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Abstract 

Purpose of this study was to identify the future-oriented policymaking 

requirements in the oil industry using a qualitative method. Grounded theory 

strategy has been used, given the lack of theoretical development and the 

necessity of theorizing in this field. 21 in-depth interview was conducted with 

a diverse range of experts with relevant experience from petroleum industry to 

policy centers out of petroleum industry, including the Islamic Consultative 

Assembly, the Parliamentary Research Center and as well as academics. Data 

analysis led to the emergence of 277 initial codes, 31 sub categories and 10 

main categories. Finally the logical diagram of the relationship between the 

categories and four main statements appeared. As a result, dimensions and 

indicators of future-oriented policymaking, as well as "structural", "process" 

and "content" requirements of it were identified that are necessary conditions 

of future-oriented policymaking. "Creating change estimation system" and 

"creating response to change signals system" were identified as strategies for 

advancing future-oriented policy-making or its adequate conditions. Two 

categories of contextual factors was identified, including "context of 

proprietary environment" and "general context". Implementation of strategies 

leads to two categories of "individual" and "organizational" outcomes. 
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 43-59 صفحات ،1398 پاییز ، 3 شماره ، 5 دوره عمومی، سیاستگذاری پژوهشی - علمی فصلنامه

 محور برای صنعت نفت ایرانگذاری آیندهمشیارائه الگوی الزامات خط

 سید علیرضا نقوی حسینی

 تهران، ایران، طباطبائیدانشگاه عالمه  دانشجوی دکتری مدیریت دولتی

 1فتاح شریف زاده

 تهران، ایران ،استاد مدیریت دولتی دانشگاه عالمه طباطبائی

 میرعلی سیدنقوی

 تهران، ایران ،طباطبائیدانشیار مدیریت دانشگاه عالمه 

 رضا واعظی

 تهران، ایران ،طباطبائیدانشیار مدیریت دولتی دانشگاه عالمه 
 (2/7/98تاریخ پذیرش:  - 8/4/98)تاریخ دریافت: 

 چکیده
سایی الگوی الزامات خط شنا ضر با هدف  شیپژوهش حا صنعت نفت ایران انجام گذاری آیندهم محور در 

ای بهره گرفته گرفته است. با توجه به عدم توسعه نظری کافی در این زمینه، از روش کیفی و استراتژی نظریه زمینه
صنعت، مراکز 21شد و  شاغل در  صاحبه عمیق با طیف متنوعی از خبرگان  صنعت از  م ستگذاری خارج از  سیا

های مجلس و نیز اسییاتید دانشییگاه انجام گرفته اسییت. تحلیل جمله در مجلس شییورای اسییالمی و مرکز پژوهش
ها مقوله اصییلی و نهایتا نمودار منطقی ارتباط بین مقوله 10مقوله فرعی و   31کد اولیه،  277ها منجر به ظهور داده
صلی گردید 4و  ضیه( ا شاخصگزاره )فر شیخط»های . در نتیجه ابعاد و  سته « محورگذاری آیندهم سه د و نیز 

ایجاد نظام »به عنوان شییرایط الزم آن شییناسییایی گردید. راهبردهای « محتوایی»و « فرایندی»، «سییاختاری»الزامات 
محور شناسایی آیندهگذاری مشینیز به عنوان راهبردهای پیشبرد خط« ایجاد نظام واکنش به تغییر»و « برآورد تغییر

بر « زمینه عمومی»و « زمینه محیط اختصییاصییی»ای گردید. نهایتا اینکه مشییخص گردید دو دسییته عوامل زمینه
شیخط ستراتژیمحور تاثیر میگذاری آیندهم سته پیامدهای گذارد و اینکه اجرای ا به « سازمانی»و « فردی»ها دو د

 دنبال دارد.
ای، الزامات محتوایی، الزامات فرایندی، الزامات محور، نظریه زمینهگذاری آیندهمشیخط واژگان کلیدی:

  .ساختاری
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 مقدمه

ای است گیری در هر سطح و مقولهاندیشی از جمله ضروریات تصمیمنگری و عاقبتآینده
عمومی مشی دهد. در مورد خططوری که هیچ عقل سلیمی در مورد آن تردیدی به خود راه نمیبه

ای بیشتر است زیرا با سرنوشت عموم مردم جامعه گره خورده طور غیرقابل مقایسهحساسیت به
رسد که اکثر های فزاینده در جوامع بوده است و به نظر میهای اخیر شاهد پیچیدگیاست. دهه

 ایمردم نسبت به مشکالت و عدم ثبات اجتماعی و اقتصادی آسیب پذیر باشند. در چنین زمینه
ها و تهدیدهای آینده کسب اطالع نموده و برای تغییرات، مشی گذاران باید نسبت به فرصتخط

(. با این وجود، Amanatidou et al., 2012: 208های اساسی آماده باشند )ها و شوکشگفتی
ها و به حاشیه رفتن مسائل مشینگری خطشواهد فراوان در دنیای واقعی نشان دهنده عدم آینده

گذاری به نوعی توجه به مشیخط(. اگرچه از نظر مفهومی Fuerth, 2009: 22مدت است )دبلن
مشی تا حدی خطآینده است اما برخی معتقدند که اعتقاد به تاثیر آشکار مطالعه آینده بر 

های های معطوف به پیش بینی آینده که توسط سازمانرغم همه فعالیتانگارانه است. علیساده
شود، تعیین تری در خصوص آینده حاصل میپذیرد و دانش بیشتر و کاملرت میدولتی صو

مدارتر نیست و دانش آینده به ندرت مورد های پیشین، آیندهها نسبت به دههها در آنمشیخط
گیرد و یا این که حداکثر برای پشتیبانی و توجیه تصمیماتی که به دالیل دیگر استفاده قرار می

(. کسانی که به مطالعه Steen and Twist, 2012: 476گیرد )مورد استفاده قرار میاتخاذ گردیده 
اند که عبارت است از ایجاد ارتباط بین اند در عمل چالشی بزرگ را تجربه کردهآینده پرداخته

