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  كيدهچ

 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 اين مقاله در پي پاسخ به چرايي اين پديده دو عامل به هم پيوسته فقـدان بـستر فرهنگـي                   . يمابومي اين صنعت دست نيافته    

سازي مورد بحث و كاوش قرار داده است و در پايـان راهبردهـا و               عنوان شرط الزم بومي   هرا ب ) كالن و بخشي  (گذاري  مناسب در سياست  
در . به دليل تطويل مباحث، مقاله در دو قسمت جداگانه تـدوين شـده اسـت            . ده است راهكارهايي براي ايجاد و تحقق اين شرط ارائه كر        

گـذاري نامناسـب    قسمت اول ضمن بررسي مفاهيم فقدان بستر فرهنگي مناسب مورد بحث واقع شده است و در قسمت دوم، سياسـت                   
  .شودسازي ارائه مييند بوميآخواهد گرفت و راهكارهايي براي تسهيل فرمورد بررسي قرار 
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  مقدمه -1
 صـورت بـه  (يكـصد سـال از تـاريخ كـشف و اسـتخراج نفـت       

شـاهد برگـزاري     1387در ايران گذشته است و در سال        ) صنعتي
ــژه هــا و جــشنواره همــايش اي در خــصوص بزرگداشــت  هــاي وي

نفت دست كم در اقتصاد     . يما  يكصدسال كشف نفت در ايران بوده     
 المللـي و بـين هـاي ملـي    و در سياسـت در پنجاه سال اخير     ايران  

بـه  . اي داشـته اسـت      ايران در هفتاد سال اخيـر، نقـش برجـسته         
 هـم اكنـون اقتـصاد متكـي بـه نفـت و              كشوراي كه اقتصاد      گونه

. ثر از اين منبع مهم انـرژي اسـت      أ به شدت مت   كشورهاي    سياست
ذشت يك قرن از كـشف و اسـتخراج         اد كشور با گ   اينكه چرا اقتص  

مانـده اسـت پرسـش       نفـت    روش ماده خام  ف، هنوز متكي به     نفت
نظران را به خود    اساسي است كه ذهن و ضمير بسياري از صاحب        

 كـشف،  فنـاوري چرا كشور نتوانسته است به    . مشغول داشته است  
ر هـاي وارداتـي د      فناورياستخراج و پااليش دست يابد؟ و يا چرا         

ي نشده است؟ براي پاسخ به اين پرسـش         ماين چند دهه هنوز بو    
تـوان    هـاي مختلـف مـي       با روش . وجود دارد رويكردهاي مختلفي   

. هايي را براي پرسش مزبور طـرح و مـورد آزمـون قـرار داد                پاسخ
  :نمايدطرح مهاي خويش فرضيه زير را  نگارنده بر مبناي يافته

گـذاري  ر سياسـت  فقدان بستر فرهنگي و رويكـرد مناسـب د        
تـرين عامـل عـدم    ميان نخبگان كشور و مديران صنعت نفت مهم  

 .موفقيت در بومي سازي فناوري در صنعت نفت ايران بوده اسـت           
به دليل طوالني شدن بحث، مقالـه بـه دو قـسمت تقـسيم شـده                

فقدان بـستر   فرضيه  در قسمت اول مقاله، مفاهيم تحقيق و        . است
ــ  ــرار گرفت ــورد بررســي ق ــسمت دوم، فرهنگــي م ه اســت و در ق

هاي رقيب بررسي خواهد شـد و  گذاري نامناسب و فرضيه   سياست
با توجه به مباحـث مطروحـه، در پايـان قـسمت دوم راهبردهـا و        

  .شودسازي ارائه ميراهكارهايي براي تقويت بومي
گـذاري مناسـب    واضح است كه بستر فرهنگـي و سياسـت         پر

صـنعت اسـت و تحقـق        در   فنـاوري  سـازي بوميشرط الزم براي    
شرط كافي براي بومي كردن هر نوع فناوري به عوامل متعددي از  

بستگي دارد كـه    ... ، اقتصادي، مديريتي و     سيجمله فني، و مهند   
  . حاضر خارج است بررسي آنها از موضوع مقاله

 بومي   و ييد مدعا ابتدا مفاهيم بستر فرهنگي     أبراي بررسي و ت   
 بر مبناي ديدگاههاي صـاحب    سپس  . شود  سازي توضيح داده مي   

