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 چکیده
 یامر به لحاظ گستررگگ  نیها، مرحله تبلور حرف و شعار به عمل است و ا سیاست یاجرا

هتا بته شتمار     قابلیتت  نیتترین و ارزشتمتدتر   ، از پیچیدهابعاگ کار و تعدگ عوامل بازگارنده

کشور گر حتوزه نتتت و    یانرژ یگذار یمش خط دةیچیپ تدیفرا یبا مطالعه و بررس. روگ می

هایی  شاهد نارسایی یی،های مدل اجرا به گلیل کاسری ،ربط ذی یگاز کشور توسط نهاگها

 یاز روش پژوهش کمّ ه مقال نیگر ا. میحوزه هسر ی اینها تحقق کامل سیاست تهیگر زم

جامعه حتوزه نتتت و گتاز     تیبوگن جمع زیاگ لیبه گل گیری و بهره یگیری تصاگف و نمونه

از روش  یتی روا بترای . استرتاگه شتده استت    (نتر 359به تعداگ )ابزار پرسشتامه  از کشور

 ارربت نستبت اع  ریمقاگ رهایاسرتاگه شده و برای تمام مرغ «الوشه» یینسبت اعربار محروا

 ییایت گست آمده است و برای پا به 5،،9 یو شاخص اعربار محروا باال 5،،9 یمحروا باال

تت    تت   یو بترا  9،590برابتر   بیضتر  نیت اسرتاگه شده که گر کل ا «کرونباخ یآلتا»از 

هتای آمتاری    بتا توجته بته تحلیتل    . به گستت آمتده استت    9،،9 یباال قیتحق هایریمرغ

های حوزه نتتت و گتاز    مشی امل مؤثر بر اجرای خطعو انیهای تحقیق و ارتباط م پرسش
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هتای   مشتی  مؤثر بر اجترای ختط   عواملبه  که ها اولویت نیباالتربر اساس کشور بررسی و 

اجترای   ابزارهتای هتا،   تحریمو ماهیت آن،  یحوزه انرژ یگذار مشی خط)حوزه نتت و گاز 

 یز، تأمین متابع مالرفرار کتشگران حوزه نتت و گا ،ای متطقه یاسیمشی، تحوالت س خط

تخصتیص گاگه  ( انیت مجر یریو شخصت  یهای رفرتار  ویژگیو  های نتت و گاز مشی گر خط

هتای آن   مشی شده است، راهبرگهای اجرایی گر صتعت نتت کشور برای اجرای کامل خط

 .حوزه اسرخراج گشره است

 ،شتی م ختط  یاجرا ،یگذار مشی خط ،یی، مدل اجرایانرژ یها سیاست :یدیکلی ها واژه

 یپژوهش کمّ

 JEL: C54, G41, O13 طبقه بندی

 



 

 

 مقدمه

ها برای نیل به اهداف  مشی عمومی، مجموعه اقدامات دولت طورکلی اجرای خط به
اندیشأمددان  . تأثییر دارد   نآعوامل درونی و بیرونی بسیاری در  است که شده  نییتع

برخأی آن را   ؛نأد ا کأرده بیأان  مختلف  رصوَ را به آن، گذاری یمش خطحوزه اجرای 
گروهی دیگر ائأتفف بأازیگران بأرای رسأیدن بأه       و داندد از حمایت می ای سلسله

( بأازی اجأرا  )د دأ دان مثابه یك بازی می آن را به یبعض و کددد مقاصدشان قلمداد می
هأای سیاسأی بأرای کدتأرا دیامأدها       زنی، غلو و اغراق و کشأمش   که در آن چانه

صأرهه و   به مقرون دار،یامروزه تثمین دا(. 931  ی،الوانی و شلویر) گیرد صورت می
هأا و   برنامأه  و رود هأای کشأورها بأه شأأمار مأی      تأرین دغدغأه   امن انرژی از مهم

کشورها ایأر   یجهان گاهیو جا یمل تینوعی بر امد حوزه به نیها در ا گذاری سیاست
امع گذاری جأ  سیاست» کشور یتیریهای مد حوزه نیتر از درچال  یشی. گأذارد می
حوزه انرژی کشور را تحت تثییر قأرار داده   ارییمششفت بس و است «انرژی رایب

 شأده  مصأرف یعدی میأاان انأرژی     انرژی مصرف باال بودن شدت از جمله ؛ اسأت
در کشور  هاار دالر تولید ناخالص داخلی برحسب تن معادا نفت خام به ازای یك

بأودن درآمأد، دأایین     نییر از دأا شاخص متثی نیکه ا) یبا متوسط جهأان سهیدر مقا
نبأأودن مصأرف    دأأه یبه ،(اسأت  یو باال بودن مصأرف انأرژ   یبودن رشد اقتصاد

هأای   تیأ گأذاری در توسأأعه فره   ریای برای سأرمایه  توجهی به برنامه سوخت، بی
 ،یهای نفت، گاز، برق، انأرژی اتمأ   های مختلف در بخ  انأرژی و هداوری أدیتول

در سطح جامعأه   نیبدا متیهای انرژی ماندد ق أرخ حامألن نیأیهای نأو، تع انرژی

                                                                                                                                 

1. Energy Consumption 
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 عانأات ینفأأت خأام و م   مأت یق نشأردن  نیأیعتها،  سوخت نیروگاه متیق نییو تع
 (.931 ی،ملش... )ها و  شگاهیعدوان خوراك داال گازی به

مشی، تفاوت و تمأایا مشخصأی بأین تأدوین و      در رویشرد سدتی تحلیل خط
، آنابراین در صأورت اجأرای نأاموها یأا نأاقص      بدأ  ؛مشی وجود دارد اجرای خط

مشأی عبأارت    رغم ایدشه تدوین خأط  علی. شوند مجریان مقصران اصلی قلمداد می
اجرا هرایدأد   فیتعر و شود است از هرایددی که طی آن یك تصمیم معتبر گرهته می

بأین مرحلأه تأدوین و اجأرای     ، (Hill & Hupe, 2002)اسأت  هأا   انجام این تصمیم
اجأأرای . (Nacomara & Smallwood, 1980) داردمپوشأأانی وجأأود مشأأی ه خأأط
گأذاری و اقأدام بأرای     یشپارچه از هرایدد تعامأل بأین هأدف    ای مشی مجموعه خط

 تأدوین اجأرا نبایأد از   و ( Pressman & Wildavsky, 1984) رسیدن به اهداف است
مشأی را   خأط  یریأ گ توجهی به تمهیأدات خأاد در مرحلأه شأشل     بی. جدا باشد

، الزم عفوه بأر مشأشفت موجأود   . کددد مطرح می آنمششل در اجرای  نیتر رگبا
عدأوان بخشأی از راهبأرد دأ وه  در      مشأی بأه   ی خطامرحله تدوین و اجر است

 (. 931 ، دنهارت) گیردمشی عمومی مورد توجه قرار  تحقیقات خط
نخبگان سیاسأی،   :اند از مؤیر در موهقیت یا ششست اجرا عبارت یعوامل اصل

شخصی بین مجریان  روابطهای صاحب نفوذ، احااب سیاسی،  گروهدهددگان،  رأی
مشأی و   مشی، میاان دذیرش مجریان نسأبت بأه تیییأر خأط     کدددگان خط و تدوین

(. Mclavghlin M , 1976) مشأی  بازیگران اصألی خأط   ایتمیاان عفقه، تعهد و حم
 - :شأود  یررسأی مأ  ب زیأر  مشی در قالب چهار الگوی سأازمانی  هرایدد اجرای خط

 عدأوان  بأه  اجأرا  -9 بوروکراسی؛ هرایدد عدوان به اجرا -1 ؛ها سیستم مدیریت الگوی
 انأع مو همچدأین . زنأی  چانأه  و تعأار   هرایدأد  عدأوان  به اجرا -4 سازمانی؛ توسعه

ها در ههم ناقص از مششفت و مسائل، نارسأایی در بررسأی    مشی اجرای مؤیر خط
 اسأت توانی مجریأان در اجأرای وفأایف محولأه     دذیری تصمیمات، نأا  میاان عمل

(Elmore, 1982.) 
و  «اجأرا » ،«نیتأدو »گأذاری شأامل مراحأل     سیاسأت  دأد یهرآ ،یکل ینگاه در

                                                                                                                                 

1. Denhart 
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 ،اتیأ ادب بأانی مقسأمت  است که با توجه به موضوع د وه  حاضأر در   «یابیارز»
شأامل اهأداف،    اسأت یس یاجأرا . شأود  توضیح داده مأی  یشتریب لیتفص اب «اجرا»

بأه اهأداف،    یابیمصوب دسأت  یها به اهداف، برنامه یابیدست یشدهادهایو دها  طرح
کهأن   یتیهعأال  یبأرا  دیأ جد یاجرا اصطفح و ها است ها و حتی آیار برنامه میتصم
 اسأت،  جیاز اهأداف تأا نتأا    یای عل أ  رهیأ زنج جادیشامل اا اجر(. Cho, 1984) است

و  هستدد گریشدیوابسته به  یتعامل ددیاز هرآ یبخش  اجراشدههای  تیاهداف و هعال
 (.Pressman & Wildavsky, 1984. )نامدد می شپارچهیاجرا را شبشه  برای همین
ها در جوامأع   های کفن، مداخفت آگاهانه و هدهمدد دولت اتخاذ سیاستدر 
هأای کأفن    ایأن سیاسأت  . شود ها محسوب می ترین گونه سیستم دیچیده ،اجتماعی

... های بودجه سأالیانه و  های توسعه، برنامه الدستی، برنامههای با شامل اسداد و نقشه
هأای کأفن، کمأك بأه توسأعه و بأه عبأارت بهتأر          هدف عمأده سیاسأت  . هستدد

که البته ایجاد تیییر مطلوب و هدهمدد، )کشور و تسهیل هرآیدد آن است « دیشرهت»
تأرین جأا     ولی بایأد توجأه داشأت کأه گأاهی ایأن مهأم       ، (شود آن محسوب می

مطلوبی بر جای گذاشأته و در نهایأت بأه تحقأا کامأل       چددان نهها ایرات  ستسیا
گاهی مقصود اولیه طراحان این اسأداد از خأط سأیر خأود     . شوند نمیاهداف مدجر 

