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  چكيده

 فناوريبا وجود گذشت بيش از يكصد سال از كشف و استخراج نفت به صورت صنعتي در كشورمان، هنوز ما به سطح قابل قبول از 
رويكـرد   و دو عامل به هم پيوسته فقدان بسـتر فرهنگـي   ،اين مقاله در پي پاسخ به چرايي اين پديده. ايمنيافتهبومي اين صنعت دست 
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در  كه به دليل تطويل مباحث، مقاله در دو قسمت جداگانه تدوين شده است. د و تحقق اين شرط ارائه كرده استراهكارهايي براي ايجا

و در اين قسمت، سياستگذاري نامناسـب   ه استمورد بررسي قرار گرفتمفاهيم فقدان بستر فرهنگي مناسب  ،بررسي پس ازقسمت اول 
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  سازي، صنعت نفت، بستر فرهنگي، سياستگذاريبومي :واژگان كليدي

 
  عهده دار مكاتبات  
   آدرس پست الكترونيكي و 021- 66497561: نمابرشماره :Kh.ghobadi@ihss.ac.ir  



    ...): 2(سازي در صنعت نفت ها و راهكارهاي بوميچالش
 

توسعه تكنولوژي صنعتي فصلنامه   84  1389 چهارده، تابستانشماره  

 

  مقدمه -1
در اين قسمت از مقاله، فرضيه سياستگذاري نامناسب و نقش 

مـورد  نفـت  در صنعت  سازي فناوريبوميآن در عدم موفقيت در 
مت از مقالـه  در پايـان ايـن قسـ   . گيـرد بحث و بررسـي قـرار مـي   

هاي رقيب نيز مـورد بحـث قـرار گرفتـه و بـر      ها و فرضيهديدگاه
هاي قسمت اول و اين قسمت از مقاله و ساير تجارب مبناي بحث

در صنعت  فناوريسازي راهبردها و راهكارهايي براي تقويت بومي
  .نفت ارائه شده است

  
  سياستگذاري نامناسب -2

هـا يعنـي    دهـا و نگـرش  ثر از رويكرأسياستگذاري به شدت مت
همان موضوع بستر فرهنگي كه در قسمت اول مقاله مورد بحث و 

باشد و سياستگذاري در حـوزه نفـت   بررسي قرار گرفته است، مي
تـأثير   بي پس از انقالب نيز ،آنبه دليل وابستگي اقتصاد كشور به 

بسا كـه قابـل    چهدورة قبل از آن نبوده و از شرايط و قواعد كلي 
موضوع سياسـتگذاري بـه مـديران    . دوران نيز باشد اينه تعميم ب

هـاي  گيريكالن كشور و هم به مديران بخش نفت كه در تصميم
براي . گرددبازمي ،اندهاي نفتي كشور نقش داشتهكالن و سياست

در صـنعت نفـت در حـوزه     1سـازي ناكـامي بـومي   داليـل  بررسي
ين صنعت مبنـا  سياستگذاري، دو پروژه تحقيقاتي انجام شده در ا

هرچند ماننـد قسـمت اول مقالـه    . و مالك بحث قرار گرفته است
ييـد ايـن فرضـيه    أشواهدي هم از ديگر آثار و صاحبنظران براي ت

  . اضافه خواهيم كرد
اي مشترك با عنوان  خانم خالقي و آقاي امير معيني در مقاله

با دولت و نقش آن  (NoCs)هاي ملي نفت  رابطه مالي شركت«
ته از طرح پژوهشي كه برگرف» انتقال و توسعه دانش فنيدر 

المللي انرژي با عنوان سسه مطالعات بينانجام شده در مؤ
هاي مالي در صنعت نفت؛ تدوين رژيم مالي مناسب دولت  رژيم"

باشد، با بررسي رابطه مالي دولت با  نيز مي "و شركت ملي نفت
نويسند،  اسالمي ميشركت ملي نفت ايران در دوره قبل از انقالب 

در كليه مستندات قانوني دستورالعمل شفاف و «ه وردر اين د
وجود » انتقال و توليد دانش فني  مشخصي در راستاي بهبود،

همين محققان اين رابطه را در دورة پس از انقالب . ]4[ندارد 
عدم توجه كافي به «نيز بررسي كرده و  1383اسالمي تا سال 

