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و  SPSSافـزار  آوري شـده از نـرم  هاي جمعمنظور تجزیه و تحلیل دادهانتقال فناوري در توسعه میادین نفتی کشور پرداخته شد. به
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  مقدمه - 1

هاي منابع دلیل محدودیتامروزه کشورهاي درحال توسعه به

هـاي پیشـرفته و   مالی داخلی خود از یک سـو و انتقـال فنـاوري   

ترین راهکار بـراي انتقـال   مدرن از سوي دیگر، به انتخاب مناسب

انـد. در همـین راسـتا،    روي آورده هـاي مـورد نیـاز خـود    فناوري

جمهوري اسالمی ایران، با در اختیار داشتن ذخایر عظیم نفـت و  

رود. اسـتفاده  شـمار مـی  گاز، یکی از کشورهاي بالقوه منطقـه بـه  

توانــد راه توســعه صــحیح و بهینــه از ایــن ثــروت خــدادادي مــی

اقتصادي کشور را هموارتر سازد. لذا فعاالن عرصه نفت در جهان، 

جهت پیشرفت و توسـعه باشـند.    راهبردباید داراي یک برنامه یا 

ریزي در حوزه فناوري است ها، برنامهترین این برنامهیکی از مهم

-شـناخته » راهبرد فنـاوري «وکار با کلیدواژه که در محیط کسب

-بـه ، هاي فناورانه جهانبانی پیشرفترصد و دیده شود. اصوالمی

موفقیت و  هايجمله روشحوزه نفت از ویژه همسایگان ایران در 

حضور فعال شرکت ملـی نفـت ایـران در عرصـه جهـانی بـوده و       

هـاي مطـرح کنـونی در ایـن     هاي قـدرت مطالعه اسناد یا گزارش

  .]1د[کننتر می، مسیر پیش رو را شفافیعرصه جهان

فنـاوري کـه امـروزه یکـی از      همین اساس، تدوین راهبـرد  بر

ها و کشورها در هر حوزه از صـنعت و در  ترین اهداف شرکتمهم

 اسـت.  موضوع این مطالعه، حوزه صنعت نفت است، بررسی شده

هـاي  صنایع نفت و گاز نیز به لحاظ ماهیـت پـروژه   ،در این راستا

خود، دستیابی به اطالعات کافی، منابع مالی معتبر، فناوري برتـر  

باید براي  رديراهبکه از چه کند. اما اینو تولید انبوه را طلب می

 ،در ادامه کرد، اهمیت فراوان دارد.انتقال این فناوري برتر استفاده

هاي آن کارها اشاره تبیین کارهاي انجام شده به همراه ویژگیبه 

  شود.می

اي و تطبیقـی از تـأثیر   یک تجزیه و تحلیل عملی مقایسـه در 

ها و و خرید فناوري خارجی روي خروجیتحقیق و توسعه  هزینه

نتـایج حاصـله بـا     ؛است شده در صنایع تایوان انجامکه وري بهره

 کـارگیري بـه نشان داد کـه  تحلیل رگرسیون  و استفاده از تجزیه

خـارجی   هاي مربوط بـه خریـد فنـاوري   هزینه تحقیق و توسعه و

هـاي  وري شـرکت طور مثبـت بـه رشـد بهـره    و به تأثیرگذار بوده

  .]9[کندمیتایوانی کمک 

وري بـر روي  برآوردي از مدل پویاي بهره دیگر، ايدر مطالعه

 1996هاي هاي تولیدي ژاپنی در سالیک نمونه بزرگ از شرکت

آن نشان نتایج که  صورت پذیرفت 2000الی  1999و  1997الی 

وابسته به خـارج و انتقـال فنـاوري درون    تحقیق و توسعه که داد 

نتقـال  کنـد. در عـین حـال ا   وري کمک مـی شرکتی به رشد بهره

  .]10[دهدمیفناوري حاشیه سود را کاهش

بررسـی عوامـل    کـه بـه   )،2012( 4بـال و  بثمک در مطالعه

و پیشـنهاد یـک چـارچوب یکپارچـه     انتقال دانش فنـی  وفقیت م

پنج موضوع کلیدي مورد نیاز براي انتقال دانش موفـق   ند؛پرداخت

معرفی شده براي قطعات متحرک به امکانات تولید جدید تأسیس

گذاري اطالعات، تمایـل  اشتراکعبارتند از: تمایل براي بهشد که 

به دریافت اطالعات، انتقال دانش صریح، انتقال دانـش ضـمنی و   

بـراي انتقـال    منطقـی یک چارچوب آنان تأیید و بازبینی. سپس 

  .]11[ارائه نمودند دهی شدهدانش فنی به امکانات جدید سازمان

هاي کیفـی  با استفاده از داده)، 2014(  وِلاوک المر هانسن و

هاي آموزشـی  سطوح شرکتی در تحلیل میزان استفاده از مکانیزم

گرفتن سطوح شرکتی توان شکاف نادیدهمی پی بردند که مختلف

 هـاي فنـی را توضـیح   آوري ظرفیـت را پر نموده و تفاوت در جمع

ه از طریق بررسی هشت شرکت در صنعت مـالزي در دور  لذاداد. 