هأای گسأترده در    رغم تأفش  علی. گذارد مدحرف شده و به مباحث دیگری گام می
در هدگأام  تأوان شأاهد نقأاع ضأعفی      انأداز، مأی   جهت تحقا اهداف سأدد چشأم  

عأدم همخأوانی دسأتاوردهای نهأایی بأا اهأداف       . سازی ایأن اسأداد بأود    عملیاتی
بأه عبأارت دیگأر، در     ؛، بیانگر مششفتی در مراحل مختلف اسأت شده ریای برنامه

انأداز، اختفالتأی بأه وجأود      سازی مفاهیم اساسی و کفن سدد چشأم  سیر عملیاتی
تأوان   مأی . شأود  ها مأی  کامل آنها یا عدم تحقا  آید که موجب ششست سیاست می

هأای عملیأاتی از مفأاهیم     گفت که در برخی از موارد عدم ترجمان صحیح برنامأه 
رغم تحقا بسیاری از اهداف خرد عملیأاتی،   شود که علی ها سبب می کفن سیاست

به این مهأم بأه نأاهمخوانی     یتوجه بی. در نهایت هدف کفن سیاستی محقا نشود
هأای   در بخ  راستایی آن ناهمانجامد و نتیجه  اجرا میمیان سطح سیاست و سطح 
، هأا  دسأتگاه ضمن کاه  انسأجام عمأل    خواهد بود کهمختلف سیاستی و اجرایی 
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و  هأا  سیاسأت مختلف اهراد را بأر  های  ی دور و سلیقهکفن و مل ها را از اهداف آن
 (.931 نیشونسبتی،  و متوسلی) کدد میقوانین تحمیل 
عملیاتی و اجرایی در صأدعت نفأت و    ارائه راهبردهای مقاله نیای هدف اصل

 ایأن حأوزه  هأای   مشی خط یعوامل مؤیر بر اجرا بددی اولویت گاز کشور بر اساس
ت و گأاز  فأ ن یهأا  در حأوزه سیاسأت   بددی راهبردها و اولویت نیا نییکه تع است

روش  یریکأارگ  هبأا بأ   ایأ تحق نیا دلیل نیهمبه  ود؛ش شدت احساس می هکشور ب
 -مأوگروف کول» یتثیید لعام لی، تحل «تك نمونه تی »های  و آزمون ی  کمّد وه
هأا بأا    مشأی  خأط  یعوامل مؤیر بأر اجأرا   یبر رو  «اُ و بارتلت ام یک»،  «فورنیاسم
 یأی مأدا اجرا  ویأ ه  بهحوزه و  نیا ناهای اجرا و مطالعات محقق گیری از مدا بهره

تأا بأر    اسأت  رسأیده  انجامبه محقا  یرساله دکترا یفیدر د وه  ک شده استخراج
 .اساس آن راهبردهای اجرایی در حوزه نفت و گاز کشور ارائه شود

 پیشینه تحقیق. 9

 یتلقأ  آهأرین  مشأشل گأذاری   سیاسأت  دأد یمرحله اجأرا در هرآ  391  دهه لیاوا تا
 بیهأا دأا از تصأو    بر آن بود که سیاست گذاران سیاست یو تصور عموم شد نمی

مدجأر بأه    ،یواقعأ  طیمصوب در مح یها نشدن سیاست یاما عمل ؛اجرا خواهد شد
هأا را دشأوار    سیاسأت  یبود کأه اجأرا   یشداخت موانع یای برا های گسترده تفش

هأا عرضأه شأده     سیاسأت  یاز موانأع اجأرا   یمختلف های بددی دسته کدونتا. کرد می
 .است

هأأای دانشأأمددان و   یمطالعأأات و بررسأأ  جیای از نتأأا خفصأأه  جأأدوا 
در  یتشأامل  یو رونأد  یخینگأاه تأار   كیأ در  یمشأی عمأوم   طخأ  نظأران  صاحب

مشأی آورده شأده    خأط  یبازدارنده اجأرا / برنده  ید یرهایخصود عوامل و متی
 یرزقأ  ،یعرابأ ا)دهد  می لید وه  را تشش نیا یمدا نظر یاست که در واقع مبدا

 .(934 ، یرستم

                                                                                                                                 

1. One -sample T test 
2. Kolmogorov-Smirnov 
3. KMO and Bartlett 



 22...یاجرابربندیعواملمؤثراولویتنعتنفتکشوربراساسدرصییاجراراهبردهای

یمشیعمومخطنظرانصاحبهایدانشمندانویمطالعاتوبررسجیایازنتاخالصه.7جدول
 ها یگاهرد شرح و مطالعه حوزه سال پرداز هرنظر ردرف

  
و  پرسمن

 ورلیاوسكی
 891 

 – 1 ؛ورركنظر گرفتن مبانی علمی و تئ در –3 اجرا؛ در مستقیم ابزارهای و وسارل از استفاده – 2 ؛مشی اجرا از    نبودن جیا - : مشی شیارها و شرار  دستوری برای پذررش اجرای   ه
 مشی    یساز آسان و سدادگی – 5 رهبدری؛تیاوم 

2 
ون هورن و 
 ون میتر

 895 
 و سیاسی اقتصادی، شرار  –6 مجرران؛ شخصیتی یها یژگرو –5 ؛اجراریمؤسدسات  یها یژگرو –1 سدازمانی؛ بدین ارتباطدات –3 منابع؛ –2 ؛ها و اهیاف استانیارد - : متغیرهای اجرا

 اجتماعی

3 
ری مك میلب

 لوگین
 895 

مشی، میدزان پدذررش مجرران  کننیگان    ، احزاب سیاسی، رواب  شخصی بین مجرران و تیورننفوذ یذ یها دهنیگان، گروه نخبگان سیاسی، رأی: عوامل کلییی در موفقی  را شكس  اجرا
 مشی مشی و میزان عالقه، تعهی و حمار  بازرگران اصلی    نسب  به تغییر   

 یا نهیموانع معناری، سا تاری، رفتاری و زم: موانع اجرای سیاس  395  امیری 1
 .مجرران در اجرای وظارف محول ناتوانی -3؛ پذرری تصمیمات نارساری در بررسی میزان عمل-2 ؛لئفهم ناقص از مشكالت و مسا - : شود ها می مواردی که مانع از اجرای مؤثر سیاس  891  ررچارد المور 5
 تحررف بوروکراسی وبری -3 ؛سا تار اداری متمرکز -2 ی؛ ارج یها ها و وام ناشی از کمك یها  رمحیود - : مشی در کشورهای جهان سوم مشكالت و موانع عمیه اجرای    891  زامور گارسیا 6

9 
هاگ  و گان

 وود
 891 

عل  و  برفقیان نظرره معت -3 ؛زمان ناکافی و در دسترس نبودن منابع الزم و مناسب-2 ؛رمترقبهیعوامل  ارج از سازمان و غ - : شونی مشی می شرارطی که باعث عیم اجرای درس    
عیم در واس  صاحبان قیرت به  -9؛ مشخص نبودن وظارف و فقیان هماهنگی -6؛ عیم در ك و نبود توافق در مورد اهیاف -5 ری؛ارتباطات بیخ از حی بین واحیهای اجرا -1 ؛معلولی

 مشی   اجرای کامل 
 مشی    یمقاوم  مجرران در اجرا -3 ؛میعملی نبودن اجرای تصم -2 ؛انرعیم آگاهی و درك صحیح دستورات توس  مجر - : مشی لل عمیه عیم اجرای صحیح   ع 892  جیمز انیرسون 9

8 
 ساباتیر و
 مازمانیان

 896 
 -1؛ سیاسی و میرررتی یها و رك رهبر با مهارت کننیه  یرك تثب -3 ؛معلولی و داشتن مبنای تئوررك رواب  عل  و -2 ؛اهیاف مشخص و روشن -  :مشی شرار  اجرای اثربخخ   

 یالملل نیتوجه به شرار  اجتماعی، اقتصادی و ب -5 ؛هیف یها گذاران، مقامات اجراری، مراجع قضاری و گروه ها از سوی قانون مشی حمار    
 .های اجراری های اجراری، نبود ارتباطات کافی بین دستگاه دستگاه یها  یو مسئول گذاری، روشن نبودن وظارف سیاس  رانه درساال وجود سا تار دروان :جراعوامل مؤثر بر شكس  در ا 888  اگبرگ 1 

 885  اکالیست   
 مشی    مجرران الزم تعهی عیم –5 اولیه؛ یها طرح بودن نارسا –1 ؛(سیاسی یهایبن و زد) سیاسی نیات از ناشی انحرافات –3 نامناسب؛ ابزارهای –2 منابع؛ بودن ناکافی – : اجرا موانع –الف
 اشخاص و رکننیهیتفس نهادهای عمومی، آرای شامل بیرونی عوامل –2 ؛اجرا یها ها و محل ل درونی شامل تنظیمات قیرت را ا تیدارات ترکیبی شبكهعوام – : اجرا در مؤثر متغیرهای را عوامل –ب

  211  الیی 2 
نفع، عیم حمار  شهرونیان، اشتغال دول  به رفع  های ذی توجهی به منافع گروه ها، بی زم در مجرران جه  اجرای سیاس الهای  قی  و نوآوریالنبود   :عوامل مؤثر بر شكس  اجرا

 ها های اجراری دول  راستا نبودن برنامه های سیاسی، هم دغیغه

 3 
پور و  مقیس

 همكاران
 382 

 مناسب برای ریها، فقیان سا تار اجرا میرررتی در بخخ دولتی متولی سیاس  یثبات یهای ملی، ب ها در اجرای سیاس  توجهی به ارزش زمان و سپری شین فرص  بی :جرای سیاس موانع ا
 های ملی های دا لی و  ارجی مؤثر بر اجرای سیاس  ، بحرانیابزارهای سیاست ریسو های ملی، ناهم اجرای سیاس 

