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This applied and cross-sectional research was conducted in 2019-2020. The main tools for
collecting research data were the Dimtel questionnaire and ANP. The scope of this study
involved the National Iranian Gas Company. The statistical population of this study included theoretical experts (university professors) and experimental experts (the managers
of the National Iranian Gas Company). Using non-probabilistic and purposive sampling
methods, 15 qualified experts participated in this study. For the analysis of specialized
interviews, the data-based qualitative data analysis method was used. Based on the obtained results, the identified indicators were classified into 8 main categories, as follows:
management, policy and policy-making, strategic management, organizational structure
culture, technology environment, political environment, economic environment, as well
as the competitive environment. The collected data also revealed that to achieve the
expected results, the gas regional trade strategy should be formulated based on the political and economic conditions of the country. These strategies, in the form of short-term
policies and policies, strengthen the country’s competitiveness in gas regional trade.
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مقاله پژوهشی
ارائه الگوی رشد پویای سهم بازار ایران از تجارت منطقهای گاز از منظر استراتژیک
*رضا آقاموسی ،1ناصر آزاد  ،3نادره عزیززاده

1

 .1گروه مدیریت ،دانشکده مدیریت ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران جنوب ،تهران ،ایران.

تاریخ دریافت 14 :اردیبهشت 1399
تاریخ پذیرش 29 :شهریور 1399

تاریخ انتشار 13 :اردیبهشت 1400

کلیدواژهها:

رشد پویا ،بازار ایران،
تجارت منطقهای گاز،
استراتژی بازاریابی،
رویکرد آمیخته

این مطالعه یک پژوهش کاربردی است و از منظر روش و بازه زمانی گردآوری دادهها در دسته پژوهشهای
پیمایشی ـ ـمقطعی قرار دارد .این مطالعه در بازه زمانی  1399-1398انجام پذیرفته است .ابزار اصلی
گردآوری دادههای پژوهش ،پرسشنامه دیمتل و  ANPاست .قلمرو مکانی این مطالعه شرکت ملی گاز
ایران است .جامعه آماری این پژوهش شامل خبرگان نظری (استادان دانشگاه) و خبرگان تجربی (مدیران
شرکت ملی گاز ایران) است .با استفاده از روشهای نمونهگیری غیراحتمالی و به صورت هدفمند پانزده نفر
از خبرگان واجد شرایط در این مطالعه شرکت کردهاند .جهت تحلیل مصاحبههای تخصصی ،از روش تحلیل
کیفی داده بنیاد استفاده شده است .بر اساس نتایج بهدستآمده ،شاخصهای شناسایی شده در قالب هشت
مقوله اصلی دستهبندی شدهاند که عبارتاند از :مدیریت ،خطمشی و سیاستگذاری ،مدیریت استراتژیک،
فرهنگ ساختار سازمانی ،محیط فناوری ،محیط سیاسی ،محیط اقتصادی و محیط رقابتی .همچنین نتایج
نشان داده است که جهت حصول نتایج مورد انتظار ،استراتژی تجارت منطقهای گاز باید بر اساس شرایط
سیاسی ـ اقتصادی کشور تدوین شود .این استراتژیها در قالب خطمشیها و سیاستگذاریهای خرد و
کوتاهمدت ،توان رقابتی کشور در تجارت منطقهای گاز را تقویت میکند.

* نویسنده مسئول:
دکتر رضا آقاموسی
نشانی :تهران ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران جنوب ،دانشکده مدیریت ،گروه مدیریت.
پست الکترونیکیrezaaghamoosa@yahoo.com :
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مقدمه
گاز یک منبع غنی انرژی در جهان محسوب
میشود و به تدریج میرود تا جایگزین نفت شده و از
این پس ،این انرژی در جهان تعیینکننده معامالت
اقتصادی و بینالمللی خواهد بود (غالمزاده.)12 :1398 ،
کمی آیندهنگری در این باره میتواند محاسباتی
ایجاد کند که میتوان با تکیه بر این محاسبات ،ارزش
اقتصادی قابل توجهی را برای کشور به دست آورد
(گائو و هاوکس.)21 :2019 ،
کارشناسان انرژی پیشبینی میکنند که دنیای
آینده ،دنیای گاز و سوختهای گازسوز است و
توسعه این بخش میتواند جایگزین مناسبی برای
درآمدهای نفتی کشور شود و سرمایهگذاری در این
زمینه ارزش افزوده و اقتصادی فوقالعا دهای خواهد
داشت ،اما برای رسیدن به این هدف الزم است برنامه
و چشماندازی روشن برای استفاده از منابع گازی
کشور وجود داشته باشد (پاپادوپولوس و همکاران،
.)14 :2018
بر اساس دادههای «گزارش چشمانداز انرژی
شرکت بریتیش پترولیوم در سال )BP( 2017
ایران با  33/5تریلیون مترمکعب ،بیشترین مقدار
ذخایر تثبیتشده گاز طبیعی در جهان را در اختیار
دارد .بررسی عملکرد اقتصادی ایران نشان میدهد
این مقوله ریشه در چگونگی استفاده از منابع و
داشتههای کشور ،ازجمله صنایع گاز دارد (متقی و
ابوالحسنی.)1397 ،
جهت ﺗﺪوﯾﻦ ﯾﮏ اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﮐﻼن ﺑﺮاي تجارت ﮔﺎز،
ضروری است ﺑﺎ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار دادن چشماﻧﺪاز ﻋﺮﺿﻪ
و ﺗﻘﺎﺿﺎی گاز ،ﺑﺎزارﻫﺎي ﻫﺪف ﺑﺮاي تجارت منطقهای
ﮔﺎز ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ شود و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋيﻫﺎي
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ﮐﺸﻮرﻫﺎي واردﮐﻨﻨﺪه و ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻋﺮﺿﻪﮐﻨﻨﺪه
رﻗﯿﺐ ،ﺑﺮرﺳﯽ شوند ﺗﺎ ﺑﺘﻮان ﺑﺎزارﻫﺎي ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺑﺮاي
تجارت ﮔﺎز را اوﻟﻮﯾﺖﺑﻨﺪي کرد.
ﺑﺮ اﺳﺎس ادﺑﯿﺎت اﻗﺘﺼﺎد اﻧﺮژي ،ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪه
ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ ﮔﺎز داراي ﻣﺎﻫﯿﺘﯽ ﭘﻮﯾﺎ هستند و ﻣﯿﺰان
ﺗأﺛﯿﺮﮔﺬاري اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺳﺎﺧﺘﺎر
ﺑﺎزارﻫﺎي ﮔﺎز ،ﺗﺤﻮﻻت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاري ﮔﺎز،
رﺷﺪ ﺗﻘﺎﺿﺎ ،ﺗﻮزﯾﻊ رﯾﺴﮏﻫﺎي ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدي
ﺑﯿﻦ ﺷﺮﮐﺎ در ﭘﺮوژهﻫﺎ و ﻣﺴﺎﺋﻞ ژﺋﻮﭘﻠﺘﯿﮑﯽ و
زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ در
ﺗﻌﯿﯿﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺻﺎدرات ﮔﺎز ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد
(نیکیاسکویی و همکاران.)11 :1397 ،
تجارت گاز طبیعی در دنیا یکی از ارکان زیربنایی
اقتصاد کشورها است .با توجه به مسائل عدیدهای
مانند گرمایش زمین و گرایش به استفاده از
انرژیهای پاک با آالیندگی کمتر ،تجارت گاز طبیعی
مورد توجه بیشتری قرار گرفته است (نیکیاسکویی
و همکاران.)1397 ،
برنامهریزی استراتژیک بازاریابی جهت افزایش
قابلیتهای رشد پویای تجارت گاز ،نقش محوری
دارد .در این صنعت ،مدیران عمومی و عملیاتی
که مسئولیتهای تصمیمگیری راهبردی دارند ،با
چالشهای مهمی روبهرو هستند که میتواند باعث
افزایش پیچیدگی شوند.
این عوامل شامل رشد تقاضا برای منابع انرژی،
فناوریهای جدید که به شکل غیرمرسوم ظهور
کردهان د و باعث افزایش رقابت میشوند .این عوامل
نیازمند راهکاری جدید برای مدیریت استراتژیک
است (وانگ و همکاران.)26 :2018 ،
همچنین رشد تجارت گاز نیازمند به قابلیتهایی
دارد که به کشورهای تولیدکننده آن انعطافپذیری
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باالیی ببخشد؛ بنابراین باید با دیدگاهی استراتژیک
این قابلیتها شناسایی و مدیریت شود.
قابلیتهای استراتژیک پویا در صنعت گاز
ویژگیهای منحصربهفردی دارد که آن را با سایر
صنایع بزرگ و مشابه متمایز میسازد .با افزایش
تقاضای گاز و همچنین الحاق کشورهای دارای
ذخایر و منابع انرژی به سازمان تجارت جهانی،
رشد روزافزون اهمیت گاز در این سازمان نمایانتر
میشود.
کشورهایی که به منابع سرشار گاز دسترسی
دارند ،میتوانند دیدگاهها و مقررات تجارت گاز در
سازمان تجارت جهانی را مطابق با منافع ملی خود
هدایت کرده و برای تحکیم جایگاه خود در صادرات
گاز و برای بهرهگیری از صنایع انرژیبر اقدام کنند
(ساالمی و کدید.)2020 ،
در این راستا ،بهمنظور ارائه الگو و مفهومسازی
سهم بازار منطقهای گاز باید عوامل زیربنایی آن مورد
شناسایی قرار گیرند .عوامل زیربنایی شناساییشده
جهت بهبود توان رقابتی صنعت گاز میتواند در
راستای اجرای برنامهای جامع در حوزه صادرات گاز
کشور به کشورهای منطقه راهگشا باشد.
در این راستا ،در این مطالعه به سؤاالت اساسی
زیر پاسخ داده خواهد شد :مقولههای اصلی سهم
بازار کشور از تجارت گاز کداماند؟ شاخصهای نهایی
پایش رشد پویای سهم ایران از تجارت منطقهای
گاز کدامند؟

