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  چكيده

ترين اهداف و الزامـات در توسـعه ايـن    از مهم، يكي وسعه فناوري در بخش باالدستي نفتت
 انجـام در ايـن زمينـه   كـه  اي هاي گسـترده گذاريها و سرمايهتالش . باوجوداستكشور صنعت 
هـايي از ايـن صـنعت،    و همچنـان در بخـش   تاكنون با موفقيـت چنـداني همـراه نبـوده    گرفته 

انتقال و توسعه فنـاوري در   بررسي موانعهدف اصلي اين مقاله شود. هايي مشاهده ميوابستگي
شناسـانه بـه آن   تحليلي و با نگاهي آسيب -بخش باالدستي صنعت نفت، كه با رويكرد توصيفي

هايي كه بـه شناسـايي ابعـاد و    دهد عالوه بر تحليل. نتايج پژوهش نشان ميخواهد شدپرداخته 
به فضاي دروني، ساختاري بايست موارد مربوط مي ،پردازندهاي موثر بر انتقال فناوري ميمولفه

موانعي نظيـر   توان از ميو نهادي توسعه فناوري در اين صنعت نيز توجه كرد، لذا در اين راستا، 
هـاي  هـاي نـوآوري، شكسـت   شدگي نهادي، شكسـت شـبكه  قفل، كمبود ظرفيت جذب فناوري

حـوزه   سيستمي، عدم توجه به سطوح و اجزاي فناوري، عدم توجه به نقش بازيگران مختلف در
نقـاط تمركـز    عنوان (بههاي نوآوري ي اين صنعت و عدم توجه به نقش واسطهها فناوريتوسعه 

اين مقاله در تبيين موانع عدم موفقيت كشور در امر انتقال و توسعه فناوري در بخش باالدستي 
  . ) نام بردصنعت نفت
  JEL: L24, O14, Q49بندي طبقه
سعه فناوري، باالدستي نفت، انتقال فناوري در صـنعت  انتقال فناوري، تو ي:هاي كليد هواژ

  نفت، قراردادهاي نفتي
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  مقدمه - 1

فناوري و توسعه آن در پيشبرد اهداف صنعت نفت از چنان جايگاهي برخوردار است 
رود. در هـاي اصـلي قراردادهـاي باالدسـتي نفتـي بـه شـمار مـي        كه يكـي از مطلوبيـت  

وزي انقالب اسالمي تاكنون، بـه صـورت مسـتقيم و    قراردادهاي نفتي ايران از قبل از پير
اي كـه در قراردادهـاي   غيرمستقيم به موضوع انتقال و توسعه فناوري اشاره شده به گونه

به اين موضوع پرداختـه و در قراردادهـاي جديـد     »O«بيع متقابل، پيوستي تحت عنوان 
است. با وجود چنـين  ، اين امر را تحت پوشش قرار داده »N«، پيوست )IPC(نفتي ايران 

اتي، هنوز هم بحث توسعه فناوري در صنعت نفت كشور، نيازمند تمركـز و تقويـت   تأكيد
پذير نخواهد دقيق است كه اين مهم، جز با شناسايي موانع انتقال و توسعه فناوري امكان

  بود.
در امـر انتقـال و توسـعه     د، عـدم موفقيـت كامـل   رسهر چند در نگاه اول به نظر مي

يعنـي  (، ناشي از ضعف موجود در قراردادها است صنعت نفت در بخش باالدستي يفناور
ولـي   )،هـا نپرداختـه  قرارداد نسبت به اين موارد سكوت كرده يا به صورت دقيـق بـه آن  

هـاي  كه نـه تنهـا مقـام   دهد  از گذشته تاكنون نشان ميبررسي قراردادهاي نفتي كشور 
بلكه در برخي از قراردادهـا،   ،اندتفاوت نبودهبي آناري و اجرايي كشور نسبت به گذ قانون
تـوان قضـاوت اوليـه در مـورد     . لذا ميمسئله شده استبه اين نيز فراواني  و توجه تاكيد

شـود را  هاي قراردادي از خود قرارداد ناشي مياينكه تمامي مشكالت مربوط به مطلوبيت
ان درك، توانـايي تجزيـه و   زير سوال برد و اين چنين در نظر گرفت كـه بسـته بـه ميـز    

هاي موجود در قراردادها، حداقل در مقام بيان تحليل مسائل و آشنايي طرفين از ظرفيت
ها نيازمنـد تـاملي مجـدد در    به اين مسائل پرداخته شده ولي تحقق كامل اين مطلوبيت

  .  باشد مي سازوكارهاي اجرايي و نظري
منظـور   بـه ، رويكردهـاي گونـاگوني   با توجه به اهميت توسعه فناوري در صنعت نفت

بـه  زا كـه بـه نـوعي    . هر چند هر دو  رويكـرد اكتسـاب درون  دستيابي به آن وجود دارد
در طـول   ،تكيـه بـر انتقـال فنـاوري     بازا و رويكرد برون اشاره داردتوسعه دروني فناوري 

ها چـه از  هاي علمي و تحقيقاتي در اين زمينهاند ولي همچنان فعاليتزمان توسعه يافته
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نشـان   ١هـاي متعـدد  جنبه نظري و چه در عرصه عملي در حال توسـعه اسـت. بررسـي   
حقـوقي نظيـر اصـالح     زمينههاي متعدد چه در ها و تالشريزيرغم برنامهدهد، علي مي

هـاي  بهبود سازوكارهاي دروني نظير ايجـاد شـبكه  زمينه قراردادهاي باالدستي و چه در 
ر صنعت نفت كشور با توفيق چنداني همراه نبـوده و همچنـان   نوآورانه، توسعه فناوري د

  اين صنعت وجود دارد.   نويني ها فناوريهاي قابل توجهي به ويژه در  وابستگي
شناسي علل عدم موفقيت كشور در امر انتقـال و توسـعه فنـاوري و شناسـايي     آسيب
انتقال و  هايجاد بسترگامي جهت رفع اين موانع و اي عنوان بهتواند اي آن ميموانع ريشه

ه فناوري موفق محسوب شود. هدف پژوهش حاضر، تحليل موانع انتقـال و توسـعه   عتوس
بـه   ،فناوري در صنعت نفـت كشـور اسـت و از ايـن رهگـذر در مقـام تحليـل و تبيـين        

بنـدي اوليـه از   شناسي اين امر خواهد پرداخت، لذا در ادامـه، پـس از ارائـه طبقـه     آسيب
انتقال و توسعه فناوري (چـه در صـنعت نفـت و چـه در غيـر آن)،       سطوح تحليل موانع

توصيفي  -. پژوهش حاضر از نوع تحليليخواهد شدبندي اين موانع اقدام  به طبقهنسبت 
ي پيشـين، از ابـزار مصـاحبه و نظـرات     هـا  پـژوهش مطالعـات و   است كه پس از بررسي

در شـناخت واقعـي فضـاي    توانـد  خبرگان نيز بهره جسته است. نتايج اين پژوهش، مـي 
  ساختاري آن جهت انتقال و توسعه فناوري مفيد باشد.-صنعت نفت و الزامات نهادي

  

  سطوح تحليل موانع انتقال و توسعه فناوري -2

 ،ترين مفاهيمي كه با امـر انتقـال و توسـعه فنـاوري گـره خـورده اسـت       يكي از مهم
اوري محقـق  ره انتقـال فنـ  عمـالً جـوه   . در صورت عدم تحقق اين مهماست» يادگيري«

ي انجـام  ها پژوهشد كه انتقال فناوري رخ نداده است. نگاهي به توان ادعا نمونشده و مي
دهد نوع تحليـل متخصصـان در   گرفته پيرامون علل عدم تحقق انتقال فناوري نشان مي

نگـاه از بيـرون و نگـاه از درون صـورت     شناسي موانع، در دو سـطح كلـي   راستاي آسيب
  شود. ها اشاره مي طور مختصر به آن كه در ادامه بهگرفته 

  

 

؛ دفتر 1392؛ درخشان، 1395؛ باقري مقدم، 1393.  از جمله: معاونت پژوهش و فناوري وزارت نفت، 1
 1391زاده و همكاران، ؛ فرتوك1384ها، همكاري
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  سطح اول: نگاه از بيرون

ي صورت گرفته پيرامون عوامل و موانع موثر بر انتقال فنـاوري،  ها پژوهشبسياري از 
يـك   عنـوان  بهاند كه در زمان احصاي اين عوامل يا موانع تجزيه و تحليلي بيروني داشته

و در صدد شناسايي اين عوامل يا موانع  وضوع نگريستهگر پسيني به مگر/تحليلمشاهده
اند، به عبارت ديگر، در اين رويكـرد، تحليـل پديـده از بيـرون بـه درون صـورت       بر آمده

  شود.  هاي دروني خود فرآيند نميگر وارد تحليلو تحليل گيرد مي

  سطح دوم: نگاه از درون

موانـع  و  ن به شناسـايي عوامـل  ي اندكي با رويكرد، تحليل از دروها پژوهشهر چند 
انـد ولـي نتـايج ايـن     آمـده آنهـا بر انتقال و توسعه فناوري پرداختـه و در صـدد احصـاي    

تـوان   . البته ميقابل اتكاي بيشتر استسطح اول هاي  نتايج پژوهشنسبت به  ها پژوهش
در موانع انتقـال و توسـعه فنـاوري را    يابي عوامل و هاي مربوط به علتليلترين تحدقيق

سطح سوم كه رويكـردي دوجانبـه از درون بـه بيـرون و بـالعكس دارد، جسـتجو كـرد.        
پديـده اقـدام   » فهـم «كوشد با نگاهي عميق، پيش از احصاي عوامل، بـه  سطحي كه مي

) فهم هر پديده را مقدمه شـناخت و  1394نمايد. بسياري از نهادگرايان از جمله استرم (
هاي نهادگرايانـه  ها، تجزيه و تحليلاين تحليل كلدر دانند، تصميم درباره آن پديده مي

  مورد توجه است.
  

  موانع انتقال و توسعه فناوري: تحليل از بيرون

ولـي   اند ارزشمند هستنداكثر موارد پرداختهاز اين نظر كه به احصاي  ها پژوهشاين 
حليل است به ايـن  ناكارآمدي آنها در مقام ت ،هاوارده به اين نوع از تحليل ايرادترين مهم

، شناسايي عوامل به صورت حـداكثري بـوده و معمـوال    ها پژوهشمعنا كه در بيشتر اين 
موانع از خبرگان دانشگاهي استفاده شده و  بندي اين عواملجهت اعتبارسنجي و اولويت

كند. معلولي خاصي تبعيت نمي -است، لذا لزوماً منطبق بر واقعيت نيست و از نظام علي
گرفتـه كـه    انجامهاي مختلفي از اين عوامل بنديطبقههاي گوناگون  ر پژوهشدتاكنون 

  شود.ها اشاره ميدر ادامه به يكي از آن
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  )1394بندي عوامل موثر بر انتقال فناوري (اكبري و همكاران، طبقه -1جدول 

بندي  دسته
  كلي

  هاي مرتبطزيرمولفه

عوامل 
  دانشي

انايي تبديل دانش نظري به دانش عملي، آشـنايي مـديريت بـا    برخورداري از دانش فني پايه، تو
سازي مـدل انتقـال بـا شـرايط بـومي و محلـي سـازمان        هاي انتقال فناوري، توانايي بوميمدل

، مشـخص  يهاي بعـد گيرنده، توانايي مستندسازي فرآيند انتقال جهت استفاده بهينه در انتقال
پيشـين در زمينـه انتقـال فنـاوري، برنامـه       كردن جايگاه فنـاوري در چرخـه عمـر آن، تجربـه    

راستا بودن مدل انتقـال فنـاوري بـا اهـداف و     بندي شده مناسب جهت انتقال فناوري، هم زمان
  بنيان بودن سازمانمحور بودن سازمان، دانشراهبرد سازمان، پژوهش

عوامل 
  سازماني

هـاي  جهـت خلـق ايـده    تناسب ساختار سازماني با مدل انتقال فناوري، ايجاد محـيط مناسـب  
هزينـه،  مـالي كـم   تـأمين بهـره يـا   جديد، ايجاد ساختار سازماني پويا، توانايي دريافـت وام كـم  

برخورداري از پشتوانه مناسب مالي سازمان، توانايي افزايش سهم بازار توسط سـازمان، توانـايي   
سب در سازمان، قدرت سازي مناهاي سازمان، فرهنگقابليت ءافزايش سود و بازده، توانايي ارتقا

