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آينده پژوهى در حوزه انرژى و 
«ارزيابى راهبرد هاى مديريت انرژى كشور» 

با استفاده از «برنامه ريزى سناريو»
سيد كمال چهارسوقى1 -  مهرداد رحمتى2* -  مهدى معمارپور3 - على رجب زاده قطرى4 

(تاريخ دريافت 1391/03/14  تاريخ پذيرش 1391/11/10)

چكيده
«تغيير»، تنها عنصر تغييرناپذير زندگى در دنياى امروز است. آينده، مملو از عدم قطعيت هاست و شناسايى عدم قطعيت هاى 
بحرانى، وظيفه ى اصلى طراحان سناريو است. سناريوها به مثابه يكى از ابزارهاى نخستين و پركاربرد در فرآيند تفكر و 
مديريت راهبردي هستند كه رهبران و مديران سازمان ها براى تصميم گيرى در برابر عدم قطعيت هاى پيش روى خود به كار 
مى برند. «برنامه ريزى سناريو»، روش منظمى براى كشف نيروهاى پيشران كليدى در متن تغييرات شتابان با پيچيدگى هاى 
تبيين  ضمن  مقاله،  اين  در  انرژى،  حوزه  در  آينده پژوهى  نقش  به  توجه  با  است.   متعدد  عدم قطعيت هاى  و  فوق العاده 
مقوله هاى فوق الذكر، به تجزيه و تحليل رويكردى جديد در فرآيندهاى برنامه ريزى سناريو به منظور ارزيابى«راهبرد هاى 
مديريت انرژى كشور» پرداخته مى شود و مقوله هايى نظير: تعيين مسئله  اصلى، شناسايى عدم قطعيت ها، تركيب و ايجاد 
سناريوها و ارزيابى راهبردهاى ذيربط نيز مورد بررسى و تدقيق قرار مى گيرند. نتايج تحقيق نشان مى دهد كه راهبرد هاى 
تبيين شده تنها در يك يا دو سناريو مفيد واقع مى گردند و در ساير سناريوها دچار ضعف هستند. بنابراين بازنگرى و تدوين 

مجدد راهبرد ها، به منظور مديريت بهينه انرژى در كشور ضرورى به نظر مى رسد.

واژگان كليدي:  ارزيابى راهبرد، برنامه ريزى سناريو، عدم قطعيت ها، مديريت انرژى.
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آينده پژوهى در حوزه ى انرژى و ارزيابى راهبردهاى مديريت انرژى كشور با استفاده از برنامه ريزى سناريو6

1. مقدمه
امروزه فقط تعداد انگشت شماري از دولت ها، شركت ها، سازمان ها و ... از عملكرد خود در محيط هاي مملو از 
آشفتگى و تالطم كسب و كار راضي هستند. تغييرات سياسي، اقتصادي، اجتماعى، فناورانه و ... هر روز زندگى 
انسان ها را دستخوش تغييرات بنيادين و بسيار سريع مي سازد. اين نوشدن هاي هر روزه سبب شده است كه 
انسان نيازي دائمي براي تغيير وضعيت خود در راستاى همسو شدن با تغييرات بيروني و انطباق يافتن با اين 

تغييرات، احساس نمايد. 
در ادوار گذشته، روش هاي برنامه ريزي سنتي (كه بيشتر بر پايه ى پيش بيني هاي قطعي استوار بودند)، 
و  نشده  پيش بيني  رويدادهاي  ظهور  با  زود  يا  دير  ولي  بوده اند،  موفق  معيني  و  كوتاه  زماني  بازه   در  شايد 
اهداف  به  دستيابي  براي  پيش بيني ها  اين گونه  اساس  بر  شده  طراحي  راهبرد هاي  ناتواني  غافلگير كننده، 
سازماني، آشكار خواهد شد. در چنين شرايطي كه پيش بيني و تصوير كردن روند، سعي بر ناديده گرفتن 
با  را  مديران  عمًال  كه  است  نياز  روشي  به  دارد،  را  مديران  براي  پيش بيني  يك  ارائه  تنها  و  عدم قطعيت ها 

چشم اندازهاي متفاوت از آينده روبرو نمايد [12].
ساختار  سياسي،  عوامل  نظير  كليدي،  و  مهم  مقوله هاى  آن،  در  كه  است  روشي  سناريو“،  ”برنامه ريزى 
راهبرد هاي  ارزيابي  و  برنامه ريزي  در  و  مى شوند  لحاظ   ... و  فرهنگي  تغييرات  اطالعات،  جريان  اقتصادي، 

سازمان، نقش اصلي را ايفا مي كنند. 
استفاده از روش ”برنامه ريزي سناريو“ ريشه در ظهور تفكر سيستمي در دهه ى 60 ميالدى دارد كه وجه 
غالب آن در تحليل هاي امنيتي و راهبردي بوده است. نخستين بار، بعد از جنگ جهاني دوم، ”برنامه ريزى 
طراحى  به منظور  و  آمريكا  هوايي  نيروي  نظامي  و  دفاعي  بخش هاى  در  برنامه ريزي  روش  به عنوان  سناريو“ 
را  سناريو“  روش ”برنامه ريزي  كان1،  هرمان  سال 1967،  در  گرفت.  قرار  استفاده  مورد  جنگى،  راهبرد هاى 
به عنوان روش نوين برنامه ريزي در مديريت و اقتصاد مورد استفاده قرار داد [13]. در دهه ى 80 ميالدى، پير 
واگ2 ، ابعاد جديدي به ”برنامه ريزي سناريو“ افزود. وى ضمن معرفى اين روش به مديران شركت نفتي شل، 
بخش جديدي تحت  عنوان ”گروه برنامه ريزي“ به منظور بررسى حوادث ممكن  الوقوع و تأثيرگذار بر قيمت 
نفت، تأسيس نمود. او و همكارانش دو سناريو را طراحى نمودند كه در آن دسته اي از داستان ها به همراه 
قيمت هاي احتمالي نفت نمايان شده بود. پس از به وقوع پيوستن شوك نفتي اكتبر 1973 و وقوع جنگ 
”يوم كيپور“ در خاور ميانه، مديران ارشد شركت نفتي شل، عكس العمل مناسب و سريع در برابر بحران اتخاذ 
كردند كه باعث جهش بسيار بلند اين شركت نفتي در دنياي مربوط به انرژي شد [14]. در سال هاي بعد، 
استفاده از برنامه ريزى سناريو، به عنوان ابزاري در مديريت راهبردي گسترش زيادي يافت، به طوريكه پس از 
1- Herman Kahn
2- Pier Wag
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موفقيت شركت شل، نيمي از شركت هاي اروپايي و آمريكايي از آن استفاده نمودند [7]. 

2. تبيين سناريو و برنامه ريزي سناريو
در  اما  مى باشد.  بازيگران  نقش  نيز  و  داستان  روايت  بر  مبتنى  و  تئاتر  دنياي  از  مأخوذ  واژه ى ”سناريو“، 
مبحث ”برنامه ريزي سناريو“ مي توان گفت، سناريوها، ابزاري بنيادين در فرآيند تفكر راهبردي كارآفرينان و 
مديران هستند كه با تمركز بر نقاط كليدى تصميم گيرى و با يك روش منسجم و با سازگارى درونى ايجاد 

مى شوند[13].  
پارسون1 سناريوها را اينگونه تعريف نموده است: ”سناريوها روايت هايى از آينده هاى ممكن الوقوع هستند 
كه به منظور تصميم گيرى در شرايط با عدم اطمينان باال ايجاد مى گردند“ [11]. با توجه به تعريف سناريو 
مي توان گفت: ”برنامه ريزي سناريو“، روشي منظم است كه از آن براي كشف نيروهاي پيشران كليدي در متن 
تغييرات شتابان، پيچيدگي هاي فوق العاده و عدم قطعيت هاي متعدد استفاده مي شود. از اين طريق، رهبران 
و مديران با نگاه به رويداد هاي غيره منتظره در آينده و درك عميق پيامدهاي احتمالي ذيربط آن ها، چندين 
داستان متمايز درباره ى آينده هاي ممكن را بدون اختصاص دادن احتماالت كشف و تعريف مي نمايند [10]. 

