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Abstract
Local Content is an industrial activity that provides the necessary opportunities for the oil industry 
to increase the profitability of its operations in host countries with vast oil and gas resources. The 
development of domestic share in the oil industry is a new concept that has attracted the attention of 
academics only in recent years; therefore, there are a limited number of scientific journals in this field. 
Therefore, the present study intends to address this important concept in the oil and gas industry with 
a qualitative aspect. The aim of the present study is to provide a new framework of internal share and 
its conditions, factors and indicators by in-depth study of upstream documents in the field of internal 
share and extracting its content. In order to achieve this goal, the method of qualitative content analysis 
with analogy approach and review of upstream sources and documents in the fields of “ Local Content 
“, “oil and gas” and “domestic share policies” such as the vision document of the Islamic Republic of 
Iran on the horizon of 2025, General policies of science and technology, General policies of resistance 
economy, Comprehensive scientific map of the country, General policies of national production, Support 
of Iranian labor and capital, 5-year development plans, General policies of the system in the energy 
sector, Policies and executive criteria Oil and other readable documents were used. After reviewing, 
organizing and coding properly, the research findings are divided into four general categories: “causal 
conditions”, “contextual conditions”, “intervening conditions” and “internal share output and internal 
share outcome”. They were divided and finally, a framework was drawn to show the importance and 
attention of Local Content in the oil and gas industry.
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چکیده

امـروزه بـا وجـود جذابیت هـا و توانمندی هـای بسـیار زیاد فنـاوری و نیروی انسـانی در صنعت نفت و گاز کشـور، حجم بسـیار 
زیـادی از ظرفیت هـای داخلـی بـدون اسـتفاده مانـده و نیـاز اسـت تـا ضمـن سیاسـت های مناسـب توسـعه صنعتـی، عـاوه بـر 
ارتقـای تـوان فناورانـه داخـل، به شـکل گیری بـازار و در نتیجه رشـد اقتصـادی توجه ویژه شـود. پژوهـش حاضر از نظـر کیفی به 
ایـن مفهـوم مهـم در صنعـت نفـت و گاز می پـردازد. هـدف پژوهـش حاضـر ارائـه مطالعه عمیق اسـناد باالدسـتی در حوزه سـهم 
داخـل و اسـتخراج محتـوای چارچوبـی از سـهم داخـل، عوامـل و شـرایط موثـر بر آن اسـت. به منظـور تحقق این هـدف از روش 
تحلیـل محتـوای کیفـی با رویکرد قیاسـی و بررسـی منابع و اسـناد باالدسـتی اسـتفاده شـده اسـت. بعد از بررسـی، سـازماندهی و 
کدگـذاری مناسـب، نتایـج یافته هـای پژوهـش در چهـار طبقه کلی »شـرایط علی«، »شـرایط زمینـه ای«، »شـرایط مداخله گر« و 
»بـرون پیامـد سـهم داخـل و درون پیامـد سـهم داخل« تقسـیم بندی شـدند کـه در نهایـت، چارچوبی ترسـیمی از اهمیـت و توجه 
سـهم داخـل در صنعـت نفـت و گاز ارائـه شـد. یافته های تحقیق نشـان می دهـد، ساده سـازی قوانین و مقررات، اسـتفاده مناسـب 
از ابزارهـای سـرمایه گذاری و نقـش تسـهیل گری دولـت در ایـن زمینـه، اسـتفاده صحیـح از سـرمایه علمـی و اجتماعی و توسـعه 
فنـاوری و زیرسـاخت رقابت پذیـر در میـان شـرکت های بومـی ضمـن افزایـش تـوان دیپلماسـی عمومـی از مهم تریـن مولفه های 

برشـمرده شـده اسـت کـه بر اسـاس آنها بایـد راهبردهـای اجرایی مناسـبی تنظیم شـود.

کلیدواژهها: سهم داخل، توسعه فناورانه، صنعت نفت و گاز، اسناد باالدستی، تحلیل محتوای کیفی.
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مقدمه
امـروزه تدوین و اجرای سیاسـت ها و قوانین سـهم داخل1 
در کشـورهای تولیدکننـدة نفت و گاز به یکـی از اولویت های 
اصلـی دولت هـای میزبـان و بازیگـران صنعـت نفـت در این 
کشـورها تبدیـل  شـده اسـت ]1[. از طـرف دیگر کشـورهای 
توسـعه یافته کـه اغلـب با سـرمایه و فناوری سـطح باال برای 
فعالیـت در کشـورهای  بـه  بهره بـرداری مخـازن  توسـعه و 
تولیدکننـده نفـت و گاز می پردازنـد، با توجه به سـود مناسـب 
ناشـی از ایـن فعالیـت، معمـواًل بیشـتر قوانیـن سـهم داخـل 
کشـور میزبـان را می پذیرنـد ]2.3[. بـا این  حال، ایـن قوانین 
و سیاسـت ها بـا شـکل گیری بسـترهای کافی در پیاده سـازی 
آنهـا، بـه منصـه ظهـور و اجرا می رسـند و در نتیجـه اغلب در 
کشـورهای مختلـف از پیاده سـازی این قوانیـن نتایج متفاوتی 
بـه دسـت می آید. سیاسـت های سـهم داخـل2 ابتـدا در اوایل 
دهـة 1970 در دریـای شـمال مطـرح و به شـکل محدودیت 
واردات بـا دخالـت مسـتقیم دولـت در بخش نفت اعمال شـد 
]4.5[. بـا گذشـت زمـان، هـدف ال سـی پی ها3 ایجـاد پیونـد 
بیـن ورودی )یعنـی فراهـم آوردن ورودی بـه اقتصـاد محلی 
از طریـق انتقـال فناوری، تولیـد ارزش  افـزوده در بخش های 
عرضـه داخلـی، ایجـاد فرصت های اشـتغال محلـی و افزایش 
مالکیـت و کنتـرل محلـی( و خروجی با تکیه  بـر ظرفیت های 
داخلـی بر پایة جـذب فناوری از محیط بیرونـی در نظر گرفته 
شـد ]6.7[. امـا سیاسـت های مختلـف در حـوزة سـهم داخل 
می توانـد در سـایر کشـورها بـا توجـه بـه عوامـل متعـددی 
ماننـد ظرفیـت جـذب محلـی، توانمنـدی نیـروی انسـانی و 

زیرسـاخت های موجـود آن متفاوت باشـد ]8.10[.
بسـیاری از تغییـرات سـاختاری مهـم در صنعت نفت طی 
40 سـال گذشـته رخ  داده اسـت. در اوایـل دهـة 1970، چند 
شـرکت نفتـی بین المللـی کـه تعـداد زیـادی از شـرکت های 
خدماتـی مسـتقل آن را تأمیـن می کردنـد، اکتشـاف نفـت را 
در میادیـن نفتـی دریایـی در سـطح سـاحلی و کم عمـق در 
سراسـر جهـان انجـام دادنـد ]11[. بـا این  حـال، در دهه های 
بعـد، صنعـت نفـت، اکتشـاف و تولیـد را در داخـل و خـارج 
مرزهـا توسـعه داد. ایـن امـر نیـاز بـه فناوری هـای پیچیده تر 

1. Local Content
2. Local Content Policy (LCP)
3. LCP

و نیـروی کار ماهرتـری داشـت ]3[. از آنجایـی  که اکتشـاف 
و توسـعة تولیـد نیـاز بـه سـرمایه گذاری عظیـم داشـت، فقط 
فعالیت هـای  توانسـتند  بین المللـی  بـزرگ  شـرکت های 
محـوری نفـت و گاز را انجام دهند، در حالی  که شـرکت های 
محلـی بـه طـور عمـده در فعالیت هـای غیرنفتی ماننـد بیمه 
گذشـته،  سـال   40 در   .]12[ بودنـد  متمرکـز  پذیرایـی  و 
کشـورهای توسـعه یافته ماننـد انگلسـتان و نـروژ در توسـعه 
سـهم داخـل خود موفـق بوده اند. این کشـورها حضـور مداوم 
در هـر دو صنعـت باالدسـت و پایین دسـت نفـت را به دسـت 
آورده انـد ]13[. بر اسـاس ایـن تجارب موفقیت آمیز، بسـیاری 
از کشـورهای صادرکننـده نفـت بـرای دسـتیابی بـه سـهم 
داخـل بـرای بـه حداکثـر رسـاندن مزایـای اسـتخراج نفت و 