 .1ادبیات موضوع
تجارت گاز طبیعی در دنیا از اهمیت بسیاری
برخوردار است و مطالعات متعددی در این حوزه
صورت گرفته است .نظر به مسائل عدیدهای همچون

گرمایش زمین و گرایش به استفاده از انرژیهای
پاک با آالیندگی کمتر ،تجارت گاز طبیعی بسیار
مورد توجه قرار گرفته است.
با وجود گردش مالی بسیار زیادی که در این
صنعت وجود دارد ،بهبود عملکرد و افزایش
توانمندی رقابتی در حوزه تجارت بینالمللی گاز
کانون توجه قرار گرفته است .شرکتها و دولتها
در جستوجوی قابلیتهایی برای رشد پویای سهم
خود از این بازار بزرگ و در حال توسعه هستند
(پاپادوپولوس و همکاران.)35 :2018 ،
در بحث قابلیتهای رشد پویا در صنعت گاز،
برنامهریزی استراتژیک بازاریابی در صنعت گاز نقشی
اساسی دارند .در این صنعت ،مدیران عمومی و
عملیاتی که مسئولیتهای تصمیمگیری استراتژیک
دارند ،با چالشهای مهمی روبهرو هستند که میتواند
باعث افزایش پیچیدگی شوند.
این عوامل شامل رشد تقاضا برای منابع انرژی،
فناوریهای جدید که به شکل غیرمرسوم ظهور
کردهاند و افزایش رقابت میشوند .این عوامل نیازمند
راهکاری جدید برای مدیریت استراتژیک است
(وانگ و همکاران.)26 :2018 ،
رشد پویا دربردارنده عوامل اقتصادی (شاخص
ترکیبی موجودی سرمایه ،شاخص ترکیبی نیروی
کار و شاخص ترکیبی بهرهوری کل عوامل تولید
(موجودی دانش کاربردی) و عوامل اجتماعی و
زیستمحیطی (تقویت زیرساختها و قابلیتهای
اجتماعی ،توسعه اجتماعی و توسعه زیستمحیطی)
و افزایش مقاومت و انعطافپذیری اقتصادی است
(صنایعی و شاهین.)13 :1398 ،
در صورت فقدان یا ضعف در مدیریت کارآمد
شرکتهای مربوطه خسارت زیادی را به کشور
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تحمیل خواهند کرد .از این رو ،تعالی مدیریت در
شرکت گاز ،از مهمترین اقدامات و راهکارهای مؤثر
در ایجاد ثبات و امنیت در ایران خواهد بود.
رهبری و مدیریت ،عوامل انسانی ،فرهنگ
سازمانی ،چابکی سازمان ،سیستمهای سازمانی،
زیرساختهای منطقهای ،تداوم تولید و نظارت
مستمر ،ازجمله مهمترین عوامل در رشد پویای
سهم تجارت گاز ایران در منطقه هستند (نجومی
و همکاران.)1399 ،
اگرچه مطالعات متعددی در زمینه طراحی الگوی
بهبود سهم بازار در نقاط مختلف دنیا انجام شده
است ،اما تاکنون مطالعهای تخصصی در زمینه الگوی
رشد پویای سهم بازار در صنعت تجارت گاز انجام
نگرفته است .ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﺑﯿﺎن ﺷﺪ ،به منظور
بهبود توان رقابتی کشور در تجارت منطقهای گاز در
این پژوهش کوشش شده است تا الگوی رشد پویای
سهم بازار ایران از تجارت منطقهای گاز از منظر
استراتژیک صنعت ارائه شود.
در واقع مفهوم سهم بازار در تجارت بینالمللی
گاز با ابهاماتی همراه است؛ بنابراین با بهکارگیری
الگویی استراتژیک جهت رشد پویای سهم بازار ایران
از تجارت منطقهای گاز میتوان به این مهم دست
پیدا کرد.
 .1.1پیشینه پژوهش

