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  با رویکرد تحلیل محتوا ایران تدوین نقشه راه تحقیقات مباحث اقتصادی صنعت برق

  bمهندس مهیا عسگرشهبازی، aمهندس ملیحه خنجری 

a تهران، پژوهشگاه نیروو صنعت، کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه علم 
b  ،تهران، پژوهشگاه نیروکارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی 

 (malihekhanjari@yahoo.com) خنجری ملیحهنویسنده مسئول: 

 چکیده

 ت.نوین مدیریتی سوق داده اسها را به استفاده از ابزارهای ، سازمانموجود هایو عدم قطعیت وکار، سرعت تغییرات بازارهای کسبشرایط کنونی محیط

صنعت برق در این میان  .کندکمك شایانی میسازمان تمام سطوح در ریزی اثربخش به فرآیند برنامه کننده است کهیكپارچه هایابزار ی از اینراه یكنقشه

 یبه دلیل اهمیت فراوان مباحث اقتصاداند. تدوین شده های کالن و راهبردی فراوانی در صنعت برقتا کنون برنامهاگرچه ایران از این امر مستثنی نیست. 

در صنعت برق آمریكا  کاربرد موفق به دلیل Road Mappingاز متدولوژی رو از اینپرداخته شده است،  آنراه ، در تحقیق حاضر به تدوین نقشهصنعت برق

رداخته شده ها پراه استفاده و با روش تحلیل محتوا به تحلیل دادهو ایران، به جهت سرعت اجرای بیشتر و مبتنی بر نظر خبرگان بودن در فرآیند ترسیم نقشه

برنامه یك های تحقیقاتی، بندی پروژهاولویت ها جهتبرای تعیین وزن شاخص و آنتروپی شانون MCDM هایرویكردیكی از با استفاده از  است و در نهایت

  .دار تدوین شده استپروژه اولویت 17ساله در قالب  5
 

   MCDMرویكرد؛تحلیل محتوا؛ مباحث اقتصادی صنعت برق ایران ؛Road Mappingمتدولوژی  ؛راهتدوین نقشه کلمات کلیدی:

 

 مقدمه .1

ر مبتنی بر راه، استفاده از ساختاویژگی اصلی فرآیند نقشه راه رسیدن به آن با زبانی ساده و قابل فهم است. راه، روش کشف و توصیف آینده مطلوب و تبییننقشه

  [1].رودبه کار می و یا صنعت های مختلف در سطوح متفاوت سازمانزمان و معموال گرافیكی آن است که به منظور تدوین، نمایش و ایجاد ارتباط میان برنامه

ك و های استراتژیها به تدوین برنامههای اخیر در سطوح کالن و زیر بخشطی سال ای،های فناوری و توسعهوان یكی از صنایع پیشرو در زمینهصنعت برق به عن

 راه صورت نگرفته است.های بسیار، تدوین برنامه و نقشهست. با این حال در زمینه مباحث اقتصادی به طور خاص، علی رغم انجام فعالیتراه پرداخته انقشه

است؛ در های مهم صنعت برق در شرایط اقتصاد مقاومتی، اهمیت دو چندان پیدا کرده حث اقتصادی به عنوان یكی از شاخههای اخیر مبااز آنجا که در سال 

پرداخته شده است. دامنه این تحقیق سطح کالن صنعت برق است و هدف آن  "راه مباحث اقتصادی صنعت برقتدوین نقشه"حاضر به طور خاص به  تحقیق

 شناسایی مباحث ضروری اقتصادی این صنعت به منظور مدیریت شرایط فعلی و پیشرو بودن در آینده است.

 ی هاراهمروری بر نقشه 2005فال در سال  های متمادی مورد بررسی قرار گرفته است، به عنوان مثالوسط دانشمندان در طول سالراه تا کنون تروش تدوین نقشه

های علوم توان به حوزهمی که گرددی مختلفی را شامل میهاها، حوزهراهراه را شناسایی و معرفی نموده است. این نقشهنقشه 300منتشرشده انجام داده و بیش از 

فال  .[2]باشدراه مرتبط با حوزه صنعت میهایزیستی، فناوری اطالعات و ارتباطات، صنعت، و حتی سیاست اشاره نمود. حدود نیمی از این نقشهپایه، علوم

. اندبندی نمودهدسته )نظامی( و سایر ونقل، الكترونیك، تولید، عمران، دفاعیانرژی، وسایل نقلیه و حمل یهااین موضوعات را در بخش 2003وهمكاران در سال 

این امر حاکی از آن . های پس از آن استمیالدی و سال 2000منتشرشده مربوط به سال  راههای شود اغلب نقشهبا مروری بر بررسی انجام شده، مشاهده می[3]

ت از پیشگامان حوزه مدیری فرد آر. دیوید راه استراتژیراه، نقشههایترین نقشهاز معروف .روز به روز در حال گسترش است ریزیراه در برنامهاست که کاربرد نقشه

دو  1980در سال  نیزاندرو  .[4]باشدارزیابی استراتژی می -3اجرای استراتژی و  -2تدوین یا بازخورد طراحی استراتژی،  -1مرحله 3که شامل  استراتژیك است

انتخاب، اجرا و ارزیابی را درنظر گرفت. مدل صنعتی او نیز دارای دو ی تجزیه و تحلیل و تشخیص، مرحله 4راه ارائه کرد. در مدل اول، او مدل برای تدوین نقشه

انداز شرکت، چهار محیط دوردست، خارجی، صنعت و نیز در مدل خود بعد از بررسی رسالت و چشم1994رابینسون در سال  .[5]اجراست -2تدوین و -1عد بُ

عملیاتی و  هایپردازد و استراتژی کالن و اهداف بلند مدت تعیین و با توجه به آنها اهداف ساالنه، استراتژیعملیاتی را بررسی و به تحلیل و انتخاب استراتژی می

دهد مدلی را ارئه می1992هیل در سال  .[6]گیردشوند و در نهایت بازخورد صورت میها در سازمان نهادینه، کنترل و ارزیابی میها مشخص و استراتژیسیاست
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شود و در صورت تعارض، موارد تعارض شود و با استراتژی گذشته سازمان مقایسه میبررسی محیط درونی و بیرونی، استراتژی مناسب مشخص میکه در آن از 

یستم س شود و نهایتا برای اجرای استراتژی جدید ساختار ومشخص شده و با استفاده از سیستم اطالعات، تغییرات الزم در ساختار و سیستم کنترل ایجاد می

حله اصلی است. دراین مدل ابتدا محیط درونی و بیرونی مر 5مدلی را ارائه کردند که دارای 1992رایت و ماهان در سال  .[7]شودکنترل مناسب طراحی و اجرا می

پردازد که این شود. سپس به تدوین استراتژِی میهای سازمانی تعیین میگیرد و سپس براساس این شناخت، اهداف و مأموریتسازمان مورد بررسی قرار می

عنصر ساختار، رهبری و  3گیرد که نهایت، اجرای استراتژی مورد تأکید قرار میشوند. در وظیفه تعیین می-3فعالیت و-2مدیریت،-1ها در سه سطح استراتژی

که  است 1راهریزی تحقیقات و نوآوری تكنولوژی، متدولوژی نقشهدر نهایت یكی از رویكردهای موفق به کار رفته در برنامه .[8]گیردفرهنگ سازمانی را در نظر می

های شود. این روش بر مبنای تشكیل پانلحفظ می مان و استراتژی تكنولوژی، تقریباٌاز استراتژی کل ساز R&Dدر این روش، توالی منطقی رسیدن به استراتژی 

که به دلیل کاربرد  [9]ها استوار است و مزیت عمده آن سرعت انجام آن است. ها روی اطالعات حاصل از پانلتخصصی و اخذ نظر خبرگان و انجام انواع تحلیل

ای طقهدوین نقشه راه تحقیقات برق منت"، "نقشه راه تحقیقات صنعت برق"ران از جمله تدوین و چندین تجربه موفق در صنعت برق ایموفق در صنعت برق آمریكا، 

 راه در این تحقیق خواهد بود.روش تدوین نقشهاین رویكرد مبنای  [11]و [10]و ...  "سیستان و بلوچستان

 روش تحقیق .2

 راه مباحث اقتصادی صنعت برق ایرانانتخاب مدل ترسیم نقشه. 1.2

دهای متها و راه ارائه گردد. مدلاست برنامه استراتژیك آن تدوین گردد تا در قالب نقشه الزمراه مباحث اقتصادی صنعت برق ایران به منظور تدوین نقشه

