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 (2/4/1400تاریخ پذیرش:  -9/11/99)تاریخ دریافت: 

 چکیده

مشتتی ملی در در تدوین خط جمهوری استتالمی ایران دولت هاینقش این مقاله به ارائه چارچوب مفهومی 
ختی و هنجاری، برگرفته شده شنا ،یمیتنظگانه نظام نهادی یعنی ای با استفاده از ارکان سههستهتوسعه پایدار برق 

ست سکات پرداخته ا ستفاده از .از دیدگاه ا  ،دور چهار یط یدلف روش روش پژوهش کمی و کاربردی بوده که با ا
ستشدداده های مورد نیاز گردآوری  شد تمامی. ه ا ساس تحلیل نتایج، مشخص  شکیل دهنده نقش  بر ا صر ت عنا

های تنظیمی، شتتتناختی و هنجاری در تدوین خط مشتتتی مورد مطالعه دخیل بوده و از اهمیت باالیی برخوردار 
های تنظیمی و شتتناختی به لحاظ هستتتند و به جز عناصتتر مرتبط با نقش هنجاری، ستتایر عناصتتر مرتبط با نقش

 داری برخوردار هستند.   اولویت از تفاوت معنی
 

 ای.هسته برق ،یهنجار نقش ،یشناخت نقش ،یمیتنظ نقش ،یمش خط نیتدو واژگان کلیدی:

                                                           
1 - نویسنده مسئول   Email: M.khoshchehreh@gmail.com 

 پژوهشی مقاله 
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 مقدمه

 سطح در یاجتماع و یاقتصاد توسعه ازین شیپ ،ارزان و داریپا یانرژ نیتام نکهیا به باتوجه
 شاهد ک،ینزد یا ندهیآ در که آنجا از و( Hernandez et al,2004,86) است یکشور و ایمنطقه

 برای( Siemens,2007,34) بود میخواه یالملل نیب سطح در مختلف یکشورها نیب رقابت جادیا
. شودمی احساس پایدار توسعه تحقق راستای در گذاریمشی خط ضرورت نگرانی، این کاهش

از این رو به عنوان یکی از تکالیف دولت در نظام جمهوری اسالمی ایران، به عنوان سکاندار 
جامعه، نقش دولت جمهوری اسالمی ایران در پاسخگویی به این نیاز  هدایت مسائل عمومی

مشی شود که این مهم از جمله مقوالت قابل طرح در تدوین خطاستراتژیک ملی مطرح می
 شود. سابقه ایجاد و راه اندازی برق هسته ای در ایران برای اولین بار بینعمومی محسوب می

اما پس از پیروزی انقالب اسالمی و آغاز منعقد شد.  1354ل در سا غربی، آلمان و ایران دولتهای
و اجرای  منصرف واحدها تحویل و راه اندازی برای کار ادامه ازشرکت آلمانی جنگ تحمیلی، 
موافقتنامه همکاری استفاده  1371سال  (.62، 1376نمود )بنیاد مطالعات ایران، قرارداد را معلق 

)سازمان انرژی اتمی ایران، ای بین دولت ج.ا.ا و روسیه به امضا رسید.  آمیز از انرژی هسته صلح
با توجه به راه اندازی نیروگاه اتمی بوشهر به عنوان اولین تجربه نیروگاه تولید برق  (.6، 1398

هسته ای، همچنان بخش اعظمی از تولیدات برق موردنیاز کشور از منابع فسیلی تامین می شود 
ه بر محدودیت، آالیندگی ها و تهدیدات زیست محیطی را برای کشور به که این منابع عالو

همراه دارد که این موضوع یافتن بدیل هایی را در تغییر الگوی سنتی برق ضرورت می بخشد. 
 سال کالن محیط زیست سیاستهای ، 1379 سال ابالغی انرژی بخش در نظام کلی سیاستهای در

 قانون بودجه کشور، سالیانه قوانین وزیران؛ هیئت 1396 مصوب انرژی راهبردی سند ،1379
 و  1394 در سال برق صنعت از حمایت قانون ،1390 سال ابالغی انرژی مصرف الگوی اصالح

 13 و بند کشور فرهنگی اجتماعی اقتصادی توسعه پنجم چهارم، سوم، توسعه برنامه های
 تصریح و توجه انرژی توسعه به مختلف انحای به 1394 سال در ششم برنامه کلی سیاستهای

 در را قوانینی ایران، اسالمی شورای ( قابل ذکر است که مجلس42، 1398است)منوریان،  شده
 انرژی بخش در است که سیاستگذاری کرده تصویب کشور در انرژی سیاستگذاری با ارتباط
 عهده به انرژیحامل های  انواع مصرف و تولید سازی بهینه و نو های انرژی جمله از کشور
(. از آنجاکه شورای عالی انرژی کشور 38، 1390شده است )ملکی، گذاشته انرژی عالی شورای

تاکنون تشکیل نشده است و قانون تنها رئوس کلی وظیفه تمرکز سیاستگذاری، ایجاد هماهنگی 
ی بهینه سازی و تعیین ضوابط و الگوهای بهینه سازی و تقلیل آلودگی های زیست محیطی ناش

از تولید و مصرف انرژی را مشخص نموده است و حتی تعداد و ترکیب و وظایف کمیته های 
تخصصی بدین لحاظ به تصویب شورا نرسیده است، به روشنی محدوده تصمیم گیری و 

با توجه به تحقیقات داخلی و خارجی (. 89، 1385سیاستگذاری ها مشخص نیست )مهرآزما، 
تدوین خط مشی ملی در توسعه پایدار برق چکدام به مقوله هیپژوهش، انجام شده در حوزه 
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های مطالعاتی در این بخش محسوب می شود. ءکه این مهم، یکی از خالاند نپرداخته ای هسته
 پژوهشگیری از ادبیات نظری موجود در حوزه ضمن بهره دلفی این پژوهش، با استفاده از روش 

جامع و مفهومی خبرگان در این خصوص، چارچوب و تلفیق آنها و همچنین اخذ نقطه نظرات 
، خالء مطالعاتی شده منسجمی را ارائه نموده است که از بعد اهمیت نظری بر اساس موارد ذکر

 تدوینموجود و ابعاد نوآورانه و بدیع تا اندازه ای پوشش داده و به ارتقاء ذخیره دانشی در حوزه 
گذاران مشیگر خطبعد کاربردی می تواند هدایتو افزون بر آن از خط مشی عمومی کمک نموده 

 . در تدوین خط مشی عمومی مرتبط با این حوزه باشد

 پیشینه تحقیق 

مشی عمومی را توماس دای ارائه ترین تعریف از خطترین و کوتاهترین، سادهشناخته شده
(. خط Dye,1972,87«)کندهرآنچه یک دولت برای انجام دادن یا ندادن انتخاب می»نموده است 
 بخش مختلف مراجع بوسیله که هاییو سیاست ها تصمیم از است عبارت عمومی مشی گذاری

 باشند، می جامعه عمومی حفظ منافع نماینده که قضائیه قوه و دولت مجلس، قبیل از عمومی
 سه به یگذاری مش خط ،یعموم یمش خط بر ناظر مطالعات(. 25، 1386)الوانی،. می شود اتخاذ
 ان،یمنور) یمش خط یابیارز و یمش خطی اجرا ،یمش خط میتنظ و نیتدو: شودیم میتقس مرحله
 نوشته های تلقی طرز و قواعد از چارچوبی از عبارتست انرژی (. خط مشی گذاری54، 1394

 این در نماید. اصالح را انرژی منابع مصرف یا و های تولید راه تا نمایدمی تالش که نانوشته و
 دارند دخالت بخش خصوصی همچنین و کشور یک در حکومتی سطوح تمام عمدتا چارچوب

(Dukert, 2009,52.)  یکی از بزرگترین چالشهای پیش روی دولتها در سراسر جهان ، تبدیل اما
سیاست ها (. از اینروLu,2020,12) است پاکسیستمهای انرژی از سوختهای فسیلی به انرژیهای 

