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جستارگشایی
بيگمان تحریمهای اقتصادی بینالمللي علیه ایران یکي از عوامل مرؤثر در رکرود صرنعت نفرت
ایران است ،اما به باور بسیاری از تحلیلگران و کارشناسران ،رکرود صرنعت نفرت بره متغیرهرای
مستقل متعددی وابسته است .در این بین ،سوء مدیریت در سمد دولت و در سمد وزارت نفت
در زمره مهمترین عوامل تأثیرگذار در رکود صنعت نفت عنوان شده؛ به طوریکه بردون اصرال
ساختار مدیریتي نمي توان به موفقیت روند توسعه امیدوار بود.در مدیریت عموميتررین تعریر ،
فرایند برنامهریزی ،سازماندهي ،هدایت و نظارت بر کار اعضای سرازمان و کراربرد کلیره منرابع
قابل دسترسي برای رسیدن به هدفهای تعیینشده سازمان اطالق ميشود (اصغری.)1:1386 ،
پس اگر اهداف تعیینشده سازمان به دلیل ضع در هر یک از موارد ممر شده در این تعریر
محق نشود ،نشان از وجود سوء مدیریت در سازمان دارد .عالوه بر این ،باید رونردها و تغییررات
نوظهور ،به ویژه در زمینه تکنولرویی وددددرههرای زیسرتمحیمري را نیرز مرد نظرر قررار داد.
" پیشرفت در تکنولویی به طور طبیعري تحرت نروا خاصري از نهادهرای اقتصرادی فراگیرر ر
ميدهد و توسعه ميیابد؛ نهادهایي که مشوقهرا و فرصرتهرای مربروب بره نروآوری و فعالیرت
اقتصادی را در سمد وسیعي از جامعه ایجاد ميکنند"(عجمادلو .)50:1395 ،گذار تردریجي بره
سوی این نوا نهادها با وجود آنکه ضرورتي انکارناپذیر است ،اما بزرگترین چالش برای نهادهای
اقتصادی موجود ،به ویژه در کشورهای صادرکننده نفت بهشمار مريآیرد .البتره در حروزه نفرت
گروهي به دیر از تحریم و سوء مدیریت ،تحوالت بازار نفت را نیز در رکود و رون صرنعت نفرت
هر کشوری مؤثر ميدانند.
با وجود آنکه نميتوان آمار دقیقي را در مورد میزان تأثیرگذاری هر کدا از عوامل باال ارائره
داد؛ اما ميتوان با استفاده از فنون آماری وزن تقریبي هر کدا را مش
بر اسا

نظرسنجي و رو

عوامل مش

کرد .در این نوشرتار،

تحلیل سلسله مراتبي1مؤثرترین عوامل شناسایي و وزن هر کردا از

شده است و ميتواند راهنمایي کاربردی بررای سیاسرتگرذاران و برنامرهریرزان

صنعت نفت به عنوان موتور پیشران توسعه کشور باشد .بررسيهای انجا شرده بیرانگر آن اسرت
که تاکنون تحقیقات بر اسا

تحلیلهای آماری و اثبراتي در ایرن زمینره صرورت نگرفتره و در

بعضي از تحقیقات به گردآوری شاخ ها اکتفا شده است .تش ی

و اولویتبندی هرر کردا از

عوامل باال برای بازکردن گرههای پیچیده منت به رکود صنعت نفت ایران بسریار حرائز اهمیرت
است و هدف از مقاله حاضر نیز همین است .در این مقاله از فنون پیشرفته آماری بررای آزمرون

)1. Analytical Hierarchy Process (AHP
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این فرضیه که سوءمدیریت در سمد کالن کشور و در صرنعت نفرت پیامردهای منفري بریش از
تحریمهای خارجي داشته ،استفاده ميشود.
از آنجا که هدف این پژوهش شناسایي عوامل مؤثر بر رکود صنعت نفرت ایرران در ده سرال
گذشته و میزان وزن این عوامل با هدف ارائه نگرشي واقعگرایانه بررای بررسري وضرع موجرود و
همچنین رفع موانع و انجا اصالحات نهادی و ساختاری مورد نیاز برای توسعه صنعت نفرت در
آینده است  ،این تحقی در زمره تحقیقات کاربردی و از لحاظ نحوه گردآوری دادههرا ،در زمرره
تحقیقات توصیفي جای ميگیررد .گرردآوری اطالعرات در ایرن تحقیر  ،بره رو
پرسشنامه و مصاحبه عمی با صاحبنظران اسرت.در ایرن راسرتا ،رو
پیمایشي یا زمینه یابي است .رو

