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Abstract: 
One of the most important steps in the prospecting is identifying and analyzing the 

effective trends. In this article, the price of crude oil has been studied on a case by case 

basis. Accordingly, the main goal of the present study is to identify the key factors 

affecting the future of crude oil prices in the horizon of 1410 A.H.S. Therefore, after 

conducting library studies and reviewing valid documents and sources and interviewing 

experts, a list of key trends affecting the future of crude oil prices was obtained and by 

using the Delphi method, the number of clinicians decreased from 68 to 40. Then, using 

the structural analysis method, the interaction effect matrix was designed and entered 

into the matrix by forming a panel of 11 experts and consensus about their impact on the 

factors affecting each other. By analyzing the data derived from the matrix with the 

microfilm software, each factors impact has been assessed, efecctive strategic trends 

have been identified, and it has been determined that trends such as US policy, Russian 

energy diplomacy, India and China's growth, the fragility of The Middle East and North 

Africa, the solidarity and cohesion of the European Union, the supply and demand of oil 

and its fluctuations have the greatest impact on the future of crude oil prices. 
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  چکیده

طور موردي، بهاي نفـت خـام    نگاري، شناسایی و تحلیل روندهاي مؤثر بر آن است که در این مقاله به هاي آینده ترین گام یکی از مهم
ي بهاي نفت خام در افق  روندهاي مؤثر بر آینده بر این اساس هدف اصلی پژوهش حاضر، شناسایی کالن. موردمطالعه قرار گرفته است

اي و بررسی اسناد و منابع معتبر و مصاحبه با خبرگان، فهرسـتی از رونـدهاي   بنابراین پس از انجام مطالعات کتابخانه. است. ش 1410
سپس با . مورد تقلیل یافتند 40مورد به  68روندها از بهاي نفت خام به دست آمد و با استفاده از روش دلفی، کالن  کلیدي مؤثر بر آینده

نفر از خبرگان و اجماع نظرات آنان  11گیري از روش تحلیل ساختاري، ماتریس تأثیر متقابل طراحی شد و با تشکیل پانلی شامل بهره
مـک، میـزان    افـزار میـک   هاي برآمده از مـاتریس بـا نـرم   با تحلیل داده. ها وارد ماتریس شد یگر، دادهدرباره تأثیرگذاري عوامل بر یکد

ارزیابی شده است؛ بر این اساس، روندهاي راهبردي مؤثر شناخته شدند و مشخص شد کـه   عواملاز  هرکدامتأثیرگذاري و تأثیرپذیري 
 و آفریقـا، همبسـتگی   شـمال  و خاورمیانـه  هند، شـکنندگی  و چین روسیه، رشد انرژي متحده، دیپلماسی ایاالت روندهایی نظیر سیاست

  .اروپایی، عرضه و تقاضاي جهانی نفت، بیشترین تأثیرگذاري را بر آینده بهاي نفت خام دارند اتحادیه انسجام

  :واژگان کلیدي
  .مک؛ بهاي نفت خام روندها؛ تحلیل ساختاري؛ میکنگاري؛ کالن آینده
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  مقدمه -1

ترین متغیرهاي کلیـدي اسـت کـه بـر اسـتراتژي عملکـرد بازارهـاي مـالی          مهم ازجملهقیمت نفت خام 
ها بازي  تنها نقش مؤثري در سیاست دولت بینی قیمت نفت نه رو، پیش ازاین. یی داردبسزاالمللی تأثیر  بین
اثـر نوسـانات قیمـت نفـت بـر      . سازي میزان تولید در بلندمدت نیز بسیار مؤثر است کند، بلکه بر بهینه می

سیاه یا ساختار اقتصادي کشورهاي صادرکننده نفت خام تا آنجا پیش رفته که محققان این کاال را طالي 
نفت، نیرومحرکه هر فعالیت اقتصادي و تولیدي اسـت؛ بنـابراین،    ژهیو بهانرژي، ]. 5[نامند  بالي سیاه می

  ].4[اي در رشد و توسعه اقتصادي دارد  جایگاه ویژه
تواند اثرات متفاوتی بر اقتصاد کشورهاي صادرکننده نفت  هاي نفتی ناشی از تغییرات قیمت نفت می شوك

هاي اقتصادي و سیاسی هر جامعه  هاي بخش توان در تفاوت زیرساخت اشند و علت آن را میخام داشته ب
یا در درجه وابستگی بودجه آن کشور به درآمدهاي ارزي حاصل از فروش نفت یـا در سیسـتم پرداخـت    

تواند نقـش بسـزایی در    بینی صحیح قیمت نفت خام می رو، پیش ازاین. مالیاتی آن کشورها جستجو نمود
روند . سازي اقتصاد کشورهاي صادرکننده نفت خام در مقابل اثرات ناشی از این نوسانات داشته باشد یمنا

المللی و همچنین تغییر  هاي تولیدي در بازارهاي داخلی و بین تواند به تغییر مزیت تغییرات قیمت نفت می
  .هاي رقابتی نیز شود حجم صادرات و واردات به دلیل تغییر مزیت

بینی و آگاهی از آینده روند تغییرات قیمت نفت بر کسـی   پیش  ، اهمیتذکرشدهبا توجه به مطالب اکنون 
بینی در بازارهـاي مـالی بـه جهـت بهبـود       منظور پیش هایی به کارگیري روش رو، به ازاین. پوشیده نیست

پذیر در دنیاي هاي سیاستمداران، پژوهشگران اقتصادي و صاحبان صنایع به ضرورتی انکارنا گیري تصمیم
  پژوهـی بـه دو مسـیر متفـاوت رهنمـون      ، آیندهموردنظرلذا با توجه به نوع آینده . امروز تبدیل شده است

  .شودمی
ها و گیري از دانش گذشته و حال، تعیین الگوها، فرآیندها، الگوریتماولین مسیر، فرآیندي است شامل بهره

کند تا هاي گذشته، تنها تالش میبر داده اتکارویکرد با  این. بینی آیندههاي تغییر و سپس پیشچارچوب
هاي متعلق بـه  از روش. بینی نمایدالگوي جریان یا تغییر درست را بیابد و آنگاه آینده را با دقت باال پیش

اي، لگاریتمی، خطی، نمایی، چندجمله(هاي اقتصادسنجی، خطوط روند  توان به همه روشاین رویکرد می
میـانگین متحـرك،   -، اتورگرسـیو 1هاي رگرسیونی، میـانگین متحـرك  مدل(هاي زمانی ، سري)...توانی و

    بینـی در زمـره   هـاي پـیش  تمـامی ایـن روش  . اشـاره نمـود  ....) و 2میانگین متحرك ترکیبی-اتورگرسیو
در گاه انتظاري براي رخ دادن وقایعی کـه  گیرند؛ بدین معنی که هیچهاي بدون غافلگیري قرار میروش

  . نمایندبینی میگذشته اتفاق نیفتاده است، ندارند و همواره آینده را مطابق الگوهاي گذشته پیش
 این رویکرد بـر ایـن بـاور اسـت کـه در بسـیاري از       . بینی داردمسیر دوم، رویکردي کیفی به مقوله پیش

                                                        
١ ARMA 
٢ ARIMA 
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ست که هـم شـناخت همـه    بینی، وابسته به تعداد بسیار زیادي عامل اهاي علمی مقدار مؤلفه پیشزمینه

هـاي کمـی   حـداقل روش (نماینـد  پذیر نیست و هم از الگوي جـامع و دقیقـی تبعیـت نمـی    ها امکان آن
بینـی بـا   بر این اساس، پـیش ). ها نیستندفعلی قادر به شناخت قطعی الگویی براي این مؤلفه شده شناخته
استا، در پژوهش حاضر بـا اسـتفاده از   در همین ر. ها باشدتواند پاسخگوي این زمینههاي کمی نمیروش

روندهاي مؤثر بر بهاي نفت خام در شناسایی کالن درصددپژوهی و روش تحلیل ساختاري،  رویکرد آینده
هـاي متقـاطع و    گیري از تحلیل اولین ویژگی و نوآوري برجسته پژوهش حاضر، بهره. هستیم 1410افق 

تـر گفتـه    طور که پیش همان. ثر بر بهاي نفت خام استروندهاي مؤهاي تأثیر در شناسایی کالن ماتریس
هـا در کنـار    نگـاري وجـود دارد و گـاهی ایـن روش     هاي آینده هاي بسیاري براي انجام فعالیت شد، روش

تحلیل تأثیر متقابل که تـا حـد زیـادي منطبـق بـر روش      /روش تحلیل ساختاري. گیرند یکدیگر قرار می
هاي دیگر، نتایج پرباري را به  هایی است که در کنار برخی روش روشتحلیل تأثیر بر روند است، یکی از 

هایی هسـتند کـه بـه مـا کمـک       هاي تأثیر روش هاي متقاطع و ماتریس ، تحلیلواقع در. آورد ارمغان می
گذارند و همچنین روابط بین  کنند تا دریابیم چگونه روندها و عملکردهاي متفاوت بر یکدیگر تأثیر می می

شـود، بـراي    این روش که گاهی تحلیل ساختاري نیـز نامیـده مـی   . ر یک سیستم چگونه استمتغیرها د
هاي تأثیر بـه   در طی سی سال اخیر، ماتریس. شناسایی روابط میان روندها، متغیرها و رفتارها مفید است

  ].3[پژوهی تبدیل شده است  ترین ابزار آینده یکی از رایج
تـوان از نتـایج روش    می. تواند بسیار مؤثر باشد ها در کنار روش سناریوپردازي می معموالً نتایج این روش

تحلیل ساختاري و تحلیل آثار متقابل روندهاي کلیدي، در مراحل مختلـف روش سـناریونگاري اسـتفاده    
نـان فرآینـد   توانـد میـزان اطمی   ازآنجاکـه ایـن روش یـک روش نیمـه کمـی اسـت، بنـابراین مـی        . کرد

ــدي و شناســایی منطــق ســناریوها را    ــدها و عوامــل کلی ــافتن رون ســناریوپردازي را افــزایش دهــد و ی
توان تأثیرگذارترین و تأثیرپـذیرترین رونـدها را    مک می افزار میک با استفاده از نرم. تر نماید بخش اطمینان

