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استاد مدیریت دانشگاه تهران
(تاریخ دریافت - 97/2/22 :تاریخ پذیرش)97/6/22 :
چکیده
هدف مقاله حاضر ،ر،یر س یراوهاهاا لی ب یدهد خووصاآ نهردح حرا،ل ب خو ص،یه راعها ل  ،ا ی،
له،لن و لولئه پ شرررداخلرب ی،لا یرر ایرر درلوا خو لهه عم ره لیرر یدههمرظاو یا ید،حگ ،ا لع مدل شررالورد خو
یرراوها اهیب و ووهر،خ ر،ی یب خو وو شرایب پژوهش (ر ف ق لیدلوهاا یاب ما رد پ،یشرامه رح د نثاو م قاطا
و ،م لفدلو یراوها وهدلوخ یا لیدلو ی فب ما رد مصاحیه و پرد وی،گان) نهردح حرا،ل ب خو حاعح رید الت صامللارفعه
و یه طاوواآ راعها ل  ،ا ی ،خو له،لن طب لفق ی یرر یرراله پژوهش یهطاو ظاممرد ولیاوا شرردح لیرر
خو جره نهرردح حرا،ل ب خو لهه ص،یررره خو برالر پرر یررررراوهاا «خول ی،و یدوگ» «حایا ول »،
«حرا،ل ب یاعلوا ف،خگ،ل» «حرا،ل ب یاعلوا جااگ،ل» و «حرا،ل ب لج ااصب هاشررارد (واخحرا،ل ب)» ری ه و
رایر گ،خهدح لی یس یا ید،حگ ،ا لع هاف ههاا پژوهش و خهدگاحهاا وی،گان ی،لا ه ،هک لع یراوهاهاا
یدهد (یام را پرجس) گدهرههاهب ی،لا ردوهه ی ای ها پ شرداخ شدح لی

واژگان کلیدی:

