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 چکيده

و  است یکه کاهش فقر در گرو رشد شتابنده و متوازن اقتصادنظر به اینکه در عصر حاضر بر هیچ کس پوشیده نیست 
و  دهایتهد یواکاوبا هدف پژوهش حاضر  این رو ؛ ازنخواهد بود سریم یگذار هیسرما شیافزا به واسطهجز  مهم نیا

پژوهش حاضر  ی. جامعه آماربه انجام رسیداز دیدگاه شپترو  یمیدر صنعت پتروش یگذار هیجذب سرما یها فرصت
با عنایت به کیفی بودن رویکرد پژوهش، حجم نمونه تا حد اشباع در نظر بوده و  8921در سال  شپترو یامور مال کارکنان

از دیدگاه کارکنان شپترو، صنعت نشان داد  ها افتهی. انجام گردید ساختارمند مهیمصاحبه ن باها  آوری داده جمعو  گرفته شد
اهداف و  ،یاسیس ،یا پروژهو  ی، فنیاقتصاد ،یعیطبدسته  7هایی مواجه است که در  پتروشیمی با تهدیدها و فرصت

، عوامل یعوامل اقتصادبه ترتیب عوامل ذکر شده،  نی. از بگیرند میقرار ها و نقاط قوت  و ارزش مخاطرات ها، یاستراتژ
مولفه  یاسیتورم، در عوامل س ولفهم ی. در عوامل اقتصاداند دارا بودهترین نقش را  پررنگ ای و پروژه فنیو عوامل  یاسیس

های توسعه شرکت و  مولفه طرحای  و پروژه فنیو در عوامل  یاسیعوامل س ریو سا یفساد و خط قرمز بوروکراس
 گذاری های جذب سرمایه ترین تهدیدها و فرصت پررنگهای موجود در فاز خرید و اجرا  پذیر و پروژه های سرمایه شرکت

 اند. بوده

 گذاری، صنعت پتروشیمی. ها، جذب سرمایه تهدیدها، فرصت: یديکل واژگان

 

 مقدمه

 یاساس یمانع یهای مولد اقتصاد تیگذاری در فعال به سرمایه یعموم اندک حال توسعه عالقه در یاز کشورها یاریدر بس
با  یبه عنوان کشور رانیا(. 9282، 8)عبداللطیف و اسچمیتز دیآ یبه شمار م یاقتصادآن توسعه ی رشد و در پ ریدر مس

قرار دارد که  یطیامروز کشور در شرا گام بردارد. یصنعت توسعه ریدر مس ستیبا یو بالقوه فراوان م یعیمنابع و امکانات طب
های اول تا چهارم توسعه، اقدامات  برنامه یاست. ط یخصوص بخش تیبا محور یتوسعه صنعت ازمندین یاز هر زمان شیب

توان به پرداخت  در کشور صورت گرفت که از آن جمله میگذاری  و جذب سرمایهرشد  یبرای متعدد یتیو حما یزشیانگ
. با نمود ها اشاره و امثال آن یاتیهای مال تیمعاف مت،یارزان ق یدینهادهای تول یواگذار ،یحیهای ترج نرخ با التیتسه

؛ به نقل از میرزاخانی و نوری، 8911زاده،  )کریمداشت  یادیاقدامات در عمل با انتظارات فاصله ز نیا جیحال، نتا نیا
8929). 
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 یميصنعت پتروشدر  یگذار هیجذب سرما های واکاوی تهدیدها و فرصت 

  از دیدگاه کارکنان شپترو

 
 صدیقه حيدری

 . ایران ساوه، اسالمی، آزاد دانشگاه ساوه، واحد گیری، اندازه و سنجش دکتری دانشجوی
heydari_ss@yahoo.com  
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گذاری در آن )چه  صنعت پتروشیمی که عضوی از بخش خصوصی است نیز از این قاعده مستثنی نبوده و جذب سرمایه
ساله دارد و  ۰2در ایران قدمتی باشد. این صنعت  گذاری خارجی( حائز اهمیت ویژه می گذاری داخلی و چه سرمایه سرمایه