 1 
گیورران و 
 ربیعی

 381 
های مختلف در  عیم مشارک  گروه -6شرار  محیطی؛  -5مشی؛  ابزارهای    -1های هیف؛  گروه -3 ؛منابعکمبود  -2 ؛كرتئورنبود مبنای  - : ها یمش    (اثربخخ)موانع اجرای کامل 

ای کوچك؛  ها در محیوده مشی عیم تمارل به اجرای آزمارشی    -8 ها؛ مشی بعیی شین در    كنگری و ت جزئی -9 های افراد مجری؛ ها با ارزش مشی تعارض    -9مشی؛  تیورن   
 ها مشی عیم انعطاف در    -1 

931 ،الوانی و شلویری و 934 ، یعیو رب انیوریگ: مدابع
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 بیان نظری تحقیق. 2

گأذاری عمأومی را در سأه مرحلأه تأدوین، اجأرا و ارزیأابی         مشی اگر هرایدد خط
آیأد؛ زیأرا تبلأور و تحقأا      ترین مرحلأه آن بأه شأمار مأی     کدیم، اجرا مهم خفصه

مرحله تأدوین  . کدد گذاران در اجرا فهور و بروز دیدا می مشی و هدف سیاست خط
گذاران نسبت به آیدده اسأت و از جأدا    ها و برآوردهای سیاست بیدی حاصل دی 

اهمیأت  . ها است بیدی  که اجرا، تحقیا عیدی و واقعی آن دی ذهدیات است، درحالی
گیأری   اجرا به دلیل آن است که آزمونی برای صحت و دقت مرحله تدوین و ششل

جرئت ادعا کرد، مششفت و مسأائلی کأه در    شاید بتوان به. مشی عمومی است خط
های نادرست در مرحلأه تأدوین اسأت و     بیدی هایی از دی  آید، نشانه اجرا ددید می

هأای دقیقأی انجأام داده باشأدد، نبایأد در       بیدأی  دی گذاران  که سیاست در صورتی
شأده، در مرحلأه    هأای تأدوین   مشی بسیاری از خط. مرحله اجرا مششلی دی  بیاید

برای کشف ایدشه چرا و چگونه یأك دیامأد خأالص    . اند اجرا با مششل مواجه شده
مشأی،   وی ه ادبیات مربوع به اجأرای خأط   مشی و به حاصل شده است، مطالعه خط

الأوانی، شألویری،   )کدأد   مهمی را برای آگأاهی و درك از اجأرا ایجأاد مأی     نگرش
 931.) 

را مشأخص   رو  یدأ  ریمس دده،یآ انداز و چشم اها نیبا تدو ،گذاران سیاست
بأا مداخلأه هدهمدأد، آگاهانأه و      گذاران مشی خطو  اانیر برنامه ان،یو مجر کددد می

 ی، بأه طأ  (نباشأد  ایأ باشد  آمیا تموهقی) ددهایهرا حوادث و ریدر س یانسان دهیسدج
علأأوم . دردازنأأد مأأیزم ال راتییأأتی و اعمأأاا شأأده بیدأأی دأأی  ریدر مسأأ ایأأطر
 سازند؛ می رهدمون ن دولتفخرد و ک های هعالیتما را به عرصه  ،یگذار مشی خط
 تمرکأا . دانسأت حشومأت و دولأت    یتیحأاکم  فیآن را از وفا توان میکه  یامور
مل دولت با جامعه است که در مراحأل شأداخت و   تعا یبررس ،مشی در خط یاصل

 صأورت مشی  خط رییح و تیفاص ،یابیاجرا، ارز ،گیری ششلو  یطراح ههم مسئله،
گونأاگون در جامعأه باعأث    هأای   و نأاموزون در عرصأه   عیت سأر التحو. گیرد می
دو حأوزه   سأویی  ناهمو مددی  نظام و کاه  درجه یساختاری که ناهمگون شود می
ارتباع  عدم. شته باشددا و مجریان قانون را به همراه گذاران سیاستعدی ساز، ی نظام
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بیأان   و اهدافها  میان ساحت نظر و عمل بدین معداست که در ساحت نظری، ایده
شأوند کأه ارتبأاع مدطقأی و قابأل       اجرا می هایی شوند و در عرصه عمل، برنامه می

دیگأر، ریشأه ایأن     بیأان  بأه . ندارند شده های تدوین سیاستو  ها آرمانسدجشی با 
بأه   هأا  سیاسأت انأداز و   ترجمأه چشأم   تدظیم مأدلی جأامع بأرای    عدم درمششل، 
 مدطا ششاف میان نظر و عمل از طریا رویشأردی . های عملیاتی نهفته است برنامه
انأداز و سیاسأت،    بأا تأدوین چشأم    زمان هم که طوری به. شود در می وبرگشتی رهت

این بحأث، ریشأه در جأدالی قأدیمی میأان      . شود اقتضائات عملی آن نیا دیده می
اسأترات ی را اندیشأیده    گیأری  شأشل مشاتب مختلف استرات یك دارد؛ مشاتبی کأه  

را زاییده نوفهور شرایط و اقتضأائات عملأی    ها سیاستداندد، در مقابل آنان که  می
 (.Mintzberg, 1989) کددد قلمداد می

 عوامل از ،است سازمانی درون لعوام تثییرتحت  گذاری سیاستکه  گونه همان
بأه   تأوانیم  نمأی عوامأل   نیأ بأدون اصأفح ا  . ردیدأذ  هأم تأثییر مأی    سأازمانی  برون

، هأا  چأارچوب ، ها مشی خطاست  بهتر نیبدابرا ؛میابیدست  یمطلوب گذاری سیاست
شوند که  میای تدظ گونه به نی، قوانکفم كی رها و د البق ها و تی، محدودها تصمیم
 .داشته باشدد اجرا و ریتفس یا برامششل ر نیکمتر

گأذاران   های روشأن و مشأخص، سیاسأت    مشی اصوا و خط ن،یوجود قوان با
هم  باز دشهیضمن ا. و اجرا کددد هیخود را ته یها برنامه تواندد می بهتر ایای ن رسانه

 نیوضع قوان دهیزم در دیسازان با سیاست وکدددگان قانون  که وضع میشو یم ادآوری
 هأای  گیری جهت از دور به و دداشته باشد یاطفعات کارشداس یاجتماع تمقررا و
 .ردیبه خود نگ یششل معشوس نیبه وضع قانون بپردازند تا کارکرد قوان یاسیس

کأه قلمأرو    مشی یأا سیاسأت در سأطح سأازمان مطأرح اسأت، درحأالی        خط
های عمأومی   مشی خط بددی طبقهتعریف و . مشی عمومی جامعه و دولت است خط

از اصوا راهدما و بدیأادین قأانون اساسأی تأا قأوانین و      . ی داردگستره بسیار وسیع
کلأی   هأای  گیأری  جهأت  یا راهبرد اگر استرات ی. گیرد مقررات عمومی را در بر می

کلأی   های گیری جهتهای عمومی نیا  مشی دهد، بخشی از خط سازمان را نشان می
در  خودکفأایی »مشأی   دولت خط برای مثاا وقتی. دهد جامعه و دولت را نشان می
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بر . کدد، این معادا همان استرات ی در قلمرو سازمان است را اتخاذ می« تولید گددم
مشی عمومی و استرات ی از نظأر تعریأف و هرآیدأد     این اساس برخی معتقدند خط

گأذاری و تأدوین اسأترات ی مشأابه هأم هسأتدد        مشی تقریباً شبیه هم هستدد، خط
(Algor, 1987). 

حأل مسأائل و    عدأوان راه  های عمومی به مشی توجه به گستره و تعریف خط با
تأوان آن را مشأابه اسأترات ی در قلمأرو سأازمان       مششفت عمومی، همیشأه نمأی  

ها در بودجأه سأاا    مشی دولت مبدی بر ادامه درداخت یارانه برای مثاا خط. دانست
 .ات ی همخوانی ندارداست و از این نظر با استر ساله یكدارای برد زمانی  939 

انأد؛   شأده  جادیها ا از استرات ی تیحما یمختلف براهای  به ششل ها مشی خط
 تیریمأد  که در بازار بخ  تیما تیو تثمین موقع یسازمان اهدافی از جمله اجرا
 (.939 حدادی،) کرده است جادیاآن دو را  ایعموتحلیل  تجایهارشد بعد از 

راسأتا   نیدر همأ  و دشأ  مأی  یای تلقأ  قأوده عدوان حلقه مف مشی به خط یاجرا
حلقأه مفقأوده توسأط محققأان      نیأ ا اهتنی یاجرا برا دهیدر زم یهای مختلف یتئور
و  انیأ وریگ)د شأو  بأه آن اشأاره مأی    1در جدوا  که گردید جادیا یمشی دولت خط
 .(934  ،یعیرب

هامشیخطیهایاجرایخالصهتئور.2جدول

 رهایمتغ/ها مؤلفه/ها شا ص عنوان تئوری

 عنوان رك فرآرنی  طی اجرا به
های  های دستگاه یژگرو و اقیامات بین سازمانی، ارتباطات ،منابع ،و اهیافها  استانیارد

 اجتماعی و سیاسی -های اقتصادی های مجرران، وضعی  رخگرا اجراری،
عنوان سازگاری متقابل  اجرا به

 ها سیاس 
 مشی اصلی    میزان عالقه، تعهی و پشتیبانی بازرگران

 (سیاسی)عنوان بازی  اجرا به
های مناسب، کنترل جرران  و استراتژی ها رادگیری قواعی بازی، بكار گیری تاکتیك

 ها و شرار  عیم اطمینان ارتباطات و روراروری با بحران
عنوان شرارطی برای دستیابی  اجرا به

 اثربخخ به اهیاف
های هیف، وضعی  اجتماعی،  ری، گروههای مجری، افراد مج دستگاه)شرار  محیطی 

 موفقی  را شكس  در اجرا اس  عامل( سیاسی
 یرهبر نیرفرآ كر عنوان اجرا به
 (یگردش) یمشی دوران   

 ها مشی هماهنگی بین تیورن، اجرا و ارزرابی    عامل« رهبری»

 مشی وت بر اجرای   شرار  مختلف و زمان تعامالت عامل اثرات متفا عنوان رك تئوری اقتضاری اجرا به

