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چکیده
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کشور از ابزار پرسشتامه (به تعداگ  359نتر) استرتاگه شتده استت .بترای روایتی از روش
نسبت اعربار محروایی «الوشه» اسرتاگه شده و برای تمام مرغیرها مقاگیر نستبت اعربتار
محروا باالی  9،،5و شاخص اعربار محروا باالی  9،،5به گست آمده است و برای پایتایی
از «آلتای کرونباخ» اسرتاگه شده که گر کل ایتن ضتریب برابتر  9،590و بترای تت تت
مرغیرهای تحقیق باالی  9،،9به گستت آمتده استت .بتا توجته بته تحلیتلهتای آمتاری
پرسشهای تحقیق و ارتباط میان عوامل مؤثر بر اجرای خطمشیهای حوزه نتتت و گتاز
 .مقاله حاضر بر گرفته از رساله دکترا ساسان کاظمی نژاد دانشجوی دکترا مدیررر دولتدی گدرارخ د
مشی گذاری و تصمیم گیری عمومی دانشگاه آزاد تهران مرکزی می باشی.
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کشور بررسی و بر اساس باالترین اولویتها که به عوامل مؤثر بر اجترای ختطمشتیهتای
حوزه نتت و گاز (خطمشیگذاری حوزه انرژی و ماهیت آن ،تحریمهتا ،ابزارهتای اجترای
خطمشی ،تحوالت سیاسی متطقهای ،رفرار کتشگران حوزه نتت و گاز ،تأمین متابع مالی
گر خطمشیهای نتت و گاز و ویژگیهای رفرتاری و شخصتیری مجریتان) تخصتیص گاگه
شده است ،راهبرگهای اجرایی گر صتعت نتت کشور برای اجرای کامل خطمشیهتای آن
حوزه اسرخراج گشره است.

واژههای کلیدی :سیاستهای انرژی ،مدل اجرایی ،خطمشیگذاری ،اجرای ختطمشتی،
پژوهش کمّی
طبقه بندی C54, G41, O13 :JEL

مقدمه
بهطورکلی اجرای خطمشی عمومی ،مجموعه اقدامات دولتها برای نیل به اهداف
تعیینشده است که عوامل درونی و بیرونی بسیاری در آن تأثییر دارد .اندیشأمددان
حوزه اجرای خطمشیگذاری ،آن را بهصوَر مختلف بیأان کأردهانأد؛ برخأی آن را
سلسلهای از حمایت میداندد و گروهی دیگر ائأتفف بأازیگران بأرای رسأیدن بأه
مقاصدشان قلمداد میکددد و بعضی آن را بهمثابه یك بازی میداندأد (بأازی اجأرا)
که در آن چانهزنی ،غلو و اغراق و کشأمش هأای سیاسأی بأرای کدتأرا دیامأدها
صورت میگیرد (الوانی و شلویری .) 931 ،امروزه تثمین دایدار ،مقرون بهصأرهه و
امن انرژی از مهمتأرین دغدغأههأای کشأورها بأه شأأمار مأیرود و برنامأههأا و
سیاستگذاریها در این حوزه بهنوعی بر امدیت ملی و جایگاه جهانی کشورها ایأر
می گأذارد .یشی از درچال ترین حوزه های مدیریتی کشور «سیاست گذاری جأامع
برای انرژی» است و مششفت بسیاری حوزه انرژی کشور را تحت تثییر قأرار داده
اسأت؛ از جمله باال بودن شدت مصرف انرژی یعدی میأاان انأرژی مصأرفشأده
برحسب تن معادا نفت خام به ازای یكهاار دالر تولید ناخالص داخلی در کشور
در مقایسه با متوسط جهأانی (که این شاخص متثیر از دأایین بأودن درآمأد ،دأایین
بودن رشد اقتصادی و باال بودن مصأرف انأرژی اسأت) ،بهیدأأه نبأأودن مصأرف
سوخت ،بیتوجهی به برنامهریای برای سأرمایهگأذاری در توسأأعه فرهیأتهأای
تولیأد انأرژی و هداوریهای مختلف در بخ های نفت ،گاز ،برق ،انأرژی اتمأی،
انرژیهای نأو ،تعیأین نأرخ حامألهای انرژی ماندد قیمت بداین در سطح جامعأه
1. Energy Consumption
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و تعیین قیمت سوخت نیروگاهها ،تعیأین نشأردن قیمأت نفأأت خأام و میعانأات
گازی بهعدوان خوراك داالیشگاهها و ( ...ملشی.) 931،
در رویشرد سدتی تحلیل خطمشی ،تفاوت و تمأایا مشخصأی بأین تأدوین و
اجرای خطمشی وجود دارد؛ بدأابراین در صأورت اجأرای نأاموها یأا نأاقص آن،
مجریان مقصران اصلی قلمداد میشوند .علیرغم ایدشه تدوین خأطمشأی عبأارت
است از هرایددی که طی آن یك تصمیم معتبر گرهته میشود و تعریف اجرا هرایدأد
انجام این تصمیمهأا اسأت ( ،)Hill & Hupe, 2002بأین مرحلأه تأدوین و اجأرای
خأأطمشأأی همپوشأأانی وجأأود دارد

(& Smallwood, 1980

 .)Nacomaraاجأأرای

خطمشی مجموعهای یشپارچه از هرایدد تعامأل بأین هأدفگأذاری و اقأدام بأرای
رسیدن به اهداف است ( )Pressman & Wildavsky, 1984و اجأرا نبایأد از تأدوین
جدا باشد .بی توجهی به تمهیأدات خأاد در مرحلأه شأشلگیأری خأطمشأی را
بارگترین مششل در اجرای آن مطرح میکددد .عفوه بأر مشأشفت موجأود ،الزم
است مرحله تدوین و اجرای خطمشأی بأهعدأوان بخشأی از راهبأرد دأ وه

در

تحقیقات خطمشی عمومی مورد توجه قرار گیرد (دنهارت .) 931،
عوامل اصلی مؤیر در موهقیت یا ششست اجرا عبارتاند از :نخبگان سیاسأی،
رأی دهددگان ،گروه های صاحب نفوذ ،احااب سیاسی ،روابط شخصی بین مجریان
و تدوین کدددگان خط مشی ،میاان دذیرش مجریان نسأبت بأه تیییأر خأطمشأی و
میاان عفقه ،تعهد و حمایت بازیگران اصألی خأطمشأی (.)Mclavghlin M , 1976
هرایدد اجرای خطمشی در قالب چهار الگوی سأازمانی زیأر بررسأی مأیشأود- :
الگوی مدیریت سیستمها؛  -1اجرا بهعدوان هرایدد بوروکراسی؛  -9اجأرا بأهعدأوان
توسعه سازمانی؛  -4اجرا بهعدأوان هرایدأد تعأار

و چانأهزنأی .همچدأین موانأع

اجرای مؤیر خطمشیها در ههم ناقص از مششفت و مسائل ،نارسأایی در بررسأی
میاان عملدذیری تصمیمات ،نأاتوانی مجریأان در اجأرای وفأایف محولأه اسأت
(.)Elmore, 1982
در نگاهی کلی ،هرآیدأد سیاسأتگأذاری شأامل مراحأل «تأدوین»« ،اجأرا» و
1. Denhart
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«ارزیابی» است که با توجه به موضوع د وه

حاضأر در قسأمت مبأانی ادبیأات،

«اجرا» با تفصیل بیشتری توضیح داده مأیشأود .اجأرای سیاسأت شأامل اهأداف،
طرحها و دیشدهادهای دستیابی به اهداف ،برنامههای مصوب دسأتیابی بأه اهأداف،
تصمیمها و حتی آیار برنامهها است و اجرا اصطفحی جدیأد بأرای هعأالیتی کهأن
است ( .)Cho, 1984اجرا شامل ایجاد زنجیأرهای علأی از اهأداف تأا نتأایج اسأت،
اهداف و هعالیتهای اجراشده بخشی از هرآیدد تعاملی وابسته به یشدیگر هستدد و
برای همین اجرا را شبشه یشپارچه مینامدد.)Pressman & Wildavsky, 1984( .
در اتخاذ سیاست های کفن ،مداخفت آگاهانه و هدهمدد دولتها در جوامأع
اجتماعی ،دیچیدهترین گونه سیستمها محسوب میشود .ایأن سیاسأتهأای کأفن
شامل اسداد و نقشههای باالدستی ،برنامههای توسعه ،برنامههای بودجه سأالیانه و...
هستدد .هدف عمأده سیاسأت هأای کأفن ،کمأك بأه توسأعه و بأه عبأارت بهتأر
«دیشرهت» کشور و تسهیل هرآیدد آن است (که البته ایجاد تیییر مطلوب و هدهمدد،
آن محسوب میشود) ،ولی بایأد توجأه داشأت کأه گأاهی ایأن مهأمتأرین جأا
سیاستها ایرات نهچددان مطلوبی بر جای گذاشأته و در نهایأت بأه تحقأا کامأل
اهداف مدجر نمیشوند .گاهی مقصود اولیه طراحان این اسأداد از خأط سأیر خأود
مدحرف شده و به مباحث دیگری گام میگذارد .علیرغم تأفشهأای گسأترده در
جهت تحقا اهداف سأدد چشأمانأداز ،مأیتأوان شأاهد نقأاع ضأعفی در هدگأام
عملیاتیسازی ایأن اسأداد بأود .عأدم همخأوانی دسأتاوردهای نهأایی بأا اهأداف
برنامهریایشده ،بیانگر مششفتی در مراحل مختلف اسأت؛ بأه عبأارت دیگأر ،در
سیر عملیاتیسازی مفاهیم اساسی و کفن سدد چشأمانأداز ،اختفالتأی بأه وجأود
میآید که موجب ششست سیاستها یا عدم تحقا کامل آنها مأیشأود .مأیتأوان
گفت که در برخی از موارد عدم ترجمان صحیح برنامأههأای عملیأاتی از مفأاهیم
کفن سیاستها سبب میشود که علیرغم تحقا بسیاری از اهداف خرد عملیأاتی،
در نهایت هدف کفن سیاستی محقا نشود .بیتوجهی به این مهأم بأه نأاهمخوانی
میان سطح سیاست و سطح اجرا میانجامد و نتیجه آن ناهمراستایی در بخ هأای
مختلف سیاستی و اجرایی خواهد بود که ضمن کاه