تقال دانش فني و عدم پذيرش اين امر به له دانش فني و انئمس

 
يل در بـه تفصـ   فنـاوري سازي و جايگاه آن در نظريـات توسـعه   مفهوم بومي 1

  .قسمت اول مقاله مورد بحث قرار گرفته است

را نتيجه » عنوان يك عامل ثروت مستمر و ماندگار در بلندمدت
كيدات بند أبه رغم ت 86تا  84هاي  بررسي آنان در سال. اند گرفته

برنامه چهارم توسعه و نيز فصل يك اين برنامه و  25الف ماده 
براي ، 1384-85هاي  قانون بودجه سال 11بندهاي تبصره 

 نبودهحصول به هدف توسعه و انتقال دانش فني رضايت بخش 
  :اند كه لذا در پايان مقاله خود توصيه كرده

له دانش فني در سطح شركت ملي ئضروري است به مس«
نفت ايران به عنوان يك هويت مستقل و با اهميت نگاه شود و به 
 دنبال اين نگرش جديد، ساز و كارهاي قانوني، حقوقي و مالي

مين و أمناسب براي ايجاد ساختاري مناسب كه وظيفه آن تنها ت
هاي برتر  وز نگه داشتن و تالش جهت دستيابي به روشر هب

  .»دانش فني است ضرورت دارد
به دانش فني بايد به عنوان يك ثروت ملي تمام  ايشاناز نظر 

نگـاه  » اند در مقابل نفت و گاز كه ثروت ملي تمام شدني«نشدني 
د جايگزين سازي ثـروت نفـت و   كشور باي راهبرديهدف و . شود
لـذا بايـد بخشـي از درآمـدهاي ناشـي از      . دانش فني باشد گاز با
له دانــش فنــي و فــروش نفــت و گــاز در كشــور بــه مســئ توليــد

سـيس مركـزي   أارائه دهنـدگان مقالـه در پايـان ت   . اختصاص يابد
ز مركز توسـعه و انتقـال دانـش فنـي نفـت و گـا      «مستقل به نام 

  .]4[اند  پيشنهاد كردهرا در بخش باال دستي » طبيعي
مـالي و سـاختارهاي    ،ساز و كارهاي قانوني، حقوقيايجاد اگر 

سـيس مركـز را، لـزوم سياسـتگذاري مناسـب بـراي       أمناسب و ت
دستيابي به دانش فني بدانيم، اين سياستگذاري مناسـب از نظـر   

ت كه به دانش ، خود مأخوذ از شيوه نگرشي اس2نويسندگان مقاله
-مـي فني به جاي منابع طبيعي به عنوان يك ثروت پايدار نگـاه  

  .نمايد
نگاشـت  «در مقاله ديگـري كـه برگرفتـه از پـروژه پژوهشـي      

باشد، بـا اشـاره بـه اينكـه مطالعـه       مي» نهادي صنعت نفت ايران
هـاي انجـام    رغم تـالش  دهد كه علي صنعت نفت كشور نشان مي
وسعه اين صنعت از مدل منبع پايه يـا  شده در اين حوزه، الگوي ت

كند،  پيروي مي) فناوريو نه الگوي مبتني بر توسعه (برداري  بهره
اين صنعت هنوز بـه خـارج    ،با وجود سابقه صدساله": آمده است

وابسته است و با مشكالت سياستگذاري در امر تحقيقـات مواجـه   
هـم   اي جـدا از  هاي وابسته به آن به صورت جزيره است و شركت

در ايـن   ".كننـد  ويژه در زمينه تحقيقاتي و فناوري عمـل مـي  ه ب
 

هـاي بلنـد مـدت مـديريت      خانم شـهال خـالقي رئـيس امـور تـدوين برنامـه       2
مهران امير معيني، مدير  ريزي تلفيقي در شركت ملي نفت ايران و آقاي برنامه

  .اند بوده در زمان نگارش مقاله، سسه مطالعات بين المللي انرژيپژوهش مؤ
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و  3گانـه نظـام ملـي نـوآوري     پروژه بر مبنـاي كاركردهـاي هفـت   
 نجيره ارزش، كاركردز- كاركرد، نهاد- تشكيل چهار ماتريس نهاد