حرا،ل ب یراوها ی ای درلوا را،یدعخلهب راعها ی،

له،لن
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مقدمه
جاهداح و قش حرا،ل ب خو ص،یه رید الت صامللارفعه 1ماضاصب ف،لوش هلا لی و
خهههای یه محد یحث ل دهشاردلن و یاحیرظ،لن خو حاعحهاا لب صاخا لج ااصب ی ایب
رغ ،لت لب صاخ جدا ب رغ  ،ووهر،خ یه خول لع لخلوحیرردح یه
و حقابب یاخح لی
مده،ه یرردح رغ ،لت جاع ب و ی ایب و لفدلهش باید راجه ل ظاولت شد،و دلن لعجا ه
ی دار،هه صالم ب لی یه یاعمانهاا لولئهخهردح ودمات صاامب 2ول ولخلو یه رغ  ،خو لولئه
و مده،ه ودمات ااخح لی را ولححدهاهب ول ی،لا میائد صاامب جی وجا یررد یه
مبرال د ل ظاولت م راع و گاح م ضاخ ی ای درلولن و شد،و دلن ول یهطاو هسعمان ی،نووخح
م رای یا رحاالت فدلهردح خو مح طهاا پ،رالطسر،
یاعخ(یارالب  )2111یه ها ه ر،ر
پ چ دگب ی ی سهاا ل  ،ا د خو طالها خههها لفدلهش پ دل ی،خح و یه صام ب مدس خو یی اوا
لع ر،ر یات لج ااصب لب صاخا و ی ایب ریدهد شدح لی (وه یررد و هاراولن  )2112رق،هیا
هاه گدلو هاا مر ش،شدح لع خوو ااهاا ل  ،ا (لعجا ه رایط ن ل جدا ب ل  ،ا شد
یبپب و ) رردا خویاوح نهردح یاو ها و رررالا اها هی رد لهه مطالعات رق،هیا ه،گد یه م،خم
لوجاع ابخهرد رصا سگ ،ا رررای،لر ک (یهیاک وی،گان خو یرع ی ،ها ی ای گرلوا
ل  ،ا) یدون ف،ی مشاوی صاامب خو یخش ل  ،ا (ی ) ،یایقه گی ،خحلا خو جدان خلوخ و
ل خابهاا م،ریط یا ل  ،ا ی،لا صاام خو بال گدهرشهاا یاخحلا م ان ل الع یاو ها و
فراوواها رصاه ،مبشاخ (الوهد  )2112لهه داح رق دگ،لها ه رایط ف،لهردهاا لج،لهب و
ررظ س مق،ولرب رشدهد مبشاخ یه ی،فا ی ،ف،ماله ی،خن ی ای ل  ،ا ی ،میراا لیعاخ فراوول ه و
لب صاخا رأی د مبیررد و ی ،لیعاخ خهد،ا چان یالم مح ط مشاوی لمر و صدلل خو
ظامهاا خوحالرحال ل  ،ا یبراجه مبما رد (گ،لفب  )2111لهه مقاله یاششب ی،لا یاویی
خل ش نهردحپژوهب و وو یراوها اهیب خو ری ه نهردح حرا،ل ب لع ط،هق شرایاهب و لحصاا
پ ش،لنها و یراوهاهاا پ شوو خو ص،یه راعها ل  ،ا ی ،خو له،لن و لولئه رصاه،ا لع ه ،هک
لع گدهرههاا یدهد لی ی ،لههلیاس مبیاشد م رای یا ه ،هک لع یراوهاهاا یدهد
شرایاهبشدح شااوا لع مدسر،هه گدهرههاا ی ای ب ول لع والل هاف ههاا پژوهش و خهدگاحهاا
وی،گان لی خ،لج یرد خو لههولی ا می رب ی ،ووهر،خ ید د،ل ه 2م انوش هلا و چردوش هلاِ
نهردحپژوهب مبیاشد یا داهب ف،لگ  ،و ف،لوش هلا میئ ه پ چ دح «نهردح حرا،ل ب خو ص،یه
راعها ل  ،ا ی ،له،لن» ول یهصرالن هرب لع مدسر،هه یاالها و ودمات صامللارفعه نهردح داوا
یرد
1- Public Utilities
2- Public Service Organizations
3- Holistic
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پیشینه پژوهش
پ ش،ف هاا ی،ها فراوول ه لخولک ید  ،لع وهیکها لب صاخا و نشراهب یا مرافا جامار،
عهی مح طب هاه جریههاا ع دگب لج ااصب ول رح رأث  ،ب،لو والهد خلخ (له ،ا  )2112لهه
رغ ،لت هرردا ش اح و محد رال د و مص،ف ل  ،ا ول رغ  ،مبهد ی ره اع و ش اح ع دگب
ولبعب و رج،یه عهی ه لف،لخ خو لج ااصات نهردح ول رح رأث  ،ب،لو مبخهد (م  .)2112 ،ودمات
صامللارفعه خوحال رج،یه رغ ،لت یبیایقهلا خو مح ط صا ارب واخ هی رد یه اعمرد
رجدهد ظ ،لیایب خو مدلهاا یی و یاو لی یاو او رال د ی ،یر ب م ا،ید ی ی هم،لریب
یه یاعمانهاا لولئهخهردح ودمات ی ،ول خو م،ید ی ی س ب،لو خلخح یاخ -یا ف،هرگ می رب ی،
ظاوت و ف،ما دهب -یا ظداو فراوواهاا اهه و هاچر ه وو دهاا اظداو خو یاعلو و
ی ای گرلوا ما رد ل  ،اهاا رجدهدپره ،رال د خومحد مص،ف ررظ س مق،ولت هاشارد
مش ،هان و وبیاا مشاوی جار ،و یهیاا مدلهاا یی ویاو هرساوچهر ،و راعهاشدحر –،یا
ف،هرگ معطاف یه انووا و ی،نووخن ل ظاولت مش ،هان -ح،ی ی،خح لی (ف،لعچ)2112 ،
خوولبا مفدام حرا،ل ب یا مشاوی باا جامعه مد ب خو لماو صاامب رایعه هاف و خو جه
مرج ،یه را،یدعخلهب 1لع ف،لهرد رصا سگ ،ا شد (ف،هاه  )2111مفدام حرا،ل ب یا صیاو لع
مفاه اب ما رد خول پایخدا ها میؤول پره ،خوحالوووخ یه خ اا حایا شیرهلا ها
حرا،ل ب لع ط،هق شیرههای یه «هاراوا» خو نن ف،هرگ یاعما ب غال یهشااو مبووخ
(لف ه  )2112یهگا هلا یه لخغام بدوت یه یخش «خول » «یخش وصایب» و «جامعه مد ب»
خو بال هک یخش جدهد مبرال د مرج ،یه شردگ ،ا ووهر،خ جدهدا شاخ یه انووا ول لع
ط،هق هاراوا لهجاخ مبیرد و مرج ،یه اهر لج ااصب و لب صاخا مط ابر،ا مبگ،خخ
(ی،هی هیه و یا  )2112یهصالوح رایعه شفاف و ج،هان خوط،فه لطالصات و ل  ،ا م ان
مص،فیرردگان و یاعمانهاا لولئه خهردح ودمات صاامب ولح ول ی،لا نهردح اعهاا ل  ،ا
گشاخح لی (یا ی ان لووپاهب )2112
لیرات و م ج )2112( ،شفاف هک ی ی س ول صامد لی ب ی،لا نف،هرش لوعشداا صاامب
مبخل رد و نن ول یه مثایه هک ووهه ماث ،ی،لا خوگ  ،یاو ه و لفدلهش مشاوی ذا فعان و لیدلوا
ی،لا ظاوت لف،لخ ذا فا واوجب ی ،صا ر،خ ی ی س خو حاعح رید الت صامللارفعه رع،ه
ی،خحل د گ اه دو ( )2112شان خلخح لی یه چدا ه مشاوی جاعب خو لورقاا و،خحشیرههاا
ل  ،ا (ما رد ل  ،اهاا رجدهدپره )،و رایعه ووهر،خهاا جاماه محاو (خو ظ ،گ،ف ه ی ،یه
مثایه یاالهب لش ،لیب خو هک شیره یی ه مح ب) صام ب ی دا خو پاهدلوا ی ردمدت لبدلمات حاعح
ل  ،ا خو یشاوهاا خوحال رایعه یاخح لی یاعه ان و هاراولن ( )2112مشاوی فعاال ه ذیرغعان
1- Decentralization
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و مالر جاعب ول خو لید لیایب خو یدیاخ خی ،یب یه ودمات ل  ،اهاا ا خو یشاوهاا
رایعههاف ه خل ی هل د فاولن و هاراولن ( )2112د یه صامد حرا،ل ب مشاوی ب انووا و و هس
لب صاخای ایب لولئه ودمات ول مدسر،هه گف اانهاا شردخهردح ظامهاا خوحالرغ  ،و لبدلمات
حاعح ل  ،ا خل ی هل د یهه ،ووا خو جدان لم،وع یه ولیطه صالم ب چان لفدلهش رعدلخ یاعهد،لن
رایعه وبای رایعه انووا و فراووا رغ  ،پاولخلهسهاا خل ش و رفر ،و صدم بطع یه
طاو فدلهردحلا وشد هاف ه لی (گ ه و گاوخون  )2112یا لهه حال نهردحپژوهب لع ط،هق
مطالعه خهدگاحها و ظ،لت لف،لخ و گ،وحها پ ،لمان نهردح رصاوه،ا لع نهردح ر،ی س مب یررد یه
مبرال رد یهصرالن میراهب ی،لا لبدلم خو عمان حال صاد یررد و صامد رغ  ،یاشرد (یان )2112
خو لههم ان یراوهایاعا لع ط،هق نشراویاعا صدمبطع هاا مدس و یاعراب یدهدهاا ولخهرال
و لمرانپره ،مبرال د خوودم شی هیاعا و نگاهبیخشب یه یحثهاا ی ای درلوا ب،لو
مبگ  ،د (م یاولیا  )2112خوولبا وو یراوها اهیب مبرال د یه ما یاک یرد را یا شراو
ی،وب لع صرای ،مداب یه لح ااال خو یاو نهردح رأث  ،والهرد خلش رصاه،ها و خلی انهاهب
لع نهردح ییاعهس (یای اوم  )2112خو لههولی ا رح د یراوهاهب خو نهردح پژوهب ولهب ی،لا
خی ،یب یه چشسل دلعهاا م فاوت خو عم ره ماوخ ظ ،و ق نهردحهاا یدهد شرایاهب پ ش،لنها خو
و د یاهش وهیکها یا ید،حگ ،ا لع یدهدهای (صراه لهلل  )2112خو ص ه
یراوهاهاا مخ
حال یاهد راجه خلش یه مفدام حایا خو یراها شیرهلا ما رد نب ها ی ،اعمرد یراوهاهاهب
لی یه ضاه راجه یه لدوم مشاوی هاه ذا فعان داخها و یاعهد،لن لوع ها و ر،ج حات
م ال ان شیره ول خو ظ ،خلش ه یاشد (وه رام ی  ،و هاراولن  )2112مشاوت و مشاوی
گ،وحهاا لج ااصب م راع خو ف،لهرد خلی انگاهب و و ق گدهرهها یا بدورارد ی،خن لیعاخ ل یا ب
ی ی سهاا ل  ،ا ظ،ف خول ول ی،لا حرا،ل ب و ظاوت ی ،رغ ،لت لفدلهش مبخهد (م ،
،وهاا پ ش،لن ی دا
 )2112ی ،امه وهدا یراوها ووشب ظاممرد لی یه لع نن ی،لا یش
خو م ه رغ ،لت ش ایان و فدس پ چ دگبها و صدمبطع هاا ماجاخ لی فاخح مب شاخ و وهی،لن و
مده،لن یه یاک نن یا خوک پ امدهاا لح االب لبدلمات خلی انهاا م ااهدا خویاوح نهردحهاا
ماره یش و رع،ه مبیررد (پاویان  )2112لعلههوو یراوهاهاا حاید لع ط،هق رایعه
لخولیات مش ،ک مبرال د خو رح د و لوعهایب گدهرههاا ی ای ب خو ش،لهط م فاوت م،یاط یه
نهردح یاخمرد لف د (وهد و یایس،هک )2112

