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  چكيده
 توسط نهادهـاي ذيـربط، شـاهد عـدم    و گاز  انرژي كشور در حوزه نفت مشي گذاري خط دهيچيپبا مطالعه و بررسي فرايند 

ناكارآمدي مدل اجرايي هستيم. در اين مقاله با استفاده از پژوهش كيفـي بـه روش    به دليلحوزه هاي اين  سياستتحقق كامل 

و  آوري جمـع تحقيـق   يهـا  دادهتخصصي نيمه ساختار يافتـه و مطالعـه مـدارك،      تئوري داده بنياد و از طريق دو ابزار مصاحبه

نظران  از صاحبنفـر  30در ايـن پژوهش بـا ) است. يا رهيزنج، گلوله برفي (ارجاع گيري نمونهتحليل گرديده است. روش  سپس

شد كه از مصاحبه دهم به بعد، تكـرار در اطالعـات دريـافتي مشـاهده شـده است؛ اما مصاحبه تـا   مصاحبه انجامو كارشناسان 

حـوزه  انـرژي كشـور در    تدوين شـده هاي  سياستداليل عدم اجراي "نفر بيستم ادامه يافت. مصاحبه با طرح سؤاالتي در مورد 

هـا   شـونده طـرح گرديـد. تمـامي مصـاحبه     مصـاحبه  هـاي   براسـاس پاسـخ ها پرسشآغاز شد (مصاحبه باز) و باقي  "و گاز نفت

بـا   در نهايت مدل طراحي شـده  گرفتند وشده و بـراي اسـتخراج نكـات كليـدي چندين بار مورد بررسي قرار ي بردار ادداشتي

و نيز مزيت نسـبي   ها مشي خطاجراي هاي  ها و مقايسه با ساير مدل ابعاد مستخرج از مصاحبهها و  گيري از مقوالت و مؤلفه بهره

 نوآوري ايجاد شده كه در مدل طراحي شده اين مقاله كه همانا تركيب ابعاد چندين مدل در اين طراحي بـوده نهـايي سـازي و   

  ارائه شده است.

 JEL :D78 بندي طبقه

  ، مدل اجراييمشي گذاري خط، مدل پژوهش كيفي، مشي خطمدل، اجراي  ها: كليدواژه

 

                                                           

 نويسنده مسئول ١
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 مقدمه -1

 بسیار دور تا به اميروز در اداره اميور  های  دولتی از زمانهای  مشی خطاجرای مناس  

دانشيمند شيهیر اداره عميومی     1وودراو ویلسون که طوری . بهدولتی مورد توجه بوده است

 وهيا   ایين عقیيده بيود کيه طيرح      وی بير »اجرا را برابر بيا اداره قيرار داد.    1887در سال 

در واقيع   «بلکه اجرای آن به مفهوم اداره اسيت  باشد نمیدولتی به معنی اداره  های هبرنام

و اداره )اجيرا(   مشيی  خيط بيین   لسونیو کالسیک اداره امور عمومی مانند، نظران صاح 

 مشيی  خيط  انیي و مجران گيذار  مشيی  خيط بین ها  آن، به عبارت دیگر؛ تفکیک قائل بودند

حلقيه  » عنيوان  بيه  مشی خطسنتی اداره، باعث شد تا اجرای  انداز چشمتمایز قائل بودند. 

توان گفت سیاسيت یيا    ساده می طور به .(1394، گیوریان و ربیعی) نامیده شود «مفقوده

مراجع ذیربط در هير جامعيه وضيع     وسیله بهعمومی اصول و موازینی است که  مشی خط

کنيد. یکيی از    ميی  جامعه را رهبریهای  الگو و راهنما، اقدامات و فعالیت عنوان بهشده و 

هيای حيوزه    حيل  عرصه اجتماعی، مباحث مربوط به مسائل، نیازها و راه مهماین اقدامات 

پيور حسيین،    اصيلی ) دهيد  خود قيرار ميی   تأثیراست که آحاد جامعه را تحت و گاز  نفت

1393). 
کشورها های  دطدطهترین  پایدار، مقرون به صرفه و امن انرژی از کلیدی تأمینامروزه، 

در این حوزه بيه نيوعی بير امنیيت مليی و      ها  یگذار سیاستو ها  هبرنام .رود می به شيمار

ميدیریتی،  های  حوزهترین  یکی از پرچالش ایراندر . گيذارد می جایگاه جهانی کشورها اثر

مشکالت بسیاری از قبیل باال بودن شيدت  . ی جامع برای انرژی کشور استگذار سیاست

رشيد اقتصيادی و بياال    بيودن  پيایین  ، از پایین بودن درآمد متأثر)که این شاخص  انرژی

باشد( در مقایسه بيا متوسيط جهييانی، بهینييه نبييودن مصيرف        می بودن مصرف انرژی

تولیييد  هيای   ی در توسييعه ظرفیيت  گذار هبرای سرمای ریزی مهبه برنا یتوجه یبسوخت، 

نييو،  هيای   نفت، گاز، برق، انرژی اتمی، انرژی یها بخشمختلف در های  انيرژی و فناوری

انرژی ماننيد قیميت بنيزین در سيطد جامعيه و تعیيین قیميت        ی ها حامل تعیيین نيرخ

خيوراک   عنيوان  بيه خيام و میعانيات گيازی     ، عيدم تعیيین قیمت نفيتها هسوخت نیروگا

کيه بياال بيودن شيدت      قرار داده اسيت تأثیرو ... حوزه انرژی کشور را تحت  ها هپاالیشگا

( قيانون  125) مياده  «،»عیت در بند برای برون رفت از این وض .دهد می انرژی را نشان

 

 

1. Woodrow Wilson 



   39 ... های انرژی در بخش نفت و گاز یمش خططراحی مدل اجرای  

دوليت بيه تدوین سند راهبردی انرژی کشيور بيرای یيک    ، برناميه پينجم توسيعه کشيور

ساله حداکثر شيش مياه پس از تصيوی  قانون برنامه پنجم توسعه مکلف شيد.   25دوره 

کيردن  با وجود اهمیت بسیار زیاد این موضوك، سند فوق، با تأخیر بسييیار و بيدون طيی    

به تصيوی  رسيید و    1395فروردین ماه  23فرآیند در نظر گرفته شده در این قانون، در 

 .1از ابهام باقیمانده استای  هتدوین و اجرایی سازی طرح جامع انرژی تا به امروز در هال

کشيور  و گياز   های حوزه نفت مشی خطدر این مقاله هدف اصلی طراحی مدل اجرای 

از  .شيد  می احساس شدت بهکشور و گاز  نقت های سیاستحوزه  بوده که خالء آن نیز در

ی هيا  مؤلفيه گیری روش پژوهش کیفی داده بنیيان انجيام و   کار با بهحاضر تحقیق   رو نیا

 و ابعاد ها و مؤلفهاز مقوالت  گیری بهرهبررسی شد. در نهایت با ها  ارتباط آن و نحوهمدل 

ارائه شيده در   مشی گذاری خطاجرای قبلی های  و مقایسه با مدل ها همستخرج از مصاحب

نیز با رویکرد مزیيت نسيبی نيوآوری در     ایران وهای  ضمن اعمال شرایط و ویژگی جهان،

مدل طراحی شيده پیشينهادی نهيایی     ،ها مدل آنترکیبی از  ی قبلی وها مدل مقایسه با

 کشور ایجاد شده است.و گاز  حوزه نفتهای  مشی خطاجرای 

 

 یات موضوعبر ادب مروري -2

در اجيرا، ضيروری اسيت، موانيع اجيرا      هيا   بررسی ضری  موفقیيت سیاسيت   منظور به

اسيت کيه از   ای  هميانع، عاميل بازدارنيد    .(1387، اهللشيناخته شيود )رحميت     یدرست به

 ی اجرایی شدن آن را محدودها هابزارهای مشخص سیاست، جلوگیری و یا را یریکارگ به

و  ميؤثر ی و نیيز اجيرای   گذار سیاستهمه جوامع در زمینه  (.2009 ،2کند )کنسولت می

(. ایجاد مشيکل در  2010، 3آلن و مارش) اند هآن، کم و بیش با موانعی مواج زیآم تیموفق

 گیرنيدگان مسيئول، بيه ایين نتیجيه      کنند که تصمیم می اجرای سیاست را زمانی تعریف

اهيداف سیاسيی کيه آنهيا     اهيداف برناميه و    کننده تأمینرسند که آن سیاست، دیگر  می

تميامی شيرایط    تحقق (.2007 ،4اسکوگاستاد) ستیندادند و مدنظرشان بود،  می ترجید

 