و با احداث  8909در سال  رانیا یمیپتروش عیصنا یت ملشرک سیبا تاس؛ پیدایش آن گردد شمسی برمی 8992به دهه 
های پتروشیمی رازی،  مجتمع جادیبا اآن نیز  گسترش اولیه. دیآغاز گرد 8909در سال  رازیش ییایمیکود ش دیواحد تول

)دوره  دیهای توسعه پتروشیمی شیراز آغاز گرد آبادان، پازارگاد، کربن اهواز )ایران(، خارک، فارابی، بندرامام و طرح
به د این صنعت بر هیچ کس حتی جهان پوشیده نبوده است؛ مرحله رکو (.8909 -03، 8907-۰8، 89۰9-۰3های  سال

متوقف شد  زیامام ن احداث پتروشیمی بندر لیتکم اتیو عمل دیبه حداقل رس دیتول ،یلیاز جنگ تحم یعلت مسائل ناش
 یاجرا آن طی مرحله تجدید حیات و بازسازی. ادامه داشت رازیتمام از جمله طرح گسترش ش مهیهای ن طرح لیتکم یول

امام و ...( باعث شد که  های بندر معتمج لیاصفهان، اراک و تکم یمیساله اول و دوم توسعه )پتروش های برنامه پنج طرح
دوره  نیر اد، گفته شده مرحله جهش و تثبیتد. در خصوص ن برستُ ونیلیم 89برنامه دوم به  یانیدر سال پا دیتول

 نیا زیهای متما یژگیحرکت کرد. و یبه سمت استقرار در کالس جهان یمیهای سوم، چهارم و پنجم توسعه( پتروش )برنامه
و  ینفتریغ یدر صادرات کاالها یمیصنعت پتروش گاهیارتقاء جا دات،یو ارزش تول دیتول ینظر از جهش و فزون دوره صرف
ملی صنایع پتروشیمی  شرکت. باشد در منطقه و جهان و ... می رانیا یمیپتروش گاهیجا یارتقاء نسب ،یمل تصاددر سهم اق

تمامی تالش و همت خود را به کار بسته تا با دستیابی به موقعیت برتر و حداکثر  ،یا های توسعه مدت برنامه یدر ط
چنین حضوری، تغییرات های نسبی کشور حضوری موثرتر، در منطقه و جهان بدست آورد. نماد  استفاده از مزیت

گذاری، ارزش افزوده و سهم در تولید ملی،  چون تولید، صادرات، سرمایه ،ها و متغیرهای اقتصادی بنگاه شاخص
 انیدر پا دیو تول یاسم تیظرف زانیکه م یصادراتی است. به طور ای و گستردگی بازارهای هدف های منطقه مشارکت

درصد و  ۰/98به  ینفتریدر صادرات غ یمیو سهم پتروش دین بالغ گردتُ ونیلیم 08و  32به  بیبه ترت 8929سال 
شرکت )پورتال  صنعت در اقتصاد کشور است نیا گاهیجا گر انیکه ب دیدرصد رس 0/92به  یصادرات محصوالت صنعت

  .ی(میپتروش عیملی صنا
گذاری خواهد  مستلزم افزایش سرمایه های فرایند توسعه،تردیدی نیست که افزایش تولید به عنوان یکی از نخستین گام

هایی در علم اقتصاد مطرح است که علت توسعه نیافتگی برخی کشورها را کمبود سرمایه و  بود و به همین دلیل، نظریه
دانند. افزون بر پیامدهای کالن اقتصادی گذاری می گذاری پنداشته و دور باطل کمبود تولید را ناشی از نبود سرمایه سرمایه

شود، زیرا افزون بر حفظ قدرت خرید ای مطلوب قلمداد میگذاران نیز پدیده گذاری، این مقوله از دیدگاه سرمایه ایهسرم
شود تا ارزش زمانی پول و پاداش ناشی از تاخیر مصرف نیز مدنظر قرار گیرد. به همین دلیل پول در برابر تورم، سبب می

نیاز حیاتی برای پیشرفت محسوب  ای سرمایه موضوعی ضروری و پیشی عرضه و تقاضگذاری از هر دو جنبه سرمایه
  (.9283، 1)فاب و اوبینا شودمی