هـاي    نظران برجسته مطالعات نفـت در كـشور و برخـي پـژوهش            
 فرضـيه  ، بومي سازيانجام شده در حوزه صنعت نفت در خصوص   

  .گيرد  و آزمون قرار ميمقاله مورد بررسي
 از مفاهيم علوم انساني قابل تعريف ي بسيار:بستر فرهنگي

منظور خود از مفهوم به اد و رنيستند و نويسنده ناچار است كه م

بستر فرهنگي نيز اگرچه در . را تشريح نمايدكار گرفته شده 
هاي علمي به كار  ها و پژوهش  كتاب، گفتگوهاي علمي،مقاالت

كار برنده آن ه عريف آن بيشتر بستگي به منظور برود اما ت مي
 و ، باورهاها اد از بستر فرهنگي، نگرشردر اينجا م. دارد

به اين معنا . تمردان به موضوع و ماده نفت استرويكردهاي دول
كه آيا دولتمردان ايران در يكصد سال گذشته به نفت نگرشي 

؟ به عبارت ديگر به نفت نگاه  و يا بلند مدتاند كوتاه مدت داشته
  ؟اند به آن نگريستهثروت مليبه چشم يك اند يا  درآمدي داشته

 نگاه تاريخي دوبراي بررسي فرضيه و پاسخ به اين پرسش، 
 ديدگاهمطالعه نفت از (و نگاه اقتصادي ) مطالعه تاريخي نفت(

 اليته. ايم  را مبنا و مالك قرار داده)نظران اقتصاديصاحب
هاي خود قرار ز مقوم استداللنيها و نظرات ديگري را ديدگاه

  . دهيم مي
  

  )سازيبومي (مفهوم كليدي -2
هـا،    ان، تكنـسين  سـازي در ميـان متخصـص       بـومي   اگرچه واژه 

 حوزه فناوري اصطالحي جـا      انگذاركاربران و تا حدودي سياست    
هاي متفـاوتي از آن در    افتاده است ولي به لحاظ مفهومي برداشت      

شـايد دشـوارترين كـار مقالـة        .  وجـود دارد   فناوريادبيات توسعه   
سازي و مقايسة آن با مفـاهيم مـشابه         حاضر تبيين مفهومي بومي   

ر ايهاي مفهـومي آن بـا سـ         ها و ترادف    يان تفاوت در اين مقوله و ب    
زيرا تا آنجا كه نگارنده جستجو كرده اسـت،         . اشدبمفاهيم مرتبط   

اين مقايسه مفهومي در آثار مكتوب بررسي نشده اسـت و مـراد و     
ن هم در جايي كه از واژه بومي        اگذارمنظور متخصصان و سياست   

  .استشده نبه روشني بيان اند،  سازي استفاده كرده
سـازي   بـومي بـا بـومي      )فناوري(نخست آنكه ميان تكنولوژي     

از نظـر برخـي از صـاحب نظـران          . قايـل شـد   بايد  فناوري تفاوت   
، ]5: 3[ بومي در مقابل علم بـومي اگرچـه معنـادار اسـت        فناوري

 را بـه كلـي      فنـاوري  ام و جهـاني   خاصـيت عـ   ولي اين معنـاداري     
- مـي  ددر آن ايجـا   د  محدو بلكه تنها تغييراتي     سازددگرگون نمي 

 بـومي، تفـاوت     فناوريصرف نظر از معنادار بودن      . ]31 :4[نمايد  
 بـومي، بـه خلـق يـا ايجـاد           فناوريسازي آن است كه     آن با بومي  

انديـشد ولـي      هاي بـومي آن مـي       جديد، با توجه به مزيت    فناوري  
 معنـا   1»فناوريانتقال  «، فرايندي است كه در      فناوريسازي  بومي
 فنـاوري  ، فناوري ادبيات توسعه و به زبان    ارت ديگر   به عب . دهد  مي

شود كـه در داخـل يـك          ي اطالق مي  يهافناوري به    معموال  2وميب
  . ]90: 15[كشور ايجاد، خلق و يا توليد شده باشد 

 
1 - Technology transfer  
2 - Indigenous technology  
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بـه  فنـاوري    بومي فـرض آن اسـت كـه در ايجـاد             فناوريدر  
در اگـر   حال آنكه چنين ادعـايي      . مرزهاي جغرافيايي قايل باشيم   