زنجيره ارزش، تحليل روابط ميان نهادها در صنعت نفت، كاركرد -
  .صنعت نفت بررسي شده است

ترين دستاوردهاي پروژه مزبور فقدان كـاركرد انتشـار،   مهماز 
كمبود يا ضعف نهاد با كاركرد حقوقي و حقوق مالكيت صنعتي و 
فكري، فقدان كاركرد استاندارد سـازي و ضـعف كـاركرد تجـاري     

باشد و در بخش پاياني مقاله آمده اسـت كـه بـه علـت      سازي مي
ال دسـتي نسـبت بـه    برداري، نهادهاي بـا  حاكم بودن ديدگاه بهره

بايد اين  فناورير حالي كه براي توسعه بوده دپايين دستي كمتر 
به عبارت ديگر ايـن تفـاوت اساسـي ميـان     . نسبت به عكس باشد

هاي باال دسـتي و پـايين دسـتي     حاكم بر بخش فناورانهالگوهاي 
هـاي   هاي باال دستي صنعت نفت شركت در بخش عموماً. باشد مي

چشـم انـدازهاي زمـين شـناختي، حفـاري و       كه بيشتر به(فعال 
خـود   فناورياي نسبت به  داراي حس مالكانه) پردازند توليدي مي

هـاي مشـترك بـين آنهـا      و در نتيجه تعـامالت و همكـاري   نبوده
هـاي بـاال دسـتي     فنـاوري تر است، در حالي كه در بيشتر و آسان

اي هـ  و هزينـه  باشدميفني   ضمني و به صورت دانش دانش غالباً
امـا در  . نوآوري در اين بخش بيشتر از بخش پايين دسـتي اسـت  

در  .باشـد ميتر و كدگذاري شده بخش پايين دستي دانش صريح
ها و نتايج محسـوس در بخـش پـايين دسـتي      نتيجه تعداد پتنت

هـاي عمـومي حـاكم بـر      از داليل عمده آن سياست بوده كهزياد 
نيز آن را دنبـال   كه صنعت نفت باشدميكشور  4فضاي تحقيقاتي

اما با توجه به امكان بيشتر همكاري مراكز باالدسـتي  . نموده است
 هاي كشور عمالً با صنعت نفت در جهان و پير شدن مخازن و چاه

براي  راهبرديدر آن از اهميت  فناورانهبخش باالدستي و  توسعه 
  .]9[كشور برخوردار است 

سازي در  در نوشته ديگري با بيان مشكالت توسعه بومي
ترين راهكار بومي سازي مهم) نفت كيد بر صنعتأبا ت(صنايع 

 - بومي سازي در كشور با استفاده از هم راهبردتدوين و ابالغ «

 
                                                   اقتصـــــــــــاديمكـــــــــــاري و توســـــــــــعه ســـــــــــازمان ه 3
  Organisation for Economic Co-operetion and Development OECD)( 

 هاي تحقيق و مين مالي فعاليتأهفت كاركرد سياستگذاري؛ تسهيل هدايت و ت
؛ اشـاعه و  فنـاوري ني هاي تحقيق و توسعه؛ ارتقاء كارآفري توسعه؛ انجام فعاليت

منابع انساني؛ توليد كاالها و خدمات را به عنوان  ء؛ توسعه و ارتقافناوريانتقال 
  .هاي اصلي نظام ملي نوآوري برشمرده است فعاليت

تاكنون ارزيابي در فضاي تحقيقاتي كشور براساس چاپ مقاالت و ثبت پتنت  4
  .ر اين نقص جبران شودرود در نقشه جامع علمي كشو اما اميد مي. بوده است

برشمرده » انديشي صاحب نظران، مديران ارشد صنايع و دولت
  .]3[شده است

در تمـامي  «آقاي دكتر آراستي نيز در مقاله خود آورده است 
  برداري و توسعه ميادين نفتـي، مـرور پـروژه    هرهمراحل اكتشاف ب

هـاي صـاحب   هاي داخلي با بنگـاه مشترك انتقال تكنولوژي بنگاه
هاي چنـد مليتـي در صـنعت نفـت      تكنولوژي و همچنين شركت