 

مجليس بهمين    یهيا  پيژوهش مرکز  های جامع انرژی در کشور مربوط به تدوین سیاستهای  ارزیابی علل ناکامی. 1

1395 
2. KNSULT 

3. Allan & Marsh 

4. Skogstad 
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کليی، اجيرای کاميل     طيور  بيه نیسيت و   پيذیر  امکانالزم برای اجرای کامل یک سیاست، 

آل و دور از  اميری آرميانی و ایيده   هيا   اجرای کامل سیاسيت  .سیاست دست نیافتنی است

را هيا   اجرای سیاستها  در حقیقت، واقعیت .(1993، 1و هاگ وود )لوئیس دسترس است

هيا   که با اهداف و مقررات تعیین شده برای دسيتیابی بيه آن   هایی کند. واقعیت می سخت

 متفاوت است. کامالً

 

 ي انرژيگذار سیاست 
دولت مباحث مربوط به انيرژی شيامل تولیيد، توزیيع و      اصوالًدر یک سیاست انرژی 

ی، گيذار  قيانون شيامل   توانيد  ميی  . سیاست انرژینماید می مصرف را مطرح و ارائه طریق

انيرژی، مالیيات، معاهيدات     جيویی  صيرفه ی، دسيتورالعمل بيرای   گذار هسرمایهای  مشوق

اف، تعیيین  کلی باشيد. سیاسيت انيرژی نیازمنيد تعریيف اهيد       های سیاستی و الملل بین

، نماید می را مشخصها  که دولت اولویت استراتژی برای دستیابی به آن، چارچو، نهادی

، )امیرمعینيی  اری بيرای اجيرای ایين اسيتراتژی اسيت     و همچنین ابيز ها  ارزیابی سیاست

1388). 

ی مختليف زميانی در اقتصياد یيک کشيور بیيانگر       هيا  هتغییرات شدت انرژی طی دور

انيرژی، هيرز روی انيرژی،     ییکيارا  تولید، ییکارا ت ساختار تولید،اثرهای ناشی از تغییرا

الگيييوی مصيييرف انيييرژی، توسيييعه و رشيييد اقتصيييادی، رشيييد جمعیيييت، مهييياجرت، 

 هيای  سیاسيت نهایيت   در از تکنوليوژی پیشيرفته و   اسيتفاده  جدیيد، هيای   یگذار هسرمای

کياهش   ميوارد موجي   تغییرات مطلو، در هر یک از ایين   که طوری بهجویی است.  صرفه

 .(1385، شریف آزاده و اسماعیل نیا) شدت انرژی خواهد شد

به دنبال حيل مشيکالت هسيتند و سیاسيت مليی      ها  در تنظیم سیاست انرژی، دولت

بخيش انيرژی   هيای   از اقدامات ناظر بر فعالیتای  هانرژی زیربنای تدوین و اجرای مجموع

اتخياذ   منظيور  بهدارند، لذا  ثیرتأمختلف انرژی بر یکدیگر ی ها بخشاست. از آنجا که زیر 

تيا اهيداف از    گيردد  ميی  تصمیمات یکپارچه در بخش انرژی، سیاست ملی انرژی تيدوین 

برای مداخله در بيازار تنهيا   ها  پیش تعیین شده قابل حصول گردند. در این رویکرد دولت

 هر دوليت  .ندشو نمیعمل وارد از طریق وضع قوانین و مقررات و همچنین تنظیم روابط 
 

 

1. Lewis & Hogwood 



   41 ... های انرژی در بخش نفت و گاز یمش خططراحی مدل اجرای  

برقيرار   زیسيت  محيیط بایست توازنی میان امنیت انرژی، رشد اقتصادی و حفاظيت از   می

است و تمامی قيوانین و مقيررات بير     کننده تعیینسیاست ملی انرژی در این میان  .سازد

 (.1388 ،)امیرمعینی گردد می این اساس تدوین و تنظیم

اگرچه از ابتدای پیدایش انسان بر روی کره خياکی، تهیيه و مصيرف انيرژی دطدطيه      

اخیر موضوك انرژی اهمیت قابل تيوجهی یافتيه اسيت.     یها سالهمیشگی او بوده، اما در 

چو، برای گرم کردن خود بوده و زميانی   آوری جمعزمانی انسان انفرادی در تالش برای 

برای یافتن ذطال سنگ بنا نموده اسيت. اکنيون    شهرهایی را برای کاوش در عمق معادن

ی فعيال  هيا  ه. برخی از بنگااند هشد تأسیسکشورهایی بر اساس تولید و صدور نفت و گاز 

تجدیدپذیر همچون خورشید، باد، امواج و بیولوژیيک از گيردش   های  ی انرژیها هدر زمین

ژی مصرفی بشر در حيال  درصد از کل انر 63اما همچنان ؛ برخوردارند ای العاده فوقمالی 

 .(1390 ،)ملکی شود تأمین میحاضر از نفت و گاز طبیعی 

یکی از عوامل اساسی تولید دارای جایگياه مهميی در نظيام اقتصيادی      عنوان بهانرژی 

دسيتیابی بيه رشيد و توسيعه پایيدار       کشيور در مسئله هر  ترین مهم که طوری به باشد می

 .(1389 ،میرزایی) انرژی مطمئن است تأمین

در  سيت ها سيال از کشورهای در حال توسيعه  ای  هبسیاری از کشورهای صنعتی و پار

هایی را در زمینيه صيیانت و صيرفه جيویی      و مکانیزمها  مواجهه با بحران انرژی، سیاست

و ای  ه. همچنین اقدامات اجرایی چه در سطد مليی و منطقي  اند همصرف انرژی اعمال کرد

طور کليی در ایين    هتورکار این کشورها قرار گرفته است. بالمللی در دس چه در سطد بین

ی مختلف حمل و نقل، صنایع، مصيارف  ها هدر زمینها  و مکانیزمها  کشورها، این سیاست

هميه  ای  هنسيبی بيه گوني    طور بهی تولید انرژی ها هبخش ساختمان و لوازم خانگی و شیو

مؤثرتری بيرای ميدیریت مصيرف    ی اه روشبه  اند هجانبه اجرا شده و با بهبود آنها توانست

 .(1390 ،)ملکی دست یابند محیطی زیستهای  انرژی و همچنین کاهش آسی 

منافع سیاسيت خيارجی یيک کشيور، در میانيه       تأمینابزاری برای  عنوان بهها  تحریم

اقيدامات قهرآمیيز ماننيد کياربرد     تيرین   که در یک سوی آن سيخت گیرد  می طیفی قرار

است و در سيوی دیگير، طیيف تيدابیر      زور بهپنهانی یا تهدید  های فعالیتنیروی نظامی، 

، احضار سيفیر، اعتيراض رسيمی دیپلماتیيک و بيه تعلیيق       ها دیپلماتدیپلماتیک، اخراج 

در میانه این طیف قرار داشيته  ها  مبادالت فرهنگی قرار دارد. به عبارتی، تحریم درآوردن
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تصادی، نوعی دیپلماسيی اجبيار اسيت کيه در آن     اقهای  نشیند. تحریم می آنها یجا بهو 

را کيه بيه    طرف مقابلتا  شود میی هدفمند استفاده صورت بهاز زور و دیپلماسی ای  هآمیز

وضع موجود را دگرگون ساخته وادار نمایيد   اکنون همدنبال تغییر وضع موجود است و یا 

 .(1391، کند )معظمی و آشتیانی دنظریتجدتا در تصمیم خود 

یيک بيازیگر و یيا     وسيیله  بيه رآنچه که گفته شد مجموعه اقيدامات هدفمنيد کيه    بناب

را  شيود  ميی از بازیگران در مواجهه با یک مشيکل یيا موضيوك خياص دنبيال      ای  همجموع

تمرکيز   شيود  ميی  این تعریف بر آنچه انجام .(1385 ،اشتریان) خوانیم می یگذار ستسیا

 گیيری  تصيمیم ی نيه تنهيا   گذار سیاستپس با آنچه قصد انجام دارد متفاوت است.  ،دارد

برای تصوی  قانون است، بلکه نتایج اقدامات در ارتباط با اجرا، تفسیر و اعميال قيانون را   

 .شود می نیز شامل

هميه جانبيه در اکتشياف، اسيتخراج،      صورت بهها  از ابتدای قرن بیستم اکثر حکومت

توجیهی برای  عنوان به معموالً. وجود شکست بازار اند هانرژی دخالت کرد پاالیش و توزیع

 .شود میدخالت دولت در بازار خاصی مطرح 

نوشيته و  هيای   ی انرژی عبارتسيت از چيارچوبی از قواعيد و طيرز تلقيی     گذار سیاست