ها صادق باشد، قابليت تعمـيم نـدارد        آنورد تعداد بسيار كمي از      م
يـا  و  ست در برابر واژه جهـان گرايـي         در بومي   فناوري. ]29 :10[

 قرار دارد كه به معناي آن است كه ايجـاد،           3فناوريجهاني شدن   
المللـي  اي روز افزون جنبـة بـين        ها به گونه  فناوريانتقال و اشاعه    

كـه در    بـه عبـارت ديگـر همچنـان       . ]134 :15[پيدا كرده است    
 جنبة بين المللي آن اهميت ويـژه و بلكـه           فناوريانتقال و اشاعه    

 بيان كننده آن اسـت كـه        يي جهان فناوراي دارد، مفهوم      برجسته
ي فنـاور ) بـودن فرامرزي  (ي جهان  و در خلق و ايجاد نيز جنبه عام      

  .و دارداي داشته  اهميت ويژه
ي فنـاور گرايـي را در     و نـه بـومي    » سـازي بومي«بنابراين اگر   

سـازي در فراينـد انتقـال مفهـومي         بومي   مالك و مبنا قرار دهيم،    
 بـه طـور وسـيع      فناوريمعنادار و در ميان كاربران حوزه عمليات        

، بومي سازي   فناوريكاربران  در ميان   بلكه بايد گفت    . كاربرد دارد 
 حيـاتي اسـت و       و براي كـشورهاي جهـان سـوم امـري ضـروري          

 زيـرا رويكـرد     ؛ترين راه براي رشـد و توسـعه خواهـد بـود             بمناس
زا و استراتژي اختراع به دليل هزينـه بـر و زمـان بـر                 توسعه درون 

نباشد دسـت كـم   محال اگر  بودن براي كشورهاي در حال توسعه       
 كه به معنـي     4باشد و استراتژي تقليد يا يادگيري       بسيار دشوار مي  

ذب و توسعه فناوري     ج درك صحيح دانش فني و تالش در جهت       
 فنـاوري بنابراين، انتقـال   . تر است    براي آنان مناسب   وارداتي است، 

هـاي نـو در كـشورهاي در        فنـاوري يابي به   بر براي دست  راه ميان 
 فنـاوري  بـومي كـردن      ،شـرط انتقـال واقعـي     . حال توسعه اسـت   

  .موردنظر است
 و  فناوريمفهوم و مراحل انتقال     با اين توضيح، شايسته است      

ها    نيز برداشت  آنچون در انتقال    . شودتعريف مختار آن مشخص     
ما در ايـن مقالـه انتقـال را در          . هاي متفاوتي وجود دارد   و ديدگاه 

به اين معنا كه ممكن اسـت خلـق و          . ايم  برابر خلق و ايجاد گرفته    
يندي زمان بر و هزينه بر اسـت در كـشوري           آ كه فر  فناوريايجاد  

يجـاد شـده باشـد امـا انتقـال آن در            ا)  كشورهاي صنعتي  عمدتا (
شـود كـه در       انجـام مـي   )  جهـان سـوم    عمـدتا  (كشورهاي ديگـر    

از  كمتـر يندي مـشخص و مناسـب و در مـدت زمـاني بـسيار             آفر
 و كـشور خريـدار      دهشـ » بـومي «توانـد     مـي يند خلق و ايجـاد      آفر

 به كشور دارنده و يا صاحب آن البته با انجـام تغييـرات و               فناوري
اي كه ديگـر نيـازي بـه خريـد             تبديل شود به گونه    ،ايجاد نوآوري 

 
3 - Globalization of technology  
4 - Imitation  

تواند با تمهيـداتي آن را صـادر و يـا بـا               بلكه مي . مجدد آن نباشد  
  .يد محصول آن تغييراتي ايجاد نمايدنوآوري در تول

) كنفرانس تجارت و توسعه ملـل متحـد        (5بنا به تعريف انكتاد   
 كشورهاي  خاص ازفناورانه يعني وارد كردن عوامل      فناوريانتقال  

ورهاي در حال توسعه به منظور قادر سـاختن         شتوسعه يافته به ك   
كارگيري ابزارهاي توليدي جديـد و      ه  كشورهاي اخير در تهيه و ب     
 دوم اين تعريـف همـان       ءجز. ]32 :15[گسترش ابزارهاي موجود    