(. به Duin, et al., 2009: 609ها و اقدامات جاری سازمان)مشیخطها، مطالعه آینده با تصمیم
توان تضمینی برای تاثیرگذاری نتایج تحقیق بر تصمیمات جاری و دیگر نمیعبارت 

گذاران اغلب در درک ارتباط و مشیهای کوتاه مدت ارائه کرد. مالحظه شده که خطمشیخط
مشکل دارند. یعنی اطالعات منتج از تحقیقات آینده در ها  مشیکاربرد تحقیقات آینده برای خط

                           گرددها اتخاذ نمیاند و تصمیمات بر اساس  نتایج آنمذهن افراد باقی می
(Duin, et al., 2009: 611 از سوی دیگر .)گیرندگان دولتی فرصت و گذاران و تصمیممشیخط

صبر کافی برای به نتیجه رسیدن مطالعات آینده و استفاده از نتایج آن را ندارند و اغلب پیش از 
طالعات گردآوری شده حاصل از انجام مطالعه، در مراحل اولیه و با رسیدن به حداقل تفسیر ا

دهد که دانش (. تحقیقات نشان میNehme et al., 2012: 256کنند )گیری میاطالعات تصمیم
مشی را پیدا نکرده است تا تولید شده در مورد آینده قابلیت استفاده و کاربرد در تدوین خط

در بیشتر موارد مطالعات آینده، به لحاظ کاربردی »کند که عنوان می 1ز صاحبنظرانجایی که یکی ا
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گیرد و در موارد بسیار معدود به صورت موردی گذاران قرار نمیمشیخطمورد استفاده مدیران و 
(. Rijkens-Klomp, 2012: 431« )گیردو یا بر اساس مالحظات سیاسی مورد استفاده قرار می

با وجود تاکید فراوانی که نسبت به انجام تحقیقات آینده وجود دارد اما توسعه نظری در بنابراین 
گذاری اتفاق مشیخطهای صورت گرفته در فرایند مورد عملیاتی کردن نتایج آینده پژوهی

 نیافتاده است.

 زمینه چه بیان شد صرف انجام تحقیق در خصوص آینده و تولید دانش در اینبا توجه به آن
یجاد اهایی نیازمند مشیخطگردد و تدوین چنین پژوهانه نمیهای آیندهمشیخطمنجر به تدوین 

مشی های خطهاست. پژوهش حاضر با هدف شناسایی ابعاد و مولفهبرخی شرایط و زمینه
ه عبارت دیگر محور و شرایط و الزامات مورد نیاز برای دستیابی به آن انجام گرفته است. بآینده

یطی مشی آینده محور چیست؟ و چه شراحققین به دنبال پاسخ به این سواالت هستند که خطم
 محور الزم است؟ گذاری آیندمشیبرای خط

 مشی عمومیخطهای مطالعه آینده برای تاثیرگ اری بر مدل

ای که مشی و یا انجام فرایند آینده پژوهی به گونهخطنظران چگونگی تدوین برخی صاحب
    اند. کوتزگذاری استفاده کرد، را تشریح کردهمشیخطوان از از نتایج تحقیقات آینده در بت
تواند منجر های انجام مطالعه آینده که می( به عنوان یک مشاور آینده پژوهی گام1431 :2010)

ر این کند. مطالعه آینده مورد نظمحور گردد را به صورت زیر ترسیم میمشی آیندهخطبه اتخاذ 
صاحبنظر نیاز به امکانات خاصی از جمله زمان و منابع مالی کافی و تیم متخصص در این زمینه 

 ای که ترسیم شده انعطاف ناپذیر نیستند.ها الزاما به گونهکند که این گامدارد. البته تصریح می

 مومی.مشی عهای انجام مطالعه آینده جهت تاثیرگذاری بر خطگام - 1شکل 

)Source:  (Coates, 2010: 1431)( 
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توان بنا به صالحدید به هر کدام از مراحل بعدی رفت زیرا روابط بعد از توصیف سیستم می -
 باشند نه یک راه یکطرفهدر نمودار فوق بازگشتی می

انقالب  ( مانند جنگ، بالیای طبیعی، کودتا وWild cardsوقوع شرایط غیرعادی و غیرمنتظره ) -
 تواند آن را تحت تاثیر قرار دهد.میدر سیستم نیز 

افراد،  برخی عناصر کلیدی )معمول( هر سیستم عبارتند از: سرمایه، زیرساخت، مواد اولیه، -
 ها.انرژی، عرف، قوانین، فرایندها، مشتریان و ارباب رجوع

ری، نگاری، عوامل جهانی، محیط زیست، فناوهای مردمنیروهای محرکه عبارتند از: ویژگی -
ها، دانش/اطالعات، کار و نیروی کار، مذهب و فرهنگ، کشاورزی، سبک ها و نگرشارزش

 زندگی، صنعت/ کسب و کار، نهادها، علم، اقتصاد، منابع طبیعی و خانواده.

ای خهدیگری که توسط مایلز و همکارانش ارائه گردید، برخالف مدل باال یک مدل چر مدل
ک دوره ند که مطالعه آینده فعالیتی است که در طول یکاین مدل بیان می (.20-19 :2016) است

دل نیز مپذیرد. البته همانند مدل قبلی، مبتکران این طور مداوم صورت میزمانی بلندمدت به
گیرندگان یمگذاران و تصممشیخطناپذیر آن ندارند. برای مثال اصراری بر ترتیب و توالی انعطاف

قین )مرحله هایی از سوی محقند انجام مطالعه نیازمند توصیهممکن است که در مراحل اولیه فرای
(. Miles, et al., 2016: 19-20مداخله( باشند در حالی که هنوز نتایج نهایی موجود نیست )

ت و مشی عمومی را تلفیق کرده اسخطصاحبنظر دیگری مراحل انجام مطالعه آینده و تدوین 
انش آینده خلق د -2کسب و تحلیل اطالعات اولیه  -1ند: کاین فرایند را به سه مرحله تقسیم می