نفوذ در داراي روابط گسترده، ذي و پذيري مديريت، برخورداري سازمان از افراد مشهورو ريسك
مـورد  ، فضاهاي سياسي و مدني، داراي پشتوانه اقتصادي و مالي و برخوردار از اطالعـات خـاص  

كنان، بـرآورد  دهي مناسب به كارنظر، سيستم پاداش قابلاعتماد بودن سازمان از سوي صنعت 
  هاي انتقال فناوري توسط سازمانواقعي هزينه

عوامل 
  فناورانه

توانايي سازمان در تعمير و نگهداري تجهيزات مورد نياز در فناوري مـورد نظـر، توانـايي اداره و    
افزاري و ...، ايجـاد  سازي مناسب در سازمان اعم از ظرفيت انساني، سختفناوري، ظرفيت ءارتقا

هاي حد پژوهش، انتخاب مدل انتقال متناسب با فناوري، امكان دستيابي به پيشرفتو توسعه وا
  جديد پس از انتقال

عوامل 
  ارتباطي

توانايي برقراري ارتباط موثر دو سازمان، سابقه آشنايي و ارتباطات پيشين دو سازمان، تشابهات 
جـذب افـراد متخصـص و     فرهنگي بين دو سازمان، توانايي بازاريابي فناوري مـورد نظـر، تـوان   

توانمند، توانايي جلب اعتماد پيمانكاران صنعتي، موجه بودن مدل انتقال از سوي افراد سـازمان،  
  كنندگانتأمينارتباط با 

آموزش 
نيروي 
  انساني

آموزش متناسب با نيازهاي صنعت مورد نظر، انتخاب افراد متخصص بومي، آموزش فراگير همه 
  نگي كار تيمي در سازمانكاركنان درگير، ايجاد فره

شناخت 
محيط 
  فيزيكي

نقش دولت در ايجاد كشش تقاضا در فناوري مورد نظر، حمايت مالي دولت، حمايـت دولـت از   
تغيير دولت و راهبردهـاي آن بـر انتقـال فنـاوري، دادن اسـتقالل       تأثيرتحقيق و توليد داخلي، 

سـازي قـوانين   وي فنـاوري، بهينـه  بيشتر به سازمان از سوي دولت، امنيت حقوقي مالكيت معن
سازي قوانين ثبت اختراع، ايجاد ساختار حقوقي يكپارچه در سطح متناسب با نياز صنعت، بهينه

الملل)، سازگاري فناوري مورد نظر بـا مسـائل و    الملل (قواعد حقوقي مشترك در فضاي بينبين
ز ساير كشورها، تناسب هاي محيط زيستي، فضاي سياسي مناسب، عدم الگوبرداري امحدوديت

مدل انتقال با شرايط خاص نظير تحريم، ايجاد بازار محرك و مناسب در فناوري و صنعت مورد 
اي در كمـك بـه اداره   هاي تخصصـي و مشـاوره  المللي كشور، نقش سازماننظر، نوع روابط بين

مرتبط با صنعت  نقش ستادهاي نهاآهاي ديگر و مشاوره با فناوري، استفاده از تجربيات سازمان
  مورد نظر در انجام تحقيقات
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هاي مربوط به موانع توسـعه فنـاوري   و با همين اوصاف، زماني كه به تجزيه و تحليل
 2 اي از آن در قالـب جـدول   كنند كـه نمونـه  پردازند به مواردي از اين نوع اشاره ميمي

  ارائه شده است:
  

  بندي نويسندگان)بندي موانع انتقال فناوري (جمعدسته -2جدول 

  مصاديق  موانع بندي كليدسته

موانع مربوط به 
  اتمؤسس

 پـذيرش فقدان منابع مـالي و انسـاني، فقـدان پشـتوانه در مـديريت جهـت       
عـدم  ، بنـدي شـده  هاي نـوين، فقـدان يـك فراسـاختار مـدون و طبقـه       ايده

  گيرندگان، مقاومت در برابر پذيرش و تغييرپذيري قوانين و تصميم انعطاف
موانع ناشي از منابع 

  تكنولوژي
كنندگان، عدم تطبيـق مناسـب فنـاوري بـا     عدم فهم دقيق نيازهاي دريافت

  كنندهمحيط انتقال، عدم ارائه كافي و كامل مستندات و اطالعات به دريافت
موانع ناشي از 
  رفتارهاي انساني

ه و نـد گير ههاي زباني، عدم عالقـ ناسازگاري فرهنگ، مشكالت ناشي از تفاوت
  دهنده، متغيرهاي انساني نظير حسادت و ... در انتقال دانش فني

  
مشخص است، عوامل گوناگوني كه  ها پژوهشكه از نوع ورود اين دسته از  گونه همان

تـرين ضـعف در چنـين    ولي مهـم  اند، در يك انتقال فناوري موفق موثرند شناسايي شده
، تبيينـي مناسـب از عوامـل و موانـع     يي، نگاه حاكم به آنهاست كه در نهايـت ها پژوهش

ي از اين نوع، برخورداري از ها پژوهش كشورمثال، در  عنوان بهشود. موفقيت حاصل نمي
هـاي مطـرح در فنـاوري مـورد     المللي و تعامالت گسترده با كشورها و شركتروابط بين

الزامـات   انعنـو  بهگذاري و مواردي از اين نوع را هاي مالي و سرمايهنظر، عدم محدوديت
هـاي نقـض متعـددي از    در حالي كه مثال ،نددان مييك انتقال و توسعه فناوري مناسب 

اند وجود دارد، يكي پيشرفت فناورانه در صنايعي كه هيچ يك از شرايط مذكور را نداشته
هـاي  از اين موارد، توسعه صنايع دفاعي و موشكي در ايران است كه همواره تحت تحريم

هـا  توسعه و پيشرفت كشور در اين حوزه، قابل مقايسـه بـا سـاير حـوزه     ه وليبودشديد 
  ).1391زاده و همكاران، نيست(رجوع به: فرتوك

هايي بود كه تمركز اصلي آنها بر اسـتخراج  توضيحات ارائه شده در اين بخش، تحليل
از  ، به منظور تبيينـي بهتـر  ها پژوهشمولفه قرار داشت و هر چند توجه به اين نوع  -بعد

محيط و عوامل محيطي موثر بر انتقال و توسعه فناوري مفيد و الزم است ولي بـا توجـه   



    187  ... باالدستي صنعت نفتبررسي موانع انتقال و توسعه فناوري در بخش  
  

 

به پيچيدگي عوامل دروني عرصه فناوري و متغيرهاي انساني موثر بر آن، كـافي نيسـت،   
هـاي صـورت گرفتـه از درون صـنعت جهـت      ها و تحليللذا بخش بعدي مقاله به تبيين

  كند.ها را در صنعت نفت ارائه ميردي از آنپردازد و مواتوسعه فناوري مي
  

  موانع انتقال و توسعه فناوري: تحليل از درون

كه اشاره شد، سطح تحليلي ديگر در اينجا، نـوع ورود از درون بـه بيـرون     گونه همان
است. در اين سطح از تحليل، فرآيند انتقال فناوري، فراتر از مالكيت فيزيكي تجهيزات و 

شـود. بـه عبـارت ديگـر     مـي  محسـوب ط با اسـتفاده از ايـن تجهيـزات    هاي مرتبمهارت
براي صنعتي شدن تلقـي شـوند و بـه     يبرتوانند راه مياني وارداتي، لزوماً نميها فناوري

هـا بـه وقـوع    ي از مهارتبرخطور كلي، انتقال فناوري صرفاً با انتقال تجهيزات و آموزش 
(رفـت و   ه بـه نـوعي يـك تحليـل دوجانبـه     پيوندد. در تحليل از درون به بيرون كـ نمي

بايست به فهم خود پديده پرداخت و چه برگشت از درون به بيرون و بالعكس) است، مي
هـاي  بسا، جنبه احصاي عوامل/موانع را نداشته باشـد و در پـي تشـريح فرآينـد و ضـعف     

  ساختاري و محتوايي آن، طي فرآيند انتقال و توسعه فناوري است.
اسـت.  » يـادگيري « ،گيـرد  مـي مي كه در اين سطح مورد تحليل قرار ترين مفهومهم

است. از آنجا » يادگيري«ترين فرآيند در نوآوري، و مهم» ايروابط شبكه«موثرترين نهاد 
اي عميق در زنـدگي اجتمـاعي دارد، روابـط اجتمـاعي نظيـر      كه يادگيري تعاملي، ريشه

موجـود در نـوآوري،   » عـدم اطمينـان  «كننـد.  اعتماد، اعتبار و شناخت اهميت پيدا مـي 
ــز در   ــت را ني ــا و خالقي ــر باوره ــواملي نظي ــألهع ــي مس ــد (وارد م  & Lundvallكنن

Christensen, 2004 (هـاي گذشـته، ذيـل مفهـوم     و تحليـل  هـا  پـژوهش تمركـز   بيشتر
گيرند در حالي كه مفهوم كليـدي در امـر انتقـال و توسـعه فنـاوري،      قرار مي» آموزش«
  ت و نه آموزش.  اس» يادگيري«

به منظور پيشبرد بحث، آشنايي با مفاهيم همپايي فنـاوري و راهبردهـاي يـادگيري    
)DUI(1 ) وSTI( 2 لذا در ابتدا بـه توضـيح    .ضروري است» يادگيري«و البته خود مفهوم

هاي نوآوري )، نظام1997( . بر اساس نظر الندوالپردازيمهر يك از اين مفاهيم اقدام مي

  

 

1. Doing, Using & Interacting 
2. Science & Technology Innovation 
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ي هـا  روشبك اصلي هستند. تفاوت بين اين دو سـبك ناشـي از تفـاوت در    داراي دو س
يادگيري و جريان دانشي موجود در آنهاست. از طرف ديگر انواع دانـش موجـود در يـك    

و  3، دانش چرايـي 2، دانش چگونگي1سيستم فناورانه داراي چهار نوع كلي: دانش چيستي
در نظـام نـوآوري عبارتنـد از:     ي يـادگيري هـا  روش. همچنين انواع است 4دانش كيستي

و  7، يـادگيري در حـين تعامـل   6، يادگيري در حين انجام كار5يادگيري در حين جستجو
هاي نوآوري و با توجـه بـه   . با توجه به انواع يادگيري در نظام8يادگيري در حين استفاده

ن و ، راهبردهاي متفاوتي بـراي صـنعتي شـد   ها فناوريكشور در هر پيشرو يا پيرو بودن 
شـود. اسـتراتژي تحـرك بـراي رسـيدن بـه       توسعه فناوري و نوآوري طراحي و اجرا مـي 

شود)، فرآيندي است كـه  (البته از عبارت جهش/همپايي فناوري نيز استفاده مي 9فناوري
(يادگيري از طريق عمـل، اسـتفاده و    DUIاز يادگيري  در آن، كشورها به دنبال حركت

يري از طريق نوآوري علم و فناوري) هستند. در واقع ايـن  (يادگ STIتعامل) به يادگيري 
كند و به دنبال رسـيدن بـه مرزهـاي دانشـي     استفاده مي DUIراهبرد، ابتدا از يادگيري 

  است.  STIموجود در جهان و نيل به يادگيري 
راهبـرد مشخصـي ميـان انـواع دانـش       ،) مشـخص اسـت  1كه در شـكل (  گونه همان
هـاي نظـام نـوآوري وجـود دارد كـه      مرتبط بـا آن و سـبك   ي يادگيريها روشفناوري، 

  هاي مفاهيم مرتبط با توسعه فناوري است.دهنده بخشي از پيچيدگي نشان

  

 

1. Know-What 
2. Know-How 
3. Know- Why 
4. Know-Who 
5. Learning by Searching 
6. Learning by Doing 
7. Learning by Interacting 
8. Learning by Using 
9. Catch-up 
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  هاي نظام نوآوريي يادگيري فناوري و سبكها روشارتباط بين انواع دانش فناوري،  - 1شكل  

 

ري)، پيشـنهاد  با توجه به رويكردهاي تحرك براي رسيدن به فنـاوري (جهـش فنـاو   
در پايين دست صنعت نفت مورد استفاده بيشتري قـرار گيـرد، در    DUIشود رويكرد مي

اين استراتژي توسعه توانمندي تكنولوژيك با توسعه توانمندي تكنولوژيكي فرآيند شروع 
دانـش  «توانمنـدي از   ارتقـاء يابـد.  و به توسعه توانمندي تكنولوژيك محصول ارتقاء مـي 

در  ،انجامـد محصـول مـي  » دانش چرايي«شروع شده و به دخالت در  محصول» چگونگي
حالي كه در باالدست صنعت نفت به علت طوالني بودن مدت قراردادهـا، امكـان اجـراي    