تميام   عميدتاً . در ایين چيارچو،   شيود  ميی  سال ساخته ها هدر طول د عموماًنانوشته که 

ات تييأثیرکييومتی در یيک کشييور و همچنيین بخييش خصوصيی دخالييت دارد.    سيطوح ح 

در نگياه اول بيه انيرژی مربيوط      لزوماًی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه که ها هجنب

 ی انيرژی تيالش  گيذار  سیاسيت . گیيرد  ميی  نیستند، در تعامل با انرژی مورد بحيث قيرار  

 .(1390 ،اصالح نماید )ملکینابع انرژی را ی تولید و یا مصرف مها هتا را نماید می
 

 مشي خطاجراي  
تيوان دو دیيدگاه    ميی  بيه وضيوح   مشيی  خطبا نگاهی به سیر تاریخی تحوالت اجرای 

در تضاد با یکدیگر هستند را در خصوص اجراء مشاهده نمود. نخستین  کامالًکه  متفاوت

همچيون   پردازانی نظریهدارد، توسط  مشی خطاجرای  مسئلهدیدگاه که نگرشی سنتی به 

(. ویلسيون در سيال   1390پور و همکاران،  قلی) شدو گیولیک ارائه  1ویلسون، وبر، گودنو

ی هيا  هو برنامي  هيا  طيرح را برابر با اداره قرار داد. وی بر این عقیده بيود کيه    اجراء ،1877

 

 

1. Wilson, Weber & Goodnow 
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گیوریيان و ربیعيی،   ) اسيت دولتی به معنی اداره نیستند، بلکه اجرای آن به مفهيوم اداره  

دولتيی در عميل هيم واضيع     ی هيا  سيازمان کارکنان و مقاميات  ، 1وایت اعتقاد به. (1381

 تيوان  نميی هستند و هم اجرای آنها را بر عهيده دارنيد و در عرصيه واقعیيت     ها  مشی خط

(. از جملييه 1381مييرزی بييرای جييدایی کامييل آنهييا ترسييیم نمييود )گیوریييان و ربیعييی، 

بيه  تيوان   ميی وارد شيدند،   مشيی  خيط که با نگرش جدید به حوزه اجرای  پردازانی نظریه

اشاره نمود )قلی پور و همکاران،  2اِلمور و طیره و مازمانیان، پرسمن و ویلداوسکی، ساباتیر

1390.) 

 

 گذاري عمومي مشي نقش ابزارهاي اجرا در خط 
کيه عيدم    میخيور  یبرمي ی عمومی طالباً به این نکتيه  گذار مشی خط شناسی آسی در 

بینی شده بيرای اجيرای آن بيوده     مشی به دلیل نامناس  بودن ابزارهای پیش توفیق خط

هييای  مشييی در موفقیييت نظييام  موضييوك انتخييا، ابييزار اجييرای خييط  رو نیييااسييت. از 

های دقیقيی در ایين    برخوردار بوده و باید بررسی ای العاده فوقی از اهمیت گذار مشی خط

ا، ابزار مناس  توفیق اجرا تضمین گيردد. شياید بيه جيرات     زمینه به عمل آید تا با انتخ

مشی اسيت کيه در آن ابزارهيای     خط ،مؤثرمشی عمومی مطلو، و  توان ادعا کرد خط می

 (.1395 ی،الوانی و شلویربینی و تعیین شده باشد ) مناس  اجرا پیش
 

 مشي عمومي هاي اجرایي خط دیدگاه
های مختلفی وجود دارد کيه   دیدگاه یمشی عموم نسبت به موضوك اجرای خط اصوالً

های معینيی   خود سازوکار های فرضنگرند و با پیش  ای خاص به اجرا می ک از زاویهیهر 

کيه   کنيد  ميی به چهار نوك سبک در انتخا، ابيزار اجيرا اشياره     3کنند. پیترز را توصیه می

پيای بنيد    شيدیداً قيرار دارنيد کيه     ابزارگرایانآگاهی از آنها ضروری است. در سبک اول 

و  مسيئله ای خود هستند و بدون توجه به نوك و ماهیت  خاص و ضوابط حرفه بینی جهان

 مشکل به یک سلسله ابزارهای معین و یکسان تعلق خاطر دارند.
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در سبک دوم فرایندگرایان قرار دارند که به یک ابزار خاص گرایش نداشيته و فراینيد   

نیسيت بلکيه   ای  هی یيک مرحلي  گيذار  مشی دهند. خط را مبنای انتخا، ابزار اجرا قرار می

باشد و در طی ایين فراینيد اسيت کيه ابيزار اجيرا        فرایندی پویا از سازگاری و تطبیق می

 شود. تعیین می

کوشند تا با ایجاد ارتباط میان مشيکل   گیرند که می اقتضائیون قرار می در سبک سوم

در زمینيه موضيوك    مشيی  خطاگر  فرضاًهای اجرائی مناس  را پیدا کنند.  و ابزار، راه حل

 کشاورزی است، شیوه و ابزار اجرا نیز باید با آن متناس  باشد.

گیرند  شکل می هماین است که مشکل و ابزار به همراه  در چهارمین سبک اعتقاد بر

نیست که ابتدا مشکل تعریف شيده و سيپس ابيزار اجيرای آن تعیيین گيردد.        طور نیاو 

ان بيا مخاطبيان و   گيذار  مشی مشکل طی یک فرایند سیاسی که خط تعریف ابزار و تعیین

زميانی تعیيین و تعریيف     گیيرد. هيم   گیرند، شکل ميی  مشی در ارتباط قرار می محیط خط

ی عميده ایين سيبک    هيا  ویژگيی مشکل با مشخص کردن ابزار اجرا و ارتباط با محیط، از 

 (.1395 )الوانی و شلویری، است

 

 ها مدل ردها ورویك، عمومي مشي خطاجراي  
ی هيا  هعمومی به این دلیل اهمیت دارد کيه بسيیاری از برنامي    مشی خطدرک اجرای 

 مشيی  خيط از طریيق   هيا  هشود. این برنام می تأمیناجتماعی از طریق منابع مالی عمومی 

گیرد. مردم و جامعه از دولت انتظار دارنيد کيه    می قرار تأثیرعمومی شکل گرفته و تحت 

قيرار دهنيد؛ آنهيا انتظيار دارنيد       بيرداری  بهرهمنابع و امکانات عمومی را به درستی مورد 

اميا آنچيه   ؛ دستگاه دولتی بهترین شیوه را برای رسیدن به اهداف نهایی جامعه برگزینند

تيدوین  هيای   مشيی  خطاز شود این است که بسیاری  می عملی مشاهده طور بهو  واقعدر 

 .اند هدر مرحله اجرا با مشکل مواجه شد، شده

 اجيرا و  -2 تيدوین،  -1ی عمومی را به ترتی  در سه مرحله گذار مشی خطاگر فرایند 

آید؛ زیيرا تبليور و    می مرحله در فرایند به شماره ترین مهماجرا ، ارزیابی خالصه کنیم -3

 شيلویری،  و )اليوانی  یابد میان در اجرا ظهور و بروز گذار سیاستو هدف  مشی خطق تحق

ان نسبت به آینده و گذار سیاستو برآوردهای  ها بینی پیشمرحله تدوین حاصل  .(1395

. اسيت  هيا  بینيی  پيیش تحقق عینی و واقعيی آن  ، اجرا که درحالیاز جنس ذهنیات است، 
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تيدوین و  اهمیت اجيرا بيه خياطر آن اسيت کيه آزميونی بيرای صيحت و دقيت مرحليه           

رابطيه اجيرا بيا دو مرحليه دیگير فراینيد        زیير عمومی است. شکل  مشی خطی گیر شکل

 دهد. می ی عمومی را نشانگذار مشی خط

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 مشي گذاري خطرابطه مراحل  .1 شكل

 1395 الوانی و شلویری،منبع: 
 

تعریفی است که مازمانیيان و   مشی خطگذارترین تعاریف در مورد اجرای تأثیریکی از 

عبارت است از انجام یک تصمیم سیاسی عميده   مشی خطاجرای : »اند هساباتیه ارائه کرد

تواند شکلی از دستورهای مهيم   می در راستای یک قانون است و در عین حال معموالًکه 

مشيکالت مختليف را   ، . تصيمیم ميذکور  ردیي گبراجرایی یا تصيمیمات قضيایی را نیيز در    

نمایيد   می پیگیری تصرید منظور بهرسیدگی شود؛ اهداف را  ها آنتا به  کند می اییشناس

