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 چکیده
خصوصی در صننایع پنایین   -هدف این پژوهش بازنگری و برازش مدل مشارکت دولتی

بنینادی و از   کننده، استفادهو مخاطب بعد تحقیق حاضر از  باشد. می دستی نفت ایران
گیرد. گرداوری زمانی در دسته تحقیقات مقطعی قرار می بعداز منظر هدف اکتشافی و 

محقق سناخته   پرسشنامهطریق از  هاجمع آوری داده است.ها نیز به صورت کمی داده
و از تکنینک آزمنون    ابزار گردآوری تایید شد.و محتوایی  صوریروایی صورت گرفت و 

ها داده عتبارسنجی، اتفسیری -نسبت، تحلیل عاملی تاییدی و روش معادالت ساختاری
نفر از مدیران ارشد و میانی صنایع پایین دسنتی   212پرسشنامه توسط  تحلیل گردید.

خصوصنی از  -نفت ایران تکمیل شده و جهت طراحی و بازنگری مدل مشارکت دولتنی 
( و سنسس بنا اسنتفاده از تکنینک حنداقل      ISMتفسنیری   -روش مدلسازی ساختاری

جی( مدل تحقیق مورد بررسنی قنرار گرفنت. نتنای      مربعات جزئی نیز برازش اعتبارسن
دهد مدل از برازش مطلوب برخوردار است، همچنین با استفاده از همین ابزار  می نشان

 بار عاملی هر یک از عوامل و میزان تاثیر هر یک از متغیرها تعیین گردید.
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   مقدمه

های مورد نیناز   از مهم ترین عوامل دستیابی به هدف رشد اقتصادی باال، تامین زیرساخت

هننای مولنند اسننت. بننا توجننه بننه  و ایجنناد بسننتر الزم در جهننت انجننام سننرمایه گننذاری

ه خصوص صنعت نفت اینران، ضنرورت دارد بنا مندیریت     های منابع کشور و ب محدودیت

خصوصنی   -های مختلف با مشارکت بخش دولتنی  کارآمد و استفاده صحیح از توان بخش

در تامین مالی گام موثر برداشته شود تا این راهبرد موجب تقویت و ارتباط مناسبی بین 

گنی اعنم از دولتنی،    های اقتصادی، اجتماعی و فرهن نهادهای موثر و بازیگران اصلی حوزه

 (1822خصوصی و تعاونی باشد.  نوبخت، 

در صننایع کشنور و بنه وینژه در      (1PPP مبحث مشارکت بخش دولتنی و خصوصنی   

صنعت نفت ایران یکی از مهم تنرین معالنالت کشنور طنی دو دهنه اخینر بنوده اسنت.         

ای  طوریکه روند واگذاری به بخش خصوصی در صنعت نفت اینران، انتقنادات گسنترده    به

نیز به دنبال داشته و برخی معتقدند که واگذاری به بخش خصوصنی و مشنارکت آن در   

صنعت نفت به طور مطلوب اجرا نشده است. با توجه به اینکه صنعت نفت یکی از صنایع 

مهم جهانی است و در تعامل با اقتصاد جهنانی قنرار دارد، وجنود قندرت رقابنت پنذیری       

  (2217، 2باچیلرباشد.   ی بسیار حائز اهمیت میالملل بینصنایع داخلی در عرصه 

صنعت نفت ایران از دو بخش تشکیل شده است: صننایع باالدسنتی و صننایع پنایین     

 منرتبط بنه  هنای   ، بنه کلینه فعالینت   1822دستی. صنایع باالدستی در قانون نفت سنال  

ذخینره  مننابع، انتقنال،    صنیانت از  اف، حفاری، استخراج، بهنره بنرداری،  مطالعات، اکتش

صادرات و هر فعالیتی که منجر بنه برداشنت بهیننه و حنداکاری از مننابع نفتنی        سازی،

هنای   فعالینت . صنایع پایین دستی در صنعت نفت ایران بنه  ،تعریف شده استگرددکشور

 اطنال  تصفیه نفت خام، فروش و توزیع گاز طبیعنی و محصنوالت مشنتق از نفنت خنام      

ز اینران، شنرکت ملنی پناالیش و پخنش      شنرکت ملنی گنا    درحنوزه نظنارت   شنودکه  می

باشند. در سنیر تحنوالتی کنه      شرکت ملی پتروشیمی ایران می و های نفتی ایران فرآورده

پس از انقالب اسالمی در کشور شاهد بنوده اینم در حرکنت خصوصنی سنازی دور دوم،      

 توسعه قوانین اساسی، قانون در حقوقی موانعبه دلیل وجود اینگونه نتیجه گیری شد که 

 سرمایه، نفت صنعت باالدستی بخش در خارجی گذاری سرمایه زمینه در عادی قوانین و

 مواننع  دارای و تر راحت ایران نفت صنعت دستی پایین بخش در خصوصی بخش گذاری
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توان با مشارکت  های پایین دستی صنعت نفت را می تنها بخشو  باشد می کمتری قانونی

 (.  1821 کاتب،اداره کردبخش خصوصی 

در زمینه مشارکت بخش دولتی و خصوصی در صنعت نفنت اینران تناکنون تعندادی     

 22کارگروه تخصصی در دو بخش فنی و مهندسی و اقتصاد و مندیریت تشنکیل شنده و    

نفر از مدیران ارشد صنایع پایین دستی از جملنه صننعت حفناری در آن حالنور داشنته      

ت و مشارکت بین بخش خصوصنی  اند.مهم ترین اهداف این کارگروه ها، چگونگی تعامال

و بخش دولتی است که در این راستا تالش بنرای ایجناد فالنای مناسنب بنرای بحنث و       

تبادل نظر متخصصان و اندیشمندان این حوزه، یافتن راهکارهنای علمنی و عملنی بنرای     

 .نوین صورت گرفته استهای  رفع مشکالت موجود، معرفی و بومی سازی فناوری

-شنی کنه در گذشنته در راسنتای ارائنه مندل مشنارکت دولتنی        لذا با توجه به پژوه

( و 1822خصوصی در صنایع پایین دستی نفنت اینران صنورت گرفنت فقیهی و فنایض،      

تعدادی مولفه اصلی و فرعی استخراج و مدل اولیه ارائه گردید، در این مقالنه بنه دنبنال    

سنتی نفنت   خصوصنی در صننایع پنایین د   -بازنگری و اعتبارسنجی مدل مشارکت دولتی

 ایران هستیم.

 ادبیات تحقیق

و  8بنه اعتقناد دمینرا    دولتی وجنود دارد،  -تعاریف متعددی از مشارکت بخش خصوصی

ی الملل بینمدلی است که در سطح ، دولتی -مشارکت بخش خصوصی ( 2217  همکاران

مننابع   یکنارگیر  کردن خدمات مبتنی بر زیرساخت با بنه  منظور فراهم به ها برای دولت

( 2016  5بخش خصوصی در برابر منابع بخش دولتی، ایجاد شده اسنت. بنه  نظنر نیسنار    

منظنور ارائنه    هب، دولتی، مهارت و تخصص بخش خصوصی را -مشارکت بخش خصوصی 

 گیرد.   می های عمومی به خدمتالخدمات و کا

ر در راسنتای شناسنایی عوامنل منوث    با بررسی مطالعات انجام شده در داخنل کشنور،   

بنه عنواملی از قبینل :     هاپژوهشنگر  برخنی از  جهت مشارکت بخش دولتی و خصوصنی ، 

، توانایی بخش خصوصنی در اجنرا   دولتیکمبود منابع دولتی، مشکالت زیرساختی بخش 

و بهره برداری ،انگیزه دولت جهت کاهش حجم کار خود، میزان اعتماد دولت بنه بخنش   

 (،درمقابل عنده دیگنری از نویسنندگان   1827 بابایی و همکاران،کنند می اشارهخصوصی 
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حناکمیتی( ، ایجناد ینک محنیط قنانونی بنه       های  : شرایط سیاسی  سیاستچونعواملی 

