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 چكيده
پيژوهش  . باشيد  شناسایی عوامل مؤثر بر بازاریابی و فروش نفت خام ایيران ميی  این پژوهش  هدف

هاي پژوهش، از نوك پژوهش آميخته  حاضر از نظر هدف، از نوك کاربردي و از نظر روش، با توجه به سؤال
باشد. جامعه آماري پژوهش حاضر متشيکل از   یا ترکيبی )کيفی و کمی( و به لحاظ ماهيت اکتشافی می

هياي   ت خام و سيستمخبرگان، مدیران عالی، ميانی، اجرایی ، کارشناسان و مدیران بازاریابی و فروش نف
هيا ، مصياحبه بيا     باشد. ابيزار جميع آوري داده   الملل شرکت ملی نفت ایران می آمار و اطالعات امور بين

همچنيين بيا بهيره گييري از ضيریب         .خبرگان در بخش کيفی و پرسشنامه در بخش کمی بوده اسيت 
CVR  وCVI باخ استفاده گردید که پایایی هر مورد تأیيد قرار گرفت. براي محاسبه پایایی از آلفاي کرون

درصد به دست آمد و بنابراین پایایی پرسشنامه مورد تأیيد قرار گرفته است.  7/0یک از معيارها باالتر از 
جهيت تحلييل بخيش کيفيی و از آميار       Grounded Theory))در روش تحقيق نيز از نظریيه داده بنيياد   

عواميل جمعييت شيناختی و از آميار اسيتنباطی       توصيفی مانند ميانگين و واریيانس در بخيش تحلييل   
هيا اسيتفاده شيده     )همبستگی پيرسون و تحليل مسير( جهت پاسخ به سؤاالت تحقيق و آزمون فرضييه 

 سيتم يبه طور کلی در ساست. با امعان نظر به اهميت و ضرورت انجام این تحقيق، باید اذعان داشت که 
 ،ابیبازاریي  بيا  ميرتبط  واحيدهاي  و دهر گرفته شي درنظ فروش ادلمع ابیبازاری کشور، نفت صنعت یکنون
 تو دسي  رانميدی  برخيی . دارنيد  تغال( اشي ابییو فروش نفت )مراحل پس از بازار اردادقر انعقاد به ترشيب

هاي خاص حاکم بر بيازار نفيت    ژگیوی به توجه با که دارند اعتقاد ایران نفت روشو ف ابیبازاری اندکاران
نفيت خيام    ابییي ربازا براي یضرورت چيه انمشتری بودن دهشناخته ش و هعرض تیه محدودجمل از ورکش
بازار نفت و رقابت روزافزون  نیيب شيپ رقابلغي انات. با توجه به نوسنداردوجود  ادر بازار و ...، اساس رانیا

 تالش و یابیبازارانجام تحقيقات با هدف  ،و تحریم درکو طرایبه خصوص در ش ايعرضه کنندگان نفت دن
 طیبه قراردادهاي فروش با شيرا  ابیتيکنونی و دس انتریحفظ مش د،یجد انتریبازارها و مش افتنی جهت

 است.ریذپبهتر، ضرورتی دائمی و انکارنا
 JEL:N25 ،P18، G15 ،C38 ،M31بندي  طبقه

 خام ایران، نظریه داده بنياد شناسایی عوامل مؤثر، بازاریابی و فروش، نفتها:  کليدواژه

 

 

 . نویسنده مسئول1
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 مقدمه -1
 شمار به دنيا در خام نفت توليدکنندگان ینتر اصلی از یکی ایران که با توجه به این

 نفت، توليدکننده کشورهاي سایر مانند المللی بين بازارهاي به دستيابی براي رود، می

 سازمان کشورهاي صادر کننده نفت )اوپک( بویژه بازارها این بر حاکم سياستهاي تابع

 در تغييرات و شود می محسوب جهان روزانه بازارهاي ینتر ازدحام پر از یکی که باشد می

 دارد. از سوي دیگر مستقيم اثر نيز نفتی يها فرآورده جمله از کاالها سایر بر بازار این

 جهانی بازارهاي در ایران سهم که است راهکارهایی دنبال به شرکت ملی نفت همواره

ميزان  1398ن محاسبات کشور در آذرماه سال دهد. بنابر اعالم نظر دیوا افزایش نفت را

د و لذا یگرد می درصد برآورد 20از وابستگی به منابع ارزي حاصل از فروش نفت، بيش 

اي براي کشور  ویژه از اهميت، با رویکرد توسعه اقتصاد خام نفتبازاریابی و فروش 

 .(1390 ،قيومی( برخوردار است

افزایش فروش نفت در  منجر بهلفی که به همين جهت ضروري است راهکارهاي مخت

، مورد بررسی و تحقيق قرار شود می سطا جهانی و یا حداقل حفظ سهميه در بازار

ي بازاریابی و فروش محصوالت ها روشبا  نفتي بازاریابی و فروش ها روشگيرد. لذا 

در بازاریابی و فروش این محصوالت مواردي مانند  چنين هممصرفی متفاوت است، 

صادراتی، نوك متقاضيان و...  خام نفتهاي خاص  ل سياسی بيِن کشورها، ویژگیمسای

بر  شدت بهي اخير ها سالاي در  هاي هسته نمونه تحریم عنوان بهات فراوانی دارند. تأثير

اي که عالوه بر  ات منفی داشته به گونهتأثيرایران در بازارهاي جهانی  خام نفتفروش 

هاي بانکی درآمد حاصل از فروش نفت نيز  دليل تحریم کاهش ميزان صادرات نفت، به

 گشته است. عالوه بر آن مدیریت بهينه بازاریابی و فروش نيز از اهميتن به کشور باز

 .(1395 ،)کریمی یی برخوردار استسزا به

ایجاد ارزش افزوده حداکثري و بهره مندي از  منظور به ایران نفت ملی شرکت

شدن سهم  ها و محدود تحریممقابله با  منظور بهو  رهاي جهانیهاي رقابتی در بازا مزیت

الزم است  دیجد هايتوسعه سهم بازار و کسب بازار نيهمچن ران،یا خام نفتبازار فروش 

بررسی تقاضاي رویکرد با " خام نفتو فروش  ابییبازارگذار بر تأثيرعوامل " موضوك

 . دهدمورد توجه قرار  شياز پ شيب محصول راهبردي و حياتی را این جهانی

در سطا  خام نفتعرضه و تقاضاي  تيهوشمندانه وضعو رصد نگاه از سوي دیگر 

موازنه  الملل و جابجایی معادالت و حوزه اقتصاد بين و تحوالت صورت گرفته درجهانی 
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ي این ها طرفو نياز اساسی و حياتی همه  قدرتهاي اقتصادي و نوظهور در سطا جهان

، الزم و ضروري است که به موازات این تحوالت از خام نفتخصوص  هب موازنه به انرژي

، جانبه با هدف دستيابی به سهم بازار متناسب هم اکنون سياست و راهبردهاي همه

مطلوب و  کردیرو نيز با و نوك خوراک مصرفی شییپاالي ها سيستمگردد و  اتخاذ

  طراحی و تأسيس گردد.صادرات کشور  تيسودمندتري در وضع

 ت،یعراق، کو رينظ ییکشورها خام نفت ي نفتی ایران،ها میدر اثر تحر که ییازآنجا

منفی  امدهاييپ ،است شده کشور خام نفت نیگزیجاو آمریکا  هيروس ،امارات، عربستان

اقدامات مؤثر و  تی،يامن دهايیتهد شیافزا نيز کشور وارزي ناشی از کاهش درآمدهاي 

 است. ساخته  ریناپذ اجتنابو ضروري  اريبسمري را ا مناسب کردهايیاتخاذ رو

 است، یمل تيامن شیآن افزا جهيکه نت رانیا خام نفتانواك سهم بازار  شیلذا افزا

ی اساسی اقتصاد مقاومتی براي یها استيبه س ابیيرو در دستشيپ جزو اقدامات تواند می

 .(1396حامدي ، البی)دو باشدنده یآ  شده ليهاي خارجی تحم در مقابل تکانه داريیپا

عدم ر رو به رشدي را طی کرده، اما يران در پسابرجام مسیهرچند صادرات نفت ا"

ن یکند. ا د میینده صادرات نفت کشور را تهدیآ ،ابییبلندمدت بازار  استراتژي وجود یک

شگاه، ید سهام پاالیی چون خریها روشران با استفاده از یحالی است که رقباي ادر 

گذاري در  هیي نفتی خود، انعقاد قراردادهاي بلندمدت سرماها شرکتفروش سهام 

با  هاي مشترک گذاري هیبه ازاي فروش نفت، سرما ها پروژه مالی نيتأمن نفتی، یاديم

سک، روابط یر پوشش ريابی نظین بازاریهاي نو وهيو استفاده از شهاي ذینفع  گروه

ن ينده را تضمیفروش نفت خود در آجاد کرده و یکنندگان نفت ا کی با مصرفیاستراتژ

 .دکنن می

ي اخير به محل رقابت توليدکنندگان ها سالبازار رو به رشد آسيا در  سو کیاز  

و هر یک از کشورهاي توليدکننده نفت سعی در این دارند که با  شده بزرگ نفت بدل

آینده ن طریق ای  هچه بيشتري از این بازار کسب کرده و ب یی سهم هرها روشاتخاذ 

فروش نفت خود را تضمين کنند. کاهش صادرات نفت ایران به آسيا نه اقدامی 

رشد صادرات و  المللی بيناز جمله شرایط جدید خواسته، بلکه به دالیل مختلفی  خود

ن بازار رخ داده است. کاهش صادرات نفت ایران به آسيا در چند ماه ای هرقباي ایران ب

اري از قراردادهایی که رقباي نفتی کشور با اخير در حالی رخ داده که بسي
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اند هنوز به مرحله اجرا درنيامده است. بنابراین  کنندگان نفت به امضا رسانده مصرف

شود با اجرایی شدن این قراردادها بازاریابی کشورهایی چون ایران که  بينی می پيش

 .1"استراتژي بلندمدتی در بازار نفت ندارند دشوارتر از قبل شود

اصلی این پژوهش این است که عوامل مؤثر بر  سؤال شده ا توجه به مباحث مطرحب

 ایران کدامند؟ خام نفتبازاریابی و فروش 

به بررسی فرآیندهاي عملياتی و نظري بازاریابی و فروش  توجه گریداز سوي 

اشاره شکاف نظري موجود در این پژوهش  عنوان بهیل به موارد ذ توان یمایران  خام نفت

 کرد:

 فروش و بازاریابی الگوي طراحی ضرورت و بازاریابی جامع برنامه یک . فقدان1

 . ایران خام نفت

 . است المللی بين و حقوقی غير هاي تحریم با مقابله توانایی . عدم2

 با مواجه در حداکثري يها ظرفيت از گيري هبهر و پویا و فعال دیپلماسی عدم .3

 . المللی بين و يا منطقه رقباي

 و جدید بازارهاي ایجاد، المللی بين، اي منطقه بازارهاي به دستيابی در توانایی . عدم4

 .بازار توسعه

 . بازار سهم افزایش و کنونی بازارهاي حفظ در توانایی عدم .5

 . المللی بين و اي منطقه مقياس در رقابتی هاي مزیت از گيري هبهر عدم .6

 سطوح در خام نفت تقاضاي و عرضه تحوالت رصد کارایی و اثربخشی الزم در . عدم7

 . المللی بين

 نقش که آنها مصرفی خوراک نوك و پاالیشی هاي سيستم به توجه . عدم اولویت و8

 . داشت خواهد خام نفت صادرات و بهبود سودمندي در اي کننده تعيين و مطلوب

 ایجاد براي منظورهچند و نيرومند، جامع استراتژي اتخاذ و تدوین ضرورت و . فقدان9

 .خام نفتبازاریابی  شيوه در پایدار تقاضاي

 و مکانيسم گيريکار به و عدم رقبا با ههمواج . فقدان استراتژي قدرتمند در10

 را هدف بازارهاي بتواند تحریک، موجود بازار سهم و شرایط حفظ ضمن که ابزارهایی

  باشد داشته دنبال به
 

 

 1115980( شماره خبر21/6/1396، تاریخ چاپ )4142قتصاد، شماره روزنامه روزنامه دنياي ا.  1

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ii

es
j.i

r 
on

 2
02

3-
05

-2
3 

] 

                             4 / 42

https://iiesj.ir/article-1-1312-fa.html


    29 نخام ایرا شناسایی عوامل مؤثر بر بازاریابی و فروش نفت

 

رقباي نفتی  آسيا کاهش یافته و شرق جنوب ازارهايب به ایران خام نفتصادرات  .11

 و بزرگ منطقه این در ایران بازار سهم عمالً هستند. آن جایگزینی حال در تدریجاً ایران

 است.  شدن صفر به رو استراتژیک

 ایران خام نفت فروش و بازاریابی براي باید سؤال نای  شده ذکر عوامل مجموك از حال

ار در بازاریابی و فروش ذگتأثيرکه مجموك عناصر و عوامل  دپاسخ داده شو و تدوین

 اي آیندهبرون رفت از بحران کنونی و ایجاد  ایران که موجب تقویت و متضمن خام نفت

 ، کدامند؟ باشند میایران  خام نفتو فروش  بازاریابیدرخشان و پویا براي 

ایران  خام نفتفروش در تبيين اهداف پژوهش با رویکرد طراحی الگوي بازاریابی و 

 ملحوظ نظر است . یمحور اساسسه 

 . رانیا خام نفتو فروش  یابیبازاربر  مؤثرشناسایی و تدوین عوامل  -

بازاریابی و فروش  مؤثرهاي عوامل  لویتوو ا ها شاخص، ها مؤلفه، تعيين ابعاد -

 ایران. خام نفت

بازاریابی و فروش  مؤثرل هاي عوام لویتوشاخص و ا، مؤلفه، ارزیابی عملکرد ابعاد -

 ایران. خام نفت

 