 مشی( آینده.خطهای )توسعه گزینه -3

 
های توسعه گزینه

 (3)مرحله  مشیخط

 نگریش آیندهخلق دان

 (2)مرحله  

کسب اطالعات 

 (1)مرحله اولیه 
 مرحله

 
 شناسایی

 ی مطلوبهاآینده

 ارزیابی و فهم

 مشیهای خطچالش

 شناسایی و

 موضوعات پایش
 توصیف

 
  

 

 

 

 زنجیره

 ارزش

 مشیخطابزار  ی افقهاپایش ی آیندههاپروژه سییناریییوها 

 .(Habegger, 2010: 51مشی عمومی)سه مرحله فرایند مطالعه آینده برای تدوین خط - 2شکل 

 بـصیـرت  اقـــدام دانــش اطـالعـات
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گذاری مشیبه طور خالصه پیشینه در پژوهش حاضر دربرگیرنده فرایند تکامل خط
سی قرار محور نیز مورد بررگذاری آیندهمشیهای ناظر بر خطباشد. به عالوه مدلمحور میآینده

هم ابه طور خالصه  1محور نیز برشمرده شد. جدول شمارهگذاری آیندهمشیگرفت و موانع خط
 دهد. در پیشینه را نشان می مطالب بیان شده

 خالصه مطالب ارائه شده در پیشینه تحقیق - 1جدول 

 نظران و سال انتشار اثرصاحب موضوع ردیف

 Dunn, 2012 های باستانیی غیر علمی و رمزآلود در حکومتهاآینده نگری با روش 1
Reed et al., 2013 

 ,Delshad Tehrani فرهنگ و سنت دینینگری در تصمیمات حکومتی در تاکید بر آینده 2

2004 

 هامشینگری برای تاثیرگذاری بر خطهای نوین و علمی آیندهظهور روش 3
Bradfield et al., 2005 

Son, 2015 

Leigh, 2003 

 Coates, 2010 مشی گذاری()تلفیق مطالعه آینده در فرایند خط مشی گذاری آینده محورهای خطمدل گام 4
 Miles, et al., 2016 ای مطالعه آینده برای خطمشی گذاری آینده محورفرایند چرخهمدل  5

6 
 گذاری و مطالعه آینده مشیهای متناظر خطمدل گام

 برای انجام همزمان این دو فرایند
Habegger, 2010 

7 
 گذاری آینده محور: عدم تناسب دانش تولید شده توسطمشیموانع خط

 پژوهی با مالحظات سیاسی، سازمانی و بروکراتیک.آیندهمتخصصان 
Steen and Twist, 2012 

Leigh, 2003 

 Hughes, 2013 نفعان نهادیگذاری آینده محور: فشار ذیمشیموانع خط 8

 روش تحقیق 

صورت  1ایگیری اکتشافی با استفاده از استراتژی زمینهتحقیق حاضر با رویکرد کیفی و جهت
ها عالوه بر مشاهدات محقق و بررسی اسناد، از طریق مصاحبه با پذیرفته است. گردآوری داده

موضوع که دارای سوابق مدیریتی اجرایی و تقنینی نفر از خبرگان  21طیف متنوعی شامل 
پذیرفته است اند، صورت سیاستگذاری در حوزه نفت و یا سابقه دانشگاهی مرتبط بوده

ه شوندگان در جدول ذیل به طور خالصه آورده شده است. انتخاب نمونه مشخصات مصاحب
ای که هرکدام گیری نظری و روش گلوله برفی انجام گرفته به گونهمذکور بر اساس روش نمونه

شوندگان بعدی نیز ارائه از مصاحبه شوندگان عالوه بر پدیده مورد مطالعه در مورد مصاحبه
 اند. راهنمایی کرده

                                                           
1 - Grounded Theory 
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 جدول مشخصات مصاحبه شوندگان - 2جدول 

ف
ردی

 

 رشته تحصیلی مقطع تحصیلی مسئولیت / سازمان

 اقتصاد فوق لیسانس اسالمیشورایهای مجلسرئیس گروه انرژی مرکز پژوهش 1

 عمومیمشیخط دانشجوی دکتری اسالمیشورایمجلسهای ارشد گروه انرژی مرکز پژوهش کارشناس 2

 استراتژی نفت و گاز دکتری اسالمیشورایمجلسنده مجلس و سخنگوی کمیسیون انرژی نمای 3

 مهندسی صنایع دکتری اسالمیشورایمجلسق نفت و رییس سابق کمیسیون انرژی وزیر اسب 4

 مدیریت صنعتی دکتری رییس برنامه ریزی راهبردی آموزش شرکت ملی نفت ایران 5

 مهندسی صنایع فوق لیسانس پارس جنوبیوری رئیس ساختار و بهره 6

 مدیریت دولتی لیسانس رئیس اجرایی مرکز توسعه مدیریت صنعت نفت 7

 مدیریت دولتی دکتری و فناوری وزارت نفتطالعات مدیریت دانش معاونت پژوهش رییس م 8

9 
 صنعت نفت و مشاور  عضو هیات علمی دانشگاه

 الملل شرکت ملی نفتمدیر امور بین
 مدیریت بازرگانی دکتری

 اقتصاد سیاسی دکتری های مجلس شورای اسالمیشناس ارشد گروه بودجه مرکز پژوهشکار 10

 آینده پژوهی دانشجوی دکتری کارشناس ارشد مرکز سنجش و ارزیابی شرکت ملی نفت ایران 11

 دکتری رئیس ارزیابی عملکرد شرکت ملی نفت ایران 12
 -مدیریت دولتی

 عمومیمشی خط

 DBA دانشجوی دکتری ی پارس جنوبیهامدیر برنامه ریزی و کنترل طرح 13
 مدیریت بازرگانی دکتری عمومیان مدیرای فایل حرفهوین پروتدوژه مدیر پر 14

