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 هفت دادن قرار مبنا با مقاله این در. داشتند قرار مجازي فضاي با ارتباط در
 در ایران مجازي فضاي براي گمانه شش، مرتبط متغیرهاي سایر و اصلی متغیر
 براي متقابل اثرات احتماالتی تحلیل روش از سپس. ایم برساخته 1395 سال

 یک هر وقوع مالاحت ابتدا منظور بدین. است  شده  استفادهسناریوها ساخت
 یا وقوع متقابل اثرات ازآن پس،  شدهزده تخمین خبرگان نظر با ها گمانه از

 هاي ماتریس تا ایم زده تخمین نیز را یکدیگر بر ها گمانه از یک هر وقوع عدم
 افزار نرم از ها داده تحلیل براي. بگیرد شکل گمانه شش این شرطی احتماالت

Smic-Prob Expert مکتب راهبردي نگاري آینده زارهاياب از یکی که 
 موقعیت، افزار نرم طریق از. است  شده استفاده است) پراسپکتیو ال( فرانسوي

 تخمین به همراه 1395 سال در ایران مجازي فضاي براي ممکن سناریوي 64
 بیشترین داراي سناریوهاي داد نشان نتایج. است  شده محاسبه هرکدام احتمال
 فضاي براي مطلوبی آینده، هستند کنونی وضعیت تداوم بر مبتنی که احتمال
 .کنند نمی ترسیم رو پیش سال در ایران مجازي

، )پراسپکتیو ال (راهبردي نگاري آینده، پژوهی آینده :کلیدي هاي واژه 
 مجازي سناریوهاي فضاي، سناریوسازي، متقابل اثرات تحلیل

 
  مقدمه

-اسمیک« افزار نرم روش و، راهبردي رينگا آینده در چارچوب رویکرد مقاله این در
 ایران مجازي فضاي مسائل براي را بکار خواهیم گرفت تا سناریوهایی» پراب اسکپرت

روش «پراب اسکپرت بخشی از -افزار اسمیک روش و نرم. ارائه دهیم 1395 سال در
 از این با استفاده . است شده فرانسه توسعه داده مکتب پژوهی است که در آینده» سناریو

توان نتایجی بدین شرح در   میالدي معرفی شد می1970دهه در روش که نخستین بار 

                                                
-  برگردان رویکرد » نگاري راهبردي آینده«در اینجا منظور ازLa Prospective به Strategic Foresight 

 .انگلیسی است از زبان فرانسوي به زبان

2. Smic-Prob Expert 
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اطالعاتی سازگار درباره رویدادهایی که ممکن است به وقوع ) 1: (اختیار داشت
  شدهبندي لیستی رتبه) 2(، )ها و تخمین احتمال وقوع هرکدام گمانهدر قالب (بپیوندند 

افزار   توسط نرم شده اساس درصد احتمال وقوع محاسبهاز سناریوهاي ممکن که بر 
گیران براي انتخاب در بین   که به تصمیمتحلیل حساسیت) 3(، اند  شده مرتب

در این مقاله ابتدا . )Godet, 1976: 279(هاي جایگزین کمک خواهد کرد  استراتژي
روش و ابزار  فرانسه خواهیم داشت و از این مکتب مکتب پژوهی نگاهی گذرا به آینده

  .پراب اسکپرت را مورد توجه قرار خواهیم داد-اسمیک
» 1395 ایران پژوهی آینده «هاي هاي اولیه براي ساخت سناریوها از یافته داده
،  متغیر اصلی ایران در همه موضوعات195دهد از   که نتایج آن نشان می شده استخراج

رو  ازاین. )1395، بان آینده (تندطور اختصاصی مرتبط با فضاي مجازي هس هفت مورد به
 و روش اجراي پژوهش تکمیلی براي »1395 ایران پژوهی آینده «پس از معرفی مختصر

افزار در  هاي حاصل از نرم ها خروجی در بخش یافته. ها ارائه خواهند شد یافته، این مقاله
ن نتایج نیز  و در پایان تفسیر کیفی ای شده ها و جداول آماري نمایش داده قالب گراف

 .شود عرضه می

  
  پراسپکتیو ال رویکرد: نظري مبانی

قدمتی ، فرانسوي است مکتب پژوهی ترین جریان آینده که قوي، »پراسپکتیو ال« رویکرد
 این اصطالح را وارد ادبیات 1957نخستین بار گاستون برگر در سال . اي دارد چند دهه

این رویکرد نگاهی متفاوت با ). Godet, 2006: 2(مطالعات آینده در فرانسه کرد 
. دستانه و فعال به آینده بود دنبال توسعه نگاه پیش بینی سنتی داشت و به هاي پیش روش

دهنده این رویکرد در دو دهه اخیر  ترین توسعه پژوه فرانسوي جدي آینده، میشل گوده

                                                
1. Sensitivity Analysis 
2. La Prospective 
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 جامع افزاري نرم شناسی و بسته یک روش، بوده و براي عملیاتی سازي این رویکرد
روش « خود را هگوده منظوم). Godet, 1994, 2006, 2012. ك.ر(ارائه داده است 

 از سناریو در  شده  که با تعریف شناخت)Godet, 1994: 58(نامیده است » سناریو
  .پژوهی تفاوت دارد آینده

سازي کامل آن ممکن است  مشتمل بر چندین مرحله است و پیاده» روش سناریو«
 ترتیب به، مسئله بندي صورت از پس روش این در. ک سال زمان ببردحتی بیشتر از ی

 تحلیل، )مک. میک روش (کلیدي مسائل شناسایی و ساختاري تحلیل مراحل
 روش (کلیدي مسائل بر نفوذ با ارتباط در ها آن نسبی قدرت و بازیگران هاي استراتژي

درباره  خبرگان از هایی پرسش و) مورفول روش (شناختی ریخت تحلیل، )مکتور
  .شود  انجام می)اکسپرت پراب-اسمیک روش(ها و احتماالت آینده  گمانه

 تحلیل، ساختاري تحلیل شامل »سناریو روش «کامل بسته شد گفته که طور همان
 تعریف طبق. است آینده احتماالت و ها گمانه تحلیل و شناختی ریخت تحلیل، بازیگران

 بودن ماژوالر). Godet, 1994: 70 (است ژوالرما رویکردي، »سناریو روش «گوده
 این کامل بسته توان می هم که معناست بدین فرانسوي پژوهی آینده در »سناریو روش«

 این از مرحله چند یا یک نیاز برحسب توان می هم و داد قرار استفاده مورد را روش
 تحلیل هاتن هدف که درصورتی دیگر عبارت به. برد بکار مستقل صورت به را روش

 »مکتور «روش از مستقل استفاده امکان، باشد ها آن روابط و سیستم یک بازیگران
 اثرات مطالعه تنها پژوهش از هدف اگر ترتیب به همین. دارد وجود مستقل صورت به

 روش کارگیري به، باشد سناریو ساخت و محتمل هاي گمانه از اي مجموعه متقابل
 از ما رویکردي چنین با نیز مطالعه این در. کند می کفایت »اکسپرت پراب-اسمیک«

                                                
1. Structural Analysis 
2. Micmac 
3. Mactor 
4. Morphol 
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 کار بهرا  »اکسپرت پراب-اسمیک «افزار نرم و روش تنها »سناریو روش «جامعه بسته
  .ایم گرفته

» هاي اثرات متقابل ها و سیستم ماتریس«مخفف فرانسوي اصطالح » اسمیک« 
ماالتی در گویاي آن است که با روشی احت» اسکپرت پراب-اسمیک«ترکیب . است

از این روش . هاي اثرات متقابل مواجهیم که بر نظرات خبرگان استوار است حوزه روش
از این جمله .  است شده هاي مختلفی استفاده ریزي در حوزه پژوهی و برنامه براي آینده

، ونقل هوایی در منطقه پاریس حمل، ساخت هواپیما: ها اشاره کرد توان به این مثال می
صنعت ، صنعت اتومبیل اروپا، صنعت پتروشیمی جهان، ولتیک جهانتحوالت ژئوپ

 :Godet, 2006(صنعت بیمه فرانسه ، )Godet, 1994: 150 (اي صنعت هسته، آرایش

 .)Saricam, Kalaoglu, Polat, Cassill, 2013(و صنعت نساجی ترکیه ) 224

اند در تو  که می-در این روش نخست الزم است که بر اساس متغیرهاي کلیدي 
در انتخاب آن » روش سناریو«مرحله تحلیل ساختاري بدست آمده باشد و یا سایر نتایج 

ها باید مربوط به افق  گمانهاین .  درباره آینده ارائه شودگمانه 6 تا 5 تعداد -مؤثر باشد 
هرچند که درباره هر موضوع .  آن را داریمهاي باشد که قصد سناریوسازي دربار زمانی

کند  کمک می» روش سناریو«اما نتایج مراحل قبل ، هاي زیادي مطرح کرد مانهگتوان  می
گوده ). Godet, Durance, 2011: 83( عدد محدود کنیم 6 تا 5ها را به  گمانه، تا بتوانیم

 داند  نفر می30 تا 20کننده در این روش را  تعداد مناسب خبرگان و کارشناسان شرکت
)Godet, 1994: 68( .و همچنین گمانهرگان درباره احتمال وقوع هر از این خب 

هاي دیگر  گمانه در صورت وقوع یا عدم وقوع گمانهاحتماالت شرطی وقوع هر 
  .شود پرسیده می

 گمانهو احتمال وقوع هر ) Pi(مقدار احتمال وقوع اولیه ) Hi (گمانه nبراي تعداد 
ر صورت عدم وقوع  دگمانهو احتمال وقوع هر  )Pi|j( دیگر گمانهدر صورت وقوع 

