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ارزیابی فاکتورهای تأثیرگذار بر اثربخشی انتقال فناوری در سطح

صنعت؛ بررسی صنعت نفت کشور و مطالعات تطبیقی
علیرضا میقانینژاد* ،بهروز نوری

سید حبیب ا ...طباطبائیان

پژوهشگاه صنعت نفت

دانشگاه عالمه طباطبایی

اکنون بيش از صد س��ال از حفر اولين چاه نفت در ايران ميگذرد و صنعت نفت كش��ور در طي س��ده اخير ،فراز و نش��يبهاي فراواني را طي
كرده اس��ت .در ارتباط با انتقال فناوری باید اذعان داش��ت که نبود مکانیزمهای الزم برای تحقق این امر ،صنعت نفت را در س��طح واردکننده
فناوریهای خارجی نگاه داش��ته است .در این مقاله سعی شده اثربخشی فرایندهای انتقال فناوری در سطح صنعت نفت تحلیل و ارزیابی شود.
در همین راستا با بررسی مدلهای مختلف در زمینه انتقال فناوری و با انتخاب فاکتورهای تأثیرگذار در فرایند انتقال فناوری و همچنین با درنظر
گرفتن تجارب کش��ورهای موفق ،فرایندهای انتقال فناوری در س��طح صنعت نفت مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفته است .یافتههای پژوهش،
تصویری از فضای جاری انتقال فناوری در س��طح س��اختار و محیط صنعت نفت ارائه میدهد و مواردی از جمله نبود راهبرد انتقال فناوری در
س��طح صنعت نفت ،نبود محیط مناس��ب برای انتقال فناوری و عدم حمایت کافی از این موضوع را بهعنوان چالشهای اساس��ی در این حوزه
شناسایی کرده است.
فناوری ،انتقال فناوری ،صنعت نفت ،مطالعات تطبیقی
مقدمه

اکنون بيش از صد سال از حفر اولين چاه
نفت در ايران ميگذرد و صنعت نفت كشور
در طي سده اخير  ،فراز و نشيبهاي فراواني را
طي كرده است .در ارتباط با موضو ِع فناوری
باید گفت که به اذعان تمامي صاحبنظران،
هن��وز اي��ران ب��ه جم��ع توس��عهدهندگان
فناوریهاي صنعت نفت نپيوس��ته اس��ت[.]1
نگاه��ی به فناوری صنعت نفت کش��ور ایران
نش��ان میدهد که علیرغم پیشرفتهای بعد از
انقالب اس�لامی و خصوصاً سالهای اخیر و
ورود به عرصه تعمیر و نگهداری ،س��اخت و

تولید و حتی در س��طح محدودتری به عرصه
طراح��ی و مهندس��ی ،کم��اکان وزن عمده
توانمن��دی فن��اوری صنع��ت نفت ای��ران در
حوزهي بهرهبرداری است[ .]2در زمینه انتقال
فناوری باید اذعان داش��ت ک��ه عدم تأکید به
تحقق کلیه مراحل یک انتقال موفق(انتخاب،
اکتس��اب ،انطب��اق ،جذب و توس��عه) و نبود
مکانیزمهای الزم برای تحقق این امر ،صنعت
نف��ت را در س��طح واردکنن��ده فناوریهای
خارجی نگاه داش��ته است .نشان بارز این ادعا
خریدهای مکرر لیس��انس واحدهای مش��ابه
است[.]2