دولتنی و  هنای   و خط مشیها  یژمنظور تشویق مشارکت بخش خصوصی، حمایت استرات

(. 1824و کنی منصنور،    جرجرزادهداننند  منی  را حائز اهمینت خصوصی   شرایط قانونی( 

برخی دیگر از پژوهشگران نیز عوامل برنامه ریزی مشارکتی هدفمند جهت مشارکت بین 

دو بخش، نظارت مشارکت محور ، سرمایه اجتماعی ، تعامل فراگیر، را به عننوان عوامنل   

(.در 1821کنند موسوی شنیرازی،  می موثر جهت مشارکت بخش دولتی و خصوصی ذکر

هنای   مناسب جهت مشارکت بخش دولتنی و خصوصنی نینز پنژوهش    راستای ارائه روش 

از پژوهشنگران معتقدنند کنه قرادادهنای     ای  متعددی مورد مطالعه قرار گرفت کنه عنده  

BOTانتقالساخت ، عملیات و 
BOOو قرادادهای واگذاری  4

 مناسنب های  از جمله روش 1

نن  و تندوین خنط    (و برخی دیگر نیز تاثیر فره1827باشند. جیحون تبارو همکاران، می

و برنامه جامع کلی بلند مدت برای نیل به توسعه پایدار را نیز در جهت انتخناب  ها  مشی

کننند. کریم زاده   می روش مناسب مشارکت بخش دولتی و خصوصی مهم و موثر معرفی

 (1827و والی پور،

از  برخنی نتایجی حاصل گردید : نیز بررسی مطالعات انجام شده در خارج ازکشور  در

خصوصی منجر بنه   -مشارکت بخش دولتی زیربنائی، های  در پروژهپژوهشگران معتقدند 

(وبرخی دیگنر، بنر   2212و همکاران ، 7 سیوشود  ها می افزایش ارزش اقتصادی زیرساخت

مندیریتی و  هنای   مهنارت  اعتمناد،  خصوصنی بنه افنزایش   -این نظرند که مشارکت دولتی

هنای   (. در زمینه موانع و چنالش 2،2211ریچر  انجامد می مشترکهای  همکاری در پروژه

چنارچوب قنانونی    نبنود  ; چنون عنواملی   ها،خصوصنی نینز پژوهشنگر    -مشارکت دولتی 

و ظرفینت و مهنارت پنایین    دشواری در تامین مالی ، عندم مقبولینت عمنومی     ،مشخص

خط مشی دولنت   نبود نهادهای مالی قدرتمندو، (2،2217زی و لوییس گریمبخش دولتی

 کمبنود عدم وجود ینک قنرارداد شنفاف ،      ی،دولت بخش، فساد درها  در تامین زیرساخت

منالی  های  (، ریسک12،2211 یومار و خمیدی گذاریدر راهبردای  افراد متخصص و حرفه

و سیاسی ، شرایط نامساعد اقتصادی و تجاری، هزینه معامالتی باال و تاخیر طوالنی بنین  

 را منوثر (11،2217  لینو و ویلکینسنون   بهره بنرداری از خندمات آن   ساخت وطراحی زیر

 .دانند می

، زیننه ه ;چنون عنواملی  ، بنه  خصوصنی  –ارائه مدل مشارکت دولتنی   طرح و درباره 
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 و ، شنفافیت قنرارداد  (12،2211منک کنی و ادوارد  انعطناف پنذیری، پیچیندگی      ،کیفیت

 خصوصنی منذاکره بنین بخنش دولتنی و     و کیفینت  و شفافیت  ،(18،2212 زارکو قوانین

   کنند. می اشاره (2217 ،15 اسکلچر

الگنوی  کنه   کنند  منی  در ذهن ایجناد  صورت گرفته این سوال راهای  مطالعه پژوهش

 مشارکت بخش دولتی و خصوصی در صنایع پایین دستی نفت ایران کدام است؟مطلوب 

 چارچوب نظری تحقیق

نی است که به موازات مفاهیم تمندن و دولنت   اداره امور عمومی دارای یک پیشینه طوال

قنانونی   به جایهای کهن اداره، شخصی بودند؛ یعنی  ظهور یافته است. در حقیقت، نظام

 .وزیر وفادار بودنند  به فردی خاص مانند پادشاه یا مردم،و  جامعهبودن و وفادار بودن به 

ایند شخصنی همنراه بنود.     اقدامات گذشته اغلب با فساد و سوء استفاده از اداره بنرای عو 

 .(1825، 14هیوز(

بوروکراسنی،در  هنای   دلینل ویژگنی  هر چند الگوی سننتی اداره در حنال حاضنر، بنه     

است، ولی باید به خاطر داشته باشیم که به کارگیری اینن الگنو    ناکارآمد شرایطی خاص،

، ینک پیشنرفت   اختینار مبتننی بنر کاریزمنا وسننت     های  به نوبه خود در مقایسه با شکل

جوامنع  . شاید بتوان سرآغاز پنادارایم  الگنوی ( سننتی اداره امنور را بنه      شد می محسوب

اواسط قرن نوزدهم نسبت داد. پارادایم سننتی اداره عمنومی دارای دو پاینه     اروپای غربی

اداره ویلسنون و پاینه دوم، مندل آرمنانی      –سیاسنت  نظری اصلی است. پایه اول، نظریه 

ه به انتقادهای موجود به الگوی سنتی اداره عمومی، مدیریت با توج بوروکراسی وبر است.

در اواخر دهه  ((NPMنوین مدیریت دولتیاگر چه دولتی نوین پا به عرصه وجود گذاشت.

رود امنا   و چندان نوین هم به شنمار نمنی    شکل گرفت هفتاد واوایل دهه هشتاد میالدی

. در بحنث  یافنت درخور تنوجهی  کماکان در فرایند تکامل تئوری مدیریت دولتی جایگاه 

نوین باید تا حدی جانب دقت و احتیاط گرفت زیرا اینن نهالنت    مدیریت دولتیپیرامون 

انند کنه اداره امنور     مندعی  برخنی در معرض دامنه وسیعی از تعابیر و تفاسیر واقع شده و 

عمومی نوین در پی راهکاری جامع برای الگوهای موجنود تحقینق و تعلنیم در مندیریت     

 .(. 1822شنود.   دنهنارت،    است و نوعی پارادایم در مدیریت دولتی محسوب می دولتی

 امنور  ی اداره سننتی  الگنوی  اداتی بنه انتقن  ساختن وارد با نهالت اداره امور عمومی نوین
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تقابل الگوی سننتی اداره امنور عمنومی و اداره     از. یافت ظهور الگو این مقابل در عمومی

با توجه به موضوع پارادایم   الگوی اداره ( منشعب شدند که امور عمومی نوین، پن  شبه 

   کنیم. می بسندهمرتبط پژوهش به  توضیح مختصر دو پارادایم 

   (New Public Management) شبه پارادایم مدیریت دولتی نوینالف(

شنبه پنارادایم   الگنوی ( جدیندی از مندیریت       1222و اوائل دهه  1272در اواخر دهه 

و  گراینی  آن را مندیریت  11اکار کشنورهای پیشنرفته ظهنور کنرد کنه پولینت      دولتی در 

هنای متفناوت،    می نامند. علیرغم این ننام ر آن را مدیریت دولتی مبتنی بر بازا 17روزنبلوم

های  هایی برای یک مسمی هستند و آن تالش جهت تحقق ارزش ها، اسم تمامی این واژه

هنا بنه جنای     سطوح دولت؛ تمرکنز بنر سنتاده    صرفه جویی، کاراآیی و اثربخشی در کلیه

ها؛ تدوین روشن اهداف فردی و سنازمانی و ارزینابی سیسنتماتیک عملکنرد؛ فاصنله       داده

هنای بنازار بنه     سناز وکنار  ها، تنرجیح   گرفتن از بوروکراسی و انعطاف پذیر کردن سازمان

