به اين مسئله رتبه كمتر و خارج از قانون اساسي اصالح
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 مورد به هر مسئله داده است. 100اي است كه هر گروه از خبرگان از بين  هاي اين جدول رتبه اعداد خانه

هاي  بندي خبرگان داراي نگرش تفاوت  رتبه 
  اقتصادموضوعات از سياسي متفاوت 

 

 طلبان صالحا
 

 يانگرا اصول
 

 گرايان عتدالا
 

 غير از سه جناح
 

 خارج از قانون اساسي

 44 31 19 37 28 وكار موانع كسب 1
 47 76 79 31 80 سازي و پيامدهاي آن  هاي خصوصي سياست 2
 19 16 43 39 26 ها بحران بانك 3
 5 80 55 79 73 هاي توسعه گردشگري چالش 4
 85 100 100 98 93 موانع بازآفريني و نوسازي شهري 5
 68 87 75 93 82 مشكالت زيرساختي ناوگان حمل و نقل 6
 73 92 74 59 67 بازار جهاني انرژي 7
 78 88 71 67 88 توسعه انفجاري بازار فناوري اطالعات 8
 37 20 29 16 35 قاچاق و فربگي اقتصاد زيرزميني 9

 15 22 15 18 37 ركود / رونق اقتصادي 10
 84 97 96 95 96 وكارهاي نوپا و سنتي تقابل كسب 11
 65 67 68 92 74 هاي دولت حجم باالي بدهي 12
 31 40 51 44 44 بودجه دولت 13
 53 75 73 100 51 هاي بازنشستگي بحران صندوق  14

 2 6 13 2 9 هاي ساختاري اقتصاد ايران  ناهنجاري 15 
 12 3 2 4 12 بيكاري 16 
 28 33 42 38 46 تورم 17 
 20 13 8 5 22 نرخ ارز 18 
   21 61  21  84  10  هاي اقتصادي  خارج از دولت  مسائل  فعاليت 19 

 11 8 14 8 21 فقر و نابرابري فزاينده و تنگناهاي معيشتي 20 
 32 55 10 53 25 گذاري اقتصادي داخلي و خارجي  سرمايه 21 
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 برانگيزترين مسئله اقتصادي: اختالف
 تفاوت معنادار) 5( هاي اقتصادي نهادهاي حاكميتي خارج از دولت  مسائل ساماندهي فعاليت

 هاي سياسي: بندي اقتصادي بين نگرش بيشترين تفاوت معنادار در رتبه
 مسئله) 21تفاوت معنادار از  11(گرايان  اصول

هاي سياسي  خبرگان نگرش هاي معنادار تفاوت 
 بندي موضوعات اقتصاد متفاوت به رتبه

 بر اساس آزمون فيشر 

 
 طلبان اصالح

 
 گرايان اصول

 
 گرايان اعتدال

 
 غير از سه جناح

 
خارج از قانون 

 اساسي

 
 جمع

 2  <  >  >  <  > وكار موانع كسب 1
 4  >  <  <  >  < سازي و پيامدهاي آن  هاي خصوصي سياست 2
 4  >  >  <  <  > ها بحران بانك 3
 4  >  <  >  <  < هاي توسعه گردشگري چالش 4
 0  >  <  <  <  > موانع بازآفريني و نوسازي شهري 5
 0  >  <  >  <  < مشكالت زيرساختي ناوگان حمل و نقل 6
 2  <  <  <  >  > بازار جهاني انرژي 7
 0  >  <  >  >  < توسعه انفجاري بازار فناوري اطالعات 8
 1  <  >  <  >  < قاچاق و فربگي اقتصاد زيرزميني 9
 1  >  <  >  >  < ركود / رونق اقتصادي 10
 0  >  <  <  <  < وكارهاي نوپا و سنتي تقابل كسب 11
 1  >  >  >  <  < هاي دولت حجم باالي بدهي 12
 1  >  >  <  <  < بودجه دولت 13
 3  >  <  <  <  > هاي بازنشستگي بحران صندوق 14
 3  >  >  <  >  < هاي ساختاري اقتصاد ايران  ناهنجاري 15
 3  <  >  >  >  < بيكاري 16
 0  >  >  <  <  < تورم 17
 3  <  >  >  >  < نرخ ارز 18
هاي اقتصادي نهادهاي   مسائل ساماندهي فعاليت 19

 حاكميتي خارج از دولت
  

<  
 

  
>   
  

  
<  

  
>  

  
<  

  
5 

 1  >  >  <  >  < فقر و نابرابري فزاينده و تنگناهاي معيشتي 20
 4  >  <  >  <  > گذاري اقتصادي داخلي و خارجي  سرمايه 21

 42 9 5 8 11 9 جمع
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 مورد به هر مسئله داده است. 100اي است كه هر گروه از خبرگان از بين  هاي اين جدول رتبه اعداد خانه

از هاي سياسي متفاوت  بندي خبرگان داراي نگرش تفاوت  رتبه 
  موضوعات سياسي

 

 طلبان صالحا
 

 يانگرا اصول
 

 گرايان اعتدال
غير از سه 
 جناح

خارج از قانون 
 اساسي

 17 15 23 69 13 اختالف نظرهاي كالن حاكميتي 1
 18 12 11 27 9 قضاوت افكار عمومي درباره عملكرد حاكميت 2
 39 32 25 78 40 شهرها بحران اداره كالن 3
 64 57 54 94 27 هاي حاكميتي  تكثر و تقابل نهادهاي موازي در اغلب بخش 4
 94 83 84 43 92 هاي مخالف در داخل كشور و مرزهاي ايران مخاطرات امنيتي گروه 5
 79 65 89 49 61 هاي قدرت هاي سياسي جريان نزاع 6
 1 4 6 11 4 بحران ناكارآمدي عملكردها 7
 14 26 45 74 18 ناتواني و ناشنوايي سيستمي در فهم تحوالت 8
 6 25 20 68 11 ها اعتراض 9

 10 56 24 90 16 حقوق اساسي و شهروندي 10
 95 91 95 87 89 صهيونيستي-ائتالف سعودي 11
 93 86 72 54 94 عراق و سوريه پساداعش 12
 92 99 81 81 96 اي روسيه آفريني منطقه نقش 13
 55 81 57 73 53 سياست خارجي دولت اياالت متحده امريكا  14

 54 52 46 60 29 المللي هاي بين تحريم 15 
 91 41 61 24 78 امنيت نرم 16 
 76 60 54 35 69 امنيت نظامي 17 
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 برانگيزترين مسئله سياسي: اختالف
 تفاوت معنادار) 5(حقوق اساسي و شهروندي 

 

 هاي سياسي: بندي سياسي بين نگرش بيشترين تفاوت معنادار در رتبه
 مسئله) 17تفاوت معنادار از  13(گرايان  اصول

 

هاي سياسي  خبرگان داراي نگرش هاي معنادار تفاوت
 بندي موضوعات سياسي  متفاوت به رتبه

 بر اساس آزمون فيشر 
 جمع خارج از قانون اساسي غير از سه جناح گرايان اعتدال گرايان اصول طلبان اصالح

 4  >  >  >  <  > اختالف نظرهاي كالن حاكميتي 1
 2  <  >  >  <  > قضاوت افكار عمومي درباره عملكرد حاكميت 2
 3  >  >  >  <  > شهرها بحران اداره كالن 3
 2  <  >  >  <  > هاي حاكميتي  تكثر و تقابل نهادهاي موازي در اغلب بخش 4
 1  <  <  <  >  < هاي مخالف در داخل كشور و مرزهاي ايران مخاطرات امنيتي گروه 5
 2  <  >  <  >  > هاي قدرت هاي سياسي جريان نزاع 6
 2  >  >  <  <  > بحران ناكارآمدي عملكردها 7
 3  >  >  <  <  > ناتواني و ناشنوايي سيستمي در فهم تحوالت 8
 3  >  >  >  <  > ها اعتراض 9
 5  >  <  >  <  > حقوق اساسي و شهروندي 10
 0  <  >  <  >  > صهيونيستي-ائتالف سعودي 11
 1  <  <  >  >  < عراق و سوريه پساداعش 12
 0  <  <  >  >  < اي روسيه آفريني منطقه نقش 13
 1  >  <  >  <  > سياست خارجي دولت اياالت متحده امريكا 14
 1  <  <  >  <  > المللي هاي بين تحريم 15
 4  <  >  <  >  < امنيت نرم 16
 2  <  <  >  >  < امنيت نظامي 17

 36 7 5 3 13 8 جمع
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 مورد به هر مسئله داده است. 100اي است كه هر گروه از خبرگان از بين  هاي اين جدول رتبه اعداد خانه

هاي  بندي خبرگان داراي نگرش تفاوت  رتبه
  موضوعات اجتماعياز سياسي متفاوت 

 

 طلبان اصالح
 

 گرايان اصول
 

 گرايان اعتدال
غير از سه 
 جناح

خارج از قانون 
 اساسي

 74 50 63 57 58 هاي جمعيت جايي جابه 1
 60 54 58 65 64 تمركزگرايي در تهران 2
 81 59 70 61 77 تغيير الگوي خانواده 3
 86 93 87 96 75 مسائل نسلي 4
 48 29 27 47 24 تفاوتي اجتماعي و رشد فردگرايي بي 5
 61 79 80 91 66 نشيني شهري حاشيه 6
 5 7 18 20 2 ها انباشت نارضايتي 7
 63 37 52 9 41 مسائل ازدواج 8
 26 23 45 29 20 اخالق عمومي 9