هاي ایـن پـژوهش    توان گفت یافته می درواقع. ریزي پیش چشم داشت ها را در برنامه شناسایی کرد و آن
هـا در   ها کـه از آن  قطعیت توان پس از شناسایی عدم دهد و می نیمی از فرآیند سناریونگاري را پوشش می

سـرایی در   هاي خبرگان، به توصیف و داستان شود، با تشکیل پانل شناسایی محورهاي سناریو استفاده می
ر و نیز بر روندهاي کلیدي پرداخت و از این طریق، تصویري مورد تأثیرات این نیروهاي پیشران بر یکدیگ

هـا بـر    توانند در مورد تأثیرات پیشـران ها، خبرگان می ها و نشست در این پانل. تر از آینده ارائه کرد روشن
سرایی کنند، در مورد روندهاي آینـده ایـن نیروهـا و     داستان شده ییشناسایکدیگر و نیز روندهاي کلیدي 

بهاي نفت خام   تواند براي آیندهکرده و به نتایجی برسند؛ بر این اساس، سناریوهایی نیز می عوامل بحث
  .گیرندگان در این زمینه باشد ریزان و تصمیم توجه مسئوالن، برنامه درخورنگاشته شود که نتایج آن 
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  اهمیت و ضرورت تحقیق -2

سـازي و   هـا و مراکـز تصـمیم    رها، دولـت وکا ي اغلب کسب ها و روندهاي آینده، دغدغه شناسایی پیشران
ي  ها و روندهاي کالن و گستره نتایج مطالعات در مورد پیشران. شوند گیري راهبردي محسوب می تصمیم

تأثیرات و تأثرات این روندها به نوعی است که در اکثر موارد، مسائل و موضوعات مشترکی را در زنـدگی  
تـوان در   انگاشتن تغییرات محیط خرجی را مـی  نگري و نادیده توجهی به پیش بی]. 6[شوند  بشر شامل می

 ازجملـه  4اس بـی  و سـی  3، سـیرز 2، جنرال موتـورز 1ام بی هاي آي شرکت. هاي بزرگ، مهم برشمرد سازمان
نگري تغییرات خارجی مهم و تأثیرگذار را نادیده گرفته و پیامـدهاي نـاگوار    هایی هستند که پیش سازمان

وکارها بر اسـاس نیازهـاي    کسب  ریزي براي آینده واقعیت امر این است که برنامه]. 6[ اند آن را پذیرا شده
مناسبی نیست و براي ایفاي   سرمایه  فعلی یا کمبودهاي خدماتی فعلی، براي حضور موفق در جهان آینده

ي توسـعه و  ها طورجدي، پیشران ریزي، به با اتکا به رویکردهاي جدید برنامه. نقش در آینده ضرورت دارد
تـا متناسـب بـا    ] 10[ شده اسـت روندها و روندهاي ناپیوسته، سناریوسازي  تحوالت آینده بر اساس کالن

برانگیز کنونی و آینده واکاوي شود و براي حضور موفق در  هاي جامعه، مسائل چالش ها و توانمندي قابلیت
ناشـی از دو   درمجمـوع بشـري،    امعـه در واقع، باید گفت مشکالت کنونی ج]. 30[ریزي شود  آینده برنامه
هاي  آور در عرصه اول، عدم شناخت هوشمندانه از آینده در زمان گذشته؛ دوم، تحوالت حیرت: عامل است

بر همین اساس، . شدن محیطی و فنّاوري همراه با روند شتابان جهانی اجتماعی، سیاسی، اقتصادي، زیست
نگارانـه ضـروري و از    آینـده امروز براي جبران خطاهـاي گذشـته، شـناخت تحـوالت آینـده بـا رویکـرد        

توان فـرد، خـانواده، سـازمان یـا      در عصر امروزي اقتصاد کشور، تقریباً نمی]. 14[هاي اصلی است  اولویت
تفـاوت باشـد؛ زیـرا     وکار در آینده بی وکاري را یافت که نسبت به چگونگی و چیستی شرایط کسب کسب
بر همین اساس با چنین وضعیتی، . توجه بود ه بیتوان در مسیر موفقیت گام برداشت و نسبت به آیند نمی

. روندهاي تأثیرگذار بر آینده بهاي نفت خـام آشـکار شـده اسـت     امروزه ضرورت شناسایی و تحلیل کالن
روندهاي علمی و فناوري، سیاسی،  همچنین در شرایط کنونی جامعه جهانی و تأثیر تغییر و تحوالت کالن

یـابی و تحلیـل    ر آینده بهاي نفت خام، پرداختن به موضـوع بـرون  محیطی ب اقتصادي، اجتماعی و زیست
ناپـذیر   هـا، امـري اجتنـاب    نگري براي سازمان رسد آینده به نظر می. ناپذیر شده است اجتناب 5روندها کالن
روندهاي تأثیرگذار بـر   ، پژوهش حاضر بر آن است تا ضمن شناسایی عوامل، روندها و کالنرو نیازا. است
 هرچنـد هـا، تالشـی    بنـدي آن  اي نفت خام و نیز تحلیل اثرات این عوامل بر یکدیگر و دسـته ي به آینده

هاي بلندتر  بردارد؛ با امید به اینکه بتواند سکویی براي پرش نمانیسرزمهاي  کوچک با هدف تحقق آرمان
آینده بهاي مهم و تأثیرگذار بر » روندهاي کلیدي تحلیل کالن«بنابراین هدف اصلی این پژوهش، . باشد

                                                        
١ IBM 
٢ General Motors 
٣ SEARS 
٤ CBS 
٥ Mega Trends 
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هاي مؤثر بر  شناسایی پیشران«نفت خام است تا از این طریق بتوان اهداف فرعی این پژوهش نیز اعم از 

رونـدهاي کلیـد و مـؤثر بـر      بررسی میزان تأثیرگذاري و تأثیرپذیري میان کالن«، »بهاي نفت خام  آینده
  .تحلیل و ارزیابی شوند» نفت خام روندهاي راهبردي مؤثر بر آینده بهاي«و نهایتاً، » بهاي نفت خام

  
  مبانی نظري تحقیق -3

  نگاري آینده -3-1
مدت تـا بلندمـدت بـه آینـده علـم،      مند براي نگاه میان فرآیندي نظام«: عنوان توان بهرا می 1نگاريآینده
-آینـده  2بن مـارتین . شود، دانستگذاري در زمان حال میاجتماعی که منتج به سیاست مسائلي و فنّاور

ي، اقتصاد و سیاست با هدف شناسـایی  فنّاورمند براي نگاه به آینده بلندمدت علم،  نگاري را تالشی نظام
تواننـد بیشـترین منـافع اقتصـادي و      که می) ژنریک(ي عام فنّاورهاي پژوهش استراتژیک و ایجاد حوزه

  ].25[، تعریف کرده است »اجتماعی را فراهم نمایند
که تأثیر زیادي  فنّاورانههاي علمی و مند براي ارزیابی پیشرفت ابزاري نظام«را نگاري آینده 3لوك جرجیو

فرآیندي «نگاري را آینده 4فورن]. 25[داند ، می»بر روي قابلیت صنعتی، ایجاد ثروت و کیفیت زندگی دارد
تـا  مـدت  انداز میانآینده و ایجاد چشم] راجع به[مند و مشارکتی براي گردآوري اطالعات  فرآیندي نظام«

  ].28[است تعریف کرده» هاي مشتركبلندمدت براي اثرگذاري بر تصمیمات زمان حال و انجام فعالیت
مند بودن تأکید بر نظام: نگاري حائز اهمیت است، ذکر نکات زیر در مورد آیندهشده ارائهبا توجه به تعاریف 

اي، ین ذینفعان در یک فرآیند شـبکه و جنبه فرآیندي؛ تأکید بر آینده بلندمدت؛ تأکید بر ایجاد مشارکت ب
  . »کشش تقاضا«با » فنّاوري/فشار علم«انداز؛ تأکید بر تعادل میان ها و ساخت چشمگردآوري دیدگاه

  نگاري اهداف آینده
شـود، ارتبـاط   ی که در سیستم ملی نوآوري یا پژوهش مطرح میمسائلنگاري با موضوعات و اهداف آینده

. شـوند اهداف در اغلـب مـوارد بـا انـدك تـوجهی بـه ایـن سیسـتم تـدوین مـی           دارند؛ اما متأسفانه این
هـا   تـرین آن  اند کـه برخـی از مهـم   نگاري ذکر کردهمختلف، اهداف متفاوتی را براي آینده نظران صاحب
هاي ملـی؛ کـاوش    عمومی؛ توسعه عام اولویت هايشناسایی فنّاوري]: 29، 26، 16، 17، 12[از  اند عبارت

تأثیرات منفی یـا انطبـاق موقعیـت     موقع بهاي؛ کاهش انداز براي چنین آیندهتمل و توسعه چشمآینده مح
  .برداري از نتایج مثبتجدید و بهره

، 27[اند از  ها عبارت نگاري فواید فراوانی نیز دارد که برخی از آننگاري، اجراي آیندهعالوه بر اهداف آینده
هاي هوشمند براي پاسخگویی و فاده از منابع؛ ایجاد افکار و سازماندانش و قضاوت بهتر درباره است]: 13

                                                        
١ Foresight  
٢ Ben Martin 
٣ Luke Georghiou 
٤ Foren 
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هاي پژوهشـی  واکنش سریع؛ بهبود نظارت؛ تمرکز بر روي موضوعات بلندمدت؛ وفاق یا اجماع بر اولویت

هاي موجـود؛ ایجـاد فرهنـگ    سازي یا تقویت شبکهانداز در مورد آینده؛ التزام و تعهد؛ شبکهو ایجاد چشم
ی فهرست؛ »دانش و مهارت«نگر؛ استحکام روابط با شرکاي جدید و توسعه رابطه دوطرفه بین دهتفکر آین