3. بررسى برخى از كاركردهاى سناريوها
بود و پوستما2، دو نسل از سناريوها را از نظر كاركرد مشخص نموده اند. كاركردهاي سنتيتر در نسل اول 
سناريوها، شامل ارزيابي، گزينش راهبردها و انتخاب راهبرد ها است. در كاركردهاي اخير  در نسل دوم، هدف 
از ايجاد سناريوها، آگاه ساختن مديران از ترديدهاي محيطي و گسترش مدل هاي ذهني آن ها و آغاز تسهيل 
فرآيند يادگيري سازمان مى باشد. همچنين طبق نظر ويلسون3 ، سه هدف پيشنهادى عمده براي استفاده از 
سناريوها در اخذ تصميمات راهبردي، عبارتند از: ارزيابى حساسيت و ريسك، ايجاد و ارزيابى راهبرد ها [15].

4. بررسى فرآيند برنامه ريزي سناريو و كاربرد آن در ارزيابي راهبرد ها 
واضح است كه استفاده از برنامه ريزي سناريو به منظور ارزيابي راهبرد ها، به منزله  يكي از كاربردهاي مهم 
اين روش مطرح مي باشد. در واقع، نقش نسبتاً مشخص سناريوها، عمل كردن به عنوان يك ميز آزمون جهت 
ارزيابي دوامپذيري يك راهبرد موجود مي باشد. با قرار دادن يك راهبرد در مقابل سناريوها، بينشي نسبت به 
كارايي راهبرد در گستره اى از شرايط ممكن، به دست آمده و ايجاد اصالحات و يا برنامه ريزي اقتضايي مورد 

نياز، ممكن مي گردد. 
1- E.A parson
2- R.P.Bood, T.J.Postma
3- I.Wilson
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شكل 1 - فرآيند برنامه ريزي سناريو [9]

حال، به بررسى فرآيند برنامه ريزى سناريو، طبق شماى كلى در شكل (1) مى پردازيم [9] :

          

4-1- تعيين مسئله ي اصلي 
آغاز  است  مديريت  براي  واقعي  مشكل  يك  موجد  كه  اصلي  مسئله   شناسايي  با  سناريو،  برنامه ريزي 
مي شود. در اين مرحله، حدود مسئله  اصلي، مشتمل بر: شناسايي مديران درگير اين مسئله و بعد زماني 
مطالعه ى سناريو تعيين مى شود. بعد زماني سناريو، دوره اي است كه تدوين كننده هاي راهبرد نسبت به 

متغيرها و چگونگي كنش آن ها با شك و عدم اطمينان مي نگرند [9].

4-2- بررسى و شناسايي عدم قطعيت ها
پس از تشخيص مسئله  كانوني و حوزه تحليل، بايد عواملي را كه رويدادهاي آينده را تعيين مى نمايند، 
 شناسايى نمود. اهميت اين گام در آن است كه آينده، در حال ريشه دارد و از تعامل پيچيده  بين بسياري 
از تصميمات و اقدامات انجام شده توسط افراد و سازمان هاي مختلف و تغييرات كوچك و بزرگ محيطي، 

شكل مي گيرد [12].

4-3- ايجاد سناريوها
از آنجاكه عدم قطعيت ها، نتايج ممكن متفاوتي دارند، از تلفيق آن ها روايت هاي متفاوتي از آينده، ايجاد و 
ملحوظ مى گردد. به عنوان يكى از رويكردهاي گوناگون براي ايجاد سناريوها مى توان به ”رويكرد استنتاجى“ 
اشاره نمود. در اين رويكرد، مهم ترين عدم قطعيت ها انتخاب و هر كدام بر روى يكى از محورهاى مختصات 
قرارداده مى شوند. سپس حدود باال و پائين هر عدم قطعيت درنظر گرفته شده و با تركيب حدود، سناريوهاي 
اطالق  نامي  سناريو  هر  به  سناريوها،  درباره ى  ارتباط  و  بحث  به  كمك  براي  مي شوند.  ايجاد  ممكن الوقوع، 

مي شود كه ويژگي هاي اصلي آن را نشان مي دهد [8]. 
شكل 2، بيانگر مدلى با سه سناريو مى باشد كه، سناريوهايي انتخاب و حد باالي هر عدم قطعيت با S و حد 

پايين آن با I نشان داده شده است [5]. 

آينده پژوهى در حوزه ى انرژى و ارزيابى راهبردهاى مديريت انرژى كشور با استفاده از برنامه ريزى سناريو
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شكل2 - نمودار سه بعدى ايجاد سناريو ها [5]

 U(I  ,S ) 

I  U(I  ,S )

S 

I
I 

    S 

S 

Sce(S ,S ,I

Sce(I ,S ,S

Sce(S ,I ,

  U(I  ,S ) 

5. بررسى نوع و روش تحقيق  
پژوهش حاضر يك پژوهشى عملى است. زيرا هدف پژوهش، توصيف و تشريح روش مند مشكالت دنياى 
واقعى است و كمك شايانى در طرح راه كار هاى مناسب براى حل مشكل مى نمايد. روش تحقيق، توصيفى، 
كيفى و پيمايشى است. تحقيق توصيفى است، زيرا شامل جمع آورى اطالعات براى پاسخ به سئواالت مربوط 
به وضعيت فعلى موضوع مطالعه مى باشد و از آن جهت پيمايشى است كه هدف آن اكتشافى، توصيفى و 

تبيينى است و نتايج به دست آمده قابليت تعميم را دارد. 

6. تجزيه و تحليل و ارزيابى «راهبرد هاى مديريت انرژى در كشور»  
حوزه انرژي، يكي از زمينه هايي است كه آينده پژوهي در آن نقش مهمي دارد. امروزه عدم دسترسي به 
منابع انرژي مطمئن و ارزان، باعث شده است تا روند توسعه  اجتماعي، سياسي و اقتصادى در بسياري از 
از  نفر  ميليارد  دو  حدود  آمده،  به عمل  برآوردهاي  طبق  شود.  رو به رو  اساسي  مشكالت  با  جهان  كشورهاي 
ساكنان كره  زمين هيچ گونه دسترسي به انرژي هاي تجاري ندارند و اين مشكل به عنوان ابزاري سياسي جهت 
اعمال سياست هاي قهرآميز در كشورها به كار گرفته مى شود. بنابراين، بهره گيري مناسب از انرژي همواره 
بايد به عنوان يك اصل مهم سياست هاي اقتصاد كالن جوامع مد نظر قرار گيرد. همانطوركه در ادامه مبحث 
مشاهده مى شود، در مقايسه  ايران با كشورهاى منتخب درخصوص مصرف انرژى، به دليل برنامه ريزى هاى 
منسجم و تدوين راهبردهاى بخش انرژى، كارايى و بهره ورى همه  كشورها، از ايران بيشتر بوده است و شدت 
انرژى كمترى نسبت به ايران داشته اند. مسلماً دستيابى به چنين موفقيت هايى جز با ابزار تدوين راهبردهاى 

انرژى امكان پذير نبوده است.
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7. مقايسه  ايران با كشورهاى منتخب درخصوص مصرف انرژى  
شدت انرژى، يكى از شاخص هاى مهم در مقايسه تطبيقى استفاده از انرژى در كشورها و شاخصى براى 
تعيين كارايى انرژى در سطح اقتصاد ملى هر كشور مى باشد. اين شاخص در واقع به عنوان ”ميزان انرژى 
مصرف شده براى هر واحد از توليد“، تعريف مى شود. با بهره گيرى از اين شاخص، مى توان كارايى مصرف 