 46 82 85 99 68 مناقشات حقوق زنان 10
 13 14 10 13 14 امنيت رواني و اجتماعي 11
 66 46 37 26 39 كاركردهاي اجتماعي فضاي مجازي 12
 7 9 5 7 5 فرسايش سرمايه اجتماعي و اعتماد عمومي 13
 3 10 1 17 6 آيندگي نگراني درباره آينده و احساس بي 14
 4 2 3 6 1 فساد 15
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 برانگيزترين مسئله اجتماعي: اختالف
 تفاوت معنادار) 4(ها  انباشت نارضايتي

 هاي سياسي: بندي اجتماعي بين نگرش بيشترين تفاوت معنادار در رتبه
 مسئله) 15تفاوت معنادار از  6(گرايان  اصول

 مسئله) 15تفاوت معنادار از  6(خبرگان داراي نگرش سياسي خارج از چارچوب قانون اساسي 

هاي  خبرگان داراي نگرش هاي معنادار تفاوت 
بندي موضوعات  سياسي متفاوت به رتبه

 اجتماعي بر اساس آزمون فيشر

 
 طلبان اصالح

 
 گرايان اصول

 
 گرايان اعتدال

 
 غير از سه جناح

 
 خارج از قانون اساسي

 
 جمع

 0  <  >  <  >  > هاي جمعيت جايي جابه 1
 0  <  >  >  <  < تمركزگرايي در تهران 2
 0  <  >  <  >  < تغيير الگوي خانواده 3
 0  >  <  >  <  > مسائل نسلي 4
 3  <  >  >  <  > تفاوتي اجتماعي و رشد فردگرايي بي 5
 0  >  <  <  <  > نشيني شهري حاشيه 6
 4  >  >  <  <  > ها انباشت نارضايتي 7
 2  <  >  <  >  < مسائل ازدواج 8
 1  >  >  <  <  > اخالق عمومي 9

 2  >  <  <  <  > مناقشات حقوق زنان 10
 0  <  <  >  <  < امنيت رواني و اجتماعي 11
 2  <  <  >  >  > كاركردهاي اجتماعي فضاي مجازي 12
 0  <  <  >  <  > فرسايش سرمايه اجتماعي و اعتماد عمومي 13
 3  >  <  >  <  > آيندگي نگراني درباره آينده و احساس بي 14
 0  <  >  >  <  > فساد 15

 17 6 0 3 6 2 جمع
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 مورد به هر مسئله داده است. 100اي است كه هر گروه از خبرگان از بين  هاي اين جدول رتبه اعداد خانه

از هاي سياسي متفاوت  بندي خبرگان داراي نگرش تفاوت  رتبه 
  موضوعات فرهنگي

 

 طلبان اصالح
 

 گرايان اصول
 

 گرايان اعتدال
غير از سه 
 جناح

خارج از 
 قانون اساسي

 96 89 99 63 97 هاي اجتماعي  هاي جديد و غيررسمي در شبكه مرجعيت فرهنگي سلبريتي 1
 97 98 94 82 98 فرهنگي در سطح جهاني گسترش اختالفات ميان 2
 99 95 93 83 100 اي هاي ماهواره مسائل شبكه 3
 82 69 83 71 87 پر رنگ شدن اقتصاد فرهنگ 4
 67 48 62 50 62 اي فقدان سواد رسانه 5
 90 78 82 71 84 گسترش افشاگري و درز اطالعات 6
 70 71 78 66 56 مسائل صداوسيما 7
 89 74 66 32 91 رشد اخبار جعلي 8
 58 39 48 34 29 شدگي جامعه قطبي 9
 88 94 98 87 83 هاي قومي چالش 10
 87 90 91 89 81 هاي هويتي نزاع 11
 72 47 69 10 70 مركزگريزي از الگوهاي هنجاري رسمي 12
 98 72 99 56 90 تحوالت دينداري ايرانيان 13
 100 96 92 37 99 جايگاه مرجعيت ديني و روحانيت 14
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 برانگيزترين مسئله فرهنگي: اختالف
 تفاوت معنادار) 4(مركزگريزي از الگوهاي هنجاري رسمي 

 

 هاي سياسي: بندي فرهنگي بين نگرش بيشترين تفاوت معنادار در رتبه
 مسئله) 14تفاوت معنادار از  5(گرايان  اصول

 

هاي  خبرگان داراي نگرش هاي معنادار تفاوت
بندي موضوعات فرهنگي سياسي متفاوت به رتبه  

بر اساس آزمون فيشر   
 جمع خارج از قانون اساسي غير از سه جناح گرايان اعتدال گرايان اصول طلبان اصالح

هاي جديد و غيررسمي  مرجعيت فرهنگي سلبريتي 1
 هاي اجتماعي  در شبكه

>  <  >  >  >  1 

 0  <  <  >  >  < فرهنگي در سطح جهاني گسترش اختالفات ميان 2

 0  <  <  >  >  < اي هاي ماهواره مسائل شبكه 3

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

 0  <  >  <  >  < اي فقدان سواد رسانه 5

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

 0  <  <  <  >  > مسائل صداوسيما 7

 3  <  <  >  >  < رشد اخبار جعلي 8

 2  <  >  <  >  > شدگي جامعه قطبي 9

 0  >  <  <  >  > هاي قومي چالش 10

 0  >  <  <  <  > هاي هويتي نزاع 11

 4  <  >  <  >  < مركزگريزي از الگوهاي هنجاري رسمي 12

 1  <  >  <  >  < تحوالت دينداري ايرانيان 13

 1  <  <  <  >  < جايگاه مرجعيت ديني و روحانيت 14

 12 3 0 1 5 3 جمع
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هاي  بندي خبرگان داراي نگرش تفاوت  رتبه
  موضوعات محيط زيستاز سياسي متفاوت 

  

 طلبان اصالح
  

 گرايان اصول
  

 گرايان اعتدال
  

 غير از سه جناح
  

 از قانون اساسي خارج

 55 66 39 80 67 زيست  كنش جمعي در حوزه محيط بحران 1
 25 28 33 19 49 هاي نو وري انرژي و توجه به انرژي بهره موانع 2
 35 34 41 40 36 مديريت بازيافت ناكارآمدي 3
 43 45 49 72 59 تنوع زيستي تخريب 4
 57 49 56 76 55 تغييرات اقليميهاي  پيامد 5
 29 35 30 64 48 آب هاي آلودگي 6
 22 27 26 48 38 محيطي به پايداري زيست توجهي بي 7
 30 30 28 58 45 منابع خاك تخريب 8
 27 19 22 30 23 آلودگي هوا بحران 9

 24 18 16 22 15 ريزگردها بحران 10
 33 21 34 14 17 آب هاي نزاع 11
 9 5 7 3 7 بحران آب پيامدهاي 12
 8 1 4 1 3 تامين آب بحران 13

 مورد به هر مسئله داده است. 100اي است كه هر گروه از خبرگان از بين  هاي اين جدول رتبه اعداد خانه



هاي  خبرگان داراي نگرش هاي معنادار تفاوت
بندي موضوعات  سياسي متفاوت به رتبه  

 محيط زيست بر اساس آزمون فيشر
 جمع خارج از قانون اساسي غير از سه جناح گرايان اعتدال گرايان اصول طلبان اصالح

 2  >  <  >  <  < زيست  بحران كنش جمعي در حوزه محيط 1
 2  >  >  <  >  < هاي نو وري انرژي و توجه به انرژي موانع بهره 2
 0  >  >  <  <  > ناكارآمدي مديريت بازيافت 3
 1  >  >  >  <  < تخريب تنوع زيستي 4
 1  >  >  >  <  > هاي تغييرات اقليمي پيامد 5
 3  >  >  >  <  < هاي آب آلودگي 6
 2  >  >  >  <  < محيطي توجهي به پايداري زيست بي 7
 2  >  >  >  <  < تخريب منابع خاك 8
 0  <  >  >  <  > بحران آلودگي هوا 9

 0  <  >  >  <  > بحران ريزگردها 10
 3  <  >  <  >  > هاي آب نزاع 11
 0  <  >  <  >  < پيامدهاي بحران آب 12
 3  <  >  <  >  > بحران تامين آب 13

 19 4 1 4 9 1 جمع
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 زيستي: برانگيزترين مسائل محيط اختالف
 تفاوت معنادار) 3(بحران تامين آب 

 تفاوت معنادار) 3(هاي آب  نزاع
 تفاوت معنادار) 3(هاي آب  آلودگي

 

 ترين اختالف درباره اهميت مسائل: كم
 ناكارآمدي مديريت بازيافت

 بحران آلودگي هوا 
 بحران ريزگردها

 پيامدهاي بحران آب

 هاي سياسي: محيطي بين نگرش بندي زيست بيشترين تفاوت معنادار در رتبه
 مسئله) 13تفاوت معنادار از  9(گرايان  اصول
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 مورد به هر مسئله داده است. 100اي است كه هر گروه از خبرگان از بين  هاي اين جدول رتبه اعداد خانه

هاي سياسي  بندي خبرگان داراي نگرش تفاوت  رتبه  
 موضوعات سالمتاز متفاوت 

  

