
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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 مسائل سالمت روان

هاي نظام سالمت چالش مشكالت سالمت ناشي از  
هاي گوناگون آلودگي  

درصد اهميت 83/68  

درصد اهميت  79/75   
درصد اهميت  76/96   

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

 هاي نظام سالمت چالش  9 مسائل سالمت روان 17 1
 مسائل سالمت روان  12 هاي نظام سالمت چالش 26 2 
 هاي گوناگون مشكالت سالمت ناشي از آلودگي  34 هاي گوناگون مشكالت سالمت ناشي از آلودگي 43 3 
 مشكالت سالمت ناشي از سبك زندگي جديد  36 مشكالت سالمت ناشي از سبك زندگي جديد 48 4 
 سوء مصرف مواد  37 سوء مصرف مواد 54 5 
 هاي مزمن تغيير الگوي بيماري و شيوع بيماري  49 مسائل دارو 58 6 
 طرح تحول سالمت  50 هاي مراجعان سالمت و بيماران چالش 59 7 
 مسائل دارو  51 هاي مزمن تغيير الگوي بيماري و شيوع بيماري 60 8 
 هاي مراجعان سالمت و بيماران چالش  54 طرح تحول سالمت 61 9 
 حركت به سمت پيري جمعيت  60 حركت به سمت پيري جمعيت 62 10 
 تغيير ترجيحات مردم در حوزه سالمت  74 پذيري جنسي گسترش ريسك 80 11 
 پذيري جنسي گسترش ريسك  75 تغيير ترجيحات مردم در حوزه سالمت 81 12 



ترين مسئله حوزه سالمت   دهد مسائل سالمت روان همچون سال گذشته مهم  مقايسه نظرات نشان مي
از   تـر   اي پراهميت  با رسيدن به رتبه دوم به مسئله 1397هاي نظام سالمت در سال   ايران است. چالش

 تبديل خواهد شد. همچنين اهميت يافتن مسائل دارو تغيير قابل توجه ديگر است. 1396سال 

هاي مختلف، تنها نظرات خبرگان حوزه سالمت را در نظر بـگـيـريـم   اگر در ميان خبرگان حوزه
ترين است. اضافه شدن مـتـغـيـر مسـائـل سـالمـت روان بـه   هاي نظام سالمت مهم  متغير چالش

 مسئله اصلي تغيير قابل توجهي است. 7هاي خبرگان حوزه سالمت در ميان  انتخاب
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 1396خبرگان سالمت 
 مشكالت سالمت ناشي از سبك زندگي جديد

 طرح تحول سالمت
 هاي نظام سالمت چالش

 هاي مزمن تغيير الگوي بيماري و شيوع بيماري
 سوء مصرف مواد
 هاي گوناگون مشكالت سالمت ناشي از آلودگي

 حركت به سمت پيري جمعيت

 1397خبرگان  سالمت 
 هاي نظام سالمت چالش 

 مسائل سالمت روان 

 هاي گوناگون مشكالت سالمت ناشي از آلودگي 

 مشكالت سالمت ناشي از سبك زندگي جديد 

 سوء مصرف مواد 

 هاي مزمن تغيير الگوي بيماري و شيوع بيماري 

 طرح تحول سالمت 

 1396كل خبرگان  
 مسائل سالمت روان
 هاي گوناگون مشكالت سالمت ناشي از آلودگي
 سوء مصرف مواد

 هاي نظام سالمت چالش
 طرح تحول سالمت

 مشكالت سالمت ناشي از سبك زندگي جديد
 هاي مراجعان سالمت و بيماران چالش

 1397كل خبرگان  
 مسائل سالمت روان

 هاي نظام سالمت چالش

 هاي گوناگون مشكالت سالمت ناشي از آلودگي

 مشكالت سالمت ناشي از سبك زندگي جديد

 سوء مصرف مواد

 مسائل دارو

 هاي مراجعان سالمت و بيماران چالش

 1397و  1396هاي  مقايسه نتايج سال



عدم قطعيـت مشـخـص شـده -مسئله حوزه سالمت در محور اهميت 12در نمودار زير پراكنش        
قطعيـت نـيـز   است. در اين نمودار عالوه بر شاخص اهميت هر مسئله كه در صفحات قبل ديديم، عدم

دهد دو متغير مسـائـل سـالمـت روان و   طور كه نمودار نشان مي  مورد توجه قرار گرفته است. همان
 قطعيت بااليي دارند. زمان اهميت و عدم هاي نظام سالمت هم چالش

 1397پراكنش مسائل سالمت در نقشه ايران  

 . سياسي1

 . اقتصاد2

 . فرهنگي3

 . اجتماعي4

 . سالمت5

 . محيط زيست6

 . علم و فناوري7
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بنيان هاي دانش موانع توسعه نوآوري و فعاليت  

درصد اهميت 78/06  

محاق  شدن علم و به كااليي
 رفتن عدالت آموزشي

تحوالت اجتماعي 
 آموزش عالي

درصد اهميت 77/90  درصد اهميت 76/69    

 1397علم و فناوري ايران در سال مسائل  ترين مهم

 علم و فناوري  از نگاه خبرگان حوزه رتبه كل ها از نگاه خبرگان همه حوزه رتبه كل  

 بنيان هاي دانش موانع توسعه نوآوري و فعاليت  31 بنيان هاي دانش موانع توسعه نوآوري و فعاليت 33 1

 محاق رفتن عدالت آموزشي شدن علم و به كااليي  41 محاق رفتن عدالت آموزشي شدن علم و به كااليي 37 2 

 تحوالت اجتماعي آموزش عالي  43 تحوالت اجتماعي آموزش عالي 44 3 

 فساد و تقلب علمي  45 فساد و تقلب علمي 45 4 

 مسائل معلمان  47 مسائل معلمان 55 5 

 آموزان مسائل دانش  52 آموزان مسائل دانش 56 6 

 برمالشدن مشكالت ساختاري آموزش عالي براي افكار عمومي  63 برمالشدن مشكالت ساختاري آموزش عالي براي افكار عمومي 73 7 

 فناوري زنجيره بلوك  71 فناوري زنجيره بلوك 82 8 



بسيار  1397در سال بنيان  هاي دانش موانع توسعه نوآوري و فعاليتدهد   مقايسه نظرات نشان مي
اهميت خواهد داشت. كاهش اهميت فساد و تقلب علمي كه منجر به نـزول  1396بيشتر از سال 

 رتبه آن از اول به چهارم شده است ديگر تغيير قابل توجه در حوزه علم و فناوري است.

هاي مختلف، تنها نظرات خبرگان حوزه علم و فنـاوري را در نـظـر   اگر در ميان خبرگان حوزه
بنيان همچنان مسئله اصلي است كه نسبت به  هاي دانش موانع توسعه نوآوري و فعاليتبگيريم هم 

 اهميت بيشتري خواهد داشت. 1397در سال  1396سال 
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 1396خبرگان علم و فناوري 
 فساد و تقلب علمي

 محاق رفتن عدالت آموزشي شدن علم و به كااليي
 هاي رابطه علمي ايران با جهان چالش

 بنيان هاي دانش ضرورت توسعه نوآوري و فعاليت
 تحوالت اجتماعي آموزش عالي

 گذار و مجري در حوزه علم، دانش و آموزش تعدد نهادهاي سياست

 آموزان مسائل دانش

 1397خبرگان علم و فناوري 
 بنيان هاي دانش موانع توسعه نوآوري و فعاليت 

 محاق رفتن عدالت آموزشي شدن علم و به كااليي 
 تحوالت اجتماعي آموزش عالي 

 فساد و تقلب علمي 
 مسائل معلمان 

 آموزان مسائل دانش 
 برمالشدن مشكالت ساختاري آموزش عالي براي افكار عمومي 

 1396كل خبرگان  
 فساد و تقلب علمي

 محاق رفتن عدالت آموزشي شدن علم و به كااليي
 تحوالت اجتماعي آموزش عالي

 گذار و مجري در حوزه علم، دانش و آموزش تعدد نهادهاي سياست

 مسائل معلمان
 هاي رابطه علمي ايران با جهان چالش

 بنيان هاي دانش ضرورت توسعه نوآوري و فعاليت

 1397كل خبرگان  
 بنيان هاي دانش موانع توسعه نوآوري و فعاليت

 محاق رفتن عدالت آموزشي شدن علم و به كااليي
 تحوالت اجتماعي آموزش عالي

 فساد و تقلب علمي
 مسائل معلمان

 آموزان مسائل دانش
 برمالشدن مشكالت ساختاري آموزش عالي براي افكار عمومي

 1397و  1396هاي  مقايسه نتايج سال



عدم قطعيت مشخص شده است. -مسئله علم و فناوري در محور اهميت 8در نمودار زير پراكنش        
قطعيت نـيـز مـورد   در اين نمودار عالوه بر شاخص اهميت هر مسئله كه در صفحات قبل ديديم، عدم

زمـان   كدام از متغيرهاي اين حوزه هـم  دهد هيچ  طور كه نمودار نشان مي  توجه قرار گرفته است. همان
 قطعيت بااليي ندارند. اهميت و عدم

 1397پراكنش مسائل علم و فناوري در نقشه ايران  

 . سياسي1

 . اقتصادي2

 . فرهنگي3

 . اجتماعي4

 . سالمت5

 . محيط زيست6

 . علم و فناوري7
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 بخش  پنجم

 مسائل در حال ظهور
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بـان   مسئله سال به انتـخـاب آيـنـده 100عامل در حال ظهور از ميان  7در اين بخش       
معرفي خواهد شد. منظور از عوامل در حال ظهور، متغيرهايي است كه داراي سـابـقـه 

شان با سرعت قـابـل تـوجـهـي در حـال   رغم عمر كوتاه  تاريخي چنداني نيستند و علي
 اهميت پيدا كردن در ارتباط با مسائل ايران هستند.   

كاوي انـعـكـاس   تحليلي، نتايج داده-براي هر عامل عالوه بر يك گزارش توصيفي      
نيز ارائه شده است. ارائه اين بخش حاصل همـكـاري  1396اي اين مسائل در سال   رسانه
كاوي فـعـالـيـت   صورت تخصصي در حوزه داده بان و شركت ديتاك است كه به  آينده
 كند.    مي

هاي گرافيكي نـيـز ارائـه شـده اسـت.   مسئله منظومه 7همچنين درباره هر يك از       
هـا و  هاي مسـئـلـه، بـرخـي زمـيـنـه هاي ذهني را كه شامل برخي ابعاد و زيرشاخه نقشه

هاي مربوط بـه  رنگ ايم. ناميده »منظومه«پيامدهاي مسئله و برخي مسائل مرتبط است 
هايي كـه بـيـانـگـر ابـعـاد،  هاي هر نقشه ذهني معنادار نيست و ممكن است شاخه شاخه

 هاي مختلفي داشته باشند. هاي يك مسئله هستند، رنگ پيامدها يا زمينه

شود، نسخه نهايي نيست و طبيـعـي  ها كه در اين گزارش ارائه مي  اي از منظومه  نسخه      
با انـتـشـار » پژوهي ايران آينده«گيرد. به باور ما  است كه همه ابعاد مسئله را در بر نمي

رسد و الزم است با مشاركت خبرگان در طول سال نيز  گزارش ابتداي سال به پايان نمي
سـايـت   تـوانـيـد بـا مـراجـعـه بـه وب اين پروژه علمي تداوم داشته باشـد. شـمـا مـي

www.ifs1397.ir ها مشاركت كنيد. در تصحيح و تكميل اين منظومه 
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هـم غـم آورد و هـم  ،زلزله كرمانشاه كه آمـد
گـفـتـنـد  اينكه مي   آور. مثل خبرهايي تلخ و تعجب

نـبـوده بـلـكـه امـواج  لـه  از زلـزاين لرزش ناشي 
هاي روسي يا آمريكايي ناشي از هارپ  زيردريايي

هـا بـه  گفتند آنجا آزمايش اتمي انجام شده. مدعيان براي اين حرف است. برخي ديگر از خبرها نيز مي
 نبود. »خبر جعلي«ها چيزي بيش از  آوردند اما همه اين ظاهر داليلي مي

انـد  ها گفـتـه درصد آمريكايي 52دهد كه  نشان مي 2018هرچند بررسي پايگاه استاتيستا  در مارس       
دهند، ولـي  درصد معموال آن را تشخيص مي 34توانند جعلي بودن اخبار آنالين را تشخيص دهند و  مي

جمهوري اياالت متحده امـريـكـا  بايد گفت كه بخش مهمي از همين افكار عمومي در انتخابات رياست
جمهوري آمريكا خبرهايي منتشـر شـد دربـاره  فريب اخبار جعلي را خورد. در آستانه انتخابات رياست

جمهوري فعلي آمريكا، به داعش اسلحه فروخته است يا اينكه پـاپ  اينكه هيالري كلينتون، رقيب رئيس
درصد  60ها نشان داد  هاي جهان، از ترامپ حمايت كرده. همان موقع بررسي فرانسيس، رهبر كاتوليك

هاي اجتماعـي دسـت بـه  ها و رسانه اند. اين اخبار هزاران بار در شبكه ها اين اخبار را پذيرفته آمريكايي
اند يا نه. چندي بعد مشخص شد كه برخي  دست شد بدون اينكه افراد بدانند آيا اين اخبار واقعيت داشته
جمهوري آمريكا دست داشـتـنـد. مـارك  منابع روسي در پخش اخبار جعلي همزمان با انتخاب رياست

زاكربرگ به كنگره فراخوانده شد تا توضيح دهد چرا شركت مشاوره سياسي كمبريج آنالـيـتـيـكـا بـه 
بوك البته اذعان كرد  بوك بدون اجازه دست يافته است. بنيانگذار فيس ميليون كاربر فيس 50اطالعات 

دهندگان  هاي روسيه براي تاثير بر راي كه بزرگترين پشيماني او غفلت درباره استفاده كاربران و شركت
آمريكايي است، چون كمبريج آناليتيكا از اين اطالعات براي تاثيرگذاشتن بر مبارزات انتخاباتـي سـال 

 به نفع دونالد ترامپ استفاده كرده است. 2016

آمد باز هم ماجراي اخبار جعلـي يـكـي از  رسد حتي اگر اين ماجرا پيش نمي با اين همه به نظر مي      
ها در بستر فضـاي مـجـازي و  هاي امروز كاربران ايراني و خارجي بود؛ چرا كه رسانه ترين چالش  مهم

قدر كـه گسـتـرش  ها همان هاي جعل واقعيت بيفزايند. رسانه اند بر تكنيك امكانات تازه فناوري توانسته
اند تصوير واقعيت را مخدوش كنند  اند به همان ميزان هم توانسته اند و فضا را به سمت شفافيت برده يافته

راحتي از كنارش گذر كـرد. چـون  اي نيست كه بتوان به و واقعيتي خودخواسته را جعل كنند. اين نكته
گيرد، بلكه فناوري امكاناتي فـراهـم كـرده كـه  امروزه جعل واقعيت فقط عرصه سياست را در بر نمي

تواند به خطر بيفتد. اينجاست كه بايد ابـعـاد  تك شهروندان به واسطه خلق تصوير جعلي مي امنيت تك
 مختلف خبر جعلي را ديد و نسبت به گسترش آن هشدار داد.

 77 رشد اخبار جعلي  
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در نخستين كنفـرانـس  2017ژانويه  11 اي است كه دونالد ترامپ اين جمله» خبر جعلي هستي!     «
ان گفت. اكوستا از ترامـپ  ان. اش بعد از پيروزي در انتخابات خطاب به جيم آكوستا، نماينده سي. خبري

ها پرسيده بود. البته گذشت زمان مشخص كرد كـه  جمهوري با روس درباره رابطه كمپين تبليغاتي رئيس
گيـر شـد  جمهوري تازه آمريكا چنان همه خود ترامپ در حال الپوشاني بوده با اين همه اين جمله رئيس

 كه پس از چندي به فرهنگ لغات سياسي وارد شد.

اخبار جعلي دو معناي كامال مشخص و مرتبط به هم دارد؛ يكي استفاده آگاهانه از اطالعـات غـلـط       
براي مقاصد سياسي يا اقتصادي يا هر دو. اخبار جعلي در معناي دوم  تبديل به راهي شده است بـراي از 

داند. مثال ترامپ كه طبق تحليل  اي كه يك سياستمدار آن را به ضرر خود مي اعتبار انداختن اخبار واقعي
بـار  5/5جمهوري خود روزانه به طور ميانگين تقـريـبـا  روز اول رياست 300پست در  واشنگتن  روزنامه

نامد. از اين شيوه برخـي  مي» نيوز فيك«هاي خبري معتبر جريان اصلي را  دروغ گفته مرتب كار موسسه
كنند و اخبار جعلي تبديل به چماقي در دستـان كسـانـي شـده كـه  ديگر از سياستمداران نيز استفاده مي

 تمايالت اقتدارگرايانه دارند.

    
110 

ايران  آينده 7139پژوهي   

 1396كاوي:  رشد اخبار جعلي در فضاي مجازي  سال  داده

 

 

 

 رسيده است. ) به بيشترين مقدار خود 1396ماه  (دي 2018هاي اين موضوع  در ژانويه  توييت 

 ريتوييت كاربر اليك توييت
 عدد) 6150( % 62 5410 67,190 9900

كـاربـر 5410هاي اين موضوع توسط  توييت
در اين شبكه اجتماعي منتشر شده و بيش از 

اليك از ساير كـاربـران دريـافـت  67190
 اند. كرده

هـاي حـول مـوضـوع  نمودار انتشار توييت
 صورت شكل مقابل است. اخبار جعلي به

توييت مرتبط بـا  9900، حدود 1396ميليون كاربر فارسي زبان توييتر در سامانه فضاي مجازي ديتاك در سال  1/5با بررسي بيش از 
 موضوع اخبار جعلي در اين شبكه اجتماعي شناسايي شده است. 



 خبر جعلي چيست؟
خبر جعلي شكلي از پروپاگانداست. در اخـبـار 

ها  عمد غلط و از طريق رسانه جعلي اطالعات به
شــود. هــدف خــبــر جــعــلــي  پــخــش مــي

رساندن به يـك شـخـص، آژانـس يـا  آسيب
سازمان است و بيشتـر بـراي جـلـب تـوجـه، 

آوردن، كســــب درآمــــد،  كــــلــــيــــك
شود. از نـظـر  برانگيزي و غيره تهيه مي احساس

 دقيقه 60مايكل رادوتزكي ، تهيه كننده برنامه 

اس آمريكا، خـبـر جـعـلـي آن  .بي. شبكه سي
مطالب غيرواقعي است كه اتفاقا بـراي عـامـه 
مردم جذابيت خيلي زيادي دارد؛ بنابراين فقـط 

شـود، بـلـكـه  به موضوع سياست خـتـم نـمـي
هايي مثل سالمت، بورس، تـغـذيـه و  موضوع

 گيرد. غيره را نيز در بر مي
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 ها ابر كلمات توييت 

 خبر جعلي چه چيزي نيست؟
معموال در تعريف خبر جعلي آن را با بـرخـي 

مثال بـايـد گيرند.  ديگر از مفاهيم اشتباه مي
نيست. در  شايعـهبدانيم كه خبر جعلي، 

افتد كه مـردم از  اتفاق مي »چيزكي«شايعه 
سازند. مانند سنگي كـه در  مي »چيزها«آن 
كـنـد و  افتد و موج درسـت مـي اي مي بركه
ها همان شايعه هستند. اما پـديـدآورنـده  موج

خبر جعلي لبه بركه ايستاده و با چوبي بـلـنـد 
آورد جـوري كـه  موجي وسط آن پديد مي

سنگي به چشـمـه افـتـاده   كنند فكر ميبقيه 
(اتفاقي افتاده واقعا). خبر جعلي يك اشـتـبـاه 

شده به سمتي است كه ديگري آن را  هدايت
بپذيرد. يك پروپاگانداي كالسيك. پيچيـدن 

 هاي راستي و پاكي و درستي. دروغ در اليه

 

با رسم ابر كـلـمـات 
متن توييت كاربـران 
ايراني درباره اخـبـار 
ــلــي در ســال  جــع

ــه شــكــل 1396 ، ب
رسيم كـه  مقابل مي

نشانگر تكرار زيـاد 
كلمات دروغ، خبر، 
رسانه، صدا و سيمـا، 
اخبار، زلزله و مـردم 

 است.

نيز متفاوت است. چون  دروغخبر جعلي با 
اي نادرست است. دروغ تنها به  دروغ گزاره

شود. دروغ بـرخـاسـتـه از  خبر محدود نمي
اشتباه و خطا نيست، بلكه كامال هـدفـمـنـد 

 شود. امري غيرصادقانه مطرح مي

ــــز اساس   ادعاي بيخبر جعلي با  ــــي ن
اي   اسـاس گـزاره متفاوت است. ادعاي بـي

است كه پس از مطرح شدن، براي تصديـق 
كنيم. ممكن است اين ادعـا  آن تالش نمي

تواند درست باشـد  درست باشد يا غلط. مي
ولي تصديق نشود، يا اينكه غلط باشد ولـي 

 تكذيب نشود.

1. Rumor  
2. Unsubstantiated Claim 

1 

2 



 هاي اجتماعي بستر رسانه
ها بايد گفت  ها و تدقيق فارغ از  تعريف      

شكل جديدي از جعل و تقلب دارد جهـان 
تواند نوع نگاه ما را  گيرد كه مي را در بر مي

مان كامال مـنـحـرف  نسبت به دنياي اطراف
كند. اخبار جعلي و نامعتبر هم بـالي جـان 

ها شده و هم امنيت اجتـمـاعـي و  حكومت
فردي جوامع را به خطر انداخته اسـت. در 
دنيايي كه بخش مهمي از اخبار از طـريـق 

هاي مجـازي دريـافـت  رسان ها و پيام شبكه
توان در همين فضا نيز به دروغ  شود، مي مي

 جامه حقيقت پوشاند. 
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 در توييتر درباره اخبار جعلي موضوعات اصلي مطرح شده 

هـاي  هايي از خودكشي نوجـوانـان در رسـانـه ها و فيلم شايد براي چند هفته عكس      
شد درباره يك بازي كه برنده شدن در آن مساوي بود بـا  زبان منتشر مي اجتماعي فارسي

كردند. اين فقط مشكل كاربران ايراني نبود، بلكـه  صحبت مي نهنگ آبيمرگ. همه از 
زديم پر از اطالعاتي بود دربـاره  هاي انگليسي زبان هم مي ها و صفحه اگر سري به شبكه

گفتند ولي هنوز هم كسي اين بـازي را روي  خودكشي نوجوانان. همه از اين بازي مي
گوشي يا گجت خود نريخته و نتوانسته آن را بازي كند. اين يك خبر جعلـي بـود كـه 

 توانست در بسياري از كشورها وحشت ايجاد كند.

هاي اجتماعي توليد محتوا و شكل توزيع به صورتي است كه افـراد  در فضاي رسانه      
افتند. بنابر اعالم مركز پژوهشي پيو، نيمـي از  خواسته يا ناخواسته در دام اخبار جعلي مي

خوانند، اخبار آنالين است و ميزان استفـاده از اخـبـار  سال مي 50اخباري كه افراد زير 
 سال، دو برابر اخبار تلويزيوني است. 30آنالين افراد زير 

هاي رسمي جمهوري اسالمي  صداوسيما و رسانه
 گويند و بايد تحريم شوند دروغ مي

37%  

 %4نيوزها و انتشار اخبار جعلي است    تلگرام بستر فيك

 %4استفاده از زبان طنز و كنايه براي تقبيح انتشار خبر كذب  

 %6يابي و تحليل علل ايجاد اخبار كذب  ريشه

طلبان  متهم كردن اصالح
 %8به نشر اخبار جعلي 

انتقاد و تقبيح انتشار 
 %10خبر جعلي 

 %19صفحات مربوط به معارضان همگي جعلي هستند  

 %12يك كاربر خاص، جعلي است 



يكي از داليلي كه اخبار جعلي انتـشـار       
يابند اين است كه براي ما بازنشر اخـبـار  مي

تر از خواندن يا تامل روي صـحـت  راحت
زنيم و آن را بـه  اي را مي آن است. دكمه

گذاريم. هـمـيـن امـر سـبـب  اشتراك مي
شود تا گردبادي از يك خبر جعلـي در  مي

 ها شكل بگيرد.  شبكه

يك بررسي در دانشگاه كلمبـيـا نشـان       
هاي خبر در  درصد از لينك 59دهد كه  مي

هـاي اجـتـمـاعـي هـرگـز كـلـيـك  شبكه
 10شوند. به عـبـارت ديـگـر از هـر  نمي

نفر به خواندن عنوان مـطـلـب  6آمريكايي 
كـنـنـد. ايـن پـديـده يـكـي از  بسنده مي

هاي عصر جديد است. هرچـه دانـش  مولفه
گيرد، مخـاطـبـان  بيشتر در دسترس قرار مي

هاي كوتاه از مطالب بسـنـده  بيشتر به نسخه
كنند. مردم ديدگاه خود را بـر اسـاس  مي

دهنـد بـدون  مطالب خالصه شده شكل مي
اينكه براي تعميق بيشتر در مطلب تالشي به 

 خرج دهند. 

يكي ديگر از داليلي كه اخبار جـعـلـي       
توانند ما را گول بـزنـنـد ايـن  راحتي مي به

است كه اين اخبار دست روي تـمـايـالت، 
گـذارنـد.  هاي پيشيني ما مي افكار و گرايش

ما دوست داريم كه يك نشـانـه بـيـرونـي، 
 آنچه كه در ذهن داريم را تاييد كند.
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 اخبار جعلي نسبت به موضوعايراني توييتر رويكرد كاربران  

هـاي  درصد معتـقـدنـد رسـانـه 16در آمريكا انجام شده  2016طبق پيمايشي كه سال      
انـد كـه  اجتماعي بايد در مقابل پخش اخبار جعلي مسئوليت بپذيرند. اما بقيه تاكيد كـرده

 خود كاربران بايد در اين زمينه با مسئوليت بيشتري عمل كنند.

تواند در عرض  در اين دنيا روندهاي ارتباطي به شكلي است كه اعتبار و اشتهار ما مي      
زدن   هاي اجتماعي در ارتقا يا برهم كمتر از يك روز به طور دائم دچار خدشه شود. رسانه

هاي حقيقي يا حقـوقـي اگـر در  اند. شخصيت اين حسن شهرت قدرت زيادي پيدا كرده
كنند. بـنـابـرايـن  دهند خود را با خطر مواجه مي برابر اخبار جعلي از خود كاهلي نشان مي

 شده و متناسب با ميزان تهديد باشد. شود بايد سريع، حساب پاسخي كه به آن داده مي

 نگران درباره اخبار جعلي



ع مـوقـ گويند، ولـي بـه گويند و اتفاقاً خيلي جاها راست مي ها نمي اي دروغ پاافتاده بهترين دروغگوها كساني هستند كه براي هر چيز پيش      
 ها برشي از واقعيت را در دل خود دارند. كند. در واقع آن كنند. چنين جرياني براي اخبار جعلي نيز صدق مي دروغ اصلي و حياتي را رو مي

از گويـنـد و  هايي درباره بارور كردن ابرها مي ايم. مسئوالن جسته گريخته زمزمه آبي مواجه مثالً ما در ايران با مشكالت خشكسالي و كم      
انـد. يـا  ريزي كـرده ها برنامه  را آن 1397و اوايل بهار  1396و برف زمستان   شوند باران آن طرف ناگهان افرادي در خارج از كشور مدعي مي

شنـونـد  دهد. به همين خاطر است كه وقتي مي هاي فوق محرمانه در فضا انجام مي دانند كه كشورشان فعاليت ها مي مثال ديگر اينكه آمريكايي
كنند و آن را براي ديگران هم در شبكه اجـتـمـاعـي  هاي علمي درست كرده، تعجب نمي آمريكا در مريخ پايگاهي از كودكان براي آزمايش

 فرستند. مي

جـمـهـوري،  شود نه فقط به خاطر اظهارنظر معاون رياست ها داغ مي در شبكهمسكن مهر هاي  قدر زود ماجراي فروريختن خانه اينكه اين      
هاست. اينجاست كه عكس مربوط به افتادن يك ساختمان روي بلوك  كيفيت بودن اين ساختمان هاي مربوط به بي بلكه بيشتر به خاطر داستان

 زده كرمانشاه و اين ساختمان هم مربوط به پروژه مسكن مهر است. كنيم اينجا يكي از شهرهاي زلزله بينيم و فكر مي كناري در مصر را مي

هاي طوالني عده زيادي از مـردم  كند. اين موضوع چنان جذاب است كه براي ماه هم صدق مي نهنگ آبيهمين امر درباره بازي جعلي       
هاي مجازي، نگراني والـديـن  خودكشي نوجوانان، وابستگي زياد به شبكه هايي چون دنيا را گمراه كرد. نهنگ آبي قدرت خود را از واقعيت

هـاسـت (يـا  راحتي قابل انتقال است، چون آغشته بـه واقـعـيـت گيرد؛ پس به و غيره مي ها درباره فرزندان، افسردگي سرخوشانه برخي جوان
 پنداريم) به همين خاطر توانست با اين قدرت پخش شود. كم آنچه ما واقعيت مي دست

گوييم اخبار جعلي بايد سهمي از واقعيت داشته باشند، منظورمان اين است كه ما در مـواجـهـه بـا آن بـه فـهـمـي بـه نسـبـت  وقتي مي      
كنيم كه كيفيت ساخت مسكن مهر پايين است پس حاال كه زلزله آمده، افتادن يك ساختمـان چـنـد  رسيم. يعني ما فكر مي بخش مي رضايت

 طبقه روي ساختماني ديگر خيلي هم منطقي و مويد نظر ما است.
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 اخبار جعلي در بستر تلگرام
 

طور كـه در شـكـل   همان
مشــخــص اســت، مــيــزان 

هاي مرتبط بـا  انتشار پست
موضوع اخبار جعلي در دو 

(ارديبهشـت  2017بازه مي 
 2017) و دسـامـبـر 1396
) به بـيـشـتـريـن 1396(آذر

 مقدار رسيده است. 

 بازديد پست تعداد كانال
52,520 168,650 699,000,000 

هزار پست تلگرامي مرتبط بـا مـوضـوع  168هزار كانال تلگرام در سامانه فضاي مجازي ديتاك، به بيش از  800با بررسي بيش از 
 اند. هزار كانال منتشر شده 52رسيم. اين مطالب در بيش از  اخبار جعلي مي



ه هاي تحريف واقعيت و ساخت اتفاقي مصنوعي مقـابـلـ توان با اين شيوه اي مي اما اين همه ماجرا نيست؛ چرا كه با ارتقاي سطح سواد رسانه      
ه طور كه گفته شد فناوري هم بـ واقعي بسازند. همان توانند جعلياتي كامال شبه اند كه مي ها چنان قدرتمند شده كرد. مشكل اينجاست كه فناوري

  است كه در ميـدان وب)  Deepfake( فيك  فناوري ديپشفافيت كمك كرده و هم زمينه دروغ صادقانه را فراهم ساخته است. از جمله 
فيك از يادگيري ماشيني و هوش مصنوعي براي قراردادن تصـاويـر اشـخـاصـي  هوشمند خودش را بيش از پيش به نمايش گذاشته است. ديپ

يادگيري شود. در اين فناوري  اي كه تشخيص جعلي بودن فيلم سخت مي گونه كند. به ها استفاده مي مشخص روي اشخاص ديگر در داخل فيلم
اي كه با آزمون و تكرار و استفاده از چند ورودي و چند خروجي و چـنـد  بسيار اهميت دارد؛ يادگيري ماشيني يعني الگوريتمي رايانه ماشيني

كند. جـوري كـه اشـتـبـاه بـه  بيني يك متغير اقتصادي يا جايگزيني يك شي به جاي شي ديگر) حل مي نمونه شاهد، يك مساله را (مثال پيش
شـد، ولـي اكـنـون  هاي اقتصادي اسـتـفـاده مـي بيني وجو و پيش هاي پردازش تصوير، موتورهاي جست حداقل برسد. از اين فناوري در زمينه

هايي جعلي و بسيار شـبـيـه بـه  توان به كمك آن تصاوير را پردازش كرد و سپس فيلم افزارهايي به بازار آمده كه كار با آن ساده است و مي نرم
 اند، نيست. هاي واقعي ساخت. يعني تشخيص تصوير جعلي به راحتي اينكه مثال سر فالن بازيگر را به بدن فردي ديگر چسبانده فيلم

گاه كسي بيان نكرده و فـقـط در يـك  توان شاهد اظهارنظرهايي بود كه هيچ ويژه در عرصه سياسي، فرهنگي و هنري مي اينجاست كه به      
ربـط  جمهوري اظهارنظري عجيب كند يا فالن آدم مشهور حرفي بـي اند. مثال ممكن است بشنويم و ببينيم رئيس شده  بندي افزار ساده سرهم نرم

و  گـيـري افـراد ترين سطوح جامعه نيز موجب انتقام تواند در پايين شود، بلكه مي هاي مشهور يا سياسي ختم نمي بزند. اما اين عرصه تنها به آدم
يـن كاربران از هم شود. مثال چسباندن سر عضوي از خانواده روي بدن فردي ديگر و فرستادن آن براي همسر، والدين و يا فرزندان آن فرد. با ا

حل اينجا هـم ارتـقـاي  ها آماده كند. راه فيك هاي تشخيص ديپ حساب افكار عمومي جهان (و به تبع ايران) بايد خودش را براي آموزش راه
 اي و تصويري است. سطح سواد رسانه
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 هاي خبري سايت اخبار جعلي در بستر وب
 

 

 

 هاي پوشش دهنده خبرگزاري تعداد خبر

 سايت خبري 1151 خبر 112,000

در نهايت اخبار جعلـي 
ــت  در وب ــاي ــاي   س ه

خبري ايراني نيز مطالعه 
شد. با بررسي بيـش از 

مــنــبــع خــبــري  1700
فارسي زبان در سامـانـه 
خبري ديتاك، حـدود 

هزار خبر مرتبط با  112
 موضوع يافت شد.