كيـد و هـدف غـايي سياسـتگذاران و     أدهـد كـه ت   ايران نشان مي
ل بخـش  انتقا مديران داخلي از استفاده از انتقال تكنولوژي، صرفاً

 سخت افزاري و تجهيزات براي توليد بيشـتر نفـت بـود و عمـدتاً    
. رنگ بـوده اسـت   ها بسيار كم يند اكتساب دانش در اين پروژهفرآ

ها و مراكز تحقيقاتي داخلي در فرايند انتقال اگرچه برخي از بنگاه
نش اشوند و سعي در اكتساب د تكنولوژي به طور فعال درگير مي

منجـر   ثر عمـدتاً ؤهاي يكپارچه و م نبود سياستفني را دارند، اما 
به تقويت صنعت نفت كشور در زمينـه توليـد شـده و توانمنـدي     

  .]1[شود  تكنولوژيكي به فراموشي سپرده مي
رويكــرد (دكتــر درخشــان كــه در قســمت اول مقالــه حاضــر 

ايم در مقاله  از ديدگاه ايشان استفاده كرده) اقتصادي مطالعه نفت
نفـت ارائـه داده    فنـاوري ومين همـايش توسـعه   ديگري كه به س

است، مباحثي را مطرح كرده كه عامل سياسـتگذاري در توسـعه   
ايشـان  . مـي نمايانـد  تر در صـنعت نفـت، در آن برجسـته    فناوري
بـه منظـور   (هـاي بـين المللـي     نياز همكاري موفق با شركت پيش

را در اصـالح سـاختاري در   ) توسعه فناوري در بخـش باالدسـتي  
ــت    شــركت ــا هــدف تقوي ــنامه آن ب ــي نفــت و اصــالح اساس مل

  . برشمرده است... پذيري و خطر
ارتقاي سطح رقابت پذيري توليدات داخلي از طريق انتقال 

كيد نامبرده أدانش فني و بومي سازي در اقتصاد ملي نيز مورد ت
وي در پايان مقاله خود آورده است كه توفيقات بيشتر در  .است

هاي  نيازمند نهادسازي) براي توسعه فناوري( همكاري بين المللي
جديد در شركت ملي نفت و وزارت نفت است تا بتوان نيروهايي 
را پرورش داد كه با كار گروهي قادر باشند دانش فني، تجربيات و 

هاي جديد  هاي بزرگ نفتي را در چارچوب نحوه مديريت شركت
  .]6[حقوقي به شركت ملي نفت انتقال دهند 

در مقاله نخست نيز به عامل سياستگذاري نامناسب درخشان 
آنجا كه  .توجه نشان داده است فناوريدر دست نيافتن به توسعه 

گـذاري در تحقيـق توسـعه     گفته بود در ايران منبع اصلي سرمايه
هاي دولت ولي در كشورهاي موفق صنايع است و يـا آنكـه    بودجه
سـاس اسـتراتژي   هاي تحقيقاتي و نوآوري در صنعت بايد برا هدف

البته ايشان اعتقاد دارد كه به موازات . توسعه صنعتي تعيين شود
ايـن   ]7[داخلي صـورت بگيـرد   فناوريبايد توسعه  فناوريانتقال 
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زمـان دنبـال شـود     متفاوت و هم راهبردموضوع اگر به عنوان دو 
ينـد انتقـال و   آدر فر كه محل بحث است ولي اگر منظور آن باشد

روندي دنبـال شـود، اجمـاع بيشـتري روي آن      در كنار آن چنين
-مـي يد آن ؤو تجربه برخي كشورها و از جمله ژاپن م وجود دارد

بـه طـور    1965تـا   1954براي مثال ايـن كشـور در سـال     .باشد
ي تحقيـق و  و برا ميليون ين 42 فناوريمتوسط براي واردات هر 

 58وارداتـي   فنـاوري ن اتوسعه به منظور جـذب و بهسـازي همـ   
از محصوالت رايج در بازار ژاپـن در  . يون ين هزينه كرده استميل

 فناوريدرصد مربوط به محصوالت حاصل از  13، 1954-64دهه 
درصـد حاصـل    75وارداتـي و   فناوريدرصد مربوط به  12بومي 

  .]8[وارداتي بوده است  فناوريسازي  جذب و بهينه
ملي  در مقاله ديگري كه برگرفته از پروژه پژوهشي در شركت