بنت مینان   سازی، استفاده از پیمانکناری؛ افنزایش رقا   ی بوروکراتیک؛ خصوصیسازوکارها

ارائه کنندگان خدمات؛ کاهش اندازه، مقیاس و دامنه فعالیتهای دولت و ... اسنت کنه بنه    

توان آن را ضد دولت گرایی نامید.بندون شنک علنت اصنلی اینن تغیینرات،        طور کلی می

در شرایط سخت مالی دولتهنا و مننافع   ناکارآمدی شبه پارادایم سنتی اداره امور عمومی 

. ویژگی مهنم شنبه پنارادایم مندیریت     بودبهبود کارآیی  وی نوین مدیریت دولتمترتب بر

. بنود در انجام امور و سسردن کارها به دست آننان   شهروندان دولتی نوین جلب مشارکت

به بهنره وری بناالیی دسنت یابند مگنر       نستساختار و تشکیالت گسترده دولتی نمی توا

و تنهنا نظنارت و    سسرد می انکه بخشهای عملیاتی و اجرایی خود را به دست شهروند آن

زدایی  خصوصی سازی، مقررات گرفت. می و اعمال حاکمیت را در دستگذاری را  سیاست

کنه جملگنی   اسنت  های اصلی اینن شنبه پنارادایم     جلوه ،و کاهش قوانین دست و پا گیر

 (. 1822دهد  وارث،  تمایل به سوی الگوهای مدیریت بخش خصوصی را نشان می

 .(18ازآفرینی دولت) دولت کارآفرینشبه پارادایم بب(

کنه   کردنند زمانی کتاب بازآفرینی دولت را در آمریکا منتشنر   (1222  12اوزبورن و گیبلر

هنای   های دولتی این کشور به اوج خود رسیده و زمزمه نارضایتی مردم از دولت و سازمان
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حلی  نو از دولت، راه دولت زدایی باال گرفته بود. لذا این دو تالش کردند تا با ارائه نگرشی

برای این معالل در کشورشان بیابند. به همین دلیل آنها ده اصل را برای دولت کارآفرین 

برخی از کشورها پنس  . که بعالا به آن دولت خوب یا دولت کارساز نیز گویند، قائل شدند

 .از ایاالت متحده آمریکا این شبه پارادایم را در جامعه خود به کار گرفتند

 ینا  خنوب  دولنت  مبننای  عننوان  بنه  دولتنی  بخنش  کردن متحول برای اصل ده  مهدر ادا

 : شود می داده توضیح کارآفرین

هنا،   گینری  تنظیم جهنت  در راستای  نقش دولت باید: ظارت کنید نه اجرااصل اول، ن

ها ، توزیع منابع و ارزیابی پیامدها باشد، و از دخالت مسنتقیم در تنامین    مشی تدوین خط

هنای مردمنی و محلنی بنرای حنل       تقویت تشنکل  .اصل دوم،ندنی اجتناب کخدمات رسا

به جنای انحصنار، رقابنت را     است. اصل سوم،مشکالت خود ، به جای صرف ارائه خدمات 

های خصوصی برای رقابت بنا یکندیگر    دعوت از شرکت کنند مانندافزایش داده و تشویق 

 ها ، ننه قنوانین و مقنررات    التبر اساس رس. اصل چهارم، به منظور تامین خدمت عمومی

های کارآفرین بر این نکته تاکیند دارنند کنه کارکننان خنود را از قیند        دولت عمل کنید.

ها بتوانند با خالقیت و انعطاف هر  د تا آنسازقوانین و مقررات زاید و دست و پا گیر آزاد 

گنذاری روی  بنا سنرمایه    اصل پننجم،  .های کالن خود را تعقیب کنند چه بیشتر، رسالت

بنه جنای   .اصنل ششنم،   باشید گنرا –داد برون ی،گرای–نتای  و پیامدها، به جای درون داد

 .تامین نیازهای بوروکراسی، بکوشید تامین نیازهای مشنتریان را در اولوینت قنرار دهیند    
بنه  . اصل هشنتم،  به جای فقط خرج کردن پول، بر کسب درآمد تاکید کنیداصل هفتم، 

عندم  . اصل نهم، گذاری کنید ی پیشگیری از بروز مشکالت سرمایهها، برا جای حل بحران

به جای تاکید بر طراحی و در نهایت اصل دهم،  تمرکز اختیارات در عوض سلسله مراتب

 (1872منوریان،   . های غیر دولتی استفاده کنید و اجرای متمرکز، از بخش

 روش تحقیق  

بنازنگری و اعتبارسننجی مندل مشنارکت      بنر  مبننی  تحقینق  این اصلی هدف به توجه با

اسنتفاده شنده    کمنی  خصوصی در صنایع پنایین دسنتی نفنت اینران از رویکنرد     -دولتی

 ،شاغل در صنایع پایین دستی نفت اینران   رانیمدامعه آماری این تحقیق ، کلیه جاست.

باشد که بنا اسنتفاده از فرمنول کنوکران      نفر می 222به تعداد  یانیم وسطح ارشددو در 
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نفنر بنه صنورت تصنادفی      212ای به حجم  نفر شد. بنابراین نمونه 212جم نمونه برابر ح

( و لیست مندیران شناغل   1 جدول  ها  انتخاب گردید. مشخصات جمعیت شناسی نمونه

 (نشان داده شده است. 2درصنایع پائین دستی نفت در جدول 

 پژوهشهای  مشخصات جمعیت شناسی نمونه-1جدول 

    ها  ویژگی جنسیت سن التتحصی سابقه کاری
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 فراوانی 125 11 82 25 127 14 117 22 82 27 22 11

 درصد 74% 24% 14% 81% 52% 24% 15% 11% 12% 88% 81% 28%

 لیست مدیران شاغل در صنایع پایین دستی نفت ایران-2جدول 

  مدیران شاغل اخذ شدههای  نمونه
 صنایع پایین دستی نفت ایران 

 
 ارشد میانی ارشد میانی ردیف

 1 هلدین  خلی  فارس 24 84 12 14

 2 بندر امام  82 82 12 12

 8 اروند 27 88 2 12

 5 رهاوران فنون جنوب 24 82 11 2

 4 عملیات غیرصنعتی پتروشیمی  22 82 14 12

 1 پتروشیمی فجر 27 88 12 11

 7 پتروشیمی تندگویان 84 24 12 18

 2 پتروشیمی بوعلی 22 82 4 12

 2 پتروشیمی نوری 24 84 12 11

 12 پتروشیمی پارس 82 82 12 4

 11 پتروشیمی مبین 24 84 2 2

 12 غیرصنعتی بازارگادعملیات  22 52 1 8

 18 پتروشیمی خوزستان 84 24 1 8

 15 مپتروشیمی ج 12 12 12 12

 مجموع 222 212
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-پرسشنامه دلفی ، پرسشننامه مدلسنازی سناختاری   با استفاده ازها  دادهدر این تحقیق   

 منظور تعیین رواینی پرسشننامه  به  .گردآوری شدندتفسیری و پرسشنامه محقق ساخته 

برای بررسی پایایی از پایایی ترکیبی و آلفنای کرونبنا    و  21و محتوایی 22صوریاز روایی 

 استفاده شده است.