نمودار زماني انـتـشـار 
اخبار نيز مطابق شـكـل 

 مقابل است.
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فيلترينگ تلگرام زمينه آشنايي فراگير كاربران ايـرانـي بـا 
را فراهم كرد كه در زبان فـارسـي بـه » چين بالك«واژه 

ترجمه شده اسـت. مسـدودسـازي ايـن » زنجيره بلوك«
رسان محبوب در ايران و احتمال دور زدن فيلـتـريـنـگ  پيام

ها قبل و نـه صـرفـا  چين از مدت چين، نام اين تكنولوژي را متداول كرد. اما بالك تلگرام با استفاده از فناوري بالك
خواهد با پشت سرگذاشتن  تري متولد شد؛ روياهايي كه مي براي دور زدن فيلترينگ بلكه براي تحقق روياهاي بزرگ

 تري براي كاربران فضاي مجازي خلق كند. ها نقش مسؤالنه مرزهاي جغرافيايي و عبور از كنترل و نظارت قدرت

گـذاران مـالـي و  ها قبل توانست كارشناسـان و سـرمـايـه كوين از مدت چين و بازار متالطم بيت عمر ده ساله بالك
چين آشنا و حتي ترغيب به ورود به اين عرصه كند تا جايي كه در مجاورت ما، امـارات  اقتصادي را با فناوري بالك

چين نوشت تا به كشـور پـيـشـتـاز در  كارگيري فناوري بالك خود را بر پايه به 2021متحده عربي برنامه راهبرد سال 
 كارگيري اين تكنولوژي تبديل شود. به

وزير امارات متـحـده عـربـي  سايت رسانه دولتي دوبي به نقل از  شيخ محمد بن راشد، حاكم دوبي و نخست وب      
مـيـلـيـارد  11جـويـي  هاي آينده و صرفـه چين به اين كشور براي رويارويي با چالش گيري از بالك اعالم كرده بهره

كند. بر ايـن اسـاس راهـبـرد  هاي اداري اين كشور كمك مي درهمي (حدود سه ميليارد دالري) براي كاهش هزينه
و » گذاري پيشرفتـه قانون«، »كارايي دولت«، »شادي شهروندان و ساكنان«چين براي ايجاد  مبتني بر بالك 2021

 قرار است اجرا شود.» كارآفريني جهاني«

گذاري  چين تا سرمايه به عرصه بالك IBMهاي بزرگي مانند  ها و موسسات و شركت از سوي ديگر ورود بانك      
هاي جهاني بر ارزهاي رمزپايه در چند سال اخير باعث شده تا توجه بيشتري نسبت به اين فـنـاوري انـقـالبـي  سلبريتي

 هاي تعاملي و يا انفعالي براي برخورد با آن درنظر بگيرند. ها راه جلب شود و دولت

 

 كند؟  چين چيست و چه مي بالك
تـوان در مـقـاالت  تر مطرح شده اما ريشه آن را مي صورت جدي چين اگرچه در يك دهه اخير به فناوري بالك      

 چند دهه قبل در خصوص تمركززدايي از ذخيره اطالعات پيدا كرد.

شود با مفهوم تمركززدايي گره خورده است. اين فناوري  عنوان يك اختراع انقالبي ياد مي چين كه از آن به بالك      
هـا،  هـا، هـويـت ترين مسائل رياضي، فضايي نسبتا امن و غيرقابل دستكاري براي ذخيره ارزش با حل يكي از پييچيده

چنان مورد توجه قرار گرفته است كه بر اساس گزارش  كند و آن توافقات، حقوق مالكيت، اعتبارات و غيره فراهم مي
 بالغ بر دو ميليارد دالر خواهد شد. 2021چين تا سال  سايت استاتيستا ارزش بالك آماري وب

 82فناوري زنجيره بلوك  
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تواند بـه صـورت  چين را يك پايگاه داده ديجيتالي تعريف كرده كه مي المعارف مريام وبستر، بالك دائره      
هاي مختلف ديجيتالـي  صورت غيرمتمركز در يك شبكه بزرگ در دسترس عموم قرار گيرد و داده همزمان و به

هاسـت كـه يـك  اي از بلوك اشتراك گذارد. اين فناوري در حقيقت زنجيره (مانند سوابق معامالت مالي) را به
گيرند و بـا  ها قرار مي كه اطالعات در بالك طوري آورد به نوع سيستم ثبت اطالعات و گزارش را به وجود مي

چين ميان همه اعضاي شبكه به اشتـراك  شوند. اطالعات ذخيره شده بر بالك اي مرتبط مي صورت زنجيره هم به
شوند و با استفاده از رمزنگاري امكان حذف و دستكاري اطالعات ثبت شده تقريبا غيرممكن است.  گذاشته مي

 شوند. چين مي اي از فرايندهاي رمزنگاري، توزيع جمعي و غيره موجب عملكرد بالك در واقع مجموعه

شده و يك دفتـر كـل  شده، شبكه توزيع چين با تركيب سه فناوري كليدهاي خصوصي رمزنگاري در بالك      
گيرد و اطالعات در تعداد زيـادي  مشترك همچنين ايجاد پاداش براي ثبت تراكنش، زنجيره ارتباطي شكل مي

ها به جاي آنكه از سـوي يـك  شود. بر اين اساس داده كامپيوتر ثبت و ميان هزاران نفر به اشتراك گذاشته مي
شود كه اين، همان ويژگي متمايز تمركززدايـي  نهاد قدرت كنترل شود از سوي كاربران زيادي اعتبارسنجي مي

 شود. چين محسوب مي فناوري بالك
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 1396كاوي:  فناوري زنجيره بلوك در فضاي مجازي  سال  داده

 

 

 

تـريـن  كوين (به عنوان يكي از عمومي بينيم توجه كاربران به موضوع زنجيره بلوك با افزايش قيمت بيت همانطور كه در نمودار فوق مي
 ) به بيشترين مقدار خود رسيده است.  1396ماه  (دي 2018چين) افزايش يافته و در ژانويه  كاربردهاي فناوري بالك

 ريتوييت كاربر اليك توييت
 عدد)1950( % 28 2600 21,130 7000

كاربر در  2600هاي اين موضوع توسط توييت
 21اين شبكه اجتماعي منتشر شده و بيش از 
 اند. هزار اليك از ساير كاربران دريافت كرده

هاي حول موضوع زنجيره  نمودار انتشار توييت
 صورت شكل مقابل است. بلوك به

توييت مرتبط با  7000، حدود 1396ميلييون كاربر فارسي زبان توييتر در سامانه فضاي مجازي ديتاك در سال  1/5با بررسي بيش از 
 موضوع فناوري زنجيره بلوك در اين شبكه اجتماعي شناسايي شده است. 



 
 

 

و نـقـش   2007بحران اقتصادي سال       
هاي مركزي در ايجاد ايـن   انحصاري قدرت

بحـران جـهـانـي بـاعـث شـد تـا ايـجـاد 
وكارهايي با قابليـت تـمـركـززدايـي  كسب

بيشتر مورد توجه قرار گيرد. از هـمـيـن رو 
شايد بتوان گفت روياي گريز از اقـتـصـاد 
كنترل شده بحث انتشار ارزهاي ديجيتالي را 

كوين به عنـوان  پررنگ كرد. در نهايت بيت
متولد شد و  2008يك ارز رمز پايه در سال 
چين بـه دنـيـاي  با استفاده از فناوري بالك

اقتصاد ديجيتالي ورود پيدا كرد و تـاكـنـون 
عنوان نماد اصلي فناوري زنجيره بـلـوكـي  به

شود و از زماني كـه سـاتـوشـي  شناخته مي
  عنوان يك سامانـه كوين را به ناكاموتو، يبت

پرداخت الكترونيك همتا به همتـا مـعـرفـي 
كرد كه بين مبدا و مقصد انتقال، هيچ مركـز 

اي وجود ندارد، كـدهـاي ايـن  كننده كنترل
بـاز در اخـتـيـار  صورت منبع پول مجازي به

عموم مردم قرار گرفت و تاكنون نوسـانـات 
كوين يا همان طـالي  گير بيت زيادي گريبان

 ديجيتال شده است.

كـويـن  در يك دهه گذشته ارزش بيـت      
ها گـاه  تغييرات زيادي داشته است و دولت

خصمانه و گاه دوستانـه بـا ايـن ارز نـوپـا 
كـويـن  اند. با وجود اين، بيـت برخورد كرده

هم رقباي ديگري مانـنـد اتـريـوم، ريـپـل، 
كوين و غيره پيدا كرده اسـت و هـم  الين

ها و موسسات مـخـتـلـف  ها و بانك شركت
گذاري بر اين ارز ديجيتالي را آغـاز  سرمايه
 كردند.
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هــا و  هــر چــنــد كــه قــوانــيــن دولــت     
هاي وضع شده بر شعاع گستردگي  ممنوعيت

و اجرايي معامالت ارزهاي ديجيتـال تـاثـيـر 
ارزش  2017گذاشتـه امـا از آغـاز سـال 

كوين پس از مشـروعـيـت يـافـتـن در  بيت
كشورهايي مـانـنـد ژاپـن افـزايـش يـافـت 

كوين در زمـان ايـن  كه قيمت بيت طوري به
 هزار دالر رسيده است. 7گزارش به بيش از 

كوين كه باعـث رشـد  مزيت اصلي بيت      
متمركـز بـودن آن  ارزش آن شده است غير

است به اين معني كه هيچ بانك مركـزي يـا 
كند. اين آزادي يكي  را كنترل نمي دولتي آن

ــه ــه ب ــي اســت ك ــل ــر آن  از دالي ــاط خ
كوين بـه چشـم يـك  گذاران به بيت سرمايه

كنند. مزيت ديگر رشـد   دارايي امن نگاه مي
هـاي  كوين كوين اين است كه تعداد بيت بيت

قابل انتشار محدود است و اين يعنـي مـانـنـد 
 پول نيست كه راحت چاپ شود. 

 21كوين مـحـدود بـه  پروتكل بيت      
كوين است؛ يعني بيش از اين  ميليون بيت

مقدار قابل توليد نيست و نهـادي مـانـنـد 
بانك مركزي وجود ندارد كه درصورت 

كوين چاپ كند، از همين  نياز دولت بيت
كوين بـا مـحـدوديـت در  رو مقدار بيت

 شود. عرضه و افزايش تقاضا بيشتر مي

در يك سال گذشته، بـازار ارزهـاي       
رمزپايه توسط ارز رمزپايه ديگري به نـام 

شود كـه در سـال  اتريوم نيز هدايت مي
توجهي داشته اسـت. در  رشد قابل 2017

دالر در زمان شـروع  7واقع قيمت آن از 
، در مـاه 2017به كارش در اوايل سال 

دالر رسـيـد.  400به بيش از  2017ژوئن 
هـاي  اتريوم بيشتر مورد استفاده شـركـت
هـايـي  بزرگ است و از طـرف شـركـت

مانند مايكروسافت، اينتل، تويوتا و غيـره 
 مورد پذيرش است.

 اي از طالي ديجيتال كوين؛ زنجيره بيت

 ها ابر كلمات توييت 



 در توييتر درباره  فناوري زنجيره بلوك موضوعات اصلي مطرح شده 

ــوژي      ــول ــن ــك ــه ت ــرچ اگ
هـاي  چين بـا نـام پـول بالك

كـويـن  رمزنگاري شده و بيـت
شناخـتـه شـده امـا كـاربـرد 

چين بـه ايـنـجـا خـتـم  بالك
شود و ارزهاي ديجيتـالـي  نمي

تنها يكي از كاربردهاي بسـتـر 
شود و  چين محسوب مي بالك
چيـن تـوانـايـي آن را  بالك

خواهد داشت تا نحوه نـقـل و 
انتقال اطالعات پر اهميـت در 
صنايع مختلف، از پـزشـكـي 
 گرفته تا سياست را تغيير دهد.
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تواند باز تعريف شود. براي مثال با  مي چين گسترده و بر اساس نيازهاي صنايع مختلف  كاربردهاي بالك    
توانند سوابق بيماران را با امنيت بيشتري ذخيره و در اختيار مراكز درمانـي  چين پزشكان مي استفاده از بالك

 هاي پزشكي نيز جلوگيري خواهد شد. قرار دهند كه در اين صورت از دستكاري سوابق بيماران و پرونده

كه از طريق ايـن  تواند در حوزه دموكراسي باشد به طوري چين مي يكي ديگر از كابردهاي مهم بالك      
توان امكان تقلب و نقض امنيت را در برگزاري انتخابات و شمارش آرا به تقريبا هيچ رسانـد در  سيستم مي

دهندگان محافظت كند و هـم شـفـافـيـت و  تواند هم از حريم خصوصي راي واقع شفافيت اين فناوري مي
 سالمت يك انتخابات را تضمين كند.

اي كه در  مند شود به گونه چين بهره تواند از بستر بالك سازي انرژي پاك نيز مي حوزه انرژي و ذخيره      
چـيـن،  هاي توزيع مبتني بر بالك هاي شبكه توانند از مزيت بعضي نقاط دنيا، موسسات اقتصادي و منازل مي

 براي ذخيره انرژي و رديابي دقيق مصرف، استفاده كنند. 

توان به حوزه حسابداري، بورس، دفاتر اسنـاد رسـمـي، حـق  چين مي از ديگر كاربردهاي اصلي بالك      
 مالكيت معنوي، اينترنت اشيا، احراز هويت، قراردادهاي هوشمند و غيره اشاره كرد.

 انتشار اخبار مربوطه 

31%  

 %9تحسين و تعجب در خصوص فناوري 

 %8سوال در حوزه فناوري 

 توصيه درباره

 %14موضوع  

 %22تبيين و توضيح فناوري 

 بحث در خصوص

 %16فيلترينگ تلگرام  

 زنجيره بلوكي؛ از سالمت تا سياست



از زماني كه پاول دورف موسس تلگرام تصمـيـم      
رسـان مـحـبـوب روسـي را بـر بسـتـر  گرفت پيام

چين تعريف كند و ارز ديجيتالي گـرام را در  بالك
گـيـر  اين بستر شكل دهد حوادث زيـادي گـريـبـان

 تلگرام شد.

سـايـت  دورف اواخر زمستان گذشـتـه در وب       
رسمي كميسيون بورس و تبادالت ايـاالت مـتـحـده 

سندي براي جذب سرمايه و توسعه   (SEC)آمريكا 
چين خود امضا كرد. با ثبت اوليه تلگرام  نسخه بالك
 (ICO)سايت و عرضـه اولـيـن سـكـه در اين وب

داران بزرگي شركت كردند كه سرمايه آن به  سرمايه
 ميليون دالر رسيد. 850

انـدازي نشـده  چين تلگرام راه هنوز نسخه بالك      
 6هاي روسـيـه روز  بود كه سازمان نظارت بر رسانه

از دادگاه درخواست كـرد بـه خـاطـر  2018آوريل 
امتناع تلگرام از واگذاري كليدهاي رمزگشـايـي بـه 
سازمان امنيت فدرال روسيه مجوز فيلـتـريـنـگ ايـن 

 رسان را صادر كند. پيام

دورف در واكنش به خبر مسدودسازي تـلـگـرام       
زودي و بـا  توسط دولت روسيه خبر از اين داد كه به

توانند بدون فيلتر از  چين كاربران مي اندازي بالك  راه
تلگرام استفاده كنند. اگـر چـه ادعـاي دورف بـا 

هاي مختلفي همراه بوده است و مـوفـقـيـت  واكنش
تلگرام در عبور از فيلترينگ تا زمان عملياتـي شـدن 

اي از ابهام قـرار دارد بـا  اين سيستم جديد، در هاله
ها نه در يك كارگـزار  چين داده وجود اين در بالك

يا سرور و با مراجعه پيوسته به آن سـرور بـلـكـه در 
هـا  شود كه اين هستـه هاي فراواني نگهداري مي هسته

 ها كاربر در سراسر جهان هستند. همان ميليون
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 فناوري زنجيره بلوك نسبت به موضوعايراني توييتر رويكرد كاربران  

توان ارتباط با شبكه را قطع و از اين طـريـق  بنابراين با قطع ارتباط سرور نمي       
افزاري را فيلتر كرد. در واقع دورف قصـد دارد نـگـهـداري  رسان يا نرم هر پيام
ها كاربر خود در سراسر جهان بسپارد تا از  رسان تلگرام را به ميليون هاي پيام داده

اين طريق حتي اگر ارتباط كاربران با سرورهاي تلگرام مسدود شد هر كـاربـري 
يك از كاربران قطع نشود. اين روش  كننده كاربر بعدي باشد و تلگرام هيچ توزيع
 دهد. هايي به دنبال دارد اما احتمال فيلترشدن تلگرام را كاهش مي چالش

باز و اختصاصي خـود  براي همين منظور تلگرام تصميم گرفته يك شبكه متن      
هم نـامـيـده   TONكه به اختصار   Telegram Open Networkرا با نام

چين كار خواهد كرد تا امـنـيـت  شود را توسعه دهد كه بر اساس سيستم بالك مي
تلگرام را تضمين كند و سدي براي فيلترينگ تلگرام شود. هر چند كه بـه نـظـر 

توسـعـه TON اندازي سيستم  رسد اولويت اصلي دورف و همكارانش از راه مي
ارز رمزنگاري شده در اين سيستم باشد تا در كيف پول تلگرام كاربرانـش، پـول 

 ديجيتالي هم جاي داشته باشد.

 نگران درباره اخبار جعلي

 چين و فرار از فيلترينگ تلگرام، بالك



 چين ايران رو در روي بالك
شوند تا زمستان سال گذشته  چين محسوب مي سياست ايران در مقابله با ارزهاي ديجيتال كه دستاورد عيني فناوري بالك      

كارگـيـري  ، به1396دي ماه  9امين جلسه شوراي عالي مبارزه با پولشويي در تاريخ  انفعالي و همراه با سكوت بود. اما در سي
 كوين و ساير ارزهاي مجازي در تمام مراكز پولي و مالي كشور ممنوع اعالم شد. ابزار بيت

در اين مصوبه آمده است، از آنجايي كه انواع ارزهاي مجازي از اين قابليت برخوردار هستند كه به ابزاري براي پولشويي     
جايي منابع پولي مجرمان بدل شوند، حوزه نظارت بانك مركزي براي پيشگيري از  طور كل، جابه و تأمين مالي تروريسم و به

 ها ابالغ كرده است. كارگيري ارزهاي مجازي را به بانك وقوع جرائم از طريق ارزهاي مجازي، موضوع ممنوعيت به

كوين اظهار نظر جنجالي نكرده بود و فقط اعالم كرده بود كـه خـريـد و فـروش  پيش از آن بانك مركزي درباره بيت    
ها خطرات خاص خود را داشـتـه بـاشـد و بـا رفـع   گذاري بر آن كند و ممكن است سرمايه ارزهاي ديجيتال را توصيه نمي

شـد،  مسئوليت از خود مانند يك تماشاچي بازار خريد و فروش ارزهاي ديجيتال را كه هر روز بر جمعيـت آن افـزوده مـي
 كرد. نظاره مي

طوري كه از يكسو با گسـتـرش  اما با مصوبه ممنوعيت خريد و فروش ارز ديجيتال اوضاع به گونه ديگري پيش رفت به       
ها براي خريد و فروش ارز ديجيتال و حتي افزايش كامزدها همراه بـود و از سـوي  فعاليت زيرزميني كارگزاران و صرافي
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 فناوري زنجيره بلوك در بستر تلگرام
 

همانطـور كـه در ايـن 
هـمـانـنـد   –نمودار نيـز 

نمودار مربوط بـه بسـتـر 
مشخص اسـت،  -توييتر 

هـاي  ميزان انتشار پسـت
اين موضوع با افـزايـش 

كـويـن  شديد قيمت بيت
هـزار  20و رسيدن آن به 

دالر افزايش چشمگيري 
 داشته است.

 بازديد پست تعداد كانال
8,400 35,440 83,900,000 

پست مرتبط با زنجيره بلوك در  440هزار و  35هزار كانال تلگرام در سامانه فضاي مجازي ديتاك، حدود  800با بررسي بيش از 
 اند. كانال منتشر شده 8400تلگرام شناسايي شده است. اين مطالب در 

) بوده است كـه آن را 1396(بهمن  2018هر چند بر خالف نمودار توييتر، قله اين نمودار در فوريه 
طور وابسته،   كوين در سطح جامعه و به توان به دليل عطش مخاطبان تلگرام بعد از افزايش تب بيت مي

 هاي تلگرام دانست. افزايش توليد محتوا در كانال



چين است و معتـقـد اسـت در بـرابـر آن  وزير ارتباطات و فناوري اطالعات كه از موافقان پيگيري بحث بالك      
بازگشت به عقب معنا ندارد خبر داده كه مصوبه بانك مركزي در مورد ارزهاي رمزنگاري شده بدين معنا نيست كـه 

 كارگيري ارز ديجيتال در توسعه داخلي ممنوعيت يا محدوديت دارد. به

بر اين اساس پژوهشگاه ارتباطات و فناوري اطالعات، پژوهشگاه پولي و مالي بانك مركزي و پست بانك ايـران        
سازي مدل آزمايشي ارز ديجيتالي هستند اما جزئيات آن روشن نيست. جهانگرد، معاون وزير ارتباطات  در حال آماده

زودي حل و روشن خواهد شد، اما تنظيم مقررات و بستر حقوقي و نـحـوه  نيز گفته مباحث فني ارز ديجيتالي بومي به
وكارهاي داخلي و همچنين مزاياي اين كار در جريان اقتصادي كشور از جمله مبـاحـثـي  تعامل با اين ارزها در كسب

 است كه نياز به روشنگري و تعيين تكليف دارد.

شود و دايره وسيعي از كاربردها را دارد مثال امارات متحده عـربـي  چين به ارزهاي ديجيتال ختم نمي بحث بالك      
چين قرار دهد و يا پلـتـفـرم  قصد دارد تا چند سال آينده سامانه سوابق خودروها (از توليد تا اسقاط) را بر شبكه بالك

 شركتي را با استفاده از اين فناوري اجرا كند. گردشگري بين

چين مشخص نيست و تاكنون بـه جـاي  رسد در ايران هنوز سياست دولت در مقابل بالك با وجود اين به نظر مي      
گذاري بر اين عـرصـه،  چين و تخصيص بودجه به مطالعه و سرمايه گذاري در عرصه بالك گذاري و مقررات سياست
 كارگرفته شده است. ترين راه يعني ممنوعيت به آسان
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 هاي خبري سايت فناوري زنجيره بلوك در بستر وب
 

 
 هاي پوشش دهنده خبرگزاري تعداد خبر

 خبرگزاري 413 خبر 4,690
در نهايت زنجيره بلـوك 

هاي خبري   سايت  در وب
ايراني نيز مطالعه شد. بـا 

 1700بررسي بـيـش از 
منبع خبري فارسي زبـان 
در سامانه خبري ديتاك، 

خبـر مـرتـبـط بـا  4690
 موضوع يافت شد.

نمودار زمـانـي انـتـشـار 
اخبار نيز مطابـق شـكـل 

 مقابل است.

كه در اين بازه زمـانـي در   طوري  ) دارد به1396ماه  (دي 2018نمودار انتشار اخبار نشان از به اوج رسيدن انتشار مطلب در ژانويه  
چين نتيجه جهـش قـيـمـتـي  چين منتشر شده است. اين افزايش انتشار مطلب درباره بالك مطلب در موضوع بالك 1400حدود 
 هزار دالري بوده است. 20) و رسيدن آن به قله 1396(آذرماه  2017كوين در دسامبر  بيت
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در كنار رويدادهـاي عـمـده 
خاورميانه، طي كمتر از يـك 
سال گذشتـه رونـدي مـيـان 
عربستان و اسرائيل در حـال 

 اي جديد حكايت دارد. گيري بوده كه از تولد يك پارادايم منطقه شكل

آويو را در دو سوي ائتالفي قرار داده كه تا چـنـد سـال قـبـل  ، رياض و تل»دشمني با ايران    « 
گيري آن هرگز ممكن نبود. تغيير حكام سعودي عامل مهمي در تولد اين ائتالف بوده اسـت.  شكل

هاي جديد مـنـطـقـه  هاي بزرگ، تالش آمريكا براي دوري از بحران اي ايران با قدرت توافق هسته
خاورميانه در دولت باراك اوباما، گسترش نفوذ و حضور ايران در عراق، سوريه و لبـنـان عـوامـل 

 اند. گيري اين ائتالف بوده موثر بر شكل

تـهـديـد «ها به قدرت رسيدن دونالد ترامپ در آمريكا و برنامه او براي مهار آنچه  در كنار اين     
كننده بوده است. همزمان، همراهي و همكاري امـارات   كننده و تسهيل  داند عامل تسريع  مي   »ايران

ها براي مقابـلـه بـا ايـران، در  متحده عربي و ديگر كشورهاي عربي حاشيه خليج فارس با سعودي
 تقويت جايگاه عربستان در ائتالف با اسرائيل اثرگذار بوده است. 

گيري اين ائتالف در  توان به عنوان مانعي عمده بر سر راه شكل عدم حل مسئله فلسطين را اما مي     
اي بـا آمـريـكـا و   اند طي مصالـحـه رسد حاكمان سعودي تصميم گرفته نظر گرفت كه به نظر مي

اسرائيلي حاصل پيشبـرد -اسرائيل بار آن را از روي دوش خود بردارند. با اين حال، ائتالف سعودي
سياست هاي فردي بوده و به سرنوشت افرادي وابسته است كه در عربستان، اسرائيل و آمريـكـا در 
قدرت هستند. عدم حضور هر يك از سه چهره اصلي يعني محمد بن سلمان، بنيامين نـتـانـيـاهـو و 

 دونالد ترامپ در قدرت، ادامه حيات اين ائتالف را با ترديد جدي روبرو خواهد كرد.

 94 صهيونيستي-ائتالف سعودي 
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هاي علني متـعـددي از  هاي گذشته شاهد سيگنال فارغ از آنچه پشت پرده در جريان است، خاورميانه طي ماه      
دهد؛ روابطي كه از يـك  هاي عربستان سعودي و اسرائيل بوده كه خبر از روابط تازه ميان دو طرف مي سوي مقام

وزير اسرائيل هدايت آن را بـه  سلمان وليعهد جوان سعودي و از سوي ديگر بنيامين نتانياهو نخست سو محمد بن
 وسوي واحدي دارد و آن دشمني با ايران است. اند و سمت عهده گرفته

) نمايان شـد. 1395(تابستان  2016سال پيش يعني در سال  2گيري اين رابطه، حدود  ها از شكل نخستين نشانه       
آويو رفت. هيات عربسـتـانـي بـا  سابقه به تل ژنرال بازنشسته سعودي انور عشقي در رأس يك هيات در سفري بي

هاي وزارت خارجه اسرائيل و همچنين برخي نمايندگان پارلمان اسرائيل ديدار كردند. در طـول ايـن سـفـر  مقام
يا همان طـرح عـربسـتـان » طرح صلح عربي«ها را براي پذيرش  اعالم شد كه عشقي تالش داشته نظر اسرائيلي

براي حل مسئله فلسطين جلب كند. او براي رسيدن به اين هدف بارها تأكيد كرد كه پذيرش طرح عـربسـتـان از 
هاي مقاومت فلسطيني را خـنـثـي  ها و جنبش گيري از آرمان فلسطيني هاي ايران براي بهره ها، تالش سوي اسرائيلي

آويو تعهدي به هيات سعودي ندادند اما از پـيـشـرفـت  رغم مذاكرات بسيار در تل هاي اسرائيلي علي كند. مقام مي
 حاصل شده در ارتباط ميان اعراب و اسرائيل استقبال كردند.
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 1396صهيونيستي در فضاي مجازي  سال -كاوي: ائتالف سعودي داده

 

 

 

 ) به بيشترين مقدار رسيده است.1396ماه  (دي 2018) و ژانويه 1396(آبان  2017هاي اين موضوع در نوامبر  توييت

 ريتوييت كاربر اليك توييت
 عدد)11740( % 60 9105 129,000 19,370

كاربـر  9105هاي اين موضوع توسط  توييت
در اين شبكه اجتماعي منتشر شده و بيش از 

هزار اليك از ساير كاربران دريـافـت  129
 اند. كرده

هـاي حـول مـوضـوع  نمودار انتشار توييت
صهيونيستي بصورت شكـل -ائتالف سعودي

 مقابل است.

توييت مرتبـط  19370، حدود 1396ميليون كاربر فارسي زبان توييتر در سامانه فضاي مجازي ديتاك در سال  1/5با بررسي بيش از 
 با موضوع در اين شبكه اجتماعي شناسايي شده است. 



هاي علني ميان دو طرف براي حـدود  تماس
يك سال مسكوت ماند امـا از پـايـيـز سـال 

تـري  هـاي جـدي ) نشانـه1396گذشته (آبان 
مبني بر ارتباط يا تمايل طرفين به ارتـبـاط بـا 

 يكديگر عيان شد.