 مباني نظري -2

در  يمحرکه توسعه و رشد اقتصاد یاصل يروينعنوان  به ينفت و منابع انرژ

سازمان کشورهاي  که یو در حال توسعه مورد توجه است. از زمان یصنعت يکشورها

گ و اعمال هماهن این سازمانخود را در چارچوب  يها استيسصادرکننده نفت )اوپک( 

غرب، جهان شاهد  وآن در شرق  يو آثار بعد 1973در سال  ینفت شوککردند تا بروز 

و  یالملل بين ،ياقتصادی، اسيس رویدادهايمکرر در نقش نفت در  يزهايافت و خ

کننده نفت بوده  ديتول يبر روند رشد و توسعه کشورها نیگزیجا يها يانرژ يرگذاريتأث

، توليد ناخالص ملی ایران روند نزولی داشتهگر چه نفت در ا ر،ياخ يها سالاست. در 

ساختار ترین منبع ایجاد درآمدهاي ارزي در مؤثر ین وتر مهم عنوان به چنان همولی 

  .(2018، 1)کریستوفک، ال مطرح است رانیکشور ا ياقتصاد

 

 

1. Kristoufek, L. 
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 کالن متغيرهاي بر زیادي تأثير نفت قيمت تحوالت نفت، اهميت به توجه با

 کشورهاي اینکه دليل به. دارد نفتکننده  مصرف کشورهاي اقتصادي رشد و اقتصادي

 نوسان مسئله هستند، خام نفتکنندگان  مصرف نتری عمده، و در حال توسعه صنعتی

 نوسانات. است جهانی اقتصاد در شده مطرح مباحث نیتر مهم از یکی خام نفت قيمت

 براي نفت قيمت افزایش. دارد تفاوتیم اتتأثير کشورها داخلی اقتصاد بر خام نفت قيمت

 شده تمام قيمت افزایش توليد، يها هزینه افزایش موجب نفت، واردکننده کشورهاي

 تورم با همراه رکود بروز و اشتغال کاهش تقاضا، کاهش ،تیدرنها و خدمات و کاالها

 تاهمي آنچه اما دارد، وجود متعددي نظرات خام نفت قيمت افزایش مورد در. شود می

 کشورها اقتصاد ثبات بر ییسزا به تأثير نفت بهاي افزایش که است موضوك این دارد،

 کشورهاي مورد در هم وکننده  توليد کشورهاي مورد در هم مهم، موضوك این. دارد

 گزارتأثير عوامل که گرفت نتيجه توان می، بر این اساس. دارد مصداق نفتکننده  صادر

، اکسيو، تی، یابد )لی می بيشتري اهميت خام نفت گذاري يمتق آن، تبع به و نفت بازار بر

  .(2018 ،1لی چن

در بازار نفت، بحث کارایی بازار از اهميت زیادي برخوردار است، زیرا نوسانات قيمت 

و یا بر متغيرها و  پذیرد می تأثيرمختلف از سایر متغيرها ه نفت، از مجاري و با انداز

کند که در یک بازار کارا، تمامی  می ( بيان1970فاما ) .گذارد می دیگر اثر يها بخش

بازار اثر  هاي قيمتآنی بر  صورت بهکامل و  طور بهاطالعات در دسترس و مرتبط، 

اده از این اطالعات وجود ندارد. ارند و امکان کسب سودهاي ویژه به واسطه استفذگ می

ي گذار ارزشال بوده و فرایند قيمت بازار بهترین برآورد از ارزش آن کا، در این وضعيت

 .2هم تراز قيمت بازار خواهد بود

 يها برنامه متعاقباً )ایران( و بودجه نفت، جهانی هاي قيمت در نوسان هرگونه بروز

 يها اختالل و نوسانات از بودجه پذیريتأثير زیرا کند، می اختالل دچار آن را توسعه

 اجتماعی و اقتصادي ساختار بلندمدت در بسا چه نفت جهانی هاي قيمت در شده ایجاد

 جهانی قيمت که گرفت نتيجه چنين توان می اساس، این بر. کند رو روبه مشکل با را

 در اقتصادي يها ریزي برنامه و کالن يها گيري تصميم در مهمی بسيار نقش نفت

 

 

1. Li, T., Xue, L., Chen, Y., Chen 

 20تا  1، صفحات 1393، زمستان 43فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژي سال دهم شماره . 2
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 و نفت جهانی هاي قيمت رصد اهميت موضوك این. کند می فاای  هکنند صادر کشورهاي

 .(1391، سازد )معظمی می آشکار پيش از بيش را نفت قيمت تعيين مکانيزم سیبرر

 قيمت است شده موجب خام نفت قيمت بر مؤثر متعدد سياسی و اقتصادي عوامل

 بنابراین،. شود زیادي يها نوسان دچار مختلف يها سال طی استراتژیک ماده این

 يها دهه در. است شده انجام فتن بازار بر مؤثر عوامل با ارتباط در زیادي مطالعات

 براي تصميمات اوپک 1990 دهه در. بود اوپک متوجه انتقادها تمام 1980 و 1970

 برخی بروز با 2003 سال از اما داشت، خام نفت قيمت در مؤثري نقش اعضا، از هریک

تر  پيچيده خام نفت گذاري قيمت مالی، بازارهاي گذارياثر چنين هم و ژئوپليتيک مسایل

 .(1385تدین طهماسبی، ، است )یدقار شده گذشته از دشوارتر قيمت، بينی پيش و

، مختلف يها دارایی دادوستد و بورس بازارهاي در مسایل ینتر بزرگ از یکی همواره

ها  قيمت دقيق کامالً و مستمر بينی پيش. است آن نوسانات و قيمت روند بينی پيش

 ي،گذار سرمایه بخش در اي حرفه و بزرگ يها شرکت برهمين اساس. نيست پذیر امکان

 گاهی ،ها دارایی قيمت و بازار بينی پيش خصوص در کافی تجربه و تخصص رغم به

  آتی هاي قيمت بر مؤثر يها شاخص و عوامل. شوند می سنگينی يها زیان متحمل

 بازار مورد در. باشند متفاوت مواردي در و مشابه بسيار است ممکن مختلف بازارهاي

 عموم طور به که هستند مطرح عواملی نيز است این مقاله بحث موضوك که خام تنف

 دور نظر از را آنها گاههيچ تقریباً گران معامله و این بازارند فعاالن اکثریت وثوق مورد

 در بازیگران راهبرد نوك بنابر، عوامل برخی اوقات گاهی که تفاوت این با. دارند نمی

 ،1گيرند )نی او ها، وانگ جی می خود بهتري  کننده تعيين نقش معامالتی، بازارهاي

2018).  
 تجاري و اقتصادي ساختار اصالح وسازي  شفاف در مثبتی نقش تواند می نفت بورس

 گمرکی، بيمه، بانکی، مالی، يها بخش نظير اقتصاد از متعددي يها بخش زیرا. نماید ایفا
 آن از کشور صنعتی و گذاري قانون یی،اجرا اطالعات، فناوري نقل، و حمل بازرگانی،
 با المللی، بين تجارت فرآیند به نفت بورس شدن وارد با پذیرفت. همچنين خواهند تأثير
 وجود پتروشيمی و گاز نفتی، يها فرآورده عرضه و توليد در که شدیدي رقابت به توجه
 و مدیریت مسيست بهبود توليد، فرآیندهاي اصالح به مجبور ایرانی يها شرکت دارد،

 

 

1. Niu, H., Wang, J., & Liu, C. 
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 ،ها شرکت سایر با آزادانه رقابت در بتوانند تا شد خواهند خود اضافی يها هزینه کاهش
 خواهد تسريها  بخش سایر به تحول این. باشند بورس بازار در فعاالنه حضورقادر به 
 توجهی شایان کمک جهانی تجارت فرآیند به ورود براي کشورسازي  آماده به و یافت
 .(2017، 1تی یان جی، و لیژائ) کرد خواهد
 نفت قيمت. است نفتی معامالت يها ریسک کاهش نفت، بورس اصلی اهداف از یکی
 صادرات عمده سهم به توجه با امر این. است نوسان داراي بسياري عوامل تأثير تحت
 این با مقابله براي. سازد می دشوار را کشور اقتصادي مدیریت دولت، درآمد در نفت

 قيمت ریسک ،مشتقه ابزارهاي از استفاده با نفت، آتی معامالت بورس هايبازار مشکل،
ها  اینگونه بورس المللی بينضوابط  براساسکه  نفت بورس تأسيس. دهند می پوشش را

 يها و ریسک نفت قيمت يها نوسان از ناشی ریسک تا داد خواهد اجازه کشور است، به
 بازار سازوکار براساس را نفت صنعت محصوالت قيمت و هرساند حداقل به را تجاري
 (.2019 ،2تی جی او، )ژائو لیسازد تر  منطقی
 قيمت روي بر تقاضا و عرضه طرف نمایندگان فروش نفت به روش مذاکره، روش در
 قراردادهاي قالب در و کارشناسی نظرات براساس البته توافقات این. کنند می توافق نفت
 و عرضه طرفين کارشناسان نفت، فروش مذاکرات در. پذیرد می انجام و منعقد مدت بلند
 همواره يارذگ هستند. قيمت خود سود به قيمت تعدیل و امتياز گرفتندر صدد  تقاضا
 نبود. یافت دست توافقی قيمت به بتوان آن مبناي بر تا است نيازمند شاخص یک به

 خواهدها  متقي مرج و هرج و نفت فروش بازارهاي در تعادل عدم موجب شاخصی چنين
 بتوان تا بگيرند شکل تقاضا و عرضه مبناي بر و آزاد بازار در لزوما بایدها  قيمت این. شد
 دنيا يها بورس در نفت قيمت يها شاخص بنابراین،. کرد یاد شاخصعنوان  به آنها از

 عمليات ایران نفت ملی شرکت. گيرند می قرار کشورها استفاده مورد و شده مشخص
 دهد می انجامو عمان  دبی نفت و برنت نفت يها شاخص مبناي بر را يارذگ قيمت
 (.1397، رسندي، تکليف)خو

 اطالك بی همدیگر از نفت متقاضيان و مشتریان روش این در بورس، سازوکار برخالف
 این بر. افتد می اتفاق بسته درهاي پشت اصطالحا و محرمانه صورت به مذاکرات و بوده
 صورت به نفت قيمت نفت، خریدار کشورهاي و ایران بين دادقرار عقد از پس اساس،
عرضه در  روش از دو استفاده. گردد می اعالم شده ذکر يها شاخص براساس و ماهانه

 

 

1. Zhao, L. T., Yan, J. 

2. Zhao, L.T, Guo, S.Q, Wang, Y. 
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 بورس بازار در نفت صادرات از درصدي 5 سهم که است صورت بورس و مذاکره بدین
رضوي، رسد ) می فروش به بورس از خارج و مذاکره روش با آن بقيه و شده عرضه

 (.1395 مصطفوي،

 

 پيشينه پژوهش -3

 تحقيقات داخلي  خالصه 
با  دينفت در قرارداد مشارکت در تول ديتول نهيبه ريمس سهیمقا( به 1397صابري )
در نظریات تکميلی هاتلينگ، برآورد مسير بهينه توليد پرداخته است.  متقابل عيقرارداد ب

در صورتی که در غالب موارد  ،پذیرد انجام می نفت بدون لحاظ آثار قراردادهاي نفتی
استخراج از ميدان را از  ،کمبود سرمایه یا دانش فنی دليل بهصاحبان ميادین نفتی 
المللی نفتی و  تابع هدف شرکت بين، از طرفی دیگر .دهند می طریق عقد قراردادها انجام

اف آنها که یکی مبتنی ساختاري بين اهدهاي  کشور ميزبان متفاوت از هم بوده و تعارض
داري و دیگري مبتنی بر حداکثرسازي  بر حداکثرسازي سود در چارچوب اصول بنگاه

شود  است، موجب می مدت بلندمنافع ملی در  تأمينارزش اقتصادي مخازن در چارچوب 
بنابراین شناخت مسير بهينه  .که مسير بهينه توليدِ طرفين قرارداد، متفاوت از هم باشند

ي هر یک از پارامترهاي قراردادي و گذارنظر طرفين قرارداد و بررسی نحوه اثر دتوليد م
زنی و عقد قرارداد مناسب،  هاي قراردادي، چانه  يگذار سياستبراي  تواند مییا متغيرها، 

نکه در قانون وظایف و اختيارات ای هبا توجه ب مقالهو مفيد باشد. بنابراین در این  مؤثر
اردادهاي مشارکتی به شرطِ عدم انتقال مالکيت مخازن نفت به عقد قر ،وزارت نفت
باشد، قرارداد مشارکت در توليد کشور آذربایجان با  المللی نفتی بالمانع می شرکت بين

متقابل   قرارداد بيعجاي  به شود گذاري ترکيب و فرض می قرارداد مشارکت در سرمایه
یابی پویا  بهينه مسألهپس از تبيين توسعه ميدان نفتی درود منعقد و اجرایی شود و 

کاهشی تعميم یافته نسبت  1براي هر یک از طرفين قرارداد، با استفاده از روش گرادیان
هر یک از پارامترهاي قراردادي و  تأثيربه برآورد مسير بهينه توليد آنها اقدام و سپس 

 

 

منتسب اسيت. ایين روش قيادر بيه حيل مسيائل        (Geoffrion) روش گرادیان در حل مسائل چندهدفه به گفرین .1

 مسيئله  اهيداف  از را خيود  کليی  مطلوبييت  تيابع  بتوانيد  خطی و غيرخطی است به شرطی که خبيره  يساز نهيبه

وليف حرکيت از    -مطرح شده است. در روش فرانک ولف -کفران الگوریتم گرادیان در قالب روش .نماید مشخص