روششناسی پژوهش
وو شرایب یراوهاهب یهواط ،شرایاهب مجااصهلا لع لبدلمات مقیال لع ظ ،لج ااصب و
خوص هحال یاعگاو یا ط م اصب لع رغ ،لت ماره خو حاعح ل  ،ا و رایعه ی ای ها م،ریط
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یا نن یاخمردا واخ ول یهمرظاو رایعه یدهدها و گدهرهها یه لثیات ویا دح لی (فاولن و
هاراولن  )2112ووهر،خ می ربی ،یراوها اهیب وو شرایب م عاوفب خو نهردحپژوهب ی،لا
ف،لر ،وف ه لع محدوخه داا رفر ،لعط،هق رصاه،یاعا لع نهردحهاا مح اد ها م،جح لی
(ی شاپ و هاراولن  )2112خوولبا یراوهاها یا لولئه یالن رصاه1،هاهب لع نهردح یدهدهاهب
معراخلو ی،لا نهردح ف،لهس مبیررد (یان  )2112پژوهش حاض ،پژوهشب یاوی،خا یا ووهر،خ
نهردحپژوها ه لی ه ،پژوهش نهردحپژوها هلا لغ ر،ی یب لع وو ها و ررر کهاا م رای
ول یه ف،لواو ماضاع و یی  ،پژوهشب واخ یهیاو مبیردخ خو لهه پژوهش لع ه ،خو ووهر،خ
یاب (پ،یشرامه و ،ملفدلو) و ی فب (پرد وی،گان و مصاحیه اه یاو اوهاف ه) ی،لا گ،خنووا
خلخحهاا یاب و ی فب ماوخ اع ید،ح گ،ف ه شد میراا وو شراو ب پژوهش حاض ،گامهاا
مدل یراوها اهیب شالورد )1222( 2یاخح لی ی ،لیاس لهه مدل لع شرایاهب و وریه یردا
صالمد ی دا (پاهش مح طب و پ،یشرامه) یه پ ش،لنها و صدم بطع هاا لی ب (پرد وی،گان)
و لع ن جا یه مرطق یراوهاهب (پ،یشرامه و ،ملفدلو) و یس یه ری ه یراوهاهب (پرد وی،گان)
خی هاعهدح مبشاخ
جدول  -1ف،لهرد ردوهه یراوهاها ی ،لیاس مدل شالورد ()1222
گام لول :شرایاهب ماضاصات و رصا اات لیایب (ری ه میئ ه پژوهش)
خو گام خی

را رع،ه

العم لی

و خلمره میائد و ماضاصات لیایب ماوخ ظ ،پژوهش ووشه شاخ

گام خوم :شرایاهب صالمد و ،وهاا ی دا ماجاخ خو مح ط (م،وو لخی ات و مصاحیه یا وی،گان)
ری ه مب شاخ یه یدلم خی ه لع صالمد ی دا خو مافق

و شری

رصا سها و ماضاصات مشخص شدح راث  ،مبگرلوخ
و صدم بطع

گام یام :وریه یردا صالمد ی دا ی ،لیاس لها

ننها (پ،یشرامه)

خو گام یام ،وهاا پ ش،لن و وو دهاا یالن لث،گرلو ی ،صالمد ی دا مشخص مبشا د
گام چداوم :رع ه ،وهاا پ ش،لن ها صدم بطع

هاا لی ب (پرد وی،گان)

صالمد ی دا خو گامهاا خوم و یام ول ی ،لیاس خو مع او "لها
و "صدم بطع

وباع ننها" وریه یردا مبشاخ

گام پرجس :ل خاب مرطق یراوهاها (پ،یشرامه مار،ه
مرطق یراوها ول یاهد قشه لا خل ی

ننها خو لوریاط یا ماضاع پژوهش"

یه ی ،لیاس نن رای

 CIB2و ،ملفدلو )scenario wizard

خلی ا ب لع هک نهردح لح االب ر،ی س مب گ،خخ و ی ،لیاس

رفاوت م ان حال هاا مخ فب یه ،وهاا پ ش،لن مبرال رد یه واخ ید  ،د م ااهد مبشاخ
گام ششس :داو
ه ،یراوها یا رر ه ی ،صدم بطع

ش،ح رفص ب یراوهاها (مصاحیه پرد وی،گان)

هاا لی ب یاع دح نن و یا یاک هاه و وو دهاا ی دا شرایاهبشدح ر،ی س

مبشاخ2

1- Big Picture
2- Schwartz
3- Cross-Impact Bilanzanalyse

 -2خو مدل یراوها اهیب شالورد گام هف س یه رع ه شا د،هاا ولهراا و گام هش س یه یرجش ل یجام رصا اات یا یراوهاها
لو صاآ خلوخ لهه گامها لع شاال پژوهش حاض ،واوج یاخح لی و لع محدوخه هاا پژوهش ی،شا،خح مبشاخ
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گامهاا لول را یام لهه مدل پ ش  ،خو پژوهشب یا صرالن «نهردح حرا،ل ب خو ص،یه رید الت
صامللارفعه :صالمد ی دا و وو دهاا اظداو (ماوخمطالعه :راعها ل  ،ا ی ») ،ل جام شدح لی
و خو جه نن  22صامد ی دا صام یه وو پاهش مح طب و یس  22صامد ی دار ،ماث ،ی،
شردگ ،ا گدهرههاا نهردح حرا،ل ب خو ص،یه راعها ل  ،ا ی( ،یه وو رع ه لها و
صدمبطع صالمد ی دا) خو شش گ،وح لی ب (ی ایب لب صاخا لج ااصب فراوول ه حقابب
و یرع ب) لحصا شدح لی (م،عیان و هاراولن  )1222وو شرایب لهه پژوهش ی ،لیاس
گام هاا چداوم را ششس مدل شالورد رحقق هاف ه لی را لع ط،هق رع ه پ ش،لنها و
صدمبطع هاا ی دا خو ماضاع پژوهش عم ره العم ی،لا داو یراوهاها ف،لهس شاخ ی،لا
رحقق گام هاا مدیاو پر ب م،ی لع هش ف ،لع مده،لن و یاوشرایان نگاح یه یرع ی ،و
م خصص خو حاعحهاا لب صاخ مدردیب ی ،مده،ه نهردحپژوهب جامعهشرایب و حقا خو
چداو ج یه و طب خو ماح ی،گدلو شد ی،لا گدهرش وی،گان پژوهش لع وو اا هگ ،ا
گ الهی،فب لی فاخح شد (ماهرات و ماوهاس  )2112و وی،گان مدیاو لع م ان نن خی ه لع
یاوشرایان مده،لن لی اخلن و یاح ظ،لن خو حاعحهاا ششگا ه هاخشدح ل خاب شدحل د یه
خو حاعح پژوهش (رید الت صامللارفعه یهطاو صام و یرع راعها ل  ،ا ی ) ،خلولا رج،یه
صا ب ها ص اب یاخحل د ااخلو راعها رخصصهاا وی،گان ش،ی یرردح خو پردهاا وی،گب یه
ش،ح ااخلو  1نمدح لی :
ااخلو  -1راعها رخصصهاا وی،گان ش،ی یرردح خو پرد وی،گب
3
2