کتاب انرهای،

تحقیر مقالره حاضرر،

پیمایشي یا زمینهیابي ،مشاهده پدیده ها به منظور معنا دادن

به جنبههای م تل اطالعات جمعآوری شده است (حسنزاده.)142 :1387 ،
جامعه آماری پژوهش .جامعه آماری پژوهش حاضر که تجربه مناسبي در زمینره وضرعیت
صنعت نفت کشور دارد ،کارشناسان و مدیران ارشد صنعت نفت است کره در ایرن برین از 150
نفر نظرسنجي شده است .نهاد هایي که در جامعه آماری پژوهش قرار داشتهاند ،عبارتند از ستاد
وزارت نفت ،شرکت ملي نفت ایران ،شرکت ملي گاز ایران ،شرکت ملي پاالیش و پ ش ایرران و
صاحبنظران حوزه صنعت نفت ایران.
تعیین حجم نمونه و روش نمونهگیری پژوهش .با توجه به نظریرات نمونرهگیرری بررای
جامعه محدود ،فرمول تعیین حجم نمونه عبارت است از:
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( Z0.025بیشررترین مقرردار انحررراف معیررار پاسررخهررا برره سرؤاالت پرسشررنامه کرره برابررر
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2/94است ).و ( d= 0/5حداکثر خمای برآورد متوسط نظرات خبرگان به پرسرشهرای م تلر
پرسشنامه) ،در نظر گرفته شده است (سرمد و همکاران .)1376 ،درنهایت با جایگذاری مقادیر
ذکرشده حجم نمونه n=71 ،حاصل شد که درنهایتتعرداد  76پرسشرنامه دریافرت شرده و مرورد
تجزیهوتحلیل قرار گرفت .در این تحقی سعي گردید افرادی که اشراف باالیي بر موضوا دارنرد
در نمونه آماری انت اب شوند.
ابزار گردآوری اطالعات .بررای جمرعآوری اطالعرات از ابزارهرای :ممالعرات کتاب انره ای
(بررسي اسناد و مدارك ،آرشیوها ،مقاالت پژوهشي و پایاننامههای داخلري و خرارجي و دیرره)،
مصاحبهها و پرسشنامه استفاده شد .پرسشرنامه در دو بعرد محریط خرارجي و محریط داخلري
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طراحي شده است .در بعد محیط خارجي دو مؤلفه تحریمها و بازارهای جهراني نفرت و در بعرد
محیط داخلي ،دو مؤلفه مدیریت کالن کشور و مدیریت داخل صنعت نفت کشور در نظر گرفتره
شد .میزان تأثیر شاخ های ابعاد مذکور بر رکود صنعت نفت کشرور ،برر طبر طیر لیکررت
دهتایي از صاحبنظران پرسیده شد .برای سنجش روایي پرسشنامه ،روایي محتوا به کرار گرفتره
شد.
روایی پژوهش .در این تحقی  ،قبل از توزیع پرسشنامه طراحيشده ،برای صرحت روایري،
پرسشنامه مورد قضاوت استادان راهنما ،مشاور و تعدادی از مت صصان و افراد خبره قرار گرفت.
بر اسا

نظرخواهي ،اصالحات الز در پرسشنامه اعمال شد.

پایایی پژوهش .برای بررسي پایایي پرسشنامه از ضریب آلفای کرونبا استفاده مريشرود.
مقدار ضریب آلفای کرونبا در مؤلفههرای م تلر از حردود  87درصرد ترا حردود  94درصرد
بهدست آمده است که مقادیر بسیار مناسبي ميباشند.
نگاره شماره ( -)1مؤلفههای پژوهش
ردیف
1
2
3
4

مؤلفه
تحریمها
بازارهای جهاني نفت
مدیریت دولت
مدیریت داخل صنعت نفت کشور

مقدار آلفای کرونباخ
0/869
0/918
0/88
0/941

(منبع :نویسندگان)

یافته هاای تحقیا  .در ایرن ب ش،پرس از بررسري وضرعیت دموگرافیرک صراحبنظران،
شاخ های ممر بر رکود صنعت نفت ایران طي ده سال گذشرته در ابعراد م تلر داخلري و
خارجي با استفاده از تحلیلهای توصیفي (میانگین و انحراف معیار) و نیز تحلیلهای استنباطي
(آزمون  tو آزمون فریدمن) مورد ارزیابي قرار گرفتند .در ادامره برا اسرتفاده از تکنیرک تحلیرل
عاملي تأییدی و کاربرد نر افزار لیزرل ،یک مدل شامل ابعراد و شراخ هرای محریط داخلري و
محیط خارجي برای آزمون مدل تحقی و نیز ارزیابي ارتباب (همبسرتگي) برین ابعراد م تلر
محیط داخلي و خارجي مورد بررسري قررار گرفتره اسرت .در نهایرت برا اسرتفاده رو

تحلیرل

سلسلهمراتبي ) (AHPوزن ابعاد و شاخ های نهایي توسط افراد خبره تعیین شده است.
الف) وضعیت دموگرافیك افراد مورد پژوهش
 23/7درصد افراد مورد پژوهش دارای سابقه کار کمتر از  10سال 22/4 ،درصد بین  10تا
 20سال و  53/9درصد دارای سابقه کار باالی  20سال ميباشند.
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 34/7درصررد افررراد مررورد پررژوهش دارای مرردرك تحصرریلي کارشناسرري 50/7 ،درصررد
کارشناسي ارشد و  14/7درصد دارای مدرك تحصیلي دکترا ميباشند.
 24/3درصد افراد مورد پژوهش دارای سابقه کار کمتر از  10سال 25/7 ،درصد بین  10تا
 20سال و  50درصد دارای سابقه کار باالی  20سال در صنعت نفت ميباشند.
ب) آمار استنباطی سؤاالت پرسشنامه
در ادامه ابتدا بر اسا

آزمون ( tعليبابایي ،)1 :1396 ،مؤثرترین عوامل تأثیرگذار برر رکرود

صنعت نفت کشور تعیین شده و در ادامه بر اسا

آزمون فریدمن ،عوامل مؤثر بر رکود صرنعت

نفت کشور در ابعاد م تل اولویتبندی ميشوند.

