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   چکیده

های مهم و قابل توجه در کشورهای در حال توسعه یکی از مقوله المللی هموارهرویکردهای سیاسی بین
یاسی رویکردهای سباشد که نقش . صنعت نفت از صنایع مهم در کشور ما میباشدو توسعه یافته می

های مربوط به استخراج و تولید نفت و نیز و در برنامه بوده است بسیار در آن دارای اهمیت المللیبین
در این پژوهش تالش شده است تا  ؛ بنابراینصادرات آن به کشورهای مختلف جهان تأثیر زیادی دارد

ای برای ورود به اتحاد استراتژیک فناورانه مورد را به عنوان انگیزهالمللی رویکردهای سیاسی بین نقش
به  ایی ادبیات مربوط و با استفاده از روش کتابخانهدهد. در این پژوهش، پس از مطالعهبررسی قرار 
ی موضوع مورد نظر پرداخته شده است؛ پس از آن با استفاده از رویکرد کیفی و مصاحبه با بررسی اولیه

ی انگیزه وانبه عن المللیرویکردهای سیاسی بینهای اثرگذار بر خبرگان، به استخراج مفاهیم و مقوله
ساختارهای نهادهای سیاسی های مهم در این رابطه، ورود به اتحادها پرداخته شده است. یکی از مقوله

دیگر  یاست. مقوله منجر شده ثبات و نظم سیاسی و تنوع و انفکاک ساختاریباشد که از مفاهیم می
 انونی، حاکمیت قانون و ریسککاهش موانع ق باشد که از مفاهیممی قوانین و مقررات شناسایی شده،

است  مناسب المللیوجود فضای سیاسی بین، ی شناسایی شدهن مقولهبه دست آمده است. سومیسیاسی 
ی و عضویت المللهای بینای، همکاریها، امنیت و ثبات منطقهتطابق با سیاست ی مفاهیمکه دربرگیرنده

   باشد.می المللیهای سیاسی، اقتصادی بیندر سازمان

  المللی، صنعت نفتاتحاد راهبردی فناورانه؛ رویکردهای سیاسی بین :کلیدی یاههواژ
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   دمهمق

المللی به طور قابل توجهی تغییر کرده است. انداز محیط کسب و کار بیندر طول دو دهه گذشته، چشم
نی داد و ستدهای جها های مشترک بین شرکتی درالمللی و دیگر استراتژیاتحادهای استراتژیک بین
. بر این گیرندالمللی را به کار میها به احتمال زیاد اتحادهای استراتژیک بینسرایت کرده است. شرکت

ها باید روابط نزدیک، همکارانه و طوالنی مدت را با شرکای کند که شرکت( تصدیق می1999) 1اساس، اهم
برد -های مساوی بردبا یکدیگر برای ایجاد موقعیتاستراتژیک داشته باشند که در آن سازمان، همکاری 

المللی را گواهی ی اتحادهای استراتژیک بیندهه اخیر ازدیاد گسترده (.2446، 2)متا و همکاران به وجود آید
ند اند؛ هر چها به اتحادهای بازاری جهانی و تغییرات سریع در تکنولوژی پاسخ دادهدهد؛ یعنی شرکتمی

(. 2414، 3)الی و همکاران اند یا نتایج ناکاملی داشتندها به طور ناقص شکل گرفتهاتحادبیش از نصفی از 
)چانگ و  باشندالمللی موفق به طرز قابل توجهی دارای سود و منفعت میالبته معامالت استراتژیک بین

اقد باشد که فهایی میروابط مبادله با بازیگران خارجی یک ضرورت برای اکثر شرکت(. 2449، 0همکاران
، 5یدن و آواه)گبرک های ممکن است که بر تولید و موفقیت بازار تأثیرگذار استمنابع در دسترس و فعالیت

در این میان موضوعی که در اتحادهای استراتژیک قابل اهمیت است، موضوع رویکردهای سیاسی (. 2442
تعددی های ممنطقه و جهان دارای چالش المللی است، خصوصاً برای کشور ایران که از لحاظ سیاسی دربین
 های داخلی ایران نیز تأثیر زیادیالمللی سایر کشورها بر سیاسترویکردهای سیاسی بینباشد و می
ی ابخش عمدهچرا که گذارد؛ این موضوع در صنعت نفت کشور هنوز از اهمیت باالتری برخوردار است، می