 های تحقیقیافته

ارائنه الگنوی مشنارکت     "در پژوهشی با عننوان  همانطور که پیشتر اشاره شد نویسندگان

 تفاده( بااسن 1822 فقیهی و فایض،  "خصوصی در صنایع پایین دستی نفت ایران-دولتی

خبنره و تکنینک تحلینل تنم، الگنوی اولینه        24از روش مصاحبه نیمه سناختاریافته بنا   

در تحقیق حاضر، نویسندگان کوشیده اند بنه   خصوصی را ارائه نمودند. -مشارکت دولتی

خصوصی در صنایع پایین دستی نفت ایران -بازنگری و برازش مدل اولیه مشارکت دولتی

 شنده  طراحنی  مدل سازۀ روایی سنجش منظور به .دازندکه پژوهشی کیفی بوده است بسر

 روش معنادالت سناختاری   خصوصنی از -مشنارکت دولتنی   بر مؤثر عوامل ساختاری برای

وضعیت ایده آل که برگرفته از نظنرات   ، از طریق پرسشنامه محقق ساختاستفاده شد و 

خصوصی، مورد سننجش کمنی قنرار    -مرور ادبیات بود الگوی مشارکت دولتی خبرگان و

   .دهند

-یسناختار  یسناز مدل روشاز خصوصی  -مشارکت دولتی مدلو بازنگری  یطراح یبرا

تعناملی اسنت کنه در آن     ( استفاده شده است. این روش یک فرایند ینادگیری ISMی ریتفس

شنوند.   مند و جامع، سناختاردهی منی   نظام های متفاوت در قالب یک مدل ای از سازه مجموعه

هنا   ها بررسی شنده و روابنط سنازه    در واقع با استفاده از این روش تاثیر یک سازه بر سایر سازه

هنا   گنردد و در نهاینت سنازه   ها ارائه منی  تفسیری از سازه-شود و مدلی ساختاریشناسایی می

هنای منورد بررسنی جهنت      سنازه شوند. بندی می براساس قدرت نفوذ و میزان وابستگی طبقه

عبارتنند   انیرا نفت ستید پایین صنایعدر  خصوصیو  لتیدو بخش کترمشا اولینه  مدلارائه 

 واحند  یسناز  ننه ینهاد(، SC  یاجتمناع  هیسرما(، POP  ی و خصوصیمشارکت بخش دولتاز: 

 PPP ،)یتیریمد عوامل  MF ،)یقنانون  عوامل  RF ،) یفرهنگن  عوامنل  CF ،) یاسن یس عوامنل 

 PF ،)یساز شفاف  TP ،)یحقوق عوامل  LF ،)یانسان عوامل  HF ،)یمنال  عوامل  FF ،) تعامنل 

بدین منظور در گنام نخسنت، مناتریس خودتعناملی سناختاری تشنکیل شند و         .(TT  ریفراگ
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درمرحله بعداز تشکیل ماتریس دستیابی، ماتریس دو ارزشی صفر و یک بدست آمند. پنس از   

در روابنط متغیرهنا، مناتریس    22پنذیری دسترسنی اولینه و وارد نمنودن تعمنیم     تهیه ماتریس

 معیارهنا سنطح بنندی    برای تعیین روابط ودسترسی نهایی بدست آمد. از نتای  این ماتریس 

بنابراین براسناس   ارائه گردید.8(. نتای  حاصله در جدول شماره 1822استفاده شد.  اصغرپور، 

عنصنر سنطح    (popخصوصنی  -ی، متغیر مشنارکت دولتنی  تفسیر-سازی ساختارینتای  مدل

در سنطح دوم   pppباشد و یک متغیر وابسته است. متغینر نهادیننه سنازی واحند      نخست می

 در سنطح سنوم قنرار دارنند. متغینر      (TT  و تعامل فراگیر(TP  متغیرهای شفاف سازی است.

(و عوامنل  HFعوامنل انسنانی    باشند.متغیرهای  منی  در سطح چهنارم   (SC  سرمایه اجتماعی

( ، عوامننل CF(در سننطح پنننجم قراردارننند. متغیرهننای عوامننل فرهنگننی     MFمنندیریتی 

( و عوامنل  RF( در سنطح ششنم و در نهاینت عوامنل قنانونی       FF  (و عوامل مالیLFحقوقی 

باشند. الگوی نهائی سطوح متغیرهنای شناسنائی    ( زیربنایی ترین عناصر مدل میPFسیاسی  

 نمایش داده شده است. 2ل شده در شک

 متغیرهای مشارکت دولتی و خصوصی سطح تعیین. 3جدول

 اشتراک ورودی: اثرپذیری خروجی: اثرگذاری متغیرها

POP POP POP,SC,PPP,MF,RF,CF,PF,TP,LF,HF,FF POP 

SC POP,SC,PPP,TP SC,MF,RF,CF,PF,LF,HF,FF SC 

PPP POP,PPP SC,PPP,MF,RF,CF,PF,TP,LF,HF,FF PPP 

MF POP,SC,PPP,MF,TP,HF MF,RF,CF,PF,LF,HF,FF MF,HF 

RF POP,SC,PPP,MF,RF,CF,PF,TP,LF,HF,FF RF,PF RF,PF 

CF POP,SC,PPP,MF,CF,TP,LF,HF,FF RF,CF,PF,LF,FF CF,LF,FF 

PF POP,SC,PPP,MF,RF,CF,PF,TP,LF,HF,FF RF,PF RF,PF 

TP POP,PPP,TP SC,MF,RF,CF,PF,TP,LF,HF,FF TP 

LF POP,SC,PPP,MF,CF,TP,LF,HF,FF RF,CF,PF,LF,FF CF,LF,FF 

HF POP,SC,PPP,MF,TP,HF MF,RF,CF,PF,LF,HF,FF MF,HF 

FF POP,SC,PPP,MF,CF,TP,LF,HF,FF RF,CF,PF,LF,FF CF,LF,FF 

TT POP,PPP,TP SC,MF,RF,CF,PF,TP,LF,HF,FF TP 
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فقط روابط معنادار عناصر هر سطح بر عناصر سنطح زینرین و همچننین     جدولدر این   

 ده است.روابط درونی معنادار عناصر هر سطر در نظر گرفته ش
 

 

 خصوصی در صنایع پایین دستی نفت ایران-ی مطلوب مشارکت دولتیالگو. 2شکل

 (MICMAC)نمودار  وابستگی-تحلیل قدرت نفوذ

سنطوح   ارهنای یو ارتبناط مع  ارهنا یمع نیبن  رگنذاری ی( روابط متقابل و تأثISM  در مدل

 بنه ری ین گ مینشان داده شده است که موجب درک بهتر فالنای تصنم   یبه خوب مختلف

در  ارهنا یمع یقدرت نفوذ و وابستگ دییکل ارهاییمع نییتع برای. شود یم رانیمد لهیوس



   1522تابستان، 12شماره  ،شانزدهمسال  | فصلناهم علوم مدرییت اریان | 12

 

 

منورد   رهنای یبرای متغ وابستگی-شود. نمودار قدرتیم لیتشک یینها یدسترس سیماتر

 دهد. را نشان می 8شکلمطالعه در 

 

 مک(-نمودار قدرت نفوذ و میزان وابستگی )خروجی میک .3شکل

بر اساس قدرت وابستگی و نفوذ متغیرها، می توان دستگاه مختصاتی تعرینف کنرد و   

قسمت مسناوی تقسنیم نمنود. در اینن پنژوهش، گروهنی از متغیرهنا در         آن را به چهار

این متغیرها قدرت نفوذ زیناد و وابسنتگی کمنی دارنند. در      قرار گرفتند، زیرگروه محرک

که به گونه ای نتای  فرایند توسعة محصول انند   دستة بعدی متغیرهای وابسته قرار دارند

  و کمتر می توانند زمینه ساز متغیرهای دیگر شوند.

 (PF  یاسن یعوامنل س و  (RF  یعوامنل قنانون  وابسنتگی،  -براساس نمودار قدرت نفوذ

قدرت نفوذ باالیی داشته و تاثیرپذیری کمی دارند و در ناحینه متغیرهنای مسنتقل قنرار     

، (SC  یاجتمناع  هیسنرما ، (TT  ریتعامل فراگ، (TP  یساز شفافگرفته است. متغیرهای 

و  (LF  یعوامل حقوق، (CF  یعوامل فرهنگ، (MF  یتیریعوامل مد، (HF  یعوامل انسان

نیز از وابستگی باال اما نفوذ اندکی برخوردار هستند بنابراین متغیرهای  (FF  یعوامل مال
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هیچ متغیری نینز در ربنع اول یعننی ناحینه خودمختنار قنرار       . شوند وابسته محسوب می

 نگرفته است.