نیکیاسکویی و همکاران ( )1397در مطالعهای
تحت عنوان «ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺪل ﻋﺎﻣﻞﺑﻨﯿﺎن ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ
اﺳﺘﺮاﺗﮋي اﯾﺮان در ﺗﺠﺎرت ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﮔﺎز» ،به این
نتیجه دست یافتند که در دوره ﺳﻪ ﺳﺎﻟﻪ اول،
اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎي ﺻﺎدراﺗﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎي
ﺗﺮﮐﯿﻪ ،ﻋﺮاق و ارﻣﻨﺴﺘﺎن است .در دوره ﺳﻪ ﺳﺎﻟﻪ دوم،
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در ﺻﻮرت ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪن ﺑﺨﺶ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧﯽ ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ
اﯾﺮان ـ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن و اﺣﺪاث ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ اﯾﺮان ـ ﻋﻤﺎن،
اﯾﺮان ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺻﺎدرات ﮔﺎز
ﺧﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ دو ﮐﺸﻮر ﮔﺴﺘﺮش دﻫﺪ و در دوره ﺳﻪ
ﺳﺎﻟﻪ ﺳﻮم ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺗﺮﮐﯿﻪ،
ﻋﺮاق ،ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن و ﻋﻤﺎن ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﺻﺎدرات ﺧﻮد
ﺑﻪ ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن از ﻃﺮﯾﻖ ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ و ﺑﻪ ﻫﻨﺪ و ﭼﯿﻦ از
ﻃﺮﯾﻖ  LNGﺑﭙﺮدازد.
خزایی و همکاران ( )1397در مطالعهای تحت
عنوان « بررسی امکان تولید و صادرات  LNGبر اساس
سیاست های صنعت گاز در ایران» ،مطلوبترین
روش برای صادرات گاز ایران به بازارهای دوردست را
لونقل آن با کشتیهای
مایعسازی گاز طبیعی و حم 
مخصوص به بازارهای مورد نظر پیشنهاد کردهاند.
این مطالعه که نتیجه یک تحقیق فنی ـ اقتصادی
در این زمینه است ،سعی کرده تا عالوه بر بررسی
وضعیت بازارهای جهانی  LNGبا مد نظر قرار دادن
سناریوهای مختلف تولید ،قیمت عرضه  LNGتوسط
ایران به بازارهای هدف را محاسبه کند .با کمک این
بررسی ،امکان حضور ایران در عرصه تولید  LNGبا
توجه به فرصتها و تهدیدهای موجود در این صنعت
مورد ارزیابی قرار میگیرد.
جوان و همکاران ( )1396مطالعهای تحت عنوان
«برآورد منافع حاصل از ترانزیت گاز طبیعی از طریق
خط لوله در مقایسه با واردات ـ صادرات گاز کشور
ایران» انجام دادند.
نتایج این پژوهش نشان داد ،در واردات و صادرات
گاز مالك عمل ،قرارداد با كشور واردكننده و
صادركننده است ،اما در ترانزيت گاز توسط خطوط
لوله ،كشور سومي كه از حق ترانزيت بهرهمند
ميشود ،براي بيشينه كردن تابع سود خود به مذاكره
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و چانهزني با عرضهكننده و تقاضاكننده پرداخته و در
عين حال عرضهكننده و تقاضاكننده نيز براي كمينه
كردن حق ترانزيت با كشور ثالث چانهزني ميكنند،
كه درنتيجه نقطه بهينه براي قيمت ترانزيت حاصل
ميشود كه با شرايط بازار تطابق دارد.
مکنیس و ایراستورز ( )2019مطالعهای تحت
عنوان «بررسی تحلیلی وضعیت صادرات و واردات
گاز طبیعی در کشورهای جهان» انجام دادند .در
نتایج آمده است :با توجه به اینکه تجارت آینده
گاز طبیعی در جهان به صورت  LNGخواهد بود،
کشورهای صادرکننده گاز نیز باید به این سمت
پیش بروند.
همچنین کشورهای صادرکننده گاز باید با
گسترش فناوری  GTLجایگاه خود را در بازار جهانی
گاز ارتقا دهند و در زمینه مصرف بهینه انرژی
تمهیدات الزم را بیاندیشد تا صادرات این حامل
انرژی بتواند در بلندمدت به عنوان یک منبع در
آمدی برای کشورهای یادشده مطرح شود.
کوچرو و همکاران ( )2020مطالعهای درخصوص
صادرات گاز روسیه انجام دادند .در نتایج این مطالعه
آمده است :بازار گاز طبیعی ایاالت متحده بر صادرات
روسیه بسته است .در بازار اروپا ،روسیه به دلیل وجود
چالشهای مختلف کالن اقتصادی و ژئوپلیتیکی در
افزایش سهام صادراتی خود یا حتی حفظ سطح
فعلی ،دچار چالش شده است.
بازارهای آسیایی مانند چین ،هند ،ژاپن و کره
جنوبی امیدوارترین مقصد برای صادرات آینده
گاز طبیعی روسیه هستند .با وجود چالشهای
ژئوپلیتیک شدید و رقابت جهانی در سطح جهانی،
روسیه باید ضمن اجرای یک استراتژی صادراتی
برنده ،به دنبال حفظ سطح صادرات فعلی در بازار

اروپا باشد و سهام صادرات آینده خود را در بازارهای
آسیا تأمین کند.
در مطالعه میکولسکا ( )2020تحت عنوان
«گازپروم و سیاست گاز طبیعی روسیه» به چهار
موضوع اصلی پرداخته شده است )1 :موقعیت
گازپروم در برابر رقبای داخلی ،ازجمله چالشهای
انحصار صادرات گازپروم )2 ،تغییر ماهیت بازارهای
گاز طبیعی و تأثیر آن بر موقعیت گاز روسیه در
اروپا )3 ،چالشهای سیاسی در زمینه صادرات گاز
روسیه به اروپا و  )4محور صادرات گاز روسیه به
چین .در آخر نیز راهکارهایی جهت بهبود وضعیت
موجود ارائه شده است.
لیو و همکاران ( )2020مطالعهای تحت عنوان
«پویایی عملکرد صادرات  LNGاسترالیا :تجزیه و
تحلیل تغییر سهام ثابت بازار» انجام دادند .نتایج
این مطالعه نشان داد ،عملکرد صادرات  LNGاسترالیا
در آینده با چالشهایی روبهرو است .در این راستا
صادرکنندگان  LNGاسترالیا باید سرعت خود را
با رقبای جدید حفظ کرده و بازارهای موجود را
گسترش دهند و برای اثرات تغییرات در مکانیزم
قیمتگذاری آماده شوند.

 .2روششناسی پژوهش
مطالعه حاضر یک مطالعه اکتشافی است که با
هدف ارائه الگوی رشد پویای سهم ایران از تجارت
منطقهای گاز از منظر استراتژیک و با رویکردی
قیاسی ـ استقرایی انجام شده است .همچنین از
منظر تاریخ گردآوری دادهها در دسته پژوهشهای
پیمایشی ـ مقطعی قرار دارد.
قلمرو مکانی این مطالعه شرکت ملی گاز ایران
است .در بخش کیفی با استفاده روش دادهبنیاد
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(گراندد تئوری) به شناسایی مقولههای اصلی و
فرعی طراحی الگوی افزایش سهام بازار ایران از
تجارت گاز پرداخته شده است .سپس شاخصهای
شناساییشده با استفاده از روش دلفی فازی،
اعتبارسنجی شدهاند .جهت انجام تحلیل کیفی
دادهبنیاد از نرمافزار  MaxQDAاستفاده شده و
محاسبات دلفی فازی با کدنویسی در محیط متلب
انجام گرفته است.
 .1.2جامعه ،نمونه و روش نمونهگیری

حجم نمونه در مطالعاتی که با روش کیفی و
مصاحبه انجام میشوند ،معموالً بین  5تا  25نفر
توصیه شده است .به طور کلی فرایند مصاحبه در
تحلیل کیفی تا رسیدن به اشباع نظری ادامه پیدا
میکند (رنجبر و همکاران 12 :1391 ،و جاللی،
.)23 :1391
همچنین برای نمونهگیری خبرگان از روشهای
غیراحتمالی و هدفمند توصیه شده است (نادریفر و
همکاران .)1396 ،جامعه آماری این پژوهش شامل
خبرگان نظری (استادان دانشگاه) و خبرگان تجربی
(مدیران شرکت ملی گاز ایران) هستند و فرایند
نمونهگیری تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت و
تعداد پانزده نفر از افراد واجد شرایط در این مطالعه
شرکت کردهاند.
 .3.2روش و ابزار گردآوری دادهها

برای گردآوری دادههای پژوهش از مصاحبه
و ابزار پرسشنامه استفاده شده است .از آنجا که
برای مطالعات کیفی که با هدف اکتشافی و طراحی
الگو انجام میشوند مصاحبههای نیمساختاریافته
مناسبتر هستند (داناییفرد.)46 :1393 ،
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در این پژوهش نیز در بخش نخست از مصاحبه
نیمساختارمند با خبرگان استفاده شده است.
در بخش دوم نیز جهت اعتبارسنجی مقولههای
شناساییشده ،از پرسشنامه دلفی فازی با طیف
هفت درجه استفاده شده است.
 .4.2روایی و پایایی ابزار گردآوری دادهها

کمی برای بررسی قابلیت اعتبار،
از چهار معیار ّ
قابلیت انتقال ،قابلیت تأیید و اطمینانپذیری استفاده
شده است :ضریب هولستی ،ضریب پی اسکات،
شاخص کاپای کوهن (لینکون و گوبا56 :1985 ،؛
وانگ51 :2011 ،؛ عابدی و همکاران 26 :1390 ،و
رنگریز و همکاران )15 :1396 ،و آلفای کرپیندروف
(کرپیندروف.)43 :2018 ،
میزان همبستگی دیدگاه خبرگان با محاسبه
ضریب هولستی ( )PAOیا «درصد توافق
مشاهدهشده 0/814 »1به دست آمده است که مقدار
قابل توجهی است (هولستی .)1969 ،با توجه به
ایراداتی که به روش هولستی وارد است شاخص پی
ـ اسکات 2نیز محاسبه شده است که میزان آن 0/79
به دست آمده است.
چهارمین شاخص برآورد اعتبار پژوهشهای
کیفی شاخص کاپای کوهن 3است .شاخص کاپای
کوهن در این مطالعه  0/69به دست آمده است.
درنهایت نیز از آلفای کرپیندروف استفاده شده و
میزان آن در این مطالعه  0/82برآورد شده است.