در ای��ن پژوهش با اس��تفاده از الگوهای
موجود در زمینه انتق��ال فناوری ،چهارچوب
مفهومی برای تحلیل اثربخشی انتقال فناوری
در س��طح صنع��ت نفت که ش��امل س��اختار
صنعت و محیط حاکم بر آن اس��ت ،انتخاب
ش��ده و بر این مبنا مقایس��های بین کشورهای
منتخب و کشور ایران صورت پذیرفته است.
س��اختار مقال��ه از س��ه بخش اصلی تش��کیل
شده اس��ت؛ بخش اول شامل ادبیات موضوع
اس��ت ک��ه در آن ،مفهوم انتق��ال فناوری در
صنعت نفت و مدلهای موجود در این رابطه
ارائه میگ��ردد .در بخ��ش دوم ،چهارچوب
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مفهومی ب��رای تحلیل اثربخش��ی فرایندهای
انتقال فناوری در س��طح صنعت نفت انتخاب
و فاکتوره��ای آن تبیین میگردد و در بخش
آخر ،اثربخش��ی فرایندهای انتقال فناوری در
صنعت ِ
نفت کش��ورهای منتخب ،با وضعیت
موجود این فرایندها در کش��ور ایران مقایسه
ش��ده و ضمن تحلیل موارد ،پیشنهادهايي در
راستای اثربخشی فرایندهای انتقال فناوری در
صنعت نفت ارائه میگردد.
 -1مدلها و چارچوبهای مورد بررس�ی در
زمینه انتقال فناوری

در زمینه انتقال فن��اوری مدلهای زیادی
از طرف صاحبنظران ارئه ش��ده اس��ت .در
این پژوهش مدلهایی بررس��ی میگردند که
اثربخش��ی فرایند انتقال فناوری را در س��طح
ملی و یا بخشی مورد بررسی قرار دادهاند.
انتقال فناوری در صنع��ت نفت اینگونه
تعریف شده است که زمانیکه چند شکل از
فناوری ،مواد و یا تجهیزات از بخشی خارجی
مانند ش��خص و یا س��ازمان به بخشی محلی
بهعنوان یک ش��خص یا س��ازمان ک��ه برای
دریافت آن طراحی ش��ده است ،منتقل شود،
انتقال فناوري حاصل گرديده است[.]3
ریزمن یک طبقهبن��دی از انتقال فناوری

 1ساختار صنعت نفت و محیط پیرامون آن
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ارائه میدهد ک��ه ابعاد آن ش��امل بازیگران،
ویژگیه��ای انتق��ال ،انگیزهه��ای انتق��ال و
رش��تههای علمي مرتبط اس��ت و بر مبنای آن
ميتوان هر فرايند انتقال فناوری را برنامهريزي
و يا مس��تندکرد که اين مستندسازی بر اساس
اعدا ِد قرارداده شده با هر فاکتور و زیرفاکتو ِر
انتقال بررسی میگردد[.]4
مدل کاتالونت��ه از تطبیق با مدلهای بازار
بوجود آمده است که اثربخشی انتقال فناوری
را در پن��ج فاکت��ور محی��ط انتق��ال فناوری،
بازیگران انتقال فناوری ،ساختار انتقال ،فرآیند
انتقال و عملیات انتقال بررسی میکند .در این
مدل ،تاکید ب��ر محی��ط از فاکتورهای دیگر
بیشتر است[.]5
م��دل پیت��رز بهمنظ��ور بررس��ی فرآیند
انتق��ال تکنولوژیهای ارتباطی ب��ه آفریقای
ش��مالی توسعه داده شده اس��ت .در این مدل
که بهص��ورت فلوچارت ارائه ش��ده ،مراحل
انجام موفق ی��ک فرآیند انتقال از ابتدا تا انتها
مش��خص شده و ادعا شده اس��ت که با انجام
این مراحل میتوان به یک انتقال موفق دست
یافت[.]6
ملیک م��دل انتق��ال فن��اوری را به یک
سیس��تم رادیویی تشبیه مینماید که نیاز است
تا پیام از فرس��تنده به گیرنده برسد .این ،یک