                                                
1. Cross Impact Systems and Matrices 
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شود  افزار داده می  و این مقادیر به نرم شدهاز خبرگان پرسیده) Pi|-j( دیگر گمانه
)Godet, 1994, 143( .شده  از انجام محاسبات بر اساس الگوریتم تعریف افزار پس نرم  ،

در . کند ها را در قالب چند بخش ارائه می کند و خروجی نظرات خبرگان را تصحیح می
  . است شده این فرآیند نشان داده» 1شکل «

  

 

  )Godet, 1994: 146(ها در روش اسمیک   فرآیند تبدیل داده-1شکل 
  

چک کردن و در صورت ، پراب اکسپرت-افزار اسمیک کارکرد و هدف اصلی نرم
هایی را ارائه  ها تخمین گمانهخبرگان درباره وقوع . لزوم تصحیح نظرات خبرگان است

اند در  اند و مشخص کرده مچنین احتماالت شرطی را نیز تخمین زدهها ه آن. اند کرده
اما این . ها چگونه خواهد بود گمانهوضعیت سایر ، گمانهصورت وقوع و عدم وقوع هر 

هاي  داده  بنابراین.باشند ناسازگار احتماالت نظریه اصلی قوانین با است نظرات ممکن
 و به مقادیر نهایی تبدیل  شده تصحیحکه همان نظرات اولیه خبرگان است باید ، خام

 . بدست آیدهاي سازگار شوند تا تخمین

دو نوع ، گمانهطور که گفته شد خبرگان عالوه بر تخمین ساده احتمال وقوع هر  همان
هاي دیگر را شامل  گمانههاي وقوع و عدم وقوع  که حالت کنند تخمین دیگر را نیز ارائه می

  .اند  شدهارائه» 2 شکل «ریاضی قوانین قالب در شرطی تاحتماال نوع دو این. شود می
  
  

                                                
1. Consistent Estimates 
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  )Godet, 1976: 280( مقادیر احتماالت شرطی -2شکل 

  
هایی است که خبرگان در پاسخ به  دیدگاه» 2شکل « در  شدهمقادیر نشان داده

. اند و داراي ناسازگاري هستند هاي غیرمستقل ارائه داده گمانهسؤاالت مربوط به 
افزار به شرطی تصحیح شوند که  هاي خام با کمک نرم  الزم است که دادهجهت ازاین

  .باشد» 3شکل «احتماالت نهایی در تطابق با سه دستورالعمل 

  
  )Godet, 1976: 280( هاي شرطی هاي برقراري سازگاري در داده  دستورالعمل-3شکل 

  
 است احتماالت نظریه اولیه قوانین واقع در» 3 شکل «هاي دستورالعمل و قوانین

. شوند رعایت باید ها فرض از هریک به احتماالتی مقادیر دادن اختصاص براي که
 عددي باید ها فرض وقوع احتمال درباره خبرگان نظرات تابع خروجی که آن نخست

 ها فرض از هریک وقوع عدم و وقوع احتمال جمع که آن دوم. باشد یک و صفر بین
 تشکیل را کاملی ماتریس، شرطی احتماالت ماتریس هازآنجاک سوم. باشد یک عدد باید
 را) j (جی شرط وقوع عدم یا وقوع شرط به) i (آي فرض وقوع احتمال که دهد می
) i (آي شرطی احتمال کارشناسان است ممکن، پرسد می کارشناسان از مجزا طور به
 با، بنابراین. بزنند تخمین) i (آي شرط به) j (جی احتمال از متفاوت را) j (جی شرط به

 سه این. کرد تصحیح نیز را ناسازگاري این باید) c (سی و) b (بی شروط از استفاده

                                                
-   ماتریـسی اسـت کـه همـه     ، دیگـر  عبـارت  بـه . ماتریس کامل ماتریسی است که باالمثلثی یا پایین مثلثی نباشد

  . باشد شدههاي باال و پایین فقط اصلی آن پر درایه
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 طور به را ها فرض این از یک هر وقوع احتمال تخمین تابع که دهد می نشان موضوع
 بهینه و تصحیح باید را ترکیبی صورت به سناریوها از یک هر وقوع احتمال نیز و مجزا
 براي. آید دست به، باشد احتماالت قوانین با سازگار که نهایی دقیق تاحتماال تا کرد
 که کند می استفاده کارشناسان نظر دوم درجه تابع کردن کمینه روش از افزار نرم ،کار این

 اطالعات به خام اطالعات ترتیب بدین. است ساز بهینه مرسوم هاي روش از یکی
  .شود می گزارش و تبدیل خالص

هاي  هاي خام به داده داده» 3شکل «هاي  ده با استفاده از دستورالعملبه زبان سا
به شکلی جدید و ،  شدههاي پر دیگر ماتریس عبارت به. شوند  تبدیل می شدهنهایی

افزار  هاي نرم یکی از خروجی اما این. دنشو  و داراي مقادیر سازگار ارائه می شده تصحیح
حتماالت مربوط به سناریوهاي ا، خروجی دوم. پراب اکسپرت است-اسمیک

  .هاست گمانهگرفته از ترکیب  شکل
دیگر  عبارت به. گیرد  سناریو شکل میn به توان 2تعداد ، گمانه nاز ترکیب تعداد 

 سناریو 64 داشته باشیم تعداد گمانه 6 سناریو و اگر 32تعداد ،  داشته باشیمگمانه 5اگر 
ها مواردي را انتخاب  از میان آنکه کند  میافزار به ما کمک  نتایج نرم. خواهیم داشت

با . )Godet, 2012, 60( ارزش مطالعه تکمیلی دارند ،کنیم که برحسب احتمال وقوع
گذاران و  تر براي سیاست هاي مناسب مطالعات تکمیلی امکان اتخاذ راهبردها و تصمیم

  .شود مدیران فراهم می
نتایج .  تحلیل حساسیت استپراب اکسپرت نیز-افزار اسمیک سومین خروجی نرم

 هاي استراتژي بین درکه کند  کمک می مدیران و تصمیم گیران تحلیل حساسیت به
) Pj(مقدار تغییر احتمال ، حساسیت تحلیل .بهترین انتخاب را داشته باشند ،جایگزین

نتایج در قالب . زند را تخمین می i گمانهاز ) Pi( به علت تغییر احتمال J گمانهاز 
  .شوند ارائه می» 4شکل « با فرمول ریس کششمات

                                                
1. Elasticity Matrix 
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   فرمول ماتریس کشش در تحلیل حساسیت-4شکل 

  
  روش انجام پژوهش

.  استفاده شد»1395 ایران پژوهی آینده«هاي  براي شروع این پژوهش از یافته
 در و شود می انجام 1393 سال از که است اي ساالنه پروژه عنوان، »ایران پژوهی آینده«

 ایران پژوهی آینده«. کند می ترسیم را کشور روي پیش سال یک آینده، هرسال ابتداي
 ماه فروردین تا 1394 ماه دي از آن انجام که است دست ازاین پژوهش سومین» 1395
  شدهمنتشر عمومی صورت به 1395 اردیبهشت اوایل آن نتایج و انجامیده به طول 1395
 در کشور روي پیش مدت کوتاه آینده طالعهم باهدف، ها پژوهش مجموعه این در. است

 هاي حوزه نظران صاحب و کارشناسان نظرات، علمی هاي روش طریق از، ساله یک افق
 مرحله در، پژوهش این  در.شود می ارائه و بندي جمع، تحلیل، گردآوري مختلف
 دوم مرحله در که شد مشخص متغیر 203 تعداد پژوهشی هاي روش اساس بر نخست
 این قطعیت عدم و اهمیت میزان مختلف هاي حوزه برگزیده کارشناسان و خبرگان
 برگزیده متغیرهاي باال به متوسط بااهمیت متغیر 195 تعداد. کردند مشخص را متغیرها

  .گرفتند نام
، اجتماعی، سیاسی، اقتصادي گانه 10 هاي حوزه در که متغیرها این میان از
 الملل بین و فناوري و علم، زیست محیط ،دین، کشاورزي و صنعت، سالمت، فرهنگی

 مجازي فضاي متغیرهاي. هستند مجازي فضاي به مرتبط متغیر هفت تعداد، دارند قرار
 سواد: از عبارتند اند  شده تعریف اجتماعی و فرهنگی، الملل بین هاي حوزه در که

 غرب؛ و ایران سایبري جنگ همراه؛ هاي تلفن جدید امکانات با مواجهه براي دیجیتالی
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، برداري کاله مجازي؛ فضاي در خصوصی حریم افشاي معضالت اینترنت؛ فیلترینگ
 اینترنت بستر در آنالین اجتماعی هاي شبکه از استفاده اینترنتی؛ جرائم سایر و مزاحمت

این متغیرها . هوشمند تلفن ابزارهاي از ها خانواده به مربوط امور پذیري آسیب  وهمراه
 نیز گانه 10 هاي حوزه متغیرهاي از دیگر برخی همچنین. اند  شده هارائ» 1جدول «در 
  .داشتند قرار مجازي فضاي با ارتباط در

 
 ایران پژوهی آینده نتایج از برگرفته مجازي فضاي حوزه با مرتبط  مسائل-1جدول 

  )1395، بان آینده(
رتبه   

  کل
درصد   موضوع  )متغیر(مسئله 

 اهمیت

درصد عدم 
 قطعیت

 از ها خانواده امور مربوط به يریپذ بیآس  92  1
  هوشمندتلفنابزارهاي 

 82/37 28/69 اجتماعی

 اجتماعی آنالین در يها شبکهاستفاده از   112  2
 بستر اینترنت همراه

 86/30 4/67 فرهنگی

سواد دیجیتالی براي مواجهه با امکانات   163  3
  همراهيها تلفنجدید 

 08/36 88/58 فرهنگی

 82/47 44/54  الملل نیب  یبري ایران و غربجنگ سا  177  4

 08/36 96/52 فرهنگی فیلترینگ اینترنت  181  5

معضالت افشاي حریم خصوصی در فضاي   187  6
 مجازي

 95/36 71/50 اجتماعی

 و سایر جرائم مزاحمت، يبردار کاله  194  7
 اینترنتی

 81/36 78/41 اجتماعی

  