وتحلیل  تجزره كرعنوان  اجرا به
 یمورد

های اجراری، تعهی دستگاه  های دستگاه مشارک  و همكاری دول ، مفیی بودن استانیارد
های  ها، توسعه نسب  مشی رتبه از    ها، حمار  مقامات عالی مشی اجراری نسب  به   

 فاریه مناسب -هزرنه
 های هیف، رادگیری و فراگیری بیشتر مشی و گروه تعامل مناسب بین بازرگران    یارتباط( ییاماق) یتیعنوان فعال اجرا به

 934 ، یعیو رب انیوریگ: مدبع
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هأای   دغدغأه  تأرین  کلیأدی صأرهه و امأن انأرژی از     به امروزه، تثمین دایدار، مقرون
ی بأر  نأوع  در این حوزه بأه  ها گذاری ها و سیاست برنامه .رود ر میماشأ کشورها به

گأأذارد و حتأی در طأوا تأاری ،      امدیت ملی و جایگاه جهأانی کشأورها ایأر مأی    
، کویأأت،  عأراق های  جدأگ) استبسیاری بر سر تثمین انرژی درگرهته های  جدگ

جأامع  هأای   ریای و تدوین سیاسأت  برنامهبر این اساس . (...تقسیم شدن سودان و
. شأود  داد مأی مأ امر مهأم قل توسعه یك  حاا درو  یاهته توسعهانرژی در کشورهای 

های  ها و اقداماتی است که در زمیده از برنامهای  وعهمراهبرد یا طرح ملی انرژی مج
اندازی مدابع جدید تولیأد انأرژی،    مربوع به انواع مدابع تولید انرژی، گسترش و راه

خأأارجی و   فانأرژی، تعیأین بازارهأای هأد    ف سأازی مصأأر   دهی و بهیدأه  سامان
هأأای بلددمأأدت و  گأأذاری هأأأا، سأأرمایه گأأذاری بأأأر روی آن هداخلأأأی و سأأرمای

 فمشأی کشأورها را شأفا    و خأط  مصأرف  دیشرهته و کمهای  مدت در هداوری کوتاه
گأذاری   مأدیریتی، سیاسأت  هأای   ترین حوزه در کشور ما یشی از درچال . سازد می

 بودن شدت انرژی در الت بسیاری از قبیل بافمشش. جامع برای انرژی کشور است
تأوجهی بأه    سوخت، بی فکشور در مقایسه با متوسط جهأانی، بهیدأه نبأودن مصر

تولیأأأد انأأأرژی و هأأای  فرهیأأتگأأذاری در توسأأأعه  ریأأای بأأرای سأأرمایه برنامأأه
نأأو،  هأای   ی، انأرژی منفت، گاز، برق، انرژی اتهای  مختلف در بخ های  هداوری

ت مأ ح جامعه و تعیأین قی ت بداین در سطمهای انرژی ماندد قی حامأل ختعیأین نأر
عدأوان   ت نفأأت خأام و میعانأات گأازی بأه     مأ ها، عأدم تعیأین قی سوخت نیروگاه

بأرای  . حوزه انرژی کشور را تحت تثییر قرار داده اسأأت ... وها  یشگاهاالخوراك د
قأانون برنامأأه دأأدجم توسأأعه      (11 ) ماده« ب»از این وضعیت در بدد  رهت برون

سأاله   11سدد راهبردی انرژی کشأور بأرای یأك دوره    کشأور، دولأت بأه تدوین 
با وجود . از تصأویب قانون برنامه ددجم توسعه مشلف شدا شأ  مأاه دحداکثر 

یت بسیار زیاد این موضوع، سدد هوق، بأا تأثخیر بسأأیار و بأدون طأی کأردن       ماه
به تصویب رسید و  931  هروردین 19هرآیدد در نظر گرهته شده در این قانون، در 

 ( ).تمانده اس از ابهام باقیای  لهدوین و اجرای طرح جامع انرژی تا به امروز در هات
هأا و   ترین سدد باالدستی کشأور است کأه تمأامی برنامأه   انداز مهم سدد چشم
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انداز، جمهأوری  در سدد چشم. دارند برمیقوانین در راستای نیل به اهداف آن گأام 
به قدرت الیأااا الهأی و در درتأو     اتشابا هجری شمسی  414 اسأفمی ایأران در 

و مدبرانأه جمعأی و در مسأیر تحقأا      شده ریای برنامهایمان و عام ملی و کوش  
کشأأأوری اسأأأت    414 ایأأأران  : ده اسأت مأ ها و اصوا قأانون اساسأی آ   آرمان
وری در سطح مدطقه، با هویت ابأأا جایگأأاه اوا اقتصادی، علمی و هد یاهته توسعه

بخ  در جهان اسأفم و بأأا تعامأأل سأأازنده و مأؤیر در       انقفبی، الهاماسفمی و 
رویه مصأرف انأرژی بأه   تیییر الگوی بی»ها  الملل در بخ  تیییر جهت روابط بین

الگوی بهیده و تیییأر رویشأرد مأدیریت مجأاای عرضأأه و تقاضأای انأرژی بأأه     
های کلی نفت و گأاز   بخ  سیاست سدد در در این. «مأدیریت یشپارچأه و جأامع

 :تثکید شده است لیبر موارد ذ
      اتخاذ تدابیر و راهشارهای مداسب برای گسأترش اکتشأاف نفأت و گأاز و

 ؛شداخت کامل مدابع کشور

 ؛اهاای  فرهیت تولید گاز، متداسب با حجم ذخایر کشور 

 شدة نفت متداسأب بأا ذخأایر و برخأورداری      اهاای  فرهیت تولید صیانت
 ؛اهاای  قدرتکشور از 
 ؛و امدیتی و سیاسی اقتصادی 
 ؛دهی قانونمدد برای جذب مدابع مالی موردنیاز تفش الزم و ایجاد سازمان 
 یو بازرگأان  یهدأ  اتیأ برداری از موقعیت جیراهیایی کشور بأرای عمل  بهره 

 ؛اینفت و گاز در دن
 ؛سازی مصرف و کاه  شدت انرژی بهیده 
 جأای صأدور    های نفت و گاز و دتروشیمی بأه  هجایگایدی صادرات هرآورد

 .نفت خام و گاز طبیعی

 «رویشأرد اسأتاتیك  » یجأا  بأه  «رویشأرد دیدامیأك  » ،گذاری انرژی در سیاست
بأرای  . در حاا تیییأر هسأتدد   سرعت گذاری به زیرا متییرهای سیاست ؛مدنظر است

 :شود ذکر می زیر عامل چهاربرتری داشتن رویشرد دیدامیك 
 ها را یابت در هر زمأان هأر     توان آن اما نمی ؛رژی محدود هستددمدابع ان
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 .دکر

     جأویی انأرژی در    امأا صأرهه   ؛دیشرهت تشدولأوژیشی یأك واقعیأت اسأت
 .مدت به معدای درازمدت آن نیست کوتاه

 ادراك مأا از تیییأرات آب و    مأثفً  ؛محیطی یابت نیستدد موضوعات زیست
 .دکد می صورت سریع تیییر هوایی به

  سرعت اهاای  مصرف نفت و گاز در هدد و چین سیستم جهانی انرژی را
 (.931 ملشی عباس، )دهد  تیییر می

 تحقیق های هیفرض. 0

گأذاری حأوزه انأرژی     مشی اجرای خطبر بر اساس هرضیه این مطالعه، عوامل زیر 
 :تثییر دارد
 ؛گذاری حوزه انرژی و ماهیت آن مشی خط 

 ها؛ تحریم 

  ؛مشی اجرای خطاباارهای 

 ؛ای مدطقه و تحوالت سیاسی 

 رهتار کدشگران حوزه نفت و گاز؛ 

 های نفت و گاز؛ مشی تثمین مدابع مالی در خط 

 ؛های رهتاری و شخصیتی مجریان وی گی 

 های اجتماعی جامعه هدف؛ ارزش 

 ؛های جمعی نق  رسانه 

 ؛فهور هداوری جدید 

 ؛تخصص و مهارت مجریان 

  ؛رمترقبهیغحوادث 

  یبوروکراس ونظام اداری. 
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 قیتحق یشناس روش. 4

اسأتفاده شأده اسأت؛      «بدیأاد  داده»در این تحقیا از مدا مستخرج از روش کیفأی  
انتخأاب شأده    یریتفس -ییگرا برساخت یها دایبر اساس بدکه روش کیفی  طوری به

مأرتبط و   میمفأاه  ییدأ وه ، مصأاحبه بأا اهأراد و شداسأا      ریمسأ  دشهیا لیو به دل
  هیأ نظر. کأار گرهتأه شأد    بأه   ادیبد داده ایتحق یها بوده است، استرات  آن یساز مدا
و  دادهایأ است که هدف آن شأداخت و درك تجأارب اهأراد از رو    یبدیاد روش داده
 یا هینظر. است هینظر جادیبدیاد به دنباا ا داده یتئور. خاد است یدر بستر عیوقا

هأا   آن مدأد  نظام لیو تحل یآور جمعدارد و بر اساس  یمفهوم یها در داده شهیکه ر
 یبدیأاد طراحأ   داده یتئأور  یهأا  هیأ رو. (Straus & Corbin, 2008) اسأت شده  دیتول

از  یکأامل  یتئأور  نییمدسجم را توسعه دهدد که تب میاز مفاه یا اند تا مجموعه شده
نفأت و   گذاری در صدعت مشی د وه ، خط نیدر ا)مورد مطالعه  یاجتماع دهیدد
در  یمیبر اساس مأدا دأارادا   یساز مدامختلف  یها بخ . ارائه دهدد( کشور زگا

 .است نشان داده شده  نمودار 

بنیاددادهپردازینظریه-مدلپارادایمی.7نمودار

 
Straus & Corbin, 2008 

                                                                                                                                 

1. Grounded Theory 
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 تعأدیل  نظریأه  دیشأرهت  بر حسب راها  داده گردآوری محقا شداسی روشدر این 
 بیشتری مرتبط نیاز مورد های سؤاا و کدد می رها را اشتباههای  مسیر دییع سازد؛ می
 کدبددی به شروع و بررسیها  آن گردآوری هرآیدد حین در راها  داده وی. درسد می
 نشأات  از. آیدد درمی نگارش به و بددی مفهوم بددی مقوله اولیههای  ایده این. کدد می
 توسأع  بیشأتر   یا اصفحبرای داالی   وانت می که است آن نظریه این در دیگر مهم