با تصوی   معموالً. فرایند اجرا کند می ساختاربندیفرایند اجرا را ، مختلفی ها روشو به 

، شيود و بيا خروجيی تصيمیمات نهادهيای اجرایيی       ميی  ی اصلی آطازها سیاستقوانین و 

شيده و   بینيی  پيیش اثيرات واقعيی    شناسيایی  تصيمیمات، ی هيدف از آن  ها گروهتبعیت 
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، سنجش پیامدها و اثرات مورد انتظار )ناشيی از  (نشده خروجی )آن تصمیمات بینی پیش

، )مازمانیان «یابد می ادامه، قانون اولیه تجدیدنظربا بازنگری یا  و نهایتاً (تصمیمات نهادها

 (.1983 ،1ساباتیر

 

 مشي خطرویكردهاي تدوین و طراحي 

 2رویكرد باال به پایین –الف 
بياال بيه    کيرد یبيه رو ، دارند تأکید مشی خطکه بر طراحی  مشی خطمطالعات  معموالً

فراینييد ، رویکييرد مبتنييی بيير اقتييدارگرایی سيينتیکننييد. طبييق ایيين  یميي اشيياره پييایین

، مرات  فرماندهی است که ابتيدا رهبيران سیاسيی    سلسلهاز ای  هی مجموعگذار مشی خط

توسيط سيطوح   ، پيایین  سوی بهو سپس با گسیل آن  نموده را بیان مشی خطی ها ترجید

 .(1394 )گیوریان و ربیعی، دیآ می دربه اجرا  تر تخصصی
 

 3رویكرد پایین به باال -ب
ن به رویکرد پيایین بيه بياال توجيه     انارسایی رویکرد باال به پایین موج  شد تا محقق

د و نقييش شييو مييی شييروك رسييانی خييدمتفراینييد از نقطييه ، د. در ایيين رویکييردماینيين

  ههدایت افراد به سمت توجه بيه مشيکل و فيراهم سياختن زمیني      صرفاًان گذار مشی خط

ان گيذار  مشيی  خيط گوید  می (1982استفاده از مهارت و قدرت قضاوت خود است. المور )

کننيد و   تأکیيد آنها  توانمندسازیبلکه باید بر ، کنترل شدید مجریان باشند دنبال بهنباید 

 هيا  مشيی  خيط خيود در اجيرای   ای  هحرفي  تجربيه از ، به مجریان اجازه دهند تا در نهایت

ایيده تعریيف   ، این رویکرد در .راهبردی حمایت و هدایت کنند طور بهند و آنها را گیر بهره

شود و قائيل بيه    می و چرا توسط مجریان رد چون یبدر سطد مرکزی و اجرای  مشی خط

محلييی و هييای  هسييتند. چييرا کييه بروکييرات مشييی خييطدادن آزادی عمييل بييه مجریييان 

بيه مشيکالت اصيلی    ، ان مرکيزی گذار مشی خطمقایسه با  در سطد خیابان،های  بروکرات

 .(1394 )گیوریان و ربیعی، ترند کینزدبسیار 
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 ي اجراها تئوري
ی هيا  در همین راستا تئوری، دهش می تلقیای  هحلقه مفقود عنوان به مشی خطاجرای 

دولتيی   مشيی  خيط برای یافتن این حلقه مفقوده توسط محققيان   مختلفی در زمینه اجرا

 (.1394 و ربیعی،)گیوریان  گردد می در جدول ذیل به آن اشاره شد کهایجاد 
 

 ها مشي خطي اجراي ها خالصه تئوري .1جدول 

 رهایمتغ/ها مؤلفه/ها شاخص عنوان تئوري

 یک فرآیند خطی عنوان بهاجرا 

و اقدامات  ارتباطات ،منابع ،و اهداف ها استاندارد
 ی اجرایی،ها دستگاهی ها یژگیو بین سازمانی،

اجتماعی -ی اقتصادیها مجریان، وضعیت شاتیگرا
 یاسیو س

 ها سازگاری متقابل سیاست عنوان بهاجرا 
تعهد و پشتیبانی بازیگران اصلی ، میزان عالقه

 مشی خط

 بازی )سیاسی( عنوان بهاجرا 

و  ها گیری تاکتیککار به، یادگیری قواعد بازی
کنترل جریان ارتباطات و ، ی مناس ها استراتژی

 و شرایط عدم اطمینان ها رویارویی با بحران

شرایطی برای دستیابی  عنوان بهاجرا 
 اثربخش به اهداف

افراد مجری، ، ی مجریها دستگاهشرایط محیطی )
عامل  وضعیت اجتماعی، سیاسی(، هدفی ها گروه

 موفقیت یا عدم موفقیت اجرا است

 مشی خط یرهبر ندیفرآیک  عنوان به اجرا
 گردشی() یدوران

اجرا و ، عامل هماهنگی بین تدوین «رهبری»
 ها مشی خطارزیابی 

 یک تئوری اقتضایی عنوان اجرا به
شرایط مختلف و زمان تعامالت عامل اثرات متفاوت 

 مشی خطبر اجرای 

 یک تجزیه وتحلیل موردی عنوان به اجرا

مفید بودن ، مشارکت و همکاری دولت
تعهد دستگاه ، ی اجراییها دستگاهی ها استاندارد

حمایت مقامات ، ها مشی خطاجرایی نسبت به 
 -ی هزینه ها توسعه نسبت، ها مشی خطاز  رتبه یعال

 فایده مناس 
 

 ارتباطی (فعالیتی )اقدامی عنوان به اجرا
ی ها گروهو  مشی خطتعامل مناس  بین بازیگران 

 بیشتر یریفراگهدف، یادگیری و 

 1394، گیوریان و ربیعیمنبع: 
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 مشي خطاجراي ي ها مدل مروري اجمالي بر
 1ون هورن مدل ون میتر و -

ميدلی ارائيه دادنيد کيه در آن      آنيان این مدل بر تمایل و انگیزه مجریان است.  تأکید

 مشيی  خيط که همان پیامد  مشی خطبر عملکرد نهایی  مؤثرشش متغیر به شکلی پویا و 

دانند که از یيک تصيمیم و    می یندیبرآاجرا را ، گذارند. این دو اندیشمند می تأثیر، است

شامل آن دسته از اقدامات  مشی خطاجرای » شود: می آطاز مشی خطحکم اولیه در مورد 

خصوصی و عمومی اسيت کيه در راسيتای    ی ها سازمانو  ها گروه، انجام شده توسط افراد

، انيد  هاتخاذ شد یقبلو در مراحل  تر شیپدستیابی به اهداف طرح شده در تصمیماتی که 

 «گیرد. می انجام

طولی انجام شود و روابيط   صورت بهون میتر وون هورن معتقدند که مطالعه اجرا باید 

ی هيا  هعليت و معليولی بيه سيایر دور     صيورت  بهنباید ، شناسایی شده در یک نقطه زمانی

یک رویکيرد بياال بيه     مشخصاً، توان گفت که رویکرد آنان می زمانی بسط داده شوند. پس

 .(1395شلویری،  و الوانی) پایین است

 چارچو، نظری اجرا از دیدگاه آنان، از شش متغیر به شرح زیر تشکیل شده است:

 استانداردها و اهداف -

 منابع -

 ارتباطات و اقدامات بین سازمانی   -

 ی اجراییها دستگاهی ها ویژگی -

 وضعیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی -

 گرایشات مجریان -

 

 

 

 

 

 
 

 

1. Van Meter & Van Horn 
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 مشي خطدر رابطه با اجراي هورن مدل ون میتر و ون  .2 شكل

 1395شلویری،  الوانی ومنبع: 

 

 1مدل ساباتیه و مازمانیان -
 گذار برفرآیند اجرا را به سه دسيته تقسيیم  تأثیرمتغیرهای اصلی ، ساباتیه و مازمانیان

متغیرهيای  ی سياختاری و  هيا  متغیير ، کنند که عبارتند از: متغیرهای اصلی و اساسيی  می

 ای. هزمین

انجيام  ، هسيتند  مشيی  خيط : این متغیرها بیانگر نیيت اصيلی   یو اساسمتغیر اصلی  -

است و احتميال موفقیيت    تر آساننظر سیاسی  از مشی خطجزیی و تدریجی در  تغییرات

از سوی دیگر تغییرات پیچیده و معنادار نیازمند مقرراتی با تمرکز کمتر و ، بیشتری دارد

 .(1983 مازمانیان و ساباتیر،) اجرا هستند مأمورانبرای  بیشتراختیار عمل 

 

 