. بنابراین بسیار مهم است که به موضوع رویکردهای از استاز صادرات ایران بر پایه صادرات نفت و گ
لمللی به عنوان ابه موضوع رویکردهای سیاسی بین المللی در این صنعت پرداخته شود و در واقعسیاسی بین

این  المللی توجه شود. درهای ورود بر اتحادهای استراتژیک فناورانه بینیکی از تأثیرگذارترین انگیزه
افت که هایی دست یشده است با رویکردی کیفی و مصاحبه با خبرگان، به مفاهیم و مقولهپژوهش تالش 

با کمک آن بتوان به نحو بهتری این شرایط سیاسی را مدیریت کرد، به نحوی که به باالترین منفعت و 
    سودآوری برای کشور دست یافت.

  کاوی پژوهشپیشینه

   اتحاد استراتژیک
 دهند با هم برای منافع متقابلقرارداد بلند مدت بین دو شرکت است که قول می اتحاد استراتژیک یک

های مختلف برای غلبه بر اتحادهای استراتژیک بین سازمانو ( 2421، 6)پنگ و همکاران همکاری کنند
، 7و همکاران )بابو های بازار استاجتماعی و کشف فرصت ، مسائلهای سازمانی مربوط به بازارچالش
و مدیران باید اولویتاند ها ورود کردهاتحاد به موضوعات مربوط بهای ها به طور فزایندهشرکت (.2424

 یافتن یک شریک(. 2424، 9)کو و همکاران های اتحاد خود تعیین کنندهای استراتژیک را برای مجموعه
به طور (. 2419، 9)وانگ و همکاران های مختلف استموفقیت شرکت مهم برای یاتحاد عامل در سودمند
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. شودیگذاری مشترک تشکیل میک سرمایه منظورکلی یک اتحاد استراتژیک برای ورود به بازار خارجی به 
گذاری برای دستیابی به منافع همه شود و منابع و تصمیمات سرمایهیک استراتژی مشترک اتخاذ می

سودآوری از دانش خارجی برای نوآوری یک شرکت (. 4242، 1)ارسالن و همکاران شودهمکاران تقسیم می
بسیار مهم است و اتحادهای استراتژیک یک مجرای شناخته شده برای به دست آوردن مزایای دانش 

اتحادهای (. 2417، 2)مظلومی و همکاران خارجی به عنوان ورودی در فرایندهای نوآوری یک شرکت هستند
های کوچک که ها هستند، به ویژه برای شرکتدگیری بین شرکتهای مهمی برای یااستراتژیک کانال

گیری شده به عنوان محدودیت منابع دارند. از بین چندین ویژگی اتحاد، فاصله تکنولوژیکی بین شرکا )اندازه
سوبرامانیان ) فاصله بین نتایج بدیع شرکا( تأثیر قابل توجهی بر مزایای یادگیری از اتحادهای استراتژیک دارد

المللی یک شکل سازمانی به سرعت در حال پیشرفت است اتحادهای استراتژیک بین(. 2419، 3و همکاران
ا این وجود، چنین باشد. بکه حاکی از اهمیت روز افزون انجام تجارت در مرزهای سازمانی و ملی می

به ودی باشد، که تا حدآمیز آن مشکل میالمللی بسیار پیچیده است و مدیریت موفقیتهای بینهمکاری
ی مرکزی های مستقل است که ادارههای مربوط به سازمانخاطر مشکل بودن هماهنگی اهداف و آمال

    (.2447)نیلسن،  آن در دو یا چند کشور است

  های تجربیپژوهش
 ناین موضوع عنوا« های عظیم نفت و گازهای مشترک برای پروژهگذاریسرمایه»در پژوهشی با عنوان 

تواند به تسهیم ریسک، اجتناب از خطر اقتصادی و سیاسی مرتبط با گذاری مشترک میشد که سرمایه
 ایگذاری عمدههای سرمایهها جذاب است، چرا که پروژهادغام منجر شود. این تسهیم ریسک برای شرکت
  (.2415)کارو،  کندثباتی قیمت در بازار فراهم میرا در یک شرایط عدم قطعیت ژئوپولیتیکی و بی