مدل انتش��ار س��اده برای فرایند انتقال فناوری
اس��ت و نش��ان میدهد که یک پیام که شیوه
خاصی برای انتقال دارد از طرف انتقالدهنده
به دریافتکننده فرس��تاده میشود .بازخورد
موج��ود در این مدل که از ط��رف گیرنده به
فرستنده است ،دانش استفاده از فناوری منتقل
شده را ارائه میکند[.]7
م��دل کوم��ار فاکتوره��ای تأثیرگذار بر
افزای��ش توانایی ش��رکتها در کش��ورهای
جهان سوم بهمنظور افزایش توانمندی فناورانه
آنه��ا را مورد بررس��ی قرار میده��د .در این
مدل ،سه فاکتور ،نقش اساسی در افزایش این
توانمندی ایفا میكن��د :نقش دولت ،مکانیزم
انتقال فناوری و زیرساختهای فناوری[.]8
در م��دل لی��ن و برگ ،تمرکز ،بیش��تر بر
نقش تفاوته��ای فرهنگ��ی در فرایند انتقال
فناوری اس��ت .این تفاوت فرهنگی به همراه
طبیعت فناوری و تجرب��هی بينالملليِ طرفينِ
انتقال ،بر رضايت و اثربخش��ي انتقال فناوری
تأثير دارد[.]9
ون��گ دو مرحل��ه را در فرآین��د انتق��ال
دان��ش و تکنول��وژی م��ورد شناس��ایی قرار
داده اس��ت؛ اولین مرحله ،به مشارکت د انش
توس��ط انتقالدهن��ده و دومی��ن مرحل��ه ،به
اکتساب دانش توس��ط انتقالگیرنده متمرکز
اس��ت .فاکتورهایی که بر گسترهي مشارکت
دانش��یِ انتقالدهنده متمرکز اس��ت ،به چهار
گروه تقسیم ش��ده است :ظرفیت انتقالدهنده
به منظور انتق��ال ،تمایل انتقالدهنده به انتقال،
ظرفی��ت یادگیری گیرنده و قص��د یادگیری
گیرنده[.]10
در مدل��ی که برای تش��ریح فرایند انتقال
فناوری در صنعت نفت در کشور لیبی توسط
محمد و دیگران ارائه شده ،فاکتورهای مهمی
که بر اثربخش��ی فرایند انتقال فناوری موثرند،
مش��خص ش��ده اس��ت .فاکتورهای شناسایی
ش��ده در دو دس��تهي فاکتورهای توانمندساز
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و خروجی فرآیند انتقال فناوری دس��تهبندی
ش��دهاند .دس��تهبندی متغیرها در فاکتورهای
مرتبط با آنه��ا به قرار زیر اس��ت :حمایت از
انتق��ال فناوری ،زیرس��اخت انتق��ال فناوری،
محیط انتقال فن��اوری ،توانمن��دی یادگیری
مش��ارکتی و تعامل��ی و به��رهوری انتق��ال
فناوری[.]3
 -2انتخاب الگوی تحلیلی

مدلهای ارائه ش��ده از زوایای مختلف به
موضوع انتقال فناوری پرداختهاند .در هرکدام
از مدلها فاکتورهای مش��خصی برای تحلیل

و ارزیابی اثربخش��ی فرایندهای انتقال فناوری
وجود دارد .با توجه به اینکه گسترهی پژوهشی
ای��ن مقاله در س��طح صنعت نف��ت و محیط
پیرامون آن اس��ت(همانطور که در ش��کل1-
نشان داده ش��ده) ،بنابراین فاکتورهایی که بر
محی��ط انتقال فناوری و مکانیزمهای کالن در
جهت اثربخش��ی این فراینده��ا تأکید دارند،
مورد توجه است.
ب��ا توجه به س��طح تحلی��ل ای��ن مقاله و
مدله��ای موجود ،مدل ارائه ش��ده توس��ط
محم��د و دیگران که فاکتوره��ای تأثیرگذار
بر اثربخش��ی فراینده��ای انتقال فن��اوری در

 | 1دالیل انتخاب کشورهای منتخب برای ارزیابی تطبیقی با صنعت نفت کشور
کشور
نروژ

دالیل انتخاب
موفقیت چشمگیر در زمینه توسعه صنعت باالدستی نفت در دنیا در مدتزمان کم.

اتخاذ و بهکارگیری برنامههای مدون در زمینه توسعه فناوری.

برزیل

عربستان

ِ
نهادی مناسب در زمینه نظام ملی نوآوری(ایده تا بازار)
ایجاد ساختار
استفاده از تجربه موفق نروژ در بسیاری از کشورها

ساختار صنعتی و اقتصادی مشابه با ایران در زمینه های زیر:

 .1منابع غنی نفت و گاز.