ايوب كارا، وزير ارتباطـات اسـرائـيـل، در  
سابقه از عبدالعزيز بن عـبـداهللا آل  اقدامي بي

الشيخ، مفتي اعظم عربستان كه از نـوادگـان 
محمد بن عبدالوهاب است دعوت كـرد بـه 

آويو سفر كـنـد. دو روز بـعـد، گـادي  تل
آيزنكوت رئـيـس سـتـاد مشـتـرك ارتـش 

وگـوي  اسرائيل براي نخستين بار در گـفـت
رسمي با يك رسانه سعودي از تـمـايـل ايـن 
رژيم براي تبادل اطالعات با عربستان دربـاره 

وگو با وب سايـت  ايران خبر داد. او در گفت
تـريـن تـهـديـد در  ايالف، ايران را بـزرگ

خاورميانه خواند و تأكيد كرد كه اسـرائـيـل 
حــاضــر اســت بــا » مــهــار ايــران«بــراي 

هـمـكـاري  »رو عـرب كشورهاي مـيـانـه«
اش را آغاز كـنـد. او گـفـت كـه  اطالعاتي
نظر  اتفاق«باره ميان اسرائيل و عربستان  دراين
وجود دارد. نفـتـالـي بـنـت، وزيـر    »كامل

وپرورش اسرائيل نيز در ادامه سخنان  آموزش
وگـو بـا راديـوي  گادي آيزنكوت در گفت

سي گفت كه اسرائـيـل  بي سرويس جهاني بي
رو  با كشـورهـاي مـيـانـه» ائتالف«به دنبال 

 است.» مهار ايران«عرب براي 

هاي نظامي  اندكي بعد از اين هم يكي از مقام
كرد بـه دو  اسرائيل كه در لندن سخنراني مي

اشـاره  هاي ارشـد سـعـودي شاهزادهديدار با 
هـا  كرد و گفت كه در هر دو ديدار، سعودي

 »شما ديگر دشمن ما نيستيد.«اند:  به او گفته
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ها طـي ايـن مـدت بـرخـالف  اسرائيلي 
اند كه تمايـل دارنـد  ها نشان داده سعودي

هـا و  اي كه ميان آن دائما از اتفاقات تازه
عربستان در جريان بود سخن بگويند. در 

بـاره  هـا آنـقـدري درايـن مقابل، سعودي
اند. تنها چند روز پس از  اظهارنظر نكرده

سخنان رئيـس سـتـاد مشـتـرك ارتـش 
اسرائيل بود كه محمد بن عـبـدالـكـريـم 
عيسي، وزير دادگستري پيشين عربسـتـان، 
پس از سخنراني در كنفرانسي در پاريـس 

وگو با روزنامه اسرائيلي معـاريـو  در گفت
آمـيـز يـا  هيچ اقـدام خشـونـت«گفت: 

تـوان بـه اسـم اسـالم  تروريستي را نمـي
سخنان او » توجيه كرد؛ حتي در اسرائيل.
ها با چاقو به  در انتقاد از حمالت فلسطيني

 سابقه بود. شد و بي ها مطرح مي اسرائيلي

هـا را  ترين اظهارات از سمت سعودي اما مهم
مـطـرح  محمد بن سلمان اوايل بهـار امسـال

هـا و  مـعـتـقـدم يـهـودي«كرد. او گفـت: 
ها حق دارند سرزمين خـودشـان را  فلسطيني

 »حق سـرزمـيـنـي«پذيرفتن »  داشته باشند.
ها در سرزمين فلسطين، همـيـشـه  براي يهودي

خط قرمز اعراب بوده كه بن سلـمـان از آن 
عبور كرد. او همچنين ايران را متهم كرد كـه 

ايـدئـولـوژي افـراطـي «به دنبال گسـتـرش 
است. وليعهد عربستان گفت كـه بـا  »شيعي

اقدامات ايران در نقاط مختلف جهـان بـراي 
نفوذ در جهان عرب مقابله خواهد كرد. ايـن 
سخنان، تندترين و در عين حال آشكارتـريـن 

گيري بن سلمان عليه ايران و همچنـيـن  موضع
 اي براي نزديكي بيشتر با اسرائيل بود. نشانه

 ها ابر كلمات توييت 



 صهيونيستي -در توييتر درباره ائتالف سعودي موضوعات اصلي مطرح شده 

 مهار ايران، محور ائتالف
اگر آنچه ميان عربستان و اسرائـيـل       

گـيـري اسـت را يـك  در حال شكل
بدانيم، براي چرايي آن بايد » ائتالف«

اندكي به عقـب بـازگـرديـم. تـوافـق 
هاي بـزرگ در  اي ايران و قدرت هسته
، دو مخالف جدي داشـت؛ 2015سال 

يكي عربستان و ديگري اسرائيل. هر دو 
بسيار تالش كردند تـا دولـت بـاراك 

اي بـا  اوباما را از ادامه مذاكرات هستـه
كشور  6ايران منصرف كنند اما ايران و 

ديگر حاضر در ايـن مـذاكـرات در 
ساز شدند و بـه  تابستان آن سال تاريخ

 توافق دست پيدا كردند.
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خصـوص  ديدنـد؛ بـه عربستان و اسرائيل خود را در خاورميانه در مقابل توافق در موضع ضعف مي      
طـور   هـا بـه توجهي كرده بودند. سعـودي ها بي هاي آن ها و چين و روسيه نيز به درخواست كه اروپايي

ها نـگـران حضـور  مشخص نگران گسترش دامنه نفوذ ايران در عراق، سوريه و لبنان بودند و اسرائيلي
 هاي اشغالي يعني در سوريه و لبنان. ايران در نزديكي مرزهاي سرزمين

بسياري حكومت صدام حسين در عراق را عامل بازدارنده مقابل حكومت شيعي ايران در منـطـقـه       
هاي  ، سرنگوني صدام و قدرت گيري گروه2003دانستند. حمله آمريكا به عراق در سال  خاورميانه مي

ها باعث چرخش عراق به حـوزه  شيعي را در اين كشور به دنبال داشت؛ وضعيتي كه به اعتقاد سعودي
ها بعد كمك ايران در كنار روسيه به دولت سوريه، بشار اسد را نيز از سرنـگـونـي  نفوذ ايران شد. سال

نجات داد و جايگاه اين كشور اكنون بيش از پيش در حوزه نفوذ ايران مستحكم شده است. همزمانـي 
افزايش پيروزهاي نيروهاي مقاومت در سوريه در مقابل مخالفان دولت اسد و گروه داعش با نـهـايـي 

اهللا در ساختار سياسي لبنان، زنـگ خـطـر  اي و همچنين تقويت نقش و جايگاه حزب شدن توافق هسته
آويو به صدا در آورد كه نتيجه آن نزديكي اين دو به يكديگـر بـود. ايـن  بزرگ را براي رياض و تل

 المثل دانست كه دشمن دشمن من، دوست من است. نزديكي و ائتالف را بايد مصداق اين ضرب

 %3ها: ايران، عربستان، آمريكا، اسراييل  جنگ قدرت %2هاي ايران به عربستان و اسراييل  وصل كردن اعتراض

 %4ها  هاي عربستان و صهيونيست جنايت

 %5سوژه اصلي اعتراض مردم است، نه بيگانگان 

 %7مسائل مربوط به قدس 

 همكاري عربستان و صهيونيسم

72% 

 %7اقتدار ايران در مقابل صهيونيسم 



  نسبت به موضوعايراني توييتر رويكرد كاربران  

گيري ائتالف  تنها دليل شكل» مهار ايران«      
ميان عربستان و اسرائيل نـبـوده اسـت. انـتـقـال 

ها به جمهوري خـواهـان در  قدرت از دمكرات
گيري  كاخ سفيد را بايد ديگر عامل اصلي شكل

اين ائتالف دانست. سمت و سـوي سـيـاسـت 
خارجي باراك اوبامـا در دوره دوم ريـاسـت 

اش، به كاهـش نـقـش آمـريـكـا در  جمهوري
خصـوص  هاي تازه خاورميانه منجر شد. به بحران

اينكه دولت اوباما ترجـيـح داد خـود را وارد 
بحران سوريه نكند. عدم حضـور آمـريـكـا در 

گيري خالئي منجر شد  ماجراي سوريه، به شكل
كه بالفاصله از سوي روسيه پر شد؛ مـوضـوعـي 
كه با نارضايتي آشكار عربستان و اسرائيل همراه 

 بود.

پيروزي دونالد ترامپ در انتخابات شـرايـط       
دار، رياض را بـه  را تغيير داد. او در اقدامي معني

اش  عنوان نخستين مقصد سـفـرهـاي خـارجـي
جمهور آمريكا طي سفر بـه  انتخاب كرد. رئيس
پيماني دوبـاره  آويو، بر هم رياض و سپس به تل

اش بـراي  كشورش با عربستان و اسرائيل و برنامه
تأكيـد » مهار اقدامات مخرب ايران در منطقه«

هـا،   كرد. او البته موفق شد از خالل ايـن وعـده
طي قراردادهاي كالن، سالح هاي جـديـدي را 

 فارس بگذارد. هم در اختيار اعراب خليج

بالفاصله پس از پيروزي دونالد تـرامـپ در       
هـا در رونـد  انتخابات، موضوع دخالـت روس

برگزاري انتخابات به نفع او و بـه ضـرر نـامـزد 
ها، به كابوس ترامپ و جمهوريخواهان  دمكرات

هاي بـعـد ابـعـاد  تبديل شد. اين پرونده طي ماه
تري پيدا كرد و به بركناري و بازداشـت  گسترده

برخي از نزديكان ترامپ از جمله مشاور امنـيـت 
 ملي و رئيس ستاد انتخاباتي او منجر شد.  

    
129 

ايران  آينده 7139پژوهي   

اندكي پس از نخستـيـن سـالـگـرد ورود       
ترامپ به كاخ سفيد، در اواخر ارديبهشت مـاه 

اما روزنامه نـيـويـورك تـايـمـز طـي  1397
گزارشي مفصل از ايفاي نقش دو كشور ديگر 

 در پيروزي دونالد ترامپ پرده برداشت. 

سلمان  به نوشته نيويورك تايمز، محمد بن      
وليعهد عربستان و شيخ محمـد بـن زايـد آل 
نهيان وليعهد امارات در بحبوحه انتخابات، بـا 

خود به نيـويـورك بـه پسـر   فرستادن نماينده
اند آماده اند به  ارشد دونالد ترامپ اعالم كرده

اي جـهـت  نفع پدرش بـراي اجـراي پـروژه
هـاي  تاثيرگذاري بر افكار عمومي در شـبـكـه

 اجتماعي هزينه كنند. 

نيويورك تايمز نماينده ويژه شاهـزادگـان       
عرب در جلسه با پسر ترامپ را جـورج نـادر 
معرفي كرده و نوشته نادر در اين جلسه گفـتـه 
كه دو شاهزاده سعودي و اماراتي بسيار مشتاق 
پيروزي دونالد ترامپ در انتـخـابـات بـوده و 

 آماده كمك در اين راه هستند. 

هنوز دادستان ويژه تحقيق به سـراغ ايـن       
پرونده نرفته و مشغول بررسي دخالت روسـيـه 
در انتخابات است اما در صورت اثـبـات ايـن 
ادعاها، پاي عربستان و امارات نيز به دخـالـت 

 در امور داخلي آمريكا باز خواهد شد. 

هـا بـراي بـه قـدرت  فارغ از برنامه سـعـودي
رسيدن ترامپ، تمايل و تالش امارات متـحـده 
عربي براي پيروزي او در انتخابات در كـنـار 

هاي اين كشور براي به ثـمـر نـرسـيـدن  تالش
هـاي بـزرگ،  توافق تاريخي ايران بـا قـدرت

ها در پـروژه  نشان از حضور و همراهي اماراتي
 مقابله با ايران در كنار عربستان دارد. 

 گر ائتالف حضور ترامپ در قدرت، تسهيل

نگران درباره ائتالف 
 صهيونيستي -سعودي

كما اينكه خريد هواپيماهاي بـوئـيـنـگ از       
مـيـلـيـارد  17سوي امارات پس از لغو قـرارداد 

دالري اين شركت با ايران در پي خروج ترامـپ 
اي از تالش امارات براي كمـك  از برجام، نشانه

به تسريع در روند خروج آمريكا از برجام تلقـي 
شده است. همراهي و همكاري امارات و برخـي 
ديگر كشورهـاي حـاشـيـه خـلـيـج فـارس بـا 

تـوان در  ها براي مقابله با ايـران را مـي سعودي
تقويت جايگاه عربستان در ائتالف با اسـرائـيـل 

 موثر دانست.

طي مدتي كه از حضور تـرامـپ در كـاخ       
گذرد، او بارها بر حمايت آمـريـكـا از  سفيد مي

تأكيد » تهديد ايران«اعراب و اسرائيل در برابر 
كرده است؛ اما حرف يك چيز اسـت و عـمـل 

دانند  چيزي ديگر. هم عربستان و هم اسرائيل مي
طوركلي و  كه سياست خارجي دونالد ترامپ به

سياست خارجي او در قبال خاورميانـه بـه طـور 
خاص، سياستي آشفته است. اين در شـرايـطـي 
است كه آمريكا در هيچ يك از كشورهايي كـه 

ها موجـب نـگـرانـي  نفوذ و حضور ايران در آن
عربستان و اسرائيـل شـده، دسـت بـاال نـدارد. 

توان گفت عربستان و اسرائيل با نزديكـي بـه  مي
يكديگر در حال تنظيم منافع خود با وضـعـيـت 

 نفوذ در حال كاهش آمريكا در منطقه هستند. 



 فاكتور فلسطين
ارتباط ميان عربستان و اسرائيل، خواسته يا ناخواسته با روند صلح اسرائيل و فلسطين گره خورده اسـت. بـه نـظـر        
حـلـي  خواهند هرچه زودتر راه بينند و مي ها روند صلح فلسطين را باري بر دوش خود مي رسد اكنون ديگر سعودي مي

سلمان طرح صلح عربي را كه از  تر بپردازند. به همين دليل است كه محمد بن براي آن پيدا كنند تا به مسائل استراتژيك
دونالد تـرامـپ بـراي  »طرح نهايي«مبناي تعريف روابط اعراب و اسرائيل بوده، كنار گذاشته و به اجراي  2002سال 

 ها. هاست تا فلسطيني صلح اسرائيل و فلسطين روي آورده است؛ طرحي كه بيشتر خوشايند اسرائيلي

تـريـن  داد. مـهـم عربستان، در قبال چند خواسته مشخص پيشنهاد صلح دائمي بـه اسـرائـيـل مـي 2002طرح سال        
، حل مسئله آوارگان فلسطيني و تشـكـيـل 1967بس پيش از سال  هاي اين طرح بازگشت اسرائيل به خط آتش خواسته

پذيرند. طرح پيشنهادي دونالـد  ها را نمي ها آن المقدس شرقي بوده است؛ مواردي كه اسرائيلي پايتخت فلسطيني در بيت
هاي اسرائيل است. بن سلمان نه تنهـا از  اش جرد كوشنر تهيه شده اما منطبق بر خواسته ترامپ كه از سوي داماد يهودي

ها تحميل كند. او همـزمـان بـا  ساله اعراب دست كشيده بلكه تالش كرده پذيرش طرح ترامپ را به فلسطيني 16طرح 
افزايش ارتباطات ميان عربستان و اسرائيل، محمود عباس، رئيس تشكيالت خودگردان فلسطيني را به رياض فراخـوانـد 

 اي كه البته با مخالفت عباس روبرو شد. و از او خواست يا طرح كوشنر را بپذيرد يا استعفا كند؛ خواسته

خوانده بپذيرد تا مانع فلسطين را از » توافق قرن«عربستان تصميم گرفته توافق مورد نظر ترامپ كه خود او آن را        
هـا را  المقدس شرقي از سوي سـعـودي سر راه روابطش با اسرائيل بردارد. پذيرش ضمني انتقال سفارت آمريكا به بيت

 توان در راستاي همين تصميم تحليل كرد. مي
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 صهيونيستي در بستر تلگرام-ائتالف سعودي
 

 

 

 

طور كـه در شـكـل   همان
مشــخــص اســت، مــيــزان 

هاي مرتبط بـا  انتشار پست
-موضوع ائتالف سـعـودي

 2017صهيونيستي در ژوئن 
) به بيشتريـن 1396(خرداد 

 مقدار رسيده است. 

 بازديد پست تعداد كانال
6970 150/160 563,600,000 

هزار پست تلگرامي مرتبط بـا مـوضـوع  150هزار كانال تلگرام در سامانه فضاي مجازي ديتاك، به بيش از  800با بررسي بيش از 
 اند. هزار كانال منتشر شده 7رسيم. اين مطالب در حدود  مي



 اسرائيلي تا كجا؟-ائتالف سعودي
سلمان قرار گـرفـتـه كـه يـك  اسرائيلي عليه ايران محمد بن-در يك سوي ائتالف سعودي      

سياست دو وجهي را در پيش گرفته است. او در خارج به دنبال مهار قـدرت و نـفـوذ ايـران و 
تقويت نفوذ عربستان و در داخل به دنبال حذف رقبا و اجراي اصالحات گسترده به منظور تغيـيـر 

 چهره عربستان است.

تـوانـد در  ادامه حيات اين ائتالف با چند چالش جدي روبرو است. آيا محمد بن سلمان مـي     
خواهد پس از مـرگ پـدرش  گونه كه مي  اجراي اصالحات خود موفق عمل كند و قدرت را آن

هاي امنيتي و نظامي بن سـلـمـان در مـنـطـقـه  در سيطره خود بگيرد؟ آيا عربستان از ماجراجويي
كند؟ آيا مناقشه اسرائيل و فلسطين طبق خواسته مشترك عربسـتـان،  خاورميانه به سالمت عبور مي

كند؟ و آيا دونالد ترامپ همچنان در قـدرت خـواهـد مـانـد؟  اسرائيل و آمريكا فيصله پيدا مي
اسرائيلي عليه ايران در منطقه خاورميانه به شدت به سرنـوشـت فـردي -سرنوشت ائتالف سعودي

 شان وضعيت مطلوبي ندارند. بازيگران اصلي آن وابسته است كه هيچ كدام در ميان مردم
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 هاي خبري سايت صهيونيستي در بستر وب-ائتالف سعودي
 

 

 

 

 هاي پوشش دهنده خبرگزاري تعداد خبر

 سايت خبري وب 1021 خبر 141,570

در نهايت موضـوع در 
هاي خـبـري   سايت  وب

ايراني نيز مطالعه شد. با 
 1700بررسي بيش از 

منبع خبري فارسي زبان 
ــه خــبــري  در ســامــان

 141ديتـاك، حـدود 
هزار خبر مـرتـبـط بـا 

 موضوع يافت شد.

نمودار زماني انـتـشـار 
اخبار نيز مطابق شـكـل 

 مقابل است.
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صندوق بازنشستگي ايران همه يـا ورشـكـسـتـه  18از 
انـد. بـار مـالـي  اند يا در آستانه ورشـكـسـتـگـي شده

ها روي دوش دولت است و نگراني آيـنـده  ورشكسته
اند، بار خاطـر دولـت  ها كه در آستانه ورشكستگي  آن

هـزار  52در سال جاري «هاي بازنشستگي گله كرد و گفت بايد  است. رئيس جمهوري چندي پيش از بار مالي بسيار صندوق
درصد پول نفـت را  55بگيران پول بدهيم. پول نفت ما چقدر است؟ كمتر از صدهزار ميليارد تومان ...  ميليارد تومان به مستمري

 ».بگيران دهيم به مستمري گيريم مي ما مي

هاي بازنشستگي تخصيص دهد. ايـن  هزار ميليارد تومان از بودجه را براي تامين كسري صندوق 52امسال دولت مجبور شد       
شود. يعني به احتمال زياد در  درصد به اين رقم اضافه  28شود ساالنه  بيني مي هزار ميليارد تومان بود و پيش 42، 1396رقم سال 

هزار ميليارد تومان عبور خواهد كرد. اين عدد بـه  100از مرز  1399رسد و سال  هزار ميليارد تومان مي 80اين رقم به  1398سال 
اين معناست كه در چند سال آينده دولت بايد رقمي معادل كل درآمد نفت امسال (بر اساس قانون بودجه درآمد دولت از محل 

 128ها (بر اساس قانون بودجه درآمد دولت از محل ماليـات  بيني شده است) يا ماليات هزار ميليارد تومان پيش 101فروش نفت 
 هاي بازنشستگي كند. بيني شده است) را صرف تامين كسري صندوق هزار ميليارد تومان پيش

هاي بازنشستگي از محل بودجه امسال، كمي كمتر از بودجه مصوب بخش عمران است. (بر اسـاس  كمك دولت به صندوق     
هزار ميليارد تومان به بخش عمران اختصاص دهد) اما كيست كه نـدانـد  60، امسال دولت مكلف شده 1397قانون بودجه سال 

شود يك ششم اين رقم هم نيست. در سـال  آيد و آنچه در عمل تخصيص داده مي هاست بودجه عمران تنها روي كاغذ مي سال
هزار ميليارد تومان از بودجه عمراني تخصيص يافته و باقـي  15بسياري از مسئوالن و نمايندگان مجلس، اعالم كردند تنها  1396

هاي جاري شده است. به عبارت ديگر رقمي كه امسال بايد از محل بودجه عمومي صرف تاميـن كسـري  اين عدد صرف هزينه
 هاي بازنشستگي شود، سه و نيم برابر بودجه محقق شده بخش عمران در سال گذشته است.  صندوق

 خورندگان بودجه
ها و طرح سالمت و حقوق و مزايـاي  هايي مانند يارانه هاي بازنشستگي، در كنار طرح  توان گفت صندوق در كالمي ساده مي     

گيرد كه با تخـصـيـص  فروشد و ماليات مي اند. دولت نفت مي ها به يكي از خورندگان اصلي بودجه دولت بدل شده خود دولتي
خـوري مـنـابـع  آن به بخش عمران، كيك اقتصاد را توسعه دهد و چرخ اقتصاد را بچرخاند. اما تعهدات مالي بلندمدت و پـيـش

اي جز اين تخصيـص  شود. دولت احتماال چاره هاي جاري مي چنان شرايطي را پيش آورده كه بودجه بخش عمران صرف هزينه
تواند به شورشي اجتماعي و تهديدي امنيتي تبديل شود. پس دولت  ندارد. چراكه عدم پرداخت حقوق و مزاياي بازنشستگان مي

ها را از خود دور كـنـد. امـا  دهد با حذف بودجه عمران و چشم پوشيدن از تحريك رشد اقتصادي، كابوس صندوق ترجيح مي
تواند از ركود خارج شود و رشد اقـتـصـادي  هاي مهم اين است كه اقتصاد ايران بدون بودجه عمران، چگونه مي يكي از دغدغه

 هاي بازنشستگي را جبران كند؟  هاي جديد، بخشي از كسري صندوق ايجاد كند، اشتغال بيافريند و با كسب حق بيمه

  69 هاي بازنشستگي بحران صندوق 
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ميلـيـون  55صندوق كوچك تشكيل شده است كه در مجموع بيش از  14نظام بازنشستگي در ايران از چهار صندوق بزرگ و        
هاي مـجـلـس، تـا سـال  اند. بر اساس گزارش مركز پژوهش درصد از جمعيت كشور را تحت پوشش خود قرار داده 69نفر معادل 

ها  هزار نفر و ساير صندوق 961هزار نفر، سازمان بازنشستگي كشوري پنج ميليون و  433ميليون و  41سازمان تامين اجتماعي  1395
درصد بازنشستگان  90دهد حدود  اند. آمارها نشان مي شده اصلي و تبعي را تحت پوشش قرار داده هزار نفر بيمه 987هفت ميليون و 

تحت پوشش دو صندوق بازنشستگي كشوري و تامين اجتماعي هستند. بر اين اساس در ادامه اين گزارش تمركز اصلي بر وضعيت 
هزار نفر  394ميليون و  47كلي اين دو صندوق است. چراكه هر خطر و تهديدي كه اين دو صندوق بزرگ را تهديد كند، معيشت 

 دهد.  بيمه شده اصلي و تبعي را تحت تاثير قرار مي

بگير اصـلـي  هزار نفر بيمه شده اصلي و بيش از سه ميليون نفر مستمري 850ميليون و  13بر اساس آمار صندوق تامين اجتماعي       
بـگـيـر  هزار نفر مسـتـمـري 279شده اصلي و يك ميليون و  هزار نفر بيمه 191دارد. صندوق بازنشستگي كشوري هم يك ميليون و 

پـردازنـد از آنـان كـه مسـتـمـري  دهد در صندوق بازنشستگي كشوري تعداد افرادي كه حق بيمـه مـي اصلي دارد. اين نشان مي
گيرند، كمتر است. به عبارتي خروجي اين صندوق بيش از ورودي آن اسـت. نسـبـت ورودي بـه خـروجـي در  بازنشستگي مي

گويند. پس بسيـار  مي» نسبت وابستگي«يا  »نرخ پشتيباني«كننده است و به آن  هاي بازنشستگي ايران، نسبتي كامال تعيين صندوق
هاي بازنشستگي حفظ شود. بـه  باشد تا تعادل صندوق 7مهم است كه ورودي و خروجي چقدر است. در حالت عادي اين نرخ بايد 

پور، مديركل دفتر  به معناي بروز خطر است و به گفته اسماعيل گرجي 6المللي كار رسيدن اين نرخ به زير عدد  گزارش سازمان بين
 برسد، به معناي آغاز بحران در آن صندوق است.  5هاي اجتماعي وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي اگر اين نرخ به زير  بيمه
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 1396هاي بازنشستگي در فضاي مجازي  سال  كاوي:  بحران صندوق داده

 

 ماه) به بيشترين مقدار خود رسيده است. (دي 2018) شروع به افزايش كرده و در ژانويه 1396(آبان  2017هاي اين موضوع در نوامبر  توييت

 ريتوييت كاربر اليك توييت
 عدد) 348( % 59 270 1,300 588

كاربر در  270هاي اين موضوع توسط  توييت
 1300اين شبكه اجتماعي منتشر شده و بيش از 

اند.  اليك از ساير كاربران دريافت كرده
هاي حول موضوع   نمودار انتشار توييت

 صورت شكل مقابل است. به

توييت مرتبط با بحران  588، تعداد 1396ميلييون كاربر فارسي زبان توييتر در سامانه فضاي مجازي ديتاك در سال  1/5با بررسي بيش از 
 هاي بازنشستگي در اين شبكه اجتماعي شناسايي شده است.  صندوق

 ابعاد بحران چقدر است؟



صـنـدوق  18مروري بر نرخ پشـتـيـبـانـي 
دهد تنهـا دو  بازنشستگي در ايران نشان مي

صندوق كوچك صندوق حمايت از وكـال 
) و صندوق روستاييـان  38/5(نرخ پشتيباني 

) وضـعـيـت 29/1و عشاير (نرخ پشتيبانـي 
مطلوبي دارند. نرخ بازنشستگي در صنـدوق 

، سازمان تـأمـيـن 0/91بازنشستگي كشوري 
، صـنـدوق 0/89اجتماعي نيروهاي مسلـح 

، صندوق حمايت از كـاركـنـان 1/41نفت 
، صندوق كاركنان سـازمـان و 0/15فوالد 

هـا  ، صندوق بـانـك0/62بنادر وكشتيراني 
و مـتـوسـط  2/62ساز  ، صندوق آينده1/6

 8هاي اختـصـاصـي (شـامـل  ساير صندوق
است. به عبارتي همـه  1/12  صندوق ديگر)
انـد. مـانـده  ها كامال ورشكسته اين صندوق

صندوق تامين اجتماعي كه نرخ پشتـيـبـانـي 
است. ايـن  4/   57آن بر اساس آخرين آمار 

هزار بيمه شـده  700ميليون و  16صندوق با 
بگير اصلـي بـر اسـاس مـعـيـار  و مستمري
المللي كار كامـال ورشـكـسـتـه  سازمان بين

است.  اما در عمل اين صندوق بـا فـروش 
ها و منابع موجود خود را زنده نـگـه  دارايي

داشته و هـنـوز بـه سـرنـوشـت صـنـدوق 
بازنشستگي كشوري دچـار نشـده اسـت. 

رسد چيزي تا رسيـدن بـه  اگرچه به نظر مي
مرحله بحران كامل نمانده است. چـرا كـه 

 6/1نرخ پشتيباني اين صـنـدوق  1393سال 
رسيد. آمـاري كـه  4/5به  1395بود و سال 
دهد رونـد ورشـكـسـتـگـي ايـن  نشان مي

 صندوق سرعت گرفته است. 
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هاي مـجـلـس نـيـز اخـيـرا  مركز پژوهش
گزارشي منتشر و تاكيد كرد در كمـتـر از 

سال آينده اگر فكري به حال صنـدوق  10
تامين اجتـمـاعـي نشـود، ايـن صـنـدوق 

 شود.  ورشكست مي

اما برخي كارشناسان اقتصادي آينده شـوم 
تـر از  صندوق تامين اجتماعي را نـزديـك

كنند و معتقدند بدون شروع  اين تصور مي
اصالحات، صندوق تامين اجتماعي ظرف 
پنج تا شش سال آينده ورشكست خواهـد 

دهد دولت بايد هـر  شد. اينها همه نشان مي
تر اين چالش را حل كنـد. چـرا  چه سريع

هـاي  بيني مركز پژوهـش كه بر اساس پيش
مجلس، تعداد كل بازنشستگان كشوري و 

 300به سه ميليـون  1402لشكري در سال 
هزار نفر خواهد رسيد. يعني دو برابر رقـم 

 طلبد.  دو رقمي مي  فعلي و بودجه

هاي ديگر تـعـداد  اگرچه برخي از گزارش
 10را  1400بگيران تا سـال  كل مستمري

كنند و ناگفته پيداست اگر  ميليون عنوان مي
ها نرود چـه  دولت به سمت اصالح صندوق

بحراني در انتظارش نشـسـتـه اسـت. رونـد 
جمعيت مـا و حـركـت آن بـه سـمـت 
ها  سالخوردگي هم نگراني از آينده صندوق

بـيـنـي  كند. بـر اسـاس پـيـش را تشديد مي
سازمان ملل هم اكنون نسبت جمـعـيـت در 

سال) به جمـعـيـت  64تا  15سن كار ايران (
به يـك  12سال به باال) حدود  65سالمند (

اگر رشد جمعيـتـي  2050است. اما در سال 
به همين شكل پيش برود اين نسبت دو بـه 

شود. به عبارت ساده اكنون به ازاي  يك مي
نفر در سن كار يك نفـر سـالـمـنـد   12هر 

بـه ازاي هـر دو  2050داريم اما در سال 
 نفري كه در سن كار است يك نفر سالمند. 

 
 

 
 ها ابر كلمات توييت 



 هاي بازنشستگي در توييتر درباره بحران صندوق موضوعات اصلي مطرح شده 

حـل  هاي بازنشستگي بسيار بزرگ است. امـا بـدون راه بحران صندوق
انـد.  نيست. كارشناسان مطالعات بسياري براي حل اين مسئله انجـام داده

هاي بازنشسـتـگـي  اما در بيان راهكارها ابتدا بايد ديد چه شد كه صندوق
ها از دو محـل اصـلـي  ايران به چنين روزي دچار شدند؟ اصوال صندوق

كنند؛ يكي پرداخت حـق بـيـمـه اعضـا و   درآمدهاي خود را تامين مي
كـرد  اي را حفظ مـي به عبارتي دولت بايد رويه  گذاري. ديگري سرمايه

هاي متمادي حفـظ  ها در طول دهه كه تعادل ورودي و خروجي صندوق
كرد. اما در  گذاري مي شد و عالوه بر آن روي حق بيمه افراد سرمايه مي

طول چهار دهه گذشته با تغييرات مختلف در سن بازنشستگي و تحميـل 
ها و دست درازي به منابع آن بـه مـنـظـور جـبـران  تعهدات به صندوق

هـا   گذاري منابع و يا هدايت آن تعهدات دولت از يك سو و عدم سرمايه
 ها زده شد.  هاي ضررده، بزرگترين ضربه به اقتصاد صندوق به بخش
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دوقدولت جنگ:  جنگ صن د و  آغاز  ــ دن و ــ ن ب جوا ها 
ترين آسيب نظام بازنشستگي در زمـان  منابع مناسبي داشتند. مهم

مستقيم منابع مـالـي و انسـانـي  جنگ، درگير شدن مستقيم و غير
هـاي رونـق  نظام بازنشستگي در مقوله جنگ بود. اول اينكه سال

صندوقي مانند تامين اجتماعي با شرايط نامساعد اقتصادي زمـان 
هاي پربازده از  گذاري در طرح جنگ قرين شد و فرصت سرمايه

پردازان و افـراد در سـن  دست رفت. دوم آنكه بسياري از بيمه
ها از جمله جنـگ  كار، خود را بازنشسته كردند تا در ديگر بخش

حضور داشته باشند. سومين اقدام اين بود كه دولت در شـرايـط 
صنعت و  134حساس جنگ پذيرفت حق بيمه كارفرمايي حدود 

ها را خود بپردازد و به دليل كسري بودجه  صنف از جمله نانوايي
 اين تعهد را اجرا نكرد. 

 ها، ورشكستگي صندوق

 تهديدي براي كشور

43%  

 %6راه حل مشكل  %2ها و حمايت از دولت  ورشكستگي صندوق

ها  و   ورشكستگي صندوق
 %10انتقاد از حكومت 

ها و  ورشكستگي صندوق
 %13انتقاد از دولت 

 %26خبر ورشكستگي و ابعاد آن 

 چگونه به مرز بحران رسيديم؟ 



 هاي بازنشستگي بحران صندوق نسبت به موضوعايراني توييتر رويكرد كاربران 

تـومـانـي دولـت از  ميلـيـارد استقراض پنج 
سازمان تامين اجتماعي براي مخارج جنـگ 
نيز يكي از اقدامات دولت دوران جـنـگ 

ها بعد يا پـرداخـت  بود. استقراضي كه سال
آن فراموش شد و يا از طـريـق رد ديـون 
انجام شد. شرايـط چـنـان شـد كـه نـرخ 

بـود در  11/   4پشتيباني كه در آغاز جنگ 
نـفـر كـاهـش  8/   8پايان جنگ به حدود 

 يافت. 

 
ي دولت سازندگي:  ــ دگ ــ ت سازن دول

همزمان بـا دوران جـوانـي و مـيـانسـالـي 
هاي بازنشستگي بود. يعني درسـت  صندوق
ها بـايـد در  هايي كه منابع صندوق در سال
شـد،  گـذاري مـي هاي سودده سرمايه حوزه

كشور گرفتار دوران ركود بعد از جـنـگ 
هـاي  ها فـرصـت بود. لذا نه تنها اين صندوق

گذاري پربازده را از دسـت دادنـد،  سرمايه
بلكه در موارد بسياري منابـع اخـتـصـاصـي 

هاي جاري كشـور شـد.  ها صرف هزينه  آن
هـاي  اين در حـالـي اسـت كـه صـنـدوق

بازنشستگي مجبور بودند به منظـور حـفـظ 
بگـيـران و تـعـديـل  قدرت خريد مستمري

نفعـان، هـر  تعهدات آتي خود نسبت به ذي
ساله حداقل و حداكثر دستمزدهاي مبـنـاي 
كسر حق بيمه را متنـاسـب بـا نـرخ تـورم 
افزايش دهند. يعني در اين دولت تعـهـدات 

ها مدام در حال افزايـش  و خروجي صندوق
 بود اما ورودي آن رو به كاهش داشت. 
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ي دولت اصالحات:  ــ ــان ب ــ ي ــ پشت هم نرخ  د،  اصالحات كه بر سر كار آم ت  دول
گذاري از دست رفته بود و هم تعهدات زيـادي  هاي سرمايه كاهش يافته بود و هم فرصت

  به دست و پاي دولت بسته شده بود. در نتيجه دولت در برنامه سوم توسعه، در فصل پنجم
را مورد بررسي قرار داد و تالش كرد تـمـهـيـداتـي بـه » ها نظام تامين اجتماعي يارانه«

ها و كاهش برداشت و ايـجـاد تـعـهـدات جـديـد  منظور افزايش توان مالي اين سازمان
هـاي  هاي خود بـه سـازمـان درصد از بدهي 50بينديشد. مانند تكليف دولت به پرداخت 

اي و عدم ايجاد بدهي جديد تا پايان برنـامـه سـوم. انـجـام بـرخـي از اصـالحـات  بيمه
 پارامتريك هم در دستور كار دولت قرار گرفت. 