  «المللی و اتحاد استراتژیک در صنایع نفت و گازهای مشترک بینگذاریسرمایه»در پژوهشی با عنوان 
گذاری مشترک و اتحادهای استراتژیک این گونه عنوان شد: جذب سرمایه، های ورود به سرمایهانگیزه

بازار،  زنجیره عرضه، موقعیت و مقیاسسازی کاهش ریسک، دسترسی به فناوری، دسترسی به منابع، بهینه
حساسیت سیاسی؛ همچنین بیان شد که موفقیت تجارت نفت و گاز به ساخت و توسعه اتحاد راهبردی 

تاریافته گذاری مفصل ساخموفق بستگی دارد. هر نوع فعالیت اکتشافی با خود ریسک به همراه دارد. سرمایه
میز آشود. دستیابی به یک شراکت موفقیتجدید می هایو متعادل منجر به موفقیت تجاری و فرصت

  (.2417، 0)گراندیزیو بستگی به داشتن یک توافق صحیح در صلح دارد

ی و نهای رقابتی در صنعت نفت و گاز؛ مورد مطالعه اِاتحادها به عنوان استراتژی»در پژوهشی با عنوان 
، و گذاری روی نوآوریو بیشتر، سرمایه به سه موضوع گسترش عملیات به کشورهای جدید« 5استات اویل

های ورود به اتحادهای راهبردی اشاره شده گذاری بر روی اکتشاف مناطق جدید به عنوان انگیزهسرمایه
  (.2449، 6)میرانی است

ها به طور دائم افزایش بیان شد در محیطی که هزینه« های مشترکگذاریسرمایه»در گزارشی با عنوان 
ذاری گکنند، به منظور باقی ماندن در قدرت، ساختار سرمایههای زمانی به مرور تغییر میرنامهیابند و بمی
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مشترک چارچوبی برای موفقیت پروژه است. شکست در انتخاب، و به کارگماری درست شریک یا توسعه 
ا ی یک ساختار تجاری کافی، یک شاخص مهم از مشکل در این راه است. استراتژی، فرهنگ، توانایی

های مشترک مرتبط است(، نیاز به سازگاری خاص بین شرکا دارد. پیدا کردن ها )که همه با فعالیتاولویت
ها باید پویایی بازارهای آتی را که ممکن است بر شریک درست، یک چالش رو به رشد است. شرکت

حاد ند؛ ایجاد یک اتبینی کند و به موارد زیر توجه داشته باشهای بزرگ تأثیر بگذارد را پیششرکت
  ها و نیز توسعه روابط دارای اعتماد بین افراد کمک کند.تواند به موضوع اهداف و استراتژیاستراتژیک می

  هااهداف و استراتژی -
های خود را با یکدیگر هماهنگ کنند و ارتباط دهند تا بتوانند نیازهای ها باید اهداف و استراتژیشرکت

   مؤثری پاسخگو باشند.پروژه را به طور 

  توسعه روابط دارای اعتماد -
 تواند به اعتماد بین شرکا آسیب بزند. هنگامیعدم موفقیت در دستیابی به اهداف و استراتژی مناسب می

شود. با این حال دهد و بوروکراسی زیاد میها اغلب چند بار رخ میکه شرکا به هم اعتماد ندارند، تالش
شترک گذاری متوانند از سوء تفاهم در سرمایهیابد و میتراز شوند، اعتماد توسعه میم هماگر دو شرکت با ه

  (.2415، 1)کارو جلوگیری کنند

« هنددشرکت نفت هند و شرکت گاز طبیعی و نفت اتحاد استراتژیک تشکیل می»در گزارشی دیگر با عنوان 
رشد  زایش امنیت ملی و سرعت بخشیدن بهپایین دستی نفت هند با هدف اف -بیان شد شرکت باالدستی

  (.1999، 2)اویل اند گاز آنالین اندالمللی با هم اتحاد تشکیل دادهدر عملیات ملی و بین
 صنعت انرژی تنظیم شده است. 3دهی مجدددر گزارشی عنوان شده است اتحاد نفت و گاز جدید برای شکل

اند که بسیاری معتقدند برای هر دو شرکت و بی پی یک اتحاد جهانی انرژی جدید ایجاد کرده 0روسنف
  مفید خواهد بود.