طأرح کلأی    1نمأودار  در . کأرد  استفاده نظریه این از نیا موجود صوریهای  نظریه
 .به تصویر کشیده شده است ادیبد داده  یبا نظر ایمراحل انجام تحق

بنیادمراحلانجامتحقیقبانظریةداده.2نمودار

 
 1119اسپیااا و کارددتر،

 هیأ رو نیأ ا .کدأد  یاستفاده مأ  لیتحل یبرا یو خاص یلیتفص هییاد از روبد داده هینظر
است کأه توسأط اشأتراوس و     یدشیو گا یباز، محور کدگذاریشامل سه مرحله 

 اطفعأاتی طبقأات   نیتأدو  یرا بأرا  یا هیأ بدیاد رو داده هینظر. اند ابداع شده نیکورب
 «یداسأتان » ارائأه  و( یمحور یکدگذار)طبقات  نیا ن، مرتبط ساخت(باز یکدگذار)

و در انتهأا، ارائأه   ( یدشأ یگا کدگأذاری ) دهأد  یمأ  ونأد یطبقات را به هأم د  نیکه ا
در بخأ   . (Straus & Corbin, 1990) دهد یارائه م ،ینظر یها از گااره یا مجموعه
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کیفی رساله دکترای محقا بعد از انجام مراحل کدگذاری باز، کدگأذاری محأوری،   
اسأتخراج   گذاری حأوزه نفأت و گأاز    مشی یمی خطکدگذاری گایدشی مدا دارادا

 .نمای  داده شده است 9 گردیده که در نمودار

گازگذاریدرصنعتنفتومشیخطپارادایمیمدل.9نمودار

 
 رساله دکترای محقا: مدبع

گرهتأه و مأدا    صأورت  (کدگذاری انتخابی)دردازی  در گام آخر، بخ  کیفی نظریه
در نظأر گأرهتن   ». نمأای  داده شأده اسأت    4نمأودار  تحقیا کیفی استخراج و در 

کددأدگان   و اسأتفاده  مجریأان  ،یمجأر  سأازمان  ،مشأی  خط تیهمچون ماه یعوامل
 ومداسأب   یباعأث اجأرا   گأذاری  قانون وگذاری  و سیاست یطیمح شرایط ،یانرژ

 .«شوند می( حوزه نفت و گاز)کشور  یهای انرژ استی، سدرست
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یفیکپژوهشیمدلمنطق.4نمودار

 
 رساله دکترای محقا: مدبع

در نهایت از طریا د وه  کمّی موضأوع اصألی ایأن مقالأه کأه ارائأه راهشارهأای        
 های حوزه نفت و گاز کشور و مشی اجرایی دا از آزمون عوامل مؤیر بر اجرای خط

 دأ وه  حاضأر   بأر همأین اسأاس   . ها است، انجأام دذیرهتأه اسأت    بددی آن اولویت
 یتلقأ  یشأ یماید -یفینأوع توصأ  هأا از   مدظأر گأردآوری داده   ی و ازکاربرد ید وهش

بوده و نمونه آماری بأر   یا کل کدشگران حوزه نفت و گازجامعه آماری تحق. شود می
نفأر   933 به دلیل باال بودن جمعیت جامعه، اساس جدوا تعیین نمونه آماری مورگان

ران حأوزه نفأت و   ها، مأدی  صدعت نفت و گاز از بین اساتید دانشگاه نظران صاحباز 
گاز، کارشداسان، کدشگران بخ  خصوصی حوزه نفت و گاز و تعأدادی از اعضأای   

که بأرای روایأی    اباار تحقیا درسشدامه بوده. اند کمیسیون انرژی مجلا انتخاب شده
و بأرای دایأایی از آلفأای کرونبأاخ اسأتفاده      الوشه  یروش نسبت اعتبار محتواآن از 

تك متییرهأای تحقیأا نیأا     و برای تك 1،310برابر  شده است که در کل این ضریب
برای تعیین تعأداد عوامأل تثییرگأذار بأر هأر متییأر       . به دست آمده است 1،91باالی 

و همچدأین بررسأی روایأی واگأرای     ( با در نظر گرهتن دیشیده تحقیا)وابسته تحقیا 
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وضأعیت  بررسأی   مدظور به. سؤاالت، از هن تحلیل عاملی اکتشاهی استفاده شده است
بأرداری گردیأده اسأت و سأپا      بهأره « ای تك نمونه تی »آزمون  متییرهای تحقیا از

وضعیت توزیع نرماا بودن متییرهای تحقیا از طریا بررسی چولگی و کشأیدگی و  
بررسأی گردیأده و در ادامأه از تحلیأل عأاملی      « اسأمیرنوف  -کولمأوگروف »آزمون 

هأای تحقیأا و    میان اجأاای متییأر  تثییدی و معادالت ساختاری برای بررسی ارتباع 
ها  و هراوانی نمونه  «AHP»های  داری روابط بهره گرهته شد و در انتها نیا آزمون معدی

 .انجام شد اجرا توسط متییرهای تحقیا بددی و تعیین بیشترین ایر بر برای اولویت

گیأری   ترین هدأون تصأمیم   یشی از معروف (AHP)مراتبی  هرآیدد تحلیل سلسله
 کأأردابأأداع آن را  391 در دهأأه   «تومأأاس ا ا سأأاعتی»چدأأد شاخصأأه اسأأت کأأه 

گیری با  تواند مفید باشد که عمل تصمیم این روش هدگامی می؛ ( 93 دور،  قدسی)
ی یأا  کمّأ  تواندأد  مأی هأا   شاخص. است رو روبه گیری چدد گایده و شاخص تصمیم

و  بدأدی  رتبأه هرآیدد . یسات زوجی نهفته استمقا اساس این روش بر ؛کیفی باشدد
 :است دربرگیرنده مراحلی به شرح زیر AHPدر روش ها  بددی گایده اولویت
 ؛تصمیم دهدده لیتششسلسله مراتبی از عوامل و عداصر  ترسیم 

 های زوجی؛ تششیل ماتریا زوجی و انجام مقایسه 

 معیارهای کلی؛ محاسبه وزن نسبی 

  ؛(ها شاخص)ها  ی گایدهوزن نسبمحاسبه 

  ها دهیگاوزن نهایی تعین. 

 گیرنأده  تصمیمتمامی محاسبات بر اساس قضاوت اولیه  AHPدر نهایت در مدا 
 .شود دذیرد که در قالب ماتریا مقایسات زوجی فاهر می صورت می

 هأای  مؤلفأه هأای اجأرا و    ای از مدا ین مرحله از هرایدد انجام این تحقیا، خفصهنخست در
در  واسأت   دهشأ ارائأه   9جأدوا   در گردیده که بر اجرا در هر مدا بررسی تثییرگذارشده  نییتع
 کأه  شأاخص  4 و  مؤلفأه ددج  متششل ازمحقا  یاز رساله دکترا شده استخراج یفیمدا ک تینها
 .شده استاستفاده  ایعدوان مدا تحق بهشته، دا ایتداسب را با موضوع تحق نیشتریب

                                                                                                                                 

1. Analytical Hierarchy process 

2. Thomas L. Saaty 
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هامشیخطیبراجراأثیرگذارتهایمؤلفه.9جدول

 سال نام میل

 بر اجرا تأثیرگذاری ها مؤلفه

ماهی  و 
چگونگی تیورن 

 مشی   

اهیاف 
 شفاف

مبانی 
 تئوررك

شرار  
 سیاسی،
ی اقتصاد

 و اجتماعی

سا تار 
سازمانی 
 مجری

 منابع
/ ها یژگرو

گرارخ 
 مجرران

رابطه 
و عل  
 یمعلول

کثرت 
های  نهاد

 اجراری

فرارنی 
 اجرا

وانین و ق
مقررات 
 باالدستی

های  گروه
 نفع یذ

مشكالت 
 فنی اجرا

پرسمن و 
 ورلیاوسكی

1973 * 
 

* 
          

ون هورن و 
 ون میتر

1975 * * 
 

* * * * 
      

میلبری و 
 مك لوگین

1975 
      

* 
   

* * 
 

 * * 1980 ررچارد المور
    

* 
      

هاگ وود 
،لوئیس و 
 گان

1993 
   

* 
 

* * 
      

مازمانیان و 
 ساباتیر

1983 * * * * * * * * 
  

* * * 

هاگ وود و 
 گان

1993 
 

* 
 

* * * 
 

* 
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 * 1995 متلنی
  

* 
         

 * * 1995 کالیستا
 

* * * * 
 

* 
  

* 
 

هاول  و 
 رامخ

2003 * * * * * * * 
   

* 
 

* 

 * * 2005 مكینیه
 

* * * * 
 

* * * * 
 

 * * 2005 بررنارد
 

* * 
 

* 
 

* * 
  

* 

 * 2007 هیل
     

* 
    

* 
 

 2008 وانیرسمن
   

* * 
 

* 
      

 2010 هیل
   

* 
 

* 
   

* 
 

* 
 

 2016 برركلن
    

* * * 
   

* 
  

931  الوانی و شلویری،: مدبع
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 :اند از ارائه شده است که عبارت 4مدا د وه  کیفی دیشتر در نمودار  ددج مؤلفه
 ت آن؛گذاری حوزه انرژی و ماهی مشی خط.  

 شرایط محیطی؛. 1

 های مجریان؛ سازمان مجریان و وی گی. 9

 های حوزه نفت و گاز؛ مشی تثمین مدابع مالی در خط. 4

 .کدشگران حوزه نفت و گاز. 1

 :چهارده شاخص مورد ارزیابی در این مقاله شامل محورهای ذیل است
 ؛آن تیو ماه یحوزه انرژگذاری  مشی خط.  