2
2

1

1

1

1

1
0
حقا

جامعه شرایب نهردح پژوهب

مده،ه

مدردیب ی،

لب صاخ

هاچر ه ی،لا لفدوخن یه غراا خلخحها رعدلخ  2مصاحیه اهیاو اوهاف ه د یا وی،گان ی،گدهدح
پژوهش (خو حاعحهاا مدردیب ی ،لب صاخ و مده،ه ) ل جام گ،ف ی،لا رحقق گام پرجس
یهمرظاو ری ه مرطق و رع ه یراوهاهاا لی ب لع لیدلو پ،یشرامه ی،لا ررا د مار،ه رح د
نثاو م قاید و د ،ملفدلو یاب یراوهاا وهدلوخ ید،ح گ،ف ه شد هاچر ه خو رع ه لفق عما ب
یاشش شدح لی را لهه لفق لوال ن قدو دخهک یاشد یه ل ظاو وباع رحاالت چشاد  ،یع د
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یه ظ ،ی اهد و خو ص ه حال ننبدو هس خوو یاشد یه رصاو ی،خن نن و ب خشالو شاخ لفق عما ب
ی ی یاله رع،ه شدح یی مبشاخ را اهر حاید ی،لا ذا فعان ماه یاوی،خا یاالر ،و
ی،لا ی ای درلولن یاخمردا ی ش ،ا خلش ه یاشرد
یافتههای تحقیق
خو طال خهههاا نهردح جالما گا اگان خو له،لن و ی،لی ،جدان یا صدم لطا رانها و
ل خابهاا م راصب خویاوح چدا دب رال د ریدهد و مص،ف ل  ،ا وویهوو مبشا د (م ،
 )2112لعلهر،و ه،گا ه رح ب خویاوح نهردح ل  ،ا یاهد لعط،هق لوعهایب صرای ،یاع دح نن نهردح
و ف،لهرد شردگ ،ا نن ل جام شاخ (گ،و الخ  )2111خو لهه پژوهش (مطایق وو یراوها اهیب
شالورد) یاشش شد یا شرایاهب و رح د ،وهاا پ ش،لن و صدمبطع هاا لی ب لطالصات
و خلخحهاا العم (مار،ه رح د نثاو م قاطا) ی،لا ید،حگ ،ا لع وو ،ملفدلوا یراوهاا وهدلوخ
ف،لهس شاخ و یس ی ،لیاس و،وجبهاا ،ملفدلو لع فضاهاا مح اد یراوهاهب داو و
ووله یراوهاها یا ید،حگ ،ا لع هاف ههاا ی فب حاید لع مصاحیه و پرد ل جام گ ،خ
تعیین نیروهای پیشران (عدم قطعیتهای کلیدی)
لع ن جا یه خو وو یراوها داوا صدمبطع ها ی،نمدح لع ،وهاا پ ش،لن هی رد خو لهه
پژوهش ی ،شرایاهب ظاممرد پ ش،لنها (صدمبطع ها) لع ط،هق رح د و واشهیردا صالمد
ی دا را،ید شد ی ،لیاس اهر پژوهش «نهردح حرا،ل ب خو ص،یه رید الت صامللارفعه:
صالمد ی دا و وو دهاا اظداو» ی ی و یه صامد ی دا ماث ،ی ،نهردح حرا،ل ب خو ص،یه
راعها ل  ،ا ی( ،خو شش خی ه صالمد خوونیرع لج ااصب لب صاخا ی ایب فراوول ه و
حقابب) خو شی هاا پرد وی،گان یه یحث گرلش ه و یاشش شد لع ط،هق رح د مضام ه
صالمد خلولا مفاه س مش ،ک و دخهک یه هس خو هک خی ه ب،لو گ  ،د خو پاهان لهه صالمد
ی دا ی ،لیاس خوون ماهههاا مش ،ک م ضاه ننها خو  2گ،وح پ ش،لن ه،هک یا یه
صدمبطع –یه ش،ح عه -،خی ه یردا شد د
جدول  -2شرایاهب پ ش،لن (صدم بطع
ووهر،خ مده،لن خول ب خو وعلوت ،و یی
صالمد ی دا
شرایاهب شدح

هاا) ی دا لول
یه وبای بیاعا و مشاوی بیاعا یرع

ل حصاوهاا لب صاخا اشب لع فاذ لوگانهاا صاامب و شیه وصایب
ول هاا ی ایب و لفدلهش پایخداهب و شفاف
لرخاذ ووهر،خ ی ایب خو ف،لهرد وصایب یاعا
لو الف ظ ،خو یطاح یالن حایا

ی ،ی ،ش احهاا لصاال حایا
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رعدد مده،لن لوشد ظام یه ی ای هاا مصاب چشس ل دلع و ی ،امه هاا رایعه
م،خمیاالوا و پاهیردا رصا س گ ،اها یه بالصد خمای،لر ک
ل حصاوعخلهب ول

رسهاا لی ب

عخلهب رایعه محاوا م،خم یاالوا پایخداهب
لی یدلخا

صدمبطع

ها

گ،ل)

ر،ی یب (ول

م،خم یاالو
ووهر،خ ی ایب ظام ی ایب

پ ش،لن 1

جدول  -2شرایاهب پ ش،لن (صدم بطع
ووهر،خ حایا

خو لرخاذ مدل یی

و یاو خو ص،یه صاامب

ید،ح گ ،ا لع ووهر،خهاا مشاوی ب و غ ،م ا،ید خو لولئه ودمات مح ب

صالمد ی دا
شرایاهب شدح

هاا) ی دا خوم

رعامالت لب صاخا و لطالع یه مابا و یدون ریع ض لع ف،ی هاا لب صاخا

شفاف

جرب مشاوی ها و هاراواهاا ی هللا ب خو ص،یه ل  ،ا
رسهاا لی ب

نعلخیاعا حرا،ل ب واب

را،یدعخلهب لب صاخا صدم ریع ض شفاف
خول ب (م ا،ید)

صدمبطع

وبای ب (یاعلوگ،ل)

ها

جاعب (جامعه محاو)
مدل حرا،ل ب لب صاخا ( حاح لولئه ودمات صاامب)

پ ش،لن 2

جدول  -2شرایاهب پ ش،لن (صدمبطع
شرد گ ،ا و پ،و گ شدن قش و مشاوی
صالمد ی دا
شرایاهب شدح

هاا) ی دا یام
داخهاا مد ب و یاعمانهاا م،خم داخ

را،ید عخلهب لع ف،لهردهاا ی ای درلوا خو ص،یه صاامب
حااه

حایا

لع شرد گ ،ا و رقاه

یاعویاوهاا حرا،ل ب مح ب و شیرهلا

یه یاوگ ،ا یدون ریع ض خیدان و وی،گان خو رصا س یاعاهاا ی ایب
خلمره حقا شد،و دا و حق ل خاب ی ش  ،ی،لا شد،و دلن

رسهاا لی ب

مشاوی

گ،لهب رال اردیاعا رراع حق ل خاب جامعه مد ب
مشاوی

صدمبطع

ها

مشاوی
مشاوی

پ ش،لن 2

ظ،ف

ف،خگ،ل (وصایب)
جاا گ،ل (مد ب)
مشاوی

جدول  -2شرایاهب پ ش،لن (صدم بطع
صالمد ی دا
شرایاهب شدح

محدوخ

لج ااصب

هاا) ی دا چداوم

لی قالل داخ ظاوت و ررظ س مق،ولت (وگاالراوا) لع خول
لی قالل مالب -مده،ه ب ش،ی هاا راعها لع ش،ی

رال ،
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ش،ی هاا راعها یه یخش غ ،خول ب

ولبعب شدن ب ا ها یاعلوهاا جدهد و یاعهد،لن جدهد
رسهاا لی ب

وگاالراوا یاعهد،لن غ ،خول ب ولبعبشدن ب ا دا و،خح ف،وشب شیره هاشارد و رغ  ،مالر
ولیی دب

صدمبطع

لی قالل مالر ب

ها

لی قالل مالر ب و مده،ه ب
وولیط خوون یرع

پ ش،لن 2

(م ان ش،ی

جدول  -2شرایاهب پ ش،لن (صدمبطع

راعها یا خول )

هاا) ی دا پرجس

انوواهاا فراوول ه خو ص،یه فراووا لطالصات (ع ج ،ح ی اک یالن خلخح و )
صالمد ی دا

رایعه فراوواهاا ید،ح ی،خلوا هاشارد لع شیره راعها ل  ،ا ی،

شرایاهب شدح

رایعه فراوواهاا ید ره یاعا مص،ف و ذو ،ح یاعا ل  ،ا
رایعه فراوواهاا رال د پ،لیردح ل  ،ا ی ،خو محد مص،ف