گاز اقدام هـای مثبتـی انجـام داده انـد ]14[.
ادبیـات علمـی در مـورد سـهم داخل بـا کار گرسـمن در 
سـال 1981 شـروع شـد ]15[. گزارش هـا تعاریـف متنوعـی 
از سـهم داخـل ارائـه می دهنـد کـه اصطـاح شناخته شـده 
از  بـه  طـور کلـی می تـوان  اسـت.  نفـت و گاز  در صنعـت 
نظـر مالکیـت و یـا محـل شـرکت های درگیـر در تولیـد و 
یـا ارزش  افـزوده در فراینـد تولیـد، تعاریـف مختلفـی از ایـن 
مفهـوم ارائـه کـرد ]8[. توسـعة سـهم داخـل در صنعت نفت 
مفهـوم جدیـدی اسـت کـه فقـط در سـال های اخیـر توجـه 
دانشـگاهیان را بـه خـود جلـب کـرده اسـت؛ بنابرایـن تعـداد 
محـدودی از نشـریه های علمـی در ایـن زمینـه وجـود دارد. 
در چند سـال گذشـته، گزارش هـای مختلـف و مقاله هایی در 
مورد سیاسـت های محلی در کشـورهای مختلـف مانند نروژ، 
کشـورهای دریـای خـزر، نیجریه و غیره منتشـر شـده اسـت 
]16[. در نیجریـه پژوهشـگران برای توسـعة بخش خصوصی 
در جریـان باالدسـت صنعـت نفـت در کنـار راه هـای مختلف 
بـرای بهبـود و افزایـش قابلیت هـای شـرکت های عرضـه و 
هـوم   .]17[ داده انـد  ارائـه  پیشـنهاد هایی  نیجریـه  خدمـات 
)2008( سـندی در مـورد تجربـة نـروژ در توسـعة محتـوای 
صنعتـی داخلـی در رابطـه بـا فعالیت هـای نفتـی باالدسـت 
تهیـه  کـرده اسـت. او ادعـا می کنـد کـه نـروژ در ایـن زمینه 
کامـًا موفـق بـوده اسـت و می توانـد الگویـی بـرای سـایر 

کشـورهای غنـی از منابـع باشـد.
ــا گــزارش ســهم داخــل و  ــرژی جمهــوری غن وزارت ان
ــرد.  ــر ک ــی را منتش ــای نفت ــی در فعالیت ه ــارکت محل مش
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ایــن گــزارش سیاســت، هــدف سیاســی، دیــدگاه و چارچــوب 
سیاســت، اهــداف سیاســت و قواعــد سیاســت غنــا را مــورد 
بین المللــی  ســازمان های   .]9[ می دهــد  قــرار  بحــث 
ــد  ــی، چن ــک جهان ــول و بان ــی پ ــدوق بین الملل ــد صن مانن
ــی  ــات تطبیق ــد و مطالع ــی را منتشــر کرده ان ــزارش عموم گ
 را در مــورد ایــن سیاســت ها انجــام داده انــد. بــر اســاس ایــن 
ــرای اجــرای  ــی ب ــات، برخــی از دســتورالعمل های کل مطالع
سیاســت های محلــی در کشــورهای مختلــف توصیــه  شــده 
ــات، تعاریــف مختلفــی از ســهم داخــل  اســت ]18[. در ادبی
ارائــه  شــده اســت کــه ایــن تعــدد تعاریــف در اصــل ناشــی 
ــن  ــادل التی ــم content و local در مع ــاوت در مفاهی از تف
آنهــا اســت. می تــوان ســهم داخــل را، بــه بیشــترین میــزان 
ــع  ــراد و مناب ــات، اف ــی و خدم ــتفاده از محصــوالت محل اس
مالــی تعریــف کــرد. بــه  عبارتــی  دیگــر، می تــوان آن را بــه 
بیشــترین عمــق و وســعت مالکیــت محلــی، کنتــرل و تأمین 
ــی،  ــی مل ــی و خارج ــای داخل ــر فعالیت ه ــی ب ــع مال مناب
محلــی و ســرمایه ای دانســت کــه در حــال حاضــر اجرایــی 

نشــده اســت ]19[.
چند نویسـنده در کشـورهای مختلف دربارة سیاسـت های 
سـهم داخـل در توسـعة نفـت و گاز، بحث کرده انـد. بعضی از 
کشـورها بـه  عنـوان ابـزاری اقتصـادی بـه آن می پردازند که 
در نهایـت ظرفیـت و توانایی هـای محلـی را ایجـاد می کنـد، 
بعضـی دیگـر آن را بـه  عنـوان اقدام هـای محافظتـی بـرای 
محافظـت از فنـاوری و خدمـات محلـی از رقابت های خارجی 
در نظـر می گیرنـد و در نتیجـه ارزش فناوری محلـی را حفظ 
می کننـد ]4[. آتیانـزا ]9[ معتقد اسـت سـهم داخل بـه  عنوان 
از  بیشـتری  اقتصـادی  مزایـای  سیاسـت صنعتـی می توانـد 
قبیـل اشـتغال خالـص و ایجـاد صنعـت داخلی داشـته باشـد. 
اسـتدالل شـده اسـت کـه سـهم داخـل؛ توسـعة مهارت های 
محلـی، انتقـال فنـاوری، اسـتفاده از نیـروی انسـانی محلی و 
تولیـد محلـی اسـت. ایـن موضوع در راسـتای این ادعا اسـت 
کـه سـهم داخل ایجـاد نیـروی کاری کـه ماهر و بر سـاخت 
پایـگاه عرضـة رقابتـی اسـت. همچنیـن ادعا شـده اسـت که 
اعمـال سـهم داخـل می توانـد بـه انتقـال خـاص فنـاوری و 

دانـش منجر شـود ]2[.
ادعـا  ظهـور  حـال  در  و  حـال  توسـعه  در  اقتصادهـای 
می کننـد بـه دلیـل کـم بـودن تولیـد ناخالـص داخلـی آنهـا 

دلیلـی قانونـی برای سیاسـت سـهم داخـل دارند. کشـورهای 
صنعتـی ایـن راهبـرد را بـرای اسـتخراج بیشـترین ارزش از 
منابـع طبیعـی بـه کار گرفتند، به  طـور همزمـان توانایی های 
بومـی شـهروندان، کارآفرینـان و نهادهـا را توسـعه دادنـد. 
اشـاره  مزایایـی  بـه  نیـز  داخـل  طرفـداران سیاسـت سـهم 
دارنـد کـه بایـد از اثـر ناگهانـی در میان مـدت پیـروی کننـد. 
اسـتدالل می شـود سیاسـت سـهم داخـل در نهایـت حجـم 
بـازار را افزایـش می دهـد کـه در میان مدت رقابـت و نوآوری 
را افزایـش خواهـد داد و در نتیجـه هزینـه فنـاوری را کاهش 

.]13[ می دهـد 
تعهـدی  داخـل،  سـهم  معمـواًل  گاز  و  نفـت  بحـث  در 
قـراردادی اسـت و می توانـد به  عنـوان پارامتر پیشـنهادی در 
میـان معیارهـای سـرمایه گذاری های نفـت، گاز و لیسـانس 
تولیـد مـورد اسـتفاده قـرار گیـرد. بـا این  حـال، سـهم داخل 
ممکـن اسـت همیشـه به  عنـوان بخشـی از تعهد یا سیاسـت 
خـاص، به وضـوح مشـخص نشـود ]8[. بـه  طـور خاصـه، 
سـهم داخـل می توانـد بـه  عنـوان روش جایگزینـی واردات 
بـا هـدف تبدیل بـازاری ناشـناخته به بـازاری قابـل  اطمینان 
و مسـتحکم و افزایـش ظرفیـت صنعـت محلـی و افزایـش 
رقابـت بین المللـی آن تفسـیر شـود. برخـی از ایـن الزام هـا 
ممکـن اسـت از کشـوری بـه کشـور دیگـر متفاوت باشـد اما 
عامـل کلیـدی بـرای توسـعة سـهم داخـل، پیشـرفت قوانین 
مطابـق بـا ظرفیـت و اهـداف واقعـی هـر کشـور و اجـرای 
چنیـن قوانینی اسـت. سـهم داخل بـه اقتصاد کشـور میزبان، 
توانایـی می بخشـد تـا اینکـه بتوانـد در داخل کشـور توسـعه 
بـا  رقابـت  و  راهبـری  را  ارزش  افـزوده  دارای  فعالیت هـای 
اسـتانداردهای بین المللـی را آغـاز کند ]20[. تاریـخ اقتصادی 
تعـدادی از کشـورهای توسـعه یافته و در حـال  توسـعه نشـان 
سـایر  و  منابـع  اصلـی  بخـش  بیـن  ارتبـاط  کـه  می دهـد 
بخش هـا بـر رشـد اقتصـادی تأثیـر می گـذارد ]6[. بنابرایـن، 
اگـر ارتباطـات بـه  انـدازه کافـی قـوی باشـد ماننـد زمانـی 
اقتصـاد  از خـارِج کشـور عرضـه نمی شـود،  کـه ورودی هـا 
بـه  تدریـج متنـوع می شـود. اسـتفاده از سیاسـت های محلـی 
بـرای تشـویق انحصـار اقتصـادی و توسـعه پیوندهـای قوی 
عقب مانـده ضروری اسـت، زیرا آنهـا توافقی میـان بهره وری 