وری هدارای مجموعه گسترده ای از سیاست ها و برنامه های بهر ای موفق کشورهو برنامه ها 
، تحول در بازار، سیاست های مالی، ابزارهای مبتنی بر انگیزه، بازار انرژی است از جمله تنظیم

اگرچه سهم برق از منابع  (.Birol,2020,41) افزایش آگاهی و جوایز برای شناخت دستاوردها
وری های متداول انرژی ااما هنوز هم فن تر کشورها در حال افزایش استدر بیشانرژی های پاک 

 مسلط هستند جهاندرصد سهم بازار در  75و سوخت های فسیلی بر بازار تولید برق با حدود 
(Lu,2020,14 ) فسیلی های سوخت از ٪75تولید انرژی الکتریکی در حال حاضر برای حدود 
. انرژی شود می پشتیبانی پذیر تجدید منابع از ٪5 فقط و برق آبی از ٪10 ، ای هسته از 10٪ ،

          هسته ای بدون شک یک فناوری کم کربن است و نمی توان آن را در دنیایی که عمده
              نگرانی های آن از گرم شدن کره زمین و تخلیه سوخت های فسیلی ناشی می شود، 

                      جهت  یابزار بعنوان 2INPRO یوژمتدول(. ,2017,42Schirone) نادیده گرفت
           هم درکنار که است شده استفاده حوزه هفت در ایهسته یانرژ ستمیس کی یابیارز

                                                           
2 - International Project on Innovative Nuclear Reactors and Fuel Cycles 
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                                 این هفت حوزه عبارتند از: .باشندیم داریپا توسعه کی ابعاد رندهیدربرگ
                    (،IAEA,2014,8)(یسازمان داتیتمه) رساختیز(، IAEA,2014,53) اقتصاد

                (،IAEA,2008,61)گسترش دربرابر مقاومت(، IAEA,2020,36)پسماند تیریمد
 (منابع کاهش و زاتنش هایمحرک اثر) طیمح(، IAEA,2008,19ی)کیزیف حفاظت

(IAEA,2016,23 ،)ایهسته سوخت کلیس ساتیتأس و راکتورها یمنیا (IAEA,2020,13.) 
 ،یابیارز هایحوزه در یاساس اصول و یکاربر الزامات ارها،یمع یتمام شدن برآورده درصورت

 بود خواهد کشور کی داریپا توسعه یارهایمع با سازگار ،یانرژ از یمنبع ایهسته یانرژ ستمیس
(IAEA,2020,71)انرژی های توسعه در پیشرو کشورهاى در شده انجام مطالعات . طبق 

 اجتماعی مشروعیت و مقبولیت ها، قطعیت عدم خاطر به اوالً انرژى، توسعه پایدار تجدیدپذیر،
منفعت  و هزینه خط مشی ها، مطلوب، راهکارهای درمورد توافقات عدم سیاسی، ثانیاً حمایت و
است  پیچیده نقش آفرینان و دیگر خط مشی گذاران میان توزیع قدرت ثالثاً  و ها
(Geels,2017,61.) هنجاری و شناختی قانونی، نهادهای سلسله یک ایجاد فرایند، این در بنابراین 

پروفسور (. Geels,2016,74است ) موردنیاز مشترک ادراک و تعامالت هماهنگ کردن برای
 یدهبه عق این نظریه را مطرح نمود؛در کنفرانس بارسلونا  2002 بار در سال یناسکات، اول ریچارد

 از دولت یدتریبه سمت مفهوم جد ین،نو فکری از مکاتب یروی، دولتهای مدرن امروز، به تأث
، 3تنظیمی نقش کرد: بندی طبقه دسته سه در توان می را دولت های نقش ترینمی روند. اصلی

رویه  و مقررات و قوانین (. نقش تنظیمی شامل,2003,25Scott) 5شناختی نقش و 4هنجاری نقش
نحوه انجام کار را مشخص می کنند و  که است. نقش هنجاری مسائل مدیریت در موجود های

شیوه مشروع برای پیگیری اهداف ارزشمند را تعریف می کنند و نقش شناختی بر مشروعیتی 
تاکید دارد که از پذیرفتن یک چارچوب مرجع مشترک یا داشتن تعریفی یکسان از شرایط حاصل 

 ها، دانشگاه در یاریبس قاتیتحق که دهدی م نشان های بررس(. 32، 1395می شود )اسکات، 
 شده انجام ریدپذیتجد یهایانرژ درباره جهان و رانیا یومطالعات یقاتیتحق مراکز پژوهشگاهها،

اما در خصوص تدوین خط مشی در حوزه  برق هسته ای به طور خاص پرداخته نشده  است
 ذکر شده است. 1است. برخی از پژوهش ها در این حوزه در جدول شماره 

 

 

 

                                                           
3 - Regulative Role 
4 - Cognitive Role 
5 - Normative Role 
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 پیشینه تحقیق – 1جدول 
 یافته های تحقیق عنوان تحقیق محقق )سال(

 تحقیقات داخلی -الف

اصلی پور 

(1393) 

 بومی تدوین  الگوی

 های زیست محیطیمشیخط

به منزله شرایط علّی در تدوین خط « بازیگران زیست محیطی»

زیست کنش های » مشی زیست محیطی از طریق راهبرد 

 به مقوله محوری پژوهش مرتبط می شوند. « محیطی

 « ابرخط مشی های زیست محیطی» حال، در عین 

 و  «نرم»به منزله عوامل مداخله گر، و عوامل زمینه ایِ 

 به منزله مؤلفه های بسترساز، تدوین « سخت»

 خط مشی های زیست محیطی را تسهیل می کنند.

 یصادق

مکاران وه

(1393) 

 یهایانرژ توسعه نهیبه ارائه الگوی

 کردیرو از استفاده با رانیا در ریدپذیتجد

 استوار یساز نهیبه

ی هایانرژ منابع از کی هر سهم نییتع ضرورت

 کندیم دیتاک کشور یانرژ سبد در ریدپذیتجد

و  قزلباش

 (1394همکاران )

 و نیقوان و یباالدست اسناد یبررس

 از استفاده با برق دیتول با مرتبط مقررات

 رانیا در ریدپذیتجد یهایانرژ

  و یتیحما یوابزارها یقانون یبسترهاتاکید بر 

 ریدپذیتجد برق توسعه یمش خط یقیتشو

 یگودرزی عباس

 (1396ی )ملک و

 در رانیا یاسالم یجمهور یاستگذاریس

 یانرژ منابع از نهیبه یبردار بهره

 ریدپذیتجد

 در متداول یانرژ یها حامل متیق اصالح

  یهایانرژ بودن ریپذ رقابت امکان کشور 

 دینمای م فراهم را ریدپذیتجد

ی و بدیمی ماما

 (1396همکاران )

 یهایانرژ توسعه ریتأث لیتحل و یبررس

 یاقتصاد کالن یشاخصها بر ریدپذیتجد

 نیتأم بر عالوه ریدپذیتجد منابع از یانرژ دیتول

 یبرا تقاضا از یبخش با آنها ینیگزیجا و یانرژ یتقاضا

 و مدت کوتاه یاقتصاد مثبت آثار ،یلیفس یسوختها

 دارد همراه به متفاوت یها سهم با بلندمدت

ایوبیان و موسی 

 (1397رضایی )

 در هسته ای برق مؤثر نقش مطالعه

 و محیطی زیست آالینده های کاهش

 سایر با مقایسه هوا در و آب تغییر

 ایران در نیروگاهها

  پویا، برنامه ریزی بر مبتنی با ارائه مدلی

 هانیروگاه سایر با مقایسه در موضوع این

 گازی، فسیلی،تجدیدپذیر، هاینیروگاه نظیر 

 .است شده تحلیل ترکیبی سیکل و بخار 

دانایی فرد و 

 (1397محمدی )