 طلبان اصالح
  

 گرايان اصول
  

 گرايان اعتدال
  

 غير از سه جناح
  

 خارج از قانون اساسي

 75 53 77 85 63 هاي مزمن تغيير الگوي بيماري و شيوع بيماري 1
 50 36 40 46 42 مسائل دارو 2
 77 77 86 75 86 تغيير ترجيحات مردم در حوزه سالمت 3
 69 71 65 51 60 طرح تحول سالمت 4
 83 73 90 88 76 پذيري جنسي گسترش ريسك 5
 45 62 60 77 72 هاي مراجعان سالمت و بيماران چالش 6
 80 64 65 52 71 حركت به سمت پيري جمعيت 7
 59 63 47 28 54 سوء مصرف مواد 8
 62 38 50 33 57 مشكالت سالمت ناشي از سبك زندگي جديد 9

 42 24 32 45 34 هاي نظام سالمت چالش 10
 16 11 13 15 19 مسائل سالمت روان 11
 23 17 38 62 32 هاي گوناگون مشكالت سالمت ناشي از آلودگي 12
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 برانگيزترين مسائل سالمت: اختالف
 تفاوت معنادار) 3( هاي گوناگون مشكالت سالمت ناشي از آلودگي

 تفاوت معنادار) 2( مشكالت سالمت ناشي از سبك زندگي جديد

 هاي سياسي: بندي سالمت بين نگرش بيشترين تفاوت معنادار در رتبه
 مسئله) 12تفاوت معنادار از  4(گرايان  اصول

 

هاي  خبرگان داراي نگرش هاي معنادار تفاوت 
بندي موضوعات  سياسي متفاوت به رتبه  

 سالمت بر اساس آزمون فيشر

 
 طلبان اصالح

 
 گرايان اصول

 
 گرايان اعتدال

 
 غير از سه جناح

 
 خارج از قانون اساسي

 
 جمع

 1  <  >  <  <  > هاي مزمن تغيير الگوي بيماري و شيوع بيماري 1
 0  <  >  >  <  > مسائل دارو 2
 0  >  >  <  >  < تغيير ترجيحات مردم در حوزه سالمت 3
 0  <  <  <  >  > طرح تحول سالمت 4
 0  <  >  <  <  > پذيري جنسي گسترش ريسك 5
 1  >  >  >  <  < هاي مراجعان سالمت و بيماران چالش 6
 1  <  >  >  >  < حركت به سمت پيري جمعيت 7
 1  <  <  >  >  < سوء مصرف مواد 8
 2  <  >  <  >  < مشكالت سالمت ناشي از سبك زندگي جديد 9
 1  <  >  >  <  > هاي نظام سالمت چالش 10
 0  <  >  >  <  < مسائل سالمت روان 11
 3  >  >  <  <  > هاي گوناگون مشكالت سالمت ناشي از آلودگي 12

 10 3 3 0 4 0 جمع
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 مورد به هر مسئله داده است. 100اي است كه هر گروه از خبرگان از بين  هاي اين جدول رتبه اعداد خانه

از هاي سياسي متفاوت  بندي خبرگان داراي نگرش تفاوت  رتبه 
 موضوعات علم و فناوري

 
 طلبان اصالح

 
 گرايان اصول

 
 گرايان اعتدال

 
 غير از سه جناح

 
 خارج از قانون اساسي

 71 85 88 86 79 فناوري زنجيره بلوك 1 

 52 84 76 55 65 برمالشدن مشكالت ساختاري آموزش عالي براي افكار عمومي 2 

 38 58 67 41 50 آموزان مسائل دانش 3 

 49 43 17 12 33 تحوالت اجتماعي آموزش عالي 4 

 34 42 36 25 31 محاق رفتن عدالت آموزشي شدن علم و به كااليي 5 

 37 46 35 21 43 فساد و تقلب علمي 6 

 40 51 31 23 47 بنيان هاي دانش موانع توسعه نوآوري و فعاليت 7 

 41 68 59 42 52 مسائل معلمان 8 
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 برانگيزترين مسئله علم و فناوري: اختالف
 تفاوت معنادار) 4( تحوالت اجتماعي آموزش عالي

 ترين اختالف درباره اهميت مسائل: كم
 فناوري زنجيره بلوك

 محاق رفتن عدالت آموزشي شدن علم و به كااليي

 هاي سياسي: بندي علم و فناوري بين نگرش بيشترين تفاوت معنادار در  رتبه
 مسئله) 8تفاوت معنادار از  4(غير از سه جناح 

 

هاي سياسي  خبرگان داراي نگرش هاي معنادار تفاوت
بندي موضوعات  متفاوت به رتبه  

 محيط زيست بر اساس آزمون فيشر
 جمع خارج از قانون اساسي غير از سه جناح گرايان اعتدال گرايان اصول طلبان اصالح

 0  >  <  <  <  > فناوري زنجيره بلوك 1

 2  >  <  <  >  > برمالشدن مشكالت ساختاري آموزش عالي براي افكار عمومي 2

 2  >  <  <  >  > آموزان مسائل دانش 3

 4  <  <  >  >  < تحوالت اجتماعي آموزش عالي 4

 0  <  <  <  >  > محاق رفتن عدالت آموزشي شدن علم و به كااليي 5

 1  <  <  >  >  < فساد و تقلب علمي 6

 2  <  <  >  >  < بنيان هاي دانش موانع توسعه نوآوري و فعاليت 7

 1  >  <  <  >  > مسائل معلمان 8

 12 3 4 2 3 0 جمع 
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 واليس -آزمون كروسكال

بندي همچون يك جدول پيشامد بود كـه آن را  هايي كه تاكنون معرفي شد، مبتني بر تصور جدول رتبه آزمون      
سازي كرديم. حـال بـا   هايي از خبرگان داراي نگرش يكسان مدل همچون بازي موافقت با يك مسئله از سوي گروه

اند. به عبـارت بـهـتـر،  بندي دقيقاً چگونه ايجاد شده تر شدن بيشتر به واقعيت، بايد بپرسيم كه اين جداول رتبه نزديك
هـاي  هاي مختلف سياسي آماده شده است. هـنـگـام گـردآوري داده بندي نگرش فهرست مختلف از رتبه 5چگونه 

هاي سياسي خبرگان نيـز پـرسـيـده شـده  كننده در پژوهش، نگرش مربوط به اهميت مسائل از منظر خبرگان شركت
 است. 

بندي مسائل بر اسـاس آن صـورت  هاي جزئي محاسبه و رتبه بندي، ميانگين در ادامه براي رسيدن به جداول رتبه      
طلبان بـراي مـثـال، نـخـسـت  بندي مسائل ايران از منظر اصالح گرفته است. به عبارت بهتر، براي توليد فهرست رتبه

شده بيرون كشيده شده است  اند، از كليت نظرات ثبت طلب معرفي كرده فهرست نظرات خبرگاني كه خود را اصالح
كننده محـاسـبـه  تر از خبرگان مشاركت و در مرحله بعد، ميانگين اهميت هر يك از مسائل در بين اين گروه كوچك

بندي نهايي آماده شده است. به عبارت بهتر، رتبه نخست مسائل  سازي و فهرست رتبه شده است. در پايان نتايج مرتب
گرا بيش از همه بوده است و   اي است كه ميانگينش در بين خبرگان اصول گرايان براي مثال، آن مسئله  از منظر اصول

 به همين ترتيب. 

صـورتـي بـوده  كنيم كه فرآيند كار بـه بندي جزئي مشاهده مي هاي رتبه با دقت بيشتر در اين نحوه ايجاد فهرست    
است كه انگار چندين نمونه مجزا از يك جامعه نمونه از خبرگان براي تحليل انتخاب شده است. به عبارت بهتر، اگر 

نمونه آماري (با معيار كيفي نگرش سيـاسـي) K تصور كنيم جامعه آماري از همه خبرگان كشور وجود داشته باشد، 
هاي آماري در اختيار قرار گرفته و  بندي هر يك از اين نمونه از اين جامعه انتخاب شده است و تاكنون فهرست رتبه

  ها وجود داشته باشد، تا حد ممكن شناسايي شده است. حال فرضيه جديدي را بدين روابطي كه ممكن است ميان آن
 كنيم. صورت مطرح مي

 هاي آماري متعلق به يك جامعه آماري از خبرگان هستند.  همه اين نمونهفرض صفر: 

 هاي آماري تعلق به يك جامعه آماري از خبرگان ندارد. اين نمونهفرض يك: 
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نـمـونـه   kشود كه هدف آن مـقـايسـه واليس استفاده مي-براي سنجش اين فرضيه معموالً از آزمون كروسكال      
هاي مختلف  هاي آماري هنگامي وابسته يا جفتي هستند كه از يك جامعه آماري در زمان آماري مستقل است. نمونه

هـا  گرفته شده باشند. براي نمونه، ممكن است ميزان تأثير يك دارو را در دو زمان مختلف روي يك گروه از مـوش
شـونـد و  هاي آماري مستقل محـسـوب مـي بسنجيم و با يكديگر مقايسه كنيم. در اين پروژه با تمهيدات فوق نمونه

واليس به جاي فريدمن وجود دارد. همچنين بايد به اين نكته توجه كرد كه ايـن -امكان استفاده از آزمون كروسكال
ها توزيع نرمال نـدارنـد از  كه داده  است كه در اين پژوهش به دليل آن   ANOVAآزمون مشابه ناپارامتري آزمون 

توان انجام داد و نتايج را مشـاهـده  آن استفاده نشده است. بنابراين، اين آزمون را براي هر مسئله به صورت مجزا مي
 كرد. 