 .]21[ طوالنی مدت انـد  اقتصـادی  توسـعه  و  کوتاه مـدت 
تـاش  و  جاه طلبـی  کـه  نـدارد  وجـود  تضمینـی  هیـچ 
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بـرای افزایش سـهم داخـل در واقع به توسـعة اقتصاد کشـور 
میزبـان کمـک خواهـد کـرد. اثـر دیگر توسـعة سـهم داخل، 
رشـد صنعتـی اسـت. سـهم داخـل فعالیـت صنعتی اسـت که 
فرصت هـای الزم صنعـت نفـت را بـرای افزایـش سـودآوری 
از عملیـات خـود در کشـورهای میزبـان بـا منابـع عظیم نفت 
و گاز فراهـم می کنـد ]2[. در واقـع، هـر گونه بحـث در مورد 
رشـد صنعتـی، از جملـه تاش بـرای ایجاد رشـد بـا افزایش 
سـهم داخـل در کاالهـا و خدمـات مـورد نیاز برای اسـتخراج 
نفـت و گاز، مربـوط بـه موضوع جذب سـرمایه گذاری اسـت. 
سـرمایه گذاری بـرای افزایـش ظرفیـت و قابلیت هایـی مـورد 
نیـاز اسـت کـه در تولیـد رشـد صنعتی ضـروری اسـت ]22[. 
بنابرایـن بخـش نفت، ماننـد بخش غیرنفتی در اقتصاد اسـت. 
پیش شـرط بـرای موفقیـت در سیاسـت توسـعة صنعتـی بـا 
افزایـش سـهم داخـل در فعالیت هـای نفتـی، توجـه بـه ایـن 
موضـوع اسـت کـه تصمیم گیـران در تمـام سـطوح جامعـه 
سیاسـت هایی را دنبـال می کننـد کـه بـا هـدف رشـد صنعتی 

هم راسـتا اسـت ]21[.
یکی دیگر از اثرات توسـعة سـهم داخل، سـرریز است. به 
نظـر می رسـد توسـعة سـهم داخـل به  طـور مثبت به توسـعة 
صنعتـی در سـایر بخش هـای اقتصـادی نیـز منجـر شـود، به 
ایـن معنـا کـه صنایـع صنعتـی بـه  غیـر از صنایـع مرتبـط با 
نفـت و گاز بایـد سـود ببرنـد ]23[. همان طـور کـه بیان شـد 
ممکـن اسـت تفـاوت بیـن تعاریـف در کشـورهای مختلـف 
وجود داشـته باشـد، اما همه آنها دسـتور کار مشـترکی دارند: 
سـهم داخـل، رابطـة بیـن اسـتفاده از منابـع محلـی )از جمله 
تولیـد کاال و مقـررات خدمـات محلـی( را روشـن می کنـد. 
بـه  عبـارت  دیگـر، هـدف از عبـارت »سـهم داخـل« توضیح 
تأثیـرات مثبـت و مزایایـی اسـت کـه شـرکت های بین المللی 
می تواننـد )یـا بایـد( به اقتصـاد محلـی وارد کننـد ]3.4.13[.

بررسـی پژوهش هـای مختلـف نشـان می د هـد مدیـران 
ارشـد صنعـت نفـت و گاز کشـور تاکنـون بیشـتر بـر توسـعة 
میادیـن و اکتشـاف، توجـه داشـته اند و ارتقای تـوان داخلی با 
وجـود الزام هـای قانونـی، از لحـاظ سیاسـت گذاری صنعتی و 
ضمانـت اجرایـی کمتـر مـورد توجه قـرار گرفته اسـت ]24[. 
بنابرایـن پژوهـش حاضـر، افزایـش سـهم داخـل در اجـرای 
پروژه هـای فناورانـه صنعـت نفـت و گاز را مورد بررسـی قرار 
می دهـد. پژوهش هـای انجام شـده در صنعت نفـت و گاز نیز 

بـه طـور عمده به  صـورت تک بعدی یـا نگاهی فقـط حقوقی 
بیـن کشـوری داشـته اند ]25.27[، یا از منظـر فرایند و تدارک 
عمومـی حامـی نـوآوری ]26.28.29[ و یـا از منظـر انتقـال 
فنـاوری و یادگیـری فناورانه ]30.31[ به مسـئله نگریسـته اند 
بـه  و  داشـته اند  بـر مسـائل درون شـرکتی  تأکیـد  بیشـتر  و 
الزام هـای فرادسـتی آن در چارچـوب اسـناد باالدسـتی ملـی، 
بخشـی و سـازمانی توجـه نداشـته  اسـت. در صورتـی  کـه 
بسـیاری از ایـن اسـناد ضمـن تأکیـد بـر مؤلفه های اساسـی، 
راهبردهایـی را نیـز در چارچـوب مـوارد الـزام آور و تسـهیلگر 

پیشـنهاد می دهـد ]32.33[.
بـر ایـن اسـاس، هـدف پژوهـش حاضـر آن اسـت تـا با 
مطالعـه عمیـق اسـناد باالدسـتی در حـوزة سـهم داخـل و 
اسـتخراج محتـوای آن چارچوبـی برای توسـعة سـهم داخل، 
و  توسـعه  در  آن  ایجادکننـدة  عوامـل  و  زمینـه ای  شـرایط 
اجـرای پروژه هـای فناورانـة صنعـت نفـت و گاز ارائـه کنـد. 
بـرای تحقـق ایـن هـدف از روش تحلیـل محتـوای کیفـی 
بـا رویکـرد قیاسـی و بررسـی منابـع و اسـناد باالدسـتی در 
حوزه هـای »سـهم داخـل«، »نفـت و گاز« و »سیاسـت های 
سـهم داخـل« اسـتفاده شـده اسـت تـا پـس از کدگـذاری 

باشـد.  پژوهـش  پرسـش های  پاسـخگوی 

روش شناسی پژوهش
تحلیـل محتـوا از روش هـای عمـده مشـاهدة اسـنادی 
اسـت کـه بـه  وسـیلة آن می تـوان متون، اسـناد و مـدارک را 
خـواه مربـوط به گذشـته و خواه مربـوط به زمان حـال، مورد 
ارزیابـی و تحلیـل منظم و دقیق قـرار داد. روش های متفاوت 
در طبقه بنـدی روش هـای کلـی، معمـواًل روش هـای متفاوت 
تحلیـل محتـوا اسـت که بـه دو دسـته از جملـه روش تحلیل 
تحلیـل  می  شـود.  تقسـیم بندی  کیفـی  و  کمـی  محتـوای 
بـرای تفسـیر  محتـوای کیفـی روش پژوهشـی اسـت کـه 
ذهنـی محتوای داده هـای متنی از راه فرایندهـای طبقه بندی 
نظام منـد، کدبنـدی و تم سـازی یـا طراحـی الگـوی شـناخته 

اسـت ]34[.  شده 
در پژوهـش حاضـر از تحلیـل محتـوای کیفـی اسـتفاده 
بیـرون  بـه  شـکل  سـاده ترین  در  روش  ایـن  اسـت.  شـده 
کشـیدن مفاهیـم مـورد نیـاز پژوهـش از متـن مـورد مطالعه 
می پـردازد. مفاهیمـی کـه در قالـب مقوله هایی منظم سـامان 
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تحلیـل  روش  مراحـل  از  مختلفـی  تقسـیم بندی  می یابنـد. 
محتـوای کیفـی ارائه شـده اسـت. در ایـن پژوهـش از روش 
سـه مرحلـه ای آماده سـازی، سـازماندهی و گـزارش اسـتفاده 
شـده اسـت. البته الزم به توضیح اسـت که همة رویکردهای 
تحلیـل محتـوای کیفـی از فراینـدی مشـابه پیـروی می کنند 

کـه هفـت مرحلـه دارد ]35.36[.
تنظیم کردن پرسشـی که باید پاسـخ داده شـود؛ پرسـش های . 1

اصلـی پژوهـش حاضـر بـه این صـورت اسـت کـه مهم ترین 
مؤلفه های مورد تأکید الزام آور و تسـهیلگر در اسـناد باالدسـتی 
کشـور در حـوزة نفـت و گاز چـه بـوده اسـت؟ و به دنبـال این 
پرسـش، پرسـش های فرعـی شـامل مهم تریـن مؤلفه هـای 
زمینـه ای توسـعة سـهم داخل در اسـناد باالدسـتی کشـور چه 
بـوده اسـت؟ مهم تریـن مؤلفه هـای کلی توسـعة سـهم داخل 
در اسـناد باالدسـتی کشـور چـه بـوده اسـت و نیـز مهم تریـن 
مؤلفه های مداخله گر توسـعة سـهم داخل در اسـناد باالدسـتی 
کشـور چـه بوده اسـت؟ و در نهایـت، به  عنوان پرسـش فرعی 
آخـر، توسـعة سـهم داخـل چـه پیامدهایـی می توانـد بـرای 

کشـور به همراه داشـته باشـد؟
برگزیـدن نمونه هـای مـورد نظر که بایـد تحلیل شـوند؛ برای . 2

