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تاريخ دريافت4911/20/02 :

2

تاريخ پذيرش4911/23/20 :

چکيده
بر اساس مواا  22و  22ابالغو برااموش م وم عاسووش عاسوم معوام موروم رهبوری ،ب ودهای  11 ،9و 11
سیاستهای کل اقتصا معاومت

ر راستای عاسوش عراازیت و زیرساختهای مرباطوش و همچ وی سیاسوتهوای

کل ارام ر چ مااداز  1111ر ستیاب بش سهم بی تر از بازار حملواعل بی الملل از یو سوا و اقوداماال مزم
جهت کاهش اعکا بش رآمدهای افتو از سوای ی ور عاسووش عراازیوت جهوت ادوزایش رآمودهای ارزی بورای
ست اههای متال ازجملش راهآه جمهاریاسالم ایران الزام است .ا اه بش آمار عملکور ه سواگ شتموتش ر
جا ه و ریل باوجا عمام عالشهای صارال شردتش ،بیاا ر دراز و درو اموا بوا رشرسویان کاه و اسوت .امورا
اطالعاع بر وضویت راهشترها ،رصد براامشهای ک ارهای عضا راهشتر ،اطوال از اقوداماال و برااموشهوای آعو
رقبا ،استفا ه از روشهای آی دهپژوه

ر سامااده وضویت امواره موده ،خصاصواد یودباا را عأکیود مو ک ود.

طراح و بشکارشیری سامااش یدباا م عاااود بودون شتتوت ر اقوداماال و سواختار ماجوا بوا جمو آوری و
عجزیشوعحلیل ا ه ها مکل و اا اقداماال مار ایاز را عویوی امایود .پوژوهش حاضور ازارور هود عاسووشای و
کاربر ی ،بش لحاظ روش کیف است و عالش م ک د بوا اسوتفا ه از روش ا ه ب یوا بوا اعکوا بوش مب وای حعوایو و
واقویاال ماجا و از طریو جم آوری ارامم د ا هها ،بش عحعیو بپر از و ر ا امش با عالید ا ههوای مار ایواز بوش
اجزاء ،مکل ارعباطاال ،شر ش اطالعاال ،ساختار و موماری سامااش ست یابد.
کليد واژهها :ترانزيت ،راهگذر ،سامانه ،آيندهپژوهي ،ديدباني.

 .1عضا هیئت علم

اا

اه و پژوه

اه عال

 .2اا جای کتری اا کده مدیریت اا

دا مل و عحعیعاال راهبر ی

اه عال

دا مل  ،ایمیلe_mohammadiir@yahoo.com :

مقدمه
ماقویت جغرادیای ک ارمان ر ارعباط با و اعحا یش بی المللو آسویا –اقیاااسویش ب وام
اسکاپ و اعحا یش اروپا همچ ی قرار شردت

ر متیر راه ترهای قدیم و جدید مماگ –

ج اب و مرق –غرب و مهمعر از همش ارعبواط متوتعیم بوا آبهوای آزا م جور بوش ایجوا
ویژش های ممتازی مده است کش با براامشریزی و اقدام بشماق مو عاااود م جور بوش رمود
دصل امش علم مطالواال مدیریت راهبر ی دا مل  ،ساگ چهارم ،مماره  ،11عابتتان 1999

عراازیت کام ما .
پس از دروپام ماروی و ظهار جمهاری های عازه استعالگ یادتش ر آسیای مرکوزی،
جابجای کام ر ارعباط بی مرق ور و اروپا همچ ی متیر یکپارچش عأمی اارژی و کام
چار عغییراع مد .بازی ران و ک ارهای جدید برای ادوزایش رآمود اامو از حجوم و
سهم عراازیت کام عالوه بر ععایت زیرساخت های خا سیاست هوا و اقوداماال متوود ی
ازجملش ای ادزایش عفاهم اامش و عاادواامش های چ دجاابش ،ع وکیل مورکت هوای م وتر
چ دملیت  ،اصالح قااای برای عتوهیل ر عبوا گ کوام ،ع وکیل کمیتوش هوای همکواری و
اقداماال ی ری ازای

ست را پایش ریز ی کر اد و ای ماار

ر حال اعفاق مو ادتوا کوش

عاسوش و عزاید حجم عجارال بی چی و اروپا سترس و عتهیل ااتعاگ کام بش بازارهوای
هد

برای چی بش ی

راهبر مهم بدگ مد؛ ب ابرای  ،رصد و پایش ای اقداماال ،پایش

و م اسای هرچ د ا ااش های ضویف عغییر ،برای ستیاب بش سهم بی تر از کامی عبواری
و عراازیت از اهمیت بامی برخار ار است.
اما بر اساس آمار ارائش مده ر جدوگ ( )1عملکر عراازیت ریل و جوا ه ای عوا سواگ
شتمتش رواد م اسب ادامتش است قابل ذکر است بر اساس عحعیعاال صارال شردتش طو 2
ساگ شتمتش راه آه عالوه بر اصالح و ارععاء ساختار عراازیت عالش های بتیاری از قبیل
کاهش حو عبار ،ادزایش سرعت و کاهش عاقف بی راه قطارهوای عراازیوت ،ادوزایش
حضووار ر مجووام بووی الملل و موورعبم ،رموود کم و عووودا عفوواهماامووش ،عاادووواامووش،
صارال جلتش های مرزی ،ردت وآمد بی اعضای مارای همکاری راهآه هوای خاورمیااوش
و آسیای میااش و ...ااجام ا ه است.
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جدول شماره  :4آمار ترانزيت ريلي و جادهاي
سال
ميليون تن
ر یل

1

جا های

2

جم

9831

9811

9819

9811
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9811

9811

9811

9813

1/19

1/92

1/9

1/29

1/99

1/19

1/11

1/29

1/25

1/22

5/12

9/21

11/9

11/2

12/91

11/9

9/51

9/2

9/19

2/5

9/29

11/19

11/12

12/19

19/11

12/99

5/92

11/99

11/22

9/12

از ای رو متِئلش اصل عحعیوو ،طراحو سوامااشای اسوت کوش بتاااود بوا پوایش هددم ود و

عغییر ،بهرهبر اری بهی ش از ماقویت عراازیت اموارهموده و همچ وی ارائوش پی و ها بورای اع واذ
عصمیمهای رست از غادل یری راهبر ی ر ای حازه جلاشیری کر ه و م جر بوش رمود سوهم
عراازیت کام از ک ار ما .
مباني نظری و پيشينه تحقيق
آيندهپژوهي
سهیل ع ایت ا ...آی دهپژوه را مطالوش ارامم د آی دههای ممک  ،محتمول و مورج  9و
یدشاهها و جهانبی ها و اسطارههای ب یا ی هر آی ده م ااد (ع ایوت ا .)9 :1992 ،...بر اساس
ارر وادگ بل ،کل عری هد