 .2وابستگی شدید اقتصاد کشور به نفت و گاز.
نیجریه

 .3در حال توسعه بودن.

اتخاذ برنامههای راهبردی در راستای توسعه فناوری و توسعه ظرفیت بومی.

صنعت نفت لیبی را م��ورد ارزیابی قرار داده،
به عنوان م��دل مفهومی و چهارچوب تحلیلی
این مقاله انتخاب میگردد .در شکل 2-مدل
و فاکتورهای آن نشان داده شده است.
 -3ارزیاب�ی اثربخش�ی فراینده�ای انتق�ال
فناوری در کش�ورهای منتخب و مقایس�ه آنها
با ایران

در ای��ن مقال��ه اثربخش��ی فراین��د انتقال
فن��اوری در صنع��ت نفت کش��ورهای نروژ،
برزیل ،عربس��تان و نیجریه با اس��تفاده از مدل
مفهوم��ی انتخ��اب ش��ده تحلیل میش��وند و
در ادام��ه ،وضعیت ج��اری فرایندهای انتقال
فناوری در ایران با کشورهای منتخب ،مقایسه
ش��ده و در نهایت موارد پیش��نهادی و نتایج،
ارائ��ه میگ��ردد .دلی��ل انتخاب کش��ورهای
منتخب برای مطالعات تطبیقی و مقایسه آن با
صنعت نفت کشور در جدول 1-آمده است.
در ادامه ،فاکتورهای موثر در اثربخش��ی
فراینده��ای انتقال فناوری با اس��تفاده از مدل
مفهوم��ی در کش��ورهای منتخب ارائ��ه و با
وضعیت جاری در صنعت نفت کشور مقایسه
میش��ود .ذکر ای��ن نکته ضروری اس��ت که
مطالب ذکر شده در مورد ایران برپایه استفاده
از مستندات و مصاحبه با خبرگان صنعت نفت
ارائه گرديده است.

 -1-3حمایت از انتقال فناوری

 2مدل مفهومی فرایند انتقال فناوری در صنعت نفت[.]3

مهمترین ویژگی این ش��اخص ،حمایت
دول��ت در انتقال و توس��عهی فناوری اس��ت.
حمایت دولت از انتقال فناوری را در دو مورد
اصلی میتوان دستهبندی کرد:
 -1تفکیک نق��ش حاکمیتی(نظارتی) و
عملیاتی(بهرهبرداری)
 -2اتخاذ قوانین و سیاستهای مناسب در
جهت تسهیل و اثربخشی انتقال فناوری[.]3
در بین کش��ورها ،نروژ از ابتدا با تفکیک
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نمودن فعالیتهای مرتبط با سیاس��تگذاری
و فعالیته��ای حاکمیت��ی از فعالیتهای فنی
و در نهایت فعالیتهای مرتبط با بهرهبرداری
و تجاریس��ازی ،الگوی مناسبی در این زمینه
اس��ت .بخش حاکمیتی و نظارتی در صنعت
نف��ت ن��روژ بهعه��ده وزارت نف��ت و انرژی
و مدیریت نف��ت نروژ و مس��ئولیت پژوهش
توگاز
و توس��عه فن��اوری بهعه��ده نه��اد نف 
تویکم است .ش��رکت استاتاویل
قرن بیس�� 
بهعنوان بازوی عملیاتی صنعت نفت در نروژ
عمل ميكند[.]11
در برزی��ل نی��ز در ابت��دا ای��ن تفکیک
وجود نداشت و عم ً
ال صنعت نفت و گاز این
کشور در انحصار ش��رکت پتروبراس بود اما
با اصالح��ات صورت گرفته و تصویب قانون
نفت ،تفکیک نقشهای حاکمیتی از عملیاتی
ص��ورت گرف��ت ،بهگون��های ک��ه درح��ال