بيه نقطيه    (di) حرکيت  بهينيه  جهيت  یک به دسترسی منظور به جا آن از و شود می شروك (Xi) یک نقطه شدنی

 .تعيين شود (λi) سپس باید مقدار بهينه حرکت:  di = (yi –  Xi)خواهيم داشت که يطور بهرسد  می (yi)  جدید
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د، عایدي آنها و بر روي مسير بهينهِ توليدِ مطلوبِ طرفين قراردا زا برونمتغيرهاي 
با نتایج قرارداد بيع  تیدرنهاگيرد و  ي ارزیابی قرارداد مورد بررسی قرار میها شاخص

با مشارکت دهد: مسير بهينه توليد  گيرد. نتایج نشان می متقابل مورد مقایسه قرار می
همواره باالتر از مسير بهينه توليد از دیدگاه داخلی یا خارجی با دولت ، بخش خصوصی

ر ميزبان بوده و اختالف در مسير بهينه توليد طرفين قرارداد نفتی و نيز ميزان کشو
باشد و هر یک از پارامترهاي قراردادي اثر  از پارامترهاي قراردادي می متأثرعایدي آنها، 

خاص خود را بر مسير بهينه توليد، ميزان عایدي، نسبت سهم بري و نيز ميزان اختالف 
کاي صرفاً ترد، از طرفی دیگر براي بررسی قرارداد یا ارزیابی آن اطرفين قرارداد نفتی دا

هاي پروژه و  بري از عایدي ميزان سهم، 2R به یک شاخص مخصوصاً شاخص فاکتور
باشد و لذا  کننده گمراه خالص ارزش حال پروژه، ممکن است براي طرفين قرارداد

خالص ارزش حال،  چون مهیی ها شاخصشود براي ارزیابی قراردادها از  پيشنهاد می
 توليدي، قابليت سودآوري، اهرم عملياتی، فاکتور خام نفتارزش حال به ازاي هر بشکه 

Rصورت بهبري از عایدي و ميزان عایدي هر یک از طرفين قرارداد،  ، نسبت سهم 
محرز گردید که براي مقایسه دو نوك مختلف قرارداد  مسألههمزمان استفاده گردد و این 

ميزان عایدي طرفين قرارداد یا نسبت سهم بري آنها  چون همیی ها شاخصن از توا نمی
توان  استفاده کرد چرا که با تغيير در اندازه پارامترهاي قراردادي در یک قرارداد، می

در هر یک از انواك  1بري یا ميزان عایدي هر یک از طرفين قرارداد را ميزان سهم
. از طرفی دیگر قرارداد مشارکت در توليد مرسوم در قراردادها به نفع دیگري تغيير داد

متقابل مرسوم در ایران به معيارهاي توليد   کشور آذربایجان نسبت به قرارداد بيع
 .باشد می تر نزدیکصيانتی 

بر بازار  یمال يبازارها ياثرگذار زانينحوه و م نييو تب یبررس( به 1397جعفري )

نفت، پرداخته است.  نفت يها یبر بازار آتتأکيد ا ب رانیا خام نفت( يمحموله )نقد تک

عنوان ماده  و به دیآ یعالوه بر اینکه منبع عمده تأمين انرژي در دنياي امروز به شمار م

کاربرد دارد، نقش مهمی در تعيين ميزان قدرت ملی  یصنعت داتيدر تولبدیل  کم هياول

 

 

 اسيتفاده  R از فرمولی بيه نيام فياکتور    دادهاي باالدستی نفت با هدف کنترل درآمدهاي پيمانکاردر برخی از قرار. 1

قرارداد را در مقياطع مشيخص زميانی      پيمانکار طرف هاي  به پرداختیها  نسبت کل دریافتی  Rفاکتور. گردد می

تير شيود،    ر ایين عيدد کيم   هير قيد   کمتر ویا مساوي با یک گردد.، سازد. این نسبت ممکن است بيشتر می نمایان

 .باشد می تر پيمانکاراز انجام عمليات نشانگر سود کم
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    35 نخام ایرا شناسایی عوامل مؤثر بر بازاریابی و فروش نفت

 

صادرکننده  يکشورها سو از یک رایکند، ز المللی کشورهاي مختلف ایفا می و اعتبار بين

 گر،ید يو از سو کنند یرا از آن خود م یو فروش آن، درآمد قابل توجه دي، با تولنفت

 ادیرشد و توسعه  ندیدر فرآ یعنوان عامل اصل واردکننده نفت از آن به يکشورها

کننده و  صادر يکشورها يآن بر رشد اقتصاد تأثيربازار نفت و  تي. اهمکنند یم

مطالعات مختلف مورد  یاست تا عوامل مؤثر بر آن، ط شده کننده نفت موجب فمصر

 لينفت نفوذ کرده و موجب تشک یآن در بازار سنت يو اجزا ی. بازار مالرديقرار گ یبررس

، زا برون ريمتغ کیعنوان  نه به یمال يبازارها تياهم رو، نیو ازا شده ینفت يها بورس

 یعلم جیدر بازار نفت، ظهور و بروز کرده است. نتا از درون ريمتغ کی صورت بهبلکه 

بر بازار تأکيد نفت با  یبر بازار معامالت یمال ينوسانات بازارها تأثير یحاصل از بررس

 انسیوار هیتجز يها و جدول 1حاصل از توابع ضربه واکنش جینتا یبررس ژهیو به ها، یآت

دوره قبل از ، 2017تا  2006 یعنیمدل در هر چهار دوره مورد مطالعه،  يرهايمتغ

دهد،  می نشان 2008بحران  انیو دوره بعد از پا 2008بحران  ره، دو2008بحران 

داشته است. ضمن  يمعنادار قو تأثير( ي)نقد 1بر بازار نفت برنت اسپات یمال يبازارها

 یعنیبوده است،  یربحرانيعکس دوره غ یدر دوره بحران به نوع تأثير نیجهت ا نکهیا

محرز بوده است،  ،یربحرانيغ طیدر شرا نفتبر بازار  ها یبلندمدت بازار آت اتتأثير نکهیا

راهبرد  ،یبحران طیاز شرا ینگران دليل بهبازارها  نیبحران، فعاالن ا طیاما در شرا

 يپژوهش بازارها نیاهاي  هافتی. براساس اند شده زتریگر سکیمدت اتخاذ کرده و ر کوتاه

لندن، نرخ بهره  بوری، نرخ بهره الهیو اسپات، بازار سرماها  یر ارز آتاز جمله بازا یمال

بازار نفت برنت  ژهیو و فروش بازار نفت و به دیخر تيخالص موقع کا،یاوراق خزانه آمر

قرار  تأثيررا تحت  رانینفت ا متيق طریق نیدارد و از ا تأثيربرنت  يبر بازار نقدها  یآت

 دیکشور از نوسانات شد جهمصون ماندن بود يشود، برا می شنهاديپ ن،ی. بنابرادهد یم

 ای دیخر تيموقع قیجهان، از طرهاي  و بورسها  ینفت، ضمن ورود به بازار آت متيق

حال، با  ني. در عميکن نيخود را تضم يمنابع ارز يبازارها، تا حد نیفروش در ا

به سمت  یمنابع بانک زيو با تجه یکارشناسان خبره اقتصاد مال شتريهرچه ب يريکارگ به

 .میمند شو بازار بهره نیدر ا يباز سفتهي ها موقعيت يایاز مزا ،یالملل نيب هیبازار سرما

 

 

1. Spot Price 
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دو کشور ایران و  خام نفتقراردادهاي نفتی بر روند توليد  تأثير( 1396بهادري )

 . جهت بررسی اثر این قراردادها از دواند دادهمورد بررسی قرار را عربستان سعودي 

. در رویکرد تفکيکی ميزان توليد بهينه است شده رویکرد تفکيکی و تجميعی بهره گرفته

و سپس ميزان توليد کل، از  شده هر یک از ميادین دو کشور در دو سناریو برآورد

گردد که  گردد. در سناریوي اول فرض می ميادین محاسبه می شده تجميع توليد برآورد

دولت ميزبان باشد؛ اما در سناریوي دوم، نوك قراردادهاي کنترل توليد از ابتدا در دست 

کند. بر این  در تاریخ دو کشور، کنترل کننده توليد را مشخص می شده نفتی منعقد

المللی نفتی کنترل  ها شرکت بين دولت ميزبان و در دیگر دورهها   اساس در برخی دوره

که کنترل توليد در دست  نتایج حاصله، در حالتی براساستوليد را در دست دارد. 

برداري و کنترل  المللی باشد، ميزان توليد بيشتر از حالتی است که بهره ي بينها شرکت

المللی  با افزایش سهم شرکت بين چنين همگيرد.  توليد توسط دولت ميزبان صورت می

نفتی، وي توليد از ميدان را جهت حداکثر کردن خالص ارزش فعلی خود افزایش 

، براي دو دوره 1ر رویکرد تجميعی با اعمال الگوي النداي هابرت چندگانهدهد. د می

 قراردادهاي نفتی بر روند توليد نفت ایران مورد ارزیابی قرار گرفته است تأثيرمتفاوت، 

 

 خالصه تحقيقات خارجي 

ن نتيجه ای هب تینها درو  پرداختهبررسی برخی از شواهد؛ به ( 2018کریستوفک )

موفقيت آميز قيمت  بينی پيشدر  تواند می 2شناختیهاي  ازگاريرسيدند که ناس

 را عدم موفقيت مواجه کند.ها  بينی پيشمنفی گذاشته و  تأثير خام نفت
 

 

خيز در حيال توسيعه را    تري از روند توليد کشيور نفت تخمين دقيق  Lambda Hubbert Curveالگوي هابرت . 1

 دهيد.ميی

اي کيه لئيون فسيتينگر در سيال      . نظریيه (Cognitive Dissonance) تعارض شيناختی  یا ناهماهنگی شناختی. 2

یابيد کيه معميوالً     م تداوم میي مستحک ناهماهنگی شناختی: از یک فرض ساده تا یک نظریه .مطرح کرد 1957

تير   هاي دقييق  کرد و بار اثبات و بررسی اي را مطرح می تحليل شخصی، نظریه براساس تجربيات و  لئون فستينگر

ها و نظریيات   این نظریه هم، مانند بسياري از حرف .فتادا ي دانشمندان پس از او می ، بر شانهروش علمی براساس

به این صورت که ابتدا صرفاً یک پيشينهاد تجربيی بيود و بعيدها،      .دیگر فستينگر همين مسير را طی کرده است

هياي فراوانيی    مصداق قرن اخير، طی نيم هاي آزمایشگاهی و عملی، از آن حمایت کردند مطالعات علمی و بررسی

هياي فراوانيی از    ي شغلی، نمونيه  و ترک رابطه استعفا فروش تا مذاکره یافته شده است. از ناهماهنگی شناختی از

 اند. شده تجربه و مشاهده شناختی، ناهماهنگی کارکرد
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در  خام نفت غيرخطی در بازار  پيچيدگی به کشف ویژگی (2018)، وانگ و ليو نيو

لی از نهایت به این نتيجه رسيدند که بازارهاي بزرگ نسبت به بازارهاي مح

 برخوردار هستند. تري هاي کم پيچيدگی

نوسانات متقابل همبستگی حمل و نقل  تأثيربررسی به  (2017)لی و همکاران 

ن ای  هب تیدرنها . آنهاباشد می خام نفتي گذار از طریق تانکر و اثر آن بر قيمت خام نفت

ت و از طرفی مالی مواجه اسهاي  نتيجه رسيدند که بازار حمل و نقل تانکر با بحران

را براي درک بهتر بازار حمل یی ها استراتژي باید (1WTI and  2BDTI) انگذار سرمایه

تانکر ایجاد کنند تا بتوانند از این طریق موجبات تسهيل حمل و نقل نقت خام  خام نفت

 بازار را از آشفتگی در این مورد خالص کنند. فراهم نمود. به بازارهاي مورد هدف را 

 در عملکرد تغييرات تجربی بررسی"با عنوان اي  همطالع (2017) مکارانژائو و ه

 بين هدف از این مطالعه بررسی رابطه. انجام دادند "برنت خام نفت بازار در قيمت کشف

 قيمت بتواند است که یاقتصادسنج يها مدلاز  استفاده بااي  هلحظ قيمت و آتی قيمت

ن نتيجه رسيدند که نوسانات قيمت ای  هب تینها درآنها  .آینده را تخمين بزند بازار حالت

ان در گذار سرمایهبنابراین  .باشد می کالن اقتصاد توسعه اصلی دليل قيمت یثبات بی و

بایستی توجه بيشتري به نوسانات بازار و توسعه اقتصادي  خودي گذار سرمایهرفتار 

 ي کنند.گذار سرمایهداشته باشند و سپس در این صنعت 

با  خام نفتبازار  بينی پيش"با عنوان اي  همطالعدر  (2017نگ و روي کی )ليو، وا

1استفاده از مدل 
VaR"  جایگزین کمکهاي  ا توزیعیآ هرا مطرح نمودند ک سؤالاین 

ن نتيجه رسيدند که مدیران ریسک یا ای هتجربی ب صورت به تیدرنهاکنند؟ و  می

 را بيشتر مد نظر قرار دهند.  ذیرپ انعطافقابل هاي  توزیع بایستی انگذار سياست

 گازطبيعی منطقه بازارهاي بين رابطه"با عنوان اي  همطالع (2017جنگ، جی و فان )

انجام  "مقياس چندگانه با خطی غير گرنجر عمومی عليت دیدگاه از خام نفت بازارهاي و

لف در سطوح مخت خام نفتهدف از این مطالعه ارزیابی بازده روزانه گاز و  .دادند

 

 

گيذاري   محک یا شاخص براي قيمت عنوان بهنوعی نفت است که  West Texas Intermediate   (WTI)شاخص. 1

  .شود هاي جهانی استفاده می نفت در بازار

 Baltic dirty tanker index (BDTI)  نفت هاي هکشتيهاي تانکر فرآورد (بالتيک)شاخص  .2
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 المللی بيناثر خطی دو طرفه در بازارهاي  ج مطالعه نشان داد کهیاتن .باشد می يا منطقه

 وجود دارد.