آی ده پژوه  ،حفظ و بهبا سط آزا ی و رداه ب ر است کش

البتش برخ آی دهپژوهان ،رداه عمام جااداران ،شیاهان و زیتتکره زمی را بوش ایو هود

 :طراح سامااش یدباا راهآه جمهاریاسالم ایران ر حازه عراازیت

عراازیت  ،م اخت عغییراال راهبر ها و سیاستهای ک اریهای مورعبم ،پوایش اعواط ضوویف

معالش پژوه

سامااشای براامشهوا ،اهودا و اقوداماال ک وارهای م طعوش ر خصواع عاسووش راهشوترهوای

ادزو هااد (بل.)129 :1991،
ديدباني
یدهباا برآی ود پوایش 1و پوایش 2اسوت م روار از پوایش ،پاییودن موداوم ماضوا هوای
م اختشمده است و م رار از پایش ،پاییدن (جتتوجا ،کاویدن) محیم برای یادت ی

عامول

 .1سال امش عملکر سالیااش راهآه
 .2سال امش آماری حملواعل جا های
1. Possible, probable and preferable futures
2. Monitoring
3. Scaning
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عأثیرشتار است کش ه از بشطار کامول بورای موا مو اختشموده ایتوت (پودرام و همکواران.)99 :1992 ،
یدباا بش مو ای پایش متتمر عغییراال جهاا  ،رزمی ش های م تلف ،عاسم ی
ی

اادی وکده یوا

شروه عالقشم د بش آی دهپژوه است .یودبان بور پایوش بررسو اروامم ود محتواای مطالوب

روزاامشها ،مجلشها ،پای اههای ای ترات و ی ر رسااشها بشم رار ک ف «ا ااشهوای عغییور» ااجوام
م ما و اتایج آن داقالوا ه حائز اهمیت است
دصل امش علم مطالواال مدیریت راهبر ی دا مل  ،ساگ چهارم ،مماره  ،11عابتتان 1999

ر حعیعت یدباا
 .1عأمی

(مر وخ

.)121 :1991،

و کارکر مهم برای اعاق دکر سازمان ار .

ا ههای ورو ی درآی د آی دهپژوه ؛

 .2جلاشیری از غادل یری سازمان.
یدباا  ،ا ههای از ورو ی درآی ود آی ودهپژوهو را عوأمی مو ک ود کوش مب وای عحلیول و
عصمیمهای راهبر ی هتت د (پدرام و همکواران .)51 :1991 ،یدباا ظاهری سا ه ار  ،اما مادعیوت ر
آن ایازم د ر عمیع از اهدا

و کارکر های ای روش است (پدرام و همکاران.)92 :1991 ،

روشهاي اجرايي در ديدباني
مدگهای بتیاری برای یدباا مطالوش و ارائشمدهااد کش بوض از آنها عبارع د از:
الف .آگیالر ( )4193ا تتی در ی است کش برای روش یدباا میاه اجرای موردو
کر

(صا ق

و همکاران« .)29 :1999 ،چا» 1اعتعا ار کش آشیالر با ااجام روش یودباا  ،ر پو

پاسخ بش سش پرسش اساس برای استفا ه مدیران ارمد با کش عبارع د از:
-

ر پ چش اطالعاع باید با ؟

 از کجا ای اطالعاال بش ست م آید؟ چ ااش ای اطالعاال ریادت م ما ؟ (چا.)22 :1999 ،مطالوش میاه پی ها ی آشیالر ا ان م هد کش اشرچش وی ر زمان خا ابدا رومو و
مفهام

ر حازه یدباا محیم سوازمان ارائوش کور ه اسوت ،اموا مویاهای کارآمود بوش جوز

جم آوری همش ا ه ها و عحلیل آن ها ارائش اکر ه است؛ ب ابرای م عاان چ ی اتیجش شردت
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کش وی اش ع ها ال ای برای روش خا مورد اکر ه است ،بلکش رباره چ اا

م اسوای
1. Choo

عالئم ضویف عغییر ،م فت سازها و ااپیاست
است (صا ق

های محیط ایوز حردو بوش میوان ایواور ه

وهمکاران.)15 :1999 ،

ب .مدل پنج نیروي مايکل پروتر( )1995( 1عصایر  )1بوش روا بی وتر مفهوام پوایش
محیم خارج برای عغییر کم

کر

(های ز و بی واپ)291 :1991 ،

ر ای مدگ  2مداخلششر مهوم

رقبای ماجا  ،رقبای جدید ،عرضشک دشان ،م تریان و د آوری جدید موار پوایش قورار
م شیراد.
معالش پژوه

پ .مدل چو :چا 2کار خا را برمب ای اثر دوت و ویو  )1951( 9ب یوان شتاموت کوش
آنها بشاابش خا بر اساس کار آشایالر حرکت کر ه با اد .چا ( )2111مدل برای پوایش
ارائش کر کش ر اصل ی
م

چارچاب اقتضای با کش و مرط عأثیرشتار بر پایش سازمان را

 :طراح سامااش یدباا راهآه جمهاریاسالم ایران ر حازه عراازیت

شکل شماره( )4پنج نیروي پورتر (صا ق وهمکاران)299 :1999 ،

ص م ساخت:
 عجزیشوعحلیل پتیری محیط ؛
 مزاحمت و افاذ سازماا

(های ز و بی

ت .مدل استعارهايي خلبان جنگي :همچ ی

اپ.)291 :1991 ،
ر برخ از اس ا  ،استواره «خلبوان ج و » را

بشع اان روم برای یدباا مورد کر هااد .دااید ای امر را بشوضاح ا ان مو هود .ارزیواب
1. Michael Porter
2. Choo
3. Daft and Wick
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درای د دوالیت مغزی ی

خلبان ج

با عاجش بش میزان عاااای او ر یا شیری پورواز بوا چرخوش

او ا 1است .ای چرخش مامل م اهده ( 2ر عالئم محیطو ) ،جهوتیواب ( 9عفتویر) ،عصومیم

1

(اات اب از بی مجماعشای از پاسخها) و سپس اقدام و عمل( 2پاسخ ا ن) اسوت .بوا عاجوش بوش
ای مثاگ و ااطباق آن بر عملکر سازمانها ای اکتش بشخاب مولام م موا کوش مجریوان قوای
عغییراال رقابت را زو عر رم یاب د و جهتیاب  ،عصمیمشیری و واک ش سری عری اراد.
دصل امش علم مطالواال مدیریت راهبر ی دا مل  ،ساگ چهارم ،مماره  ،11عابتتان 1999

ر ای راستا م عاان بش مدگهای ی ری ماا د مدگ ده و کی گ ،مودگ چرخوش و مودار
او ا ،مدگ کااسا ،مدگ ماعی  ،مدگ مو ا ب