 انرژی توسعة مشارکتی حکمرانی الگوی

 نهادی رویکرد :ایران تجدیدپذیر

 رسمی و هنجاری شناختی، نهادهای مدل، نقش این در

توقف  عامل همزمان، طور به و پیشرفت عامل به عنوان

 .است شده تشریح توسعه مسیر در

منوریان و 

 همکاران

1399 

 توسعه گذاریخط مشی  مدل طراحی

 ایران در تجدیدپذیر انرژیهای

 یهای انرژ توسعه یگذاری مش خطدر این پژوهش 

 بازار توسعه ؛یمحور مقوله عنوان به ریدپذیتجد

 توسعه ؛یاصل راهبرد عنوان به ریدپذیتجد یهایانرژ

 یباالدست اسناد در شده نییتع اهداف و وکار کسب

 بسترساز عوامل ؛یاصل یعلّ طیشرا عنوان به کشور

 ؛یا نهیزم مقوله عنوان به ریدپذیتجد یهایانرژ توسعه
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چارچوب مفهومی تدوین خط مشی  نسبت به ارائه شده است، سعی پژوهش این بنابراین در
 شناختی رسمی، نهادهای نقش و اقدام شود ایران ای درملی در راستای توسعه پایدار برق هسته

 . چارچوب، تبیین کند در این را هنجاری و

 چارچوب مفهومی 

با تامل بر نقش های سه گانه در مدل های مختلف، می توان به چارچوب مشترکی از      
نشانگرهای مربوط دست یافت. از این رو در طراحی چارچوب اولیه مفهومی تدوین خط مشی 
ملی در راستای توسعه پایدار برق هسته ای، از نشانگرهای ارائه شده در نظریه ها، مبانی نظری 

 ی به صورت تلفیقی و تحلیلی استفاده شده است.و بررسی تطبیق

 عنوان به ریدپذیتجد یهایانرژ بازار مداخله عوامل

 به ریدپذیتجد یهایانرژ توسعه و گر؛ مداخله مقوله

 .شدند دهیبرگز یاصل امدیپ عنوان

پور عزت و 

 همکاران وی

(1398) 

بازپردازی خط مشی های تولید برق با 

 مدیریت سبزرویکرد 

با مطالعه و بررسی کشورهای پیشرو در حوزه مدیریت 

سبز و بررسی وضعیت کنونی، سیر تاریخی صنعت 

تولید برق و نیز خط مشی های تدوین شده در این 

حوزه، مرجعی اولیه در سه بعد ابزار مالی، ابزار تنظیمی 

 تنظیمی استخراج شد. –و ابزار مالی 

قلی پور و 

 (1399همکاران )

 موردی مطالعه: مشی خط کارآفرینی

 حرارتی برق تولید شرکت

 در را مشیخط ینی کارآفر بر عناصرموثر و عوامل ابعاد،

فرایندخط مشی گذاری تولید برق حرارتی شناسایی و 

 مدل مناسبی برای کارآفرینی خط مشی ارائه شده است.

 تحقیقات خارجی -ب

Feurtey  و

 (2016همکاران )

صورت گرفته در خصوص های بازنگری

 انرژی پایدار و تجدیدپذیر

به چارچوب تنظیمی و قانونی، مکانیسم های مالی و 

 پذیرش اجتماعی اشاره شده است

Charalampos 
و همکاران 

(2015) 
 برق پویایی پایداری در بخش

به ذینفعان دولتی و  چارچوبی را ارائه می دهد که

خصوصی در تعیین سیاست منطقی قیمت گذاری برق 

 .در زمینه پایداری کمک کند

Obaji (2014) 
مشی دولت در توسعه نقش خط

 کارآفرینی

-ارائه یک چارچوب مفهومی برای بررسی نقش خط

مشی دولت در توسعه کارآفرینی و اثرگذاری آن روی 

 باشدی اقتصادی میتوسعه

Laffan (2011) 
ی اروپا: اتحاد ارکان سیاست اتحادیه

 تنظیمی، هنجاری و شناختی

 سه رکن تنظیمی، هنجاری و شناختی

 کنند وکه در کنار هم یک نهاد را تعریف می 

 ها با هم بررسی گردید.تعامل آن 

Surel (2011) 
 نقش چارچوب شناختی و 

 هنجاری در سیاستگذاری

های مختلف مدلی یک مررکلی اساسی روی ارائه

 مرتبط با رویکرد شناختی و هنجاری
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 .(2003ای )منبع: اسکات، چارچوب مفهومی تدوین خط مشی ملی در توسعه پایدار برق هسته - 1شکل 

 روش شناسی پژوهش

 به اخذ نظرات خبرگان اقدام نسبت ا استفاده از تکنیک دلفیبه شیوه کمی در این پژوهش ب
جهت گیری پژوهشی کاربردی و رویکرد پژوهش قیاسی بوده پژوهش حاضر از نظر  شده است.

و پس از مطالعات مبانی نظری و پژوهش های پیشین و نیز مطالعات تطبیقی، چارچوب مفهومی 
تدوین شده و بر این اساس نشانگرهای پژوهش احصاء شده است. برای گردآوری داده ها  در 

سوال نقش تنظیمی،  39سشنامه در مجموع از این پژوهش از پرسشنامه استفاده شده است. این پر
نفری  49نقش هنجاری تشکیل شده است. جامعه آماری مجموعه  12سوال نقش شناختی و  25

یا در حوزه علمی و تخصصی خط مشی عمومی صاحب از خبرگان صنعت هسته ای بوده اند که 
 اند.از هر دو ویژگی را داشتهو یا ترکیبی  ای مشغول به کارحوزه برق هستهو یا در  اندنظر بوده

پرسشنامه ارسال شده در دور  49نفر( ارسال شد. از بین  49پرسشنامه پژوهش به کل جامعه )
پرسشنامه عودت داده شده است که مورد  33و در دور چهارم  35، در دور سوم 38اول و دوم  

تی پرسشنامه توسط چند ه،  طرح مقدماپرسشنامتحلیل قرار گرفته است. به منظور تائید روایی 
نفر از خبرگان و صاحب نظران بررسی شد و پیشنهادهای ایشان در تدوین پرسشنامه لحاظ 

مورد سنجش قرار گرفت. نتایج از طریق محاسبه ضریب آلفای کرونباخ گردید. پایایی پرسشنامه 
 ارائه شده است.  2بدست آمده از اعتبار پرسشنامه در جدول 

 ی کرونباخ پرسشنامهضریب آلفا - 2جدول 

 آلفای کرونباخ شماره نشانگرها ابعاد تدوین خط مشی ملی

 0/93 1-39 تنظیمینقش 
 0/91 64-40 شناختی

 0/83 76-65 هنجاری

آوری شده از جامعه آماری، با استفاده از فنون آمار توصیفی و استنباطی مورد های جمعداده
های مرکزی و پراکندگی نظیر میانگین، از شاخص تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. در بخش آماری
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ای و نما و انحراف معیار و در بخش فنون آمار استنباطی، از آزمون عالمت، آزمون دوجمله
 آزمون فریدمن استفاده شده است. 