 یکپارچگی سوئيچينگ مارکوف مدل"با عنوان اي  همطالع (2017 )کخ و شویکرت 

 در خام نفت يا منطقهسازي و  مروري بر جهانیبا هدف  . آنهاانجام دادند "خام نفت بازار

ی در ثبات بی ن نتيجه رسيدند که بين یکپارچگی و انسجام بازار نفت و ثبات/ای هب تینها

که نقش د اد  مطالعه موردي دوبی هم نشان .ي وجود دارددار معنیاقتصاد جهانی رابطه 

معيارهاي  تأثيرچرا که تحت  است معيار ضعيفی خام نفتخود کشور در تعيين قيمت 

 1د.قرار دار جهانی

 چندین تأثير تحت خام نفت بازار بازده"با عنوان اي  همطالع (2016)گو و ژانگ 

این مقاله  رد .انجام دادند "خام نفتبازار  تأثيردر  WTI تأثيراست؟ شواهدي از  فاکتور

 . نتایجمورد بررسی قرار گرفت WTI خام نفتو چندتایی بودن  وري هپویایی بين بهر

ا چندین فاکتور رابطه مثبتی ب خام فتندر بازارهاي  WTIکه  نشان دادآمده  دست به

 خواهد بود. خام نفتان در چندین بازار گذار سرمایهد که در واقع به نفع دار

در جهان با  خام نفتبررسی بازار یکپارچه "با عنوان اي  همطالع (2016)جی و فان 

3تجزیه و تحليل تئوري گراف
جهانی و قدرت  خام نفتهدف بررسی تحول بازار  با "

 آنها. انجام دادند ي براي توليد عمده نفت در بين کشورهاي صادرکننده نفتگذار تقيم

ن نتيجه رسيدند که ارتباطات تجاري در منطقه جنوب و شمال آمریکا و منطقه ای  هب

را اي  هدر آمریکا، آنگوال و عربستان در واقع هست خام نفتآفریقا نسبتا پایدار است. بازار 

دهد و سرانجام ميزان جهانی شدن براي بازار  می تشکيل للیالم بينبا یک مرکزیت 

از طرفی خطر سيستماتيک آن ناشی ازعدم  باشد. می در حال افزایش خام نفتجهانی 

  جهانی باشد.هاي  قطعيت آینده سياست

بر  مؤثرپرداخته و سپس عوامل  خام نفت متيرفتار ق یبه بررس (2014فرانکل )

 (ادييعوامل بن) مدت بلندو  ی(عوامل مال) مدت ه کوتاهدو دست به را خام نفت متيرفتار ق

 

 

هياي   است که براي کنترل کيردن همبسيتگی   قتصادسنجیا هاي یکی از مدل بردارهاي خود برگشتی VaRمدل . 1

اسيت. تميامی متغيرهيا در     خودرگرسييونی  هاي شود و در واقع تعميمی از مدل استفاده می سري زمانی چندبينابينی در ميان 

ته خود و دیگر عناصر مدل در یيک معادليه تعریيف    نظام مند توسط متغيرهاي دوران گذش صورت به هاي خود برگشتیرمدل بردا

 شوند.  می
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 مدت بلندکه روند دهد  می نشان یتجرب يها نموده است. با استفاده از آزمون کيتفک

 تيدر ظرف رييتغ تقاضا، مانند عرضه و نیاديعوامل بن تأثيرنفت تحت  یجهان متيق

 تجاري نفت است. ریدر ذخا رييتغ چنين همکننده نفت و  ديکشورهاي تول

و بازارهاي  خام نفتانتقال وابستگی "با عنوان اي  همطالع (2013) کومار و ماهسواران

مختلف  يها بخشو  خام نفتهدف از این مطالعه اثرات بين بازار  .انجام دادند "هند

بهينه  منظور بهصنعتی بازار هند اعم از خودرو، مالی، خدمات، انرژي، فلز و معدن و...( 

به حداقل رساندن نسبت ریسک بازگشت سرمایه و نوسانات  چنين همت و ساز و ساخ

ی ناگهانی از ثبات بی که اثرات . نتایج نشان دادي بازار بودپذیر انعطاف چنين همقيمت و 

ن نتيجه رسيدند ای  هبآنها  چنين هم .رسد می به بخش صنعتی هند خام نفتقيمت بازار 

خواهد تر  د ميزان تخمين سرمایه و هزینه پایدار قطعیکه هر قدر ریسک به حداقل برس

 بود. 
و تک  آتی يها قيمت مورد در رایج مطالعات ( برخالف2013همکاران ) و وانگ
 روش از است گرفته ( انجام1988) 1جوهانسون رویکرد براساس که نفت محموله

 در را غيرخطی ياه پویایی تا اند هنمود استفاده اي برداري آستانه خطاي اصالح غيرخطی

 کهدهد  می نشان پژوهش نتایج این بگيرند. نظر در تعادل نقطه به مربوط يها تعدیل

نکه ای هب مشروط است بوده همجمعی نوك از تک محموله و آتی يها قيمت بين رابطه
 يها قيمت بلندمدت در چنين هم .باشند اي آستانه مقادیر از تر بزرگ قيمتی يها تفاضل
 هستند. مؤثر آن به مربوط يها پویایی و بلندمدت در تعادل )هردو( ولهو تک محم آتی

 طور بهنفتی  شوک تقاضاي همه"با عنوان اي  همطالع ( در2011ژائو لی و هوي ژائو )
 روندهايبا " برد می بين از را نفت تقاضاي خام نفت بازار در یکسان نيستند: شوک

 را بازنگري نمودند. نتایج نشان داد  مللیال بيندر سطا  خام نفت قيمت ساختاري نوسان
د؛ شوک دهن میقرار  ثأثيررا تحت  خام نفتچهار نوك شوک ساختاري قيمت در واقع که 

ضرر نوسان قيمت  کننده نييتعحاصل از عرضه عمومی و تجزیه و تحليل تقاضا عوامل 
و دیگر  هر دو ژئوپلتيک خارجی -جانبی عرضههاي  بوده و از یک طرف، شوک خام نفت

طرف هاي  ي دارند. این در حالی است که شوکتر کم و نفوذ تأثيرها  عرضه نفت شوک
 

 

ثبياتی   مبتنی بر رویکرد هم انباشيتگی سيسيتمی  بيه بررسيی اثيرات حاصيل از بيی        (1988)الگوي جوهانسون  .1

ثباتی صادرات نفتی در بلندمدت اثيري بير تولييد ناخيالص      پردازیم. نتایج حاکی از آن است که بی صادرات نفتی می

 .شود مدت ظاهر می شته، بلکه، این اثر در کوتاهداخلی ندا
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دارند. از اي  هتقاضا هر دو شوک تقاضاي کل و شوک تقاضاي بازار نفت اثرات برجست
 نفتی را قيمت نوسانات در آمریکا نقدینگی دالر تأثير کهدهد  می نشان سوي دیگر نتایج

   .تگرف نادیده توان نمی
 بازاري پرداخت. نفت قيمت به اساسی تغييرات ورود نحوه بررسی ( به2011) کافمن

 در .است خام نفت بازار در تغييرات ایجاد منشأ بررسی او پژوهش اصلی سؤال حقيقت در

 دو با خاورميانه و آفریقا اروپا، شمالی، آمریکاي خام نفت ميان رابطه پژوهش این ادامه در

 اوليندهد  می نشان نتایج گرفت. قرار بررسی تک محموله مورد و آتی زمانی سري

 گذارد. می اثر بازارها در سایر و سپس شود می مشاهده دوبی فاتا نفت بازار در تغييرات

 نفت بازاره یک ماه آتی قراردادهاي گيرد می قرار تغييرات تأثير تحت که بازاري دومين

WTI  .در را گفته پيش از بازارهاي ميان اساسی مدت بلند رابطه توان یم نتيجه در است 

 دانست. نفت بازار به بازان سفته اثر ورود
 

 روش تحقيق -4

باشد. روش می 1ماهيت اکتشافیاز نظر پژوهش حاضر از نظر روش ترکيبی و 

هاي جدید در علوم اجتماعی و رفتاري است که شناسیشناسی ترکيبی یکی از روش

هاي مسلط در علوم اجتماعی است، به یمی و تلفيق پارادایممبتنی بر همگرایی پارادا

است.  شده اي که به پيدایش پارادایم نوین، فراسوي مجادالت نظري و روشی منجرگونه

گرایی و  دو دیدگاه کمی کهشود در پژوهش ترکيبی از چندین روش استفاده می

ی و کيفی با ارزش برابر کند. در این پژوهش از هر دو روش کمگرایی را دنبال می کيفی

است. روش مورد استفاده در بخش کيفی شامل روش داده بنياد بود. در  شده استفاده

 

 

است کيه بيا هيدف     انواك تحقيقات علمی یکی از  exploratory mixed methodآميخته اکتشافیطرح تحقيق . 1

که به دنبال طراحی الگيو   پژوهش علمی شود. در یک فاده میارائه الگویی براي بازنمایی پدیده مورد مطالعه، است

هياي کميی و    ز روشاز ترکيبيی ا  تحقيق آميخته توان استفاده کرد. در یک باشد از این روش می سازي می و مدل

هيا نامکشيوف و بسييار پيچييده اسيت. در چنيين        شود. از سوي دیگر ماهيت بسياري از پدیده کيفی استفاده می

ها و ابعياد نيامعلوم پدیيده ميورد      هاي اکتشافی به تحقيق پرداخت. در فاز نخست باید با جنبه حالتی باید با روش

شود. در فاز دوم نييز بایيد الگيوي     انجام می مصاحبه فی و با ابزارهاي کي مطالعه را شناسایی کرد. این فاز با روش

 .شود هاي کمی انجام می روابط علی ميان ابعاد را شناسایی کرد. این فاز با روش
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-ها توصيفیاي است و برحسب تحليل دادهبخش کمی، تحقيق بر حسب هدف، توسعه

 همبستگی است که به روش مدل سازي معادالت ساختاري تحليل شد.

عمقی استفاده شد و براي این منظور ابتدا  هاي براي روش کيفی از ابزار مصاحبه

مطالعات  براساسنامه  هاي پرسش هول شد، و گویه پروتکل الزم براي آنجا مصاحبه

 اند شکل گرفت. شده نظري بر روي متغيرهایی که در مرحله قبلی کشف

 

 بخش کيفي پژوهش
 کدگذاري انتخابي مطالعه کيفي 

GTسومين عمليات در تحليل 
ن ای هب« انتخابی»تخابی است. اصطالح کدگذاري ان ،1

را ها  به وضوح یک جنبه مرکزي از داده گر تحليلرود که  می کار به علت براي این مرحله

شود. بدین صورت که  می کند و روي آن متمرکز می انتخاب« اي همقوله هست» عنوان به

تجربه شخصی ورده و آ دست بهها  محقق با توجه به درک و بينش عميقی که از مصاحبه

در زمينه صنعت نفت و کمک برخی از اساتيد دانشگاه اقدام به کدگذاري انتخابی نموده 

 را که در کدگذاري محوري و بازهایی  است. بنابراین در کدگذاري انتخابی، همان تکنيک

تمرکز روي  در اینجاد )اما در سطا باالتري از انتزاك(. شو می بریم، استفاده می کار به

یک مفهوم باالتر است، یک مقوله مفهومی مرکزي که در سطا دوم انتزاك قرار یافتن 

 (. 1391دارد )ابوالمعالی، 

شد  بندي گروهبا توجه به توضيحات فوق در این مرحله کدهاي محوري مرحله قبل 

مرتبط به هریک از آنها از دید گروهی از ي ها شاخصو جدول نهایی متغيرها و 

 ت نفت کشور تهيه گردید.متخصصان و مدیران صنع

 . براند شده با هر مقوله ذکر متناظردر جدول مربوط به کدگذاري انتخابی، مفاهيم 

ن ای هبندي گردید کمقوله دسته 15در قالب  شده مفهوم شناسایی 111این اساس، 

  در جداول قابل مشاهده استها  مقوله
 
 
 

 

 

1. Grounded Theory 
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 اکتشافي -کدگذاري انتخابي مطالعه کيفي. 1جدول 

 رديف عنوان مقوله اهيم متناظرمف

 در صنعت نفت متيعامل ق تياهم -
 يگذار متيدر قها  مینقش تحر -

 رانیبر صنعت نفت اها  میتحر وجود -

 متيدر قها  دولت ینفتهاي  استيس تأثير -

 ها متيدر ق یاسيسهاي  یناآرام تأثير -

 ها متيدر ق یستیترورهاي  اتيجنگ و عمل تأثير -

 نياقتصاد چ هندیفزا رشد -

 ها متيدر ق نيالت يکایاروپا و آمر يکشورها ياصالحات اقتصاد تأثير -

 متينفت توسط اوپک در ق ديتواقف کاهش تول ياجرا تأثير -

 متيدر ق کایرشد ارزش دالر آمر تأثير -

 ايبه بازار آس کایآمر ليشهاي  همحمول ريچشمگ ورود -

 ها  قيمتکشورها در  ياز سو خام نفتاختالل در عرضه  تأثير -

 فارس جيخلدر  یثبات بی -

 خام نفت متيعرضه و تقاضا در ق نقش -

 نفت متيبر ق ینفتهاي  هبازار فرآورد تأثير -

 نفت ندهیمورد انتظار آ متيق تأثير -

 کشورها در فروش نفت فيتخف تأثير -

 متيقراردادها در ق یعموم طیشرا تأثير -

 ها شگاهیپاال يو نگهدار ريفصل تعم شروك دليل بهفصل تقاضا  کاهش -

 متيآب و هوا در ق تأثير -

 متيدر ق خام نفتحمل و نقل  تأثير -

 متيدر ق دارانیاعتماد خر بیضر تأثير -

 متيدر ق کيژئوپلتهاي  تنش تأثير -

 متيدر ق ديدر تول يگذار سرمایهکمبود  تأثير -

 شدن المللی بينشدن در مقابل  یمل -

 ینفتهاي  هت و فرآوردنفسازي  هريذخ -

 کایآمر يعرضه و تقاضا بازار -

 دیخر قدرت -
 بازار يگذار متياز منطق ق يرويپ -

 1  خام نفتي گذار قيمت

 در صنعت نفت يساز نام معروف -

 يسازنام معروف  يدر محصوالت و خدمات برا زیتما جادیا -
 نام معروف کیاستراتژ تیریمد -