در اين شركت، ايجاد تغييرات  فناوري، راه توسعه باشدمينفت 
برشمرده شده  5 ساختاري براي تبديل آن به يك بنگاه اقتصادي

 ها در بنگاه كامالً گيري بر مبناي تحقيق مزبور، تصميم. است
اقتصادي و براساس ايجاد ارزش براي سهامداران است اما در 

هاي  ا سياسي و براساس ارزشها عموم گيري شركت نفت تصميم
 گيري در بنگاه عموماً يند تصميمآدر حالي كه فر. اجتماعي است

يند در آاين فر. شود ثر و به صورت غير متمركز انجام ميؤكوتاه، م
، توأم با مشكالت پيچيده طوالني، پيچيده شركت مزبور عموماً

  .]11[و از باال به پايين است  اداري
  
  هاي بديل فرضيه -3

هـا و رويكردهـاي   آنچه تا كنون از منابع و با ديـدگاه ر چند ه
مختلف در خصوص عدم موفقيت بـومي سـازي در صـنعت نفـت     

-اما ديدگاه ،است ييد كردهأبرشمرده شد، فرضيه مقاله حاضر را ت

سـازي در  هم وجود دارد كه از موفقيت بوميديگري ها و مواضع 
ـ  صنعت نفت سخن گفته هـاي  ده در پايگـاه اند؛ براي مثـال، نگارن

هـاي تابعـه بـه    اطالعاتي اينترنتي مربوط به وزارت نفت و شركت
سازي در صـنعت  موفقيت بومي ربمواردي برخورد كرده است كه 

برخـي از آنـان جنبـه تبليغـاتي داشـته و       .انـد  داشتهكيد أنفت ت
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خواستار آن هستند كه وزارت نفت به وضع سابق خود يعني شركت ... شدن و 
. ملي نفت برگردد، با اين سياست بايد با موضع كارشناسي كامل برخورد شود

دوره پهلوي جواب نداده و صنعت نفت  حداقل آن است كه اين ساختار نيز در
  .به جايي نرسانده بود فناوريرا در دستيابي به 

زيرا ساخت برخـي از  . 6اند سطحي طرح كردهبه صورت مسايل را 
در داخـل بـا بـومي سـازي فنـاوري در يـك       تجهيزات و قطعـات  
اي از توليد است  منظور از بومي سازي زنجيره. صنعت تفاوت دارد

كه منجر به كسب دانش فني و بلكه صدور آن به كشورهاي ديگر 
در صـنعت   )ليسـانس (امتيـاز  خريـد  نه تنهـا  اي كه  شود به گونه

و واردات تجهيـزات   يـا  و كاهش و فروش آن افزايش يافته باشـد 
يند ساخت و طراحي در داخـل  آ، بلكه فرگرددآالت تكرار نماشين

و تغييـرات   فنـاوري سهم تحقيق و توسعه در انتقال  و انجام شود
زيرا  ،در آن مشخص و حضور بخش خصوصي در آن مشهود باشد

مـورد   فنـاوري اين حضور متضمن رقابت پذيري و سـودآوري در  
  . گرددتلقي مينظر 

، در دو مقاله علمي ديگر موضوع اجرايي به جز مواضع مديران
سازي در  اي طرح شده كه بومي توسعه فناوري در نفت به گونه

شود و يا دست كم در اين  موفق ارزيابي مي صنعت نفت نسبتاً
هاي مطرح  غلبه بر مشكالت و چالش ايصنعت فضا و جرياني بر

نخستين مقاله مربوط به . شده در مقاله حاضر پديد آمده است
ريزي تلفيقي شركت  لبرت بغزيان مشاور مديريت برنامهآدكتر 

هايي نامبرده در مقاله خود با طرح پرسش. ملي نفت ايران است
آيا استراتژي و برنامه كالن منسجمي براي انتقال و توسعه «چون 

آيا ساختار سازماني براي انتقال و توسعه «و » فناوري وجود دارد؟
در پاسخ » بيني شده است؟ يا پيش فناوري در شركت وجود دارد

طرح جامع اصالح "دو مستند راهبردي : گويد به پرسش اول مي
راهبردي پژوهش و فناوري صنعت ) پيشنهادي(سند "و  "ساختار