رسهاا لی ب

انووا هاشاردیاعا ل  ،اهاا ا ید ره یاعا ذو ،ح یاعا پ،لیردح یاعا IT
وشد یاهردح

صدمبطع

وشد ثای

ها

وشد فدلهردح
رایعه فراوواهاا اهه

پ ش،لن 2

و،وجب پرد وی،گان خو لهه م،ح ه شرایاهب و رع ه پرر پ ش،لن لی ب (صدم بطع
ی دا) لی ؛ مدسر،هه پ ش،لنهاا ماث ،خو ماضاع پژوهش ی ،لیاس مجااصه هاف ههاا
م،لحد پ ش ه و د لور جاا یردا و وفا خهدگاحهاا وی،گان خو پرد رخصصب (یه ش،ح
شرد  )1رصاه ،شدح لی :
آینده حکمرانی در عرصه توزیع انرژی برق

فناوریهای نوین

روابط درون صنعت

ظرفیت مشارکت
اجتماعی

مدل حکمرانی
اقتصادی

رویکرد سیاسی
نظام سیاسی

شرد  -1پ ش،لنهاا شرایاهبشدح خو ردوهه یراوهاهاا نهردح حرا،ل ب خو راعها ل  ،ا ی،

انتخاب منطق سناریوها (تحلیل آثار متقاطع و نرمافزار سناریو ویزارد)
مرطق شرد خهب یه یراوهاهاا یدهد ی،لا نهردح حرا،ل ب خو ص،یه راعها ل  ،ا ی ،لع
گ،ها (پ ش،لنها و صدم بطع هاا لی ب) پدهد مبنهد
لوریاط و یاعگاوا م ان رای
هاا دا ه یه مشخص شد نهردح حرا،ل ب خو ص،یه راعها ل  ،ا ی ،خو گ،و پرر پ ش،لن
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ی دا لی و ی،لا ه ،یدلم لع پ ش،لنها یه صدم بطع م فاوت باید رصاو لی ی ،لهه
لیاس یه طاو یالقاح  222یراوها (هعرب  2×2×2×2×2یراوها) حاید لع حال هاا مخ
ی،واوخ صدم بطع ها یه لحاظ ظ،ا لمران پره ،لی یا لهه حال فقط شااو معدوخا لع لهه
حال هاا ظ،ا خو خ اا ولبعب مبرال رد یا هس یاعگاوا ییب خلش ه یاشرد و شااو
محدوخر،ا لع ننها مبرالن یا هس یاعگاوا باا خلش ه یاشرد خو وو شرایب ،ملفدلو یراوهاا
رای فد،هاا
وهدلوخ یا ید،ح گ ،ا لع رح د نثاو م قاطا و مقاهیه عوجب م ان حاالت مخ
م فاوت مرطق عه،یراا یراوهاهاا لح االب نهردح یاو ه و پ،خلو ه مبشاخ لیاس یاو لهه
،ملفدلو ی ،میراا مار،ه هاا لث ،م قاطا ( )CIBیه یهمرظاو لی خ،لج ظ ،وی،گان خو ماوخ لث،
لح اال وباع هک حال لع هک رای گ ،ی ،ووا حال ب لع رای گ ،خهد ،ماوخ لی فاخح
ب،لو مبگ  ،د و داه ا یا محاییه لث،لت می ق س و غ ،می ق س حال ها ی ،ووا هردهد،
یراوهاهاا یاعگاو پ ش ووا ی ی س ماوخ مطالعه لی خ،لج مبشا د خو لهه م،ح ه  12ف ،لع
جامعه  22ف،ا وی،گان پ،یشرامه مار،ه نثاو م قاطا ول ررا د ی،خ د؛ اهر خو پرد رخصصب
یه یحث گرلش ه شد و خو داه لث،لت م قاید م ان صدمبطع هاا ماجاخ خو هک ط صدخا
لع  2را  -2ب،لو گ،ف
جدول  -2مار،ه

مار،ه

حاید یهصرالن خلخحهاا وووخا خو ،ملفدلو ثی

رح د نثاو م قاطا م ان حال ها (صدمبطع

هاا) مخ

شد

پ ش،لنهاا پژوهش

پ ش،لنها
صدم بطع
1 -1

2 -1 -1 2 -1 -2 2 -1 -2 2

2

2

1

1 -1 1

2 -1 -1 2
1 -1

2

1

2 -1 1

2 -2 2

-1 2
2

2 -1 1

2 -1 1

-1 2

2

-1 1

وبای ب (یاعلوگ،ل)

صاامب (مدل

2 -1 -1 2

2 -1 2

-2 1

2

 -1 1جاعب(لش ،لیب/جامعهمحاو) حرا،ل ب لب صاخا)

1 -1

1 -1 1

2

م،خم یاالو
2 -1

ظام ی ایب

خول ب (م ا،ید)

1

1

ر،ی یب (ول )،

ووهر،خ ی ایب

حاح لولئه ودمات

2

2 -1 -2 1

1

1

1

1

1

ها

لب دلوگ،ل

پ ش،لنها

1 -2 2 -1 -2

2

مشاوی

محدوخ

2

2 -1 1

1

1

1

2

1

2

 -1 1مشاوی

ف،خگ،ل (وصایب)

2

2 -1 1

-1 1

2

2

1

2

 -2 1مشاوی

جاا گ،ل (مد ب)

2 -1 2 -1 -1 1

1 -1

1

1 -1

1

1

1

1

1

2

-1 1

2

2 -1 2

1

2

1 -1 1

2

-1 1

ولیی دب
لی قالل مالر ب

 -2 -1 2 -2 2لی قالل مالر ب و مده،ه ب

1 -1 1 -1 -1 1 -1 -1 1 1 -1

2

وشد یاهردح

2

1

وشد ثای

1

1

1 1

2

2 1- 1

1

1

1

2 -1 2

1

1

1

2 -1 2

-1 1

وشد فدلهردح

مشاوی

ظ،ف

لج ااصب
وولیط خوون
یرع

(ش،ی

راعها یا خول )
فراوواهاا
اهه
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ه ،یراوها ر،ی یب لع حاالت م،یاط یه رای گ،ها لی و ،ملفدلو لع م ان هاه یراوهاهاا
ماره رعدلخا ول یه صرالن یراوهاهاا لی الو رشخ ص والهد خلخ مالک رع ه لهه یراوهاهاا
یاعگاور ،خو شاوص لم اع ماث ،ی ب 1مثی و خوجه یاعگاوا 2غ ،مرفب لی یاعگاوا خوو ب
هک یراوها اعمرد ل خاب م غ ،هاا رای فد ،یه ووشب لی یه رضا ه مبیرد یه ه چ م غ ،
خهد،ا لع هک رای فد ،هریان لع جا نثاو ر،ی یب خهد ،رای فد،ها یه لهه م غ  ،باها ر،ج ح
خلخح ابشاخ هاچر ه لم اع ماث ،ی ب ماهد لوع ه ،هک لع رای فد،های و مجااع راامب
نثاوا ول مرعر مبیرد یه اشب لع رای فد،هاا خهد ،لی ی ،لهه لیاس و،وجب ،ملفدلو
شامد پرر یراوهاا گا اگان یا باار،هه یاعگاوا خوو ب م ان صدمبطع هاا لی ب یه ش،ح
عه ،لی :
جدول  -2رای
یراوهاها