انسأجام عمأل دسأتگاههأا،
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آنها را از اهداف کفن و ملی دور و سلیقههای مختلف اهراد را بأر سیاسأتهأا و
قوانین تحمیل میکدد (متوسلی و نیشونسبتی.) 931 ،
هدف اصلی این مقاله ارائه راهبردهای عملیاتی و اجرایی در صأدعت نفأت و
گاز کشور بر اساس اولویتبددی عوامل مؤیر بر اجرای خطمشیهأای ایأن حأوزه
است که تعیین این راهبردها و اولویتبددی در حأوزه سیاسأتهأای نفأت و گأاز
کشور بهشدت احساس میشود؛ به همین دلیل این تحقیأا بأا بأهکأارگیری روش
کمّی و آزمون های «تی تك نمونه»  ،تحلیل عامل تثییدی «کولمأوگروف-

د وه

اسمیرنوف» « ،کیاماُ و بارتلت» بر روی عوامل مؤیر بأر اجأرای خأطمشأیهأا بأا
بهرهگیری از مداهای اجرا و مطالعات محققان این حوزه و بهویأ ه مأدا اجرایأی
استخراجشده در د وه

کیفی رساله دکترای محقا به انجام رسأیده اسأت تأا بأر

اساس آن راهبردهای اجرایی در حوزه نفت و گاز کشور ارائه شود.
 .9پیشینه تحقیق
تا اوایل دهه  391مرحله اجأرا در هرآیدأد سیاسأتگأذاری مشأشلآهأرین تلقأی
نمیشد و تصور عمومی سیاستگذاران بر آن بود که سیاستهأا دأا از تصأویب
اجرا خواهد شد؛ اما عملی نشدن سیاستهای مصوب در محیط واقعأی ،مدجأر بأه
تفشهای گستردهای برای شداخت موانعی بود کأه اجأرای سیاسأتهأا را دشأوار
میکرد .تاکدون دستهبددیهای مختلفی از موانأع اجأرای سیاسأتهأا عرضأه شأده
است.
جأأدوا خفصأأهای از نتأأایج مطالعأأات و بررسأأیهأأای دانشأأمددان و
صاحبنظأران خأطمشأی عمأومی در یأك نگأاه تأاریخی و رونأدی تشأاملی در
خصود عوامل و متییرهای دی

برنده /بازدارنده اجأرای خأطمشأی آورده شأده

است که در واقع مبدای مدا نظری این د وه

را تششیل میدهد (اعرابأی ،رزقأی

رستمی.) 934 ،
1. One -sample T test
2. Kolmogorov-Smirnov
3. KMO and Bartlett
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جدول.7
حوزه مطالعه و شرح دریگاهها
ه شیارها و شرار دستوری برای پذررش اجرای مشی - :جیا نبودن اجرا از مشی؛  – 2استفاده از وسارل و ابزارهای مستقیم در اجرا؛  –3در نظر گرفتن مبانی علمی و تئوررك؛ – 1
تیاوم رهبدری؛  – 5سدادگی و آسانسازی مشی
متغیرهای اجرا - :استانیاردها و اهیاف؛  –2منابع؛  –3ارتباطدات بدین سدازمانی؛  –1ورژگیهای مؤسدسات اجراری؛  –5ورژگیهای شخصیتی مجرران؛  –6شرار اقتصادی ،سیاسی و
اجتماعی
عوامل کلییی در موفقی را شكس اجرا :نخبگان سیاسی ،رأیدهنیگان ،گروههای ذینفوذ  ،احزاب سیاسی ،رواب شخصی بین مجرران و تیورنکننیگان مشی ،میدزان پدذررش مجرران
نسب به تغییر مشی و میزان عالقه ،تعهی و حمار بازرگران اصلی مشی
موانع اجرای سیاس  :موانع معناری ،سا تاری ،رفتاری و زمینهای
مواردی که مانع از اجرای مؤثر سیاس ها میشود - :فهم ناقص از مشكالت و مسائل؛ -2نارساری در بررسی میزان عملپذرری تصمیمات؛  -3ناتوانی مجرران در اجرای وظارف محول.
مشكالت و موانع عمیه اجرای مشی در کشورهای جهان سوم - :محیودر های ناشی از کمكها و وامهای ارجی؛  -2سا تار اداری متمرکز؛  -3تحررف بوروکراسی وبری
مشی می شونی - :عوامل ارج از سازمان و غیرمترقبه؛  -2زمان ناکافی و در دسترس نبودن منابع الزم و مناسب؛  -3فقیان نظرره معتبر عل و
شرارطی که باعث عیم اجرای درس
معلولی؛  -1ارتباطات بیخ از حی بین واحیهای اجراری؛  -5عیم در ك و نبود توافق در مورد اهیاف؛  -6مشخص نبودن وظارف و فقیان هماهنگی؛  -9عیم در واس صاحبان قیرت به
اجرای کامل مشی
ع لل عمیه عیم اجرای صحیح مشی - :عیم آگاهی و درك صحیح دستورات توس مجرران؛  -2عملی نبودن اجرای تصمیم؛  -3مقاوم مجرران در اجرای مشی
شرار اجرای اثربخخ مشی - :اهیاف مشخص و روشن؛  -2رواب عل و معلولی و داشتن مبنای تئوررك؛  -3رك تثبی کننیه و رك رهبر با مهارتهای سیاسی و میرررتی؛ -1
مشیها از سوی قانون گذاران ،مقامات اجراری ،مراجع قضاری و گروههای هیف؛  -5توجه به شرار اجتماعی ،اقتصادی و بینالمللی
حمار
عوامل مؤثر بر شكس در اجرا :وجود سا تار دروان ساالرانه در سیاس گذاری ،روشن نبودن وظارف و مسئولی ها ی دستگاه های اجراری ،نبود ارتباطات کافی بین دستگاههای اجراری.
الف– موانع اجرا – :ناکافی بودن منابع؛  –2ابزارهای نامناسب؛  –3انحرافات ناشی از نیات سیاسی (زد و بنیهای سیاسی)؛  –1نارسا بودن طرحهای اولیه؛  –5عیم تعهی الزم مجرران مشی
ب– عوامل را متغیرهای مؤثر در اجرا – :عوامل درونی شامل تنظیمات قیرت را ا تیدارات ترکیبی شبكهها و محلهای اجرا؛  –2عوامل بیرونی شامل آرای عمومی ،نهادهای تفسیرکننیه و اشخاص
عوامل مؤثر بر شكس اجرا :نبود القی و نوآوریهای ال زم در مجرران جه اجرای سیاس ها ،بیتوجهی به منافع گروههای ذی نفع ،عیم حمار شهرونیان ،اشتغال دول به رفع
دغیغههای سیاسی ،همراستا نبودن برنامههای اجراری دول ها
موانع اجرای سیاس  :بی توجهی به ارزش زمان و سپری شین فرص ها در اجرای سیاس های ملی ،بیثباتی میرررتی در بخخ دولتی متولی سیاس ها ،فقیان سا تار اجراری مناسب برای
اجرای سیاس های ملی ،ناهمسوری ابزارهای سیاستی ،بحران های دا لی و ارجی مؤثر بر اجرای سیاس های ملی
موانع اجرای کامل (اثربخخ) مشیها - :نبود مبنای تئوررك؛  -2کمبود منابع؛  -3گروههای هیف؛  -1ابزارهای مشی؛  -5شرار محیطی؛  -6عیم مشارک گروههای مختلف در
تیورن مشی؛  -9تعارض مشیها با ارزش های افراد مجری؛  -9جزئینگری و تكبعیی شین در مشیها؛  -8عیم تمارل به اجرای آزمارشی مشیها در محیودهای کوچك؛
 - 1عیم انعطاف در مشیها

مدابع :گیوریان و ربیعی 934 ،و الوانی و شلویری931،
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 .2بیان نظری تحقیق