                                                
 - ــده«مــتن کامــل گــزارش ــق وب» 1395پژوهــی ایــران  آین ــان قابــل ســایت آینــده از طری : دســترس اســت ب

www.ayandeban.ir/iran1395  
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 شش، مرتبط متغیرهاي سایر و اصلی یرمتغ هفت دادن قرار مبنا با مقاله این در
 پژوهی آینده« از گزارش .ایم برساخته 1395 سال در ایران مجازي فضاي براي گمانه
 ها گمانه است و  شده  تنها متغیرهاي مربوط به فضاي مجازي استخراج»1395 ایران

  دامنه مسائل،متغیرها. اند  شدهبا مشورت خبرگان برساخته، از این گزارش مستقل
 جداول طریق از ها گمانه با متغیرها  ارتباط.اند مرتبط با فضاي مجازي را مشخص کرده

 با برخی و متغیر یک تنها گرفتن در نظر با ها گمانه برخی. است  شده مشخص 7 تا 2
 ها گمانه برخی خصوص در. اند  شده ساخته) متغیر 5 تا (بیشتري تعداد گرفتن نظر در
 نیز فرهنگی متغیرهاي برخی، مجازي فضاي اختصاصی متغیر هفت بر عالوه نیز

 سه کنار در »اینترنت فیلترینگ «متغیر، سوم گمانه خصوص در مثالً. اند بوده اثرگذار
ها به آراء  گمانهازآن   پس).4 جدول ك.ر (اند داده تشکیل را گمانه دیگر فرهنگی متغیر

ها را تا پایان  تمال وقوع آنهاي مرتبط گذاشته شد تا درصد اح گروهی از خبرگان حوزه
هاي احتماالت شرطی توسط جمع  در مرحله بعدي ماتریس.  تخمین بزنند1395سال 

  .افزار سپرده شد محدودتري از خبرگان تکمیل شد و نتایج براي تحلیل به نرم
 نفر 22ها اخذ شد  گمانهها درباره احتمال وقوع  تعداد خبرگانی که نظرات آن

 دانشگاهی در اندااول مدرسان و است:  شامل سه گروه افراد بودنداین خبرگان. ندبود
دوم پژوهشگران و محققان حوزه علوم ارتباطات و سوم افرادي ، حوزه علوم ارتباطات

اي در این عرصه  صورت حرفه شان مرتبط با فضاي مجازي است و به که حوزه شغلی
زنظر سطح تحصیالت شش نفر داراي ا. ایم ها نامیده اي ها را حرفه کنند و آن فعالیت می

  .هشت نفر دانشجوي دکتري و هشت نفر کارشناسی ارشد بودند، مدرك دکتري
  
  ها گمانه

مرتبط که  متغیرهاي سایر مرتبط با فضاي مجازي و اصلی متغیر هفت دادن قرار مبنا با
 فضاي يبرا گمانه شش مقاله این در،  بودند شده استخراج» 1395 ایران پژوهی آینده«از 
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برخی . ها را معرفی خواهیم کرد ایم که در ادامه آن برساخته 1395 سال در ایران مجازي
  . است شده ها نیز ارائه گمانهشواهد مربوط به این 

 نفري  میلیارد4/7طبق آمارهاي جهانی در حال حاضر از جمعیت حدود : 1 گمانه
هاي ارتباطی  میلیارد نفر از شبکه 9/1 میلیارد نفر از تلفن همراه و حدود 8/3دنیا حدود 

، و فناوري اطالعات ایران ارتباطات  بنا بر آمار وزارت1.کنند ابزارهاي همراه استفاده می
 تلفن همراه در ایران وجود دارد و فعال کارت سیم میلیون 76 در حال حاضر حدود

اه اول  که اپراتور همردرصد است 46/96 کشور در ارتباطی فناوري این نفوذ ضریب
بیشترین سهم از بازار مشترکان تلفن همراه ،  میلیون مشترك فعال41با داشتن بیش از 

  .ایران را به خود اختصاص داده است
دهنده خدمات تلفن همراه است که  ایران در حال حاضر داراي شش اپراتور ارائه

اي و  قهصورت منط  که بهسی.کی. و تیاي.سی.تی. و دو شرکت امجز شرکت تالیا به
، رقابت شدیدي بین سه شرکت همراه اول، نمایند  خدمات میهمحدود اقدام به ارائ

  وجود دارد که به4G و 3G خدمات اینترنت پرسرعت ه در ارائ و رایتلایرانسل
 در این 1395ها در سال  رقابت آن،  به ایراناي.تی .زیاد با ورود استاندارد آل  احتمال 

  .اهد شدزمینه بیشتر نیز خو
میزان تولید ناخالص ملی و جذابیت ، با توجه به رشد مثبت جمعیت جوان کشور

 خدمات اینترنت همراه ههاي هوشمند و نیز رقابت اپراتورهاي همراه در ارائ گوشی
 این کارشناسان نظر برآورد، هاي جدید نسل چهارم و احتمال زیاد استفاده از تکنولوژي

                                                
1. www.wearesocial.com/special-reports/digital-in-2016 
2. www.ict.gov.ir 
3. Taliya / Rafsanjan Industrial Complex Islamic Cooperative Company  
4. MTCE = Mobile Telecommunications Company of Isfahan 
5. TKC = Telecommunications Kish Company 
6. TCI / Mobile Communications Iran (MCI) / Hamrah-e-Avval 
7. MTN Irancell 
8. Tamin Telecom (Rightel) 
9. LTE 
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 هاي هوشمند همراه در سال ان به اینترنت از طریق تلفنکه میزان دسترسی ایرانی بود
 طرح ترابرد،  به گفته وزیر ارتباطات ایراناین کهویژه   بیشتر از گذشته شود؛ به1395

 و همین امر  شده نیز اجرایی1395ماه سال   اردیبهشت17 از هاي موبایل پذیري شماره
ت اینترنت پرسرعت تلفن همراه دهنده خدما هاي ارائه باعث تشدید رقابت میان شرکت

  .شد 1395در سال 
 به شهروندان عموم شود دسترسی بینی می  اول پیشگمانهدرنتیجه بر اساس 

 اپراتورهاي رقابت ها آن ترین مهم ازجمله که به دالیلی همراه ابزارهاي طریق از اینترنت
  .)2جدول (کند  پیدا افزایش توجهی قابل به شکل 1395 سال در، است همراه تلفن

  
  1395 سال ایران مجازي  درباره فضاي1 گمانه مشخصات -2جدول 

متغیر مرتبط در   گمانه  
 ایران پژوهی آینده«

1395«  

عنوان   عنوان فارسی
  انگلیسی

1  

 شهروندان عموم دسترسی
 طریق از اینترنت به

 به دالیلی همراه ابزارهاي
 ها آن ترین مهم ازجمله که

 تلفن اپراتورهاي رقابت
 1395 سال در، است راههم

 توجهی  قابل به شکل
  .کرد خواهد پیدا افزایش

 يها شبکه استفاده از-112
اجتماعی آنالین در بستر 

  اینترنت همراه

 گسترش
به  دسترسی

 همراه اینترنت

Mobile 
Internet 

  

                                                
1. Mobile Number Portability 
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 کاربرد شناخت براي نوظهور دانشی عنوان اي به رسانه سواد از مندي بهره: 2 گمانه
  سواد.آید می حساب به 21 قرن براي حیاتی مهارتی، ارتباطی هاي رسانه عملکرد و

 اي رسانه هاي پیام با ارتباط برقراري و ارزیابی، تحلیل، دسترسی توانایی شامل اي رسانه
 به نسبت آگاهی ارتقاي هکه داراي سه جنب) 16: 1386، پاتر(است  مختلف اشکال در

 تماشاي یا مطالعه هاي مهارت آموزش، ها انهرس یا محتواي و اي رسانه مصرف رژیم
 نگاه در است که ها رسانه اقتصادي و سیاسی، اجتماعی وتحلیل انتقادي و توانایی تجزیه

 اي بر این نکته تکیه دارد که مخاطبان از  آموزش سواد رسانه.نیست مشاهده قابل اول
، شکرخواه(ند مصرفی خارج شوند و رویکردي فعاالنه اتخاذ کن و انفعالی حالت
1388(.  