  .ها و سناریوهاها، استراتژياز اولویت
  نگاري هاي آینده مروري اجمالی بر روش -3-2

نگاري، در ادامـه توضـیح مختصـري در مـورد دو      هاي آینده هاي موجود در فعالیت با توجه به تعداد روش
هاي تأثیر، و تحلیل ساختاري که اساس ایـن پـژوهش اسـت، ارائـه      هاي متقاطع و ماتریس ش تحلیلرو

  .شود می
  روش تحلیل تأثیر متقاطع -3-2-1

این است که رویـدادها و  ) بینی پیش(نگاري  هاي آینده هاي اساسی در بسیاري از روش یکی از محدودیت
. ها بر یکدیگر شـود  که اشاره آشکاري به تأثیر احتمالی آن شوند؛ بدون آن بینی می پیش کی به کروندها ی

کـه   انـد  آگـاه گـران   اکثـر تحلیـل  . اي با یکدیگر مرتبط هستند گونه اغلب رویدادها و روندها کمابیش و به
رونـدها را   وابستگی میان این رویـدادها و . احتمال هر رخداد، تا حدي مشروط به وقوع سایر رخدادهاست

  ].2[تر موردتوجه و مالحظه قرار داد  هاي استوارتر و دقیق بینی توان براي پیش می
هایی چون دلفی را در سازوکار کشف تـأثیرات متقابـل    هاي موجود در روش تحلیل تأثیر متقاطع، کاستی

دلفـی  برهمین قیاس، دستیابی همزمان بـه برخـی از نتـایجی کـه از طریـق روش      . برطرف ساخته است
  . تواند دشوار یا حتی غیرممکن باشد شود، می بینی می پیش

در ایـن روش، رویـدادها بـر    . اي را براي تحلیل تأثیر متقاطع مطرح کرد رویکردي رایانه 1تئودور گوردون
شود که اگـر قـرار    ی این پرسش مطرح میسیماترشود و در هر تقاطع  روي یک ماتریس متعامد ثبت می

دهند، این رویدادها چگونه بر احتمال وقوع رویدادهاي   جود در یک ردیف همزمان رويبود رویدادهاي مو
ی نـوع دیگر در یک ستون تأثیر خواهند گذاشت؟ ارزیابی این فن تنها به یک روش صورت نگرفته، بلکه 

هاي تأثیر متقاطع را با هـم ترکیـب نمـوده اسـت      هاي مختلف ساخت، تجهیز و ارزیابی ماتریس از روش
]28.[  

هایی را انتخاب کنیم کـه   در کاربست تحلیل تأثیر متقاطع در یک حوزه، باید رویدادها، روندها و پیشرفت
هاي  گام 3و فولتس 2هلمر. ها بر روي آینده از بیشترین کمیت ممکن برخوردار باشد تأثیر مورد انتظار از آن

  : اند گونه برشمرده هاي آینده را این اصلی در استفاده از تحلیل تأثیر متقاطع براي ارزیابی موقعیت
  تعریف رویدادها و روندهایی که باید در تحلیل گنجانده شوند؛ . 1
  هاي موجود میان رویدادها و روندها؛ هاي تأثیر متقاطع براي تعریف همبستگی تدوین ماتریس. 2

                                                        
١ Theodore Gordon 
٢ Helmer   
٣ Folz 
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  برآورد ارزش هر روند یا احتماالت وقوع اولیه هر رویداد؛. 3
وقوع یک رویداد یا انحراف یک روند از ارزش مورد انتظار آن بر دیگر احتماالت  برآورد چگونگی. 4

  هاي روندي؛ رویدادي و ارزش
  هاي حساسیت که باید با ماتریس اجرا شوند؛ ها یا سنجش ها، اقدام تعریف سیاست. 5
  هاي تأثیر متقاطع؛ انجام محاسبه. 6
  .ارزیابی نتایج. 7

هـاي   تواند از طریق پرسشـنامه  ارزش روندها و میزان تأثیر میان متغیرها میاحتمال وقوع اولیه رویدادها، 
هـاي گونـاگون کـه     هایی از کارشناسان رشـته  دلفی یا مصاحبه با کارشناسان برآورد شود و اغلب با گروه

هنگامی که الگوي تأثیر متقاطع گـردآوري  . گیرد قرار دارند، صورت می موردنظرتحت پوشش رویدادهاي 
  ]. 2[اي مربوط به آن سنجیده شود  رایانه  باید چندین بار به اجرا درآید تا کارکرد برنامهشود، 

خواهد بـود کـه در آن، تـوالی وقـوع رویـدادها بـر اسـاس        » سناریو«نتیجه این فرآیند، پیدایش چندین 
بـه روشـی    این توانایی، الگوي تعاملی تأثیر متقـاطع را . هاي روندها صورت خواهد گرفت تنظیمات ارزش

  . کند نامحدود براي تحلیل اکتشافی تبدیل می
  روش تحلیل ساختاري -3-2-2

منظور دریافت نظرها  به) آشکار یا پنهان(روش تحلیل ساختاري در پی مشخص کردن متغیرهاي کلیدي 
ـ  رقابـل یغنفعان در مورد جوانب و رفتارهاي پیچیـده و   کنندگان و ذي و تشویق مشارکت ـ یب شیپ ی یـک  ن

مرحلـه اول؛ اسـتخراج   : شـود  طورکلی، تحلیل سـاختاري در سـه مرحلـه انجـام مـی      به]. 9[سیستم است 
  .شناسایی متغیرهاي کلیدي: سوم  عوامل، مرحله دوم؛ تعیین روابط بین متغیرها و مرحله/متغیرها

 
  روش تحقیق -4

) هدف تحقیـق و ب ) فتوان با توجه به دو مالك ال هاي تحقیق در علوم رفتاري را می طورکلی، روش به
، پژوهشـی  شـده  گرفتـه این پژوهش با توجه به اهداف در نظـر  . بندي کرد ها، دسته ي گردآوري داده شیوه

هـاي تلفیقـی    گفتنی اسـت پـژوهش  . از منظر گردآوري اطالعات، تلفیقی است. اي است توسعه-کاربردي
هاي کمی و کیفـی اسـت    داده شناسی براي گردآوري، تحلیل و ترکیب نوعی استراتژي پژوهشی یا روش

 ازنظـر پـژوهش حاضـر   . شود که براي فهم مسائل پژوهشی در زمان انجام یک پژوهش به کارگرفته می
آوري مبـانی نظـري تحقیـق بـه      براي جمع. گردآوري اطالعات، تحقیق توصیفی از شاخه پیمایشی است

این منابع، توصـیفی از موضـوع    ازه هاي مختلف مراجعه شده است تا با استفاد ها و کتاب مقاالت، گزارش
همچنین ازآنجاکه در این پژوهش از روش تحلیل ساختاري، تحلیل تأثیر متقابل . شود ارائهتحقیق حاضر 

نیمـه  (کیفـی  -هاي کمـی  روش  نگاري، در دسته هاي آینده روش ازنظرو تحلیل روند استفاده شده است، 
  . گیرد و اکتشافی قرار می) کمی
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  آماريي  جامعه -4-1
پژوهانـه و   اي از متخصصان و خبرگان داراي دیدگاه آینده ي در این پژوهش شامل مجموعهآماري  جامعه

در ضمن، مشخصات خبرگانی که مورد مصاحبه قرار گرفتند، به شرح جـدول  . راهبردي صنعت نفت است
  : زیر است

  
  شوندگاناطالعات مصاحبه -1جدول 

تاریخ   سابقه  سمت  تحصیالت  کد  ردیف
  مصاحبه

مدت 
  مصاحبه

  )دقیقه(

1  I1  کارشناس ارشد پژوهشکده اقتصاد انرژي موسسـه    دکتري
  120  14/11/1394  18  ی انرژي وزارت نفتالملل نیبمطالعات 

2  I2  کارشناس ارشد پژوهشکده اقتصاد انرژي موسسـه    دکتري
  120  14/11/1394  15  المللی انرژي وزارت نفت مطالعات بین

3  I3  کارشناس ارشد پژوهشکده اقتصاد انرژي موسسـه    دکتري
  90  17/11/1394  15  المللی انرژي وزارت نفت مطالعات بین

4  I4  کارشناس ارشد پژوهشکده اقتصاد انرژي موسسـه    دکتري
  100  17/11/1394  10  المللی انرژي وزارت نفت مطالعات بین

5  I5  کارشناس ارشد پژوهشکده اقتصاد انرژي موسسـه    دکتري
  90  17/11/1394  13  المللی انرژي وزارت نفت مطالعات بین

6  I6  کارشناس ارشد پژوهشکده اقتصاد انرژي موسسـه    دکتري
  90  18/11/1394  10  المللی انرژي وزارت نفت مطالعات بین

7  I7  کارشناس ارشد پژوهشکده اقتصاد انرژي موسسـه    دکتري
  120  18/11/1394  12  المللی انرژي وزارت نفت مطالعات بین

8  I8  کارشناس ارشد پژوهشکده اقتصاد انرژي موسسـه    دکتري
  130  1/12/1394  23  المللی انرژي وزارت نفت مطالعات بین

9  I9  کارشناس ارشد پژوهشکده اقتصاد انرژي موسسـه    دکتري
  200  3/12/1394  30  المللی انرژي وزارت نفت مطالعات بین

10  I10  پژوهشکده اقتصاد انرژي موسسـه  کارشناس ارشد   دکتري
  230  5/12/1394  30  المللی انرژي وزارت نفت مطالعات بین

11  I11  کارشناس ارشد پژوهشکده اقتصاد انرژي موسسـه    دکتري
  100  25/12/1394  27  المللی انرژي وزارت نفت مطالعات بین

  



 9   نگاري ي مؤثر بر بهاي نفت خام با رویکرد آیندهروندها کالنشناسایی و تحلیل 

 
  ابزار تحلیل ساختاري 1مک افزار میک نرم -4-2

ماتریس ضـرایب  «منظور سهولت تحلیل ساختاري طراحی شده که مخفف فرانسوي  بهمک   افزار میک نرم
ماتریس تحلیل   افزار براي انجام محاسبات پیچیده این نرم. است» 2بندي منظور طبقه تحلیل اثر متقاطع به