راه به سبب سرعت اجرای بیشتر و مبتنی بودن بر نظر خبرگان انتخاب بسیاری جهت تدوین برنامه استراتژیك وجود دارد. در پروژه حاضر مدل و متدولوژی نقشه

 ار آن آشنا شویم.شده است. بنابراین پیش از بررسی مدل توسعه یافته با استفاده از این رویكرد برای موضوع تحقیق، الزم است با روند ک

های شود. چالشهایی که سازمان یا صنعت در رسیدن به آرمان با آنها مواجه است، مشخص میشود، سپس چالشدر این متدولوژی، ابتدا آرمان و مقاصد تعیین می

در آینده باید مورد بررسی قرارگیرد، سپس نقاط  آلهایی است که باتوجه به وضعیت فعلی و برای رسیدن به وضعیت ایده، تمامی مسائل و محدودیت2زامحدودیت

های تكنولوژیك موجود در حال حاضر یا آینده هستند. در گام بعدی راهكارهای اساسی برای رفع شوند که در واقع شكافضعف مرتبط با هر چالش شناسایی می

هایی هستند که های تكنولوژیك استراتژیك حوزهگردند. حوزهتعیین میهای تكنولوژیك مرتبط با هر راهكار هریك از نقاط ضعف شناسایی شده و سپس حوزه

ی تكنولوژیك استراتژیك در گام بعدی زا داراست. در هر حوزههای محدودیترفع شكاف تكنولوژیك در آنها بیشترین اثرگذاری مثبت را در راه غلبه بر چالش

های گردد. در شرح سرفصل، منافع مورد انتظار از بُعد فنی و اقتصادی، رویكرد انجام پروژهح میشوند و سپس هر سرفصل تشریهای تحقیقاتی تعریف میسرفصل

 گردد.ها در حال انجام هستند یا خواهند بود، مشخص میهای مرتبط با پروژه که در سایر حوزهها، دوره زمانی، فعالیتمربوط به سرفصل، شكل خروجی

 توان به نكات ذیل اشاره کرد: های مهم این متدولوژی میاز ویژگی

 است گرچه قابلیت کاربرد درسطح بنگاهی را نیز دارد.شدهداده کاربرد درسطح فرابنگاهی توسعه این متدولوژی با رویكرد -1

نیز دربردارد که  خروجی این متدولوژی، برنامه نوآوری و خلق تكنولوژی با تمام جزئیات آن است، که این دو حوزه، برنامه استراتژیك تحقیقات را -2

 شود. دار میهای تحقیقاتی اولویتبخشی از آن شامل سبد سرفصل

 گیرد.تكنولوژیك را نیز دربرمیهای غیرشود و نوآوریهای تكنولوژیك محدود نمیهمچنین دراین متدولوژی مفهوم نوآوری در چارچوب نوآوری -3

برگان دارد، چرا که تمامی مراحل این متدولوژی بر مبنای مراجعه به آرای خبرگان ی خاجرای این متدولوژی احتیاج به مشارکت فعال و گسترده -4

زا، تعیین نقاط ضعف، تعیین راهكارهای اساسی( که بر مبنای های محدودیتاست، به ویژه چهار گام اول متدولوژی )تعریف مقصد، تعیین چالش

 گردد.های کاری هر حوزه نیز تكمیل تواند با استفاده از اجماع نظر گروهمیهای حضوری از خبرگان قرار دارد و گامهای بعدی تشكیل پانل

با روشهای تهیه برنامه نوآوری  ی خبرگان و حجم کمتر مستندسازی در مقایسههای فشردهزمان اجرای این متدولوژی با توجه به استفاده آن از پانل -5

 تر است.کوتاهتكنولوژی بر مبنای استراتژی تكنولوژی، به طور نسبی 

 است.1شكل فرآیند کلی این متدولوژی به شرح 

 

 
1 Road Map 
2 Limiting Challenges 
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 (Roadmapراه )متدولوژی نقشه -1شكل 

 راه برای تدوین برنامه استراتژیك  مباحث اقتصادی صنعت برق ایرانتوسعه متدولوژی نقشه. 2.2

ه های پژوهشگاه نیرو پرداختای و گروههای منطقهراه به تدوین استراتژی در سطح صنعت، برقپژوهشگاه نیرو، در چند سال اخیر برمبنای متدولوژی نقشهدر 

و اهداف پروژه، متدولوژی این شده است. از آنجا که کارایی این مدل توسعه یافته در موارد ذکر شده به اثبات رسیده است در پروژه حاضر نیز، با توجه به نیاز 

 نهایی گردید.2شكل پروژه مطابق 

متدولوژی تدوین برنامه استراتژیك مباحث اقتصادی صنعت برق ایران -2شكل   

 

 هاروش تحلیل محتوا به عنوان ابزار تحلیل داده. 3.2

های کیفی است استفاده شده دادهتحلیل  در قدرتمند  که ابزاریروش تحلیل محتوا ) اسناد، مصاحبه و ...( از  هادادهدر تحقیق حاضر با توجه به جنس و نوع 

 به این منظور الزم است در ادامه به بیان تعریف و مراحل انجام آن بپردازیم. است.

 تعریف تحلیل محتوا.1،3،2

معرفی  «پژوهشی برای توصیف عینی، سیستماتیك و کمی محتوای آشكار پیام»تكنیك را این  -از پیشگامان تحلیل محتوا -3برنارد برلسون  -1

 بودن تأکید شده است. "سیستماتیك "و  "کمیت "، "عینیت"واژه  3در این تعریف بر  کند.می

خاص براساس  های(طبقات )مقولهقراردادن قاعده و محتوای ارتباطات در »کند: تحلیل محتوا را بطور خالصه چنین تعریف می 4دانیل رایف -2

 «های آماریها با استفاه از آزمونقواعد، و تحلیل روابط بین آن مقوله

 

 
3 Bernard Burleson 
4 Daniel Reef 

 تحلیل شكاف توانمندی تكنولوژیك

 و تعیین نیازهای اساسی برای حذف شكاف

زامحدودیتهای تعیین چالش  

 تعیین مقصد

)همراه با تشریح اجزای سبد( تشكیل سبد تحقیقات ساالنه  

های تحقیقاتی(ها)سرفصلتعیین عناوین کلی پروژه  
 

های تحقیقاتی(ها )سرفصلای و دیگر مسایل مربوط به هریك از پروژهتشریح کلیات، حد و مرز، افق زمانی، مشخصات هزینه  

 

ی
ور

وآ
ه ن

نام
بر

 
ی

وژ
نول

تك
ق 

خل
و 

 

ی(
وژ

نول
تك

 و 
لم

 ع
ی

تژ
ترا

اس
( 

هاتشكیل سبد تكنولوژی  

 تعیین اهداف نوآورانه و نیازهای اساسی درهرحوزه



 تدوین نقشه راه تحقیقات مباحث اقتصادی صنعت برق ایران، ملیحه خنجری، مهیا عسگرشهبازی
 

 

آوری اطالعات است که در آن محتوای ارتباطات از طریق بكارگیری عینی و ای از جمعبر این عقیده است که تحلیل محتوا مرحله 5پسیلی -3

  [12] یابد.توانند خالصه و با هم مقایسه شوند، تغییرشكل میمیبندی به اطالعاتی که منتظم قواعد مقوله

 های تحلیل محتوا گام.2،3،2

 شرح ذیل است:با توجه به تعاریف باال، مراحل کلی انجام تحلیل محتوای کمی به 

 .های آنتعریف هدف تحقیق و مسأله و فرضیه -1

 شود.ی مطالب مورد بررسی مشخص میانتخاب واحد تحلیل: به این معنی که بسته به هدف تحقیق، محدوده -2

است ولی الزم است تا در  مربوط تحقیق مسئله و هدف موضوع، به مستقیماًهای تحقیق)رده و متغیر(: این مرحله نیز ها و زیر مقولهساختن مقوله -3

 مورد زیر توجه شود: 5انتخاب آنها به 

 .گوید پاسخ را تحقیق هایهفرضی و هالسؤا ،بدست آمده از آن تاطالعا و باشد مربوط تحقیق مسئله و هدف با باید انتخابی هایمقوله -الف

  د.برگیر در کامل طور به را نظر مورد محتوای مجموعه و باشد مانع و جامع باید هامقوله زیر بندیقهطب -ب

 قرار دیگری زیرمقوله، مقوله زیر هر داخل در یعنی باشند، داشتهexclusive mutually انحصاری جنبه یكدیگر به نسبت باید هامقوله زیر -ج