) نيز به مقايسـه  3در ادامه و در جدول ( وجود دارد. DUIو  STIهاي همزمان استراتژي
  پردازد.ي ميهاي نظام نوآورو الزامات هر يك از سبك ها ويژگي

   

 دانش چرايي

 دانش چيستي

 يادگيري در حين جستجو

 دانش كيستي

 ونگيدانش چگ

 يادگيري در حين انجام كار

 يادگيري در حين استفاده

 يادگيري در حين تعامل

STI 

DUI 

 دانش فناوري

Technological 
Knowledge 

 يادگيري فناوري

Technological 
Learning 

رويكرد توسعه در نظام 
 نوآوري
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  هاي نظام نوآوري به تفكيكو ملزومات هر يك از سبك ها ويژگي -3جدول

  )1393؛گزارش معاونت پژوهش و فناوري وزارت نفت، 1395(باقري مقدم، 

 STI DUI 
  يادگيري از طريق عمل، استفاده و تعامل  يادگيري از طريق جستجو هافرضپيش
ــعه   اهداف ــق و توس ــت تحقي ــزايش ظرفي و اف

هــا و افــزايش ارتبــاط بــين شــركت   
 هاپژوهشگاه

ــزايش   ــازماني و اف ــادگيري س ــزايش ي اف
ــدگان و   ــين توليدكننـــ ــاط بـــ ارتبـــ

 كنندگان مصرف

ات تحقيقاتي، مؤسسها، مراكز و دانشگاه بازيگران اصلي
بنيان كوچـك، مراكـز   هاي دانششركت

ــوآوري، رشــد، صــندوق هــاي توســعه ن
 سرمايه خطرپذير

هـا،  نيان بـزرگ، بانـك  بهاي دانششركت
هاي فنـاوري،  هاي صنعتي، پاركشهرك
هـاي  هاي مادرتخصصـي، واسـطه  شركت
 فناوري

ي هــــا ويژگــــي
 فناوري

 ي رشد يافته و بالغها فناوري ي نوظهور در محصوالتها فناوري

 فناوري فرآيند توليد فناوري محصول (توسعه در محصول) توانمندي فناورانه

نوع دانش توليـد  
 شده

نش چرايي، دانـش آشـكار و جهـاني،    دا
 بنيان (مبتني بر تحقيقات)دانش علم

دانش چگونگي، دانش ضمني و پنهـان و  
بومي، دانش مهندسي بنيان (مبتنـي بـر   

 عمل)

از دانشگاه به صنعت، عموما از داخل بـه   نحوه ارتباطات
 خارج، انتقال تكنولوژي افقي

از صنعت به صنعت، عمومـا از خـارج بـه    
 نتقال تكنولوژي عموديداخل، ا

  
در كنار مواردي كه مطرح شد، در بحث شيوه اكتساب فناوري در صنعت نفت، توجه 

1به سطح بلوغ فناوري نيز ضروري است. مطـرح شـدن مفهـوم    
TRL     بـه معنـي سـطح

سـنج  سطح است در زمـان  9داراي  TRLآمادگي فناورانه در اين راستا قابل توجه است. 
اصلي، سنجش سطح آمادگي فناوري مقياس بـا اسـتفاده از رنـگ     ي و در مدلگير هانداز

ها از سـبز تـا قرمـز و محـيط ميـان ايـن دو بـا رنـگ زرد         شوند كه اين  رنگتعيين مي
شوند و پس از تعيين سطح بلوغ فناوري در قالـب سـطحي معـين بـا رنـگ      مشخص مي

ايـاالت   توسـط دو نهـاد بسـيار مهـم در     TRLتعريف اصـلي   شوند.مشخص گزارش مي
  صورت پذيرفته است. 3و ناسا 2متحده شامل وزارت دفاع اياالت متحده آمريكا

  

 

1. Technology Readiness Level 
2. United States Department of Defense 
3. National Aeronautics and Space Administration 
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بندي از گزارش: راهنماي ارزيابي سطوح فناوري، سطوح آمادگي فناوري (جمع - 4جدول 
 )2015ناسا: 

 شرح مرحله سطح آمادگي فناوري

ســــطح اول: اصــــول و  
 هاي اوليه ايده

تحقيقات علمي در اين مرحله به دانش  ،است نخستين سطح آمادگي و بلوغ فناوري
براي مثال مقاالت علمي حـوزه فنـاوري را در    گردد مي اي منتهيكاربردي و توسعه

 توان فرض نمود. مي اين مرحله

سطح دوم: مفاهيم فناوري 
گيري و كار به و مواردي كه
 اند. عادي شده

اوليه بهره برداري و كاربرد با معرفي اصول  سطح، قبالً اختراع صورت گرفته ودر اين 
البته بهره برداري در ايـن مرحلـه تقريبـي و مفهـومي      .يك فناوري قابل انتظار است

است و تحليل با مالحظه دقيقي در اين خصوص وجود ندارد. مثال اين مرحله شامل 
 دانش فني استخراج شده از يك مقاله علمي است.

سطح سوم: كاربرد دقيق و 
ــر   ــي بــ ــي مبتنــ علمــ

ي رسـمي يـك   هـا  ژگيوي
 فناوري شناخته شده

اين مرحله شامل  .گيرند مي انجاماي در ادامه يكديگر تحقيقات فعال و مولد و توسعه
سنجي الزم ي آزمايشگاهي است تا اعتبارها مطالعات دقيق علمي و تحليلي و بررسي

 مثال اين مرحله شامل اجزاي غير بهم آميخته يك مطالعه تحقيقـاتي  .صورت پذيرد
  .اند هدر حوزه فناوري است كه هنوز رسمي و اعالم نشد

ــزاي و   ــارم: اج ــطح چه س
شده اوليه  تأييدهاي نمونه

 آزمايشگاهي

ه گيرد، البتـ  وري آماده به كار شكل ميبا كنار هم قرار گرفتن اجزاي يك سيستم فنا
مثال اين مرحله تكميل شدن يك جـزء   هنوز سطح اطمينان و عملياتي پائين است

 افزاري براي آزمايش نهايي در سيستم فناوري است. سخت

ــزا و   ــنجم: اجـ ــطح پـ سـ
شـده در   تأييدهاي   نمونه

عمــل در محــيط مشــابه/  
 مرتبط

د اجزاي اوليـه يـك   شو با انجام آزمايشات تكميلي سطح اطمينان باالتري حاصل مي
بـراي   فناوري در ابعاد و دقت واقعي و غير آزمايشگاهي تهيه شده و در كنار يكديگر

مثال اين مرحله نيز آزمـايش نهـايي يـك ماشـين      .اند هآزمون نهايي واقعي مهيا شد
 است.

ــم:  ــطح ششـ ــدل  سـ مـ
سيستمي و نمايش نمونـه  

و در ابعاد  تأييداوليه مورد 
 واقعي

مدل نمايشي و محصوالت كامل نسل اول نمونه  اوليه كه خروجي سطح ششـم بـه   
 شـود.  مياند را شامل ا موفقيت آزمون شدهمحيط واقعي ب و البته در آيند ميحساب 

مثال اين مرحله يك محصول معرفي شده نسل اول در يك نمايشگاه است كـه ايـن   
 گيري مطمئن در محيط نمايشگاه را نيز داراست.كار به محصول قابليت

گيري كـار  بـه  سطح هفتم:
سيستمي فنـاوري نمونـه   
اوليه در محيطي متفـاوت  

 از محيط اوليه آزمايشي

 كـار  به حصول فناوري در يك محيط عملياتي متفاوت با شرايط اوليه آزمون واقعيم
نيازمنـد وجـود    و يدآ مي اين مرحله كه سطحي بلوغ يافته به حساب .شود مي گرفته

گيري سيستم كامل فنـاوري واجـزا   كار به يك محيط و فضاي عملياتي متفاوت براي
هواپيمـا يـا خـودروي جديـد در     مثال اين مرحله شامل آزمـايش يـك    .در آن است

  محيطي متفاوت و واقعي است
ــتم    ــتم: سيس ــطح هش س
ــل   ــي كام ــي و واقع حقيق
شده و قابل بهـره بـرداري   

 با اطمينان باال

دراين مرحلـه ارزيـابي و    .ي مختلف استها وضعيتفناوري آماده بهره برداري تحت 
ل اجـرا و انتقـال   يك مجموعه قاب صورت بههاي نهايي پايان يافته و سيستم آزمايش

مورد اسـتفاده در هـر شـرايط جنگـي       مثال اين مرحله تسليحات .مورد تصور است
  است.

سطح نهم: موفقيـت يـك   
فناوري در مرحلـه آزمـون   

 عملياتي كامل

عمليـاتي كامـل كـه باعـث رفـع       ي شبيه بحـران و ها وضعيتگيري واقعي در كار به
درصـدي را در پـي    100مينـان  هاي نهايي يك سيستم فناوري گرديده و اطاشكال

گيري مثمر ثمـر  كار به مثال اين مرحله مانورهاي نظامي و موفقيت در .خواهد داشت
 ي تسليحاتي در آنهاست.ها فناوريتجهيزات و 
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دارند اكتساب و جذب فناوري از كشورهاي ) بيان مي1394مقدم و همكاران (ميري 
 ءساني و فيزيكي، مستلزم يادگيري موثر و ارتقاان گذاريبه سرمايه پيشرفته، عالوه بر نياز

فناورانه و نوآورانه است، ضمن اينكه بايد گفت، يـادگيري مـاهيتي وابسـته بـه مسـير و      
، يـادگيري رخ  اي كه با گذر زمـان و انباشـت دانـش   تجمعي در طول زمان دارد، به گونه

و تقليد نيسـتند.   دهد، لذا الگوهاي تخصصي شدن به سهولت و به سرعت قابل تغييرمي
ي جديـد اسـت،   هـا  فنـاوري كننده مواجهه مناسـب كشـورها بـا    در واقع آنچه كه تعيين

  .باشد ها ميآن» قابليت يادگيري«
انتخاب يك رويكرد مناسب براي توسعه نوآورانه فناوري، بسيار دشوار اسـت. امـروزه،   

تحليل » خطي«ورت فرآيند نوآوري تغيير كرده و مدل سنتي كه فرآيند نوآوري را به ص
سـازي   كرد و آغاز آن را از مرحله تحقيق و توسـعه و پايـان آن را در مرحلـه تجـاري    مي
. در تحليل سيستمي فرآيند نوآوري نيز دو رويكرد ديگر كاربرد چنداني ندارد ،دانست مي

هاي پشتيبان نوآوري بوده و توجه اصلي بر سازمان تأكيدافراطي وجود دارد كه در اولي، 
ها را در اولويت دانسـته  دانند و دومي، تعامل با بنگاهلي را در نقش علم و دانشگاه مياص

كه ايـن دو مكمـل    ، الزم به ذكر استداندو فرآيند نوآوري را صرف ارتباط با صنايع مي
فرآيند نوآوري توجه دارنـد.   يك از رويكردهاي فوق تنهاهر  كه باشند درحالي مييكديگر 
  پردازد.يسه رويكردهاي مختلف در اين زمينه ميبه مقا 5 جدول 
  
: 1391فرآيند نوآوري (خداداد حسيني و همكاران،  مقايسه رويكردهاي مختلف به - 5جدول 

105(  

مدل خطي   
  نوآوري

  مدل سيستمي نوآوري
  رويكرد گسترده  رويكرد محدود

كــــانون توجــــه 
 ارذگ سياست

تحقيق و توسعه 
  بنيادي

ساختار نهادي 
  رسمي

  هابنگاه با ادگيري تعامليي

ــورد   ــاوري مـ فنـ
  توجه

صنايع با فناوري 
  HT(1(باال 

صنايع با فناوري 
  )HT( باال

  )HT( باالصنايع با فناوري 
   LMT(2( متوسط و پايين  صنايع با فناوري

 DUIو  STI STI STI  سبك نوآوري  

 گيــــريجهــــت
  سياستي

حمايت از 
  تحقيق و توسعه

 تأمين
  هازيرساخت

  ايقوانين بازي و روابط شبكه بهبود

  

 

1. High Technology 
2. Low & Medium T. 
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يـادگيري  «با توسعه جايگـاه مفهـوم يـادگيري در حـوزه انتقـال و توسـعه فنـاوري،        
يكي از محورهاي اصلي توانمندسازي فناورانه مطـرح شـد. البتـه ايـن      عنوان به» فناورانه