پاسـخ به پرسـش های پژوهـش، از اسـناد باالدسـتی در حوزة 
سـهم داخل و سیاسـت سـهم داخل اسـتفاده شـده اسـت. به 
عبـارت دیگـر، جامعـة پژوهـش کلیـة اسـناد باالدسـتی در 
حـوزة سـهم داخـل اسـت کـه عبارت انـد از: سـند چشـم انداز 
جمهـوری اسـامی ایـران در افـق 1404، سیاسـت های کلی 
علـم و فنـاوری، سیاسـت های کلـی اقتصـاد مقاومتی، نقشـة 
جامـع علمـی کشـور، سیاسـت های کلـی تولید ملـی، حمایت 
از کار و سـرمایة ایرانـی، برنامه هـای 5 سـاله توسـعة کشـور، 
سیاسـت ها  انـرژی،  بخـش  در  نظـام  کلـی  سیاسـت های 
قانـون  نفـت،  قانـون  فنـاوری،  پیوسـت  اجرایـی  ضوابـط  و 
بیشـترین اسـتفاده از توان فنی و مهندسـی تولیدی و خدماتی 
در تأمیـن نیازهـای کشـور و تقویـت آنهـا در امـر صـادرات و 
شـرایط  مسـتقیم،  مالیات هـای  قانـون   104 مـادة  اصـاح 
عمومـی، سـاختار و الگـوی قراردادهـای باالدسـتی نفـت و 
گاز، قانـون برگـزاری مناقصه هـا، قانون وظایـف و اختیارهای 
وزارت نفـت، قانـون اصـاح الگـوی مصـرف، قانـون حمایت 
از شـرکت ها و مؤسسـه های دانش بنیـان، قانـون تشـویق و 
حمایـت سـرمایه گذاری خارجـی، سیاسـت های کان حـوزة 

انـرژی،  بخـش  در  نظـام  کلـی  سیاسـت های   گاز،  و  نفـت 
سیاسـت های کلـی اصلـی، سیاسـت های کلـی برنامـة چهارم 
توسـعه، سیاسـت های کلـی برنامة پنجـم، سیاسـت های کلی 
برنامـة ششـم، سیاسـت های کلـی اصـاح الگـوی مصـرف و 

سیاسـت های کلـی اقتصـاد مقاومتـی؛
مشـخص کـردن رویکـرد تحلیـل محتوایـی کـه بایـد اجـرا . 3

شـود؛ در ایـن پژوهـش از رویکرد سـه مرحله ای آماده سـازی، 
سـازماندهی و گـزارش اسـتفاده شـده اسـت؛

مرحلـه طرح ریـزی کـردن فرایند کدگـذاری؛ در ایـن پژوهش . 4
از طـرح کدگذاری به صورت قیاسـی اسـتفاده شـده اسـت. 

اجــرا کــردن فراینــد کدگــذاری؛ تحلیــل محتــوای کیفــی بــه . 5
ــه روش  ــباهت بســیاری ب ــرد قیاســی ش ــا رویک خصــوص ب

نظریه داده بنیاد دارد.     
ــا بررســی بــه  بــه همیــن منظــور در پژوهــش حاضــر ب
ــذاری  ــام کدگ ــتی و انج ــناد باالدس ــده از اس ــل آم عم
کدگــذاری  قالــب  در  مقوله هــا  و  مفاهیــم  مناســب 
ــذاری  ــب کدگ ــیم آن در قال ــت ترس ــوری و در نهای مح
ــتخراج  ــور اس ــه منظ ــت. ب ــده اس ــام ش ــی انج انتخاب
شــواهد، محتــوای اســناد و مصاحبه هــا بــر اســاس 
پاســخگویی بــه پرســش های پژوهــش، بــه دقــت 
مطالعــه و تحلیــل شــدند. ایــن مرحلــه اغلــب بــه عنــوان 
ــل  ــه و تحلی ــل مضمــون شــناخته می شــود. تجزی تحلی
اطاعــات بــر مبنــای روش کدگــذاری شــامل کدگذاری 
ــی اســت.  ــاز، کدگــذاری محــوری و کدگــذاری انتخاب ب
در ایــن پژوهــش کدگــذاري بــاز طــي مــرور داده هــاي 
ــر روي اســناد باالدســتی بررســی  جمــع آوري شــده و ب
ــناد  ــه از اس ــورت گرفت ــي هاي ص ــده و خاصه نویس ش
و مــدارک از طریــق صورت بنــدي آنهــا در جــداول 
ــتی  ــند باالدس ــه س ــی ک ــد. زمان ــام ش ــب انج متناس
ــط  ــه خ ــط ب ــون آن خ ــی مت ــد، تمام ــه ش اول مطالع
ــدند  ــه ش ــی تجزی ــا و عبارت های ــه جمله ه ــی و ب بررس
ــاز(  ــذاری ب ــه )کدگ ــع همــان داده هــای اولی کــه در واق
ــا  ــب عبارت ه ــا در قال ــی شــدند. ســپس همــة کده تلق
اســتخراج شــد. بــه عنــوان مثــال، عبــارت زیــر برگرفتــه 
از بنــد هشــتم راهبــرد کان 9، بــا عنــوان تعامــل فعــال 
و اثرگــذار در حــوزة علــم و فنــاوری بــا کشــورهای دیگر 
بــه ویــژه کشــورهای منطقــه و جهــان اســام، در بخش 
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کارکردهـای ارتقـای سـهم داخـل و تـاش بـرای کفایـت 
داده هـا و نیـز تأییـد آن از طریـق واحد ناظـر و بهره بردار طرح 

 پژوهشی، افزایش انتقال پذیری صورت گرفت. 
وابسـتگی بـه ثبـات نتایـج طی زمـان اشـاره می کنـد. معادل 
ایـن آیتـم در رویکـرد کمـی، پایایـی نتایـج اسـت. پیـروی از 
دقیـق  ثبـت  کدگـذاری،  انتهـای  تـا  ابتـدا  از  واحـد  روشـی 
مراحـل و شـیوة ترکیـب، تلفیـق و تلخیـص داده هـا می توانـد 
نـه  البتـه  و  پژوهـش  تکـرار  در  پژوهشـگران  دیگـر  بـه 

 لزومًا رسیدن به نتایج مشابه کمک کند. 
تأییدپذیـر بـودن بـه میـزان تأییـد خواننـدگان از ویژگی هـای 
داده هـای مـورد بررسـی پژوهشـگر اشـاره می کنـد. انسـجام 
میدانـی،  یادداشـت های  خـام،  داده هـای  شـامل  درونـی 
یادداشـت های نظـری، کدهـا، یادداشـت های فراینـدی و ... 
بـه تأییـد واحـد ناظر و واحـد بهره بـردار در وزارت نفـت و نیز 
5 نفـر از خبـرگان حوزة سـاخت داخل و سـهم داخـل و 2 نفر 
از خبـرگان حـوزة روش شناسـی پژوهـش کیفـی رسـیده اسـت.

تحلیـل کـردن نتایـج حاصـل از فراینـد کدگـذاری؛ در ایـن . 7
مفهـوم  و  مقولـه  قالـب  در  پژوهـش  یافته هـای  مرحلـه 
کدگـذاری می شـود. در نهایـت چارچوبـی ترسـیمی از سـهم 

داخـل ارائـه شـده اسـت. 

يافته های پژوهش 
در ایـن بخـش ضمن بررسـی کامل اسـناد باالدسـتی در 
حـوزة سـهم داخـل، کدهـای اسـتخراج شـده بـر اسـاس آن 
اسـناد در قالـب جدول هـای مناسـب در ادامـه ارائه می شـود. 
الزم بـه ذکـر اسـت کدگـذاری محـوری پژوهـش حاضـر با 
الهـام از نظریـه داده بنیـاد در قالـب شـرایط علـی، زمینـه ای، 
مداخله گـر و پیامدهـای توجـه و اهمیـت بـه سـهم داخـل 
اسـت کـه در نهایـت چارچوب ترسـیمی از سـهم داخـل ارائه 

می شـود. 