 . هستند گیریاندازه سطوح در nominal اسمی مقیاس مانند به هازیرمقوله د.نگیر

 با است الزم نهایی، کدگذاری انجام از قبل .کرد تهیه را خود به مربوط definition operational عملیاتی تعاریف ها،مقوله از هریك برای ایدب -د

 .شد مطمئن تعاریف جامعیت و صحت درستی، از عملیاتی، تعاریف از استفاده

-زیرمقوله تعداد معموال تحقیقات، اکثر در .باشد اداره قابل کدگذاران یا و پژوهشگر توسط که باشد تعدادی به باید مقوله هر هایزیرمقوله تعداد -ه

 باشد.می مورد 21 تا 2 بین مقوله، هر های

 ها کد مناسب به منظور تحلیل آتی صورت بگیرد.ها و یا زیرمقولهها: در این مرحله باید برای واحدهای تحلیل و هر یك از مقولهکدگذاری داده -4

 گیرد.های تحقیق مورد بررسی قرار میها و زیر مقولهها: که در این مرحله تعداد واحدهای تحلیل مرتبط با مقولهتجزیه و تحلیل داده -5

  .[14] و[13]شود ها به زبان قابل فهم بیان میگیری: در این مرحله خالصه ارزیابیخالصه و نتیجه -6

 هابندی پروژهبرای اولویت MADMرویکرد . 4،2

ؤثری را مپردازند و چارچوب های مختلف میدر میان گزینهیك یا چند گزینه بندی و انتخاب هایی هستند که به رتبهروش گیری چندمعیارههای تصمیمتكنیك

کردن راهكاراهای برای اجراییها راه، عنوان پروژهاز متدولوژی نقشه 7در گام  [15].آورندبراساس معیارهای ارزیابی فرآهم می های مختلفبرای مقایسه گزینه

های تعریف شده، شاخص های موجود وها با توجه به محدودیتراه نیاز است تا پروژهترسیم نقشه برایشوند، اما ضعف موجود، تعریف میمطرح شده برای نقاط

های امتیازدهی با توجه جبرانی از زیرگروه روشندمعیاره گیری چبه عنوان یك روش تصمیم SAWهای موجود، روش از این رو با بررسی روشبندی شوند.اولویت

تواند به وسیله تغییر در جهت مخالف در یعنی در این مدلها تغییرات)حتی کوچك( در یك شاخص میجبرانی  انتخاب گردید.  به تناسب با موضوع مورد بررسی

گروه در زیرشود. دهد یك عدد تخصیص داده میچند بعدی که یك گزینه را نشان میهر شاخص دیگری جبران شود. توسط مدلهای جبرانی معموال به هر توصیف 

شكل فرآیند از  MCDMبندی رو برای بكارگیری رویكرد اولویتاز این .شودیك گزینه که بیشترین امتیاز )یا حداکثر مطلوبیت(را دارد انتخاب میامتیازدهی نیز 

 استفاده شده است. 3

 MCDMهای تعریف شده مباحث اقتصادی صنعت برق ایران با رویكرد بندی پروژهفرآیند اولویت-3شكل 

 

 
5 Pessiley 

اولویت  )تعریف هدف مسأله
(پروژه های اقتصادی صنعت برق

 تعیین شاخص های ارزیابی با
نظر خبرگان با روش دلفی و 

ادبیات پژوهش

تعریف پروژه های بدست آمده
Road Mappingاز متدولوژی 

در قالب گزینه های تصمیم 

  تعیین روش امتیازدهی به
(ماتریس تصمیم گیری)معیارها

 ارزیابی معیارها از طریق
مقداردهی کمی ساعتی به معیارها   

با توجه به کیفی بودن شاخص ها

 بی مقیاس سازی خطی ارزیابی
معیارهای تصمیم گیری

 تعیین وزن شاخص ها از طریق
آنتروپی شانون

ند بكارگیری تصمیم گیری چ
SAWشاخصه 
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 های تحقیقنتایج و یافته.3

 بررسی اسناد باالدستی .1،3

با این نگاه که  شد( در نخستین گام، به بررسی اسناد باالدستی در صنعت برق پرداخته 2شكل با متدولوژی توسعه یافته برای پژوهش حاضر )مطابق 

به شرح باالدستی  سند 5گام ابتدا در این  .بگیردهای مطرح شده برای آن، به تفصیل مورد بررسی قرار های مهم مطرح در هر یك از آنها و اهداف و برنامهچالش

 یااقتصادی صنعت برق استخراج شدند، سپس طی جلسهربوط بندهای مرتبط با مباحث و با نظر متخصصین م رد اقتصاد برق و انرژی مطالعه شدرویك با1جدول 

 تعداد فراوانی بندهای مرتبط با مباحث اقتصادی صنعت برق ارائه شده است. 1جدول گذاری گردیدند. در با حضور خبرگان صحه
 تعداد بندهای مرتبط اسناد با حوزه اقتصاد برق و انرژی-1جدول 

 بررسی شدهنام سند  ردیف
تعداد بندهای مرتبط با 

 حوزه اقتصاد برق و انرژی
شده ینام سند بررس ردیف  

مرتبط با حوزه  یتعداد بندها

یاقتصاد برق و انرژ  

 12 های کلی برنامه ششم توسعهسیاست 4 56 1404برنامه استراتژیك وزارت نیرو تا افق  1

 12 علم و فناوری ابالغی رهبریهای سیاست 5 17 های کلی اقتصاد مقاومتیسیاست 2

    26 جزئیات برنامه عملیاتی وزارت نیرو 3

 

 مطالعات تطبیقی. 2،3

 کشور خارجی 8های خانهمطالعات تطبیقی وزارت .1،2،3

کشور خارجی و نقش و جایگاه  اقتصاد برق و انرژی در آنها بررسی و محورهای اصلی اقدامات  انجام شده در  8های انرژی خانهدر گام بعدی، ساختار وزارت

 تو در نهایت برای رسیدن به یك مقایسه تطبیقی جامع و کلی از این مطالعات، بعد از بررسی هر یك از این موارد طی نظرسنجی از خبرگان صنع تحلیل شدآنها 

اری گذحورهای اصلی کاری آنها در قالب موضوعات مرتبط با مباحث اقتصادی صنعت برق ایران تحلیل شد و در پایان طی برگزاری پانل خبرگان صحهبرق، م

 باشند.گردید. کشورهای مورد مطالعه شامل: آمریكا، مالزی، کانادا، استرالیا، ترکیه، روسیه، هند و ژاپن می

 مطالعات تطبیقی مراکز تحقیقات خارجی و داخلی در زمینه اقتصاد انرژی .2،2،3

های الزم در این زمینه از آنجا که هدف پژوهش حاضر یافتن مباحث اقتصادی در صنعت برق بوده و بخش اعظمی از خروجی مورد انتظار انجام پژوهش 

مورد بررسی قرار گرفت مرکز تحقیقاتی خارجی  17ابل بررسی در سطح اقتصاد برق و انرژی است؛ در ادامه به منظور بررسی جامع تمامی محورهای مهم موجود ق

 .شدهای تحقیقاتی آنها برای اهم موضوعات از دید مباحث اقتصادی صنعت برق بررسی های اصلی، اهداف و برنامهو سپس چالش
مؤسسه اقتصاد انرژی -3 ،(IEEFAمؤسسه اقتصاد انرژی و تحلیل مالی )-2 ،(PERIمؤسسه تحقیقات اقتصاد سیاسی)-1اند از: مؤسسات بررسی شده عبارت

مرکز تحقیقات اقتصاد انرژی و سیاسی دانشگاه هریوت وات، -6دفتر اقتصادی محیط زیست دانشگاه تگزاس، -5مؤسسه اقتصاد انرژی اسپانیا،  -4 ،(IEEJژاپن)

مؤسسه بین المللی اقتصاد -9 ،(NBERدفتر ملی تحقیقات اقتصادی )-8 ،(IFNکشور سوئد)مؤسسه تحقیقاتی اقتصاد صنایع  -7، (CEERPدر ادینبورگ )

 پژوهشكده -12 اربانا، در ایلینوی در دانشگاه (ISEEزیست )انرژی  و محیط مؤسسه پایداری-10 ،(IIEEمؤسسه اقتصاد انرژی اندونزی) -10(،IAEE)انرژی 

CRIEPIپژوهشكده -13، ژاپنCNRS،14- پژوهشكده MAX Blank،15-  پژوهشكدهHelmholtz ،16-مرکز تحقیقاتی انرژی نرو( ژSETIS-ERKC،) 