 .3یافتههای پژوهش
جهت ارائه الگوی رشد پویای سهم ایران از تجارت
1.Percentage of Agreement Observation, PAO
2.Scott’s pi
3. Cohen kappa
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جدول  .1کدهای کالمی مربوط به سؤاالت مصاحبه
ردیف

1

سؤاالت مصاحبه

به نظر شما رشد پویا چیست و شرکت گاز در روند برنامهریزی چگونه آن را
پیادهسازی کرده است؟

2

کدام متغیرها در شکلگیری تجارت بینالملل مؤثر هستند؟

3

معیار انتخاب بازار هدف چیست ()stp؟

4
5

از میان بازارهای منطقه ،کدام بازار بیشترین جذابیت را برایایران در تجارت
گاز دارد؟
برای کشورهای مختلف کدام استراتژی صادرات مناسبتر است :خط لوله،
سوآپLNG ،؟

کد اختصاصیافته

مفهوم رشد پویا
متغیرهای تأثیرگذار در شکلگیری تجارت
بینالملل
انتخاب بازار هدف

بازار هدف تجارت گاز ایران
انتخاب استراتژی صادرات مناسب
شناسایی چالشهای شرکت گاز

6

از نظر شما چالشهای شرکت گاز در حال حاضر چیست؟

7

به نظر شما تحریم چه نقشی در صادرات گازایران دارد؟

نقش تحریمها در صادرات گازایران

8

ما در حال حاضر چه مقدار امکان صادرات گاز به اروپا را داریم؟

امکانسنجی صادرات گاز به اروپا

9

روسیه چه نقشی در صادرات گاز ایران دارد؟

نقش روسیه در صادرات گاز ایران

10

به نظر شما زیرساختها و عوامل نگهداری و کشف منابع جدید درایران
اکنون در چه شرایطی است؟

11

چالش مدیریت انرژی در مصرف داخلی و صادرات در چه مواردی است؟

12

فاز جنوبی در چه شرایطی است وآیا هنوز به ظرفیت کامل رسیده است؟

ت فاز جنوبی
ارزیابی وضعی 

13

شایستگی کلیدی و مزیت رقابتی شرکت گاز در مقابل رقبا چیست؟

کسب مزیت رقابتی

14

شرکت گاز باید منابع خود را در چه زمینههایی سرمایهگذاری کند؟

سرمایهگذاری صحیح منابع

15

شما به عنوان یک متخصص برای افزایش سهمایران چه پیشنهادی دارید؟

پیشنهاد جهت افزایش صادرات گاز

منطقهای گاز مصاحبههای تخصصی نیمساختیافته
با خبرگان شرکت ملی گاز ایران صورت گرفته است.
در این مرحله پیش از شروع مصاحبه پانزده سؤال باز
در نظر گرفته شده است و در طول فرایند مصاحبه
این پیشبینی در نظر گرفته شده است که سؤاالت
جدیدی نیز مطرح شود.

شرایط زیرساختها و عوامل نگهداری و کشف
منابع جدید درایران
شناسایی چالش مدیریت انرژی در مصرف
داخلی و صادرات

برای اینکه پژوهشگر با عمق و گستره محتوایی
دادهها آشنا شود ،اقدام به بازخوانی مکرر دادهها و
خواندن دادهها به صورت فعال (جستوجوی معانی
و الگوها) شده است.
به منظور کاربست تحلیل کیفی دادهبنیاد و
تجزی ه و تحلیل محتوای مصاحبهها ،ابتدا متن هر
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جدول  .2کدهای اولیه بهدستآمده از متون مصاحبهها
ردیف

264

نمونه متن (گزارههای کالمی)

کدهای اولیه

فراوانی

1

به نظر من از طریق توسعه منابع انسانی ،ارتقاء فرهنگ ،توانایی و توسعه منابع انسانی
دانش کارکنان و افزایش کیفیت در ارائه تجارت گاز به کشورهای ارتقاء فرهنگ ،توانایی و دانش کارکنان
درخواستکننده میتوان به رشد پویا در تجارت گاز ایران دست یافت افزایش کیفیت در ارائه تجارت گاز به
و این دو مورد در تدوین برنامههای مربوطه حائز اهمیت هستند .کشورهای درخواستکننده

14

2

قرارداد فاینانس
وجود قراردادهایی نظیر قرارداد فاینانس ،قرارداد  ،by backقرارداد
قرارداد by back
 BOTو قرارداد  Joint ventureمیتوانند در شکلگیری تجارت
قرارداد BOT
بینالملل تأثیرگذار باشند.
قرارداد Joint venture

8

3

جهت انتخاب بازار هدف در تجارت گاز ،باید به عوامل مختلفی توجه
اولویت قرار دادن تنوع جغرافیایی بازار
کرد .ازجمله:
تفاوت در موقعيت استراتژيک و بازارهاي
اولویت قرار دادن تنوع جغرافیایی بازار ،در نظر گرفتن تفاوت در
هد ف
موقعيت استراتژيک و بازارهاي هدف و تأکید بر بازارشناسی،
بازارشناسی ،بازارسازی و بازاریابی نوین
بازارسازی و بازاریابی نوین در تجارت گاز.

17

4

بازاری دارای بیشترین جذابیت برای ایران در تجارت گاز است که تنوعبخشی بازار گاز
قیمتگذاری مناسب گاز
تنوعبخشی و قیمتگذاری مناسب گاز را لحاظ کند.

22

5

صادرات ،واردات ،سوآپ ،ترانزیت و مبادله
برای کشورهای مختلف استراتژیهای صادرات ،واردات ،سوآپ،
با برق
ترانزیت و مبادله با برق با هدف قرار دادن اولویت در صادرات LPG
اولویت در صادرات  LPGو  LNGبا خط
و  LNGبا خط لوله و سوآپ و ایجاد فناوری تبدیل گاز به گاز مایع
لوله و سوآپ
 LNGاهمیت زیادی دارد.
ایجاد فناوری تبدیل گاز به گاز مایع LNG

19

6

افزایش توان رقابتی و حفظ بقا در صادرات
چالشهای شرکت گاز در حال حاضر به دلیل تجارت گاز ،شامل
گاز
مواردی نظیر افزایش توان رقابتی و حفظ بقا در صادرات گاز و ایجاد
ایجاد محیط رقابتی با اجرای سیاست برد ـ
محیط رقابتی با اجرای سیاست برد ـ برد است.
برد

16

7

نقش تحریمها در صادرات گاز ایران غیرقابل انکار است .مسائلی
وجود هزينههاي متفرقه و حق ترانزيت
نظیر وجود هزينههاي متفرقه و حق ترانزيت ،تحریم اقتصادی و رکود
تحریم اقتصادی و رکود اقتصاد جهاني
اقتصاد جهاني و تحریم سوئیفت و مسائل بانکی این تجارت را با
تحریم سوئیفت و مسائل بانکی
مشکل مواجه کرده است.

23

8

درخصوص امکانسنجی صادرات گاز به اروپا از طریق ایران ،باید به وجود زیرساخت تسهیل ارتباطات و
مشترک
ی
ی مشترک توجه سرمایهگذاریها 
وجود زیرساخت تسهیل ارتباطات و سرمایهگذاریها 
بیشتری شود .همچنین تحوالت ساختاری و گرایشهای نوین در تحوالت ساختاری و گرایشهای نوین در
مناسبات سیاسی
مناسبات سیاسی نیز در این امر دخیل است.

14
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ردیف

9

نمونه متن (گزارههای کالمی)

کدهای اولیه

روسیه به عنوان گلوگاه اروپا میخواهد با خط کریمه ،رابطه مستقیم
با اروپا داشته باشد .به یاد گفته حضرت امام (ره) میافتم :آمریکا از
پیشبینی طرح و استراتژی رقبا
روسیه برتر و روسیه از آمریکا برتر و در حال حاضر منافع روسیه و
توجه به تهدیدها و فرصتهای رقبای بالفعل
چین در کشور ما تأمین شده و بازارهای ما را تهدید کردهاند .در اینجا
و بالقوه
پیشبینی طرح و استراتژی رقبا و توجه به تهدیدها و فرصتهای
رقبای بالفعل و بالقوه اهمیت دارد.