هـاي متکـی بـر    کـه شـرکت  به این نتیجه رسیدند  1970-2011

هـاي داخلـی از   ترکیب آموزش از شرکاي فنی خارجی و آموزش

انـد. بـا ایـن    هاي فنی بیشترین پیشـرفت را داشـته  لحاظ ظرفیت

صورت اصولی از تقلید رقباي هایی که بهبراي برخی شرکت ،حال

 ،است. از طرفـی دیگـر   اند، اثرات سرریز بسیار مهممحلی آموخته

دنبال یادگیري از شرکاي خـارجی  طور فعال بههایی که بهشرکت

انـد و بـه سـطوح نوآورانـه اصـلی      بیشتر پیشرفت کـرده  هستند،

هـاي مـذکور بـه طیـف     انـد. یافتـه  یافتـه هاي فنـی دسـت  قابلیت

-هاي صنعتی در ظهور اقتصادها مربوط مـی تري از بخشگسترده

  ].12[شود

فناوري  راهبردترازي بین هم پژوهشگران اي دیگر،در مطالعه

را مورد آزمـون  یک شرکت و اثرات کارآیی ساختار دانش شرکت 

تحقیـق و   هـاي راهبـرد کردند که چگونه  ا آزمایشهآن قرار دادند.

-داخلی و خارجی با عمق و تنوع سهام فناوري شرکت همتوسعه 

ارآیی بلندمـدت  داد کـه کـ  نشان پژوهش آنها شوند. نتایجتراز می

است کـه شـرکت    وسیله فناوري باال بدتر از زمانییک شرکت به

کـه  دهـد، امـا زمـانی   مـی داخلی را افزایشتحقیق و توسعه  شدت

کــارایی دهــد، مــیرا افــزایشتحقیــق و توســعه داخلــی شــرکت 

  .]13[یابدبلندمدت ارتقاء می

بـا هـدف    )1389(دسـتجردي و همکـاران   در مطالعه کریمی

بـر عملکـرد    90تأثیر انتقال فناوري تولیـد خـودرو تنـدر     ارزیابی

سـازان ایرانــی کـه بــا اسـتفاده از مــدل معــادالت    رقـابتی قطعــه 

کـه انتقـال    نشـان داد  هـا یافتـه ؛ است ساختاري به انجام رسیده

Mc Beath and Ball, (2012) 
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هـای فعـال در   فناوری اثر مستقیمی بر عملکـرد رقـابتی شـرکت   

ش کیفیت و کـاهش  داشته و به افزای 90پروژه تولید خودرو تندر 

در فرآینـد انتقـال    ،و از سـوی دیگـر   شود؛میهزینه تولید منجر 

افـزاری  افـزاری و نـرم  ها بیشتر بر ابعاد سـخت فناوری توجه بنگاه

  .]2[است فناوری متمرکز بوده

اهمیـت   )،2013کیـا( رخشـان اصـغری و   ،در مطالعه دیگـری 

و  فناورانهانتقال فناوری در صنعت نفت و تولیدات و موانع کاهش 

فاصــله بــین درآمــد کشــورهای تولیدکننــده نفــت و کشــورهای 

تولیدکننده فناوری را بررسی کردنـد. مقالـه بـر روی یـک مـورد      

 فق انتقال فناوری و یک مدل ساده انتقال فناوری بنـا وواقعی و م

برای کشورهایی با سـطح  داد  نشان است. نتایج این مطالعه شده

دن ایـن  زا، انتقال فنـاوری بـرای پرکـر   پایین تولید فناوری درون

  .]14[فاصله اجتناب ناپذیر است

مـدعی شـدند   )، در پژوهشی 1392بهروزی و محمدعلی تبار(

 فناوریای مهم و اساسی در ارتقای سطح مقوله فناوریانتقال که 

ری است و بدون مطالعـه الزم  یک کشور و فرایند پیچیده و دشوا

بلکه ممکن است عالوه بر هدر رفتن سرمایه  ؛نه تنها مفید نیست

شناسـایی و  بـه   ؛ لذاملی هم بیانجامد فناوریو زمان، به تضعیف 

هـای  در بنگـاه  فنـاوری ثر در موفقیـت انتقـال   ؤتحلیل عوامـل مـ  

 هـای گوشـتی ایـران و اسـترالیا    دام و فـرآورده  کوچک و متوسط

مـدیران عـالی،    پس از توزیع پرسشنامه خود در بینپرداختند و 

مـورد   هـای های شـرکت میانی، عملیاتی و کارشناسان و تکنسین

از آمـار توصـیفی و    هـای گـردآوری شـده   نظر برای تحلیـل داده 

بهـره  تـی تسـت و فریـدمن     ف،اسمیرنو–گروفوهای کلومآزمون

ی در فنـاور قـال  عامـل در موفقیـت انت   5گرفتند و پی بردند کـه  

عوامـل   ثیرگذار است که عبارتند از:أهای کوچک و متوسط تبنگاه

های انسانی، توانمندی تحقیق و ی، توانمندیفناورفرهنگی، فنی 

  .]5[توسعه و مالی

روابـط میـان عوامـل    ) مدعی شدند که 1392تقوا و همکاران(

کلیدی های المللی از زمینههای انتقال فناوری بینموفقیت پروژه

هـای پیشـین   پـژوهش  و پژوهشی در حوزۀ مدیریت فناوری است

بیشتر به بررسی عوامل مرتبط با گیرنده، منبع، محـیط، ماهیـت   

در مقالـۀ  لـذا آنهـا   اند. فناوری، روش انتقال و مانند آنها پرداخته

گـر انتقـال   عالوه بر عوامل یاد شده، نقش سـازمان تسـهیل   خود

ــاوری  ــی  را فن ــورد بررس ــز م ــرار نی ــد و از روش ق ــژوهش دادن پ

بهـره گرفتنـد.   آمیخته(ابتدا رویکرد کیفی و سپس رویکرد کمی) 