يند انتقال كشورهاي دريافت    آسازي است يعني در فر    يند بومي آفر
كارگيري و گسترش   ه   تا در تهيه، ب    گردند ي بايد قادر  فناوركننده  

يند تحقـق نيابـد، در      آچنانچه اين بخش از فر    . آن مشاركت كنند  
واقــع انتقــال صــورت نگرفتــه اســت بلكــه تنهــا ماشــين آالت و  
تجهيزات خريداري و پس از مـدتي مـستهلك شـده و اقـدام بـه                

 شايد به همين دليـل كـه در عمـل           .گيرد  خريد مجدد صورت مي   
نتقال در بسياري از كشورهاي جهان سوم به تكرار خريـد           يند ا آفر

انتقـال  "آالت فروكاسته شـده اسـت، مفـاهيم         تجهيزات و ماشين  
  . مطرح شده باشد"سازيكامل يا بومي

متأسـفانه در بـسياري از      نظران معتقـد اسـت،      يكي از صاحب  
وضع   در برخي از موارد در كشور خودمان وكشورهاي جهان سوم    

هـاي آمـاده       اين روش كه به آن كارخانـه        و  است به همين صورت  
گويند، بدترين نوع وابستگي را به بـار          تحويل و كليد در دست مي     

  .]32 :15[آورد  مي
ينـد انتقـال فنـاوري عبـارت        آبنابراين، يك تعريف ساده از فر     

 اكتساب، توسعه و كاربرد يك فناوري به وسـيلة كـشوري             از است
 مراحل انتقال دست كـم    .باشديمغير از كشوري كه خاستگاه آن       

جــذب و بــومي ) 2انتخــاب و خريــد فنــاوري و ) 1در دو مرحلــه 
صـالحي وزيـري و اسـدي فـرد،         [گيـرد     سازي فناوري صورت مي   

1388[.   
يند انتقـال فنـاوري،     آسازي در فر  تر بومي   به منظور فهم دقيق   

آن را با چهـار مفهـوم رايـج ديگـر در ادبيـات توسـعه                بهتر است   
تـوان  «،  7»فنـاوري انطبـاق   «،  6» مناسـب  فنـاوري «يعني  ي  فناور

  .نمود مقايسه 9»فناوريسطح « و 8»فناوري
 مناسب، آن است كه به صورت سنتي و بومي در يك            فناوري

اي بـدون آمـوزش     هـاي ويـژه     يا چند كشور رشد نموده و تخصص      
به وجود آمده است و يا با شرايط خاص محيطـي،            رسمي در آنها  

 
5 - UNCTAD: United Nation Conference on Trade and 
Development  
6 - Appropriate technology  
7 - Technology adaptation  
8 - Technological capability  
9 - Technology level 
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 كـشور   يهاي نيـروي انـسان      ها و آگاهي   توانايي فرهنگي، طبيعي و  
بـا ايـن تعريـف،      . ]103 :15[مطابقت داشته باشد    ه  دريافت كنند 

تـر اسـت و     بومي نزديك فناوري مناسب به مفهوم     فناوريمفهوم  
و يا حداقل مربوط به مرحلـه       آن  يند انتقال   آنه بومي سازي در فر    

ه مرحله دوم آن    اول انتقال فناوري يعني انتخاب و خريد است و ن         
سازي مربوط و محور بحث ما در مقاله حاضر         كه به جذب و بومي    

  .باشدمي
ينــد پيونــد دادن آ، در تعريــف بــه فرفنــاوريمفهـوم انطبــاق  

بـا اهـداف، شـرايط، امكانـات و نيازهـاي      ) وارداتي(ي بيگانه  فناور
شـود    سسه گيرنـده مربـوط مـي      ؤكشور وارد كننده و سازمان يا م      

) 1 بـه     شرايط، امكانات و نيازها معموال      اين). 40،  مهدوي، همان (
ــود   ــابع موج ــي  ) 2من ــرايط اقليم ــت ) 3ش ــداف، سياس ــا و  اه ه

هـاي    ارزش) 4هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگـي،          برنامه
اين مفهوم تا اينجـا، همـان مفهـوم         . ]15[اجتماعي بستگي دارد    

 انتقـال ربطـي    به مفهومكند و اساسا   مناسب را تداعي مي    فناوري
 فنـاوري ولي اينكه چرا نويسنده كتـاب فرهنـگ توصـيفي           . ندارد