عدد صـفر  . شود میزان ارتباط متغیرها با اعداد بین صفر تا سه سنجیده می. اثر متقاطع طراحی شده است
منزلـه   ، عـدد سـه بـه   »تأثیر متوسـط « مثابه به، عدد دو »ضعیف»  منزله به، عدد یک »عدم تأثیر« منزله به
بنابراین، اگر تعداد متغیرهاي . مثابه وجود رابطه بالقوه بین متغیرهاست به Pو درنهایت، حرف » یادتأثیر ز«

  ]. 185، ص8[آید  از روابط بین متغیرها به دست می n×nمتغیر باشد، یک ماتریس  n شده ییشناسا
جهـت اثرگـذاري هـر    توان با نمودار متناظر آن نمایش داد کـه در آن نمـودار    را می آمده دست بهماتریس 

صـورت عـددي، در بـاالي پیکـان نمـایش داده       و میزان اثرگذاري به» ها پیکان«متغیر بر دیگري توسط 
افـزار قـادر اسـت عوامـل کلیـدي را اسـتخراج و        درنهایت، بر اساس توپولوژي متغیرها، این نرم. شود می
مـک، شـش    افـزار میـک   ستفاده از نرمبا ا) ماتریس متقاطع(در تحلیل ساختاري ]. 19، 18[بندي کند  رتبه

  :شود مرحله به شرح زیر انجام می
  ]9[مراحل روش ساختاري  -2جدول 

  مراحل  ردیف  مراحل  ردیف

پایداري یا عدم پایداري   درك سیستمی و مشاهده  1
  درك کلی از سیستم و پرهیز از تحلیل جزئی  4  سیستم

  سیستم  عوامل ناپایدارکنندهشناسایی   5  شناسایی تأثیرات غیرمستقیم متغیرها  2

سنجش اثرگذاري   واسطه شناسایی محیط به  6  هاي اصلی شناسایی عوامل و پیشران  3
  مراحل اصلی آن

  
متغیرها بر یکدیگر از طریق نمودار و در نواحی مختلف مختصات، ) تحلیل تأثیر متقابل(تحلیل ساختاري 

متغیرها بر یکدیگر چهار ناحیـه دارد کـه هرکـدام میـزان     مختصات تحلیل آثار متقابل . بررسی است قابل
  ].7) [1شکل (دهد  ها بر یکدیگر را نشان می اثرگذاري و اثرپذیري پیشران

  
  
  
  
  
  

                                                        
١ MICMAC 
٢ Matrix of Crossed Impact Multiplications Applied to Classification 
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  ]18[مختصات تحلیل تأثیر متقابل متغیرها  - 1شکل 

قابلیـت تبـدیل   مـک   افزار میـک  نرم. دهد خروجی مدل تحلیل اثر متقابل، روابط بین متغیرها را نشان می
ها و نمودارهاي ویژه را داراست و با امکانات خود تحلیل آسان روابط و ساختار سیسـتم را   روابط به شکل

یکـی مـاتریس آثـار    : انـد  افزار دو نوع ها و نمودارهاي خروجی نرم طورکلی، ماتریس به. کند پذیر می امکان
و  MII(2(روابط غیرمستقیم بین متغیرها  و نمودارهاي مرتبط با آن و دیگري ماتریس 1)MDI(مستقیم 

افـزار   چنانچه در ماتریس اولیه، روابط بین متغیرها نیز مشخص شده باشـد، نـرم  . نمودارهاي مرتبط با آن
و ماتریس روابط بالقوه غیرمستقیم بـین متغیرهـا    MPDI(3(ماتریس روابط بالقوه مستقیم بین متغیرها 

)MPII(4 دهد را نیز در اختیار قرار می .  
  پایداري و ناپایداري سیستم

چنانچه متغیرهـا  . گر میزان پایداري یا ناپایداري سیستم است نحوه پراکنش متغیرها در داخل نمودار بیان
در نمودار قرار گرفته باشند، سیستم پایدار اسـت و ایـن حالـت از سیسـتم نشـانگر ثبـات در        Lبه شکل 

چنانچه متغیرها از سمت محور مختصات به سمت . ها بر سایر متغیرهاست متغیرهاي تأثیرگذار و تداوم آن
یرگـذار،  انتهاي نمودار و در حوالی آن پخش شده باشند، سیسـتم ناپایـدار اسـت و کمبـود متغیرهـاي تأث     

                                                        
١ Matrix of Direct Influences 
٢ Matrix of Indirect Influences 
٣ Matrix of Potential Direct Influences 
٤ Matrix of Potential Indirect Influences 
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  . کند سیستم را تهدید می

  

  
  ]8[پایداري و ناپایداري سیستم  - 2شکل 

  دلفی -4-3
بینی و کمک به  هاي کسب دانش گروهی، دلفی است که فرآیندي داراي ساختار براي پیش یکی از روش

]. 28[آوري اطالعـات و درنهایـت، اجمـاع گروهـی اسـت       گیري طـی چنـد دور پیمایشـی، جمـع     تصمیم
اطمینان با تهیه اطالعـاتی مناسـب    هاي نوآورانه و قابل کارگیري روش دلفی اغلب با هدف کشف ایده به
بندي دانش موجود  آوري و طبقه روش دلفی فرآیندي ساختاریافته براي جمع. گیري است منظور تصمیم به

این افراد و بـازخورد   هایی در بین نزد گروهی از کارشناسان و خبرگان است که از طریق توزیع پرسشنامه
 1960ي دوم  بـه اعتقـاد هلمـر، دلفـی از نیمـه     . گیـرد  ها و نظرهاي دریافتی صورت می پاسخ  شده کنترل

محور  اي از سؤاالت آینده عنوان یک روش مهم علمی شناخته شد و اکنون براي طیف گسترده میالدي به
دلفی ابزار ارتباطی سودمندي بین گروهی از . شود ها استفاده می اي از زمینه و پیچیده، و در طیف گسترده

  ].1[کند  خبرگان است که یکپارچه کردن آراي اعضاي گروه را آسان می
  
  هاي تحقیق وتحلیل داده تجزیه -5

  روندهاي آینده مؤثر بر بهاي نفت خام  گام اول؛ معرفی کالن -5-1
بـدین  . ریزي برپایه سناریو است ترین مراحل برنامه تعریف موضوع و شناخت عوامل کلیدي، یکی از مهم

المللی انرژي  نفر از کارشناسان ارشد در مؤسسه مطالعات بین 11منظور، طی یک مصاحبه که با مشارکت 
سپس طی یک مطالعه . صورت گرفت، برخی روندها و رویدادهاي کلیدي مؤثر شناسایی شدند) 3جدول (

 اقتصـاد  گاز، و نفت اقتصاد متخصصان(هاي کشور  نفر از اساتید دانشگاه 42تحلیل کیفی که با مشارکت 
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نظر انجام  و کارشناسان صاحب) نفت و دیپلماسی انرژي مهندسین گاز، و نفت قراردادهاي مدیریت انرژي،

عامـل در   68در خصوص رویدادها و روندهاي مؤثر، در مرحله نخست  ذکرشدههاي  شد، از مجموع گزاره
) 3وکـار،   هاي انرژي و محیط کسب سیاست) 2هاي اقتصاد کالن،  پذیري ها و آسیب ریسک) 1هاي  حوزه

سپس در دلفی . بندي شدند انداز انرژي و فنّاوري دسته چشم) 4اي و  ژئوپلیتیک انرژي و موضوعات منطقه
حله دوم، عوامل مشابه را با هم ترکیب و عوامل غیرمؤثر را نیز حذف کردنـد و درنهایـت   مرحله اول و مر

  .بندي شدند دسته 3عنوان عوامل اولیه و روندهاي مؤثر شناسایی و در جدول  عامل به 40
  

  روندهافهرست نهایی کالن -3جدول 

  هاي اقتصاد کالنپذیري ها و آسیب ریسک  - 1

ــدم ــارچوب   عـ ــت چـ قطعیـ
  وهوایی جهانی آب

هوایی جهان و این  و مذاکرات مربوط به تعیین چارچوب براي تغییرات آب جهیدرنتقطعیت  عدم
هاي  اي باشد یا جهانی؟ تفاوتاکسید کربن باید منطقههزینه انتشار گاز دي/مسئله که آیا قیمت

  آن در چیست؟
ــازها شــگفتی ــدادهاي (س رخ

  فوکوشیما یا بحران نشت نفت در خلیج مکزیکرخدادهایی نظیر فاجعه   )اثرگذار

  حاشیه سود و امنیت اقتصادي  اثرات کنونی رکود اقتصادي نظیر تأثیر بر رشد اقتصادي،  رکود اقتصادي 

هـاي داراي   هـاي انـرژي در محـیط    سرمایه و انتقال آن به توسعه زیرساخت عیتجمدشواري   هاي بازار سرمایه محدودیت
  ریسک فنّاوري، بازاري و سیاسی باال

  قیمت باال، ریسک تورمی و نوسانی آن  قیمت کاالها و نوسانات آن

ز حیـث  اي ا هـاي منطقـه   و تفـاوت  ها يفنّاورنوسان باالي قیمت و تحرك نسبی قیمتی بین   آن و نوساناتقیمت انرژي 
  کار و رقابت تأثیرگذار هستند و هاي کسب که بر مدل) نگرانی مربوط به امنیت تقاضا(قیمت 

  گذاري در بخش انرژي دارد ها و سرمایه نرخ ارز و ریسک کاهش آن که تأثیر منفی بر فعالیت  قطعیت حوزه ارز عدم

هاي مربوط به تغییرات در  عرضه انرژي با ریسکپیوند انرژي و آب بیانگر ارتباط بین زنجیره   غذا-آب-پیوند انرژي
  ]20[دسترسی به آب است 

هاي مرتبط با انرژي که بر هاي فنی باتجربه یا دیگر مهارت ریسک جانشینی و کمبود نیروي  متخصص کار نیروي کمبود
  هاي انرژي تأثیرگذاري منفی دارد توسعه و گسترش زیرساخت

  فقر انرژي
هـا در منـاطق    درصـد آن  87هسـتند کـه   تهیسـ یالکتراقد دسترسی به میلیارد نفر هنوز ف 2/1