  .وجود دارد "نفت
كند كه بخش سوم طرح جامع اصالح ساختار آنگاه اضافه مي

توسعه  محور مرتبط با انتقال و» تغييرات بنيادين«با عنوان 
فناوري است كه چهار اقدام اساسي را براي تحول پيشنهاد 

  :كند مي
  رنامه ريزي براي انتقال فناوريب -1
 ها سازي توانمندي ريزي براي بهينه برنامه -2

 ايجاد سيستم مديريت دانش -3

 ايجاد سيستم مديريت اطالعات و دانش فني -4

يري گ شامل اندازه فناوريهاي مرتبط با برنامه انتقال  فعاليت
هاي  هاي موجود در زمينه فوق، توسعه برنامهيي طرحآكار

 
براي مثال خبرگزاري فارس به نقل از مدير توليد و پشـتيباني شـركت نفـت     6

درصـد دانـش فنـي و     80مناطق مركزي نقل كرده است كه در حـال حاضـر   
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مناسب در سطح باالدستي صنعت و شناسايي  فناوريگزينش 
هاي بين المللي با محوريت  هاي موجود و ارتقاء همكاري فرصت
نويسنده در ادامه مقاله آورده است كه . باشد مي فناوريانتقال 

سند (سند دوم . باشد ه سازي مياين طرح در وضعيت پياد
طور كه در  همان) راهبردي پژوهش و فناوري در صنعت نفت

  .]2[باشد  متن آمده پيشنهادي و در حال نظرخواهي مي
به نظر نگارنده آنچه در دو سند مزبور آمده است بيش از آنكه 

زيرا . كند ، آن را تقويت مينمايدفرضيه مقاله حاضر را تضعيف 
و زود است كه بوده سازي  الح ساختار، در حال پيادهسند اص اوالً

اگر اين اصالح ساختار،  ثانياً. در مورد نتايج آن قضاوت شود
درست جواب بدهد و يا سند راهبردي پژوهش و فناوري تصويب 
شود، هدفي است كه بخشي از مقاله حاضر به دنبال تحقق آن 

در صنعت  فناورييعني تدوين سياستگذاري مناسب براي توسعه 
  .باشدمي نفت

ترين محل بررسي نويسنده در ادامه با اشاره به اينكه مهم
مقوله انتقال و توسعه فناوري در قوانين و مقررات، قراردادهاي 

باشد، افزوده است در  نفتي و در اينجا قراردادهاي بيع متقابل مي
  :اين قراردادها به شرح زير به موضوع انتقال توجه شده است

پيمانكار موظف است در طول دورة قرارداد،  -13-2بند 
  .دانش و فناوري الزم را به ايران منتقل كند

هاي هدف از انتقال فناوري كسب توانايي -L1-3ضميمه 
الزم توسط پرسنل شركت ملي نفت ايران و ساير كارشناسان 

ها و بكارگيري ايراني در اين صنعت به منظور شناسايي فرصت
رفته در اين صنعت، تقويت مراكز تحقيق و هاي پيشفناوري

توسعه و تقويت همكاري بين مراكز تحقيق و توسعه طرفين 
  .باشد قرارداد مي

پيمانكار موظف است طرح پيشنهادي انتقال  -L1-4ضميمه 
  .روز به طرف ايراني ارائه كند 30فناوري را ظرف 

دامنه انتقال فناوري شامل ازدياد برداشت،  -L1-5ضميمه 
بود كيفيت اكتشاف و توليد، بهبود مديريت چرخه عمر به
  .باشد مي... ها و  سيسات، كاهش ضايعات و آلودگيأت

آموزش نيروي : ساز و كارهاي انتقال فناوري -L2-2ضميمه 
انساني شركت ملي نفت ايران، مشاركت فعال كارشناسان در 

هاي مختلف عمليات مرتبط با قرارداد، استخدام فعاليت
، تهيه مستندات و )ليسانس(اسان ايراني، واگذاري امتياز كارشن
ها، مشاركت پيمانكارهاي ايراني، تحقيق و هاي فعاليت كتابچه

  .توسعه مشترك و همكاري با مراكز تحقيقاتي ايران
نويسنده در پايان مقاله خود به صراحت گفته است كه 