و  فرهنگ براي ناپذیر اجتناب ضرورتی، جامعه در دانشی چنین ارتقاء و آموزش
، این سطح از سواد کشور ما شود که متأسفانه در می محسوب نیز امنیت و سیاست

هاي اجتماعی  هاي جدیدي مثل شبکه گیري از رسانه همپاي سواد فنی جهت بهره
 کمبود به حدي بوده است که مسئوالن و تصمیم گیران این. موبایلی رشد نکرده است

را به مقطع » اي تفکر و سواد رسانه«را بر آن داشته تا یک عنوان درسی با عنوان 
وجود به نظر  اما بااین، اضافه کنند) مقطع دهم تحصیلی جدید(تحصیلی دوم متوسطه 

اي ایرانیان در  انهرسد که این اقدامات تأثیر محسوسی در افزایش سطح سواد رس نمی
 سطح در محسوس بود که تغییري این کارشناسان نظر  برآورد،مدت داشته باشد کوتاه
جدید در سال  ابزارهاي با مواجه در ایرانی شهروندان عموم انتقادي اي رسانه سواد
  .نشود ایجاد 1395

 از شهروندان فنی استفاده سواد است  دوم ممکنگمانهنتیجه بر اساس  در
 انتقادي اي رسانه سواد سطح در محسوس تغییري اما یابد افزایش همراه تلفن هايابزار

  .)3جدول (شد  نخواهد ایجاد جدید ابزارهاي با مواجه در ایرانی شهروندان عموم

                                                
-وپرورش  ریزي آموزشی وزارت آموزش  به نقل از سازمان پرورش و برنامه)www.oerp.ir/news/2395(  
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  1395 سال ایران مجازي  درباره فضاي2 گمانه مشخصات -3جدول 
متغیرهاي مرتبط در   گمانه  

  »1395 ایران پژوهی آینده«
ن عنوا

  فارسی
عنوان 
  انگلیسی

2  

 استفاده سواد است ممکن
 ابزارهاي از شهروندان فنی

 اما یابد افزایش همراه تلفن
 سطح در محسوس تغییري

 انتقادي اي رسانه سواد
 در ایرانی شهروندان عموم
 جدید ابزارهاي با مواجه
  .شد نخواهد ایجاد

 سواد دیجیتالی براي -163
مواجهه با امکانات جدید 

   همراهيها تلفن
 امور يریپذ بیآس -92

 از ها خانوادهمربوط به 
   هوشمندتلفنابزارهاي 

 سواد تداوم
 اي رسانه

 انتقادي
 ناکافی

Literacy 

  
 مجازي فضاي در نامناسب دسترسی به محتواي از جلوگیري و تصفیه: 3 گمانه
جماعی بر سر شود که ا نظر ازآنجا آغاز می اختالف. اند نامیده پاالیش یا را فیلترینگ

رواج استفاده عمومی  این مسئله از زمان. تعریف مصادیق محتواي نامناسب وجود ندارد
هاي مختلف سیاسی و فعاالن  به محل اختالف میان طیف، از اینترنت در ایران

  شده فرهنگی و اجتماعی در سطح نهادهاي کالن حکومت تبدیل، هاي دینی حوزه
 فضاي) فیلترینگ(پاالیش ، اي رایانه  به قانون جرائماي با استناد از سویی عده. است

 ایران به شمار هرا یکی از ضروریات مهندسی فرهنگی فضاي مجازي جامع مجازي
آورند و از سوي دیگر برخی فعاالن حقوق مدنی و شهروندي با استناد به قانون  می

ینگ را نقض برخی مصادیق و شیوه اجراي فیلتر، انتشار و دسترسی آزاد به اطالعات
دانند که فضاي کشور را  مثابه ابزاري می حقوق اولیه شهروندان به شمار آورده و آن را به

 در نامناسب گذاري سیاست معتقدند برخی.  بسته سوق خواهد دادهبه سمت یک جامع
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 بلکه نرسد خود  شده تعیین اهداف به فیلترینگ تنها نه « شدهباعث فیلترینگ حوزه
  .»)1394، سعد (گردند تبدیل خود ضد به و نشود برآورده نیز آن از انتظارات حداقل

هاي اینترنتی که در گذشته مباحثی را  ها و وبالگ سایت گذشته از فیلترینگ وب
هاي اخیر و به دنبال اقبال کاربران  در سال، میان موافقان و مخالفان به دنبال داشت

 آغاز ویژه از به، اپ و غیره واتس، انند تلگرامهاي موبایلی م رسان ایرانی به استفاده از پیام
 در ارتباطی افزارهاي نرم به ها سایت وب از ،فیلترینگ همسئل، یازدهم دولت کار به

باالي دولتی  هایی از سوي مسئوالن رده شد که البته بعضاً با مخالفت کشیده ها موبایل
  .مواجه بود

با توجه ، 1395دن به انتهاي سال بود که با نزدیک ش این کارشناسان نظر برآورد
 هنزاع بر سر مسئل، 1396نزدیکی به ایام انتخابات ریاست جمهوري در سال به 

ازاین نیز  هاي ارتباطی همراه تشدید شود؛ چنانچه پیش فیلترینگ اپلیکیشن
 خدمات ارتباطی از طریق هدهند هاي ارائه اظهارنظرهایی در این خصوص که شرکت

 بیشترین کاربران ایرانی را در شبکه خود این کهنند تلگرام به دلیل هایی ما اپلیکیشن
باید سرورهایشان را به داخل ایران منتقل کنند از سوي مراجع حاکمیتی چون ، دارند

 . بود شده رئیس پلیس فتاي ناجا اعالم

 بر محدودیت افزایش براي سیاسی  سوم فشارهايگمانهدرنتیجه بر اساس 
 در سیاسی نزاع جدي موضوع به مسئله این و شود می بیشتر فیلترینگ طریق از اینترنت
  .)4جدول (شد  خواهد تبدیل حاکمیت نهادهاي
  
  

                                                
- افزار  نرم محمود واعظی در اعتراض به تصمیم کارگروه تعیین مصادیق محتواي مجرمانه مبنی بر فیلتر نمودن

وزارت ارتباطات با توجه به تعداد قابل توجه کاربران موافق این «گیري نموده و گفته بود  اپ موضع. واتس
  )www.isna.ir/news/0000727579: 1393 اردیبهشت 10، به نقل از ایسنا. (»تصمیم نیست

-1395 اردیبهشت 11:  دنیاي اقتصادٔروزنامه: ك.ر، دیانفرها  کمال. 
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  1395 سال ایران مجازي  درباره فضاي3 گمانه مشخصات -4جدول 
متغیرهاي مرتبط در   گمانه  

  »1395 ایران پژوهی آینده«
عنوان   عنوان فارسی

 انگلیسی

3  

 افزایش براي سیاسی فشارهاي
 ازطریق اینترنت بر محدودیت
 این و شود می بیشتر فیلترینگ

 نزاع جدي موضوع به مسئله
 حاکمیت نهادهاي در سیاسی
  .شد خواهد تبدیل

   فیلترینگ اینترنت-181
  ها رسانه  آزادي بیان و آزادي-49
  مستقل هاي رسانه -83
 حاکمیتی درون اختالفات -59

  فرهنگی مسائل درباره

 تر سیاسی
 مسئله دنش

  فیلترینگ
Filtering 

  
 مسائل جدید حوزهاز جرائم اینترنتی برآمده از دل فضاي مجازي یکی : 4 گمانه

اي  مجموعه گسترده. شناسی است مطالعات رسانه و جرم، شناسی روان، علوم اجتماعی
ها و غیره در  سایت وب دادن شکل تغییر، ویروسی حمالت، کردن از جرائم مانند هک

فضاي مجازي امکان تداوم برخی جرائم سنتی از قبیل . شوند ه تعریف میاین حوز
سرقت و غیره را نیز فراهم آورده که در قالب دسترسی غیرمجاز به ، برداري کاله

نقض حریم خصوصی کاربران از طریق در ، هاي مالی شخصی آنالین دیگران حساب
  . استها و مصادیق دیگر بروز پیداکرده اختیار گرفتن پروفایل

 آن در قربانی نفر یک ثانیه هر رشدي است که در  رو بههجرائم اینترنتی پدید
 در مجازي فضاي مجرمان که است اي هزینه دالر میلیارد 113 و شود می سایبري فضاي
 اینترنتی جرائم انجام واسطه به نیز دالر میلیارد 388 و اند کرده تحمیل ها دولت به جهان
  .اند برده سود

                                                
-1394 آذر 16: خبرگزاري مهر: ك.ر، دیانفرها  کمال) www.mehrnews.com/news/2993568(  
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 گسترش رو به رشد است و درنتیجه اي رایانه هاي پیشرفت هزمین در ایرانکشور 
جرائم مرتبط نیز زیاد ، ها و بیشتر شدن دسترسی شهروندان به اینترنت فعالیت گونه این
 درصدي جرائم 20 تاکنون شاهد افزایش 1395شود از ابتداي سال  گفته می. شود می

 از برداشت به ایران مربوط در این جرائم میزان  که بیشترینایم سایبري در ایران بوده
 سیاسی و اخالقی جرائم ازآن پس و است مالی هاي برداري کاله و بانکی هاي حساب

  2.دارد قرار
 و مزاحمت، برداري کاله قبیل از اینترنتی  چهارم جرائمگمانهدرنتیجه بر اساس 

 1395 سال  درتوجهی به میزان قابل مجازي فضاي در افراد خصوصی حریم نقض
  .)5جدول (یافت  خواهد افزایش
  

  1395 سال ایران مجازي  درباره فضاي4 گمانه مشخصات -5جدول 
متغیرهاي مرتبط در   گمانه  

  »1395 ایران پژوهی آینده«
عنوان 
  فارسی

عنوان 
  انگلیسی

4  

 قبیل از اینترنتی جرائم
 و مزاحمت، برداري کاله

 افراد خصوصی حریم نقض
به میزان  مجازي فضاي در

 1395 سال توجهی در قابل
  .یافت خواهد افزایش

 مزاحمت، برداري کاله -194
  اینترنتی جرائم سایر و

 حریم افشاي معضالت -187
 مجازي فضاي در خصوصی

 مربوط امور پذیري آسیب -92
 تلفن ابزارهاي از ها خانواده به

  هوشمند
 سواد دیجیتالی براي -163

مواجهه با امکانات جدید 
   همراهيها نتلف

افزایش 
جرائم 
 اینترنتی

Crimes 

                                                
-1395 خرداد 16: خبرگزاري مهر: ك.ر،  بهمن امیري مقدم.) www.mehrnews.com/news/3677143(  
-1395 اردیبهشت 28: خبرگزاري مهر: ك.ر،  علیرضا آذرخش  .) www.mehrnews.com/news/3661435( 
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اجتماعی در دهه اخیر بخش  هاي خصوص شبکه ها و به انهرس: 5 گمانه
شاید بتوان یکی . اند اي کاربران را به خود اختصاص داده توجهی از مصرف رسانه قابل

ذ هاي اجتماعی را افزایش ضریب نفو دالیل رجوع گسترده کاربران اینترنت به شبکه از
میزان اتصال به  ،المللی اي که طبق آمار بین گونه هاي اخیر دانست؛ به اینترنت در سال