عوامل و معیارهـای موفقیـت از    ی از فهرست بدین ترتیب که ابتدا

و چـارچوب مفهـومی    نمـوده اسـتخراج  را هـای پیشـین   پژوهش

را طراحـی نمودنـد؛    المللیهای انتقال فناوری بینموفقیت پروژه

گرفتن الزامات سـازمان  مبنای این چارچوب و با در نظربر سپس 

را مورد بررسی توسط گـروه کـانونی، مـدل معـادالت سـاختاری      

برای اعتبارسـنجی مـدل معـادالت سـاختاری از روش      وطراحی 

کردند و در استفاده  SmartPLS افزارحداقل مربعات جزئی در نرم

ـ هـای  یافته پایان آمـادگی سـازمان    داد کـه نشـان  آنهـا  ژوهش پ

ترتیـب آمـادگی جـذب    گر، بیشترین تأثیر و پس از آن بهتسهیل

فناوری در گیرنده و قابلیت تبـادل فنـاوری تـأثیر معنـاداری بـر      

  .]6[اندموفقیت داشته

ــرازه( ــوان   )،1393شــکوهی و اف ــت عن ــز در پژوهشــی تح نی

طراحی مدل انتقال فناوری و دانش نانو در ایران به روش دلفـی  «

بدیل شدن به قـدرت اول  تطبیق با جهان پویای امروز و ت »فازی

 نانوفنـاوری را  میانه و قرارگیری در صـف پیشـگامان  منطقه خاور

مشروط بـه اکتسـاب فنـاوری و دانـش فناورانـه مـرتبط بـا نـانو         

مـدت، ضـربتی و   های کوتـاه یکی از راه دانستند و بیان کردند که

انتقال فناوری است کـه  نش آن، اثربخش اکتساب نانوفناوری و دا

 رغم اهمیت بسیار زیاد، کمتر مورد توجه قـرار گرفتـه اسـت.   علی

ثیرگذارترین عوامل بـر انتقـال دانـش و    ألذا، بررسی و شناسایی ت

گیـری  لی بـومی بـرای تسـهیل تصـمیم    فناوری نانو و طراحی مد

را هدف اصلی قرار دادند. آنهـا  صحیح و هوشمندانه در این حوزه 

گیـری از روش دلفـی   ه، بـا بهـر  خود هداف پژوهشتحقق اجهت 

را  ثر بـر انتقـال فنـاوری و دانـش نـانو     ؤعامل اصلی مـ  18 ،فازی

گروه  5بندی آنها در دهی عوامل و طبقهوزن شناسایی کردند و با

فنـاوری   کننـده دریافت -2کننده)، مینأمنبع فناوری (ت -1کلی: 

-5 یـت فنـاوری و  ماه -4فرایند انتقـال فنـاوری،    -3، (متقاضی)

، مدلی را برای انتقال فناوری حیط پیرامون فرایند انتقال فناوریم

  .]7[و دانش پیشنهاد کردند

ــاران( ــه1394اکبــری و همک ــز در مقال ــوان ) نی ــت عن ای تح

ــق ؤهــای مــلفــهؤبنــدی مارزیــابی و اولویــت« ــر انتقــال موف ثر ب

انتقـال موفـق فنـاوری، نیازمنـد     مـدعی شـدند کـه    » نانوفناوری

نیـاز، منـابع    های موردنظر، فناوری شناسایی اهداف صنعت مورد

ثر در آن، نحـوه جـذب و   ؤهای انتقال و عوامـل مـ  فناورانه، روش

کـارگیری  توسعه آن دارد و انجـام هـر یـک از اینهـا نیازمنـد بـه      

زیـابی و  خـود را ار  پـژوهش  لـذا هـدف  متخصصان مربوط اسـت.  

بر اسـاس  موفق نانوفناوری  ثر بر انتقالؤهای ملفهؤبندی ماولویت

 آماری ه. نموندر نظر گرفتندمدل مشروط انتقال اثربخش فناوری 

خبرگـان دانشـگاهی و صـنعتی     در بخـش کیفـی،   پژوهش آنـان 

نوع آمیخته اکتشافی بود و از  نیزنانوفناوری بودند، روش پژوهش 

در بخش پژوهش نیز آماری  ه. نمونگرفتبه روش پیمایشی انجام 

نانوفناوری در شهر تهران بودند کـه بـا روش    فعاالن حوزهکمی، 
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تن از آنها انتخاب شدند. ابزار بخش  83گیری تصادفی ساده نمونه

سـاختارمند و ابـزار بخـش کمـی،     کیفی، مصـاحبه عمیـق نیمـه   

 SPSS افـزار هـا از نـرم  پرسشنامه بود. برای تجزیه و تحلیـل داده 

شان داد که عوامـل دانشـی،   نپژوهش آنها . نتایج استفاده نمودند

سازمانی، فناورانه، ارتبـاطی، آمـوزش نیـروی انسـانی و شـناخت      

ثر بـر انتقـال موفـق    ؤمـ هـای  لفـه ؤتـرین م محیط فیزیکی، مهـم 

نانوفنــاوری هســتند. ایــن عوامــل در ســازمان گیرنــده و دهنــده 

فناوری، اهمیت متفاوتی دارند. عوامل فناورانه، سازمانی، دانشـی،  

- وزش نیروی انسانی و شناخت محیط فیزیکی اولویتارتباطی، آم

های اول را در سازمان گیرنده به خود اختصاص دادنـد و عوامـل   

فناورانه، سازمانی، ارتباطی، دانشـی، شـناخت محـیط فیزیکـی و     

دهنده دارای بیشـترین اولویـت   آموزش نیروی انسانی در سازمان

  ].8[بودند

د فنـاوری جهـانی در   یجااز آنجا که ا با توجه به پیشینه فوق،

-دهد، انتقال فناوری ممکن است بهیافته رخ میکشورهای توسعه

آن کشورها اثـر گـذارد.    فناورانهطور قابل توجهی بر الگوی تغییر 

این امر بدین معناست که فرآیند ائتالف افزون شده ممکن اسـت  

 به درآمد باالیی برای جهان توسعه نیافته به همراه داشته باشـد؛ 

جهان توسعه نیافته که در آن درآمدهای نهایی تولید مربـوط بـه   

شـده  انتقال فناوری است، ممکن است بیشتر از درآمدهای کسب

انتقـال  بدین خـاطر اسـت کـه     .]15[ن توسعه یافته باشددر جها

-دهـد. بـه   فناوری باید بخشی از برنامه توسعه فنـاوری را شـکل  
کننــدگان بایــد درگیــر دریافــت ،منظــور ارتقــا خوداتکــایی فنــی