و بوش عالئوم ضوویف عغییور ی وموامیکر،2

سامااش مدیریت م فت سازهای م دواکاو و مدگ م فت ساز شراهام مالیتار کش ایودههوای
بوضاد متفاوال ارائش ا هااد ،اماره کر .
حملونقل
رواق واژه عرب است کش ر زبان دارس ایز رایج مده و مار استفا ه قرار مو شیور .
موا گ دارس ای مفهام واژه «عرابری» است .ر ی

عوریف سا ه عرابری عبوارال اسوت از

ااتعاگ ااتان و کام از جای بشجای ی ر (محترم و همکاران.)12 :1995 ،
روشهاي حملونقل
اکثریت مت صصان حملواعل اعتعا بش  2روش کل حملواعل اراد کش عبارع د از:
حملونقل جادهاي :حمول واعول کوام یوا متوادر از طریوو جوا ه بوا ااوشوان مرباطوش،
حملواعل جا های عوریف م ما .
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1. OODA
2. Observation
3. Orientation
4. Decision
5. Action
6. Day and Shoemaker

حملونقل هوايي :حمل واعل ،ااتعاگ و جابجای کام یا متادر از طریو راهها و خطواط
هاای و بش وسیلش هااپیما و سایر وسایم حملواعول هواای از مکواا بوش مکوان ی ور را
حملواعل هاای شای د (شری .)121 : 199 ،
حملونقل ريلي :حمل واعل و جابجای کام یا متادر از طریو راهها و خطاط ریلو و
بش وسیلش قطار و سایر وسایل ریل با حرکت روی خطاط راهآه از مکاا بش مکوان ی ور
حملونقل دريايي :حمل اعل کام یا ااتان از طریو ریا و با استفا ه از ااوشان ریوای
حملونقل لولهاي :حملواعل ،ااتعاگ و جابجای محمامال ویژه هماا د افت ،شاز یوا آب را
از طریو خطاط لالش ،از مکاا بش مکان ی ر بشع اان حملواعل لالشای م اختش م ما .
ترانزيت
اصطالح درااتای است کش ازلحاظ لغوای بوش مو و و مفهوام «عبوار»،

عراازیت ی

«شتر»و «راه» است ول ازلحاظ قاااا خصاصاد معورراال شمرکو عراازیوت بوش «ااتعواگ
کامی شمر
م ما

ا ده از یو

(».هرسوی

شمور

بوش شمور

ی ور (عحوت اروارال شمور ) اطوالق

؛  .)19 :1952ر حعیعت بش جا بجای بار از مبدأ عا معصد از طریو عبوار از

م اطو واسطش متیری ،عراازیت شفتش م ما (محترم و همکاران.)11 :1959 ،

 :طراح سامااش یدباا راهآه جمهاریاسالم ایران ر حازه عراازیت

را حملواعل ریای م شای د.

معالش پژوه

اطالق م ما .

حملواعل بی الملل  :عبارال است از جابجای و حمل کام از اعطوشای بوش اخول یو
ک ار بش اعطشای ر اخل ک ار ی ر با رعایت قااای و معرراال حاکم بر آن.1
عراازیت خارج کام :عبارال از سلتولش مراحلو اسوت کوش طو آن کوامی از مبوا ی
خارج بش معصد ک ار ثالث و یا ا هداری آن ر م واطو حراسوت موده و عرعیوب حمول
عدریج آن بش ععاضای صاحب کام از قلمرو جمهاریاسوالم ایوران از یو

اعطوش مورزی

ک ار وار و از همان اعطش یا از ی ر اعاط مرزی ک ار خار ما .2
 .1آیی اامش عأسیس و دوالیت مرکتهای حملواعل بی الملل کام مصاب مارای عال هماه

عرابری آبان 1999

 .2قااان حملواعل و عبار کامی خارج از قلمرو جمهاری اسالم ایران مصاب  1991مجلس مارای اسالم
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رآمدهای حاصل از عراازیت ر برخو از ک وارها کوش از ماقویوت عراازیتو خواب
برخار اراد ،سهم دراواا

ر عالید ااخالص اخل آنها ار  .بشع اانمثواگ ،مو عواان بوش

ک ار درااتش اماره کر کش رآمد ارزی آن از محل عراازیت کام از ی

بش  5رصد عالیود

ااخالص اخل آن است .ایران ایز با عاجش بش ماقویت مکاا استراعژی

و حتواس خوا

بشع اان پای اه عدار و عازی ماا و کام 1و یا هکده م طعشای حمول بوار 2مو عاااود ر
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زمره ک ارهای مادو و باألخص عراازیت ریل بامد .ماقویت مکواا راهبور ی ایوران از
قرار شردت

ر مرکزیت  15ک ار پیراماا با جمویت بیش از  111میلیان افور اامو مو

ما عا آاجا کش ایران را «حاضچش آسیا» اامیدهااد .رعی حاگ ،ایران ماهراه ارعباط اروپا و
آسیاست .راهشترهای عراازیت جا های و ریل ماجوا ا وان مو هود اقتصوا یعوری و
سری عری روش حملواعل بار از ایران م شتر (زیا ه لا و همکاران.)1 :1992 ،
راهگذرهاي ترانزيتي
راهشتر متیری است کش برای حملواعل استفا ه م ما و بشع اان محار عرادیو

کوام

ر سط بی الملل  ،ک اری و م طعشای علع م ما  .ر هر راهشتر عراازیتو مو عواان از
میاههای م تلف حملواعل بار ازجملش ریوای  ،ریلو  ،جوا های بورای جابجوای بوار ر
کمتری هزی ش و زمان ممک اسوتفا ه کور (محتورم و همکواران  .)11 :1959 ،بور اسواس عوریوف
سازمان همکاری راهآه ها ( )OSGDهر راه تر ر یک از حالتهای زیر قرار ار :


ر جهت مرق – غرب و بالوکس؛



ر جهت مماگ – ج اب و بالوکس؛

 مابی راه ترهای طال و عرض

(سپاه

.)9 :1991 ،

بشطار م تص اع ش زیر بیاا ر راه ترها و اهمیت ک ارمان ر عراازیت کام است:
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1. Supply Network Base
2. Freight Village

معالش پژوه

فرصتها و تهديدهاي ترانزيت ايران
عاجووش بووش اع ووش راه ووتر مووماگ ج وواب عبوواری از ایووران و راهشووترهای موواازی آن
وضویتهای آع پیش رو را م

 :طراح سامااش یدباا راهآه جمهاریاسالم ایران ر حازه عراازیت

نقشه شماره  :4نقشه راهگذرهاي بینالمللي

4

ص م اماید.