 اعتبارسنجی مدل با روش حداقل مربعات جزئی

کلنی  به طور . استفاده شده استتکنیک حداقل مربعات جزئی برای اعتبارسنجی مدل از 

 : دو دسته است جزئیحداقل مربعات  تکنیکدر  بین متغیرهاروابط 

   دهد.را نشان می شکارآ متغیرهایپنهان با  : روابط بین متغیرهای28مدل بیرونی

 آذر و بینات،   کندیکدیگر را بررسی میپنهان با  بین متغیرهایروابط : 25مدل درونی

1827.) 

 گیری( مدل بیرونی )اندازه

هایی که برای سنجش هر یک از عوامنل اصنلی در نظنر     دهد گویه مدل بیرونی نشان می

هنا  متغیرهنای    گرفته شده است از اعتبار کافی برخوردار است. قدرت رابطه بنین عامنل  

شنود.   ها  متغیرهای قابل مشاهده( به وسنیله بنار عناملی نشنان داده منی      پنهان( و گویه

بزرگتنر اسنت بننابراین     4/2املی در تمنامی منوارد از   مقدار بارعمحاسبات نشان داد که 

ها نقش مهمی در تبیین هریک از عوامل دارند. آمناره تنی نینز در تمنامی منوارد از       گویه

بیشتر بدست آمده است بنابراین بارهای عاملی مشاهده شده از نظر آماری معنادار  21/1

 هستند.

 ارزیابی اعتبار مدل بیرونی

آلفنای  و  پاینایی ترکیبنی  ، مدل بیرونی از سه شاخص رواینی همگنرا   برای ارزیابی اعتبار

 محاسنبه  مقنادیر  شنود  می مشاهده 5 جدول در که همانطوراستفاده شده است.  کرونبا 

 الزم مقبولینت  از مورد نظنر  هایسازه کرونبا  آلفای و ترکیبی پایایی همگرا، روایی شده

 .  است برخوردار خوبی و
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 مشارکت بخش دولتی و خصوصی در صنایع پایین دستی نفت ایران های سازه درونی اعتبار. 4جدول

 آلفای کرونبا  (CRپایایی ترکیبی   AVE های اصلی سازه

 225/2 225/2 782/2 عوامل سیاسی

 724/2 221/2 448/2 تعامل فراگیر

 1 1 1 سرمایه اجتماعی

 772/2 218/2 121/2 شفاف سازی

 224/2 222/2 212/2 عوامل انسانی

 1 1 1 عوامل حقوقی

 1 1 1 عوامل فرهنگی و اجتماعی

 221/2 251/2 711/2 عوامل قانونی

 214/2 227/2 411/2 عوامل مالی و اقتصادی

 211/2 287/2 742/2 عوامل مدیریتی

 212/2 211/2 225/2 خصوصی-مشارکت دولتی

 725/2 228/2 178/2 نهادینه سازی واحد

 ها( مدل درونی پژوهش )آزمون فرضیه

سناختار   ینک های پنژوهش براسناس    هیرهای مورد بررسی در هر یک از فرضیرابطه متغ

نمایش  5شکل مدل کلی پژوهش در  وآزمون  PLS تکنیک حداقل مربعات جزئیعلی با 

خالصه نتای  مربوط  .است Smart PLSداده شده است. در این مدل که خروجی نرم افزار 

و مقندار بنوت اسنتراپین  بنرای      tبار عاملی استاندارد متغیرها ارائه شده است. آماره به 

بار عاملی استاندارد تناثیر  آمده است. پیوست 4و  1در شکل سنجش معناداری روابط نیز 

و نتنای  آن در   tهر یک از متغیرهای مسنتقل بنر متغیرهنای وابسنته بنه همنراه آمناره        

 ارائه شده است.  4جدول
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 های پژوهش خالصه نتایج آزمون فرضیه. 5جدول

 نتیجه tآماره  بارعاملی متغیر وابسته متغیر مستقل

 تایید 281/8 888/2 عوامل فرهنگی و اجتماعی عوامل قانونی

 تایید 217/8 857/2 عوامل حقوقی عوامل قانونی

 تایید 227/2 825/2 عوامل مالی و اقتصادی عوامل قانونی

 تایید 747/4 572/2 عوامل فرهنگی و اجتماعی عوامل  سیاسی

 تایید 554/4 515/2 عوامل حقوقی عوامل  سیاسی

 تایید 872/8 822/2 عوامل مالی و اقتصادی عوامل  سیاسی

 تایید 288/2 228/2 عوامل مدیریتی عوامل فرهنگی و اجتماعی

 تایید 482/8 812/2 عوامل مدیریتی عوامل حقوقی

 تایید 481/4 511/2 عوامل مدیریتی اقتصادیعوامل مالی و 

 تایید 212/8 822/2 عوامل انسانی عوامل فرهنگی و اجتماعی

 تایید 282/8 827/2 عوامل انسانی عوامل حقوقی

 تایید 782/8 845/2 عوامل انسانی عوامل مالی و اقتصادی

 تایید 212/8 822/2 سرمایه اجتماعی عوامل مدیریتی

 تایید 522/2 111/2 سرمایه اجتماعی عوامل انسانی

 تایید 222/7 422/2 شفاف سازی سرمایه اجتماعی

 تایید 224/7 425/2 تعامل فراگیر سرمایه اجتماعی

 تایید PPP 124/2 111/7 نهادینه سازی واحد شفاف سازی

 تایید PPP 828/2 722/8 نهادینه سازی واحد تعامل فراگیر

 تایید 471/2 124/2 خصوصیو  دولتیبخش مشارکت  PPP نهادینه سازی واحد

 

در نهایت، برازش مدل بیرونی مورد بررسی قرار گرفت. بخنش سناختاری مندل بنر خنالف      

ها و متغیرهای آشکار مدل کناری نندارد و تنهنا بنه متغیرهنای       گیری، به پرسش های اندازه مدل

بنرازش مندل سناختاری از     کنند. در اینن پنژوهش بنرای     ها توجنه منی   پنهان و روابط میان آن

( اسنتفاده  GOFو شاخص نیکنویی بنرازش     (  )گیزر-، استون(  )های ضریب تعیین شاخص

 شد.  

معیاری است که بیانگر میزان تغییرات هنر ینک از متغیرهنای وابسنته      (  )ضریب تعیین 

Rشنود. مقندار    مدل است که به وسیله متغیرهای مستقل تبینین منی  
تنهنا بنرای متغیرهنای     2

زا مقدار آن برابر صفر است. هرچنه مقندار    های برون شود و در مورد سازه زای مدل ارائه می درون
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زای مدل بیشتر باشند، نشنان از بنرازش بهتنر مندل اسنت. چنین         های درون مربوط به سازه 2

را به عنوان مقدار مالک برای مقادیر ضنعیف، متوسنط    17/2و  88/2، 12/2( سه مقدار 1222 

 ن برازش بخش ساختاری مدل به وسیله معیار ضریب تعیین تعریف کرده است.  و قوی بود

. سنازد  یمدل را مشنخص من   ینیب شیقدرت پنیز    یا شاخص 24زریگ -استون اریمع

بالیندفولدین  یک تکنیک استفاده مجدد از نمونه است. اینن تکنینک امکنان محاسنبه     

گیزر معیناری بنرای ارزینابی    -کند. شاخص استون را فراهم می (  )گیزر-شاخص استون

دقنت   (  )روایی متقاطع در مدل حداقل مجذورات جزیی است. شاخص ضریب تعینین  

بیننی را تعینین    منند بنودن پنیش    رابطنه  (  )کند و شناخص   بینی را مشخص می پیش

تاییند   بیننی منورد   گیزر مابت باشد رواینی پنیش  -چه مقدار شاخص استوننکند. چنا می