 .1آزمون  tبرای یافتن مؤثرترین عوامل تأثیرگذار بر رکود صانعت نفات
کشور
با توجه به اینکه مقدار سمد معنيداری آزمون برایعوامل تحریمهای امریکا بر علیه ب رشهرای
مالي و بانکي ،تحریمهای امریکا بر سرمایهگذاری ،همراهي دیگر کشورها با برنامههای تحریمري
سازمان ملل و نیز برخي از کشورها و فرصتطلبي آنها از شرایط تحریمي ،تحریمهرای اتحادیره
اروپا بر ب شهای مالي و بانکي ،تحریمهای اتحادیه اروپا بر سرمایهگذاری ،افزایش خمرپرذیری
سرمایهگذاری در صنعت نفت به علت تحریمهرا و خرروو و عرد سررمایهگرذاری شررکتهرای
اروپایي و آمریکایي تحتتأثیر تحریمها کمتر از  0/05است ،بنابراین با اطمینان  95درصد تأثیر
این عوامل بر رکود صنعت نفت کشور از حد زیاد ،بیشتر است.
با توجه به اینکه مقدار سمد معنيداری آزمون برای همره عوامرل خرارجي (بعرد بازارهرای
جهاني نفت) ،بیشتر از  0/05است ،بنابراین با اطمینان  95درصد ترأثیر ایرن عوامرل برر رکرود
صنعت نفت کشور از حد زیاد ،کمتر است.
با توجه به اینکه مقردار سرمد معنريداری آزمرون بررای عوامرل بحررانآفرینري در سرمد
بینالمللي ،عد هماهنگي ب شهای قانونگذاری و اجرایي در انمباق قوانین بر اسرا

شررایط

تحررریم ،عررد همرراهنگي بررین نهادهررای مررالي ،بررانکي ،نظررارتي و اجرایرري ،رونررد نررامملوب
خصوصيسازی ،ات اذ سیاستهای ناکارامد و اشتباه اقتصرادی در ب رشهرای بازرگراني ،ارزی،
پولي و مالي ،عد پایبندی به اخالق سیاسي و مدیریتي ،نبود نظا دیدهبراني کارامرد برا هردف
جلوگیری از دافلگیری از تحوالت سیاسي ،اقتصادی ،اجتماعي و شناسایي فرصتهرا و تهدیردها
و فساد مالي و اداری کمتر از  0/05است ،بنابراین با اطمینان  95درصرد ترأثیر ایرن عوامرل برر
رکود صنعت نفت کشور از حد زیاد ،بیشتر است.
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با توجه به اینکه مقدار سمد معنيداری آزمون برای عوامل کاهش سهم شرکت ملي نفت از
درآمدهای صادراتي در پي کاهش صرادرات ،سروء مردیریت در اجررای طرر هرای توسرعهای و
افزایش بيرویه هزینههرا ،تغییررات گسرترده وزرا ،معاونران و مردیران میراني ،عرد ارتبراب برا
پیمانکاران برینالمللري و اسرتفاده از پیمانکراران کرمتجربره داخلري و خرارجي ،اولویرتبنردی
دیرمنمقي در اجرای طر ها ،کمبود و سوءمدیریت در استفاده از منرابع مرالي و فسراد مرالي و
اداری ،افزایش تعداد داللهای نفتي و سوءاستفاده افراد سرودجو ،عرد برگرزاری مناقصرههرای
شفاف ،مدیریت نامملوب منابع انساني و مهاجرت ن بگان و مت صصان ،اولویت منرافع حزبري و
سیاسي بر منافع سازمان ،سوءمردیریت در اسرتفاده از دیملماسري چندجانبره و دیردگاه منفري
مدیران ارشد دیرنفتي نسبت به مت صصان نفرت و بررعکس کمترر از  0/05اسرت ،بنرابراین برا
اطمینان  95درصد تأثیر این عوامل بر رکود صنعت نفت کشور از حد زیاد ،بیشتر است.

 .2آزمون فریدمن برای اولویتبندی عوامل مؤثر بر رکاود صانعت نفات
ایران در ابعاد مختلف
نگاره شماره ( -)2اولویتبندی عوامل خارجی (بعد تحریمها) بر رکود صنعت نفت کشور
اولویت

عوامل خارجی (بعد تحریمها) مؤثر بر رکود صنعت نفت کشور

1
2
3

تحریمهای امریکا علیه ب شهای مالي و بانکي
تحریمهای اتحادیه اروپا بر ب شهای مالي و بانکي
خروو و عد سرمایهگرذاری شررکتهرای اروپرایي و آمریکرایي تحرتترأثیر
تحریمها
افزایش خمرپذیری سرمایهگذاری در صنعت نفت به علت تحریمها
تحریمهای اتحادیه اروپا بر سرمایهگذاری
تحریمهای امریکا بر سرمایهگذاری
همراهي دیگر کشورها با برنامههای تحریمري سرازمان ملرل و نیرز برخري از
کشورها و فرصتطلبي آنها از شرایط تحریمي
تحریمهای آمریکا بر انتقال فناوری
تحریمهای اتحادیه اروپا بر انتقال فناوری
تحریمهای آمریکا بر کشتیراني
تحریمهای سازمان ملل
تحریمهای اتحادیه اروپا بر کشتیراني
تحریمهای آ مریکا و اتحادیه اروپا بر ترانزیت نفت و گاز ایران از طری خموب
لوله (مشارکت ایران در نابوکو و یا ایجاد مانع در طر آی.پي)

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

(منبع :نویسندگان)