فراينـد پيونـد دادن     «در ابتـداي تعريـف عبـارت        ) آقاي مهدوي (
زيـرا  . را آورده است جاي پرسـش و نقـد دارد         » ... وارداتي فناوري

گونه  اگر شرايط چهارگانه برشمرده در تعريف محقق نشود همان        
 اساسـا  « بحث مطرح كـرده اسـت انتقـال     كه خود ايشان در ادامه    

لـذا در فقـدان شـرايط مزبـور اساسـا           . نخواهـد بـود   » امكان پذير 
به عبـارت   . انتخابي صورت نخواهد گرفت كه انتقال صورت بگيرد       

متوقـف  ديگر در همان مرحلة ابتدايي شناسايي اوليـه و انتخـاب،          
  .خواهد ماند

يند آدر جريان فر  ي زير، را      اما آقاي مهدوي اقدامات پنج گانه     
  :مل داردأشمرد كه جاي ت ي وارداتي برميفناورانطباق 

  اصالحات و تغييرات در طراحي محصول )1
هـاي آن     لفـه ؤاصالحات و تغييرات در فنون ساخت و توليـد م          )2
هــا، ماشــين آالت و تجهيــزات، تعــداد و تخــصص نيــروي   روش(

 ...)انساني
از توليـد و    اصالحات و تغييرات در ابنيه و تأسيسات مـورد نيـ           )3

 حدود، مشخصات و جانمايي آنها
هاي مورد  اصالحات و تغييرات در سازماندهي و مديريت نظام        )4

 نياز آن
 تجهيـزات و    يـا هـاي محـصول       اصالحات و تغييرات در نمونـه      )5

 .]41 :15[هاي جديد  حتي ساخت نمونه
 انطبـاق   گفته، پيش  شرط 4 اقدام با آن     5رسد اين     به نظر مي  
دست كم بستگي و ارتباط آنهـا بـا يكـديگر بـا             ا  ينداشته باشد و    

در هـر صـورت نويـسنده در پايـان تعريـف در             . ابهام مواجه باشد  

يندي پيچيـده،   آيند انطباق، فر  آكند كه فر    همان صفحه اذعان مي   
تواند در چنـد مرحلـه كـه          ق كامل مي  اپويا و مستمر است و انطب     

اتـي اسـتمرار   ي واردفنـاور گاه حتي سالها پس از بهره بـرداري از   
  .يابد، صورت پذيرد مي

 يعنـي نتـايج   10كت    ، براساس تعريف مـي  فناورانهمفهوم توان   
ينـدهاي مـورد    آتحقيق و توسعه ملي يك كشور به محـصول و فر          

به عبارت ديگر سطح به كارگيري      . نياز همان كشور تبديل گردند    
) زمين، كـار، سـرمايه    (علوم در عمل يا توان تركيب عوامل توليد         

به عواملي مانند تجهيزات، مهارت، نيروي انساني، اطالعـات و          كه  
 :15[ گوينـد    فناورانـه سازماندهي و مديريت متكي است را تـوان         

 فنـاوري  بيـشتر بـه      فناورانه مفهوم توان    ،تعريفاين   بنا به    .]109
در فراينـد انتقـال در        هرچنـد ايـن تـوان،       . شـود   بومي مربوط مي  

  .ثر استؤيد و مرحله جذب و بومي سازي نيز مفم
توانـايي  .  به چهار بخش تقسيم شده است      فناوريهاي  توانايي

در . ]109-110 :15[آوري    يـابي، انباشـت، و پديـد      كاربرد، دست 
ينـد  آتـوان در فر     هاي كاربرد و انباشـت را مـي         اين تقسيم توانايي  

يـابي چـون بـه      انتقال و بومي سازي دخالت داد و توانـايي دسـت          
ر اصـطالح بـه معنـي همـسازي همـه اجـزاء             واژه د معناي  خالف  
- و بـومي   آن انتقـال    بـه  نيز مفهومي است كه      ، آمده است  فناوري
  .شود ه معنايي كه گفته شد، مربوط ميبسازي 

 ضـروري  فناوريسازي آخرين مفهومي كه مقايسه آن با بومي 
كنـد، مفهـوم    است و در فهم و برداشت صحيح تر از آن كمك مي    