 5با استخراج نتايج اجراي آزمون درباره هر يك از مسائل، اگر فرض صفر تأييد شود، به معناي آن اسـت كـه       
گيري آن است كه اختالفي  نمونه آماري استخراج شده همه به يك جامعه آماري تعلق دارند. معناي ديگر اين نتيجه

هاي مختلف سياسي نسبت به اين مسئله وجود ندارد. اگر فرض يك تأييد شود، به معناي آن است كه اين  در نگرش
جامعه آماري مختلف استخراج شده است و هركدام متعلق به يك نگرش سياسي هستند. بـه عـبـارت  5ها از  نمونه

 هاي مختلف سياسي نسبت به اين مسئله اختالف نظر وجود دارد.  ديگر، در نگرش

 

 توان به دو پرسش مرتبط با يكديگر پاسخ گفت:  بنابراين، با تفسير اين آزمون مي

 هاي سياسي وجود دارد؟  يك از مسائل ايران اختالف نظر معناداري ميان نگرش درباره اهميت كدام -1

 درباره مسائلي كه اختالف نظر وجود دارد، اختالف نظر معنادار ميان كدام دو نگرش سياسي است؟  -2

 

 -Steel-Dwass-Critchlowهاي تكميلي (آزمون دوطرفـه  اگرچه پاسخ به پرسش دوم نيازمند آزمون      

Fligner  و  محاسبه (p-value  تـوان ايـن  هاي سياسي اسـت، امـا مـي هاي مربوط به جداول دوبعدي نگرش
 واليس تعريف كرد. -مراحل تكميلي را ذيل آزمون كروسكال
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 هاي سياسي درباره رتبه مسائل هاي ميان نگرش اختالف
 

 ) تحليل شدند.Kruskal-Wallisواليس (-متغير با آزمون آماري كروسكال 100هاي مربوط به  داده

 

هاي اقتصادي نهادهاي   مسائل ساماندهي فعاليت«عنوان تنها يك نمونه از نتايج آزمون براي متغير  در اين صفحه به
 گزارش شده است.» حاكميتي خارج از دولت

دهد كه ديدگاه هر دو گروه  در جدول زير هر خانه نشان مي
 داراي نگرش سياسي با هم تفاوت معناداري دارد يا نه.

هـاي  نگرش سياسي بر اساس تـفـاوت 5در جدول زير نيز 
 اند. شان درباره اين متغير در دو طبقه قرار گرفته ديدگاه

نتايج آزمون 
واليس-كروسكال  اعتدال گرايان غير از سه جناح 

گرايا اصول
 ن

 اصالح طلبان خارج از قانون اساسي

       غير از سه جناح
     × اعتدال گرايان

    × × گرايان اصول
   √ × √ خارج از قانون اساسي

   × √ √ √ اصالح طلبان

ها جمع رتبه فراواني  ها ميانگين رتبه  ها بندي نگرش گروه   
   A 44/100 441/000 10 گرايان اصول

  A 65/115 846/500 13 اعتدال گرايان

  A 73/528 6470/500 88 غير از سه جناح

 B   105/081 3257/500 31 اصالح طلبان

 B   106/605 2025/500 19 خارج از قانون اساسي
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 بندي شده است. متغير ديگر نيز اجرا و نتايج آن جمع 99واليس براي -آزمون آماري كروسكال

 نگرش سياسي اختالف وجود دارد:  5دهد درباره مسائل زير بين حداقل دو گروه از  نتايج نشان مي

 وكارهاي نوپا و سنتي تقابل كسب

 هاي اقتصادي نهادهاي حاكميتي خارج از دولت  مسائل ساماندهي فعاليت

 هاي تغييرات اقليمي پيامد

 ها اعتراض

 اختالف نظرهاي كالن حاكميتي

 حقوق اساسي و شهروندي

 صهيونيستي-ائتالف سعودي

 هاي قدرت هاي سياسي جريان نزاع

 امنيت نرم

 عراق و سوريه پساداعش

 هاي مخالف در داخل كشور و مرزهاي ايران مخاطرات امنيتي گروه

 هاي حاكميتي  تكثر و تقابل نهادهاي موازي در اغلب بخش

 ناتواني و ناشنوايي سيستمي در فهم تحوالت

 پذيري جنسي گسترش ريسك

 مركزگريزي از الگوهاي هنجاري رسمي

 گسترش افشاگري و درز اطالعات

 تحوالت دينداري ايرانيان

 اي هاي ماهواره مسائل شبكه

 فرهنگي در سطح جهاني گسترش اختالفات ميان

 جايگاه مرجعيت ديني و روحانيت

 هاي اجتماعي  هاي جديد و غيررسمي در شبكه مرجعيت فرهنگي سلبريتي

 فساد 
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هـاي سـيـاسـي  هاي مربوط به اهميت مسائل در ارتباط با نگـرش توان يه آخرين روش ساده براي روبرو شدن با داده همچنين مي      
توان همچون جداول توزيع پيشامد تصور كرد. در نتيجه،  بندي را مي گونه كه گفتيم جدول دوبعدي تفاوت در رتبه اشاره كرد. همان

توان همچون متغيرهاي مسـتـقـل در  هاي سياسي) را مي  ها (نگرش توان همچون مشاهدات تجربي و ستون رتبه مسائل (سطرها) را مي
اي است (صـفـر تـا  شود. از آنجا كه ماهيت اين جدول رتبه فراهم مي هاي ساده همبستگي نظر گرفت. در نتيجه امكان انجام آزمون

)، ضريب همبـسـتـگـي كـنـدال 10اي است (صفر تا  هايي نيز كه اين جدول بر مبناي آن اقتباس شده است، رتبه ) و ماهيت داده100
بندي مسائل بر اساس اهميت است. نتايج نشـان  هاي سياسي در رابطه با رتبه آزمون مناسبي براي مطالعه شدت همبستگي ميان نگرش

هاي مختلف وجـود  هاي سياسي همبستگي مثبت معنادار اما با شدت بندي مسائل ايران، ميان همه نگرش دهد كه در ارتباط با رتبه مي
 دارد. 

بندي متغيرها، استفاده از آزمون كندال نشان داد همبستگي بين هر دو  با در نظر گرفتن مجموع رتبه
هاي سياسي متفاوت چه ميزان است. با استفاده از جدول ديگر ابتدا  گروه از خبرگان داراي نگرش

 معناداري احراز شد و در جدول زير مقادير همبستگي قابل مشاهده است.

 خارج از قانون اساسي غير از سه جناح گرايان اعتدال گرايان اصول طلبان اصالح 
     1 طلبان اصالح
    1 0/161 گرايان اصول
   1 0/221 0/529 گرايان اعتدال

  1 0/511 0/267 0/509 غير از سه جناح
 1 0/422 0/467 0/121 0/520 خارج از قانون اساسي

 دهد: مقادير جدول نشان مي

توان از شدت و ضعف يا  بندي هر پنج نگرش سياسي همبستگي معنادار وجود دارد. در نتيجه مي بين رتبه
 .ها صحبت كرد همان قوت همبستگي ميان نگرش

 ).0/529طلبان است ( گرايان و اصالح بيشترين ميزان همبستگي بين اعتدال

 ).0/121گرايان و نگرش خارج از چارچوب قانون اساسي است ( كمترين ميزان همبستگي بين اصول

 هاي سياسي متفاوت همبستگي بين خبرگان داراي نگرش
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بندي از نظر  تر ميان رتبه دهنده همبستگي قوي تر باشد، نشان هرچه خطوط ضخيم
 هاي مختلف سياسي است. نگرش

ترين خطوط در خانه مـربـوط بـه رابـطـه نـظـرات   بينيم كه ضخيم  در شكل مي
 شود. طلبان ديده مي گرايان و اصالح اعتدال

 

دهنده همبستگي مثبت است، اما در صـورتـي كـه  رو همه نشان  هاشورهاي روبه
 دهنده همبستگي منفي است. جهت هاشورها برعكس باشد، نشان

معـنـاي وجـود   به   بينيم كه همه هاشورها در يك جهت هستند و اين  در شكل مي
 هاي متفاوت است. ها با شدت همبستگي مثبت بين همه ديدگاه

 هاي سياسي در ماتريس  زير تصوير شده است. همبستگي بين نگرش



2 
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 دهند. هاي سياسي را نشان مي بندي دو گروه از نگرش نمودارهاي دوبعدي اين صفحه نيز رتبه

هـاي قـرمـز  و بيضـي  Rدهنده هر يك از مسائل، خطوط قرمز بيانگر مربع ضريب همبستگي كندال يا همان    نقاط نشان
توان نسبت به وجود همبـسـتـگـي  درصد مي 95دهنده مساحتي است كه اگر نقاط در درون آن قرار بگيرد، تا  رنگ نشان
 بندي ها اعتماد داشت. ميان رتبه

تـوانـنـد مسـائـل   گيرد و احتمـاال مـي توان ديد، نقاطي هستند كه بيرون از اين بيضي قرار مي گونه كه در شكل مي همان
 هاي سياسي باشند. برانگيز ميان نگرش اختالف