كـه   باشـد  مـي رو مفهوم در كشورهاي در حال توسعه، حداقل با دو واقعيت مشخص روبه
هـا در كشـورهاي در   كشورهاي توسعه يافته، فراگيري چنداني ندارد. اول آنكه: بنگـاه در 

حال توسعه، چه از نظر مرزهاي دانش و چه از نظر دانشي كه در كشورهاي توسعه يافته 
هستند. دوم آنكـه:  مواجه كمبود دانش فناورانه  با ،تواند گردآوري شودوجود داشته و مي

هاي پيـرو بـراي   ه، ماهيتي پويا دارد. به عبارت ديگر، بايد شركتفرآيند يادگيري فناوران
و پيشـرفته   نـوين ي هـا  فناوريهاي فناورانه خود به طور مداوم متقاضي توانمندي ارتقاء

(ميـري مقـدم و    هـاي پيشـرو كـاهش يابـد    باشند تا شكاف فناوري ميان آنها و شـركت 
ين ااكتساب از سوي ديگر بر است و زينهبر و هالبته اين امر، زمان .)20: 1394همكاران، 

  قابليت نيز، الزامات خاص خود را دارد.
هم  زيراموضوع يادگيري فناورانه در كشورهاي در حال توسعه، ابهامات فراواني دارد، 

اينكـه  دارد و هـم  نيـاز  اي ويـژه  شرايط و ملزومـات مفهوم يادگيري و شرايط تحقق آن، 
و  ينظر زمينههايي در پيچيدگيبروز ب موجعه فناوري، پيرو در امر توس -شرايط پيشرو

انجـام گرفتـه    اي به منظور تبيين و حل اين ابهاماتمطالعات گسترده د.شخواهد  يعمل
همپـايي و مطالعـات تجربـي يـادگيري     اول شـوند:   بندي مـي كلي طبقه گروهدر دو  كه

تحليل نقـش نهادهـا در    فناورانه در كشورهاي در حال توسعه كه با رويكرد نهادگرايي و
توانمندسـازي  دوم پردازنـد و  امر توسعه فناوري در كشورها به بررسي توسعه فناوري مي

 تأكيـد هـاي توانمندسـازي فناورانـه    فناورانه در كشورهاي در حال توسعه كـه بـر مـدل   
  ).  21-20: 1394(ميري مقدم و همكاران،  كنند مي

تـوان در چنـد حـوزه    را مـي حال توسعه  هاي مورد نياز براي كشورهاي درتوانمندي
ي جايگزين موجود و انتخاب بهتـرين گزينـه،   ها فناوري: جستجو براي كلي بررسي نمود
در فناوري جهت استفاده موفق از آن و تبـديل مـواد اوليـه بـه      خصصكسب مهارت و ت

آن  محصول، انطباق و سازگاري فناوري به منظور همخواني با شرايط توليد و توسعه آتي 
هـاي مهـم بـا    هاي كوچك و همچنين جستجوي نهادي بـراي نـوآوري  به واسطه نوآوري

 توسعه تجهيزات تحقيق و توسعه و انجام پژوهش بنيادي.

توان گفت پيچيدگي پديـده انتقـال و توسـعه    با توجه به مالحظاتي كه ذكر شد، مي
بيـرون بـه درون   فناوري در فضاي تحليلي از درون به بيرون، بـيش از سـطح تحليـل از    

و ... » زاتوسـعه درون «، »شدگي نهـادي قفل«، »ظرفيت جذب«است، مفاهيمي از قبيل 
هاي ذاتي هستند كه در فرآيند فهم هر چه بيشتر عوامل/موانع انتقـال و  داراي پيچيدگي
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تـر برخـي از ايـن    توسعه فناوري مفيد خواهد بود، لذا در اين بخش، به معرفي تفصـيلي 
شود و از اين رهگذر، بـه تطبيـق چنـين    يات مديريت فناوري پرداخته ميمفاهيم در ادب

ي باالدسـت بخـش  مفاهيمي با مسائل صنعت نفت و موانـع انتقـال و توسـعه فنـاوري در     
  د.شصنعت نفت اقدام خواهد 
  كمبود ظرفيت جذب
توانـايي يـك سـازمان بـراي      عنـوان  بـه )، ظرفيـت جـذب را   1990كوهن و لوينتال (

گيري آن بـراي  كـار  بـه  سـازي و شـبيه  و اطالعات جديد از منابع بيرونيتشخيص ارزش 
) توسـعه يافـت و   2002( اهداف تجاري تعريف كردند. اين مفهوم، توسط زهـرا و جـورج  

اي از فرآيندها و روندهاي سازماني دانسته شـد كـه طـي آن سـازمان،     مجموعه عنوان به
هـاي  كنـد تـا قابليـت   ل و استخراج مـي سازي دانش، آن را انتقاعالوه بر اكتساب و شبيه

گيـري از دانـش، مـرتبط اسـت و توانـايي      پويايي در خود ايجاد كند كه به خلق و بهـره 
: 1391دهد (مرادي و همكـاران،  سازمان را براي كسب و حفظ مزيت رقابتي افزايش مي

هاي برخي از فرآيندها و رويه عنوان به). برخي پژوهشگران، ظرفيت جذب را 128 -127
كنند كه شركت به وسيله آن، قادر به اكتساب، جذب، تغيير شـكل و  سازماني تعريف مي

. توانايي شناسايي بـازار  گردد ميبرداري از دانش جهت ايجاد توانمندي سازماني پويا بهره
كه اشاره به توانمندي شناسايي محيط بيروني دارد و دانش پيچيده علمي (براي فناوري 

اما نيازمند وجـود دانـش دربـاره فنـاوري در سـطح كـاربرد و        گيرد ربرنميرا دو فناورانه 
و توانايي جذب فناوري، دو بعد اساسي در مفهوم ظرفيت جـذب   )روندهاي تجاري است

 رون)، معتقدند ظرفيت جذب، عالوه بر موارد د2002هستند. ضمن اينكه زهرا و جورج (
كننـده اجتمـاعي و    هاي يكپارچهمكانيزم تأثيربنگاه مانند تحقيق و توسعه داخلي، تحت 

  ).27: 1391زاده و همكاران، سازماني است (نقيميان
)، يكي از پيشنهادهاي اصلي خـود را جهـت انتقـال فنـاوري بهتـر از      2007معبدي (

ايـن   احتمـاالً سـازي اختصـاص داده و معتقـد اسـت     طريق قراردادهاي نفتي به ظرفيت
ي هر چه بيشـتر كشـورهاي در حـال توسـعه نفتـي را، از      مندتواند بستر بهره ميراهبرد 
هـاي واسـطه و ميـانجي توسـط     د. تاسيس شـركت نمايي انتقالي جديد ايجاد ها فناوري

تحقيق و توسعه  گسترشدولت يا بخش خصوصي جهت تقويت امر آموزش و پژوهش و 
  .شود افزايش ظرفيت جذب محسوب ميي ها روشيكي از 

اي از سـوي  اكتساب فناوري پايين باشد، حتي اگر اراده اگر ظرفيت جذب سازمان در
دهنده فناوري جهت انتقال وجود داشته باشد، فرآينـد انتقـال و جـذب فنـاوري كامـل      

تـوان  هاي مناسب براي ارزيابي ظرفيت جذب فناوري را مـي نخواهد شد. برخي از سنجه
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هـاي  و دانش ها ناوريفدر چند محور تعريف كرد: توانايي شركت در يادگيري و اكتساب 
هاي جديد داراي پتانسيل اثرگذاري بـر  ها و بينشجديد، توانايي شركت در توسعه دانش

روي توسعه فناوري، برخورداري از سازوكارهاي طراحي شده اثربخش جهـت شناسـايي،   
گذاري و ورود اطالعات و دانش بـه شـركت، برخـورداري از سـازوكارهاي معمـول      ارزش

سـازي  هاي جديد و ميزان موفقيـت در يكپارچـه  و دانش ها فناوري اثربخش جهت جذب
دانش موجود خود با اطالعات و دانش اكتسـابي جديـد، توانمنـدي محافظـت از دارايـي      

تـوان آنهـا را از   ها مشخص است، مـي اين سنجه ماهيتكه از  گونه هماندانشي سازمان. 
  دانست.» توانمندي«گونه 
  شدگي نهاديقفل 

كـاوي از درون بـه بيـرون عوامـل/موانع     مفاهيم نيازمند بررسي در علتگر دييكي از 
توان شدگي نهادي است. به طور خالصه ميانتقال و توسعه فناوري مربوط به پديده قفل

هـاي  گفت در صنايعي كه سابقه تاريخي آنها، سبب انباشتگي گسترده تجارب و موقعيت
گيري پيوندهاي قوي در سـاختار  لت شكلبه عمشخص و تعريف شده است، ايجاد تغيير 

ها . به عبارت ديگر، با اينكه وجود شبكهگيرد انجام ميسختي  هبو شبكه روابط منسجم، 
و ارتباطات و پيوندهاي مناسب از ضروريات رشد و حتي الزامات انتقـال فنـاوري اسـت،    

غييرات را فراهم اي شكل بگيرد كه مقاومت سيستمي در برابر تاگر اين ارتباطات به گونه
و » يـادگيري «بـا ماهيـت   آورند، خواسته و ناخواسته فراينـد انتقـال و توسـعه فنـاوري     

  سازد. با مشكل مواجه مي را» جذب«
هاي اجتماعي صنعت نفت، هاي باسابقه و روابط بلندمدت آنها در شبكهثبات سازمان

يـن نـوع حاكميـت را    ا نيـز ها گيري نهادهاي ديگر حول اين سازمانباعث شده كه شكل
اي در صـنعت نفـت، از   هـاي توسـعه  تقويت نمايد. ساختار مشخص و تكرارپذيري پـروژه 

د. از داشته باششود ساختار نهادي مذكور، ثبات بيشتري ديگر عواملي است كه باعث مي
توانـد موجـب عـدم    امل ساختاري و نهادي ميوهاي پيچيده، تغيير در عانجا كه در نظام

د، لذا در ساختار صنعت نفت با توجه به ثبات نهادي، عموماً تغييرات بزرگـي  پايداري شو
و تغييرات كوچكي هم كه شايد به وقوع بپيوندد، در سـطحي نيسـتند كـه     دده مين رخ

  ).30: 1394مقدم و همكاران، (ميري كاركرد نظام را دچار تحول كنند
رشـد سـناريوهاي جديـد     د كهباش ميواردها  شدگي نهادي، مانعي در مقابل تازهقفل

سـازد.  كند و همين امـر، يـادگيري فناورانـه را دچـار اخـتالل مـي      فناورانه را متوقف مي
انـد كـه   چنين آورده ،شدگي نهادي) در تحليل پديده قفل1394مقدم و همكاران (ميري

اجتمـاعي صـنعت نفـت تعريـف و      -هاي دقيقي كه در نظام فنينهادها و روندها و رويه
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تر از آورد كه تعهد كنشگران به رژيم نهادي را مهمشده است، شرايطي را پديد مي حاكم
نفعـان  دانند.  اين رژيم نهادي، همه ذيتعهدشان به عملكرد مطلوب در صنعت نفت مي

هـاي  هاي مختلف زنجيره ارزش صنعت را ناگزير به انطباق كامل با محـدوديت در بخش
  داند.هاي فني مندرج در شرح كار مياي و زماني پروژه و مشخصههزينه

افزايـد مربـوط بـه    شـدگي نهـادي مـي   آنچه كه بر حساسيت مفهـوم و پديـده قفـل   
شدگي در اثر اين پديده است. به عبارت ديگر، قفل» تكاملي منفي كنشگران صنعت هم«

ين شود و همـ هاي فناورانه مينهادي با تفصيلي كه ارائه شد منجر به رد سناريوها و ايده
امــر زمينــه الزم بــراي پيكربنــدي مجــدد اســتراتژي فنــاوري در طــرف عرضــه بــر اثــر 

آورد كه سـبب كـاهش ظرفيـت جـذب     سازوكارهاي مرسوم و معمول سابق را فراهم مي
شود و كاهش ظرفيت جذب نيـز، تضـعيف يـادگيري    زنجيره ارزش صنعت مورد نظر مي

تر باشـد، اعتقـاد و   ري فناورانه، ضعيففناورانه را به دنبال خواهد داشت. هر چقدر يادگي
شـود و بـر شـدت،    و رويكردهاي پيشـين، بيشـتر مـي    ها روشاجبار نسبت به اثربخشي 

  افزايد.  شدگي نهادي مي قفل
شـدگي نهـادي،   يادگيري فناورانه در صنعت نفت و رفع مشكل قفـل  ارتقاءبه منظور 