های بیشتری را برای بی پی، مخصوصاً در در این گزارش بیان شده است تشکیل این اتحاد بدون شک در
رین معامله به یکی از بزرگت روسیه که یک منطقه کلیدی در صنعت نفت و گاز است، باز خواهد کرد. این

 هادهای خود را به بازار برساند و نیز به کشف های جهان اجازه خواهد داد که به طور قابل مالحظهشرکت
ذخایر هیدروکربنی در آن کشور ادامه دهد. تحلیلگر نفت و گاز در این باره  و سال از ذخایر گسترده انرژی

تژیک برای بی پی بسیار مؤثر است؛ زیرا شرکای خصوصی برای یک گوید که این معامله به لحاظ استرامی
شرکت ملی که دسترسی بیشتری به منابع در روسیه دارد و نیز حمایت سیاسی زیادی در این کشور دارد، 

  شوند.وارد این اتحاد می
ت خوبی پیشنهادامند شود و بدون شک از المللی بی پی بهرهتواند به شدت از نام تجاری بینروسنف می

های کارآمد و پیشرفته بهره برد و وضعیتش را به عنوان یک متخصص نفت و گاز بهبود برای اجرای پروژه
تواند از آن های فراوان در زمینه مهندسی و فناوری است که روسنف میدهد. بی پی دارای مهارتمی

ها و تخصص مدیریت است. روس استفاده کند. متخصص نفت بریتانیا همچنین دارای شهرت و شفافیت
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المللی برای بهبود شهرت خود به منظور به دست آوردن سرمایه از توانند از این موقعیت بینمی
هام افزایش یابد و سالمللی استفاده کنند. همانطور که اعتبار روسنف در تجارت بهبود میگذاران بینسرمایه

  (.2413، 1)وردفایننس یابدزایش میتر افیابد، سهم بی پی در کسب و کار وسیعمی
   های انجام شده آورده شده است:در ادامه خالصه پژوهش

   های انجام شده: خالصه پژوهش1جدول

 منبع ردیف
اتحاد 

 استراتژیک
 های ذکر شده در پژوهشمؤلفه

های استفاده شده در مؤلفه

 مدل مفهومی پژوهش

  خطر اقتصادی و سیاسیتسهیم ریسک، اجتناب از  - (2415)کارو،  1
 تسهیم کردن ریسک
 رویکردهای سیاسی

2 
)گراندیزیو، 

2417) 
- 

جذب سرمایه، کاهش ریسک، دسترسی به 
ه سازی زنجیرفناوری، دسترسی به منابع، بهینه

عرضه، موقعیت و مقیاس بازار، ملزومات قانونی، 
  حساسیت سیاسی

 جذب سرمایه
 تسهیم کردن ریسک
 راهبردهای بازاریابی
 رویکردهای سیاسی

 انی و استات اویل (2449)میرانی،  3
گسترش عملیات به کشورهای جدید و بیشتر، 

گذاری بر گذاری روی نوآوری، و سرمایهسرمایه
 روی اکتشاف مناطق جدید

 رویکردهای سیاسی
 بازارمحوری جهانی

 انتقال و توسعه فناوری

 - (2415)کارو،  0
 باقی ماندن در قدرت

 برای موفقیتاعتماد 
 رویکردهای سیاسی
 اعتماد برای موفقیت

5 
)اویل اند گاز 

 (1999آنالین، 

شرکت نفت هند 
و شرکت گاز 
 طبیعی و نفت

افزایش امنیت ملی و سرعت بخشیدن به رشد در 
  المللیعملیات ملی و بین

 یالمللرویکردهای سیاسی بین

6 
)ورد فایننس، 

2413) 
 پیروسنف و بی

از روسنف در روسیه و منفعت این حمایت سیاسی 
 موضوع برای بی پی

 استفاده از نام تجاری بی پی برای روسنف
 های بی پی در زمینه مهندسی و فناوریمهارت

 شهرت، شفافیت و تخصص بی  پی در مدیریت
 به دست آوردن سرمایه برای روسنف
 افزایش سهم بی پی در کسب و کار