 (.ECNمرکز تحقیقات انرژی هلند) -17

یعنی: مرکز تحقیقاتی داخلی مطرح در حوزه انرژی  3 بررسی شدند، به این منظورمؤسسات پژوهشی موجود در این حوزه در داخل کشور نیز  ی بعددر مرحله

پژوهشنامه  -3دانشگاه اصفهان و  گروه پژوهشی اقتصاد و مدیریت انرژی-IIES ،2ی )وابسته به وزات نفت جمهوری اسالمی ایران(اقتصاد انرژ پژوهشكده-1

 ها و محورهای اصلی کار آنها با موضوعات اقتصادی صنعت برق مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یتو در نهایت میزان ارتباط نوع فعال بررسی اقتصاد انرژی ایران

 انداز و مأموریت مباحث اقتصادی صنعت برق ایرانتعریف چشم.3،3

انداز و مأموریت مباحث اقتصاد برق و با توجه به محورهای مرتبط با  اقتصاد برق و انرژی که از مطالعات دو گام قبل و با نظر خبرگان استخراج شد، چشم

بینیم و در آرزوی دست یافتن به چه چیزی انداز به این معنی است که آینده سازمان را چگونه میچشمدانیم طور که میهمانانرژی صنعت برق ایران تعریف شد 

 کند. سازمان را تعریف میبیانیه مأموریت هدف و مقاصد اصلی همچنین هستیم؟

 اقتصاد برق و انرژیصنعت برق در زمینه مباحث چشم انداز . 1،3،3

سازی کشور را در این زمینه شناسایی و گذاری و تصمیمی مباحث اقتصادی پیشرو بوده و نیازهای پژوهشی، سیاستصنعت برق ایران در افق ده ساله، در زمینه

 کنند.برطرف می

 اقتصاد برق و انرژیمباحث   صنعت برق در زمینهمأموریت . 2،3،3

 های تحقیقاتی در موضوعات اقتصاد برق و انرژیمدیریت پروژه -1
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 سازی  تجاری -های کاربردی در صنعت برقسازی ایدهتسهیل اقتصادی -2

 های محرمانه و عام المنفعهپژوهشهای واجد شرایط خاص مانند پروژه –های نظری و کاربردی در زمینه اقتصاد برق و انرژیانجام پژوهش -3

احبنظران صترسیم وضعیت اقتصادی کشور برای صاحبنظران صنعت برق از طریق تولید سندها و گزارشات موثر در این زمینه و ارائه تاثیرگذار آنها برای  -4

 گیرانو تصمیم

 ایجاد اتاق فكر اقتصاد برق و انرژی -5

 زا با روش تحلیل محتواهای محدودیتچالش تعیین. 4،3

 تعریف هدف پژوهش و واحد تحلیل. 1،4،3

اقتصادی صنعت برق ایران است، در گام بعد  ها، نقاط ضعف و راهكار برای مباحثتعیین چالشبه منظور تحلیل محتوا، پس از تعریف هدف پژوهش که همان 

ها و جداول نهایی حاصل از بررسی اسناد باالدستی، مطالعات تطبیقی و موضوعات مهم عنوان شده توسط گروه خبرگان واحدهای تحلیل در قالب تمامی داده

 . مشخص شدنداقتصاد برق وانرژی 

 ها یا واحدهای تحلیلهای اصلی تحقیق و کدبندی دادهتعیین مقوله. 2،4،3

ی اصلی برای تحلیل محتوا عنوان شد که مقوله 8بررسی و مشورت با خبرگان اقتصاد برق و انرژی های اصلی تحقیق، پس از به منظور تعیین مقولهدر گام سوم 

 به ترتیب عبارتند از:

 گذاری( تنظیم مقررات اقتصادی )تحلیل هزینه، تنظیم قیمت، تدوین تعرفه -1

 ها در بخش انرژیها و یارانهمالیات -2

 هامهندسی ارزش و تحلیل اقتصادی طرح -3

 بازار برق -4

 (GDPوری، ی اقتصاد کالن و بخش انرژی )تورم، بهرهرابطه -5

 اقتصاد محیط زیست -6

 مدیریت دارایی  -7

 سازی، اندازه دولت، سیاستگذاری اقتصادی(نقش دولت در بخش انرژی )ساختار مالكیت و خصوصی -8

احدهای تحلیل از ابتدای اسم التین آنها برای کدگذاری . به این منظور برای تسهیل در تعریف کد وصورت گرفتکدگذاری واحدهای تحلیل بعدی حال در گام 

تك بندها به منظور ایجاد تمایز بین آنها از اعداد برای شمارش ز حروف الفبای انگلیسی و برای تكهای مختلف هر سند اساده و قابل فهم استفاده شد و برای بخش

 . گردیداستفاده 

 های اصلی مباحث اقتصادی صنعت برق ایرانتعریف چالشو  های اصلیمقولهبندی واحدهای تحلیل براساس دسته. 3،4،3

در  های اصلی هر مقوله فرآهم شود.تا امكان تعریف چالش دندبندی شهای اصلی تحقیق دستههای تحلیل براساس مقولهواحد ،برای تحلیل بهتر پس از کدگذاری

بندی شدند. درادامه به بیان عنوان اقتصادی صنعت برق ایران بیان و واحدهای تحلیل براساس آنها دستههای اصلی برای هر مقوله برای موضوعات ادامه چالش

 ها و فراوانی تعداد واحدهای تحلیل در هر مورد پرداخته شده است. چالش

 گذاریهای نهایی و مهمِ تنظیم مقررات و قیمتچالش -1
 ی اولهای اصلی مقولهفراوانی واحدهای تحلیل براساس چالشها و  عنوان چالش-2جدول 

ی اولهای مقولهعنوان چالش فراوانی واحدهای تحلیل ی اولهای مقولهعنوان چالش فراوانی واحدهای تحلیل   

ریزیبودجه-6 3 گذاریقیمت-1 28   

بیمه-7 3 قوانین-2 43   

بازار-8 16 نفعانذی-مشتری-3 16   

برقاقتصاد صنعت -9 5 منابع مالی-4 15   

تولید-10 7 یابیهزینه-5 16   

 هاها و یارانههای نهایی و مهمِ تعرفه مالیاتچالش -2
 ی دومهای اصلی مقولهها و فراوانی واحدهای تحلیل براساس چالشعنوان چالش-3جدول 

ی دومهای مقولهعنوان چالش فراوانی واحدهای تحلیل  

 توسعه نظام مدیریت تقاضا و الگوی مصرف برای کاهش شدت انرژی-1 9

 هااجرای هدفمندسازی یارانه-2 4

 ها(ها و تعرفههای صنعت برق)شامل مالیاتدرآمدها و هزینه -3 4

 گذاریتعرفه تنظیم نرخ تعرفه صنعت برق و سیاست -4 17
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ی دومهای مقولهعنوان چالش فراوانی واحدهای تحلیل  

 اتیهای مالیها و معافیتتعرفهگذاری و نقدینگی در صنعت برق با تنظیم سرمایه-5 2

 هاهای نهایی و مهمِ مهندسی ارزش و تحلیل اقتصادی طرحچالش -3

 ی سومهای اصلی مقولهها و فراوانی واحدهای تحلیل براساس چالشعنوان چالش-4جدول 

ی سومهای مقولهعنوان چالش فراوانی واحدهای تحلیل  

 ههای مربوطریزی از طریق توسعه نظام مهندسی ارزش در پروژهگذاری و برنامهکارآمدی صنعت برق و تقویت توان سیاستارتقاء سطح -1 16

 مدیریت مخاطرات اقتصادی انرژی، امنیت انرژی و تأمین برق-2 10

 های صنعت برقها و زیرساختوری انرژی از طریق بهبود فناوریکارایی انرژی و افزایش بهره-3 27

 های نهایی و مهمِ بازار برقچالش -4

 ی چهارمهای اصلی مقولهها و فراوانی واحدهای تحلیل براساس چالشعنوان چالش-5جدول 

ی چهارمهای مقولهعنوان چالش فراوانی واحدهای تحلیل  

 مشارکت بخش خصوصی برای توسعه بازارهای آب و برق-1 4

 تجاری برای بهبود صنعت برق و تأمین مالی خارجی-سازواراقتصادی-2 13

 های بخش برق)صادرات خدمات(ایجاد و گسترش بازار خارجی با توجه به ظرفیت -3 34

 گسترش بازار داخلی برق و ایجاد فضای رقابتی در آن و جلوگیری از انحصار-4 44

 (GDPوری و برق)تورم، بهرههای نهایی و مهمِ اقتصاد کالن صنعت چالش -5

 ی پنجمهای اصلی مقولهها و فراوانی واحدهای تحلیل براساس چالشعنوان چالش -6جدول 

ی پنجمهای مقولهعنوان چالش فراوانی واحدهای تحلیل  

 ( و ایجاد ارزش افزوده در این صنعت GDPی انرژی)افزایش تولید ناخالص داخلی در حوزه-1 16