ماهه   درصدي همراه بوده است و تنها در سه20 با رشد 2016از ابتداي سال ، اینترنت
هاي همراه   میلیون اتصال جدید به اینترنت از طریق تلفن140حدود ، نخست این سال

 نوامبر 30کنند که تا تاریخ  وجود در خصوص ایران بیان میآمار م.  است شده ثبت
 هزار نفر به 800 میلیون 46تعداد ،  میلیون نفري ایران82از جمعیت حدود ، 2015

 درصدي اینترنت در 2/57به معناي ضریب نفوذ ، اینترنت دسترسی دارند و این ارقام
  .ایران است

ها و  رسانه، اجتماعی و سیاسی، فرهنگی هاي سازي هاي اخیر در جریان سال در 
اند و در بین کاربران ایرانی نیز مورد توجه بسیار  ایفاي نقش کرده اجتماعی هاي شبکه

هاي ارتباطی ابزارهاي هوشمند نیز  سه سال اخیر اپلیکیشن-در دو. اند  شدهزیادي واقع
 مدیران شرکت  از سوي شده آمار ارائه. اند اي در میان کاربران پیداکرده جایگاه ویژه

افزار موبایلی  ها در این نرم  میلیون نفري ایرانی20تلگرام حکایت از عضویت بیش از 
  .کند  و این اقبال در خصوص اپلیکیشن اینستاگرام نیز صدق میدارد

  تبدیل مردم از بسیاري زندگی ناپذیر جدایی بخش به امروزه اجتماعی هاي رسانه
تأثیر بسیار  کاربرانشان آفالین و آنالین زندگی در اخیر هاي سال اند و مطمئناً در شده

 مراتب سلسله و باورها انتقال با سطح یک ها در  این شبکه شدهادعا. اند پررنگی داشته
 مبانی تغییر با، دیگر سطوح در و کنند می ایفا نقش جمعی ناخودآگاه سطح در ارزشی
و  جمعی رفتارهاي تغییر اعثب، آن تبع به و جمعی احساسات تغییر به منجر، فکري

                                                
1. www.ericsson.com/mobility-report/mobile-subscriptions 
2. www.internetworldstats.com 
3. www.tabnak.ir/fa/news/581354 
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حتی اگر این ادعا ). 1392، رازي، حجازي، ذوالفقاري(شوند  سبک زندگی اجتماعی می
ها و  گرفته حول این رسانه برخی نمودهاي رفتاري شکل، طور کامل نپذیریم را به

توان در  ازجمله نمودهاي این تأثیرگذاري را می. انکار نیستند ابزارهاي جدید قابل
مرکزگریزي ، اي ثروت و قدرت گرایش به نمایش رسانه، گرایی ش فرهنگ مصرفافزای

ورسوم و غیره  آداب، گفتار،  همچون تغییر نوع پوشش،از الگوهاي هنجاري رسمی
 .مشاهده نمود

 از اینترنت نفوذ ضریب افزایش ازجمله دالیلی  پنجم بهگمانهدرنتیجه بر اساس 
 سبک حوزه در ویژه به غیررسمی هاي رسانه ياثرگذار، همراه اینترنت گسترش طریق

  .)6جدول (یافت  خواهد افزایش زندگی
  

  1395 سال ایران مجازي  درباره فضاي5 گمانه مشخصات  -6جدول 

  گمانه  
متغیرهاي مرتبط در 

  »1395 ایران پژوهی آینده«
عنوان 
  فارسی

عنوان 
  انگلیسی

5  

 افزایش دالیلی ازجمله به
 طریق از اینترنت نفوذ ضریب

 اثر، همراه اینترنت گسترش
 غیررسمی هاي رسانه   گذاري

 زندگی سبک حوزه در ویژه به
  .یافت خواهد افزایش

 هاي رسانه اثرگذاري ـ 96
  شهروندان زندگی بر غیررسمی

 هاي شبکه استفاده از -112
اجتماعی آنالین در بستر 

 اینترنت همراه

  گرایی مصرف  فرهنگ-87
 ايالگوه از مرکزگریزي -25

  رسمی هنجاري
 نمایش به گرایش ـ 157

  قدرت و ثروت اي رسانه

 افزایش
 تأثیر
 بر اینترنت
 سبک
 زندگی

Life Style 
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 دنیاي مختلف در کشورهاي تهدیدات از مهمی حمالت سایبري بخش: 6 گمانه
کند که بدانیم ایران یکی از  این مسئله وقتی اهمیت بیشتري پیدا می. امروز هستند

طبق . ها قرارگرفته است هاي اخیر مورد بیشترین حمله ت که در سالکشورهایی اس
 میالدي 2015 سال دوم ماهه سه در میکرو ترند اینترنتی امنیت آمریکایی اعالم شرکت

 حمله بیشترین هدف)  درصد11با ( و هند و ایران)  درصد16با ( مصر کشورهاي
 یکی، غیرعامل پدافند سازمان رئیس بر همین اساس .اند قرارگرفته اینترنتی بدافزارهاي

و معتقد است  برده نام سایبري حوزه در تهدید را جاري سال تهدیدات ترین اصلی از
 تهدید هرگونه نظامی فضاي در اگر است؛ چراکه آینده متداول جنگ سایبري جنگ
 سایبري جدي تهدید یک حتماً آن قراول پیش باشد داشته وجود کشور براي جدي

  .بود خواهد
جبهه اصلی نبرد سایبري براي ایران مقابله با برخی ، هاي گذشته در سال

به دلیل تحوالت ژئوپولتیک منطقه به نظر . ها امریکا بود کشورهاي غربی و در رأس آن
مقابله با برخی کشورهاي عربی به رهبري ،  جبهه اصلی نبرد1395رسد در سال  می

متحده امریکا و   کاهش دشمنی متقابل ایاالتاین تغییر به معناي. عربستان سعودي باشد
تواند در قالب تغییر اولویت اول جبهه نبرد  بلکه می، جمهوري اسالمی ایران نیست

، سایبري دفاعی ـ حوزه که عربستان در کالنی هاي گذاري سرمایه. براي ایران تعبیر شود
 قصد  است که حتماً اینهنشان، است داده هاي اخیر انجام پدافند در سال و آفند یعنی
هاي آن زمانی پیدا شد که هکرهاي عربستانی اقدام  نشانه. دارد تهاجمی اقداماتی انجام

سایت مرکز آمار و سازمان  هاي دولتی ایران مانند وب سایت به هک نمودن برخی از وب
 هاي دولتی عربستان نظیر دفتر سایت اسناد ایران کردند و در مقابل نیز برخی وب ثبت
عبدالعزیز توسط  ملک دانشگاه سایت و عربستان کل آمار سازمان، عربستان رآما

                                                
1. www.trendmicro.com 

-1395 اردیبهشت 26: خبرگزاري ایسنا: ك.ر،  غالمرضا جاللی) www.isna.ir/news/95022616392( 
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 پیش اي گونه به هک شدند و شرایط، هکرهایی که خود را ایرانی معرفی کرده بودند
 این جلوي تا بست را ایران هاي پی.آي عربستان،  وزیر ارتباطات ایرانهبه گفت که رفت

  .بگیرد را حمالت
 در این است که همسو کشورهاي و عربستان توجه مورد رسد هدف به نظر می

کنند؛  آن را مدیریت و گذاشته تأثیر اجتماعی هاي حوزه در بتوانند سایبر فضاي
از سوي این کشورها  1396 گذاري زیادي بر روي انتخابات  سرمایهاین کهخصوص  به

و با پایش  کنند يکارگیر به را مجازي و سایبري هاي  است تا بتوانند ظرفیت شده انجام
 بزرگ اي حادثه، کوچکی هحادث هر بتوانند از، ایران داخلی اجتماعی سیاسی فضاي
ویژه  به سایبري تهدیدات و تهاجم بینی نمود که امسال توان پیش درنتیجه می. کنند تولید

  2.است انتظار پیمان علیه ایران مورد از سوي عربستان و کشورهاي هم
 فروکش حدي تا غرب و ایران سایبري  ششم جنگگمانهدرنتیجه بر اساس 

 خواهد تشدید عربستان رهبري به عربی کشورهاي و ایران سایبري جنگ و کرد خواهد
  .)7جدول (شد 

  1395 سال ایران مجازي  درباره فضاي6 گمانه مشخصات -7جدول 

  گمانه  
 پژوهی آینده«متغیرهاي مرتبط در 

  »1395 ایران
عنوان 
  فارسی

عنوان 
  سیانگلی

6  

 غرب و ایران سایبري جنگ
 خواهد فروکش حدي تا

 و ایران سایبري جنگ و کرد
 رهبري به عربی کشورهاي

  .شد خواهد تشدید عربستان

  غرب و ایران سایبري جنگ -177
 عربستان با ایران اي منطقه  تقابل-13

 و ایران دوجانبه روابط -35
 امریکا متحده ایاالت

بیعر کشورهاي برخی ائتالف -127
  ایران علیه

 جنگ
 سایبري
ایران و 
 عربستان

Cyber 
War 

                                                
-1395 خرداد 10: سایت مشرق وب: ك.ر،  محمود واعظی. ) www.mashreghnews.ir/fa/news/581416( 
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   ها یافته
بندي از  افزار ضمن ارائه جمع نرم، شناسی توضیح داده شد طور که در بخش روش همان
هاي  هایی شامل سه بخش داده خروجی، هاي ورودي یا همان نظرات خام خبرگان داده

، ها در بخش یافته. دهد رائه میاحتماالت سناریوها و تحلیل حساسیت ا،  شدهنهایی
هاي خام حاصل از دریافت نظرات خبرگان  یافته، افزاري پیش از ارائه نتایج تحلیل نرم