تمرکـز   و   جدید، ایجـاد سـازوکارهاي مـالی     کارآفرینی هاي  موضوع مدل. روستایی قرار دارند
  حل است دولتی بر ارائه راه  يها استیس

کرده و نگرانی اجتماعی در مورد فقر باالبودن یا افزایش قیمت انرژي بر بودجه خانوار سنگینی   عدم دسترسی مردم به نفت
  دهد سوختی را افزایش می

هـاي بـزرگ و شـدید     ریسک
  هوایی و آب

  )طوفان سیل و مانند( شدید وهوایی آب حوادث شدت و تعداد افزایش
  پذیري آنانعطاف و ها رساختیز طراحی انرژي، هاي سیستم بر تأثیر و

افزایش اتصاالت و ارتباطات متقابل  دلیل به انرژي هاي سیستم سایبري يریپذ بیآس افزایش  تهدیدات سایبري
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  ...)نظیر هک شدن و( ها سیستم

ــف ــد تحریــ ــوان رونــ  تــ
  پذیري رقابت تحریف و مؤثر يها استیس توسعه سرعت کردن کم  پذیري رقابت

  تروریسم با بوي نفت

  :بازارهاي نفت و هازیرساخت، سیستم انرژي بر تأثیرگذار فیزیکی خطرات
 روابـط  ایـن . دارد طـوالنی  اي سابقه نفت جهانی صنعت و تروریستی هاي سازمان بین رابطه[

 :از اند عبارت
 تأسیسـات  بـه  تروریسـتی  حمـالت ) 2نفتی؛  کارکنان از باجگیري براي رباییآدم )1

  ]تروریسم از دولتی حمایت) 3؛ نفتی
  وکار هاي انرژي و محیط کسب سیاست  - 2

 و بندي بـر کـاال   تعرفه، فناوري انتقال طریق از مثال عنوان به( سبز رشد کردن فعال یا محدود  هاي تجاري محدودیت
  )...مرزي و مالیات تنظیم، سبز خدمات

 هاي زیرساخت توسعه طریق از، منابع انرژي ناکارآمد تخصیص و نابرابر توزیع بر غلبه توانایی  اي ارتباطات متقابل منطقه
  ]21[ )اي لوله منطقه خطوط ها و دهنده اتصال مثال عنوان به( اي منطقه و نهادهاي انرژي

طـــرح بـــازار نوآورانـــه و   
  هاي آن سیاست

سـازي و پشـتیبانی بازارهـاي     ه هـاي ذخیـر   هاي تـأمین ظرفیـت   طراحی بازار جدید و سیاست
هاي جدید و کاهش مقررات پراکنده کـه منجـر بـه     با افزایش متناوب سهم انرژي تهیسیالکتر

  شود می مؤثرهاي غیر حل ارائه راه

 مـالی  تـأمین  دشواري، شوند اجتماعی هدایت می هاي فعالیت افزایش توسط که هایی سیستم  هاي غیرمتمرکز سیستم
  جدید يها يآور فن هاي فرصت و جمعیت تراکم بزرگ، افزایش هاي پروژه

  اي ژئوپلیتیک انرژي و موضوعات منطقه  - 3
  جهانی حکمرانی ي وورافنّ نفوذ، انرژي جهانی تقاضاي مرکز عنوان به نقش فزاینده  رشد چین و هند

ــه  ــ تیــــفعلبــ  دنیرســ
  هاي برزیل پتانسیل

 پیشـران  یـک  عنـوان  به آن هاي بالقوهبه پتانسیل بخشیدن تحقق منظور به اصالحات اهمیت
  اي انرژي منطقه سازيیکپارچهبراي 

  دیپلماسی انرژي روسیه
  جهانی و يا منطقه گاز بازارهاي کریمه در وضعیت پیامدهاي

 گـاز  بخش در خود جایگاه حفظ عنوان زمینه به توسعه منابع شیل با انطباق آن کشور توانایی
  .طبیعی

همبستگی و انسجام اتحادیه 
  اروپایی

 طراحـی  مهـم  زمینه عناصر درخصوص  ، بهمشترك انرژي سیاست یک به همگرایی پتانسیل
  )سازي هاي ایجاد ظرفیت و ذخیره ، مشوقETS مثال عنوان به(مشترك  بازار

شکنندگی خاورمیانه و شمال 
  آفریقا

 انـرژي  و) جوانـان (اشتغال ، سیاسی هاي عرصه در تحوالت و تغییرات موفق مدیریت توانایی
فسـیلی،   هـاي سـوخت ، ايهسـته ، تجدیدپـذیر  هاي انرژي، گاز مثال، مصرف داخلی عنوان به(

  )انرژي کارایی و ها یارانه
هــــاي انــــرژي  سیاســــت

  متحده  ایاالت
، گـاز (تحـوالت بـازار   ، انـرژي  جهـانی  تجـارت  متحده که بر هاي ایاالت ها و سیاست نوآوري

  ]22[تأثیرگذار است  مربوطه نهادهاي و) نفتسنگ،  زغال
  انداز انرژي و فنّاوري چشم  - 4

  محقق کردن کارایی انرژي شهري در مقیاس بزرگ  شهرهاي پایدار
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  هاي آن هاي اجرا و دسترسی به پتانسیل غلبه بر محدودیت  کارایی انرژي

سنگ در مقابل آینده نامطمئن آن به دلیل ارزانی زغال(سنگ در انرژي جهان آینده نقش زغال  سنگ زغال
  )آالیندگی

  تولید تجاري منابع نامتعارف نفت و گاز شدن یجهان  فنّاوري تولید منابع نامتعارف
ــرل و ــرین  کنتـ ــره کـ ذخیـ

)CCS(  
طـرح    سازي کرین، پتانسـیل  ها در مورد دستیابی به مقیاس کنترل و ذخیره غلبه بر محدودیت

  هاي عمومی ها، دغدغه و نگرش ها نهیهزها با توجه به نوآورانه براي اجراي پروژه
  حفظ گرایش به دستیابی به آن در مقیاس بزرگ  پذیر هاي تجدید انرژي

  هاي بالقوه آن هاي محقق کردن پتانسیل غلبه بر محدودیت  هاي زیستی سوخت
  تقاضا سمت مدیریت براي نوآورانه وکار کسب مدل  شبکه هوشمند

 گـاز  و الکتریکـی  خودروهاي ازجمله سوختی جدید منابع و هامدل، نوآورانهونقل  حمل مفاهیم  خودروهاي برقی
  طبیعی

 یک توانمندساز عنوان به سازيفعالیت ذخیره و گاز به فنّاوري تبدیل برق، باتري اندازه و قیمت  سازي الکتریسیته ذخیره
  تجدیدپذیر هاي انرژي بیشتر ادغام براي

  اي  هاي گسترده در حوزه انرژي هستهپیشرفت  اي انرژي هسته

هـاي   ویـژه از طریـق فعالیـت   به(هاي بالقوه آن  هاي محقق کردن پتانسیل غلبه بر محدودیت  آبی برق
  )اجتماعی

  جهانی گاز و تغییر پویایی بازار نفت، ها نامتعارف سایر و نفت شیل، شیل بالقوه گاز توان تحقق  هاي فسیلی نامتعارف سوخت
  جی ان جی و کمک به ایجاد بازار جهانی ال ان اي الهاي منطقه پتانسیل یکی شدن قیمت جی ان ال

  یافتنی رشد دست انداز روبه توسعه چشم  اقتصاد هیدروژن
  هاي پژوهش یافته: مأخذ

  
  )برگذر(از ماتریس تأثیر متقابل  شده يگردآورهاي  گام دوم؛تحلیل اولیه داده -5-2

کمـی   هـاي نیمـه   که یکـی از روش ) برگذر(تأثیر متقابل /در این گام با استفاده از روش تحلیل ساختاري
نفـر از   11پژوهی است، ماتریس تحلیل تأثیر متقابـل بـا تشـکیل پـانلی متشـکل از       آینده) کیفی/کمی(

امـل بـا دو بـار    بهاي نفت خام، اثـرات متقـاطع عو    در ماتریس عوامل مؤثر بر آینده. خبرگان تکمیل شد
درجـه  . روایی باالي پرسشنامه اسـت   دهنده برخوردار گردیده که نشان 100٪اي از مطلوبیت  چرخش داده

موارد، عوامـل بـر یکـدیگر تـأثیر      96٪دهد در بیش از  است که نشان می 3125/96%پرشدگی ماتریس 
ه عدد صفر بـوده کـه ایـن بـدان     رابط 59رابطه قابل ارزیابی در این ماتریس،  1541از مجموع . اند داشته

 4اند که این تعداد نزدیـک بـه    معنی است که عوامل بر همدیگر تأثیر نداشته یا از همدیگر تأثیر نپذیرفته
هاي ماتریس اثرات مستقیم  ، ویژگی2در جدول . درصد کل حجم ماتریس را به خود اختصاص داده است

  .مشخص شده است 1آي دي یا ام
. ي بهاي نفـت خـام بیـانگر وضـعیت ناپایـدار سیسـتم اسـت        مل تأثیرگذار در آیندهالگوي پراکندگی عوا

                                                        
١ Matrix of Direct Influences Characteristics (MDI) 
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صورت پراکنده و با تمرکزي بیشتر در اطـراف محـور قطـري نمـودار توزیـع       عموماً عوامل به که يطور به

گیري ملی و داراي ابعاد  تصمیم  بینی بود عواملی که در خارج از حوزه گونه که قابل پیش همان. اند گردیده
اي و محلی هستند  طقهالمللی هستند، عموماً داراي تأثیرگذاري باال و تأثیرپذیري کمتري از عوامل من بین

، عمومـاً نتیجـه   رنـد یرپذیتأثو در مقابل عواملی که تأثیرگذاري کمتري داشته و بیشـتر از سـایر عوامـل    
چنین وضعیتی قدرت تأثیرگـذاري عـواملی   . هاي دیگر هستند گیري گذاري و تصمیم ریزي، سیاست برنامه