داهب یراوهاهاا پررگا ه داهب ی،حی

یراوهاا 2

یراوهاا 2

یراوهاا 2

حرا،ل ب یاعلوا

حرا،ل ب یاعلوا

حرا،ل ب لج ااصب

ف،خگ،ل

جااگ،ل

هاشارد

ووهر،خ ی ایب ظام ی ایب

لب دلوگ،ل

ر،ی یب (ول )،

م،خم یاالو

م،خم یاالو

م،خم یاالو

مدل حرا،ل ب لب صاخا

را،یدگ،ل

را،یدگ،ل

یاعلوگ،ل

یاعلوگ،ل

جامعه محاو

ف،خگ،ل

جااگ،ل

جااگ،ل

صدم بطع

مشاوی

ظ،ف

یراوهاا 1
ها

لج ااصب

وولیط خوون یرع
راعها یا خول )

(ش،ی

خول یدوگ ی،و

محدوخ

مشاوی

یراوهاا 2

صدم بطع

هاا ی دا و پ ش،لنهاا لی ب

ول ،

حایا

مشاوی

ولیی دب

محدوخ

ولیی دب

رایعه فراووا اهه

یاهردح

Total Impact Score

22

22

Consistency Value

2

1

لوع هاا یر اخهه

لب دلو و را،ید

لم اع رأث  ،ید

لوع

یاعگاوا

ثای

لمر

و ثیات

لی قالل مالر ب /لی قالل مالر ب/

لی قالل مالر ب/

مده،ه ب

مده،ه ب

مده،ه ب

فدلهردح

فدلهردح

فدلهردح

22

22

22

1

1

1

رایعه و

لی قالل و

هاراوا و

مشاوی

هاشاردا

وبای

1- Total Impact Score
2- Consistency Value
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سناریوهای آینده حکمرانی در توزیع انرژی برق ایران
ی ،لیاس هاف ههاا م،لحد بید یراوهاهاا مح اد (باا) خووصاآ نهردح حرا،ل ب خو
ص،یه راعها ل  ،ا ی ،له،لن ول مبرالن خو بال پرر یراوهاا لی ب عه ،جاایردا ااخ:
سناریو اول :دولت بزرگ کرخت

لهه یراوها ی،نهرد «لب دلو گ،لهب» خو ووهر،خ ی ایب ظام ی ایب «را،یدگ،لهب» خو مدل
حرا،ل ب لب صاخا «محدوخه » خو ظ،ف مشاوی لج ااصب «ولیی دب» خو وولیط م ان
ش،ی هاا راعها یا خول و ی،ل جام «وشد یاهردح» فراوواهاا اهه لی ی ،لهه لیاس
مفدام حرا،ل ب یه صرالن ولیطه فعال م ان داخهاا خول یاعلو و جامعه بالم اف ه و خول
مبیاشد یا ییط ح طه لب دلو و را،ید واخ یهطاو وبای اپره،ا ی ،یدو و میرد لماو یرش رد
یاولهب لب صاخا ول رح د ی،خح و یاصث رضع یاعهد،لن یالقاح خهد ،ص،یه
لهه وضع
حرا،ل ب (یاعلو و جامعه مد ب) مبشاخ ش،ی هاا راعها ل  ،ا خول ب میئال رام ه ی،
مص،فیرردگان هی رد
سناریوی دوم :حاکمیت رانتیر

لهه یراوها لع ی،لهرد ووهر،خ « اه لب دلوگ،لهب /اه م،خم یاالوا (ر،ی یب)» خو ووهر،خ
ی ایب ظام ی ایب «را،یدگ،لهب» خو مدل حرا،ل ب لب صاخا «محدوخه » خو ظ،ف
مشاوی لج ااصب «ولیی دب» خو وولیط م ان ش،ی هاا راعها یا خول و ی،ل جام «وشد ثای »
خو رایعه فراوواهاا اهه یه وجاخ مبنهد ی ،لهه لیاس لگ،چه مفدام حرا،ل ب لع ط،هق
لع ی،ف لصاال لب دلو خول ف،لر ،وف ه
مشاوی خلخن داخهاا ولیی ه و دخهک یه حایا
لی لما یاایا ن را وی دن یه مفدام حرا،ل ب فای ه باید راجدب وجاخ خلوخ خو لهه حال
یاعلوگ،لهب و نعلخیاعا لب صاخا راحدوخا و یه طاو ابص صا ب مبشاخ لما ما رد یراوهاا
لول لهه ف،لهرد طاوا ی ،امهوهدا مبگ،خخ را لب دلو و ی ط،ح خول (لع مرظ ،یر ،ل و مده،ه
مراییات ص،ضه ل  ،ا) حفظ شاخ یدام ش،ی هاا راعها ل  ،ا ی ،یه داخهاا شیه خول ب
مر قد مبشاخ و مق،ولرب ی،لا لی قالل ننها لع خول رصاه شدح لی ؛ یالهه حال یاایان
یر ،ل خول ی ،ننها ردولم هاف ه و لهه ش،ی ها یه جاا وصاه بالصد ش،ی ب هراع خلولا
ماه لخلوح ید هی رد یرای،لهه یاوجاخ وصایب یاعا ییب و ظاه،ا مدلهاا لب صاخا و
مشاوی لج ااصب ماوخل ظاو حاید ابشاخ و یه جاا نن طیقه جدهدا لع داخهاا ولیطهلا
بدورارد و ماوخ لص ااخ حایا شرد مبگ ،خ (یه لع ظ ،مر قدلن یه یراوهاا خول یدوگ و
ی،و لهه داخهاا جدهد یه مرافا ننها خو گ،و فضاا ول ب لی واخ ما عب ی،یخ ر،
لع خول ی،لا صیاو لع فضاا خول ب هی رد)
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سناریوی سوم :حکمرانی بازاری فردگرا

لهه یراوها حاید ر،ی صدم بطع هاا «م،خم یاالوا» خو ووهر،خ ی ایب ظام ی ایب
«یاعلوگ،لهب» خو مدل حرا،ل ب لب صاخا «مشاوی ف،خگ،لها ه» خو ظ،ف مشاوی لج ااصب
«لی قالل مالر ب/مده،ه ب» خو وولیط م ان ش،ی هاا راعها یا خول و ی،ل جام «وشد فدلهردح»
خو رایعه فراوواهاا اهه لی ی ،لهه لیاس خول یهخل د فشاوهاا فدلهردح لب صاخا و
لج ااصب یه ولگرلوا و وصایبیاعا خلولهبها خو ص،یه راعها ل  ،ا ره خلخح لی و
ی،ماههگرلولن (لف،لخ وصایب) و داخهاا (ش،ی هاا وصایب) لب صاخا می قد خو فضاا
وبای نعلخ و یدون ریع ض یا هس رعامد خلو د ش،ی هاا راعها ل  ،ا ی ،یه خو یخش
یاعوگا ب و ی س خلوا رقی س مبشا د یخش ی سخلوا ش،ی هاا راعها (یه لیاال وصایب
هی رد مد،ن ره یخش وصایب رااه ب یه مشاوی دلش ه یاشد) رردا وظ فه ل قال ی ،و
دددلوا لع شیره ول ی،صددح خلوخ و لولئه ودمات و رحاهد ی ،یه مص،فیرردگان (یاچک و
یدوگ) رردا لع ط،هق و،خح ف،وشان ی( ،یه ض،وورا ش،ی هاا وصایب و می قد هی رد)
ل جام مبشاخ
سناریوی چهارم :حکمرانی بازاری جمعگرا