 مسائل کالن اقتصاد برق در سطح ملی و جهانی-2 12

 های نهایی و مهمِ اقتصاد محیط زیستچالش -6

 ی ششمهای اصلی مقولهها و فراوانی واحدهای تحلیل براساس چالشعنوان چالش -7جدول 

ی ششمهای مقولهعنوان چالش فراوانی واحدهای تحلیل  

 یو سازگار با آن  با صرفه اقتصاد یطیمح ستیالزامات ز تیرعا-1 18

 نهیزم نیدر ا یگذارهیو سرما ستیز طیسازگار با مح نینو یها یاز فناور یو پژوهش یقانون تیحما-2 29

 و نو ریدپذیتجد یهایانرژ قیآن از طر یو خارج یداخل نیبرق و تأم دیتوان تول-3 9

 ریپذدیتجد یهایو انرژ یطیمحستیز یو اقتصاد یمسائل مال-4 10

 های نهایی و مهمِ مدیریت دارایی )فیزیكی(چالش -7

 ی هفتمهای اصلی مقولهها و فراوانی واحدهای تحلیل براساس چالشعنوان چالش -8جدول 

ی هفتمهای مقولهعنوان چالش فراوانی واحدهای تحلیل  

 صنعت برق یدیتول یهارساختیو ز ساتیتأس تیریمد-1 27

 هانهیو هز مهیو مسائل مرتبط با ب یمال یهاهیو جذب سرما یمنابع درآمد لیتحص تیریمد-2 12

 اطالعات و اسناد(، آن، دانش تیریروز و مد یهایفناور نینامشهود صنعت برق شامل:)تأم یهاییدارا تیریمد-3 33

 نهایی و مهمِ خصوصی سازی)تجدید ساختار صنعت برق(های چالش -8

 ی هشتمهای اصلی مقولهها و فراوانی واحدهای تحلیل براساس چالشعنوان چالش -9جدول 

ی هشتمهای مقولهعنوان چالش فراوانی واحدهای تحلیل  

 ار(ساخت دیصنعت برق)تجد یورخدمات و بهره یفیبه جهت ارتقاء سطح ک تیدر مالك یگسترش مشارکت بخش خصوص-1 19

 رویبانك ن جادیو ا یبخش خصوص یمال یگذارهیسرما شیافزا-2 14

 و صادرات یابیتوسعه تجارت، بازار یبرا یبخش خصوص تیحما-3 10

 الزم یقانون یبسترها جادیها و ایگذاراستیاز انحصار دولت در صنعت برق از لحاظ س یریتوسعه رقابت و جلوگ-4 18
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 تعیین نقاط ضعف.4،4،3

ه ب نظر کارشناسانهبا خبرگان صنعت برق و بحث و تبادل های تخصصی( طی برگزاری پانل2شكل های اساسی، بر طبق گام پنجم متدولوژی)پس از تعیین چالش

ا هکمبودها و یا عدم تواناییراه، نقطه ضعف عبارت است از ها پرداخته شد. براساس متدولوژی نقشهتعریف و تعیین نقاط ضعف موجود در خصوص هریك از چالش

تند عبارمعیارهای تشخیص نقاط ضعف شود. شود و یا به عباراتی مواردی که صنعت در رویارویی و مدیریت چالش با آن روبرو میکه باعث پدیدآمدن چالش می

نایع زیربنایی وضعیت موجود صنعت برق درمقایسه با سایر صمیان  جود فاصلهو -2،بین وضعیت موجود صنعت برق و حداقل وضعیت مطلوب آن جود فاصلهو -1:از

 .دامه روند فعلی منجر به پدیدآمدن هریك از موارد فوق در آینده باشدا -4و  دم استفاده بهینه از منابعع -3، مانند نفت و فوالد

 است. 10جدول  لی برای یك چالش موجود، مطابقی اصبخشی از نقاط ضعف شناسایی شده به اختصار از هر مقوله

 
 های موجودعنوان برخی از نقاط ضعف بیان شده در پانل خبرگان با توجه به چالش-10جدول 

 نقاط ضعف عنوان چالش ردیف

1 
 صنعت برق ها و درآمدعدم تعادل بین هزینه-1 گذاریقیمت

 گذاری مناسب در صنعت برقی نرخعدم وجود یك شیوه-2

2 
 از هزینه تمام شده هر دسته از مشترکین )پوشش هزینه با کسب درآمد( های تعرفهعدم تأثیرپذیری نرخ -1 ذاریگتعرفه تنظیم نرخ تعرفه صنعت برق و سیاست

 وجود ابزارهای قانونی جهت اعمال تعرفه های طراحی شده.عدم  -2

3 
وری انرژی از طریق بهبود کارایی انرژی و افزایش بهره

 های صنعت برقها و زیرساختفناوری

 های جدید.وری باال از طریق فناوریعدم توجه به ترکیب تولید با بهره-1

 وری.مات برای بهبود بهرهعدم ایجاد ظرفیت برای رشد و توسعه بخش تولید و خد-2

4 
گسترش بازار داخلی برق و ایجاد فضای رقابتی در آن 

 و جلوگیری از انحصار

 گذاران به بازار برقعدم ایجاد فضای رقابتی از طریق آزادی ورود و خروج کارگزاران و سرمایه-1

 برق.عدم توجه به توسعه بازارهای رقابتی برای  حمایت و ایجاد انگیزه در بخش -2

5 

( GDPی انرژی)افزایش تولید ناخالص داخلی در حوزه

 و ایجاد ارزش افزوده در این صنعت

های کالن در سطح نهادهای حاکمیتی گیریمدیریت دارایی مناسب در افزایش اثربخشی تصمیمعدم -1

 بخش برق و نرخ رشد افزایش تولید مناسب

 با رشد تقاضاهاعدم تناسب نرخ رشد افزایش ظرفیت در صنعت برق -2

6 

و سازگار با آن  با صرفه  یطیمح ستیالزامات ز تیرعا

 یاقتصاد

 محیطیعدم توجه الزم و اثر بخش به  تولید برق با درنظر گرفتن مالحظات زیست-1

های کاهش انتشار برداران واحدهای نیروگاهی برای اجرای برنامهعدم تمایل صنعت برق و مالكان و بهره-2

 دلیل  وجود مشكالت مالی واقتصادی فراوان در بخش برقای بهگلخانهگازهای 

7 
 یهاهیو جذب سرما یمنابع درآمد لیتحص تیریمد

 هانهیو هز مهیو مسائل مرتبط با ب یمال

گذاری و تأمین مالی پیوسته و پویا از طریق سیستم بانكی، بخش خصوصی و یا اوراق عدم سرمایه-1

 مشارکت

8 
و  یابیتوسعه تجارت، بازار یبرا یبخش خصوص تیحما

 صادرات

 عدم وجود بستر الزم جهت ورود سرمایه بخش خصوصی-1

 سازی در سطح صنعتهای خصوصیسازی نادرست و ناهماهنگ برنامهپیاده-2

 

 تعریف راهکارهای نهایی مباحث اقتصادی برق و انرژی در صنعت برق . 5،4،3

های ممكن موجود جهت حلی اقتصاد برق و انرژی، باید راهكارهای مناسب به عنوان راههای موجود در حوزهدر ازای چالشبا توجه به تعریف نقاط ضعف 

 شوند. برای های اولیه جهت رفع نقاط ضعف موجود بیان میحلراه، راهكارها به عنوان راهسازی نقاط ضعف مطرح شوند چراکه براساس متدولوژی نقشهبرطرف

 استفاده از نقاط -2، انداز مباحث اقتصادی صنعت برقتعریف مأموریت و چشم- 1اهكارها  از دو دسته مهم اطالعاتی برای تعریف آن استفاده شده است.تعریف ر

 .ی اصلی با توجه به رویكرد تحلیل محتوامقوله 8ضعف نهایی تعریف شده در قالب 

 است.  11جدول بخشی از راهكارهای ارائه شده برای نقاط ضعف تعریف شده به اختصار به شرح 

 
 توجه به نقاط ضعف موجودتعدادی از راهكارهای عنوان شده با -11جدول 

 راهكار بیان شده نقاط ضعف ردیف

 برق.                                          یکنون یگذارنرخ ییوهش یسازمطالعه، مدون کردن و شفاف-1 گذاری در صنعت برقعدم شفافیت نرخ 1