انر ژى در فعاليت هاى توليدى را مورد توجه قرار داد [4]. 
سطح  از  متأثر  مى تواند  انرژى  شدت  مى باشند.  موثر  كشور  يك  انرژى  شدت  تعيين  در  بسيارى  عوامل 
ساختمان ها،  بهينه سازى  باشد.  كشور  يك  اقتصادى  ساختار  يا  هوايى  و  آب  عوامل  زندگى،  استانداردهاى 
بهينه سازى  در  گرفته  صورت  اقدامات  مختلف،  بخش هاى  در  استفاده  مورد  سوخت هاى  تركيب  تجهيزات، 
مصرف انرژى و استفاده بهينه از انرژى، مولدهاى انرژى خارج از شبكه، حوادث طبيعى و جنگ نيز از ديگر 
كشورهاى  براى  و  مختلف  سال هاى  در  شاخص  اين  مقايسه  با  مى باشند.  انرژى  شدت  بر  تأثيرگذار  عوامل 

مختلف مى توان روند استفاده از منابع انرژى در فرآيند توليد ملى كشورها را ارزيابى نمود.
باتوجه به اطالعات مندرج در جدول 1 و اشكال 3و 4 مشاهده مى گردد كه در محاسبه  شدت مصرف انرژى، 
ايران از لحاظ مصرف انرژى به منظور توليد كاالها و خدمات، وضعيت مطلوبى نداشته است و جزء كشورهاى 
با شدت انرژى باال محسوب مى شود. بر اين اساس شدت مصرف نهايى انرژى در كشور نه تنها در مقايسه با 
كشورهاى نفت خيز بسيار باالتر است، بلكه از برخى مناطق نظير آمريكاى شمالى نيز بيشتر مى باشد [2]. در 
سال 2008 شدت انرژى مصرفى ايران بر اساس برابرى قدرت خريد 8/236 تن معادل نفت خام به ازاى يك 
ميليون دالر ارزش افزوده بوده است. در حالى كه چين، داراى شدت انرژى 3/115 تن معادل نفت خام به ازاى 
يك ميليون دالر ارزش افزوده بوده و اين رقم در آمريكا طى همان سال معادل 75/120 تن معادل نفت خام 
به ازاى يك ميليون دالر ارزش افزوده بوده است. ژاپن نسبت به ديگر كشورها، رقم كمترى را معادل 4/78 
تن معادل نفت خام به ازاى يك ميليون دالر ارزش افزوده به خود اختصاص داده است. به عبارت ديگر در 
ژاپن براى توليد يك واحد ارزش افزوده در سال 2008، كمتر از ساير كشورهاى مورد بررسى، انرژى مصرف 
شده است. همچنين در سال 2008، در سطح جهانى به طور متوسط براى توليد يك ميليون دالر ارزش 
افزوده حدود 3/120 تن معادل نفت خام انرژى مصرف شده است و اين در حالى است كه اين رقم در ايران 

نزديك به دو برابر متوسط جهانى است. 

آينده پژوهى در حوزه ى انرژى و ارزيابى راهبردهاى مديريت انرژى كشور با استفاده از برنامه ريزى سناريو
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8. بررسى «راهبرد هاي مديريت انرژي در كشور»
سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور، در ذيل موضوع بند(ج) ماده ى 155 قانون چهارم توسعه، سند توسعه 
ويژه ى مديريت انرژى در كشور را تدوين نموده است و راهبرد هاى كالن توسعه بخش انرژى اين چنين لحاظ 

شده اند [1]: 
1- حمايت از توسعه بازار انرژى و افزايش سهم بخش غير دولتى شامل بخش خصوصى و تعاونى؛

2- لحاظ كردن ديدگاه هاى اقتصاد ملى و اقتصاد بنگاه در سياست هاى اقتصاد انرژى؛
3- افزايش امنيت عرضه انرژى و بهبود كيفيت حامل هاى انرژى عرضه شده؛

4- افزايش سهم انرژى هاى تجديدپذير و پاك در سبد انرژى كشور و كاهش آلودگى هاى زيست محيطى؛
5- حمايت هاى مالى و فنى دولت از اقدامات و فعاليت هاى بهينه سازى مصرف انرژى؛

6- ايجاد تمركز در سياست گذارى و برنامه ريزى كشور؛
7- توسعه دانش بهره ورى و مديريت انرژى؛

8- هدفمند نمودن يارانه هاى انرژى؛
9- اصالح نظام قيمت گذارى حامل هاى انرژى؛

10- شفاف سازى قيمت حامل هاى انرژى و روابط مالى بين بنگاه ها؛

جدول 1 - شاخص شدت انرژى در كشورها و مناطق مختلف جهان در سال 2008 [2]

      (  /    )      (  /    )      

          
OECD76/17797/16423/10938/101

 09/20430/19519/12675/120
98/9583/13759/5439/78
28/30218/19920/15097/98

  97/26150/11854/13802/83
69/14718/15389/9130/95

   17/74975/19209/44828/115
96/75107/14422/44907/86
36/73683/20740/57384/161

 02/64113/43062/24280/162
  75/38495/32174/24479/204

  45/126038/34593/86373/236
  04/30308/19275/18927/120
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شكل3 - نمودار شدت انرژى در ايران و كشورهاى منتخب در سال 2008 بر اساس نرخ ارز [2]

شكل4 - شدت انرژى در ايران و كشورهاى منتخب در سال 2008 بر اساس برابرى قدرت خريد [2]

آينده پژوهى در حوزه ى انرژى و ارزيابى راهبردهاى مديريت انرژى كشور با استفاده از برنامه ريزى سناريو
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11- تفكيك امور حاكميتى بخش انرژى از شركت هاى دولتى و محول نمودن آن به وزارتخانه هاى ذيربط؛
منطقه اى  ارزش  اساس  بر  انرژى  عرضه كننده ى  و  توليد  بنگاه هاى  محصوالت  و  نهاده ها  مبادله ى   -12

حامل ها؛
13- گسترش فضاى رقابت در توليد برق و فرآورده هاى نفتى؛

14- تسهيل تجارت انرژى توسط بخش غير دولتى، شامل بخش خصوصى و تعاونى ايرانى؛
15- توسعه هرچه بيشتر بهره بردارى اقتصادى از منابع تجديدپذير انرژى؛  

 در ادامه، فرآيند توصيف شده به منظور ارزيابى راهبرد هاى مديريت انرژى در كشور به صورت گام به گام 
(مطابق شكل1) پياده سازى مى شود. اين فرآيند، شامل تعريف مسئله  كانوني، شناسايي مهم ترين عدم قطعيت ها، 

ايجاد سناريوها و سرانجام، ارزيابى راهبرد ها در سناريوهاى ايجاد شده مى باشد.
8-1- تبيين ”مسئله  كانوني“ 

در سال هاي اخير كانون اصلي تغيير و تحوالت اساسي در سطح جهان، انرژي و مديريت بوده است و توجه 
نوين به اين مسئله  اساسى، با نگرش به برنامه هاي توسعه پايدار و مطرح شدن مسئله  مديريت انرژي در سطح 
ملي، منطقه اي و جهاني انرژي و با هدف تأمين انرژي مطمئن و پاك براي همه انسان ها در صدر مالحظات 

قرار گرفته است. 
اغلب صاحب نظران حوزه انرژى در حال حاضر بر اين باورند كه ساختارهاى بازارهاى بين المللى انرژى در 
دو دهه  گذشته، در نتيجه  جهانى شدن و نياز روز افزون به پايدارى سيستم انرژى، دچار تغييرات بنيادين 
شده اند. از سوى ديگر ترتيبات حاكم بر تصميم گيرى در حوزه انرژى نيز دچار تغيير شده اند كه مهم ترين 

محورهاى نهادى آن عبارتند از [6]:
- تغييرات قابل توجه در نظام تك قطبى به دليل توسعه كشورهاى پرجمعيتى همچون چين، هند و برزيل 