اول .فرصتها

 شترشاه مااصالع سازه های ژئاپلیتیک خلیج دارس ،حازه خوزر ،ریوای عموان،
اقیاااس ه د ،حازه زبان دارس  ،حازه جهان اسالم ،اوپو  ،قواره آسویا ،ج واب
غرب آسیا و شروه  ،D8ایران را ر ی

ماقویت ارعباط و عراازیت ممتوازی قورار

ا ه است (حادظ ایاو همکاران.)22-22 :1952 ،
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 ایران ،ر میااش م طعش خلیجدارس ،آسیای مرکزی و قفعاز قرار ار کش اهمیت ایو م طعوش
ر عأمی اارژی جهان ،مبوا مال اقتصوا ی ،عجواری و اعوش راهبور ی آن ر مووا مال
ام یت و داع ک ارهای قدرعم د و رقیب ،همچ ی ماقویوت خواع آن ر عووامالال
ک ارهای م طعش ،ایران را ی

ک ار بی الملل کر ه است (حیدری.)299 :1951 ،

 برژی تک ایران را ریکو از موش م راموش قودرال قورار مو هود .1 :م راموش
دصل امش علم مطالواال مدیریت راهبر ی دا مل  ،ساگ چهارم ،مماره  ،11عابتتان 1999

آمریکای ممال  .2 ،م رامش اروپا .9 ،م راموش آسویای مورق  .1 ،م راموش آسویای
ج اب  .2 ،م رامش اامازون متلمااان  .2م رامش احتمال اوراسویا .هریو

از ایو

م رامشها ویژش های خاع اراد .سش م رامش اوگ مصر ک دشان اصول ااورژی
هتت د .م رامش اامازون متلمااان کش مامل خاورمیااش و مماگ آدریعا اسوت ،ع هوا
عالیدک دههای اارژی هتت د کش ر ای میان ،م طعش خلیجدارس ،م طعش صا رک ده
ماا خام است

(اام و ی

ران.)1955 ،

 ماقویت جغرادیای ایران از پایدارعری عاامل عأثیرشتار بر قدرال مل ایو واحود
سیاس است؛ برای پایش ،ادرا ی برای بواور هتوت د کوش آاچوش ماجوب اعصواگ و
ارعباط ایران با ارام جهاا و عأثیرشتاری و عأثیرپتیری ایران ر سده اخیور موده،
ماقویت جغرادیای

ر چهارراه ک ار ایران با ه و ای عامول ایوران را بوا اروام

بی الملل مرعبم کر ه است (اطاعت.)21 :1991 ،
 قرار شردت

ر ارعباط و اعحا یش بی الملل آسیا –اقیاااسیش ب ام اسکاپ و اعحا یش

اروپا همچ ی قرار شردت

ر ارعباط راه وترهای قودیم (راه ابری وم کهو ) و

جدید مماگ –ج اب و مرق –غرب و مهمعر از همش ارعباط متتعیم بوا آبهوای
آزا
دوم .تهدیدها

 راهشتر راه مجار  :ر صارال دواگ مده متویر ایو راهشوتر از :موزار موریف -
عرکم بام  -ب در الت  -ب در پاع –حیدر پاما قطواد حجم بار عراازیتو ایوران
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کاهش خااهد یادت.

 راهشتر اقتصا ی چی بش پاکتتان و اع ش ب در شاا ر :اشر چی بشع اان ک واری بوا
بی تری سهم ر موا مال صا راال و وار اال ایا ر ه ساگ آی وده ر ارور شردتوش
ما  ،باید عحریکاال ای ک ار ر ب در شاا ر پاکتتان را اعطش خطراا راهشترهای
عراازیت ایران برممر  .اکتش ااامیدک ده برای ایران استفا ه از چی و هوا از راهشوتری
است کش پیشازای شفتش مد ،بش سمت اروپا حرکت م ک د .یو

پوروژه اعصواگ 22

میلیار مری میان چی و پاکتتان کش اصالد بش اف راهشتر (موماگ -ج واب) ایوران

شاا ر بش ظردیت  111میلیان ع جابجای کوام بواکمتری مودالزموان باروکراسو
ا اری عرخیص و بش بارشیری م رسد و راتیجش ،عمام ب ا ر ج اب ایوران از چرخوش
عراازیت ای م طعش خار م مااد

(ااروزی و همکاران)15 :1999 ،

 راهشتر باکا و عفلیس و کارس :سش ک ار عرکیوش ،آذربایجوان و شرجتوتان ،متویر
جدیدی را با ع اان «راهشتر باکا و عفلیس و کارس» اات واب کور هااود کوش خطور
جدی برای عراازیت ایران بش ممار م رو  .ه ساگ پیش ،عاادو اولیش میان ای سوش
ک ار برای ساخت ای خم آه امضا مد عا بزرگعری درصوت اقتصوا ی بورای
اعصاگ ایران بش متیر عراازیت اروپا شردتش موا  .سوش ک وار عرکیوش ،آذربایجوان و
شرجتتان ،متیر جدیدی را با ع اان «راهشوتر بواکا و عفلویس و کوارس» اات واب

 :طراح سامااش یدباا راهآه جمهاریاسالم ایران ر حازه عراازیت

و شاا ر ر ورطشای از رقابت اابرابر بیفت د .شفتش م موا عوا ر سواگ  ،2112ب ودر

معالش پژوه

ایتت .حرکت م پ ت عاسوش پروژههای عمراا

ر ایران ماجب م ما چابهوار

کر هااد کش خطر جدی برای عراازیت ایران بشممار م رو  .ه سواگ پویش ،عاادوو
اولیش میان ای سش ک ار برای ساخت ای خوم آهو امضوا مود عوا بوزرگعوری
درصت اقتصا ی برای اعصاگ ایران بش متیر عراازیت اروپا شردتش موا  .اموا هود
مهمعر رراهشتر استفا ه از حملواعل عرکیب

ریای و ریل برای رسیدن بش بوازار

چی است .ب ش مرق ای راهشتر بااعصاگ ریلو  ،بوش مورز چوی و قزاقتوتان و
مهر « وستی » م رو  ،ی

ماخش از « وسوتی » بوش سومت قرقیزسوتان حرکوت

کر ه و ماخش اصل بشسای ب در «اکتائا» ر م ته الیش قزاقتتان حرکت م ک د عوا
کام با حمل ریای بش باکا م تعل ما .
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 ب

از راه ابری م جدید ریل  :رصارع کش رواود ک واا عراازیوت ر ک وار

ا امش پیدا ک د راهشتر عراسیکای ممال یو

متیر آسیا و قفعاز و اروپوا از ریوای

خزر و مماگ ایران دواگ خااهد مد و با براامشریزی چی
ی راه برای ااتعاگ کام و ایز ر سوایش اافوواگ متوئالی

کمرب ود،

ر پروژه یو

ر اقودام بوشماقو  ،قطوواد

عهدیدی جدی محتاب م ما .
دصل امش علم مطالواال مدیریت راهبر ی دا مل  ،ساگ چهارم ،مماره  ،11عابتتان 1999

پيشينه تحقيق
راهآه استرالیا پروژه یدباا و عجزیشوعحلیول عاامول موثثر صو وت لجتوتی
استرالیا 1را باهد