 ؛ران حوزه نفت و گازتوجه به رهتار کدشگ. 1

 ها؛ تحریم. 9

 ای؛ مدطقه یاسیتحوالت س. 4

 ؛نفت و گاز یها یمش در خط یمدابع مال تثمین. 1

 ؛رهتاری و شخصیتی مجریانهای  وی گی. 0

 ی؛های جمع توجه به نق  رسانه. 9

 ؛جامعه هدف یهای اجتماع به ارزش توجه. 3

 ؛دیجد یهداور فهور. 3

 ؛رمترقبهیغ حوادث. 1 

 ؛بوروکراسی اداری و نظام .  

 ؛و مهارت مجریان تخصص. 1 

 ؛مشی اجرای خط اباارهای. 9 

 .های حوزه نفت و گاز کشور مشی خط یاجرا. 4 

 ها وتحلیل داده تجزیه ها و یافته. 5

هأای ایأن    های زیر درسشأدامه  با وی گی( حجم نمونه د وه )نفر  931در مجموع 
 :اند داده  تحقیا را داس 

مأرد و  % 39،3که از نظأر درصأد هراوانأی     نفر زن 04نفر مرد و   99تعداد  -
 اند؛ زن بوده% 0،1 
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نفأر   91نفر هوق دیأپلم،   0نفر مدرك تحصیلی دیپلم و زیر دیپلم،  9تعداد  -
 اند؛ نفر دکترا و باالتر داشته 11 نفر هوق لیسانا و  31 لیسانا، 

نفأر   3 سأاا،   1 تا    ین نفر ب 90ساا،  11تا  0 نفر بین  139سابقه کار  -
 .ساا بوده است 1زیر  نفر 9ساا و  1  تا 1

 11تأا    4نفأر بأین    34 ساا،  41تا   9نفر بین   9و کمتر،  91نفر  9سن  -
 .ساا به باال بوده است  1نفر  19 ساا و 

  تحلیأأل آمأأاری  یاهاارهأأا بأأا اسأأتفاده از نأأرم  شأأده آوری جمأأعهأأای  داده
نشأان داد کأه درسشأدامه    ( 310/1)آلفأای کرونبأاخ    ضأریب . شدند وتحلیل تجایه

درسشأدامه از   یأی روا یبأرا  .تحقیا از دایایی د وهشی کاهی برخوردار بأوده اسأت  
محتأوا   تبأار نسأبت اع  اانیأ الوشه استفاده شده که م ییمحتوا ییروش سدج  روا

 یبأاال  ایشاخص اعتبار محتوا ن نیبوده و همچد 43/1باالتر از  رهایمتی یتمام یبرا
 .دارد ها درس بوده است که نشان از ساده، واضح و مربوع بودن  93/1

مدا مذکور با توجه به عوامل تثییرگأذار   یتثیید یواقع هدف، تحلیل عامل در
 یهایی که بأر رو  در بررسی. های حوزه نفت و گاز کشور است مشی بر اجرای خط

درسیده شأد  تحقیا م  درسشدا سؤاالتدر قالب  تثییرگذارمدا انجام گرهت، عوامل 
ابتأدا  . و گأاز کشأور توزیأع گردیأد     نفأت ها در بین کدشگران حأوزه   درسشدامه و
 یعأامل  لیأ تحل ینمونه برا تیها از لحاظ کفا از مداسب بودن داده دانیمدظور اطم به

 نینمونأه و همچدأ   تیأ انأدازه کفا . اسأتفاده شأد   «بارتلت»و  «ریم اریکا»از آزمون 
 اهأاار  توسأط نأرم   یعأامل  لیأ در تحل ایأ نمونه بارتلت ن «تیکرو» یآزمون معدادار

 یبودن تعأداد نمونأه بأرا    یکاه دهدده به دست آمده است که نشان «اس اس دی اس»
تعأداد عوامأل    نیأی تع یبرا. است لیتحل یها برا و مداسب بودن داده یعامل لیتحل
ا تعأداد  تأ  میبشأار بأرد   ریبه شرح ز یعامل لیسؤاالت درسشدامه را در تحل ا،یتحق

د کأه  شأو مشأخص   اس اس دی اس اهاار در نرم یعامل لیتحل ایاز طر ایعوامل تحق
. ده اسأت کررا تثیید  دهیشیمشدون در د یرهایو تعداد متی ایتحق دهیشید ،لیتحل نیا

و بارتلأت بأه شأرح    او  ام کی آزمون نیتثییرگذار در د وه  و همچد( عوامل)ابعاد 

                                                                                                                                 

1. SPSS & PLS 
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 .است 4جدوا 

وبارتلتKMO:آزمون.4جدول

 13936 (Kaiser-Meyer-Olkin)اولكین  -میر -شا ص کارزر
 23939 211 کای اسكوئر تس  بارتل 

 2195 درجه آزادی

 13111 معناداری

ها برای انجام تحلیأل عأاملی بأه ترتیأب از      بررسی نرماا بودن و تداسب دادهبرای 
و بارتلت اسأتفاده  او  ام و آزمون کی Tآزمون ، فواسمیرن -موگروفکولهای  آزمون

با توجه به سأطح  دهد  نشان می 1ها در جدوا شماره  نتایج یاهتهکه  طور همان. شد
نرماا بوده و از تداسب خوبی برای ها  وزیع دادهت ،1باالتر از  Tو مقادیر  داری معدی

 .تحلیل عاملی برخوردار است
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 tآزمونکولموگروفو-فهایاسمیرنوآزموننتایج.5جدول

 متغیر
مقیار بیشتررن 

 انحراف
بیشتررن 
 انحراف مثب 

بیشتررن 
 انحراف منفی

اسمیرنوف  -کولموگروف
 Zآماره 

 tمقیار  معناداری

 533966 13389 13986 -21 13 61 13 61 13 گذاری حوزه انرژی و ماهی  آن مشی   

  11319 5 138 13559 -12 13 13189 12 13 تأمین منابع مالی

 393239 13362 13822 - 1 13 69 13 69 13 ها تحررم

 323693 13188 3226  -13221 19 13 13221 ای تحوالت منطقه

 513251 1361 13912 -19 13 36 13 36 13 رمترقبهیغحوادث 

 2139 32 13 66 3  -35 13 3 132 3 132 های جیری ظهور فناوری

 133889 3 135 8 139 -51 13 19 13 5 13 یو بوروکراسنظام اداری 

 183995 13513 13926 - 5 13 13199  5 13 ورژگی رفتاری و شخصیتی مجرران

 29392 13291 13899 -91 13 13196 9 13 تخصص و مهارت مجرران

 9 1932 13919 1361 -9  13 18 13 9  13 مشی ابزارهای اجرای   

 193518 13693 9 139 - 3 13 13189  3 13 کنشگران حوزه نف  و گاز رفتار

 293983 13869 13185 -13181 13199 1318 های جمعی نقخ رسانه

 3 31 2 13929  1368 -26 13 13182 26 13 های اجتماعی جامعه هیف ارزش

 15 93 13392 13819 -66 13 16 13 66 13 ها مشی اجرای   

تحلیل آماری رساله دکترای محقا: مدبع
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 لیأ طأور اخأص تحل   به( مدا یاختاربخ  س) یادامه از مدا معادالت ساختار در
مأدا  ) ریمسأ  لیأ تحل. اسأتفاده شأده اسأت    ایأ تحق های درس آزمون  یبرا ریمس

و  یانجیأ مسأتقل، م ) تحقیأا  یرهأا یمتی نیاست کأه روابأط بأ    یشیتشد( یساختار
 تیأ عل یی، شداسأا ریمسأ  لیأ هدف از تحل. دهد نشان می زمان همطور  را به( وابسته

 .است ایتحق یهوممدا مف یرهایمتی نیب( تثییر)
 یو دارامترها بیضرا یمدا در حالت معدادار ،1 نمودار یعدی یبعد یخروج

 رایأ ز ؛اند به دست آمده معدادار شده بیضرا یدهد که تمام آمده را نشان می دست به
دهدأده   نشأان  -930 از  تأر  کوچأك  ایأ  930 از  تأر  بأارگ  یمقدار آزمأون معدأادار  

 .بودن روابط است یمعدادار

داریمعنیدرحالتیمدلمعادالتساختار.5رنمودا

 
گیرد؛ بدین معدی که توسط این  صورت می  «GoF» اریمعبرازش بخ  کلی مدا با 

گیری و بخأ  سأاختاری    تواند دا از بررسی برازش بخ  اندازه معیار، محقا می

                                                                                                                                 

1. Goodness of fit 
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توسأط   GoFمعیأار  . مدا کلی د وه  خود، برازش بخ  کلی را نیا کدتأرا کدأد  
 :شود ابداع شده، طبا هرموا زیر محاسبه می( 1114)« و همشاران  ستدهاو»

 
«Communality »   میأأانگین اشأأتراك هأأر متییأأر اسأأت و کیفیأأت مأأدا بیرونأأی را

و  اسأت زا  میانگین ضرایب تعیین مربوع به هر متییأر ددهأان درون   . سدجد می
ییرهای ددهأانی  زا بر طبا مت سدجد و برای هر متییر درون کیفیت مدا درونی را می

سه مقأدار  ( 1113)و همشاران   شود  وتالا دهدد، محاسبه می را توضیح می که آن
معرهأی   GoFعدوان مقادیر ضعیف، متوسط و قوی بأرای   را به 1990و  1911،  191
مدا و نتایج مقایسه آن با مقأادیر مجأاز    ازشهای بر شاخص 0جدوا  در. اند کرده
 .داده شده استنشان 

هایبرازشمدلاخصش.6جدول

 F 2 Redundancy متغیر

 0.312 ها تحررم

0.443 

 - تحوالت سیاسی

 0.274 فناوری جیری

 0.105 رمترقبهیغحوادث 

 0.232 رفتار کنشگران حوزه نف  و گاز
 0.236 های جمعی رسانه

 0.248 های اجتماعی ارزش

 0.297 تأمین سرماره

 GoF= 0.504 شا ص برازش کلی

 رساله دکترای محقا: مدبع

در حالت  هیشرع تثیید هرض  با توجه به میکد مشاهده می 9گونه که در جدوا  همان
هرضیه  1و  تثیید هیهرض   ، هیهرض 9 از مجموع ( x>1. 96, x<-1. 96: )داری معدی
 .است شدهرد 
 