حاضر ،نقشهای سیاس��تگذاری و نظارتی
بهعه��دهی نهادهای��ی همچون ش��ورای ملی
سیاس��تگذاری انرژی و آژان��س ملی نفت،
گاز طبیعی و سوختهای فسیلی واگذار شده
و پتروبراس بیشتر ،نقش عملیاتی و تجاری را
ایفا میکند[.]12
در عربستان در سالهای اخیر اصالحات
س��اختاری در ای��ن راس��تا انج��ام ش��ده که
مهمترین آن تأسیس شهر علم و فناوری ملک
عبدالعزیز اس��ت که وظیفهی سیاستگذاری
و نظارت در زمین��ه علم و فناوری را بر عهده
دارد و شرکت سعودی آرامکو نقش شرکت
عملیاتی را ایفا میکند[.]13
در نهای��ت ،در نیجری��ه بای��د گفت که
تفکی��ک بخشه��ای نظارت��ی از عملیات��ی
کمرنگ اس��ت و عم ً
ال شرکت ملی نفت این
کشور هر دو نقش را ایفا میکند[.]14

 | 2فعالیتهای قانونی ،سیاسی و ساختاری در جهت تسهیل انتقال فناوری در صنعت نفت کشورهای
منتخب[ ]13و []16تا[]20

سازماندهی و ساختار سازمانی مناسب
نروژ

 تدوین استراتژی فناوری()OG21
 قوانین و مقررات :توافقات حسن نیت ،سیستم اعطای امتیاز قراردادهای تحقیق و توسعه ،قوانین مربوط به
استفاده از فناوری

قانون نفت
برزیل

بوکار در صنعت نفت
تدوین راهبرد استراتژی و کس 
تقویت شرکت ملی نفت(پتروبراس) از طرف دولت
تدوین سند بلندمدت علم و فناوری

عربستان

توگاز
تدوین استراتژی فناوری در بخش نف 
تدوین مدل انتقال فناوری در صنعت نفت
برنامههای حمایتی از توسعه ظرفیت بومی در سالهای اخیر

نیجریه

دفتر انتقال فناوری
شرکت ملی فنی و مهندسی(نتکو)
ایجاد معاونت پژوهش و فناوری در سطح وزارت نفت

ایران
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قانون حداکثر استفاده از توان فنی،مهندسی،توليدی ،صنعتی و اجرايی کشور
پُر رنگ شدن نقش انتقال فناوری در تدوین قراردادهای بیعمتقابل در بخش باالدستی

در ای��ران تفکی��ک نق��ش حاکمیتی از
بهرهب��رداری در س��ال  1358و ب��ا تأس��یس
وزارت نفت ،عملی ش��د .البت��ه این تفکیک
در عم��ل بهخوبی ص��ورت نپذیرفت و عم ً
ال
ش��رکت ملی نفت ،هم نقش حاکمیتی و هم
نقش بهرهب��رداری را بر عه��ده دارد[ .]15در
س��ال  1390با تصویب قانون نفت سعی شده
این تفکی��ک بهصورت کامل صورت پذیرد.
عامل دو ِم حمایت دولت از انتقال فناوری ،به
اتخاذ قوانین و سیاس��تهایی که فرایند انتقال
فناوری را تسهیل میكند ،مربوط ميشود .در
جدول 2-این فعالیتها در کشورهای منتخب
مقایسه شدهاند:
نکت��هی مهمی ک��ه در مورد ای��ران باید
گفت اينکه علیرغم فعالیتهای گسترده در
ارتباط با اهمیت دادن نقش فناوری در صنعت
نفت ،این صنعت از نبود راهبردهای کالن در
زمین��ه فناوری رنج میبرد و عم ً
ال فعالیتهای
مربوط در این زمینه بهدلیل نداشتن راهبردهای
شفاف ،کارایی و اثربخشی الزم را ندارند.
 -2-3زیرساخت انتقال فناوری