فراوانی

10

10

شرایط زیرساختها و عوامل نگهداری و کشف منابع جدید درایران ،زیرساختها و تأسیسات مناسب LNG
علیالخصوص برای زیرساختها و تأسیسات مناسب  LNGباید با ممیزیهای سیستماتیک فناوری و مدیریت
مواردی نظیر ممیزیهای سیستماتیک فناوری و مدیریت دانش دانش
تدوین برنامههای بلندمدت صادرات گاز
سازمانی و تدوین برنامههای بلندمدت صادرات گاز تقویت شود.

25

11

چالشهای موجود در مدیریت انرژی در مصرف داخلی و صادرات
باید با تدوین سياستهاي زيستمحيطي جايگزيني سوخت با در نظر
گرفتن پروتكلها و کنوانسيونهاي زيست محيطي رفع شود .در این
میان استفاده از گاز طبیعی و تأمین نیازهای داخلی به همراه تدوین
برنامه جهت استفاده بهینه از گاز ضروری است.

تدوین سياستهاي زيستمحيطي جايگزيني
سوخت
پروتكلها و کنوانسيونهاي زيستمحيطي
استفاده از گاز طبیعی و تأمین نیازهای داخلی
تدوین برنامه جهت استفاده بهینه از گاز

18

12

ی جهت بهرهبرداري و توليد حداکثري
باید در این زمینه سياستهای 
از ميدان گازي پارس جنوبي توسط مسئولین ذیربط تدوین شود.

13

توجه کردن به کیفیت گاز به عنوان پارامتر مهم در قراردادها،
جذب کردن سرمایهگذاران داخلی و خارجی ،ارتقاء همافزایی و
تکنولوژیکی ،توسعه صادرات گاز با شناخت بازار هدف و تثبیت
جایگاه در بازارهای هدف شایستگی کلیدی و مزیت رقابتی شرکت
گاز در مقابل رقبا حاصل میشود.

14

سرمایهگذاری صحیح منابع با اتخاذ تدابیر صحیح امکانپذیر
میشود .در این زمینه ،باید به اجرای استراتژیک با استراتژی توسعه
محصول و استراتژی نفوذ و کشش در بازار اندیشید.

ت جهت بهرهبرداري و توليد
تدوین سياس 
حداکثري از ميدان گازي پارس جنوبي
کیفیت گاز به عنوان پارامتر مهم در
قراردادها
سرمایهگذاران داخلی و خارجی
ارتقاء همافزایی و تکنولوژیکی
توسعه صادرات گاز با شناخت بازار هدف
تثبیت جایگاه در بازارهای هدف

15

پیشنهادات جهت افزایش صادرات گاز متنوع است .پیشنهاد ما
در این زمینه این است که با توجه به موقعیت ویژه ایران از لحاظ
ژئوپلیتیک ،دیدگاه و اهداف استراتژیک تعیین شود .همچنین اتخاذ
استراتژيهایی نظیر استراتژي تأمينکننده منافع ملي ،انتخاب کردن
استراتژی تمایز تمرکز و رهبری هزینه و تأکید بر استراتژیهای نیرو
و تهدید رقابتی پورتر در این زمینه کمککننده خواهد بود .عالوه بر
موارد یادشده نباید از اهمیت مسئله دیپلماتیک و عوامل سیاسی و
پروتكلهاي امنيتي و سياسي بين كشورها نیز غافل ماند.

اجرای استراتژیک
استراتژی توسعه محصول
استراتژی نفوذ و کشش در بازار

موقعیت ویژه ایران از لحاظ ژئوپلیتیک
دیدگاه و اهداف استراتژیک
تدوين استراتژي تأمينکننده منافع ملي
انتخاب استراتژی تمایز تمرکز و رهبری
هزینه
استراتژیهای نیرو و تهدید رقابتی پورتر
اهمیت مسئله دیپلماتیک و عوامل سیاسی
پروتكلهاي امنيتي و سياسي بين كشورها
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جدول  .3مقولههای اصلی و فرعی
مقوله اصلی

مدیریت
مدیریت استراتژیک
خطمشی و سیاستگذاری
فرهنگ ساختار سازمانی
محیط فناوری
محیط سیاسی
محیط اقتصادی

محیط رقابتی

مقوله فرعی

ممیزیهای سیستماتیک فناوری و مدیریت دانش ،اولویت قرار دادن تنوع جغرافیایی بازار ،تدوین برنامههای
بلندمدت صادرات گاز ،صادرات ،واردات ،سوآپ ،ترانزیت و مبادله با برق ،موقعیت ویژه ایران از لحاظ
ژئوپلیتیک ،اولویت در صادرات  LPGو  LNGبا خط لوله و سوآپ ،تدوین برنامه جهت استفاده بهینه از گاز
ی نفو ذ و کشش دربازار ،تدوین استراتژی
دیدگاه و اهداف استراتژیک ،استراتژیتوسعهمحصول ،استراتژ 
تأمینکننده منافع ملی ،انتخاب استراتژی تمایز تمرکز و رهبری هزینه ،استراتژیهای نیرو و تهدید رقابتی
پورتر ،تفاوت در موقعیت استراتژیک و بازارهای هدف ،اجرای استراتژی
تدوین سیاستهای زیستمحیطی جایگزینی سوخت ،تدوین سیاستجهت بهرهبرداری و تولید حداکثری
از میدان گازی پارس جنوبی ،زیرساختها و تأسیسات مناسب  ،LNGپروتکلها و کنوانسیونهای
زیستمحیطی ،تنوع بخشی بازار گاز ،قیمتگذاری مناسب گاز
توسعه منابع انسانی ،افزایش کیفیت در ارائه صادرات گاز به کشورهای درخواستکننده ،ارتقاء فرهنگ،
توانایی و دانش کارکنان
ایجاد فناوری تبدیل گاز به گاز مایع  ،LNGبهکارگیری فناوری در استفاده از گاز طبیعی و تأمین نیازهای
داخلی ،ارتقاء همافزایی و فناورانه
تحوالت ساختاری و گرایشهای نوین در مناسبات سیاسی ،اهمیت مسئله دیپلماتیک و عوامل سیاسی،
پروتکلهای امنیتی و سیاسی بین کشورها ،تحریم اقتصادی
ی مشترک ،وجود هزینههای متفرقه و حق ترانزیت،
وجود زیرساخت تسهیل ارتباطات و سرمایهگذاریها 
رکود اقتصاد جهانی ،سوئیفت و تحریم مسائل بانکی ،قرارداد فاینانس ،قرارداد  ،by backقرارداد ،BOT
قرارداد Joint venture
کیفیت گاز به عنوان پارامتر مهم در قراردادها ،بازارشناسی ،بازارسازی و بازاریابی نوین ،سرمایهگذاران داخلی
و خارجی ،پیشبینی طرح و استراتژی رقبا ،توجه به تهدیدها و فرصتهای رقبای بالفعل و بالقوه ،توسعه
صادرات گاز با شناخت بازار هدف ،افزایش توان رقابتی و حفظ بقا در صادرات گاز ،ایجاد محیط رقابتی با
اجرای سیاست برد ـ برد ،تثبیت جایگاه در بازارهای هدف

(منبع :یافتههای پژوهش)