  .شود درباره تخمین احتماالت آینده ارائه می
  

  ها گمانهتخمین وقوع 
خبرگان .  دریافت شدگمانهنظرات خبرگان درباره احتمال وقوع شش ، در گام نخست

پژوهشگران و ،  دانشگاه در حوزه علوم ارتباطاتاستاداندرسان و در سه گروه م
هاي مرتبط با  اي شاغل در بخش محققان حوزه ارتباطات و فضاي مجازي و افراد حرفه

ها ازنظر  داده، پس از گردآوري نظرات. بندي شدند اینترنت و فضاي مجازي دسته
 پرت از هارسی و سه داد واس.اس.پی.افزار اس هاي پرت با کمک نرم وجود داده

سپس براي .  باشند شدهها حذف و فرض شد که این سه داده گم  دادههمجموع
 استفاده Multiple Imputation از الگوریتم  شدهجایگذاري و تخمین این سه داده گم

جدول « خبرگان در  شده نتیجه نظرات تصحیح. شد تا مجموعه داده دوباره تکمیل شود
  . است شده ارائه» پیوست

ترین شیوه  ساده. دهد هایی نمایش می افزار در قالب گراف برآیند این نظرات را نرم
هاي نه خیلی  تایی شامل گزینه بندي نظرات خبرگان در قالب طیف پنج دسته، نمایش
» 5شکل «در . محتمل و خیلی محتمل است، نسبتاً محتمل، کمی محتمل، محتمل

                                                
-اند  شدهها متمایز افزار این سه گروه به ترتیب از طریق این برچسب هاي نرم  در خروجی :  

Professor, Researcher, Professional  
2. SPSS 
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بر این اساس .  است شدهخام نمایش داده هاي دهدا اساس بر اول گمانه وقوع احتمال
 31اند و   اول را خیلی محتمل ارزیابی کردهگمانه درصد خبرگان احتمال وقوع 50

 محتملی از گمانهتوان   اول را میگمانهدرمجموع . شان محتمل بوده است درصد ارزیابی
  .نگاه خبرگان در نظر گرفت

  

  
  هاي خام  اول بر اساس دادهانهگماي احتمال وقوع   گراف میله-5شکل 

  
نتایج .  است شدهنتایج به تفکیک سه گروه خبرگان نمایش داده» 6شکل «در 
هاي حوزه اینترنت و فضاي مجازي این  اي  درصد حرفه71دهد که حدود  نشان می

 استادان درصد 33 درصد پژوهشگران و 44ل بدر مقا، اند  را خیلی محتمل دانستهگمانه
به عبارتی ارزیابی احتمال وقوع . اند  را خیلی محتمل ارزیابی کردهگمانه و مدرسان این

:  اول مدعی استگمانه. ها شدت بیشتري داشته است اي  در میان گروه حرفهگمانهاین 
 ازجمله که به دالیلی همراه ابزارهاي طریق از اینترنت به شهروندان عموم دسترسی«

 توجهی قابل به شکل 1395 سال در، است همراه نتلف اپراتورهاي رقابت ها آن ترین مهم
هاي این حوزه نسبت به پژوهشگران و مدرسان این  اي  حرفه.»کرد خواهد پیدا افزایش

  .اند تر و داراي احتمال وقوع بیشتري ارزیابی کرده توجه را جدي افزایش قابل
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  هاي خام داده اول بر اساس گمانه توزیع احتمال ساده نظرات خبرگان درباره -6شکل 
  

تخمین خبرگان » 7شکل «در . دهیم ها را مدنظر قرار می گمانهحال یکی دیگر از 
 و ایران سایبري جنگ«:  ششم مدعی استگمانه.  است شده ششم نمایش دادهگمانهاز 

 رهبري به عربی کشورهاي و ایران سایبري جنگ و کرد خواهد فروکش حدي تا غرب
 درصد خبرگان احتمال 13 تنها گمانه خصوص این  در.»شد خواهد تشدید عربستان

هاي کمی  گزینه، بر اساس طیف وقوع احتمال. اند وقوع آن را خیلی محتمل دانسته
 درصد ازنظر خبرگان را 40 و 22، 18محتمل به ترتیب داري ، نسبتاً محتمل، محتمل

 ششم کمتر از گمانهرسد ازنظر خبرگان احتمال وقوع  درنتیجه به نظر می. اند جلب کرده
  . اول استگمانه
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  هاي خام  ششم بر اساس دادهگمانهاي احتمال وقوع   گراف میله7شکل 

  
نتایج .  است شدهنتایج به تفکیک سه گروه خبرگان نمایش داده» 8شکل «در 
ها این  اي  درصد حرفه28،  و مدرساناستادان درصد 66دهد که در مقابل  نشان می

یک از  هیچ، ها اي  درصد حرفه42از سوي دیگر در مقابل . اند  را محتمل دانستهگمانه
احتمال ،  اولگمانهنتیجه برخالف  در. ندا  و مدرسان آن را کمی محتمل ندانستهاستادان
هاي خبرگان باالتر   و مدرسان نسبت به سایر گروهاستادان ششم ازنظر گمانهوقوع 
اي وجود دارد که به دلیل   مقایسههاي ساده و  دیگر هم گرافگمانهدرباره چهار . است

  .شود نظر می ها صرف محدودیت حجم مقاله از ارائه آن
 

  
  هاي خام  اول بر اساس دادهگمانه توزیع احتمال ساده نظرات خبرگان درباره -8شکل 



  

  
  

  
 103  ...   سناریوهاي مسائل فضاي مجازي ایران در   

  ها گمانهتخمین احتماالت شرطی وقوع 
حدودي از خبرگان ها بود که توسط تعداد م گمانهگام بعدي پرسش درباره اثرات متقابل 

این خبرگان دو ماتریس مربوط به وقوع اثرات متقابل و عدم وقوع اثرات . انجام شد
 باهم مقایسه شد و  شدهدر گام بعدي امتیازهاي داده. طور مستقل پر کردند متقابل را به

نظر گذاشته  هاي موجود در نظرات به بحث و تبادل هاي اختالف جدي و تناقض محل
به دلیل اختالف برداشت و یا ، موارد اختالفکه  اطمینان حاصل شد ین کها از  پس. شد

 نمرات ، شدهاز امتیازهاي داده، هاي موافق و مخالف نیست در نظر نداشتن استدالل
  .اند  شده ارائه9 و 8میانگین گرفته شد که در جدول 

  
  اي دیگره گمانه بر گمانهوقوع هر  متقابل هاي خام اثرات  ماتریس داده-8جدول 
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  73  80  71  33/72  73  73  73  اهگسترش دسترسی اینترنت همر  1

  33/75  33/75  33/68  66/77  76  66/74  76  یناکاف يانتقاد يا رسانه سواد تداوم  2

  71  33/88  33/78  63  66/70  33/78  63  نگیلتریف مسئله شدن تر یاسیس  3

  68  66/67  68  69,66  85  66/80  68  افزایش جرائم اینترنتی  4

  82  82  81  33/87  33/93  66/91  82  زندگی افزایش تأثیر اینترنت برسبک  5

  57  57  57  66/59  57  33/57  57  ایران و عربستان سایبري جنگ  6
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 هاي گمانه بر گمانه هر وقوع متقابل اثرات خام هاي داده ماتریس» 8 جدول «در
 را در نظر 1 گمانه بر 5 گمانهمثال خانه مربوط به اثر  عنوان به.  است شده دیگر ارائه

) H1( اول گمانهخبرگان احتمال وقوع ، ور که در جدول مشخص استط همان. بگیرید
به وقوع ) H5( پنجم گمانهخبرگان باید برآورد کنند اگر . اند  درصد تخمین زده73را 

 است  شدهدر اینجا برآورد. شود چقدر می) H1( اول گمانهمقدار احتمال وقوع ، بپیوندد
 درصد است و 73برابر با » همراه تاینترن دسترسی گسترش «گمانهکه احتمال وقوع 

 80به وقوع بپیوندد این احتمال به » زندگی سبک بر اینترنت تأثیر افزایش «گمانهاگر 
  .شود هاي جدول خوانده می به همین ترتیب سایر خانه. رسد درصد می

 بر گمانه هر وقوع عدم متقابل اثرات خام هاي داده ماتریس» 9 جدول «در
در اینجا شرایطی مدنظر قرار دارد که هر یک از شش .  است شده ئهدیگر ارا هاي گمانه
نتایج این . شود  مبنا تخمین زده میگمانه به وقوع نپیوندد و اثرات آن بر وقوع گمانه

  . است شده نمایش داده»9 جدول«در ، »8جدول «عنوان مکمل ماتریس  ها به تخمین
  هاي دیگر گمانه بر گمانه وقوع هر عدم متقابل هاي خام اثرات  ماتریس داده-9جدول 
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  33/75  33/73  80  66/86  66/73  -  73  سترش دسترسی اینترنت همراهگ  1
  76  33/80  33/77  75  -  74  76  یناکاف يانتقاد يا رسانه سواد تداوم  2
  61  50  66/56  -  66/61  60  63  نگیلتریف مسئله شدن تر یاسیس  3
  68  67  -  66  33/52  66/63  68  افزایش جرائم اینترنتی  4
  82  -  82  33/77  33/73  66/75  82زندگی سبکافزایش تأثیر اینترنت بر  5
  -  57  57  33/56  33/56  57  57  ایران و عربستان سایبري جنگ  6
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افزار تحویل داده شد و بر اساس   به نرم9 و 8دو ماتریس جداول 

که در بخش ) 5شکل . ك.ر(شرطی  هاي داده در سازگاري برقراري هاي دستورالعمل
هاي خام به  درنتیجه داده. ها را تصحیح کرد افزار آن نرم، شناسی توضیح داده شد روش

. آمدند حساب می افزار به هاي نهایی تبدیل شدند که اولین خروجی محاسباتی نرم داده
  .اند  شده نمایش داده» 9شکل « در  شده دو ماتریس تصحیح