1. Mazmanian & Sabatier 
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کيه در ميدل مشيخص اسيت، یکپيارچگی سلسيله        طور همانمتغیرهای ساختاری:  -

دوليت   یهيا  بخيش یا  ها سازمان، مثل مشی خطمراتبی درون و در میان نهادهای مجری 

اجيرا کيه در    گردد: یکی تعيداد نقياطی در   می توسط دو عامل مشخص، محلی یا مرکزی

دیگری میزان انگیزه و اختیاری  ؛ وآنها اجازه تعدیل و تصفیه و یا رد اجرا داده شده است

برای مجا، کردن سایرین در اختیار دارند. نقاط تعدیل، رفع موانع  مشی خطکه حامیان 

رفت تيوان ممانعيت از پیشي    گير  مداخليه یی هستند کيه در آنهيا عواميل    ها و رد، موقعیت

بازتييابی از ، ایيين نقيياط (1983 مازمانیييان و سيياباتیر،در اختیييار دارنييد )را  مشييی خييط

 .(2005 ،1کریج، بروک) و رهبری مقامات اجرایی هستند نهادی و نیز تعهدهای  حمایت

ان با کنترل موارد زیر حمایت خود را از اجرای رگذا قانون: 1ای هزمین یرهایمتغ -

های  مشی خطمعرفی ، منابع مالی، اشتباهات: رسیدگی به دهند می انجام مشی خط

(. یکی از متغیرهای اساسی که 1983 متعارض )مازمانیان و ساباتیر، احتماالًجدید و 

 .جذ، رهبران برای نهادهای مجری است، گذارد می اثر مشی خطبر خروجی  مستقیماً

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 مشي خطدر رابطه با اجراي  مدل ساباتیه و مازمانیان .3 شكل
 1395 الوانی و شلویری،منبع: 

 

 

1. Brock  &  Craig 
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 و همكاران 1مدل گوگین -
را بيرای تجزیيه    «مدل ارتباطات»اجرا،  تر یعلمبررسی  منظور بهگوگین و همکارانش 

چیيزی اسيت کيه     بير آن اخيص   طيور  بيه این مدل  تأکید. کنند می و تحلیل اجرا مطرح

و  نیگيوگ  دهد. می قرار تأثیرسطوح مختلف دولت تحت  انیدر مرا  ها پذیرش یا رد پیام

 کنند: می یبند دستهذیل  صورت بههمکارانش متغیرهای موجود در این مدل را 

 -2در سيطد دوليت مرکيزی     هيا  هو بازدارنيد  هيا  هبرانگیزاننيد  -1مستقل:  یرهایمتغ

 محلی در سطد کشوری و ها هو بازدارند ها هبرانگیزانند

بازخور و طراحيی   -3، شناسی بومظرفیت  -2، ظرفیت سازمانی -1متغیرهای میانی: 

 مشی خطمجدد 

 ی مختليف دوليت اهمیيت   هيا  ه: اجرا در این ميدل ارتبياط میيان الیي    متغیر وابسته -

نسيبت بيه    یتيوجه  یبي همکارانش مطالعات پیشین را به دلیيل   گوگین و .یی داردسزا به

ینجاسيت کيه آنيان از    دهند، اما نکته مهم ا می ی دولت مرکزی مورد انتقاد قرارها فعالیت

کنند کيه گيویی در    می طوری صحبت «ی دولت مرکزیها پیام»ملی با عنوان  مشی خط

 نظر گرفتن ظرفیت فرماندهی برای دولت مرکزی کار درستی نیست.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 مشي خطدر رابطه با اجراي  همكارانمدل گوگین و  .4شكل 

 1395 الوانی و شلویری،منبع: 
 

 

1. Goggin 
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 همكارانو  1مدل لستر -
تعهد »و  «ظرفیت اجرا»متغیر  را با دو یتر سادهلستر یکی از همکاران گوگین، مدل 

 ارائه کرد که در شکل ذیل ارائه شده است. «اجرا
 

 

 

 

 

 

 

 
 مشي خطدر رابطه با اجراي  همكارانمدل لستر و . 5شكل 

 1395شلویری، الوانی و 

 

ظرفیت و تعهيد اجيرا در حيد     که صورتیدر ، شود می در نمایه مالحظه که گونه همان

کند و در سایر حاالت مشيکالت مختلفيی    می پیشرفت و سهولت سرعت بهاجرا ، باال باشد

 .شود می در راه اجرا ایجاد

 

 2مدل ادواردز -
 ( ارتباطات و ساختار سازمانی بر منيابع الزم بيرای اجيرا اثير    1985ادواردز )در مدل 

 و عالیيق مجریيان منجير بيه اجيرا      هيا  به همراه گرایشگذارند و این مجموعه عوامل  می

بيوده و   مشيی  خيط ی مجریان مساعد و موافق موضيوك  ها گرایش که صورتیدر  .گردد می

توان انتظار تحقق کارآمد اجيرا را داشيت. البتيه سياختارهای      می منابع الزم فراهم باشد،

 اجيرای موفيق بيه شيمار    سازمانی و سهولت ارتباطات بین عوامل اجرا الزمه  پذیر انعطاف

 آید. می

 
 

 

1. Lester 

2. Edwards 
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 مشي خطدر رابطه با اجراي ادواردز مدل  .6شكل
 1395شلویری،  الوانی و

 

 نظران صاحبعمومي از دید  مشي خط عوامل پیش برنده / بازدارنده اجراي كامل
تفاوت و تميایز مشخصيی بيین تيدوین و اجيرای      ، مشی خطدر رویکرد سنتی تحلیل 

در صييورت اجييرای نيياموفق یييا نيياقص ، نیبنييابرا؛ (2002وجييود دارد )هیييل، مشييی خييط

( اجيرای  1973شوند. پرسمن وویلداوسکی ) می مجریان مقصران اصلی قلمداد، مشی خط

ی و اقيدام  گيذار  یک مجموعه یکپارچه از فرایند تعاميل بيین هيدف    عنوان بهرا  مشی خط

نبایيد از تيدوین جيدا باشيد و      داننيد و معتقدنيد کيه اجيرا     ميی  برای رسیدن به اهيداف 

بيه تمهیيدات خياص در مرحليه      تيوجهی  بيی را  مشيی  خيط ین مشکل در اجرای تر بزرگ

 .(1382کنند )دنهارت، می ی مطرحگیر شکل

در زمینه عوامل  مشی خطو پژوهشگران  نظران صاح های  از نتایج بررسیای  هخالص

 است:عمومی به شرح ذیل  مشی خطپیش برنده / بازدارنده اجرای 

را در قالي  چهيار الگيوی سيازمانی      مشيی  خيط ( فرایند اجرای 1980ریچارد المور )

 فراینيد بوروکراسيی    عنيوان  بيه اجرا  -2 ها الگوی مدیریت سیستم -1 بررسی کرده است:

و ميواردی   یزني  چانيه فرایند تعارض و  عنوان بهاجرا  -4توسعه سازمانی  عنوان بهاجرا  -3

نارسيایی  ، فهم ناقص از مشيکالت و مسيائل  )شود:  می ها مشی خط مؤثرکه مانع از اجرای 

 (ناتوانی مجریان در اجرای وظایف محوله، پذیری تصمیمات در بررسی میزان عمل

 هيا  مشيی  خيط ( شرایطی که باعث عدم اجرای درسيت  1984از نظر گان وهاگ وود )

 شوند: می
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 عوامل خارج از سازمان 

 رمترقبهیط عوامل 

  دسترس نبودن منابع الزم و مناس زمان ناکافی و در 

 نبودن نظریه معتبر علت و معلولی 

 ها و معلول ها عدم ارتباط مستقیم بین علت 

 اجراییهای  ارتباطات بیش از حد بین واحد 

 عدم درک و نبودن توافق در مورد اهداف 

  الزمهای  و نبود هماهنگی ییاجرا های مسئولیتمشخص نبودن وظایف و 

 مشی خطت و صاحبان قدرت به اجرای کامل عدم درخواست مقاما 

 عدم ارتباط و هماهنگی کامل بین عناصر مختلف اجرا. 