ریلو

ادزایش سهم حمولواعول کوااتی ری ریلو  11رصود بوش  91رصود و

ادزایش حداقل  21رصد حمل ماا مودا عاسم ریل را بوا یودهبواا داکتارهوای موثثر
ااجام ا و عاااتت بش اهدا

مار ارر ست یابود؛ قابولذکور اسوت اسوترالیا بویش از 11

رصد ماا مودا صا راع بش جهان را عالید م ک د کش ععریباد همش حمولواعول آن عاسوم
سیتتم ریل صارال م شیر .
اعحا یش اروپا س اریا سششااش حمل بار ریل

ر ساگ  2121را با هد

پیشبی

ععاضای

بار ریل بش روش س اریااایت و با رویکر یکپارچش و عرکیب روش کم و کیفو ااجوام
ا و عاااتت با بررس پتااتیل ععاضای حمل بار ریل عا ساگ  2121و عحلیول رواودهای
مهم و مرعبم اقتصا ی ،اجتماع سش سو اریا را طراحو و عبیوی ک ود .سو اریای پایوش یوا
س اریا اصل کش با درض ا امش رواد ماجا پیشبی

و طراح مده است .ول

و سو اریا

بودی درض م ک د کش ااتعاگ بار از جا ه بوش ریول ر بوازه زمواا  2121عوا  2121اعفواق
خااهد ادتا  .س اریای وم ر معایتش با س اریای پایش رمود  %21ر ععاضوا را بورای سواگ
 2121ر ارر شردتش است؛ ول

ر س اریای سام کش بشطار مدید ععاضای حمل بوار ریلو

را ادزایش م هد ،کل بار جا های ،عاسم ریل جابشجا م ما .
یک از عحعیعاال ااجاممده اخل  ،چ مااداز عراازیت بار از ب ودرها و مبوا ی ورو ی
و خروج جمهاریاسالم ایران ،باهد

عویی حداکثر ع اژ عراازیت از ک ار بوش سوفارش
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سازمان ب درها و ریااار ی است .ای پروژه مو کامود بوا اعکوا بوش سوش دواکتار کلیودی
ارعباطاال بی الملل ،ع شهای سیاس و هماه

بازی ران ،اقدام بش طراحو سو اریا خوا

کر ه و با اعکا بش پی رااشهای صرداد سیاس و با استفا ه از ماخص لجتتی

( )Lpiمیزان بار

عراازیت از ب درها و مبا ی ورو ی و خروج ک ار را ع می زاد؛ ر ای عحعیو اسوتفا ه
از ارریش خبرشان ر وزن ه بش داکتارهای کلیدی و عویی پی رااشها و اولایتها بشودوار
بش چ م م خار  .میزان ععریب عراازیت برای ادوو  1111ر ایو پوروژه  111میلیوان عو

عراازیت ریل باهد

ستیاب بش اهدا

س د چ م ااداز  1111معالش ی ری اسوت کوش

عأکید م ک د ستیاب بش جای اه اوگ م طعش ر ساگ  1111ایازم د عالش هموش جاابوش ر
راستای ماخص های عملکر ی ک ار است و با اماره بش ازوگ جای اه ک ار ایوران بور
اساس ماخص لجتتی

ر ساگ  2119از رعبش  92ر جهان بش رعبش  112ر ساگ 2112

ضم ه دار با بررس ماخص های م تلف و ضووف هوای ماجوا لجتوتی

ک وار

بش ویژه ر حمل واعل ریل  ،مدیریت زمان و برااموش ریوزی بهتور ،ادوزایش بهوره وری و
اصالح درآی دها را بش ع اان بزرگ عری ضوف ر ای حازه مورد م ک د

(جوفور پوار و

همکاران.)1991 ،

 :طراح سامااش یدباا راهآه جمهاریاسالم ایران ر حازه عراازیت

بررس راهکارهای بهبا ماخص هوای لجتوتی

ک وار ر حوازه حمول و اعول و

معالش پژوه

پیشبی مده است.

روششناسي
بر اساس مدگ پیاز پژوهش ،دلتفش ای پژوهش از اا پارا ایم واق شرای ااتعوا ی و از
اا کاربر ی و عاسوشای است کش قصد ار با طراح سامااش یدهباا بوشع واان یو

امور

عاسوشای با عتهیل ر عاسوش عراازیت ،کاربر آن را عحعو ب

د .رویکر ای پوژوهش ر

عومیم اطالعاال و طراح استعرای و ر استفا ه از ال ای کل

یدباا قیاس اسوت .ایو

عحعیو کیف و با اعکا بش روش ا ه ب یوا صوارال مو پوتیر  .روش امااوششیوری ر ایو
پژوهش از اا امااش شیری کیف با استفا ه از امبا ارری ،هددم ود و عموام مومار اسوت.
محعو ر اولی شام ،اس ا  ،عاادواامشها مکاعباال بی راهآه هوا ،صوارالجلتواال و م واب
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ذیربم را مار مطالوش و عجزیش وعحلیل قرار ا  .سپس با اات اب  21افر از خبرشوان م اسوب
کش هم ر حازه عراازیت و هم با علم آی دهپژوه خصاصاد یدباا آم ای

اموت د ،اقودام

بش مصاحبش باز با ماضا سامااش یدباا عراازیوت کور  .پوس از آن بوا اسوتفا ه روش ا ه
ب یا  ،شزارهها از مصاحبشها است را مد؛ کدهای اولیش و ثااایش بش ست آمد و متواقوب آن
کدهای درع م

ص مد؛ کدهای درع ماکلش پ ج کد اصل و ارکوان طراحو سوامااش را

دصل امش علم مطالواال مدیریت راهبر ی دا مل  ،ساگ چهارم ،مماره  ،11عابتتان 1999

ع کیل ا .
پایای بش شتتره عکرارپتیری یادتشهای پژوهش اماره ار .