دارنند،   یقبول قابل یکه برازش بخش ساختار ییها مدل (.1821و همکاران،  ی اماناست 

مندل را داشنته باشنند.     یدروننزا  یها به سازه مربوط یها شاخص ینیب شیپ تیقابل دیبا

هنا   شده باشند، سنازه  فیتعر یدرست به ها سازه نیمدل، روابط ب کیمعنا که اگر در  نیبد

بنه   هنا  هیراه، فرضن  نین گذاشنته و از ا  ریتأث گریکدی یها بر شاخص یکاف قدر به توانند یم

 21از تکنیک بالیندفولدین  PLSافزار  در نرم   برای محاسبه مقدار شوند.  دییتأ یدرست

رواینی   متقناطع افزونگنی و   با استفاده از این تکنیک دو شاخص رواینی شود.  استفاده می

 ارائه شده است.  1ها در جدول یر آنکه مقاد آید بدست میمتقاطع اشتراکی 

 اشتراکی و افزونگی متقاطع روایی مقادیر .6جدول

 روایی متقاطع افزونگی روایی متقاطع اشتراکی ضریب تشخیص های اصلی سازه

 842/2 821/2 - عوامل سیاسی

 115/2 222/2 851/2 تعامل فراگیر

 111/2 157/2 824/2 سرمایه اجتماعی

 287/2 278/2 842/2 شفاف سازی

 528/2 542/2 551/2 عوامل انسانی

 111/2 157/2 852/2 عوامل حقوقی

 111/2 157/2 842/2 عوامل فرهنگی و اجتماعی

 872/2 522/2 - عوامل قانونی

 172/2 222/2 515/2 عوامل مالی و اقتصادی

 811/2 827/2 452/2 عوامل مدیریتی

 484/2 471/2 512/2 خصوصیو  دولتی بخش مشارکت

 PPP 725/2 822/2 225/2 نهادینه سازی واحد
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 GOFمهمترین شاخص برازش مدل در تکنیک حداقل مجذورات جزینی شناخص   اما 

  است.
    √           

 
       

بننابراین   ؛بدست آمده است 822/2برابر  برازش -نکوییشاخص بر اساس فرمول باال 

 نیز برخوردار است.مدل از برازش مطلوبی 

 گیرینتیجه و بحث

خصوصی در صننایع  -جهت بازنگری و اعتبارسنجی مدل مشارکت دولتیدر این پژوهش 

بدست آمده در پژوهش گذشته،  برخی از های  پایین دستی نفت ایران  و بر اساس مولفه

ها اعتبارسنجی شنده و در مراحنل بعندی پنژوهش جهنت       حذف و مابقی معیار معیارها،

افنزار منورد اسنتفاده در     . نرمشدندکار گرفته  به خصوصی -مشارکت دولتیتدوین الگوی 

تفسنیری جهنت   -، از تکنیک مدلسازی سناختاری سسس باشد. می MATLABاین روش، 

بنا اسنتفاده از ننرم افنزار      هنا اسنتفاده شند. در اینن مرحلنه       لگوی روابط معینار طراحی ا

MICMAC شندو  از روابط میان معیارهای حاصل از تحلیل کیفی پژوهش حاصل  الگویی

، جهت اعتبارسنجی مدل پنژوهش از تکنینک حندقل مربعنات جزئنی و از      در نهایت نیز

 استفاده شده است.  SMART PLSافزار  نرم

هنای  های پژوهش که برخاسته از تحلیل مالمون مصاحبهنتای  حاصل از تحلیل داده

گینری  است منجنر بنه شنکل    صنایع پایین دستی نفت ایرانان در صورت گرفته با خبرگ

گردیند لنذا در اینن     خصوصی در صنایع پایین دستی نفت اینران -مشارکت دولتیالگوی 

  پردازیم. میها  های برگرفته از این خروجیبخش به اراِئه نتای  و پیشنهاد

اثرگنذارترین عوامنل   شود عوامل سیاسی و قنانونی  که در مدل مالحظه می همانگونه

باشند. این عوامل بنه طنور مسنتقیم بنر     خصوصی می-شناسایی شده در مشارکت دولتی

های سطح ششم یعنی عوامل فرهنگی، حقنوقی، منالی و اقتصنادی اثنر گنذارده و      مولفه

موجب اثرگذاری متقابل بر دو عامل مدیریتی و انسانی شده و این دو عامل نیز منجر بنه  

شود. از طریق سرمایه اجتماعی، دستیابی به تعامل پایندار و شنفاف    یم سرمایه اجتماعی

گردد و در نهایت عوامل مذکور منجر به نهادینه سنازی واحند مشنارکت     می سازی میسر

 شوند. می خصوصی-دولتی
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خصوصنی بسنیار حنائز اهمینت اسنت، بنه       -در ایجاد مشارکت دولتی عوامل سیاسی

مشنارکت سیاسنی بخنش دولتنی و     اسنت  کنه    که یکی از صاحب نظران معتقدای  گونه

خصوصی و همسویی سیاسی این دو بخش چارچوبی فنراهم میکنند کنه بنه وسنیله آن      

توسنط  ها  صحیح سیاست همتخذه در باالدست به درستی اجرا گردد و با ارایهای  سیاست

در  .(2212، 27زارکنو  گنردد   می اسی بخش دولتی نیز فراهمبخش خصوصی ، اهداف سی

راستای مشارکت سیاسی و تعامل سیاسی دو بخنش دولتنی و خصوصنی بایسنتی طبنق      

به صنورت شنفاف   ها  دستورالعمل شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، دستورالعمل

 (.1822،نوبخت  تدوین گردند

ی اسن ینقش مشنارکت س سازی  بایست نسبت به شفافاز این رو صنعت نفت ایران می

ش دولتی و خصوصنی تندابیری ننوین اتخناذ کنند.مشنارکت      بین دو بخعملکرد  نحوهو 

بایسنت بننه سنطح بخنش دولتننی خالصنه گننردد بلکنه الزم اسننت       نمننی سیاسنی هرگنز  

واقعی جهت دخالت بخش خصوصی از طریق بکارگیری ابزارهای مشنارکتی  های  مکانیزم

و رقنم زدن آیننده   هنا   فراهم آید تا بخش خصوصی نیز به طور واقعی در تدوین سیاسنت 

 خود دخیل شوند.
یکنی از  خصوصی  نقش آفرینی کنند.  -تواند در مشارکت دولتیموجود نیز می قوانین

قانون اساسی کشور بهره وری منابع مالی و انسنانی در   55کلی اصل های  اهداف سیاست

قانون اساسی کشور نسبت به  55بخش دولتی و خصوصی است بنابراین با توجه به اصل 

بخنش  هنای   پن  ساله توسنعه بنه برنامنه   های  ی و تاکید برنامهواگذاری به بخش خصوص

خصوصی، تدوین  قانونی جهت افزایش بهره وری بین بخنش دولتنی و خصوصنی حنائز     

 55توان اینگونه نتیجه گرفت که با تمرکز بر اصنل   می (1827باشد. سهیلی ، می اهمیت

تندوین قنانون    قانون اساسی و ضرورت مشارکت بخش خصوصی با بخش دولتی نیازمنند 

 جامع در راستای افزایش بهره وری مشارکت بین دو بخش هستیم.