1. شرایط علی

شـرایط علـی بیانگـر مقوله هایـی اسـت کـه بـه صـورت 
مسـتقیم بـر پدیدة اصلـی تأثیـر می گذارند و به نحوی سـبب 
تمرکـز پژوهـش بر پدیـدة اصلی می شـوند. در ایـن پژوهش 
دالیـل اهمیـت و توجـه بـه سـهم داخـل در صنعـت نفـت و 
گاز مدنظـر بـوده اسـت کـه مقوله هـای مناسـب آن در قالب 
شـرایط علـی بیـان شـده اسـت. پـس از بررسـی  و کدگذاری 

ــور  ــی کش ــع علم ــه جام ــند نقش ــی س ــای مل اقدام ه
بــوده اســت: »ایجــاد شــبکه های پژوهشــی در داخــل و 
خــارج از کشــور بــرای انتشــار و تبــادل دانــش و فنــاوری 
از  بهره گیــری  و  ملــی  اولویت هــای  بــا  متناســب 
ــارت در کدگــذاری  ــن عب ــی« کــه ای فرصت هــای جهان
ــر  ــکاری مؤث ــه صــورت »هم ــم ب ــاز در ســتون مفاهی ب
و در ســتون  اســت.  نام گــذاری شــده  بین المللــی« 
ــکاری  ــط و هم ــوان رواب ــر عن ــی زی ــای اصل مقوله ه

می گیــرد. قــرار  بین المللــی  مؤثــر 
تعییـن اعتبـار و پایایـی؛ هرچنـد النـگ و جانسـون )2000( . 6

پیشـنهاد مـی کننـد روایـی و اعتبـار، معانی مشـابهی بی توجه 
بـه رویکرد پژوهشـی دارند و می تـوان از آنها در هر دو رویکرد 
صحبـت کـرد. بـا ایـن حال بـه نظر می رسـد آیتم هایـی چون 
روایـی و پایایـی کـه در رویکردهـای کمـی از آنهـا صحبـت 
می شـود، تنیدگـی عمیقی با مفروضـات نهان معرفت شناسـی 
آنهـا دارد و بـه راحتـی قابل تفکیـک از آنها نیسـتند. لینگن و 
گوبـا1 )2005( بـا در نظر گرفتن این تفاوت، چهـار معیار برای 
ارزیابـی نتایـج پژوهش هـای کیفـی ارائـه دادنـد. باورپذیری2، 

 انتقال پذیری3، وابستگی4 و اعتمادپذیری5. 
باورپذیـری بـه بازنمایـی کافی سـازة اجتماعی اشـاره می کند 
کـه پژوهشـگر در پـی بررسـی آن اسـت. در پژوهـش حاضـر 
بـرای باورپذیری از بررسـی و درگیری طوالنی مـدت با داده ها 
بـه دلیل تجربة زیسـته حـدود چهار سـالة گروه پژوهشـگران 
گاز،  و  نفـت  صنعـت  در  داخـل  سـهم  عملیاتـی  طـرح  بـا 
مشـاهده و بـه دلیـل حضـور در جلسـه های مسـتمر مدیریتی 
و کارشناسـی در همیـن مـدت بـه عنوان کارشـناس و مجری 
طـرح، سه سوسـازی6 )جمـع آوری داده ها از منابـع و روش های 
گوناگـون( به دلیل اسـتفاده از اسـناد، بررسـی تطبیقـی آنها با 
نتایج مصاحبه ها و نیز مشـاهده اسـتفاده شـده است. گفت وگو 
بـا همـکاران و کارفرمـای طـرح کـه وزارت نفت بـود از دیگر 

 روش های ارتقای شاخص باورپذیری بوده است. 
انتقال پذیـری بـه معنـای تعمیـم نتایـج اسـت. در ایـن زمینـه 
ضمـن جامعیـت بخشـیدن بـه داده هـا از طریق بررسـی تمام 

1. Lincoln and Guba
2. Credibility  
3. Transferability
4. Dependability
5. Conformability  
6. Triangulation
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جدول 2. مقوله های سهم داخل در شرايط زمینه ای

منابعمفاهیممقوله های اصلیرديف

بهره گیری پتانسیل ۱
ظرفیت های بومی

استفاده از ظرفیت های بازار داخلی، استفاده از بیشترین ظرفیت های 
موجود، به کارگیری ظرفیت بازار ملی، به کارگیری ظرفیت های داخلی

سیاست های کلی علم و فناوری، برنامة دوم 
توسعه، برنامة پنجم توسعه، برنامة ششم 

توسعه، قانون بیشترین استفاده از توان فنی 
و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی 

کشور در اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیالت 
به منظور صدور خدمات، قانون رفع موانع 
تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

تمرکز بر دانش فنی، توسعة دانش فنی، فناوری های روز، فناوری های دانش فناورانه۲
پیشرفته، فناوری های نوین، دانش پیشرفته

برخورداری از سرمایة انسانی مناسب، به کارگیری منابع انسانی کارامد سرمایة اجتماعی۳
و اثربخش، توجه به سرمایة اجتماعی

صـورت گرفتـه، دالیـل اهمیـت و توجـه بـه سـهم داخل در 
قالـب چهار دسـته کلی شناسـایی شـدند.

روابط و همکاری مؤثر بین المللی؛. 1
همکاری فناورانه؛. 2

الزام های رویکرد پژوهش  محوری؛. 3
توسعة فناوری و زیرساخت رقابت پذیر. . 4

شـرح کامل کدگـذاری و خروجـی آن در قالب جدول )1(  
ارائه شـده است. 

جدول 1. مقوله های سهم داخل در شرايط علی

منابعمفاهیممقوله های اصلیرديف

روابط و همکاری مؤثر ۱
بین المللی

تعامل سازنده، تعامل فعال، همکاری و تعامل مؤثر، روابط 
بین المللی مؤثر، همکاری مؤثر بین المللی

نقشة جامع علمی کشور، برنامة اول توسعه، برنامة 
دوم توسعه، برنامة چهارم توسعه، سیاست های کلی 

نظام در بخش انرژی

همکاری فناورانه، گسترش تعامالت فناورانههمکاری فناورانه۲

الزام های رویکرد ۳
پژوهش محوری

تمرکز بر تحقیق و توسعه، شبکه های پژوهشی، بانک های 
اطالعاتی مؤثر، تمرکز بر دستاوردهای پژوهشی

توسعة فناوری و ۴
زیرساخت رقابت پذیر

توسعة فناوری داخلی، توسعة توانمندی داخلی، توسعة 
زیرساخت های رقابت پذیری، توسعة فناوری های پیشرفته

2. شرایط زمینه ای 

ویژگی هـای زمینـه ای عواملـی را شـامل می شـوند کـه 
بـدون آنهـا فراینـد تدویـن و پیاده سـازی سـهم داخـل در 
صنعـت نفـت و گاز امکان پذیـر نخواهـد بـود. زمینه یا بسـتر 
حاکم شـرایط خاصی اسـت کـه برای کنتـرل و هدایت پدیده 
اسـتفاده می شـود و دربرگیرنـدة مقوله هـای زمینـه ای اسـت. 
بـا توجه بـه بررسـی های صـورت گرفتـه و انجـام کدگذاری 
در مرحلـه اول و دوم، سـه مقولـه اصلـی بـه عنـوان شـرایط 

زمینـه ای شناسـایی شـدند کـه عوامل اصلـی در پیاده سـازی 
سـهم داخل انـد. ایـن مقوله هـا عبارت انـد از:

بهره گیری پتانسیل ظرفیت های بومی؛. 1
دانش فناورانه؛. 2
سرمایه اجتماعی. . 3

در ادامـه در قالـب جدول )2( شـرح کامـل کدگذاری این 
بخـش ارائه می شـود. 

3. شرایط مداخله گر

ایـن شـرایط یـا مقوله ها به حـذف و اصاح شـرایط علّی 
می پردازنـد و بـر کنش هـای متقابـل تأثیـر دارنـد. این بخش 
دربرگیرنـدة مؤلفه هایـی اسـت کـه روی پدیـدة اصلـی یعنی 
سـهم داخـل تأثیـر می گـذارد و می توانـد پیامدهـای خاصـی 
داشـته باشـد. از آنجایی کـه تعـداد ایـن بخـش بسـیار زیـاد 
اسـت و کدهای فراوانی از اسـناد باالدسـتی مربوط به سـهم 
داخـل اسـتخراج شـده اسـت، بنابرایـن خروجـی کدگـذاری 
و یافته هـای ایـن بخـش در قالـب مقوله هـای اصلـی ارائـه 

می شـود تـا تصویـر جامـع و مشـخصی از شـرایط مداخله گر 
مربـوط بـه سـهم داخـل و مؤلفه هـای اثرگـذار روی آن ارائه 
شـود. مقوله های سـهم داخل در شـرایط مداخله گر به 8 طبقة 
کلـی تقسـیم بندی شـده اسـت کـه عبارت انـد از: »توانمندی 
سـرمایه گذاری«،  ابزارهـای  »گوناگونـی  کشـورها«،  سـایر 
»سیاسـت های تشـویقی«، »تجاری سـازی فناورانـه«، »نظام 
حقـوق مالکیـت معنـوی«، »ساده سـازی قوانیـن و مقررات«، 
در  فنـی«.  »مهارت یابـی  و  اقتصـادی«  دیپلماسـی  »تـوان 
ادامـه خروجـی این بخـش در قالب جدول )3(  ارائه می شـود. 
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درون پیامـد( اسـت کـه ارزش گذاری سـهم داخل را برجسـته 
می سـازد کـه ایـن پیامدهـا عبارت انـد از: تمرکـز و توسـعه 
سـرمایه گذاری  تشـویق  ارزآوری،  توانمنـدی  و  صـادرات 
تسـهیل  مشـترک،  سـرمایه گذاری  گسـترش  خارجـی، 
همـکاری، رشـد اقتصـادی، افزایـش سـرانه تولیـد، اشـتغال 
مولـد، کاهـش وابسـتگی اقتصـادی، انتقـال فنـاوری، اقتصاد 
مقیـاس و بهره گیـری از فرصت هـای جهانـی. خروجـی ایـن 

بخـش در قالـب جـدول )4( در ادامـه ارائـه شـده اسـت. 