( ااای

دور  )111 :1991 ،با ع ایت

بش ای کش روش جمو آوری ا ه ر ایو پوژوهش مصواحبش بوا ه اسوت ر هور مرحلوش از
شر آوری و عحلیل ا هها ،طبعشهای م

ص مده و بش رؤیت مصاحبش مدشان رسیده است

عا رست ماضا عائید ما  .ر ای درآی د سش مار از شزارهها اصالح مد.
با عاجش بش ای کش روای  ،پاسخ بش ای سثاگ است کش چعدر یادتشهای پژوه
واقو عطابو و هماه

ار ؛ یو

آیا یادتشها واقواد وجا اراد؟

( ااای

ر با ایای

در  )25 :1951 ،بودی

م رار ماضا عاسوم چهوار افور از خبرشوان مار بررسو قورار شردوت و م و ص مود
یادتشهای اام از مطالوش و مصاحبش با ماضا واقو عطابو ار .
مدل ساماندهي پژوهش
مدگ مفهام  1ا ان ه ده چارچاب عحعیو است و بایود بتاااود بوش سوش سوتش از
پرسش ها پاسخ هد .پرسش های عملیاع پژوهش ،جاموش پژوهش ،روش شور آوری و
عحلیل ا ه ها .مدگ زیر بیاا ر ممای کل عحعیوو ر جهوت ایول بوش طراحو سوامااش
یدباا است.
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1. Conceptual model

معالش پژوه

روشهای تجزیهوتحليل دادهها
عجزیشوعحلیل ا هها عبارال است از درای د عدوی  ،ع ریم ،مالا هریزی و بیان مفهام یوا
مو

ااباه از ا ههای جم آوریمده

(مارماگ و راس م

 .)122 :1991 ،پژوه

 :طراح سامااش یدباا راهآه جمهاریاسالم ایران ر حازه عراازیت

شکل شماره ( )9مدل ساماندهي پژوهش

ر ب وا بوش ا لوش

ارائشمده ر روشم اس  ،از عحلیل ا ه ب یا استفا ه م ک د .ارریش ا ه ب یا  ،ااع راهبُر
کیف است کش برای عدوی ارریش ر مار ی
رویشها را بشکار م بر

(امتراوس و کاربی

پدیده ،بشصارال اسوتعرای  ،مجماعوشای از

 .)22 :1991،مدگ درای د اجرای شرااد عئاری ر مکل

زیر ا ان ا ه مده است:
دادهها

کدها

مفاهيم

مؤلفهها

شکل ( :)1مدل فرايند اجراي داده بنیاد (امتراوس و کاربی )5 :1959 ،

تئوری
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شزارههای  15مصاحبش اولیوش ر بویش از  22صوفحش پیوا هسوازی و اسوت را مود؛ بوا
ستش ب دی و مرعبسازی ،عفکی

جمالال و حت

جمالال عکراری 221 ،شزاره و بوشعبو

آن  221کد اولیش بش ست آمد؛ با عاجش بش روش ا ه ب یا و عجزیوش عحلیول کودهای اولیوش
 222کد ثااایش است را مد و سپس  192مفهام اسوت را شر یود .بوا اسوتفا ه از مفواهیم
بش ستآمده  21کد درع و  2کد اصل م اسای مد.
دصل امش علم مطالواال مدیریت راهبر ی دا مل  ،ساگ چهارم ،مماره  ،11عابتتان 1999

طراحي سامانه
همان طارکش ر بام شفتش مد ،پس از پیا هسازی مصاحبشها و است را شزارهها ،کدهای
اولیش و سپس کدهای ثااایش بش ست آمد .عاجش بش پ ج رک سامااش بر اساس مودگ پودرام-
احمدیان محعو را بر آن امت عا بود از بش ست آور ن مفاهیم و کدهای درع  ،با عطبیوو
پ ج ب ش کدهای اصل با پ ج رک اصل

ر سامااش ،جزییاال هر طبعش اصل را با اسوتفا ه

از طبعشهای درع حاصلش از روش ا ه ب یا  ،عویی ک د.
ر حعیعت  192مفهام بش ستآمده از کدشتاری ثااایش بوا عجزیوشوعحلیول و اسوتفا ه از
روش ا ب

(با حضار پ ج افر از مصاحبشماادشان) با اجما ارر ،طبعشهای درعو را ر

پ ج قتمت از ارکان سامااش بش مرح جدوگ مماره  2ستشب دی کر اد.
مهم عری اکتش ر ای روش پاسخ بش سثامال اصل

ر طراح سامااش است کش هرچش

ب ر اساس روش ا ه ب یا بش سمت ععب برشر یم ،م عااایم از مفاهیم عا کدهای اولیش بوش
جزییاال بی تری از ارکان سامااش کش مار ایاز است ،ست یابیم .ا اه م تصر بش کدهای
اولیش و ثااایش ماضواعاال مهمو از قبیول جای واه سوامااش ،ویژشو هوای ادورا کلیودی،
چ اا

ارعباط بی ب شهای اصل

ر سامااش ،موکل و اوا شوزارشهوا ،ب وشهوا و

شروهای دواگ ر سامااش ،اهمیت و لزوم استفا ه از سامااش ،مثلفش ها و ابوا سامااش ،چرخش
شر ش اطالعاال و جزییاال مهم ی ری را م

ص م ک د کش ر جدوگ زیر و ر ب ش

طبعش های درع  ،پس از عجمی ع اوی و ستشب دی ر  21ع اان آمده اسوت .طبعوشهوای
اصل بیاا ر مش رک اصل سامااش یدباا است کش ر طراح و موماری سامااش بشکار
925

شردتش م مااد.

جدول شماره  :0طبقههاي اصلي و طبقههاي فرعي
طبقههای اصلي

الزاماال استفا ه از سامااش یدهباا

م اب و الزاماال سامااش

چ اا

اجرا و بشکارشیری سامااش



متئلش ،غدغش و وضویت دول عراازیت



م اطبان و ذی فوان سامااش



درای دهای سامااش یدباا



روشها و دوالیتهای مار استفا ه



مثلفشها و ابوا



سط و عمو جزییاال



ماخصها



روش و چ اا



ب شهای سازماا مرعبم



ال ا و روشهای عحلیل



ال ا و روش اات ار اطالعاال سامااش



ساختار و موماری سامااش



چرخش شر ش اطالعاال و ااش



ادرا  ،شروه هاو ب شهای دواگ ر سامااش



آمازش و ع صص ادرا ر سامااش



ارزیاب و بشروزآوری سامااش



م اب ااتاا مار ایاز



م اب مال مار ایاز



س تادزار ،عجهیزاال و ارمادزار مار ایاز



جای اه استعرار سامااش



شام اوگ ،ع کیل سامااش



شام وم ،کارکر آزمای



شام سام ،بازسازی و بشروزآوری سامااش

معالش پژوه

سازمان سامااش



اهمیت استفا ه از سامااش یدباا

ستشب دی یادتشها

 :طراح سامااش یدباا راهآه جمهاریاسالم ایران ر حازه عراازیت

چ اا

شر آوری و عحلیل ا ها

طبقههای فرعي

سامااش

معماري و طرح کلي سامانه ديدباني
با عاجش بش سثاگ پژوهش ،طراح سامااش ر و ب ش موماری و طورح کلو بوش مورح
زیر است:
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الف .معماری سامانه

بر اساس یادتش ها و مفاهیم حاصل از کدشتاری ثااایش و خروج های اروری ا ه ب یوا ،
ال ای کل سامااش ر  2ب ش کل  :شروه راهبری ،حازه مدیریت ،شوروه پور ازش آموار و
اس ا  ،شروه اعد و ااااد ی

و شروه برون ا  ،ستش ب دی مده است کوش بوشطوار م تصور

عاضیح پیرامان آاها ارائش م ما .
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 گروه راهبري :کدهای ثااایش م