مصاحبه از روی صدای ضبطشده از جلسه مصاحبه،
پیادهسازی و با استفاده از یادداشتهای برداشتهشده
طی جلسات مصاحبه تکمیل شد .سپس با مطالعه
دقیق این متون ،در ابتدا برای هریک از مصاحبههای
تهیهشده تمامی ایدههای مستقل در قالب مفاهیم و
مقولههای فرعی شناسایی (کدگذاری باز) و در ادامه
از ترکیب مقولههای فرعی ،به ساخت مقولههای
اصلی (کدگذاری محوری) پرداخته شد (استراوس
کوربین.)1997 ،
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در ادامه ،نتایج حاصل از انجام مرحله اول تحلیل
کیفی دادهبنیاد ارائه شده است .پیش از پرداختن
به تحلیل کیفی دادهبنیاد و برای آنکه در فرایند
کدگذاری ،تحلیل مصاحبهها تسهیل شود ،ابتدا برای
هرکدام از سؤاالت مصاحبه یک کد اولیه طراحی
شد .این کدها در جدول شماره  1ارائه شدهاند.4
 44کدها به صورت استعاری بیان شدهاند تا خواننده راحتتر بتواند
آنها را در نظر آورد؛ بنابراین ممکن است در ذهن خوانندگان
مختلف کمی تفاوت معنا ایجاد شود .به هر حال در پژوهشهای
کیفی محقق به دنبال برچسبگذاری روی مفاهیم است تا از این
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هرکدام از مصاحبهها چندین بار مطالعه و کدهای
اولیه از آنها استخراج شد .گاهی برای انتقال بهتر
موضوع ،کدهای اولیه بهصورت استعاری بیان شدند.
در ستون نمونه متن ،برخی از جملههای ُمعرف
کدهای اولیه و سؤالی که با پاسخ به آن (با توجه
ص دادهشده به سؤاالت در جدول
به کدهای اختصا 
شماره  )1متن بهدستآمده است ،آمدهاند.
پیش از آنکه به استخراج مقولههای اصلی پرداخته
شود ،الزم است تا مانند مرحله استخراج مقولههای
فرعی ،دفعات زیادی روی آنچه در جدول شماره 2
آمده است ،با دقت امعان نظر شود .از رهیافت حرکت
رفت و برگشتی و تکرار است که میتوان رابطه میان
مقولههای فرعی را آشکار کرد .درنهایت نتایج این
آشکارسازی در جدول شماره  3ارائه شده است.
شاخصهای یادشده بر اساس برداشت و استنتاج
پژوهشگر از مصاحبههای انجامشده به مدد دادهبنیاد
بوده است .در ادامه جهت حصول اطمینان از صحت
شاخصهای شناساییشده و انتخاب شاخصهای
نهایی از رویکرد دلفی فازی استفاده شده است.
برای فازیسازی دیدگاه خبرگان از طیف هفت
درجه مطابق جدول شماره  2استفاده شده است.
دیدگاه پانزده کارشناس پیرامون هر شاخص
گردآوری شد و با استفاده از فرمول شماره  1میانگین
فازی دیدگاه خبرگان محاسبه شد.
.1

∑lik ∑m k ∑uk
i
i ,
,
n
n
n

=)F̃ AVE=(L,M,U

که در این فرمول عدد فازی مثلثی (f̃i=(lik,mik,uik

معادل فازی دیدگاه خبره kام پیرامون معیار iام
است .درنهایت فازیزدایی انجام خواهد شد .برای
فازیزدایی از روش مرکز سطح به صورت فرمول
شماره  2استفاده میشود:
.2
+lij

]) [(uij-lij )+(mij-lij
3

=DFij

در این مطالعه آستانه تحمل 0/7 5در نظر گرفته
شده است؛ بنابراین مقدار فازیزدایی شده بزرگتر از
 0/7مورد قبول است و هر شاخصی که امتیاز باالی
 0/7داشته باشد ،تأیید میشود (چانگ و وانگ،
12 :2006؛ بوش و همکاران.)34 :2019 ،
بر اساس نتایج شاخصهای «صادرات ،واردات،
سوآپ ،ترانزیت و مبادله با برق»« ،اولویت در
صادرات  LPGو  LNGبا خط لوله و سوآپ»« ،تدوین
سیاستهای زیستمحیطی جایگزینی سوخت»،
«تدوین برنامه جهت استفاده بهینه از گاز»« ،وجود
هزینههای متفرقه و حق ترانزیت» و «توسعه
صادرات گاز با شناخت بازار هدف» حذف شدند.
سایر شاخصها برای تحلیل راند دوم استفاده شدند.
در این مرحله  42شاخص بر اساس دیدگاه
پانزده خبره مورد ارزیابی قرار گرفت .به طور کلی
یک رویکرد برای پایان دلفی آن است که میانگین
امتیازات سؤاالت راند اول و راند دوم با هم مقایسه
شوند .در صورتی که اختالف بین دو مرحله از حد
آستانه خیلی کم ( )0/2کوچکتر باشد ،در این
صورت فرایند نظرسنجی متوقف میشود (الوانی و
همکاران .)31 :1395 ،خالصه نتایج تکنیک دلفی
فازی در جدول شماره  4ارائه شده است.

رهگذر بتواند نقشه کلی حاکم بر جریان مفاهیم را کشف کند.
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جدول  .4خالصه نتایج تکنیک دلفی فازی
ردیف

شاخصها

نتیجه راند 2

نتیجه راند 3

اختالف

نتیجه

1

ممیزیهای سیستماتیک فناوری و مدیریت دانش

()0.723,0.88,0.957

()0.743,0.9,0.973

0/019

توافق

2

اولویت قرار دادن تنوع جغرافیایی بازار

()0.69,0.867,0.96

()0.72,0.877,0.963

0/014

توافق

3

تدوین برنامههای بلندمدت صادرات گاز

()0.68,0.86,0.96

()0.753,0.907,0.973

0/045

توافق

4

موقعیت ویژه ایران از لحاظ ژئوپلیتیک

()0.683,0.863,0.953

()0.777,0.92,0.987

0/062

توافق

5

دیدگاه و اهداف استراتژیک

()0.643,0.837,0.953

()0.733,0.893,0.973

0/055

توافق

6

استراتژیتوسع ه محصول

()0.717,0.883,0.967

()0.683,0.863,0.953

0/023

توافق

7

استراتژینفو ذ و کشش دربازار

()0.707,0.877,0.967

()0.743,0.9,0.973

0/022

توافق

8

تدوین استراتژی تأمینکننده منافع ملی

()0.747,0.903,0.967

()0.577,0.78,0.913

0/115

توافق

9

انتخاب استراتژی تمایز تمرکز و رهبری هزینه

()0.76,0.91,0.98

()0.713,0.88,0.973

0/028

توافق

10

استراتژیهای نیرو و تهدید رقابتی پورتر

()0.72,0.877,0.963

()0.677,0.85,0.95

0/027

توافق

11

تفاوت در موقعیت استراتژیک و بازارهای هدف

()0.727,0.89,0.967

()0.68,0.853,0.943

0/036

توافق

12

اجرای استراتژیک

()0.583,0.783,0.92

()0.703,0.867,0.957

0/08

توافق

13

ت جهت بهرهبرداری و...
تدوین سیاس 

()0.66,0.84,0.943

()0.717,0.883,0.967

0/042

توافق

14

زیرساختها و تأسیسات مناسب LNG

()0.697,0.87,0.967

()0.643,0.837,0.953

0/034

توافق

15

پروتکلها و کنوانسیونهای زیستمحیطی

()0.69,0.867,0.96

()0.72,0.877,0.963

0/014

توافق

16

تنوعبخشی بازار گاز

()0.68,0.843,0.947

()0.7,0.873,0.96

0/021

توافق

17

قیمتگذاری مناسب گاز

()0.683,0.853,0.957

()0.593,0.8,0.917

0/061

توافق

18

توسعه منابع انسانی

()0.74,0.897,0.98

()0.703,0.867,0.957

0/03

توافق

()0.693,0.86,0.957

()0.67,0.853,0.96

0/009

توافق

()0.543,0.777,0.913

()0.657,0.847,0.947

0/073

توافق

()0.67,0.847,0.943

0/046

توافق

()0.657,0.83,0.933

0/052

توافق

19
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افزایش کیفیت در ارائه صادرات گاز به کشورهای
درخواستکننده