بررسـی جایگـاه عوامـل در    ). 1شـکل  (هـد  د بیرونی و فراملی در مقابل عوامل ملی و داخلی را نشان می
ي بهـاي نفـت خـام موردمطالعـه قـرار       آینـده » عوامل دووجهـی »  دهد عواملی در طبقه نمودار نشان می

هـاي   متغیر، هفت متغیر در این گروه قرار دارند کـه عمـدتاً متغیرهـاي پیشـران     11از مجموع . گیرند می
هاي ایالـت   ر بین عوامل دووجهی، مواردي مثل سیاستد. هاي اقتصادي جامعه هستند فنّاوري و پیشران
هـاي فسـیلی    یی انـرژي، رشـد چـین و هنـد، سـوخت     کارااروپایی،  اتحادیه انسجام و متحده، همبستگی

     رسـیدن  فعلیـت  سـرمایه، بـه   بـازار  هـاي  آن، محـدودیت  هـاي  سیاسـت  و نوآورانـه  بـازار  نامتعارف، طرح
محسوب شده و از ظرفیـت  » عوامل ریسک«شبکه هوشمند جزو  برقی و برزیل، خودروهاي هايپتانسیل

عوامل «غذا جزو  -آب-انرژي به عوامل کلیدي برخوردارند و عواملی مانند پیوند شدن لیتبدباالیی جهت 
ریـزي   توان با برنامه بوده و می شان يرگذاریتأثها بیش از  که میزان تأثیرپذیري آن شده يبند طبقه» هدف

  . ها به اهداف موردنظر سیستم دست یافت بر روي آن و اعمال تغییرات
  

  )تحلیل ساختاري(هاي ماتریس تأثیرات متقابل  تحلیل اولیه داده -4جدول 

اندازه   شاخص
  ماتریس

تعداد 
  تکرار

بدون 
تأثیر 

  )صفر(
تأثیر ضعیف 

  )یک(
تأثیر متوسط 

  )دو(
تأثیر زیاد 

میزان   مجموع  )سه(
  پرشدگی

  3125/96%  1541  1088  248  205  59  2  40×40  مقدار
  هاي محقق یافته: مأخذ

  
-رونـدها در نمـودار تأثیرگـذاري    گام سوم؛ بررسـی جایگـاه هـر یـک از کـالن      -5-3

  تأثیرپذیري
ها تأثیرگذاري و تأثیرپـذیري بسـیار باالسـت و عوامـل      هاي آن ترین ویژگی که مهم» عوامل تأثیرپذیر«

» عوامل مستقل«در بین . شود هاي زیستی را شامل می شوند، عواملی مثل سوخت نتیجه نیز محسوب می
ري کمتري در سیستم ها در این طبقه قرار گرفته و از میزان تأثیرگذاري و تأثیرپذی که بخش اندکی از آن

 ازنظـر ) مثـل اقتصـاد هیـدروژن   (انـد   برخوردارند، عواملی که در نزدیکی مبدأ مختصات نمودار قرار گرفته
توان بر تاثیرگـذاري برخـی    همچنین می. کارشناسان تأثیرات کمتري را بر روي بهاي آتی نفت خام دارند
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ها سطح پایداري سیستم را  تأثیرگذاري آنعوامل روي بهاي آتی نفت خام تمرکز نمود و با تقویت سطح 

ارتقا داد؛ نظیر رکود اقتصادي و رخدادها و حوادث که در قسمت جنوب غربی و باالي خط قطـري قـرار   
هـاي   دیگري از عوامل ماننـد سـوخت    درنهایت، دسته. شوند شناخته می» عوامل ثانویه«عنوان  دارند و به

شـوند،   شـناخته مـی  » عوامـل تنظیمـی  «عنـوان   رار دارند و بـه زیستی که در نزدیکی مرکز ثقل نمودار ق
ها بهره جست  ي پایداري سیستم از آنسو بههاي مؤثر در حرکت  عنوان محرك توان به بوده و می اتکا قابل

  ).3و جدول  1نمودار (
اي رسـانده و بـر ایـن اسـاس، اثرهـ     ... و 5، 4، 3، 2مک روابط بـین متغیرهـا را بـه تـوان      افزار میک نرم

، میزان اثرات مستقیم و غیرمستقیم عوامـل بـر یکـدیگر را    4جدول . شود غیرمستقیم عوامل سنجیده می
هرچه میزان تأثیرگـذاري و تأثیرپـذیري یـک عامـل بیشـتر باشـد، آن عامـل در منطقـه         . دهد نشان می

  . شود گیرد؛ بنابراین عامل کلیدي محسوب می متغیرهاي ریسک و هدف قرار می
  

  تأثیرپذیري- ایگاه هر یک از عوامل در نمودار تأثیرگذاريج -5جدول 

  عوامل  بندي طبقه  ردیف

هـاي غیرمتمرکـز و    اي، کمبود نیروي کـار متخصـص، سیسـتم    تروریسم، انرژي هسته  عوامل تأثیرگذار  1
  پذیري تحریف روند توان رقابت

  عوامل دووجهی  2
اروپایی، کارایی انـرژي،   اتحادیه انسجام و هاي انرژي ایالت متحده، همبستگی سیاست

آن،  هـاي  سیاسـت  و نوآورانه بازار هاي فسیلی نامتعارف، طرح رشد چین و هند، سوخت
برقـی،   برزیـل، خودروهـاي   يها لیپتانس رسیدن فعلیت سرمایه، به بازار هاي محدودیت

  غذا -آب-انرژي شبکه هوشمند و پیوند
  زیستی هاي سوخت  عوامل تأثیرپذیر  3
  ارز حوزه قطعیت هیدروژن، رویدادهاي بزرگ و عدم اقتصاد  عوامل مستقل  4

ــاي   5 متغیرهــــــ
  سنگ و توسعه گاز مایع زغال  تنظیمی

  هاي محقق یافته: مأخذ
  

  گام چهارم؛ میزان اثرگذاري و اثرپذیري روندها بر یکدیگر -5-4
بر اساس جمـع فعـال و غیرفعـال     بندي، میزان اثرگذاري و اثرپذیري روندها افزار، رتبه خروجی بعدي نرم

  .هاست آن
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  تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرها بر همدیگر -6جدول 

  متغیر  ردیف
  اثرات غیرمستقیم  اثرات مستقیم

ــزان  میــــــــ
  تأثیرگذاري

ــزان  میـــــــ
ــزان   میزان تأثیرگذاري  تأثیرپذیري میـــــــ

  تأثیرپذیري

وهـوایی   قطعیت چـارچوب آب  عدم  1
 جهانی

100 98 1013518 984980 

 852964 631611 85 63  رخدادهاي بزرگ  2
 867854 810770 86 80  رکود جهانی  3
 1006296 993246 101 99  هاي بازار سرمایه محدودیت  4
 1047719 1065880 105 107  قیمت کاالها و نوسانات آن  5
 1074593 1080400 108 109  عرضه و تقاضاي جهانی نفت  6
 860146 523556 85 51  قطعیت حوزه ارز عدم  7
 1103571 1001424 111 100  غذا -آب-پیوند انرژي  8
 922359 956214 92 95  کمبود نیروي کار متخصص  9
 1012116 1054810 101 105  فقر انرژي  10
 1047204 1144561 105 115  عدم دسترسی مردم به نفت  11

هاي بـزرگ و شـدید آب و    ریسک  12
  هوایی

106 98 1064196 989326 

 829632 861240 83 84  تهدیدات سایبري  13
 860299 845683 86 84  پذیري رقابت توان روند تحریف  14
 828563 890146 83 88  تروریسم با بوي نفت  15
 999423 1078779 100 108  هاي تجاري محدودیت  16
 1041901 1155798 104 117  اي ارتباطات متقابل منطقه  17

هـاي   سیاسـت  طرح بازار نوآورانه و  18
  آن

112 104 1109691 1040230 

 901059 933165 90 93  هاي غیرمتمرکز سیستم  19
 1055519 1140613 107 115 رشد چین و هند  20

هــاي  رســیدن پتانســیل بــه فعلیــت  21
  برزیل

104 100 1042775 1000975 

 1071719 1155798 108 117  دیپلماسی انرژي روسیه  22

اتحادیــه  همبســتگی و انســجام     23
  اروپایی

117 109 1155798 1080071 

 1035064 1135818 104 115  شکنندگی خاورمیانه و شمال آفریقا  24
 1111727 1155798 112 117  متحده  سیاست انرژي ایاالت  25
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 1018488 1155798 102 117  شهرهاي پایدار  26
 1051176 1107649 105 111  کارایی انرژي  27
 986153 956299 98 96  سنگزغال  28
 1028880 1100525 103 110  فنّاوري تولید منابع نامتعارف  29
 CCS(  112 101 1113532 1015498(ذخیره کرین  کنترل و  30
 1051045 1113532 21 112  پذیر هاي تجدید انرژي  31
 1008662 796960 25 78  هاي زیستی سوخت  32
 1012850 1050862 23 104  شبکه هوشمند  33
 1011338 1024975 24 103  خودروهاي برقی  34
 967647 1029846 24 103  سازي الکتریسیته ذخیره  35
 923974 857861 25 85  اي انرژي هسته  36
 997200 543766 23 54  آبی برق  37
 1029769 1063109 22 106  هاي فسیلی نامتعارفسوخت  38
 982645 998220 24 98  جی ان ال  39
 968877 775289 20 75  هیدروژناقتصاد   40

  هاي محقق یافته: مأخذ
  

  گام پنجم؛ تحلیل سیستم -5-5
ترین عناصـر مـؤثر بـر     ها، ساختار، متغیرهاي کلیدي و مهم هدف نهایی تحلیل ساختاري، شناخت ویژگی

گر جمع فعـال اسـت و    در ماتریس متقاطع، جمع اعداد موجود در سطر براي هر متغیر، بیان. سیستم است
جمـع فعـال و   دهد و جمع اعـداد موجـود در سـتون نیـز بیـانگر       میزان تأثیرگذاري آن عامل را نشان می

نحوه توزیع و پراکنش متغیرها در صـفحه  . دهد غیرفعال است و میزان تأثیرپذیري آن عامل را نشان می
شناسی و تحلیل  در بخش روش. پراکندگی، حاکی از میزان پایداري یا ناپایداري سیستم موردمطالعه است