  

  
  ارائه) سمت راست(و عدم وقوع ) سمت چپ( وقوع  شده هاي تصحیح  ماتریس-9شکل 

  افزار  توسط نرمشده
  

  احتمال وقوع سناریوها
 در نظر گرفته 1395 براي آینده فضاي مجازي ایران در سال گمانه 6در این پژوهش 

به عبارتی . ها ممکن است به وقوع بپیوندد یا محقق نشود گمانههر یک از این . شد
در نظر بگیریم ها را باهم  گمانهحال اگر همه . تصور است  دو حالت قابلگمانهبراي هر 

 در 2 بار ضرب عدد 6درمجموع به تعداد ، و براي هرکدام دو حالت تصور کنیم
 حالت از 2*2*2*2*2*2دیگر تعداد  عبارت به. حالت مختلف خواهیم داشت، خودش
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ها همان سناریوهاي ما   حالت است و این64شود که برابر   ایجاد میگمانه 6ترکیب این 
  .دهند را تشکیل می
) عدم وقوع(ها در هر سناریو از سیستم باینري صفر  گمانهشان دادن حالت براي ن

: دهیم طور نمایش می مثال سناریوي اول را این عنوان به. کنیم استفاده می) وقوع(و یک 
.  به وقوع پیوسته استگمانه 6این بدان معناست که در سناریوي اول هر . 111111

این بدان معناست . 111110: کنیم  استفاده میبراي نمایش سناریوي دوم از این ترکیب
بر .  است شده شش محقق نگمانه اول به وقوع پیوسته و گمانه 5، که در سناریوي دوم

احتمال وقوع هر ، افزار  توسط نرم شدهاساس احتماالت وقوع و احتماالت شرطی نهایی
ترین احتمال  سناریوي داراي بیش10تعداد » 10شکل «در .  است شده سناریو محاسبه

  .اند  شدهوقوع نمایش داده
  

  
   سناریوهاي داراي بیشترین احتمال وقوع-10شکل 

  
داراي بیشترین ،  درصد احتمال وقوع10با بیش از ) 111111(سناریوي اول 

 درصد احتمال وقوع 9با حدود ) 111110(ازآن سناریوي دوم  پس. احتمال وقوع است
) 101111(و هفدهم ) 111011(پنجم ، )0111111(سناریوهاي سی و سوم . قرار دارد

هم نمایش » 10جدول «این پنج سناریو در قالب . هاي سوم تا پنج قرار دارند در رتبه
  .اند  شدهداده
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   سناریوهاي داراي بیشترین احتمال وقوع-10جدول 

  
  نتایج تحلیل حساسیت

 .شوند  ارائه میحساسیت در قالب ماتریس کشش طور که گفته شد نتایج تحلیل همان
 مقدار گمانهدهند که اگر احتمال وقوع هر   نشان میها eij یا همان ضرایب کشش

مقادیر این ماتریس را . ها چگونه خواهد بود گمانهتأثیر آن بر سایر ، مشخصی تغییر کند
کند که نتایج آن مطابق با  محاسبه می،  شدهافزار بر اساس مقادیر اولیه تخمین زده نیز نرم

ها یا همان واریانس  گمانهتغییر در احتمال وقوع هر یک از این . است» 11شکل «
دهد که اگر  سطر یک نشان می، براي مثال.  است شده  در نظر گرفته1/0تغییرات برابر با 

هاي دیگر چقدر کاهش یا  احتمال وقوع فرض،  بیشتر شود1/0احتمال وقوع فرض اول 
با تفسیر . کند  کاهش پیدا می33/0ال وقوع فرض دوم احتم، مثالً. افزایش خواهد داشت

توان دریافت که حساسیت  می، ویژه از طریق جمع سطري و ستونی به، این مقادیر
  .ها نسبت به تغییرات بیشتر است یک از فرض کدام

  

                                                
1. Elasticity Coefficients 
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   ماتریس کشش در تست حساسیت-11شکل 

   
 نیز تهاي تست حساسیت در قالب دو نمودار هیستوگرام حساسی خروجی

نمودار » 13شکل « و تأثیر حساسیت نمودار هیستوگرام» 12شکل «. نمایش هستند قابل
نمایش ، نمودارهاي هیستوگرام این .دنده  را نمایش میهیستوگرام حساسیت وابستگی

از . هستند» 12شکل «ها و سطرها در ماتریس   مجموع ستونمقادیر قدر مطلق
 بیشترین داراي هاي گمانهسریع  ردیابی ينمودارهاي هیستوگرام حساسیت برا

  .شوند می وابستگی استفاده و تأثیرگذاري

                                                
1. Sensitivity Histograms 
2. Influence Sensitivity 
3. Dependence Sensitivity 
4. Absolute Value 
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  تأثیر حساسیت  هیستوگرام-12شکل 

  
دهد که بیشترین  نشان می» 12شکل «تأثیرگذاري در  حساسیت نمودار هیستوگرام

مقدار تأثیرگذاري . است» همراه اینترنت دسترسی گسترش «گمانهمقدار مربوط به 
 است که از 527/1ها برابر با  گمانهبر سایر » همراه اینترنت دسترسی گسترش «هگمان

دهد که تأثیر  جمع سطري نشان می. آمده است دست ها به جمع سطري هریک از فرض
چه مقدار به تغییر در ) 1سطر (، »گسترش دسترسی به اینترنت«تغییر در احتمال وقوع 

توان جمع سطري دیگر  به همین شکل می. دشو هاي دیگر منجر می احتمال وقوع فرض
معنی تأثیرگذاري آن است . دهنده تأثیرگذاري است متغیرها را نیز محاسبه کرد که نشان

بیش » گسترش دسترسی به اینترنت همراه«که یک واحد تغییر در احتمال وقوع فرض 
، ینبنابرا. شود هاي دیگر می  سبب تغییر در احتمال وقوع فرض،ها از سایر فرض

  .تأثیرگذارترین فرض است
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  وابستگی حساسیت  هیستوگرام-13شکل 

  
دهد که بیشترین  نشان می» 13شکل «وابستگی در  نمودار هیستوگرام حساسیت

 گمانهمقدار تأثیرپذیري . است» عربستان و ایران سایبري جنگ «گمانهمقدار مربوط به 
وابستگی ، بنابراین.  است24/1رابر با ها ب گمانهاز سایر » عربستان و ایران سایبري جنگ«

تابعی ، هاي دیگر بیش از فرض» جنگ سایبري ایران و عربستان«تغییر در احتمال وقوع 
  .تأثیرپذیرترین فرض است، بنابراین. هاي دیگر است از تغییر در احتمال وقوع فرض

  
  گیري نتیجه

ط گوده و است که توس» روش سناریو«هاي  پراب اکسپرت یکی از بخش-اسمیک
با توجه به امکان .  است شدهاش معرفی و توسعه داده پژوه فرانسوي همکاران آینده

پراب اکسپرت -در این مقاله تنها از روش اسمیک، »روش سناریو«استفاده ماژوالر از 
 الگوي در .براي شناسایی سناریوهاي با احتمال باال در حوزه فضاي مجازي استفاده شد

 چپ سمت حدود در اسمیک روش، نگاري آینده هاي روش بندي ستهد براي پوپر رافائل
 تعامل بر آنکه از بیشتر روش این که معناست بدین موقعیت این. دارد قرار الماس پایین

 آن در خالقیت جاي به شواهد همچنین و است خبرگی به متکی، باشد  شدهبنا
چوب این روش براي رو بود که در چار  ازاین).Popper, 2008(است  کننده تعیین
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هاي اولیه را بر  گمانه 1395 سال در ایران مجازي فضاي مسائل دستیابی به سناریوهاي
نظرات  ها را نیز با استفاده از مبناي شواهد و نه خالقیت بنا نهادیم و احتمال یابی آن

  .خبرگان انجام دادیم
خشی از تواند ب بینی می بینی نیست اما پیش پیش، پژوهی هدف اصلی آینده

اي درباره  بینانه در این مقاله نیز وجوه پیش). 1392، بل(پژوهی باشد  هاي آینده یافته
بیشترین احتمال ، مطابق نتایج.  ارائه شد1395آینده مسائل فضاي مجازي ایران در سال 

بر . پیوندد  پایه به وقوع میگمانهوقوع مربوط به سناریوي اول است که در آن هر شش 
 دسترسی، 1395 سال  درصد احتمال وقوع دارد در10وي اول که حدود اساس سناری

 ترین مهم ازجمله که به دالیلی همراه ابزارهاي طریق از اینترنت به شهروندان عموم
 کرد خواهد پیدا افزایش توجهی قابل به شکل، است همراه تلفن اپراتورهاي رقابت ها آن
)H1( ،اما یابد افزایش همراه تلفن ابزارهاي از شهروندان فنی استفاده سواد است ممکن 

 با مواجه در ایرانی شهروندان عموم انتقادي اي رسانه سواد سطح در محسوس تغییري
 بر محدودیت افزایش براي سیاسی فشارهاي، )H2 (شد نخواهد ایجاد جدید ابزارهاي
 در سیاسی نزاع جدي موضوع به مسئله این و شود می بیشتر فیلترینگ طریق از اینترنت
، برداري کاله قبیل از اینترنتی جرائم، )H3 (شد خواهد تبدیل حاکمیت نهادهاي
افزایش  توجهی قابل به میزان مجازي فضاي در افراد خصوصی حریم نقض و مزاحمت

 گسترش طریق از اینترنت نفوذ ضریب افزایش ازجمله دالیلی به، )H4 (یافت خواهد
 افزایش زندگی سبک حوزه در ویژه به غیررسمی ايه رسانه اثرگذاري، همراه اینترنت
 جنگ و کرد خواهد فروکش حدي تا غرب و ایران سایبري جنگ، )H5 (یافت خواهد
  ).H6 (شد خواهد تشدید عربستان رهبري به عربی کشورهاي و ایران سایبري