 نگران درباره 

هاي بازنشستگي بحران صندوق  
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 هاي بازنشستگي در بستر تلگرام بحران صندوق
 

 

 

 

طــور كــه در   هــمــان
شكل مشخص اسـت، 
مـــيـــزان انـــتـــشـــار 

ـــت ـــن  پس ـــاي اي ه
موضوع از اوايل سال 

طور پيوسـتـه   به 1396
 بيشتر شده است.

 بازديد پست تعداد كانال
1350 1910 5,700,000 

پست تلگـرامـي مـرتـبـط بـا بـحـران  1900هزار كانال تلگرام در سامانه فضاي مجازي ديتاك، به بيش از  800با بررسي بيش از 
 اند. كانال منتشر شده 1350رسيم. اين مطالب در بيش از  هاي بازنشستگي مي صندوق

يدولت مهرورزي:  حمد ا ت  ط  دول ــ هم شراي پنبه شد؛  ن رشته بود  پيشي ت  دول هرچه  د،  د كه بر سر كار آم نژا
ها را زير بار تعهدات گسترده برد. نرخ بيـكـاري بـه شـدت  هاي دولت، صندوق ها بود و هم برخي طرح بازار كار عليه صندوق

زني نيروي كار كاهش يافته بود، مشاغل غيررسمي و مشاغل سخت و ناايمن و ناپايداري مشـاغـل  افزايش يافته بود، قدرت چانه
هزار نفـر كـم  700از شمار كارفرماها در ايران بيش از  1390تا  1385هاي  گسترش يافته بود. مطابق با آمارهاي رسمي طي سال

 ها را كاهش داد.  هاي بازنشستگي فشار وارد كرد و حق بيمه شد. اين موارد از يك جهت به ورودي صندوق

ها آغاز كرد. مـانـنـد كـاهـش سـن  از طرف ديگر دولت بدون محاسبه برخي تغييرات پارامتريك را در وضعيت صندوق       
ها. قرار بود با كاهش سن بازنشستگي بـه  ها و دستگاه بازنشستگي و بازنشستگي پيش از موعد و افزايش مستمري برخي از بخش

ساله، به بخش خصوصي كوچ  52هاي  سال، افرادي از بازار كار خارج شوند و نيروي جوان جاي آنان را بگيرد. اما بازنشسته 52
كردند. مديران بخش خصوصي از آنان استقبال كردند چون مجبور نبودند ماهانه مبلغي را صرف بيمه آنان كنند. پس ورودي به 

اي پيش رفت كه در اين دوره هم آمار شاغالن رو بـه  ها باز هم كمتر و خروجي آن بيشتر شد. مجموعه شرايط به گونه صندوق
 كنندگان بيمه بيكاري و تعداد بازنشستگان افزايش يافت. كاهش گذاشت و هم تعداد دريافت

ها اضافه كرد و متعهد شـد خـود،  هايي را به صندوق ها وارد كرد. دولت گروه تعهدات دولتي هم فشار مضاعفي به صندوق      
ها را هم نپرداخت و بدهي دولـت  حق بيمه آنان را بپردازد. اما نه تنها حق بيمه آنان را پرداخت نكرد، بلكه حق بيمه ديگر بخش

 ها بيشتر شد.  روز به روز به صندوق



 

ميراثدولت تدبير و اميد:  ه،  چه ن هد و  خوا چه ب ي  ت روحان ــالت  دول ــك ه مش انبو دار 
ها به صدا درآمده و بايد هرچـه  گويند زنگ بحران صندوق چهار دهه گذشته است. كارشناسان مي

اند و تنها امـيـدشـان  ها برداشته زودتر اصالحات را آغاز كرد. گويا همه چشم اميد از ديگر صندوق
هـا از مـحـل  احياي صندوق تامين اجتماعي است. دولت اميد چنداني به افزايش درآمد صـنـدوق

ها طي يك دهه گذشتـه مـنـفـي  گذاري اين صندوق گذاري ندارد. ميانگين بازدهي سرمايه سرمايه
حـل  بوده است. پس بايد تعادل منابع و مصارف صندوق را درست كند. اصالحات پارامتريـك راه

آن است: افزايش سن بازنشستگي، اصالح نرخ جايگزيني و يا تغيير فرمول مقرري بـازنشـسـتـگـي. 
خواهـد خـود را  تواند و نه مي شود و دولت نه مي اصالحاتي كه قطعا با اعتراضات افراد مواجه مي

درگير اين حاشيه جديد كند. كارشناسان راهكار را اصالحات ساختاري و اجراي نظام چـنـد اليـه 
توسعه و قانون بودجه ساالنه گنـجـانـده   هايي از آن در برنامه گويند سويه دانند و مي بازنشستگي مي

 شود.  تواند بهتر  ها مي شده است و اگر اجرا شود ظرف پنج تا شش سال آينده اوضاع صندوق
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 هاي خبري سايت هاي بازنشستگي در بستر وب بحران صندوق
 

 

 

 

 هاي پوشش دهنده خبرگزاري تعداد خبر
 سايت خبري 254 خبر 1,070

در نهايت بـا بـررسـي 
مـنـبـع  1700بيش از 

خبري فارسي زبـان در 
سامانه خبري ديـتـاك، 

خبر مرتبط  1070تعداد 
با بحران ورشكستـگـي 

ـــــدوق ـــــن ـــــاي  ص ه
 بازنشستگان يافت شد.

نمودار زماني انـتـشـار 
اخبار نيز مطابق شـكـل 

 مقابل است.
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دهد نسـبـت مـهـاجـرت  هاي آماري نشان مي داده
تـا  1390هـاي  خالص به جمعيت استان بين سـال

شـرقـي  هاي غربي و جـنـوب در اغلب استان 1395
كشور قابل توجه بوده اسـت. نسـبـت مـهـاجـرت 

هاي آذربـايـجـان شـرقـي،   كند در استان خالص كه كسر مهاجرت خروجي از مهاجرت ورودي را مشخص مي
دهـد.   خوزستان، چهارمحال و بختياري، لرستان، كرمانشاه، همدان و سيستان و بلوچستان رقم بااليي را نشان مـي

درصد باالترين سهم را از پذيرش كل جمعيت مهاجر كشور داشته است. عالوه بـر  20در مقابل استان تهران با 
هاي خوزستان، سيـسـتـان و  فرستي در استان  سه سال اخير شواهد متعددي نيز از آمار باالي مهاجرت-اين در دو

خصوص از نواحي مرزي به سمت نواحي مـركـزي وجـود دارد. ايـن آمـارهـا  بلوچستان و خراسان جنوبي به
پذير ايران است و در نتيجه آن عالوه بر رنجـي   دهنده روند كاهش قابل توجه جمعيت نواحي مرزي آسيب  نشان

 تواند با پيامدهاي متعددي براي كشور همراه شود. هاي آينده مي شود در سال كه بر مردمان مهاجر وارد مي

بـه » مـحـروم«اصـطـالح   هاي به  تر و از استان مهاجرت از روستاها و شهرهاي كوچكتر به شهرهاي بزرگ      
هـا  گيرد اما نقطه اشتراك تمام ايـن مـهـاجـرت هاي متفاوتي صورت مي هاي برخوردار، همواره با انگيزه  استان

وكار، افزايش سطح درآمد، ادامه تحـصـيـل،  هاي مختلف نظير كسب در حيطه  تالش براي بهبود شرايط زندگي
هايـي جـدي  تواند چالش ها و اهدافي كه در صورت محقق نشدن مي بهبود كيفيت زندگي و غيره است. انگيزه

نشيني در شهرهاي بزرگ، افزايش بزه، سرخوردگـي، كـاهـش  براي فرد، خانواده و جامعه، نظير افزايش حاشيه
اميد به آينده، پير شدن جوامع روستايي و شهري در نواحي مرزي و كاهش سرمايه اجتماعـي در آن مـنـاطـق 

شرقي به نـقـاط مـركـزي  غربي و جنوب  هاي اخير حجم باالي مهاجرت از غرب، جنوب بوجود آورد. در سال
 كشور به چالشي براي كشور تبديل شده كه هنوز ابعاد آن كامال آشكار نيست.   

محـيـطـي مـانـنـد خشـكـسـالـي و   هاي زيست  هايي نظير كسب شغل و درآمد بهتر، بحران عالوه بر انگيزه      
هاي تامين آب و گرد و غبار بر آمار مهاجرت افراد از اين مناطق به مناطق مركزي تأثير دارد؛ بحـرانـي   دشواري

طور كه اشاره شد مهاجرت به ساير منـاطـق  هاي شغلي نيز گره خورده است. همان  كه به نوعي با كاهش فرصت
هاي غربي و جنوب غربـي  توان براي تمام استان كه نمي  هاي مختلفي مربوط باشد، از آنجايي تواند به شاخص مي

ها را دارند الگوي واحدي تعريف كرد بايد با توجه  و جنوب شرقي كشور كه بيشترين ميزان مهاجرت بين استان
 هاي هر استان داليلي منحصر به هر استان تعريف كرد.  ها و بحران به ويژگي

  68  هاي جمعيت جايي جابه 
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 منابع:

 . معاونت امور اقتصادي و هماهنگي برنامه و بودجه، سازمان برنامه و بودجه كشور.1395). تحليل نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال 1396سازمان برنامه و بودجه كشور (

 . مركز آمار ايران.1395).گزيده نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن 1395مركز آمار ايران (



 محيطي و مهاجرت از خوزستان هاي زيست بحران
هاي مهاجرفرست بيشترين استاني كه از بحران خشكسالي و آب رنج برده و با مخاطراتي مـواجـه  از ميان استان     

آبي شديد است. شايد بتـوان گـفـت  هاي اين استان درگير كم شده استان خوزستان است به نحوي كه تمام قسمت
محيطي از جمله گرد و غبار و بحران آب است. دو تاالب مهم اين  دليل اصلي مهاجرت از اين استان مسائل زيست

اند. از طرف ديگر عالوه بر پديـده گـردوغـبـار و  هاي شادگان و هورالعظيم تقريبا خشك شده استان يعني تاالب
هاي مهم اين استان است، مردم اين منطقه عمدتـا  شدن تاالب هواي نامناسب خوزستان كه به نوعي ناشي از خشك

نيز مردم اين منطقه بـا  1397رسد در سال  نظر مي اند. به در يك سال گذشته با بحران آب آشاميدني نيز مواجه بوده
 وپنجه نرم كنند. عنوان آب آشاميدني در اختيارشان قرار دارد بيش از پيش دست بحران نامناسب بودن آبي كه به

هاي شادگان و هورالعظيم در اين استان عالوه بر تأثيرات مخـربـي كـه  شدن تاالب بحران خشكسالي و خشك      
هاي بسياري در اين استان به بيـابـان  روي صيد گذاشته، به صنعت كشاورزي نيز صدمات زيادي وارد كرده و زمين

هاي بسياري را از ميان برده و توليد  خصوص شهرهاي جنوبي اين بحران، نخلستان تبديل شده است. در خوزستان به
 خرما را تحت تاثير قرار داده است.
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 1396هاي جمعيت در فضاي مجازي  سال  جايي كاوي:  جابه داده

 

 

 

 ماه) به بيشترين مقدار خود رسيده است. (دي 2018) شروع به افزايش كرده و در ژانويه 1396(آبان  2017هاي اين موضوع در نوامبر  توييت

 ريتوييت كاربر اليك توييت
 عدد) 470( % 47 800 7070 1000

 800هاي اين مـوضـوع تـوسـط  توييت
كاربر در اين شبكه اجتماعي منتشر شده 

اليك از ساير كـاربـران  7070و بيش از 
 اند. دريافت كرده

هاي حول مـوضـوع  نمودار انتشار توييت
هاي جمعيت بصورت شـكـل   جايي  جابه

 مقابل است.

توييت مرتبط بـا  1000، حدود 1396ميليون كاربر فارسي زبان توييتر در سامانه فضاي مجازي ديتاك در سال  1/5با بررسي بيش از 
 هاي جمعيت در اين شبكه اجتماعي شناسايي شده است.  جايي موضوع جابه



هاي جدي مواجه شـد.  شدن تاالب شادگان با بحران آبي و خشك عنوان مثال اقتصاد شادگان بواسطه بي به      
شدن رودخانه جراحي كه براي مصـارف  كمبود آب روستايي در روستاهاي توابع شهرستان شادگان، خشك

ها به دليل خشك شدن رودخانه حراجي و غيره فـقـط  شد، از بين رفتن نخلستان روستايي و آبياري استفاده مي
كند. اقتصاد اين شهرستان نيز متكي بر كشاورزي است  چند نمونه از مخاطراتي است كه شادگان را تهديد مي

نخل در شهرستان شادگان نـزديـك بـه  500ميليون و  2كه اكنون رو به نابودي است. به گفته منابع محلي از 
آمار بيكاري در شـهـرسـتـان  1396). تا آذر 1396اند (خبرگزاري ايلنا،  نخل خشك شده 200يك ميليون و 

) و شرايط اشتغال هم در نقطه بحراني قرار گرفته، 1396درصد رسيد (خبرگزاري مهر،  42شادگان به بيش از 
آبي و به دنبال آن نبود اشتغال باعث مهـاجـرت  اي كه با بحران آب در اين منطقه گره خورده است. كم مسئله

 نيروهاي زبده روستاهاي توابع شادگان به شهرها شده و جمعيت شهرستان به شدت درحال كاهش است. 

برند و اين عامل يكي از  هاي ياد شده از معضل بيكاري رنج مي توان گفت اگرچه كه بسياري از استان مي      
اي كه باعث مهـاجـرت مـردم  ترين مسئله هاي ديگر است، اما در خوزستان شايد مهم داليل مهاجرت به استان
محيطي است كه زندگي و معيشت را براي ساكنـان ايـن  هاي زيست شود بحران ها مي اين استان به ساير استان

 هاي زيادي مواجه كرده است. استان با سختي
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 ها ابر كلمات توييت 

با رسم ابر كلمات مـتـن 
توييت كاربران ايـرانـي 

هـاي  جـايـي درباره جابـه
، 1396جمعيت در سال 
رسيـم  به شكل مقابل مي

كه نشانگر تكـرار زيـاد 
كلمات خوزستان، آب، 
مردم، ايران، سـيـسـتـان، 
هوا، خشكسالي، اهـواز، 
هــامــون، كــرمــانشــاه و 

 كارون است.



 هاي جمعيت جايي در توييتر درباره جابه موضوعات اصلي مطرح شده 

 وكار وضعيت نامناسب كسب
تواند بر وضعيت مهـاجـرت  عامل ديگري كه مي
سـزايـي بـگـذارد وضـعـيـت  هر استان تأثير بـه

وكار است. بـر اسـاس پـايـش مـحـيـط  كسب
هـاي  ، اسـتـان1396وكار ايران در زمستان  كسب

لرستان، كرمانشاه، ايالم، كردستان، چهارمحال و 
وبلوچستان و  بختياري، خراسان شمالي و سيستان
ها وضـعـيـت  البته تهران در مقايسه با ساير استان

وكار دارند. شـاخـص  نامساعدتري از نظر كسب
وكار از سوي معاونـت اقـتـصـادي اتـاق   كسب

بازرگاني، صنايع، مـعـادن و كشـاورزي ايـران 
 شود. صورت فصلي سنجيده مي به
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هايي كه نـامسـاعـدبـودن وضـعـيـت   براي مشخص كردن استان 
ها نه يك موضوع فصلي، بلكه وضعيت پـايـدار   وكار در آن  كسب

هاي مربوط به سه فصل متوالي تابستان تـا زمسـتـان   است شاخص
مد نظر قرار گرفت. نتايج نشان داد لـرسـتـان، كـرمـانشـاه،  1396

هايي هستـنـد كـه در  خراسان شمالي و سيستان و بلوچستان استان
هاي   اند. اين استان  تمامي اين فصول وضعيت بسيار نامطلوبي داشته

وكـار، از نـظـر وضـعـيـت  داراي وضعيت نامساعد از نظر كسب
فرستي نيز داراي مهاجرت خالص بااليي هسـتـنـد. اگـر   مهاجرت

 1396هاي بهار   مقايسه را يك فصل ديگر نيز گسترش داده و داده
را نيز لحاظ كنيم، به تنها دو استان سيستان و بلوچستان و كرمانشاه 

در نامساعدتـريـن وضـعـيـت  1396رسيم كه در تمامي فصول   مي
 اند. وكار قرار داشته كسب

 مهاجرت از خوزستان

39%  

 %3مهاجرت در زمان جنگ  %1مهاجرت از هامون 
 %5مهاجرت از اهواز 

 %8مهاجرت از زاهدان 

مهاجرت به خارج 
 %12كشور 

 %19بحران آب، عامل مهاجرت 

 %13ساير عوامل مهاجرت 



 هاي جمعيت جايي جابه نسبت به موضوعايراني توييتر رويكرد كاربران  

هاي پـايـش مـحـيـط  بر اساس داده      
توان نقش مـحـيـط  وكار ايران مي كسب

وكار در مهاجرت افـراد   نامناسب كسب
هـاي   هـا را هـمـتـراز بـحـران از اسـتـان
تـر از آن  محيطي يا حتـي مـهـم  زيست

عنوان مثال در استانـي مـانـنـد  دانست، به
كرمانشاه كه داراي وضعيت آب عـادي 
و حتي ترسالي در مقايسه با سال گذشتـه 

وكـار  بوده وضعيت نـامـنـاسـب كسـب
تـوانـد عـامـل  جاي بـحـران آب مـي  به

 تر مهاجرت از اين استان باشد. جدي

وكـار در  وضعيت نامناسـب كسـب      
كرمانشاه باعث شده اين استان هـمـواره 
در آمار بيكاري صدرنشين بـاشـد و بـا 
اختصاص رتبه اول يا دوم آمار بيـكـاري 

هاي   تري از ساير استان  وضعيت نامطلوب
 كشور داشته باشد. 

 1396به اين عوامل بايد زلزله سـال       
استان كرمانشاه در مناطق مرزي را نـيـز 
افزود كه روند طوالني بازسازي مـنـازل 

شده و شرايط دشوار زندگي در   تخريب
هاي موقت احتمـاال بـاعـث   گاه  سكونت

مهاجرت بيشتر در اين اسـتـان در سـال 
 خواهد بود. 1397
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 1396وكار در ايران زمستان  نقشه موضوعي شاخص استاني كسب

 نگران درباره 

هاي جمعيت جايي جابه  

مـنـبـع: اتـاق بـازرگـانــي، 
صنايع، معادن و كشاورزي 

). پايش مـلـي 1397ايران (
وكـار ايـران:  محيط كسب

. مركز آمـار 1396زمستان 
و اطــالعــات اقــتــصــادي، 
معاونت اقـتـصـادي، اتـاق 
بازرگاني، صنايع، معادن و 

 كشاورزي ايران.



 تخليه جمعيتي مرزهاي شرقي
عنوان دو استان پهناور كشور بالغ بر دو هزار كيلومتر مرز با كشورهاي همسايه شرقي دارند.   سيستان و بلوچستان و خراسان جنوبي به    

خصوص در مـنـاطـق مـرزي   ها را به  هاي اخير وضعيت جمعيتي اين استان محيطي در سال مشكالت معيشتي در كنار مشكالت زيست
 تري است. خورد داراي ابعاد پيچيده ها كه با موضوع امنيت مرزي نيز گره مي دستخوش تغييراتي كرده است. مهاجرت در اين استان

خصوص در منـاطـق  كيلومتر مرز مشترك با كشور افغانستان دارد خالي شدن روستاها به 460در استان خراسان جنوبي كه بيش از       
در مجلس شوراي اسالمي مردم استـان  و قاين زيركوهشود. به گفته نماينده مردم  مرزي تهديدي براي امنيت شرق كشور محسوب مي

هـا بـر پـايـه  كنند: اين روند در مناطق روستايي كه اقتصاد آن وپنجه نرم مي سال است كه با خشكسالي و مصائب آن دست 18حدود 
پروري است، سبب ايجاد مشكالت فراواني شده و تعداد روستاهاي خالي از سكنه هرروز در حـال افـزايـش اسـت  كشاورزي و دام

 ).1395(خبرگزاري مهر، 

همواره داراي  1396طور كه ديديم اين استان در تمامي فصول سال  تر است. همان در استان سيستان و بلوچستان اوضاع حتي بحراني   
وكار بسيار نامساعد بود. در كنار اين به گفته استاندار خشكسالي باعث مهاجرت مردم سيستان و بلوچستان شده اسـت.   شاخص كسب

 ).1396ها هستيم (خبرگزاري برنا،  كيلومتر مرز دارد و سرريز مشكالت ناامني از تكفيري 400به گفته او سيستان و بلوچستان هزار و 

درصد مردم سيستان مهاجرت  25خبر داده بود در ظرف سه سال حدود  1395نماينده مردم زابل در مجلس شوراي اسالمي سال         
اند. به گفته او مهاجرت مردم سيستان به شهرهاي ديگر كه به داليل مرتبط با كـم  نشيني در ديگر شهرها روي آورده كرده و به حاشيه

آفرين است و هم براي خود مردم سيستان كـه بسـيـار شـريـف و  آبي و مشكالت اقتصادي است، هم براي مناطق مهاجرپذير مشكل
 ).1395باعزت هستند، دردسرساز است (خبرگزاري ميزان، 
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 هاي جمعيت در بستر تلگرام جايي جابه
 

 

 

طـور كـه در شـكـل   همـان 
مشخص است، ميزان انتـشـار 

هاي مرتبط با مـوضـوع  پست
هاي جمعـيـت در  جايي جابه

(تـيـر  2017دو بازه جـوالي
(آذر  2017) و دسامبر1396
) به بيشـتـريـن تـعـداد 1396

 خود رسيده است.

 بازديد پست تعداد كانال
17,500 34,230 91,000,000 

هزار پست تلگرامي مرتبط با موضـوع  34هزار كانال تلگرام در سامانه فضاي مجازي ديتاك، به بيش از  800با بررسي بيش از 
 رسيم. هاي جمعيت  مي جايي جابه



 شرق به نواحي مركزي غرب و جنوب استاني: از غرب، جنوب مهاجرت بين
هزار نفر محل اقامت خـود  300ميليون و  4حدود  1395تا  1390هاي  ، بين سال1395بر اساس نتايج نتايج سرشماري سال        

سـالـه  5اند. سهم مهاجران در بازه  درصدي از كل جمعيت ايران داشته 5/38ساله مهاجران سهم  5اند. در اين بازه  را تغيير داده
 درصد بوده است.  7/36برابر با  1390تا  1385قبلي يعني 

استاني از كـل مـهـاجـران  ساله اخير سهم مهاجران از كل جمعيت كاهش داشته، اما سهم مهاجران بين 5هرچند در دوره        
هاي  ميليون نفر در سال 2عبارت ديگر حدود  درصد رسيده است. به 48درصد به  36گيري بوده و از حدود  داراي افزايش چشم

 اند. از استان محل سكونت خود مهاجرت كرده 1395تا  1390

رسد در شرايط جديد از ميان مسائل جمعيتي و مهاجرتي كشور، مهاجرت از روستا به شهر اهميت كمتري يافته و  نظر مي به       
هـاي داراي  ها نيز ديديم كه وضعيت مهاجرفرستي در استـان استاني اهميت بيشتري پيدا كرده است. در ميان استان مهاجرت بين

محيطي همچون خوزستان، سيستان و بلوچستان و  هاي زيست وكار، آمار باالي بيكاري و درگير با بحران شرايط نامساعد كسب
هاي البرز،  پس از تهران، استان 1395تا  1390ساله  5دهد در دوره  كرمانشاه داراي آمار باالتري است. همچنين آمارها نشان مي

 هاست. پذيري آن دهنده مهاجرت يزد، اصفهان، سمنان و قم باالترين خالص مهاجرت استاني را دارند كه نشان

غربي و جنوب غربي كشور به نواحي مركزي يكي از مسائل  در نتيجه چالش حجم باالي مهاجرت از نواحي غربي، جنوب       
هاي آينده با مجموعه مسائل بيشتري در ارتـبـاط قـرار  مهم كشور است كه هنوز ابعاد مختلف آن كامال روشن نيست و در سال

 خواهد گرفت.
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 هاي خبري سايت هاي جمعيت در بستر وب جايي جابه
 

 

 

 هاي پوشش دهنده خبرگزاري تعداد خبر

 سايت خبري 980 خبر 35,400

ـــــت  ـــــاي ـــــه در ن
هاي جمعيت  جايي جابه

ــت  در وب ــاي ــاي   س ه
خبري ايراني نيز مطالعه 

با بررسي بيـش از شد. 
مــنــبــع خــبــري  1700

فارسي زبان در سامـانـه 
خبري ديتاك، تـعـداد 

خبر مرتبط بـا  35/400
 موضوع يافت شد.
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ها پيش كارشناسان زنگ خطر را در خصـوص بـحـران  از سال
پژوهي ايران نـيـز  صدا درآورده بودند و در گزارش آينده آب به

محيطي اين بحران تاكـيـد و   هاي فرازيست بر جنبه 1393از سال 
شده بود، با اين وجود اين هشدارها  بيني برخي پيامدهاي آن پيش

بـحـران «هاي ثانويه ناشي از بحران آب باشيم. در گـزارش امسـال بـه  شاهد بروز بحران 1396جدي گرفته نشد تا از سال 
محيطي از جمله بحران آب و گـرد و غـبـار  هاي زيست پردازيم كه در رابطه متقابل با ساير بحران مي »تخريب منابع خاك

 وجود بياورد. ها به تواند پيامدهاي پرشماري در ساير حوزه است و همچنين عدم توجه به آن مي

شود و در كنار آب، بـاد و  هاي باستاني، خاك به عنوان يكي از اركان هستي گرامي داشته مي تقريباً در تمامي فرهنگ      
بخش و حياتي براي انسان بوده است. خاك زاينده و مادر طبيعت و داراي فضايـلـي چـون انـعـطـاف و  آتش عامل زندگي

را عـامـل تـطـهـيـر  كـه اسـالم آن آميز و دوام است. در اديان مختلف نيز خاك مورد توجه قرار گرفته چنـان پايداري صلح
كننده آن موضوع جديدي نيست. با اين وجود با افزايش تأثيـر انسـان  شمارد. بنابراين وابستگي بشر به خاك و نقش تعيين مي

بر محيط به داليلي چون افزايش جمعيت، رشد صنعت و كشاورزي، گسترش دخل و تصرف انسان در طبيعت و رشد عـلـم، 
هاي جديدي از ارتباط دادن انسان  زيستي جلب شده است و شيوه تري از مسائل محيط توجهات به رابطه خاك با گستره وسيع

 به خاك در دو دهه گذشته در حال ظهور بوده است.  

هاي زيرين قرار گرفته داراي مواد آلـي و مـعـدنـي  شايد عموم مردم ندانند كه خاك به عنوان قشري كه بر روي سنگ      
هاي حياتي اسـت. امـا  متنوع، آب و حتي هواست. بنابراين خاك دربردارنده عناصر با ارزشي براي توليد گياه و حفظ چرخه

تـا  500هاي اوليه بر اساس مطالعات انجام شده بيـن  شود. روند تشكيل خاك از سنگ سادگي ايجاد نمي اين ماده باارزش به
هزار سال خواهد بود. نكتـه  24متر نزديك به  سانتي 30اي با ضخامت  متر خاك است كه براي اليه سال براي يك سانتي 800

شان داراي خواص فيزيكي و زيستي متفاوتي هسـتـنـد و  ها بسته به مكان و زمان تشكيل مهم ديگر كيفيت خاك است. خاك
هاي ديگر حـيـوانـي و  ها براي بشر و يا گونه  بنابراين هرچند تمامي انواع خاك داراي اهميت منحصربفرد هستند اما همه آن

 كه تلفات آن افزايش يابد موجب نگراني است. طوري آيند. بنابراين از دست رفتن خاك به گياهي محيط مساعد به شمار نمي

 تعادل خاك
زماني كه خاك به حالت پايداري با بافت گياهي برسد تمايل به حفظ اين تعادل دارد و گياهان منـطـبـق شـده در ايـن       

كـنـنـد. در  سيستم به حفظ تعادل از طريق محافظت از خاك در برابر باد و آب و ديگر عوامل فرسايش خاك كـمـك مـي
صورت تخريب عمده منابع گياهي به صورت طبيعي يا توسط انسان، بازسازي خاك و ايجاد تعادل جديد به سادگي صورت 

پذيرد و در مواردي كه اين تخريب به فرسايش خاك به صورت گسترده بيانجامد فرآيند تحليل كامل ممكن اسـت بـه  نمي
صورت جدي و خشن تـغـيـيـر   تواند تعادل خاك را به سمتي برود كه جز سنگ بستر چيزي بر جاي نماند. اقدامات انساني مي

 هاي پايدار است.  دهد. تحليل و تخريب خاك دو روند دگرگوني معكوس در رابطه با از بين رفتن تعادل خاك

  23تخريب منابع خاك  
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 تخريب خاك 
تخريب خاك دگرگوني غيرطبيعي خاك است كه به تغيير و جابجايي جوامع اوليه گياهي با گياهان ديگر اشاره دارد كه بر تـركـيـبـات و       

توان گفت كه تخريب خاك اختالل در وضعيت سالمت خاك است كه به از بين رفتن ظـرفـيـت  گذارد. به بيان ديگر مي شكل خاك تأثير مي
 شود.  نفعان آن منجر مي بوم در تأمين اقالم  و خدمات براي ذي زيست

هاي گوناگون متفاوت است. بر اساس مطالعات انجام شده ماده آلـي كـه مـوجـب  بافت و تركيبات خاك در مناطق مختلف زمين و اقليم      
تعيين شده اسـت. مـطـالـعـه  5تا  1/5شود در خاك ايران كمتر از يك است در حاليكه استاندارد آن بين  پذيري آن مي باروري خاك و كشت

هاي دشت خوزستان افزايش دو بـرابـري داشـتـه اسـت.  دهد كه با كاهش بارندگي و مداخالت انساني غيربهينه شوري خاك ديگري نشان مي
هكتاري اراضي كشاورزي در طول بـرنـامـه شـشـم، ايـجـاد ضـايـعـات  500گونه كاهش كيفيت خاك به روندهاي مخربي چون افزايش  اين

شود. يكي ديگر از انواع اخالل در نظام خاكي كشـور  درصد نسبت داده مي 40برابر متوسط جهاني و راندمان آبياري پايين حدود  6كشاورزي 
ها و مردم قرار گرفته صادرات خاك است. هرچند اين اخبار توسط منابع رسمي تأييد نشده است و  هاي اخير بسيار مورد توجه رسانه كه در سال

هاي خاص با كاربري غيركشاورزي دانسته شده اما در افكار عمومي ترديدهايي در اين زمينـه وجـود دارد.  صدور خاك تنها محدود به خاك
 هاي غيركشاورزي نيز انتقادهايي وجود دارد. برداري از خاك عالوه بر اين در مورد كم و كيف بهره

سـال،  40  ايـران در طـول  هـاي وسعت جـنـگـل  درصدي 11 توان به اين موارد اشاره كرد: كاهش  از جمله پيامدهاي تخريب خاك مي      
در بيـش   زايي ميليون مترمكعب)، بيابان 50 كشور (معادل ساالنه پنج سد با ذخيره   ميليون مترمكعب در حوزه سدهاي 240حدود   گذاري رسوب

  شدن جـهـانـي به اتمسفر و گرم  اي گلخانه  كشور، كاهش قابليت توليد محصول و افزايش غلظت ورود گازهاي  ميليون هكتار از اراضي 100 از 
 هوا. 
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 1396كاوي:  تخريب منابع خاك در فضاي مجازي  سال  داده

 

 ريتوييت كاربر اليك توييت 
 عدد) 337( % 71 404 2010 470

هاي اين مـوضـوع تـوسـط  توييت
كاربر در اين شبكه اجتماعـي  404

اليـك  2010منتشر شده و بيش از 
 اند. از ساير كاربران دريافت كرده

هـاي حـول  نمودار انتشار تـويـيـت
موضوع تخـريـب مـنـابـع خـاك 

 بصورت شكل مقابل است.

توييت مرتبط بـا  470، حدود 1396ميليون كاربر فارسي زبان توييتر در سامانه فضاي مجازي ديتاك در سال  1/5با بررسي بيش از 
 موضوع تخريب منابع خاك در اين شبكه اجتماعي شناسايي شده است. 