و افزايش نقش اين كشورها در نظام تصميم گيرى جهان.
سياست گذارى  تا  شده  باعث  جهان  مناطق  از  بسيارى  در  انرژى  بازارهاى  خصوصى سازى  و  آزاد سازى   -
انرژى و به ويژه سياست هاى امنيتى كه به طور سنتى توسط دولت ها پيگيرى و انجام مى شد، امكان پذير نباشد. 
به بيان ديگر دولت ها در فضاى جديد به دنبال راهكارهاى تأمين انرژى خود در فضايى هستند كه سهم قابل 

توجهى از بازار، آزاد سازى شده و ديگر در كنترل دولت ها نيستند.
- افزايش دغدغه هاى زيست محيطى در جهان باعث شده تا تقاضا براى تأمين اهداف مربوط به آن نيز در 

مناطق مختلف به شدت افزايش يابد. 
- توسعه و نرخ باالى رشد اقتصادى كشورهاى پر جمعيتى همچون چين و هند باعث شده تا الگوى زندگى 
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در اين كشورها به شدت تحت  تأثير قرار گيرد. حركت الگوى اين كشورها به سمت الگوى مصرف مدرن به دليل 
افزايش درآمد سرانه، باعث تغيير در نظام توزيع درآمدى و نابرابرى هاى موجود در جهان شده است و لذا بر 

ساختار اجتماعى تأثيرى شگرف خواهد داشت.
حال در فضايى اين چنين آشفته، تنظيم سياست هايى كه بتواند ميان اهداف اقتصادى، زيست محيطى و 
امنيتى سيستم انرژى، توازن مطلوب را برقرار سازد؛ قطعاً بسيار با اهميت است و بسيارى از صاحب نظران آن 

را معماى انرژى ناميده اند [6]. 
در مقايسه تحوالت شدت انرژى در ايران و كشورهاى منتخب، اين نتيجه به دست آمد كه شدت انرژى 
در ايران در مقايسه با ديگر كشورها در راستاى مصرف بهينه انرژى نمى باشد (جدول 1، اشكال3و 4). از 
اين رو، به عنوان اولين گام فرآيند برنامه ريزي سناريو، بررسي راهكارهاي مديريت انرژي در كشور، به عنوان 
مسئله  كانونى اين فرآيند انتخاب شده است. مسئله  ديگر، چارچوب زماني تحليل است. طبق گزارش اداره  
آمار آمريكا، جمعيت جهان در سال 2030 به 8 ميليارد نفر خواهد رسيد[6]. افزايش جمعيت به تبع خود، 
افزايش مصرف و تقاضاى انرژى را به دنبال دارد. طبعاً در اين دوره زماني حدوداً 20 ساله،  بخش انرژي با 
طيف گسترده اي از فرصت ها و تهديدهاي راهبردي داخلي و بين المللي مواجه است. بنابراين، ”بازه  زمانى 
20 ساله“ براي چارچوب زماني تحليل انتخاب شده است تا پيچيدگي تحقيق، خيلي دور از دسترس تفكر 

انتقادي نباشد. 

8-2- جمع آوري، تجزيه وتحليل داده ها و تبيين ”عدم قطعيت ها“
در ”فرآيند برنامه ريزى سناريو“، مهم ترين گام، شناسايى عدم قطعيت ها تعيين كننده  آينده، مرتبط با مسئله  
كانونى است. به منظور شناسايى مهمترين عدم قطعيت هاى پيش رو در زمينه مديريت انرژى در كشور، پس از 
مطالعه مقاالت مرتبط در زمينه مديريت انرژى، پرسشنامه اى تنظيم گرديد و در اختيار كارشناسان و خبرگان 
حوزه مديريت انرژى در كشور قرارگرفت. شاخص هاى در نظر گرفته شده در پرسشنامه با توجه به مسائل 
اقتصادى، سياسى، زيست محيطى و نظامى كه به نحوى در امر مديريت انرژى در كشور تاثيرگذار بوده اند، 
طراحى شده است. به عنوان مناسب ترين روش نمونه گيرى براي توزيع پرسشنامه ها، روش تصادفى خوشه اى 
انتخاب و اجرا گرديده است. با توجه به جدول كهن و مورگان [3]، از آنجا كه تعداد اعضاي جامعه آماري،50 
نفر در نظر گرفته شد، تعداد اعضاي نمونه آماري، 44 نفر تعيين گرديد. روايى سئواالت پرسشنامه، توسط 
تعدادى از اساتيد و خبرگان در زمينه مديريت انرژى مورد تأييد قرار گرفت. پس از جمع آورى پرسشنامه ها، 
ابتدا پايايى و اعتبار پرسشنامه  با استفاده از نرم افزار spss و با تعيين آلفاى كرونباخ براى شاخص هاى مربوطه 

آينده پژوهى در حوزه ى انرژى و ارزيابى راهبردهاى مديريت انرژى كشور با استفاده از برنامه ريزى سناريو
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تعيين گرديد و عدد 0/902 به دست آمد كه نشان دهنده  پايايى و اعتبار مناسب سئواالت است. براى تعيين 
ليكرت  مقياس  از  گويه ها  سنجش  و  كشور“  در  انرژى  ”مديريت  بر  شاخص ها  از  هريك  تأثير گذارى  ميزان 
[3] استفاده شده و به منظور شناسايى مهمترين عدم قطعيت هاى پيش رو در زمينه مديريت انرژى كشور، 
پرسشنامه اى تنظيم گرديد و در اختيار كارشناسان و خبرگان در زمينه مديريت انرژى در كشور قرارگرفت. 
در اين پرسشنامه براى تعيين ميزان تأثير گذارى هريك از شاخص ها بر ”مديريت انرژى در كشور“ و سنجش 
گويه ها از روش طيف ليكرت [3] استفاده شده و به منظور مشخص نمودن ميزان اهميت و رتبه بندى عدم 
 قطعيت هاى پيش رو در زمينه مديريت انرژى، از روش تاپ سيس1 و آزمون هاي T استيودنت2 و رتبه بندي 
مهم ترين  مذكور،  آزمون هاي  از  حاصل  نتايج  اساس  بر  است.  گرديده  استفاده   SPSS محيط  در  فريدمن3 
عوامل تأثيرگذار بر مديريت انرژى در كشور مشخص گرديدند. در ادامه، به معرفي مختصر روش هاي آماري 

فوق پرداخته شده است:

8-2-1- روش تاپسيس
مدل اولويت بندي تاپ سيس توسط هوانگ و يون4 در سال 1981 پيشنهاد شد. اساس اين روش بر اين 
مفهوم استوار است كه گزينه انتخابى، بايد كمترين فاصله را با راه حل ايده آل مثبت (بهترين حالت ممكن) و 
بيشترين فاصله را با راه حل ايده آل منفى (بدترين حالت ممكن) داشته باشد. فرض بر اين است كه مطلوبيت 
يك  فاصله  گرفتن  نظر  در  بر  عالوه  روش  اين  در  است.  كاهشى  يا  افزايشى  يكنواخت  طور  به  شاخص،  هر 
گزينه   از نقطه ايده آل، فاصله آن از نقطه ايده آل منفى هم در نظر گرفته مى شود. بدان معنى كه گزينه 
انتخابى بايد داراى كمترين فاصله از راه حل ايده آل مثبت بوده و در عين حال داراى دورترين فاصله از راه 

حل ايده آل منفى باشد.
واقعيات زير بنايى اين روش بدين قرار است :

الف) مطلوبيت هر شاخص بايد به طور يكنواخت افزايشى (يا كاهشى) باشد (هر چه   بيشتر، مطلوبيت 
بيشتر و يا برعكس) كه بدان صورت بهترين ارزش موجود از يك شاخص نشان دهنده ايده آل مثبت آن بوده 

و بدترين ارزش موجود از آن مشخص كننده ايده آل منفى براى آن خواهد بود.
ب) فاصله يك گزينه از ايده آل مثبت (يا از ايده آل منفى) ممكن است بصورت فاصله اقليدسى (از توان 
دوم) و يا به صورت مجموع قدر مطلق از فواصل خطى محاسبه گردد كه اين امر بستگى به نرخ تبادل و 