 یالمللرویکردهای سیاسی بین
 گراییتخصص

 انتقال و توسعه فناوری
 جذب سرمایه

7 
)هافمن و 

 (2441، 2اسکلوزر
- 

 اعتماد برای موفقیت اتحاد مهم است
سازی مشارکت برای سازگاری استراتژیک و آماده

 موفقیت اتحاد ضروری است

 اعتماد بین شرکا
 شباهت فرهنگ سازمانی

9 
)سافلن و 

 (2442، 3همکاران
- 

جدید، فروش محصوالت به دسترسی به بازارهای 
تر، دستیابی به دانش در مورد صنایع بازار بزرگ

ای هالمللی شدن، دسترسی به کانالخارجی، بین
توزیع، افزایش شبکه اطالعاتی، دستیابی به 

ها، پیشوای رقبا بودن، صالحیت و شایستگی
دستیابی به تکنولوژی بهتر یا جدیدتر، توسعه 

یع، کاهش های توزمحصول، کاهش هزینه
های تولید، کاهش های خرید، کاهش هزینههزینه

 ریسک، بهبود فرایند تولید

 راهبردهای بازاریابی
 تسهیم کردن ریسک

 انتقال و توسعه فناوری
 بازارمحوری جهانی

 مدیریت دانش
 گراییتخصص
 

                                                                                                                             
1. Worldfinance  
2. Hoffmann & Schlosser  

3. Supphellen, Haugland & Korneliussen  
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 منبع ردیف
اتحاد 

 استراتژیک
 های ذکر شده در پژوهشمؤلفه

های استفاده شده در مؤلفه

 مدل مفهومی پژوهش

9 
، 1)یابارا و تورک

2449) 
- 

اعتماد بین شرکای اتحاد، یکی از عوامل کلیدی 
 اتحاد در موفقیت

 اعتماد به منظور موفقیت اتحاد

14 
، 2)لی و همکاران

2413) 
- 

ها و خطرات در به اشتراک گذاشتن منابع، هزینه
 عملیات خارجی

 تسهیم کردن ریسک
 جذب سرمایه

 . 

   شناسی پژوهشروش
ردآوری گترین روش پژوهش حاضر، از نظر روش پژوهش، کیفی بر مبنای رویکرد تحلیل محتوا است. مهم

اطالعات در این پژوهش عبارتند از مرور ادبیات مرتبط با اتحاد استراتژیک به منظور شناسایی ابعاد و 
های اولیه و سپس برای رسیدن به درکی عمیق از موضوع مورد بررسی، از مصاحبه با افراد صاحبنظر مؤلفه

  در جامعه مورد مطالعه استفاده شده است.
لیل محتوا پیشنهاد شده است: نخست؛ رویکردی که در آن پژوهشگر با حفظ سه رویکرد برای روش تح

ها را تا جای ممکن خالصه کند، دوم؛ رویکردی که پژوهشگر در عین خالصه کوشد دادهساختار متن می
زند و در نهایت؛ رویکردی که در آن تالش بر این است که ساختار کردن به سطحی از تفسیر دست می

دار و . در این پژوهش از دو روش تحلیل محتوای جهت(1393 )تبریزی،یرون کشیده شود حاکم بر متن ب
دار، معتبر ساختن و گسترش دادن مفهومی تلخیصی استفاده شده است. هدف تحلیل محتوای جهت
ان های پیشین، پژوهشگرهای موجود یا پژوهشچهارچوب نظریه و یا خود نظریه است. با به کار بردن نظریه
له بعد کنند. در مرحبندی رمزهای اولیه آغاز میکار خود را با شناسایی متغیرها یا مفاهیم اصلی برای طبقه

با  شود. در یک تحلیل محتوای کیفیهای عملیاتی برای هر مقوله با استفاده از نظریه مشخص میتعریف
شود آغاز می ایتی یا رایانهی روش دسرویکرد تلخیصی، تحلیل داده با جستجوی کلمات مشخص به وسیله