یک واحد اصلی در باالدست، ماده اولیه واحدهای  ای است که معموالً تولید محصوالت پتروشیمی به گونهاز سویی دیگر، 
کند. صنعت پتروشیمی از  اتیلن را تامین می نیاز واحدهای پلیکه با تولید اتیلن  کند، مانند واحد الفین دیگر را تولید می

تواند به عنوان موتور حرکت اقتصاد  های صنعت می کننده سایر بخش زا است که به عنوان تغذیه صنایع مادر و اشتغال
ی در این گذار های این صنعت، حجم باالی سرمایه . از جمله مشخصهکند کشورهای در حال توسعه نقش اساسی را ایفا 

ی این  گذاری عظیم، به بررسی عمیق نیاز دارد و باید با توجه به وضعیت فعلی و آینده صنایع است. توجیه هرگونه سرمایه
شوند، در تمامی کشورها، توسعه  داری محسوب می صنعت صورت گیرد. از آنجا که صنایع پتروشیمی، صنایع ریسک

گذاری کاهش یافته و  گیرد تا ریسک سرمایه الحظات خاص صورت میها و م ها مبتنی بر یکسری اولویت پتروشیمی
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در این پژوهش با عنایت به مطالب ذکر شده،  (.8927ها نماید )اعتمادی و امامی،  ی سود بیشتری را نصیب شرکت حاشیه
مورد  کارکنان شپترو دگاهیاز د یمیدر صنعت پتروش یگذار هیجذب سرما یها و فرصت دهایتهدتالش بر این بود تا 

 .واکاوی قرار گیرد
 

  پژوهش ۀنيشيپ
جهت  یمال یها الکتر با استفاده از نسبت - یا شبکه لیتحل یبیمدل ترک هیبه ارا یقی( در تحق8923و همکاران ) ینیحس

نسبت  اریرمعیسه ز دادنشان  جیاند. نتا در دوران پسابرجام پرداخته رانیا یمیدر بخش پتروش یخارج یگذار هیجذب سرما
وزن بوده در  نیشتریب یدارا یبه حقوق صاحبان سهام و نسبت جار یجار یبه حقوق صاحبان سهام، نسبت بده یبده

 یمیاصفهان، پتروش یمیپتروش یها شرکت زین یبند رتبه ظرخواهد داشت. از ن یبند را در رتبه یاثرگذار نیشتریب جهینت
 .داشتندقرار  یبعد یها در رتبه هیاول تا سوم را کسب کرده و بق یها رتبه بیبه ترت یفاراب یمیفجر و پتروش
گذاری مستقیم خارجی در کشورهای در حال توسعه:  ( در تحقیقی روند نابرابری درآمد از سرمایه9283) 8پاردتکاساب

گذاری  سرمایه بیشترتواند  رویکرد پویایی سیستم را مورد بررسی قرار داده است. نتایج نشان داد زمانی که یک منطقه می
مستقیم خارجی را از منطقه دیگری جذب کند، دستمزد کارگران در آن منطقه افزایش خواهد یافت و مردم بیشتر به این 

شود. با این حال، هنگامی که نرخ بیکاری پایین است،  منطقه حرکت خواهند کرد که باعث ایجاد نابرابری درآمد می
تواند نابرابری  یابد. سیاست حمایت از انتقال کارگران می یابد و نابرابری درآمد کاهش می دستمزد هر دو منطقه افزایش می

 .یابد درآمد را کاهش دهد، اما دستمزد نیز کاهش می
 یکان عیدر بخش صنا یخارج میگذاری مستق های سرمایه نهیشناخت زم( در تحقیقی 928۰و همکاران ) 9بودزینسکی

. پرداختند یخارج میگذاری مستق عوامل موثر در سرمایه یگذار به ارزش یا با طرح پرسشنامه ها ی پرداختند. آنفلزریغ
 یگذار که درصدد کسب نظرات خبرگان و متخصصان در خصوص ارزش بود نیپرسشنامه ا یژگیاز و ذکر است، انیشا

 یگذار ارزش؛ شده است فیتعر یگذاری خارج آنچه که بعنوان عوامل موثر در امر سرمایه یگذار چون ارزش یعوامل
آنچه که  یگذار ارزش ؛شود می یو فن یمال ،یهای اقتصاد زهیانگ تیو تقو یگذار خارج هیسرما تیکه باعث حما یعوامل