جايگزينى در بين شاخص ها دارد.
اين الگوريتم داراى مراحل زير مى باشد:

1- Topsis
2- T -student
3- Friedman Test
4- Hwang and Yoon 
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قدم يكم: تبديل ماتريس تصميم گيرى موجود به يك ماتريس ” بى مقياس شده ” با استفاده از فرمول:
 

قدم دوم: ايجاد ماتريس ”بى مقياس وزين“ با مفروض بودن بردار W به عنوان ورودى به الگوريتم. يعنى :

 
 

به طورى كه N ماتريسى است كه امتيازات شاخص ها در آن ” بى مقياس ” و قابل مقايسه شده است و 
W ماتريسى است قطرى كه فقط عناصر قطر اصلى آن غير صفر خواهد بود.
قدم سوم : مشخص نمودن راه حل ايده آل مثبت و راه حل ايده آل منفى

براى گزينه ايده آل مثبت  (A+ ) و ايده آل منفى (A-) داريم: 
 
 

قدم چهارم: محاسبه اندازه فاصله گزينه i ام با ايده آل با استفاده از روش اقليدسى بدين صورت محاسبه   
مى گردد:

قدم پنجم: محاسبه نزديكى نسبى A به راه حل ايده آل به صورت زير تعريف محاسبه مى شود :

 
قدم ششم: در ادامه براساس ترتيب نزولى cl گزينه هاى موجود از مساله مفروض رتبه بندى مى گردند. 

در هنگام اجراى اين روش بايد به اين نكات توجه نمائيم :

 

    }     1 2  =     }     1 2  =

0/5 1 2      = {       =  

0/5 1 2      ={      =  

آينده پژوهى در حوزه ى انرژى و ارزيابى راهبردهاى مديريت انرژى كشور با استفاده از برنامه ريزى سناريو
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17 فصلنامه بهبود مديريت- شماره 18- زمستان1391

1- اطالعات ورودى به روش تاپسيس شامل بردار اوزان (W) براى شاخص ها بوده و خروجى آن بصورت 
رتبه بندى براى گزينه ها مى باشد.

2- فرض تاپسيس بر اين است كه مطلوبيت براى هر يك از شاخص ها بطور يكنواخت افزايشى (يا كاهشى) 
است كه اين فرض براى اكثر موارد نيز فرض معتبرى است.

3- براى محاسبه فاصله گزينه Ai از ايده آل مى توان از ” فواصل بلوكى“ استفاده نمود. به طورى كه براى 
فاصله بين دو گزينه Ai و Ak با استفاده از فواصل بلوكى مى توان نشان داد كه k يك ثابت مثبت و معلوم 
است. اين رابطه مى رساند كه گزينه با كوتاهترين فاصله از ايده آل به ناچار داراى بيشترين فاصله از ايده آل 

منفى خواهد بود، در حالى كه اين اصل براى مقياس اقليدسى صحت ندارد.
4- استفاده از ”فواصل بلوكى“ براى مواردى مناسب است كه نرخ تبادل و جايگزينى در بين شاخص ها 
ثابت و برابر با واحد است (λ = 1). نرخ تبادل در بين دو شاخص برابر با نسبتى از تغيير در يك شاخص است 

كه دقيقا تغييرى در شاخص دوم را جبران مى كند.
5- ثابت بودن نرخ جايگزينى به ازاى (λ =1 ) مى رساند كه منحنى هاى بى تفاوتى به صورت خط مستقيم 

و با شيب -1 خواهند بود. الزم به ذكر است موارد با نرخ تبادل ثابت براى تصميم گيرى مى تواند نادر باشد.
6- مناسب ترين گزينه از روش تاپسيس با استفاده فواصل بلوكى براى مواردى مى باشد كه نرخ تبادل در 

( λ = 1 يعنى) بين شاخص هاى موجود ثابت باشد

8-2-2- آزمون T استيودنت
جهت بررسى و تبيين وضعيت شاخص هاي تاثيرگذار بر مديريت انرژي در كشور در وضعيت موجود، آزمون 
آمارى T استيودنت نيز مورد استفاده قرار گرفته است. در تحليل تاثيرگذاري شاخص هاي موثر بر مديريت 

انرژي در كشور، فرضيه هاى آمارى زير مد نظر قرار داده شده است:
 

كه عدد 3 ، حد وسط در طيف ليكرت حساب مى شود يعنى ميانگين شاخص مورد نظر نزديك يا كمتر 
از عدد 3 است. 

 
يعنى ميانگين شاخص مورد نظر از حد متوسط بيشتر است. اين فرضيه ها جهت بررسى وضعيت شاخص 

مورد توجه قرار گرفته اند.
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8-2-3- آزمون رتبه بندي فريدمن
اين  رتبه بندى  و  كشور“  در  انرژى  ”مديريت  بر  تاثيرگذار  شاخص هاي  وضعيت  تبيين  و  بررسي  جهت 
شاخص ها، بدان علت كه پاسخ هاي ارائه شده بر اساس طيف ليكرت مي باشند، مي توان از تجزيه و تحليل 

واريانس فريدمن نيز استفاده نمود. اين تحليل به دنبال اثبات يكي از فرضيات زير مي باشد:
H0: از نظر پاسخ دهندگان، شاخص هاى موثر بر مديريت انرژي در كشور داراي اهميت يكسان هستند.

H1: از نظر پاسخ دهندگان، شاخص هاى موثر بر مديريت انرژي در كشور داراي اهميت يكسان نيستند.

 پس از معرفي اجمالي روش هاي آزمون پژوهش، به عنوان يك تحقيق عملى، راهبرد هاى مديريت انرژى 
كشور بر اساس فرآيند ارائه شده مورد تجزيه و تحليل و ارزيابى قرار گرفته اند.  

ازروش  استفاده  با  كشور  در  انرژى  مديريت  بر  تأثيرگذار  شاخص هاى  رتبه بندى   -4-2-8
تاپ سيس

با انجام آزمون رتبه بندي تاپ سيس براي اولويت بندي شاخص هاي تاثيرگذار بر مديريت انرژي در كشور، 
ترتيب اولويت و اهميت شاخص هاي موثر بر مديريت انرژي در كشور به قرار جدول 2 مي باشد: 

آينده پژوهى در حوزه ى انرژى و ارزيابى راهبردهاى مديريت انرژى كشور با استفاده از برنامه ريزى سناريو
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19 فصلنامه بهبود مديريت- شماره 18- زمستان1391

جدول 2 - رتبه بندى شاخص هاى تأثيرگذار بر مديريت انرژى در كشور با استفاده ازروش تاپسيس
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 T 8-2-5- رتبه بندى شاخص هاى تأثيرگذار بر مديريت انرژى در كشور با استفاده از آزمون
استيودنت

از آنجا كه نمونه آماري تحقيق نرمال درنظر گرفته شده (تعداد خبرگان تكميل كننده پرسشنامه بيشتر از 
30 نفر بوده و فقط اعضاي مذكور پرسشنامه را تكميل نموده اند)، از آزمون تي -استيدونت و مقايسه ميانگين 
شاخص ها نيز استفاده شده است. با انجام آزمون تي-استيودنت به منظور اولويت بندي شاخص هاي تاثيرگذار 
بر مديريت انرژي در كشور، ترتيب ميانگين شاخص هاي موثر بر مديريت انرژي در كشور به قرار جدول3  

مي باشد:

آينده پژوهى در حوزه ى انرژى و ارزيابى راهبردهاى مديريت انرژى كشور با استفاده از برنامه ريزى سناريو
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جدول 3- رتبه بندى شاخص هاى تأثيرگذار بر مديريت انرژى در كشور با استفاده از آزمون تي استيودنت
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همچنين در جدول 4، اختالف ميانگين شاخص هاي موثر در مديريت انرژي در كشور با عدد سه، مؤيد 
وضعيت شاخص هاي موثر در مديريت انرژي جدول 3، مي باشد. 