 رسد. ماه) به بيشترين مقدار خود مي (دي 2018) شروع به افزايش كرده و در ژانويه 1396(آبان  2017هاي اين موضوع در نوامبر  توييت



 تحليل و فرسايش خاك
شـود كـه در آن سـلـسـلـه  اي گفته مـي تحليل خاك كه عمدتاً به دليل فرسايش است به پديده      

گـردانـد. فـرسـايـش  اش بـاز مـي پذير نيست زمين را به حالت اوليه هايي كه اكثراً بازگشت دگرگوني
اي به نقطه ديگر است. روند طبيعي آن  جابجايي اليه بااليي خاك به صورت مداوم يا انتقال آن از نقطه

هاي ديناميك عوامل فرسايش شامل آب، يخ، برف، هوا (باد)، گياهان، حيوانات و انسان  توسط فعاليت
درصد فرسايش جهـانـي  84است. آب و باد دو عامل اصلي فرسايش خاك هستند كه روي هم حدود 

گيري در تسـريـع  دهند. اما عوامل غيرطبيعي از طريق مداخالت انساني نيز نقش چشم زمين را شكل مي
درصدي نرخ فرسايش در جهان شده  40تا  10هاي انساني موجب افزايش  روند فرسايش دارند. فعاليت

خـيـز بـه  است. بر اساس اعالم سازمان ملل هر ساله مساحتي به اندازه كشور اوكراين از خاك حاصـل
ميـلـيـارد تـن خـاك  75رود. ساالنه حدود  زدايي و تغييرات اقليمي از بين مي دليل خشكسالي، جنگل

 تر از روند فرسايش طبيعي است.  برابر سريع 40تا  13فرسايد كه  مي

ميليارد تن در سـال اسـت كـه   4/5تا  2ميزان فرسايش خاك در ايران بر اساس آمارهاي مختلف       
برابر متوسط فرسايش خاك در آسياست. به گفته فريده اوالد قبا نماينـده مـجـلـس شـوراي  3حدود 

ها و   هاي بين آن ميليون هكتار از مناطق كوهستاني كشور و دشت 120اسالمي فرسايش آبي در بيش از 
ميليون هكتار مناطق خشك و بياباني فاقد ناهمواري غالب است كه ادامـه  40فرسايش بادي در حدود 

اين وضعيت به سير قهقرايي محيط زيست، از تعادل خارج شدن زيست بوم، تهديد امنيـت غـذايـي و 
 ).1397شود (خبرگزاري خانه ملت،  حتي استقالل كشور منجر مي

    
151 

ايران  آينده 7139پژوهي   

 

با رسم ابر كلمات مـتـن 
توييت كاربران ايـرانـي 
درباره تخـريـب مـنـابـع 

، بـه 1396خاك در سال 
رسيم كه  شكل مقابل مي

نشــانــگــر تــكــرار زيــاد 
كلمات مـنـابـع، ايـران، 
گسترش، اتالف، انهدام، 
آلودگي ، هوا، تخريب، 

 بافت و جمهوري است.

ها ابر كلمات توييت  



 در توييتر درباره تخريب منابع خاك موضوعات اصلي مطرح شده 

 آلودگي خاك 
هاي فرسايش خاك است كه بـه دلـيـل  آلودگي خاك يكي از بخش

دهـد.  ساز و تغيير محيط طبيعي خاك رخ مـي ورود مواد شيميايي انسان
ها، كـودهـا،  هاي نفتي، حالل هاي خاك هيدروكربن ترين آالينده رايج

سرب و ديگر فلزات سنگين است كه بـه داليـل گـونـاگـون نـظـيـر 
هاي استخراجي در معادن، نقـل و انـتـقـال مـواد كشـاورزي،  فعاليت

كنند. آلـودگـي  هاي شهري و صنعتي و غيره به خاك نفوذ مي فاضالب
طـور  خاك با آلودگي ديگر منابع طبيعي مانند آب مرتـبـط اسـت. بـه

خاص در مورد آب فرسايش خاك موجب افزايش ناخالصـي آب از 
اي مـانـنـد  هاي كشاورزي، صنعتي، شهري و جاده طريق ورود آالينده

شود. در خصـوص تـغـيـيـرات  نيتروژن، فسفات، ذرات فلز به آن مي
تواند در آشفتگي ميكروبي سهيم باشد.  بيولوژيك نيز تحليل خاك مي

ناپديد شدن بافت گياهي محلي، كاهش حيوانات محلي و از بين رفتـن 
 تنوع زيستي و انقراض حيوانات از پيامدهاي چنين تغييراتي است.
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 رابطه انسان و خاك 
هاي انسانـي مـرتـبـط اسـت.  تخريب و فرسايش خاك قوياً به فعاليت

افزايش جمعيت در جهان موجب افزايش فشار بر منابـع خـاك شـده 
درصـد  36است. جمعيت شش ميلياردي جهان در حال اسـتـفـاده از 

تـريـن  مساحت زمين براي كشت محصوالت مورد نيازش است. بـيـش
شـود.  ميزان تحليل خاك در كشاورزي در حال تـوسـعـه يـافـت مـي

ها و شهرها و تغييرات اقليمي با منشأ بشري  زدايي، گسترش جاده جنگل
هاي بشري مؤثر بر ايـن رونـد اسـت. در حـوزه  ترين فعاليت از مهم

كشاورزي تبديل مراتع به اراضي زراعي، افزايش كشت بـهـاري كـه 
ها را در زمستان برهنه و خالي از پوشش گياهـي و در مـعـرض  زمين

دهـد، اسـتـفـاده از  هاي باد و آب قـرار مـي فرسايش توسط جريان
شـود،  ماندن زمين در بين دو كشـت مـي ها كه موجب برهنه كش علف

استفاده از كودهاي معدني به جاي كودهـاي ارگـانـيـك از جـمـلـه 
 اقدامات مضر براي خاك هستند.

برابر  2/5فرسايش خاك در ايران 
 متوسط جهاني

39%  

 %2ساير موضوعات 
 %3آبي، آلودگي هوا، فرسايش خاك  بي

خسارت فرسايش 
 %14خاك ايران 

 %21خشكسالي، فرسايش خاك در ايران 

 %15بايو تروريسم 



 تخريب منابع خاك نسبت به موضوعايراني توييتر رويكرد كاربران  

متقابالً مسائل اجتماعي مانند امنـيـت غـذايـي،      
پايداري، تغييرات اقليمي، تسريع كربن، گـازهـاي 

اي و تخريب خاك از طريق فرسايش و از  گلخانه
دست رفتن مواد آلي و مغذي رابطه نزديـكـي بـا 
منابع خاك دارد. كاربري زمين و مديريت خـاك 

اقتصـادي -طور گسترده توسط شرايط اجتماعي به
شوند. جابجايي جمعيت، دسترسي بازار،  تعيين مي

هاي فرهنگي و نيز ثروت و فـقـر  آموزش و ارزش
برداران از زمين در اين ميدان نقش دارند. بـر  بهره

 2006اســاس اعــالم ســي.اي.ســي در ســال 
كاركردهاي در معرض تهديد خاك عبارتنـد از: 

هـا،  توده شامل كشاورزي و جـنـگـل توليد زيست
ذخيره، تصفيه و انتقال مواد مغذي، مواد اولـيـه و 

هـا و  ها، گونـه آب، تنوع زيستي از جمله زيستگاه
ها، محيط  فـيـزيـكـي فـرهـنـگـي انسـان و  ژن

هاي انساني، منابع مواد خام، منبـع كـربـن،  فعاليت
 شناسي. ذخاير ميراث باستاني و زمين

بر اساس گزارش ارزيابي تخريب زمـيـن كـه      
منتشر شده است  2014توسط سازمان فائو در سال 

ميليارد دالر در  40هزينه تخميني تخريب خاك 
سال است كه شامل عوامل خارجي منفي مـانـنـد 
افزايش استفاده از كودها، از بـيـن رفـتـن تـنـوع 

شود. در ايران ارزش  زيستي و يگانگي مناظر نمي
دالر  28هاي فلزي موجود در هر تن خاك  كاني

شود كه با توجه به حجم خاك از  تخمين زده مي
 ميليارد دالر است. 56دست رفته معادل 
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 نگران درباره 

 تخريب منابع خاك

در حوزه كشاورزي نيز با توجه به محدود بودن اراضي قابل كشت در       
گير است. به گفـتـه عضـو هـيـات ريـيـسـه  ايران فرسايش آن بسيار چشم

فراكسيون محيط زيست مجلس شوراي اسالمي خاك به عنوان بستر اصلي 
بديلي در توليد محصول و تامين امنيت غذايي جامـعـه  كشاورزي، نقش بي

دارد كه بايد مورد توجه جدي قرار گيرد. تغيير كاربري اراضي كشاورزي 
ها با موضوعاتي چون   دليل ارتباط مستقيم آن ها به خاك، به و ورود آالينده

هـاي  زيست، به يـكـي از چـالـش امنيت و ايمني غذايي و پايداري محيط
تـا  1970هاي   تبديل شده است. بين سال 21اساسي پيش روي بشر در قرن 

درصـد  2/054و در ايران  1/46سرانه اراضي قابل كشت در جهان  2009
 كاهش يافته است.



 حفاظت از خاك 
معني كاهش ميزان تلفات به نحوي است كه سرعت فرسايش تقريباً بـرابـر  جلوگيري از فرسايش خاك به       

خـوانـي  با سرعت طبيعي تلفات خاك باشد. اقدامات محافظت از خاك به دليل اينكه با منافع كشـاورزان هـم
هاي كوتاه مدت محسوس نيسـت  عالوه از آنجا كه تغييرات خاك معموالً در بازه ندارد مورد استقبال نيست. به

كشد توجه به حفاظت از خاك براي كشاورزان وجه تشويقي مشـخـصـي نـدارد. از  ها طول مي و گاهي قرن
كه هزينه رفع آلودگـي خـاك  طوري بر است. به سوي ديگر رفع آلودگي خاك فرآيندي بسيار زمانبر و هزينه

هـاي درسـت بـا جـلـب  گيري گذاري و تصميم ترين حالت است. اما سياست دالر در ارزان 5000تا  500بين 
نفعان توانسته در برخي مناطق مفيد واقع شود. مثالً بر اساس گزارش فائو روند فرسـايـش خـاك  مشاركت ذي

كه اين روند در خاورميانه افزايشي بوده است. ايران با تخريب دو تـا  در برزيل و آمريكا كاهش يافته در حالي
 گيرد. ترين مناطق در جهان قرار مي هاي مختلف در ميان بحراني بيست برابري خاك بنابر شاخص

گذاران در مجلس شـوراي اسـالمـي  اظهار نظر كارشناسان و مديران در حوزه محيط زيست و نيز قانون        
حكايت از اين دارد كه جدي بودن خطر تخريب منابع خاك و پيامدهاي آن حداقل در كالم مورد تـأيـيـد و 

اگر آب و خاك را نتوانيم مديريت كـنـيـم «توجه قرار گرفته است. از جمله نايب رييس مجلس گفته است: 
معني اسـت و  توجه بود؟ اين توسعه بي توان توسعه داشت و به آب و خاك بي معني است. مگر مي زندگي بي

 »اندازد. همه چيز ما را به خطر مي

 

    
154 

ايران  آينده 7139پژوهي   

 

 تخريب منابع خاك در بستر تلگرام
 

 

 

طور كه در   همان 
شكل مشـخـص 
ــزان  ــي ــت، م اس

هـاي  انتشار پست
اين مـوضـوع از 

 1396اوايل سال 
بطـور پـيـوسـتـه 

 بيشتر شده است.

 بازديد پست تعداد كانال
4970 8180 12,474,000 

پست تلگرامي مرتـبـط بـا  8180هزار كانال تلگرام در سامانه فضاي مجازي ديتاك، به  800با بررسي بيش از 
 رسيم. موضوع تخريب منابع خاك مي



كـنـنـدگـان  برخي اقدامات انجام شده شامل تصويب كليات طرح محافظت از خاك در مجلس شوراي اسالمي و مقابله با آلـوده     
هايي مانند اجبار در پاكسازي خاك است. با اين حال برخي فعاالن محيط زيست و كارشناسان اين اقدامات را  خاك از طريق روش

 دانند.  كافي و متناسب با ابعاد بحراني مسائل خاك در ايران نمي

هايي تـخـصـصـي  گذاري شده بود گزارش كه به عنوان سال محافظت از منابع خاك نام 2015سازمان خواروبار جهاني در سال       
هـا اشـكـاالت   شمارد كـه تـوجـه بـه آن راني خاك لحاظ شود را بر مي ها مواردي كه بايد در حكم  منتشر كرده كه در يكي از آن

 سازد. مديريتي در حوزه خاك را قابل تشخيص مي
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 هاي خبري سايت تخريب منابع خاك در بستر وب
 

 
 هاي پوشش دهنده خبرگزاري تعداد خبر

 سايت خبري 574 خبر 5830

در نهايت تخريب منابـع 
خــــــــــاك در 

هاي خـبـري   سايت  وب
بـا ايراني نيز مطالعه شد. 

 1700بررسي بيـش از 
منبع خبري فارسي زبـان 
ــري  ــه خــب ــان ــام در س

خــبــر  5830ديــتــاك، 
مرتبط با موضوع يـافـت 

 شد.

 . خاك منبع توليد مواد و خدماتي است كه به اكوسيستم و رفاه انسان وابستگي دارد.1

 راني خاك اين موضوع را لحاظ كرد. ها متنوع و متفاوتند و بايد در حكم . خاك2

 . مديريت پايدار خاك3

 نفعان متفاوت  اي توسط ذي رشته . توجه به راهكارهاي محلي و چنداليه و ميان4

 . توجه به خواص شيميايي و فيزيكي خاك و تأثير تغييرات انساني و غيرانساني در اين خواص بر پايداري خاك5

 . توجه به حفظ تنوع زيستي خاك6

 محيطي باشد. هاي تغيير كاربري خاك بايد در زمينه ارزيابي جهاني به شرايط زيست . ارزيابي تأثير فعاليت7

دهد بنابراين كاهش تخريب خاك مهم است و نسبت به بازپروري خـاك  وري خاك را كاهش مي . تخريب خاك عملكرد و بهره8
 تر است.  تخريب شده بسيار كم هزينه

 شده بهتر از تغيير كاربري است. هاي تخريب . امكان بازپروري براي احياي خاك9



    
156 

ايران  آينده 7139پژوهي   



اشتباه است اگر فكر كنيم فرهنگ پيش از اين عميق بوده و حاال ابزارهاي ارتباطي چون شبكه اجـتـمـاعـي       
ها در واقع ابزار  رسان تلگرام آن را به دره سطحي بودن و ابتذال كشانده است. شبكه هاي پيام اينستاگرام يا گروه

ها غافل شد، ولي بايد دانست كه پيش از ظهور اين ابزار فرهـنـگ و   توان از تاثير آن اند و هرچند كه نمي اشاعه
وجود داشته و اين ابزارها هم بـيـشـتـر آن را بـه نـمـايـش » مبتذل«ظاهر سطحي و به اصطالح  رفتارهايي به

گذارند و هم اينكه سرعت بيشتري در انعكاس دارند. در فضاي مجازي البته نـوك پـيـكـان انـتـقـادهـا بـه  مي
هاست كه معموالً هنري جز ركيك بودن يا رفتارهاي خودنمايانه ندارند. در اينـجـا  ها و برخي سلبريتي» شاخ«

ها به پشـتـوانـه  كنيم. اينكه آيا سلبريتي كند بحث مي هاي اجتماعي با فرهنگ روزمره چه مي  درباره اينكه رسانه
 اند؟ شده» شاخ«ما » اصيل«  فالوئرهاي خويش براي فرهنگ

 ها در گذر زمان سلبريتي
هاي ورزشي يونان باستان دانست كه اهالي در ستايش آنـان شـعـر  ها را قهرمان شايد بتوان نخستين سلبريتي      
كردند. در دوره معاصر با تولد عكاسي و ثبت تصـويـر  ها تقديم مي  سرودند و هديه و خوراك مجاني به آن مي

اي پيدا كرد. يعني تصوير ابرانسان ذهني، تجسمي بيروني يافت؛ قهرمان مشهور (چه  متحرك، شهرت معناي تازه
رغـم تـمـام   هاي مشهـور (بـه نام) از آسمان به زمين آمد و همين تجسم بيروني باعث شد تا آدم بدنام چه خوش

هاي فيلمسازي و سپس بازيگران را بـه شـهـرت رسـانـد.  به نظر برسد. سينما ابتدا شركت  يافتني ها) دست فاصله
مـيـالدي بـاعـث شـد  1960ها در دهه  نوشتند و پخش انبوه آلبوم ها از روابط خصوصي بازيگران مي روزنامه
 هايي چون بيتلز شهرت جهاني پيدا كنند. گروه

هاي ابتدايي قرن بيستم، زماني كه برخي جوامع به سطحي از رفاه رسيدند، مردم عادي بـا ثـروت و  در دهه      
مـدت بـا شـعـار  اوقات فراغت بيشتر، تمايل به زندگي بهتر پيدا كردند. اينجاست كه آرزوي جوانيِ طـوالنـي

داد.  اي را تشكـيـل مـي ميالدي بخش مهمي از تبليغات رسانه 1960و  1950هاي  تر در سراسر دهه زندگي سالم
شان زيبايي و سالم بـودن  شد كه انگار گُلِ هميشه بهارند. گويي هنر اصلي اي روتوش مي گونه ها به ستاره  چهره

 است. اين امر تا به امروز نيز ادامه يافته است.

چرخيد؛  گير شد، شهرت فقط گردِ سَر صنعت سرگرمي نمي تدريج همه ميالدي به 1960تلويزيون كه از دهه      
سـويـه  ها نيز تبديل به ستاره شدند. اما ارتـبـاط عـمـودي و يـك ها، مسووالن و مجري بلكه واعظان، سخنران

انـد كـه  تك كاربران فضاي مجـازي هاي جمعي در عرصه وب شكلي افقي به خود گرفت. حاال اين تك رسانه
 الحيلي از هر سياستمدار يا دانشمندي مشهورتر شوند. توانند با لطايف مي

  93هاي اجتماعي    هاي جديد و غيررسمي در شبكه مرجعيت فرهنگي سلبريتي
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 نمايش و فروشِ توجه  جامعه
دُبور، انـديشـمـنـد  گي» جامعه نمايش«جريان افقي ارتباط در اينترنت سبب شده است تا بيش از هميشه نظريه        

بورشتاين مورد توجه قرار گيرد. دانيل بورشتاين، مورخ و انديشمند آمـريـكـايـي، » رويداد شبه«فرانسوي و مفهوم 
بيند. او معتقد است انتشار و گسترش تصاوير  مي ) Pseudo-eventرويداد ( اي را آكنده از شبه دنياي جديد رسانه

اي در نحوه نگاه ما به واقعيت جهان  اي، نشانه يك انقالب گرافيكي است كه طي آن، تغييرات وسيع و گسترده رسانه
 سازند. رويداد مي دهند، بلكه چيزهاي كاذب يا شبه ها رويداد واقعي را گزارش نمي صورت گرفته است. رسانه

اي واقعي. اگـر  دهد در روايت قصه تر از اصل ماجرا هستند. مثل كاري كه فيلمساز انجام مي رويدادها جذاب شبه      
انگيز نيـسـت.  اش هيجان شده گاه به اندازه قصه دراماتيزه بر فرض محال بتواند ماجراي واقعي را به تصوير بكشد، هيچ

هـاي جـمـعـي  رويدادهاست. نكته اينجاست كه اگر زماني رسـانـه هاي شبه فهم بودن از ديگر ويژگي سادگي و همه
رويداد را  تك كاربران با استفاده از يك گوشي هوشمند ظرفيت ساخت شبه رويداد بودند، حاال تك سازنده اين شبه

 دارد. 

رسد اين ادعا در ميدان اينسـتـاگـرام  شده، ولي به نظر مي هاي گروهي مطرح  هرچند كه ايده دبور در زمانه رسانه      
اي را »لـحـظـه«هـا،  پـاي پسـت   «Like»يابد. ما در اوج سرگرمي و سرخوشي با كوبيدن هر تبلوري عيني مي

هاي غيرواقعي براي مـنِ  پايان لحظه تر اينكه اگر تماشاي عبث و بي كنيم كه با واقعيت نسبتي ندارد. ساده مصرف مي
 مجازي و از آن باالتر صاحب شبكه مورد نظر (صاحب سرمايه) نان دارد.  بيننده آب ندارد، براي صاحب صفحه
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 1396هاي اجتماعي  در فضاي مجازي  سال   هاي جديد و غيررسمي در شبكه كاوي:  مرجعيت فرهنگي سلبريتي داده

 

 

 

 

 

 ريتوييت كاربر اليك توييت
 عدد) 8070( % 41 10,900 168,850 19,580

هــاي ايــن مــوضــوع تــوســط  تــويــيــت
كاربر در اين شبكه اجـتـمـاعـي 10900

هزار اليك از  168منتشر شده و بيش از 
 اند. ساير كاربران دريافت كرده

هاي حول مـوضـوع  نمودار انتشار توييت
 صورت شكل مقابل است. به

توييت مرتبط با  19580، تعداد 1396ميليون كاربر فارسي زبان توييتر در سامانه فضاي مجازي ديتاك در سال  1/5با بررسي بيش از 
 هاي اجتماعي  در اين شبكه اجتماعي شناسايي شده است.   هاي جديد و غيررسمي در شبكه موضوع مرجعيت فرهنگي سلبريتي



به قول داگالس كلنر، جامعه نمايش، ابزارهاي خود را بيشتر از طريق سازوكارهاي مصرف، اوقات       
اي مبـتـنـي بـر  دهد؛ ابزارهايي كه تحت حاكميت فرهنگ رسانه فراغت، خدمات و سرگرمي بسط مي

سـازي و  بازار و تبليغات است. اين تغيير ساختاري در جهت جامعه نمـايشـي، دربـرگـيـرنـده بـازاري
هـاي  سـاالرانـه بـه حـوزه  هاي استعمارنشده زندگي اجتماعي و بسط نظارت ديوان سازي بخش كااليي

اي است كه مصرف بـه درجـه  سرگرمي، عشق و زندگي روزمره است. به بيان دبور، نمايش آن لحظه
 اشغال كامل زندگي روزمره رسيده باشد.

امر واقـع را  »زيرآب«كند و  صحبت مي» نگاري واقعيت هرزه«اينجاست كه بعدها بودريار از       
كه ذاتي غيرواقعي دارد-نشيند و نمايش  گويد. تصوير به جاي واقعيت مي مي »وانمايي«زند و از  مي

 كند كه مواجهه با واقعيت بيرون ديگر جذابيتي ندارد. چنان خودش را حاكم مي -

كـنـد و  مان را پرت مي دهيم. رسانه حواس در واقع ما لذت آن لحظه را به هر چيز ديگر ترجيح مي      
كنيم كه چرا در واقعيت ما شبيه فالن قهرمان يا ثروتمند نيستيم. اينـجـاسـت كـه كـاال  به اين فكر نمي

شود براي توجه بيشتر به صحنه نمايش. مثالً مـا بـه  اي مي كند و واسطه روابط اجتماعي را اسير خود مي
كـنـيـم و از  با دوربين ثـبـت مـي (Live)جاي لذت بردن از لحظه طلوع آفتاب آن را به شكل زنده 

بـريـم. پـس  شود بيشتر از تماشاي صحنه اصلي لـذت مـي ها و تاييدهايي كه به سمت ما روانه مي قلب
 فروشيم. مان را به توجه مجازي ديگر كاربران مي تجربه واقعي
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با رسم ابر كلمـات مـتـن 
توييت كـاربـران ايـرانـي 
درباره موضوع در سـال 

، به شكـل مـقـابـل 1396
رسـيـم كـه نشـانـگـر  مي

تــكــرار زيــاد كــلــمــات 
ايراني، اينفلوئنسر، جوان، 
دوربين، عالقمند، عكس، 
دوربين، الكتـرونـيـك و 

 ساز است.

ها ابر كلمات توييت  



 هاي اجتماعي    هاي جديد و غيررسمي در شبكه در توييتر درباره مرجعيت فرهنگي سلبريتي موضوعات اصلي مطرح شده 

 ها نمايشگاه شاخ
هـاي  ها و شـاخ از همين منظر سلبريتي

هـاي مـاهـري  اينستـاگـرام فـروشـنـده
هـــا   شـــونـــد. آن مـــحـــســـوب مـــي

انـد كـه  گالدياتورهاي ميداني مجازي
براي استمرار حيات خود دست به هـر 

ــنــد و اگــر روزي  كــاري مــي  زن

Likeميرند. پس در عـيـن  نخورند، مي
حال كه بايد نگران فرهنگ نـمـايشـي 
امروز جامعه ايـران بـود، ولـي بـايـد 
دانست كه در بهترين وضعيت مـمـكـن 

اي اجتماعي همچون اينستـاگـرام  شبكه
يك نمايشگاه است و نه يك دانشـگـاه 
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هاي اينستاگرامي سلبريتي  

83%  

 %2هاي ورزشي  سلبريتي
 %5هاي بازيگر  سلبريتي

 %10اينفلو ئنسرها 

نـاپـذيـر  خود اينستاگرام هم از همين عطش سـيـري
شود. به  تر مي روز بزرگ ديده شدن كاربران، روزبه

تـوان از تـاثـيـرات  عبارت ديگر، هرچند كه نـمـي
گسترش روزافزون اينستاگرام غافل بود، ولي نبايـد 
توقعي غيرواقعي هم از آن داشت. تاسف عـالـمـانـه 
خوردن بر اينكه چرا مردم به جاي صـفـحـه فـالن 

هاي فالن شاخ اينـسـتـا اليـك  فيلسوف، پاي پست
زنند، كمي بـرخـاسـتـه از خـوي اسـنـوبـيـسـم  مي

پنداري) برخي از ماست. اينكه هر آنـچـه  (خودويژه
مردم دوست دارند، نبايد دوست داشته بـاشـيـم تـا 

 مان پيدا شود. تفاوت عالمانه

هـاي  اگر به پربازديدترين صفـحـه
جهاني اينستاگرام مراجعه كـنـيـم 

تـاي 9صفحه اول  10بينيم از  مي
هـاي عـرصـه  آن براي سلبـريـتـي

موسيقي، تـلـويـزيـون و ورزش 
است. در ايران هم بازيگران سينما 
و ورزشكاران در صـدر تـوجـه 
كاربران اينستاگرام هستند. پس از 
اين نظر پيشگام بودن صـفـحـات 

ها در اينستاگرام ايـرانـي،   سلبريتي
 موضوعي جهاني است.



 
 

اي كه فضاي سرگرمي ايـنـسـتـاگـرام را  البته عده      
مـحـابـاي  شناسند، به شدت به فضاي ركيك و بـي نمي
اند. از سـطـحـي  هاي اين شبكه اجتماعي معترض شاخ

اند و معتقدند اينها فكر مردم را بـه  چيز شاكي شدن همه
اند. در حالي كه بايد گفت اين افـكـار  انحراف كشانده

و اين رفتارها پيش از اين هم وجود داشته و تنها تـوان 
هـاي ركـيـك را  نمود و بروز نداشته است. لـطـيـفـه

اند، بلكه اينـهـا  هاي اجتماعي مجازي خلق نكرده شبكه
 جزوي از ادبيات و فرهنگ عاميانه ماست. 

اي شكسته و هر تـكـه از آن دسـت  در واقع آينه      
تواند خودش را در آن بنمايـانـد.  كاربري افتاده كه مي

اين سطحي و ركيك بودن پيش از اين هم در ادبـيـات 
ما وجود داشته است. يادمان باشد كه عـبـيـد زاكـانـي 

دوره حافظ است و خبيثات سعدي در ركيك بودن  هم
توان تنها يك وجه اجتماعي و  شهره عام و خاص. نمي

ادبي قرون مختلف را نگريست و بر فرض تصور كـرد 
 انديشيدند. تمامي مردمان قرن هشتم همچون حافظ مي

اين نمود در دوره معاصر گذشته از شعر به عرصـه       
هـاي  گذارد. در دوره حكومت رسـانـه رسانه هم پا مي

هـاي ايـرانـي و  گروهي در ايران نيز تصوير قـهـرمـان
پورياي «بندد. اگر  خارجي بر سر در سينماها نقش مي

تصويري ذهني در ميان مردم كـوچـه و بـازار  »ولي
پشـت » غالمرضـا تـخـتـي«داشت، ولي حاال عكس 

ها چسبانده شده. فروغ فرخزاد نيز پـس از  دخل بقالي
اش پر از  جنازه هاي تشييع  مرگش مشهورتر شد. عكس

 آشناست. هاي نام روشنفكران و نويسنده

حال سوال اينجاست كه جـامـعـه ايـران در دوره     
هاي مجازي به سمت سطحي شدن پيش  استيالي رسانه
هـا  مشهورها نيز شخصيت و جايگاه قبلـي رفته؟ آيا آدم

 را ندارند؟ 
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وجـويـي سـرسـري  پاسخ به اين پرسش چندان ساده نيست، ولي جست      
دهد مردم كوچـه و  هاي عرصه فرهنگ عامه در ايران نشان مي درباره اتفاق
گرايانه هـمـراه  هاي پيشين نيز چندان با فرهنگ واال و نگاه نخبه بازار در دهه

خان صبا، غـالمـحـسـيـن  اهللا خالقي، ابوالحسن اي كه روح اند. در زمانه نبوده
  هـا مـهـمـان ها با برنامه گل خان محجوبي و ديگر بزرگان شب بنان، مرتضي

زغـم خـود  اي بـه شدند، بسياري از مردم دل در گرو خـوانـنـده ها مي خانه
شماها بگيد اين دسـت كـجـه؟ كـي «تر داشتند. براي بسياري فهم  مردمي

يـا » بوي جـوي مـولـيـان«تر است يا فهم تصنيف  راحت» گه كجه؟ مي
 خان وزيري؟ كلنل علينقي» دخترك ژوليده«آهنگ 

 »سـادگـي«هاست؛ تار دل مردم بـا  تر از اين حرف البته موضوع ساده      
گاه مماس با غم عـالـمـانـه  كوك است. براي همين دغدغه مردم عادي هيچ

هاي چندين شاخ  روشنفكران نبوده است. از طرف ديگر، بررسي روي پست
هايي مشابـه و بسـيـار سـاده و  دهد كه اين افراد كنش اينستاگرام نشان مي

رخ از بيني و گونـه عـمـل كـرده و   هاي سه فهم دارند. از جمله عكس همه
هاي مينياتوري، رقـص، فـحـش دادن، آواز  هاي پروتزي، داشتن سگ لب

خواندن، سيگار كشيدن، گُل كشيدن، گِله از پيري، گله از كم شدن فالوئر، 
ها بارها   وكار خويش و غيره. جالب اينكه مخاطبان در جواب آن تبليغ كسب

 »دوستت داريم چون خودتي!«نويسند:  مي

حال پرسش اين است آيا هيچ روشنفكري حاضر است رفتارهايي مشابـه      
 دهد؟ اصالً وقت چنين كارهايي دارد؟ ها انجام دهد؟ شأن او اجازه مي شاخ

 
رويكرد 
كاربران 
ــي  ــران اي
تويـيـتـر 
نسبت به 
 موضوع 



 ها زخم شاخ
شود، مربوط به امـروز و  گرايانه مبتذل محسوب مي هايي كه از منظري نخبه پس عالقه كاربران و عامه مردم به موضوع      

هـاي  ها اگر زماني در كوچه يا محله خويش مشهور بودند اكنون به كمك شبكـه ديروز جامعه ايران نيست. ميكروسلبريتي
هاي امروزي و ديروزي نيز در همين نكته است. وقتي از سراسر جهـان  اند. اتفاقا فرق شاخ اجتماعي بُردي جهاني پيدا كرده

هـاي  شويد. ايـن مـوضـوع جـنـبـه تان كنند، شما عالوه بر مشهور بودن واسطه تبليغ يك كاال هم مي اينترنت بتوانند دنبال
كنيد و ناگهان از طرف يـك گـروه  مختلفي دارد. از منظر سياسي شما با كلي بازي و كارهاي محيرالعقول فالوئر جمع مي

زنـنـد  ظاهر جدي مي هاي به ها، حرف ترين صفحه شويد تا منافع آنان را تامين كنيد. يعني ناگهان غيرجدي سياسي مامور مي
كنند. در واقع مرجعيت اجتماعي كه معموال با روندي جـدي هـمـراه  و مردم را به شوريدن عليه چپ و راست دعوت مي

 تواند كاريزماي نظام سياسي حاكم را به چالش بكشد. هايي كامال غيرجدي مي اي جدي و كنش بوده، اكنون با پوسته

هـاي غـيـررسـمـي دارد و  شوند كه جنبـه تبليغ كاالهايي مي  ها واسطه اين ماجرا وجهي اقتصادي هم دارد؛ يعني شاخ      
گيري نوعي سبك زندگي غـيـررسـمـي،  وجود آمده و شكل كنند. گردش مالي به هاي غالب آن را تبليغ نمي معموال رسانه

هايي منتسب به فرزندان بـرخـي  كشد. اين امر را بگذاريد در كنار صفحه سبك زندگي رسمي جامعه را دارد به چالش مي
هايي از خـود مـنـتـشـر  هاي اقتصادي عكس مشهورند و در اوج بحران خوب  ژنكارگزاران نظام سياسي؛ افرادي كه به 

تـوانـد امـنـيـت  شان در تضاد است. اين تضاد و شكاف درآمدي و طبقاتي مـي زيستي پدران كنند كه با شعارهاي ساده مي
 رواني جامعه را مخدوش كند. 
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هاي جديد و غيررسمي  مرجعيت فرهنگي سلبريتي
 هاي اجتماعي  در بستر تلگرام  در شبكه

 

 

 
طـور كـه در   همان

شــكــل مشــخــص 
اسـت، بـيــشـتــريــن 
ــار  ــش ــت ــزان ان ــي م

هــاي ايـــن  پســت
موضوع در فـوريـه 

(بهـمـن مـاه  2018
 ) بوده است.1396

 بازديد پست تعداد كانال
25,980 61,800 403,854,000 

هزار پست تلگـرامـي  61هزار كانال تلگرام در سامانه فضاي مجازي ديتاك، به بيش از  800با بررسي بيش از 
 رسيم. مرتبط با موضوع مي



هـا در فضـايـي چـون  هاي سياسي و اقتصادي را بگذاريم كنار، تغيير مرجعيت اجتماعـي ايـن شـاخ اگر حتي چالش      
انـد، از  هاي جـامـعـه هاي چندسويه انعكاس بحران توان ناديده گرفت. در واقع اين افراد ضمن آنكه آينه اينستاگرام را نمي

هاي اجتماعي  اند، تبديل به مرجعي اجتماعي براي بسياري از مشكالت و بحران طرف ديگر به دليل محبوبيتي كه پيدا كرده
كم عالم بر عهده داشتند، اما اكنون اين مرجعيت نزد كساني  اند. اگر زماني مرجعيت اجتماعي را افرادي جدي و دست  شده

نـالـنـد.  آمـده مـي زنند و از اوضاع و شرايـط پـيـش كنند، بلكه شبيه ديگر كاربران غر مي حلي ارائه نمي است كه الزاما راه
توانند بـر نـفـوذ  شوند، مي ها وقتي گذشته از صفحه شخصي، در يك گروه اجتماعي مجازي هم جلودار مي ميكروسلبريتي

 شود. خود بيفزايند. با اين اتفاق مرجعيت اجتماعي به شكل قديمي خودش به چالش كشيده مي

ها بايد كمي صبور بود و فضايي ارتباطي شفـافـي  هاي ناشي از توجه بيش از حد به ميكروسلبريتي البته براي رفع آسيب      
را پديد آورد تا خود كاربران بتوانند به تشخيص برسند. روزهاي ابتدايي تولد سينما، تماشاگران موقع ديـدن فـيـلـم ورود 
قطار به ايستگاه از ترس فرار كردند. بعدها به تدريج با اين فناوري آشنا شدند. اكنون هم همين است. به جاي غر زدن سـر 

وقت خود افراد هستند كه گـول خـيـلـي از  اي كاربران افزايش يابد. آن تدريج سواد رسانه الناس بايد صبر كرد تا به  عوام
شبه  خورند. با وجود برخي تهديدها، بايد گفت كه فرهنگ ايراني يك هاي اينستاگرام را نمي هاي برخي شاخ بازي شامورتي

 ها و پيشامدها را در خود حل كرده است. شبه فرو بريزد. تجربه نشان داده كه اين فرهنگ تمامي اتفاق ساخته نشده كه يك
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 هاي خبري سايت هاي اجتماعي  در بستر وب  هاي جديد و غيررسمي در شبكه مرجعيت فرهنگي سلبريتي
 

 هاي پوشش دهنده خبرگزاري تعداد خبر 
 سايت خبري 740 خبر 12,100

در مـوضـوع در نهايت 
هاي خـبـري   سايت  وب

بـا ايراني نيز مطالعه شد. 
 1700بررسي بيـش از 

منبع خبري فارسي زبـان 
ــري  ــه خــب ــان ــام در س

هزار  12ديتاك، حدود 
خبر مرتبط با مـوضـوع 

 يافت شد.