هـاي  بـرآوردن ميـزان توانـايي     ارت از    كـه عبـ     است فناوريح  سط
 در هـر صـنعت، محـصول يـا          فناوري .باشدمي يك كشور    فناورانه

خدمات داراي سطوحي از توانايي و شناخت است كه بـه صـورت             
طبقـه بنـدي شـده     ) سطح صفر تا سطح نـه     (خالصه به ده سطح     

  .]170: 15[است 
  يندآاطالعي و عدم شناخت از پديده، محصول يا فر بي: سطح صفر
  دشناخت از وجود چگونگي كاربر: سطح يك
  برداري شناخت از راهبري، مديريت و بهره: سطح دو
  شناخت از تعمير و نگهداري: سطح سه

  شناخت از روش مونتاژ: سطح چهار
  هاي تكرار و كپي سازي شناخت از روش: سطح پنج
  هاي اقتباس شناخت از روش: سطح شش
   شناخت از طراحي و توسعه: سطح هفت
  شناخت از تحقيقات صنعتي و كاربردي: سطح هشت

  .از تحقيقات اساسي و علوم پايهشناخت : سطح نه

 
10 - Mytelk  



 خسرو قبادي  

 

صنعتيفصلنامه توسعه تكنولوژي  1389شماره سيزده، بهار    53  

 

سـازي و تمـايز از آن از        در فهم مفهوم بـومي    نكته قابل توجه    
 آن است كه اكثر صنايع و       فناوريگرايي در    بومي، يا بومي   فناوري

تر از سـطح      محصوالت كشورهاي در حال توسعه در سطوح پايين       
 ناميـده   فنـاوري پنجم و ششم قرار دارند و آنچه كه به نام انتقال            

 در سطح   فناوري. گيرد  حداكثر در سطح ششم انجام مي     شود،    مي
آيـد    بـه وجـود مـي     فناوري  هشتم و نهم كه در آنها قابليت توليد         

. ]171 :15[ باشد مي شامل كشورهاي پيشرفته  )  درون زا  فناوري(
 معنـا   فنـاوري هم، مفهـوم صـدور      به عبارت ديگر سطح هفتم تا ن      

  . آندارد نه انتقال
  

  هاي توسعه سازي در نظريهجايگاه مفهوم بومي -3
آخرين بحث در مقدمـه مقالـه حاضـر را بـه موضـوع ارتبـاط                

ايم   ها و مكاتب توسعه اختصاص داده       سازي با نظريه  مفهومي بومي 
 سازي كمك نمايد و همتا هم به شفاف سازي كاربرد مفهوم بومي

در »  بـومي  فنـاوري « را در مقايسه بـا       فناوريسازي  جايگاه بومي 
چهار نظريه اساسي در صـنعتي شـدن        . ها روشن كند    ميان نظريه 

  : اهميت حياتي دارد مطرح استكه براي توسعه فناوري 
  ؛اند ا مكتب نوسازي كه برخي آن را نونگري هم خواندهينظريه ) 1
  ؛نظريه يا مكتب وابستگي) 2
  ؛نظام جهانينظريه ) 3
 هم اكنون با عنوان     ،نظريه وابستگي متقابل كه بسط ديگر آن      ) 4
  .مطرح است» جهاني شدن«

و ) هـا راهبرد (هـا استراتژيرويكردها،  ها،    هر يك از اين نظريه    
خاصي را براي توسعه و توسعه فناوري در كشورهاي         هاي  سياست

 مكتـب   در نظريـه و   . دهنـد   توسعه ارائه مي  جهان سوم يا در حال      
توسـعه كـشورهاي صـنعتي در        از سوي اقتصاد دانان      نوسازي كه 

رويكرد توسعه بـرون زا مـورد       دي مطرح شده است،      ميال 50دهة  
 مانند تـشويق تجـارت آزاد،   هاييكيد و توصيه است كه سياست أت

اقتـصادي، اسـتقبال از     هـاي   بنگـاه تحرك آزاد، سرمايه،كاركنان،    
 را تـشويق و  ]115 :15[ر هـاي چنـد مليتـي و نظـام بـازا         شركت

  توسـعه صـادرات      و اسـتراتژي آن نيـز اسـتراتژي        نمايد تأكيد مي 
- و استراتژي، مفهوم بـومي     سياستدر اين نظريه، رويكرد،     . است