ل به اين مهم، نيازمند گـذار  پيكربندي مجدد در ساختار نهادي رژيم، ضروري است و ني
اجتمـاعي   -در نظـام فنـي   گرانه مايتو ح ياز مرحله كنترلي و تجويزي به مرحله مشوق

). يكـي از الزامـات ايـن امـر، مقـررات و      33: 1394مقدم و همكـاران،  (ميري خود است
اصالح اين  را در صنايع به همراه خواهد داشت.تنظيمات انگيزشي است كه نتايج بهتري 

هاي زائد در سطح خُـرد،  مناسب، ضمن از ميان برداشتن محدوديت ماتررات و تنظيمق
گيـري سـاختار نهـادي    بخشد و با شكلاجتماعي را بهبود مي -كارايي عملكرد نظام فني

هاي فناورانه نيز تقسيم شده و انگيزه الزم بـراي فعاليـت   ها و ريسكجديد، عدم قطعيت
  سازد.هم ميهاي دانشي مرتبط را فرامجموعه

  هاي نوآوريشكست شبكه
شكسـت  «يكي ديگر از مفاهيم كليدي در تشـريح موانـع انتقـال و توسـعه فنـاوري،      

ها هستند كه در پروژه ها يا سازمانها، گروهي از شركتاست. شبكه» هاي نوآوريشبكه
 .كننـد و از نظـر تخصصـي، مكمـل يكديگرنـد     مشتركي در زمينه توسعه، همكـاري مـي  

اي باشد كه بـر مشـكالت مشـترك غلبـه كنـد و بـه       بايست به گونهها، ميت شبكهفعالي 
كارايي جمعي و كسب بازارهاي جديد بينجامد. در تعاريف ارائه شده از مفهوم شبكه، بـه  

داوطلبانه «، »هاي مشتركهمكاري اعضاء در پروژه«، »مكمل بودن اعضاء«مواردي نظير 
شود (طباطبائيان و مي تأكيد» استقالل اعضاء حفظ«و » داشتن هدف مشترك«، »بودن
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ها براي نظام ملي نوآوري و توسـعه  ) با توجه به اينكه اهميت شبكه62: 1390همكاران، 
هـا، همـواره محـل بحـث و     فناوري با رويكرد نوآورانه بسيار زياد اسـت، شكسـت شـبكه   

نـوآوري   هـاي ها از مصاديق شكست نظـام بررسي متخصصان بوده و حتي شكست شبكه
هـا يـا در مرحلـه تشـكيل، بـا شكسـت       بندي كلي، شبكهشود. در يك تقسيمقلمداد مي
شكسـت   عنوان از حالت اول به. شوندگيري، ناپايدار ميو يا پس از شكل .شوندمواجه مي

شـود (نيلفروشـان و آراسـتي،    يـاد مـي   2شكست قـوي عنوان و از حالت دوم به  1ضعيف
كـه بـا يكـديگر پيونـد     هـايي  ضعيف اين است كـه بنگـاه  منظور از شكست  .)77: 1392

در حد الزم به هم مرتبط نشوند و نتواننـد بـاهم تشـكيل شـبكه      ،دارند فناوري مشترك
هاي منفـرد توسـط ديگـر    در حالي كه منظور از شكست قوي اين است كه بنگاه ،بدهند
نتواننـد يكـديگر را   ها و در واقع توسط شبكه، به مسيري نادرست هدايت شوند و يا بنگاه

شاهد  توان گفت در اينجا نيزند و در واقع ميبا دانش مورد نياز پشتيباني و حمايت نماي
  .شدگي هستيمه قفلپديد

كـرد كـه    أكيدتوان بر اين نكته ت، ميآيند ميها چگونه به وجود فارغ از اينكه، شبكه
بالقوه شبكه، آنقـدر از   ، اعضاي3مهندسي شده  ها به ويژه در حالتگيري شبكهدر شكل

توانند دريابند چقدر باهم عاليق مشترك دارند؛ به ويژه هنگـامي  هم دور هستند كه نمي
كه قبل از تشكيل شبكه، اعضاء با يكديگر روابط راهبردي نداشته باشند. به همين دليل، 

كـه اعضـاي بـالقوه شـبكه را از ميـزان       اسـت وجود يك موجوديت يا نقش جديـد الزم  
يق مشتركي كه باهم دارند، آگـاه  ي متقابلي كه به يكديگر داشته و نيز ميزان عالگتوابس
تـوان دو  گيري شبكه را فراهم آورد. با اين توصـيف، مـي  ترتيب زمينه شكلد و بديننمو

و اعتماد بين اعضاء را عوامل كليدي موفقيت يـا   ها و انتظارات اعضاي شبكهگيزهعامل ان
  ).80: 1392(نيلفروشان و آراستي،  مهندسي شده دانست هاي نوآوريشكست شبكه

هاي نـوآوري مشـتمل بـر چنـد محـور اصـلي       دهد، تشكيل شبكهمطالعات نشان مي
هـا)،  انتخاب اعضاء، طراحي ساختار (وسعت، تراكم ارتباطات و تمركز موجـود در شـبكه  

  

 

1. Weak Failure 
2. Strong Failure 

) و مهندسي شده Emergent( نوظهور)، Embedded( عبيه شدهها به سه صورت تاز آنجا كه شبكه .3
)Engineeredهاي مهندسي فقط به شبكهبا توجه به موضوع پژوهش شوند، در اينجا ) تشكيل مي

 1392نيلفروشـان و آراسـتي،   بـه  اطالعات بيشتر در اين زمينه  شده اشاره شده است. جهت كسب
 مراجعه شود.
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بكه و مديريت ريسك (نظام تسهيم منافع فكري حاصل از شـبكه)، تعيـين مرزهـاي شـ    
و نيلفروشـان و آراسـتي،    1390ميزان رسميت در شبكه است (طباطبائيان و همكـاران،  

هاي نوآوري، بر متغيرهاي انساني محورهاي اصلي تشكيل شبكه تأكيد). بيشترين 1392
. هـر چقـدر   دهـد  را افـزايش مـي  هـاي كنترلـي آن   حساسيتبه موثر بر شبكه است كه 

بـا ايجـاد   مجموعه، دخالت بيشـتري داشـته باشـد     گيري يكمتغيرهاي انساني در شكل
هـاي نـوآوري بيـان    شود. آنچه كه از شكست شبكهپيچيدگي آن افزوده ميثبت و حفظ 

شد، گوياي اين مطلب است كه عناصـر اعتمـاد و انگيـزش در ميـان اعضـاي شـبكه بـر        
كـه   ت. الزم به ذكر اسدشو از شكست آن جلوگيري خواهد  افزايش يافتهپايداري شبكه 

كه موجب چنين عناصري، مستلزم وجود سازوكارهاي نهادي حامي و مشوق است ايجاد 
  .  شود دشوار شدن كار مي

ي موجود در صنعت نفت، از جهـات گونـاگون مسـتلزم    ها فناورياكتساب بسياري از 
از يك سو، به واسـطه گسـتردگي حجـم دانـش     زيرا  ،هاي نوآوري هستندتشكيل شبكه

مهندسـي صـنعت نفـت، نيازمنـد حضـور       -ي بـودن مباحـث فنـي   اضمني و چندرشـته 
مالي، پوشش ريسك، بازار محصوالت و  تأميناز سوي ديگر،  بوده ومتخصصان گوناگون 

نفعان مختلف را جهت رصد و پيگيـري رونـد اكتسـاب و    مسائلي از اين دست حضور ذي
ه معيارهـاي  سـازد. رعايـت اقتضـائات گونـاگون از جملـ     سازي فناوري ضروري مـي بومي

هاي احتمالي، طراحـي نظـام انگيزشـي مناسـب (و نـه      انتخاب مجريان، مديريت ريسك
روابـط   سـازي  حـداقل رقابتي بين اعضاء)، طراحي سـازوكارهاي هميـاري و همـاهنگي،    

هـا در عـين حفـظ    رسمي، توجه به مسائل مالكيت معنـوي و رهبـري مناسـب فعاليـت    
  ها موثر خواهد بود.  شبكه، در موفقيت اين شبكهاستقالل و توان فني هر يك از اجزاي 

)، 1392ي انجام گرفته در ايـن حـوزه (نيلفروشـان و آراسـتي،     ها پژوهشدر يكي از 
هاي نوآوري در شركت ملـي گـاز   كاوي فرآيند شكست يكي از شبكهپژوهشگران به علت

د عدم رعايـت  دهايران بر اساس يك نمونه واقعي پرداختند. نتايج اين پژوهش، نشان مي
بر عنصر رقابت  تأكيدمثال،  عنوان بهبرخي نكات اوليه و استفاده از سازوكارهاي معمول (

) منجر بـه شكسـت شـبكه شـده در حـالي كـه اسـتفاده از        شيانگيزعامل يك  عنوان به
  سازوكار شبكه و نظام شبكه، اقتضائات خاص خود را دارد.  

ه در نمونه مطالعـه شـده در شـركت    هفت دليل اصلي براي شكست يادگيري فناوران
هاي الف) ناتمام بودن حلقه  :عبارت بودند از )1394ملي گاز ايران (نيلفروشان و همكاران، 
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POGCبازخورد: بازخورد سيستماتيك وجود ندارد از جملـه اينكـه سـاخت پااليشـگاه     
1 

2در حـالي كـه اسـتفاده از آن توسـط     بوده وظيفه شركت ملي نفت 
SPGC   ر و زيـر نظـ

هـاي  شركت ملي گاز بوده است. ب) ضعف فرآيندهاي مرزي: به صورت تاريخي شـركت 
گرايي هستند و از سوي ديگر، تمايـل بـه   ملي نفت و گاز، از يك سو عالقمند به تخصص
. گيـرد  ميها در درون خود صنعت، انجام انجام كار توسط خودشان دارند و عموم فعاليت

بـا توجـه بـه دشـواري انتقـال دانـش ضـمني، در        هاي ضمني: ج) ضعف يادگيري دانش
يادگيري بهتر بوده اسـت.   ،مواردي نظير ساخت تجهيزات كه دانش، حالت صريح داشته

هاي د) اقتصادي نبودن مقياس و ضعف انگيزه براي يادگيري: با توجه به اينكه انگيزاننده
در  ،ري اسـت هاي فناورانه يك صـنعت ضـرو  گيري و توسعه فعاليتاقتصادي براي شكل

، شكوفايي رخ نداده ولـي  ناشي از مقياس رعايت نشدهاقتصاد جويي  صرفههايي كه حوزه
مـورد   هـا  فنـاوري ها و مثال در بخش انتقال و توزيع گاز كه حجم قابل توجهي از فعاليت

هاي ها قابل توجه است. هـ) ضعف نسبي و فراگير در پايه دانش: دانشموفقيت ،نياز بوده
نيازهاي صنعت، همگن نيسـتند، در مـواردي كـه تحقيـق و توسـعه و ... پايـه        مرتبط با

اند، صـنعت  ها و مراكز تحقيق و توسعه به خوبي عمل كردهدانشي را ارتقا داده و دانشگاه
هاي بيشـتري كسـب نمايـد. و) ضـعف عملكـرد يـادگيري در       نيز توانسته است موفقيت

ر يكپارچگي عمليات و فرآيندها (و نـه صـرفاً   ي پيچيده: پيچيدگي دها فناوريمواجهه با 
كند و همين امر، زمينه ضعف يـادگيري  اجزاء)، عمليات يادگيري را با اختالل همراه مي

  هاي يادگيري در شركت ملي گاز ايران.نبودن سويهسازد. ز) روشنرا فراهم مي
  هاي سيستميشكست

تـوان  ات گونـاگوني دارد. مـي  ورود دولت در فرآيند توسعه فناوري و نوآوري، توجيهـ 
گري) دولـت، لـزوم حضـور آن را در فرآينـد     كنندگي (و گاه حمايت تنظيم جايگاهگفت، 

سازد. معموال در اقتصاد، ورود دولت در بسياري از مسائل با توجيـه شكسـت   ضروري مي
ه ولي با توجه به گستردگي متغيرها و نهادهاي درگير در امـر توسـع   ،شودبازار انجام مي
  ياد كرد.» شكست سيستم«توان به جاي شكست بازار از فناوري، مي

)، شكست بازار را بخشـي از تعـادل عمـومي    105: 1391( خدادادحسيني و همكاران
آل بـا رقابـت كامـل مقايسـه     دانند كه شرايط جهان واقعي را با سيستم بهينـه ايـده  مي
كنـد، زيـرا از آنجـا كـه     نمـي كند. رويكرد سيستمي از مفهوم شكست بـازار اسـتفاده    مي

  

 