-وهیبه کمك ش یگذارنرخ ییوهش یسازو اصالح و ساده یکنون یگذارنرخ یهایوهش یشناسیبآس-2

 کشورها.    یرومطالعه سا یننو یحسابدار ین،نو یها

از هزینه تمام شده هر  های تعرفهپذیری نرخعدم تأثیر 2

 دسته از مشترکین

 صنعت برق.      یگذارموجود تعرفه یتوضع یشناسیبمطالعات جامع آس-1

 برق.       یدتول یهاینههز یتشفاف یینهمطالعات جامع در زم-2

وری باال از طریق عدم توجه به ترکیب تولید با بهره 3

 های جدید.فناوری

رفع  یمطرح شده در صنعت برق برا یهایو نوآور یدجد یهایمداوم تكنولوژ یاقتصاد یلتحل-1

 .                                                                                                یوربهره یشو افزا یازهان

 مختلف صنعت برق. یهاهوشمند در بخش یهایستمس یسازیادهجهت پ یاقتصاد یهایبررس -2 



Malihe Khanjari, Mahya Asgarshahbazi/ IIEC (2018) 13–13 

 

 

 راهكار بیان شده نقاط ضعف ردیف

عدم توجه به توسعه بازارهای رقابتی برای حمایت و ایجاد  4

 انگیزه در بخش برق.

 از یریحال جلوگ ینگسترش بازار و در ع ییهدو سو یكردبرق با رو یبازار داخل یزممكان یطراح-1

 .فعاننیو منافع ذ یمنافع مل ی،برق داخل یتحفظ امن یندر بازار و همچن یانحصار و تبان یریگشكل

عدم تناسب نرخ رشد افزایش ظرفیت در صنعت برق با  5

 رشد تقاضاها

-یروین یتوانمندساز ید،عوامل تول یتدر اقتصاد صنعت برق با تقو یورشد بهرهمحور قرار دادن ر-1

 بستر رقابت.                                                                        یجادکار، ا

 .    یژانر یتامن ینداشتن تأم ظربرق با درن یناخالص در حوزه یدتول یشافزا یهایوهانواع ش یبررس-2

عدم توجه الزم و اثر بخش به  تولید برق با درنظر گرفتن  6

 گذاری در این زمینهمحیطی و سرمایهمالحظات زیست

 برق.                         یو عرضه یدتول یدر مناسبات مال یطیمحیستز یهاینهاعمال هز-1

 .                یدپذیرتجد نو و یهایبرق از منابع انرژ یدکنندگانبه تول یمجوز صادرات یاعطا-2

 

عنوان راهكار نهایی مطرح شد، که برای بررسی میزان آنها از نظر  90توان گفت که در کل نهایت با توجه به تعریف تمامی راهكارهای نهایی عنوان شده، میدر  

 رسید. 4شكل بندی توان به جمعانداز میی اصلی و مأموریت و چشممقوله 8تعداد و درصد راهكارهای عنوان شده به تفكیك 

 
 اقتصادی صنعت برقی اصلی و چشم انداز و مأموریت مباحث مقوله 8تعداد و درصد راهكارهای نهایی به تفكیك -4شكل 

 

 های تحقیقاتی و اجراییبندی پروژه. تعریف و اولویت6،4،3

پس  ،تی شكسته شدندهای اجرایی و تحقیقاهای تخصصی و کارشناسی به پروژهی قبل حاصل شدند طی بررسیدر گام بعدی هر یك از راهكارهایی که در مرحله

بندی مناسب از تمامی فاکتورهای مهم شهودی و ذهنی خبرگان برای های کلیدی که یك جمعتعریف شاخص برایدر این مرحله ها، از نهایی شدن عناوین پروژه

 های تخصصی و تكنیك طوفان مغزی، ادبیات پژوهش، مصاحبههای مشابه انجام شده و با استفاده از تجربه قبلی موجودارزیابی است، ابتدا با توجه به وجود پروژه

شاخص نهایی تأیید شده برای  4هم تأثیرگذار در ارزیابی در جلسه با خبرگان مورد بررسی و تأیید قرار گرفت. باتوجه به روند بیان شده، های متعدادی از شاخص

 اند از:عبارتها ارزیابی پروژه

 شود.های تأثیر آن تعریف میاین شاخص با توجه به میزان اهمیت پروژه از لحاظ استراتژیك و حوزهها: اهمیت پروژه -1

 سنجد.می فعلیاین شاخص میزان اضطرار برای انجام پروژه جهت رفع نقاط ضعف موجود را با توجه به شرایط  ضرورت پروژه: -2

 کند.تر را بیان میی زمانی مشخص و تا حد امكان سریعمیزان التزام به انجام پروژه به جهت مؤثر بودن در یك بازهفوریت پروژه:  -3

 شود.سنجیده می آن ایجاد بهبود در تهدیدات موجود در صنعت برق و دهی نقاط ضعف واین شاخص براساس حجم پوشش دامنه اثرگذاری نتایج: -4

 ا هبا کمی تغییر در تعریف مفاهیم بازه شودای تعریف میکه به صورت مقیاس دوقطبی فاصله ، از طیف ساعتیهابا توجه به کیفی بودن تمام شاخصدر ادامه  

 ها مقابل گزینهگیری در ماتریس تصمیمو در  هاشاخصبه  کمی کردن امتیازدهیبرای 12جدول به شرح  ،AHPبه دلیل عدم استفاده از مقایسات زوجی و روش 

 [16]. ه استاستفاده شد
 طرح مقیاس امتیازدهی ساعتی-12جدول 

 شرح ارزش مورد استفاده در پژوهش های طیف ساعتی در مقایسات زوجیارزش توضیح ارزش

 نسبتا بی اهمیت (دارند. اهمیت برابر jو   iعنصرترجیح یكسان) 1

 دارای اهمیت کم (است.ترکمی مهمj از  iعنصر ارجح)کمی  3

 دارای اهمیت متوسط (است. ترمهمj از  i عنصر خیلی ارجح ) 5

 زیاددارای اهمیت  (است. ترخیلی مهمj از  iعنصر خیلی زیاد ارجح ) 7

 دارای اهمیت بسیار زیاد (است.ترکامال مهم jاز  iعنصرکامال ارجح ) 9

به عنوان اهمیت اجرایی  10امتیازو تعریف  های بینابینارزش دهد.بینابین را نشان می هایارزش 2-4-6-8

100% 

23, 26%

5, 5%

8, 9%

8, 9%
7, 8%

16, 18%

5, 5%

12, 13%

6, 7%

تعداد راهكارهای عنوان شده به تفكیك مقوله ها و مبتنی بر چشم انداز و مأموریت
تنظیم مقررات و قیمت گذاری -1

تعرفه مالیات ها و یارانه ها-2
ا مهندسی ارزش و تحلیل اقتصادی طرح ه-3

بازار برق  -4
اقتصاد کالن صنعت برق  -5

اقتصاد محیط زیست-6
(فیزیكی)مدیریت دارایی-7

خصوصی سازی -8
راهكارها با توجه به چشم انداز و مأموریت  -9
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 هابه شاخص امتیازدهی ایجداگانه گیری، ابتدا در جدول تصمیمگیری گروهیی موجود و تصمیمخبره 30ها، با توجه به تعداد دهی به شاخصبه منظور وزن

های بینابین تعریف )در این امتیازدهی از ارزشمحاسبه گردید.13جدول روش آنتروپی شانون به شرح آنها با توجه به  وزن ها وآنتروپی شاخصصورت گرفت و 

 ها استفاده شدند.(ها تمامی ارزشگیری ارزیابی معیارهای تصمیم در مقابل شاخصکه در ماتریس تصمیماستفاده نشده است، در حالی 12جدول شده در 

 
 هاهای شاخصمقادیر آنتروپی و وزن-13جدول 

𝐸4 𝐸3 𝐸2 𝐸1 

0.984 0.981 0.989 0.997 

𝑤4 𝑤3 𝑤2 𝑤1 
0.249 0.248 0.250 0.252 

K=1/ln(30)=0.294 

 

در نهایت پس از بررسی شاخص از دید خبرگان تقریبا دارای اهمیت یكسان هستند.  4ها از روش آنتروپی شانون نشان داد که تمامی توضیح: محاسبه وزن شاخص

 SAWگیری، به صورت نرم خطی نرمالیزه شدو در نهایت با توجه به رویكرد های تصمیمشاخص، ابتدا ماتریس 4صنعت برق در مقابل  خبره 30ها توسط گزینه

انتخابی برای های به ترتیب به عنوان پروژه 0.6های باالی گیری شد و تمامی گزینهماتریس مقادیرشان میانگین 30بندی و در نهایت این اولویت هاتمامی ماتریس

 است. 14جدول های دارای اولویت به شرح عنوان پروژه اجرا انتخاب گردیدند.