زی��ر فاکتوره��ای مربوط به ای��ن فاکتور
عبارتند از :تحقیق و توسعه ،توانمندی فناوری
ش��رکتهای بوم��ی ،آم��وزش و مدیری��ت.
بهطورکل��ی ای��ن فاکت��ور میگوید ک��ه آیا
کشور میزبان توانایی پذیرش و جذب فناوری
خارجی را دارد یا خير؟[]3
نروژ با س��رمایهگذاری گسترده در بخش
تحقیق و توس��عه و ایجاد ش��بکههای مختلف
در این حوزه ،پیش��گام اس��ت .تقویت صنایع
تأمین و خوش��ههای صنعتی کارآمد نش��ان از
وجود زیر س��اخت مناس��ب در جهت توسعه
توگاز این کش��ور
فن��اوری در صنع��ت نف�� 
دارد .همچنین برنامههای گس��ترده آموزشی
در بخشه��ای مختلف در این رابطه قابلذکر
است[] 11و[ .]16در برزیل نیز بعد از گذشت
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چند ده��ه ،س��رمایهگذاری گس��تردهای در
بخ��ش تحقیق و توس��عه ص��ورت گرفته که
ای��ن فعالیته��ا ادام��هدار اس��ت .برنامههای
آموزشی گس��ترده بین ش��رکت پتروبراس و
دانش��گاههای برزیل با شرکتهای بینالمللی
و دانش��گاههای معتبر اروپایی و آمریکایی در
ایجاد زیرساخت مناسب برای توسعه فناوری
حائز اهمیت اس��ت .همچنی��ن تقویت صنایع
تأمی��ن درگذرزمان یکی دیگر از عوامل مهم
در ایج��اد زیرس��اختی ق��وی در این کش��ور
اس��ت[ .]21عربس��تان و نیجریه در س��الهای
اخیر با مشاوره شرکتهای بینالمللی سعی در
ایجاد و گس��ترش مراکز تحقیق و توس��عه در
صنعت نفت نمودهاند و برنامههای آموزش��ی
مختلف��ی را با دانش��گاهها و مراک��ز تحقیق و
توس��عهی مط��رح در دنیا اج��را نمودهاند .اما
میتوان گفت ایجاد زیرس��اخت مناس��ب در
راستای جذب و بومیس��ازی فناوری در این
دو کشور ،مراحل آغازین خود را طی میکند
و نیاز به زمان دارد[ ]13و [ .]21در مورد ایران
باید گفت که زیرس��اختهای مناس��ب برای
انتقال فناوری اثربخش در صنعت نفت بوجود
نیامده اس��ت .بن��ا به نظر کارشناس��ان ،صنایع
تأمین داخلی از توانمندی مناسب برای جذب
فناوریهای خارجی بهرهمند نیستند .همچنین،
کمبود نیروی انسانی متخصص در بخشهای
گوناگون ،یکی دیگر از عوامل بوجود نیامدن
زیرساخت مناسب در این زمینه است .البته در
س��الهای اخیر اقداماتی در این زمینه صورت
گرفته ،اما کافی نیست.
 -3-3محیط انتقال فناوری

ِ
مدیری��ت انتقا ِل
یک مس��أله اصل��ی در
فناوری ،محیطی است که در آن ،تعامل میان
تأمینکنن��ده خارجیِ فناوری و صنعت میزبان
ش��کل میگیرد و بر موفقیت فرآین��د انتقا ِل
ِ
فناوری بهرهور تأثیرمیگذارد .ش��کاف میان
محی��ط خارج��ی و میزبان ،ب��ر روی کارایی