اگر هرایدد خطمشی گأذاری عمأومی را در سأه مرحلأه تأدوین ،اجأرا و ارزیأابی
خفصه کدیم ،اجرا مهمترین مرحلأه آن بأه شأمار مأیآیأد؛ زیأرا تبلأور و تحقأا
خطمشی و هدف سیاستگذاران در اجرا فهور و بروز دیدا میکدد .مرحله تأدوین
حاصل دی بیدی ها و برآوردهای سیاست گذاران نسبت به آیدده اسأت و از جأدا
ذهدیات است ،درحالیکه اجرا ،تحقیا عیدی و واقعی آن دی بیدیها است .اهمیأت
اجرا به دلیل آن است که آزمونی برای صحت و دقت مرحله تدوین و ششلگیأری
خطمشی عمومی است .شاید بتوان بهجرئت ادعا کرد ،مششفت و مسأائلی کأه در
اجرا ددید میآید ،نشانههایی از دی بیدیهای نادرست در مرحلأه تأدوین اسأت و
در صورتی که سیاستگذاران دی بیدأی هأای دقیقأی انجأام داده باشأدد ،نبایأد در
مرحله اجرا مششلی دی

بیاید .بسیاری از خطمشیهأای تأدوینشأده ،در مرحلأه

اجرا با مششل مواجه شدهاند .برای کشف ایدشه چرا و چگونه یأك دیامأد خأالص
حاصل شده است ،مطالعه خطمشی و بهوی ه ادبیات مربوع به اجأرای خأطمشأی،
نگرش مهمی را برای آگأاهی و درك از اجأرا ایجأاد مأیکدأد (الأوانی ،شألویری،
.) 931
سیاست گذاران ،با تدوین اها و چشمانداز آیدده ،مسیر دأی

رو را مشأخص

میکددد و مجریان ،برنامهریاان و خطمشیگذاران بأا مداخلأه هدهمدأد ،آگاهانأه و
سدجیده انسانی در سیر حوادث و هرایددها (موهقیتآمیا باشد یأا نباشأد) ،بأه طأی
طریأأا در مسأأیر دأأی بیدأأیشأأده و اعمأأاا تیییأأرات الزم مأأیدردازنأأد .علأأوم
خطمشیگذاری ،ما را به عرصه هعالیتهای خرد و کفن دولت رهدمون میسازند؛
اموری که میتوان آن را از وفایف حأاکمیتی حشومأت و دولأت دانسأت .تمرکأا
اصلی در خطمشی ،بررسی تعامل دولت با جامعه است که در مراحأل شأداخت و
ههم مسئله ،طراحی و ششلگیری ،اجرا ،ارزیابی ،اصفح و تیییر خطمشی صأورت
میگیرد .تحوالت سأریع و نأاموزون در عرصأههأای گونأاگون در جامعأه باعأث
میشود که ناهمگونی ساختاری و کاه

درجه نظاممددی و ناهمسأویی دو حأوزه

نظامساز ،یعدی سیاستگذاران و مجریان قانون را به همراه داشته باشد .عدم ارتباع
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میان ساحت نظر و عمل بدین معداست که در ساحت نظری ،ایدهها و اهداف بیأان
میشوند و در عرصه عمل ،برنامههایی اجرا میشأوند کأه ارتبأاع مدطقأی و قابأل
سدجشی با آرمانها و سیاستهای تدوینشده ندارند .بأه بیأان دیگأر ،ریشأه ایأن
مششل ،در عدم تدظیم مأدلی جأامع بأرای ترجمأه چشأمانأداز و سیاسأتهأا بأه
برنامه های عملیاتی نهفته است .مدطا ششاف میان نظر و عمل از طریا رویشأردی
رهتوبرگشتی در میشود .بهطوریکه همزمان بأا تأدوین چشأمانأداز و سیاسأت،
اقتضائات عملی آن نیا دیده میشود .این بحأث ،ریشأه در جأدالی قأدیمی میأان
مشاتب مختلف استرات یك دارد؛ مشاتبی کأه شأشل گیأری اسأترات ی را اندیشأیده
می داندد ،در مقابل آنان که سیاستها را زاییده نوفهور شرایط و اقتضأائات عملأی
قلمداد میکددد (.)Mintzberg, 1989
همانگونه که سیاستگذاری تحت تثییر عوامل درونسازمانی است ،از عوامل
برونسأازمانی هأم تأثییر مأیدأذیرد .بأدون اصأفح ایأن عوامأل نمأیتأوانیم بأه
سیاستگذاری مطلوبی دست یابیم؛ بدابراین بهتر است خطمشیها ،چأارچوبهأا،
تصمیمها ،محدودیتها و قالبها و در یك کفم ،قوانین بهگونهای تدظیم شوند که
کمترین مششل را برای تفسیر و اجرا داشته باشدد.
با وجود قوانین ،اصوا و خطمشیهای روشأن و مشأخص ،سیاسأتگأذاران
رسانهای نیا بهتر میتواندد برنامههای خود را تهیه و اجرا کددد .ضمن ایدشه باز هم
یادآور میشویم که وضعکدددگان قانون و سیاستسازان باید در زمیده وضع قوانین
و مقررات اجتماعی اطفعات کارشداسی داشته باشدد و به دور از جهتگیریهأای
سیاسی به وضع قانون بپردازند تا کارکرد قوانین ششل معشوسی به خود نگیرد.
خط مشی یأا سیاسأت در سأطح سأازمان مطأرح اسأت ،درحأالیکأه قلمأرو
خطمشی عمومی جامعه و دولت است .تعریف و طبقهبددی خطمشیهای عمأومی
گستره بسیار وسیعی دارد .از اصوا راهدما و بدیأادین قأانون اساسأی تأا قأوانین و
مقررات عمومی را در بر میگیرد .اگر استرات ی یا راهبرد جهأتگیأریهأای کلأی
سازمان را نشان میدهد ،بخشی از خطمشیهای عمومی نیا جهتگیریهای کلأی
جامعه و دولت را نشان می دهد .برای مثاا وقتی دولت خطمشأی «خودکفأایی در
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تولید گددم» را اتخاذ می کدد ،این معادا همان استرات ی در قلمرو سازمان است .بر
این اساس برخی معتقدند خط مشی عمومی و استرات ی از نظأر تعریأف و هرآیدأد
تقریباً شبیه هم هستدد ،خطمشی گأذاری و تأدوین اسأترات ی مشأابه هأم هسأتدد
(.)Algor, 1987
با توجه به گستره و تعریف خطمشیهای عمومی بهعدأوان راهحأل مسأائل و
مششفت عمومی ،همیشأه نمأی تأوان آن را مشأابه اسأترات ی در قلمأرو سأازمان
دانست .برای مثاا خطمشی دولت مبدی بر ادامه درداخت یارانهها در بودجأه سأاا
 939دارای برد زمانی یكساله است و از این نظر با استرات ی همخوانی ندارد.
خطمشیها به ششلهای مختلف برای حمایت از استرات یها ایجاد شأدهانأد؛
از جمله اجرای اهداف سازمانی و تثمین موقعیت مایتبخ

در بازار که مأدیریت

ارشد بعد از تجایهوتحلیل عمیا آن دو را ایجاد کرده است (حدادی.) 939،
اجرای خطمشی بهعدوان حلقه مفقأودهای تلقأی مأیشأد و در همأین راسأتا
تئوریهای مختلفی در زمیده اجرا برای یاهتن ایأن حلقأه مفقأوده توسأط محققأان
خطمشی دولتی ایجاد گردید که در جدوا  1بأه آن اشأاره مأیشأود (گیوریأان و
ربیعی.) 934 ،
مشیها

یهایاجرای 
خط
جدول.2خالصهتئور 
عنوان تئوری
اجرا بهعنوان رك فرآرنی طی
اجرا بهعنوان سازگاری متقابل
سیاس ها
اجرا بهعنوان بازی (سیاسی)
اجرا بهعنوان شرارطی برای دستیابی
اثربخخ به اهیاف
اجرا بهعنوان ر ك فرآرنی رهبری
مشی دورانی (گردشی)
اجرا بهعنوان رك تئوری اقتضاری
اجرا بهعنوان ر ك تجزرهوتحلیل
موردی
اجرا بهعنوان فعالیتی (اقیامی) ارتباطی

شا صها/مؤلفهها/متغیرها
استانیاردها و اهیاف ،منابع ،ارتباطات و اقیامات بین سازمانی ،ورژگیهای دستگاههای
اجراری ،گرارخهای مجرران ،وضعی های اقتصادی -اجتماعی و سیاسی
میزان عالقه ،تعهی و پشتیبانی بازرگران اصلی

مشی

رادگیری قواعی بازی ،بكار گیری تاکتیكها و استراتژیهای مناسب ،کنترل جرران
ارتباطات و روراروری با بحران ها و شرار عیم اطمینان
شرار محیطی (دستگاههای مجری ،افراد مجری ،گروههای هیف ،وضعی اجتماعی،
سیاسی) عامل موفقی را شكس در اجرا اس
«رهبری» عامل هماهنگی بین تیورن ،اجرا و ارزرابی

مشیها

شرار مختلف و زمان تعامالت عامل اثرات متفا وت بر اجرای مشی
مشارک و همكاری دول  ،مفیی بودن استانیاردهای دستگاه های اجراری ،تعهی دستگاه
اجراری نسب به مشی ها ،حمار مقامات عالیرتبه از مشی ها ،توسعه نسب های
هزرنه -فاریه مناسب
تعامل مناسب بین بازرگران مشی و گروه های هیف ،رادگیری و فراگیری بیشتر