جدول 3. مقوله های سهم داخل در شرايط مداخله گر

منابعمفاهیممقوله های اصلیرديف

دارا بودن قدرت فناوری کشور همراه، به کارگیری از فناوری های پیشرفته، استفاده از ظرفیت توانمندی سایر کشورها۱
و پتانسیل باالی دانشی، بهره گیری از دانش نوین روز، توانایی فعالیت رو به رشد کشور

سیاست کلی 
تولید ملی، 

حمایت از کار و 
سرمایه ایرانی، 
سیاست ها و 

ضوابط اجرایی 
پیوست فناوری 
شرایط عمومی، 
ساختار و الگوی 

قراردادهای 
باالدستی نفت 
و گاز، قانون 
رفع برخی 

موانع تولید و 
سرمایه گذاری

گوناگونی ابزارهای ۲
سرمایه گذاری

استفاده از ابزارهای فناورانه، استفاده از تجهیزات دانشی، بهره گیری از دانش و نوآوری 
فناوری، ابزارهای مختلف سرمایه گذاری

استفاده از طرح های حمایتی، کمک در پیشبرد و فعالیت شرکت ها، رویکرد استفاده از سیاست های تشویقی۳
طرح های تشویقی، سیاست های حمایتی و مالی

تجاری سازی فناوری محصول، تجاری سازی دانش فناورانه، تجاری سازی دستاوردهای تجاری سازی فناورانه۴
پژوهشی، تجاری سازی رویکردهای پژوهشی

نظام جامع حقوق ۵
مالکیت معنوی

بهره گیری از نظام حقوق مالکیت معنوی، دارا بودن نظام حقوق مالکیت معنوی ملی، نظام 
حقوق مالکیت معنوی بین المللی

ساده سازی قوانین و ۶
مقررات

ساده کردن اصول قوانین، آسان سازی مقررات و نهادهای قانونی، تسهیل در روند اجرایی 
قانون و مقررات، هموارسازی رویکردهای قانونی

توان دیپلماسی ۷
دارا بودن دیپلماسی اقتصادی مناسب، برخورداری از توان دیپلماتیکاقتصادی

استفاده از رویکردهای دانشی، دارا بودن مهارت های فنی، برخورداری از مهارت های دانشی و مهارت یابی فنی۸
فناورانه، توسعه و گستردگی مهارت های فنی

4. پیامدها

در صورتـی کـه پدیده محـوری بـا موفقیت هدایت شـود، 
تأمین کننـده شـرایط علّـی خواهـد شـد. در واقـع راهبردهـا 
بـرای هدایـت پدیده محـوری پیامدهایـی دارنـد کـه سـبب 
حـل مسـئله علّـی می شـوند. در ایـن پژوهـش پیامدهـا کـه 
بـا تأمیـن آنهـا پیاده سـازی، اهمیـت و توجـه به سـهم داخل 
در صنعـت نفـت و گاز را بیـان مـی دارد دربرگیرندة دو دسـتة 
کلـی برون پیامدی سـهم داخـل و درو ن پیامدی سـهم داخل. 
ایـن دو دسـته اصلـی شـامل یـازده پیامـد )6 برون پیامد و 5 

جدول 4. مقوله های سهم داخل در پیامد

منابعمقوله هامقوله های اصلیرديف

برون پیامدی۱
سهم داخل

صادرات و ارزآوری

سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، برنامة 
اول توسعه، برنامة دوم توسعه، قانون نفت، 
قانون و ظایف و اختیارهای وزارت نفت، 

قانون تشویق و حمایت، سرمایه گذاری خارج

تشویق سرمایه گذاری خارجی

گسترش سرمایه گذاری مشترک

انتقال فناوری

تسهیل همکاری

بهره گیری از فرصت های جهانی

درون پیامدی۲
سهم داخل

رشد اقتصادی

افزایش تولید سرانه

اشتغال مولد

کاهش وابستگی اقتصادی

اقتصاد مقیاس
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بـر اسـاس تحلیـل محتـوای اسـناد باالدسـتی بیشـترین 
تأکید در توسـعة سـهم داخل، ساده سـازی قوانیـن و مقررات، 
نقـش  و  سـرمایه گذاری  ابزارهـای  از  مناسـب  اسـتفادة 
تسـهیلگری دولـت در این زمینه، اسـتفادة صحیح از سـرمایه 
علمـی و اجتماعی و توسـعه فنـاوری و زیرسـاخت رقابت پذیر 
در میـان شـرکت های بومـی ضمـن افزایش توان دیپلماسـی 

عمومـی بوده اسـت.
بـر اسـاس تحلیل محتوای اسـناد باالدسـتی مانند نقشـة 
بازتعریـف و تجدیـد سـاختار  جامـع علمـی کشـور، ضمـن 
کان پروژه هـای نفـت و گاز می تـوان بـه تهیـة بانـک جامع 
طراحـی  و  انسـانی  سـرمایة  توانمندی هـای  از  اطاعاتـی 
سـازوکار همـکاری پاره وقـت نخبـگان، دانشـمندان، اعضای 
هیئـت علمـی، مدیـران و متخصصـان شـاغل و بازنشسـته 
دولتـی و غیردولتـی در قراردادهـای پیمانکاری و مشـاوره ای 

نفـت و گاز بـه توسـعه توانمندی هـای داخلـی پرداخـت.
همچنیـن ضمـن تحلیـل نقشـة جامـع علمـی کشـور، 
برگـزاری همایش هـای بین المللـی با شـرکای معتبـر خارجی 
و ارائـة توانمندی هـای داخلـی در آن همایش هـا می توانـد از 
دیگـر عوامـل توسـعه فنـاوری سـهم داخـل به خصـوص بر 
اسـاس اسـنادی مانند سـند نقشـة جامع علمی کشـور باشـد.

بـر اسـاس اسـنادی ماننـد سیاسـت های کلـی نظـام در 
بخـش انـرژی )کـه نیـاز بـه تکمیـل آن در نسـخه ای جدید 
اسـت و تأکیـد بیشـتر بـر محورهـا و موضوع هـای راهبـردی 
دارد(، اسـناد مناقصه هـا و نـوع قـرارداد پروژه هـا می توانـد به 
طـور کامـل موضوع تـوان داخلـی کاالهای پـروژه را حمایت 
کنـد و سـطح طرح موضوع های حمایتـی از عناوین و بندهای 
کلـی بـه پیوسـت های تخصصـی و تفصیلـی حمایتـی تبدیل 
شـود، به نوعـی که بهانه تراشـی پیمانـکار برای فقـدان تأمین 
کاالهـای پـروژه از سـازندگان داخلـی امکان پذیـر نشـود و از 
صـوری شـدن درصـد داخلی سـازی پروژه ها جلوگیری شـود. 
همچنیـن بـر اسـاس اسـنادی ماننـد قانـون بیشـترین 
اسـتفاده از تـوان فنی و مهندسـی تولیدی، صنعتـی و اجرایی 
کـردن  نوآورانـه  و  فناورانـه  پروژه هـا،  اجـرای  در  کشـور 
مناقصه هـا و خریدهـای دولتـی کـه بـا عنـوان »خریدهـای 
دولتـی نوآورانـه و فناورانـه« نیـز شـناخته می شـود، یکـی از 
اسـت  نـوآوری  نظـام  تقاضـای  نویـن طـرف  سیاسـت های 
کـه می توانـد مکمـل رویکـرد کاسـیک سیاسـت های توان 

داخلـی باشـد. هـدف از خریـد دولتـی نوآورانـه و فناورانـه 
اسـتفاده از ظرفیـت خریدهـای دولتی اسـت و در آن به جای 
تأمیـن کاالهـا و خدمـات عـادی و روزانـه، توسـعة فنـاوری 
و نـوآوری مدنظـر اسـت. بـه دلیـل اجـرای گسـترده و جدی 
فراینـد مناقصـه در سـطح شـرکت های دولتـی، عمومـی و 
خصوصـی، فناورانـه کـردن مناقصه هـا، اسـب زین شـده ای 
اسـت کـه بـه خوبـی می توانـد سیاسـت فنـاوری در مقابـل 
بـازار را اجرایـی کنـد و در مـدت کوتـاه، دسـتاوردهای مهـم 
و عمیقـی بـرای اقتصـاد، صنعـت و فنـاوری کشـور در پـی 

باشد. داشـته 
بـر اسـاس اسـنادی ماننـد قوانین برنامة توسـعة 5 سـاله، 
بـه خصـوص برنامـة توسـعة پنجـم و ششـم نظـام جریـان 
دانـش و اطاع رسـانی، آمـوزش قوانیـن و مقـررات حمایتـی 
بـه سـازندگان از دیگـر موضوع هـای مـورد تأکیـد در اسـناد 
باالدسـتی اسـت. بهتریـن راه حمایـت از سـازندة داخلـی آن 
اسـت که بـه آنها مهـارت الزم بـرای برخورد با سـاختارهای 
را  خـود  حقـوق  از  دفـاع  چگونگـی  و  نفـت  وزارت  متنـوع 
آمـوزش داد. این کار باعث تسـهیل ورود شـرکت های ناآشـنا 
بـا وزارت نفـت بـه عرصة سـاخت کاالهای مورد نیـاز وزارت 