ص کور کوش سوامااش عاسوم یو

شوروه راهبوری و

هدایت م ما  .یادتشهای پژوهش اماره ار بش ای کش بهتری جای واه شوروه راهبوری بوا
عطبیو با کمیتش درع عراازیت ،زیرمجماعش مارای عال عرابری ک وار و بوش متوئالیت
وزیر راه و مهرسازی است .ای شروه اری سوش ب وش اصول امای ودشان ب وشهوای
عملیاع  ،ب شهای ارارع و امای دشان ب ش خصاع ر حازه عراازیوت مو بامو د.
اهم وظایف ای شروه راهبری ،مامل :خمم

شزاری برای سامااش یدباا  ،عویی مودیر

سامااش ،بررس صالحیتهای ادرا کلیدی سوامااش ،،همواه

مزم بورای سوازمانهوا و

ارکان عوریفموده بورای ورو اطالعواال ،عوریوف خروجو هوای سوامااش ،روشهوای
اطال رساا و اات ار اطالعاال مار ایاز ،ارائش ه دار راهبر ی و شزارشهای موار ایواز
بش مارای عال عرابری ،عصایب با جش ساماش سامااش ،عویی محل استعرار سوامااش ،عهیوش
آئی اامش و ستارالومل چ اا

سترس واحدها بش سامااش ،است.

 حوزه مديريت :مدیر سامااش بشع اان مهومعوری رکو سوامااش بایود مودیریت کلیوش
واحدهای سامااش را بر عهده شیور  .موواوای و مودیران اخلو سوامااش ،م واوری
اقتصا حملواعل ،م اوری ارعباطاال بی الملل ،م اوری آی دهپژوه و واحودهای
پ تیباا و د آوری اطالعاال از واحدهای بالدصل و متتعیم حازه مدیریت اسوت.
از مهمعری وظایف ای حازه مامل :سازمان ه

اخل سامااش ،عوریف وظوایف و

اقداماال مار ایاز هر ب ش ،ک تورگ و ارزیواب واحودها ،عتوهیل ر ارعباطواال بوی
واحدها بشم رار ادزایش قابلیت اعتما اطالعاال بش ستآمده ،عویی با جش مار ایاز
ساماش ،مدیریت پ تیباا لجتتیک واحدهای سامااش ،ک تورگ و مودیریت ارعباطواال
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محیم خارج سامااش ،بشروز آوری سامااش است.

 گروه پردازش آمار و اسناد :از اعم وظوایف ایو شوروه ثبوت اطالعواال ،پوایش و
پایش و عطبیو اطالعاال است .ای واحد کش یک از ارکان سوامااش اسوت بوش ابواگ
جم آوری اطالعاال ،ستش ب دی ،طبعشب دی ،عجزیشوعحلیل ،م اسای اعواط ضووف،
ثبت اطالعاال حیاع و حتاس و همچ ی عطبیو اطالعاال است .مهومعوری ارکوان
ای واحد مامل چهار ب ش :واحد ثبت اطالعواال ،واحود پوایش اطالعواال ،واحود
پایش اطالعاال و واحد عطبیو اطالعاال است.

بشطارکل چهار عاااای

رچهارب ش ای شروه مار ایاز است .اوگ :ع صوص حوازه

حملواعل بی الملل  ،مامل مبکش خبرشان حوازه عراازیوت؛ وم :عاااوای

یودباا و

آی دهپژوه  ،مامل مبکش یدبااان؛ سام :عاااای م اخت بازرشاا کش مامل بی الملل
مبکش رصد بازار کتبوکار است و چهارم :علفیو سش واحد بام کش مامل مبکش علفیوو
یادتشهای یدباا اسوت .ایو شوروه وظیفوش علفیوو و بررسو هموشجاابوش اطالعواال
مبکشهای عراازیت ،یدباا و کتوبوکوار را بوشم روار ارائوش طورح اقودام و ه ودار
راهبر ی ،ار  .مبکش علفیو یدباا م عاااد ایاال راهبر ی ک ارهای عضوا راهشوتر
را م اسای و با مورد اقداماال ماثر س اریاهای مزم را طراح ک د.
 گروه برون داد :یک از ب ش های اصل سامااش یدباا  ،شروه بورون ا مو بامود؛

 :طراح سامااش یدباا راهآه جمهاریاسالم ایران ر حازه عراازیت

استفا ه از اطالعاال بش سوت آموده از شوروه پور ازش آموار و اسو ا ایجوا مو موا .

معالش پژوه

 گروه نقد و نوانديشي :ای شروه بشم رار طراح و ارائش ه دار و راهبر معتضو بوا

ای شروه ارای چهار ب ش :واحد اات ار برون ا  ،واحد روابم عمام و ارعباطواال،
واحد عرویج و بازخار و واحد پای اه ا ه و آرمیا است .واحد اات ار بورون ا بور
اساس عصمیماال شروه راهبر ی و بر اساس مصاباال ،اقدام بش اات ار شزارشهوای از
قبیل :ستاامش سامااش ،شزارشها ورهای ،شوزارش عرجموش اسو ا  ،شوزارش عحلیلو
خبرشان ،ع ا اموت ،عحلیول ایواال راهبور ی ،سو اریاهای مزم ،ه ودار راهبور ی،
پیاماامش عرویج  ،شزارشهای رخااست واحدها ،آمار عملکر ک ارها و راهشوترها،
پیام های مار ایاز ...م ک د .واحد عرویج و بازخار ر ارعباط با ذی فووان اقودام بوش
اصالح ،عهیش طرح شزارش جدید ،اصالح ماار ایو چ ی و مو امایود .واحود روابوم

991

عمام

ر خصاع ارعباط سامااش با بیرون ،برشزاری ا تتها و ...دوالیت مو امایود

و بر اساس آیی ااموش عویوی موده پای واه ا ه و آرمویا ،اقوداماال مزم ر خصواع
ا هداری و ثبت ا ه و اطالعاال مراحل م تلف سامااش را بر عهده ار .
ب .طرح کلي سامانه

بر اساس ماار ع ری مده ر بام ،سامااش ذیل مارای راهبری کار م ک د و بر اسواس
دصل امش علم مطالواال مدیریت راهبر ی دا مل  ،ساگ چهارم ،مماره  ،11عابتتان 1999
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یادتش ها و کدهای اولیش ،عطبیو مارای راهبور ی بوا کمیتوش درعو عراازیوت کوش سواختاری
متجااس اراد ،م عاااد ر استعرار سوامااش موثثر بامود .چ واا

سوازمان هو  ،شور ش

اطالعاال ،احاه ارعباط شروهها با یکدی ر و خروج های سامااش بش مرح مکل زیر است.