 ها تحلیل داده

طالعات جمع آوری شده در مورد در این قسمت برای پاسخگویی به سواالت تحقیق ا
 نه )تنظیمی، شناختی و هنجاری( مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند.های سه گانقش

 بررسی تفاوت متغیرهای نقش تنظیمی با مقدار متوسط

نتایج حاصل از بررسی و تجزیه و تحلیل انجام شده به منظور مقایسه وضعیت متغیرهای 
 می باشد. 3 ( براساس آزمون عالمت به شرح جدول شماره3نقش تنظیمی با مقدار متوسط )عدد

 نتایج حاصل از بررسی تفاوت نشانگرهای نقش تنظیمی با مقدار متوسط - 3جدول 

گر
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ه ن
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ش
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 0.000 5.570- 33 3 30 0 4.39 تدوین استراتژی برق هسته ای کشور 1

2 

استراتژی جهت مقابله با تحریم های بین تدوین 

المللی )جرائم و ممنوعیت های بین المللی در 

 همکاری جمهوری اسالمی ایران هسته ای با ایران(

4.45 1 29 3 33 -5.222 0.000 

3 
طراحی و تدوین اهداف )بلند مدت / کوتاه مدت( 

 در قالب نقشه جامع انرژی کشور
4.79 0 33 0 33 -5.570 0.000 

4 
تدوین  اهداف )بلند مدت / کوتاه مدت( سهم 

 انرژی برق هسته ای در توسعه اقتصادی کشور
4.55 0 32 1 33 -5.570 0.000 

5 
تدوین  اهداف )بلند مدت / کوتاه مدت( سهم 

 انرژی برق هسته ای در ایجاد اشتغال کشور
4.21 1 28 4 33 -5.222 0.000 

6 
مدت( نظام تدوین  اهداف )بلند مدت / کوتاه 

 حفاظت محیط زیست در برابر تشعشعات هسته ای
4.45 0 30 3 33 -5.570 0.000 

7 
 تدوین اهداف )بلند مدت / کوتاه مدت(

 نظام پادمان هسته ای 
4.36 0 30 3 33 -5.570 0.000 

8 
 طراحی سیستم ارزیابی عملکرد در پایبندی

 دولت به تعهدات حوزه برق هسته ای 
4.48 0 33 0 33 -5.570 0.000 

9 
 طراحی سیستم بهره گیری از فناوری

 جدید در چرخه تولید سوخت 
4.3 0 29 4 33 -5.570 0.000 

10 
 گیری از رویکردهایطراحی سیستم بهره

 اینوین مدیریت پسماندهای هسته 
4.24 0 28 5 33 -5.570 0.000 

 0.000 5.570- 33 3 30 0 4.36 طراحی سیستم چرخه عمر نیروگاه 11
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12 
 طراحی سیستم حفاظت از نسل های فعلی و

 آتی در برابر تشعشات هسته ای 
4.27 0 30 3 33 -5.570 0.000 

13 
 طراحی سیستم مناسب برای بدست

 آوردن منابع سوخت هسته ای 
4.39 0 32 1 33 -5.570 0.000 

 0.000 5.570- 33 1 32 0 4.36 طراحی سیستم برچینش و ازکاراندازی نیروگاه 14

15 
طراحی سیستم جهت استقرار نظام حمل و نقل و 

 جابجایی ایمن و مطمئن مواد هسته ای
4.09 0 28 5 33 -5.570 0.000 

16 

 طراحی سیستم جهت تقلیل احتماالت و

 و اقدامات خرابکارانه  کنترل  پیآمدهای ناشی از

 اییا غیر مترقبه هسته

4.55 0 33 0 33 -5.570 0.000 

17 
جهت استانداردسازی تراز جاری تولید و اقدام 

 مصرف انرژی برق در کشور
4 1 23 9 33 -5.222 0.000 

18 
اقدام جهت استانداردسازی صنعتی و تکنولوژی 

 ایزیرساخت های داخل کشور در حوزه برق هسته
4.18 0 28 5 33 -5.570 0.000 

19 
 طراحی سیستم مدیریت پسماند و 

 بهینه سازی پسماند
4.06 0 26 7 33 -5.570 0.000 

20 
 اتخاذ تدابیری درمکان یابی، طرح بندی و 

 طراحی تأسیسات هسته ای
4.3 0 30 3 33 -5.570 0.000 

21 
های بازدارنده در طراحی و طراحی سیستم مکانیزم

 تولید سالح هسته ای
3.76 1 21 11 33 -5.222 0.000 

22 
طراحی سیستم جهت حفظ اهداف زیست محیطی 

 مکان یابی ساخت نیروگاهدر 
4.27 0 29 4 33 -5.570 0.000 

23 
ایجاد زمینه مناسب برای بهره گیری از تجارب با 

 ایصاحب تکنولوژی هستهکشورهای
4.27 0 28 5 33 -5.570 0.000 

24 
ایجاد زمینه مناسب برای بهره گیری از تجارب 

 مشاوران آژانس بین المللی انرژی اتمی
4.21 0 26 7 33 -5.570 0.000 

25 

 معرفی و ایجاد زمینه مناسب برای بهره گیری

 از مشاوران در حوزه تحقیق و توسعه  

 فناوری های داخلی برق هسته ای

3.97 1 23 9 33 -5.222 0.000 

26 
 اعطاء تسهیالت جهت کاهش

 هزینه های تامین برق هسته ای 
4.18 0 30 3 33 -5.570 0.000 

27 
کمک های مالی جهت راه اعطاء تسهیالت و 

 اندازی و بهره برداری نیروگاه های برق هسته ای
4.24 0 30 3 33 -5.570 0.000 

28 
ایجاد زمینه مناسب جهت حمایت از تامین منابع 

 ارزی و ریالی در حوزه برق هسته ای
4.12 0 33 0 33 -5.570 0.000 

29 
ایجاد زمینه مناسب جهت حمایت از بازگشت 

 کشور در حوزه برق هسته ایسرمایه در 
3.79 0 23 10 33 -5.570 0.000 

30 
 الزام بیمه ها برای اعطای تسهیالت

 در برابر حوادث هسته ای 
4.15 0 26 7 33 -5.570 0.000 
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نشان می دهد که سطح معنی داری تمامی نشانگرهای مورد بررسی  3بررسی جدول شماره 
𝛼زیر  = دهنده آن است که مقادیر حاصل نشانگرهای مورد بررسی می باشد و این نشان %5

تفاوت معنی داری با مقدار متوسط دارند. چنان که مشاهده می شود تعداد عالمت های مثبت 
در اغلب متغیرهای مورد بررسی بیشتر از عالمت های منفی می باشد و این موضوع بیانگر آن 

( می باشد. در نتیجه 3سوی ارزیابی کنندگان باالی عدد متوسط )یعنی است که بیشتر پاسخ ها از 
می توان گفت که متغیرهای مربوط به نقش تنظیمی از نگاه خبرگان از اهمیت باالیی برخوردارند. 
همچنین به منظور آزمون نسبت فراوانی های گروهی که معتقدند در مجموع نقش تنظیمی به 

در توسعه پایدار برق هسته ای محسوب می شود، در مقابل  عنوان عامل تدوین خط مشی ملی
نتایج  4کسانی که مخالف این نظریه می باشند، از آزمون دوجمله ای استفاده شده است. جدول 

 مربوط به این آزمون را نشان می دهد.

31 

 درگیرکردن تمامی وزارتخانه ها و 

دستگاه های اصلی دولتی / خصوصی جهت تامین 

در افق انرژی مورد نیاز از شبکه برق هسته ای 

 بیست ساله کشور

3.88 1 21 11 33 -5.222 0.000 

32 

ریزی و تعیین نیروی اصالح مقررات مرتبط با برنامه

انسانی متخصص در تولید و بهر ه برداری از انرژی 

 ایبرق هسته

4.12 0 27 6 33 -5.570 0.000 

33 

 اصالح مقررات تامین و نگهداشت

 نیروی انسانی متخصص در تولید و 

 ایبهره برداری از انرژی برق هسته 

4.27 0 30 3 33 -5.570 0.000 

34 

اتخاذ تدابیر تسهیل کننده در ارتقاء توان و ظرفیت 

 مراکز آموزشی علوم هسته ای
 Center Of Excellence 

4.12 0 26 7 33 -5.570 0.000 

35 
 اتخاذ تدابیر جهت کاهش موانع در

 مدیریت چرخه سوخت هسته ای 
3.85 0 22 11 33 -5.570 0.000 

36 
اتخاذ تدابیر جهت کاهش موانع در جهت توسعه 

 زیرساخت های برق هسته ای
3.7 1 17 15 33 -5.222 0.000 

37 
 اتخاذ تدابیر جهت کاهش موانع حقوقی و

 نظارتی در توسعه برق هسته ای 
4.15 0 28 5 33 -5.570 0.000 

38 
 تدوین آیین نامه ها و بخش نامه ها در 

 حوزه ایمنی هسته ای و پرتوی
3.7 0 17 16 33 -5.570 0.000 

 0.000 5.570- 33 2 31 0 4.42 اصالح قانون جامع انرزی هسته ای 39

40 
اصالح ساختار سازمانی و ایجاد مرکز نظام ایمنی 

 هسته ای کشور مستقل از سازمان انرژی اتمی
4.27 0 26 7 33 -5.570 0.000 

41 

پیوستن به پیمان های هسته ای مثل کنوانسیون 

هسته ای، ایمنی هسته ای، مسئولیت مدنی حوادث 

 ..مقابله با تروریسم و .