پایدار یا ناپایدار بودن سیسـتم   دو نوع از پراکنش عوامل تعریف شده است که بیانگر درمجموعمک،  میک
هـاي ناپایـدار،    ؛ اما در سیسـتم  انگلیسی است Lصورت حرف  در سیستم پایدار، پراکنش متغیرها به. است

تر است و عوامل حول قطر مرکزي صفحه پراکندگی قرار دارند و در بیشتر مواقع، حالـت   وضعیت پیچیده
دهند که ارزیـابی و شناسـایی عوامـل اصـلی را دشـوار       می بینابینی از تأثیرگذاري و تأثیرپذیري را نشان

آنچه از . دهد ي بهاي نفت خام را نشان می روندهاي تأثیرگذار بر آینده پراکندگی کالن 3شکل . نماید می
شـود،   مشـاهده مـی   3گونه که در شـکل   همان. توان دریافت، وضعیت ناپایدار سیستم است این شکل می

  . اند محور اصلی صفحه پراکندهبیشتر متغیرها در اطراف 
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  تأثیرپذیري–ها در محور تأثیرگذاري نقشه پراکندگی متغیرها و جایگاه آن - 3شکل 

  هاي محقق یافته: مأخذ
  

  گام ششم؛ شناسایی متغیرهاي استراتژیک در نمودار-5-6
ي و کنترل هستند و هم بر پویایی و تغییر کار دستمتغیرهاي استراتژیک متغیرهایی هستند که هم قابل 

کنترل نیستند،  با این توصیف، متغیرهایی را که تأثیر بسیار باالیی دارند ولی قابل. سیستم تأثیرگذار باشند
صورت یـک شـبکه مختصـات     اگر نمودار وضعیت متغیرها را به. توان متغیر استراتژیک محسوب کرد نمی

قادر به تغییـر   ندرت بهریزان  در ناحیه دوم چنین وضعیتی دارند و برنامه قرارگرفتهفرض کنیم، متغیرهاي 
در ناحیه سوم شبکه مختصات، چنانچه در نمودار زیر مشـخص   قرارگرفتهمتغیرهاي . این متغیرها هستند

تواننـد متغیـر اسـتراتژیک محسـوب      است تأثیرگذاري و تأثیرپذیري بسیار پائینی در سیستم دارند و نمـی 
تغیرهاي ناحیه چهارم نیز به دلیل وابستگی شدید به سایر متغیرها خاصیت اسـتراتژیک ندارنـد و   م. شوند

امـا متغیرهـاي ناحیـه اول شـبکه مختصـات، متغیرهـاي       . آینـد  مـی  حساب بهبیشتر نتیجه سایر متغیرها 
أثیرگذاري هم قابلیت کنترل توسط سیستم مدیریتی را دارند و هم بر سیستم، ت چراکهاستراتژیک هستند، 

، هر چه از انتهاي ناحیه سـوم بـه سـمت انتهـاي ناحیـه اول شـبکه مختصـات        درواقع. قابل قبولی دارند
بنابراین با توجه به صفحه . شود شویم، بر میزان اهمیت و استراتژیک بودن متغیر افزوده می تر می نزدیک

صـفحه   2ي  نفت خام را در ناحیه توان متغیرهاي راهبردي مؤثر بر آینده بهاي ، می3پراکندگی در شکل 
  .مشاهده کرد 7پراکندگی مطابق با جدول 
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  ]7[موقعیت متغیرهاي استراتژیک در نمودار  - 4شکل 

  

  متغیرهاي راهبردي مؤثر بر آینده بهاي نفت خام -7 جدول

 ردیف  متغیرهاي راهبردي

 1 متحده سیاست انرژي ایاالت

 2 دیپلماسی انرژي روسیه

 3 رشد چین و هند

 4  شکنندگی خاورمیانه و شمال آفریقا

 5  همبستگی و انسجام اتحادیه اروپایی

 6 عرضه و تقاضاي جهانی نفت

  هاي محقق یافته: مأخذ
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  گیري بحث و نتیجه -6

 1410در این پژوهش که با هدف شناسایی و تحلیل عوامل کلیدي مؤثر بر بهاي آتی نفت خام در افـق  
عامـل   68هاي پژوهش که شـامل   ماتریس متقاطع صورت گرفته است، داده بر اساس تحلیل اثرات. ش

 و هـا  ریسـک  کـه  نخسـت  مؤلفـه . عامـل تقلیـل پیـدا کردنـد     40اولیه بودنـد، طـی فرآینـد دلفـی بـه      
 زمینـه  در مـذاکراتی  فعلی، شرایط در. دارد اشاره مختلفی مسائل به است کالن اقتصاد هاي پذیري آسیب
 مورد این در شود می مطرح که مباحثی از یکی. دارد وجود جهان وهوایی آب یراتتغی براي چارچوب تعیین
 هایی ریسک تواند می مسئله این جهانی؛ یا باشد اي منطقه باید اکسید کربندي گاز انتشار هزینه که است

 بزرگـی  رخدادهاي گاهی. باشد مؤثر انرژي حوزه تحوالت در ،جهیدرنت و کند ایجاد کالن اقتصاد براي را
 انـرژي  حـوزه  در بـزرگ  تغییـرات  بـه  منجر مکزیک خلیج در نفت نشت بحران یا فوکوشیما فاجعه نظیر
ـ  بـه  را انـرژي  حوزه بازار که است مواردي دیگر از نیز کالن اقتصاد حوزه در جهانی رکود. شود می  یراحت

 از کاالهـا  قیمـت  نوسـانات  همچنـین  و سرمایه بازار هاي محدودیت. کند می تحوالت و تغییر دستخوش
 و انـرژي  قیمـت  آن، از تـر  مهـم  اما است؛ تأثیرگذار آن تحوالت و انرژي حوزه در که است مواردي دیگر

انـرژي کشـورهاي    بخـش  در گـذاري  سـرمایه  حـوزه  در تـأثیراتی  تواند می نیز ارز نرخ. است آن نوسانات
 و هـا  فعالیـت  بـر  بسـیاري  منفی تأثیر کند، پیدا کاهش ارز نرخ چه هر یعنی باشد داشته صادرکننده نفت

 نیروهـاي  بـه  نیـاز  انـرژي  هاي زیرساخت گسترش براي. گذاشت خواهد انرژي بخش در ها گذاري سرمایه
 از دیگـر  یکـی  انـرژي  فقر. داشت خواهد زمینه این در منفی تأثیر نباشند، اگر که است يا باتجربه و فنی

 فاقـد  هنـوز  جهـان  سرتاسـر  در نفـر  میلیارد 2/1. است اثرگذار انرژي حوزه تحوالت بر که است مواردي
 مسـئله  ایـن  ].11[دارنـد   قـرار  روسـتایی  منـاطق  در ها آن از درصد 87 و هستند الکتریسیته به دسترسی
 حـل  راه ارائـه  بر دولتی هاي سیاست تمرکز و مالی سازوکارهاي ایجاد جدید، کارآفرینی هاي مدل موضوع

 افزایش یا بودن باال. است مؤثر انرژي حوزه تحوالت در نیز انرژي بودن دسترس در آن، بر عالوه. است
. دهـد  مـی  افزایش را سوختی فقر مورد در اجتماعی نگرانی و کرده سنگینی خانوار بودجه بر انرژي قیمت

 رويچراکـه   اسـت؛  حـوزه  ایـن  در تأثیرگـذار  موارد دیگر از نیز وهوایی آب حوادث شدت و تعداد افزایش
 سایبري، تهدیدات. گذارد می اثر ها آن پذیري انعطاف همچنین و ها زیرساخت طراحی و انرژي هاي سیستم

 کـالن  حـوزه  در شـک  بـدون  که هستند مواردي دیگر از نیز تروریسم و پذیري تحریف روند توان رقابت
 نخسـتین . شـود  مـی  مربـوط  وکار کسب محیط و انرژي هاي سیاست به دوم مؤلفه. است تأثیرگذار انرژي
 کـردن  فعال یا محدود. است تجاري هاي محدودیت کرد، اشاره آن به توان می زمینه این در که اي نمونه
 مـرزي  مالیـات  تنظیم سبز، خدمات و کاال بر بندي تعرفه فناوري، انتقال طریق از مثال عنوان به( سبز رشد

 تخصـیص  و نـابرابر  توزیـع  بـر  غلبـه  توانایی. باشد عرصه این در موارد تأثیرگذارترین جزو تواند می...) و
 کـه  اسـت  دیگري مورد ي،ا منطقه نهادهاي و انرژي هاي زیرساخت توسعه طریق از انرژي منابع ناکارآمد

 مربـوط  آن هـاي  سیاسـت  و نوآورانـه  بـازار  طرح به دسته این در مورد سومین. کرد اشاره آن به توان می
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 بازارهـاي  پشـتیبانی  و سـازي  ذخیـره  هـاي  ظرفیـت  تـأمین  هـاي  سیاسـت  و جدید بازار طراحی. شود می

 ارائـه  بـه  منجـر  کـه  پراکنـده  مقـررات  کـاهش  و جدیـد  هـاي  انرژي سهم متناوب افزایش با الکتریسیته
 درنهایـت . رود مـی  شـمار  بـه  انرژي حوزه تحوالت در تأثیرگذار موارد جزو شود، میمؤثر غیر  هاي حل راه
 اجتماعی هاي فعالیت افزایش توسط که هایی سیستم یعنی کرد؛ اشاره غیرمتمرکز هاي سیستم به توان می

. اسـت  اي منطقه موضوعات و انرژي ژئوپلیتیک گزارش، این درمورداشاره  مؤلفه سومین. شوند می هدایت
 ها آن اقتصادي رشد خاطر همین به و روند می شمار به جهان کنندگان مصرف ترین بزرگ جزو چین و هند

 کـه  است التین امریکاي کشورهاي از نیز برزیل. کند می بازي انرژي تحوالت زمینه در يا ندهیفزا نقش
 جهـان  نقـاط  سـایر  و منطقه آن انرژي بازار در بسیاري نقش تواند می آن هاي پتانسیل رسیدن فعلیت به