در  اي مقوله انتقال و توسعه فناوري هرچند به طرز آگاهانه"

ثير أقرادادها گنجانده شده است ولي با اين وجود ارزيابي ميزان ت
اما . ]2[ "واقعي آن، مشروط به انجام پژوهش مرتبط با آن است

م شده نشان هاي انجا ما در اين مقاله با اشاره به برخي از پژوهش
انتقال و توسعه فناوري در  ،كيد در قراردادهاايم كه به رغم تأ داده

اين مساله خود نشان مي دهدكه .صورت نگرفته استصنعت نفت 
بافرض تحقق سياست گذارييهاي مناسب عوامل ديگري 

وبرخي از اين عوامل .وجوددارندكه مانع تحقق بومي سازي اند
همچنانكه دربررسي هاي پيشين گذشت مربوط به عوامل 

  .فرهنگي است
رد، اي كه به نحوي با فرضيه اين مقاله زاويه دا دومين مقاله

ست كه برگرفته از ا ]5[مقاله عالمانه خانم شهيندخت خوارزمي
هاي سرمايه گذاري خارجي ددر قرارداايشان پروژه تحقيقاتي 
هاي تحليل  يافته: نويسدنامبرده مي .است نفت و گاز ايران

ايران نشان  7گذاري نفت و گاز محتواي قراردادهاي سرمايه
عه تكنولوژي و  توسعه هاي بسياري براي توس دهد كه فرصت مي

انساني در قراردادها به صورت آشكار و مستقيم و پنهان و غير 
مستقيم وجود دارد كه با ايجاد فضاي مناسب در كشور بهبود 

تر ها به ويژه زير ساخت مديريت و از همه مهم كيفيت زير ساخت
توان با استفاده از آنها صنعت نفت  زير ساخت منابع انساني مي

در جهت دستيابي به جايگاه مناسب جهان متحول  ايران را
  .]5[ساخت 

هاي اخير، در گامي سرنوشت ساز،  صنعت نفت ايران در سال
هاي خارجي شود و با  توانست تا حدي زمينه ساز جلب سرمايه

هاي زيادي پديد آمد كه راهگشاي  ها و قابليت اين كار ظرفيت
  .]5[توسعه آينده اين صنعت خواهد بود 

سال گذشته توانسته  11ها در حدي است كه طي  رصتاين ف
هاي با ارزشي ايجاد  است در كشور در زمينه نفت و گاز توانمندي

نجامد كه هـم اكنـون   اكند و به تشكيل سرمايه انساني پرتواني بي
البته صـاحب مقالـه   . ]5[هاي نفتي نقش آفرينند  در اجراي پروژه

بـه جـز مـتن    (راردادها از متن ق يكخود اذعان دارد كه در هيچ 
مضـاميني چـون توسـعه    ) در يـك قـرارداد   فنـاوري برنامه انتقال 

بـراي   وحتي يك بار هم اسـتفاده نشـده    فناوريانساني و توسعه 
نويسـنده در  . نيز فرصتي آشكار ديده نشـده اسـت   فناوريتوسعه 

  :پايان مقاله آورده است

 
هايي از  صفحه بخش 23صفحه به عالوه  578قرارداد را در  5خانم خوارزمي  7
انـد و   بـه امضـا رسـيده   ) 1386(تـاكنون   1997قرارداد ديگر را كه از سـال   4

پيمانكار اصلي آنها طرف خارجي بود، در تحقيق خود مورد بررسـي قـرار داده   
  .است



    ...): 2(سازي در صنعت نفت ها و راهكارهاي بوميچالش
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كـه   -ردادهااگر پارادايم نگاه انساني به توسعه تكنولوژي برقرا
و تنظـيم   -انـد  با حسن نيت و دغدغه توسعه ملـي تنظـيم شـده   

محتوا و نظارت بر اجراي آن در چارچوب مدل تحليلي اثر بخشي 
هـاي بـا    گذاري خارجي مديريت شود، بـه تعيـين فرصـت    سرمايه
تري براي توسعه انساني و توسعه تكنولوژي در صنعت نفت  ارزش