3.64 1 17 15 33 -5.222 0.000 
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 ای در مورد نقش تنظیمینتایج آزمون دوجمله - 4جدول 

همه افراد پاسخگو معتقد بوده اند که نقش  %95نشان می دهد، در سطح اطمینان  4جدول 
تنظیمی دولت به عنوان عامل تدوین خط مشی ملی در توسعه پایدار برق هسته ای محسوب می 

مربوط به  های آن مورد توجه قرار گیرند. به منظور اولویت بندی متغیرهایشود و باید نشانگر
نقش تنظیمی دولت، از آزمون تحلیل واریانس فریدمن استفاده شده است. نتیجه این آزمون نشان 

𝛼 می دهد که در سطح معنی داری = تفاوت معنی داری بین میانگین رتبه هریک از  %5
 نشانگرهای مربوط به نقش تنظیمی دولت وجود دارد.

 قش تنظیمی دولتآزمون فریدمن مربوط به متغیرهای ن - 5 جدول

 
 

                            
 
 

بدین ترتیب مهم ترین نشانگرهای مربوط به نقش تنظیمی دولت به ترتیب اولویت به شرح 
 می باشد.  6 جدول

 اولویت بندی متغیرهای مربوط به نقش تنظیمی - 6جدول 

 تعداد گروه سطوح متغیر
نسبت 

 شدهمشاهده 
 نسبت آزمون

 سطح

 معنی داری

گروهی که معتقدند نقش تنظیمی  به عنوان عامل تدوین خط 

 مشی ملی در توسعه پایدار برق هسته ای محسوب نمی شود
≤ 3 0 0 

6/0 

.000 

گروهی که معتقدند نقش تنظیمی  به عنوان عامل تدوین خط 

 مشی ملی در توسعه پایدار برق هسته ای محسوب می شود.
> 3 33 1 .000 

   1 33 جمع

 33 تعداد پاسخ ها

 950/185 مربع -آزمون کای 

 40 درجه آزادی  

 000. سطح معنی داری

 اولویت
شماره 

 نشانگر
 نشانگر مورد بررسی

میانگین 

 رتبه

 30.59 طراحی و تدوین اهداف )بلند مدت / کوتاه مدت( در قالب نقشه جامع انرژی کشور 3 1

2 4 
 تدوین  اهداف )بلند مدت / کوتاه مدت(

 سهم انرژی برق هسته ای در توسعه اقتصادی کشور 
26.47 

3 16 
 طراحی سیستم جهت تقلیل احتماالت وکنترل

 ایپیآمدهای ناشی از اقدامات خرابکارانه  و یا غیر مترقبه هسته  
26.33 
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4 2 
تدوین استراتژی جهت مقابله با تحریم های بین المللی )جرائم و ممنوعیت های بین 

 همکاری جمهوری اسالمی ایران هسته ای با ایران(المللی در 
25.67 

5 6 
 تدوین  اهداف )بلند مدت / کوتاه مدت(

 نظام حفاظت محیط زیست در برابر تشعشعات هسته ای 
25.45 

 25.14 طراحی سیستم ارزیابی عملکرد در پایبندی دولت به تعهدات حوزه برق هسته ای 8 6

 24.67 هسته ایاصالح قانون جامع انرزی  39 7

 24.48 تدوین استراتژی برق هسته ای کشور 1 8

 23.89 طراحی سیستم مناسب برای بدست آوردن منابع سوخت هسته ای 13 9

 23.74 تدوین اهداف )بلند مدت / کوتاه مدت( نظام پادمان هسته ای 7 10

 23.47 طراحی سیستم چرخه عمر نیروگاه 11 11

 23.27 و ازکاراندازی نیروگاه طراحی سیستم برچینش 14 12

 22.50 ایصاحب تکنولوژی هستهایجاد زمینه مناسب برای بهره گیری از تجارب با کشورهای 23 13

14 40 
 اصالح ساختار سازمانی و ایجاد مرکز نظام

 ایمنی هسته ای کشور مستقل از سازمان انرژی اتمی 
22.45 

 22.38 جدید در چرخه تولید سوختطراحی سیستم بهره گیری از فناوری  9 15

16 33 
 اصالح مقررات تامین و نگهداشت نیروی انسانی 

 ایمتخصص در تولید و بهره برداری از انرژی برق هسته
22.36 

 22.21 اتخاذ تدابیری درمکان یابی، طرح بندی و طراحی تأسیسات هسته ای 20 17

 22.12 در برابر تشعشات هسته ایطراحی سیستم حفاظت از نسل های فعلی و آتی  12 18

 22.09 طراحی سیستم جهت حفظ اهداف زیست محیطی در مکان یابی ساخت نیروگاه 22 19

20 27 
 اعطاء تسهیالت و کمک های مالی جهت

 راه اندازی و بهره برداری نیروگاه های برق هسته ای 
21.98 

 21.85 پسماندهای هسته ایگیری از رویکردهای نوین مدیریت طراحی سیستم بهره 10 21

22 5 
 تدوین  اهداف )بلند مدت / کوتاه مدت( 

 سهم انرژی برق هسته ای در ایجاد اشتغال کشور
21.61 

 21.00 ایجاد زمینه مناسب برای بهره گیری از تجارب مشاوران آژانس بین المللی انرژی اتمی 24 23

24 18 
 اقدام جهت استانداردسازی صنعتی و تکنولوژی

 ایزیرساخت های داخل کشور در حوزه برق هسته 
20.80 

 20.67 اعطاء تسهیالت جهت کاهش هزینه های تامین برق هسته ای 26 25

 20.64 الزام بیمه ها برای اعطای تسهیالت در برابر حوادث هسته ای 30 26

 19.88 اتخاذ تدابیر جهت کاهش موانع حقوقی و نظارتی در توسعه برق هسته ای 37 27

28 34 
اتخاذ تدابیر تسهیل کننده در ارتقاء توان و ظرفیت مراکز آموزشی علوم هسته ای 

Center Of Excellence 
19.79 

29 32 
 ریزی و تعیین نیروی انسانیاصالح مقررات مرتبط با برنامه

 ایمتخصص در تولید و بهر ه برداری از انرژی برق هسته 
19.42 
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 فرهنگی با مقدار متوسط –بررسی تفاوت متغیرهای نقش شناختی 

نتایج حاصل از بررسی و تجزیه و تحلیل انجام شده به منظور مقایسه وضعیت متغیرهای 
شماره ( براساس آزمون عالمت به شرح جدول 3فرهنگی با مقدار متوسط )عدد -نقش شناختی 

 می باشد. 7

 فرهنگی با مقدار متوسط -نتایج حاصل از بررسی تفاوت نشانگرهای نقش شناختی  - 7جدول 

 19.30 مناسب جهت حمایت از تامین منابع ارزی و ریالی در حوزه برق هسته ایایجاد زمینه  28 30

 19.17 طراحی سیستم جهت استقرار نظام حمل و نقل و جابجایی ایمن و مطمئن مواد هسته ای 15 31

 18.85 طراحی سیستم مدیریت پسماند و بهینه سازی پسماند 19 32

 18.41 جاری تولید و مصرف انرژی برق در کشوراقدام جهت استانداردسازی تراز  17 33

34 25 
 معرفی و ایجاد زمینه مناسب برای بهره گیری از مشاوران

 در حوزه تحقیق و توسعه فناوری های داخلی برق هسته ای 
17.71 

35 31 
درگیرکردن تمامی وزارتخانه ها و دستگاه های اصلی دولتی / خصوصی جهت تامین 

 شبکه برق هسته ای در افق بیست ساله کشورانرژی مورد نیاز از 
16.00 

 15.52 اتخاذ تدابیر جهت کاهش موانع در مدیریت چرخه سوخت هسته ای 35 36

 14.59 های بازدارنده در طراحی و تولید سالح هسته ایطراحی سیستم مکانیزم 21 37

 14.21 حوزه برق هسته ایایجاد زمینه مناسب جهت حمایت از بازگشت سرمایه در کشور در  29 38