هـای پیونـدی و مناسـب بایـد     های انتقالی شوند. فناوریمکانیزم

انتقال فناوری آسان شود استفاده و  شوند و تضمینبادقت انتخاب

توان از منـابع محلـی   فناوری موجود است و می با است، متناسب

استفاده نمود تا مولد بودن سازمان را افزود و سـازمان را توسـعه   

پس از تبیین اهمیـت انتقـال فنـاوری و کـاربرد آن در      .]16[داد

های زیر سؤالپاسخگویی به حاضر صنایع مختلف؛ هدف پژوهش 

  :است

اثـربخش انتقـال فنـاوری در توسـعه میـادین نفتـی       عوامل  �

 کدامند؟

ترین عامل براساس مدل اثربخشی مشروط انتقـال  اثربخش �

  فناوری کدام است؟

  مبانی نظري -2

  انتقال فناوري  -1- 2

عنوان فراینـد جابجـایی یـا    برخی محققان انتقال فناوری را به

هـای فنـی و افـراد از طریـق     انتقال اطالعـات، دانـش یـا مهـارت    

شرکت(نظیر تحقیق و توسعه، مهندسی، تولید)  یعملکردهای فن

و عملکردهــای غیرفنی(نظیــر فــروش) جهــت ایجــاد خــدمات و  

ــرای بــرآورده ســاختن اهــداف تجــاری و   ــه ب محصــوالت نوآوران

اند. برخی دیگر معتقدنـد  همچنین نیازهای مشتریان تعریف کرده

طـور  ناوری بـه انتقال تجربه و ف انتقال فناوری واقعی عبارتست از

کننده بتواند آنهـا را جهـت بهبـود    ای که دریافتگونههمزمان، به

انتقال  ،اش بخوبی اداره نماید؛ یا به عبارت دیگرهای فعلیفناوری

فناوری فرایندی است کـه توسـط آن برخـی از افـراد از فنـاوری      

ای نیـز  خاصی برای اهداف یکسان یا متفاوت استفاده کنند. عـده 

انتقال فنـاوری عبارتسـت از جابجـایی فنـاوری توسـط      گویند می

 .هایی از یک شخص، سازمان یا کشور به سایرینکانال

 اسـت  فراینـدی  ،فنـاوری  انتقال که معتقدند دیگری محققان

طـور  ) بـه مشتری یا خریدارفناوری( کنندهدریافت آن طریق از که

افزار موردنظر و در عین حـال بـه سـطح    آمیزی به سختموفقیت

های فنی و دانش مربـوط بـه فنـاوری    افزار، مهارتمطلوبی از نرم

  .]3[دست یابدکننده فناوری(فروشنده) دریافت شده از عرضه

  مدل اثربخشی مشروط انتقال فناوري -2- 2

-طی یک بررسی میانمدل اثربخشی مشروط انتقال فناوری 

ای و چندوجهی از انتقـال فنـاوری و از طریـق سـازماندهی     رشته

ارائـه و در سـال    5توسط بوژمن 2000در سال های حاصل، یافته

ترین و توان آن را جامع؛ و میروزرسانی گردیدتجدید و به 2015

جدیدترین نگاه در حوزه تعیـین عوامـل مـؤثر بـر انتقـال موفـق       

پـنج   بروزرسانی شده، همچون مدل اولیه بامدل فناوری دانست. 

شـود کـه   مـی ت شناختهدسته از عوامل انتقال فناوری یا احتماال

های ) ویژگی2، (کننده فناوری)تأمین() عامل انتقال1: (عبارتند از

هـای جسـم مـورد    ) ویژگـی 3، ((مکانیزم انتقال)های انتقالرسانه

) 5، و ((محیط انتقـال) ) محـیط تقاضـا  4، ((موضوع انتقال)انتقال

طـور  بـه  عوامـل ایـن  . ]17[کننده فناوری)(دریافتفناوریگیرنده 

کامل جامع نیستند اما به اندازه کافی گسترده هستند که شـامل  

های انتقـال  شده در مطالعات فعالیتبسیاری از متغیرهای بررسی

روابـط   شـماره یـک   شـکل در مـدل   هاپیکان فناوری دولت شود.