  One-Sample Test -4 جدول
Test Value = 3

  ( ) 
95

 
 

Sig.  
(2-tailed)

 
 

T  (   )   

  

        1 
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آزمون  از  استفاده  با  كشور  در  انرژى  مديريت  بر  تأثيرگذار  شاخص هاى  رتبه بندى   -6-2-8
فريدمن

عالوه بر استفاده از روش هاي تاپ سيس و آزمون تي استيودنت، جهت بررسي وضعيت هر يك از شاخص هاى 
تاثيرگذار بر مديريت انرژي در كشور و رتبه بندى آنان، از طريق تجزيه و تحليل فريدمن، به دنبال اثبات يكي 

آينده پژوهى در حوزه ى انرژى و ارزيابى راهبردهاى مديريت انرژى كشور با استفاده از برنامه ريزى سناريو
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از فرضيات زير هستيم:
H0: شاخص هاى موثر بر مديريت انرژي در كشور داراي اهميت يكسان هستند.

H1: شاخص هاي موثر بر مديريت انرژي در كشور داراي اهميت يكسان نيستند.

همانگونه كه در جدول 5 مالحظه مي گردد، ميزان آماره خي دو جهت اثبات يكي از فرضيات فوق برابر 
234.712 با درجه آزادي 24 و سطح معناداري 0.001 است. چون ميزان سطح معناداري (0.001) از ميزان 
خطاي نوع اول در سطح 0.05كمتر است، لذا فرض يكسان بودن اهميت شاخص هاى تاثيرگذار بر مديريت 
انرژي در كشور رد مي گردد و بنابراين شاخص هاي مذكور داراي اهميت يكسان نيستند. بنابراين به منظور 
 6 جدول  شرح  به  آن  نتايج  كه  شود  مى  استفاده  فريدمن  اولويت بندي  آزمون  از  شاخص ها،  اولويت بندي 
مي باشد. در اين جدول شاخص هاي تاثيرگذار بر مديريت انرژي در كشور با درنظر گرفتن نمره ميانگين براي 

تعيين رتبه و به ترتيب اهميت ارائه شده اند:  

جدول 5- بررسي شاخص هاي موثر بر مديريت انرژي در كشور با استفاده از آزمون فريدمن

         

    234,712
 24

     44  
   0,001
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جدول 6-  رتبه بندى شاخص هاى تأثيرگذار بر مديريت انرژى در كشور با استفاده از آزمون فريدمن
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8-2-7- مهمترين عدم قطعيت هاى پيش رو در زمينه مديريت انرژى 
با مقايسه جداول 2، 3 و6 و بررسي نتايج حاصل از آزمون هاي تاپ سيس، تي-استيودنت و فريدمن، پنج 
اولويت مهم تأثيرگذار بر مديريت انرژى در كشور كه در هر سه جدول مذكور مشترك مي باشند، مطابق 

جدول 7  قابل ارائه هستند:

جدول 7- شاخص هاي اولويت دار تاثيرگذار بر مديريت انرژي در كشور

بنابراين با توجه به نتايج بدست آمده و پنج شاخص اصلي تاثيرگذار بر مديريت انرژي كشور، سه عدم قطعيت  
پيش رو در زمينه مديريت انرژى در كشور به ترتيب عبارتند از:

الف) سياست خارجى كشور در رابطه با ساير كشورها و روندهاى حاكم بر بازارهاى بين المللى (تحريم- 
تعامل)؛

ب) مشاركت بخش خصوصى و جذب سرمايه هاى خارجى در بخش انرژى كشور (كم-زياد)؛
ج) وضع قوانين و مقررات، در مقابل مخاطرات زيست محيطى مصرف انرژى (مقررات قديم- جديد)؛

8-3- ايجاد سناريوها
در اين بخش، بر اساس مهم ترين عدم قطعيت هاى شناسايى شده با استفاده از رويكرد استنتاجى، سناريوها 
ايجاد مى شوند. مطابق شكل5، هر  عدم قطعيت  بر روى يك محور نشان داده شده است. بر اساس قواعد تعامل، 
با تركيب حدود باال و پائين هر عدم قطعيت ودرنظر گرفتن فضاى 3بعدى مكعب، 8 سناريوى مختلف قابل 
ايجاد است. ولى از آنجا كه در تدوين راهبرد ها عالوه بر آنكه مى بايست راه كارهاى مهم در مورد رويارويى با 
رخدادها و بحران هاى احتمالى (راهبرد هاى تدافعى) را لحاظ نمود، مى بايست به دنبال راه كارهايى جهت 
بهره گيرى از فرصت ها (راهبرد هاى تهاجمى) نيز بود، بنابراين به منظور ارزيابى راهبرد هاى مديريت انرژى 
در كشور و بررسى كارآمدى راهبرد هاى طراحى شده در همه شرايط، مى بايست محيط هاى مختلفى را درنظر 

        3   
1         
2              
3                 

 
4              
5           
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گرفته و راهبرد هاى موجود را در آن محيط ها مورد سنجش قرار داد. به اين منظور سه محيط يا سه سناريوى 
احتمالى زير قابل بيان است كه درادامه توضيح داده مى شوند: 

- سناريوى خوش بينانه يا ”سناريوى فن ساالر“ كه در برگيرنده بهترين حالت ممكن مى باشد.
- سناريوى بدبينانه يا ”سناريوى ركود ” كه دربرگيرنده بدترين حالت ممكن مى باشد.

- سناريوى ميانه يا ”سناريوى خودكفايى“ كه حالتى مابين دو حالت اول مى باشد.

شكل 5- تركيب عدم قطعيت هاى كليدى براى ايجاد سناريو ها

  

 

       

1 :

 

 

   

2 :

3 : 

8-3-1- تجزيه و تحليل ”سناريوى فن ساالر“
با وجود امنيت پايدار و بلندمدت انرژى و ثبات سياسى و اجتماعى در كشور و در منطقه از يك سو و از 
سوى ديگر با پيوستن ايران به سازمان تجارت جهانى (WTO)، تحريم ها توسط مكانيسم هاى اين سازمان 
به طور خودكار برداشته مى شوند. متعاقب با رشد چشمگير تجارت جهانى، رشد و گسترش عرضه جهانى انرژى 
را خواهيم داشت. بنابراين نيازمند سرمايه گذارى در حلقه هاى مختلف زنجيره ى تأمين انرژى خواهيم بود. از 
آنجا كه ثبات سياسى و اقتصادى در منطقه، بر امنيت عرضه انرژى تأثيرگذار مى باشد، بر همين اساس ريسك 
سرمايه گذارى در كشور پايين است و منجربه جذب سرمايه هاى داخلى و خارجى در راستاى توسعه ظرفيت 
توليد انرژى در كشور مى شود. با حمايت از بخش خصوصى، از يك سو زمينه الزم براى جذب سرمايه ها، 

آينده پژوهى در حوزه ى انرژى و ارزيابى راهبردهاى مديريت انرژى كشور با استفاده از برنامه ريزى سناريو

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hiv

e 
of

 S
ID

27 فصلنامه بهبود مديريت- شماره 18- زمستان1391

افزايش رقابت، افزايش بهره ورى، هدفمند شدن يارانه ها و ... ايجاد مى گردد و از سوى ديگر، بخش مهمى 
از ظرفيت هاى دولت كه صرف امور مربوط به انرژى مى شود، آزاد شده و توانايى دولت در پرداختن به امور 
اقتصادى، فرهنگى و سياسى بيشتر مى شود. با توجه  جدى مسئولين، زيرساخت هاى اقتصادى و آموزشى الزم 
در زمينه مديريت بهينه انرژى پيگيرى مى شود و مقررات قديمى در زمينه مقابله با خطرات زيست محيطى، 
مصرف انرژى و كنترل آالينده هاى ناشى از مصارف انرژى اصالح مي گردد و استفاده از انرژى هاى تجديدپذير 

نيز سرلوحه  سرمايه گذارى بخش انرژى كشور خواهد شد. 