میانگین
رتبه
9.12
8.76
8.69
7.92
7.48
7.47
7.19
7
6.24
5.45
5.41
5.29
4.98
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مقادیر بزرگ میانگین رتبه ،به معنای تأثیر باالی عامل مورد نظر بر رکود صنعت نفت کشور
در ده سال گذشته است.
با توجه به نتای آزمون فریدون (عماني و نوریوندی )83-85 :1393 ،کره در آن آمراره کرا
دو برابر  136/6با  12درجه آزادی حاصل شده و دارای سمد معنيداری صفراسرت ،لرذا برا 95
درصد اطمینان ،عوامل خارجي مؤثر بر رکود صنعت نفت کشور در بعد تحریمها تأثیر متفراوتي
دارند .عوامل تحریمهای آمریکا علیه ب شهای مالي و برانکي و تحرریمهرای اتحادیره اروپرا برر
ب شهای مالي و بانکي دارای بیشترین تأثیر و عوامل تحرریمهرای امریکرا و اتحادیره اروپرا برر
ترانزیت نفت و گاز ایران از طری خموب لوله (مشارکت ایران در نابوکو و یا ایجاد مانع در طر
آی پي) و تحریمهای اتحادیه اروپا بر کشتیراني دارای کمترین تأثیر بر رکود صنعت نفت کشور
طي ده سال گذشته بودهاند.
نگاره شماره ( -)3اولویتبندی عوامل خارجی (بعد بازارهای جهانی نفت) بر رکود
صنعت نفت کشور
عوامل خارجی (بعد بازارهای جهانی نفت) مؤثر بر رکود صنعت نفت
اولویت
کشور
کاهش قدرت رقابتي ایران در بازارهای جهاني نفت
1
محدودیت در استفاده از دیملماسي در سازمانهای بینالمللي
2
نگراني در مورد کمبود سرمایهگذاری در ب ش باالدستي و کاهش عرضه در
3
میانمدت و بلندمدت
رکود اقتصاد جهاني
4
تغییر جغرافیای عرضه و تقاضا
5
تنشهای یئوپلیتیکي از جمله بهار عربي و بحران اوکراین
6
نگراني از برهمخوردن توازن بین عرضه و تقاضای نفت
7
افزایش تولید انرییهای جایگزین
8

میانگین
رتبه
6.28
5.67
5.19
4.33
4.13
3.78
3.33
3.31

(منبع :نویسندگان)

مقادیر بزرگ میانگین رتبه ،به معنای تأثیر باالی عامل مورد نظر بر رکود صنعت نفت کشور
در ده سال گذشته است.
با توجه به نتای آزمون فریدمن که در آن آماره کا دو برابر  120برا  7درجره آزادی حاصرل
شده و دارای سمد معنيداری صفر است ،لذا با  95درصد اطمینران ،عوامرل خرارجي مرؤثر برر
رکود صنعت نفت کشور در بعد بازارهای جهاني نفت تأثیر متفاوتي دارند .عوامل کراهش قردرت

رقابتي ایران در بازارهای جهاني نفرت و محردودیت در اسرتفاده از دیملماسري در سرازمانهرای
بینالمللي دارای بیشرترین ترأثیر و عوامرل افرزایش تولیرد انررییهرای جرایگزین و نگرانري از
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برهمخوردن توازن بین عرضه و تقاضای نفت دارای کمترین تأثیر بر رکود صرنعت نفرت کشرور
طي ده سال گذشته بودهاند.
نگاره شماره ( -)4اولویتبندی عوامل داخلی (بعد مدیریت دولت) بر رکود صنعت
نفت کشور
اولویت عوامل خارجی (بعد مدیریت دولت) مؤثر بر رکود صنعت نفت کشور
1
2
3
4
5
6
7
8
9

نبود نظا دیدهباني کارامد با هدف جلوگیری از دافلگیری از تحوالت
سیاسي ،اقتصادی ،اجتماعي و شناسایي فرصتها و تهدیدها
ات اذ سیاستهای ناکارامد و اشتباه اقتصادی در ب شهای بازرگاني ،ارزی،
پولي و مالي
عد پایبندی به اخالق سیاسي و مدیریتي
بحرانآفریني در سمد بینالمللي
روند نامملوب خصوصيسازی
عد هماهنگي ب شهای قانونگذاری و اجرایي در انمباق قوانین براسا
شرایط تحریم
فساد مالي و اداری
عد هماهنگي بین نهادهای مالي ،بانکي ،نظارتي و اجرایي
هدفمندی یارانهها

میانگین
رتبه
6.21
5.46
5.16
5.13
5.1
4.97
4.95
4.94
3.08

(منبع :نویسندگان)