(خطوط شکســته معــرف ددهــمــیمیـان ابعــاد مختلــف را نشــان 

مدل معتقـد اسـت   طور خالصه، این ارتباطات ضعیف هستند). به

 گونـه درک کـرد کـه چـه    توان اینکه اثرات انتقال فناوری را می

کـار را انجـام   حال انجام انتقال است و چگونـه ایـن   تشکیالتی در

مطـابق   شود و به چـه سیسـتمی.  دهد و چه چیزی منتقل میمی

این مدل، در صورتی که ارکان انتقال فناوری به خوبی با یکـدیگر  

شـود؛ زیـرا   سـازی مشـاهده مـی   خشی تجـاری مرتبط شوند، اثرب

سازی فناوی مشروط به ارتباط مناسـب  اثربخشی انتقال و تجاری

   ].4[استارکان 

 بـه  .در این مدل یک عامل کلیدی اسـت  »مشروط«اصطالح 

5 Bozeman 
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هـای  دلیل این فرض که انتقال فناوری با تعریفی که شامل بخش

متعددی دارند و طور کلی اهداف ها بهشود و این بخشمتعدد می

بنابراین چند معیار اثربخشی دارند. اثربخشی از لحاظ معیارهـای  

 شـامل ( 6) بیرونـی 1( :شـود کـه شـامل   مـی  مختلف درنظرگرفته

) تـأثیر  2)، (اثـرات اقتصـادی و اجتمـاعی    ، وهای عمومیسیاست

) توسعه علمـی  5) مزیت سیاسی، (4) توسعه اقتصادی، (3بازار، (

-) ارزش7( ) مالحظات هزینه فرصـت و 6(، و فنی سرمایه انسانی

  .]17و  4[باشدمی های عمومی

  کننده فناوري)(تأمینعامل انتقال -2-2-1

کننـده یـا   در مدل اثربخشی مشروط انتقـال فنـاوری، تـأمین   

انتقال فناوری، نهاد یا سازمانی است که بـه دنبـال انتقـال     لعام

فناوری است و شامل سازمان دولتی، دانشگاه، شرکت خصوصی و 

  .]18و  4[یا آزمایشگاه است

  (مکانیزم انتقال)لرسانه انتقا -2-2-2

ای رسمی یا غیررسـمی اسـت   رسانه یا مکانیزم انتقال، وسیله

-کننده فناوری بـه دریافـت  تأمینکه توسط آن موضوع انتقال از 

-منظور نویسندگان از کانال. ]18و  4[گرددکننده آن منتقل می

های رسمی انتقال دانش و فناوری شامل یک قرارداد قانونی ثبت 

کـه  یحـال شـود؛ در های تحقیقاتی مشترک میاختراع و یا فعالیت

 های انتقال غیررسمی به ارتباطات شخصـی اشـاره دارد و از  کانال

  .]19[این رو به بعد ضمنی انتقال دانش توجه دارد

وسـیعی از   های انتقال فنـاوری گسـتره  مکانیزمبا این وجود، 

برخـی پژوهشـگران،    از دیدگاه گیرند.های انتقال را دربرمیروش

های انتقال فناوری میـان کشـورها عبارتنـداز:    ترین کانالمتداول

تحـت مالکیـت    تابعه کامالهای گذاری مستقیم در شرکتسرمایه

هـای مشـترک، قراردادهـای اعطـای     صاحب فناوری یا در شرکت

رسـانی بـه   هـای کلیـد در دسـت، نصـب و خـدمات     مجوز، پروژه

هـا کـه   ل دیگـر ایـن کانـال   اشـک اشده. برخی تجهیزات خریداری

اهمیت آنها در بسـیاری از کشـورهای در حـال توسـعه در حـال      

اعطـای مجـوز فنـاوری مسـتقل و      عبارتنـد از:  ،باشـد افزایش می

برخـی دیگـر نیـز،    . ]20[توافقات پیمانکاری برای تأمین فنـاوری 

-های انتقال فناوری را شامل اعطای حق لیسـانس، کپـی  مکانیزم

های زایشـی در یـک مرکـز    رایت، فروش پتنت و تأسیس شرکت

  .]18و  4[دانندمی ...رشد و

  موضوع انتقال -2-2-3

قالب واحد انتقال داده شده است کـه   موضوع انتقال، محتوا و

 .]18و  4[های خاص استابزار، فرایند، فن و ویژگیشامل دانش

هـای  نوبـه خـود شـامل انتقـال دارایـی     انتقال فناوری بـه موضوع 

Out- the- Door 

هـای انسـانی بـرای افـزایش کارآمـدی      فیزیکی، دانش و قابلیـت 

   .]21[های سازمان استرسانی پروژهساخت و خدمات

توانـد  یافته یک کاالی چندبعدی است کـه مـی  انتقالفناوری 

باشد شامل: مشـهود و نامشـهود، بـا ثبـت     اشکال مختلفی داشته

اختراع و بدون ثبت اختراع. یک انتقال فناوری موفق بـه گیرنـده   

 ؛تنها فقط نیاز به دانش تکنیکـی بـرای تولیـد محصـوالت دارد    نه

عه و تولیـد مسـتقل   هایی برای مدیریت، توسـ بلکه نیاز به قابلیت

  .]22[برای تولیدات با فناوری اساسی نیز دارد

  تقاضا(محیط انتقال) حیطم -2-2-4

بنـابراین  محیط عامل دیگری از عوامل انتقال فنـاوری اسـت.   