لهه یراوها حاید ر،ی صدم بطع هاا «م،خم یاالوا» خو ووهر،خ ی ایب ظام ی ایب
«یاعلوگ،لهب» خو مدل حرا،ل ب لب صاخا «مشاوی جااگ،لها ه» خو ظ،ف مشاوی لج ااصب
«لی قالل مالر ب/مده،ه ب» خو وولیط م ان ش،ی هاا راعها یا خول و ی،ل جام «وشد فدلهردح»
خو رایعه فراوواهاا اهه لی ی ،لهه لیاس رایعه مشاوی لج ااصب ( یی یه یراوهاا
یام) لع ف،خگ،لهب یه جااگ،لهب ید،حگ ،ا ید ره لع ظ،ف هاا لج ااصب و شد،ا ول ی،لا
رعالب بای هاا حرا،ل ب و وفا چالشهاا یراوهاا حرا،ل ب یاعلو لمرانپره ،یاو ه لی
ی،لهه لیاس مفدام یامد حرا،ل ب خو لهه یراوها یا ید ره شدن مشاوی و هسلفدلهب یخشهاا
یهگا ه خول یاعلو و جامعه مد ب رحقق هاف ه لی شااوا لع ش،ی هاا راعها ل  ،ا ی،
خلولا مالر و مده،ه وصایب (خو بال لف،لخ ها یری،ی امهاا ی،ماههگرلو) و شااو
خهد،ا خلولا مالر ومده،ه رعاو ب (ل جاههاا مد ب) و شااوا د خلولا مالر و
مده،ه شد،ا (شد،خلوا و مده،ه شد،ا) هی رد و خو یراو بالصد وبای مطالیات و
ل ظاولت لج ااصب فدلهردح د قش ی،جی هلا خو شردگ ،ا مشاوی ها و هدله رعامالت
خلوخ
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سناریوی پنجم :حکمرانی اجتماعی هوشمند

لهه یراوها حاید ر،ی صدم بطع هاا «م،خم یاالوا» خو ووهر،خ ی ایب ظام ی ایب
«مدل جامعه محاو (لش ،لیب)» خو حرا،ل ب لب صاخا «مشاوی جااگ،لها ه» خو ظ،ف
مشاوی لج ااصب «لی قالل مالر ب/مده،ه ب» خو وولیط م ان ش،ی هاا راعها یا خول و
ی،ل جام «وشد فدلهردح» خو رایعه فراوواهاا اهه لی خو لهه یراوها داخها و ل جاههاا
م،خم داخ یاعهد،ل ب جدا خو یحره لب صاخا یهشااو مبوو د؛ رشردهاا ویاب و خلوط یا ه
جاعب (ل دهشردحها ماییات م،خم داخ و یاعمانهاا مح ب) خو یراو خول و لف،لخ وصایب
قش چشاد ،ا خو ظاوت و ی ای درلوا لهفا مبیررد و را،یدعخلهب لج ااصب و ی ایب مرج،
یه رال اردیاعا شد،و دلن و خو جه رقاه مشاوی گ،لهب گ،وحهاا شد،و دا مبشاخ خو
یخش راعها ل  ،ا ی ،داخهاهب چان ل جاههاا لی فاخح یرردح لع ودمات و ش،ی هاا
ودمات مح ب (خو یراو یاعهد،لن بی ب) شرد مبگ  ،د و راعها ل  ،ا ی ،ول خو یطح مح ب
(یا مشاوی و هاراوا واخ ذا فعان لعجا ه مص،فیرردگان) مده،ه مبیررد (و خو یی اوا
لع مالوخ جاهددهه ش،ی هاا خول ب و وصایب) مبشا د و مرطق یالی ک حرا،ل ب یه
واخحرا،ل ب شد،و دا رحال مبهاف