مدبع :گیوریان و ربیعی934 ،
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امروزه ،تثمین دایدار ،مقرونبهصأرهه و امأن انأرژی از کلیأدیتأرین دغدغأههأای
کشورها به شأمار می رود .برنامهها و سیاستگذاریها در این حوزه بأهنأوعی بأر
امدیت ملی و جایگاه جهأانی کشأورها ایأر مأی گأأذارد و حتأی در طأوا تأاری ،
جدگهای بسیاری بر سر تثمین انرژی درگرهته است (جدأگهای عأراق ،کویأأت،
تقسیم شدن سودان و .)...بر این اساس برنامهریای و تدوین سیاسأتهأای جأامع
انرژی در کشورهای توسعهیاهته و در حاا توسعه یك امر مهأم قلمأداد مأیشأود.
راهبرد یا طرح ملی انرژی مجموعهای از برنامهها و اقداماتی است که در زمیدههای
مربوع به انواع مدابع تولید انرژی ،گسترش و راهاندازی مدابع جدید تولیأد انأرژی،
ساماندهی و بهیدأهسأازی مصأأرف انأرژی ،تعیأین بازارهأای هأدف خأأارجی و
داخلأأأی و سأأرمایهگأأذاری بأأأر روی آنهأأأا ،سأأرمایهگأأذاریهأأای بلددمأأدت و
کوتاهمدت در هداوریهای دیشرهته و کممصأرف و خأطمشأی کشأورها را شأفاف
میسازد .در کشور ما یشی از درچال ترین حوزههأای مأدیریتی ،سیاسأتگأذاری
جامع برای انرژی کشور است .مششفت بسیاری از قبیل باال بودن شدت انرژی در
کشور در مقایسه با متوسط جهأانی ،بهیدأه نبأودن مصرف سوخت ،بیتأوجهی بأه
برنامأأهریأأای بأأرای سأأرمایهگأأذاری در توسأأأعه فرهیأأتهأأای تولیأأأد انأأأرژی و
هداوریهای مختلف در بخ های نفت ،گاز ،برق ،انرژی اتمی ،انأرژیهأای نأأو،
تعیأین نأرخ حامألهای انرژی ماندد قیمت بداین در سطح جامعه و تعیأین قیمأت
سوخت نیروگاهها ،عأدم تعیأین قیمأت نفأأت خأام و میعانأات گأازی بأهعدأوان
خوراك داالیشگاهها و ...حوزه انرژی کشور را تحت تثییر قرار داده اسأأت .بأرای
برونرهت از این وضعیت در بدد «ب» ماده ( ) 11قأانون برنامأأه دأأدجم توسأأعه
کشأور ،دولأت بأه تدوین سدد راهبردی انرژی کشأور بأرای یأك دوره  11سأاله
حداکثر شأ

مأاه دا از تصأویب قانون برنامه ددجم توسعه مشلف شد .با وجود

اهم یت بسیار زیاد این موضوع ،سدد هوق ،بأا تأثخیر بسأأیار و بأدون طأی کأردن
هرآیدد در نظر گرهته شده در این قانون ،در  19هروردین  931به تصویب رسید و
تدوین و اجرای طرح جامع انرژی تا به امروز در هالهای از ابهام باقیمانده است.

( )

سدد چشمانداز مهمترین سدد باالدستی کشأور است کأه تمأامی برنامأههأا و
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قوانین در راستای نیل به اهداف آن گأام برمیدارند .در سدد چشمانداز ،جمهأوری
اسأفمی ایأران در  414هجری شمسی با اتشا به قدرت الیأااا الهأی و در درتأو
ایمان و عام ملی و کوش

برنامهریایشده و مدبرانأه جمعأی و در مسأیر تحقأا

آرمان ها و اصوا قأانون اساسأی آمأده اسأت :ایأأأران  414کشأأأوری اسأأأت
توسعهیاهته بأأا جایگأأاه اوا اقتصادی ،علمی و هداوری در سطح مدطقه ،با هویت
اسفمی و انقفبی ،الهام بخ
روابط بین الملل در بخ

در جهان اسأفم و بأأا تعامأأل سأأازنده و مأؤیر در
تیییر جهتها «تیییر الگوی بیرویه مصأرف انأرژی بأه

الگوی بهیده و تیییأر رویشأرد مأدیریت مجأاای عرضأأه و تقاضأای انأرژی بأأه
مأدیریت یشپارچأه و جأامع» .در این سدد در بخ

سیاستهای کلی نفت و گأاز

بر موارد ذیل تثکید شده است:
 اتخاذ تدابیر و راهشارهای مداسب برای گسأترش اکتشأاف نفأت و گأاز و
شداخت کامل مدابع کشور؛
 اهاای

فرهیت تولید گاز ،متداسب با حجم ذخایر کشور؛

 اهاای

فرهیت تولید صیانتشدة نفت متداسأب بأا ذخأایر و برخأورداری

کشور از اهاای

قدرت؛

 اقتصادی و امدیتی و سیاسی؛
 تفش الزم و ایجاد سازماندهی قانونمدد برای جذب مدابع مالی موردنیاز؛
 بهره برداری از موقعیت جیراهیایی کشور بأرای عملیأات هدأی و بازرگأانی
نفت و گاز در دنیا؛
 بهیدهسازی مصرف و کاه

شدت انرژی؛

 جایگایدی صادرات هرآوردههای نفت و گاز و دتروشیمی بأهجأای صأدور
نفت خام و گاز طبیعی.
در سیاستگذاری انرژی« ،رویشأرد دیدامیأك» بأهجأای «رویشأرد اسأتاتیك»
مدنظر است؛ زیرا متییرهای سیاستگذاری بهسرعت در حاا تیییأر هسأتدد .بأرای
برتری داشتن رویشرد دیدامیك چهار عامل زیر ذکر میشود:
 مدابع انرژی محدود هستدد؛ اما نمیتوان آنها را یابت در هر زمأان هأر
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کرد.
 دیشرهت تشدولأوژیشی یأك واقعیأت اسأت؛ امأا صأرههجأویی انأرژی در
کوتاهمدت به معدای درازمدت آن نیست.
 موضوعات زیستمحیطی یابت نیستدد؛ مأثفً ادراك مأا از تیییأرات آب و
هوایی بهصورت سریع تیییر میکدد.
 سرعت اهاای

مصرف نفت و گاز در هدد و چین سیستم جهانی انرژی را

تیییر میدهد (ملشی عباس.) 931 ،
 .0فرضیههای تحقیق
بر اساس هرضیه این مطالعه ،عوامل زیر بر اجرای خطمشیگأذاری حأوزه انأرژی
تثییر دارد:
 خطمشیگذاری حوزه انرژی و ماهیت آن؛
 تحریمها؛
 اباارهای اجرای خطمشی؛
 تحوالت سیاسی و مدطقهای؛
 رهتار کدشگران حوزه نفت و گاز؛
 تثمین مدابع مالی در خطمشیهای نفت و گاز؛
 وی گیهای رهتاری و شخصیتی مجریان؛
 ارزشهای اجتماعی جامعه هدف؛
 نق

رسانههای جمعی؛

 فهور هداوری جدید؛
 تخصص و مهارت مجریان؛
 حوادث غیرمترقبه؛
 نظام اداری و بوروکراسی.
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 .4روششناسی تحقیق
در این تحقیا از مدا مستخرج از روش کیفأی «دادهبدیأاد» اسأتفاده شأده اسأت؛
بهطوریکه روش کیفی بر اساس بدیادهای برساختگرایی -تفسیری انتخأاب شأده
و به دلیل ایدشه مسأیر دأ وه  ،مصأاحبه بأا اهأراد و شداسأایی مفأاهیم مأرتبط و
مداسازی آنها بوده است ،استرات ی تحقیا دادهبدیاد بأه کأار گرهتأه شأد .نظریأه
دادهبدیاد روشی است که هدف آن شأداخت و درك تجأارب اهأراد از رویأدادها و
وقایع در بستری خاد است .تئوری داده بدیاد به دنباا ایجاد نظریه است .نظریهای
که ریشه در دادههای مفهومی دارد و بر اساس جمعآوری و تحلیل نظاممدأد آنهأا
تولید شده اسأت ( .)Straus & Corbin, 2008رویأههأای تئأوری دادهبدیأاد طراحأی
شدهاند تا مجموعهای از مفاهیم مدسجم را توسعه دهدد که تبیین تئأوری کأاملی از
ددیده اجتماعی مورد مطالعه (در این د وه  ،خطمشیگذاری در صدعت نفأت و
گاز کشور) ارائه دهدد .بخ های مختلف مداسازی بر اساس مأدا دأارادایمی در
نمودار نشان داده شده است.
دادهبنیاد
نظریهپردازی 

نمودار.7مدلپارادایمی-

Straus & Corbin, 2008
1. Grounded Theory
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در این روش شداسی محقا گردآوری داده ها را بر حسب دیشأرهت نظریأه تعأدیل
میسازد؛ یعدی مسیر های اشتباه را رها میکدد و سؤاا های مورد نیاز مرتبط بیشتری
میدرسد .وی داده ها را در حین هرآیدد گردآوری آن ها بررسی و شروع به کدبددی
میکدد .این ایده های اولیه مقوله بددی مفهوم بددی و به نگارش درمی آیدد .از نشأات
مهم دیگر در این نظریه آن است که میتوان برای داالی