  . (1394 )ایمان و نوشادی،شوند و واژگان پرشماری برای هر اصطالح مشخص محاسبه می
یات ی تطبیقی با ادبسنجش روایی و پایایی، منبع اعتبار پژوهش است. برای سنجش روایی از مقایسه

 هایای این امر از میان مصاحبهمربوطه و جهت سنجش پایایی از روش باز آزمون استفاده شده است. بر
ی زمانی کوتاه و ها در یک فاصلهانجام گرفته، چند مصاحبه به عنوان نمونه انتخاب و هر کدام از آن

ی زمانی برای هر کدام از مشخص دو بار کدگذاری شدند. سپس کددهی مشخص شده در دو فاصله
های انجام گرفته در این پژوهش با استفاده از ها با هم مقایسه شدند. پایایی باز آزمون مصاحبهمصاحبه

درصد است، قابلیت اعتماد  64درصد است. با توجه به اینکه میزان پایایی بیشتر از  94فرمول، برابر 
 ها مورد تایید است. کدگذاری

باً الباشند که غی نفت میجامعه آماری پژوهش حاضر شامل اساتید دانشگاه، مدیران و کارشناسان در حوزه
اند؛ پژوهش کیفی به دنبال موردی است که غنی از اطالعات هایی داشتهالمللی نیز فعالیتدر سطح بین

بیشتر  ی غنی بودن، نیاز به مواردی مورد پژوهش به دست دهد. همین مسئلهباشد و بینشی نسبت به پدیده
ت. و گلوله برفی استفاده شده اسگیری قضاوتی های نمونهدهد. در این بخش، ترکیبی از روشرا کاهش می

راد صاحبنظر گیری قضاوتی، افبدین ترتیب در فرایند انتخاب نمونه، ابتدا پژوهشگر با استفاده از روش نمونه

                                                                                                                             
1. Ybarra & Turk  2. Li, Qian & Qian  
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را انتخاب کرده و در ادامه برای یافتن سایر افراد متخصص از روش گلوله برفی استفاده کرده است که در 
نفر  19در این پژوهش با  کند.کنندگان دیگر هدایت میشرکتا به کننده در پژوهش، ما رآن یک شرکت

از اساتید، مدیران و کارشناسان خبره در صنعت نفت مصاحبه به عمل آمد. در روش پژوهش کیفی، حجم 
شود؛ یعنی هر زمان که پژوهشگر احساس کند از لحاظ نمونه با توجه به اشباع نظری در نظر گرفته می

وهشگر کند، پژهای پیشین را تکرار میهای دیگر صرفاً نتایج قبلی دادهرسیده و داده اطالعات به اشباع
 19تا  16گیری خود را متوقف سازد. بنابراین، با توجه به اینکه در طی مصاحبه، بین نفر تواند نمونهمی

   هیچکدام به مضمون جدیدی اشاره نکردند، اشباع نظری صورت گرفت و مصاحبه ادامه نیافت.

   های پژوهشیافته
با خبرگان است، پرداخته خواهد  های پژوهش که حاصل مصاحبهدر این بخش از پژوهش، به بررسی یافته

زه ورود المللی در انگیی رویکردهای سیاسی بینهای خبرگان در خصوص مقولهشد. پس از بررسی صحبت
رمز استخراج گردید که این رمزها در نُه مفهوم  شصت و سهالمللی، به اتحادهای راهبردی فناورانه بین

اصلی  یی فرعی بزرگتر منتج شدند که در نهایت به مقولهبندی شدند. این مفاهیم خود به سه مقولهدسته
های یافته 2 جدولشوند. در المللی که موضوع اصلی پژوهش است منجر میسیاسی بینرویکردهای 