در شکسييت اجييرا عبارتنييد از:  مييؤثر( عوامييل 1990از دیييدگاه پييالمبو و کالیسييتا )

و  اقتصيادی ، نبودن مبنای نظری مناس ، تغییرات سریع اجتمياعی  ،نمادینی ها سیاست

کياردانی الزم مجریيان در    عيدم ، منيابع ناکيافی  ، در دولت الزمهای  نبود پویایی ،سیاسی

( عواميل شکسيت در   2005مکیند ) .و ساختارهای سازمانی نامناس  ها هاستفاده از برنام

منيابع و تسيهیالت    نبيود ، : ارتباطات و اطالعات ناکيافی کند می اجرا را به این شرح بیان

 مشيی  خطاز اجرای  اجراکنندگانارزیابی ، مجریانهای  و نگرش ها هانگیز، تمایالت، کافی

ی هيا  گيروه  جای بهاز سوی حکومت  مشی خطساطع شدن  ،و تضاد بین اجرا و منافع آنها

عيدم برخيورداری   ، اقتصيادی و اداری ، سیاسيی ، توجهی به متغیرهای اجتماعی بی، هدف

ناکيافی بيودن حقيوق و دسيتمزد     ، یگیير  ی تصيمیم امدیران از فضای حميایتی الزم بير  

 ،هيا  مشيی  خيط تعيدد   ،ميبهم هيای   مشيی  خيط ، تخصص الزم در مجریيان  عدم، ریانمج

هيم راسيتا   ، عدم کنترل اطالعيات دریيافتی  ، ساز و کار ناهماهنگ، ی متمرکزگیر تصمیم

، عدم حمایت شيهروندان ، به گروهای ذینفع توجهی بی، ها ی اجرایی دولتها هنبودن برنام

، یگيذار  مشيی  خيط تعدد و تداخل اختیارات مراجيع  ، ی سیاسیها هاشتغال به رفع دطدط

در  هيا  مشيی  خطکندی روند اصالح  و در اجرا تعویق ان،گذار مشی خطناهمسویی اهداف 

 .(1394، ی اجرایی )حاجی پور و همکارانها دستگاه
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ی از اهيداف تيا   علّای  هنیز اجرا را شامل ایجاد زنجیر، (1984) 1پرسمن و ویلداوسکی

را بخشيی از   هيا  ی اجرا شده برای دستیابی به آنها اهداف و فعالیت ها آندانند.  می نتایج

دانند که به یکيدیگر وابسيته هسيتند و بيدین ترتیي  اجيرا را شيبکه         می فرآیند تعاملی

 .نامند می یکپارچه

 
 انرژي در ایراني ها سیاست
و  هيا  هباشييد کييه تميامی برنامي     می سند باالدستی کشيور ترین مهم انداز چشمسند  

، جمهييوری  انيداز  چشيم دارند. در سيند   می قوانین در راستای نیل به اهداف آن گيام بير

با اتکال به قدرت الیزال الهی و در پرتيو ایميان و عيزم مليی و      1404اسيالمی ایيران در 

و اصيول قيانون    هيا  ریزی شده و مدبرانه جمعی و در مسيیر تحقيق آرميان    کوشش برنامه

کشييوری اسييت توسييعه یافتييه بيييا جایگييياه اول اقتصيادی،     1404اساسی: ایييران 

در جهان اسالم  بخش الهامدر سطد منطقه، با هویت اسالمی و انقالبی،  آوری فنعلمی و 

تغییير الگيوی   » هيا  در بخش تغییر جهت الملل بیندر روابط  مؤثرو بيا تعاميل سيازنده و 

مصيرف انيرژی به الگوی بهینه و تغییير رویکيرد مييدیریت مجييزای عرضييه و     هیرو یب

آورده شيييده اسييت. در بخييش   «تقاضييای انييرژی بيييه ميييدیریت یکپارچيييه و جيييامع  

 شده است: تأکیدکلی نفت و گاز بر موارد ذیل ی ها سیاست

اتخاذ تدابیر و راهکارهای مناس  برای گسيترش اکتشياف نفيت و گياز و شيناخت       -

 .کامل منابع کشور

شدة نفت متناسي  بيا ذخيایر موجيود و برخيورداری       افزایش ظرفیت تولید صیانت -

 .کشور از افزایش قدرت اقتصادی و امنیتی و سیاسی

مصيرف   تيأمین منظيور   افزایش ظرفیت تولید گاز، متناس  با حجم ذخایر کشور به -

 .های نفتی داخلی و حداکثر جایگزینی با فرآورده

ای و تربیت نیروی انسانی و تالش بيرای ایجياد    تحقیقات بنیادی و توسعهگسترش  -

المليل و ارتقياء    مهندسی انرژی در سطد بین -مرکز جذ، و صدور دانش و خدمات فنی

 .های منابع و صنایع نفت و گاز و پتروشیمی زمینه فناوری در

 

 

1. Pressman, J. & Wildavsky 
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داخليی و  ) نیياز  ميورد سازماندهی قانونمند برای جيذ، منيابع ميالی     تالش الزم و -

 .مجاز قانونی یها بخشخارجی( در امر نفت و گاز در 

فيرآوری و   ،فروش ،ای و جغرافیایی کشور برای خرید برداری از موقعیت منطقه بهره -

 .به بازارهای داخلی و جهانی  معاوضه و انتقال نفت و گاز منطقه ،پاالیش

 .سازی مصرف و کاهش شدت انرژی بهینه -

جای صدور نفيت خيام و    های نفت و گاز و پتروشیمی به فرآوردهجایگزینی صادرات  -

 گاز طبیعی.

ایجياد تنيوك در منيابع انيرژی کشييور و      »همچنيین در بخش سایر منابع انيرژی بير   

هيای   و تالش بيرای افيزایش سيهم انيرژی    محیطی زیستاستفاده از آن با رعایت مسائل 

ای  هو دانش هست آوری فنبرای کس  تالش »، «آبیهای  تجدیدپيذیر بيا اولویيت انيرژی

سهمی از انرژی کشيور و تربیت نیروهيای   تأمین منظور بهای  هی هستها هو ایجياد نیروگا

خت سيو هيای   پژوهشيی و تحقیقياتی در اميور انيرژی     های فعالیتگسترش »، «متخصص

تييالش بييرای   »و  «و مشيارکت و همکاری علمی و تخصصی در ایين زمینييه ای  ههسيت

از قبیل بادی و خورشیدی و  ها هنو و ایجاد نیروگاهای  و دانش فنی انرژی آوری نفکس  

 شده است. تأکید «سوختی و زمین گرمایی در کشورهای  پیل

 

 تحقیق چارچوب مفهومي -3

مدل در بر اجرا در هر  گذار تأثیری تعیین شده ها مؤلفهی اجرا و ها از مدلای  هخالص 

( 1394) منوریيان  ( و1395) که برگرفتيه از: اليوانی و شيلویری    ارائه گردیده (2)جدول 

 :باشد می
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 ها مشي خطبر اجراي  گذار تأثیري ها هلفؤم .2جدول 
مولفه های تاثیر گذار بر اجرا
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 های تحقیق نبع: یافتهم
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 تحقیق شناسي روش -4
و  کشيور در حيوزه نفيت    های سیاستبرای اجرای ای  هارائه نظری دنبال به این تحقیق

شيده   نظریه داده بنیياد( اسيتفاده  ) 1روش گراندد تئوری ازبه این منظور که  باشد میگاز 
گياز از   انرژی در حوزه نفيت و  های سیاستدر این بخش برای طراحی مدل اجرای  .است

خبرگان اجرایيی، در حيوزه انيرژی     -2و  خبرگان دانشگاهی و علمی -1گروه  دونظرات 
 انيد  ه( انتخييا، شييد  ای هبهره برده شده است که بيه روش گلوليه برفيی )ارجياك زنجیير     

اطالعيات، روش مصياحبه عمیيق اسيت.  آوری جمعروش  .(2008، 2کوربین، استراوس)
بيه بعيد، تکييرار در     نفير مصاحبه انجام شد که از مصاحبه دهيم  30در ایين پژوهش بيا 

اداميه   اطالعيات دریيافتی مشياهده شيده است؛ اما برای اطمینيان تيا مصياحبه بیسيتم    
 اك رسیده بود.تکراری بوده و به اشب کامالً ها هبيه بعيد داد 15یافت، هرچند از مصاحبه 

 خاکی طالمرضيا، شامل )کدگذاری در این پژوهش  مراحل انجام پژوهش کیفی با سه
 کدگيذاری انتخيابی )گزینشيی(    -3 و کدگيذاری محيوری   -2 کدگذاری باز، -1 (:1395

 .انجام گردیده است
 

 ي بازگذار كد 
 مراحل کدگذاری باز عبارت است از:

 تيا حيدی انجييام گردیيد کيه      گیيری  نمونيه تحلیل و کدگذاری: در این مرحليه،   -1
به کدگيذاری هر  پژوهشگر قادر به کشف مفاهیم در موقعیت باز باشد. در اصل پژوهشگر