بـرای   ،کنـد درک عمیقی از محیطی که شرکت در آن رقابت مـی 

-کنندگان، کانالمدیریت فناوری حیاتی است. روابط میان عرضه

تواند همراه بـا خلـق یـا پـذیرش     توزیع، مشتریان و رقبا میهای 

هـایی کـه محـیط در    از جمله نقشهای جدید تغییر کند. فناوری

عبارتنـد از:   ،کنـد سازی فناوری ایفـا مـی  موفقیت انتقال و تجاری

هـای دولتـی، تـأمین    قایجاد ساختارهای مناسب مالیـات، مشـو  

های نیروی یش قابلیتسرمایه، ایجاد بسترهای آموزشی جهت افزا

های توسعه منابع کار در تولیدات بر پایه فناوری ایجاد زیرساخت

   وکار.های کسبیا دانش، ایجاد زیرساخت فناورانه و ایجاد شبکه

نحـو مـؤثری   دارنـد کـه بـه   هایی وجود در این راستا، سیستم

کننـد.  را شناسایی مـی نیازهای بازار و روند احتمالی تغییرات آن 

توسـعه و دیگـر   و  این اطالعات در اختیار مسئوالن بخش تحقیق

گیرد و آنها ترغیب به درک آن اطالعات کارکنان سازمان قرار می

شوند و کالن شرکت لحاظ می راهبردشوند. روندهای بازار در می

   کنند.محافظان فناوری در این فرآیند، فعاالنه مشارکت می

-عه نیاز به حمایـت برنامـه  های کشورهای در حال توسدولت

طـور  های مربوطه بـه ابزار سیاست. ]21[های انتقال فناوری دارند

-مرسوم در دو بخش کشش تقاضا و فشار ابزارهای فناوری طبقه

اهمیت بهبود درک تعادل درست بین کشش . ]23[اندبندی شده

گیری گذاری اندازهوسیله آمیخته سیاستتقاضا و فشار فناوری به

  .]24[شودوسیله مطالعات قبلی تأیید میکه به شودمی

  کننده فناوري)(دریافتفناوريگیرنده  -2-2-5

کننده کننده فناوری، سازمان یا نهاد دریافتگیرنده یا دریافت

هـای  هـا، گـروه  کنندهها، مصرفها، سازمانبوده که شامل شرکت

  .]18و  4[غیررسمی و نهادی است

یافته، فرآیند انتقال فناوری با موانع تر توسعهدر کشورهای کم

مانند محدودیت توانایی گیرنده در بیـان   ،شودخاصی گزارش می

های جدیـد و دانـش   نیازهای تکنیکی، سودهای نامشهود فناوری

هـای  های جدید اتصال با شیوهناقص مؤسسات تحقیقاتی با روش

  .]22[موجود
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  ]17[مدل تجدیدنظر شده اثربخشی انتقال فناوري :1شکل 

  شناسی پژوهشروش -3

هـا  آوری دادههای جمعدر این بخش به معرفی ابزارها و روش

هـای آمـاری بـرای    شده است. همچنین روشدر تحقیق پرداخته 

هــای پــژوهش در دو بخــش آمــار توصــیفی و آمــار داده تحلیــل

  .داده شده استاستنباطی شرح

 فهد نظر از که دهبو کتشافیا مطالعه یک حاضر پـــــژوهش

ــژوهش یک هاداده دآوریگر هنحو نظر از و دیبررکا  پـــــــــــ

  .ستا ردیمو مطالعه عنو از و پیمایشی(توصیفی)

متخصصـان، مـدیران و    پـژوهش جامعه مورد بررسی در ایـن  

نظران در زمینه انتقال فناوری در صـنعت نفـت و توسـعه    صاحب

تحلیـل در ایـن    و میادین نفتی هسـتند. بنـابراین سـطح تجزیـه    

  سازمان است. پژوهش

تعداد افـراد  با توجه به شرایط جامعه آماری مورد مطالعه که 

-ناوری در صنعت نفت محـدود مـی  نظر در زمینه انتقال فصاحب

نیازی به برآورد حجم نمونه نبوده و کار محقق نوعی  باشد، عمالً

  .سرشماری است

 آوری مبانی نظـری و ادبیـات تحقیـق از روش   منظور جمعبه

 های تحقیق از روش میدانی استفاده شدهای و برای دادهکتابخانه

 از پـژوهش  یکرتئو مباحث پوشش جهتبدین ترتیب کـه   است.

های شارگز ،تخصصی تنشریا و تمقاال ،عمومی و تخصصی کتب

ــین ه و نامههانپایا ،مانیزسا ــنامهمچنـ ــخی پرسشـ (طیف پاسـ

 تا خیلـی  1ای از خیلی زیاد=گزینه 7مورداستفاده در آن، لیکرت 

 و هگاآ ادفرا اتنظر از یگیرهبهر جهت مصاحبه و) 7کـــــــــم=

  است. شده استفاده تحقیق ردمو مینهز در متخصص

شایان ذکر است که برای متغیـر عامـل انتقـال یـا فرسـتنده      

های فناوری مأموریت، بخـش یـا   سنجه(از جمله شکاف 8فناوری 

دپارتمان، موقعیت جغرافیایی، علم و فنـاوری کارکنـان، طراحـی    

های سیاسـی)؛ بـرای متغیـر    سازمان، سبک مدیریت و محدودیت

سنجه(از جمله ادبیات باز، ثبت اختراع  8رسانه یا مکانیزم انتقال 

ــا اعطــای مجــوز و کپــی ــت، لیســانس ی مســیرهای  جــذب، ،رای

برای  غیررسمی، مبادالت فردی، در محل نمایش و توزیع سهام)؛

سنجه(از جمله دانـش علمـی، مفهـومی و     5متغیر موضوع انتقال 

مبانی نظری، فناوری فیزیکی، طراحی فناورانه، فرایندها و فوت و 

طور خاص در ارتباط بـا صـنعت   ها شامل دانش کاربردی و بهفن

سنجه(ازجمله تقاضای موجـود   3نفت)؛ برای متغیر محیط تقاضا 

برای موضوع انتقال، پتانسیل یا ظرفیت بالقوه برای تقاضا، ویژگی 
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اقتصادی موضوع انتقال)؛ و در نهایت برای متغیر گیرنده انتقال یا 

ه(از جمله علم و فنـاوری کارکنـان،   سنج 7کننده فناوری دریافت

های بازاریـابی، موقعیـت جغرافیـایی،    منابع، تجربه تولید، قابلیت

ــوژمن و  تنــوع و اســتراتژی ــابی) براســاس پــژوهش ب هــای بازاری

همچنین  .]17[در نظر گرفته شده است 2014همکاران در سال 

سنجه بهـره   13ارزیابی فناوری موجود در شرکت نیز از منظور به

  گرفته شد.
  