اصفح یا توسأع بیشأتر

نظریههای صوری موجود نیا از این نظریه استفاده کأرد .در نمأودار  1طأرح کلأی
مراحل انجام تحقیا با نظری دادهبدیاد به تصویر کشیده شده است.
مراحلانجامتحقیقبانظریةدادهبنیاد

نمودار.2

اسپیااا و کارددتر1119،

نظریه دادهبدیاد از رویه تفصیلی و خاصی برای تحلیل استفاده مأیکدأد .ایأن رویأه
شامل سه مرحله کدگذاری باز ،محوری و گایدشی است کأه توسأط اشأتراوس و
کوربین ابداع شدهاند .نظریه دادهبدیاد رویأهای را بأرای تأدوین طبقأات اطفعأاتی
(کدگذاری باز) ،مرتبط ساختن این طبقات (کدگذاری محوری) و ارائأه «داسأتانی»
که این طبقات را به هأم دیونأد مأیدهأد(کدگأذاری گایدشأی) و در انتهأا ،ارائأه
مجموعهای از گاارههای نظری ،ارائه میدهد ( .)Straus & Corbin, 1990در بخأ
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کیفی رساله دکترای محقا بعد از انجام مراحل کدگذاری باز ،کدگأذاری محأوری،
کدگذاری گایدشی مدا دارادایمی خطمشی گذاری حأوزه نفأت و گأاز اسأتخراج
گردیده که در نمودار  9نمای

داده شده است.

مشیگذاریدرصنعتنفتوگاز

نمودار.9مدلپارادایمی 
خط

مدبع :رساله دکترای محقا

در گام آخر ،بخ

کیفی نظریهدردازی (کدگذاری انتخابی) صأورتگرهتأه و مأدا

تحقیا کیفی استخراج و در نمأودار  4نمأای

داده شأده اسأت« .در نظأر گأرهتن

عواملی همچون ماهیت خطمشأی ،سأازمان مجأری ،مجریأان و اسأتفادهکددأدگان
انرژی ،شرایط محیطی و سیاستگذاری و قانونگأذاری باعأث اجأرای مداسأب و
درست ،سیاستهای انرژی کشور (حوزه نفت و گاز) میشوند».
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نمودار.4مدلمنطقیپژوهشکیفی

مدبع :رساله دکترای محقا

در نهایت از طریا د وه

کمّی موضأوع اصألی ایأن مقالأه کأه ارائأه راهشارهأای

اجرایی دا از آزمون عوامل مؤیر بر اجرای خطمشیهای حوزه نفت و گاز کشور و
اولویتبددی آنها است ،انجأام دذیرهتأه اسأت .بأر همأین اسأاس دأ وه

حاضأر

د وهشی کاربردی و از مدظأر گأردآوری دادههأا از نأوع توصأیفی -دیمایشأی تلقأی
میشود .جامعه آماری تحقیا کل کدشگران حوزه نفت و گاز بوده و نمونه آماری بأر
اساس جدوا تعیین نمونه آماری مورگان به دلیل باال بودن جمعیت جامعه 933 ،نفأر
از صاحبنظران صدعت نفت و گاز از بین اساتید دانشگاهها ،مأدیران حأوزه نفأت و
گاز ،کارشداسان ،کدشگران بخ

خصوصی حوزه نفت و گاز و تعأدادی از اعضأای

کمیسیون انرژی مجلا انتخاب شدهاند .اباار تحقیا درسشدامه بوده که بأرای روایأی
آن از روش نسبت اعتبار محتوای الوشه و بأرای دایأایی از آلفأای کرونبأاخ اسأتفاده
شده است که در کل این ضریب برابر  1،310و برای تكتك متییرهأای تحقیأا نیأا
باالی  1،91به دست آمده است .برای تعیین تعأداد عوامأل تثییرگأذار بأر هأر متییأر
وابسته تحقیا (با در نظر گرهتن دیشیده تحقیا) و همچدأین بررسأی روایأی واگأرای
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سؤاالت ،از هن تحلیل عاملی اکتشاهی استفاده شده است .بهمدظور بررسأی وضأعیت
متییرهای تحقیا از آزمون «تی تك نمونهای» بهأرهبأرداری گردیأده اسأت و سأپا
وضعیت توزیع نرماا بودن متییرهای تحقیا از طریا بررسی چولگی و کشأیدگی و
آزمون «کولمأوگروف -اسأمیرنوف» بررسأی گردیأده و در ادامأه از تحلیأل عأاملی
تثییدی و معادالت ساختاری برای بررسی ارتباع میان اجأاای متییأرهأای تحقیأا و
معدیداری روابط بهره گرهته شد و در انتها نیا آزمونهای « »AHPو هراوانی نمونهها
برای اولویتبددی و تعیین بیشترین ایر بر اجرا توسط متییرهای تحقیا انجام شد.
هرآیدد تحلیل سلسلهمراتبی ) (AHPیشی از معروفترین هدأون تصأمیمگیأری
چدأأد شاخصأأه اسأأت کأأه «تومأأاس اا سأأاعتی» در دهأأه  391آن را ابأأداع کأأرد
(قدسیدور) 93 ،؛ این روش هدگامی میتواند مفید باشد که عمل تصمیمگیری با
چدد گایده و شاخص تصمیمگیری روبهرو است .شاخصهأا مأیتواندأد کمّأی یأا
کیفی باشدد؛ اساس این روش بر مقایسات زوجی نهفته است .هرآیدد رتبأهبدأدی و
اولویتبددی گایدهها در روش  AHPدربرگیرنده مراحلی به شرح زیر است:
 ترسیم سلسله مراتبی از عوامل و عداصر تششیلدهدده تصمیم؛
 تششیل ماتریا زوجی و انجام مقایسههای زوجی؛
 محاسبه وزن نسبی معیارهای کلی؛
 محاسبه وزن نسبی گایدهها (شاخصها)؛
 تعین وزن نهایی گایدهها.
در نهایت در مدا  AHPتمامی محاسبات بر اساس قضاوت اولیه تصمیمگیرنأده
صورت میدذیرد که در قالب ماتریا مقایسات زوجی فاهر میشود.
در نخستین مرحله از هرایدد انجام این تحقیا ،خفصهای از مداهأای اجأرا و مؤلفأههأای
تعیینشده تثییرگذار بر اجرا در هر مدا بررسی گردیده که در جأدوا  9ارائأه شأده اسأت و در
نهایت مدا کیفی استخراجشده از رساله دکترای محقا متششل از ددج مؤلفأه و  4شأاخص کأه
بیشترین تداسب را با موضوع تحقیا داشته ،بهعدوان مدا تحقیا استفاده شده است.

1. Analytical Hierarchy process
2. Thomas L. Saaty
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مشیها

مؤلفههایتأثیرگذاربراجرای 
خط

جدول.9
مؤلفههای تأثیرگذار بر اجرا
نام میل

سال

ماهی و
چگونگی تیورن
مشی

پرسمن و
ورلیاوسكی

1973

*

ون هورن و
ون میتر

1975

*

میلبری و
مك لوگین

1975

ررچارد المور

1980

هاگ وود
،لوئیس و
گان

1993

مازمانیان و
ساباتیر

1983

هاگ وود و
گان

1993

اهیاف
شفاف

مبانی
تئوررك

شرار
سیاسی،
اقتصادی
و اجتماعی

سا تار
سازمانی
مجری

منابع

ورژگیها/
گرارخ
مجرران

رابطه
عل و
معلولی

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

کثرت
نهادهای
اجراری

فرارنی
اجرا

قوانین و
مقررات
باالدستی

گروههای
ذینفع

مشكالت
فنی اجرا

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
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متلنی

1995

*

کالیستا

1995

*

*

هاول و
رامخ

2003

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

مكینیه

2005

*

*

*

*

*

بررنارد

2005

*

*

*

*

هیل

2007

*

وانیرسمن

2008

*

هیل

2010

*

برركلن

2016

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

مدبع :الوانی و شلویری931 ،

*

*
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کیفی دیشتر در نمودار  4ارائه شده است که عبارتاند از:

ددج مؤلفه مدا د وه

 .خطمشیگذاری حوزه انرژی و ماهیت آن؛
 .1شرایط محیطی؛
 .9سازمان مجریان و وی گیهای مجریان؛
 .4تثمین مدابع مالی در خطمشیهای حوزه نفت و گاز؛
 .1کدشگران حوزه نفت و گاز.
چهارده شاخص مورد ارزیابی در این مقاله شامل محورهای ذیل است:
 .خطمشیگذاری حوزه انرژی و ماهیت آن؛
 .1توجه به رهتار کدشگران حوزه نفت و گاز؛
 .9تحریمها؛
 .4تحوالت سیاسی مدطقهای؛
 .1تثمین مدابع مالی در خطمشیهای نفت و گاز؛
 .0وی گیهای رهتاری و شخصیتی مجریان؛
 .9توجه به نق