  اند.پژوهش به طور دقیق نشان داده شده
 

 هاها و مفاهیم مستخرج از مصاحبهمقوله بندی: طبقه2 جدول

 مفهوم کدهای اولیه
مقوله 

 فرعی

مقوله 

 اصلی

 های دولتسیاست

ثبات و نظم 
 سیاسی

ساختارهای 
نهادهای 
 سیاسی

رویکردهای 
 سیاسی 

 المللیبین

 اهمیت رابطه سیاسی و ثبات سیاسی

 کاهش موانع سیاسی

 فضای سیاسی و قانونی کشور

 سیاست حاکم بر کشور

 عدم وجود دعوای حقوقی در کشورمیزبان

 ثبات محیط سیاسی و اقتصادی

 حمایت و راهبردهای سیاسی دولت متبوع

 های محکمدارا بودن سیاست

 حفظ ثبات سیاسی

 فراهم شدن بستر ایجاد ائتالف در کشور

 فضای داخلی و سیاسی کشور

ثابت بودن و تغییر نکردن قوانین و مقررات )ثبات قوانین تجاری و 
 حقوقی(

 ساختار و فرهنگ حکومت

تنوع و انفکاک 
 ساختاری

 ساختار حکومت

 ساختار حکومت و سیاست دولت

 ساختار حکومت و عوامل سیاسی، اقتصادی

 ساختار دولت و سیاست

 ساختار حکومت) سیاستمداران نفتی در وزارتخانه(
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 مفهوم کدهای اولیه
مقوله 

 فرعی

مقوله 

 اصلی

 ساختار و سیاست حکومت )عدم اختیار کامل(

 ساختار سیاسی و اقتصادی کشور

 ساختار سیاسی و اقتصادی دولت

 موانع حقوقی و تجاریکاهش 

کاهش موانع 
 قانونی

قوانین و 
 مقررات

 های حقوقیموانع و کشمکش

 هاکاهش کشمکش

 کاهش موانع تجاری و قانونی

 موانع و مسائل حقوقی

 اجتناب از موانع و مقررات عمومی

 های قانونیمحدودیت

 موانع قانونی

 گذاریحقوقی به منظور سرمایههای سیاسی و وجود محدودیت

 هاها و دستورالعملحذف یا کاهش رویه

 کاهش موانع تجاری و حقوقی

 کاهش موانع حقوقی

 توجه به ساز و کار حقوقی برای ورود به ائتالف

 حاکمیت قانون

 توجه به قوانین و مقررات و اندیشیدن تمهید برای حل آن

 توجه به بحث قانون

 توجه به بحث سیستم حقوقی

 حل مشکالت موجود در قانون اساسی

 وجود قوانین و مقررات

 توجه به قوانین حقوقی، تجاری -مقررات عمومی

 قوانین و مقررات نوشته و نانوشته کشورها

 قوانین و مقررات حاکم بر کشور

 قراردادهاالمللی و شرایط حقوقی قوانین و مقررات بین

 شفاف بودن قوانین و مقررات

 ریسک سیاسی کاهش ریسک سیاسی

 های دولتایجاد مطابقت با سیاست

تطابق با 
 هاسیاست

وجود فضای 
 سیاسی 

المللی بین
 مناسب

 های دولت میزبانایجاد مطابقت با سیاست

 تطبیق با سیاست دولت میزبان

 مطابقت با سیاست دولت

 تداوم رابطه سیاسی به منظور تطبیق با سیاست دولت میزبان

 امنیت و ثبات  ایهای منطقهتفاوت در مزیت
 ثبات سیاسی در منطقه ایمنطقه

 تداوم رابطه سیاسی با شریک

 های همکاری
 المللیبین

 گریداشتن قدرت سیاسی برای البی

 استفاده از نفوذ سیاسی شریک

 کاربرد هوشمندانه از سیاست خارجی

 حفظ منافع هر دو طرف قرارداد

 سازی سیاست خارجیشفاف
عضویت در 

های سازمان
  آشنایی با فرهنگ و تاریخ و سیاست کشور

  عضویت در سازمان تجارت جهانی
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 مفهوم کدهای اولیه
مقوله 

 فرعی

مقوله 

 اصلی

سیاسی اقتصادی   المللیها و مجامع بینعضویت در کنوانسیون
  استفاده از مدیران موفق در اتحاد المللیبین

 

   گیریبحث و نتیجه
لی المللی به عنوان یکی از مقوالت اصپس از تحلیل نظر خبرگان، رویکردهای سیاسی بیندر این پژوهش 