بندي مسائل از مـنـظـر دو  توان چنين نتيجه گرفت كه ميان رتبه هرچه خطوط قرمز رنگ شيب بيشتري داشته باشند، مي
 نگرش سياسي همبستگي بيشتري وجود دارد.
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دهـد  هاي سياسي است، نشان مـي هاي نگرش بندي جدول زير كه نتايج ماتريس مجاورت بين رتبه
 متغير هستند. 100كه هر دو گروه داراي چند مورد شباهت رتبه بين 

 هاي سياسي متفاوت هاي بين نگرش شباهت در رتبه

 خارج از قانون اساسي غير از سه جناح گرايان اعتدال گرايان اصول طلبان اصالح  
     100 طلبان اصالح
    100 1 گرايان اصول
   100 1 5 گرايان اعتدال

  100 1 2 3 غير از سه جناح
 100 2 3 2 1 خارج از قانون اساسي

 شباهت گروه دوم گروه اول
 1 گرايان اصول طلبان اصالح
 5 گرايان اعتدال طلبان اصالح
 3 غير از سه جناح طلبان اصالح
 1 خارج از قانون اساسي طلبان اصالح
 1 گرايان اعتدال گرايان اصول
 2 غير از سه جناح گرايان اصول
 2 خارج از قانون اساسي گرايان اصول
 1 غير از سه جناح گرايان اعتدال
 3 خارج از قانون اساسي گرايان اعتدال

 2 خارج از قانون اساسي غير از سه جناح

دهـد  طـور كـه نـتـايـج نشـان مـي همان
اشتراك  5طلبان با   گرايان و اصالح اعتدال

 بندي هستند. داراي بيشترين شباهت رتبه

هاي سياسـي  در اين بخش، ماتريس مجاورت ميان نگرش
بـه  (co-occurrence)پـيـشـامـدي را با شاخص هم
ايم. به طور ساده اين  اي جزئي، مطالعه كرده عنوان مطالعه

دهد كه كدام مسائل هستند كه در بـيـن  ماتريس نشان مي
انـد.  هاي مختلف سياسي رتبه يكساني كسب كرده نگرش

مسئله وجود داشته بـاشـد كـه  1براي مثال، ممكن است 
گرايان رتبه يكسـانـي بـه آن داده   طلبان و اصول اصالح

طـلـبـان و  مسئله وجود داشته باشد كه اصـالح 5باشند يا 
گرايان رتبه يكساني به آن داده باشد. تـعـداد كـم  اعتدال

هـاي مـخـتـلـف  مسائلي كه رتبه يكساني از منظر نگـرش
اي اخـتـالف نـظـر مـيـان  سياسي دارند، يكي از نشـانـه

 100هاي مختلف سياسي در زمينه ميزان اهمـيـت  نگرش
 است.  1397مسئله برتر ايران در سال 
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 هاي آماري در دو جدول زير خالصه شده است. بندي نتايج مجموعه آزمون جمع

 بندي ها در رتبه ديدگاه  هاي سياسي و تفاوت بندي: نگرش جمع

 خارج از قانون اساسي غير از سه جناح گرايان اعتدال گرايان اصول طلبان اصالح  
داراي بيشترين خانه تفاوت معنادار بر 

 0 1 0 6 0 اساس آزمون فيشر 
درصد با ساير  50داراي همبستگي زير 

 3 2 1 4 1 ها بر اساس آزمون كندال گروه
داراي كف (مقدار يك) شباهت رتبه بر 

 1 1 2 2 2 اساس ماتريس مجاورت

بـنـدي   ترين رتبه  دهد، متفاوت  طور كه نتايج جدول فوق نشان مي  همان
 اند. انجام داده گرايان اصولهاي سياسي با سايرين را  در ميان گروه

هاي داراي  درصد خانه  
اختالف معنادار بر اساس 

 آزمون فيشر

 5تعداد مسائل داراي 
اختالف معنادار بر اساس 

 آزمون فيشر

 4تعداد مسائل داراي 
اختالف معنادار بر اساس 

 آزمون فيشر

مسائل داراي حداقل يك 
اختالف معنادار بر اساس 

 واليس-آزمون كروسكال
 9 2 1 42 سياسي
 1 4 1 40 اقتصادي

 1 0 0 29 محيط زيست
 1 1 0 26 علم و فناوري
 2 1 0 17 اجتماعي
 7 1 0 17 فرهنگ
 1 0 0 16 سالمت

ها بين خبـرگـان داراي   ترين ديدگاه  دهد، متفاوت  طور كه نتايج جدول فوق نشان مي  همان
 است.فرهنگي و اقتصادي ، سياسيهاي  هاي سياسي متفاوت در حوزه نگرش

1 

2 

در هر يك از هفت جدول آزمون فيشر كه يكي از هـفـت حـوزه مـوضـوعـي .  1
 هاي سياسي داراي بيشترين تفاوت با ديگران بود. گزارش شده بود، يكي از نگرش

هاي قرمزرنگ جـدول   در هر كدام از هفت جدول آزمون فيشر، درصد تعداد خانه  -2
 هاي جدول محاسبه شده است. معناي معناداري تفاوت است نسبت به كل خانه كه به



 بخش  چهارم

 هاي موضوعي    حوزه
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21 

17 

15 14 

12 

13 

8 



هـاي  گانه شامل حـوزه7بندي موضوعي  بر اساس مدل دسته 1397پژوهي ايران  آينده       
اقتصاد، سياست، جامعه، فرهنگ، محيط زيست، سالمت و علم و فناوري انجام شده است. 

مسئله چطـور مشـخـص  100شناسي توضيح داده شد كه سهم هر گروه از  در بخش روش
شـونـد تـا  هاي موضوعي مرور مي بندي مسئله در قالب دسته 100شده است. در اين بخش 

 ترسيم شود. 1397حوزه در سال  7تصويري از وضعيت هر يك از 

گـانـه 7هـاي  در اين بخش همچنين چند شاخص ديگر نيز درباره هر يـك از حـوزه      
گزارش شده است. ميانگين عدم قطعيت مسائل و ميانگين اهميت مسائـل كـه بـر اسـاس 

دهنده وضـعـيـت هـر  بندي بدست آمده است تا حدي نشان نظرات خبرگان در مرحله رتبه
 است.  1397حوزه از نظر اهميت راهبردي و دامنه پايداري و يا تغييرات در سال 
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ميانگين عدم قطعيت 
 1397مسائل 

ميانگين عدم قطعيت 
 1396مسائل 

 ميانگين اهميت
 1397مسائل 

 ميانگين اهميت
 1396مسائل 

 100سهم در 
 1397 مسئله

 100سهم در 
 1396 مسئله

  

 اقتصاد 18 12 72  74  39 41
 سياست 17 17 72 75 50 46
 جامعه 15 15 77 78 31 41
 فرهنگ 14 14 67 67 34 41
 محيط زيست 13 13 78 81 32 36
 سالمت 12 12 70 74 30 37
 علم و فناوري 11 8 68 74 30 32



 مسئله 100سهم در 

 

 1396ميانگين درصد اهميت مسائل  سال 

 1397ميانگين درصد اهميت مسائل  سال 

 نسبت به سال گذشتهافزايش  2% 

 

 1396ميانگين درصد عدم قطعيت مسائل  سال 

 1397ميانگين درصد عدم قطعيت مسائل سال 

 نسبت به سال گذشتهافزايش  2%

 

 عدد 21

 

 درصد 72 

 درصد 74 

 
 

 

  

 درصد 39

 درصد 41
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مسائل 
 اقتصادي

21 

17 

15 14 

12 

13 

8 
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 1397اقتصادي ايران در سال ترين مسائل  مهم
 از نگاه خبرگان حوزه اقتصاد رتبه كل ها از نگاه خبرگان همه حوزه رتبه كل  

 هاي ساختاري اقتصاد ايران  ناهنجاري  5 هاي ساختاري اقتصاد ايران  ناهنجاري 6 1
 بيكاري  10 بيكاري 9 2 
 نرخ ارز  12 فقر و نابرابري فزاينده و تنگناهاي معيشتي 11 3 
 گذاري اقتصادي داخلي و خارجي  سرمايه  14 نرخ ارز 12 4 
 فقر و نابرابري فزاينده و تنگناهاي معيشتي  15 گذاري اقتصادي داخلي و خارجي  سرمايه 21 5 
 ها بحران بانك  20 هاي اقتصادي نهادهاي حاكميتي خارج از دولت  مسائل ساماندهي فعاليت 27 6 
 هاي اقتصادي نهادهاي حاكميتي خارج از دولت  مسائل ساماندهي فعاليت  22 وكار موانع كسب 28 7 
 ركود / رونق اقتصادي  23 قاچاق و فربگي اقتصاد زيرزميني 30 8 
 وكار موانع كسب  25 تورم 35 9 
 قاچاق و فربگي اقتصاد زيرزميني  28 ركود / رونق اقتصادي 39 10 
 بودجه دولت  33 بودجه دولت 41 11 
 تورم  37 ها بحران بانك 50 12 
 هاي بازنشستگي بحران صندوق  55 هاي دولت حجم باالي بدهي 66 13 
 هاي دولت حجم باالي بدهي  62 هاي بازنشستگي بحران صندوق 69 14 
 هاي توسعه گردشگري چالش  74 سازي و پيامدهاي آن  هاي خصوصي سياست 78 15 
 سازي و پيامدهاي آن  هاي خصوصي سياست  75 هاي توسعه گردشگري چالش 79 16 
 مشكالت زيرساختي ناوگان حمل و نقل  79 مشكالت زيرساختي ناوگان حمل و نقل 84 17 
 بازار جهاني انرژي  86 توسعه انفجاري بازار فناوري اطالعات 90 18 
 وكارهاي نوپا و سنتي تقابل كسب  90 بازار جهاني انرژي 91 19 
 توسعه انفجاري بازار فناوري اطالعات  91 وكارهاي نوپا و سنتي تقابل كسب 95 20 
 موانع بازآفريني و نوسازي شهري  98 موانع بازآفريني و نوسازي شهري 100 21 