رسانههای جمعی؛

 .3توجه به ارزشهای اجتماعی جامعه هدف؛
 .3فهور هداوری جدید؛
 . 1حوادث غیرمترقبه؛
 .نظام اداری و بوروکراسی؛
 . 1تخصص و مهارت مجریان؛
 . 9اباارهای اجرای خطمشی؛
 . 4اجرای خطمشیهای حوزه نفت و گاز کشور.
 .5یافتهها و تجزیهوتحلیل دادهها
در مجموع  931نفر (حجم نمونه د وه ) با وی گیهای زیر درسشأدامههأای ایأن
تحقیا را داس دادهاند:
 تعداد  99نفر مرد و  04نفر زن که از نظأر درصأد هراوانأی  %39،3مأرد و % 0،1زن بودهاند؛
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 تعداد  9نفر مدرك تحصیلی دیپلم و زیر دیپلم 0 ،نفر هوق دیأپلم 91 ،نفأرلیسانا 31 ،نفر هوق لیسانا و  11نفر دکترا و باالتر داشتهاند؛
 -سابقه کار  139نفر بین  0تا  11ساا 90 ،نفر بین

تا  1سأاا 3 ،نفأر

 1تا  1ساا و  9نفر زیر  1ساا بوده است.
 سن  9نفر  91و کمتر 9 ،نفر بین  9تا  41ساا 34 ،نفأر بأین  4تأا 11ساا و  19نفر  1ساا به باال بوده است.
دادههأأای جمأأعآوریشأأده بأأا اسأأتفاده از نأأرماهاارهأأای تحلیأأل آمأأاری
تجایه وتحلیل شدند .ضأریب آلفأای کرونبأاخ ( )1/310نشأان داد کأه درسشأدامه
تحقیا از دایایی د وهشی کاهی برخوردار بأوده اسأت .بأرای روایأی درسشأدامه از
روش سدج

روایی محتوایی الوشه استفاده شده که میأاان نسأبت اعتبأار محتأوا

برای تمامی متییرها باالتر از  1/43بوده و همچدین شاخص اعتبار محتوا نیا بأاالی
 1/93بوده است که نشان از ساده ،واضح و مربوع بودن درس ها دارد.
در واقع هدف ،تحلیل عاملی تثییدی مدا مذکور با توجه به عوامل تثییرگأذار
بر اجرای خطمشیهای حوزه نفت و گاز کشور است .در بررسیهایی که بأر روی
مدا انجام گرهت ،عوامل تثییرگذار در قالب سؤاالت درسشدام تحقیا درسیده شأد
و درسشدامه ها در بین کدشگران حأوزه نفأت و گأاز کشأور توزیأع گردیأد .ابتأدا
بهمدظور اطمیدان از مداسب بودن دادهها از لحاظ کفایت نمونه برای تحلیأل عأاملی
از آزمون «کایار میر» و «بارتلت» اسأتفاده شأد .انأدازه کفایأت نمونأه و همچدأین
آزمون معداداری «کرویت» نمونه بارتلت نیأا در تحلیأل عأاملی توسأط نأرماهأاار
«اسدیاساس» به دست آمده است که نشاندهدده کاهی بودن تعأداد نمونأه بأرای
تحلیل عاملی و مداسب بودن دادهها برای تحلیل است .برای تعیأین تعأداد عوامأل
تحقیا ،سؤاالت درسشدامه را در تحلیل عاملی به شرح زیر بشأار بأردیم تأا تعأداد
عوامل تحقیا از طریا تحلیل عاملی در نرماهاار اسدیاساس مشأخص شأود کأه
این تحلیل ،دیشیده تحقیا و تعداد متییرهای مشدون در دیشیده را تثیید کرده اسأت.
ابعاد (عوامل) تثییرگذار در د وه

و همچدین آزمون کیاماو و بارتلأت بأه شأرح
1. SPSS & PLS
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جدوا  4است.
جدول.4آزمون:KMOوبارتلت
شا

ص کارزر -میر -اولكین )(Kaiser-Meyer-Olkin

تس بارتل

کای اسكوئر
درجه آزادی
معناداری

13936
211 23939
2195
13111

برای بررسی نرماا بودن و تداسب دادهها برای انجام تحلیأل عأاملی بأه ترتیأب از
آزمونهای کولموگروف -اسمیرنوف ،آزمون  Tو آزمون کیاماو و بارتلت اسأتفاده
شد .همانطور که نتایج یاهتهها در جدوا شماره  1نشان میدهد با توجه به سأطح
معدیداری و مقادیر  Tباالتر از  ،1توزیع دادهها نرماا بوده و از تداسب خوبی برای
تحلیل عاملی برخوردار است.

بیستوپنجم♦تابستان7931

77راهبرداقتصادی♦سالهشتم♦شماره
آزمونهایاسمیرنوف-کولموگروفوآزمونt

جدول.5نتایج


کولموگروف -اسمیرنوف
آماره Z

معناداری

مقیار t

مقیار بیشتررن
انحراف
13 61

13 61

-13 21

13986

13389

533966

تأمین منابع مالی

13 12

13189

-13 12

13559

138 5

11319

تحررمها

13 69

13 69

-13 1

13822

13362

393239

تحوالت منطقهای

13221

13 19

-13221

3226

13188

323693

حوادث غیرمترقبه

13 36

13 36

-13 19

13912

1361

513251

ظهور فناوری های جیری

132 3

132 3

-13 35

3 66

13 32

2139

نظام اداری و بوروکراسی

13 5

13 19

-13 51

139 8

135 3

133889

ورژگی رفتاری و شخصیتی مجرران

13 5

13199

-13 5

13926

13513

183995

تخصص و مهارت مجرران

13 9

13196

-13 91

13899

13291

29392

مشی

13 9

13 18

-13 9

1361

13919

1932 9

رفتار کنشگران حوزه نف و گاز

13 3

13189

-13 3

139 9

13693

193518

نقخ رسانههای جمعی

1318

13199

-13181

13185

13869

293983

ارزشهای اجتماعی جامعه هیف

13 26

13182

-13 26

1368

13929

2 31 3

13 66

13 16

-13 66

13819

13392

93 15

متغیر
مشی گذاری حوزه انرژی و ماهی آن

ابزارهای اجرای

اجرای

مشیها

بیشتررن
انحراف مثب

بیشتررن
انحراف منفی

مدبع :تحلیل آماری رساله دکترای محقا
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در ادامه از مدا معادالت ساختاری (بخ

ساختاری مدا) بهطأور اخأص تحلیأل

مسیر برای آزمون درس های تحقیأا اسأتفاده شأده اسأت .تحلیأل مسأیر (مأدا
ساختاری) تشدیشی است کأه روابأط بأین متییرهأای تحقیأا (مسأتقل ،میأانجی و
وابسته) را بهطور همزمان نشان میدهد .هدف از تحلیأل مسأیر ،شداسأایی علیأت
(تثییر) بین متییرهای مدا مفهومی تحقیا است.
خروجی بعدی یعدی نمودار  ،1مدا در حالت معداداری ضرایب و دارامترهای
بهدستآمده را نشان میدهد که تمامی ضرایب به دست آمده معدادار شدهاند؛ زیأرا
مقدار آزمأون معدأاداری بأارگتأر از  930یأا کوچأكتأر از  - 930نشأاندهدأده
معداداری بودن روابط است.
معنیداری
نمودار.5مدلمعادالتساختاریدرحالت 

برازش بخ

کلی مدا با معیار « »GoFصورت میگیرد؛ بدین معدی که توسط این

معیار ،محقا میتواند دا از بررسی برازش بخ

اندازهگیری و بخأ

سأاختاری

1. Goodness of fit
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مدا کلی د وه

خود ،برازش بخ

کلی را نیا کدتأرا کدأد .معیأار  GoFتوسأط

«تدهاوس و همشاران» ( )1114ابداع شده ،طبا هرموا زیر محاسبه میشود:
« »Communalityمیأأانگین اشأأتراك هأأر متییأأر اسأأت و کیفیأأت مأأدا بیرونأأی را
2
میسدجد R .میانگین ضرایب تعیین مربوع به هر متییأر ددهأان درونزا اسأت و
کیفیت مدا درونی را میسدجد و برای هر متییر درونزا بر طبا متییرهای ددهأانی
که آن را توضیح میدهدد ،محاسبه میشود وتالا و همشاران ( )1113سه مقأدار
 1911 ،191و  1990را به عدوان مقادیر ضعیف ،متوسط و قوی بأرای  GoFمعرهأی
کردهاند .در جدوا  0شاخصهای برازش مدا و نتایج مقایسه آن با مقأادیر مجأاز
نشان داده شده است.
اخصهایبرازشمدل

جدول.6ش
متغیر

F2

تحررمها

0.312

تحوالت سیاسی
فناوری جیری

-

Redundancy

0.274

حوادث غیرمترقبه

0.105

رفتار کنشگران حوزه نف و گاز
رسانههای جمعی

0.232
0.236

ارزشهای اجتماعی

0.248

تأمین سرماره

0.297

شا ص برازش کلی

0.443

GoF= 0.504

مدبع :رساله دکترای محقا

همان گونه که در جدوا  9مشاهده میکدیم با توجه به شرع تثیید هرضیه در حالت
معدیداری )x>1. 96, x<-1. 96( :از مجموع  9هرضیه،

هرضیه تثیید و  1هرضیه

رد شده است.