 یگذار خارج هیسرما دگاهیکه از د یعوامل یگذار ارزش؛ میا نموده فیتعر یگذاری خارج ها و الزامات سرمایه بعنوان مشوق
؛ شده است فیتعر یگذاران خارج جذب سرمایه درآنچه که بعنوان عوامل موثر  یگذار ارزش؛ است تیاهم یدارا

در فراهم آوردن  یاقدامات اصالح یگذار ارزش ی وگذاری خارج ها و مشکالت جهت سرمایه تیمحدود یگذار ارزش
 .یگذاری خارج های سرمایه نهیزم

ای است که آن را یکی  ی رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی به اندازهگذاری برا سرمایه اهمیتبه مطالب ذکر شده،  عطف
تواند  قوی برای رسیدن به توسعه کرده است، اما باید به یاد داشت که به همان میزان که توجه به این امر میهای  از اهرم

دی پیش آید، بنابراین باید موجب شود افت اقتصا اندتو باعث شود اقتصاد رشد یابد و شکوفا شود، توجه نکردن به آن می
گذاری و عوامل مهم موثر موجود در  گفت که رشد اقتصادی و افزایش رفاه عمومی، در بلندمدت، بدون توجه به سرمایه

گذاران  گذاری و عوامل مهم در محیط فعالیت سرمایه محیط آن ممکن نیست. مطالعه دقیق تجزیه و تحلیل سرمایه
های سرگردان و تورم کاهش یافته، اشتغال افزایش یابد و از طرف دیگر،  یحجم نقدینگ از یک طرف موجب شود واندت می

است که  یا ژهیو گاهیجا یدارا رانیا یمیصنعت پتروش گذاران افزون گردد. باعث شود مدیریت بهتر شده، ثروت سرمایه
 ییایجغراف تیبه منابع خوراک، موقع یمیپتروش عیصنا یکیو نزد ینفت و گاز در کشور، سهولت دسترس یوجود منابع غن

های   نهیآزاد )سهولت صادرات، کاهش هزهای  به آب یو اروپا، دسترس ایآس یبه بازارها یو امکان دسترس رانیممتاز ا
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وجود بازار رو به رشد  ،یمیپتروش یبا توجه به مصارف قابل توجه آب در واحدها اینقل(، امکان استفاده از آب در  و  حمل
 یها اتیمندرج در قانون مال یدیتول یها طرح یبرا یاتیمال یها تیاز معاف یو برخوردار یمیمحصوالت پتروش یداخل

 (. 8923)یعقوبی،  باشد یخصوص مناطق محروم کشور از آن جمله م در میمستق
 

 شناسی پژوهش روش
)تونگ،  کند تحقیقات کیفی پیروی میگزارش نتایج این مطالعه از معیارهای تلفیقی گزارش رهنمودهای کیفی برای 

 (. 9292و همکاران،  9؛ به نقل از باقیرتان، چستون، هویی، چاکون9227، 8ساینس بوری و کرایج

( که با تحلیلی سیستماتیک به کشف فرآیندهای 8222با نسخه اشتراوس و کوربین ) یابی تئوری زمینهدر این پژوهش از 
پرسنل  هیجامعه پژوهش شامل کل .به عنوان روش مناسب برای مطالعه، استفاده شدنهفته در پسِ تعامالت تأکید دارد 

های پژوهش را تشکیل دادند. ابتدا با استفاده از  نفر، نمونه 09بود. در این مطالعه،  8921شپترو در سال  یامور مال
قرار گرفتند. سپس براساس  در هر دو جنسیت زن و مرد مورد مصاحبه پرسنلاز  نفر 92گیری مبتنی بر هدف،  نمونه
های خاص پدیدار شده در هر کدام از طبقات و نیاز به اشباع در درون طبقات،  ، طبقات، ویژگیپژوهشهای حاصل از  داده

ها استفاده شد.  همچنین از روش مصاحبه آنالین برای تکمیل داده. مورد دیگر نیز صورت گرفت 89نمونه گیری نظری از 
های مورد نظر را یافته و پس از کسب توافق الزم جهت انجام مصاحبه و شرکت در مطالعه  نمونه ه،پژوهشگران این مقال