 فوق لیسانس رئیس تدوین مقررات شرکت ملی نفت ایران 15
 -مدیریت دولتی

 منابع انسانی

16 
 ی هاپژوهشرئیس استخدام پژوهشگر مرکز 

 مجلس شورای اسالمی
 دکتری

-علوم سیاسی

 سیاستگذاری

 منابع انسانی فوق لیسانس رئیس تامین نیروی انسانی شرکت ملی نفت ایران 17

 مدیریت منابع انسانی دکتری مدیر مرکز تحقیقات منابع انسانی 18

19 
 ی عرضه هارئیس برنامه ریزی و طراحی مدل

 انرژی شرکت ملی نفت ایران
 فوق لیسانس

اقتصاد انرژی و 

 بازاریابی

 آینده پژوهی دکتری عضو هیات علمی و استاد دانشگاه 20

21 
 مولف در زمینه سیاستگذاری عمومی و رییس

 ی مجلسهاسابق گروه فرهنگی مرکز پژوهش 
 دکتری

 -علوم سیاسی

 سیاستگذاری

نمونه مذکور از تنوع مناسبی شامل خبرگان درون سازمانی و نظارت کننده برون سازمانی و 
های اصلی تحقیق ظهور مصاحبه اول مقوله 9باشد. در نیز اساتید صاحبنظر در رشته برخوردار می

های مذکور از بعد نظری به عمق و تکامل های بعدی تالش گردید مقولهپیدا کرد و در مصاحبه
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طور کامل شناسایی گردد و به کفایت نظری برسد. ها بهب برسد و ابعاد و معیارهای آنمناس
های ای که به تدریج در مصاحبهها تا اشباع نظری ادامه پیدا کرد به گونهبدین ترتیب مصاحبه

منتهی به مصاحبه پایانی مفاهیم جدید کمتر مشاهده شد و نهایتا در مصاحبه آخر هیچ مفهوم 
ر مصاحبه دیده نشد و تمام مفاهیم استخراج شده به نوعی تکرار مفاهیم مشاهده شده جدیدی د

 های قبلی بود.در مصاحبه

 کیفیت تحقیق

، مقبولیت و قابلیت 1نظران روش تحقیق کیفی، اصطالحاتی مانند روایی و پایاییصاحب
ابی تحقیقات کیفی به کار و یا قابلیت کاربرد را برای ارزی 4، علمی و خالقانه بودن3، دقت2اعتماد

هایی تحت هر کدام از واژگان یاد شده برای ارزیابی تحقیق کیفی توسعه برده و معیارها و یا رویه
های روایی و پایایی را برای سنجش تحقیقات ( واژه346 :2015اند. کوربین و استراوس )داده

می بسیاری با خود به همراه دارند طور ضمنی مفاهیم کها بهدانند زیرا این واژهکیفی مناسب نمی
ها با تلفیق نظریات مختلف، معیارهای کاملی برای شوند. آنو سبب سوگیری در تحقیق می

اند. دو معیار اصلی برای سنجش ای انجام شده را ارائه کردهارزیابی تحقیقی که با نظریه زمینه
. هرکدام از 6کاربردو قابلیت 5کیفیت تحقیق از نظر ایشان عبارتند از: سازگاری روش شناختی

( که در Corbin and Strauss, 2015: 351-360این معیارها نیز از چند معیار فرعی تشکیل شده )
 گیرد.این قسمت کیفیت تحقیق حاضر مورد بررسی قرار می

 شناختیسازگاری روش -الف

در صنعت، خبرگان  ها: در این تحقیق طیف متنوعی از خبرگان شاغلچندگانگی منابع داده -1
های مراکز سیاستگذاری خارج از صنعت از جمله در مجلس شورای اسالمی و مرکز پژوهش

ها کفایت )اشباع( نظری: مصاحبه -2اند. شوندگان بودهمجلس و نیز اساتید دانشگاه جزو مصاحبه
مصاحبه پایانی های منتهی به ای که به تدریج در مصاحبهتا اشباع نظری ادامه پیدا کرد به گونه

             مفاهیم جدید کمتر مشاهده شد و نهایتا در مصاحبه آخر هیچ مفهوم جدیدی دیده نشد.
های تحقیق از های تحقیق: یافتهشوندگان در خصوص یافتهبازخورد متخصصین و مصاحبه -3

مشاور انجام  مرحله کدگذاری باز تا مدل پدیدار شده از ابتدا زیر نظر اساتید محترم راهنما و

                                                           
1 - Validity and Credibility  
2 - Credibility and Trustfulness 
3 - Rigor 
4 - Scientific and Creative 
5 - Methodological Consistency  
6 - Applicability  
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تن از مصاحبه شوندگان نیز ارائه  3ها به شده و مورد پایش قرار گرفته. از سوی دیگر یافته
های تحقیق گرفته شد و سبب برخی تغییرات جزئی نیز گردید. نظرات ایشان در خصوص یافته

 گردید.

  معیارهای کاربردی بودن -ب

اصلی و ارائه روابط به شکل نمودار: مقوله های مقوله محوری و ارتباط آن با سایر مقوله -1
به عنوان مقوله محوری شناسایی گردید و نحوه رابطه این مقوله با « محورگذاری آیندهمشیخط»

( به صورت نموداری نمایش داده شده 4های اصلی تحقیق در مدل تحقیق )شکل سایر مقوله
های در جوامع دیگر و وضعیتوسعت مفهومی مقوله محوری و امکان مطالعه آن  -2است. 