 
 های تحقیقاتیدار انتخاب شده به تفكیك محورها و سرفصلهای نهایی اولویتعنوان پروژه-14جدول 

 سرفصل تحقیقاتی حوزه
اولویت 

 پروژه
ارزش 
SAW 

مدت 

 زمان)ماه(
 عنوان پروژه ها

1-
ی

ت گذار
ت و قیم

تنظیم مقررا
 

 قیمت گذاری-1
1 0.997 12 

گذاری برای بخش خصوصی، بازار برق شناسی و تدوین قوانین قیمتمطالعه، آسیب

 فروشی.   و خرده

 گذاری.تدوین سازوکار حمایت از مناطق محروم و مناطق گرمسیری در قیمت 6 0.965 2

 6 0.940 3 قوانین-2

تدوین قوانین جدید برق برمبنای مطالعات وضع موجود و نیازهای صنعت برق و به 

کمك مطالعات تطبیقی )در بخش نیازهای صنعت با تأکید بر برق دزدی، تعرفه ها، 

 های برق(. -مشكالت حریم شبكه

 10 0.913 4 منابع مالی-4

-تحلیل و آسیبهای جذب منابع مالی در صنعت برق، مطالعه و تحلیل انواع روش

گذاری ها و فرآیندهای مناسب جذب سرمایهشناسی وضعیت فعلی و تدوین روش

ا سازی آنهجدید در صنعت برق ایران و تدوین قوانین و بسترهای الزم جهت پیاده

ی، ا)منابع خارجی، منابع بخش خصوصی داخلی، دسترسی به بازارهای مالی منطقه

 ایجاد بورس انرژی و...(.

 12 0.887 5 بودجه ریزی-6

های زیرمجموعه و اعمال ریزی وزارت نیرو و شرکتبازنگری وتحلیل نظام بودجه

های بلندمدت وزارت نیرو، ریزی مناسب با برنامهاصالحات الزم )تأکید بر بودجه

 افزایش سهم بودجه تحقیقات و...(.

2-
ت ها و هزینه ها

تعرفه مالیا
صنعت های درآمدها و هزینه-3 

ها(                           ها و تعرفهبرق)شامل مالیات

تنظیم نرخ تعرفه صنعت برق و -4

های گذاری و روشسیاست تعرفه

تعیین قیمت تمام شده انرژی                                        

گذاری و نقدینگی صنعت سرمایه-5

های ها و معافیتبرق با تنظیم تعرفه

 مالیاتی

 گذاری صنعت برق.شناسی وضعیت موجود تعرفهمطالعات جامع آسیب 18 0.864 6

3-
ش و 

ی ارز
مهندس

ی طرح ها
صاد

ل اقت
تحلی

 

ارتقاء سطح کارآمدی صنعت -1

گذاری و برق و تقویت توان سیاست

توسعه نظام مهندسی  باریزی برنامه

 های مربوطهارزش در پروژه

7 0.840 18 

های صنعت ها و پروژهدر طرح "مهندسی ارزش "فرآیند استقرار ها و تدوین شیوه 

 سازی و الزام آور آن.برق، و طراحی سازوکار پیاده

مدیریت مخاطرات اقتصادی -2

 انرژی و امنیت انرژی و تأمین برق
8 0.815 10 

در مقابل اختالالت داخلی و  های مدیریت مخاطرات اقتصادی در صنعت برقشیوه

 ها.ارائه راهكارها و سناریوهای مواجهه با خطرات مختلف از جمله تحریمخارجی و 
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 سرفصل تحقیقاتی حوزه
اولویت 

 پروژه
ارزش 
SAW 

مدت 

 زمان)ماه(
 عنوان پروژه ها

4-

بازار 

برق
مشارکت بخش خصوصی برای -1 

 توسعه بازارهای آب و برق
9 0.791 6 

شناسی وضعیت موجود حضور و مشارکت بخش خصوصی در توسعه مطالعه و آسیب

 بازار در صنعت برق ایران. 

5-
صاد کالن 

اقت

ت برق 
صنع

)تورم، 

بهره
ی، 

ور
G

D
P

افزایش تولید ناخالص داخلی در -1 (

( و ایجاد GDPی انرژی )حوزه

 ارزش افزوده در این صنعت

10 0.765 10 

ی برق با درنظر داشتن تأمین های افزایش تولید ناخالص در حوزهبررسی انواع شیوه

 امنیت انرژی.     

مسائل کالن اقتصاد برق در -2

 سطح ملی
11 0.727 12 

های ایجاد ثبات در اقتصاد صنعت برق ایران)اقتصاد ایمن(، به کمك بررسی راه

 ریزی براساس آن.ی انرژی و برنامهترسیم آینده

6-
ت

ط زیس
صاد محی

اقت
 

رعایت الزامات زیست محیطی و -1

 سازگار با آن  با صرفه اقتصادی
12 0.715 12 

های سازگار با محیط زیست و سنجی( استفاده از تكنولوژیبررسی اقتصادی)امكان

های های حمایتی از تكنولوژیبررسی موانع اجرایی یا زیرساختی و تدوین سیاست

 سبز.

حمایت قانونی و پژوهشی از -2

های نوین سازگار با محیطفناوری

 زیست 

13 0.690 6 

های اقتصاد ارائه تحلیل مناسب و عینی از اثرات مثبت و منفی لحاظ کردن سیاست

 محیطی دربخش انرژی.زیست

7-
ی 

ت دارای
مدیری

ی(
)فیزیك

 

مدیریت تأسیسات و زیرساخت-1

 های تولیدی صنعت برق
14 0.664 12 

مطالعات و تحلیل اقتصادی در خصوص انتقال مدیریت و مالكیت تأسیسات و سامانه

 های صنعت برق به بخش خصوصی و ارائه تحلیل در خصوص اثرات اقتصادی آن.

مدیریت تحصیل منابع درآمدی -2

های مالی و مسائل و جذب سرمایه

 هامرتبط با بیمه و هزینه

15 0.640 6 

تحلیل اقتصادی اصالح نظام مالی صنعت برق شامل تنوع بخشی به منابع مالی، 

 های خارجی، جذب منابع غیردولتی و غیره.جذب سرمایه

8-
ی 

ش انرژ
ت در بخ

ش دول
نق

ت و 
)ساختار مالكی

ی
صوص

خ

ت
ت، سیاس

ی، اندازه دول
ساز

ی(
صاد

ی اقت
گذار

 

گسترش مشارکت بخش -1

خصوصی در مالكیت  به جهت 

ارتقاء سطح کیفی خدمات و بهره

 وری صنعت برق)تجدید ساختار(

16 0.619 18 

سازی، با هدف ایجاد بازنگری و تدوین قوانین و سازوکارهای مناسب خصوصی

گیری و کنترلی در زمینه-های قابل اندازههای قانونی و تعریف شاخصهزیرساخت

سازی در کاهش قیمت، افزایش کیفیت، تأمین امنیت عرضهی مؤثر بودن خصوصی

 نفعان.ی برق، منابع ملی و منافع ذی

17 0.601 18 

های تجدیدپذیر در صنعت شناسی وضعیت کنونی استفاده از انرژیتحلیل و آسیب

وری و تأثیر در کاهش قیمت تمام شده، افزایش کیفیت برق و برق، از منظر بهره

 برآورد منافع آتی.                                                                               

 

 ی اقتصادی صنعت برقساله حوزه 5راه تهیه برنامه زمانبندی و ترسیم نقشه .7،4،3

ها مورد بررسی ی الزم برای اجرای پروژههای انتخاب شده زمان و هزینهساله مباحث اقتصادی صنعت برق، با توجه به پروژه 5نقشه راه در گام نهایی برای ترسیم 

 یم در یك بازههای تأییدی انجام شده، تنها زمان الزها دارای محدودیت نبود، پس از بررسیقرار گرفت و از آنجایی که بودجه الزم برای اجرای تمامی این پروژه

 باشد.می 5شكل به شرح  مباحث اقتصادی صنعت برقساله برای اجرای آنها تهیه و مورد مشورت خبرگان قرار گرفت که نتیجه نهایی در قالب نقشه راه  5زمانی 