هاي ساختاري اقتصاد ايران  ناهنجاري  

فقر و نابرابري فزاينده و  بيكاري
 تنگناهاي معيشتي

درصد اهميت 88/31  

درصد اهميت 85/86   
درصد اهميت  84/83   



هـا نـيـاز بـه   هاي ساختاري اقتصاد كه بـراي رفـع آن  دهد كه همچون سال گذشته، از نگاه خبرگان ناهنجاري  مقايسه نظرات نشان مي
مسئله اصلي  7ترين مسئله اين حوزه است و مسئله بيكاري نيز رتبه دوم خود را حفظ كرده است. در ميان   اصالحات ساختاري است مهم

 هاست. ترين آن شود كه قرار گرفتن مسئله فقر و نابرابري فزاينده و تنگناهاي معيشتي در رتبه سوم مهم تغيير ديده مي 4

هاي مختلف، تنها نظرات خبرگان حوزه اقتصاد را در نظر بگيريم هـمـچـون   اگر در ميان خبرگان حوزه
رغم ثابت ماندن رتبـه اول، خـبـرگـان   سال گذشته مسائل ساختاري اقتصاد در رتبه اول قرار دارد. علي

 اند. دانسته 1397ها بيكاري را دومين مسئله در سال  نظر با كارشناسان ساير حوزه اقتصادي هم

    
ايران  آينده 81 7139پژوهي   

 1396خبرگان اقتصادي 
 ضرورت اصالحات ساختاري اقتصادي

 ركود / رونق اقتصادي
 بيكاري

 گذاري اقتصادي داخلي و خارجي  سرمايه
 ها بحران بانك

 قاچاق و فربگي اقتصاد زيرزميني
 هاي دولت حجم باالي بدهي

 1397خبرگان اقتصادي 
 هاي ساختاري اقتصاد ايران  ناهنجاري 

 بيكاري 
 نرخ ارز 

 گذاري اقتصادي داخلي و خارجي  سرمايه 
 فقر و نابرابري فزاينده و تنگناهاي معيشتي 

 ها بحران بانك 
 هاي اقتصادي نهادهاي حاكميتي خارج از دولت  مسائل ساماندهي فعاليت 

 1396كل خبرگان  
 ضرورت اصالحات ساختاري اقتصادي

 بيكاري
 ركود / رونق اقتصادي

 گذاري اقتصادي داخلي و خارجي  سرمايه
 ها بحران بانك

 قاچاق و فربگي اقتصاد زيرزميني
 بازار جهاني انرژي

 1397كل خبرگان  
 هاي ساختاري اقتصاد ايران  ناهنجاري

 بيكاري
 فقر و نابرابري فزاينده و تنگناهاي معيشتي

 نرخ ارز
 گذاري اقتصادي داخلي و خارجي  سرمايه

 هاي اقتصادي نهادهاي حاكميتي خارج از دولت  مسائل ساماندهي فعاليت

 وكار موانع كسب

 1397و  1396هاي  مقايسه نتايج سال



عدم قطعيت مشخص شده است. در -مسئله اقتصادي در محور اهميت 21در نمودار زير پراكنش        
قطعيت نيز مورد توجـه   اين نمودار عالوه بر شاخص اهميت هر مسئله كه در صفحات قبل ديديم، عدم

قطعيـت   دهد متغير نرخ ارز عالوه بر اهميت، داراي عدم  طور كه شكل نشان مي  قرار گرفته است. همان
 قطعيت قابل توجه نيستند. كدام داراي عدم قابل توجهي است. سه متغير داراي باالترين اهميت، هيچ

 1397پراكنش مسائل اقتصادي در نقشه ايران  

 . سياسي1

 . اقتصادي2

 . فرهنگي3

 . اجتماعي4

 . سالمت5

 . محيط زيست6

 . علم و فناوري7
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 ميانگين اهميت
 . محيط زيست1

 . اجتماعي2

 . سياسي3

 . اقتصادي4

 . علم و فناوري5

 . سالمت6

 . فرهنگي7

 ميانگين عدم قطعيت

    
ايران  آينده 82 7139پژوهي   



 مسئله 100سهم در 

 

 1396ميانگين درصد اهميت مسائل  سال 

 1397ميانگين درصد اهميت مسائل  سال 

 نسبت به سال گذشتهافزايش  3% 

 

 1396ميانگين درصد عدم قطعيت مسائل  سال 

 1397ميانگين درصد عدم قطعيت مسائل سال 

 نسبت به سال گذشتهكاهش  4%

 

 عدد 17

 

 درصد 72 

 درصد 75 

 
 

 

  

 درصد 50

 درصد 46

 

 

    
ايران  آينده 83 7139پژوهي   

مسائل 
 سياسي

21 

17 

15 14 

12 

13 

8 



    
ايران  آينده 84 7139پژوهي   

 بحران ناكارآمدي عملكردها

قضاوت افكار عمومي 
 درباره عملكرد حاكميت

اختالف نظرهاي 
 كالن حاكميتي

درصد اهميت 88/61  

درصد اهميت  85/84  درصد اهميت 83/72    

 1397سياسي ايران در سال مسائل  ترين مهم
 سياسياز نگاه خبرگان حوزه  رتبه كل ها از نگاه خبرگان همه حوزه رتبه كل  

 قضاوت افكار عمومي درباره عملكرد حاكميت  7 بحران ناكارآمدي عملكردها 4 1
 اختالف نظرهاي كالن حاكميتي  8 قضاوت افكار عمومي درباره عملكرد حاكميت 10 2 
 بحران ناكارآمدي عملكردها  9 اختالف نظرهاي كالن حاكميتي 16 3 
 ناتواني و ناشنوايي سيستمي در فهم تحوالت  10 ناتواني و ناشنوايي سيستمي در فهم تحوالت 18 4 
 ها اعتراض  18 ها اعتراض 20 5 
 هاي حاكميتي  تكثر و تقابل نهادهاي موازي در اغلب بخش  21 حقوق اساسي و شهروندي 31 6 
 هاي قدرت هاي سياسي جريان نزاع  26 شهرها بحران اداره كالن 40 7 
 المللي هاي بين تحريم  32 المللي هاي بين تحريم 46 8 
 سياست خارجي دولت اياالت متحده امريكا  36 هاي حاكميتي  تكثر و تقابل نهادهاي موازي در اغلب بخش 53 9 
 حقوق اساسي و شهروندي  46 سياست خارجي دولت اياالت متحده امريكا 63 10 
 امنيت نرم  67 هاي قدرت هاي سياسي جريان نزاع 64 11 
 اخالق عمومي  68 امنيت نرم 67 12 
 عراق و سوريه پساداعش  69 امنيت نظامي 72 13 
 امنيت نظامي  76 هاي مخالف در داخل كشور و مرزهاي ايران مخاطرات امنيتي گروه 87 14 
 صهيونيستي-ائتالف سعودي  83 عراق و سوريه پساداعش 89 15 
 اي روسيه آفريني منطقه نقش  84 صهيونيستي-ائتالف سعودي 94 16 
 هاي مخالف در داخل كشور و مرزهاي ايران مخاطرات امنيتي گروه  88 اي روسيه آفريني منطقه نقش 96 17 



ترين مسئله ايـن حـوزه اسـت. تـفـاوت در   ها مهم  دهد كه همچون سال گذشته، از نگاه خبرگان ناكارايي  مقايسه نظرات نشان مي
با تجميـع  1397صورت مستقل مورد نظر بودند، اما در سال   ها در نظام قضايي و ساير نهادها به  ناكارايي 1396اينجاست كه در سال 

 هاي خصوصي مورد توجه قرار گرفته است. هاي حاكميتي و حتي بخش متغيرهاي مرتبط ناكارآمدي در مفهوم عام آن در بخش

هاي مختلف، تنها نظرات خبرگان حوزه سياست را در نظر بگيريـم مـتـغـيـر   اگر در ميان خبرگان حوزه
قضاوت افكار عمومي درباره عملكرد حاكميت از رتبه ششم به رتبه اول آمد و جاي متـغـيـر اخـتـالف 

 نظرهاي كالن حاكميتي را گرفته است كه سال گذشته رتبه اول بود.