تواند به عنوان یک موضوع تحقیق در می« محورگذاری آیندهمشیخط»مشابه: مقوله محوری 
رسد که مقوله یاد گذاری مورد مطالعه قرار گیرد. به نظر میمشیخطهای کلیه سطوح و حوزه

گذاری محسوب گردد. یمشخطهای های دستگاهتواند به عنوان یکی از مهمترین چالششده می
ای موثر شناسایی شده و مورد ای در نظریه: عوامل زمینهجای دادن و شناسایی شرایط زمینه -3

گذارند و این ها تاثیر میهای اصلی و روابط بین مقولهتحلیل قرار گرفته که چگونه بر مقوله
ای ها به اندازهم از مقولههای هر کداتوسعه ابعاد و شاخص -4اند. عوامل در مدل جای داده شده

( را نشان دهد: با توجه به رویکرد استقرایی روش نظریه variationکه عمق، وسعت و تغیر )
های اصلی تحقیق شناسایی گردیده و های هر کدام از متغیرها و مقولهای، ابعاد و شاخصزمینه

تر ا هدف شناسایی عمیقهای بعدی بمصاحبه اول، مصاحبه 9همانطور که بیان شده از بعد از 
های اصلی و فرعی در این تحقیق به های اصلی انجام شد. در مورد تغیر نیز مقولهابعاد مقوله

های ها را روی یک طیف قرار داد که حالتتوان هر کدام از آناند که میشده سازیای مفهومگونه
« هابینی ظرفیتواقع»مثل  ایها قابل تصور است. برای مثال مقولهممکنه چندگانه برای آن

بینی عدم واقع»و سر دیگر آن « واقع بینی مطلق»تواند روی یک طیف قرار گیرد که یک سر آن می
تناسب  -5های فراوان وجود دارد. باشد و بین این دو حد نیز امکان در نظر گرفتن حالت« مطلق

(fitیافته )شارکت کنندگان مطالعه: نتایج و های حوزه تحقیق و مایهای تحقیق با تجربه حرفه
مدل تحقیق از سوی سه نفر از مصاحبه شوندگان و نیز اساتید راهنما و مشاور و نیز مشاور 
صنعتی تعیین شده از سوی حامی مالی تحقیق مورد بازبینی قرار گرفته و نهایتا مورد تایید ایشان 

مشی و بتواند برای توسعه خطفراهم کردن بصیرت و آگاهی و دانشی که  -6قرار گرفته است. 
کند. محور را بیان میگذاری آیندهمشیخطاقدامات به کاربرده شود: تحقیق حاضر اساسا الزامات 

محور شامل الزامات فرایندی، محتوایی گذاری آیندهمشیخطدر این تحقیق سه دسته از الزامات 
های ها و شاخصت. به عالوه مولفهمحور شناسایی گردیده اسگذاری آیندهمشیخطو ساختاری 
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محور شناسایی گردیده به این ترتیب که دقیقا مشخص شده به چه تصمیمی گذاری آیندهمشیخط
های تواند به عنوان توصیههای تحقیق میهای منتج از یافتهشود. گزارهمحور گفته میآینده

های نظری: تحقیق یافته 1عنادار بودنم -7سیاستی برای دستگاه مربوطه مورد استفاده قرار گیرد. 
های مربوطه و هم به لحاظ نظری های مفیدی هم به لحاظ کاربردی برای دستگاهحاضر یافته
گونه که از ادبیات تحقیق بر کند. همانمشی و همچنین آینده پژوهی فراهم میخطبرای رشته 

ران و نیز صرف انجام تحقیق و نگری از سوی سیاستگذاآید صرف اعتقاد و تمایل به آیندهمی
گردد و برای این ها نمیمشیخطنگری در تولید اطالعات در مورد آینده منجر به تعبیه آینده

مشی خطهای حوزه منظور باید الزامات ساختاری، فرایندی و محتوایی فراهم گردد و نیز زمینه
 کند.ور کمک میهای تحقیق حاضر به این منظموردتوجه قرار گیرد. لذا یافته

 های تحقیقیافته

راوس های کیفی تحقیق از رویه کدگذاری معرفی شده توسط کوربین و استبرای تحلیل داده
ری و ها دارای سه مرحله کدگذاری باز، محو( استفاده شده است. این روش تحلیل داده2015)

ظریه فرعی و در نهایت نهای اصلی، گیری مفاهیم و مقولهباشد که منجر به شکلانتخابی می
 گردد.های تحقیق میها و توصیهمبنایی و گزاره

 کدگ اری باز 

(  ,2016Saldana :55) 3که در برخی متون از آن به عنوان کدگذاری اولیه 2در کدگذاری باز
های مهم مرتبط با پدیده مورد مطالعه ها را بررسی و مقولهشود، محقق ابتدا متن دادهنیز یاد می

کند. در پژوهش حاضر تالش گردیده با استفاده از رویکرد مقایسه شناسایی میرا 
ها تاجایی ادامه ها به اشباع برسند و گردآوری داده( مقوله ,2018Creswell and Poth :86)4دائمی

شماره     ها، حاوی اطالعات جدیدی در مورد مقوله مورد نظر نباشد. جدول پیدا کرد که داده
دهد. با توجه به حجم بیش از های حاصل از کدگذاری اولیه را نشان میالصه، مقولهطور خبه 3

های فرعی و اصلی حاصل از کدگذاری آورده شده است. اندازه مطالب، در این جدول فقط مقوله
 مقوله اصلی شناسایی گردید. 10مقوله فرعی و   31کد اولیه،  277به این ترتیب در این پژوهش 

 

                                                           
1 - Significance 
2 - Open Coding 
3 - Initial Coding  
4 - Constant Comparative    
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 هاهای حاصل از کدگذاری مصاحبهقولهم - 3جدول 