شکل شماره ( )1طرح کلي سامانه

نتيجهگيری و پيشنهادها
اوگ :پژوهش حاضر باهد

طراح سامااش یودباا راه آهو

.ا.ا ر حوازه عراازیوت

عاااتت سامااش ای را طراح ک د کش عالوه بور عوریوف ارعبواط بوا ارکوان متوئاگ و موثثر
ازجملش مارای عال عرابری ک ار ،راهآه  ،ب ش خصاص  ،ارشانهوای اروارع و سوایر
واحدهای ماثر با موماری و ساختار م

ص ،بتاااد ای حازه را سامااده ک د و با بتوم

م اخت داکتارهای مثثر ضم پایش مرایم با پایش عغییراال هرچ د ضویف از غادل یری

واحوودهای مار ایوواز ،چ وواا

شوور ش اطالعوواال و  ...بوور اسوواس شووزارههووا و کوودهای

بش ستآمده ،سامااش م عاااود بتویاری ماضواعاال مبتالبوش عراازیوت را م اسوای و بودون
بشهمری ت

 ،اصالح ک د؛ ب ابرای  ،بش مارای عال عرابری ک ار پی ها م ما ر اسر

وقت با ابالغ بش کمیتش راهبری (کمیتش درع عراازیت) اتبت بش اجرای کر ن سامااش ،اقودام
معتض بش عمل آور .
سام :با عاجش بش ا ههای بش ستآمده از مصاحبش با خبرشان و کدهای ثااایش حاصول از
روش ا ه ب یا  ،ویژش های ادرا بکار شردتش ر سامااش بتیار مهم است برای هور ماقویوت
ر سامااش در ی باید متتعر ما کش هوم عاااوای علمو -ا اراکو و هوم عاااوای د و آن
ماقویت را امتش بامد .لتا کمیتش راهبری باید ارارال متتمر و اجرای بر ااتصواباال اموتش

 :طراح سامااش یدباا راهآه جمهاریاسالم ایران ر حازه عراازیت

وم :با عاجش ا ههای ارزمم د حاصل از عحعیوو مومواری سوامااش ،ارعباطواال رواو ،

معالش پژوه

راهبر ی ر ای حازه جلاشیری اماید و سهم واقو عراازیت کام از ک ار را رقم بزاد.

بامد و مزم است میاهاامش اجرای برای ای ماضا عهیش ما .
چهارم :عأمی ب ش مهم از ا ههای سامااش حاصل عاجش و همکواری وزارع ااوشهوا و
سازمان های مهم مثل وزارال امار خارجش ،وزارال صمت ،وزارال اقتصا و امار ارایو ،
شمر

جمهاری اسالم ایران ،اعاق بازرشواا  ،اسوتاادار و واحودهای موثثر ی ور اسوت.

ب ابرای بشم رار مادعیت سامااش ،قبل از راهاادازی ،مزم است جهت عبیوی اهودا
وعاثیر همکاری کلیش واحدهای مثثر ،جلتش هماادی

باهود

سوامااش

عاسووش عراازیوت و مورو

بشکار سامااش با عویی حدو و ثغار وظایف اعضا ،ع کیل و با اخت امضاء و عویی متوال و
امای ده ،عویی عکلیف ما .
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فهرست منابع و مآخذ
الف .منابع فارسي




آزا ی هریت  ،عل ( ،)1952حملونقل بینالمللي و ترانزيت ،اات اراال وکیل ،چاپ اوگ.
ولوتآبوا  ،روحاهلل ( ،)1992ابتکوار جوا ه ابری وم جدیود چوی ،

امیر احمدیان ،بهرام؛ صالح

فصلنامه مطالعات روابط بینالملل ،ساگ اهم ،مماره ،92
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بل ،وادگ ( ،)1991مباني آيندهپژوهي ،عرجمش سوید خزای  ،چاپ وم ،اا
عهران



ب تان ،عدویان ،کرایپ ( ،)1951فلسفه علوم اجتماعي ،عرجمش مه از متوم پرسوت و محموا
متحد عهران :اات اراال آشش



پدرام ،عبدالرحیم؛ احمدیان ،مهدی ( ،)1991آموزهها و آزمودههاي آيندهپژوهي ،عهران :ماستش
ادو آی دهپژوه راهبر ی.



پی اب ،پیترواادی های ز (،)1991آموزش درباره آينده ،عرجمش متوا م وزوی ،عهوران :ماستوش
آمازم و عحعیعاع ص ای



داع .

جائاعت و  ،ماریووا؛ سوواپیا ،بووارعالامئا ( ،)1992آخرررين پیشرررفتهررا در روششناسرريهرراي
آيندهنگاري ،عرجمش سی ا دعیش و همکاران ،عهران :ماستش آمازم و عحعیعاع ص ای

داع



حادظ ایا ،محمدرضا ( ،)1991اصول و مفاهیم ژئوپلیتیک ،چاپ وم ،پاپل  ،م هد



روحاا  ،حت ( ،)1991امنیت ملي و نظام اقتصادي ايران ،عهران :مجمو ع و یص مصولحت
ارام ،مرکز عحعیعاال راهبُر ی.





سلیماا سش ه  ،مجتب ؛ میاادوآب

 ،ال از ( ،)1999لجستیک تجاري ،عهران ،اات اراال مرکت

چاپ و ا ر بازرشاا
صا ق  ،حتی ( ،)1991عاری چش حمل واعول و عراازیوت ،سویر عکوامل آن و ک اااتویانهوای

مرعبم ،چهارمین کنفرانس ملي و دومین کنفرانس بینالمللي حسابداري و مديريت
عبداهلل خاا  ،عل ( ،)1955طراح ال ای ام یت م طعش ای برای محیم خاورمیااش مت اسب بوا،...
بش راه مای

کتر حتی عاش ،رساله دکتري دانشگاه عالي دفاع ملي ،عهران.



عزع  ،عزالاهلل ( ،)1955ژئوپلیتیک در قرن بیست و يکم ،چاپ سام ،سمت ،عهران



ع ایت ا ،...سهیل ( ،)1992پرسش از آيند ،روش ها و ابزارهاي تحول سرازماني و اجتمراعي،
عهران :ماستش آمازم و عحعیعاع ص ای
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اه عال

دا مل ،



داع .

کِر آراالد ( ،)1952اصول مهندسي راهآهن ،اات اراال مرکز آمازش علم و کاربر ی راهآه .

،  عرجمش محت ک اورز عر، کاربست آيندهنگاري راهبردي در دولت،)1991(  عئاما،کاواسا



. مثستش ادو آی دهپژوه راهبر ی:عهران
 اات واراال مورکت چواپ و: عهران، حملونقل بینالمللي،)1995( ،  مهر ا، رحیم؛ ماثو،محترم



ا ر بازرشاا
 مثستوش آمازمو و عحعیعواع: سوید خزای عهوران، مترجم، هنر ديدهباني،)1951(  چان،وی

 طراح سامااش یدباا راهآه جمهاریاسالم ایران ر حازه عراازیت:

معالش پژوه

داع
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