1. Pars OIL and Gas Company 
2. South Pars Gas Complex 
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ربطي اسـت و  مفهوم بي ،بهينگي .رسدفرآيند نوآوري، تكاملي است، هرگز به تعادل نمي
امكان مقايسه سيستم موجود با بهينه ممكـن نيسـت و مفهـوم شكسـت بـازار معنـي و       

پيرامـون شكسـت    وجـود انجـام مطالعـات گونـاگون    دهد. بـا  كاربرد خود را از دست مي
بندي تعاريف و مفـاهيم آن وجـود نـدارد. در    ت نظري حول ابعاد و دستهوحد ،سيستمي

اند هـر چنـد   بندي شدههاي سيستمي به صورت زير دستهها، شكستبندييكي از طبقه
  شده است. تأكيد آنها تباط اين موارد و عدم استقاللكه بر ار
  

  ق آن هاي سيستمي در توسعه نوآوري، توضيح و مصاديانواع شكست -7جدول 

  )107 - 105: 1391بندي از: خدادادحسيني و همكاران، (جمع

 شكست
  سيستمي

  مصاديق  زيرنوع/توضيح

  انرژي و ارتباطات. زيرساخت فيزيكي مثل:  هاگذاري در زيرساختشكست سرمايه  شكست نهادي
زيرساخت علم و فناوري مثـل: كتابخانـه و بانـك    

  اطالعاتي.
شكست در نهادهاي رسمي (سيستم 

  تنظيمي و سياست عمومي)
سيستم تنظيمي مثل استانداردهاي فني. سيستم 
حقوقي مثل حقوق مالكيـت معنـوي، قراردادهـا،    
قانون كـار و ... . سياسـت عمـومي مثـل محـيط      

  اقتصاد كالن.
شكست در نهادهاي غيررسمي (نهادهاي 

  نرم)
هــاي اجتمــاعي كــه از فرهنــگ سياســي و ارزش

هـايي نظيـر   قابليـت و  ها ويژگيدهي طريق شكل
توانايي همكاري، تحمل ريسك، پذيرش تغييـر و  
گرايش عمومي جامعه بـه كـارآفريني بـر فرآينـد     

  گذارند.تأثيرنوآوري 
شكست 
يادگيري، 
توانمندي 
  )1(شكست گذار

هـا در امـر   هاي بنگاهبا توجه به محدوديت
فنــاوري، گــاه تقاضــاي بــازار يــا تغييــرات 

هاي جديـد  صهفناوري، آنان را به سمت عر
كشاند، اگر بنگاه توانايي كـافي  فناوري مي

براي كسـب و تطبيـق در حالـت گـذار را     
  شود.نداشته باشد، دچار شكست مي

هايي نظير كار با ماشين، استنباط از آمـار،  مهارت
پــذيري، ظرفيــت ارتباطــات ديــداري، مســئوليت

  هاي فني و كسب و كار.تركيب مهارت

شكست 
جواري  هم
گي، شد (قفل

شكست شبكه 

ــه  ــه دليــل وابســتگي ب ب
مســير طــي شــده، در   
ــبكه،   ــه، ش ــطح خوش س
صـــنعت يـــا بنگـــاه رخ 

شكست 
همجواري 
  جغرافيايي

بـه دليـل پيونـدهاي    در نواحي بسيار تخصصـي،  
هـا و موانـع شـديد ورود، ديـده     قوي بـين بنگـاه  

شــود. اجتمــاع بـه مقاومــت فــراوان در برابــر   مـي 
ــذيراي    ــته و پ ــاف نداش ــيده، انعط ــرات رس تغيي

  

 

1. Transition Failure 
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 شكست
  سيستمي

  مصاديق  زيرنوع/توضيح

ضعيف و قوي، 
شكست 

كنندگي  تكميل
و گسستگي)/ 
Proximity 

ــاهيم  مــي ــا مف ــد و ب ده
شـدگي (همجـواري   قفل

ــتگي   ــاد) و گسســ زيــ
(همجواري كـم) ارتبـاط   

  دارد.

  هاي دنياي خارج نيست.پيشرفت
شكست 
همجواري 
  سازماني

 - در روابط و تعامالت داخل سازمان يا روابط كاربر
افتـد.  نـش فنـي اتفـاق مـي    توليدكننده، تبادل دا

پيوند و وابستگي قوي، دسترسي به منابع مختلف 
، سـازوكار بـازخوردگيري و تشـويق را    گيرد ميرا 

  كند.كند و انعطاف را سلب ميمختل مي
شكست 
همجواري 
  نهادي

ــي     ــه ويژگـ ــوط بـ ــت، مربـ ــي از شكسـ بخشـ
كنندگي است. اثربخشي يك نهاد، عملكرد  تكميل

بخشد و بـين نهادهـا   ود مينهادهاي مكمل را بهب
شـود. ايـن وابسـتگي متقابـل     وابستگي ايجاد مي

را به صورت محلي زياد » 1مقاومت در برابر تغيير«
تغييــر در عنصــري كــه موقعيــت  زيــراكنــد مــي

تواند موجب عدم پايداري شود ساختاري دارد، مي
دهـد يـا آنقـدر انـدك     در نتيجه يا تغيير رخ نمي

ضــمن اينكــه امكــان  ي نــدارد.تــأثيراســت كــه 
شدگي نهادي و جلوگيري از ورود تازه واردها  قفل

  هم وجود دارد.
شكست 
همجواري 
  اجتماعي

همجواري اجتماعي بـه مفهـوم اعتمـاد و روابـط     
  دوستانه است.

هـا را بـه دليـل    روابط اجتماعي كم، ظرفيت بنگاه
كنـد و مـانع يـادگيري    كمبود اعتماد تضعيف مي
زيــاد نيــز مــانع از ورود  اســت. روابــط اجتمــاعي

  شود.هاي جديد و تغييرات جدي مي ايده
شكست 
همجواري 
  شناختي

شكست همجواري شناختي به دليل فاصله كم يا 
ها در داخـل سـازمان يـا در    زياد پايه دانشي بنگاه
آيد.  اول. بـراي  ها به وجود ميتعامل با ساير بنگاه

انـش  هاي جديد و خالقيت، اغلـب نيـاز بـه د   ايده
مكمل و ساختار دانشي نامشـابه اسـت و كمبـود    

كنـد. دوم.  تنوع دانشي، خالقيـت را محـدود مـي   
شدگي شناختي بشود و اتكا بر تواند سبب قفلمي

ــين ــي روت ــق گذشــته ســبب م ــاي موف شــود، ه
هاي جديد در بازار ديده نشود. سوم. تشابه  فرصت

ها، ريسك سرريز دانش ها و مهارت زياد صالحيت
  كند.د ميرا زيا
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هاي آن، كمك شاياني بـه  هاي سيستمي و تشريح فرآيند و ريشهبندي شكستطبقه
كنـد. بسـياري از   آن مـي  وقـوع فهم پديده و اتخاذ واكنش مناسب جهـت جلـوگيري از   

هاي سيستمي، ناشي از عدم توجه به تغييرات دروني و محيطي است به عبـارت  شكست
هـاي الزم بـراي بسـياري از    بـودن شـرايط، زمينـه   ديگر، غفلت ناشي از بـاور بـه عـادي    

هـاي همجـواري را فـراهم    هاي سيستمي در فرآينـد نـوآوري بـه ويـژه شكسـت     شكست
هـايي، موفقيـت واكـنش    در حالي كه دقت الزم به امكان وقـوع چنـين پديـده    ،كند مي

هـاي سيسـتمي   كند. نكته جالب توجه ديگر اين كه عوامل شكسـت مناسب را بيشتر مي
صنايع مختلف، متفاوت است. صنعت نفت در ايـران بـا توجـه بـه قـدمت طـوالني و       در 

متفاوتي نسـبت بـه صـنايع     پذيريهاي آن، آسيبها و شبكهتر نهادگيري گستردهشكل
دفاعي دارد، لذا سطح تحليل و نوع صنعت در اتخاذ واكنش مناسب، بسيار موثر خواهـد  

  بود.

  عدم توجه به سطوح و اجزاي فناوري

اجزاي فناوري با نوع دانش، روش يـادگيري و رويكـرد توسـعه در نظـام نـوآوري در      
اي است كه يكي از موانع انتقـال و توسـعه فنـاوري    ارتباط است. اهميت اين امر، به گونه

در عموم صنايع (و البته نفت)، عدم توجه به روش يادگيري و رويكرد توسعه مناسـب در  
، هـر يـك از   شـود  مشـاهده مـي  ) 8( كه در جدول  گونه همان. باشد مينظام نوآوري آن 

اجزاي فناوري، تعريف خاص خود را داشته و با نوعي از دانش در ارتباط است، لذا شـيوه  
  . باشد ميها و تسلط بر اجزاي مختلف فناوري متفاوت اكتساب هر يك از اين دانش
به يك صـنعت يـا   به طور كامل، قابليت تجويز  DUIيا  STIهيچ يك از رويكردهاي 
صنعت يكي از ايـن   -بايست با توجه به شرايط خاص هر كشوريك كشور را ندارند و مي

راهبردها انتخاب شود. با اين حال كشورهاي توسعه يافتـه بـه علـت در اختيـار داشـتن      
را طـي كـرده و در فنـاوري     STIدانش بنيادين مرتبط با فناوري در اكثر مـوارد مسـير   

شورهاي در حال توسعه به علت پيرو بودن در اكثر موارد بـا توجـه   پيشرو هستند ولي ك
را انتخـاب    DUIبه اين كه، فناوري مورد نظر در مراحل رشد و بلوغ خـود اسـت، مسـير   

ها در صـنعت نفـت كشـور ايـن      كنند. نكته قابل تامل در اكتساب بسياري از فناوريمي
ه، مسير اكتساب فنـاوري از مسـير   هاي اين حوز است كه به علت بلوغ بسياري از فناوري

DUI    طي شده ولي پس از انتقال خط توليد و ساخت فناوري و رسيدن به سـطوح پـنج
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)، متوقف شـده و رسـوب دانـش    TRLيا حداكثر چهار در نظام سطوح آمادگي فناوري (
). عدم توجـه بـه   15: 1395مقدم، مرتبط با فناوري رخ نداده است (باقري 1فني بنيادين

ناورانه در صنعت نفت كشور و عدم اتخاذ راهبـرد مناسـب، عـالوه بـر ايـن كـه       سطوح ف
هاي فراواني را نيز بـه بـار آورده اسـت، لـذا     موجب توسعه فناوري در كشور نشده، هزينه

يكي ديگر از موانع انتقال و توسعه فناوري در صنعت نفت كشـور، عـدم شـناخت دقيـق     
 )1393و فناوري وزارت نفت، ماهيت فناوري است (گزارش معاونت پژوهش 

  

بندي از (جمع سطوح و اجراي فناوري و رويكردهاي توسعه هر يك از آنها - 8 جدول

  نويسندگان)

جزء 

  فناوري

نوع   مصداق/ نمونه  تعريف/توضيح

  دانش

روش 

  يادگيري

رويكرد 

  توسعه 

يادگيري در   چيستي  آالت/ تجهيزاتماشين  تجسم خارجي هر فناوري  سخت افزار
حين 

 ستجوج

STI  
هاي استفاده از دستورالعمل  افزاردانش استفاده از سخت  نرم افزار

  افزارسخت
دانش داليل استفاده از هر   مغز افزار

  فناوري
علت تقدم و تاخر در يك 

يك ماده در  تأثيرفرآيند، 
  محصول

  چرايي

مهارت توليد، نوآوري و   مجسم در انسان فناوري  انسان افزار
  نسانخالقيت در ا

يادگيري در   كيستي
حين انجام 
كار، تعامل و 
  استفاده

DUI 

اطالعات 
  افزار

متجسم در مدارك و  فناوري
  اسناد

  چگونگي  سند، نقشه، طرح، نظريه و ...

سازمان 
  افزار

متجسم در سازمان  فناوري
  و مديريت

مجموعه نظام سازماندهي، 
  سازي و ...مديريتي، شبكه

  

  زيگران مختلفعدم توجه به نقش با

بايسـت دقـت نظـر    با توجه به حضور بازيگران مختلف در فرآيند انتقال فناوري، مـي 
هر يك از بازيگران در درون و بيـرون مجموعـه دهنـده و گيرنـده      جايگاهكافي پيرامون 

فناوري صورت گيرد. اولين مالحظه در اين بخش، تعيين متوليان مختلف فرآيند انتقـال  
ت. بـا توجـه بـه تمـايزات اساسـي اجـزاي مختلـف فنـاوري و لـزوم          و توسعه فناوري اس
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 فرآيند فناورانه
(از نوع مغزافزار   

 سازمان افزار)

 محصول
... 
... 