20

ارتقاء فرهنگ ،توانایی و دانش کارکنان

21

ایجاد فناوری تبدیل گاز به گاز مایع LNG

()0.733,0.893,0.973

22

بهکارگیری فناوری در استفاده از گاز طبیعی و
تأمین نیازهای داخلی

()0.733,0.887,0.957
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ردیف

شاخصها

نتیجه راند 2

نتیجه راند 3

اختالف

نتیجه

23

ارتقاء همافزایی و فناورانه

()0.697,0.87,0.967

()0.647,0.84,0.947

0/034

توافق

()0.787,0.92,0.97

()0.673,0.857,0.953

0/064

توافق

25

اهمیت مسئله دیپلماتیک و عوامل سیاسی

()0.72,0.877,0.963

()0.66,0.84,0.943

0/039

توافق

26

پروتکلهای امنیتی و سیاسی بین کشورها

()0.733,0.893,0.973

()0.763,0.903,0.977

0/015

توافق

27

تحریم اقتصادی

()0.677,0.85,0.95

()0.727,0.89,0.967

0/035

توافق

()0.707,0.877,0.967

()0.673,0.857,0.953

0/022

توافق

()0.743,0.9,0.973

()0.647,0.84,0.947

0/061

توافق

()0.68,0.86,0.96

0/002

توافق

0/058

توافق
توافق

24

28

تحوالت ساختاری و گرایشهای نوین در
مناسبات سیاسی

وجود زیرساخت تسهیل ارتباطات و
ی مشترک
سرمایهگذاریها 

29

رکود اقتصاد جهانی

30

سوئیفت و تحریم مسائل بانکی

()0.687,0.857,0.95

31

قرارداد فاینانس

()0.753,0.907,0.973

()0.667,0.843,0.95

32

قرارداد by back

()0.61,0.8,0.927

()0.703,0.867,0.957

0/063

33

قرارداد BOT

()0.66,0.847,0.96

()0.733,0.887,0.957

0/037

توافق

34

قرارداد Joint venture

()0.657,0.847,0.947

()0.753,0.907,0.973

0/061

توافق

35

کیفیت گاز به عنوان پارامتر مهم در قراردادها

()0.74,0.897,0.98

()0.7,0.857,0.947

0/037

توافق

36

بازارشناسی ،بازارسازی و بازاریابی نوین

()0.723,0.887,0.973

()0.62,0.823,0.94

0/067

توافق

37

سرمایهگذاران داخلی و خارجی

()0.707,0.877,0.967

()0.643,0.83,0.937

0/047

توافق

38

پیشبینی طرح و استراتژی رقبا

()0.743,0.9,0.973

()0.69,0.867,0.96

0/033

توافق

()0.62,0.807,0.927

()0.75,0.897,0.963

0/085

توافق

()0.683,0.853,0.957

()0.69,0.867,0.96

0/008

توافق

()0.683,0.847,0.94

0/014

توافق

()0.72,0.877,0.963

0/031

توافق

39

توجه به تهدیدها و فرصتهای رقبای بالفعل و
بالقوه

40

افزایش توان رقابتی و حفظ بقا در صادرات گاز

41

ایجاد محیط رقابتی با اجرای سیاست برد ـ برد

()0.697,0.863,0.95

42

تثبیت جایگاه در بازارهای هدف

()0.66,0.847,0.96

(منبع :یافتههای پژوهش)
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ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎ

راﻫﺒﺮدﻫﺎ و

ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﺮد ﺑﺮد ،ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺟﺎﯾﮕﺎه در ﺑﺎزارﻫﺎي ﻫﺪف ،اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮان رﻗﺎﺑﺘﯽ و ﺣﻔﻆ ﺑﻘﺎ در ﺻﺎدرات ﮔﺎز

اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ در اراﺋﻪ ﺻﺎدرات ﮔﺎز ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎي درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﻨﺪه ،ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ،ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ،اﯾﺠﺎد ﻣﺤﯿﻂ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺑﺎ اﺟﺮاي

ﺑﺎزارﻫﺎي ﻫﺪف ،اﺟﺮاي اﺳﺘﺮاﺗﮋي ،ﺗﻨﻮع ﺑﺨﺸﯽ ﺑﺎزار ﮔﺎز و ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاري ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮔﺎز

ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﺻﺎدرات ﮔﺎز ،ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻃﺮح و اﺳﺘﺮاﺗﮋي رﻗﺒﺎ ،دﯾﺪﮔﺎه و اﻫﺪاف اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ،اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺤﺼﻮل ،اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻧﻔﻮذ و ﮐﺸﺶ در ﺑﺎزار،

ﺗﺪوﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﯽ ،اﻧﺘﺨﺎب اﺳﺘﺮاﺗﺰي ﺗﻤﺎﯾﺰ ﺗﻤﺮﮐﺰ و رﻫﺒﺮي ﻫﺰﯾﻨﻪ ،اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻫﺎي ﻧﯿﺮو و ﺗﻬﺪﯾﺪ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﭘﻮرﺗﺮ ،ﺗﻔﺎوت در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ و

ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ،ﺑﺎزارﺷﻨﺎﺳﯽ،
ﺑﺎزارﺳﺎزي و ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ،ارﺗﻘﺎء ﻫﻢاﻓﺰاﯾﯽ و
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ و اوﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮار دادن ﺗﻨﻮع
ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺑﺎزار

ﻣﺪل اﺳﺘﺮاﺗﮋِﯾﮏ رﺷﺪ ﭘﻮﯾﺎي ﺳﻬﻢ اﯾﺮان از
ﺗﺠﺎرت ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﮔﺎز

ﻣﻤﯿﺰيﻫﺎي ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ ﻓﻨﺎوري و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
داﻧﺶ ،ﺗﺪوﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري و
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺣﺪاﮐﺜﺮي از ﻣﯿﺪان ﮔﺎزي ﭘﺎرس ﺟﻨﻮﺑﯽ،
زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖﻫﺎ و ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ ،LNG
اﯾﺠﺎد ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮔﺎز ﺑﻪ ﮔﺎز ﻣﺎﯾﻊ،LNG
اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎي داﺧﻠﯽ

ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺪاﺧﻠﻪﮔﺮ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎ و ﻓﺮﺻﺖﻫﺎي رﻗﺒﺎي ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ
و ﺑﺎﻟﻘﻮه ،ﺗﺤﻮﻻت ﺳﺎﺧﺘﺎري و ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎي
ﻧﻮﯾﻦ در ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﻫﻤﯿﺖ ﻣﺴﺌﻠﻪ
دﯾﭙﻠﻤﺎﺗﯿﮏ و ﻋﻮاﻣﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺗﺤﺮﯾﻢ ﺳﻮﺋﯿﻔﺖ
و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺎﻧﮑﯽ ،ﭘﺮوﺗﮑﻞﻫﺎي اﻣﻨﯿﺘﯽ و
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﯿﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ،ﭘﺮوﺗﮑﻞﻫﺎ و
ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮنﻫﺎي زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ،ﺗﺤﺮﯾﻢ
اﻗﺘﺼﺎدي و رﮐﻮد اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻗﺮارداد
ﻓﺎﯾﻨﺎﻧﺲ ،ﻗﺮار داد  ،by backﻗﺮار داد BOT
و ﻗﺮار داد Joint venture

وﺟﻮد زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﺗﺴﮭﯿﻞ ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﺳﺮﻣﺎﯾﮫﮔﺬاریھﺎی ﻣﺸﺘﺮک ،ارﺗﻘﺎء ﻓﺮھﻨﮓ ،ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ و داﻧﺶ
ﮐﺎرﮐﻨﺎن ،ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ وﯾﮋه اﯾﺮان ازﻟﺤﺎظ ژﺋﻮﭘﻠﺘﯿﮏ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮔﺎز ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻣﮭﻢ در
ﻗﺮاردادھﺎ

اﻗﺪاﻣﺎت

ﺷﺮاﯾﻂ زﻣﯿﻨﻪاي

ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﻠﯽ

از ﻣﻨﻈﺮ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ
ﻣﻨﻄﻘﻪاي ﮔﺎز
ﺗﺠﺎرت
منطقﯾهﺮان
تجارتﺑﺎزار ا
ﭘﻮﯾﺎازي ﺳﻬﻢ
بازاررﺷﺪ
سهمﻤﯽ
پویایﭘﺎراداﯾ
رشد -ﻣﺪل
ﺷﮑﻞ 1
استراتژیک
منظر
ای ازگاز از
ایران
تصویر  .1مدل پارادایمی