مقادیر بزرگ میانگین رتبه ،به معنای تأثیر باالی عامل مورد نظر بر رکود صنعت نفت کشور
در ده سال گذشته است.
با توجه به نتای آزمون فریدمن که در آن آماره کا دو برابر  61/7با  8درجره آزادی حاصرل
شده و دارای سمد معنيداری صفر است ،لذا با  95درصد اطمینان ،عوامل داخلي مؤثر بر رکود
صنعت نفت کشور در بعد مدیریت دولت تأثیر متفراوتي دارنرد .عوامرل «نبرود نظرا دیردهبراني
کارامد با هدف جلوگیری از درافلگیری از تحروالت سیاسري ،اقتصرادی ،اجتمراعي و شناسرایي
فرصتها و تهدیدها» و «ات اذ سیاستهای ناکارامد و اشتباه اقتصادی در ب شهرای بازرگراني،
ارزی ،پولي و مالي» دارای بیشترین تأثیر و عوامل «هدفمندی یارانهها» و «عد هماهنگي برین
نهادهای مالي ،بانکي ،نظارتي و اجرایي» دارای کمترین تأثیر بر رکود صنعت نفت کشور طي ده
سال گذشته بودهاند.
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نگاره شماره ( -)5اولویتبندی عوامل داخلی (بعد مدیریت داخل صنعت نفت کشور)
بر رکود صنعت نفت کشور
عوامل داخلی (بعد مدیریت داخل صنعت نفت کشور) مؤثر بر رکاود میانگین
اولویت
رتبه
صنعت نفت کشور
9.84
سوءمدیریت در اجرای طر های توسعهای و افزایش بيرویه هزینهها
1
9.72
مدیریت نامملوب منابع انساني و مهاجرت ن بگان و مت صصان
2
9.57
تغییرات گسترده وزرا ،معاونان و مدیران میاني
3
عد ارتباب با پیمانکاران بینالمللي و استفاده از پیمانکاران نراالی داخلري و
9.5
4
خارجي
8.6
افزایش تعداد داللهای نفتي و سوءاستفاده افراد سودجو
5
8.43
کمبود و سوءمدیریت در استفاده از منابع مالي و فساد مالي و اداری
6
8.34
اولویت منافع حزبي و سیاسي بر منافع سازمان
7
8.09
اولویتبندی دیرمنمقي در اجرای طر ها
8
7.55
دیدگاه منفي مدیران ارشد دیرنفتي نسبت به مت صصان نفت و برعکس
9
7.49
ضع قراردادهای نفتي و عد انمباق آن با شرایط موجود
10
7.25
کاهش سهم شرکت ملي نفت از درآمدهای صادراتي در پي کاهش صادرات
11
7.21
سوءمدیریت در استفاده از دیملماسي چندجانبه
12
7.14
عد برگزاری مناقصههای شفاف
13
6.17
سوءمدیریت در بازاریابي و فرو نفت خا
14
5.09
کیفیت پایین ساخت تجهیزات داخلي
15
(منبع :نویسندگان)

مقادیر بزرگ میانگین رتبه ،به معنای تأثیر باالی عامل مورد نظر بر رکود صنعت نفت کشور
در ده سال گذشته است.
با توجه به نتای آزمون فریدمن کره در آن آمراره کرا دو برابرر  109/2برا  14درجره آزادی
حاصل شده و دارای سمد معنيداری صفراست ،لذا با  95درصد اطمینان ،عوامل داخلري مرؤثر
بر رکود صنعت نفت کشور در بعد مدیریت داخل صنعت نفت کشور تأثیر متفاوتي دارند .عوامل
سوءمدیریت در اجرای طر های توسعهای و افزایش بيرویه هزینهها و مدیریت نامملوب منرابع
انساني و مهاجرت ن بگان و مت صصران دارای بیشرترین ترأثیر و عواملکیفیرت پرایین سراخت
تجهیزات داخلي و سوءمدیریت در بازاریابي و فرو
صنعت نفت کشور طي ده سال گذشته بودهاند.

نفت خرا دارای کمتررین ترأثیر برر رکرود

 68موانع توسعه صنعت نفت در آینده با بررسي عوامل رکود صنعت ایران

 .3تحلیل عاملی تأییدی
در این ب ش ،مدل نظری تحقی مورد بررسي قرار ميگیرد .در ایرن بررسري ،مردل برر اسرا
میزان تأثیر عوامل در ابعاد م تل بر رکود صنعت نفت کشور در طي ده سال گذشرته طراحري
شده است .در این مدل روابط بین دو بعد داخلي و یک بعد خارجي با یکدیگر نیرز لحراظ شرده
است.
و تعیین عوامل هر یک از ابعاد داخلي و خارجي بر اسرا

رویکرد بهکاررفته برای تش ی

آزمون فریدمن بوده است که در آن هفت عامل ن ست (مؤثرتر) هر بعد ،انت اب شدهاند و بررای
تأیید الگوی نهایي مورد استفاده قرار گرفتهاند.
الگوی نهایي ،شامل  18بار عاملي و  18واریرانس خمرای انردازهگیرری در سره بعرد و سره
همبستگي میان ابعاد داخلي و خارجي مؤثر بر رکود صنعت نفت ایران است.

 .4الگوی تحقی  :انتخاب هفت شاخص مؤثر از هر بعد محیط داخلای بار
اساس آزمون فریدمن
بر اسا

نتای آزمون فریدمن ،شاخ های زیر که میزان تأثیرشان بر رکود صنعت نفرت ایرران

نسبت به سایر شاخ ها بیشتر است ،در الگوی مورد استفاده قرار گرفترهانرد کره درنهایرت برا
استفاده از تحلیل عاملي تأییدی ،الگوی نهایي به همراه ضرایب و مقادیر همبسرتگي برین ابعراد
م تل مش

ميشود.

نگاره شماره ( -)6فهرست متغیرهای استفادهشده در الگوی تحقی
a2

تحریمهای امریکا علیه ب شهای مالي و بانکي

a3

تحریمهای امریکا بر سرمایهگذاری

محیط خارجی:

a7

تحریمهای اتحادیه اروپا بر ب شهای مالي و بانکي

شاخصهای بعد

a8

تحریمهای اتحادیه اروپا بر سرمایهگذاری

تحریمها

a12

افزایش خمرپذیری سرمایهگذاری در صنعت نفت به علت تحریمها

a13

خروو و عد سرمایهگذاری شرکتهای اروپایي و آمریکایي تحت تأثیر

محیط داخلی:

تحریمها

c1

بحرانآفریني در سمد بینالمللي

c2

عد هماهنگي ب شهای قانون گذاری و اجرایي در انمباق قوانین بر
اسا

شرایط تحریم

شاخصهای بعد

c4

روند نامملوب خصوصيسازی

مدیریت کالن کشور

c6

ات اذ سیاستهای ناکارا مد و اشتباه اقتصادی در ب شهای بازرگاني،

c7

ارزی ،پولي و مالي
عد پایبندی به اخالق سیاسي و مدیریتي
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c8