-قانونی مختلفی در راسنتای توسنعه مشنارکت دولتنی    های  در سالهای اخیر ظرفیت

 خصوصی وضع شده است مانند برنامه ششم توسعه کشور،قانون اصنالح الگنوی مصنرف،   

منتهنا قنوانین موجنود تمنامی      (.1821 رئیسی نینار،  زیرساختیهای  قانون احداث پروژه

خصوصننی را -و سننازوکارهای الزم بننرای قراردادهننای مشننارکت دولتننی   هننا  ظرفیننت

ندارند. مانند نبود چارچوب تالامین طرفین،نبنود سنازوکار حماینت منالی و ....(بنر اینن       
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خصوصی پیش بینی گردد امنا  -اساس الزم است تمهیدات الزم در الیحه مشارکت دولتی

تصویب آن طوالنی است لذا به عننوان راهکنار کوتناه مندت مجوزهنا و      فرآیند بررسی و 

و ایجناد تبصنره   هنا   اختیاراتی به بخش دولتی داده شده است تا با تندوین دسنتورالعمل  

ش خصوصنی بنا بخنش    برای توسعه هر چه بیشنتر مشنارکت بخن   هایی بتوانند مسیر را 

 (.1822دولتی هموار سازد. نوبخت،

خصوصنی  -یگر از عوامل حائز اهمینت در مشنارکت دولتنی   عوامل فرهنگی یکی د    

( در کتاب مهندسی فرهن  خصوصی سازی به فرهن  1821است . حیدری کرد زنگنه 

های  سازی در بخش خصوصی اشاره میکند. وی بسترسازی فرهنگی برای اجرای سیاست

کنند و   منی  خصوصی  را امری ضروری و مهم قلمنداد -خصوصی و مشارکت بخش دولتی

تقد است فرهن  سازی منجر به ایجناد احسناس امنینت و تعلنق خناطر بنه سنرمایه        مع

صنایع پایین دستی نفنت اینران فرآینند    توان اذعان داشت  می شود. از این رو می گذاری

-کنه در قالنب مشنارکت دولتنی    بخنش خصوصنی   هنای   وه فراخوان پروژهشناسایی و نح

بخنش خصوصنی نینز در    هنای   پنروژه بازدیند از   وگردند را تهیه نمایند  می خصوصی اجرا

 در راس کار خود قراردهند.فرهن  سازی راستای 
خصوصی نقش بسزایی دارد. ارتبناط  -حقوقی نیز در تعیین مشارکت دولتیعوامل     

خصوصی با حقو  عمنومی، اجنازه اعمنال برخنی از قواعند      -قراردادهای مشارکت دولتی

قراردادی،قلمنرو گسنترده فسنخ    عمومی حقو  خصوصنی قراردادهنا ماننند اصنل آزادی     

( لننذا بننا توجننه بننه امکننان تببننین قواعنند و 1822دهنند.  شننهنیایی، نمننی قننراردادو ... را

خصوصی در قالب شرایط استاندارد قنرارداد و  -استانداردهای قراردادهای مشارکت دولتی

درج کردن تمامی مبانی حقو  عمومی قنرارداد در شنرایط عمنومی موجند ینک رابطنه       

و توافقی متالمن مبانی قانونی شنده و باعنث نزدینک شندن و انطبنا  عملنی       قراردادی 

 خصوصی خواهد شد.-احکام قانونی مشارکت دولتی
بنا توجنه بنه     خصوصی نقش آفرین اسنت. -نیز در مشارکت دولتی عوامل اقتصادی   

بنزر  زیرسناختی و همچننین    هنای   وضعیت اقتصنادی کشنور ،نیناز بنه توسنعه پنروژه      

خصوصنی در  -،اجراینی شندن مشنارکت دولتنی    ها  دولتای  بع بودجهمناهای  محدودیت

توسعه اقتصنادی و واگنذاری خندمات دولتنی و جنذاب نمنودن بحنث منالی در بخنش          

رسد. یکی از مهم ترین عوامل موثر بر رشد اقتصادی،توسعه  می خصوصی ضروری به نظر
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در کشنورهای درحنال    (.1828است حافظی نینا، بازارهای مالی و افزایش سرمایه گذاری 

توسعه،به دلیل نقایص و کمبودهای بازار سرمایه، گسترش نیافتن بازار سهام و موسسات 

وجود نداشته و هزیننه بناالی تنامین سنرمایه      اقتصادی، امکان تامین منابع از این طریق

ی و المللن  بنین های  برای بخش خصوصی جهت مشارکت با بخش دولتی و همنین تحریم

دهند تا سنهم بناالیی از مننابع بنرای سنرمایه       می ادی،دست به دست همفشارهای اقتص

گذاری از طریق بازار پول و اعتبارات بانکی تهینه شنوند.بنابراین تنامین منالی از طرینق      

تسهیالت بانکی بسیار مهم و ضروری است که الزم است این تسهیالت در اختیار بخنش  

توجیهی اقتصادی یا امکان سننجی  خصوصی نیز به سهولت قرار گیرد. در خصوص طرح 

 سنرمایه گنذاری ارائنه   هنای   جهت تامین مالی طر ح ،معموال به سرمایه گذاران  نیزمالی 

شود تا بر اساس برنامه زمان بندی و منابع منورد نیناز و بررسنی درآمندها و شنرایط       می

. کنند  بازگشت سرمایه ،سرمایه گذار را متقاعد سازد کنه در پنروژه سنودآوری مشنارکت    

تواند به بخش خصوصی جهت مشارکت با  می بنابراین این امکان سنجی و طرح توجیهی

 بخش دولتی کمک کند.

یکنی از   خصوصی موثر اسنت. -عوامل مدیریتی نیز در تغییر وضعیت مشارکت دولتی

عوامل علّی و کلیدی در راستای مشارکت بخنش خصوصنی و دولتنی، عنزم مندیران در      

ستقالل در تصمیم گیری و تنظنیم قرادادهنای مشنارکت    واگذاری به بخش خصوصی و ا

بخش دولتی و خصوصی است. در واقع بخش دولتی به جای مالکیت بهتر است مندیریت  

را به بخش خصوصی واگذار کند. مهارت ایجاد ارتباط موثر و کارآمد یکی از مهنم تنرین   

یر بنننه خصنننوص مننندیران بخنننش خصوصنننی  الزم بنننرای هنننر مننندهنننای  مهنننارت

کنه بنرای مندیران اینن      یمهنارت هنای   (. بنابراین یکی از توانمنندی 1821،است سعیدی

 الزم است فراگیری و کسب مهارت مذاکره است.ها  بخش

کنارایی هنر    خصوصنی موثرنند.  -عوامل انسانی نیز در تغییر وضعیت مشارکت دولتی

بخش  دولتی یا خصوصی( وابسته به منابع انسانی است و چنانچه بنه کنارگیری نینروی    

سانی بر اساس رابطه بازی و حمایت دوستان و آشنایان باشد کارایی سیستم هر بخنش  ان

شایسنته سناالرانه   هنای   یابد. بخش دولتی و بخش خصوصی نیازمند سیسنتم  می کاهش

(. در حال حاضر شاهد چالش نحوه به کارگیری نینروی انسنانی   22،2217اسکلچر هستند

هوشنمند و  های  ستفاده ناکافی از روشخصوصی و دولتی هستیم.در واقع اهای  در بخش
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شنود.برای   هنا منی   ب ایجاد مشنکل در توسنعه بخنش   جمدرن در تامین نیروی انسانی مو

اصالح ساختار منابع انسانی الزم است مدیران بخش خصوصی و دولتی با دقنت نظنر در   

انتخاب کارشناسان و مدیران متعهد و با تجربه کنه واجند شایسنتگی نگرشنی و دانشنی      

 .د، اقدام نمایندهستن

 خصوصنی ایفنا  -تقویت عوامل سرمایه اجتماعی نیز نقش بسزایی در مشارکت دولتی 

خصوصی ناشی از عنواملی   -ایجاد همبستگی اجتماعی و مشارکت بخش عمومیکند.  می

هننا  اهنگی میننان باورهننا و ارزشچننون اعتقننادات و احساسننات مشننترک و تعننادل و همنن

(. افنننزایش آگنناهی فنننردی و جمعی،مشننارکت ارادی،بسنننی    1825 نصننرآبادی، است

منابع،خدمت صادقانه از جمله آثار و پیامدهای همبستگی اجتمناعی و مشنارکت بخنش    

توان اینگونه بینان نمنود کنه امنینت شنغلی و       می دولتی و خصوصی است. در این راستا

منجر به تواند  می سرمایه گذاری در بخش خصوصی جهت مشارکت با بخش دولتی خود

   .خدمت صادقانه و ایجاد احساس مشترک بین بخش دولتی و خصوصی گردد

خصوصنی  -تعامل پایدار نیز نظیر سایر عوامل، نقش مهمی در مشارکت دولتنی  مولفه

قنانون   55اصنل  هنای   برای تحقق افزایش تولیند در کشنور و در راسنتای سیاسنت     دارد.