 ابزارهاي فناورانه
(از نوع نرم افزار و 

 سخت افزار)

هاي خدمات شركت
 فناوري

هاي اكتشاف و شركت
 توليد

بايست متوليـان  برخورداري از ظرفيت جذب مناسب جهت اكتساب اجزاي مورد نظر، مي
هـا، مهندسـين،   و مجريان اصلي در سطوح مختلف، تعيين شوند. با ايـن نگـاه، تكنسـين   

.. در امر دريافت فناوري مورد بنيان و .هاي دانشها، شركتنمايندگان قراردادي، دانشگاه
بايست تفكيك مناسبي مشاركت كرده و دخيل خواهند بود. نكته دوم اين كه مي ،انتقال
صورت گيرد. محل رسوب خبرگي فناورانه » ابزارهاي فناورانه«و » خبرگي فناورانه«بين 

-گاز، شـركت (عموما از نوع مغزافزار و سازمان افزار ) در جريان انجام قراردادهاي نفت و 

هستند كه جايگاه آنها در فرآيند فناورانـه بسـيار پررنـگ بـوده و      1هاي اكتشاف و توليد
شان در محصول فناورانه است، در حالي كه ابزارهاي فناورانه (بيشتر از نـوع  نمود ظاهري

هاي خدماتي فناوري است. ايـن تفكيـك، از ايـن نظـر     افزار ) در شركتافزار و نرمسخت
هـا بـه خـوبي مشـخص شـود تـا امكـان،        د كه انتظارات از هر يك از مجموعهاهميت دار
  هاي آتي وجود داشته باشد.پيگيري
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  2تفكيك محل تمركز و رسوب اجزاي مختلف فناوري -3شكل 

  

  

 

1.  E&P 

ت نفـت  ت علمي پژوهشگاه صنعأهي ومهديا مطهري عض مشاوره با دكتر سيد با توجه بهاين تفكيك  .2
 است.انجام گرفته 
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 عنـوان  بـه كوشـند  هاي نفتي بزرگ كاهش يافته ولي مـي هاي شركتگستره فعاليت
ي ديگـر، مبتنـي بـر كـاهش ريسـك      هـا  فنـاوري كننـده  كننـده و جمـع  نقش يكپارچـه 

هـاي توليـد و كـاهش خطـرات،     زينـه ها، اكتشاف و توليد بيشتر، كاهش هگذاري سرمايه
توان بـه ايـن   متمركز شوند. در تحليلي اوليه از دارندگان فناوري در صنعت نفت دنيا مي

و ابزارهـا   گذاري براي ساخت تجهيزاتنتيجه رسيد كه لزوما استراتژي ساخت و سرمايه
المللي نفتي و البته پيمانكـاران نيسـت و   هاي بينو مواردي از اين دست، به سود شركت

ترجيح اصلي آنها بر روي استراتژي خريد است. به عبارت ديگر، پيمانكاران بزرگ نفتـي،  
به سبب فراواني ريسك ساخت تجهيزات نفتي و توسعه فناوري در ايـن حـوزه، تـرجيح    

ي جديـد مـورد آزمـايش واقـع شـده و بـه صـورت        هـا  فنـاوري نكـه  دهنـد پـس از آ  مي
آن فنـاوري از طريـق    تـأمين با صرف هزينه بيشـتر بـه    ، حتيآميز عمل كردند موفقيت

  ).1395خريد بپردازند (نوروزي، 
  

بندي از درخشان و بندي بازيگران عرصه فناوري در صنعت نفت (جمعطبقه -9جدول 

  )1394تكليف، 

  ليت/فعاليتمسئو  عنوان  رديف

نگـاري،  شناسي نفـت، لـرزه  در حوزه زمين وظايف تعريف شده  پيمانكاران نفتي  1
هـاي  آزمايي، توسعه ميادين نفتـي، اجـراي برنامـه   حفاري، چاه

  ازدياد برداشت و ...  

  توليد ابزار و تجهيزات فني  شركت سازنده تجهيزات  2

هاي طراحي و شركت  3
  ساخت

هاي مورد نياز در كليه عمليـات  طراحي و ساخت و نصب واحد
  نفتي

 - هاي خدماتيشركت  4
  ايمشاوره

هـاي نفتـي، انتخـاب فنـاوري و تجهيـزات      سنجي پـروژه امكان
مناسب، مديريت عمليـات مـالي و بودجـه و ارائـه راهكارهـاي      

  ساير خدمات تأمينمناسب براي 

  هاي نوآوريعدم توجه به واسطه
ران گونـاگون در امـر توسـعه فنـاوري و نـوآوري،      با توجه به درگيري عناصر و بـازيگ 

دهد. نهادهاي واسط، جزئي مهم در هاي نوآوري رخ ميتسهيل اين فرآيند توسط واسطه
بايست مانند يك شبكه عصبي، بازيگران اين نظام را در نظام ملي نوآوري هستند كه مي
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نوآورانـه كشـور را    زمان و مكاني مناسب به يكديگر پيوند دهند و زمينه افزايش ظرفيت
  فراهم آورند.  

 نهادهاي واسط نوآوري بر شمرده شده است از جمله: عنوان بههاي گوناگوني ويژه كار
نگاري و برآورد، بررسـي فناوري/محصـول، ارزيـابي سـطح فنـاوري، مستندسـازي       آينده

 فناوري، ثبت اختراع، رصد فناوري، انتقال فناوري، ضـمانت فنـاوري، رصـد بـازار، طـرح     
گـذاري خطرپـذير، مشـاوره    سنجي، اخذ استانداردها و مجوزهـا، سـرمايه  و امكان تجاري

مفـرد و  (خصـاف  و كمك حقوقي المللي، مشاورهتوليد، تسهيالت، بازاريابي داخلي و بين
  ).  19 -18: 1394فرد، دانايي

هـاي نـوآوري   هـايي كـه بـراي واسـطه    آيـد كـارويژه  هر چند در نگاه اول به نظر مي
شود ولـي تـذكر   رشمرده شده است تمامي فرآيند نوآوري و توسعه فناوري را شامل ميب

بر و مرحله بـه  اين نكته بسيار مهم است كه فرآيند توسعه فناوري و نوآوري، امري زمان
پردازي تا اجـرا و  تواند موفقيت ايدهو ضعف و خالء در هر يك از مراحل، مي بودهمرحله 

د. صنعت نفـت در ايـران، داراي گسـترده افقـي و     نمايكل مواجه توسعه فناوري را با مش
هـا و  عمودي زيادي است و عالوه بـر نهادهـا و قواعـد حـاكم بـر ايـن صـنعت، سـازمان        

ه است. مطرح نمودهاي مختلفي را به صورت مستقيم و غيرمستقيم درگير خود مجموعه
گيـري يـك   شـكل  براي ايهاي نوآوري از اين جهت اهميت دارد كه زمينهكردن واسطه

هـاي  محيط نوآور كه عالوه بر ايجاد بستر اجرايي الزم در امر توسـعه فنـاوري، در حـوزه   
  سازد.زنجيره ارزش صنعت نفت نيز فعال باشد فراهم مي

  
  شناسانه  تحليل آسيب

شد كه انتقال و توسعه فناوري در صنعت نفـت از   تأكيددر مقدمه مقاله بر اين نكته 
و در عمـوم قراردادهـا،   شـده  يك دغدغه اساسي تلقـي   عنوان بههاي نفتي طريق قرارداد

ولي بررسي موانع تحقق انتقال  .قوانين و اسناد باالدستي نفت نيز به آن اشاره شده است
دهـد، بسـياري از   و توسعه فناوري در اين صنعت (و بسياري از صنايع مشابه) نشان مـي 

يـك ابـزار حقـوقي،     عنوان بهقرارداد  زيراي هستند اين موانع، ناشي از مسائل غيرقرارداد
ظرفيت الزم براي تحقق اين امر را ندارد. از نظر تاريخي و بررسي تجارب ساير كشـورها،  

توان گفت انتظار انتقال و توسعه فناوري از طريق قرارداد نفتي چندان مقبول نيسـت  مي
ي صنعت نفت خـود  ها فناوري اي مناسبي را در حوزهكشورهايي كه روند توسعه بيشترو 

تر شدن مسائل اند. با توجه به جديبهره جسته ،اند، از راهبردهاي غيرقرارداديطي كرده
مربوط به انتقال و توسعه فناوري  در صنعت نفت پـس از پيـروزي انقـالب اسـالمي، بـا      
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در اين  ترين قرارداد باالدستي صنعت نفت كشوررايج عنوان بهبررسي قرارداد بيع متقابل 
هاي قراردادي موانع انتقال و توسـعه فنـاوري از   بخش از مقاله، به تحليل و تبيين داللت

شـود، ناگفتـه نمانـد تمركـز بـر بحـث       طريق قراردادهاي باالدستي نفـت پرداختـه مـي   
قراردادهاي نفتي و توسعه فناوري از اين طريق، يكي از مسائلي است كه همـواره محـل   

بنظران بوده است (در اين زمينـه رجـوع شـود بـه : نـوروزي،      مناقشه متخصصان و صاح
مطلــق،  ، فاضــل1393، مانــدگار، 1392، درخشــان، 1394، درخشــان و تكليــف، 1395
شــجاع،  ،2003 ،ابراهيمــي و شــيراوي ،1388داريــان، ، تــوفيقي1392، بهمنــي، 1393
ژي رياسـت  معاونت انـر هاي فناوري و نوآوري و و مركز همكاري 1391، نوروزي، 1387

  .1384جمهوري، 
ترين انتقادات مخالفان قراردادهـاي بيـع متقابـل، عـدم وقـوع انتقـال و       يكي از مهم

كه بـه بررسـي    1387شجاع،  . در پژوهشباشد ميتوسعه فناوري از طريق اين قراردادها 
نيارهاي فنـاوري بخـش باالدسـتي نفـت      تأمينكارآمدي قراردادهاي بيع متقابل از نظر 

با استفاده از نظرات خبرگان صنعت نفت كشور و ابزار مصاحبه، برخـي از  ، رداختهايران پ
انـد. ضـمن   هاي قراردادهاي بيع متقابل در اين حوزه شناسـايي شـده  موانع و محدوديت
شناسـي انجـام گرفتـه توسـط معاونـت پـژوهش و فنـاوري وزارت نفـت         اينكه در آسيب

مواردي نظير از پردازد الدستي نفت مي) كه به موضوع جهش فناوري در بخش با1393(
هـاي  كمبود ظرفيت جذب در طرف داخلـي و عـدم تمايـل طـرف خـارجي يـا شـركت       

عـدم موفقيـت كشـور در انتقـال و توسـعه       عنوان عوامـل  بهالمللي به انتقال فناوري  بين
و در مقام تجويز بـه الگـوي توسـعه بـر مبنـاي سـطوح        ياد شدهفناوري در صنعت نفت 

) برخي از 1395( مقدم در پژوهش ديگري باقري .كند) اشاره ميTRLناورانه (آمادگي ف
را موانع و مشكالت قراردادهاي باالدستي كشور به ويژه بيع متقابل در امر انتقال فناوري 

) نيز ضمن بررسـي انتقـال و   1394ه است. مقاله درخشان و تكليف (دادمورد توجه قرار 
هاي ايـن حـوزه   برخي از چالشبه ي صنعت نفت ايران، توسعه فناوري در بخش باالدست

هـاي انتقـال   اي بـه بررسـي چـالش   ) نيز، طـي مقالـه  1395( . نوروزيشاره نموده استا
) در 1395( الچـواني و مـرادي   فناوري در قراردادهاي بيع متقابل پرداخته است. قربـاني 

فناوري را مورد بررسي قرار داده ، انتقادات وارد به بيع متقابل در امر انتقال ديگر اي مقاله
انـد.  ) ارائـه كـرده  IPCو از اين رهگذر مالحظاتي جهت اصالح قراردادهاي نفتـي ايـران (  

ها ها و موانع توسعه فناوري، به تطبيق آنبندي محدوديت، ضمن مرور و جمع10جدول 
  در صنعت نفت پرداخته  است.
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بندي توسط اوري در صنعت نفت (جمعهاي توسعه فنتطبيق موانع و محدوديت -10جدول 

  نويسندگان)

  توضيح / علل  مانع/محدوديت   رديف
 ظرفيت جذب ارتقاءها و تهميدات الزم جهت ضعف زيرساخت -   ظرفيت جذب  1