سیاسي ،اقتصادی ،اجتماعي و شناسایي فرصتها و تهدیدها

2d
3d

تغییرات گسترده وزرا ،معاونان و مدیران میاني

6d

کمبود و سوءمدیریت در استفاده از منابع مالي و فساد مالي و اداری

7d

افزایش تعداد داللهای نفتي و سوءاستفاده افراد سودجو

10d

مدیریت نامملوب منابع انساني و مهاجرت ن بگان و مت صصان

شاخصهای بعد
مدیریت داخل
صنعت نفت کشور

نبود نظا دیدهباني کارا مد با هدف جلوگیری از دافلگیری از تحوالت
سوءمدیریت در اجرای پرویههای توسعهای و افزایش بيرویه هزینهها

محیط داخلی:
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(منبع :نویسندگان)

با توجه به نتای نر افزار لیزرل ،نمودار الگوی نظری تحقیر بره شرر زیرر اسرت .در ایرن
نمودار بارهای عاملي بین هر شاخ

و بعد مربوطه و نیز ارتباب (همبستگي) بین ابعاد مش

است (رامینمهر.)1393 ،
نمودار (-)1الگوی نظری تحقی

(منبع :نویسندگان)

با توجه به مقدار کا ( 2که به لحاظ فني شاخ

بدی براز

است) در براز

مردل عراملي

تأییدی باال که برابر  95/38با  96درجه آزادی و سمد معنيداری  0/49است ،لرذا آمراره کرای
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اسکوئر معنيدار نیست .بنابراین مدل عاملي تأییدی تدوینشده برهوسریله دادههرای واریرانس-
کواریانس نمونهای حمایت و تأیید ميشرود .مقردار  ،RMSEAریشره میرانگین مربعرات خمرای
برآورد است که مقادیر کمتر از  0/05یک براز
شاخ

خوب را نشان ميدهد .در مدل باال ،مقدار این

 0/000است که مقدار بسیار مناسبي است.

با توجه به نتای بهدستآمده از برراز

الگروی براال ،همره عوامرل (شراخ هرای) در نظرر

گرفتهشده در ابعاد م تل با اطمینان حداقل  95درصد دارای ارتباب (بار عراملي) معنريدار برا
بعد خود ميباشند .بهگونهای که در این الگو ،عامل تحریمهای امریکا بر سررمایهگرذاری برا برار
عاملي  1/39دارای بیشترین ارتباب با بعد تحریمها ،عامل روند نامملوب خصوصيسرازی برا برار
عاملي  1/73دارای بیشترین ارتباب با بعد مردیریت دولرت و عامرل کمبرود و سروءمردیریت در
استفاده از منابع مالي و فساد مالي و اداری برا برار عراملي  1/7دارای بیشرترین ارتبراب برا بعرد
مدیریت داخل صنعت نفت کشور ميباشند.
در ضمن ،ارتباب معنيدار بین ابعاد تحریمها ،مدیریت دولت و مدیریت داخل صرنعت نفرت
کشور مورد تأیید قرار گرفته و هر سه همبستگي دوتایي بین ابعاد با اطمینان  99درصرد مرورد
تأیید قرار ميگیرند .بهگونهای که بیشترین همبستگي (ارتباب) برین دو بعرد مردیریت دولرت و
مدیریت داخل صنعت نفت کشور با ضریب همبستگي  0/82و کمترین همبستگي (ارتباب) بین
دو بعد تحریمها و مدیریت کالن کشور با ضریب همبستگي  0/35است.
درنهایت ،شاخ
منعکسکننده براز

 ،CFIشاخ

نیکویي برراز

مردل اسرت و مقرادیر نزدیرک بره عردد ،1

خوب است .در مدل باال مقدار نیکویي براز

 0/99است که مقدار بسریار

مملوبي است (رامینمهر.)1393 ،

 .5فرایند تحلیل سلسلهمراتبی برای تصمیمگیری
 .1-5نتایج تحلیل سلسلهمراتبی
در تحلیل سلسلهمراتبي این تحقی  ،ن ستین سمد تنها شامل هدف تصمیمگیری (عوامل مؤثر
بر رکود صنعت نفت ایران در ده سال گذشته) است .دومین سمد از تصمیمگیری ردهای شامل
ابعاد متأثر از هدف تصمیمگیری (شامل تحریمها ،مدیریت دولت و مدیریت داخل صرنعت نفرت
کشور) است .درنهایت سومین سمد از تصمیمگیری ردهای شامل شاخ های مربوب به هر یک
از مؤلفههای متأثر از هدف تصمیمگیری است .در این تحقی پن صاحبنظر حوزه صنعت نفت
در خصوص وزن نهایي عوامل مؤثر بر رکود صنعت نفت ایران در ده سال گذشته نظرر دادهانرد.
نتای تحلیل سلسلهمراتبي به شر زیر است:
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بردار ویژه محاسبه شده است که به

شر زیر است:
نگاره شماره ( -)7بردار ارجحیت (اوزان) عوامل(ابعاد)سطح دوم
ابعاد

تحریمها

مدیریت دولت

مدیریت داخل صنعت نفت

وزن

0/31

0/335

0/355

(منبع :نویسندگان)

با توجه به نگاره باال ،اولویت مؤلفههای موجود در سمد دو و مؤثر برر رکرود صرنعت نفرت
ایران در ده سال گذشته به شر زیر است:
 -1مدیریت داخل صنعت نفت؛  -2مدیریت دولت؛  -3تحریمها.
همچنین شاخ