 .ندبه مصاحبه اقدام نمود
بود. با توجه به آنالین بودن  9ی عمیق نیمه ساختارمند فردی ها در این مطالعه، مصاحبه روش اصلی برای جمع آوری داده

ها در یک جلسه انجام شد. استفاده از تکنیک  مصاحبه، میزان تحمل، اطالعات و تمایل شرکت کنندگان؛ تمامی مصاحبه
0مقایسه مداوم

۰ها ها، طبقات نوظهور و مفروضات مستخرج از یادآورنویسی بین داده 
3های در عرصه و یادداشت 

به  
روش تجزیه د. نها در هر طبقه ادامه ده گیری نظری را تا اشباع داده کرد تا فرآیند نمونه هی مید جهت ان مقالهپژوهشگر

ای باز، محوری و انتخابی اشتراوس و کوربین به عنوان رویکرد پایه  و تحلیل در این پژوهش، روش کدگذاری سه مرحله
به  (9228)ایوز،  ایه تحلیل اشتراوس و کوربین استکه یک الگوی ترکیبی با پ 7به همراه الگوی عملیاتی تعدیل شده ایوز

عنوان چارچوب عملی هدایت تجزیه و تحلیل مورد کاربرد بوده است. البته در این مطالعه، برخی از قسمتها از قبیل شرایط 
 .علّی و مداخله ای، مورد تلطیف و تعدیل پژوهشگر قرار گرفت و تحت عنوانِ شرایط درزیر طبقات آمد

منظور تاکید بر  ها استفاده شد که بدین یا استحکام داده 1ین روایی و پایایی مطالعه از صحت سنجی، ریگوربرای تأم
بین و  های مقایسهشد. همچنین تأکید بر  گیری نظری، دقت در کدگذاری و دسته بندی می نوشتن یادآورهای متعدد، نمونه

اینکه قابلیت تعمیم تئوری خلق شده به بستر و  برای شد. می 82و تنوع 2ها جهت تقویت صحت سطح دقت میانِ داده
های مطالعه گواه این  گیری نظری با حداکثر تنوع نیز انجام شد که تنوع نمونه تر باشد نمونه زمینه ی تحت مطالعه مناسب

  (.9220، 88)جوئن باشد مسئله می

                                                           
1
  Tong, Sainsbury & Craig 

2
  Baghirathan, Cheston, Hui, Chacon 

3
  Semi-structured In-depth Individual Interview 

4
  Constant Comparison 

5
  Memoing 

6
  Field Notes 

7
  Eaves 

8
  Rigor 

9
  Diversity 

10
  Accuracy 

11
  Jeon 
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پژوهشگری که ارتباطی با پژوهش  ها را به بود؛ به این معنی که داده 8راهی برای ارزیابی همسانی نیزنظارت خارجی 
گیرد؟ وقتی که  ها همین نتیجه را می ها دارد؟ آیا او نیز از این داده تا ببینیم آیا او نیز درک مشابهی از داده داده ،نداشته

گردید و  های مشابهی استخراج می های پژوهش به پژوهشگر دیگری داده شد یافته ها و یادداشت گزارشات و دست نوشته
  ها نیز تأمین گردد. شد تا بدین وسیله تعیین با عینیت داده تر واقع می موارد مورد اختالف مورد بازنگری دقیق

9و تناسب 9پذیری جهت تأمین انتقال
های مشابه؛ نتایج پژوهش در  ها و محیط تعمیم نتایج حاصله به سایر گروه یا قابلیت 

اند، قرار  و اساتید در عرصه و اعضاء هیات علمی که در پژوهش حاضر مشارکت کننده نبوده مهندسیناختیار تعدادی از 
رائه یک سری تجربیات و ها، ا پذیری و تناسب آن نیز بررسی شود. حاصل این روند، ضمن تأیید یافته گرفت تا انتقال

بازنگری ناظرین شامل استفاده از نظرات تکمیلی  .ها به کار گرفته شد های تکمیلی بود که در فرآیند تحلیلی داده دیدگاه
ها توسط مشارکت کنندگان، اساتید و همکاران آشنا به تحقیق کیفی بوده است. با تمرین  همکاران، مرور دست نوشته