 تنها آن در که قرارگرفته وقوع احتمال درصد 9 حدود با دوم سناریوي ازآن پس
 حوزه درصد 50 از بیش درمجموع اول سناریوي هشت. شد نخواهد محقق ششم گمانه

 درصد شانس وجود دارد 70 تا 60 از نگاه گوده حدود .دهند می پوشش را احتماالت
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. )Godet, 2012: 61(افتد با یکی از سناریوها منطبق باشد  که آنچه در واقعیت اتفاق می
 منتظر ماند و نتایج را با آنچه که 1395ال در این خصوص براي قضاوت باید تا پایان س

  .در عالم واقع رخ خواهد داد مقایسه کرد
هاي  دهد که از میان فرض همچنین نتایج آزمون تحلیل حساسیت نشان می

، فرض گسترش دسترسی شهروندان به اینترنت از طریق ابزارهاي همراه، موجود
.  پیش رو استهدر افق یکسالتأثیرگذارترین متغیر در آینده وضعیت فضاي مجازي 

دهد که تغییر در احتمال وقوع هریک از  تحلیل حساسیت در معناي کلی نشان می
. شود هاي دیگر منجر می ها تا چه میزان به تغییر احتمال وقوع فرض فرض

بیش از ، افزایش احتمال گسترش دسترسی شهروندان به اینترنت همراه، دیگر عبارت به
تبدیل موضوع فیلترینگ به ، تغییر احتمال وقوع جرائم اینترنتیسبب ، هاي دیگر فرض

همه ، بنابراین. تغییر در حوزه سبک زندگی و غیره خواهد شد، محل نزاع سیاسی
حساسند و در ) H1(تا حد زیادي به تغییرات فرض ، هاي موجود در این پژوهش فرض

ویت بیشتر و باالتري گذاري در این زمینه از اول سیاست، هاي دیگر مقایسه با فرض
  .برخوردار است

بینی این  طور خاص پیش پژوهی و به بینانه هر پروژه آینده تر از وجوه پیش اما مهم
گذاران و  عنوان احتماالت وقوع باال مورد توجه سیاست د بهنتوان ها می یافته، مقاله

ی به تعبیر گوده این روش به شناسای. دنمدیران حوزه فضاي مجازي قرار گیر
ها  کند تا زمینه براي انتخاب بهترین استراتژي ها کمک می ها از بین ممکن ترین محتمل

هاي این  دیگر خروجی عبارت به. )Godet, 1976: 287(براي آینده پیش رو فراهم شود 
گیري در  هاي تعیین استراتژي و تصمیم هایی براي روش توان ورودي پژوهش را می

  .ظر گرفتحوزه فضاي مجازي ایران در ن
مبتنی بر سناریوهاي داراي بیشترین احتمال براي فضاي مجازي ایران در سال 

گذاران و مدیران حوزه فضاي  در اینجا چند پیشنهاد کاربردي براي سیاست، 1395
امید است تصمیم گیران این حوزه ضمن توجه به مطالعات و . شود مجازي ارائه می
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 در مسیري ،ها پیشنهادهاي برآمده از پژوهشهاي علمی با مدنظر قرار دادن  تحقیق
 اي آینده سمت به و گرفت فاصله تر محتمل نامطلوب هاي آینده حرکت کنند که بتوان از

 جامعه براي را مجازي فضاي احتمالی هاي آسیب درنتیجه و کرد حرکت تر مطلوب
  .داد کاهش ایران

  
  پیشنهادها

کننده در  رد کارشناسان شرکتبرآو،  بدون در نظر گرفتن احتماالت شرطی.یک
، دهد که به دالیل مختلف ازجمله افزایش ضریب نفوذ اینترنت این پژوهش نشان می

 سبک هویژه در حوز هاي غیررسمی بر زندگی شهروندان به احتمال اثرگذاري رسانه
هاي  فرض حتی با دانستن احتمال وقوع).  درصد87(زندگی بسیار باال خواهد بود 

اگر بدانیم که ، براي مثال. مال وقوع این فرض کاسته نخواهد شداز احت، دیگر
بازهم ) H3فرض وقوع (محدودیت اینترنت از طریق فیلترینگ افزایش خواهد یافت 

تنها  زندگی نه سبک بر اینترنت تأثیر مجموع نظر کارشناسان آن است که احتمال افزایش
 درصد 90ته و به مقدار حدود یاف کاهش پیدا نخواهد کرد که حدود سه درصد افزایش

اي در ایران نه بر  گذاري رسانه نوع سیاست کانون تمرکز هر، بنابراین. خواهد رسید
هاي غیررسمی ازجمله  که باید مبتنی بر رسانه، مطبوعات و رادیو و تلویزیون دولتی

 .و غیره باشد) مانند تلگرام(هاي ارتباطی  اپلیکیشن

نشان » زندگی سبک بر اینترنت تأثیر افزایش« نتایج تحلیل حساسیت فرض .دو
 چهارم را به خود اختصاص هرتب، هاي دیگر دهد که تأثیرپذیري این متغیر از فرض می
توان  نمی، هاي دیگر این پژوهش معنی این گفته آن است که با کنترل فرض. دهد می

، براي مثال. دزندگی را به شکل بارزي تغییر دا سبک بر اینترنت تأثیر احتمال افزایش
و » )H1فرض (همراه  اینترنت به دسترسی گسترش«حساسیت این متغیر به تغییرات 

دهد که  مقادیر نشان می. زیاد نیست» )H3فرض (فیلترینگ  مسئله شدن تر سیاسی«
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 تأثیر تغییرات این دو متغیر مرتبط احتمال دارد درصد محدودي به تغییر در افزایش
گذاري  باید پذیرفت که براي سیاست، بنابراین. جر شودزندگی من سبک بر اینترنت

 .اي در دسترس نیست هاي غیررسمی ابزارهاي گسترده رسانه

 احتمال ساده افزایش دسترسی شهروندان به ، بنا به نظر خام کارشناسان.سه
نکته ، عالوه بر احتمال باالي وقوع این شرط.  درصد است77در حدود ، اینترنت همراه

دهد که این متغیر تأثیرگذارترین   این است که نتایج تحلیل حساسیت نشان میتوجه قابل
بیش از همه به ، هاي دیگر تغییر در احتمال وقوع فرض، بنابراین. متغیر نیز هست

این متغیر با . حساسیت خواهند داشت،  این فرض رخ خواهد دادهتغییراتی که دربار
توان با  شود زیرا می غیر اعتماد محسوب میمتغیري اهرمی یا مت، ادبیات نگرش سیستمی

استدالل . تغییرات متغیرهاي دیگر درون این سیستم را نیز کنترل کرد، کنترل این متغیر
جمع اثرپذیري ، شود که توجه کنیم تر می درباره اهرمی بودن این متغیر هنگامی دقیق

عامل اصلی ، بنابراین. ارداین متغیر از متغیرهاي دیگر نیز در رتبه دوم قرار د) وابستگی(
، 1395هم تنظیم و کنترل وضعیت مسائل کلیدي فضاي مجازي در سال ، هم دگرگونی

 .خواهد بود» همراه اینترنت به دسترسی گسترش« او یا همان گمانه

 تحلیل فرض کاهش جنگ سایبري ایران و غرب و تشدید آن میان ایران و .چهار
 60کمتر از ، قوع ساده و احتماالتی این فرضدهد که احتمال و نشان می، عربستان

دهد که این متغیر تأثیرپذیرترین فرض در این  درصد است و تحلیل حساسیت نشان می
اگرچه به . هاي دیگر است پژوهش است و تغییرات آن تا حد زیادي وابسته به فرض

 با، ممکن است اخبار مربوط رویدادهاي مرتبط با این فرض، دلیل ویژگی شگفتی
موضوع ، اي مواجه شود اما در واقع از منظر نگرش سیستمی پوشش گسترده رسانه

کم در مرزهاي  پرداختن به این موضوع دست، بنابراین. شود توجهی محسوب نمی قابل
  .اهمیت چندانی ندارد، عنوان یک سیستم سیاست داخلی ایران به
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  ها گمانه وقوع احتمال درباره خبرگان خام هاي تخمین: جدول پیوست
 H1 H2 H3 H4 H5 H6 گروه شماره

 70 98 91 94 93 87 پژوهشگر  1

 92 92 92 95 92 92 يا حرفه 2

 70 80 80 60 60 90 يا حرفه 3

 95 85 90 85 95 80 پژوهشگر 4

 30 90 50 50 90 50 يا حرفه 5

 30 100 80 40 70 95 يا حرفه 6

 60 70 70 70 80 90 پژوهشگر 7

 40 95 50 30 90 60 يا حرفه 8

 70 95 80 90 60 50 مدرس دانشگاه 9

 60 80 65 70 50 85 مدرس دانشگاه 10

 70 70 2/54* 40 8/67* 70 مدرس دانشگاه 11

 80 80 80 70 75 70 مدرس دانشگاه 12

 60 85 60 90 60 80 مدرس دانشگاه 13

 50 60 60 85 80 65 مدرس دانشگاه 14

 20 70 70 80 90 70 پژوهشگر 15

 50 90 70 10 90 70 پژوهشگر 16

 50 80 70 60 40 80 پژوهشگر 17

 60 60 30 50 90 80 پژوهشگر 18

 40 70 70 70 50 40 پژوهشگر 19

 50 80 65 50 60 100 يا حرفه 20

 50 100 50 70 100 5/34* پژوهشگر 21

 60 80 60 20 80 70 پژوهشگر 22

 1257 1810 2/1487 1379 8/1662 5/1608 جمع 
 13/57 27/82 6/67 68/62 58/75 11/73 میانگین 

 54/18 78/11 07/15 61/23 89/16 17/31 انحراف معیار 
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