1. Tenenhaus
2. Wetzels
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جدول.1بررسیردیاتأییدشدنفرضیاتتحقیق
فرضیات
مشی گذاری حوزه انرژی و ماهی آن بر اجرای مشی گذاری حوزه انرژی
تحررمها بر مشیگذاری حوزه انرژی تأثیر دارد.
تحوالت سیاسی منطقهای بر مشیگذاری حوزه انرژی تأثیر دارد.
ظهور فناوریهای جیری بر مشیگذاری حوزه انرژی تأثیر دارد.
حوادث غیرمترقبه بر مشیگذاری حوزه انرژی تأثیر دارد.
نظام اداری و بوروکراس ی بر اجرای مشی تأثیر دارد.
ورژگیهای رفتاری و شخصیتی مجرران بر اجرای مشی تأثیر دارد.
ابزارهای اجرای مشی بر اجرای مشی تأثیر دارد.
تأمین منابع مالی بر اجرای مشی تأثیر دارد.
ارزشهای اجتماعی بر اجرای مشی تأثیر دارد.
توجه به نقخ رسانههای جمعی بر اجرای مشی تأثیر دارد.
رفتار کنشگران حوزه نف و گاز بر اجرای مشی تأثیر دارد.
ابزارهای اجرای مشی بر اجرای مشی تأثیر دارد.

تأثیر دارد.

ضررب مسیر
13665
-1315
-1311
1332

1331
13122
13351
13329
13322
13195
13122

معناداری
231
5381
3369
532
399
13158
2353
2362
2399
1365
336
5329
2362

وضعی
تأریی
تأریی
تأریی
تأریی
رد شیه
رد شیه
تأریی
تأریی
تأریی
تأریی
تأریی
تأریی
تأریی

با توجه به شاخصهای ارائهشده در جدوا  0میتوان گفت کأه مأدا دأ وه

از

برازش مداسبی برخوردار است .همچدین در این مقاله بأرای رتبأهبدأدی متییرهأای
اصلی مدا از درصد هراوانی کدهای اختصأادیاهتأه بأه مقولأههأای (متییرهأای)
اصلی با تحلیل مصاحبههای صورتدذیرهتأه بأا نأرماهأاار «مشسأدا»  ،روش

AHP

استفاده شده که بهوسیله نرماهاار «اکسپرت چویا» اجرا گشته است .در جدوا 3
رتبه هریك از متییرهای د وه

بأه روش  ،AHPضأریب مسأیر (ضأریب بتأا) و

درصد هراوانی آورده شده است:

1. maxqda
2. expert choice

بیستوپنجم♦تابستان7931

77راهبرداقتصادی♦سالهفتم♦شماره
رتبهبندیمتغیرهایتحقیقبهروش،AHPضریبمسیرودرصدفراوانی
جدول.8 
مقوله
تحررمها
ابزارهای اجرای مشی
تحوالت سیاسی منطقهای
بیتوجهی به رفتار کنشگران حوزه نف و گاز
تأمین منابع مالی در مشیهای نف و گاز
ورژگیها رفتاری و شخصیتی مجرران
بیتوجهی به ارزشهای اجتماعی جامعه هیف
بیتوجهی به نقخ رسانههای جمعی
ظهور فناوری جیری
تخصص و مهارت مجرران
حوادث غیرمترقبه
نظام اداری و بوروکراسی
اجرای مشیهای حوزه نف و گاز کشور

فراوانی
233
218
268
95
98
51
18
13
91
99
29
95

ضررب مسیر
-1،15
1،122
-1،11
1،11
1،399
1،31
13329
1،322
1،32
1،3 2

وزن هر متغیر در
13 19
13 35
13 3
13183
1319
13168
13163
131 9
13162
13156
1312
13119

AHP

مدبع :رساله دکترای محقا

همان طور که مفحظه میشود متییرهای خطمشی گذاری حأوزه انأرژی و ماهیأت
آن ،تحریمها ،اباارهای اجرای خطمشی ،تحوالت سیاسی مدطقهای ،توجه به رهتأار
کدشگران ،تثمین مالی در خأطمشأیهأای نفأت و گأاز و وی گأیهأای رهتأاری و
شخصیتی مجریان در آزمونهای تحلیل عاملی و  AHPبیشترین اولویت را دارند و
به این ترتیب مدا مدطقی تثییدشأده دأا از آزمأونهأای بخأ

کمّأی تحقیأا و

اولویت بددی عوامل مؤیر بر اجرای خطمشیهای حوزه نفت و گاز کشور بر طبأا
نمودار  0ارائه میشود.
نمودار.6مدلمنطقیتأییدشدهتحقیق
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 .6نتایج مرتبط با مدل
با توجه به هراوانی کدها و نتیجه آزمونهأای رتبأهبدأدی تحلیأل عأاملی (ضأریب
مسیر) و  AHPمددرج در جدوا  3باید گفت:
خطمشیگأذاری حأوزه انأرژی و ماهیأت آن ،تحأریمهأا ،اباارهأای اجأرای
خطمشی ،تحوالت سیاسی مدطقهای ،توجه به رهتار کدشگران حأوزه نفأت و گأاز،
تثمین مدابع مالی در خطمشیهای نفت و گاز ،وی گأیهأای رهتأاری و شخصأیتی
مجریان در خطمشی گذاری حوزه نفت و گاز کشور نسأبت بأه سأایر متییأرهأای
تحقیا از اولویت و اهمیت بساایی برخوردارند.
در این تحقیا ابتدا بر اساس د وه

کیفی با روش تئوری دادهبدیاد با استفاده

از مصاحبه های متعدد با خبرگان حوزه نفت و گاز و استخراج مدا دارادایمی و در
انتها مدا مدطقی تحقیا به مجموعهای از عوامل ایرگذار بر اجرای خأطمشأیهأای
حوزه نفت و گاز کشور دست یاهته ،در ادامه با استفاده از دأ وه

کمّأی و ابأاار

درسشدامه و تحلیلهای آماری متعدد بر روی دادههای جمعآوریشده ضمن تثییأد
مدا ،اولویتها و درجه اهمیت شاخصهای مؤیر بر اجرای خطمشیهأای حأوزه
نفت و گاز کشور نیا بر اساس درجه اهمیت تعیین شد و در دایأان بأا عدایأت بأه
بهره گیأری از روش دأ وه

کیفأی و مصأاحبه بأا خبرگأان (بأه روش دلفأی) و

بازمطالعه مصاحبههای د وه

کیفی اولیه که مدتج بأه اسأتخراج مأدا شأده بأود،

راهبردها و استرات یهایی به دست آمد که امشان اجرایی داشت و اجرا و عملیأاتی
کردن آنها موجب موهقیت دیادهسازی و اجرای خطمشیهای حأوزه نفأت و گأاز
کشور خواهد بود و در ذیل به آنها اشاره خواهد شد .از آنجایی که هر یك از این
راهبردها بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم تعیینکددده میاان توهیأا در اجأرای ایأن
سیاستها هستدد؛ ارزنده است کأه متولیأان امأر بأهدرسأتی اهتمأام الزم را بأرای
عملیاتی کردن آن ها و اهمیت دادن به عوامل مؤیر بر اجرای خأطمشأیهأای ایأن
حوزه داشته باشدد .در ادامه راهشارهای اجرایی برای موهقیأت در اجأرا و ارزیأابی
خطمشیهای حوزه نفت و گاز کشور و حتی در مقام بأازخورد بأرای بأازنگری و
تدوین این خطمشیها در آیدده به تفشیك شاخصهای مؤیر و دراهمیت بأه شأرح
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ذیل ارائه میشود:
 .9-6تأثیر خطمشیگذاری حوزه انرژی و ماهیت آن بر اجرای خطمشیها

از آنجایی که در این تحقیا ضأرورت توجأه بأه خأطمشأیگأذاری و ماهیأت آن
اولویت داشته و در یاهتأههأای محققأانی همچأون مازمانیأان و سأاباتیر ( ) 339و
هاولت و رام

( )1119نیا به اهمیت آن اشاره شده است ،راهبردهای عملیاتی و

اجرایی مرتبط با این شاخص را که متضمن اجرای موهقیأتآمیأا خأطمشأیهأای
حوزه نفت و گاز کشور خواهد بود به شرح ذیل دیشدهاد و ارائه میشود:
 ایجاد متولی مشخص بهمدظور سیاستگذاری جامع حوزه نفت و گاز؛
 متصدی بودن سیاستگذاران و درهیا از درگیر شدن در مقوله اجرا؛
 شفاهیت در اهداف خطمشیهای تدوینشده و داشتن قابلیت اجرا؛
 مطالعه و تحلیل روند تحوالت سیاسأی ،اقتصأادی ،اجتمأاعی ،هرهدگأی و
زیستمحیطی مدطقه و جهان و تثییر آن در تدوین و اجرای خطمشیهأای حأوزه
نفت و گاز؛
 چابأأكسأأازی در نظأأام بوروکراسأأی در جهأأت مأأؤیر کأأردن تأأدوین
خطمشیهای حوزه نفت و گاز.
 .2-6تأثیر تحریمها بر اجرای خطمشیها