  هاي پژوهشیافته -4

  آمار توصیفی متغیر عوامل انتقال -1- 4

 کمتـرین شـود کـه   مشاهده مـی  شماره یک جدولتوجه به با

، 63/6 بیشـترین مقـدار   ،86/2 فنـاوری  انتقال عواملمتغیر مقدار 

 836/0و واریـانس   91436/0 معیـار  انحـراف ،  9085/4میانگین 

  . است

  فناوري انتقال عواملتوصیف متغیر : 1 جدول

 میانگین بیشترین کمترین تعداد متغیر
انحراف 

 معیار
 واریانس

عوامل 

 انتقال
30 86/2 63/6 90/4 91/0 83/0 

  فناوري آمار توصیفی عوامل انتقال -2- 4

مشاهده شماره دو شکل  شماره دو وجدول  براساس اطالعات

فنـاوری بـا    انتقـال  عوامـل بیشترین میانگین در بین شود که می

و کمتـرین  اسـت   انتقـال  موضـوع متغیـر   مربوط بـه  10/5مقدار 

به رسانه انتقال تعلـق گرفـت؛ شـایان     78/4با مقدار  میانگین نیز

باشـد.  ر مـی تبیش 4از  انتقال عواملمیانگین تمامی  ذکر است که

 فنـاوری  که نمودار رادار عوامل انتقـال  شماره دو شکلدر توضیح 

موضـوع انتقـال    ،بین عوامل انتقـال فنـاوری  باید گفت، است نیز 

لذا از اهمیت بیشـتری در توسـعه   امتیاز را کسب کرد و  بیشترین

هـای  میادین نفتی ایران برخوردار است کـه بـا توجـه بـه حالـت     

 که در پرسشنامه به آنها اشاره شده فناوری مختلف موضوع انتقال

زیکـی دارای  و با توجه به جداول فراوانی دانش علمی و فناوری فی

  .است نیز لویتوبیشترین درجه ا

  
  انتقال عوامل: نمودار راداري 2شکل 

  فناوري انتقال عواملتوصیف  :2جدول 

 میانگین بیشترین کمترین تعداد متغیرها
انحراف 

 معیار
 واریانس

عامل 

 انتقال
30 25/2 88/6 89/4 02/1 04/1 

رسانه 

 انتقال
30 3 7 78/4 99/0 98/0 

موضوع 

 انتقال
30 3 7 10/5 11/1 24/1 

 محیط

 تقاضا
30 3 7 88/4 15/1 32/1 

گیرنده 

 انتقال
30 86/2  7 88/4 04/1 08/1 

  

  بندي عوامل انتقال فناوريرتبه -3- 4

ی در طورکلبرای پی بردن به این نکته که آیا بهدر این بخش، 

هـای مربـوط بـه عوامـل انتقـال      نمونه مورد بررسی بین شاخص

بنـدی آنهـا چگونـه    وجود دارد یا نه و اینکـه رتبـه   فناوری تفاوت

از آزمون فریدمن استفاده شد. فرض صـفر در ایـن آزمـون     ،است

 توجـه بـه جـدول    بـا  گانه بود؛ که5عوامل  نیانگیمیکسان بودن 

آمده برای ی بدستداریمعن سطحشود که مشاهده می شماره سه

معناست که حـداقل  و این بدان  ؛است 05/0تر از آزمون فوق کم

داری وجود دارد و لذا فرض بین میانگین دو شاخص تفاوت معنی

 رتبـه در نتیجـه  شود؛ شود و فرض مقابل پذیرفته میصفر رد می

 یداریمعنـ تفاوت  فناوری انتقالعوامل  آمده بینستدب نیانگیم

بنـدی  فناوری را رتبـه  انتقالتوان عوامل بنابراین می ؛دارند هم با

  نمود.

  عوامل انتقالبندي براي رتبه دمنیفرآزمون  :3جدول 

 متغیرها
میانگین 

 رتبه
 کای دو

درجه 

 آزادی

  سطح

 داریمعنی

عامل 

 انتقال
88/2 

66/14 5 012/0  

رسانه 

 انتقال
60/3 

موضوع 

 انتقال
28/4 

تقاضای 

 محیط
00/4 

گیرنده 

 انتقال
93/2 

  

موضوع انتقـال بـاالترین   ، شماره سه براساس اطالعات جدول

بـه   28/4رتبه میانگین را در بین عوامل انتقال فناوری بـا مقـدار   

4.6

4.8

5

5.2

عامل انتقال

لرسانه انتقا

موضوع 

انتقال

تقاضای 

محیط

گیرنده 

انتقال
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؛ دومین عامل مهم نیز تقاضاي محیط بـود بـا   خود اختصاص داد