 13.52 اتخاذ تدابیر جهت کاهش موانع در جهت توسعه زیرساخت های برق هسته ای 36 39

 13.45 تدوین آیین نامه ها و بخش نامه ها در حوزه ایمنی هسته ای و پرتوی 38 40

41 41 
 پیوستن به پیمان های هسته ای مثل کنوانسیون ایمنی هسته ای، 

 حوادث هسته ای، مقابله با تروریسم و .....مسئولیت مدنی 
13.33 
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42 

تحقیقاتی جهت  –راه اندازی مراکز آموزشی 

 ایجاد قابلیت و توان تولید سوخت

 ها در داخل کشورنیروگاه 

3.94 0 22 11 33 -5.570 0.000 

43 

راه اندازی مراکز آموزشی جهت بومی سازی و 

 انتقال دانش طراحی نیروگاه برق

 هسته ای در داخل کشور 

4.21 0 28 5 33 -5.570 0.000 

44 

جهت بومی های دانشگاهی راه اندازی رشته

های داخلی در اقدامات سازی دانش و توانمند

 ایپیشگیرانه از حوادث غیرمترقبه هسته

4.09 0 27 6 33 -5.570 0.000 
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45 
های آموزشی جهت ارتقاء قابلیت برگزاری دوره

 ها و توانمندی های نظام ایمنی هسته ای
4.27 0 28 5 33 -5.570 0.000 

46 

جهت توسعه و های آموزشی برگزاری دوره

 ارتقاء ظرفیت حمل و نقل و جابجایی

 سوخت هسته ای 

3.85 0 20 13 33 -5.570 0.000 

47 
برگزاری دوره های آموزشی برای نیروی 

 ایانسانی متخصص در تولید برق هسته
4.48 0 33 0 33 -5.570 0.000 

48 

برگزاری دوره های آموزشی جهت راه اندازی 

نگهداشت نهضت داخلی سازی ساخت و 

 تجهیزات برق هسته ای

4.06 0 27 6 33 -5.570 0.000 

49 
برگزاری دوره های آموزشی در جهت تامین 

 امنیت تاسیسات هسته ای
4.36 0 28 5 33 -5.570 0.000 

50 
برگزاری دوره های آموزشی جهت بهینه سازی توان نگه 

 داری و ذخیره سازی سوخت مصرف شده
4.09 0 27 6 33 -5.570 0.000 

51 
برگزاری دوره های آموزشی در جهت ارتقاء سطح 

 ایاخلی فناوری هستهطراحی فنی و مهندسی د
4.33 0 32 1 33 -5.570 0.000 

52 

ای جهت های چندرسانهتولید و پخش برنامه

ارتقاء سطح مطالبات جامعه از بعد صرفه  

 اقتصادی تولید انرژی برق هسته ای

3.67 1 17 15 33 -5.222 0.000 

53 
های انرژی در آینده اطالع رسانی شفاف از چالش

 بر اساس چشم انداز رشد جمعیت در کشور
4.12 0 27 6 33 -5.570 0.000 

54 

افزایش میزان بلوغ اجتماعی جامعه به منظور  

استفاده از برق هسته ای از طریق آگاه سازی و 

ها، وب ها، رسانهاطالع رسانی توسط پیام رسان

 ها، برگزاری روز ملی هسته ایسایت

4.06 0 22 11 33 -5.570 0.000 

55 

-طرح مقوالت مرتبط با تقاضای مصرف انرژی

های پاک برای جلوگیری از آلودگی های زیست 

 هامحیطی در سینما و رسانه

3.88 0 20 13 33 -5.570 0.000 

56 

برگزاری میزگردهای تخصصی مرتبط در سطوح 

عدم تحمیل  هزینه های دانشگاهی به منظور 

 سربار انرژی به نسل های بعدی

3.7 3 19 11 33 -4.526 0.000 

57 
اطالع رسانی از محدودیت منابع انرژی در 

 دسترس در کشور در بازه های زمانی مختلف
3.76 1 19 13 33 -5.222 0.000 

58 
اطالع رسانی دقیق از قیمت تمام شده تولیدبرق 

 هسته ای هسته ای نسبت به برق غیر
3.76 1 18 14 33 -5.222 0.000 

59 

اطالع رسانی شفاف از صرفه اقتصادی تولید و 

عرضه برق هسته ای در مقایسه  با انواع دیگر 

 شیوه های تولید برق در کشور

3.85 0 19 14 33 -5.570 0.000 

60 
تولید محتواهای چندرسانه ای در عدم جذابیت 

 ساخت و تولید سالح هسته ای
3.79 1 21 11 33 -5.222 0.000 
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نشان می دهد که سطح معنی داری تمامی نشانگرهای مورد بررسی  7بررسی جدول شماره 
𝛼زیر  = می باشد و این نشان دهنده آن است که مقادیر حاصل نشانگرهای مورد بررسی  %5

تفاوت معنی داری با مقدار متوسط دارند. چنان که مشاهده می شود تعداد عالمت های مثبت 
در اغلب متغیرهای مورد بررسی بیشتر از عالمت های منفی می باشد و این موضوع بیانگر آن 

( می باشد. در نتیجه 3سوی ارزیابی کنندگان باالی عدد متوسط )یعنی است که بیشتر پاسخ ها از 
می توان گفت که متغیرهای مربوط به نقش شناختی از نگاه خبرگان از اهمیت باالیی برخوردارند. 
همچنین به منظور آزمون نسبت فراوانی های گروهی که معتقدند در مجموع نقش شناختی به 

در توسعه پایدار برق هسته ای محسوب می شود، در مقابل  عنوان عامل تدوین خط مشی ملی
نتایج  8باشند، از آزمون دوجمله ای استفاده شده است. جدول کسانی که مخالف این نظریه می
 دهد.مربوط به این آزمون را نشان می

 فرهنگی  -نتایج آزمون دوجمله ای در مورد نقش شناختی  - 8جدول 

اند که نقش همه افراد پاسخگو معتقد بوده %95نشان می دهد، در سطح اطمینان  8جدول 
شناختی دولت به عنوان عامل تدوین خط مشی ملی در توسعه پایدار برق هسته ای محسوب 
می شود و باید نشانگر های آن مورد توجه قرار گیرند. به منظور اولویت بندی نشانگرهای 

فرهنگی دولت، از آزمون تحلیل واریانس فریدمن استفاده شده است.  -مربوط به نقش شناختی 

61 

های تخصصی ملی ها و نشستبرگزاری همایش

و بین المللی در ترویج فناوری های نوین مرتبط 

 با کاربردهای جانبی نیروگاه های هسته ای

3.88 0 23 10 33 -5.570 0.000 

62 

 انجام تحقیقات کاربردی در تعیین 

 امکان پذیری انتقال دانش فنی مهندسی

 هسته ای  از سایر کشورها 

3.91 0 24 9 33 -5.570 0.000 

63 

های تخصصی ملی ها و نشستبرگزاری همایش

و بین المللی درجهت افزایش میزان آگاهی 

 های تولید برق هسته ایمتخصصان از فناوری

3.73 1 19 13 33 -5.222 0.000 

 تعداد گروه سطوح متغیر
ت نسب

 مشاهده شده

نسبت 

 آزمون

 سطح

 معنی داری

 فرهنگی به عنوان عامل تدوین -گروهی که معتقدند نقش  شناختی 

≥ .خط مشی ملی در توسعه پایدار برق هسته ای محسوب نمی شود  3 0 0 

6/0 

.000 

 فرهنگی به عنوان عامل تدوین -گروهی که معتقدند نقش  شناختی 

 خط مشی ملی در توسعه پایدار برق هسته ای محسوب می شود. 
> 3 33 1 .000 

   1 33 جمع
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𝛼 این آزمون نشان می دهد که در سطح معنی داری نتیجه = تفاوت معنی داری بین میانگین  %5
 رتبه هریک از نشانگرهای مربوط به نقش شناختی دولت وجود دارد.