 8-3-2- تجزيه و تحليل ”سناريوى ركود“
تيرگى روابط سياسى و وجود تحريم هاى سياسى و اقتصادى، سبب مى گردد تا جريان آزاد منابع مالى و 
فناوري تحت تأثير قرار گيرد كه اين پديده در ميان مدت و در بلندمدت، امنيت عرضه انرژى را با مخاطره 
مواجه مى نمايد. همچنين اين تحريم ها سبب مى گردد كشور ايران از دسترسى به بازارهاى بزرگ محروم 
شود و ضريب امنيت تقاضاى انرژى از ايران كاهش يابد. تهديدات برخى قدرت ها براى تحريم شركت هاى 
بين المللى جهت ممانعت از سرمايه گذارى در بخش انرژى و انتقال فناوري هاى نو با آاليندگى كمتر و برخورد 
سياسى با مقوله  انرژى، امنيت انرژى كشور را تحت الشعاع قرار داده است. لذا بخش خصوصى هم مايل به 
وجود  عدم  و  اقتصادى  مشكالت  وجود  به دليل  سناريو،  اين  در  بود.  نخواهد  انرژى  بخش  در  سرمايه گذارى 
امنيت انرژى در كشور، مقررات و قوانين پيشين در زمينه حفظ محيط زيست، ثابت مانده و به دليل تحريم و 
عدم دسترسى به فناورى هاى نو با آاليندگى كمتر، ارگانيسم هاى زنده در محيط زيست دچار آسيب مى شوند.

 8-3-3- تجزيه و تحليل ”سناريوى خودكفايى“
به دليل اعمال تحريم ها و ادامه  تيرگى روابط سياسى، ريسك سرمايه گذارى در ايران باال بوده و مسلماً 
بر  منفى  تأثيرات  از  حكايت  بالقوه  و  مى باشد  توليد  ظرفيت  افزايش  فقدان  معناى  به  سرمايه گذارى،  عدم 
امنيت عرضه انرژى خواهد داشت. اگر چه محدوديت هاى سياسى مانعى براى ورود برخى كشورها به حوزه 
انرژى ايران مى شود، اما سياستمداران با اتخاذ سياست هاى اصولى، با اين محدوديت ها مقابله مى نمايند و 
سرمايه هاى موجود، به منظور توسعه بخش انرژى، جذب مى گردد. بر اساس اين فرض كه يكى از عوارض 
مهم برون زاى مصرف انرژى، تأثير گذارى آن بر آالينده هاى زيست محيطى كشور است، مقررات قديمى در 
زمينه مقابله با خطرات زيست محيطى اصالح شده و بخش هاى جديدى به آن اضافه مى گردد و استفاده از 
انرژى هاى تجديد پذير، سرلوحه  سرمايه گذارى بخش انرژى كشور خواهد شد. زيرا دسترسى به اين منابع، 
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هميشگى بوده و با سرمايه گذارى هاى اندك، قابل توليد هستند. از آنجاكه استفاده از انرژى هاى تجديدپذير، 
حفظ محيط زيست و در امان بودن جامعه  بشرى از خطرات زيست محيطى را به دنبال دارد و از آنجاكه هدف 
دولت، مديريت بهينه انرژى و تشويق بهينه سازى مصرف انرژى است. مع الوصف اصالح نظام قيمت گذارى 
و هدف مند نمودن يارانه ها مدنظر قرار مى گيرد. زيرا اين دو ابزار، از ابزارهاى اساسى تشويق به بهينه سازى 

مصرف انرژى و گسترش عدالت اجتماعى هستند.

8-4- تجزيه و تحليل و ارزيابى راهبرد ها 
با توجه به مقوله ها و تجزيه و تحليل هاى تبيين شده در متن مقاله، با استفاده از سناريوهاى ايجاد شده، 
راهبرد هاى مديريت انرژى در كشور را مورد تجزيه و تحليل و ارزيابى قرار مى دهيم. بر اين اساس، 15 راهبرد 
مديريت انرژى در كشور، در قالب 3 سناريوى مورد اشاره بررسى مى گردند. با تحليل عملكرد هر راهبرد در 
هركدام از سناريوها، مشخص مى گردد كه يك راهبرد خاص در كدام سناريوها موفق و در كداميك ناموفق 

عمل مى نمايد.

8-4-1- ارزيابى راهبرد ها در ”سناريوى فن ساالر“
حلقه هاى  در  سرمايه گذارى  به  نياز  انرژى،  جهانى  تجارت  چشم گير  رشد  و   WTO به  ايران  پيوستن  با 
مالى  منابع  تأمين  الگوى  از  استفاده  ترديد،  بدون  مى گردد.  احساس  كامًال  انرژى،  تأمين  زنجيره   مختلف 
انتقال،  و  بهره بردارى  ساخت،  قراردادهاى  نظير  انرژى،  صنعت  در  قراردادها  جذابيت  افزايش  انعطاف پذير، 
قراردادهاى بيع متقابل در كنار اصالح نظام قيمت گذارى، هدفمند نمودن يارانه ها در بخش انرژى و افزايش 
حمايت هاى قانونى از سرمايه گذاران داخلى و خارجى، مى تواند نقش مؤثرى در تأمين منابع مالى در اين 
بخش داشته باشد، چراكه ثبات سياسى و اقتصادى در منطقه، بر امنيت عرضه انرژى، تأثيرگذار بوده است. 
بنابراين، ريسك سرمايه گذارى در كشور، پايين است. لذا راهبرد هاى 1، 3، 8 و 9 در جدول 7، در اين سناريو 

كارساز هستند.
با توجه جدى مسئولين و قانون گذاران، زيرساخت هاى اقتصادى و آموزشى الزم در زمينه مديريت بهينه 
انرژى، اصالح شده و بخش هاى جديدى به آن اضافه مى شود. لذا راهبرد هاى 5 و 7 در اين سناريو مورد توجه 

قرار گرفته اند.
با حمايت از بخش خصوصى، از يك سو زمينه الزم براى جذب سرمايه ها، افزايش رقابت، افزايش بهره ورى، 
كاهش تلفات، هدف مند شدن يارانه ها و نهايتاً كاهش هزينه  تمام شده  انواع انرژى ايجاد مى گردد. از ديگر 

آينده پژوهى در حوزه ى انرژى و ارزيابى راهبردهاى مديريت انرژى كشور با استفاده از برنامه ريزى سناريو
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سو، بخش مهمى از ظرفيت هاى دولت كه صرف امور مربوط به انرژى مى شود، آزاد شده و توانايى دولت در 
پرداختن به امور اقتصادى، فرهنگى و سياسى بيشتر مى شود. لذا راهبرد هاى 11، 13 و 14 در اين سناريو 

كارا هستند.
با تنظيم قوانين محدودكننده به منظور كاهش گازهاى گلخانه اى، استفاده از انرژى هاى تجديدپذير سرلوحه  
سرمايه گذارى بخش انرژى كشور خواهد شد. استفاده از انرژى هاى تجديدپذير، سرانجام حفظ محيط زيست 
و همچنين در امان بودن جامعه  بشرى از خطرات زيست محيطى را به دنبال دارد. لذا، راهبرد هاى 4 و 15 

در اين سناريو مؤثر واقع مى شوند.