قیت و حساسیت پژوهشگر در روند پژوهش سعی در رعایت معیار مقبولیت پژوهشگر به عنوان احساس پاسخ گویی، خال
یک جزء اساسی در تحقیق کیفی شده است که نظارت اساتید همکار روش تحقیق کیفی در این مهم نیز نقش اساسی 

 .داشته است
 

 های پژوهش یافته
نفر )مرد(  97نفر مشارکت کننده،  09نشان داد که از بین کنندگان در پژوهش شناختی شرکتهای جمعیتبررسی ویژگی

نفر دارای مدرک  1قرار داشتند. از نظر سطح تحصیالت نیز  9۰-۰۰کنندگان در بازه سنی نفر )زن( بودند. شرکت 3و 
رصد % د70/73نفر دارای مدرک کارشناسی ارشد بودند. در خصوص سابقه اشتغال نیز  80نفر کارشناسی و  87کاردانی، 

 اند. سال داشته 82سابقه باالتر از 
 ،یاسیس ،یا و پروژه یفن ،یاقتصاد ،یعیطبعامل  7مولفه در قالب  09های حاصل از مصاحبه نشان داد تعداد  تحلیل داده

بر جذب سرمایه گذاری در شرکت پتروشیمی آبادان تاثیرگذار  ها و نقاط قوت مخاطرات و ارزش ها، یاهداف و استراتژ
هستند. از بین این عوامل برخی تاثیر مثبت )به عنوان مثال منابع طبیعی( و برخی تاثیر منفی )به عنوان مثال عوامل 

 (.8سیاسی( بر جذب سرمایه گذاری اِعمال می کنند )جدول 
 

 کارکنان شپترو دگاهیاز د یميدر صنعت پتروش یگذار هیجذب سرما یها و فرصت دهایتهدکدگذاری  :(0)جدول 
 کد باز کد محوری کد هسته ای

ت
ص

تهدیدها و فر
 

ی
ب سرمایه گذار

ی جذ
ها

 

 منابع طبیعی
 تکرار( 13)

 طیمح تیجذاب

 انرژی

 موقعیت

 اقتصادی
 تکرار( 089)

 یاقتصاد یها استیس

 آزادی اقتصادی

 بازاراندازه 

 خصوصی سازی

 صادرات

 سرمایه گذاری داخلی

 رشد تولید ناخالص داخلی

                                                           
1
  Dependibility 

2
  Transferability 

3
  Fitness 
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 نرخ ارز

 تورم

 هزینه نیروی کار

 تولید صنایع

 نیروی کار ماهر

 بازگشت سرمایه

 تجارت آزاد

 های مناسب زیرساخت

 پذیری و بازار رقابتی رقابت

 ای فنی و پروژه
 تکرار( 891)

 یفن یاقدامات اصالح

 یا گرفته پروژه صورت یتهایفعال

 پذیر های سرمایه شرکت طرحهای توسعه شرکت و

 در فاز خرید و اجراموجود های  پروژه

 باشد یم یو مهندس یکه در فاز مطالعات یهای پروژه

 باشند یم یمنابع مال نیکه در مرحله تأم یهای پروژه

 سیاسی
 تکرار( 99۰)

 فساد و خط قرمز بوروکراسی

 ثباتی سیاسی، اجتماعی و نظامی بی

 های بی رویه دولت دخالت

 ها و قوانین اضافی محیط کسب و کار حمایت

 سیاستهای حمایتی از اشتغال

 کیفیت نظارتی

 عدم خشونت

 امنیت سرمایه گذاری

 حاکمیت قانون

 سایر عوامل سیاسی

 ها اهداف و استراتژی
 تکرار( 09)

 اهداف کالن

 های کالن استراتژی

 مخاطرات
 تکرار( 28)

 نقاط ضعف

 تهدیدها

 شرکت سکیر

 ها و نقاط قوت ارزش
 تکرار( ۰۰)

 ارزش ها و باورها

 نقاط قوت

 
 

از دیدگاه کارکنان شود  ( نمایش داده شده است. همانگونه که مشاهده می8) جدولهای حاصل از تحلیل کیفی در  یافته
 83. این متغیر در صنعت پتروشیمی داردگذاری  را در جذب سرمایه ها تهدیدها و فرصتمتغیر اقتصادی بیشترین شپترو، 
 دیتول رشدی، داخل یگذار هیسرما، صادراتی، ساز یخصوص، بازار اندازهی، اقتصاد یآزادی، اقتصاد یها استیسمولفه )