 نام معروفاز  یآگاه -

 ریتصو تیتقو -

 دیدر خر زیتجربه متما کیجادیا -

 يوفادارهاي  و کارتها  برنامه جادیا -

 2 سازي مدیریت نام معروف
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 رديف عنوان مقوله اهيم متناظرمف

 محورنام معروف مدار و  يمشتر یسازمان فرهنگ -

 یدر حوزه مسائل اجتماع غاتيتبل -
 ینیگز ستهیشا -
 یآموزشهاي  اصالح و بروز کردن سرفصل -
روز بازار  طیمتناسب با شرا یابیازارب یآموزشهاي  هدور يبرگزار -

 یجهان
 خام نفتو فروش  یابیهمکاران بازار المللی بينارتقاء دانش  -

 و فروش یابیهمکاران بازار التيتجربه و تحص شیافزا -
 يآموزش مرکز یتينقش حاکم -
 دانش و ارتباطات مناسب در آموزش انیجر وجود -

 ت آموزشو بلندمد یفيو اهداف ک تيفيبه ک توجه -
 المللی بينهاي  هکارگا نارها،ي، سمها شیشرکت در هما -

 انیتعامل مناسب با مشترهاي  هدور يبرگزار -

 مدیریت آموزش
 منابع انسانی 

3 

 رقباهاي  تياز فعال یآگاه -

 و فروش در سطا جهان یابیبازار يها مدلاز  یآگاه -

 آنان يازهايو ن انیمشتر قيدق شناخت -
 يمستمر و کاربردي ها پژوهشانجام  -
 انیمشتر تیسنجش رضاي ها شاخصبروز کردن  -
 بازار قاتيتحقهاي  ارائه شکل مناسب از گزارش -
 يانرژ المللی بينمطالعات  مؤسسهبازار به  قاتياز تحق یبخش يبرون سپار -

 4 تحقيقات بازار

و ساخت آن در ها  شگاهیسهام پاال دیخر قیسهم بازار از طر شیافزا -
 مصرف کننده نفت يشورهاک

 خود به مصرف کنندگان نفت ینفتي ها شرکتسهام  فروش -

 کشور یمصرف داخل تیریمد -

 مهم یدر مقاصد صادرات يگذار سرمایه -

 ینفت نیاديدر م ینفت دارانیخر يگذار سرمایه جلب -
 گذار سرمایهروند جذب  يکند رفع -

 یصادرات یاتيعمل يها بخشدر  يگذار سرمایه -

 5 يگذار سرمایهدیریت م

 تحول عمده در بخش صادرات صنعت نفت جادیا -

 ي کشوراقتصاد طیشرا بهبود -

 در بلندمدت ياقتصاد تيامن -

 6 نتایج اقتصادي

 صنعت نفت کشور نام معروفبهبود عملکرد  -
 يسازنام معروف  منظور بهابعاد  هيدر کل المللی بين تیهو کیکسب  -
 صنعت نفت کشور نامشهودهاي  ییارزش دارا شیافزا -

 از صنعت نفت کشور مثبت يریتصو جادیا -

 7 نتایج نام معروف محور

 8 نتایج بازاریابی صنعت نفت کشور یابیبهبود عملکرد بازار -
 9 نتایج استراتژیک يصنعت نفت کشور در راستا يراه جامع برانقشه کیبه  یابيدست -
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 رديف عنوان مقوله اهيم متناظرمف

 1404به افق  دنيرس

 و مشارکت ينگ نوآوراز فره تیحما -

 کیاستراتژ يرهبر -
 ديدر بحث تول یداخلهاي  يبر توانمند هيتک -
 سالم یفرهنگ سازمان جادیا -

 حاکم بر صنعت نفت کشورهاي  نشينگاه و ب رييتغ -

 یو خارج یداخلي ها شرکتتعامل وزارت نفت با  نوك -
 الزم ينهادها يبرقرار -
 یساختار چابک سازمان کیبه  ازين -
 با بحران یابیتناسب ساختار بازار -
 و نوك قراردادها یاقتصاد دولت ،یدولت نيقوان يبازنگر -
 الگو یطراح منظور به اتياستفاده از تجرب -

 یینها يالگو یجهت طراح يواحد نيب یهماهنگ -
 و فروش یابیبازار يالگو یارشد به طراح رانیاعتقاد مد -

 یابیتفکر بازار اصالح -
 یسنت یابیل بازارمد اصالح -
 یفعل انیحجم قراردادها با مشتر شیافزا -
 یو خدمات جنب يحفار نهيمتعدد در زمي ها شرکت جادیلزوم ا -

 10 عوامل ساختاري

صنعت نفت  گاهیجا 1404صنعت نفت کشور در سال  گاهیتوجه به جا -
 1404کشور در سال 

11 

 شده مالاع يها میتحر رانیبر صنعت نفت اها  میوجود تحر -
 بر صنعت نفت ایران

12 

 رانیا خام نفت يباال تيفيک -

 رانیا خام نفت يافزوده باال ارزش -
ایران  خام نفتجایگاه 

 در بازارهاي جهانی
13 

TRMی و کليه ذینفعان معتبر نفتي ها شرکتارتباط با  -
11 

 ها با دانشگاه رانینفت ا یشرکت مل یابیبازار ارتباط -
 میبا توجه به تحر یفعل انیشترحفظ م ياستراتژ -
 ي فعال و متقابلارتباط با مشتر ندیفرآ -
 کشورها ریبا سا یاسيبهبود روابط س -

 14 مدیریت ارتباطات

 P 7گيري آميخته بازاریابی مبتنی بر مدل کار به -

 گریدي ها شرکتمشترک با  یابیچون بازاریی ها روشاتخاذ  -
 یابیمتمرکز بازار یبيترکي ها استراتژياستفاده از  -
 دفاتر فروش خارج از کشور اراتياخت شیافزا -
 يگذار متيدر بحث ق انیمشتر يبرا التيارائه تسه -

 15 اقدامات بازاریابی

 

 

1.Total RelationShip Marketing 
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    45 نخام ایرا شناسایی عوامل مؤثر بر بازاریابی و فروش نفت

 

 رديف عنوان مقوله اهيم متناظرمف

 مشخص در هر بازار يداشتن استراتژ -
 رانیا خام نفت یابیبازار یمتحول کردن ساختار فعل -
 یابیبازاري ها استراتژياز توسعه  تیحما -
 (یلیتعد یابیرتقاضا )بازا لیتعد تیریمد -
 رانیاز ا دیخر سکیپوشش ر -
در امر اي  هی با نيروي انسانی حرفخصوصي ها شرکتتأسيس  -

 صادرات

 هاي تحقيق یافتهمنبع: 

 
 CVIو  CVRبررسي ميزان روايي محتوا به دو روش  .2جدول 

شماره 
 سؤال

نسبت اعتبار 
 محتوا
CVR 

 شاخص روايي محتوا
CVI 

ه شمار
 سؤال

نسبت اعتبار 
 محتوا
CVR 

شاخص روايي 
 محتوا
CVI 

1 7/0 87/0 18 86/0 1 
2 60/0 1 19 86/0 87/0 
3 86/0 1 20 1 80/0 
4 73/0 1 21 86/0 80/0 
5 1 87/0 22 60/0 80/0 
6 73. 80/0 23 86/0 93/0 
7 86/0 93/0 24 86/0 93/0 
8 6/0 87/0 25 60/0 93/0 
9 1 93/0 26 86/0 87/0 
10 1 1 27 60/0 93/0 
11 73/0 1 28 86/0 93/0 
12 86/0 1 29 86/0 87/0 
13 73/0 87/0 30 60/0 80/0 
14 1 80/0 31 1 87/0 
15 73/0 87/0 32 60/0 1 
16 73/0 93/0 33 1 87/0 
17 1/0 93/0 34 86/0 93/0 

 هاي تحقيق منبع: یافته
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  1ضريب آلفاي کرنباخ  .3 جدول

 ضريب آلفاي کرنباخ تعداد سؤاالت متغير
 834/0 2 تحقيقات بازار

 789/0 2 ایران در بازارهاي جهانی خام نفتجایگاه 
 859/0 4 بر صنعت نفت ایران شده هاي اعمال تحریم

 797/0 2 1404جایگاه صنعت نفت کشور در سال 
 806/0 2 ایران خام نفتبازاریابی و فروش 

 710/0 2 يگذار قيمت
 751/0 2 گذاري ریت سرمایهمدی

 739/0 2 مدیریت ارتباطات
 762/0 3 اقدامات بازاریابی

 723/0 2 مدیریت نام معروف سازي
 814/0 2 عوامل ساختاري

 - 1 مدیریت آموزش منابع انسانی
 717/0 2 نتایج اقتصادي

 702/0 2 نتایج نام معروف محور
 - 1 نتایج بازاریابی

 853/0 3 نتایج استراتژیک

 هاي تحقيق منبع: یافته

 
ي پژوهش داراي شود تمامی متغيرهامشاهده می 3و  2 در جداول طورکه همان

پایایی قابل قبول هستند. ميزان آلفاي کرونباخ تمامی متغيرهاي اصلی بيشتر از مقدار 
شود. ضریب  می تأیيداست که نشان از این دارد که پایایی همه متغيرها  70/0معيار 
 است. شده محاسبه 946/0رسشنامه نيز کلی پ
 از ،ها مصاحبه از آمده دست به يها داده تحليل و تجزیه منظور به پژوهش، این در
 بدین فرآیند. است شده استفاده انتخابی و محوري باز، يگذار کد اي مرحله 3 فرآیند
 رابطه درها  مصاحبه يها داده خواندن و مرور به اقدام محقق که شود می شروك صورت

 دارند  یکسانی معنایی بار که مشابهی يها داده و نموده خام نفتبازاریابی و فروش  با
 اختصاص یک هر به متناسبی مفاهيم سپس و نموده يگذار کد مشترکی کدهاي تحت
 و مختلف يها مقوله ،شود می ناميده باز کدگذاري که مرحله این طی. است داده
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 این از یک هر. است شده استخراج خام نفتفروش  بازاریابی و با رابطه در متعددي
ها  مشخصه مفهوم هر براي نموده تالش محقق و بوده مختلفی مفاهيم بر مبتنیها  مقوله
 نماید. طراحی مفهوم آن نوسانات شناسایی و بهتر درک جهت را ابعادي و

 مختلف يها بخش در آن ردپاي که مقوله یک گرفتند شکلها  مقوله که هنگامی
 کدگذاري تحت دارد نام محوري مقوله که مقوله این. انتخاب گردید است، نمایانها  ادهد

 به مربوط مباحث تمامی ریشه و منشأ سر توان می و شده استخراجها  محوري داده
 رابطه چگونگی تا دهش تالش بعد مرحله در. یافت آن در را خام نفتبازاریابی و فروش 

 دیگر جایگاه مرحله این در. مشخص شود محوري قولهم باها  مقوله دیگر از یک هر
 به نسبت ،ها مقوله دیگر ميان از یعنی است؛ شده مشخص محوري مقوله حولها  مقوله

اقدام  پيامدها و راهبردها بسترساز، شرایط گر،مداخله شرایط علی، شرایط شناسایی
 محوري مقوله دادرخ درها  مقوله این از یک هر دخالت از آن نحوه پس. گردیده است

 تکميل و پاالیش بازبينی، طریق از پایانی مرحله در و شده تشریا گونه روایت صورت به
بازاریابی و فروش  بر مؤثربه عوامل  مربوط نظریه ،ها داده از مستخرج مفاهيم وها  مقوله
 جریان دارد نام انتخابی کدگذاري که مرحله این در. است شده تعيين و خلق خام نفت
  .است شده توصيف جدید یا و موجود مفاهيم وها  مقوله از استفاده با مؤثرداد عوامل رخ

آمده از استراتژي نظریه داده بنياد و با اتکا به نتایج  دست بههاي  هیافت براساس
آمده از مصاحبه و بررسی ارتباطات معنایی و مفهومی ميان  دست بههاي  هتحليل داد

و مورد تبيين قرار گرفتند.  شده کامل تعریف طور بهکليه ابعاد ، ها کدها، مفاهيم و مقوله
 :شود می ذیل ارائه صورت بهجهت انجام بخش کمی تحقيق مدل مفهومی محقق 

 

 
 مدل مفهومي تحقيق. 1شكل 

شرایط علی بازاریابی و 
 فروش نفت خام ایران

مدیریت آموزش 
 منابع انسانی

پيامدهاي بازاریابی و 
فروش نفت خام 

 ایران

راهبردهاي بازاریابی و 
 فروش نفت خام ایران

پدیده محوري بازاریابی 
و فروش نفت خام 

 ایران

اي بازاریابی و شرایط زمينه
 فروش نفت خام ایران
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روابط بين هاي حاصل از پرسشنامه در مطالعه کمی،  تحليل داده منظور بههمچنين 