 تدوین نقشه راه تحقیقات مباحث اقتصادی صنعت برق ایران، ملیحه خنجری، مهیا عسگرشهبازی
 

 

 

 ساله  مباحث اقتصادی صنعت برق 5راهنقشه-5شكل 

 

  گیریبحث و نتیجه .4

راه با توجه به راه بررسی و در نهایت متدولوژی نقشههای مختلف تدوین نقشهساله مباحث اقتصادی صنعت برق، روش 5راه نقشه دراین پژوهش به منظور تدوین

سند مهم باالدستی تأثیرگذار  5توسعه داده شد، سپس آن راه برمبنای ی صنعت برق و سرعت بكارگیری انتخاب و مدل تدوین نقشهگستردگی کاربرد در حوزه

ها و مراکز تحقیقاتی خارجی و داخلی برای استخراج محورهای مهم در حال بررسی خانههای اقتصادی صنعت برق به همراه مطالعات تطبیقی وزارتروند حوزهبر 

در گام بعد با توجه به رویكرد انداز مناسب تدوین گردید و آنها در حوزه اقتصاد برق و انرژی مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به آنها بیانیه مأموریت و چشم

های محور اصلی به عنوان مقوله 8های اصلی پس از کدبندی واحدهای تحلیل، برمبنای های کارا در تحلیل مطالب است، چالشتحلیل محتوا که یكی از روش

 بندی و برای هر چالش، نقاط ضعفها دستهبنای چالشای با خبرگان این حوزه تعریف شدند، استخراج شد. سپس دوباره واحدهای تحلیل برمتحقیق که در جلسه

. در نهایت گردید ی اقتصادی صنعت برق تعریفانداز حوزهعنوان راهكار نیز با توجه به مأموریت و چشم 6موجود در آن و راهكار نهایی ارائه شد، همچنین 

دهی آنها با آنتروپی شاخص کلیدی تعریف شده و وزن 4و ها بندی پروژهاولویتای بر  SAWرویكرد  های مناسب برای تحقق راهكارها تعریف و با توجه بهپروژه

راه مباحث ی زمانبندی برای آنها تهیه و براساس آن نقشهبودند انتخاب و برنامه 0.6پروژه که دارای امتیاز باال و یا برابر با  17پروژه تعریف شده  90، از بین شانون

های روهراه صنعت برق و زیرگراه برای تدوین نقشهتوان عنوان کرد که استفاده از رویكرد نقشهشد. با توجه به نتایج این پژوهش میاقتصادی صنعت برق تدوین 

 شود.های موجود میراه به نسبت سایر روشآن موجب تسریع و سهولت در تدوین نقشه

 ود.شهای غیرقطعی فازی پیشنهاد میبندی و استفاده از رویكردقطعیت در زمان اولویت به عنوان پژوهش آتی، بررسی این روند با توجه به لحاظ کردن عدم
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 پروژه ها

محور زمان

مباحث اقتصادی صنعت برق پروژه اولویت دار 17برنامه زمانبندی برای اجرای 

آغاز

مطالعه، آسیب شناسی و تدوین قوانین قیمت گذاری -1
برای بخش خصوصی، بازار برق و خرده فروشی

قیمت گذاری

تدوین سازو کار حمایت -2
از مناطق محروم و مناطق 
گرمسیری در قیمت گذاری

مطالعه وتحلیل انواع روش های جذب منابع -4
مالی در صنعت برق، تحلیل و آسیب شناسی 
وضعیت فعلی و تدوین روش ها و فرآیندهای 
مناسب جذب سرمایه گذاری جدید در صنعت 

برق ایران و تدوین قوانین وبسترهای الزم جهت 
منابع خارجی، منابع بخش (  پیاده سازی آنها

خصوصی داخلی، دسترسی به بازارهای مالی 
)…منطقه ای، ایجاد بورس انرژی و

منابع مالی

بازنگری و تحلیل نظام بودجه ریزی وزارت نیرو و -5
تأکید بر ( شرکت های زیرمجموعه و اعمال اصالحات الزم

بودجه ریزی مناسب با برنامه های بلند مدت وزارت 
)…نیرو،افزایش سهم بودجه تحقیقات و

بودجه ریزی

درآمدها و هزینه های صنعت برق، تنظیم نرخ تعرفه صنعت برق و سیاست تعرفه گذاری و 
تعیین قیمت تمام شده انرژی، سرمایه گذاری و نقدینگی  صنعت برق با تنظیم تعرفه ها و 

معافیت های مالیاتی

مطالعات جامع آسیب شناسی وضعیت موجود تعرفه گذاری صنعت برق-6

تدوین قوانین جدید برق -3
برمبنای مطالعات وضع موجود 

و نیازهای صنعت برق وبه 
در  (کمك مطالعات تطبیقی

بخش نیازهای صنعت با تأکید 
بر برق دزدی، تعرفه ها، 

مشكالت حریم شبكه های 
)برق

قوانین

بررسی راه های ایجاد ثبات در اقتصاد صنعت برق -11
ایران یا اقتصاد ایمن ، به کمك ترسیم آینده انرژی و 

.برنامه ریزی براساس آن

مسائل کالن اقتصاد برق در سطح ملی

ارائه تحلیل مناسب و -13
عینی از اثرات مثبت و منفی 
لحاظ کردن سیاست های 
اقتصاد زیست محیطی در 

بخش انرژی

حمایت قانونی و پزوهشی از 
فناوری های نوین سازگار با 

محیط زیست وسرمایه گذاری 
در این زمینه

گسترش مشارکت بخش خصوصی در مالكیت به جهت ارتقاء سطح کیفی خدمات و بهره 
)تجدیدساختار(وری صنعت برق

تحلیل و آسیب شناسی وضعیت کنونی استفاده از انرژی های تجدیدپذیر در صنعت -17
برق، از منظر بهره وری و تأثیر در کاهش قیمت تمام شده، افزایش کیفیت برق و برآورد 

.منابع آتی

بازنگری و تدوین قوانین و ساز وکارهای مناسب خصوصی سازی، با هدف ایجاد -16
زیرساخت های قانونی و تعریف شاخصه های اندازه گیری و کنترلی در زمینه ی مؤثر بودن 
خصوصی سازی در کاهش قیمت برق، افزایش کیفیت، تأمین امنیت عرضه ی برق، منابع 

ملی و منافع ذی نفعان

شیوه های مدیریت مخاطرات اقتصادی در -8
صنعت برق، در مقابل اختالالت داخلی و خارجی 
و ارائه راهكارها و سناریوهای مواجهه با خطرات 

مختلف از جمله تحریم ها

مدیریت مخاطرات اقتصادی انرژی و امنیت 
انرژی و تأمین برق

ارتقاء سطح کارآمدی صنعت برق و تقویت توان برنامه ریزی از طریق توسعه نظام 
مهندسی ارزش در پروژه های مربوطه

در طرح ها وپروژه های صنعت برق  "مهندسی ارزش"تدوین شیوه ها و فرآیند استقرار-7
وطراحی ساز وکار پیاده سازی و الزام آور آن

فزایش تولید ناخالص -10 بررسی انواع شیوه های ا
در حوزه ی برق با درنظر داشتن تأمین امنیت 

انرژی

-افزایش تولید ناخالص داخلی در حوزه ی انرژی
GDP- ایجاد ارزش افزوده در این صنعت

مطالعه و آسیب شناسی -9
وضعیت موجودحضور 

ومشارکت بخش خصوصی 
در توسعه بازار در صنعت 

برق ایران

مشارکت بخش خصوصی 
برای توسعه بازارهای آب و 

برق

استفاده از تكنولوژی  )امكان سنجی( بررسی اقتصادی-12
های سازگار با محیط زیست و بررسی موانع اجرایی یا 
زیرساختی و تدوین سیاست های حمایتی از تكنولوژی 

های سبز

رعایت الزامات زیست محیطی و سازگار با 
آن با صرفه اقتصادی

تحلیل اقتصادی اصالح نظام -15
مالی صنعت برق شامل تنوع بخشی 
به منابع مالی، جذب سرمایه های 

... . خارجی، جذب منابع غیردولتی و

مدیریت تحصیل منابع درآمدی و 
جذب سرمایه های مالی و مسائل 

مرتبط با بیمه و هزینه ها

مطالعات و تحلیل اقتصادی در خصوص انتقال مدیریت و -14
مالكیت تأسیسات و سامانه های صنعت برق به بخش 
خصوصی و ارائه تحلیل در خصوص اثرات اقتصادی آن

مدیریت تأسیسات و زیرساخت های تولیدی 
صنعت برق
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