 های فرعیمقوله های اصلیمقوله نوع مقوله

 مشی گذاری آینده محورخط مقوله محوری )اصلی(
تعصب  /خالقیت /آینده نگری /کالن نگری

 انعطاف پذیری /ستیزی

 شرایط علی

 الزامات فرایندی
 /هاواقع بینی ظرفیتمشی/ ارزیابی پیامدهای خط

 مشارکت /نگریجامع /ماهیت مسائلبررسی 

 الزامات ساختاری
ثبات   /ظارت و ارزیابینساختار سازمانی/ 

 برنامه ریزی استراتژیک /مدیریت

 الزامات محتوایی
 /گذارمشیهای خطهای کارشناسی/ ویژگیویژگی

 توان و تمایل /هوشمندی سازمانی

 شرایط زمینه ای

 زمینه محیط اختصاصی
 نظام انتخابات و کسب قدرت/ 

 زمینه فرهنگیهای کالن/ سیاست

 زمینه عمومی
 محیطی/عدم اطمینان زمینه تئوریک/ 

 یالمللبینزمینه  

 راهبردها
 ایجاد نظام برآورد تغییر

ایجاد نظام تحلیل ایجاد نظام دریافت عالئم/ 

 ایجاد نظام تحلیل روند /عالئم

 واکنش به خروجی نظام برآورد تغییر ایجاد نظام واکنش به تغییر

 پیامدها
 پیشگیری از بحران /توسعه و بهبود مداوم پیامدهای سازمانی

 انگیزش کارکنان )برای آینده نگری( پیامدهای فردی

 کدگ اری محوری

)یک مدل بصری(  1در این رویکرد ساختاریافته محقق یک پارادایم کدگذاری یا نمودار منطقی
 Creswellگردند )محوری مرتبط میهای شناسایی شده به مقولهدهد که در آن مقولهارائه می

and Poth, 2018: 315-317).  به عنوان پدیده « محورگذاری آیندهمشیخط»در این پژوهش مقوله
ها در مقوله اصلی پژوهش )مقوله محوری( شناسایی گردید زیرا از نظر مفهومی بیشتر از سایر

شوندگان مورد بحث قرار گرفته و به اشباع مفهومی کانون توجه قرار داشته و از سوی مصاحبه
، «الزامات محتوایی»محوری، تحت سه مقوله با عناوین های وقوع مقولهرسد. سپس علتمی

صل از شناسایی گردید. به عبارتی بر اساس نتایج حا« الزامات ساختاری»و « الزامات فرایندی»

                                                           
1 - Coding Paradigm or Logic Diagram  
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محور مستلزم حاکمیت شرایط خاص بر فرایند گذاری آیندهمشیها، استقرار خطتحلیل مصاحبه
 باشد. گذاری میمشیو ساختار و محتوای خط

گردد تحت عناوین عالوه راهبردها یا اقداماتی که برای واکنش به پدیده اصلی اتخاذ میبه
ای حاکم اند. شرایط زمینهشناسایی شده« نش به تغییرایجاد نظام واک»و « ایجاد نظام برآورد تغییر»

زمینه محیط »محور بودن  نیز تحت عناوین گذاری، خصوصا در موضوع آیندهمشیبر خط
ها نیز بندی گردید. در حالی که پیامدهای ناشی از راهبردمقوله« عمومیزمینه»و « اختصاصی

ب بیان بندی شد. با توجه به مطالمقوله« فردیپیامدهای»و « سازمانیپیامدهای»تحت عناوین 
کل زیر شها در مرحله کیفی به شده پارادایم کدگذاری یا نمودار منطقی حاصل از تحلیل داده

 است:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .حاصل از تحقیقمدل نظری  - 3شکل 

 شرایط علی
 

 الزامات فرایندی* 
 

ارزیابی پیامدهای خط   -

 مشی

 بررسی ماهیت مسائل -

 واقع نگری -

 جامع نگری -

 مشارکت  -

 

 ساختاری* الزامات 

 

 سازیساختار تصمیم -

 نظارت و ارزیابی  -

 ثبات مدیریت -

 برنامه ریزی استراتژِک -

 

 *الزامات محتوایی

 

 های کارشناسیویژگی -

 گذارمشیویژگی های خط -

 هوشمندی سازمانی  -

 توان و تمایل -

 مقوله محوری

گذاری مشی* خط

 محورآینده

 کالن نگری-

 آینده نگری-

 خالقیت-

 ستیزی تعصب-

 انعطاف پذیری-

      

 )مدیریت تغییر( راهبردها

 * ایجاد نظام برآورد تغییر

 ایجاد نظام دریافت عالئم-

 ایجاد نظام تحلیل عالئم-

 ایجاد نظام تحلیل روند-

 

 *ایجاد نظام واکنش به تغییر

واکنش به خروجی نظام برآورد -

 تغییر

 هازمینه

 

 * زمینه محیط اختصاصی

 نظام انتخابات و کسب قدرت-
 های کالنسیاست-

 زمینه فرهنگی-

 * زمینه عمومی

 زمینه تئوریک-

 عدم اطمینان محیطی-

 المللیزمینه بین-

 پیامدها

 * سازمانی
 توسعه و بهبود مداوم-

 پیشگیری از بحران-

 * فردی

انگیزش کارکنان )برای آینده -

 نگری(
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 های اصلی تحقیقیکپارچگی نظری و گزاره

ن، در پژوهش حاضر برای دستیابی به یکپارچگی نظری، بر اساس معیارهای انتزاعی بود
و نیز قرار  ها و عمق مفهومی و ارتباط با سایر مفاهیمپرتکرارترین، منطقی و سازگاری با داده

« محورگذاری آیندهمشیخط»(، Corbin and Strauss, 2015: 189گرفتن در کانون توجه تحقیق )
ها مقوله به عنوان مقوله محوری در نظر گرفته شد زیرا به اندازه کافی انتزاعی است و سایر

ها در قالب لهسازی سایر مقوباشد و عامل پیوند و یکپارچهای با آن در ارتباط میهرکدام به گونه
 باشد:های نظری ذیل قابل بیان مییز در قالب گزارههای ارتباطی نیک نظریه است. بیانیه

محور در صنعت نفت در قالب سه دسته الزامات گذاری آیندهمشیترین الزامات خطمهم (1
نگری، مشارکت(، نگری، بررسی ماهیت مسائل، جامعمشی، واقعفرایندی )ارزیابی پیامدهای خط

ک( و محتوایی مدیریت، برنامه ریزی استراتژِ ساختاری )ساختار سازمانی، نظارت و ارزیابی، ثبات
 گذار، هوشمندی سازمانی، توان و تمایل( قابلمشیهای خطهای کارشناسی، ویژگی)ویژگی

 گذارد.محور تاثیر میگذاری آیندهمشیباشد. به عبارتی الزامات یاد شده بر خطبندی میطبقه
دو  محور در صنعت نفت در قالبآینده گذاریمشیترین راهبردها برای دستیابی به خطمهم (2