نفـت می شـود. 
بـر اسـاس اسـناد باالدسـتی تدویـن نقشـة راه توانمندی 
فناورانـه و ارتقـای ظرفیـت جـذب بنگاه هـا و بـا توجـه بـه 
کـم  دسـت   و  قـراردادی  نـرم  جنبه هـای  ضعـف  اینکـه 
الزام هـای شناسـایی و ارتباطـی تـا توانایی بنگاه هـا در جذب 
می رسـد،  نظـر  بـه  مشـهود  فناورانـه  یادگیـری  و  فنـاوری 
الزم اسـت وزارت نفـت یـا شـرکت های تابعـة متولـی ماننـد 
شـرکت ملـی نفـت و شـرکت ملـی گاز در ایـن راسـتا نقشـة 
راه توانمنـدی فناورانـه و ارتقـای ظرفیـت جـذب بنگاه هـا را 
تدویـن و بـر اسـاس آن، شـرکت های بخـش خصوصـی را 
ارزیابـی و اعتبارسـنجی کننـد و در قراردادهـای بین المللـی 

مشـارکت دهنـد.
تولیـد  موانـع  رفـع  قانـون  ماننـد  اسـنادی  اسـاس  بـر 
رقابت پذیـر و ارتقـای نظـام مالـی کشـور، یکـی از ضروریات 
برنامه ریـزی در بخـش نفـت و گاز، بازنگـری رابطـة مالـی 
کنونـی دولت و شـرکت های ملـی نفـت و گاز و تنظیم رابطة 
مالـی شـفاف، پایـدار و مشـخص اسـت. در ایـن بازنگـری 
بـازار  از  ریالـی  مالـی  تأمیـن  ماننـد  مـواردی  بـه  می تـوان 
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بـه انبارهـا و سـایت ها بـرای مشـاهده نمونة قطعـه و تجهیز 
سـامانه یکپارچـه و بـه روز اطاعات سـازندگان و یـا ترکیب 
ایـن رویکـرد بـا سـامانه های موجـود وزارت نفـت می توانـد 

باشد. راهگشـا 
بـر اسـاس اسـنادی ماننـد سیاسـت کلـی تولیـد ملـی، 
حمایـت از کار و سـرمایه ایرانـی و نظـر به ضرورت اسـتفاده 
جمعـی،  خـرد  از  اسـتفاده  و  هم افزایـی  و  تعـاون  اصـل  از 
می تـوان توسـعة فرهنـگ مشـارکت و جلسـه های مسـتمر و 
سـازماندهی شـدة مدیران ارشـد بـا انجمن ها و سـندیکاهای 

سـازندگان و تولیدکننـدگان را در دسـتور کار قـرار داد.
بـر اسـاس اسـنادی ماننـد سیاسـت کلـی تولیـد ملـی، 
ضوابـط  و  سیاسـت ها  ایرانـی،  سـرمایة  و  کار  از  حمایـت 
اجرایـی پیوسـت فنـاوری شـرایط عمومـی، سـاختار و الگوی 
قراردادهـای باالدسـتی نفـت و گاز، قانـون رفع برخـی موانع 
تولیـد و سـرمایه گذاری، در خصـوص سیاسـت گذاری توسـعه 
صنعتـی واردی مانند تقویت نقـش حاکمیتی و نظارتی وزارت 
تابعـه، رشـد و توسـعة شـرکت های  بـر شـرکت های  نفـت 
از هزینه کـرد  تأمین کننـدگان داخلـی، حمایـت  مهندسـی و 
مصـارف ریالـی پروژه هـا به منظـور تقویت تولیـد تجهیزات و 
خدمـات داخلـی، انعقاد قـرارداد بین شـرکت ملی نفـت ایران 
و وزارت نفـت بـرای بهره بـرداری از هـر میـدان نفـت و گاز، 
شـکل گیری نهـاد تخصصـی ارزیابـی کیفیت تجهیـزات نفت 
و گاز تحـت نظـارت وزارت نفـت بـرای ایجاد سـازوکار دقیق 
و مشـخص بـرای شـناخت و حمایـت از سـاخت قطعه هـای 
دارای مزیـت اقتصـادی در داخـل و در نهایـت تدوین نقشـة 
تـوان  توسـعة  شـدة  زمان بنـدی  و  عملیاتـی  مشـخص،  راه 
داخلـی در صنعـت نفـت و گاز بـا حضـور تمامـی خبـرگان و 
نهادهـای ذی نفـع نفـت و گاز کشـور را در دسـتور کار قـرار 

 . د گیر
در ادامـه چارچـوب ترسـیمی از عوامـل و شـرایط مؤثـر 
افزایـش سـهم داخـل در اجـرای پروژه هـای فناورانـه صنعت 

نفـت و گاز در قالـب شـکل )1( ارائـه می شـود.

سـرمایه بـا اسـتفاده از ابزارهای مالی متناسـب بـا پروژه های 
نفتـی و توجـه ویـژه به بـورس انـرژی، جذب سـرمایه گذاری 
بـه صـورت انحصـاری از مسـیر انعقـاد قراردادهـای نفتـی از 
سـوی وزارت نفـت به عنـوان طـرف اول قـرارداد و واگذاری 
توسـعه و بهره بـرداری میادیـن نفـت و گاز بـه شـرکت های 
نفتـی اعـم از دولتـی و غیردولتـی اشـاره کـرد. تأمیـن مالـی 
موجـب  داخلـی  سـرگردان  نقدینگی هـای  و  سـرمایه ها  بـا 
شـکل گیری و ارتقـای کسـب وکار در ایـن حوزه می شـود. در 
ایـن خصـوص می تـوان آیین نامـة اجرایـی نحوة مشـارکت و 

تعامـل سـرمایه گذاران داخلـی تدویـن شـود. 
بر اسـاس اسـنادی مانند نقشـة جامع علمی کشـور و نیز 
قانـون برنامـة پنجم و ششـم توسـعه به رسـمیت شـناختن و 
اسـتفاده از سـرریز دانش و تخصص کارشناسـان حوزة توسعة 
تـوان داخلی در سـاختار و فرایندها در ایـن خصوص ضروری 
تـوان داخلـی دارای  بـه نظـر می رسـد. کارشـناس توسـعة 
تخصـص در شـناخت تجهیـزات و قطعـات حوزة کارشناسـی 
خویـش اسـت، به عـاوه بر اسـتانداردهای مرتبط نیز تسـلط 
کامـل دارد و روش هـای بازرسـی، سـاخت، تولیـد و تعمیرات 
را می شناسـد. همچنیـن قوانیـن و مقـررات حـوزة حمایـت از 
سـاخت و مناقصه هـا را همـواره در ذهـن دارد و در تنظیـم 
فنـی قـرارداد و منابـع تأمیـن کاال و بـرای به نتیجه رسـاندن 

سـاخت بـار اول یـک تجهیـز، دارای تبحر کامل اسـت.
بــر اســاس اســنادی ماننــد قانــون رفــع موانــع تولیــد و 
ــن  ــی از مهم تری ــه یک ــه اینک ــه ب ــا توج ــرمایه گذاری ب س
چالش هــای تولیدکننــدگان داخلــی، نبــود تقاضــای مســتمر 
ــرا  ــت؛ زی ــا اس ــوالت آنه ــرای محص ــی ب ــل پیش بین و قاب
ســازندگان داخلــی بــرای ایجــاد ظرفیــت تولیــد خــود بــدون 
ــل  ــد متحم ــه بای ــل توج ــدت و قاب ــی بلندم داشــتن تقاضای
ریســک های فراوانــی شــوند کــه ایــن امــر باعــث خــودداری 

ــن حــوزه شــده اســت.  ــه ای ســرمایه گذاران از ورود ب
یکـی از موانـع اصلـی توسـعة تـوان داخلـی کاالهـای 
وزارت نفـت، مشـکات سـازندگان در اخـذ اطاعـات مـورد 
نیـاز برای سـاخت اسـت. به  عنوان مثال بروشـور دسـتگاهی 
خـاص کـه سـازنده، قصـد سـاخت نمونـة مشـابه آن و یـا 
قطعـه ای از آن را دارد یـا در اختیـار او قـرار داده نمی شـود و 
یا با مشـکات فراوان و اسـتفاده از روش های غیررسـمی در 
اختیـار او قـرار می گیـرد. در ایـن زمینـه اخـذ نمونـه، مراجعه 
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  نفت و گاز پروژه هاي فناورانه صنعتسهم داخل در عوامل و شرايط موثر بر ارچوب ترسيمي هچ .1شكل 
  

  گيرينتيجه
سرمايه ست كه  سهم داخل آن ا صد ياگذار خارجي مكلف الزام  شينميزان معيني از مواد اوليه شود در آالت و ، تجهيزات، ما