 فرهنگی دولت -آزمون فریدمن مربوط به متغیرهای نقش شناختی  - 9جدول 

 
 
 
 

        
بدین ترتیب مهم ترین نشانگرهای مربوط به نقش شناختی دولت به ترتیب اولویت به شرح 

 می باشد.  10جدول 

 فرهنگی -اولویت بندی متغیرهای مربوط به نقش شناختی  - 10جدول 

 33 تعداد پاسخ ها

 133/75 مربع -آزمون کای 

 21 درجه آزادی  

 000. سطح معنی داری

 اولویت
شماره 

 نشانگر
 نشانگر مورد بررسی

میانگین 

 رتبه

 15.47 ایبرگزاری دوره های آموزشی برای نیروی انسانی متخصص در تولید برق هسته 47 1

 14.76 برگزاری دوره های آموزشی در جهت تامین امنیت تاسیسات هسته ای 49 2

3 51 
 برگزاری دوره های آموزشی در جهت ارتقاء 

 سطح طراحی فنی و مهندسی داخلی فناوری هسته ای
14.12 

4 45 
 های آموزشی جهت ارتقاء قابلیت ها دورهبرگزاری 

 و توانمندی های نظام ایمنی هسته ای
13.77 

5 43 
 راه اندازی مراکز آموزشی جهت بومی سازی و

 انتقال دانش طراحی نیروگاه برق هسته ای در داخل کشور 
13.35 

6 53 
 های انرژی دراطالع رسانی شفاف از چالش

 آینده بر اساس چشم انداز رشد جمعیت در کشور 
12.55 

7 50 
 برگزاری دوره های آموزشی جهت بهینه سازی

 توان نگه داری و ذخیره سازی سوخت مصرف شده 
12.41 

8 44 
های داخلی های دانشگاهی جهت بومی سازی دانش و توانمندراه اندازی رشته

 ایهستهدر اقدامات پیشگیرانه از حوادث غیرمترقبه 
12.35 

9 48 
 برگزاری دوره های آموزشی جهت راه اندازی نهضت

 داخلی سازی ساخت و نگهداشت تجهیزات برق هسته ای 
12.14 

10 54 

 افزایش میزان بلوغ اجتماعی جامعه به منظور  استفاده از برق 

 ها،هسته ای از طریق آگاه سازی و اطالع رسانی توسط پیام رسان

 ها، برگزاری روز ملی هسته ایسایتها، وب رسانه 

11.74 
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 بررسی تفاوت متغیرهای نقش هنجاری با مقدار متوسط

نتایج حاصل از بررسی و تجزیه و تحلیل انجام شده به منظور مقایسه وضعیت متغیرهای 
 باشد.می 11شرح جدول شماره ن عالمت به ( براساس آزمو3نقش هنجاری با مقدار متوسط )عدد

 نتایج حاصل از بررسی تفاوت نشانگرهای نقش هنجاری با مقدار متوسط - 11جدول 

11 42 
 تحقیقاتی جهت ایجاد قابلیت و –راه اندازی مراکز آموزشی 

 ها در داخل کشورتوان تولید سوخت نیروگاه 
11.02 

12 62 
 انجام تحقیقات کاربردی در تعیین امکان پذیری انتقال

 دانش فنی مهندسی هسته ای  از سایر کشورها 
10.71 

13 61 
های تخصصی ملی و بین المللی در ترویج فناوری ها و نشستبرگزاری همایش

 های نوین مرتبط با کاربردهای جانبی نیروگاه های هسته ای
10.64 

14 46 
 های آموزشی جهت توسعه و ارتقاءبرگزاری دوره

 ظرفیت حمل و نقل و جابجایی سوخت هسته ای 
10.47 

15 55 
 های پاک برایتقاضای مصرف انرژیطرح مقوالت مرتبط با 

 هاجلوگیری از آلودگی های زیست محیطی در سینما و رسانه 
10.45 

16 59 
 اطالع رسانی شفاف از صرفه اقتصادی تولید و عرضه برق هسته ای 

 در مقایسه  با انواع دیگر شیوه های تولید برق در کشور
10.23 

 10.21 جذابیت ساخت و تولید سالح هسته ایتولید محتواهای چندرسانه ای در عدم  60 17

18 58 
 اطالع رسانی دقیق از قیمت تمام شده تولیدبرق هسته ای

 نسبت به برق غیر هسته ای 
9.50 

19 63 
های تخصصی ملی و بین المللی درجهت افزایش ها و نشستبرگزاری همایش

 های تولید برق هسته ایمیزان آگاهی متخصصان از فناوری
9.50 

20 57 
 اطالع رسانی از محدودیت منابع انرژی در دسترس

 در کشور در بازه های زمانی مختلف 
9.47 

21 56 
برگزاری میزگردهای تخصصی مرتبط در سطوح دانشگاهی به منظور عدم 

 تحمیل  هزینه های سربار انرژی به نسل های بعدی
9.27 

22 52 
 ارتقاء سطح مطالباتای جهت های چندرسانهتولید و پخش برنامه

 جامعه از بعد صرفه  اقتصادی تولید انرژی برق هسته ای 
8.88 
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64 

گفتمان سازی اجتماعی بر اساس سطح 

  شهروندان در خصوصتحصیالت 

 های پاکگیری از انرژیبهره 

4.12 0 27 6 33 -5.570 0.000 
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نشان می دهد که سطح معنی داری تمامی نشانگرهای مورد بررسی  11بررسی جدول شماره 
𝛼زیر  = دهنده آن است که مقادیر حاصل نشانگرهای مورد بررسی می باشد و این نشان %5

تفاوت معنی داری با مقدار متوسط دارند. چنان که مشاهده می شود تعداد عالمت های مثبت 
در اغلب نشانگرهای مورد بررسی بیشتر از عالمت های منفی می باشد و این موضوع بیانگر آن 

( می باشد. در نتیجه 3سوی ارزیابی کنندگان باالی عدد متوسط )یعنی  است که بیشتر پاسخ ها از
می توان گفت که متغیرهای مربوط به نقش هنجاری از نگاه خبرگان از اهمیت باالیی برخوردارند. 
همچنین به منظور آزمون نسبت فراوانی های گروهی که معتقدند در مجموع نقش هنجاری به 

ی در توسعه پایدار برق هسته ای محسوب می شود، در مقابل عنوان عامل تدوین خط مشی مل
نتایج  12کسانی که مخالف این نظریه می باشند، از آزمون دوجمله ای استفاده شده است. جدول 

 مربوط به این آزمون را نشان می دهد.