 کریمه و اوکراین وضعیت. شود می مربوط روسیه انرژي دیپلماسی به ژئوپلیتیکی، مسئله دیگر. باشد داشته
 اثـر  نیـز  جهـانی  گـاز  بـازار  روي متقـابالً  که دارد همراه به اي منطقه گاز بازارهاي روي را تأثیر بیشترین

 آن انـرژي  حـوزه  تحـوالت  در بسـزایی  نقش اروپایی اتحادیه انسجام و همبستگی نیز اروپا در. گذارد می
 و مشـترك  انـرژي  سیاسـت  نـوعی  سـمت  به که دارد را پتانسیل این اروپا اتحادیه. دارد همراه به منطقه

 اسـت،  اهمیـت  حـائز  هـا  اروپـایی  همبسـتگی  که اندازه همان به. برود پیش مشترك بازار طراحی ژهیو به
 سیاسـت  و تجـارت  بـه  تـوان  مـی  نیـز  درنهایـت . اسـت  بااهمیت نیز آفریقا شمال و خاورمیانه شکنندگی

 بـر  متحـده  ایـاالت  هاي سیاست و ها نوآوري. است مؤثر انرژي جهانی بازار بر که کرد اشاره متحده ایاالت
درنهایـت، میـزان تأثیرگـذاري و     .است تأثیرگذار مربوطه نهادهاي و بازار تحوالت انرژي، جهانی تجارت

تأثیرپذیري عوامل با نظر کارشناسان و خبرگان صنعت نفت تکمیل شده و سپس مورد تحلیل قرار گرفته 
تأثیرپذیري، بیانگر وضعیت ناپایدار -نتایج تحلیل الگوي پراکندگی عوامل بر روي محور تأثیرگذاري. است

هـا تأثیرگـذاري و    هـاي آن  ترین ویژگی که مهم» پذیرتأثیر«عوامل . گذاري نفت خام است سیستم قیمت
هـاي زیسـتی را    شوند، عـواملی مثـل سـوخت    تأثیرپذیري بسیار باالست و عوامل نتیجه نیز محسوب می

ها در این طبقه قـرار گرفتـه و از میـزان     که بخش اندکی از آن» عوامل مستقل«در بین . شود شامل می
سیستم برخوردارند، عواملی که در نزدیکی مبدأ مختصات نمودار قرار تأثیرگذاري و تأثیرپذیري کمتري در 

. کارشناسان تأثیرات کمتري را بر روي بهاي آتی نفت خام دارنـد  ازنظر، )مثل اقتصاد هیدروژن(اند  گرفته
توان بر تأثیر عواملی مانند رکود اقتصادي، رخدادها و حوادث که در قسمت جنـوب غربـی و    همچنین می

شوند، برروي بهـاي آتـی نفـت خـام      شناخته می» عوامل ثانویه«عنوان  قطري قرار دارند و به باالي خط
دیگري   درنهایت، دسته. ها سطح پایداري سیستم را ارتقا داد تمرکز نمود و با تقویت سطح تأثیرگذاري آن

عوامـل  «ان عنـو  هاي زیستی که در نزدیکی مرکـز ثقـل نمـودار قـرار دارنـد و بـه       از عوامل مانند سوخت
سوي پایداري  هاي مؤثر در حرکت به عنوان محرك توان به اتکا بوده و می شوند، قابل شناخته می» تنظیمی

  .ها بهره جست سیستم از آن
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  ي تحقیقها شنهادیپ -7

  ریزي کالن مرتبط با صنعت نفت هاي پژوهش در برنامه کاربرد یافته -7-1
پـژوهش  . هـا دارد  گذاري ها و سیاست ریزي اي است که نتایج آن کاربرد زیادي در برنامه نگاري حوزه  آینده

اي کـه در   بهاي نفت خام است؛ زمینـه   روندهاي مؤثر بر آینده نگاري روندها و کالن آینده  حاضر در زمینه
توانـد گـام    ایـن پـژوهش مـی   ، درواقـع . صورت جدي بررسی و مطالعه نشده است داخل کشور تاکنون به

در شـرایط فعلـی صـنعت نفـت کشـور در       کـه  نیابا توجه به . کوچکی براي شروع تحقیقات بعدي باشد
وضعیت مطلوب و آرمانی قرار ندارند، تالش براي بهبود این وضعیت در خور توجه است و الزمـه بهبـود   

روندها و رونـدهایی   ي پیشران، کالنشناسایی، تحلیل و فهم نیروها. مؤثر، آگاهی از شرایط موجود است
امروزه، . که مؤثر بر آینده این صنعت هستند، براي کسب نمایی کلی از آینده در حال ظهور ضروري است

هاي  ریزي نگاري و نتایج آن در برنامه ، استفاده از آیندهدرواقع. پیوندد تغییرات با نرخ سریعتري به وقوع می
شود که منفعالنه به سـمت   مدت باعث می مدت و کوتاه هاي میان ریزي مهبلندمدت و راهبردي و حتی برنا

در این پژوهش تالش شـده  . آینده ساخته شود طیشراآینده پیشروي نشود و با آگاهی نسبی از اوضاع و 
ي بهاي نفـت خـام شناسـایی شـود و سـپس بـا        است نیروهاي پیشران و روندهاي کلیدي مؤثر بر آینده

روندها تحلیل شود؛ لذا با توجه  تحلیل تأثیر متقابل، این روندها و کالن/لیل ساختارياستفاده از روش تح
رسد توجه به اصول زیـر  به نظر می 1410مؤثر بر بهاي نفت خام در افق  شده ییشناساروندهاي به کالن

  :تواند به رشد و شکوفایی صنعت نفت کشور کمک نمایدمی
 بـاالبردن  و توسعه و سرزمین عرصه در اکتشاف گسترش ناپذیراجتناب ضرورت موردتوجه اصل نخستین
 اسـت،  حاکم نفت باالدستی بخش هايبرنامه بر که را اصل دومین .است کشور گاز و نفت تولید ظرفیت
تـوان  مـی  گـاز  و نفـت  مخـازن  از نهایی برداشت و بازیافت ضریب مستمر افزایش ریناپذ اجتناب ضرورت

 ملـی  فنّـاوري  ارتقاي به توجه و جهان در موجود هايفنّاوري برترین از يریگ بهره ضرورت کرد و عنوان
 توسـعه  بـراي  خـارجی  سـرمایه  جـذب  ضرورت موردنظر، پنجم و چهارم اصل .است موردنظر سوم اصل

 توسـعه  اکتشـاف،  زنجیـره  در حضور براي غیردولتی ایرانی هايظرفیت از حمایت ضرورت و نفت صنعت
 .است آن از يبردار بهره و نفتی هايمیدان

  هاي آتی یی براي پژوهشها شنهادیپ -7-2
صورت دقیق مشخص نیست که تأثیر  به که آنمک دو مشکل اساسی دارد؛ نخست  روش میک )1

دیگـر،   عبـارت  بـه . یا وابستگی یک متغیر به متغیرهاي دیگر تا چه میزان قوي یا ضعیف اسـت 
کـه در   دهنـد؛ درحـالی   می 3یا  2، 1ي میان دو متغیر امتیازهاي ثابت  کارشناسان تنها به رابطه

بـا اسـتفاده از اعـداد    . و کامل نیسـت عالم واقع تأثیرات متغیرها بر یکدیگر تا این اندازه دقیق 
قطعیت و ابهامی که در ذات سنجش کیفـی تـأثیرات متغیرهـا وجـود دارد، از بـین       دقیق، عدم

تـوان دربـاره مجمـوع     ها، نمـی  ي نتایج یافته مشکل دیگر این است که در مرحله ارائه. رود می
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، متغیرهایی که مجموع مک در روش میک. راحتی قضاوت کرد تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم به

در نظـر  ) وابسـته (تأثیراتشان از نصف بزرگترین عدد تأثیرات بیشتر باشد، تأثیرگذار و تأثیرپذیر 
هاي تأثیرات به  بر این اساس نقشه. شود شود و بقیه متغیرها مستقل در نظر گرفته می گرفته می

هـاي آتـی از   ود در پژوهششبا توجه به این دو مشکل، پیشنهاد می. شود چهار بخش افراز می
  .مک فازي براي حل این مشکل بهره گرفته شود میک

نگاري بهاي نفت خام انجام نشده بود و نبود چنین  هاي مشابه در زمینه آینده ازآنجاکه پژوهش  )2
هـایی   ی محسوس بود، هدف این پـژوهش ایجـاد بنیـانی بـراي فعالیـت     درست بههایی  پژوهش

هاي متفاوت انجـام داد تـا    هایی مشابه را در مقیاس توان پژوهش بنابراین می. است دست نیازا
هاي بررسی بـا دقـت و وضـوح بـاالتري بـراي مـدیران و        روندها و عوامل مؤثر بر آینده حوزه

  .گذاران ترسیم شود سرمایه
هـا   طور که در بخش کاربرد یافته طراحی و تدوین پژوهشی مبتنی بر رویکرد سناریویی؛ همان  )3

  هاي این پژوهش تقریباً نیمی از فرآینـد سـناریونگاري بـراي آینـده     عنوان شد، ازآنجاکه یافته
هاي بعدي آن یعنـی شناسـایی    دهد، ادامه این فرآیند و انجام گام بهاي نفت خام را پوشش می

  .هاي بعدي دنبال شود تواند در پژوهش ها و تعیین سناریوها می قطعیت عدم
روندها بر یکدیگر در فضـاي   هاي به وجود آمده از اثرات متقابل کالن شناسایی و ارائه فرصت  )4

عنوان موضوعی  توانند به نیز می) GBN(وکار  صنعت نفت از طریق رویکرد شبکه جهانی کسب
  .بعدي معرفی شودهاي  بدیع و نو براي پژوهش

منظور تعیین  در این پژوهش، به شده ییشناساهاي  روندها و پیشران الزم است با توجه به کالن  )5
هـاي   برداري از فرصـت  هاي آینده براي توسعه بازار صنعت نفت و بهره جهت و شناسایی حوزه

  .موجود، مدلی اقتضائی ارائه شود
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