ئم، ایجاد نظام های ایجاد نظام دریافت عالنظامدسته راهبرد ایجاد نظام برآورد تغییر )شامل خرده
باشد. به بندی میتحلیل عالئم، ایجاد نظام تحلیل روند( و ایجاد نظام واکنش به تغییر قابل طبقه

 محور تاثیر دارد.گذاری آیندهشیمعبارتی اجرای راهبردهای یاد شده بر خط

ین حوزه گذاری موثر بوده ولی تحت اختیار بازیگران امشیای )که بر زمینه خطعوامل زمینه (3
در صنعت نفت نیست( شامل زمینه محیط اختصاصی )نظام انتخابات و کسب قدرت، 

مینه زمحیطی، اطمینان های کالن، زمینه فرهنگی( و زمینه عمومی )زمینه تئوریک، عدمسیاست
محور گذاری آیندهمشیای یاد شده بر اجرای راهبردهای خطباشد. عوامل زمینهالمللی( میبین

 تاثیر دارد.

تند از محور پیامدهایی به دنبال دارد که عبارگذاری آیندهمشیراهبردهای دستیابی به خط (4
رکنان برای ردی )انگیزش کاپیامدهای سازمانی )توسعه و بهبود مداوم و پیشگیری از بحران( و ف

محور بر پیامدهای گذاری آیندهمشیتوان گفت اجرای راهبردهای خطنگری(. بنابراین میآینده
 گذارد.یاد شده تاثیر می

 های سیاستیگیری و توصیهنتیجه

محور و الزامات آن انجام گردید. گذاری آیندهمشیتحقیق حاضر با هدف شناسایی ابعاد خط
پژوهی تا حدودی جایگاه خود را پیدا کرده ولی هنوز عمومی توجه به آیندهمشیدر رشته خط
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ای که مالحظه مشی عمومی فراهم نگردیده به گونهپژوهی بر خطشرایط تاثیرگذاری نتایج آینده
گذاری، در عمل و در دنیای مشیپژوهی برای خطرغم روشن شدن اهمیت آیندهد، علیشومی

ها مورد استفاده قرار مشیخطپژوهی در تدوین واقعی هنوز نتایج تحقیقات در زمینه آینده
مشی گذاری متمرکز گیرد. مطالعات گذشته که در پیشینه بررسی شد معموال بر فرایند خطنمی
کنند. در حالی که طی کردن را ترسیم می مشیای مورد نیاز برای تدوین خطهشوند و گاممی

گیرد. در خال انجام نمی مشیاین فرایند مستلزم فراهم بودن شرایط خاصی است زیرا تدوین خط
های فرایندی است اما مدل حاصل از تحقیق حاضر یک های برشمرده شده، مدلبنابراین مدل

عبارتی تحقیقات گذشته بر فرایند متمرکز شده ولی تحقیق حاضر بر مدل ساختاری است. به 
ساختار و زمینه مورد نیاز برای طی این فرایند متمرکز شده زیرا همانطور که بیان شدن صرف 

در این تحقیق تالش گردید با استفاده . شوددانستن فرایند مورد نظر الزاما منجر به انجام آن نمی
ای، شرایط الزم و کافی برای این منظور شناسایی ستراتژی نظریه زمینهاز روش تحقیق کیفی و ا

و نیز شروط « محورگذاری آیندهمشیخط»گانه مقوله محوری گردد. در تحقیق حاضر ابعاد پنج
مشی شرایطی که باید بر ساختار تدوین خط)« ساختاری»الزم دستیابی به آن مشتمل بر الزامات 

( و شرایطی که باید بر فرایند تدوین خط مشی عمومی حاکم گردد)« فرایندی»(، حاکم گردد
( شناسایی های مورد نیاز برای عناصر دخیل در فرایند تدوینها و کیفیتویژگی)« محتوایی»

نگری هستند ولی کافی گانه فرایندی، ساختاری و محتوایی شرط الزم آیندهگردید. الزامات سه
ضرورت دارد عالوه بر شرایط الزم، شرایط دیگری نیز برقرار نگری نیستند. برای تضمین آینده

نظام( )شامل سه بعد یا خرده« ایجاد نظام برآورد تغییر»شود. راهبردهای مدیریت تغییر مشتمل بر 
 باشند.محور میآیندهگذاری مشیشرایط کافی برای خط« ایجاد نظام واکنش به تغییر»و 

رج مشی صنعت نفت، اعم از مراکز خامراجع تدوین خطنتایج تحقیق حاضر مفاهیمی برای 
از صنعت )مثل مجلس شورای اسالمی و هیات دولت( و داخل صنعت )مثل هیات مدیره 

مشی گذاری، قابلیت های اصلی و...( به همراه دارد. به عالوه به دلیل عمومیت مفاهیم خطشرکت
های این ز دارد. با  توجه به یافتهمشی غیر از صنعت نفت نیهای خطتعمیم بسیاری به حوزه

 گردد.گذاری در صنعت نفت ارائه میمشینگر شدن خطتحقیق پیشنهاداتی جهت آینده
مشی داخل صنعت نفت هرچه مشی خصوصا در مراجع مسئول تدوین خطساختار تدوین خط -

باید  ود.پذیری و کنار گذاشتن سلسله مراتب سنتی پیش بربیشتر به سمت عدم تمرکز، انعطاف
طور کلی تغییر مشی گذاری را بر عهده دارند بهاین تفکر که مدیران و سیاستمداران، وظیفه خط

ای از بازیگران پیدا کند و باید این تفکر جایگزین شود که مدیران در حقیقت، هدایت کننده شبکه
مشی را مدیریت مشی هستند که مشارکت و تاثیرگذاری آنها در فرایند تدوین خطنفعان خطو ذی

 کنند. می
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های مشیمشی در زمینه تالش برای تدوین خطارزیابی عملکرد مسئولین تدوین خط -
نگرانه( به عنوان معیار آیندهمشی نگرانه. به عبارتی ضرورت دارد که این معیار )تدوین خطآینده

نگری آیندهطالبه مشی گذاران و مدیران صنعت نفت در نظر گرفته شود و مارزیابی عملکرد خط
ها اثرات موخری مشیاز مدیران و مسئوالن مربوطه جنبه قانونی و رسمی پیدا کند. اغلب خط

کند. بنابراین یمها بعد از به پایان رسیدن دوره مسئولیت مسئولین مربوطه بروز پیدا دارند که مدت
اند مودهندر گذشته اتخاذ هایی که مشیباید سازوکاری برای پاسخگو نمودن مدیران در قبال خط

 تدوین گردد. 