    
164 

ايران  آينده 7139پژوهي   



 بخش  ششم

 1397سناريوهاي ايران 
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هاي پيشين با استفاده از روش تـحـلـيـل  همچون سال 1397پژوهي ايران  سناريوپردازي در آينده      
هاي پيشين  نسبت به سال 1397انجام شده است. پيشرفت پژوهش سال    (CIB)باالنس اثرات متقابل 

در روش انتخاب متغيرها براي انجام سناريوپردازي است. امسال براي نخستين بـار از روش آمـاري 
هاي كليدي استفاده شده است. اين روش هـم دقـت  قطعيت تحليل عاملي براي مشخص كردن عدم

اي از خـبـرگـان  هاي سابق دارد و هم دربردارنده نظرات طيف گسترده بسيار بيشتري نسبت به روش
است. از سوي ديگر امكان مداخله تعداد بيشتري از متغيرها را در فرآينـد سـنـاريـوپـردازي فـراهـم 

 كند كه شرح آن در جدول زير آمده است. مي

 1396و  1395هاي  هاي سال در ادامه از آنجا كه روش تحليل باالنس اثرات متقابل در گزارش       
شـود.  طور مفصل معرفي شده است در اينجا از تكرار دوباره توضيحات مربوط به آن خودداري مي به

پژوهي بدين شكل استفـاده  در عوض روش آماري تحليل عاملي كه براي نخستين بار در حوزه آينده
 شود. شكل مفصل و با جزييات معرفي مي شود به مي

 1397 1396 1395 پژوهي سال گزارش آينده

 100 100 195 تعداد كل متغيرها
تعداد متغيرهاي داراي اهميت و 

عدم قطعيت باال كه وارد 
 سناريوپردازي شدند

7 14 32 

 6 3 7 هاي كليدي قطعيت تعداد عدم

روش مورد استفاده براي كاهش 
 مسائل

متغير داراي اهميت و  7انتخاب 
 7عنوان  قطعيت باال به عدم

 قطعيت كليدي عدم

متغير داراي اهميت  14انتخاب 
بندي  قطعيت باال و دسته و عدم

ها در غالب سه گروه مسئله  آن
كه هر كدام معرف يك 

 قطعيت بود. عدم

استفاده از تحليل عاملي و 
عامل و  19متغير به  100تبديل 

داراي  عامل 6سپس انتخاب 
قطعيت باال از  اهميت و عدم

 مورد. 19ميان 

درصد متغيرهاي دخيل در 
 سناريوپردازي

3% 14% 32٪ 
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يسر داراي مقادير ويـژه امورد انتخاب شده كه بنابر قاعده ك 6عامل  19در اين گزارش پس از تحليل عاملي از بين      
مسئله ايران به كمك اين شـش  100درصد از واريانس نظرات خبرگان درباره ميزان اهميت  43است و بيش از  2باالي 

 مؤلفه قابل توضيح است. 

 

عنوان مؤلفه ششم به تحلـيـل  دارد كه با توجه به نزديكي به 1/959از ميان اين شش مؤلفه تنها مورد آخر مقدار ويژه       
 100توان گفت كه همه  ها تركيبي از چندين مسئله هستند، حتي مي كه هر يك از مؤلفه  افزوده شده است. با توجه به آن

اند. به طور دقيق، در  هنگام انتخاب متغيرهاي نهايي براي سناريوسازي مورد توجه قرار گرفته 1397مسئله ايران در سال 
اند. در ادامه با محاسبه ميانگين وزني اهـمـيـت و عـدم  مسئله مختلف در نظر گرفته شده 32ذيل اين شش مؤلفه نهايي 

دست آمده، شش مؤلفه نهايي كه از اهميت و عدم قطعيت بـااليـي بـرخـوردارنـد،  مؤلفه اصلي به 19قطعيت هر يك از 
 1397توان گفت كه براي ورود به مرحله سناريوپردازي در سـال  اند. بنابراين، مي وارد فرآيند نهايي سناريوپردازي شده

 چند تفاوت عمده رخ داده است: 

 

عالوه بر آماره ميانگين، از آماره واريانس نيز براي پيدا كردن متغيرهاي نهايي براي سناريوپردازي استفاده شده است  -1
 هاي اصلي) (از طريق تحليل عامل به شيوه تحليل مؤلفه

  

هاي اصلي بر اساس شاخص اهميت مسـائـل هـم بـا  انتخاب تعداد متغيرهاي نهايي هم با توجه به نتايج تحليل مؤلفه -2
 توجه به ميانگين وزني عدم قطعيت مسائل ذيل هر مؤلفه صورت گرفته است.

 

هايـي كـه  به جاي انتخاب تعداد منفردي از مسائل كه ميانگين هندسي اهميت و عدم قطعيت باالتري دارند، از مؤلفه -3
هاي بـرتـر  مؤلفه)، به اضافه ميانگين هندسي مؤلفه 19قابليت تبيين مقدار مشخصي از واريانس نظرات خبرگان را دارند (

قطعيت مسائل ذيل هركدام باالتر است، براي سناريوپردازي استفاده شده اسـت. بـراي  كه ميانگين وزني اهميت و عدم
 ها معيار انتخاب قرار گرفته است.  قطعيت هر يك از مؤلفه مؤلفه برتر ميانگين هندسي اهميت و عدم 6انتخاب 

 

درصد از واريانس نظـرات خـبـرگـان دربـاره  44مؤلفه برتر نهايي براي سناريونويسي، از طرفي حدود  6با انتخاب  -4
طور  اند، به مؤلفه قرار گرفته 6مسئله مختلفي كه در ذيل اين  32اهميت مسائل قابل توضيح خواهد بود و از طرف ديگر، 
 اند. ضمني در فرآيند سناريوپردازي مورد توجه قرار گرفته



هاي طبيعي و اجـتـمـاعـي  در بسياري از سيستم
هاي اصـلـي وجـود  تعداد محدودي از پيشران

هـاي  دارند كه حالت سيستم را در وضـعـيـت
دهند. هـنـگـامـي كـه از  مختلف توضيح مي

اي براي شناسايـي و  ابزارهاي متنوع و گسترده
ها استفاده شود، متغيـرهـاي  سنجش اين سيستم

مختلف و انبوهي از اطالعات ارزشمند دربـارة 
آيد در حالي كـه بـخـش  سيستم به دست مي

آمـده بـا  زيادي از اين اطـالعـات بـه دسـت
يكديگر همپوشاني دارند و بـه بـيـان نـظـريـة 
اطالعات شانـون و ويـور حشـو مـحـسـوب 

سازي اطالعات و پاسخ به  شوند. براي ساده مي
توان با اسـتـفـاده از  مشكل حشو اطالعاتي مي

هاي آماري مختلف گروهي از متغيرهاي  روش
مورد سنجش را ذيل مفاهيم يـا مـتـغـيـرهـاي 

بندي كرد كه در معناي رايـج  تري دسته بزرگ
يـاد  يا مؤلفه عاملو عام آماري از آن با عنوان 

هاي مختلفي كه بـراي آن  شود و به روش مي
 شود. گفته مي »تحليل عامل «وجود دارد

كـه » يابي محور اصلي عامل«به عبارت بهتر  
هـاي آمـاري از آن بـه  به طور عام در روش
يـاد  يا تـحـلـيـل عـامـلـي عنوان تحليل عامل

هـايـي  شود، تنها يـكـي  از انـواع روش مي
سـازي و     شود كه براي خـالـصـه محسوب مي

شـود و  ها از آن استـفـاده مـي بندي داده دسته
هـاي  هاي ديگري چون تحلـيـل مـؤلـفـه روش

وزن يـا عـمـومـي،  اصلي، حداقل مربعات بي
بيشينة انتظار و غيره  نيز وجود دارد. تـفـاوت 

ها در شيوة برخورد با موضـوع  اصلي اين روش
واريانس مشترك و واريانس خـطـا هـنـگـام 

 هاي آماري مختلف است.  استفاده از روش
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هاي مختلف آمـاري  به تعبير گسترده، روش
هـا و  سـازي داده بندي و خالصـه براي دسته

متغيرهاي مختلف كمي و كيفي، گسسسته و 
پيوسته و در سطوح مختلف سنجش اسـمـي، 

اي و مطلـق وجـود دارد. بـه  ترتيبي، فاصله
همين دليل بايد انتخـاب روش آمـاري بـر 
اساس هدف پـژوهـش انـجـام بـگـيـرد و 

هــايــي كــه  هــاي مـجــمــوعــه داده ويـژگــي
گــر بــا آن ســروكــار دارد. در  پــژوهــش

از طريق پرسشنـامـه  1397پژوهي ايران  آينده
اهميت هر يك از مسائل ايران از خـبـرگـان 

توانستنـد بـه  پرسيده شده است. خبرگان مي
 10هر يك از مسائل امتيازي بين صـفـر تـا 

بدهند كه عدد صفر به معناي عدم اهميت و 
به معناي بيشترين مـيـزان اهـمـيـت  10عدد 

هاي مختـلـف بـه   خبره با ويژگي 465است. 
پرسشنامة مربوط به اهميت مسائل ايـران در 

هــاي  پــاســخ داده و قضــاوت 1397ســال 
كارشناسانة خود را از مسير اين پيمايـش در 

 اند. اختيار قرار داده

تحليل عاملي اكـتـشـافـي 
 1397مسائل ايران در سال 

اگر تصور كنيم كه هر يك از خـبـرگـان بـر  
مبناي مشاهدات خود به امتيازدهي به هر يـك 

انـد، مـاتـريسـي بـا ابـعـاد  از مسائل پرداخـتـه
465X100   خواهيم داشت كه مجمـوعـه دادة

دهـد.  اوليه براي تحليل عامل را تشـكـيـل مـي
هدف از اين تحليل پيدا كردن تعداد محدودي 

ها يا عوامل است كه در كنار يكديگـر  از مؤلفه
قابليت توصيف درصدي مشخص از تغيـيـرات 
يا واريانس نظرات خبرگان را داشـتـه بـاشـد. 

مسئلة برتر ايـران بـر اسـاس  100بدين ترتيب 
هاي جديد قـادر  معيار ميزان تغييراتي كه مؤلفه

به توضيح آن هستند، به تـعـداد كـمـتـري از 
 شوند.  هاي اصلي تبديل مي مؤلفه

بر اين اساس، در اين گزارش تحـلـيـل عـامـل 
اكتشافي صورت گرفته است زيـرا هـدف نـه 
تأييد عوامل پنهان در نظـر گـرفـتـه شـده در 
چارچوبي نظري، كه يافتن تعداد محـدودي از 
عوامل است كه قابليت تببين واريانس مشترك 
ميان نظرات خبرگان را به ميزاني قـابـل قـبـول 

 داشته باشد. 
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براي مشخص شدن بهتر هدف از تحليل عامل اكتشافي، تصور كنيد كه سيستمي از تنها دو متغير اصلي تشكيل شده باشد و تعدادي از      
توان نظر هر يك از خبرگان دربارة دو  خبرگان دربارة اهميت هر يك از اين دو متغير قضاوت كرده باشند. براي نمايش اين دو متغير مي

توان ساختارهايي را در  متغير را در يك دستگاه مختصات دوبعدي و از طريق نمودارهاي پراكنش نشان داد. سپس به صورت چشمي مي
 ميان نظرات خبرگان شناسايي كرد.

اند، بيشتر شود. در نـتـيـجـه ديـگـر بـا  متغير و تعداد خبرگاني كه در قضاوت شركت كرده 100حال تصور كنيد كه تعداد متغيرها به      
تـوان  سازي كرد امـا مـي توان نظرات خبرگان دربارة متغيرهاي مختلف را بصري بعدي به راحتي نمي استفاده از نمودارهاي دوبعدي و سه

اي بر روي اين فضا را به خود اختصاص دهد. حال با افـراز ايـن  بعدي را تصور كرد كه در آن نظر هر يك از خبرگان نقطه 100فضايي 
 توان ساختارهاي مشابهي را در ميان نظرات خبرگان شناسايي كرد.  هاي محاسباتي مي بعدي با استفاده از الگوريتم 100فضاي 

هاي اصلي و ديگر  هدف از تحليل مؤلفه     
هاي كاهش ابعاد، تبديل ايـن فضـاي  روش
بعدي به تعداد كمتري از ابعاد است به  100

) همپوشاني و حشـو مـيـان 1صورتي كه (
) بـا 2اطالعـات كـاهـش پـيـدا كـنـد؛ (

سازي مجموعة داده امكان تـفـسـيـر  خالصه
بندي تـعـدادي  ) با گروه3بهتر فراهم شود؛ (

از متغيرهاي آشكار در يك يا چند عامل يا 
هاي اصـلـي سـيـسـتـم  مؤلفة پنهان پيشران

) با شناسايي مـجـمـوعـة 4شناسايي شود و (
تر و جديدي از متغيـرهـا، امـكـان  كوچك
هاي آمـاري بـعـدي فـراهـم شـود.  تحليل

مراحل انجام تحليل عامـل اكـتـشـافـي در 
 مـقـابـلدر شكل  1397پژوهي ايران  آينده

 نمايش داده شده است. 
). كاربرد روش 1396شكل همراه با جرح و تعديل مخصوص به اين پژوهش، از مقالة زير اقتباس شده است:  زبردست، اسفنديار (

 اي (موردپژوهشي: سنجش وضعيت پايداري اجتماعي در كالنشهر تهران) ريزي شهري و منطقه در برنامه (EFA)تحليل عامل اكتشافي
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 ها براي انجام تحليل عامل كنترل تناسب داده
هاي موجود بـراي  كه مشخص كنيم آيا تعداد نمونه  انجام اين مرحله از تحليل مستلزم پاسخ به دو پرسش مجزا است. نخست آن 

ها يا مشاهدات به تعداد متـغـيـرهـا اهـمـيـت  كند يا نه. براي پاسخ به اين پرسش نسبت تعداد نمونه انجام تحليل عامل كفايت مي
و KMO در منابع آمده است اما مـعـمـوالً از دو آزمـون  1به  20تا  1به  3اساسي دارد. براي اين نسبت مقادير مختلفي چون 

مسـئـلـة ايـران  100مجموعة  1397پژوهي ايران  شود. در آينده بارتلت براي اطمنيان از اين موضوع استفاده مي-آزمون كرويت
يا مشاهده در نظـر گـرفـتـه شـده   هاي مجموعه داده و قضاوت هر يك از كارشناسان به عنوان يك نمونه متغيرها يا همان ستون

برقرار است. همچنين براي  3به  1مشاهده يا نمونه وارد تحليل عاملي شده است و حداقل نسبت  465متغير و  100است. بنابراين، 
 اطمنيان از كفايت تعداد مشاهدات نتايج اين دو آزمون آماري نيز در جداول زير آمده است. 

 KMO( 0/942آزمون كفايت نمونه كايسر، مير و اولكين (
 

 آزمون بارتلت كروي
 28045/792 حدود خي دو (مربع كاي)

 4950 درجه آزادي
 0/000 معناداري

كه مخفف كايسر، مير و اولكين است، مبتنـي بـر مـحـاسـبـة سـهـم KMO اساس آزمون       
واريانس ميان متغيرهاي مختلف  و تخمين اين موضوع است كه چه ميزان از اين واريانس ممكن 
است مشترك باشد. پس از گرفتن ميانگين ميان ضرايب دوتايي محاسبه شده ميان متغـيـرهـا، در 

تـر بـاشـد،  عددي بين صفر و يك خواهد بود كه هرچه به يك نزديـك   KMOنهايت شاخص
ها براي انجام تحليل عـامـلـي  شود و در نتيجه، مجموعة داده تناسب مشاهدات با متغيرها تأييد مي

بسـيـار  0/9قابل قبول است و ضرايـب بـاالي  0/6مناسب است. به طور مرسوم، ضرايب باالي 
 شود.  مطلوب محسوب مي

بارتلت نيز در واقع نوعي آزمون فرض آماري است. فرض صـفـر آزمـون -آزمون كرويت      
هاي مختلفي از مشاهدات است. به عبارت بهتر، اگر چنـديـن  هاي نمونه مبتني بر همگني واريانس

مشاهدة گردآوري شده براي اين گزارش بگيريم و واريانس متـغـيـرهـا را  465نمونة مختلف از 
ها با يكديگر برابرند. در صـورت  گويد كه اين واريانس محاسبه كنيم، فرض صفر اين آزمون مي

هاي جمعيت است تأييد  عدم تأييد فرض صفر، فرض يك آزمون كه مبتني بر ناهمگني واريانس
گونه كه از جدول  شود و در نتيجه، مجموعة داده براي انجام تحليل عامل مناسب نيست. همان مي

 كند.  باال مشخص است، هردو آزمون تناسب داده براي انجام تحليل عامل را تأييد مي
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 تعيين روش و تعداد عوامل
يـابـي  عـامـل«هاي مختلف دو روش  گيرد اما از ميان روش هاي مختلفي صورت مي گونه كه گفتيم استخراج عوامل به شيوه همان      

از شهرت بيشتري برخوردارند. روش اول همان روشي است كه در كاربرد مـرسـوم از    »هاي اصلي تحليل مؤلفه«و    »محور اصلي
هاست.  دست كم سه نوع از واريـانـس  كنند. تفاوت اين دو  روش در نوع برخورد با انواع واريانس آن با عنوان تحليل عاملي ياد مي

 در تحليل عامل وجود دارد كه بايد به آن توجه كرد: واريانس مشترك، واريانس خاص و واريانس خطا.

هـاي  شود. هنگام تحليل عامل اكتشافي، بسته به اهداف پژوهش و نوع داده به مجموع اين سه نوع واريانس، واريانس كل گفته مي      
هاي اصلي و اگر تنها واريانس مشترك در نظر گـرفـتـه شـود، از  موجود اگر واريانس كل در نظر گرفته شود از روش تحليل مؤلفه

شود. به عبارت بهتر، پس از استخراج ماتريس همبستگي يا ماتريس كـوواريـانـس، اگـر مـقـاديـر  يابي محور اصلي استفاده مي عامل
يابي محور اصلي و اگر مقادير قطري ماتريس يك در نظـر گـرفـتـه  مشترك به عنوان مقادير قطر اصلي انتخاب شوند، از روش عامل

هاي اصلي براي شناسايي عوامل نهايي استفاده شده است. با وجود تفاوت در اين دو نوع اصلي تـحـلـيـل  شوند از روش تحليل مؤلفه
از نظر تعداد عوامل و درصـد واريـانـس  افزار هاي مختلف استخراج عوامل در نرم دهد كه روش عامل اكتشافي، جدول زير نشان مي

 بندي مسائل ذيل عوامل مختلف تاحدودي متفاوت است.  دهند هرچند دسته تبيين شده دقيقاً نتايج يكساني را ارائه مي

 تعداد عوامل نهايي افزار) روش استخراج عوامل (با استفاده از نرم
 (با معيار كايسر)

درصد تجمعي 
 واريانس تبيين شده

 Principal Axis Factoring( 18 69/918يابي محور اصلي ( عامل
 Principal Component Analysis( 18 69/918هاي اصلي ( تحليل مؤلفه

 Unweighted Least Square( 18 69/918وزن ( حداقل مربعات بي
 Generalized Least Square( 18 69/918حداقل مربعات عمومي (

 Maximum Likelihood( 18 69/918بيشينة انتظار (
 Alpha Factoring( 18 69/918يابي آلفا ( عامل
 Image Factoring( 18 69/918يابي تصوير ( عامل

هاي اصلي وجود دارد. نخست آن كـه هـدف،  در اين پژوهش دو دليل عمده براي استفاده از روش تحليل مؤلفه
هايي است كه بتوانند بيشترين ميزان تغييرات را توضيح دهند. به عبارت بهتر، هـدف پـيـدا  شناسايي كمترين عامل

كردن ابعاد پنهان در متغيرهاي اصلي نيست. براي مثال، هنگام تحليل در علوم اجتماعي ممكن است هـدف پـيـدا 
اي كه بتواند دو بعد مربوط به يك پديدة اجتماعي (مثالً دو بعد  گونه هاي آماري باشد به كردن عامل پنهان در داده

يابي محور  اعتماد و روابط اجتماعي در متغير پنهان سرماية اجتماعي) را توضيح دهد. در اين حالت استفاده از عامل
اصلي نتايج بهتري خواهد داشت زيرا واريانس خاص مربوط به دو بعد اعتماد و روابط اجتماعي و واريانس خـطـا 

برد. اما در پـژوهـش حـاضـر  را با قرار دادن مقادير مشتركات در قطر ماتريس همبستگي يا كوواريانس از بين مي
تك متغيرها (واريانس خاص) نيز بـايـد در  هاي ذهني خبرگان دربارة ميزان اهميت تك مشخص است كه قضاوت

 هاي اصلي استفاده شده است. هاي نهايي در نظر گرفته شود. در نتيجه از روش تحليل مؤلفه انتخاب مؤلفه
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دهي  مسئله و مقياس نمره 100دليل دوم آن است كه با توجه به شناخت قبلي از پرسشنامة مربوط به پژوهش كه شامل       
مقايسة ذهني را انجام دهند تا پرسشنامه تكميـل شـود. ايـن  1000فرض بايد حدود  طور پيش صفر تا ده است، خبرگان به

دهد. در نتيـجـه  ها افزايش مي هاي ذهني ناشي از تصادف را در داده حجم عظيم فعاليت ذهني امكان ايجاد خطا و قضاوت
الزم است كه به واريانس خطا نيز در انتخاب روش تحليل عامل توجه شود. بنابراين،  هم با توجه به هدف پژوهش هم بـا 

 هاي اصلي استفاده شده است. ها از روش تحليل مؤلفه هاي موجود در داده توجه به شناخت قبلي از انواع واريانس

سازي كرد. هدف از تحلـيـل  توان در فضايي صدبعدي بصري متغير را مي 100فرض، مشاهدات مربوط به  طور پيش به      
اي كه بيشترين ميزان تغييرات قابل توضيح باشد. قواعد متـعـددي بـراي  گونه عامل شناسايي تعداد كمتري از ابعاد است به

انتخاب تعداد بهينة عوامل وجود دارد كه قاعدة كايسر، آزمون و نمودار دامنة كوه، درصد تجمعي تغييـرات و غـيـره از 
گويد، مـقـاديـر  هاست. در اين پژوهش از دو قاعدة كايسر و درصد تجمعي استفاده شده است. قاعدة كايسر مي جملة آن

ها يك يا بيشتر از يك باشد، عوامل بهينة قابل انتخاب براي تحليل عاملي هستند. قاعدة  ويژه عوامل متعامدي كه مقدار آن
درصـد از واريـانـس  60اي ادامه يابد كه  درصد تجمعي نيز مبتني بر اين است كه انتخاب عوامل دست كم بايد تا مرحله

 داده توضيح داده شود.

 SPSSعالوه بر قواعد انتخاب تعداد عوامل بهينه، يكي از داليل اصلي شباهت در نتايج جدول فوق آن است كـه       

شوند از ضريب همبستگي پيرسون بـراي تشـكـيـل مـاتـريـس  اي يا نسبي سنجيده مي براي متغيرهايي كه در سطح فاصله
هاي مختلف استخـراج  شود كه در ادامه الگوريتم كند. اين موضوع سبب مي همبستگي اوليه براي تحليل عامل استفاده مي

گونه كه گفتيم، براي اين سطوح ضرايب همبستگـي كـنـدال،  عوامل نتايجي تقريباً يكسان داشته باشند در حالي كه همان
تر باشند. هنگامي كه ضرايب همبستگي مربوط به ماتريس هبستگي اولـيـه بـه شـيـوة  اسپيرمن و غيره ممكن است مناسب

هاي مختلف نيز به محاسبة مقادير ويژه و بارهاي عاملي متفـاوتـي  متفاوتي محاسبه شود، مراحل بعدي تحليل عامل به شيوه
بندي مسائل ذيل عوامل مـخـتـلـف نشـان  منجر خواهد شد كه خود را در اعمال قاعدة انتخاب تعداد بهينة عوامل و دسته

توان ضرايب همبستگي مختلفي را بـراي تشـكـيـل  مي  XLSTATافزار ، در نرمSPSSافزار  خواهد داد. بر خالف نرم
 ماتريس همبستگي اوليه انتخاب كرد كه تفاوت در نتايج نهايي در جدول زير قابل مشاهده است. 

 

 تعداد عوامل نهايي هاي اصلي ضريب همبستگي مورد استفاده براي تحليل مؤلفه
 (با معيار كايسر)

درصد تجمعي 
 واريانس تبيين شده

 69/664 18 ) (پارامتري)nضريب همبستگي پيرسون (
 69/664 18 ) (پارامتري)n-1ضريب همبستگي پيرسون (

 66/525 17 اي اسپيرمن (ناپارامتري) ضريب رتبه
 59/231 18 اي كندال تاو (ناپارامتري) ضريب رتبه
 72/526 17 (پارامتري) Polychoricكريك  اي پلي ضريب رتبه
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گونه كه مشخص است، با توجه به نحوة سنجش اهميت مسائل در اين گزارش استفاده از ضرايب همبستگـي مـخـتـلـف  همان      
هاي مربوط به هر يك از ايـن ضـرايـب تـوجـه كـرد. ضـريـب  فرض اي و نسبي ممكن است اما بايد به پيش هاي رتبه براي سنجه

) 3) بين متغيرها رابطة خطي بـرقـرار بـاشـد و (2ها نرمال باشد، ( ) توزيع داده1همبستگي پيرسون هنگامي قابل استفاده است كه (
كريك هنگامي قابل استفاده هستـنـد كـه آمـار  مشاهدات باالي خط رگرسيون قرار بگيرد. به عبارت بهتر، ضرايب پيرسون و پلي

مسئلـة ايـران در سـال  100پارامتري قابل استفاده باشد. در نتيجه براي فهم اين موضوع آزمون نرمال بودن شاپيرو براي هريك از 
كنند و در نتيجه استفاده از ضـرايـب  يك از متغيرها از توزيع نرمال پيروي نمي دهد كه هيچ آزمون شده است. نتايج نشان مي 1397

 همبستگي ناپارامتري دقت بيشتري خواهد داشت. 

كند، استفاده از ضريب همبستگي اسپيرمن و كندال بـراي تـحـلـيـل  ها از توزيع نرمال پيروي نمي با توجه به آن كه توزيع داده      
گونه كه جدول صفـحـه قـبـل  آيد آن است كه همان هاي اصلي نتايج بهتري خواهد داشت. مشكلي كه در اينجا به وجود مي مؤلفه

هاي نهايي براي چرخش عامل و درصد واريانس تبيين شده در اين دو روش با يكديگر متفاوتند. ضريب  دهد، تعداد مؤلفه نشان مي
ها را دارد اما براي استفاده از ضـريـب  اي اسپيرمن با تعداد كمتري از عوامل توان توضيح درصد بيشتري از واريانس ميان داده رتبه

درصد تبيين واريانس، نيازمند استفاده از يك عامل بيشتر است. بنابراين، براي اطمينان از صحـت  60كندال براي رسيدن به حداقل 
 اند.  نتايج نهايي چرخش عوامل با استفاده از هر دو ضريب انجام گرفته و نتايج با يكديگر مقايسه شده

 عوامل الزم با استفاده از ضريب اسپيرمن عوامل الزم با استفاده از ضريب كندال
 درصد تجمعي درصد واريانس مقادير ويژه درصد تجمعي درصد واريانس مقادير ويژه ها مؤلفه
F1 27.966 27.966 27.966 34.157 34.157 34.157 
F2 5.034 5.034 33.000 5.866 5.866 40.023 
F3 3.537 3.537 36.537 3.918 3.918 43.941 
F4 2.748 2.748 39.285 3.041 3.041 46.981 
F5 2.227 2.227 41.511 2.391 2.391 49.372 
F6 1.952 1.952 43.463 2.050 2.050 51.423 
F7 1.862 1.862 45.325 1.967 1.967 53.390 
F8 1.646 1.646 46.971 1.761 1.761 55.152 
F9 1.484 1.484 48.455 1.560 1.560 56.712 

F10 1.394 1.394 49.849 1.394 1.394 58.106 
F11 1.336 1.336 51.185 1.368 1.368 59.474 
F12 1.313 1.313 52.497 1.338 1.338 60.811 
F13 1.223 1.223 53.721 1.236 1.236 62.047 
F14 1.207 1.207 54.927 1.197 1.197 63.244 
F15 1.127 1.127 56.054 1.140 1.140 64.384 
F16 1.117 1.117 57.171 1.101 1.101 65.485 
F17 1.050 1.050 58.220 1.040 1.040 66.525 
F18 1.010 1.010 59.231 0.982 0.982 67.507 
F19 0.967 0.967 60.197 … … … 
F20 0.944 0.944 61.141 … … … 
F21 0.933 0.933 62.073 … … … 
F22 0.929 0.929 63.002 … … … 
F23 0.892 0.892 63.894 … … … 

... ... ... ... … … … 
F99 0.217 0.217 99.798 0.084 0.084 99.924 

F100 0.202 0.202 100.000 0.076 0.076 100.000 

به بعد، با قاعدة كايسر نيازي به انتخاب عوامل جديد نيست. با استفاده از معيار درصد تجـمـعـي،  18مشخص است كه از عامل       
درصد برسد، انتخاب عوامل بيشتر چندان ضرورتـي نـدارد. در  60هنگامي كه درصد تجمعي واريانس توضيح داده شده به باالي 

هاي نهايي در نظر گرفته شود اما پيش از انتخاب روش دوران مـتـعـامـد  عامل براي اين پژوهش بايد به عنوان مؤلفه 19يا  18نتيجه 
 گيري كرد.  بايد دربارة انتخاب شيوة دوران عوامل تصميم
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 انتخاب روش دوران عامل
گذاري نهايي عوامل است. تصور كنيد مشاهدات مربـوط بـه  هدف از دوران عوامل تسهيل تفسير نتايج و نام      

تـوان بـر  سازي شده باشند. در نتيجه هر نقطه روي اين نمودار را مـي دو متغير بر روي محورهاي پراكنش بصري
اي دوران دهيم كه مـقـاديـر  گونه روي دو محور افقي و عمودي تصوير كرد. حال اگر محورهاي مختصات را به

مربوط به تصوير كردن مشاهدات مربوط به يكي از اين دو متغير بر روي يكي از محورهاي مختصات بيشـيـنـه و 
مقادير مربوط به تصوير مشاهدات مربوط به متغير ديگر بر روي محور دوم بيشينه شود، امكان تفسيـر نـتـايـج بـا 

 گيرد. سهولت بيشتري صورت مي

به بيان محاسباتي، واريانس تبيين شده در مرحلة اول تحليل عامل بار ديگر بر روي تعداد كمتري از عـوامـل        
دهندة تعـدادي از مـتـغـيـرهـاي  اي كه هر يك از عوامل جديد توضيح گونه شود به نهايي انتخاب شده توزيع مي

مشاهده شده باشند و به بيان بهتر، بيشترين بار عاملي را تنها بر روي يكي از عوامل داشته باشند. بنابراين، هـنـگـام 
دوران عوامل واريانسي كه در مرحلة نخست با تعداد مشخصي از عوامل توضيح داده شده است، بدون تغيير باقي 

اي كه بيشترين ميزان واريانس هر يـك از  گونه شود به ماند اما اين واريانس با دوران عوامل مجدداً توزيع مي مي
 متغيرها تنها بر روي يكي از عوامل قرار بگيرد. 