ازآنجاییکه در این تحقیا ضرورت توجه به تثییر تحریمها بر اجرای خطمشأیهأا
از اولویت باالیی برخوردار بوده و تثکید بر این شأاخص بأا یاهتأههأای «مدظأور و
مصطفیدور» ( ) 931و «صیادی و برکشلی» (  ) 93نیا همسأو اسأت ،بأه همأین
دلیل راهبردهای عملیاتی و اجرایی مرتبط با این شاخص که اجأرای موهقیأتآمیأا
خطمشیهای حوزه نفت و گاز کشور را متضمن خواهد بود به شرح ذیل دیشأدهاد
و ارائه میشود:
 تقویت نهادهای تحقیقاتی و د وهشی بأه جهأت اسأتفاده از تأوان داخلأی
کشور در حوزه نفت و گاز؛
1. Hawlett & Ramesh
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 حمایت از سازندگان و تولیدکدددگان داخلی صدعت نفت و گاز؛
 ایجاد طرحهای مشترك با دولتهای مدطقهای؛
 تقویت بخ

خصوصی خارج از محدوده تحریم؛

 تیییر رویشرد دسأتگاه دیپلماسأی کشأور از اقأدامات صأرف سیاسأی بأه
اقدامات سیاسی -اقتصادی.
 .0-6تأثیر ابزارهای اجرا بر اجرای خطمشیها

ازآنجاییکه در این تحقیا ضأرورت توجأه بأه تأثییر اباارهأای اجأرا بأر اجأرای
خطمشیها از اولویت برخوردار و تثکیأد بأر ایأن شأاخص بأا یاهتأههأای الأوانی
( ،) 939هاولت و رام

( )1119نیا همسو است ،باید با بهکأارگیری راهبردهأای

عملیاتی و اجرایی ذیل ،نق
نفت و گاز بی

از دی

این شاخص در اجرای موها خطمشأیهأای حأوزه

مشاهده شود.

 ارتقای توانایی دولت در نظارت بر اجرای خطمشیهای حوزه نفت و گاز؛
 ایجأأاد راهشارهأأای تشأأویقی ،حمأأایتی ،ترغیبأأی و بازدارنأأدگی توسأأط
سیاستگذارا؛
 ارتقای نق

نظارتی دولت و درهیا از مجریگری؛

 استفاده دولت از اباار دستوری در شرایط خاد؛
 ارائه قوانین مجلا توأم با تضامین اجرا.
 .4-6تأثیر تحوالت سیاسی منطقهای بر اجرای خطمشیها

در این تحقیا ضأرورت توجأه بأه تأثییر تحأوالت سیاسأی مدطقأهای بأر اجأرای
خطمشیها اولویت داشته و تثکید بر این شاخص با یاهتههای «درخشأان» ( ) 93
و «هورن و میتر» ( ) 391نیا همسو بوده است؛ بر این اساس راهبردهای عملیأاتی
و اجرایی مرتبط با این شاخص که اجرای موهقیتآمیا خطمشیهای حوزه نفت و
گاز کشور را تضمین خواهد کرد به شرح ذیل دیشدهاد میشود:
 ایجاد مراکا کدترا و دای

تحوالت مدطقهای در حوزه نفت و گاز؛

 تیییر رویشرد دسأتگاه دیپلماسأی کشأور از اقأدامات صأرف سیاسأی بأه
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اقدامات سیاسی -اقتصادی؛
 اسأأتفاده قأأدرت بأأاالی امدیأأت انأأرژی و ایجأأاد تشأأشلهأأای مدطقأأهای
مشتركالمداهعی؛
 مشارکت و عضویت بیشتر در تششلهای حوزه انرژی مدطقهای و جهانی.
 .5-6تأثیر رفتار کنشگران حوزه نفت و گاز بر اجرای خطمشیها

از آنجایی که ضرورت توجه به تثییر رهتار کدشگران حوزه نفت و گأاز بأر اجأرای
خطمشیها در این تحقیا اولویت داشته و تثکید بأر ایأن شأاخص بأا یاهتأههأای
سأأاباتیر و مازمانیأأان ( ،) 339کالیسأأتا ( ) 331نیأأا همسأأو بأأوده اسأأت ،بایأأد
راهبردهای عملیاتی و اجرایی ذیل را بأهکأار بسأت تأا نقأ
اجرای موها خطمشیهای حوزه نفت و گاز بی

از دی

ایأن شأاخص را در

شاهد بود:

 ایجاد سازوکارهای تشویقی مشارکت کدشگران حوزه نفت و گاز در بخ
اجرای طرحها؛
 ایجاد هرصت مداخله کدشگران در تدوین و حتی اجأرای خأطمشأیهأای
حوزه نفت و گاز کشور؛
 اهاای

اعتماد عمومی به مشارکت و سرمایهگذاری در حوزه نفأت و گأاز

در کدشگران این حوزه؛
 برونسپاری و ایجاد هرصأتهأای خفقیأت و نأوآوری توسأط کدشأگران
حوزه نفت و گاز.
 .6-6تأثیر تأمین منابع مالی بر اجرای خطمشیها

ازآنجاییکه در این تحقیا توجه به تثییر تثمین مدابع مالی بر اجأرای خأطمشأیهأا
اولویت زیادی داشته و تثکید بر ایأن شأاخص بأا یاهتأههأای سأاباتیر و مازمانیأان
( ،) 330ون میتر و ون هورن ( ) 391و هاولت و رام

( )1119نیا همسو است،

راهبردهای عملیاتی و اجرایی مرتبط با این شاخص که ضامن اجرای موهقیتآمیأا
خطمشیهای حوزه نفت و گاز کشور خواهد بود ،به شرح ذیل دیشدهاد میشود:
 ایجاد اباارهای تشویقی مالی هماندد ماده  1قانون رهع موانع تولیأد بأرای
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تثمین مالی طرحها و تضمین برگشت سرمای سرمایهگذاران؛
 تدوین سیاستهای ترغیبی برای هدایت نقدیدگی جامعه به حأوزه نفأت و
گاز؛
 کاه

ریسك سرمایهگذاری در حوزه نفت و گاز؛

 مشارکت بخ

خصوصی و سرمایهگذاران در اجرای سیاستهأای حأوزه

نفت و گاز؛
 ایجاد زیرساختهای قانونی و مالی الزم برای تثمین مالی دروژهها از مدأابع
داخلی؛
 دی بیدی سازوکار مالی و بودجهای مورد نیاز برای اجرای خأطمشأیهأای
حوزه نفت و گاز.
 .7-6تأثیر ویژگیهای رفتاری و شخصیتی مجریان بر اجرای خطمشیها

در این تحقیا ضرورت توجه به تثییر وی گیهای رهتاری و شخصیتی مجریأان بأر
اجرای خطمشیها از اولویت باالیی برخوردار بوده و تثکیأد بأر ایأن شأاخص بأا
یاهتههای قلیدور و همشاران ( ،) 931مشیدده ( ،)1111بریدارد ( )1111و اعرابی و
رزقی ،رستمی ( ) 934نیا همسو است ،به همأین مدظأور راهبردهأای عملیأاتی و
اجرایی مرتبط با این شاخص که متضمن اجرای موهقیتآمیا خطمشیهأای حأوزه
نفت و گاز کشور خواهد بود به شرح ذیل دیشدهاد میشود:
 شفاف و روشن بودن اهداف و چگأونگی اجأرای آن بأهمدظأور درهیأا از
تفسیر به رأی توسط مجریان؛
 خودداری مجریان از اعماانظر شخصی در تصمیمات مربوع به اجرا؛
 آگاهی و درك صحیح دستورات از سوی مجریان؛
 ایجاد سازوکار ارتقای احساس مسئولیت و تعهد در بین مجریان؛
 ترغیب مجریان به طرز تلقی و نگرش مثبت آنان نسبت به خطمشیها.
جمعبندی و پیشنهادها
در این تحقیا ابتدا اولویتبددی عوامل مؤیر بر اجرای خطمشیهای حوزه نفأت و
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گاز کشور مشخص و سپا نتایج آن به تفصیل بیان شد و در ادامأه دیشأدهادهأای
محقا برای عملیاتی ساختن مدا و راهبردهای عملیاتی ارائه گردید .بأرای اجأرای
برنامههای عملیاتی در حوزه نفت و گاز کشور باید الااماتی را در نظأر داشأت کأه
مهمتریم آنها عبارتاند از:
 احیای شأورای عأالی انأرژی کشور؛
 تششیل نهاد مستقل نظارتی حوزه انرژی مستقل از سازمانهای دولتی؛
 تقویت ،سازماندهی و حمایت انجمنها و نهادهأای مأردمنهأاد هعأأاا در
حوزه نفت و گاز؛
 تخصیص ردیف بودجهای مستقل یا خط اعتباری جذب سأرمایه و تأثمین
مالی طرحهای حأوزه نفت و گاز؛
 ایجاد شبشه تحقیقات سیاست گأذاری جأأامع انأأرژی کشأأور بأا هأدف
گردآوری نتایج تحقیقات؛
 توانمددسازی ،آموزش و تجدید ساختار سازمان های مجری سیاست هأا در
دولت؛
 استفاده از فرهیتهای بخ

خصوصی و کدشگران حوزه نفت و گاز؛

 ایجاد مرجع واحد برای ارائه آمار و اطفعات حوزه نفت؛
 ایجاد مرکا مطالعات حوزه انرژی بأرای بررسأی تأثییر شأرایط محیطأی و
ایرات آن بر اجرای خط مشی های حوزه انرژی کشور.
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