یجاد اتالش برای ایجاد سازوکارهای الزم به منظور تضمین ثبات مدیریت. پیش نیاز اصلی  -
مشی است. به سازوکارها برای تضمین ثبات مدیریت، ایجاد ثبات استراتژیک یا همان ثبات خط

 . ها تغییر کند مشخص شودآن تواند در محدودهها میمشیهایی که خطعبارتی باید چارچوب

 های استراتژیک. تالش برای یافتن شرکای استراتژیک و شناسایی نقاط قوت و همچنین گلوگاه -

روندادها، بها از بروندادها، در فرایند تدوین. مشی و تمایز آنتعیین پیامدهای هر گزینه خط -
عموال مت موخری هستند که اثرات مستقیم و روشن یک تصمیم هستند در حالی که پیامدها اثرا

 کنند. در آینده بروز پیدا می

مشی ها )در اختیار خطهای اجرایی و منابع قدرت و توانمندینگرانه نسبت به ظرفیتنگاه واقع -
ها بر اساس مشیها و در نتیجه تدوین خطها و توانمندیگذاران(. اغراق در محاسبه ظرفیت

ها منجر به ها و توانمندیکم گرفتن ظرفیت محاسبات نادرست، و از سوی دیگر دست
 های نادرست خواهد شد. مشیخط

ماهیت هر کدام از مسائل معتنا به صنعت نفت باید به صورت مجزا مشخص شود. برخی  -
 ده شود.مسائل احتمالی و برخی قطعی هستند. برای مسائل احتمالی باید سناریوهای مختلف دی

ک یتمی و فرابخشی است که حاصل توجه به ابعاد مختلف نگری به معنای دیدگاه سیسجامع -
تی متنوع های مختلف و نیز منابع اطالعامسئله است که مستلزم استفاده از تخصص خبرگان رشته

 است. 

ن و مشی از سوی مسئولینفعان در فرایند تدوین خطفراهم کردن امکان مشارکت گسترده ذی -
گردد  نگری مسائل فراهمها و چندبعدین تنوع دیدگاهوسیله هم امکامشی گذاران. تا بدینخط

 مشی تدوین شده تضمین گردد.نفعان از خطو هم حمایت گسترده ذی

« قهرمان»گذاران. مدیریت یک مشیاعتماد و اعتقاد به بدنه کارشناسی از سوی مسئولین و خط -
لی ناظر وک کننده باشد تواند کممدت میبر یک مجموعه سازمانی، هر چند در کوتاه« ژنرال»یا 

 بر عدم احاطه تفکر سیستمی به مجموعه است. 
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ای و روحیه اصرار بر نظر کارشناسی از سوی کارشناسان. در این زمینه تقویت تعهد حرفه -
تواند بسیار های پیشگیری از آن میادبیات تحقیق در مورد موضوع سکوت سازمانی و روش

 کمک کننده باشد.

دی گذران و نیز تقویت درک شهومشینگرانه مدیران ارشد و خطجامع تقویت درک سیستمی و -
 ایشان.

ه گذاران یک حوزه موضوعی از بین کسانی که حداقل سابقمشیانتخاب مدیران ارشد و خط -
 اجرایی در آن حوزه داشته باشند.

کر و دغدغه تف نگری در بین کلیه کارکنان سازمان. به عبارتی موضوع آینده، باید بهترویج آینده -
گردد بلکه با نامه و دستور حاصل نمینگری با بخشآیندههمه کارکنان تبدیل شود. البته ترویج 

تر تسری های پایینهای تحقیق، با شروع از راس سازمان به تدریج  این تفکر به ردهتوجه به یافته
 کند.پیدا می

عنی ی« نظام برآورد تغییر»های گذاری که کارکردمشیایجاد مراکزی در سطوح مرتبط با خط -
لزاما به معنای ارا برآورده سازند. البته این « تحلیل روندها»و « تحلیل عالئم»، «دریافت عالئم»

ازمانی توان به وسیله تقسیم وظایف در ساختار سایجاد ساختار سازمانی جدید نیست بلکه می
 های سه گانه را ایجاد کرد. موجود، خرده سیستم

رات آینده ها. برآورد تغییمشیاز نتایج و خروجی نظام برآورد تغییر برای تدوین خطاستفاده  -
نگرانه نگردد، عمال آیندههای مشیبسیار مهم است اما اگر منجر به اقدامات مناسب و تدوین خط

 ای نخواهد داشت.هیچ فایده

چنین «. محوریآینده»ه ب« محوریمسئله»عمومی از مشیتغییر رویکرد )پارادایم( در رشته خط -
ن در عرصه عمل تغییر رویکردی نیاز به تغییر دیدگاه، اول از همه در جامعه دانشگاهی و بعد از آ

 دارد.

مدت نگری بینی و کوتاهتک آحاد مردم. نزدیکنگری در جامعه و تکترویج فرهنگ آینده -
های قعیتریخی ناشی از وابخشی از فرهنگ کشور ما است. شاید دلیل اصلی آن هم ناخودآگاه تا

وده و تاریخی است که بر ملت ایران گذشته. ملت ما همواره مورد تهاجم و تخاصم دشمنان ب
بینی و غلبه بر گذران امور جاری دغدغه اصل مردم بوده است. البته تغییر فرهنگ نزدیک

 طلبد.ناخودآگاه تاریخی یاد شده یک عزم ملی را می
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