تحليل مسير آزمون شد و ميانگين متغيرها و  1رسونهاي همبستگی پي متغيرها با آزمون

 اي سنجيده و ارزیابی شد. تک نمونه t با آزمون

آمد و  دست بهمفهوم اساسی یا کليدي  111در مجموك  شده کدهاي استخراج

 شش مقوله اصلی مدل پژوهش استخراج شد. ها  مبناي آنبر
 

 پژوهشهاي  هيافت -5

درصد پاسخگویان مرد و  60 2مطالعه نشان داد نتایج تجزیه و تحليل جامعه مورد

درصد زن، سمت سازمانی شامل چهار سمت مدیر ميانی، کارشناس ارشد،  40

نفر  9نفر کارشناس ارشد،  17نفر مدیر ميانی،  20،  شامل  کارشناس و مدیر عالی

شود. تحصيالت در چهار طبقه )فوق دیپلم، ليسانس،  نفر مدیر عالی می 7کارشناس و 

درصد،  23درصد، ليسانس با  56گيرند. فوق ليسانس با  وق ليسانس و دکترا( قرار میف

درصد مربوط  34درصد. بيشترین درصد فراوانی با  6درصد و فوق دیپلم با  15دکترا با 

 35تا  30درصد مربوط به سن  8سال و کمترین درصد فراوانی با  40تا  35به سن 

 58سال و کمتر سن دارند و  40رصد پاسخگویان د 42سال است. در مجموك تقریباً 

درصد  43سال سن دارند. بيشترین درصد فراوانی با  40درصد پاسخگویان بيشتر از 

درصد مربوط به سابقه  4سال و کمترین درصد فراوانی با  20تا  10مربوط به سابقه کار

سال و  20از درصد پاسخگویان کمتر  47سال است. در مجموك تقریباً  10کارکمتر از 

 سال سابقه کار دارند. 20درصد پاسخگویان بيشتر از  53

دهد که تمامی اسميرنوف نشان می -دست آمده از آزمون کولموگروف هنتایج ب

 –داري آزمون کولموگوروف متغيرهاي پژوهش از توزیع نرمال برخوردارند. سطا معنی

 

 

ضریب همبستگی گشتاوري و یا ضریب همبستگی مرتبه صفر نييز نامييده     همبستگی پيرسون که به نام ضریب 1.

نيوك و جهيت   ، تعييين مييزان رابطيه   منظيور   بيه ایين ضيریب   . توسط سرکارل پيرسون معرفی شده است شود می

شود. چنيدین   می برده کار به و یک متغير نسبیاي  هیا نسبی و یا یک متغير فاصلاي  هبين دو متغير فاصلاي  هرابط

   .تعریف نمود توان یماین ضریب ه روش محاسباتی نيز براي محاسب

این  شود. محسوب می SPSSترین آزمون هاي اماري درنرم افزار  اسميرنوف یکی از مهم –آزمون کولموگروف . 2

 دهد. آزمون نرمال بودن توزیع داده ها را نشان می
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بدست آمده است  05/0اسميرنوف براي تمامی متغيرهاي پژوهش بيشتر از مقدار 

(05/0 <p.که نشان از نرمال بودن متغيرها دارد ) 
 

جهت ارزيابي نرمال 1اسميرنوف  –مقادير کجي و کشيدگي و آزمون کولموگوروف . 4جدول  
 بودن متغيرها

 کشيدگي کجي اسميرنوف –داري کولموگروف معني متغير
 316/1 -145/1 042/0 تحقيقات بازار
 077/0 -219/0 368/0 جایگاه جهانی

 534/0 -161/1 061/0 ها تحریم
 -532/0 -561/0 168/0 1404جایگاه در 

 622/0 -896/0 113/0 شرایط عٍلی بازاریابی
 217/1 -926/0 039/0 پدیده محوري بازاریابی

 -439/0 -676/0 171/0 يگذار قيمت
 -151/0 -79/0 151/0 گذاري مدیریت سرمایه
 489/0 -937/0 087/0 مدیریت ارتباطات
 -054/0 -621/0 206/0 اقدامات بازاریابی

 113/0 -791/0 057/0 راهبردهاي بازاریابی و فروش
 01/1 -868/0 051/0 منابع انسانی

 648/0 -881/0 086/0 مدیریت نام معروف سازي
 -28/0 -726/0 102/0 عوامل ساختاري
 083/0 -800/0 154/0 اي بازاریابی شرایط زمينه
 631/0 -002/1 078/0 نتایج اقتصادي

 -202/0 -74/0 178/0 نتایج نام معروف محور
 659/0 -857/0 098/0 نتایج بازاریابی

 101/0 -753/0 116/0 نتایج استراتژیک
 143/0 -769/0 107/0 پيامدهاي بازاریابی و فروش

 هاي تحقيق منبع: یافته
 

نوف و مقادیر کجی و کشيدگی اسمير –هاي کولموگوروف  در مجموك از آزمون
تمامی متغيرها را نرمال یا تقریباً نرمال در نظر گرفت توان توزیع  گيریم که می نتيجه می
اي و تحليل مسير(  تک نمونههاي پارامتریک )همبستگی پيرسون و تی و از آزمون
 استفاده کرد.
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ایران و  مخا نفتي مربوط به بازاریابی و فروش ها شاخصبا هدف سنجش ميانگين 
است.  شده اي استفادهتک نمونه tمقایسه آن با مقدار استاندارد یا مفروض از آزمون 

گيرد که یک نمونه از جامعه داشته تک نمونه اي زمانی مورد استفاده قرار می t آزمون
خواهيم ميانگين آن را با یک حالت معمول یا استاندارد و یا حتی با یک عدد  باشد و می
 .رد انتظار مورد مقایسه قرار خواهد گرفتفرضی و مو

 
 اي جهت مقايسه ميانگين متغيرها با مقدار متوسط  نمونه 1تك tآزمون . 5 جدول

 (5/3)معيار =
تفاوت  ميانگين متغير

 ميانگين
درجه 
 آزادي

 سطح tمقدار 
 داريمعني

 نتيجه

 زیاد 014/0 55/2 52 32/0 82/3 تحقيقات بازار

 متوسط 612/0 51/0 52 06/0 56/3 جایگاه جهانی
 زیاد <001/0 44/5 52 69/0 19/4 ها تحریم

 متوسط 138/0 51/1 52 20/0 70/3 1404جایگاه در 
 زياد <001/0 58/4 52 39/0 89/3 شرایط علی بازاریابی

 زياد 001/0 57/3 52 39/0 89/3 پدیده محوري بازاریابی
 متوسط 254/0 15/1 52 15/0 65/3 يگذار قيمت

 زیاد <001/0 55/4 52 56/0 06/4 گذاري مدیریت سرمایه
 زیاد <001/0 19/4 52 51/0 01/4 مدیریت ارتباطات
 زیاد 034/0 18/2 52 24/0 74/3 اقدامات بازاریابی

 زياد 001/0 38/3 52 35/0 85/3 راهبردهاي بازاریابی و فروش
 زياد 009/0 73/2 52 37/0 87/3 منابع انسانی
 متوسط 162/0 42/1 52 18/0 68/3 م معروف سازيمدیریت نا

 متوسط 522/0 64/0 52 08/0 58/3 عوامل ساختاري
 متوسط 269/0 12/1 52 13/0 63/3 اي بازاریابی شرایط زمينه
 زیاد 005/0 95/2 52 36/0 86/3 نتایج اقتصادي

 متوسط 063/0 90/1 52 23/0 73/3 نتایج نام معروف محور
 متوسط 385/0 88/0 52 13/0 63/3 نتایج بازاریابی

 متوسط 129/0 54/1 52 19/0 69/3 نتایج استراتژیک
 زياد 023/0 34/2 52 24/0 74/3 پيامدهاي بازاریابی و فروش

 هاي تحقيق منبع: یافته

 

 

دست آمده از یک پيژوهش را بيا یيک     گيرد که محقق بخواهد نمرات به ده قرار میتک زمانی مورد استفا t. آزمون 1
خيواهيم مييانگين آن را بيا یيک حاليت       ميی  عدد ثابت مقایسه کنيد.یعنی زمانی که یک نمونه از جامعه داریم و

 معمول و رایج استاندارد و یا حتی یک عدد مورد انتظار را مقایسه کنيم.

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ii

es
j.i

r 
on

 2
02

3-
05

-2
3 

] 

                            26 / 42

https://iiesj.ir/article-1-1312-fa.html


    51 نخام ایرا شناسایی عوامل مؤثر بر بازاریابی و فروش نفت

 

داري بيشتر  معنی طور بهکه ميانگين متغيرهاي زیر دهد  میها نشان  بررسی ميانگين
توان اهميت متغيرهاي زیر را بيشتر از متوسط یا زیاد  از مقدار متوسط است و می
 تیریمدی، ابیبازار يمحور دهیپدی، ابیبازار یعل طیشراها،  دانست: تحقيقات بازار، تحریم

 منابع، و فروش یابیبازار يراهبردهای، ابیبازار اقدامات، ارتباطات تیریمدي، ارذگ هیسرما
دهد  میها نشان  . بررسی ميانگينو فروش یابیبازار يامدهايپي و اقتصاد جینتای، انسان

داري با متوسط ندارد و اهميت متغيرهاي  تفاوت معنی طور بهکه ميانگين متغيرهاي زیر 
 تیریمدي، گذار متيق، 1404در  یجهان گاهیجاتوان مقدار متوسط دانست:  زیر را می
، محور نام معروف جینتای، ابیبازار اي نهيزم طیشراي، ساختار عواملي، سازنام معروف 

 .کیاستراتژ جینتای و ابیبازار جینتا
     

 آزمون همبستگي بين متغيرها. 6 جدول
شرايط  متغيرها

 علي
پديده 
 محوري

راهبردهاي 
 بازاريابي

منابع 
 انساني

شرايط 
 اي زمينه

پيامدهاي 
 بازاريابي

 33/0 40/0 35/0 54/0 57/0 73/0 تحقيقات بازار
 06/0 15/0 12/0 32/0 40/0 60/0 جایگاه جهانی

 16/0 41/0 14/0 48/0 28/0 75/0 ها تحریم
 52/0 56/0 21/0 62/0 69/0 63/0 1404جایگاه در 

 37/0 57/0 28/0 72/0 65/0  شرایط ِعلی بازاریابی
 44/0 54/0 25/0 70/0  65/0 پدیده محوري بازاریابی

 52/0 59/0 41/0 80/0 59/0 52/0 يگذار قيمت
 49/0 59/0 51/0 85/0 55/0 56/0 گذاري سرمایهمدیریت 

 54/0 74/0 47/0 88/0 58/0 71/0 مدیریت ارتباطات
 56/0 71/0 54/0 92/0 67/0 67/0 اقدامات بازاریابی

 61/0 76/0 56/0  70/0 72/0 راهبردهاي بازاریابی و فروش
 44/0 50/0  56/0 25/0 28/0 منابع انسانی

 57/0 91/0 46/0 76/0 55/0 58/0 مدیریت نام معروف سازي
 69/0 92/0 45/0 64/0 44/0 48/0 عوامل ساختاري
 37/0  57/0 28/0 72/0 65/0 اي بازاریابی شرایط زمينه
 63/0 58/0 42/0 47/0 29/0 39/0 نتایج اقتصادي

 86/0 56/0 42/0 44/0 33/0 23/0 نتایج نام معروف محور
 82/0 52/0 24/0 52/0 44/0 45/0 نتایج بازاریابی

 90/0 56/0 32/0 54/0 40/0 23/0 نتایج استراتژیک
  69/0 44/0 61/0 44/0 37/0 پيامدهاي بازاریابی و فروش

 هاي تحقيق منبع: یافته
 (p<05/0دار هستند ) ، معنی27/0از  تر بزرگتمامی ضرایب همبستگی  توجه:
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ا آزمون شد. چون نتيجه با استفاده از آزمون همبستگی پيرسون روابط بين متغيره

آزمون نرمال بودن را نشان داد که توزیع متغيرها نرمال است از آزمون همبستگی 

 .پيرسون استفاده شد

 دار درصد معنی 95در سطا اطمينان  27/0از  تر بزرگتمامی ضرایب همبستگی 

 ها مثبت است. نتایج نشان داد که شرایط ِعلّی (. تمامی همبستگیp<05/0اند ) شده

ترین رابطه را  متغير اصلی دیگر داراي همبستگی مثبت است و قوي 5بازاریابی با تمامی 

 ( دارد. r=65/0( و پدیده محوري بازاریابی )r=72/0با راهبردهاي بازاریابی )

دار  از منابع انسانی، با سایر متغيرها همبستگی معنی غير ی بهابیبازار يمحور دهیپد

( و شرایط علّی بازاریابی r=70/0با راهبردهاي بازاریابی ) ترین رابطه را دارد و قوي

(65/0=r دارد.نتایج نشان داد که )متغير اصلی دیگر  5ی با تمامی ابیبازار يراهبردها

( و شرایط r=76/0اي ) ترین رابطه را با شرایط زمينه داراي همبستگی مثبت است و قوي

غير از پدیده محوري بازاریابی، با سایر  ( دارد.منابع انسانی بهr=72/0علی بازاریابی )

( r=56/0ترین رابطه را با راهبردهاي بازاریابی ) دار دارد و قوي متغيرها همبستگی معنی

 .( داردr=50/0اي بازاریابی ) و شرایط زمينه

 

 الگوي پژوهش 

بر مبناي استراتژي نظریه داده بنياد، بعد از مراحل کدگذاري بازمحوري و انتخابی 

کليدي و اساسی پژوهش، استخراج مدل مفهومی هاي  هي دستيابی به ابعاد و مقولبرا

 111در مجموك  شده پژوهش انجام شد. از ترکيب نکات کليدي و کدهاي استخراج

شش مقوله اصلی مدل پژوهش ها  آمد و بر مبناي آن دست بهمفهوم اساسی یا کليدي 

 دهد. می شمدل الگوي پژوهش را نمای (2)استخراج شد. شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ii

es
j.i

r 
on

 2
02

3-
05

-2
3 

] 