كار ة خود بهو آن را در پروژ ندكگذاري خود را از كاالها و خدمات توليد داخل كشور تأمين موضوع سرمايه ةمورد نياز پروژ خدمات

روابط و همكاري موثر 
 الملليبين

 همكاري فناورانه 
-الزامات رويكرد پژوهش

 محوري
توسعه فناوري و زيرساخت 

پذيررقابت  

هاي بوميگيري پتانسيل ظرفيتبهره  
 دانش فناورانه
 سرمايه اجتماعي

 توانمندي ساير كشورها
گذاري گوناگوني ابزارهاي سرمايه  

هاي تشويقيسياست  
سازي فناورانه تجاري  

 نظام جامع حقوق مالكيت معنوي
سازي قوانين و مقرراتساده  

 توان ديپلماسي اقتصادي 
يابي فنيمهارت  

سهم داخل در 
 صنعت نفت و گاز

 برونپيامدي سهم داخل:
صادرات و ارزآوري، تشويق 

گذاري خارجي، سرمايه
گذاري گسترش سرمايه

مشترك، تسهيل همكاري، 
گيري انتقال تكنولوژي، بهره

هاي جهانياز فرصت  

 

 درونپيامدي سهم داخل: 

اقتصادي، افزايش رشد 

توليد سرانه، اشتغال مولد، 

كاهش وابستگي اقتصادي، 

 اقتصاد مقياس

شكل 1. چارچوب ترسیمی عوامل و شرايط مؤثر بر سهم داخل در پروژه های فناورانه صنعت نفت و گاز

نتیجه گیری
الـزام سـهم داخـل آن اسـت کـه سـرمایه گذار خارجـی 
اولیـه،  مـواد  از  معینـی  میـزان  یـا  درصـد  شـود  مکلـف 
تجهیـزات، ماشـین آالت و خدمـات مـورد نیاز پـروژة موضوع 
سـرمایه گذاری خـود را از کاالها و خدمات تولید داخل کشـور 
تأمیـن کنـد و آن را در پـروژة خـود به کار گیـرد. صنعت نفت 
بـه دلیـل برخـورداری از دو ویژگـی مهـم در اختیـار داشـتن 
طرح هایـی بـا مقیـاس بـزرگ و تنـوع زنجیـره فعالیت هـا در 
بخـش باالدسـتی و پایین دسـتی، می توانـد نقـش مهمـی در 

داخلی سـازی و کمـک بـه توسـعة بومـی ایفـا کنـد.

در راسـتای توجـه و اهمیـت بیشـتر بـه مسـئله، پژوهش 
حاضـر تـاش کـرده اسـت بـا توجـه بـه مطالعـه و بررسـی 
اسـناد باالدسـتی در حـوزة سـهم داخـل بـا رویکـرد تحلیـل 
محتـوای کیفـی، دالیـل اهمیـت و توجـه بـه سـهم داخـل، 
عوامـل و مؤلفه هـای سـهم داخـل و در نهایـت پیامدهـای 
آن را شناسـایی کنـد. متناسـب بـا تحلیل های صـورت گرفتة 
پرسـش های  بـه  پاسـخگویی  بـرای  الزم  کدگذاری هـای 

پژوهـش اسـتخراج شـدند. 
هـدف از توسـعة چارچـوب ترسـیمی برای افزایش سـهم 
داخـل در صنعـت نفـت، سرشـماری عوامـل مهمـی اسـت 
کـه بـر توسـعة سـهم داخـل تأثیـر می گـذارد. ایـن عوامل از 
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و در دو سـطح عمومـی و فهرسـت ویـژه بـرای معرفـی 
بـه  تجهیزمحـور  و  پروژه محـور  صـورت  بـه  شـرکت ها 

متقاضیـان صـورت گیـرد؛
ارتقـای فنـاوری  در زمینه هـای  منابـع  و صنایع  نفـت  و گاز . 3

پتروشیمی . و 

ــامل 	� ــوزش ش ــش و آم ــعة پژوه ــرای توس ــنهادها ب پیش

ــت. ــر اس ــوارد زی م

گسـترش  تحقیقـات  بنیادی  و توسـعه ای در دانشـگاه هایی 1. 
کـه رشـته های مرتبـط بـا حـوزه نفـت و گاز دارند؛

تربیـت  نیروی  انسـانی  و تـاش  برای  ایجـاد مرکز جذب  و 2. 
صـدور دانـش  و خدمـات  فنی- مهندسـی  انرژی  در سـطح  

لملل ؛ بین ا
برگـزاری همایش هـای تخصصـی مشـترک ضمـن تعامل 3. 

جامعـة دانشـگاهی و صنعتـی داخلـی بـا شـرکای کلیـدی 
خارجی.

در نهایـت، می تـوان بیـان کـرد نتایـج حاصل از بررسـی 
اسـناد باالدسـتی حاکي از آن است که با توجه بــه اهــدافي 
دنبـال  داخـل  اجـراي سیاسـت های سـاخت  از  کـه کشـور 
مي کنـد، روش هـاي ارتقـای دانـش امـور حقوقی، قـراردادی 
ارتقـای  بین المللـی،  قراردادهـای  در  انـرژی  دیپلماسـی  و 
ظرفیـت جـذب فنـاوری و همـکاری فناورانـه شـرکت های 
داخلـی و نیـز ارزیابـی مدیـران ارشـد صنعـت و نفـت و گاز 
بـر اسـاس شـاخص های توسـعة تـوان داخلـی مـورد توجـه 
اسـت. زیـرا تـوان داخلـی ابـزار صنعتـی اسـت کـه می تواند 
تولیدکننده هـای بومـی را قـادر سـازد فعالیت هـای خـود را 
دسـت کـم تا حـدودی بـا ورودی هـای بومی گسـترش دهند 
و بـه تخصص هـای مدیریتـی و فنـی بین المللـی دسترسـی 

کنند.  پیـدا 

مطالعـات اسـناد باالدسـتی در مـورد سـهم داخـل جمع آوری  
فراینـد  طریـق  از  عوامـل  ایـن  از  تعـدادی  کـه  شـده اند 
مفهوم سـازی  و  مطالعـات  از  کـه  متغیرهایـی  دسـته بندی 
رابطـه آنهـا بـا یکدیگـر در زمینـة صنعـت نفت، شناسـایی و 
طبقه بنـدی  شـده اند. در پایـان پیشـنهادهایی در سـه سـطح 
سیاسـتی، اجرایـی و پژوهشـی ارائه شـده اسـت کـه می تواند 
مـورد اسـتفادة سیاسـت گذاران و فعـاالن در صنعـت نفـت و 

گاز قـرار گیـرد. 
پیشــنهادها در ســطح سیاســتی و کالن شــامل مــوارد زیــر 	�

اســت:

توجـه ویـژه بـه سـهم داخـل، بـا در نظـر گرفتـن زنجیـرة 1. 
ارزش فناوری هـای محـوری و پرکاربـرد صنعت نفت و گاز 
در اسـناد باالدسـتی ملـی، بخشـی و سـازمانی وزارت نفت؛

بـاز تعریـف و از سـرگیری آیین نامه هـا و دسـتورالعمل های 2. 
به گونـه ای کـه  گاز  و  نفـت  فناورانـة حـوزة  قراردادهـای 
در اسـناد مناقصه هـا و نـوع قراردادهـا، موضـوع حمایـت 
از تـوان داخـل مطـرح شـود و قبـل از واگـذاری پروژه هـا 
تـا حـد امـکان فهرسـت تأمین کننـدگان1 پروژه هـا نهایـی 

؛ د شو
شـورای 3.  مجلـس  ماننـد  باالدسـتی  نهادهـای  نظـارت 

اسـامی ضمـن ارزیابـی عملکرد مدیران ارشـد بر اسـاس 
شـاخص های توسـعة فناورانـة تـوان داخل در کنار توسـعه 

و اکتشـاف میادیـن نفتـی؛
الـزام قانونـی گروه مذاکره در قراردادها بر اسـاس سـه بعد 4. 

حقوقـی، تـوان مذاکـره و آگاهی نسـبت به اهمیت توسـعة 
فناورانة تـوان داخل.

ــوارد 	� ــامل م ــی ش ــی و عملیات ــطح اجرای ــنهادها در س پیش

ــر اســت: زی

توسـعه و بازنگری اسـتانداردهای داخلی صنعت نفت و گاز . 1
بـا رویکـرد بین المللـی و صـادرات محـور ضمـن توجـه به 
توسـعه توانمندی هـای مدیریتـی برای شـرکت های بخش 
خصوصـی داخلـی ماننـد برندسـازی بین المللـی، مدیریـت 

مگاپـروژه، مدیریـت دارائی، مدیریت دانـش و ...؛
نفـت . 2 وزارت  کاالی  تأمیـن  شـیوه نامة  بهبـود  و  اصـاح 

به گونه ای کـه فهرسـت تأمین کننـدگان به صـورت متمرکز 

1. Approved Vendor List (AVL)
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