، آزاد تجارت، هیسرما بازگشت، کار ماهر یروین، عیصنا دیتول، کار یروین نهیهز، تورم، ارز نرخی، ناخالص داخل
ی( را پوشش داده است. دومین متغیر، متغیر عوامل سیاسی بوده که و بازار رقابت یریپذ رقابتو  مناسب یها رساختیز

، دولت هیرو یب یها دخالتی، و نظام یاجتماع ،یاسیس یثبات یبی، و خط قرمز بوروکراس فسادمولفه ) 82پوشش دهنده 
 تیامن، خشونت عدمی، نظارت تیفیک، از اشتغال یتیحما یهااستیس، کسب و کار طیمح یاضاف نیو قوان ها تیحما

ای بوده است که این  پروژهفنی ی( بوده است. سومین متغیر عوامل اسیعوامل س ریسا، قانون تیحاکمی، گذار هیسرما
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های  توسعه شرکت و شرکت طرحهایی، ا گرفته پروژه صورت یهاتیفعالی، فن یاقدامات اصالحمولفه ) 3عامل 
که در  یهای پروژهو  باشد یم یو مهندس یکه در فاز مطالعات یهای پروژه، موجود در فاز خرید و اجرا های پروژه، پذیر سرمایه

 دهد. ( را پوشش میباشند یم یمنابع مال نیمرحله تأم
 

 گيری  نتيجهو  بحث
کارکنان  دگاهیاز د یمیدر صنعت پتروش یگذار هیجذب سرما یها و فرصت دهایتهد یپژوهش حاضر واکاو یهدف اصل

 اند. به منظور بوده 8921شپترو در سال  یپرسنل امور مال یجامعه آمار وبوده  ای تئوری زمینهشپترو با استفاده از 
های حوزه  در این تکنیک با مطالعه پژوهشبهره گرفته شد.  ساختارمند مهیمصاحبه ن تکنیک ها از آوری داده جمع

خبره در حوزه  8۰گذاری در صنعت پتروشیمی، سواالت جهت دهنده انتخاب و در یک چک لیست تهیه و به  سرمایه
س از بررسی و اصالح، چک لیست نهایی جهت انجام ( جهت بررسی ارائه شد. پشپتروصنعت پتروشیمی )مطالعه موردی: 

سازی و رسیدن به حد  امین مصاحبه به حد مطلوب رسید اما جهت غنی فرایند مصاحبه تهیه گردید. فرایند مصاحبه در سی
بر  سازی ها به طول انجامید و پس از پیاده دقیقه مصاحبه 287نفر باقیمانده هم مصاحبه به عمل آمد. جمعا  89اشباع از 

کد  7کد باز شناسایی شد که پوشش دهنده  09ها شد. در نتیجه تحلیل انجام شده  روی کاغذ، اقدام به تحلیل داده
مخاطرات و  ها، یاهداف و استراتژ ،یاسیس ،یا و پروژه یفن ،یاقتصادعوامل  ،یعیطبمنابع "تحت عنوان  محوری

بیشترین فراوانی را داشته که نشانه  یعوامل اقتصادشده،  بودند. از بین کدهای گزینشی حاصل "ها و نقاط قوت ارزش
به آن اختصاص داده  اول تیاولوباشد از این رو  گذاری می جذب سرمایه نقش مهم آن در ایجاد تهدید و یا فرصت

از این رو اولویت دوم به این  اند بیشترین فراوانی را داشته "یاسیعوامل س"پس از عوامل اقتصادی، کد گزینشی  شود. می
. در عوامل داد به خود اختصاصرا  تیاولو نیسومنیز براساس فراوانی  یا پروژهفنی و عوامل متغیر اختصاص داده شد. 