سازگاری ( )C.Rبررای مراتریس تصرمیمگیرری (قضراوت صراحبنظرران)

محاسبه شده است که مقدار آن در حد مملوب است؛ زیرا مقدار  C.Rکمتر از  0/1است.
نگاره شماره ( -)8شاخص سازگاری ( )C.Rبرای ماتریس تصمیمگیری
تعداد عوامل
3

 max

R.I

3/001

0/58

C.R

0/0005

(منبع :نویسندگان)

سومین سمد شامل مؤلفههای مربوب به هر یک از ابعاد است .در ابتردا مراتریس ارجحیرت
(اوزان) مؤلفههای سمد سو مربوب به بعد تحریمها محاسبه ميشرود .برردار ارجحیرت (اوزان)
مؤلفههای (شاخ های) سمد سو مربوب به بعد تحریمها از رو

برردار ویرژه محاسربه شرده

است که به شر زیر است:
نگاره شماره ( -)9بردار اوزان شاخصهای بعد تحریم
اولویت
1
2
3
4
5
6
7

شاخصها
خروو و عد سرمایهگذاری شرکتهای اروپایي و آمریکایي تحتتأثیر
تحریمها
تحریمهای اتحادیه اروپا بر ب شهای مالي و بانکي
تحریمهای امریکا علیه ب شهای مالي و بانکي
تحریمهای امریکا بر سرمایهگذاری
تحریمهای اتحادیه اروپا بر سرمایهگذاری
همراهي دیگر کشورها با برنامههای تحریمي سازمان ملل و نیز برخي از
کشورها و فرصتطلبي آنها از شرایط تحریمي
افزایش خمرپذیری سرمایهگذاری در صنعت نفت به علت تحریمها
(منبع :نویسندگان)

وزن
0/166
0/152
0/149
0/144
0/144
0/126
0/12
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سازگاری ( )C.Rبررای مراتریس تصرمیمگیرری (قضراوت صراحبنظرران)

همچنین شاخ

محاسبه شده که مقدار آن در حد مملوب است؛ زیرا مقدار  C.Rکمتر از  0/1است.
نگاره شماره ( -)10شاخص سازگاری ( )C.Rبرای ماتریس تصمیمگیری
(قضاوت صاحبنظران)
 max

تعداد عوامل

7/032

7

R.I
1/32

C.R
0/004

در ادامه ماتریس ارجحیت (اوزان) مؤلفه های سمد سرو مربروب بره بعرد مردیریت دولرت
محاسبه ميشود .بردار ارجحیت (اوزان) مؤلفههای (شاخ های) سرمد سرو مربروب بره بعرد
مدیریت کالن کشور از رو

بردار ویژه محاسبه شده که به شر زیر است:

نگاره شماره (-)11بردار اوزان شاخصهای بعد مدیریت دولت
شاخصها
اولویت
بحرانآفریني در سمد بینالمللي
1
ات اذ سیاستهای ناکارامد و اشتباه اقتصادی در ب شهای بازرگاني،
2
ارزی ،پولي و مالي
نبود نظا دیدهباني کارامد با هدف جلوگیری از دافلگیری از تحوالت
3
سیاسي ،اقتصادی ،اجتماعي و شناسایي فرصتها و تهدیدها
عرد هماهنگي ب شهای قانرونگذاری و اجررایي در انمبرراق قوانین
4
بر اسا شرایط تحریم
فساد مالي و اداری
5
روند نامملوب خصوصيسازی
6
عد پایبندی به اخالق سیاسي و مدیریتي
7

وزن
0/169
0/166
0/161
0/138
0/131
0/123
0/112

(منبع :نویسندگان)

همچنین شاخ

سازگاری ( )C.Rبررای مراتریس تصرمیمگیرری (قضراوت صراحبنظرران)

محاسبه شده است که مقدار آن در حد مملوب است؛ زیرا مقدار  C.Rکمتر از  0/1است.
نگاره شماره ( -)12شاخص سازگاری ( )C.Rبرای ماتریستصمیمگیری
(قضاوت صاحبنظران)
تعداد عوامل
7

max

R.I

C.R

7/02

1/32

0/003

در ادامه ماتریس ارجحیت (اوزان) مؤلفه های سمد سرو مربروب بره بعرد مردیریت داخرل
صنعت نفت کشور محاسبه ميشود .بردار ارجحیت (اوزان) مؤلفههای (شاخ های) سمد سرو
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بردار ویژه محاسبه شرده اسرت کره بره

شر زیر است:
نگاره شماره ( -)13بردار اوزان شاخصهای بعدمدیریت داخل صنعت نفت کشور
اولویت
1
2
3
4
5
6
7

شاخصها
تغییرات گسترده وزرا ،معاونان و مدیران میاني
مدیریت نامملوب منابع انساني و مهاجرت ن بگان و مت صصان
عد ارتباب با پیمانکاران بینالمللي و استفاده از پیمانکاران کمتجربه
داخلي و خارجي
سوء مدیریت در اجرای طر های توسعهای و افزایش بيرویه هزینهها
کمبود و سوءمدیریت در استفاده از منابع مالي و فساد مالي و اداری
اولویت منافع حزبي و سیاسي بر منافع سازمان
افزایش تعداد داللهای نفتي و سوءاستفاده افراد سودجو

وزن
0/153
0/149
0/148
0/145
0/143
0/134
0/127

(منبع :نویسندگان)