  .ني كشور فراهم خواهد آمدو گاز و به طور كلي زير ساخت ف
نويسنده در آخرين راهكار خود در مقاله توصـيه كـرده اسـت    
كه در پارادايم حاكم بر عقد قراردادها، حضور تفكر يكپارچه نگـر  

بـه جـاي    راهبـردي به جـاي تنـگ نظـري بخشـي نگـر و تفكـر       
  .]5[بيني غير راهبردي حاكم شود  كوته

  :مورد توجه قرار گيردچند نكته در مقاله خانم خوارزمي بايد 
نـه   و(ايشان با تكيه بر مبناي رويكـرد وابسـتگي متقابـل    ) 1

هـاي   توسط شـركت   8مستقيم سرمايه گذاري خارجي) وابستگي
اي است كه  كند و اين همان نكته چند مليتي را مثبت ارزيابي مي

ايم كه  كيد ورزيده و گفتهله حاضر به آن تأما در مقدمه نظري مقا
هاي نوسـازي  و در نظريه فناورييند انتقال آدر فر» بومي سازي«

هاي وابستگي متقابل و جهاني شـدن، معنـا دار،   جديد و يا نظريه
  . شود ممكن و مطلوب تلقي مي

گيرندگان در اين در حالي است كه سياستگذاران و تصميم
خواهند از  كشور ما گاه با تكيه بر مبناي نظريه وابستگي مي

مقاله خانم خوارزمي به . شدن استفاده كنندهاي جهاني   فرصت
  .درستي متوجه اين دقت است

ييد أشايد بررسي قراردادها، مدعاي نويسنده مقاله را ت) 2
كند ولي معلوم نيست ايشان با چه روشي و چگونه توانمندي 
نيروي انساني در صنعت نفت را نتيجه گرفته است؟ هر فرصتي 

. فاده مناسب از آن فرصت نيستدر قراردادها باشد، به معني است
  .طلبد ييد اين مدعا روش و ادله ديگري ميأحداقل آنكه ت

در برخي از فرازهاي تحليلي نويسنده خود به مواردي ) 3
اشاره كرده است كه همه شرايط الزم براي تحقق فرصت ايجاد 

، مانند حاكم شدن نگاه انساني نبوده استشده در قراردادها مهيا 
پس آمده است و مانند  -كه به صورت انگاره اگر اوريفنبه توسعه 

به جاي  راهبرديآنچه در آخرين راهكار آمده كه الزم است تفكر 
  .كوته بيني غير راهبردي حاكم شود

با اين همه نويسندگان مقاالتي كه در اين مقاله از نظر ) 4
ييد فرضيه مقاله حاضر استشهاد شده است و نيز أآنان در ت
ن بايد به نظريه امثال خانم خوارزمي آشنا باشند تا خوانندگا

 
8 FDI: Foreign Direct Investment 

در صنعت نفت  فناوريقضاوتي واقع بينانه از جريان توسعه 
  .داشته باشند

  
  راهبردها و راهكارهاي بومي سازي در صنعت نفت  -4

هاي بومي سازي در صنعت  با آنچه در خصوص موانع و چالش
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هاي نوين مورد نياز آينده صنعت  مشخص نمودن فناوري -10
 .هياننفت با همكاري كارشناسان و دانشگا

هــا و مراكــز  موريــت محــور بــين دانشــگاهأتقســيم كــار م -11
 تحقيقاتي

هاي بزرگ پيمانكار خارجي بـه عقـد قـرارداد     شركت التزام -12
 ها و مراكز تحقيقات داخلي تحقيقاتي با دانشگاه

هـاي دانـش    حمايت از كاربرد خدمات و محصوالت شركت -13
 .بنيان

كـز  هـاي متشـكل از پيمانكـاران، مرا    حمايت از كنسرسيوم -14
هــا و در صــورت لــزوم    اي و دانشــگاه تحقيقــات حرفــه 

هاي بزرگ بـا هـدف    هاي خارجي براي اجراي پروژه شركت
 كسب دانش فني

هـاي صـاحب دانـش فنـي در      حمايت ويـژه از كنسرسـيوم   -15
 هاي برون مرزي هاي بعدي و پروژه واگذاري پروژه

  
  25/1/89: تاريخ پذيرش ؛ 12/11/88: تاريخ دريافت

  
  ع فهرست مناب
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