توصیههای سیاستی
یراوهاهاا لول و خوم یا رق،ه یی او یاالهب م رای یا وضع هاا گرش ه و ماجاخ
حرا،ل ب خو ص،یه راعها ل  ،ا ی ،خو له،لن لی لگ،چه امح اد ی یه ه ،هک لع لهه
خو یراوها خو حرا،ل ب نهردح د ردلوم خلش ه یاشرد لما یه لی راخ ی  ،رحاالت و وو دهاا
ماجاخ و اظداو مرطقب لی یه یدهدهاا نهردح حرا،ل ب خو راعها ل  ،ا ی ،ول خو فضاا
یراوهاهاا یام را پرجس خ یال یر س ی ،لهه لیاس (یه لص یاو خهدگاحهاا وی،گان لهه پژوهش)
لهه یه یراوها ول مبرالن خو هک فضاا خوگا ه (یا خو ووهر،خ و مح الا ی ب) رجیس و
خی هیردا ااخ یاهه خی حرا،ل ب می رب ی ،وصایب یاعا وبای و یاعلوگ،لهب
ف،خمحاو لی یه خو یراوهاا یام رج ب هاف ه لی ؛ و یاهه خوم حرا،ل ب می رب ی،
جااگ،لهب جامعه محاوا و لبدلم مح ب جاعب خو فضاا لش ،لیب لی یه خو یراوهاا پرجس
پ شرداخ وطمشبها و
(و راحدوخا یراوهاا چداوم) م ی او شدح لی یا لهه رای
رای ههاا ی ای ب ی،نمدح لع پژوهش ول مبرالن یه ر،ر ی،فصدهاا عه ،یاوتیردا ااخ
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توصیههای سیاستی برای رویکرد بازارگرایی (سناریوی سوم)
 توسعه کسبوکارها/شرکتهای نوپا 1در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر :ش،ی هاا اپا
مبرال رد یا ید،ح گ ،ا لع فراوواهاا هاشارد و می رب ی ،فراووا لطالصات لعجا ه فراوواهاا
ع ج ،ح ی اکها و یالنخلخحها لعط،هق ط،لحب پ ف،مهاا ج مشاوی مش ،ا مده،ه
ط،ف رقاضا رال د ی ،لع محد ل  ،اهاا رجدهدپره ،خو محد مص،ف ولهراوهاا انوول ه
رام ه و مده،ه ل  ،ا خوحاعح واخووهاا ی،بب رح دهاا می رب ی ،خلخح و ی ،امههاا یاعواوخ
یه مش ،ا و مرج ،یه لهجاخ رحاالت گی ،خح لعجا ه خو ح طههاا ودماتویا ب ید رهیاعا
و ذو ،حیاعا ل  ،ا و رغ  ،خو ش اح راعها ل  ،ا للر ،هرب شا د
 تجدید مقررات در قالب نظامهای تعهد سپاری در بخش توزیع :حصال لطا ران و ج
یی یه رعدد ش،ی هاا راعها ی ،خو لولئه ودم ی ،ویا ب
لص ااخ جامعه مد ب و حایا
یه ش احلا یاونمد و ماث ،اعمرد رع،ه و پ اخحیاعا یاعویاوهاا شفاف خو بال ظام
رعددیساوا راعها ی ،لی یه خو ولهراوهاهب لعجا ه لی ق،لو ظام گدلو خهب (ی ،لیاس
شاوصهاا خب ق و مشخص) ظام یالح ح،فهلا و یاما دهب مبگ،خخ
 تجدیدنظر در تعریف انحصار طبیعی در بخش توزیع انرژی :یا رایعه انوواهاا فرب مثد
رال د ی ،لع ل  ،اهاا رجدهدپره ،لع هکیا و انوواهاا لج ااصب ما رد مشاوی ذا فعان
لع ط،هق ش،ی هاا ودمات مح ب لع یاا خهد ،لیایاً میئ ه «ل حصاو طی عب» خو ش،ی هاا
راعها خو نهردح عه ،یؤلل مبووخ؛ شیره راعها یههسرر دح نهردح ی ،می رب ی ،رال د پ،لیردح و
مق اس یاچک خومحد مص،ف مفدام مالر م ا،ید هک شیره یدوگ و ی ی هم،لریب ول ی داخح
مبیاعخ و عم ره ول ی،لا لفدلهش حق ل خاب مش ،هان و انووا لع ط،هق هاراوا ف،لهس
مبیرد
پیشنهادات سیاستی برای رویکرد جامعهگرایی (سناریوی چهارم و پنجم)
 طراحی و استقرار شرکتهای خدمات محلی انرژی :خو ش،لهطب یه گ،وح ید،حی،خلولن یا
نگاهب لع پ امد لبدلمات واخ ی ،خهد،لن خو رصا سگ ،اها ش،ی یررد مبرال رد داخا یاعمان-
هاف ه ول (خو بال رعاو ب ل جاه مص،ف و ) ی،لا وفا میاهد پ شووا واخ یر اخ درد؛
خوولبا ییا ب یه لع ودمات لهه ش،ی ها لی فاخح یررد واخِ یدامخلولن و ذا فعان لهه
ش،ی ها هی رد؛ خو جه یهطاو طی عب مبیاشرد یه ش،ی ی ش ،هه یاولهب و یاالر،هه
ودماتخهب ول خلش ه یاشد (لی ،وم  )2112لع لهه مرظ ،مبرالن می رب ی ،یاعویاوهاا لبدلم
مح ب/جاعب خو حاعح یاالهاا لش ،لیب مده،ه راعها ل  ،ا ول یه واخ مص،فیرردگان یس،خ
1 - Start Up
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 دموکراتیک سازی فرایندهای سیاستگذاری با مشارکت همه ذینفعان :و،وج
ف،ی مشاوی صاامب و جاهددهرب رصا س گ ،ا
رصا سیاعاها لع ل حصاو خول
خمای،لر ک یه جاا رصا س گ ،ا رررای،لر ک یی مبشاخ هاه ا ییا ب یه رح رأث  ،هک
ی ای ب،لو خلو د ی ال رد خویاوح نن ی ای لظداو ظ ،یررد؛ عما ب یه ف،لهرد رصا سگ ،ا
خمای،لر ک یاشد و خول ها لو اولت لی فاخح یرردگان لع مرایا ول یه ویا یشرایرد یی ،
مرای ی،لا ولگرلوا میؤول لخلوح مرایا یه لی فاخحیرردگان لهه مرایا ف،لهس مبشاخ
 افراز شرکتهای توزیع برق به شمار زیادی شرکت توزیع برق محلی :رجدهه ش،ی هاا
یدوگ یه ولحدهاا یاچک مبرال د میراهب ی،لا حرا،ل ب یاونمدر ،ذا فعان ف،لهس نووخ خو
ولی اا رقاه حرا،ل ب مح ب و شیرهلا  22ش،ی خول ب راعها ،وا ی ،ماجاخ خو
یشاو مبرال رد ریدهد یه شااو عهاخر،ا ش،ی هاا راعهایرردح یاچک و غ ،خول ب شا د یه
ه ،هک لع ننها خو یخش جغ،لف اهب یاچرب یا مده،ه مح ب یه لولئه ودمات مح ب مبپ،خلعخ
و لع اصب حایا مح ب ی،واوخلو لی لهه لبدلم هس عم ره نیا ،ا ی،لا ولگرلوا و
وصایبیاعا لهه ش،ی ها ف،لهس مبنووخ و هس لمران ل قال مده،ه ننها یه مده،ه شد،ا
ول هاالور ،مبیاعخ
پیشنهادات سیاستی برای هر دو رویکرد بازارگرایی و جامعه گرایی
 تغییر جهت در روشهای تامین و توزیع برق مبتنی بر انرژیهای تجدیدپذیر :للداهاا
اهه غ ،م ا،ید رال د ی ،لع محد ل  ،اهاا رجدهدپره ،یده ب بدورارد خو ی،لی ،للداا م ا،ید
جاوا لی یه مبرال د لمر عهی مح طب ی ش  ،مرافا لب صاخا ی ش  ،ی،لا جامعه مح ب
پاهدلوا ی ش  ،و لمران ی ش  ،ی،لا جالما مح ب ی،لا یر ،ل مرایا ل  ،ا ف،لهس مبنووخ (وهر،لب
و ج ا راراوهراف  )2112رال دیرردح/مص،فیرردگان 1خو شیره راعها نهردح هاان مص،ف
یرردگان یاچک ها م ایطب هی رد یه یا لی فاخح لع رررالا اهاا اهه رال د پ،لیردح ی ،خو
مق اس یی او یاچک لع محد ل  ،اهاا رجدهدپره ،واخ رال دیرردح ی ،ل د
 استقالل و سیاست زدایی از نهاد تنظیم مقررات :لی قالل و ی ای عخلهب لع وگاالراوا لع
ط،هق رضا ه لی قالل مالب (صدم ولیی دب مالب داخ ررظ س مق،ولت یه یاخجه خول ) و لی قالل
مده،ه ب (صدم ل صاب لصضا لع یاا خول ها یا مدلو ه خول ) لهه داخ لمرانپره ،لی و لهه
یاو خو گ،و رضا ه شفاف و خی ،یب نعلخ یه لطالصات و د خو د ی،خن ااهردگا ب لع
ذا فعان خو ف،لهردهاا ظاوت و مق،ولتگرلوا لی
گ،وحهاا مخ
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ی هاا ودمات، ش:1 راهاندازی شرکتهای خدماترسانی و بهینهساز مصرف انرژی
خم و هرب لع لیدلوهاا مدس ید رهیاعا،خم یا م،لا رجاوت م، ا خو ولبا ولهراوا فراوول ه ی، ل
ف، ا و رایعه ید رهیاعا مص، حووا ل، ا یه شااو مبووخ یه یا هدف لفدلهش ید، ف ل،مص
 ا مبیررد و خو، ف ل،و حهاا ید رهیاعا مص،لا پ،لحب رایعه رام ه مالب و لج،لبدلم یه ط
فهجاهب حایدشدح مر فا مبشا د، یاونهب لع محد ی،لوخلخهاا می رب ی،بال ب
 یاو او پ شرداخا و م رای: تغییر ساختار شبکه توزیع برق به ساختار شبکهای تارعنکبوتی
فه) لی،ا خوط، لا نهردح شیره راعها یاو او راوصرریارب ها یه هسرر دح ها وب (یا جد گ،ی
 م صد لی خو لهه یاو او وهژگب،حها و قاط خهد،ح ها قطه یه یی اوا لع گ، گ،یه خو نن ه
لا شیره مبشاخ و پ ا ی د ماجاخ،یدا ی،ح م،ه هک (ها چرد) گ،راعهعب شیره ما ا لع رع
خح،لا لصاال بدوت ل حصاوا خو یطح شیره ول لع ی ه ی،لریب ی،ید ی یه م،خو یاو اوهاا م ا
یب نعلخ یه شیره و لوریاطات چردجا یه مبگشاهد، لا خی،و ولح ول ی
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