    
ايران  آينده 85 7139پژوهي   

 1396خبرگان سياست 
 اختالف نظرهاي كالن حاكميتي

 پايداري برجام
 1396انتخابات 

 هاي نظام قضايي ناكارايي
 سياست خارجي دولت اياالت متحده امريكا
 قضاوت افكار عمومي درباره عملكرد حاكميت

 هاي قدرت هاي سياسي جريان نزاع

 1397خبرگان سياست 
 قضاوت افكار عمومي درباره عملكرد حاكميت 

 اختالف نظرهاي كالن حاكميتي 

 بحران ناكارآمدي عملكردها 

 ناتواني و ناشنوايي سيستمي در فهم تحوالت 

 ها اعتراض 

 هاي حاكميتي  تكثر و تقابل نهادهاي موازي در اغلب بخش 

 هاي قدرت هاي سياسي جريان نزاع 

 1396كل خبرگان  
 هاي نظام قضايي ناكارايي

 1396انتخابات 
 اختالف نظرهاي كالن حاكميتي
 حقوق اساسي و شهروندي

 قضاوت افكار عمومي درباره عملكرد حاكميت
 پايداري برجام

 هاي قدرت هاي سياسي جريان نزاع

 1397كل خبرگان  
 بحران ناكارآمدي عملكردها

 قضاوت افكار عمومي درباره عملكرد حاكميت

 اختالف نظرهاي كالن حاكميتي

 ناتواني و ناشنوايي سيستمي در فهم تحوالت

 ها اعتراض

 حقوق اساسي و شهروندي

 شهرها بحران اداره كالن

 1397و  1396هاي  مقايسه نتايج سال



عدم قطعيت نمايش داده شده اسـت. -مسئله سياسي در محور اهميت 17در نمودار زير پراكنش        
قطعيت نـيـز مـورد   در اين نمودار عالوه بر شاخص اهميت هر مسئله كه در صفحات قبل ديديم، عدم

المللـي  هاي بين ها و تحريم دهد متغيرهاي اعتراض  طور كه شكل نشان مي  توجه قرار گرفته است. همان
 قطعيت بااليي هستند. زمان داراي اهميت و عدم هم

 1397پراكنش مسائل سياسي در نقشه ايران  

 . سياسي1

 . اقتصادي2

 . فرهنگي3

 . اجتماعي4

 . سالمت5

 . محيط زيست6

 . علم و فناوري7
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 ميانگين اهميت
 . محيط زيست1

 . اجتماعي2

 . سياسي3

 . اقتصادي4

 . علم و فناوري5

 . سالمت6

 . فرهنگي7

 ميانگين عدم قطعيت

    
ايران  آينده 86 7139پژوهي   



 مسئله 100سهم در 

 

 1396ميانگين درصد اهميت مسائل  سال 

 1397ميانگين درصد اهميت مسائل  سال 

 نسبت به سال گذشتهافزايش  1% 

 

 1396ميانگين درصد عدم قطعيت مسائل  سال 

 1397ميانگين درصد عدم قطعيت مسائل سال 

 نسبت به سال گذشتهافزايش  10%

 

 عدد 15

 

 درصد 77 

 درصد 78 

 
 

 

  

 درصد 31

 درصد 41
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مسائل 
 اجتماعي
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ايران  آينده 88 7139پژوهي   

 فساد

درصد اهميت 89/86  

فرسايش سرمايه اجتماعي و 
 اعتماد عمومي

نگراني درباره آينده و 
آيندگي احساس بي  

درصد اهميت 88/37  درصد اهميت 87/32    

 1397ايران در سال جتماعي اترين مسائل  مهم
 از نگاه خبرگان حوزه اجتماعي رتبه كل ها از نگاه خبرگان همه حوزه رتبه كل  

 ها انباشت نارضايتي 3 فساد  2 1
 فساد  4 فرسايش سرمايه اجتماعي و اعتماد عمومي 5 2 
 فرسايش سرمايه اجتماعي و اعتماد عمومي 6 آيندگي نگراني درباره آينده و احساس بي 7 3 
 آيندگي نگراني درباره آينده و احساس بي 7 ها انباشت نارضايتي 8 4 
 امنيت رواني و اجتماعي 15 امنيت رواني و اجتماعي 14 5 
 اخالق عمومي 19 اخالق عمومي 22 6 
 تفاوتي اجتماعي و رشد فردگرايي بي 26 تفاوتي اجتماعي و رشد فردگرايي بي 25 7 
 كاركردهاي اجتماعي فضاي مجازي 36 كاركردهاي اجتماعي فضاي مجازي 42 8 
 مسائل ازدواج 46 مسائل ازدواج 47 9 
 مناقشات حقوق زنان 59 تغيير الگوي خانواده 65 10 
 تغيير الگوي خانواده 65 هاي جمعيت جايي جابه 68 11 
 هاي جمعيت جايي جابه 68 تمركزگرايي در تهران 71 12 
 نشيني شهري حاشيه 71 مناقشات حقوق زنان 74 13 
 تمركزگرايي در تهران 79 نشيني شهري حاشيه 76 14 
 مسائل نسلي 82 مسائل نسلي 85 15 



ترين مسئله اين حـوزه اسـت. تـفـاوت   دهد كه همچون سال گذشته، از نگاه خبرگان فساد همچنان مهم  مقايسه نظرات نشان مي
جايي جايگاه دو متغير اميد و سرمايه اجتماعي است. متغير فقر و نابرابـري كـه در سـال   نظرات خبرگان در دو سال متوالي جابه

 در حوزه اقتصادي قرار گرفته است. 1397در حوزه اجتماعي تعريف شده بود با شدت يافتن وجوه اقتصادي آن، سال  1396

هاي مختلف، تنها نظرات خبرگان حوزه اجتماعي را در نظر بگيريم مـتـغـيـر   اگر در ميان خبرگان حوزه
انباشت نارضايتي در جايگاه اول قرار گرفته است. همچنين فساد از رتبه سوم به دوم و سرمايه اجتماعـي 

 از جايگاه اول به سوم منتقل شده است.

    
ايران  آينده 89 7139پژوهي   

 1396خبرگان اجتماعي 
 سرمايه اجتماعي
 فقر و نابرابري
 فساد سيستمي

 نااميدي درباره آينده
 تفاوتي اجتماعي بي

 امنيت رواني و اجتماعي
 اخالق عمومي

 1397خبرگان  اجتماعي 
 ها انباشت نارضايتي

 فساد 

 فرسايش سرمايه اجتماعي و اعتماد عمومي

 آيندگي نگراني درباره آينده و احساس بي

 امنيت رواني و اجتماعي

 اخالق عمومي

 تفاوتي اجتماعي و رشد فردگرايي بي

 1396كل خبرگان  
 فساد سيستمي

 نااميدي درباره آينده
 سرمايه اجتماعي
 فقر و نابرابري

 تفاوتي اجتماعي بي
 اخالق عمومي

 امنيت رواني و اجتماعي

 1397كل خبرگان  
 فساد 

 فرسايش سرمايه اجتماعي و اعتماد عمومي
 آيندگي نگراني درباره آينده و احساس بي

 ها انباشت نارضايتي
 امنيت رواني و اجتماعي

 اخالق عمومي
 تفاوتي اجتماعي و رشد فردگرايي بي

 1397و  1396هاي  مقايسه نتايج سال



عدم قطعيت مشخص شده است. در -مسئله اجتماعي در محور اهميت 15در نمودار زير پراكنش        
قطعيت نيز مورد توجـه   اين نمودار عالوه بر شاخص اهميت هر مسئله كه در صفحات قبل ديديم، عدم

زمان اهميت و   ها داراي هم  دهد متغير انباشت نارضايتي  طور كه شكل نشان مي  قرار گرفته است. همان
 قطعيت بااليي است. عدم

 1397پراكنش مسائل اجتماعي در نقشه ايران  

 . سياسي1

 . اقتصادي2

 . فرهنگي3

 . اجتماعي4

 . سالمت5

 . محيط زيست6

 . علم و فناوري7
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 ميانگين اهميت
 . محيط زيست1

 . اجتماعي2

 . سياسي3

 . اقتصادي4

 . علم و فناوري5

 . سالمت6

 . فرهنگي7

 ميانگين عدم قطعيت

    
ايران  آينده 90 7139پژوهي   



 مسئله 100سهم در 

 

 1396ميانگين درصد اهميت مسائل  سال 

 1397ميانگين درصد اهميت مسائل  سال 

 نسبت به سال گذشته بدون تغيير 

 

 1396ميانگين درصد عدم قطعيت مسائل  سال 

 1397ميانگين درصد عدم قطعيت مسائل سال 

 نسبت به سال گذشتهافزايش  7%

 

 عدد 14

 

 درصد 67 

 درصد 67 

 
 

 

  

 درصد 34

 درصد 41
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اي فقدان سواد رسانه  

شدگي جامعه قطبي مركزگريزي از الگوهاي  
 هنجاري رسمي

درصد اهميت  75/38  

درصد اهميت 75/16   
درصد اهميت 73/73   

 1397ايران در سال مسائل فرهنگي  ترين مهم
 از نگاه خبرگان حوزه فرهنگي رتبه كل ها از نگاه خبرگان همه حوزه رتبه كل  

 اي فقدان سواد رسانه  58 اي فقدان سواد رسانه 49 1
 پر رنگ شدن اقتصاد فرهنگ  61 شدگي جامعه قطبي 52 2 
 شدگي جامعه قطبي  64 مركزگريزي از الگوهاي هنجاري رسمي 57 3 
 مركزگريزي از الگوهاي هنجاري رسمي  70 پر رنگ شدن اقتصاد فرهنگ 70 4 
 رشد اخبار جعلي  75 مسائل صداوسيما 75 5 
 مسائل صداوسيما  77 رشد اخبار جعلي 77 6 
 هاي قومي چالش  88 گسترش افشاگري و درز اطالعات 83 7 
 گسترش افشاگري و درز اطالعات  89 هاي هويتي نزاع 86 8 
 تحوالت دينداري ايرانيان  91 تحوالت دينداري ايرانيان 88 9 
 هاي اجتماعي  هاي جديد و غيررسمي در شبكه مرجعيت فرهنگي سلبريتي  92 هاي قومي چالش 92 10 
 هاي هويتي نزاع  93 هاي اجتماعي  هاي جديد و غيررسمي در شبكه مرجعيت فرهنگي سلبريتي 93 11 
 جايگاه مرجعيت ديني و روحانيت  94 فرهنگي در سطح جهاني گسترش اختالفات ميان 97 12 
 اي هاي ماهواره مسائل شبكه  95 اي هاي ماهواره مسائل شبكه 98 13 
 فرهنگي در سطح جهاني گسترش اختالفات ميان  96 جايگاه مرجعيت ديني و روحانيت 99 14 