هـا و  عدم تطبيق نيازهـاي فناورانـه صـنعت نفـت بـا سـاختارهاي پژوهشـكده        - 
 ات آموزشي و پژوهشي وابستهمؤسس

 دولتي در مقابل بخش خصوصي در صنعت نفت كشورغلبه حاكميت و تفكر  - 

 كمبود ظرفيت جذب فناوري در صنعت نفت كشور - 

  مالي براي كشور تأمينتمركز مسئولين عالي وزارت نفت بر توسعه ميادين و  - 
تعهد كنشگران صنعت نفت به حفظ نهادهاي حاكم بـه جـاي تحقـق عملكـرد      -   شدگي نهاديقفل  2

 مطلوب

ود ايده و سازوكار جديد به علت اطمينان ذهني بـه راهكارهـاي   جلوگيري از ور - 
 قديمي و ترس از شكست راهكاري جديد  

  تكاملي منفي در صنعت نفتهم - 
هاي شكست شبكه  3

  نوآوري
ها ذكر شده است: الف) هفت دليل اصلي براي شكست يادگيري فناورانه در شبكه

(ابهـام در دوگـان    هاي مـرزي ب) ضـعف فرآينـد  هاي بازخورد، ناتمام بودن حلقه
گرايي و انجام تمام كار توسط خود شركت كه در صنعت نفت با توجه بـه  تخصص

د) ، هـاي ضـمني  ج) ضـعف يـادگيري دانـش   ساختار دولتـي آن مطـرح اسـت)،    
(مـثال در بخـش انتقـال و     اقتصادي نبودن مقياس و ضعف انگيزه براي يـادگيري 

هــ) ضـعف   ، پيشرفت بيشتر بوده اسـت)،  توزيع گاز كه اقتصاد مقياس وجود دارد
ــه دانــش ــا  ، نســبي و فراگيــر در پاي ــادگيري در مواجهــه ب و) ضــعف عملكــرد ي

  .هاي يادگيرينبودن سويهز) روشن، ي پيچيدهها فناوري
هاي شكست  4

  يستميس
  توضيحات مفصل درباره اين نوع شكست در بخش قبل ارائه شده است.

عدم توجه به سطوح   5
  اوريو اجزاي فن

اي را بر اساس استاندارد سـطوح آمـادگي فناورانـه    گانه9توان سطوح و اجزاي مي
)TRLشناسي انجام گرفته در صنعت ) براي توسعه فناوري در نظر گرفت، آسيب

هـاي  دهد، اغلب پـروژه ي مربوط به اين صنعت، نشان ميها فناورينفت و توسعه 
انـد و اغلـب   ياتي متوقـف شـده  انتقال فناوري در صنعت نفت در سطح دانش عمل

اند. (توضـيحات و  هاي تحقيقاتي در اين صنعت، در سطح پايلوت باقي ماندهپروژه
  منابع مربوط به اين حوزه در بخش قبل ارائه شده است.)

عدم توجه بـه نقـش     6
  بازيگران مختلف

ي صـنعت نفـت اعـم از    هـا  فنـاوري با توجه به حضور بازيگران مختلف در عرصـه  
هاي اكتشاف و توليد و ...، شناخت هر يك از اي خدماتي فناوري، شركتهشركت

ي صنعت نفت و تعريف انتظارات متعارف ها فناوريشان در آنها و توجه به ظرفيت
  ها ضروري است. بر اساس اين ظرفيت

ــه    7 ــه بـ ــدم توجـ عـ
  هاي نوآوري واسطه

سـعه فنـاوري و   بر نظام ملي نوآوري و حضـور اجـزاي گونـاگون در امـر تو     تأكيد
اي در اين نظـام حـاكم اسـت و    نوآوري در صنعت نفت، روابط پيچيده و گسترده

هـاي  تسهيل روابط درون اجزاي نظام، نيازمند توجه بـه نقـش و جايگـاه واسـطه    
  نوآوري است.
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متقابل در امر انتقال فناوري بندي كلي موانع موفقيت قراردادهاي بيعارائه طبقه براي
  هاي زير را شناسايي كرد:توان دستهمي زمينهگرفته در اين  انجامي ها پژوهشاز 

خود قرارداد: كوتاه بودن عمر قرارداد بيع متقابل، فقـدان شـاخص    موانع ناظر برالف) 
مناسب ارزيابي انتقال، كمبود انعطاف الزم مالي و عملياتي در استفاده از اطالعات جديد 

فني، كلي و مبهم بودن تعهدات پيمانكار نسـبت  ميدان جهت تغيير نوع فناوري و دانش 
پـر   به دليل ماهيتي مورد نظر، ناكافي بودن اطالعات در زمان عقد قرارداد ها فناوريبه 

هاي نفتي و طراحـي ضـمانت اجـراي مناسـب جهـت تضـمين انتقـال        ابهام بودن پروژه
  فناوري. 

نگيزشـي مناسـب بـراي    طرف انتقال دهنده فناوري: فقدان عوامل ا رب) موانع ناظر ب
هـاي عامـل   راستا نبودن منافع طرفين در امر انتقال و برخوردار نبودن شركتانتقال، هم

از تمامي اجـزاي فنـاوري (بـه علـت تغييـر سـاختار توسـعه فنـاوري در جهـان و ورود          
  كنند).هاي عامل هم از آنها استفاده ميهاي خدماتي فناوري كه خود شركت شركت

به طرف گيرنده فناوري: كمبود ظرفيت جـذب فنـاوري در كشـور بـا     ج) موانع ناظر 
هاي صورت گرفته، كمبود نيروي متخصص گيرنده، عـدم تقسـيم   شناسي توجه به آسيب

كار مناسب جهت اخذ فناوري (مخاطب هر سطح از فناوري چـه كسـي اسـت؟ از مـدير     
ر صنعت نفت بـا توجـه   ها) و در اولويت نبودن انتقال و توسعه فناوري دعالي تا تكنسين

  مالي در كشور. تأمينها به ويژه توسعه ميادين و به اهميت ساير حوزه
: عدم شناخت مناسـب سـطح فنـاوري مـورد     ها فناوريد) موانع ناظر به ماهيت خود 

  نياز و دشواري انتقال برخي از اجزاي فناوري به ويژه (مغز افزار و سازمان افزار).
هاي انتقـال: ضـعف ارتباطـات يكپارچـه بـين متخصصـان       فرآينـد  رهـ) موانع ناظر ب

مختلف (از علوم انساني تا مهندسان فنـي) در امـر انتقـال، ضـعف كنتـرل و نظـارت در       
مراحل مختلف فرآيند (لزوم تغيير فرآيند نظـارت پسـيني بـه نظـارت جـامع) و ضـعف       

  ارتباط بين دهنده و گيرنده فناوري.
هاي فناورانـه صـنعت   ف شرايط رقابتي در حوزهشرايط محيطي: ضع موانع ناظر برو) 

  سازي طرح جامع.نظام ملي نوآوري و عدم پياده رهاي ناظر بنفت و ضعف
هايي كـه در عـدم موفقيـت    موانع و محدوديت شود بيشتر اهده ميكه مش گونه همان

د انـد نـاظر بـه خـود قـراردا     متقابل در انتقال و توسعه فناوري موثر بـوده قراردادهاي بيع
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هاي قراردادي نيز در ايـن زمينـه وجـود دارد، بـه عبـارت ديگـر،       نيستند هر چند داللت
هاي مطرح در اين زمينه، در صورتي كه مـورد دقّـت كـافي    بخشي از موانع و محدوديت

و يـا حـداقل الـزام     هتوانند با مالحظات قراردادي تحت پوشش واقع شـد مي ،قرار گيرند
  ر گيرد. قراردادي آنها مورد توجه قرا

  

  بندي جمع - 3

بعـاد  اسـت و توسـعه آن در ا   تـرين صـنايع جهـان   نفت، يكي از مهمشك صنعت بي
المللي صنعت نفت و دارد. با توجه به ماهيت بين يفراوان اقتصادي اهميت -گوناگون فني

وابســتگي متقابــل منــافع و عايــدات آن در فضــاي جهــاني، حركــت بــه ســمت توســعه 
دسـتي از راهبردهـاي اساسـي كشـورها و     وح باالدستي و پاييني نفتي در سطها فناوري
هاي نفتي است. ايران نيز به واسطه برخـورداري از منـابع عظـيم نفتـي و سـابقه      شركت

هـاي  ، در بخـش هـا  فنـاوري اي در امر هاي گستردهگذاريطوالني در اين صنعت، سرمايه
اسـت. بـا وجـود تمركـز و      دهانجـام دا باالدستي آن  مختلف اين صنعت و از جمله بخش

ي نفتـي در بخـش   هـا  فنـاوري بر اين مهم، توفيق كشور در زمينه انتقال و توسعه  تأكيد
هـاي اساسـي در ايـن صـنعت     باالدستي كامل نبوده و همچنان يكي از نيازها و دغدغـه 

شناسانه و رويكـردي تحليلـي بـه بررسـي     شود. مقاله حاضر با نگاهي آسيبمحسوب مي
  و توسعه فناوري در بخش باالدستي صنعت نفت پرداخته است.   موانع انتقال

هاي بيروني بـه امـر تبيـين علـت     دهد هر چند عموم تحليلنتايج پژوهش نشان مي
هـاي  عدم توفيق كشور در امر توسعه فناوري با رويكرد شناسايي برخي از ابعـاد و مولفـه  

هـاي بـا رويكـرد از درون و بـا     اند ولي در مقام عمل، تبيـين موثر در اين زمينه پرداخته
اند. كمبود ظرفيت داده دست بهاعتمادتري هاي درون سيستمي، نتايج قابلشناسيآسيب

هـاي نـوآوري،   شدگي نهادي، شكست شبكهجذب فناوري در اين صنعت در كشور، قفل
هاي سيستمي، عدم توجه به سـطوح و اجـزاي فنـاوري، عـدم توجـه بـه نقـش        شكست

ي ايـن صـنعت و عـدم توجـه بـه نقـش       هـا  فنـاوري در حـوزه توسـعه    بازيگران مختلف
هاي نوآوري از جمله نقاط تمركز اين مقاله در تبيين موانع عدم موفقيـت كشـور    واسطه

  در امر انتقال و توسعه فناوري در بخش باالدستي صنعت نفت بود. 
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فاّ توسعه فناوري در صنعت نفت، نيازمند اصالحات سـاختاري و نهـادي اسـت و صـر    
تواند موفقيـت ايـن امـر را    قانوني نظير قراردادهاي نفتي نمي -بر ابزارهاي حقوقي تأكيد

ي روز دنيا بيفزايـد، لـذا رفـع    ها فناوريتضمين كند و چه بسا بر فاصله هر چه بيشتر با 
موانع انتقال و توسعه فناوري از يك سو و توجه به متغيرهـاي محيطـي و ايجـاد فضـاي     

سوي ديگر، الزامي اساسي براي توسعه فناوري در صنعت نفت است. در  زا ازتوسعه درون
كننده انتقال و توسعه فنـاوري در ايـن   تواند تضمين، به تنهايي نمي»قرارداد نفتي«واقع 

دهنده و ابـزار كنترلـي و نظـارتي مطـرح     يك جزء سامان عنوان بهصنعت باشد، هر چند 
؛ 1392؛ درخشـان،  1395(از جمله: نـوروزي،   اه پژوهشاست و بنا به استناد بسياري از 

)، در يك نظام جامع براي انتقـال و توسـعه فنـاوري در صـنعت     1395قرباني و مرادي، 
جزئي از عوامـل مـوثر بـر ايـن امـر خواهـد بـود و         عنوان بهنفت، قراردادهاي باالدستي، 

گذر و بـا در نظـر   بايست انتظارات دقيقي از اين ابزار حقوقي تعريف نمود و از اين ره مي
هايي كه در اين مقاله مورد اشاره قرار گرفتند، زمينه انتقـال و  گرفتن موانع و محدوديت

  توسعه فناوري مناسب در صنعت نفت را فراهم ساخت.
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Abstract 
 Expansion of the oil industry in Iran depends heavily on access to modern 

technology in upstream activities. So far, despite substantial investments upstream 
activities as well as some other parts of the oil industry remain heavily dependent on  
foreign technology. This article adopts an analytical approach to study the issue of 
access to technology for upstream activities.  Our research shows that in additon to 
studying factors that impact technology transfer we need to study structural and 
institutional factors that impact domestic development of technology. This article 
thus dealis with issues such as lack of technology absorption capacity, institutional 
morass, innovation network failures, system failures, lack of attention to the levels 
and components of technology, lack of attention to key players in technology 
transfer and development and lack of attention to technology mediators. 
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