به یکندیگر افنزایش پیندا کنند و      اساسی بایستی اعتماد بخش خصوصی و دولتی نسبت

-همکاری و تعامل و هم افزایی این دو بخش در توسعه و بهبود مشارکت بخنش دولتنی  

توان اینگونه گفت در صنورتی کنه بخنش      می خصوصی بسیار نقش بسزایی دارد.بنابراین

خود را ارتقناء دهند و در نتیجنه    های  دولتی بخواهد شفافیت،کیفیت و اثرگذاری سیاست

یت خود را تقویت کند،بخش خصوصی باید بنا بخنش دولتنی تعامنل و مشنارکت      مشروع

 .داشته باشد
شنفافیت   خصوصی حائز اهمیت اسنت. -سازی در مشارکت دولتی تقویت مولفه شفاف

در وضع قوانین جهت مشارکت بخنش دولتنی و خصوصنی کنافی نیسنت بلکنه بایسنتی        

باالدسنتی  هنای   اف و سیاستخصوصی نیز با توجه به اهد -فرآیند مشارکت بخش دولتی

نیز شفاف گردد. جهت مشارکت بخش دولتی و خصوصی یکی از اقدامات ضروری بخنش  

خنود اسنت.   هنای   دولتی انتخاب بخش خصوصی در راسنتای اجنرای اهنداف و سیاسنت    

و در چنارچوب  هنا   انتخاب سرمایه گذار یا بخش خصوصنی بایسنتی طبنق دسنتورالعمل    

د تا بخش خصوصی و دولتی بتوانند در اجرای امنور  قانونی مشخص و شفاف صورت پذیر
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 .به صورت اثربخش با یکدیگر مشارکت داشته باشند

خصوصنی   -توان اذعان داشت که نهادینه سازی واحد مشارکت دولتنی در نهایت می  

تنرین مؤلفنه در الگنو     وابستهکه محصول برهم کنش متقابل میان عوامل یاد شده است، 

و جلسات طوفان مغنزی در راسنتای حنل    ها  و ایدهها  ائه طرحار جهتشود.  محسوب می

به بخش خصوصنی ، تنظنیم   ها  و موانع موجود در برگزاری مناقصات و واگذاریها  چالش

خصوصی همواره الزم است که یک واحند مشنارکت بخنش    -قراردادهای مشارکت دولتی

فکنر در  هنای    دولتی و خصوصی در صنایع به صورت فعال دایر باشند و بنا تشنکیل اتنا    

 راستای اهداف عمل کنند.

 ها نوشت پی
1. Public- Private partnership 2. Bachiller 
3.. Demurrage 4.. Neisure 

4 .BOTاقتصادی پروژه ،طی قراردادی با دولت، اجرا و  -فنیهای  در این نوع قرارداد، بخش خصوصی ضمن بررسی
متقبل شده و پس از برگشت سرمایه هزینه شنده ،آن را بنه دولنت    بهره برداری از آن را طی یک مدت زمان معین 

 گرداند. می باز
1 .BOO .یعنی احداث،مالکیت مقید پروژه در طول مدت قراداد و حق راه اندازی در خالل مرحله واگذاری 

7. Cuiv 8. Richer 
9.Gerimzi&Luviss  10. Yumar&Khomeidi 
11. Live&Vilkinson 12. Mac Key &Edward 
13. Zarco 14. Skelchere 

15. Hughes 16. Pollitt 
17. Rosenbloom 18. Entrepreneurial Government 

19. Osborne&Gaebler 20. Faced Validity 

21. Content Validity 22. Transitivity  

23. Outer Model 24. Inner Model 

25. Stone-Geisser 26. Blindfolding 

27. Zarco 28. Skelcher 

 منابع
موسسه انتشنارات و چنا    ، گاه تهراندانش .های چند معیاره گیری تصمیم(. 1822محمدجواد  ، اصغرپور

 دانشگاه تهران.

(. معرفی مدل یابی معادالت سناختاری بنه   1821حجت  ، آذر؛ و محمودی، جواد؛ هیمن خالری، امانی
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انتخاب روش مناسب مشارکت خصوصی دولتی بنه منظنور تنامین    ، (1827 علی ، سهیلیمحمد؛، بابایی
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 تهران، چا  دوم، انتشارات صفار

ی سازی بر روشننی  مطالعه ی اثر خصوص، (1821 ، مازیار و فواد مکوندی، مازیار؛رئیسی نیا، رئیسی نیار

ننوین اینران و   های  اولین کنفرانس ملی پژوهش، اهداف و نقش کارکنان در شرکت ملی حفاری ایران
 .دانشگاه علمی کاربردی شوشتر، شیراز، اقتصاد و حسابداری و علوم انسانی، جهان در مدیریت

خصوصنی در   -مشنارکت عمنومی  هنای   بررسی ضرورت به کارگیری روش، (1821 ، حمیدرضا، سعیدی

بنا تاکیند بنر    ، خصوصی-اولین کنفرانس قراردادهای مشارکت عمومی، معدنی ایرانهای  توسعه پروژه

 تهران.، اجراهای  سیستم

ی مندیریت و  المللن  بنین سومین کنفرانس ، بررسی موانع خصوصی سازی در ایران، (1827علی ، سهیلی

 .لیدانشگاه مقدس اردبی، تهران، مهندسی صنایع
، خصوصنی در حقنو  اینران    -جایگاه قراردادهای مربوط بنه مشنارکت دولتنی   ، (1822زهرا. ، شهنیایی

 تهران.، ی حقو الملل بینچهارمین همایش 

خصوصنی در صننایع پنایین    -ارائه الگوی مشنارکت دولتنی  ، (1822   ابوالحسن ، فقیهی ؛سمانه، فایض

 .42شماره ، 18دوره ، زاهدان، مدیریت عمومیپژوهشی پژوهشهای -فصلنامه علمی، دستی نفت ایران

بررسی موانع خصوصی سازی در صنایع پایین دستی شنرکت ملنی نفنت اینران     ، (1821احسان. ، کاتب
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ی مندیریت و مهندسنی   المللن  بنین سنومین کنفنرانس   ، مطالعه موردی شرکت صنایع ملی پتروشیمی

 .دانشگاه مقدس اردبیلی، تهران، صنایع
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 دانشگاه آزاد اسالمی واحد استهبان.، استهبان

و  52شنماره  ، فصلنامه مدیریت دولتنی ، (. از دولت خوب تا حکومتداری خوب 1872عباس   ، منوریان
 تهران، 52
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 هنا  توسعه مشنارکت بخنش دولتنی بنا بخنش خصوصنی بنرای اتمنام پنروژه         (.1822محمدباقر. ، نوبخت
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Abstract 

 The purpose of this study is to review and fit the public-private 

partnership model in the downstream Iranian oil industry. The present 

research from the audience dimension is basic, from the goal perspective 

is exploratory and from the dimension is cross-sectional. Data collected 

through a researcher-made questionnaire. Formal and content validity of 

the questionnaire were checked and it was completed  by 260 middle and 

senior managers of downstream Iranian oil industries. The data validation 

was analyzed using the ratio test technique, confirmatory factor analysis 

and structural-interpretive equations method. To design and review the 

public-private partnership model, we used structural-interpretive 

modeling (ISM) method and the partial least squares technique to attest 

the statistical model. The results show that the model has a good fit. Also, 

using the same tool, the factor load of each factor and the impact of each 

variable were determined. 

 

Keywords: Public-Private Partnership, Downstream Iranian Oil 

Industries, partial least squares (PLS). 
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