                            28 / 42

https://iiesj.ir/article-1-1312-fa.html


    53 نخام ایرا شناسایی عوامل مؤثر بر بازاریابی و فروش نفت

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 استراتژي نظريه داده بنياد براساسمدل الگوي پژوهش . 2شكل 

 

 آزمون مدل
1مدل مفهومی پژوهش با استفاده از تکنيک تحليل مسير

و با استفاده از نرم افزار  

و شکل  شده مدل پژوهش را در حالت ضرایب استاندارد 3آزمون شد. در شکل  2ایموس

 برازش مدل را نشاني ها شاخصدهد. جدول  می استاندارد نشان غير ا در حالتمدل ر 4

 .3است شده ارائه نتایج آزمون مدل در جدول ودهد  می

 

 

1. Path Analysis 

2. Amos 

وش تحليل مسير، تعميمی از رگرسيون معمولی است که قادر است عالوه بير  ر(  Path Analysisمسير ) . تحليل3

بيان آثار مستقيم، آثار غيرمستقيم و اثر کل هر یک از متغيرهاي مستقل را براي متغيرهاي وابسته نشان دهد و 

 .فسير کندرا تها  با بيان منطقی، روابط و همبستگی مشاهده شده بين آن

شرايط 
علي، 

بازاريابي و 
فروش 

نفت خام 
 ايران

  
  

تحقيقات 
 بازار

جايگاه نفت 
خام ايران 

هاي  در بازار
 جهاني

ي هاميتحر
اعمال شده 
در صنعت 
 نفت ايران

جايگاه 
صنعت نفت 

در کشور 
 1404سال 

پديده 
محوري 

بازاريابي  
و فروش 
نفت خام 

 ايران

هاراهبرد
ي 

بازاريابي 
و فروش 
نفت خام 

 ايران
  

هاي پيامد
حاصل از 

بازاريابي و 
فروش 

نفت خام 
 ايران
 

نتايج 
 اقتصادي

 
 

نتايج نام 
معروف 

 محور محور

نتايج  
 بازاريابي

نتايج 
 استراتژيك

مديريت 
ع آموزش مناب

 انساني

 
 شرايط مداخله گر

ي 
زار

 گ
ت

يم
ق

 

ي
ذار

 گ
يه

ما
سر

ت 
ري

دي
م

 

ت
طا

با
رت

ت ا
ري

دي
م

 

ي
ياب

زار
 با

ت
ما

دا
اق

 

مديريت نام 
معروف 
 سازي

عوامل 
 ساختاري

شرايط 
اي زمينه

بازاريابي و 
فروش نفت 

 خام ايران

ساخت و توسعه 
ي هاستميس

پااليشگاهي تا چه 
ميزان در بهبود و 
 افزايش سهم بازار

 مؤثرنفت خام ايران 
 است

جايگاه بازاريابي و 
فروش نفت خام 

ايران تا چه ميزان 
هاي در حوزه

اقتصادي و سياسي 
کشور تاثير گذار 

 است
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 شده استانداردمدل تجربي پژوهش در حالت ضرايب مسير . 3شكل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شده استاندارد غير مدل تجربي پژوهش در حالت ضرايب مسير .3شكل 

 

دهد. ضرایب  می نشان شده را در حالت ضرایب استانداردمدل پژوهش  2شکل 

متغيرها بر یکدیگر هستند.  تأثيرمعياري براي ارزیابی شدت یا ميزان  شده استاندارد

مثبت یا منفی  تواند می دامنه ضریب استاندارد بين صفر تا یک است و جهت رابطه

 تأثيرر مدل مقدار قوي و باالیی دارند که شامل رابطه د 2دهد  می باشد. نتایج نشان
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و راهبردهاي بازاریابی بر  83/0شرایط ِعلی بازاریابی بر پدیده محوري بازاریابی با ضریب 

 است. 68/0پيامدهاي بازاریابی با ضریب 

در حالت ضرایب غيراستاندارد است. ضرایب غيراستاندارد نيز  مدل پژوهش 3 شکل

استاندارد بين صفر تا یک  غير دهند اما چون دامنه ضرایب یم شدت رابطه را نشان

 شود. می متتغيرها استفاده تأثيرنيست، از ضرایب استاندارد براي بررسی شدت 

 

 برازشي ها شاخصبررسي 
است. پس از تخمين پارامترهاي  شده بررسی 7برازش مدل در جدول ي ها شاخص

هاي ه حد مدل مورد نظر با دادهشود این است که تا چمدل، سوالی که مطرح می

پذیر تنها از طریق بررسی برازش مدل امکان سؤالن ای همربوطه سازگاري دارد. پاسخ ب

است. بنابراین، در تحليل معادالت ساختاري محقق متعاقب انجام تخمين پارامترها و 

 (1387ها باید از برازندگی مدل اطمينان حاصل کند. )کالنتري خليلقبل از تفسير آن

برازش باید مورد توجه قرار گيرد این است که ي ها شاخصنکته مهمی که در تفسير 

و معيارهاي مختلف مورد ارزیابی قرار گيرد تا  ها روشبرازش مدل باید از طریق 

 .برازندگی آن از ابعاد مختلف بررسی شود

توان استنباط کرد که ي برازش میها شاخصدر مجموك با ارزیابی تمامی 

با مدل دارد ها  دست آمده در مجموك نشان از برازش مناسب داده ي برازش بهها صشاخ

 گفت که برازش مدل مقدار مورد تأیيدي است. برازش مناسب مدل نشان توان یمو 

 .است شده که مدل مفهومی پژوهش در نمونه پژوهش تأیيددهد  می
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 برازش مدل پژوهشي ها شاخص. 7جدول 

 ها شاخص بل قبولمقدار قا نتيجه تفسير
 > 90/0 92/0 برازش قابل قبول

 (90/0از  تر بزرگ)

11GFI 
 (شاخص نيکویی برازش)

 >08/0 073/0 برازش قابل قبول
 (08/0از  تر کوچک)

RMSEA
2 

 (جذر برآورد واریانس خطاي تقریب)

 > 90/0 94/0 برازش قابل قبول
 (90/0از  تر بزرگ)

CFI3 
 (شاخص برازش تطبيقی)

 > 90/0 92/0 بل قبولبرازش قا
 (90/0از  تر بزرگ)

NFI4 
 (شده شاخص برازش نرم)

 > 90/0 94/0 برازش قابل قبول
 (90/0از  تر بزرگ)

IFI5 
 (شاخص برازش افزایشی)

 > 90/0 92/0 برازش قابل قبول
 (90/0از  تر بزرگ)

AGFI6 
 (شده شاخص برازندگی تعدیل)

 > 50/0 74/0 برازش قابل قبول
 (50/0 از تر بزرگ)

PGFI7 
 )شاخص نيکویی برازش مقتصد(

 1≤شاخص  ≤ 5 74/2 برازش قابل قبول
 (5تا  1)بين 

/df Chi-Square8 
 )نسبت کاي اسکوئر بر درجه آزادي(

 هاي تحقيق منبع: یافته

 

 آزمون مدل ساختارينتايج 

ي ساز مدلاست. نتایج آزمون  شده در جدول نتایج آزمون مدل ساختاري گزارش

 (. p<05/0است ) شده تأیيدت ساختاري نشان داد تمامی روابط مدل معادال

 
 

 

 

1. Goodness Of Fit Index  
2. Root Mean Square Error Of Approximation 
3. Comprative Fit Index 

4.Normed Fit Index 

5. Incremental Fit Index 

6. Adjusted Goodness Of Fit Index 

7. Parsimony Goodness Of Fit Index 

8. Chi-Square For Independence / Degrees Of Freedom  
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  نتايج آزمون مدل پژوهش )جدول ضرايب( .8جدول 

 هاي تحقيق منبع: یافته

 

 تأثيرر عوامل اقتصادي/سياسی در توسعه سهم بازار بازار نفت ب المللی بينشرایط 
 مثبت دارد.
شرایط ِعلی بازاریابی بر پدیده  تأثيري معادالت ساختاري نشان داد ساز مدلآزمون 

(. جهت رابطه p<05/0شود ) می تأیيددرصد  95محوري در سطا اطمينان حداقل 
 است. 83/0مثبت است و شدت رابطه برابر با 

سياسی در توسعه سهم بازار بر راهبردهاي بازاریابی و فروش عوامل اقتصادي/
 مثبت دارد. تأثيرایران  خام نفت

پدیده محوري بازاریابی بر  تأثيري معادالت ساختاري نشان داد ساز مدلآزمون 
(. p<05/0شود ) می تأیيددرصد  95راهبردهاي بازاریابی در سطا اطمينان حداقل 

 است. 28/0بطه برابر با جهت رابطه مثبت است و شدت را
 تأثير خام نفتعوامل ساختاري نام معروف سازي بر راهبردهاي بازاریابی و فروش 

 مثبت دارد.

 تأثيرنوع 
ضريب 

 استاندارد
 شده

 ضريب
راستاندا غير

 رد

 نتيجه pمقدار  tمقدار 

بازار نفت بر عوامل  المللی بينشرایط  تأثير
 اقتصادي/سياسی در توسعه سهم بازار

 تأیيد < 001/0 54/11 46/0 83/0

عوامل اقتصادي/سياسی در توسعه  تأثير
سهم بازار بر راهبردهاي بازاریابی و فروش 

 ایران خام نفت

 تأیيد 002/0 15/3 34/0 28/0

عوامل ساختاري نام معروف سازي  تأثير
 خام نفتبر راهبردهاي بازاریابی و فروش 

 تأیيد 008/0 74/2 18/0 24/0

یت آموزش منابع انسانی بر مدیر تأثير
 خام نفتراهبردهاي بازاریابی و فروش 

 تأیيد < 001/0 60/7 46/0 52/0

راهبردهاي بازاریابی و فروش  تأثير
اقتصادي  غير بر نتایج اقتصادي و خام نفت

 خام نفتفروش 

 تأیيد < 001/0 88/9 51/0 68/0
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بازاریابی بر اي  هشرایط زمين تأثيري معادالت ساختاري نشان داد ساز مدلآزمون 
(. p<05/0شود ) می تأیيددرصد  95راهبردهاي بازاریابی در سطا اطمينان حداقل 

 است. 24/0رابطه مثبت است و شدت رابطه برابر با  جهت

مثبت  تأثير خام نفتمدیریت آموزش منابع انسانی بر راهبردهاي بازاریابی و فروش 

 دارد.

گر بر راهبردهاي  شرایط مداخله تأثيري معادالت ساختاري نشان داد ساز مدلآزمون 

(. جهت رابطه p<05/0شود ) می تأیيددرصد  95بازاریابی در سطا اطمينان حداقل 

 است. 52/0مثبت است و شدت رابطه برابر با 

اقتصادي فروش  غير بر نتایج اقتصادي و خام نفتراهبردهاي بازاریابی و فروش 

 مثبت دارد. تأثير خام نفت

راهبردهاي بازاریابی بر  تأثيري معادالت ساختاري نشان داد ساز مدلآزمون 

(. جهت p<05/0شود ) می تأیيددرصد  95ن حداقل پيامدهاي بازاریابی در سطا اطمينا

 است. 68/0رابطه مثبت است و شدت رابطه برابر با 
 

 گيري و پيشنهادها  نتيجه -6

ایران  خام نفتهدف کلی این پژوهش شناسایی عوامل مؤثر بر بازاریابی و فروش 

تعيين و سپس ها  مؤلفهآمده از پژوهش ابتدا ابعاد و  دست بهنتایج  براساسباشد که  می

است که براي استحکام  شده در خصوص هر یک از مفاهيم اصلی توضيحات اجمالی ذکر

 خطاي واریانس برآورد برازش، جذر نيکویی ي شاخصها شاخصآمده از  دست بهنتایج 

افزایشی،  برازش ، شاخصشده نرم برازش تطبيقی، شاخص برازش تقریب، شاخص

 بر1 1اسکوئر کاي مقتصد، نسبت برازش ویینيک ، شاخصشده تعدیل برازندگی شاخص

 ها شاخصدر مجموك با ارزیابی تمامی ها استفاده شد.  مؤلفه تأیيدآزادي براي  درجه

آمده در مجموك نشان از برازش  دست بهي برازش ها شاخصتوان استنباط کرد که می

 

 

1.𝐱𝟐 = ∑
(𝐅𝐨−𝐅𝐞)𝟐

𝐅𝐞
     

 : x2  شاخص کاي اسکوئر 

Fo  :  فراوانی مشاهده شده 

Fe  :باشد می فراوانی مورد انتظار 
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ي است. دتأیيتوان گفت که برازش مدل مقدار مورد  ها با مدل دارد و می مناسب داده

 تأیيدکه مدل مفهومی پژوهش در نمونه پژوهش دهد  میبرازش مناسب مدل نشان 

 است. شده

و مسائل مرتبط با یک  ها موقعيتلی رویدادهایی هستند که عِدر این مدل شرایط 

ي خاصی ها روش، چرا و چگونه به ها کنند که افراد و گروه پدیده را خلق و تشریا می

 مستقيم بر پدیده طور بهعلی شامل مواردي از مقوالت است که شرایط ِ .دهند پاسخ می

ایران و بر پيامدهاي حاصل از آن  خام نفتو فروش بازاریابی  محوري و راهبردهاي

 گذارد.  مستقيم می غير ات مستقيم وتأثير
هاي مربوط به پدیده است که به  اي بيانگر مجموعه خاصی از ویژگی شرایط زمينه