بندي در اين زمينه دوران مـتـعـامـد و  ترين دسته گيرد اما مهم هاي مختلفي انجام مي چرخش عوامل به روش      
مانند و  متمايل مورب است. در دوران متعامد محورهاي مختصات پس از دوران عوامل بر يكديگر عمود باقي مي

هـاي  لحاظ محاسباتي از روش در نتيجه هنگامي مناسب است كه عوامل از يكديگر مستقل باشند. دوران متعامد به
شود كه هريك مزايا و كاربردهاي ويژة خـود را  مختلفي چون واريماكس، كوارتيماكس و وايماكس انجام مي

دارند. پس از آن كه دوران صورت گرفت، از ضرايب ماتريس همبستگي ميان عوامل و متغيرها بـا عـنـوان بـار 
بندي متغيرها در ذيل عوامل خواهد بود. در دوران مـورب مـتـمـايـل  شود كه معيار نهايي براي دسته عامل ياد مي

اي با يكديگر داشـتـه بـاشـنـد.  عوامل پس از دوران الزاماً بر يكديگر عمود نخواهند بود و ممكن است هر زاويه
شود كه ميان عوامل همبستگي وجود داشتـه بـاشـد. دوران  بنابراين، هنگامي از دوران مورب متمايل استفاده مي

 شود.  اوبليمين و پرومكس انجام مي هاي مختلفي چون دايركت  لحاظ محاسباتي از روش مورب متمايل نيز به

روش محاسباتي اوبليمين روش اصلي دوران مورب مايل عوامل و روش پرومكس در واقع تخميني از روش       
كند. پس از دوران با استفاده از ضرايب ماتريس الگوي  تر مي هاي بزرگ محاسبات را ساده اول است كه در داده

هاي رگرسيوني است و ضرايب ماتريس ساختار عوامل كه مشابه  عوامل كه مشابه با ضرايب رگرسيوني در تحليل
طور كـلـي دوران  شود. به بندي متغيرها استفاده مي با ماتريس بار عامل در روش متعامد است، براي تفسير و دسته

شود و در نتيجه، معموالً پس از مطالعة ميزان همبسـتـگـي  متعامد نوع خاصي از دوران مورب متمايل محسوب مي
 شود.  گيري مي ميان عوامل با استفاده از دوران متمايل مورب، دربارة استفاده از دوران متعامد تصميم
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بر همين اساس، در اين پژوهش نيز نخست دوران عوامل به شيوة مورب متعامد و با استـفـاده 
 19از روش اوبليمين و با ضريب دلتاي صفر انجام گرفته است و ماتريس همبستگـي مـيـان 

عامل استخراج شده مطالعه شده است. از آنجا كه همبستگي ميان تعدادي از عوامل نـهـايـي 
است، نتايج نهايي بر اساس دوران تمايل مورب اوبليمين با استفـاده  0/32باالتر از قدر مطلق 

از دو ضريب اسپيرمن و كندال گزارش شده است. در جداول اين صفحه و صـفـحـه بـعـد 
 همبستگي ميان عوامل گزارش شده است. 

 اي كندال) همبستگي ميان عوامل پس از دوران مورب مايل اوبليمين (بر اساس ضريب همبستگي رتبه
    D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D1

1 
D12 D13 D14 D15 D16 D17 D18 D19 

 كيفيت سالمت
D1 1.000 0.203 0.163 0.246 0.391 0.296 -0.113 0.142 0.161 0.300 0.371 0.220 0.331 0.044 0.162 0.238 0.307 0.177 0.081 

 تحوالت فرهنگي
D2  1.000 0.173 0.363 0.024 0.114 -0.018 -0.137 0.092 0.455 0.342 0.117 0.222 0.022 -0.044 0.132 0.055 0.157 0.103 

 انسجام اجتماعي
D3   1.000 -0.032 0.103 0.067 0.169 -0.047 0.179 0.281 0.203 0.287 0.183 0.310 0.148 0.292 0.186 -0.016 0.131 

 اي امنيت منطقه
D4    1.000 0.114 0.114 0.087 -0.021 -0.012 0.355 0.264 0.137 0.239 0.280 -0.074 0.104 0.071 0.170 0.308 

 هاي محيط زيست آلودگي
D5     1.000 0.379 0.071 0.305 0.219 0.179 0.352 0.299 0.383 0.185 0.118 0.167 0.393 0.249 0.133 

 توسعه اقتصادي
D6      1.000 0.008 0.073 0.228 0.193 0.232 0.107 0.317 0.137 0.173 0.182 0.256 0.322 0.124 

 كيفيت حكمراني
D7       1.000 0.111 -0.005 0.055 0.081 0.105 0.137 0.185 -0.047 0.186 0.056 0.040 0.099 

 انسداد تحول اقتصادي
D8        1.000 0.107 -0.015 0.142 -0.012 0.083 -0.038 0.051 0.018 0.100 0.140 -0.050 

 اقتصاد كالن
D9         1.000 0.092 0.142 0.245 0.215 0.146 0.212 0.107 0.059 0.121 0.039 

 هاي اجتماعي تقابل
D10          1.000 0.402 0.175 0.356 0.232 0.076 0.250 0.063 0.114 0.222 

 هاي اجتماعي آسيب
D11           1.000 0.231 0.426 0.192 0.160 0.272 0.252 0.221 0.207 

 بحران آب
D12            1.000 0.273 0.213 0.269 0.100 0.272 0.156 0.165 

 آموزش و تحقيقات
D13             1.000 0.165 0.048 0.277 0.337 0.243 0.195 

 داخليثبات 
D14              1.000 0.140 0.248 0.146 -0.072 0.358 

 بحران نهادهاي مالي
D15               1.000 -0.067 0.153 0.021 0.165 

 ها رسانه
D16                1.000 0.142 0.141 0.177 

 آموزش و پرورش
D17                 1.000 0.221 0.121 

 گردش سرمايه
D18                  1.000 0.111 

 سياست جهاني
D19                                     1.000 
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 اي اسپيرمن) همبستگي ميان عوامل پس از دوران مورب مايل اوبليمين (بر اساس ضريب همبستگي رتبه
    D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 D13 D14 D15 D16 D17 

 كيفيت سالمت
D1 1.000 0.149 0.034 0.183 -0.102 0.253 0.370 -0.039 0.158 0.262 0.322 0.213 0.127 0.304 0.158 0.239 0.256 

 تحوالت فرهنگي
D2  1.000 -0.044 0.295 -0.035 0.077 0.008 0.065 0.109 0.406 0.270 0.102 0.146 0.174 -0.010 0.183 0.078 

 ثبات داخلي
D3   1.000 0.242 0.181 -0.040 0.141 0.176 0.145 0.166 0.124 0.129 0.245 0.048 0.132 0.173 0.133 

 اي امنيت منطقه
D4    1.000 0.127 0.129 0.144 0.105 0.065 0.366 0.275 0.183 0.018 0.266 -0.035 0.155 0.123 

 كيفيت حكمراني
D5     1.000 0.053 0.105 -0.063 0.063 0.061 0.094 0.126 0.181 0.134 0.006 0.205 0.143 

 توسعه اقتصادي
D6      1.000 0.357 -0.041 0.228 0.123 0.222 0.119 -0.053 0.284 0.140 0.154 0.235 

 هاي محيط زيست آلودگي
D7       1.000 -0.124 0.260 0.177 0.369 0.345 0.098 0.412 0.124 0.154 0.384 

 سياست جهاني
D8        1.000 -0.012 0.078 0.002 0.071 0.111 -0.008 0.089 0.050 0.038 

 اقتصاد كالن
D9         1.000 0.113 0.193 0.293 0.178 0.243 0.245 0.166 0.124 

 هاي اجتماعي تقابل
D10          1.000 0.365 0.166 0.247 0.321 0.073 0.269 0.081 

 هاي اجتماعي آسيب
D11           1.000 0.253 0.199 0.432 0.175 0.270 0.262 

 هاي ساختاري بحران
D12            1.000 0.283 0.288 0.304 0.145 0.328 

 انسجام اجتماعي
D13             1.000 0.129 0.140 0.289 0.211 

 آموزش و تحقيقات
D14              1.000 0.063 0.275 0.367 

 هاي مالي بحران نهاد
D15               1.000 -0.051 0.167 

 ها رسانه
D16                1.000 0.171 

 آموزش و پرورش
D17                                 1.000 

دارند، در واقع ضرايبي هستند كه همبستگي شديد مـيـان دو  0/32هايي كه همبستگي باالتر از  ضريب
اند. براي مثال، در تحلـيـل  زمينه خاكستري در جداول نشان داده شده  كنند و با پس عامل را گزارش مي

 و  D10هاي اجتمـاعـي هاي اجتماعي و تقابل عامل با استفاده از ضريب كندال ميان دو عامل آسيب

D11 هاي محيط زيست  و ميان دو عامل كيفيت سالمت و آلودگي D1  و D5  همبسـتـگـي شـديـد
وجود دارد. به همين ترتيب با مراجعه به جدول همبستگي عوامل بر اساس ضريب اسپيرمن، براي مثال، 

همبستگي شديد وجود دارد. بنابرايـن،  »آموزش و تحقيقات«و  »آموزش و پرورش«ميان دو عامل 
اگرچه از جداول همبستگي ميان عوامل براي انتخاب روش دوران مورب متمايل عوامل استفاده شـده 

 توان براي تفسير همبستگي ميان عوامل استفاده كرد.  است اما از خود اين جداول نيز مي
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 گذاري عوامل تفسير و نام

گذاري عوامل هم مالحظات مفهومي هم مالحظات محاسباتي اهميت دارد. اگـرچـه   براي تفسير و نام      
فـرض ذيـل آن  طور پـيـش در ذيل هر يك از عوامل دارند، بايد به 0/4متغيرهايي كه بار عاملي باالتر از 

عوامل قرار بگيرند، اما مالحظات مفهومي نيز اهميت دارد زيرا تفاوت ميان بارهاي عـامـلـي تـعـدادي از 
متغيرها ذيل دو يا سه عامل در حدود صدم و گاه هزارم است. بنابراين، در اينجا بـا تـوجـه بـه مـاهـيـت 

گيرند، از اهميت بسـيـاري  اكتشافي تحليل رابطة مفهومي ميان متغيرها يا مسائلي كه ذيل هر عامل قرار مي
گذاري نهايي عوامل به آن توجـه  برخوردار است و هم بايد در قرار دادن مسائل ذيل يك عامل هم در نام

 ويژه صورت بگيرد. 

گونه كه گفتيم تحليل عامل اكـتـشـافـي بـا  گذاري عوامل در اين پژوهش، همان به منظور تفسير و نام      
اي اسپيرمن هم بـا  هاي اصلي هم با استفاده از ضريب همبستگي رتبه استفاده از شيوة استخراج تحليل مؤلفه

اند. روش مقايسه  اي كندال صورت گرفته و نتايج با يكديگر مقايسه شده استفاده از ضريب همبستگي رتبه
اي  بندي متغيرها ذيل عوامل اصلي با استفاده از ضريب همبستگي رتبه صورت است كه نخست، دسته بدين

عامل انجام گرفته است و در مرحلة بعد اين نتايج، با نتايج حاصل از تحـلـيـل عـامـل بـا  17اسپيرمن و با 
 عامل مقايسه شده است.  19اي كندال و با  استفاده از ضريب همبستگي رتبه

گذاري و تفسير عوامل نشـان  اي از اهميت اصلي اين دو تحليل موازي خود را هنگام نام بخش عمده       
كـنـد.  پذير مـي لحاظ مفهومي امكان مقايسة ميان نتايج را امكان دهد زيرا هم به لحاظ محاسباتي هم به مي

را بـه لـحـاظ  1397مسئلة ايران در سال  100گونه كه گفتيم، نتايج تحليل بر اساس ضريب اسپيرمن  همان
درصد واريانس تبيين شده، اسـتـفـاده از  60عامل و با استفاده از دو قانون كايسر و حداقل  17اهميت در 

 كند. عامل خالصه مي 19اي كندال مسائل را در  ضريب همبستگي رتبه

گيرند؛ فـارغ از  هاي مشابه قرار مي بندي درصد از متغيرها در دسته 86در ادامه با مرور بارهاي عاملي،       
مسئلة ديگر هنگام انـجـام تـحـلـيـل در  14اند.  ها برگزيده گران به شيوة كيفي براي آن نامي كه پژوهش

 اند.  اند كه در جدول صفحه بعد نشان داده شده هاي متفاوتي قرار گرفته بندي دسته
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گونه كه از جدول فوق مشخص است، بسياري از اين عوامل شدت بار عاملي (همبستگي) كمي با عوامل در هـردو تـحـلـيـل دارنـد.  همان      
بايد از تحليل كنار گذاشته شوند و دوباره تحليل عامل اكتشافي صورت بگيرد اما در اين  0/4اي معتقدند كه بارهاي عاملي كمتر از  اگرچه عده

اي كه حذف يك يا چند گـويـه آسـيـب  هاي پرسشنامه نظر شده است و دليل آن اين است كه برخالف پيمايش  پژوهش از اين موضوع صرف
جا حذف يك يا چند مسئله به معناي از ميان رفتن جامعيت كليت پژوهـش خـواهـد  هاي نظري نخواهد زد، در اين چنداني به اعتبار نهايي سازه

بيشتر معياري تجربي و كاربردي است و بـراي مـثـال، در  0/4بود كه به شناسايي مسائل اختصاص دارد. عالوه بر اين، معيار بار عاملي باالتر از 
درصد پييشنهاد شده است. در اين پژوهش  1درصد و  5داري  در سطح معني 0/15و   0/11استفاده از قاعدة بار عاملي باالتر از  300حجم نمونة 

 6دارند. با استفاده از ضريب اسپيرمن، تنهـا  0/4تا  0/3درصد از مسائل بار عاملي بين  17و  15با استفاده از ضريب اسپيرمن و كندال، به ترتيب 
 رسد.  نظر مي دارند كه قابل قبول به 0/3تا  0/2درصد از مسائل بار عاملي بين  3درصد از مسائل و با استفاده از ضريب كندال تنها 

ي گيرند، ادبيات نظري و تجـربـ براي انتخاب نام نهايي مسائل عالوه بر موارد محاسباتي، به ماهيت كيفي مسائلي كه ذيل يك عامل قرار مي      
هاي گذشته مراجعه شده است. همچنين تالش شده است تا در هـر دو  پژوهي در سال هاي پيشين آينده قابل طرح در هر مورد و نيز به گزارش

گذاري مشابه استفاده شود. در تحليل با استفاده از ضريب كـنـدال،  نوع تحليل بر اساس ضريب اسپيرمن و كندال تا جايي كه ممكن است از نام
المللي، سياست خارجي دولت اياالت متحده آمريكا، مناقشات حقوق زنـان  هاي بين عامل نوزدهم با عنوان سياست جهاني به چهار مسئلة تحريم

عامل كليدي صورت گرفته است، دو مسئلة مناقشات  17و حقوق اساسي و شهروندي اختصاص دارد. در تحليل بر اساس ضريب اسپيرمن كه با 
اي و  المللي ذيل عامل امنيت منطقه هاي بين حقوق زنان و سياست خارجي دولت اياالت متحده آمريكا ذيل عامل سياست جهاني، مسئلة تحريم

گونه كه مشخص است، تفاوت اتخاذ رويكرد داخـلـي يـا  اند. همان بندي شده مسئلة حقوق اساسي و شهروندي ذيل عامل ثبات اجتماعي دسته
هـاي  ها كامالً آشكار است و اهميت استفاده از تـحـلـيـل بندي خارجي به مسائلي كه هم بعد داخلي هم بعد خارجي دارند، در تفاوت ميان دسته

بندي ديگر مسائل داراي اخـتـالف  دهد. همين موضوع دربارة دسته بندي مسائل را نشان مي هاي كيفي براي دسته محاسباتي موازي و نيز تحليل
 اقتصادي، سياسي، علم و فناوري و سالمت قابل بيان است. 

بار عاملي  حوزه موضوعي
با ضريب 
 كندال

نامگذاري عامل با ضريب 
 كندال

شماره 
 عامل 

بار عاملي با 
ضريب 
 اسپيرمن

شماره 
 عامل

گذاري عامل با  نام
 ضريب اسپيرمن

 
 نام مسئله

  

 1 شهرها بحران اداره كالن ثبات داخلي 3 0.250 6 توسعه اقتصادي 0.230 سياسي
 2 هاي توسعه گردشگري چالش كيفيت حكمراني 5 0.280 6 توسعه اقتصادي 0.282 اقتصادي
 3 وكار موانع كسب توسعه اقتصادي 6 0.319 8 انسداد تحول اقتصادي 0.320 اقتصادي
 4 هاي ساختاري اقتصاد ايران  ناهنجاري هاي ساختاري بحران 12 0.365 8 انسداد تحول اقتصادي 0.482 اقتصادي
 5 بنيان هاي دانش موانع توسعه نوآوري و فعاليت آموزش و تحقيقات 14 0.292 8 انسداد تحول اقتصادي 0.327 اقتصادي

 6 بحران تامين آب هاي ساختاري بحران 12 0.839 12 بحران آب 0.797 محيط زيست
 7 پيامدهاي بحران آب هاي ساختاري بحران 12 0.702 12 بحران آب 0.685 محيط زيست
 8 هاي آب نزاع هاي ساختاري بحران 12 0.649 12 بحران آب 0.629 محيط زيست
 9 فناوري زنجيره بلوك آموزش و تحقيقات 14 0.325 18 گردش سرمايه 0.243 علم و فناوري
 10 توسعه انفجاري بازار فناوري اطالعات توسعه اقتصادي 6 0.531 18 گردش سرمايه 0.387 اقتصادي
 11 گذاري اقتصادي داخلي و خارجي  سرمايه توسعه اقتصادي 6 0.400 18 گردش سرمايه 0.416 اقتصادي
 12 قاچاق و فربگي اقتصاد زيرزميني توسعه اقتصادي 6 0.365 18 گردش سرمايه 0.507 اقتصادي
 13 حقوق اساسي و شهروندي ثبات اجتماعي 3 0.302 19 سياست جهاني 0.284 سياسي
 14 المللي هاي بين تحريم اي سياست منطقه 4 0.454 19 سياست جهاني 0.534 سياسي
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 معرفي عوامل

 عامل تشكيل شده از مسائل به شرح زير هستند: 19تعداد 

 هاي مزمن تغيير الگوي بيماري و شيوع بيماري
 تغيير ترجيحات مردم در حوزه سالمت

 هاي مراجعان سالمت و بيماران چالش
 هاي نظام سالمت چالش

 حركت به سمت پيري جمعيت
 سوء مصرف مواد
 طرح تحول سالمت

 پذيري جنسي گسترش ريسك
 مسائل دارو

 مسائل سالمت روان
 هاي گوناگون مشكالت سالمت ناشي از آلودگي

 مشكالت سالمت ناشي از سبك زندگي جديد

. كيفيت سالمت1  

 جايگاه مرجعيت ديني و روحانيت
 رشد اخبار جعلي

 كاركردهاي اجتماعي فضاي مجازي
 فرهنگي در سطح جهاني گسترش اختالفات ميان

 هاي اجتماعي  هاي جديد و غيررسمي در شبكه مرجعيت فرهنگي سلبريتي
 مركزگريزي از الگوهاي هنجاري رسمي

 اي هاي ماهواره مسائل شبكه

. تحوالت فرهنگي2  

 اخالق عمومي
 امنيت رواني و اجتماعي

 ها انباشت نارضايتي
 تفاوتي اجتماعي و رشد فردگرايي بي

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

. انسجام اجتماعي3  

 امنيت نرم
 امنيت نظامي

 صهيونيستي-ائتالف سعودي
 عراق و سوريه پساداعش

 هاي مخالف در داخل كشور و مرزهاي ايران مخاطرات امنيتي گروه
 هاي قدرت هاي سياسي جريان نزاع

 اي روسيه آفريني منطقه نقش

اي . امنيت منطقه4  

 هاي آب آلودگي
 بحران آلودگي هوا
 بحران ريزگردها

 زيست  بحران كنش جمعي در حوزه محيط
 محيطي توجهي به پايداري زيست بي

 هاي تغييرات اقليمي پيامد
 تخريب تنوع زيستي
 تخريب منابع خاك

 هاي نو وري انرژي و توجه به انرژي موانع بهره
 ها ناكارآمدي مديريت بازيافت و مسائل ناشي از انبوه زباله

هاي محيط زيست . آلودگي5  

 شهرها بحران اداره كالن
 هاي توسعه گردشگري چالش

 بازار جهاني انرژي
 وكارهاي نوپا و سنتي تقابل كسب

 سازي و پيامدهاي آن  هاي خصوصي سياست
 مشكالت زيرساختي ناوگان حمل و نقل

 موانع بازآفريني و نوسازي شهري

. توسعه اقتصادي6  

 هاي حاكميتي  تكثر و تقابل نهادهاي موازي در اغلب بخش
 هاي اقتصادي نهادهاي حاكميتي خارج از دولت  مسائل ساماندهي فعاليت

 ناتواني و ناشنوايي سيستمي در فهم تحوالت

راني . كيفيت حكم7  

 وكار موانع كسب
 هاي ساختاري اقتصاد ايران  ناهنجاري

 بنيان هاي دانش موانع توسعه نوآوري و فعاليت

. انسداد تحول اقتصادي8  
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 بودجه دولت
 بيكاري
 تورم
 هاي دولت حجم باالي بدهي

 ركود / رونق اقتصادي
 فقر و نابرابري فزاينده و تنگناهاي معيشتي

 نرخ ارز

. اقتصاد كالن9  

 تحوالت دينداري ايرانيان
 هاي قومي چالش
 شدگي جامعه قطبي

 گسترش افشاگري و درز اطالعات
 هاي هويتي نزاع

هاي اجتماعي . تقابل10  

 تغيير الگوي خانواده
 تمركزگرايي در تهران

 هاي جمعيت جايي جابه
 نشيني شهري حاشيه

 مسائل ازدواج
 مسائل نسلي

هاي اجتماعي . آسيب11  

 بحران تامين آب
 پيامدهاي بحران آب

 هاي آب نزاع

. بحران آب12  

 برمالشدن مشكالت ساختاري آموزش عالي براي افكار عمومي
 تحوالت اجتماعي آموزش عالي

 فساد و تقلب علمي
 محاق رفتن عدالت آموزشي شدن علم و به كااليي

. آموزش و تحقيقات13  

 اختالف نظرهاي كالن حاكميتي
 ها اعتراض

 بحران ناكارآمدي عملكردها
 قضاوت افكار عمومي درباره عملكرد حاكميت

. ثبات داخلي14  

 ها بحران بانك
 هاي بازنشستگي بحران صندوق

. بحران نهادهاي مالي15  

ها . رسانه16  
 پر رنگ شدن اقتصاد فرهنگ

 اي فقدان سواد رسانه
 مسائل صداوسيما

 آموزان مسائل دانش
 مسائل معلمان

. آموزش و پرورش17  

 فناوري زنجيره بلوك
 توسعه انفجاري بازار فناوري اطالعات

 گذاري اقتصادي داخلي و خارجي  سرمايه
 قاچاق و فربگي اقتصاد زيرزميني

. گردش سرمايه18  

. سياست جهاني19  
 حقوق اساسي و شهروندي

 المللي هاي بين تحريم
 سياست خارجي دولت اياالت متحده امريكا

 مناقشات حقوق زنان
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 بندي عوامل رتبه

شـود. در  هاي خطـي ميـان مـسائل (متغيرهـا) و عوامـل منجـر مي انجام تحليل عاملي اكتشافي در نهايت به ايجاد تركيب 
كه ماتريس الگوي عوامل و ساختار عوامل را در دوران مورب مايل بـه صـورت مجـزا در اختيـار قـرار  SPSSافزار  نرم
تر خطـي ميـان  هاي دقيق توان از ماتريس الگوي عوامل كه ضرايب رگرسيوني است، استفاده كرد كه تركيب دهد، مي مي

تنها محاسبات بـار عامـل را دراختيـار قـرار  XLSTATافزار  دهد. دوران مورب مايل در نرم عوامل و مسائل را نشان مي
 راحتي از آن استفاده كرد.  توان به اي مي دهد كه دقت كمتري دارد اما براي مقاصد مقايسه مي

به عبارت بهتر، هدف از پژوهش مقايسه ميزان اهميت و عدم قطعيت نسبي هر يك از عوامل در مقايسه با يكـديگر اسـت. 
در نتيجه از آنجا كه هدف پيداكردن مقدار دقيق اهميت يا عدم قطعيت يك مسئله نيست، استفاده از ضرايب همبستگي يـا 

هاي قبل اشاره كرديم كـه اسـتفاده از  اي قابل كاربرد هستند. عالوه بر اين، در بخش رگرسيون هر دو براي مقاصد مقايسه
اي و نسبي و نيز استفاده از آمار پارامتري و ناپارامتري اهميـت اصـلي را در  هاي رتبه ضرايب همبستگي مختلف براي داده

، در ايـن SPSSهاي نهايي خواهد داشت. در نتيجه بـه جـاي اسـتفاده از ضـرايب رگرسـيوني حاصـل از خروجـي  يافته
بـه عنـوان  XLSTATافـزار  پژوهش از ضرايب بار عامل حاصل از كاربرد ضريب همبستگي كنـدال و اسـپيرمن در نرم

توان فرمول رابطة ميان عوامل و مسائل را همچون شـكل زيـر ارائـه  ايم. بدين ترتيب، مي ضرايب رگرسيوني استفاده كرده
 كرد. 

 
 

عامل با استفاده  19اند. در اين پژوهش  بيانگر هر يك از عواملي است كه پس از چرخش عامل استخراج شده  iDدر اينجا 
 19تـوان در فـضاي  متغـير را مي 100دست آمده است. همـة  عامل با استفاده از ضريب اسپيرمن به 17از ضريب كندال و 

بعدي اين عوامل تصوير كرد اما هدف از چرخش عامل آن است كه تعدادي از متغيرها بر روي يكـي از ايـن  17بعدي يا 
) بـر روي همـة jfعوامل داراي بيشترين بار عامل باشند. بنابراين، از آنجا كه بنا به منطق دوران عوامل، ضرايب بار عامـل (

ربط داد. هنگامـي  εها صرف نظر كرد و آن را به متغير خطاي  توان از آن جز يك عامل مقدار ناچيزي است، مي عوامل به
) را در ضـرايب jSكه تركيب خطي عوامل و متغيرها به صورت باال به دست آيد، اگر مقدار شاخص هر يك از متغيرها (

دسـت  هاي مختلـف به بار عاملي ضرب و حاصل را بر مجموع ضرايب عامل تقسيم كنيم، ميانگين وزني مربوط به شاخص
 آيد.  هاي مختلف به دست مي بندي عوامل بر اساس شاخص آيد و در نتيجه، مقادير مختلف براي رتبه مي
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 توان به صورت روبرو ارائه كرد.   بنابراين، براي مثال، فرمول محاسبة ميانگين وزني اهميت و عدم قطعيت هر يك از عوامل را مي 

 
هاي محاسبة ميانگين وزني اهميت و عدم قطيت عوامل هستند به صورتي كه از ضرب بار عامل مربوط  هاي باال به شكل ساده، فرمول فرمول 

اي  آيند. براي مثـال، بـا اسـتفاده از ضـريب همبـستگي رتبـه به متغيرهاي ذيل هر عامل در ميانگين اهميت و عدم قطعيت مسائل به دست مي
 بندي هستند.  آيد كه قابل مقايسه با يكديگر و رتبه دست مي مقدار براي عدم قطعيت عوامل به 19مقدار براي اهميت عوامل و  19كندال 
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 بينيد. سازي كرد كه در شكل زير نتايج آن را مي توان بر روي نمودارهاي پراكنش دوبعدي بصري دو شاخص را مي

جمع ضرايب  شماره عامل عامل  
 بار عامل

ميانگين وزني 
 اهميت عوامل

ميانگين وزني عدم 
 ميانگين هندسي قطعيت عوامل

 63.42555 47.50167254 84.68755952 2.568 14 ثبات داخلي 1
 62.11113 48.38118346 79.73746479 2.902 9 اقتصاد كالن 2
 61.49529 44.32509916 85.31668614 3.379 3 انسجام اجتماعي 3
 61.16329 50.4758239 74.11365357 1.870 19 سياست جهاني 4
 61.01109 42.50974443 87.56469028 2.111 12 بحران آب 5
 56.35838 47.34170062 67.09236279 3.931 4 اي امنيت منطقه 6
 56.21513 42.77381675 73.88026391 1.310 18 گردش سرمايه 7
 55.99936 37.91621065 82.70680701 1.129 8 انسداد تحول اقتصادي 8
 54.8071 44.96019141 66.81062011 3.003 10 هاي اجتماعي تقابل 9
 54.37031 40.23148442 73.47804881 1.194 15 بحران نهادهاي مالي 10
 53.79373 36.74848794 78.74515231 1.309 7 كيفيت حكمراني 11
 52.41657 37.96069531 72.37740357 1.825 16 ها رسانه 12
 52.21891 36.90178536 73.89384468 5.544 1 كيفيت سالمت 13
 51.59711 33.50505021 79.45850835 5.831 5 هاي محيط زيست آلودگي 14
 50.588 39.55289118 64.70187479 3.838 2 تحوالت فرهنگي 15
 50.57928 36.03758959 70.98874081 3.208 11 هاي اجتماعي آسيب 16
 48.21679 35.63485217 65.24114207 2.962 6 توسعه اقتصادي 17
 47.6412 30.55510037 74.28165731 1.203 17 آموزش و پرورش 18
 47.50259 29.60465468 76.22098397 2.702 13 آموزش و تحقيقات 19
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قطعيت و اهميت بااليـي   زمان داراي بيشترين عدم  عامل اول كه هم 6با انجام تحليل عاملي، 
قطعيـت،   هاي كليدي انتخاب شدند. در مرحله بعد براي هر عـدم  قطعيت  عنوان عدم هستند به
 ساله پيش رو مشخص شد كه مطابق شكل زير است. هاي ممكن در افق زماني يك حالت

سناريوي ممكـن شـكل  324برابر با  3*2*2*3*3*3از تركيب اين حاالت مختلف تعداد 
تر هـستند، از   گيرد. براي غربال كردن سناريوهاي داراي سازگاري بيشتر كه باوركردني  مي

 روش تحليل باالنس اثرات متقابل استفاده شده است.