رویداد جال ، توجه کرده تا بتوانيد از درون یييک مصيياحبه )مييتن( کييدهای زیييادی       
های جدیيد کيد فتگر مرت  مورد بازنگری قيرار طور به ها هاما وقتی داد ،استخراج نماید

 احصا و کدهای نهایی مشخص گردیدند.
: در این مرحله، خيود مفياهیم براسياس ارتبيياط بييا موضييوعات    ها هکشف طبق -2
. شيود  ميی  تييم سييازی( گفتييه   ) سيازی  طبقيه که به این کيار   شدند بندی طبقهمشيابه 

کييه   از مفيياهیمی اسييت   تير  یانتزاعي ؛ ایيم  هداد اختصياص  هيا  هعنياوینی کيه بييه طبقي  
دارای قدرت مفهومی بياالیی هسيتند؛    ها هدهند. طبق می مجموعيه آن طبقيه را تشيکیل

عميده   طور بهی انتخابی ها عنوانتواننيد مفياهیم را بير محيور خود جمع کنند.  می زیيرا
و سيعی بير ایين بيوده تيا بیشيترین ارتبياط و         انيد  هتوسط خود پژوهشگر انتخيا، شييد 

 

 

1. Grounded Theory 

2. Straus A. & Corbin J. 
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اسييت داشييته باشيند. منشييأ مهييم دیگيير        آن انگریي نمایی کيه  ها ههمخوانی را با داد
پيييژوهش در  کننيييدگان مشيييارکتو عبييييارتی اسييييت کييييه  هيييا ه(، واژهيييا عنيييوان)
 که توانسته برای پژوهشگر کاربرد داشته باشد. اند ه( به کار بردکنندگان مصاحبه)

، در ها هن طبقيکيرد تر روشن منظور به یات آنها:خصوص بهبا توجه  ها هتوصیف طبق -3
 گام بعدی خصوصیات آنها بیان گردیده است.

شييامل دو قسييمت اسييت: جييدول کييدهای اولیيييه   ؛ کييهجييدول کدگييذاری بيياز -4
ی استخراج شده از مفاهیم به همراه کيدهای  ها هو جدول طبق ها هاسيتخراجی از مصاحب

 .ثانویه آنها
 

 كدگذاري اولیه 
ایين    هسپس همي  انتخا، و، عنوانی ها هبنکات کلیدی مصاحه هم رایدر این مرحله ب
 .ه شدول قرار داداعناوین در جد

 

 مقوالت دهي شكلكدگذاري ثانویه و  
کيدهای اولیيه آنها به کدهای ثانویه تبدیل بيه عليت تعيداد فراوان در مرحليه بعيد، 

تبيدیل  گیرند(. چند کيد ثانویيه    ی مشيابه قيرار میها  )کدهای اولیه در قال  طبقه ندشد
 .یمدر نهایت از ترکیي  چنيد مقوليه بيه یيک بعيد رسيید        وگردیده ای  هبه یک کد مقول

 ارائه خواهد شد. ها هطبقات اصلی و مقوالت فرعی حاصل از این کار در بخش یافت
 

 گام دوم: كدگذاري محوري 
داده بنیيياد اسييت.    پيردازی  نظریهکدگذاری محوری مرحله دوم تجزیه و تحلیل در 

ی تولید شده )در مرحله کدگيذاری بياز(   ها ههيدف از این مرحله برقراری رابطه بین طبق
کند  می کمک پرداز نظریهو به  هدش  است. این کار )عمل( براساس مدل پارادایمیک انجام

 تا فرآیند نظریيه را به سهولت انجام دهيد. اسياس فرآینيد ارتبياط دهيی در کدگييذاری 
 دانيایی فيرد، حسين، اليوانی،    ) قيرار دارد  هيا  همحيوری بير بسيط و گسترش یکی از طبق

دهد که در  می شکل زیر قال  کلی مدل پارادایمی را نشان .(1383آذر، عادل،  ؛ ویمهد
تکمیل شده و نهایی سازی شده آن مطيابق   ها هاین تحقیق استفاده شده و در بخش یافت

 .(1395 )خاکی طالمرضا، د شده خواهی تحقیق ارائها هیافت
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 يمیپاراداقالب كلي مدل  .8شكل 
 1395 خاکی طالمرضا،منبع: 

 

 پردازي نظریهگام سوم: مرحله  
 پيردازی  نظریيه گفتيه شيد، هيدف     کيه  گونيه  همان)کدگذاری انتخابی(  پردازی نظریه
بيه نظریيه،    هيا  تولید نظریه است نه توصيیف صيرف پدیده. برای تبدیل تحلیيل بنیادی، 
 مينظم بيه یکيدیگر مربيوط شيوند. طور بهباید  ها هطبق

 ي تحقیقها هیافت -5
 ي اولیه و ثانویهها هبه داد دهي شكل 

ی ثانویيه را از آنهيا   هيا  هداد ،یبنيد  دسيته ی اولیه و از طریيق  ها هداد استخراجپس از 
که طبقات اصيلی و   یماز ترکی  چند مقوله به یک بعد رسید در نهایت ه واستخراج نمود

 نشان داده شده است. (3)مقوالت فرعی حاصل از این کار در جدول 
  

 شرایط علی:

 طبقه محوری(:) یاصلپدیده 

 بسترحاکم: شرایط مداخله گر:

 راهبردها:

 پیامدها:



   61 ... های انرژی در بخش نفت و گاز یمش خططراحی مدل اجرای  

 معیارها و مقوالت تحقیق .3جدول 

 )طبقات فرعي( ها همقول (معیارها )طبقات اصلي

 حوزه انرژی و مشی گذاری خط

 ماهیت آن

 ی انرژی کشورها مشی خطکننده  عدم تمرکز نهاد تدوین -

 ریزی انرژی ی برنامهزدگ سیاست -

 و گازدر دسترس نبودن آمار صحید و یکپارچه حوزه نفت  -

 گاز ی نفت وها مشی خطی گذار عدم شفافیت هدف -

در منابع مالی  تأمین

 گاز نفت و یها یمش خط

 و جذ، منابع مالی تأمینعدم  -

 هزینه کرد نامناس  منابع مالی -

 موانع حقوقی جذ، منابع مالی -

 شرایط محیطی

 ها تحریم -

 ای تحوالت منطقه -

 طیرمترقبهحوادث  -

 ی جدیدها ظهور فناوری -

 و گازکنشگران حوزه نفت 

 گازکنشگران حوزه نفت و  رفتار -

 ی جمعیها هنقش رسان -

 ی اجتماعی جامعه هدفها ارزش -

و ویژگی  توانمندسازی، سازمان

 مجریان

 بوروکراسی نظام اداری و -

 ی رفتاری و شخصیتی مجریانها ویژگی -

 تخصص و مهارت مجریان -

 مشی خطابزارهای اجرای  -

 های تحقیق نبع: یافتهم

 
 تحقیق مدل پارادایمي

ی تولیيد  ها هرابطه بین طبق، ی محوری با استفاده از مدل پارامتریکگذار کد منظور به

کيه مرحليه دوم تجزیيه و     کدگذاری محوری تا شد را ایجاد باز یگذار شده در مرحله کد

شيکل زیير ميدل پارامتریيک      .میینمارا ایجاد  پردازی داده بنیياد اسيت تحلیل در نظریه

 دهد. می تحقیق را نشان
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  مدل پارادایمیك تحقیق .9شكل 
 تحقیقهای  نبع: یافتهم

 شرایط علي:

 شرایط محیطی:
 تحریم ها -
 تحوالت سیاسی منطقه ای -
 ظهور فناوری جدید -

 حوادث طیر مترقبه -

 طبقه محوري(:) ياصلپدیده 

 ماهیت آن: گذاری حوزه انرژی و خط مشی
های انرژی  عدم تمرکز نهاد تدوین کننده خط مشی - 

 کشور
 انرژی کشور ریزی زدگی در برنامه سیاست -
در دسترس نبودن آمار صحید و یکپارچه حوزه نفت و  -
 گاز
 گاز های نفت و خط مشی گذاری عدم شفافیت هدف -

 شرایط مداخله گر:

 :و گاز كنشگران حوزه نفت

 کنشگران حوزه نفت و گاز عدم توجه به رفتار -
 عدم توجه به نقش رسانه های جمعی -
عدم توجه به ارزش های اجتماعی جامعه  -

 هدف

 

 بسترحاكم:

تممأمین منممابع مممالي درخممط   
 گاز: هاي نفت و مشي

 عدم تأمین و جذ، منابع مالی -
 هزینه کرد نامناس  منابع مالی -
 موانع حقوقی جذ، منابع مالی -

 راهبردها:

 سازمان مجریان و ویژگي مجریان:

 نظام اداری وبوروکراسی -
های رفتاری و شخصیتی  ویژگی -

 مجریان

 مجریان تخصص و مهارت -

 ابزارهای اجرای خط مشی -

 پیامدها:

 مدل اجرایي:

 ایجاد شبکه اطالعاتی کارآمد -
 های پیشرفته استفاده از تکنولوژی -
داوطلبانه و مناس  ) انتخا، ابزار -

 (اجباری
 ایجاد نظام بازخور -
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 مدل نهایي تحقیق
ميدل   تبدیل به نظریيه گردیيده و متعاقي  آن    ها تحلیل، نظم دهی به طبقات پس از

. در مدل ارائه شده نیز تمامی این مقوالت کيه در  شدمطابق ذیل استخراج  کیفی تحقیق

نقش اساسی  ی اجراها هبازدارند عنوان بههم و  هپیش برند عنوان بههم توانند  می اجرا هم

بير اجيرا بيه آن     ميؤثر  یهيا  و مقوليه در قالي  معیارهيا    خاص شده و باشند توجه داشته

بيه  و گياز   از منظير بيازیگران اساسيی در حيوزه نفيت      کيه  طيوری  به ،پرداخته شده است

ی اجتمياعی توجيه گردیيده و از    ها ارزش و ها هنقش رسان، ایی مثل رفتار کنشگران مقوله

موانيع   و هيا  چگونگی هزینه کرد منابع اجرای سیاسيت ، منابع مالیمنظر منابع به جذ، 

بيه   هيا  مشيی  خطاز منظر مجریان  .شده استای  هی در اجرا نظر ویژگذار هحقوقی سرمای

ابزارهای اجيرا بيه تناسي     ، توانمندسازی مجریان، ها مشی خطسازمان و ساختار مجریان 

یی داده سيزا  بيه  ریيان اهمیيت  تخصص و ویژگی مج و محیط اجرایی آن و مشی خطنوك 

ی حاکم و وارد الملل بینبه شرایط  ها مشی خط اجرایاز منظر شرایط محیطی  .شده است

و شيرایط طیرقابيل   و گياز   ی جدید دنیا در حيوزه نفيت  ها فناوری دانش و، شده به کشور

تيدوین   یعنیاصلی  طبقه محوری و در ر آینده این حوزه متمرکز شده است.د بینی پیش

آمارهيای  ، گير  باشد به مقوالتی همچون مرکزیت دادن به نهادهای تدوین می ها مشی خط

ی ها ریزی مل در برنامهأت، ها یگذار شفافیت در هدف، سازی آنها همگون انرژی در کشور و

ای  همعنادار با اسناد باالدستی در این حوزه توجه ویيژ  و ارتباط درست وو گاز  حوزه نفت

 عيواملی همچيون   گيردد  ميی  در ایين ميدل مشياهده    کيه  گونيه  انهمفته است گرصورت 

  ،ی مجریيان هيا  و ویژگيی  یتوانمندسياز  سيازمان،  -2 حوزه انيرژی،  مشی گذاری خط -1

منييابع مييالی در  تييأمین -5و   گيياز کنشييگران حييوزه نفييت و -4 ،شييرایط محیطييی -3

انرژی کشور )حوزه  های سیاست، و درستمناس   اجرای سب گاز  ی نفت وها مشی خط

 .شوند می (و گازنفت 
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 مدل كیفي تحقیق. 10شكل 

 های تحقیق افتهمنبع: ی

 

 الزامات تحقق مدل -6

 هيای  سیاسيت  آمیيز  موفقیيت برای اجرای مدل ارائه شده و یا به عبارتی برای اجرای 

 الزاماتی را در نظر داشت که اهم آنهيا بيه شيرح ذیيل     ستیبا یم ،کشورو گاز  حوزه نفت

 باشند: می

 ،احیاء شيورای عيالی انيرژی کشور -

 ،ی دولتیها سازمانتشکیل نهاد مستقل رگوالتوری حوزه انرژی مستقل از  -
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و  نفت و نهادهای مردم نهاد فعيال در حوزه ها تقویت، سازماندهی و حمایت انجمن -

 ،گاز

ميالی   تيأمین مستقل یا خط اعتبياری جيذ، سيرمایه و    ای  هجتخصیص ردیف بود -

 ،گاز ی حيوزه نفت وها سیاست جهت

گردآوری و منظيور  بيه ی جيامع انييرژی کشييور   گذار سیاستیجاد شبکه تحقیقات ا -

 ،یکپارچه سازی نتایج تحقیقات

ی حييوزه  هيا  سیاسيت ی مجيری  ها سازمانتجدید ساختار  آموزش و، توانمندسازی -

 ،در دولتو گاز  نفت

 ،و گاز بخش خصوصی و کنشگران حوزه نفت یها تیظرفاستفاده از  -

و پرهیيز از آميار و   و گياز   اطالعات حوزه نفت ایجاد مرجع واحدی برای ارائه آمار و -

 و اطالعات بخشی و وزارتی مختلف

ر شرایط محیطی و اثرات آن بي  تأثیرایجاد مرکز مطالعات حوزه انرژی برای بررسی  -

 و گاز حوزه نفت های سیاستاجرای 

 

 هاگیري و پیشنهاد نتیجه -7

موضيوك   مشيی گيذاری   خيط موضيوعات در فرآینيد   ترین  که یکی از محوری ییازآنجا

، اجيرا  .شيود  ميی  بررسی ها مشی خط سازی پیادهنحوه  در آناست که  ها مشی خطاجرای 

 مشيی  خيط ی موفقیت یيا شکسيت   ها مطالعاتی و پیچیده است که یکی از علت فرآیندی

روی مقوالتی مانند مطالعيه   ،نگاه خاصی به مقوله اجرا در این مدل با، گردد می محسو،

و  هييا ی آنهيا  مجریيان و ویژگيی  ، منيابع ، موانيع اجييرا ، ی اجيرا هيا  روش، ابزارهيای اجيرا  

ميدل   که بيا ایين رویکيرد و    یاز آنجای . همچنینی اجرایی تمرکز گردیده استها سازمان

 اجرای آن در حوزه نفيت  و مشی گذاری خطدر  گذار تأثیراز عوامل ای  هارائه شده مجموع

بير  درسيت   و نظيارت الزم است مدیریت  ،خواهند بود گریکدیبا  و تبادلدر تعامل و گاز 

کشور را در پی خواهيد  و گاز  نفت یها استیس زیآم تیموفقاز آنها ضمانت اجرای  کیهر

ی هيا  هخود یکيی از حلقي   ها مشی خطدهد که تدوین  می اناین مدل نش نیهمچن .داشت

بيدون نقيص    اجيرای خيو، و   . از طرفيی خواهيد بيود   آمیيز  موفقیيت گذار بر اجرای تأثیر

ی آتيی نیيز نقيش بيه     هيا  مشی خطدر آینده بر تدوین  تواند می تدوین شده های سیاست

سيایر   بيودن بيا  متفياوت   واین ميدل از منظير نيو     الزم به ذکر است .سزایی داشته باشد
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یيا بازدارنيده    پیش برنيده و  اکثر عوامل ی حوزه اجرا حالت ترکیبی و شامل شدنها مدل

بيرای محققینيی کيه در     .چند منظری طراحی شده اسيت  صورت بهدر درون خود و  اجرا

ی متقابيل هریيک از   هيا  در خصوص کنش توان می این حوزه عالقمند به پژوهش هستند

 هریک از عوامل بر اجرا را کمی نميود و  تأثیررتبه  ه اهمیت ونیز درج این عوامل برهم و

 برای اجرای با راندمان باال حتی این عوامل را براساس پژوهش مذکور وزن بندی نمود.
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Abstract 
By studying the complex process of energy policy formulation for the oil and gas sector in Iran, we notice 

that these policies are not fully implemented due to inefficiency of the executive model. In this paper, we use the 

qualitative research of data theory, to analyze the situation through a combination of semi-structured interviews 

and study of available data.  We use a snowball (chain reference) sampling method to select our interviewees.  

While we had selected 30 persons to be interviewed, as we saw repetitive responses beyond the 10
th

 person we 

only interviewed 20 persons. Data collection has started in December 2016. The interview began with questions 

about "the reasons for not implementing the energy policies of the country in the field of oil and gas" (open 

question), and the rest of the questions were based on the responses of the interviewee. All interviews were 

taken into account and analyzed several times to extract key points. Finally, the model was designed using the 

categories and components derived from the interviews, and the results were compared with other models of 

policy implementation. The results of our study is derived from the use of this composite model. 
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