اي شامل  هاي زمينه ان رویدادها و وقایع مربوطه اشاره دارد. ویژگیشکل عمومی به مک

، نتایج و خام نفتطراحی راهبردهاي بازاریابی و فروش  شوند که بدون آنها عواملی می

و  ها اي از مفاهيم، مقوله این شرایط را مجموعه نخواهد شد. يامدهاي مطلوب محققپ

  .دهند اي تشکيل می متغيرهاي زمينه

ي اصلی دیگر بتوانند به ها مدنظر باید محوریت داشته باشد، یعنی همه مقوله پدیده

ن معنا که در همه یا تقریباً همه ای هد. بنظاهر شو ها آن ربط داده شوند و به تکرار در داده

ده یا ای هب کنند. پدیده محوري، یی وجود دارند که به آن مفهوم اشاره میها موارد، نشانه

ي اصلی ها د که اساس و محور فرآیندي است که تمام مقولهنشو میاطالق  یپدیدهای

  .شود دیگر به آن ربط داده می

هایی هستند که خروجی مقوله محوري مدل بوده و و کنش ها طرحراهبردها در واقع 

شوند. راهبردها مجموعه تدابيري هستند که براي مدیریت، اداره یا به پيامدها ختم می

پژوهشگر با توجه به مجموعه مفاهيمی که  .شوند بررسی اتخاذ می پاسخ به پدیده تحت

، نسبت به اهميت و اولویت بندي است شده و کدهاي نهایی استخراج ها از ميان مصاحبه

 کند.  هر یک از مفاهيم راهبردها الزم را اتخاذ می

اري با توجه به کدگيذ د. هستن ها واکنشها و پيامدها همان بروندادها یا نتایج کنش
ي هيا  واکينش اند، سپس با توجه بيه   شده باز، مفاهيم مربوط به پيامدهاي مدل استخراج

و بير   گردنيد  محقيق ميی   هيا  گذارياستخراج و نام راهبردها،و محوري پدیده  متقابل بين
چهار بخش اساسی شامل: نتایج اقتصيادي، نتيایج نيام معيروف      بههمين اساس پيامدها 

 .  شوند ایج استراتژیک تقسيم میمحور، نتایج بازاریابی و نت
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د نشو می و... فرهنگمکان، زمان،  چون هم عمومیگر شامل شرایط  شرایط مداخله

. این نمایند گذار و ایفاي نقش میتأثيرراهبردها  تهدید جانبی دریا  فرصت عنوان بهکه 

کنند.  متقابل در زمينه خاصی عمل می عواملشرایط در راستاي تسهيل یا محدودیت 

آنها از بسيار دور تا بسيار  تأثيردهند که  ر یک از این شرایط، طيفی را تشکيل میه

 .نزدیک متغير است

ی بازاریابی و فروش نفت ایران که عبارتند علّآمده نشان داد که شرایط  دست بهنتایج 

 بر شده اعمال يها جهانی، تحریم بازارهاي در ایران خام نفت بازار، جایگاه از تحقيقات

بازاریابی و فروش  تواند می 1404 سال در کشور نفت صنعت ایران، جایگاه نفت عتصن

ترتيب تيم بازاریابی نفت ایران  خود قرار دهد. بدین تأثيرایران را تحت  خام نفت

بایست ضمن موضع یابی مجدد بازاریابی نفت ایران در شرایط تحریم با تحقيقات  می

را با توجه به شرایط جدید  1404ران در افق الملل طرح جایگاه نفت ای بازار بين

هاي بازاریابی و فروش نفت ایران بر این اساس تدوین و  ارائه نمایند تا برنامه المللی بين

 گذاري گردد. هدف

ایران که  خام نفتپدیده محوري بازاریابی و فروش دهد  میآمده نشان  دست بهنتایج 

ها اشاره  بهبود پاالیشگاه چنين همور و جایگاه نفت در مسائل سياسی و اقتصادي کش

ي، مدیریت گذار بر راهبردهاي بازاریابی و فروش که عبارتند از: قيمت تواند میدارد 

گذاري، مدیریت ارتباطات و اقدامات بازاریابی مؤثر باشد. با توجه به اثرگذاري  سرمایه

اري بيشتري بر گذ شود که سرمایه نفت در مسائل سياسی و اقتصادي کشور توصيه می

هاي استخراج با علم روز دنيا  ها و بهبود هرچه بيشتر سيستم روي توسعه پاالیشگاه

صورت گيرد که فرآیندهاي استخراج را بهينه سازد و سهم بيشتري از ميادین مشترک 

اي بازاریابی و  که شرایط زمينهدهد  میآمده نشان  دست بهنفتی استخراج شود.نتایج 

شود بر  ساختاري می نام معروف سازي و عوامل ران که شامل مدیریتای خام نفتفروش 

مدیریت ، ي، مدیریت سرمایهگذار راهبردهاي بازاریابی و فروش نفت که شامل قيمت

باشد. از این رو توجه به مسائل ساختاري  باشد مؤثر می ارتباطات و اقدامات بازاریابی می

ایران  خام نفتتمایز نمودن نام معروف عاملی جهت ایجاد مزیت رقابتی و م تواند می

استخراج که نشات گرفته از مطالعات  وري هگردد. بهبود فرآیندها در راستاي افزایش بهر

ایران را  خام نفتنام معروف  تواند میباشد و بهبود کيفيت را به دنبال دارد  دقيق بازار می
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متمایز سازد. از این رو از لحاظ فنی و مسائل مربوط به فروش نسبت به سایر کشورها 

تمرکز بر نام معروف سازي نفت ایران با توجه به عوامل ساختاري عاملی مهم در بهبود 

که مدیریت دهد  میآمده نشان  دست بهنتایج  رسد. بازاریابی و فروش نفت به نظر می

گر در موفقيت بازاریابی و فروش  یک عامل مداخله عنوان بهآموزش منابع انسانی 

ي، مدیریت گذار بر راهبردهاي بازاریابی و فروش که شامل قيمت تواند میایران  مخا نفت

باشد مؤثر باشد. از این رو  گذاري، مدیریت ارتباطات و اقدامات بازاریابی می سرمایه

هاي  نيازسنجی آموزشی علمی و گسترده در تمام سطوح سازمان، اجراي آموزش

یی ها روشفاده از سنجش اثربخشی آموزش با و دریافت بازخورد با است شده بينی پيش

راهبردهاي دهد  میآمده نشان  دست بهنتایج  شود. توصيه می11مانند روش پاتریک

گذاري، مدیریت  ي، مدیریت سرمایهگذار ایران که شامل قيمت خام نفتبازاریابی و فروش 

اقتصادي،  به نتایجبر پيامدهاي حاصل که  تواند میباشد  ارتباطات و اقدامات بازاریابی می

باشد. از این رو جذب  گذارشوند اثر استراتژیک تقسيم می محور، نتایج نام معروف نتایج

شود  هاي استخراج و بازاریابی توصيه می تغييرات اساسی در سيستم منظور به  سرمایه

ي جدید ها استراتژياستخراج نفت را باال برده و  وري هبهر تواند مین تغييرات ای هچراک

ي را نيز ایجاد نماید. از این رو با توجه به شرایط کنونی و در صورت نبودن گذار قيمت

ارتباطات جهت جذب سرمایه خارجی فعال نمودن بخش خصوصی در درون کشور با 

 رسد. ها مناسب بهترین گزینه به نظر می ارائه مشوق

    

 منابع  

 عمل، تهران، نشر علم(، پژوهش کيفی از نظریه تا 1391) ابوالمعالی، خدیجه

 

 

واکينش  گذشته براساس الگوي ارزشييابی آموزشيی   هاي  ارزشيابی مشهور در سال يها مدلبيشتر ، روش پاتریک. 1

الگيویی   عنيوان  بيه ( ارائه شده بيود. ایين الگيو    1959ن بار توسط کرک پاتریک )، که اولياند شدهچهار سطحی بنا 

آموزشی توصيفی شده بود و به وسيله بسيياري از متخصصيان   هاي  ساده و عملی براي بسياري از موقعيت، جامع

ه کلييه  منظور از واکنش ميزان عکس العملی است که فراگيران ب .شود می معياري در این حوزه شناخته عنوان به

از طریيق پرسشينامه و یيا     توان یمدهند. این واکنش را  می در اجراي یک دوره آموزش از خود نشان مؤثرعوامل 

 .آورد دست بهمعمول دیگر  يها روش
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؛ مطالعه موردي خام نفتقراردادهاي نفتی بر روند توليد  تأثير(، 1396) بهادري، شيرکو

 کشورهاي ایران و عربستان سعودي، رساله دکتري دانشگاه عالمه طباطبایی

(. 1395) عباس آبادي، نجف کاظمی فرشاد، مومنی،، تيمور محمدي، بهادري، شيرکو،

 کشورهاي خام نفت توليد روند بر نفتی اثرقراردادهاي بررسی تجه تفکيکی رویکردي

، 20دوره پنجم، شماره ، سعودي، فصل نامه مطالعات اقتصاد انرژي عربستان و ایران

 .34-1صص 

ي بازارهاي مالی بر بازار گذار(، بررسی و تبيين نحوه و ميزان اثر1397) جعفري، محمد

نفت، رساله دکتري دانشگاه عالمه هاي  بازار آتیبر تأکيد ایران با  خام نفتتک محموله 

 طباطبایی 

: مطالعه موردي سبد  خام نفتبازارهاي ، احمد، روزبه بالونژاد نوري، صميمی جعفري

مطالعات اقتصاد انرژي / سال دهم / ه فصل نام، WTIبرنت و ، اوپک خام نفتقيمتی 

 . 1393/ زمستان  1-20/ صفحات  43شماره 

 ی، تکليف، عاطفه، فریدزاد، علی، طاهري فرد، علی، صابري، علیخورسندي، مرتض

 آن مقایسه و توليد در مشارکت قرارداد در نفت استخراج بهينه مسير (. محاسبه1397)

متقابل، پژوهشنامه اقتصاد انرژي ایران، سال هفتم، شماره  بيع قرارداد قراردادي توليد با

 .75-31، صص 27

(، استراتژي بازاریابی شرکت ملی نفت ایران، 1396) ارکيده دوالبی، حميدرضا، حامدي،

 46-35، صص 152اکتشاف و توليد نفت و گاز، شماره 

 (. بررسی1395) رضوي، سيد عبداله، مصطفوي، سيد مهدي، بکی حسکوئی، مرتضی

کوتاه مدت، فصلنامه  شاخص در هايخام نفت قيمت بر آمریکا پولی هاي سياست تأثير

 .210-183، صص 77هاي اقتصادي، شماره  ياستو س ها پژوهش

( شماره خبر، 21/6/1396، تاریخ چاپ )4142شماره روزنامه ، روزنامه دنياي اقتصاد

 . شش ترفند رقابتی در بازار نفت1115980
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(، مقایسه مسير بهينه توليد نفت در قرارداد مشارکت در توليد با 1397) صابري، علی

موردي ميدان نفتی درود، رساله دکتري دانشگاه عالمه  متقابل: مطالعه قرارداد بيع

 طباطبایی

 20تا  1صفحات  1393، زمستان 43مطالعات اقتصاد انرژي سال دهم شماره ه فصلنام

(. نقش مدیران ارشد 1390) قيومی، زهرا، مبينی دهکردي، علی، شریفيان، محمد علی

، 2، شماره 14نرژي ایران، دوره ایران، نشریه ا درصنعت نفت اندازي چشمسازي  هدر پياد

 . 12-2صص 

 روانی، ناشر: روان سنجیهاي  (. آشنایی با آزمون سازي و آزمون1382کرمی، ابوالفضل )

 -ي معادالت ساختاري در تحقيقات اجتماعیساز مدل(. 1387کالنتري، خليل )

 اقتصادي، تهران: فرهنگ صبا

راهکارهاي توسعه صنعت  (. آسيب شناسی و ارائه1395کریمی، محمد صادق. )

ي عمومی، دوره ششم، گذار سياستراهبردي  باالدستی نفت در ایران، فصلنامه مطالعات

 . 239-230، صص 21شماره 

(. راهبردهاي مقابله با اثرات تحریم بر 1391معظمی، منصور؛ سرعتی آشتيانی، نرجس. )

ت، فصلنامه نوآوري و هاي دانشگاه و صنع بر توسعه همکاريتأکيد صنعت نفت ایران با 

 . 38-29، صص 1ارزش آفرینی، سال اول، شماره 

(. مدیریت استراتژیک بازاریابی در صنایع 1385یدقار، علی؛ تدین طهماسبی، مسعود. )

ریزي استراتژیک بازاریابی در  مدل برنامه: گاز و پتروشيمی مطالعه موردي نفت،

مدیریت بازاریابی، تهران، گروه  المللی انی، اولين کنفرانس بينایر GCي ها شرکت
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Abstract 
This study identifies affecting determinants in the marketing of Iranian crude oil. 

The research methodology is qualitative and quantitative simultaneously. The 

statistical sample includes experts, senior and executive managers, marketing 

directors, and the Information Systems Department of the National Iranian Oil 

Company. Data is collected through qualitative interviews and quantitative 

questionnaires. Using CVR and CVI coefficients, the data is validated. The 

reliability of the questionnaire is examined by Cronbach's Alpha where the obtained 

scores are higher than 0.7. The Grounded Theory is employed for qualitative 

analysis, descriptive statistics i.e. mean and variance for quantitative analysis, and 

inferential statistics (Pearson correlation and path analysis) to test the hypotheses. 

Under the country's current petroleum industry condition, "marketing" is regarded as 

equal to "sales" and marketing-related departments are mainly involved with 

contracting and selling petroleum i.e. post-marketing stages. Managers in marketing 

and selling believe that due to the special characteristics of the petroleum market, 

such as limited supply and well-known customers, there is no need for marketing 

Iranian crude oil. However, due to the oil market's unprecedented implications and 

the increasing competition of the world's oil defectors under sanctions, research to 

find new markets, keeping current customers, and reaching better agreements is 

essential. 
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