ها،   هاي عدم قطعيت  بدين منظور پس از مشخص شدن حالت
ماتريس اثرات متقابل شكل گرفت و با نظر خبرگان تكميـل 

افزار سناريو ويزارد تحليل شـد   شد. ماتريس با استفاده از نرم
هــاي ارزيابــي   و نتــايج نــشان داد بــا در نظرگــرفتن شــاخص

 سناريو سازگاري بيشتري دارند. 7مختلف در مجموع 

 اند. گذاري شده سناريو در صفحه بعد معرفي و نام 7اين 



    
185 

ايران  آينده 7139پژوهي   

 4شماره سناريو:  3شماره سناريو:  2شماره سناريو:  1شماره سناريو: 

ل د  ن  مان  ز  آ
فاق  آری  ا

ی   وان  ھان 

 ا زما  از 
ود  نگ 

نا  ه ا  ع
ب   رق و 

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

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

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

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

Economy: 
Collapse 

Economy: 
Keep 

Economy: 
Collapse 

Economy: 
Keep 

Stability: 
Riot 

Stability: 
Control 

Stability: 
Riot 

Stability: 
Control 

IR-World: 
Isolation 

IR-World: 
Status Quo 

IR-World: 
Isolation 

IR-World: 
Opening 

Water Crisis: 
Crisis 

Water Crisis: 
Optimization 

Water Crisis: 
Crisis 

Water Crisis: 
Optimization 

Social Correlation: 
Worriment 

Social Correlation: 
Calmness 

Social Correlation: 
Worriment 

Social Correlation: 
Calmness 

Regional Security: 
Retreat 

Regional Security: 
Presence 

Regional Security: 
War 

Regional Security: 
Retreat 

 7شماره سناريو:  6شماره سناريو:  5شماره سناريو: 

ان  د  ا
ج  وب و ر   آ

ده در  د ا  با
ور بازی  م  ھان   ی 

ت  ه    دا
م س ه   ما 

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

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

Consistency value : -2 
Incons. descript. :  1 
Total impact score:  30 

Economy: 
Collapse 

Economy: 
Collapse 

Economy: 
Collapse 

Stability: 
Riot 

Stability: 
Unrest 

Stability: 
Riot 

IR-World: 
Status Quo 

IR-World: 
Isolation 

IR-World: 
Opening 

Water Crisis: 
Crisis 

Water Crisis: 
Crisis 

Water Crisis: 
Crisis 

Social Correlation: 
Worriment 

Social Correlation: 
Worriment 

Social Correlation: 
Worriment 

Regional Security: 
Retreat 

Regional Security: 
Retreat 

Regional Security: 
Retreat 
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شـده سـخن   مـشخص  بيني از يـك آينـده قطعـي و از پيـش  پژوهي برخالف پيش  در آينده
هـاي موردنظـر در   گيرد. انواع آينده  ها مدنظر قرار مي  گوييم، بلكه طيفي از دامنه آينده  نمي
 پژوهي عبارتند از: ممكن، باوركردني، محتمل و مطلوب. آينده

 سناريو 324هاي ممكن =  آينده

 سناريو 7هاي باوركردني =  آينده

 هاي محتمل آينده

آينده 
 مطلوب

هـاي   در گام نخـست مـشخص كـردن دامنـه آينـده» 1397پژوهي ايران   آينده«پژوهي ايران، از جمله   هاي آينده  در گزارش      
گـاه   هاي مطلوب نيز پرداختـه شـده، امـا هيـچ ها مدنظر بوده است. به آينده هاي باوركردني از ميان آن ممكن و سپس تعيين آينده

 ايم. هاي محتمل سخن نگفته درباره آينده

هاي سه گانه   هستند. شاخص 1397ترين سناريوها براي ايران در سال   سناريو كه معرفي شده، باوركردني 7در اين پژوهش نيز       
سناريوي ممكـن هـستند  324سناريو، داراي  بيشترين سازگاري در ميان  7دهد اين   كه براي هر سناريو گزارش شده تنها نشان مي

 سناريو نيست. 7كدام از  بيني درباره احتمال وقوع هيچ پيش  كند.  اين گزارش حاوي هيچ تر مي ها را باوركردني كه آن

دارد. هر كـدام  1397وقوع هر كدام از اين سناريوها، بستگي به ايفاي نقش مجموعه بازيگران داخلي و خارجي ايران در سال      
تـر و دور شـدن   توانيم در جهت تحقق سناريوهاي مطلوب  كنيم، مي  عنوان بازيگراني كه در سطوح مختلف ايفاي نقش مي  از ما به

 از سناريوهاي نامطلوب اقدام كنيم و آينده مطلوب ايران را با هم بسازيم.



 1پيوست 

 مسئله 100اهميت و عدم قطعيت 
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حوزه  عنوان مسئله
 موضوعي

ميانگين 
 اهميت

ميانگين عدم 
 قطعيت

ميانگين 
 هندسي

 62.17 42.701 90.520 محيط زيستي بحران تامين آب 1
 61.18 41.654 89.866 اجتماعي فساد  2
 61.21 42.018 89.172 محيط زيستي پيامدهاي بحران آب 3
 56.21 35.660 88.617 سياسي بحران ناكارآمدي عملكردها 4
 63.04 44.980 88.374 اجتماعي فرسايش سرمايه اجتماعي و اعتماد عمومي 5
 59.25 39.759 88.310 اقتصادي هاي ساختاري اقتصاد ايران  ناهنجاري 6
 63.82 46.645 87.325 اجتماعي آيندگي نگراني درباره آينده و احساس بي 7
 68.32 53.531 87.197 اجتماعي ها انباشت نارضايتي 8
 57.72 38.799 85.869 اقتصادي بيكاري 9
 63.28 46.651 85.841 سياسي قضاوت افكار عمومي درباره عملكرد حاكميت 10
 59.05 41.108 84.839 اقتصادي فقر و نابرابري فزاينده و تنگناهاي معيشتي 11
 77.03 70.278 84.441 اقتصادي نرخ ارز 12
 56.53 37.906 84.305 محيط زيستي بحران آلودگي هوا 13
 60.03 42.988 83.846 اجتماعي امنيت رواني و اجتماعي 14
 57.09 38.904 83.801 محيط زيستي بحران ريزگردها 15
 64.54 49.764 83.728 سياسي اختالف نظرهاي كالن حاكميتي 16
 55.73 37.119 83.682 سالمتي مسائل سالمت روان 17
 53.36 34.392 82.794 سياسي ناتواني و ناشنوايي سيستمي در فهم تحوالت 18
 59.26 42.803 82.066 محيط زيستي هاي آب نزاع 19
 67.09 55.294 81.411 سياسي ها اعتراض 20
 57.22 40.338 81.178 اقتصادي گذاري اقتصادي داخلي و خارجي  سرمايه 21
 57.74 41.219 80.884 اجتماعي اخالق عمومي 22
 51.31 32.801 80.293 محيط زيستي تخريب منابع خاك 23
 50.60 31.927 80.211 محيط زيستي هاي نو وري انرژي و توجه به انرژي موانع بهره 24
 57.07 40.760 79.928 اجتماعي تفاوتي اجتماعي و رشد فردگرايي بي 25
 54.97 37.894 79.755 سالمتي هاي نظام سالمت چالش 26
 54.72 37.704 79.424 اقتصادي هاي اقتصادي نهادهاي حاكميتي خارج از دولت  مسائل ساماندهي فعاليت 27
 54.94 38.206 79.006 اقتصادي وكار موانع كسب 28
 49.49 31.024 78.953 محيط زيستي ها ناكارآمدي مديريت بازيافت و مسائل ناشي از انبوه زباله 29
 59.049 44.365 78.594 اقتصادي قاچاق و فربگي اقتصاد زيرزميني 30
 55.76 39.606 78.524 سياسي حقوق اساسي و شهروندي 31
 50.66 32.809 78.229 محيط زيستي هاي آب آلودگي 32
 52.20 34.915 78.068 علم و فناوري بنيان هاي دانش موانع توسعه نوآوري و فعاليت 33
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حوزه  عنوان مسئله
 موضوعي

ميانگين 
 اهميت

ميانگين عدم 
 قطعيت

ميانگين 
 هندسي

 50.10 32.178 78.023 محيط زيستي تخريب تنوع زيستي 34
 63.23 51.285 77.975 اقتصادي تورم 35
 49.58 31.555 77.931 محيط زيستي محيطي توجهي به پايداري زيست بي 36
 46.07 27.255 77.903 علم و فناوري محاق رفتن عدالت آموزشي شدن علم و به كااليي 37
 49.80 31.974 77.595 محيط زيستي هاي تغييرات اقليمي پيامد 38
 59.47 45.682 77.436 اقتصادي ركود / رونق اقتصادي 39
 50.82 33.365 77.432 سياسي شهرها بحران اداره كالن 40
 54.06 37.863 77.204 اقتصادي بودجه دولت 41
 59.70 46.195 77.175 اجتماعي كاركردهاي اجتماعي فضاي مجازي 42
 51.25 34.131 76.966 سالمتي هاي گوناگون مشكالت سالمت ناشي از آلودگي 43
 49.79 32.334 76.691 علم و فناوري تحوالت اجتماعي آموزش عالي 44
 47.59 29.546 76.679 علم و فناوري فساد و تقلب علمي 45
 68.23 60.836 76.532 سياسي المللي هاي بين تحريم 46
 54.70 39.194 76.352 اجتماعي مسائل ازدواج 47
 50.98 34.247 75.890 سالمتي مشكالت سالمت ناشي از سبك زندگي جديد 48
 54.37 39.219 75.383 فرهنگي اي فقدان سواد رسانه 49
 55.77 41.318 75.302 اقتصادي ها بحران بانك 50
 50.85 34.378 75.222 محيط زيستي زيست  بحران كنش جمعي در حوزه محيط 51
 57.48 43.958 75.168 فرهنگي شدگي جامعه قطبي 52
 53.20 37.807 74.883 سياسي هاي حاكميتي  تكثر و تقابل نهادهاي موازي در اغلب بخش 53
 50.61 34.337 74.611 سالمتي سوء مصرف مواد 54
 47.92 30.845 74.476 علم و فناوري مسائل معلمان 55
 47.31 30.224 74.059 علم و فناوري آموزان مسائل دانش 56
 56.72 43.644 73.731 فرهنگي مركزگريزي از الگوهاي هنجاري رسمي 57
 54.55 40.720 73.082 سالمتي مسائل دارو 58
 49.16 33.161 72.890 سالمتي هاي مراجعان سالمت و بيماران چالش 59
 52.02 37.148 72.873 سالمتي هاي مزمن تغيير الگوي بيماري و شيوع بيماري 60
 58.55 47.151 72.716 سالمتي طرح تحول سالمت 61
 49.08 33.293 72.352 سالمتي حركت به سمت پيري جمعيت 62
 61.95 53.163 72.194 سياسي سياست خارجي دولت اياالت متحده امريكا 63
 58.13 46.900 72.063 سياسي هاي قدرت هاي سياسي جريان نزاع 64
 51.37 36.797 71.723 اجتماعي تغيير الگوي خانواده 65
 53.61 40.200 71.510 اقتصادي هاي دولت حجم باالي بدهي 66
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حوزه  عنوان مسئله
 موضوعي

ميانگين 
 اهميت

ميانگين عدم 
 قطعيت

ميانگين 
 هندسي

 55.73 43.548 71.341 سياسي امنيت نرم 67
 50.98 36.449 71.307 اجتماعي هاي جمعيت جايي جابه 68
 52.68 38.935 71.303 اقتصادي هاي بازنشستگي بحران صندوق 69
 52.64 38.883 71.270 فرهنگي پر رنگ شدن اقتصاد فرهنگ 70
 48.17 32.750 70.874 اجتماعي تمركزگرايي در تهران 71
 59.04 49.206 70.853 سياسي امنيت نظامي 72
 45.99 29.971 70.588 علم و فناوري برمالشدن مشكالت ساختاري آموزش عالي براي افكار عمومي 73
 50.55 36.245 70.515 اجتماعي مناقشات حقوق زنان 74
 50.22 35.881 70.292 فرهنگي مسائل صداوسيما 75
 49.35 35.155 69.289 اجتماعي نشيني شهري حاشيه 76
 55.71 44.975 69.019 فرهنگي رشد اخبار جعلي 77
 47.11 32.235 68.867 اقتصادي سازي و پيامدهاي آن  هاي خصوصي سياست 78
 49.02 34.949 68.765 اقتصادي هاي توسعه گردشگري چالش 79
 46.71 32.485 67.190 سالمتي پذيري جنسي گسترش ريسك 80
 50.24 37.728 66.927 سالمتي تغيير ترجيحات مردم در حوزه سالمت 81
 53.52 42.878 66.822 علم و فناوري فناوري زنجيره بلوك 82
 56.35 47.883 66.338 فرهنگي گسترش افشاگري و درز اطالعات 83
 44.83 30.327 66.275 اقتصادي مشكالت زيرساختي ناوگان حمل و نقل 84
 50.11 38.095 65.922 اجتماعي مسائل نسلي 85
 54.31 44.877 65.745 فرهنگي هاي هويتي نزاع 86
 52.91 43.010 65.106 سياسي هاي مخالف در داخل كشور و مرزهاي ايران مخاطرات امنيتي گروه 87
 53.20 43.531 65.019 فرهنگي تحوالت دينداري ايرانيان 88
 58.80 53.638 64.469 سياسي عراق و سوريه پساداعش 89
 52.72 43.246 64.289 اقتصادي توسعه انفجاري بازار فناوري اطالعات 90
 58.63 53.592 64.163 اقتصادي بازار جهاني انرژي 91
 53.01 44.159 63.651 فرهنگي هاي قومي چالش 92
 49.31 38.724 62.811 فرهنگي هاي اجتماعي  هاي جديد و غيررسمي در شبكه مرجعيت فرهنگي سلبريتي 93
 54.11 46.776 62.617 سياسي صهيونيستي-ائتالف سعودي 94
 49.90 39.824 62.536 اقتصادي وكارهاي نوپا و سنتي تقابل كسب 95
 54.61 48.096 62.024 سياسي اي روسيه آفريني منطقه نقش 96
 45.65 34.759 59.975 فرهنگي فرهنگي در سطح جهاني گسترش اختالفات ميان 97
 45.09 34.320 59.262 فرهنگي اي هاي ماهواره مسائل شبكه 98
 47.31 38.384 58.330 فرهنگي جايگاه مرجعيت ديني و روحانيت 99
 42.79 32.138 56.999 اقتصادي موانع بازآفريني و نوسازي شهري 100
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حوزه  نام مسئله

 موضوعي
بار عاملي 
با ضريب 
 كندال

نامگذاري عامل با 
 ضريب كندال

شماره 
عامل با 
ضريب 
 كندال

بار عاملي 
با ضريب 
 اسپيرمن

گذاري عامل با  نام
 ضريب اسپيرمن

شماره 
عامل با 
ضريب 
 اسپيرمن

مقايسه دو 
 ضريب

 شباهت 1 كيفيت سالمت 0.469 1 كيفيت سالمت 0.496 سالمت هاي مزمن تغيير الگوي بيماري و شيوع بيماري 1
 شباهت 1 كيفيت سالمت 0.538 1 كيفيت سالمت 0.541 سالمت تغيير ترجيحات مردم در حوزه سالمت 2
 شباهت 1 كيفيت سالمت 0.468 1 كيفيت سالمت 0.532 سالمت هاي مراجعان سالمت و بيماران چالش 3
 شباهت 1 كيفيت سالمت 0.588 1 كيفيت سالمت 0.561 سالمت هاي نظام سالمت چالش 4
 شباهت 1 كيفيت سالمت 0.344 1 كيفيت سالمت 0.420 سالمت حركت به سمت پيري جمعيت 5
 شباهت 1 كيفيت سالمت 0.298 1 كيفيت سالمت 0.345 سالمت سوء مصرف مواد 6
 شباهت 1 كيفيت سالمت 0.545 1 كيفيت سالمت 0.566 سالمت طرح تحول سالمت 7
 شباهت 1 كيفيت سالمت 0.390 1 كيفيت سالمت 0.435 سالمت پذيري جنسي گسترش ريسك 8
 شباهت 1 كيفيت سالمت 0.424 1 كيفيت سالمت 0.422 سالمت مسائل دارو 9
 شباهت 1 كيفيت سالمت 0.425 1 كيفيت سالمت 0.378 سالمت مسائل سالمت روان 10
 شباهت 1 كيفيت سالمت 0.454 1 كيفيت سالمت 0.420 سالمت هاي گوناگون مشكالت سالمت ناشي از آلودگي 11
 شباهت 1 كيفيت سالمت 0.394 1 كيفيت سالمت 0.429 سالمت مشكالت سالمت ناشي از سبك زندگي جديد 12
 شباهت 2 تحوالت فرهنگي 0.664 2 تحوالت فرهنگي 0.685 فرهنگي جايگاه مرجعيت ديني و روحانيت 13
 شباهت 2 تحوالت فرهنگي 0.368 2 تحوالت فرهنگي 0.434 فرهنگي رشد اخبار جعلي 14
 شباهت 2 تحوالت فرهنگي 0.483 2 تحوالت فرهنگي 0.469 اجتماعي كاركردهاي اجتماعي فضاي مجازي 15
 شباهت 2 تحوالت فرهنگي 0.498 2 تحوالت فرهنگي 0.522 فرهنگي فرهنگي در سطح جهاني گسترش اختالفات ميان 16
 شباهت 2 تحوالت فرهنگي 0.649 2 تحوالت فرهنگي 0.659 فرهنگي هاي اجتماعي  هاي جديد و غيررسمي در شبكه مرجعيت فرهنگي سلبريتي 17

 شباهت 2 تحوالت فرهنگي 0.515 2 تحوالت فرهنگي 0.427 فرهنگي مركزگريزي از الگوهاي هنجاري رسمي 18
 شباهت 2 تحوالت فرهنگي 0.624 2 تحوالت فرهنگي 0.643 فرهنگي اي هاي ماهواره مسائل شبكه 19
 شباهت 13 انسجام اجتماعي 0.373 3 انسجام اجتماعي 0.430 اجتماعي اخالق عمومي 20
 شباهت 13 انسجام اجتماعي 0.510 3 انسجام اجتماعي 0.553 اجتماعي امنيت رواني و اجتماعي 21
 شباهت 13 انسجام اجتماعي 0.400 3 انسجام اجتماعي 0.386 اجتماعي ها انباشت نارضايتي 22
 شباهت 13 انسجام اجتماعي 0.427 3 انسجام اجتماعي 0.504 اجتماعي تفاوتي اجتماعي و رشد فردگرايي بي 23
 شباهت 13 انسجام اجتماعي 0.699 3 انسجام اجتماعي 0.326 اجتماعي فرسايش سرمايه اجتماعي و اعتماد عمومي 24
 شباهت 13 انسجام اجتماعي 0.522 3 انسجام اجتماعي 0.528 اجتماعي فساد گسترده و سيستمي 25
 شباهت 13 انسجام اجتماعي 0.671 3 انسجام اجتماعي 0.652 اجتماعي آيندگي نگراني درباره آينده و احساس بي 26
 شباهت 4 اي امنيت منطقه 0.639 4 اي امنيت منطقه 0.670 سياسي امنيت نرم 27
 شباهت 4 اي امنيت منطقه 0.727 4 اي امنيت منطقه 0.712 سياسي امنيت نظامي 28
 شباهت 4 اي امنيت منطقه 0.688 4 اي امنيت منطقه 0.517 سياسي صهيونيستي-ائتالف سعودي 29
 شباهت 4 اي امنيت منطقه 0.694 4 اي امنيت منطقه 0.566 سياسي عراق و سوريه پساداعش 30
 شباهت 4 اي امنيت منطقه 0.507 4 اي امنيت منطقه 0.527 سياسي هاي مخالف در داخل كشور و مرزهاي ايران مخاطرات امنيتي گروه 31
 شباهت 4 اي امنيت منطقه 0.482 4 اي امنيت منطقه 0.406 سياسي هاي قدرت هاي سياسي جريان نزاع 32
 شباهت 4 اي امنيت منطقه 0.653 4 اي امنيت منطقه 0.533 سياسي اي روسيه آفريني منطقه نقش 33
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 حوزه موضوعي نام مسئله

بار عاملي 
با ضريب 
 كندال

نامگذاري عامل با ضريب 
 كندال

شماره 
عامل با 
ضريب 
 كندال

بار عاملي 
با ضريب 
 اسپيرمن

گذاري عامل با  نام
 ضريب اسپيرمن

شماره 
عامل با 
ضريب 
 اسپيرمن

مقايسه دو 
 ضريب

هاي محيط  آلودگي 0.624 5 هاي محيط زيست آلودگي 0.598 محيط زيست هاي آب آلودگي 34
 زيست

 شباهت 7

هاي محيط  آلودگي 0.675 5 هاي محيط زيست آلودگي 0.617 محيط زيست بحران آلودگي هوا 35
 زيست

 شباهت 7

هاي محيط  آلودگي 0.596 5 هاي محيط زيست آلودگي 0.535 محيط زيست بحران ريزگردها 36
 زيست

 شباهت 7

هاي محيط  آلودگي 0.546 5 هاي محيط زيست آلودگي 0.501 محيط زيست زيست  بحران كنش جمعي در حوزه محيط 37
 زيست

 شباهت 7

هاي محيط  آلودگي 0.771 5 هاي محيط زيست آلودگي 0.737 محيط زيست محيطي توجهي به پايداري زيست بي 38
 زيست

 شباهت 7

هاي محيط  آلودگي 0.602 5 هاي محيط زيست آلودگي 0.570 محيط زيست هاي تغييرات اقليمي پيامد 39
 زيست

 شباهت 7

هاي محيط  آلودگي 0.647 5 هاي محيط زيست آلودگي 0.621 محيط زيست تخريب تنوع زيستي 40
 زيست

 شباهت 7

هاي محيط  آلودگي 0.726 5 هاي محيط زيست آلودگي 0.688 محيط زيست تخريب منابع خاك 41
 زيست

 شباهت 7

هاي محيط  آلودگي 0.443 5 هاي محيط زيست آلودگي 0.428 محيط زيست هاي نو وري انرژي و توجه به انرژي موانع بهره 42
 زيست

 شباهت 7

هاي محيط  آلودگي 0.566 5 هاي محيط زيست آلودگي 0.536 محيط زيست ها ناكارآمدي مديريت بازيافت و مسائل ناشي از انبوه زباله 43
 زيست

 شباهت 7

 تفاوت 3 ثبات اجتماعي 0.250 6 توسعه اقتصادي 0.230 سياسي شهرها بحران اداره كالن 44
 تفاوت 5 كيفيت حكمراني 0.280 6 توسعه اقتصادي 0.282 اقتصادي هاي توسعه گردشگري چالش 45
 شباهت 6 توسعه اقتصادي 0.504 6 توسعه اقتصادي 0.356 اقتصادي بازار جهاني انرژي 46
 شباهت 6 توسعه اقتصادي 0.420 6 توسعه اقتصادي 0.344 اقتصادي وكارهاي نوپا و سنتي تقابل كسب 47
 شباهت 6 توسعه اقتصادي 0.437 6 توسعه اقتصادي 0.554 اقتصادي سازي و پيامدهاي آن  هاي خصوصي سياست 48
 شباهت 6 توسعه اقتصادي 0.484 6 توسعه اقتصادي 0.579 اقتصادي مشكالت زيرساختي ناوگان حمل و نقل 49
 شباهت 6 توسعه اقتصادي 0.428 6 توسعه اقتصادي 0.617 اقتصادي موانع بازآفريني و نوسازي شهري 50
 شباهت 5 كيفيت حكمراني 0.493 7 كيفيت حكمراني 0.487 سياسي هاي حاكميتي  تكثر و تقابل نهادهاي موازي در اغلب بخش 51
 شباهت 5 كيفيت حكمراني 0.542 7 كيفيت حكمراني 0.429 اقتصادي هاي اقتصادي نهادهاي حاكميتي خارج از دولت  مسائل ساماندهي فعاليت 52
 شباهت 5 كيفيت حكمراني 0.413 7 كيفيت حكمراني 0.393 سياسي ناتواني و ناشنوايي سيستمي در فهم تحوالت 53
 تفاوت 6 توسعه اقتصادي 0.319 8 انسداد تحول اقتصادي 0.320 اقتصادي وكار موانع كسب 54
 تفاوت 12 هاي ساختاري بحران 0.365 8 انسداد تحول اقتصادي 0.482 اقتصادي هاي ساختاري اقتصاد ايران  ناهنجاري 55
 تفاوت 14 آموزش و تحقيقات 0.292 8 انسداد تحول اقتصادي 0.327 اقتصادي بنيان هاي دانش موانع توسعه نوآوري و فعاليت 56
 شباهت 9 اقتصاد كالن 0.386 9 اقتصاد كالن 0.319 اقتصادي بودجه دولت 57
 شباهت 9 اقتصاد كالن 0.305 9 اقتصاد كالن 0.333 اقتصادي بيكاري 58
 شباهت 9 اقتصاد كالن 0.633 9 اقتصاد كالن 0.605 اقتصادي تورم 59
 شباهت 9 اقتصاد كالن 0.409 9 اقتصاد كالن 0.357 اقتصادي هاي دولت حجم باالي بدهي 60
 شباهت 9 اقتصاد كالن 0.522 9 اقتصاد كالن 0.486 اقتصادي ركود / رونق اقتصادي 61
 شباهت 9 اقتصاد كالن 0.282 9 اقتصاد كالن 0.292 اقتصادي فقر و نابرابري فزاينده و تنگناهاي معيشتي 62
 شباهت 9 اقتصاد كالن 0.585 9 اقتصاد كالن 0.509 اقتصادي نرخ ارز 63
 شباهت 10 هاي اجتماعي تقابل 0.378 10 هاي اجتماعي تقابل 0.362 اجتماعي تحوالت دينداري ايرانيان 64
 شباهت 10 هاي اجتماعي تقابل 0.791 10 هاي اجتماعي تقابل 0.770 اجتماعي هاي قومي چالش 65
 شباهت 10 هاي اجتماعي تقابل 0.519 10 هاي اجتماعي تقابل 0.502 اجتماعي شدگي جامعه قطبي 66
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 حوزه موضوعي نام مسئله

بار عاملي با 
ضريب 
 كندال

نامگذاري عامل با ضريب 
 كندال

شماره 
عامل با 
ضريب 
 كندال

بار عاملي 
با ضريب 
 اسپيرمن

گذاري عامل با  نام
 ضريب اسپيرمن

شماره 
عامل با 
ضريب 
 اسپيرمن

مقايسه دو 
 ضريب

 شباهت 10 هاي اجتماعي تقابل 0.557 10 هاي اجتماعي تقابل 0.583 اجتماعي گسترش افشاگري و درز اطالعات 67
 شباهت 10 هاي اجتماعي تقابل 0.769 10 هاي اجتماعي تقابل 0.786 اجتماعي هاي هويتي نزاع 68
 شباهت 11 هاي اجتماعي آسيب 0.597 11 هاي اجتماعي آسيب 0.594 اجتماعي تغيير الگوي خانواده 69
 شباهت 11 هاي اجتماعي آسيب 0.672 11 هاي اجتماعي آسيب 0.652 اجتماعي تمركزگرايي در تهران 70
 شباهت 11 هاي اجتماعي آسيب 0.613 11 هاي اجتماعي آسيب 0.591 اجتماعي هاي جمعيت جايي جابه 71
 شباهت 11 هاي اجتماعي آسيب 0.644 11 هاي اجتماعي آسيب 0.620 اجتماعي نشيني شهري حاشيه 72
 شباهت 11 هاي اجتماعي آسيب 0.421 11 هاي اجتماعي آسيب 0.413 اجتماعي مسائل ازدواج 73
 شباهت 11 هاي اجتماعي آسيب 0.386 11 هاي اجتماعي آسيب 0.338 اجتماعي مسائل نسلي 74
 تفاوت 12 هاي ساختاري بحران 0.839 12 بحران آب 0.797 محيط زيست بحران تامين آب 75
 تفاوت 12 هاي ساختاري بحران 0.702 12 بحران آب 0.685 محيط زيست پيامدهاي بحران آب 76
 تفاوت 12 هاي ساختاري بحران 0.649 12 بحران آب 0.629 محيط زيست هاي آب نزاع 77
 شباهت 14 آموزش و تحقيقات 0.348 13 آموزش و تحقيقات 0.336 علم و فناوري برمالشدن مشكالت ساختاري آموزش عالي براي افكار عمومي 78
 شباهت 14 آموزش و تحقيقات 0.633 13 آموزش و تحقيقات 0.617 علم و فناوري تحوالت اجتماعي آموزش عالي 79
 شباهت 14 آموزش و تحقيقات 0.761 13 آموزش و تحقيقات 0.747 علم و فناوري فساد و تقلب علمي 80
 شباهت 14 آموزش و تحقيقات 0.732 13 آموزش و تحقيقات 0.750 علم و فناوري محاق رفتن عدالت آموزشي شدن علم و به كااليي 81
 شباهت 3 ثبات داخلي 0.633 14 ثبات داخلي 0.683 سياسي اختالف نظرهاي كالن حاكميتي 82
 شباهت 3 ثبات داخلي 0.653 14 ثبات داخلي 0.669 سياسي ها اعتراض 83
 شباهت 3 ثبات داخلي 0.476 14 ثبات داخلي 0.521 سياسي بحران ناكارآمدي عملكردها 84
 شباهت 3 ثبات داخلي 0.638 14 ثبات داخلي 0.695 سياسي قضاوت افكار عمومي درباره عملكرد حاكميت 85
 شباهت 15 هاي مالي بحران نهاد 0.568 15 بحران نهادهاي مالي 0.650 اقتصادي ها بحران بانك 86
 شباهت 15 هاي مالي بحران نهاد 0.661 15 بحران نهادهاي مالي 0.545 اقتصادي هاي بازنشستگي بحران صندوق 87
 شباهت 16 ها رسانه 0.575 16 ها رسانه 0.551 فرهنگي پر رنگ شدن اقتصاد فرهنگ 88
 شباهت 16 ها رسانه 0.676 16 ها رسانه 0.642 فرهنگي اي فقدان سواد رسانه 89
 شباهت 16 ها رسانه 0.683 16 ها رسانه 0.633 فرهنگي مسائل صداوسيما 90
 شباهت 17 آموزش و پرورش 0.573 17 آموزش و پرورش 0.562 علم و فناوري آموزان مسائل دانش 91

 شباهت 17 آموزش و پرورش 0.651 17 آموزش و پرورش 0.642 علم و فناوري مسائل معلمان 92
 تفاوت 14 آموزش و تحقيقات 0.325 18 گردش سرمايه 0.243 علم و فناوري فناوري زنجيره بلوك 93
 تفاوت 6 توسعه اقتصادي 0.531 18 گردش سرمايه 0.387 اقتصادي توسعه انفجاري بازار فناوري اطالعات 94
 تفاوت 6 توسعه اقتصادي 0.400 18 گردش سرمايه 0.416 اقتصادي گذاري اقتصادي داخلي و خارجي  سرمايه 95
 تفاوت 6 توسعه اقتصادي 0.365 18 گردش سرمايه 0.507 اقتصادي قاچاق و فربگي اقتصاد زيرزميني 96
 تفاوت 3 ثبات اجتماعي 0.302 19 سياست جهاني 0.284 سياسي حقوق اساسي و شهروندي 97
 تفاوت 4 اي امنيت منطقه 0.454 19 سياست جهاني 0.534 سياسي المللي هاي بين تحريم 98
 شباهت 8 سياست جهاني 0.483 19 سياست جهاني 0.741 سياسي سياست خارجي دولت اياالت متحده امريكا 99

 شباهت 8 سياست جهاني 0.446 19 سياست جهاني 0.312 اجتماعي مناقشات حقوق زنان 100
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تعداد        تعداد سناريو  ناسازگاري 
 سناريوي بهتر

تعداد       
سنـاريـوي  324در اين جدول تعداد        سناريوي بدتر

 1397ممكن درباره آينده ايران در سال 
انـد.   از نظر ميزان ناسازگاري توزيع شـده

مشخص شده كه در حالـت وجـود هـر 
مقدار ناسازگاري، چند سنـاريـو وجـود 

حالت چه تعداد سنـاريـوي   دارد و در اين
بهتر و بدتر از نظر مـيـزان بـاورپـذيـري 

 وجود دارد.

عنوان نمونه خط اول جدول نشـان   به      
دهد كه تعداد سـنـاريـوهـاي داراي   مي

ناسازگاري صفر برابر با دو عـدد اسـت 
سناريوي ديگر  322كه اين دو سناريو از 

 باورپذيري بهتري دارند.



wwww.ifs1397.ir 



 1397پژوهي ايران   حمايت از آينده

، 1397پژوهي ايران  ها در برخي مراحل علمي آينده ها و شركت با وجود مشاركت و همراهي تعدادي از نهادها، سازمان
گـذاري شـخـصـي  بـا سـرمـايـهتـنـهـا گونه كمك يا حمايت مالي و   سازي و امور اجرايي اين پروژه بدون هيچ آماده

بان بنابـر اهـداف اولـيـه خـود  رغم عدم تامين مالي، آينده بان انجام شده است. علي پژوهشگران گروه تحقيقاتي آينده
هاي پـيـش   هاي ساالنه اصرار دارد و اين گزارش را همچون سال همچنان بر غيرانتفاعي و غيرتجاري بودن اين گزارش

دانيد و تمايل داريـد  هاي ساالنه را مفيد مي  كند. در صورتي كه انتشار اين گزارش  صورت رايگان و عمومي منتشر مي  به
شـده از   بان پرداخت كنيد. منابع مالي تامين به آيندهزير صورت داوطلبانه از طريق صفحه اينترنتي  توانيد مبلغي را به مي

 همين پروژه استفاده خواهد شد.ترويج  اين مسير براي تكميل و

www.ifs1397.ir/donation  

است. دسترسي به نسخه كامل سـه  »پژوهي ايران آينده«پنجمين پروژه از مجموعه  »1397پژوهي ايران  آينده«
 پذير است. امكان www.ayandeban.irنشاني  بان به سايت آينده هاي ابتدايي از طريق وب گزارش سال