بندی کدهای استخراج شده، نُه مفهوم به دست آمد که عبارتند مورد شناسایی قرار گرفت. در ابتدا با دسته
ریسک »، «حاکمیت قانون»، «کاهش موانع قانونی»، «تنوع و انفکاک ساختاری»، «ثبات و نظم سیاسی»از 

یت در عضو»و « المللیهای بینهمکاری»، «ایامنیت و ثبات منطقه»، «هاتطابق با سیاست»، «سیاسی
کاک ع و انفپس از آن دو مفهوم ثبات و نظم سیاسی و تنو«. المللیهای سیاسی اقتصادی بینسازمان

ن قرار گرفتند. از این موضوع ای« ساختار نهادهای سیاسی»ساختاری تحت عنوان یک مقوله فرعی به نام 
ر های محکم و فراهم بودن بستهای حاکم بر کشور، دارا بودن سیاستشود که سیاستنتیجه گرفته می

ی شراکت دارد؛ همچنین در بخش الملل و ورود کشورها براائتالف در کشور، تأثیر زیادی در روابط بین
تنوع و انفکاک ساختاری، مباحثی چون ساختار سیاسی و اقتصادی کشور و به طور کلی ساختار حکومت از 

ی پژوهش افرادی چون هافمن و هاهای این بخش از پژوهش، با یافتهاهمیت زیادی برخوردار است. یافته
همخوانی و تطابق دارد. مقوله فرعی دیگری که شناسایی شد،  (2413) و لی و همکاران( 2441)زر لواسک

بود که از مفاهیم کاهش موانع قانونی، حاکمیت قانون و ریسک سیاسی به دست آمده « قوانین و مقررات»
اند. در هایی انجام دادهپژوهش (2449) است. در مورد کاهش موانع قانونی پژوهشگرانی چون یابار و تورک

 .اشاراتی شده است (2442) یت قانون نیز در پژوهش سافلن و همکارانخصوص بحث حاکم
ا، امنیت و ه، که از مفاهیم تطابق با سیاست«المللی مناسبفضای سیاسی بین»ی وجود اما در مورد مقوله

ت، المللی اسهای سیاسی اقتصادی بینالمللی و عضویت در سازمانهای بینای، همکاریثبات منطقه
ینگونه عنوان کرد که در صورتی که بخواهیم دارای یک فضای سیاسی مناسب برای فعالیت در توان امی

ای معتبر هبایست امنیت به اندازه کافی فراهم باشد و کشور بتواند در سازمانالمللی باشیم، میعرصه بین
 ببخشد. احسن بهبود المللی خود را به نحوهای بینجهانی حضور فعال داشته باشد؛ همچنین بتواند همکاری

ا ههای این قسمت از پژوهش با پژوهشهای مرتبط با اتحادها در صنعت نفت و گاز، یافتهدر مورد پژوهش
( و ورد فایننس 1999(، اویل اند گاز آنالین )2449(، میرانی )2417(، گراندیزیو )2415کارو ) هایو گزارش

 مطابقت دارد. ( 2413)
بیان نمود که با توجه به شرایط سیاسی کشور ایران، و شرایط خاصی که از نظر توان چنین در مجموع می

جغرافیایی در آن قرار دارد، اینکه بتوان با درایت درست مسائل سیاسی را مدیریت کرد بسیار مهم است. 
را  تواند این موضوعدارا بودن ثبات در سیاست کشور و وجود یک فضای سیاسی خوب در داخل کشور می

گذاری باشد. الزم است سیاستگذاران در تواند کشوری امن از نظر سرمایهذهن متبادر کند که ایران می به
ند ای داشته باشاین زمینه، به موضوع کاهش موانع تجاری قانونی در جهت تسهیل ورود شرکا توجه ویژه

-ایهن فضا جهت ورود سرمسازی قوانین و مقررات در کشور، به مثبت شدو تا جاییکه ممکن است با پیاده

ها فراهم شود؛ همچنین با اعمال سیاست خارجی های خارجی به منظور همکاری در پروژهگذاران و شرکت
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المللی دست یافت و نیز عضویت در مجامع های هر چه بیشتر در سطح بینتوان به همکاریمناسب می
  ان گردد.تواند به افزایش اعتماد عمومی در مورد کشورمجهانی مهم می
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