فنی و و در عوامل  یاسیعوامل س ریو سا یمولفه فساد و خط قرمز بوروکراس یاسیتورم، در عوامل س ولفهم یاقتصاد
 نیهای موجود در فاز خرید و اجرا اثرگذارتر پذیر و پروژه های سرمایه ای توسعه شرکت و شرکته مولفه طرح یا پروژه
 ی ندهیو آ یفعل تیبا توجه به وضع دیدارد و با ازین قیعم یبه بررس م،یعظ یگذار هیهرگونه سرما هیتوج اند. ها بوده مولفه

توسعه منابع  جادیموفق و ا یگذار هیبه منظور سرما تیاولو ی. اختصاص منابع موجود به منابع داراردیصنعت صورت گ نیا
 است.  یرها ضرو آن یو رقابت ینسب تیکشور با توجه به مز عیدر صنا

 پيشنهادها

گذاری در صنعت پتروشیمی را  های جذب سرمایه تهدیدها و هم فرصتهم  ،پژوهش حاضر های یافتهتوجه به اینکه  با
ای به این عوامل داشته و در صدد بهبود  شود توجه ویژه فعال در این حوزه پیشنهاد می به مسئولین نمایان نموده است؛
 این عوامل برآیند.

 
 منابع

 ،بررسی مورد) پتروشیمی صنعت در توسعه استراتژی فرآیند بررسی ،(8927) ،پگاه اقلیمی، امامی ،محمدمهدی اعتمادی 
 و کارآفرینی کنفرانس هفتمین و مدیریت و حسابداری المللی بین کنفرانس یازدهمین ،(مرجان پتروشیمی شرکت
 . اشراق مهر همایشگران شرکت تهران، باز، های نوآوری

 ،از استفاده با الکتر -ای شبکه تحلیل ترکیبی مدل ارایه ،(8923) ،موسی احمدی، ،لیال نظری، ،سیدمحمد حسینی 
 بین کنفرانس سومین پسابرجام، دوران در ایران پتروشیمی بخش در خارجی گذاری سرمایه جذب جهت مالی های نسبت
 .اردبیلی مقدس دانشگاه تهران، صنایع، مهندسی و مدیریت المللی

http://www.jamv.ir/


www.jamv.ir  
ISSN: 2645-4572 

 چشم انداز حسابداری و مدیریتفصلنامه 

                                                                                                                                 (سوم )جلد0444 بهار  ،44، شماره 4دوره 
 

93 

 

 ،صنعت بخش در گذاری سرمایه ریسک افزایش عوامل ترین مهم شناسایی ،(8929) ،عباس نوری، ،حسن میرزاخانی 
 . 01-99 صص ،(82 و 2) ماه، دی و آذر اقتصادی، مجله ،آنها منفی آثار کاهش منظور به راهکارهایی ارائه و ایران

 ایران اقتصادی رشد بر خارجی مستقیم گذاری سرمایه اثربخشی در گاز و نفت نقش، (8923) ،معصومه مقدم، یعقوبی 
 رشت، مدیریت، و اقتصاد المللی بین کنفرانس دهمین ،var برداری رگوسیون خود رهیافت از استفاده با تحریمها از پس

 .رشت واحد اسالمی آزاد دانشگاه
 Abdel-Latif, A., Schmitz, H. (2010), The Politics of Investment and Growth in Egypt", 

Working Paper 546, Economic Research Forum. 2. 

 Baghirathan, S., Cheston, R., Hui, R., Chacon, A., Shears, P., & Currie, K. (2020). A 

grounded theory analysis of the experiences of carers for people living with dementia from 

three BAME communities: Balancing the need for support against fears of being 

diminished. Dementia, 19(5), 1672-1691. 

 Budzinski O., Schaimijeva E., Gumerova G., Jasper J. (2015). Understanding the areas of 

direct foreign investment in the non-metallic mineral sector, Working Papers 100/10, 

University of Southern Denmark, Department of Sociology, Environmental and Business 

Economics. 

 Eaves, Y. D. (2001). A synthesis technique for grounded theory data analysis. Journal of 

advanced nursing, 35(5), 654-663. 

 Fab. O. O., Obinna S. A. (2016). The Task of Attraction and Retention of Academic Staff in 

Nigeria Universities, Journal of Management and Strategy, Sciedu Press, 7(2), 9-20. 

 Jeon, Y. H. (2004). The application of grounded theory and symbolic interactionism. 

Scandinavian journal of caring sciences, 18(3), 249-256. 
 

 

 

 

 

http://www.jamv.ir/