بندي مسائل تغييرات قـابـل   ها، در حوزه فرهنگي رتبه  دهد كه بر خالف ساير حوزه  مقايسه نظرات نشان مي
رتبه اول را داشته به جايگاه پنجم رفته و مسـئـلـه  1396توجهي داشته است. مسائل صداوسيما كه در سال 

 تبديل شده است. 1397ترين مسئله فرهنگي در سال  اي از جايگاه هفتم به مهم فقدان سواد رسانه

هاي مختلف، تنها نظرات خبرگان حوزه فرهنگي را در نظر بگيريم همچـنـان   اگر در ميان خبرگان حوزه
بار از جايگاه چهارم به اول هستيم. اضافه شدن  متـغـيـر   اي اين  شاهد ارتقاي رتبه متغير فقدان سواد رسانه

 متغير اصلي تغيير قابل توجه ديگر است. 7هاي قومي به  چالش
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 1396خبرگان فرهنگي 
 حاكميتي درباره مسائل فرهنگ اختالفات درون

 مسائل صداوسيما
 گسترش افشاگري و درز اطالعات

 اي فقدان سواد رسانه
 شدگي جامعه قطبي

 مركزگريزي از الگوهاي هنجاري رسمي
 پر رنگ شدن اقتصاد فرهنگ

 1397خبرگان  فرهنگي 
 اي فقدان سواد رسانه 

 پر رنگ شدن اقتصاد فرهنگ 

 شدگي جامعه قطبي 

 مركزگريزي از الگوهاي هنجاري رسمي 

 رشد اخبار جعلي 

 مسائل صداوسيما 

 هاي قومي چالش 

 1396كل خبرگان  
 مسائل صداوسيما

 حاكميتي درباره مسائل فرهنگ اختالفات درون
 شدگي جامعه قطبي

 هاي توسعه گردشگري چالش
 مركزگريزي از الگوهاي هنجاري رسمي

 پر رنگ شدن اقتصاد فرهنگ
 اي فقدان سواد رسانه

 1397كل خبرگان  
 اي فقدان سواد رسانه

 شدگي جامعه قطبي

 مركزگريزي از الگوهاي هنجاري رسمي

 پر رنگ شدن اقتصاد فرهنگ

 مسائل صداوسيما

 رشد اخبار جعلي

 گسترش افشاگري و درز اطالعات

 1397و  1396هاي  مقايسه نتايج سال



عدم قطعيت مشخص شده است. در -مسئله فرهنگي در محور اهميت 14در نمودار زير پراكنش        
قطعيت نيز مورد توجـه   اين نمودار عالوه بر شاخص اهميت هر مسئله كه در صفحات قبل ديديم، عدم

قطعـيـت   كدام از متغيرها داراي اهميت و عدم  دهد هيچ  طور كه نمودار نشان مي  قرار گرفته است. همان
 شدگي جامعه در موقعيت باالتري است. زمان بااليي نيستند، هرچند متغير قطبي هم

 1397پراكنش مسائل فرهنگي در نقشه ايران  

 . سياسي1

 . اقتصادي2

 . فرهنگي3

 . اجتماعي4

 . سالمت5

 . محيط زيست6

 . علم و فناوري7
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 ميانگين اهميت
 . محيط زيست1

 . اجتماعي2

 . سياسي3

 . اقتصادي4

 . علم و فناوري5

 . سالمت6

 . فرهنگي7

 ميانگين عدم قطعيت
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 مسئله 100سهم در 

 

 1396ميانگين درصد اهميت مسائل  سال 

 1397ميانگين درصد اهميت مسائل  سال 

 نسبت به سال گذشتهافزايش  3% 

 

 1396ميانگين درصد عدم قطعيت مسائل  سال 

 1397ميانگين درصد عدم قطعيت مسائل سال 

 نسبت به سال گذشتهافزايش  4%

 

 عدد 13

 

 درصد 78 

 درصد 81 

 
 

 

  

 درصد 32

 درصد 36
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 بحران تامين آب

 بحران آلودگي هوا پيامدهاي بحران آب

درصد اهميت 90/52  

درصد اهميت 89/17  درصد اهميت  84/30    

 1397ايران در سال مسائل محيط زيست  ترين مهم
 از نگاه خبرگان حوزه محيط زيست رتبه كل ها از نگاه خبرگان همه حوزه رتبه كل  

 بحران تامين آب  3 بحران تامين آب 1 1
 پيامدهاي بحران آب  9 پيامدهاي بحران آب 3 2 
 بحران آلودگي هوا  13 بحران آلودگي هوا 13 3 
 محيطي توجهي به پايداري زيست بي  15 بحران ريزگردها 15 4 
 بحران ريزگردها  17 هاي آب نزاع 19 5 
 هاي آب نزاع  25 تخريب منابع خاك 23 6 
 ها ناكارآمدي مديريت بازيافت و مسائل ناشي از انبوه زباله  27 هاي نو وري انرژي و توجه به انرژي موانع بهره 24 7 
 هاي آب آلودگي  28 ها ناكارآمدي مديريت بازيافت و مسائل ناشي از انبوه زباله 29 8 
 تخريب منابع خاك  31 هاي آب آلودگي 32 9 
 هاي تغييرات اقليمي پيامد  33 تخريب تنوع زيستي 34 10 
 هاي نو وري انرژي و توجه به انرژي موانع بهره  43 محيطي توجهي به پايداري زيست بي 36 11 
 تخريب تنوع زيستي  44 هاي تغييرات اقليمي پيامد 38 12 
 زيست  بحران كنش جمعي در حوزه محيط  55 زيست  بحران كنش جمعي در حوزه محيط 51 13 



مـحـيـطـي   ترين مسئله زيسـت دهد بحران تامين آب همچون سال گذشته مهم مقايسه نظرات نشان مي
ايران است. ارتقاي جايگاه ساير متغيرهاي مرتبط با بحران آب از جمله پيـامـدهـاي بـحـران آب و 

 است. 1396نسبت به سال  1397دهنده اهميت دوچندان مسائل حوزه آب در سال  هاي آب نشان نزاع

هاي مختلف، تنها نظرات خبرگان حوزه محيط زيسـت را در نـظـر   اگر در ميان خبرگان حوزه
هـاي آب و   ترين است. اضافه شدن دو متغـيـر نـزاع  بگيريم همچنان متغير بحران تامين آب مهم

 متغير اصلي ديگر تغيير جدي نظرات در اين بخش است. 7ناكارآمدي مديريت بازيافت به 
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 1396زيست  خبرگان محيط
 بحران تامين آب
 بحران ريزگردها
 بحران آلودگي هوا

 محيطي توجهي به پايداري زيست بي
 پيامدهاي بحران آب
 تخريب تنوع زيستي
 تخريب منابع خاك

 1397زيست  خبرگان  محيط
 بحران تامين آب 

 پيامدهاي بحران آب 

 بحران آلودگي هوا 

 محيطي توجهي به پايداري زيست بي 

 بحران ريزگردها 

 هاي آب نزاع 

 ها ناكارآمدي مديريت بازيافت و مسائل ناشي از انبوه زباله 

 1396كل خبرگان  
 بحران تامين آب
 بحران ريزگردها

 پيامدهاي بحران آب
 بحران آلودگي هوا
 تخريب تنوع زيستي

 محيطي توجهي به پايداري زيست بي
 تخريب منابع خاك

 1397كل خبرگان  
 بحران تامين آب

 پيامدهاي بحران آب

 بحران آلودگي هوا

 بحران ريزگردها

 هاي آب نزاع

 تخريب منابع خاك

 هاي نو وري انرژي و توجه به انرژي موانع بهره

 1397و  1396هاي  مقايسه نتايج سال



عدم قطعيـت مشـخـص شـده -محيطي در محور اهميت  مسئله زيست 13در نمودار زير پراكنش        
قطعيـت نـيـز   است. در اين نمودار عالوه بر شاخص اهميت هر مسئله كه در صفحات قبل ديديم، عدم

خصـوص   دهد متغيرهاي مربوط به آب بـه  طور كه نمودار نشان مي  مورد توجه قرار گرفته است. همان
 قطعيت باالي دارند. زمان اهميت و عدم بحران تامين آب و پيامدهاي بحران آب هم

 1397پراكنش مسائل محيط زيست در نقشه ايران  

 . سياسي1

 . اقتصادي2

 . فرهنگي3

 . اجتماعي4

 . سالمت5

 . محيط زيست6

 . علم و فناوري7
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 ميانگين اهميت
 . محيط زيست1

 . اجتماعي2

 . سياسي3

 . اقتصادي4

 . علم و فناوري5

 . سالمت6

 . فرهنگي7

 ميانگين عدم قطعيت
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