بر اساس نتایج مندرج در جدول شماره  4مشخص
شد که در تمامی موارد اختالف کوچکتر از 0/2
است؛ بنابراین میتوان راندهای دلفی را به پایان برد.
به این ترتیب؛ درنهایت  42شاخص انتخاب شده
است.
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درنتیجه کدگذاری گزینشی تحلیل کیفی داده
بنیاد پژوهش حاضر ،مدل پارادایمی رشد پویای سهم
 12ایران از تجارت منطقهای گاز از منظر استراتژیک در
تصویر شماره  1ارائه شده است.
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 .4بحث و نتیجهگیری
در این مطالعه الگویی برای رشد پویای سهم
بازار ایران از تجارت گاز از منظر استراتژیک ارائه
شده است .تمرکز اصلی این الگو بر تجارت گاز با
کشورهای منطقه بوده است.
بر اساس دستاوردهای این مطالعه جهت ایجاد
و حفظ سهم بازار کشور در صادرات گاز پیشنهاد
میشود ،نهادهای فعال در این حوزه ،با تقویت توان
استراتژیک بازاریابی و توسعه دیپلماسی تجاری
گامی مهم و اساسی در جهت دستیابی به سهم
بیشتری از تجارت گاز در منطقه بردارند.
همچنین پیشنهاد میشود مسئوالن مربوطه
تالش خود را در جهت ایجاد زمینههای الزم برای
سرمایهگذاران داخلی و خارجی بهکار گیرند .در این
راستا ارتقاء همافزایی و تکنولوژیکی و اولویت قرار
دادن تنوع جغرافیایی بازار میتواند در رشد پویای
سهم بازار ایران از تجارت گاز از منظر استراتژیک
تأثیرگذار باشد.
توجه به عواملی نظیر وجود زیرساخت تسهیل
ی مشترک و ارتقاء
ارتباطات و سرمایهگذاریها 
فرهنگ ،توانایی و دانش کارکنان توسط مدیران،
مقدمات رشد پویای سهم بازار ایران از تجارت گاز را
فراهم میآورد .توجه به موقعیت ویژه ایران از لحاظ
ژئوپلیتیک و افزایش کیفیت گاز به عنوان پارامتر مهم
در قراردادها نیز به تجارت گاز ایران کمک شایانی
میکند .یافتههای پژوهش در این بخش با نتایج
مطالعه مکنیس و ایراستورز ( )2019و محمدی و
همکاران ( )1395همخوانی دارد.
درخصوص چالشهای پیشرو در رشد پویای
سهم بازار ایران از تجارت گاز از منظر استراتژیک نیز

به مدیران مربوطه پیشنهاد میشود با ایجاد تحوالت
ساختاری و گرایشهای نوین در مناسبات سیاسی و
اهمیت دادن به مسئله دیپلماتیک و عوامل سیاسی
قادر خواهند بود تا بر مشکالت امنيتي و سياسي بين
كشورها ،پروتكلها و کنوانسيونهاي زيستمحيطي
فائق آیند.
ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎي اﯾﻦ پژوهش در این بخش ،ﻣﺸﺎﺑﻪ نتایج
مطالعه میکولسکا ( )2020و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ لیو و همکاران
( )2020است .در این راستا ،ﺗﺪوﻳﻦ ﻳﻚ اﺳﺘﺮاﺗﮋي
ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﻓﺮوش ﮔﺎز ﺑﻴﺶ از ﭘﻴﺶ ،ﺿﺮوري ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﻣﻲرﺳﺪ .ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ در ﻗﻴﻤﺖ ﮔﺎز
ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﻮارد اﺷﺎرهﺷﺪه ،ﻫﻤﻜﺎري ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎ
ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ،ازﺟﻤﻠﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه
 LNGﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﺴﻴﺎر ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
همچنین با توجه به اینکه صادرات گاز ایران به
کشورهای همسایه تحت تأثیر نوسانات مثبت و
منفی قیمت گاز است ،باید کوشش شود با استفاده از
انواع قراردادهای پیمانکاری ،نظیر قراردادهای امانی
یا تعیین قیمت بر اساس فهرست بها ریسکهای
قیمتی کاهش یابد.
مدیران میتوانند با تدوین برنامههای بلندمدت
صادرات گاز و پیشبینی طرح و استراتژی رقبا در
این حوزه ،راهکارهای علمی و عملی جهت رشد
پویای سهم بازار ایران از تجارت گاز را ارائه کنند.
داشتن دیدگاه و اهداف استراتژیک مدیران به
استراتژی توسعه محصول و استراتژی نفوذ و کشش
در بازار منجر خواهد شد.
تدوين استراتژي تأمينکننده منافع ملي به همراه
انتخاب استراتژی تمایز تمرکز و رهبری هزینه،
استراتژیهای نیرو و تهدید رقابتی پورتر جهت رشد
پویای سهم بازار ایران از تجارت گاز که از منظر
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استراتژیک حائز اهمیت است ،قابل تأمل است.
بنابراین ﺿﺮوري اﺳﺖ ﺳﯿﺎﺳتگذاران و مسئولین
مربوطه ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي و اﺗﺨﺎذ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎي
ﻣﻨﺎﺳﺐ از فرصتها و ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎي ﺻﺎدرات ﮔﺎز
ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺘﻔﺎده کنند .ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ در ﺗﺤﻘﻖ
اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ و دﺳﺖﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻫﺪاف چشماﻧﺪاز
اﯾﺮان  1404ﻧﯿﺰ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﻮده و در ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﯾﻂ
اقتصادی اﯾﺮان ﻧﻘﺶ ﻣؤﺛﺮی را اﯾﻔﺎ ﻣﯽکند .نتایج این
بخش از پژوهش حاضر با نتایج مطالعه کوچرو و
همکاران ( )2020همراستاست.
وﺟﻪ ﺗﻤﺎﯾﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
پیشین در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در پژوهش ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
ارائه الگوی رشد پویای سهم بازار ایران از تجارت
منطقهای گاز از منظر استراتژیک ،از روﯾﮑﺮد تحلیل
کیفی دادهبنیاد و دلفی فازی اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.
تحلیل کیفی دادهبنیاد ﺑﻪ دلیل تولید يک نظريه
در قالب مجموعهای از فرضیههای مربوط به هم
که از طريق مقايسه مستمر دادهها به دست آمده
است و به اقداماتی منسجم منجر میشود و به ظهور
مقولههای مفهومی جدید میانجامد.
هرﭼﻨﺪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت پیشین ﺳﻌﯽ ﺷﺪ شاخصهای
مؤثر در رشد پویای سهم بازار ایران از تجارت منطقهای
گاز اراﺋﻪ ﺷﻮد ،اما در هیچیک از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت پیشین ،ﺗأﺛﯿﺮ
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ و تعیینکنندهای نظیر تدوین برنامههای
بلندمدت صادرات گاز ،دیدگاه و اهداف استراتژیک،
استراتژی توسعه محصول ،استراتژی نفوذ و کشش
در بازار ،تدوين استراتژي تأمينکننده منافع ملي،
انتخاب استراتژی تمایز تمرکز و رهبری هزینه،
تفاوت در موقعيت استراتژيک ،تنوع بخشی بازار گاز
و قیمتگذاری مناسب گاز ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﻣﺪ
ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

272

مالحظات اخالقي
پيروي از اصول اخالق پژوهش

کلیه موارد مرتبط با رعایت اصول اخالقی شامل
محرمانه بودن مصاحبه و همه نوع حقوق استفاده
از مطالب و نتایج پروژه در روند اجرای پروزه
رعایت شده است.
حامي مالي

این تحقیق برگرفته از پایاننامه دکتری نادره
عزیززاده دانشجوی مدیریت بازاریابی دانشگاه آزاد
تهران جنوب بوده و تحت حمایت مالی شرکت گاز
ایران انجام گرفته است.
مشارکت نویسندگان

تمامی نویسندگان به یک اندازه در نگارش مقاله
مشارکت داشتهاند.
تعارض منافع

بنابر اظهار نویسندگان این مقاله تعارض منافع
نداشته است.
تشکر و قدردانی

از شرکت ملی گاز ایران بابت حمایت از این
پژوهش قدردانی میکنیم.
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