8-4-2- ارزيابى راهبرد ها در ”سناريوى ركود“
...، ريسك سرمايه گذارى در كشور را افزايش مى دهد. تهديدات  ادامه  تيرگى روابط سياسى، تحريم ها و 
برخى قدرت ها براى تحريم شركت هاى بين المللى جهت ممانعت از سرمايه گذارى در بخش انرژى و انتقال 
تحت الشعاع  را  كشور  انرژى  امنيت  انرژى،  مقوله   با  سياسى  برخورد  و  كمتر  آاليندگى  با  نو  فناوري هاى 
پس  نيست.  تجديدپذير  انرژى هاى  بخش  در  سرمايه گذارى  به  مايل  نيز  خصوصى  بخش  لذا  مى دهد.  قرار 

راهبرد هاى 4 و 15 نيز در اين سناريو كارساز نيستند. 
وجود تحريم هاى سياسى و اقتصادى سبب مى گردد تا جريان آزاد منابع مالى و فناوري، تحت تأثير قرار  
گيرد كه اين پديده در ميان مدت و در بلندمدت، امنيت عرضه انرژى را با مخاطره مواجه مى نمايد. لذا راهبرد 
3 در اين سناريو با مشكل مواجه مى گردد. همچنين اين تحريم ها سبب مى گردد كشور ايران از دسترسى به 
بازارهاى بزرگ محروم شود و ضريب امنيت تقاضاى ايران كاهش يابد. اما عرضه كنندگان انرژى تمايل دارند 
براى انرژى  كه توليد كرده اند و براى آن هزينه  زيادى صرف نموده اند، تقاضاى كافى وجود داشته باشد. لذا 

راهبرد هاى 1، 3 و 14 در اين سناريو كارساز واقع نمى گردند.
در اين سناريو، به دليل وجود مشكالت اقتصادى و عدم وجود امنيت انرژى در كشور، مقررات و قوانين 
پيشين در زمينه حفظ محيط زيست، ثابت مانده است و به دليل تحريم و عدم دسترسى به فناورى هاى نو با 
آاليندگى كمتر، ارگانيسم هاى زنده در محيط زيست، دچار آسيب مى شوند. بنابراين، ساير راهبرد ها نيز به 

نحوى در اين سناريو ناكارا به نظر مى رسند.

8-4-3- ارزيابى راهبرد ها در ”سناريوى خودكفايى“
مسلماً  و  دهند  مي  افزايش  را  كشور  در  سرمايه گذارى  ريسك  تحريم ها،  وجود  و  سياسى  روابط  تيرگى 
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عدم سرمايه گذارى، به معناى فقدان افزايش ظرفيت توليد بوده و بالقوه حكايت از تأثيرات منفى بر امنيت 
با  فعال،  ديپلماسى  نيز  و  اصولى  سياست هاى  برخى  اتخاذ  با  سياستمداران  اما  داشت.  خواهد  انرژى  عرضه 
اين محدوديت ها مقابله نموده و بسيارى از كشورهاى اروپايى و شركت هاى وابسته، اقدام به سرمايه گذارى 
در ايران مى نمايند. لذا راهبرد 2 و3 در اين سناريو تا حدودى كارآ مى باشد. از سوى ديگر با توجه جدى 
مسئولين به تكميل زير ساخت هاى اقتصادى و آموزشى الزم در زمينه مديريت  انرژى و با اتخاذ سياست هاى 
كشور  در  موجود  سرمايه هاى   ... و  سرمايه گذارى  براى  نياز  مورد  مالى  منابع  تأمين  نظير  مناسب  حمايتى 
به منظور توسعه بخش انرژى جذب مى گردد. لذا راهبرد هاى 1، 5، 6 و 7 در اين سناريو كارساز واقع مى شوند. 
مشاركت بخش خصوصى در تأمين انرژى، بخش مهمى از ظرفيت هاى دولت را كه صرف اين امر مى شود آزاد 
نموده و توانايى دولت در پرداختن به ساير امور اقتصادى، فرهنگى و سياسى را بيشتر مى نمايد. لذا راهبرد 

11 در اين سناريو كارساز است.
سرمايه گذارى  سرلوحه   تجديد پذير،  انرژى هاى  از  استفاده  انرژى،  امنيت  سياست هاى  و  قوانين  تنظيم  با 
بخش انرژى كشور خواهد شد. لذا راهبرد هاى 4 و 15 در اين سناريو تا حدودى كارا هستند. از آنجا كه هدف 
دولت، تشويق بهينه سازى مصرف انرژى است، لذا اصالح نظام قيمت گذارى و هدف مند نمودن يارانه ها مدنظر 
سياست گذاران قرار مى گيرد. زيرا اين دو ابزار، از ابزارهاى مهم و اساسى تشويق و بهينه سازى مصرف انرژى و 

گسترش عدالت اجتماعى هستند. لذا راهبرد هاى 8، 9 و 10 در اين سناريو كارا هستند.
قرار  شده  تبيين  سناريوهاى  مقابل  در  راهبرد ها  از  يك  هر  مى شود،  مالحظه   8 جدول  در  كه  همانطور 
گرفته اند و به هر راهبرد در هر سناريو درجه اى تعلق گرفته است (از درجه A كه نشان دهنده  عملكرد قوى، 

تا درجه  C  كه نشان دهنده  عملكرد ضعيف در سناريوى مربوطه است).

آينده پژوهى در حوزه ى انرژى و ارزيابى راهبردهاى مديريت انرژى كشور با استفاده از برنامه ريزى سناريو
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جدول 8- ارزيابى راهبرد ها در هر يك از سناريوها

  
         

1 -                AC  A
2 -              ACB
3 -            ACB
4 -                  ACB
5 -              ACA
6 -         ACA
7 -        ACA
8 -       ACA
9 -       ACA

10-           ACA
11-                  ACA
12-                  ACB
13-          ACA
14-             ACB
15-          ACB

9. جمع بندى و نتيجه گيرى
مسلماً نقش حياتى انرژى در دنياى امروز، با سرنوشت اقتصاد جهانى گره خورده است. در كشور ايران 
نيز با وجود منابع عظيم انرژى، مسئله  انرژى و تدوين راهبرد كالن آن بسيار با اهميت و حياتى است. 
نتايج مكتسبه از تجزيه و تحليل و ارزيابى راهبرد هاى مديريت انرژى در كشور بيانگر اين امر است كه 
تعدادى از راهبرد ها تنها در يك يا دو سناريو، مفيد و قوى ملحوظ مى شوند و در بقيه دچار ضعف هستند. 
بنابراين لحاظ كردن راهبرد هاى چند وجهى كه بتوانند در موقعيت هاى متفاوت، پاسخگوى موقعيت باشند 
الزم و ضرورى به نظر مى رسد. متعاقب نتايج حاصل از بررسى ”راهبرد هاى مديريت انرژى“ با استفاده از 
”برنامه ريزى سناريو“ مشخص مى گردد كه مصرف انرژى در ايران، مديريت نشده و ضرورتاً بخش انرژى، 
نيازمند تدوين راهبرد هاى مديريت انرژى با نگاه يكپارچه به اين بخش است. بازنگرى و تدوين مجدد 
اين راهبرد ها تنها راه موفقيت بلندمدت و آتى بخش انرژى است. مسلماً منظور از راهبرد هاى مديريت 
انرژى در كشور، فقط تدوين يك طرح جامع براى همه  زير مجموعه هاى انرژى نيست، بلكه يك مرجع 
اقتدار  سياست گذارى،  و  تصميم گيرى  از  پس  كه  است  نياز  مورد  سياست گذار  و  تصميم گيرنده  عالى 
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ابزارهاى  از  يكى  مسلماً  باشد.  داشته  را  خود  تصميمات  گذاشتن  اجرا  به  براى  قانونى  اختيارات  و  الزم 
تصميم گيرى براى تدوين ”راهبرد هاى مديريت انرژى“ در كشور و اتخاذ تصميمات صحيح علمى، وجود 
يك بانك اطالعاتى جامع در اين خصوص است كه در صورت ضرورت و تشخيص مى تواند با همكارى 
مجدانه  كليه  دستگاه هاى مرتبط با بخش انرژى كشور ايجاد گردد تا در تنظيم برنامه هاى كالن و نظارت 

و كنترل بخش انرژى، يارى دهنده و مؤثر باشد. 
با لحاظ نمودن مقوله هاى فوق الذكر و همچنين نتايج حاصل از ”ارزيابى راهبرد هاى مديريت انرژى 
در كشور“ با استفاده از ”برنامه ريزى سناريو“، ايجاد يك مرجع سياست گذارى يكپارچه  انرژى در كشور 
به منظور بررسى مجدد در خصوص تدوين دوباره  راهبرد هاى بخش انرژى در كشور ضرورى به نظر مى رسد. 
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