 نتایج آزمون دوجمله ای در مورد نقش هنجاری  - 12جدول 

65 
فعال سازی نهادهای فعال غیررسمی در 

 خصوص آینده نیروگاه های برق هسته ای
3.94 0 24 9 33 -5.570 0.000 

66 
طرح گفتگوی اجتماعی در خصوص چشم انداز 

 رقابت انرژی در سطح منطقه ای و بین المللی
4 0 27 6 33 -5.570 0.000 

67 
اعطای جوائز ملی درزمینه استفاده ازانرژی های 

 تجدید پذیر و سوخت پاک در جامعه
3.82 2 19 12 33 -4.874 0.000 

68 

 های ملی دربرگزاری روزها و مناسبت

 کسب حمایت ها و ترغیب عزم ملی در 

 بهره گیری از انرژی های پاک 

4 1 23 9 33 -5.222 0.000 

69 
 ترویجی جهت -اجراء برنامه های نمادین

 تقویت احساس غرور و جایگاه ملی 
3.88 0 21 12 33 -5.570 0.000 

70 
 برگزاری جشنواره های ترویج 

 های پاکگیری از انرژیبهره
3.67 0 17 16 33 -5.570 0.000 

71 
برگزاری نمایشگاههای متنوع  در بررسی گزینه 

 انرژی برق های برتر در تولید
3.91 0 23 10 33 -5.570 0.000 

72 
برگزاری نمایشگاه جهت توسعه و جلب 

 همکاری های فناورانه دانشی
3.94 0 24 9 33 -5.570 0.000 

 تعداد گروه سطوح متغیر
نسبت 

 مشاهده شده

نسبت 

 آزمون

 سطح

 معنی داری

 گروهی که معتقدند نقش   هنجاری به عنوان عامل تدوین 

 خط مشی ملی در توسعه پایدار برق هسته ای محسوب نمی شود
≤ 3 0 0 

6/0 

.000 

گروهی که معتقدند نقش   هنجاری به عنوان عامل تدوین خط مشی ملی در توسعه 

 شود.پایدار برق هسته ای محسوب می 
> 3 33 1 .000 

   1 33 جمع
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همه افراد پاسخگو معتقد بوده اند که  %95نشان می دهد، در سطح اطمینان  12جدول        
نقش هنجاری دولت به عنوان عامل تدوین خط مشی ملی در توسعه پایدار برق هسته ای 
محسوب می شود و باید نشانگر های آن مورد توجه قرار گیرند. به منظور اولویت بندی 

هنجاری، از آزمون تحلیل واریانس فریدمن استفاده شده است. نتیجه  نشانگرهای مربوط به نقش
𝛼 این آزمون نشان می دهد که در سطح معنی داری = تفاوت معنی داری بین میانگین رتبه  %5

هریک از نشانگرهای مربوط به نقش هنجاری دولت وجود ندارد. به عبارت دیگر باتوجه به 
 هنجاری از اهمیت یکسانی برخوردار هستند.نتایج حاصل، متغیرهای مربوط به نقش 

 آزمون فریدمن مربوط به متغیرهای نقش هنجاری دولت - 13جدول 

 
 

                         
 جمع بندی 

 %5های عالمت در سطح معنی داری باتوجه به سواالت پژوهشی و نتایج حاصل از آزمون 
ارائه شده است، تمامی عناصر مرتبط با ابعاد سه گانه تنظیمی،  11و  7، 3چنانکه در جداول 

شناختی و هنجاری از درجه اهمیت باالیی )باالتر از حد متوسط( برخوردار بوده اند. همچنین 
خبرگان به 12و  8، 4اول جد %5باتوجه به نتایج آزمون های دوجمله ای در سطح معنی داری 

ابعاد سه گانه )تنظیمی، شناختی و هنجاری( نظام نهادی، به عنوان نقش های مهم دولت در 
تدوین خط مشی ملی توسعه پایدار برق هسته ای معتقد بودند که بر این اساس نقش ها به عنوان 

ه یاد شده باتوجه به ابعاد اصلی شناسایی شدند. در تعیین اولویت عناصر هریک از ابعاد سه گان
 %5مشخص شد که در سطح معنی داری  13و  9، 5نتایج حاصل از آزمون های فریدمن جداول 

میان رتبه های میانگین هریک از عناصر نقش های تنظیمی و شناختی تفاوت معنی داری وجود 
 %5دارد و لیکن در خصوص رتبه های میانگین عناصر نقش هنجاری در سطح معنی داری 

وت معنی داری وجود ندارد. به عبارت دیگر می توان نتیجه گرفت که از دیدگاه خبرگان تفا
اولویت عناصر نقش های هنجاری برخالف نقش های تنظیمی و شناختی از اولویت های یکسانی 

 برخوردار بوده و ارجحیتی نسبت به هم ندارند.

 

 

 33 تعداد پاسخ ها

 199/10 مربع -آزمون کای 

 8 درجه آزادی

 251. سطح معنی داری
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 های سیاستی توصیه

 حوزه نقش تنظیمی دولت

چشم انداز بلند مدت جهت هدایت کلیه اقدامات و فعالیت ها در قالب  ضرورت ایجاد یک
یک برنامه جامع و منسجم تحت عنوان نقشه جامع انرژی الزامی می باشد. در یک فرایند مدیریتی 

ریزی به عنوان نخستین اقدام در فرایند مدیریت همواره مورد تاکید صاحب نظران بوده برنامه
برنامه ریزی چه در سطح کالن وچه در سطح خرد تعیین اهداف در است. جوهر و ذات اساسی 

سطوح مختلف، پیش بینی منابع و ابزارهای نیل به اهداف و بازه زمانی مورد نیاز است، لذا از 
اولویت های نقش تنظیمی دولت در تدوین خط مشی برق هسته ای طراحی نقشه جامع انرژی، 

ر توسعه اقتصادی کشور، طراحی سیستم جهت تقلیل تعیین اهداف سهم انرژی برق هسته ای د
و کنترل پیامدهای غیرمترقبه هسته ای، تدوین استراتژی های مقابله با تحریم های احتمالی بین 
المللی، پیش بینی نظام حفاظت محیط زیست و طراحی سیستم ارزیابی عملکرد نسبت به تعهدات 

 حوزه برق هسته ای می باشد.

 فرهنگی دولت -حوزه نقش شناختی 

اجرای هر برنامه ای در سطح کالن نیازمند منابع متعددی است یکی از منابع بسیار اثرگذار 
در اجرا برنامه ها، نیروی انسانی متخصص و کارآزموده می باشد. هرچند تامین منابع یکی از 

به دلیل دشواری های هر سیستم یا نظام مدیریتی به حساب می آید، لیکن تامین نیروی انسانی 
پیچیدگی و زمان بر بودن تربیت نیروی انسانی به لحاظ تخصصی کاری بسیار دشوار و زمان 
بری محسوب می شود. در این نقش دولت ضرورت دارد که از طریق برگزاری دوره های 

ای، تامین امنیت تاسیسات برق هسته ای، آموزشی برای نیروهای متخصص در تولید برق هسته
و مهندسی، بومی سازی و انتقال دانش هسته ای و طراحی نیروگاه و ایجاد  ارتقاء سطح فنی

ظرفیت جهت بهینه سازی و ذخیره سازی سوخت هسته ای و همچنین ایجاد رشته های تخصصی 
دانشگاهی به منظور توسعه، ترویج و بومی سازی دانش تخصصی اقدام و برای راه اندازی و 

هایی را تدوین و تمهیدات ای برنامهی ها در حوزه برق هستهبهره گیری از قابلیت ها و توانمند
 و تعهدات الزم را جهت اجرای آنها مد نظر قرار دهد.  

 حوزه نقش هنجاری دولت

نظام خط مشی گذاری تبلوری از ارزش ها، آرمان ها و انتظارات جامعه است. در رویکرد 
قامات عالیه کشور اخذ و به سطوح خط مشی گذاری باال به پایین، تصمیمات و اهداف توسط م

اجرایی جهت اجرا و به آحاد ملت جهت تبعیت ابالغ می شود. در رویکرد پایین به باال، اصوال 
  ... و افکار عمومی، نهادهای مردمی و خواسته ها و انتظارات جامعه از طریق رسانه ها، جراید

سمی نهادهای تصمیم گیرنده به عنوان دستور کار غیر رسمی مطرح و سپس در دستور کار ر
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قرار می گیرد، لذا تدوین و اجرای هر خط مشی عمومی به نوعی مستلزم مشارکت و همراهی 
آحاد جامعه می باشد و هرقدر پذیرش یک خط مشی از سوی یک جامعه مقبول تر و مشروع 

اید از رو در این نقش، دولت بتر تلقی شود، اجرای موفق آن قابل حصول خواهد بود. از این
های ملی، فعال سازی نهادهای غیررسمی، طریق ایجاد گفتمان سازی اجتماعی، برگزاری مناسبت

برگزاری نمایشگاه ها، اجرای برنامه های نمادین و ترویجی، اعطای جوایز ملی و همچنین 
  برگزاری جشنواره ها جهت ترویج بهره گیری از انرژی های پاک را مد نظر قرار دهد.
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