                                                                                                                                 

1. Tenenhaus 

2. Wetzels 

2R
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بررسیردیاتأییدشدنفرضیاتتحقیق.1جدول

 وضعی  معناداری ضررب مسیر فرضیات
 تأریی  231  13665 .تأثیر دارد یگذاری حوزه انرژ مشی    یگذاری حوزه انرژی و ماهی  آن بر اجرا مشی   

 تأریی 5381 - 1315 .تأثیر داردگذاری حوزه انرژی  مشی   ها بر  رمتحر
 تأریی 3369 - 1311 .تأثیر دارد یگذاری حوزه انرژ مشی بر   ای  منطقه تحوالت سیاسی

 تأریی  532  1332 .تأثیر دارد یگذاری حوزه انرژ مشی بر    های جیری ر فناوریظهو

 رد شیه 399   .تأثیر داردی گذاری حوزه انرژ مشی بر    حوادث غیرمترقبه

 رد شیه 13158  .تأثیر داردمشی  ی بر اجرای   بوروکراس نظام اداری و

 تأریی 2353  1331 .تأثیر داردشی م ران بر اجرای   مجر یتیو شخص یهای رفتار رژگیو

 تأریی 2362 13122 .تأثیر داردمشی  بر اجرای   مشی  اجرای    یابزارها

 تأریی 2399 13351 .تأثیر داردمشی  اجرای   بر  تأمین منابع مالی

 تأریی 1365 13329 .تأثیر داردمشی  اجرای   بر ی های اجتماع ارزش

 تأریی  336 13322 .تأثیر داردمشی  اجرای    برهای جمعی  توجه به نقخ رسانه

 تأریی 5329 13195 .تأثیر داردمشی  اجرای   بر رفتار کنشگران حوزه نف  و گاز 

 تأریی 2362 13122 .تأثیر داردمشی  بر اجرای   مشی  اجرای    یابزارها

توان گفت کأه مأدا دأ وه  از     می 0در جدوا  شده ارائههای  توجه به شاخص با
 یرهأا یمتی بدأدی  رتبأه  یمقاله بأرا  نیدر ا همچدین. رازش مداسبی برخوردار استب

( یرهأا یمتی) هأای  مقولأه بأه   یاهتأه  اختصأاد  یکدها یمدا از درصد هراوان یاصل
 AHP روش،  «مشسأدا »اهأاار   بأا نأرم   رهتأه یدذ صورت یها مصاحبه لیبا تحل یاصل

 3در جدوا . ه استگشتاجرا   «ایاکسپرت چو»اهاار  نرم لهیوس استفاده شده که به
و ( بتأا  بیضأر ) ریمسأ  بی، ضأر AHPد وه  بأه روش   یرهایاز متی كیرتبه هر

 :آورده شده است یدرصد هراوان
  

                                                                                                                                 

1. maxqda 
2. expert choice 
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یودرصدفراوانریمسبی،ضرAHPبهروشقیتحقیرهایبندیمتغرتبه.8جدول

 AHPوزن هر متغیر در  ضررب مسیر فراوانی مقوله
 19 13 - 1،15 233 ها تحررم

 35 13 1،122 218 مشی ابزارهای اجرای   
  3 13 - 1،11 268 ای تحوالت سیاسی منطقه

 13183 1،11 95  کنشگران حوزه نف  و گاز توجهی به رفتار بی
 1319 1،399 98  ی نف  و گازها یمش در   تأمین منابع مالی 

 13168  1،31 51  رفتاری و شخصیتی مجرران ها یژگور
 13163 13329 18  های اجتماعی جامعه هیف ه ارزشتوجهی ب بی

 9 131 1،322 13  های جمعی توجهی به نقخ رسانه یب
 13162  1،32 91  ظهور فناوری جیری

 13156 2 1،3 99  تخصص و مهارت مجرران
 29  رمترقبهیغحوادث 

 
1312  

 95  یو بوروکراسنظام اداری 
 

13119 
    گاز کشورهای حوزه نف  و  مشی اجرای   

 رساله دکترای محقا: مدبع

 تیأ و ماه یگذاری حأوزه انأرژ   مشی خط یرهایمتی شود یطور که مفحظه م همان
ای، توجه به رهتأار   مدطقه یاسیمشی، تحوالت س ها، اباارهای اجرای خط آن، تحریم

و  یهأای رهتأار   هأای نفأت و گأاز و وی گأی     مشأی  در خأط  یکدشگران، تثمین مال
 و را دارند تیاولو نیشتریب AHPو  یعامل لیهای تحل در آزمون انیمجر یتیشخص

و  ایأ تحق یهأای بخأ  کمّأ    دأا از آزمأون   دشأده ییتث یمدا مدطق بیترت نیا به
بر طبأا   های حوزه نفت و گاز کشور مشی اجرای خط بددی عوامل مؤیر بر اولویت
 .دشو ارائه می 0 نمودار

 قیتحقدشدهییتأیمدلمنطق.6نمودار

 



77...یاجرابربندیعواملمؤثراولویتدرصنعتنفتکشوربراساسییاجراراهبردهای

 مرتبط با مدل جینتا. 6

 بیضأر ) یعأامل  لیأ بدأدی تحل  هأای رتبأه   آزمون جهیکدها و نت یتوجه به هراوان با
 :گفت دیبا 3مددرج در جدوا  AHPو ( ریمس

اباارهأای اجأرای   ، هأا  تحأریم ، و ماهیأت آن  یگأذاری حأوزه انأرژ    مشی خط
 ،توجه به رهتار کدشگران حأوزه نفأت و گأاز   ، ای مدطقه یاسیتحوالت س، مشی خط

 یتیو شخصأ  یهأای رهتأار   وی گأی ، های نفت و گاز مشی در خط یتثمین مدابع مال
هأای   ریأ متی ریگذاری حوزه نفت و گاز کشور نسأبت بأه سأا    مشی در خط انیمجر
 .برخوردارند ییبساا تیو اهم تیاولو از ایتحق

با استفاده  بدیاد ابتدا بر اساس د وه  کیفی با روش تئوری داده ایتحقدر این 
های متعدد با خبرگان حوزه نفت و گاز و استخراج مدا دارادایمی و در  احبهاز مص

هأای   مشأی  ای از عوامل ایرگذار بر اجرای خأط  انتها مدا مدطقی تحقیا به مجموعه
حوزه نفت و گاز کشور دست یاهته، در ادامه با استفاده از دأ وه  کمّأی و ابأاار    

شده ضمن تثییأد   آوری های جمع دههای آماری متعدد بر روی دا درسشدامه و تحلیل
هأای حأوزه    مشی های مؤیر بر اجرای خط درجه اهمیت شاخص ها و مدا، اولویت

نفت و گاز کشور نیا بر اساس درجه اهمیت تعیین شد و در دایأان بأا عدایأت بأه     
و ( بأه روش دلفأی  )گیأری از روش دأ وه  کیفأی و مصأاحبه بأا خبرگأان        بهره

 کیفی اولیه که مدتج بأه اسأتخراج مأدا شأده بأود،      های د وه  بازمطالعه مصاحبه
اجرا و عملیأاتی   هایی به دست آمد که امشان اجرایی داشت و استرات ی راهبردها و
های حأوزه نفأت و گأاز     مشی سازی و اجرای خط ها موجب موهقیت دیاده کردن آن

 نیز اا كیهر  که از آنجایی . ها اشاره خواهد شد کشور خواهد بود و در ذیل به آن
 نیأ ا یدر اجأرا  ایأ توه اانیم کددده تعیین میرمستقیغ ای یمصورت مستق به راهبردها
درسأتی اهتمأام الزم را بأرای     بأه امأر   انیأ ارزنده است کأه متول ؛ ددهستها  سیاست

هأای ایأن    مشأی  ها و اهمیت دادن به عوامل مؤیر بر اجرای خأط  عملیاتی کردن آن
 یابیأ در اجأرا و ارز  تیأ برای موهق ییاجرا یشارهاراهدر ادامه . حوزه داشته باشدد

و  یبأازنگر  یبأرا  ددر مقام بأازخور  یهای حوزه نفت و گاز کشور و حت مشی خط
بأه شأرح    تیدراهم وهای مؤیر  شاخص كیبه تفش آیدده درها  مشی خط نیا نیتدو
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 :دشو یارائه م لیذ

 ها مشی خط یآن بر اجرا تیو ماه یحوزه انرژگذاری  مشی خط تأثیر. 6-9

 آن گأذاری و ماهیأت   مشأی  ضأرورت توجأه بأه خأط     ایتحق نیدر ااز آنجایی که 
و ( 339 ) یرسأابات  و انیأ نی همچأون مازمان اهأای محققأ   و در یاهتأه  داشته تیاولو

و  راهبردهای عملیاتی ،آن اشاره شده است تیبه اهم این( 1119)  و رام  هاولت
هأای   مشأی  آمیأا خأط   قیأت اجرایی مرتبط با این شاخص را که متضمن اجرای موه

 :شود ارائه می به شرح ذیل دیشدهاد و حوزه نفت و گاز کشور خواهد بود
 ؛گذاری جامع حوزه نفت و گاز مدظور سیاست متولی مشخص به جادای 
 ؛شدن در مقوله اجرا ریاز درگ ایو دره گذاران استیستصدی بودن م 
 ؛اجرا تیابلن قشتو دا شده نیتدوهای  مشی در اهداف خط تیشفاه 
 و  ی، هرهدگأ ی، اجتمأاع یاقتصأاد  ،یاسأ یروند تحوالت س لیمطالعه و تحل
هأای حأوزه    مشی خط یو اجرا نیجهان و تثییر آن در تدوو  محیطی مدطقه زیست

 ؛نفت و گاز
 نیدن تأأدوکأأردر جهأأت مأأؤیر   یدر نظأأام بوروکراسأأ  یسأأاز چابأأك 

 .های حوزه نفت و گاز مشی خط

 ها مشی خط یاجرا ها بر تأثیر تحریم. 6-2

هأا   مشأی  خط یها بر اجرا ضرورت توجه به تثییر تحریم ایتحق نیدر ا که ازآنجایی
مدظأور و  » یهأا  اهتأه یشأاخص بأا    نیبرخوردار بوده و تثکید بر ا ییباال تیاز اولو
بأه همأین    ،همسأو اسأت   این(  93 )« برکشلی و یادصی»و ( 931 ) «دور یمصطف
آمیأا   رایی مرتبط با این شاخص که اجأرای موهقیأت  و اج راهبردهای عملیاتی دلیل
به شرح ذیل دیشأدهاد   های حوزه نفت و گاز کشور را متضمن خواهد بود مشی خط