درنهایت وزن نهایي  21عامل مؤثر بر رکود صنعت نفت ایران در ده سال گذشرته بره شرر
زیر است:
نگاره شماره ( -)14وزن نهایی  21عامل مؤثر بر رکود صنعت نفت ایران
اولویت
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

عوامل مؤثر بر رکود صنعت نفت کشور در ده سال گذشته
بحرانآفریني در سمد بینالمللي
ات اذ سیاستهای ناکارامد و اشتباه اقتصادی در ب شهای بازرگاني ،ارز،
پولي و مالي
تغییرات گسترده وزرا ،معاونان و مدیران میاني
نبود نظا دیدهباني کارامد با هدف جلوگیری از دافلگیری از تحوالت
سیاسي ،اقتصادی ،اجتماعي و شناسایي فرصتها و تهدیدها
مدیریت نامملوب منابع انساني و مهاجرت ن بگان و مت صصان
عد ارتباب با پیمانکاران بینالمللي و استفاده از پیمانکاران کمتجربه
داخلي و خارجي
سوء مدیریت در اجرای طر های توسعهای و افزایش بيرویه هزینهها
خروو و عد سرمایهگذاری شرکتهای اروپایي و آمریکایي تحتتأثیر
تحریمها
کمبود و سوءمدیریت در استفاده از منابع مالي و فساد مالي و اداری
اولویت منافع حزبي و سیاسي بر منافع سازمان
تحریمهای اتحادیه اروپا بر ب شهای مالي و بانکي
عرد هماهنگي ب شهای قانرونگذاری و اجررایي در انمبراق قروانین
بر اسا شرایط تحریم
تحریمهای امریکا علیه ب شهای مالي و بانکي
افزایش تعداد داللهای نفتي و سوءاستفاده افراد سودجو

وزن نهایی
(درصد)
5/7
5/6
5/4
5/4
5/3
5/3
5/1
5/1
5/1
4/8
4/7
4/6
4/6
4/5
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15
16
17
18
19
20
21

تحریمهای امریکا بر سرمایهگذاری
تحریمهای اتحادیه اروپا بر سرمایهگذاری
فساد مالي و اداری
روند نامملوب خصوصيسازی
همراهي دیگر کشورها با برنامههای تحریمي سازمان ملل و نیز برخي از
کشورها و فرصتطلبي آنها از شرایط تحریمي
عد پایبندی به اخالق سیاسي و مدیریتي
افزایش خمرپذیری سرمایهگذاری در صنعت نفت به علت تحریمها

4/5
4/5
4/4
4/1
3/9
3/8
3/7

(منبع :نویسندگان)

فرجام
تشدید تحریمهای بینالمللي از جوالی سال  2012باعث کاهش شدید تولیرد و صرادرات نفرت
ایران شد و پس از آن صنعت نفت ایران رکود بيسرابقهای را تجربره کررد .تحلیلگرران ،عوامرل
متعددی را در رکود صنعت نفت ایران مؤثر دانستهانرد کره از جملره مهمتررین آنهرا مريتروان
بهمیامدهای سوءمدیریت در سمد دولت و همچنین در صنعت نفت در کنار تأثیر تحرریمهرا برر
صنعت نفت ایران و تحوالت بازارهای جهاني نفت اشاره کرد .هرچنرد ارائره آمراردقی در مرورد
هرکدا از عوامل مذکور به علت وجود متغیرهای متعدد امکانپذیر نیست ،اما در این نوشتار برا
استفاده از رو
مش

تحلیل سلسلهمراتبي وزن تأثیرگذاری هرکدا از عوامل مؤثر برر رکرود صرنعت

شد .استفاده از رو های پیشرفته آماری برای بررسي عوامل مؤثر بر رکود صنعت نفت

با استفاده از نظر ن بگان و کارشناسان و مدیران ارشد این صنعت ،نوآوری است که برر اهمیرت
تش ی

و میزان تأثیرگذاری این عوامل تأکید دارد .درواقرع در ایرن مقالره از فنرون پیشررفته

آماری برای آزمون این فرضیه که سوءمردیریت در سرمد دولرت و در صرنعت نفرت پیامردهای
منفي بیش از تحریمهای خارجي داشته است ،استفاده شد .بر اسا

بررسيهای انجرا شرده در

این نوشتار ،تحوالت بازارهای نفت نقش قابلتوجهي در رکرود صرنعت نفرت ایرران در ده سرال
گذشته نداشته است (فاصله زماني  1383تا  .)1393در حالي که وزن سروءمردیریت در سرمد
دولت  33/5درصد و سوءمدیریت در سرمد وزارت نفرت  35/5درصرد بروده ،وزن تأثیرگرذاری
تحریمها فقط  31درصد بوده است و درنهایت اینکه سروءمردیریت در سرمد مردیریت دولرت و
صنعت نفت پیامدهای سوءتحریمها را تشدید کرده است .هدف اصلي این پژوهش این بودکه برا
ارائه دادههای آماری ،نگر

واقعبینانهتری در مورد موانع موجود بر سر راه توسعه صنعت نفرت

ایجاد کند و بر ضرورت انجا اصالحات نهادی و ساختاری برای نیرل بره اهرداف توسرعه تأکیرد
کند .گذار به سوی توسعه نهادهای اقتصادی فراگیر با هدف ارائه فرصتها و مشروقهرای بررای
توسعه نوآوری و فعالیتهای اقتصادی برای کشور ما یک الزا راهبردی بهشمار ميرود؛ چرا کره
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تحق پیشرفت در تکنولویی و توسعه پایدار با توسعه نهادهای اقتصادی فراگیر محتمرلترر بره
نظر ميرسد.
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