ارتباط��ات داخلی و اثربخش��ی کل��ی فرآیند
انتقا ِل فناوری ،موثر اس��ت .تجربیات گذشته
بینالملل��ی در عملیات بینالمللی برای میزبان
به منظور جمعآوری اطالعات مرتبط از منابع
مختلف و مدیریت ارتباطات و تعارضات در
خالل فرآیند انتقال فناوری مفید خواهد بود.
همچنین مس��ائل کالن محیط��ی اعم از ثبات
سیاس��ی ،اقتصادی و مدیریتی و داشتن روابط
گس��ترده بینالمللی از عواملی است که تأثیر
بهسزایی در موفقیت انتقال فناوری دارد[.]3
در کش��ورهایی مث��ل نروژ ،عربس��تان و
برزیل ،محیط حاکم بر صنعت نفت به گونهای
است که فضای مناس��بی برای انتقال و توسعه
فناوری ایجاد نموده اس��ت .این محیط شامل
ثبات سیاس��ی ،اقتصادی ،حقوقی و مدیریتی
اس��ت .عالوهبراین ،در کشورهایی مثل نروژ
و برزی��ل صنای��ع تأمی��ن با داش��تن تجربیات
مشابه ،محیطی مناسب برای انتقال فناوریهای
خارجی ایجاد كردهان��د .در نروژ بخشهای
حقوقی و ساختارس��ازی با داشتن تجربه قبلی
در صنای��ع آلومینیوم ،از هم��ان ابتدای آغاز
توگاز ش��رايط مناسبي برای انتقال
صنعت نف 
فناوری فراهم آوردند]11[ .
در کش��ور ای��ران در ش��رایط کنون��ی،
محیط مناس��بی برای انتقال فناوری در صنعت
نف��ت وج��ود ن��دارد .در فض��ای بینالمللی
محدودیته��ای زی��ادی ب��رای ارتب��اط ب��ا
ش��رکتهای بینالملل��ی و صاح��ب فناوری
وجود دارد و عم ً
ال امکان انتقال فناوری از این
شرکتها به صنعت نفت وجود ندارد .محیط
داخلی هم به سبب تغییرات گسترده مدیریتی
مناسب نیست.
نتیجهگیری

در این مقاله به بررسی و ارزیابی اثربخشی
فراینده��ای جاری انتقال فن��اوری در صنعت
نف��ت از نگاه کالن و در س��طح ملی پرداخته
ش��د .بر همی��ن مبنا با م��روری ب��ر الگوهای

تحلیل انتق��ال فناوری در مق��االت تحقيقي،
مدل متناسب با گسترهی این پژوهش انتخاب
ش��ده و با مقایس��ه وضعیت انتقال فناوری در
صنعت کشور با کشورهای منتخب ،تصویری
کالن از محیط و زیرساخت انتقال فناوری در
صنعت نفت کشور بهدست میآيد .یافتههای
این مقاله حاکی از آن است که:
                    فناوری بهعنوان اولویت اصلی در صنعت نفت
کشور ش��ناخته نشده اس��ت؛ الگوی توسعه در
صنعت نفت ای��ران از ابتدا تاکنون الگوی مبتنی
بر بهرهبرداری و الگویي عملیاتی بوده است .این
موضوع سبب شده تا فرآیندهای انتقال فناوری
بهصورت اثربخش انجام نش��ود و در اکثر موارد
هدف ،بهرهبرداری از فناوری وارداتی بوده است.
تجارب کشورهای موفق در این زمینه مانند نروژ
نش��ان میدهد که الگوی توسعه صنعت نفت از
ابتدا مبتنی بر توسعه فناوری بوده است.
راهبرده��ای فناوری در صنعت نفت تدوین
نشده است.
این مسأله متأثر از موضوع قبلی است .بههرحال
نبود راهبردهای فناوری در صنعت نفت که در
راستاي اهداف کالن کشور است ،در توسعه
نیافتن فناوری و در اثربخشی فرایندهای انتقال
بسیار موثر اس��ت .تجربهی کشورهای موفق،
این مهم را به خوبی نشان میدهد.
تغیی��ر و تح��والت محیط بیرون��ی صنعت
نفت(محیط سیاس��ی ،اجتماع��ی و اقتصادی)
فضای��ی را ایجاد ک��رده که میت��وان گفت
موضوع انتقال اثربخش و توسعهی فناوری در
مراحل اولیهی عمر خود در این صنعت به سر
میبرد .در مجموع با ارزیابی ابعاد مختلف در
م��دل مفهوم��ی میت��وان نتيج��ه گرفت كه
فاکتوره��ای مهم در اثربخش��ی فرایند انتقال
فناوری در سطح صنعت نفت و محیط پیرامون
آن ،از کارایی الزم برخوردار نیس��تند و برای
توس��عه فن��اوری و افزای��ش اثربخش��ی این
فراینده��ا بای��د چالشهای ذکر ش��ده مرتفع
گردند.
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