، رسانه انتقال بود؛ 60/3؛ سومین عامل مؤثر با مقدار 00/4مقدار 

رتبه چهارم عوامل مؤثر در انتقال فناوري در توسعه میادین را نیز 

کسب کرد و در نهایت، عامل انتقال  93/2گیرنده انتقال با مقدار 

  قرار گرفت. در پنجمین رتبه  88/2نیز با مقدار 

  ارزیابی عواملتوصیف متغیر  -4- 4

کمترین و شود که مشاهده میشماره چهار جدول توجه به  با

میـانگین  ، 7و  08/3به ترتیـب   ارزیابی عواملمتغیر بیشتر مقدار 

توجـه بـه    بـا . اسـت  85/0و واریـانس   92/0 معیار انحراف، 84/4

موانـع و  حال حاضر از  هاي بدست آمده از پرسشنامه درمیانگین

مشکالت فرآیند انتقال فناوري در توسعه میادین نفتی استفاده از 

سازي تجهیـزات  ریزي و هماهنگی تولید و کپیهاي برنامهتکنیک

و قطعات موردنیاز و همچنـین امکـان اعمـال تغییـرات طراحـی      

  .استجهت استفاده بهینه از فناوري موجود 
  

  ارزیابی عواملتوصیف متغیر : 4جدول 

 میانگین بیشترین کمترین تعداد متغیر
انحراف 

 معیار
 واریانس

عوامل 

 انتقال

 فناوري

30 08/3 7 84/4 92/0 85/0 

 
  گیريبحث و نتیجه -5

  گیري مربوط به عوامل انتقال فناورينتیجه -1- 5

در توضیح عوامل انتقال فناوري که شامل عامل انتقال، رسانه 

شـود،  مـی  فنـاوري و گیرنده  تقاضا انتقال، موضوع انتقال، محیط

موضوع انتقال داراي بیشـترین تـأثیر در فرآینـد انتقـال فنـاوري      

ي هـا یک از حالتاست، با این توضیح که مطابق پرسشنامه کدام

(دانش مفهومی، مبانی نظـري)،  انتقال فناوري شامل: دانش علمی

ــرفت    ــردازش کردن(پیش ــاوري، پ ــاوري فیزیکــی، طراحــی فن فن

طور خـاص  ش و هنر(دانش کاربردي، بهتدریجی و مداوم) و یا دان

کـار  در ارتباط با صنعت نفت) باید در فرآیند انتقـال فنـاوري بـه   

هاي آمده از پاسخشود، که باتوجه به جدول فراوانی بدست گرفته

دهندگان پرسشنامه دانش علمـی و فنـاوري فیزیکـی داراي    پاسخ

فـق  موااغلب متخصصـان  به این معنی که  ؛بیشترین درصد بودند

آوردن دانش علمی یا همان مبانی نظري پیرامون فنـاوري  بدست

آوردن فناوري موردنیاز در توسعه میادین نفتی و همچنین بدست

ترتیب عبارتنـد از:  فیزیکی یا خرید فناوریکی بودند. سایر موارد به

-طراحی فناوري و دانش کاربردي به یک میزان و سپس پردازش

  کردن.

ترتیـب شـامل عامـل انتقـال،     فنـاوري بـه  سایر عوامل انتقال 

  انتقال هستند. یا مکانیزم و رسانهمحیط تقاضا ، فناوريگیرنده 

توجه به توسعه مراکـز پژوهشـی در حـوزه توسـعه     در نتیجه 

میادین نفتی براي انجام مطالعات مفهـومی در جهـت شناسـایی    

هاي نیازمند به فناوري جدید و همچنین شناسایی بهتـرین  بخش

مؤثرترین نوع انتقال آن در بخش مربوطه حائز اهمیـت اسـت.   و 

همچنین استفاده مدیران صنعت نفت از تحقیقـات دانشـگاهی و   

گـذاري و تشـویق   اعتماد به نتایج حاصـل از تحقیقـات و سـرمایه   

هـا بـه تحقیـق در حـوزه فنـاوري در       مراکز پژوهشـی و دانشـگاه  

  توسعه میادین نفتی.

  زیابی فناوري موجودگیري مربوط به ارنتیجه -2- 5

آمده از پرسشنامه، در حال حاضـر در  با توجه به نتایج بدست

آالت و حــوزه توســعه میــادین نفتــی کشــور اســتفاده از ماشــین 

تجهیزات با دقت باال بیشترین درصد را داراست کـه گویـاي ایـن    

امر است که در حال حاضر شرکت نفت به میزان قابل تـوجهی از  

هـاي  نماید؛ اما اسـتفاده از تکنیـک  ده میتجهیزات مناسب استفا

سـازي تجهیـزات و قطعـات    ریزي و هماهنگی تولید و کپیبرنامه

موردنیاز و همچنین امکان اعمال تغییرات طراحی جهت استفاده 

ترین سـطح قـرار دارنـد و ایـن از     بهینه از موارد موجود در پایین

ادین نفتی کارگیري فناوري در توسعه مینقاط ضعف استفاده و به

  است.

و میـزان   فناورانـه بر همین اساس ایجاد هماهنگی بـین نیـاز   

هـاي غیـر ضـروري؛ و    تولیـد بـراي جلـوگیري از انتقـال فنـاوري     

ریزي درست بـراي نیازسـنجی در حـوزه توسـعه     همچنین برنامه

ــه   ــادین نفتــی الزم و ضــروري اســت. اســتفاده و ب ــارگیري می ک

با اندک تغییري در آنها وجود  تجهیزاتی که توانایی تغییر کاربري

هـاي وارده در انتقـال   جویی در هزینهمنظور صرفهباشد بهداشته 

  رود.شمار میفناوري امري مهم به
  

  پیشنهاد براي محققان آتی - 6

، انجـام  پژوهششده در این  هاي مشاهدهبراساس محدودیت

هاي کمی انتقال فناوري در توسعه میادین مطالعات استقرار مدل

راهکارهـاي   ؛سنجی مدل در این حوزهنفتی ایران و بررسی امکان

بهبود عوامل اثربخشی انتقال فناوري در حوزه میادین نفتی ایران 

هـاي صـنعت   شده به سایر حوزهطور تعمیم مطالعه انجامو همین

توانـد از موضـوعات   نفت اعم از حفاري، اکتشاف و پاالیشگاه مـی 

  شد. مفید براي مطالعات آینده با

  



  
  زادهمحمد طالقانی، اسماعیل ملک اخالق و مهران مهدي
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