 :شود ارائه می و
 یبأه جهأت اسأتفاده از تأوان داخلأ      یو د وهش یقاتیهای تحق نهاد تیتقو 

 ؛کشور در حوزه نفت و گاز

                                                                                                                                 

1  . Hawlett  & Ramesh 
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 ؛صدعت نفت و گاز یداخل دکدددگانیاز سازندگان و تول تیحما 
 ؛ای مدطقه یها مشترك با دولت یها طرح جادیا 
 ؛میخارج از محدوده تحر یبخ  خصوص تیتقو 
 بأه   یاسأ یکشأور از اقأدامات صأرف س    یپلماسأ یدسأتگاه د  شردیرو رییتی

 .یاقتصاد -یاسیاقدامات س

 ها مشی  طخ یاجرا بر اجرا یتأثیر ابزارها. 6-0

 یاجأرا بأر اجأرا    یضأرورت توجأه بأه تأثییر اباارهأا      ایتحق نیدر ا که ازآنجایی
 یالأوان  یهأا  اهتأه یشأاخص بأا    نیأ برخوردار و تثکیأد بأر ا   تیها از اولو مشی خط

راهبردهأای   کأارگیری  ید با بهبا ،همسو است این( 1119)، هاولت و رام  (939 )
هأای حأوزه    مشأی  ، نق  این شاخص در اجرای موها خطذیل و اجراییعملیاتی 
 .ز بی  از دی  مشاهده شودنفت و گا
 ؛های حوزه نفت و گاز مشی خط یاجرا بر نظارت دردولت  ییتوانا یارتقا 
 توسأأط  یو بازدارنأأدگ یبأأیترغ ،یتی، حمأأایقیتشأأو یراهشارهأأا جأأادیا
 ؛گذارا سیاست
 ی؛گر یمجراز  ایدولت و دره نظارتینق   یارتقا 
 ؛خاد طیدر شرا یاستفاده دولت از اباار دستور 
 اجرا نیم با تضامأمجلا تو نیارائه قوان. 

 ها مشی خط یای بر اجرا منطقه یاسیتأثیر تحوالت س. 6-4

 یای بأر اجأرا   مدطقأه  یاسأ یضأرورت توجأه بأه تأثییر تحأوالت س      ایتحق نیدر ا
(  93 ) «درخشأان » یها اهتهیشاخص با  نیو تثکید بر ا داشته تیها اولو مشی خط
 راهبردهای عملیأاتی  بر این اساس ؛ است بوده مسوه این( 391 ) «تریهورن و م»و 

های حوزه نفت و  مشی آمیا خط و اجرایی مرتبط با این شاخص که اجرای موهقیت
 :شود به شرح ذیل دیشدهاد می گاز کشور را تضمین خواهد کرد

 ؛ای در حوزه نفت و گاز تحوالت مدطقه  یو دا کدترامراکا  جادای 
 بأه   یاسأ یکشأور از اقأدامات صأرف س    یپلماسأ یدسأتگاه د  شردیرو رییتی
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 ی؛اقتصاد -یاسیاقدامات س
  ای  هأأای مدطقأأه تشأأشل جأأادیو ا یانأأرژ تیأأامد یاسأأتفاده قأأدرت بأأاال
 ی؛المداهع مشترك
  یهانج ای و مدطقه یهای حوزه انرژ در تششل شتریب تیعضو ومشارکت. 

 اه مشی خط یتأثیر رفتار کنشگران حوزه نفت و گاز بر اجرا. 6-5

 یضرورت توجه به تثییر رهتار کدشگران حوزه نفت و گأاز بأر اجأرا   از آنجایی که 
 یهأا  اهتأه یشأاخص بأا    نیأ و تثکید بأر ا  داشته تیاولو ایتحق نیها در ا مشی خط

 یأأدبا ،اسأأت بأأوده همسأأو ایأأن(  331 ) کالیسأأتا، (339 ) انیأأو مازمان ریسأأابات
ا نقأ  ایأن شأاخص را در    کأار بسأت تأ    را بأه  ذیل و اجراییراهبردهای عملیاتی 

 :های حوزه نفت و گاز بی  از دی  شاهد بود مشی اجرای موها خط
 بخ مشارکت کدشگران حوزه نفت و گاز در  یقیتشو یسازوکارها جادای 

 ؛ها طرح یاجرا
 هأای   مشأی  خأط  یاجأرا  یو حت نیهرصت مداخله کدشگران در تدو جادیا

 ؛حوزه نفت و گاز کشور
 در حوزه نفأت و گأاز    یگذار هیسرما وبه مشارکت  یماعتماد عمو  یهااا

 ؛حوزه نیدر کدشگران ا
 توسأط کدشأگران    یو نأوآور  تیأ هأای خفق  هرصأت  جادیو ا یسپار برون

 .حوزه نفت و گاز

 ها مشی خط یبر اجرا یتأثیر تأمین منابع مال. 6-6

هأا   مشأی  خأط  یبر اجأرا  یتوجه به تثییر تثمین مدابع مال ایتحق نیدر ا که ازآنجایی
 انیأ و مازمان ریسأابات  یهأا  اهتأه یشأاخص بأا    نیأ و تثکید بر ا داشته زیادی تیاولو

 ،همسو است این( 1119)و هاولت و رام  ( 391 )و ون هورن  تری، ون م(330 )
آمیأا   و اجرایی مرتبط با این شاخص که ضامن اجرای موهقیت راهبردهای عملیاتی

 :شود به شرح ذیل دیشدهاد می بود، های حوزه نفت و گاز کشور خواهد مشی خط
 یبأرا  دیأ قانون رهع موانع تول 1 هماندد ماده  یمال یقیتشو یاباارها جادیا 
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 ؛گذاران سرمایه ی برگشت سرما نیها و تضم طرح یتثمین مال
 جامعه به حأوزه نفأت و    یدگینقد تیهدا برای یبیترغ یها سیاست نیتدو

 ؛گاز
 ؛وزه نفت و گازگذاری در ح سرمایه سكیکاه  ر 
 حأوزه   یهأا  سیاست یگذاران در اجرا و سرمایه یمشارکت بخ  خصوص

 ؛نفت و گاز
 ها از مدأابع   های قانونی و مالی الزم برای تثمین مالی دروژه رساختیز جادیا
 ؛داخلی
  هأای   مشأی  خأط  یاجرا یبرا ازیای مورد ن و بودجه یبیدی سازوکار مال دی

 .حوزه نفت و گاز

 ها مشی بر اجرای خط انیو شخصیتی مجر یهای رفتار یژگییر وتأث. 6-7

بأر   انیأ و شخصیتی مجر یهای رهتار ی گیو تثییر ضرورت توجه به ایتحق نیدر ا
شأاخص بأا    نیأ برخوردار بوده و تثکیأد بأر ا   ییباال تیها از اولو مشی خط یاجرا

و  یو اعراب( 1111) بریدارد، (1111) مشیدده، (931 )دور و همشاران  یقل یها اهتهی
و  راهبردهأای عملیأاتی   به همأین مدظأور   ،همسو است این( 934 ) رزقی، رستمی

هأای حأوزه    مشی آمیا خط اجرایی مرتبط با این شاخص که متضمن اجرای موهقیت
 :شود به شرح ذیل دیشدهاد می نفت و گاز کشور خواهد بود

    هیأا از  مدظأور در  شفاف و روشن بودن اهداف و چگأونگی اجأرای آن بأه
 ی توسط مجریان؛رأتفسیر به 

 را؛نظر شخصی در تصمیمات مربوع به اج خودداری مجریان از اعماا 

 ؛آگاهی و درك صحیح دستورات از سوی مجریان 

  ؛حساس مسئولیت و تعهد در بین مجریانارتقای ا سازوکارایجاد 

  ها مشی نسبت به خط آنانطرز تلقی و نگرش مثبت ترغیب مجریان به. 

 ها شنهادیپبندی و  جمع

های حوزه نفأت و   مشی بددی عوامل مؤیر بر اجرای خط در این تحقیا ابتدا اولویت
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ی هأا  شأدهاد یدگاز کشور مشخص و سپا نتایج آن به تفصیل بیان شد و در ادامأه  
بأرای اجأرای   . عملیاتی ساختن مدا و راهبردهای عملیاتی ارائه گردید یبرامحقا 
کأه   را در نظأر داشأت  ی الاامات در حوزه نفت و گاز کشور باید های عملیاتی برنامه
 :اند از ها عبارت تریم آن مهم

 ؛کشور یانأرژ یعأال یشأورا یاحیا 
 ی؛دولت یها سازمانمستقل از  یحوزه انرژ نظارتی تششیل نهاد مستقل 
 هعأأاا در   نهأاد  مأردم  یها و نهادهأا  انجمن تیدهی و حما سازمان ت،یتقو
 ؛ت و گازحوزه نف
 و تأثمین   هیجذب سأرما  یخط اعتبار ایای مستقل  بودجه فیرد صیتخص

 ؛حأوزه نفت و گازهای  طرح یمال
 بأا هأدف   کشأأور   یگأذاری جأأامع انأأرژ    شبشه تحقیقات سیاست جادیا
 ؛تحقیقات جینتا یگردآور
 در  هأا  استیس یمجر یها سازمانساختار  دیتجد و، آموزش یتوانمددساز
 ؛دولت
 ؛و کدشگران حوزه نفت و گاز یبخ  خصوص یها تیفرهتفاده از اس 
 ؛حوزه نفت اطفعات وارائه آمار  یمرجع واحد برا جادیا 
 و  یطأ یمح طیتأثییر شأرا   یبررسأ  یبأرا  یمرکا مطالعات حوزه انرژ جادیا

 .ی خط مشی های حوزه انرژی کشورایرات آن بر اجرا
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