، معنادار، ممكـن و مطلـوب تلقـي         فناوريسازي در فرايند انتقال     
فاقـد    بومي به مفهومي كه گذشـت،      فناوريدر حالي كه    . شود  مي
  .اشدب ميمعنا

قابـل نظريـه    مدر نظريه و مكتـب وابـستگي كـه درسـت در             
نوسازي، از سوي اقتصاددانان توسعه كـشورهاي جهـان سـوم در            

 ميالدي مطرح شده است، رويكرد توسعه درون زا و      60اوايل دهه   
قـرار  كيـد  أخود اتكايي اقتصادي كشورهاي در حال توسعه مورد ت 

هـايي نظيـر      ت سياست است و با استراتژي جايگزيني واردا     گرفته  
 تجارت بـدون تعرفـه و عـدم         يتهاي حمايتي، محدود    وضع تعرفه 

 مـورد توصـيه و      ]118: 15[تشويق كلي سرمايه گذاري خـارجي       
و نـه بـومي سـازي       »  بـومي  فناوري«بنابراين مفهوم   . تأكيد است 

  . در آن معنادار، ممكن ومطلوب استفناوري
 از نظريـه  مكتب نظام جهـاني كـه بـسط ديگـري          در نظريه و  

زيـرا در نظـام     . سازي معنا نـدارد   وابستگي است، نيز مفهوم بومي    
ينـد مبادلـه    آكند كـه فر     اي عمل مي    جهاني سرمايه داري به گونه    
 قرائتـي . است) توسعه نيافته (راموني  همواره به ضرر كشورهاي پي    

بودن آن  ) نوين(به پروژه استعماري    كه  » جهاني شدن «از رويكرد   
جهـاني  ،  كيـد دارد  أتاني شـدن    به جاي جه   »يجهاني ساز «به   و

 تلقـي  نتايشنظام جهاني امانوئل والرشدن را در واقع بسط نظريه  
در اين قرائت و نگاه از جهاني شدن نيـز بـومي سـازي               11.كند  مي

يند انتقال است، اگر ناممكن تلقـي نـشود         آ كه ناشي از فر    فناوري
  فنـاوري  «دست كم نامطلوب و مخرب است و به جاي آن بايد بر 

  .كيد شودأت» بومي
اي   به معنـاي پروسـه    » جهاني شدن «  چهارمين نظريه، نظريه  

بايـد احتيـاط    بـه آن     "نظريه"عنوان   در انتساب    است كه  طبيعي
نظريه فقط يك   يند،  آ جهاني شدن به عنوان يك فر      زيرا اوال  . نمود

-دربرمـي هـاي مختلـف        بلكه انبوهي از نظريات را با تبيين       بودهن

 
 والرشـتاين هرچنـد   "نظام جهـاني "اسكلير و رابرستون معتقدند كه نظريه  11

داشته اسـت امـا     » جهاني شدن «گيري نظريه   رو و مبهمي در شكل    نقش پيش 
بايد توجه كرد كه جهاني شدن جديد كه از دهه هـشتاد مـيالدي در متـون و                  

اوت اساسي با نظريه نظام جهاني دارد و ادبيات علمي وارد شد، به داليل زير تف
توان بسط نظريه نظام جهـاني والرشـتاين        لذا جهاني شدن را به هيچ وجه نمي       

  :دانست
 جهاني شدن متضمن دو معناي پيوسـتگي و آگـاهي اسـت حـال آنكـه در         -1

  .نظريه نظام جهاني والرشتاين عنصر آگاهي در آن دخالتي ندارد
، )و ساير نظريات ماركسيـستي (هاني والرشتاين   پيوستگي در نظريه نظام ج     -2

يك پيوستگي ساختاري است و سـاير عناصـر از جملـه فرهنـگ در آن نقـش                  
-ندارند و در اين نظريه به بعد پديدارشناسانه جهاني شدن اصال  تـوجهي نمـي      

حــال آنكــه در جهــاني شــدن آگــاهي و فرهنــگ نقــش داشــته و بعــد  (شــود
  ). پديدارشناسانه آن غالب است

داري اسـت؛ در قـرن      از نظر والرشتاين نظام جهاني كه مشخصه آن سرمايه         -3
االصول تفاوتي با نظام جهاني ها و تغييرات عديده علي بيستم به رغم پيچيدگي   

 ميالدي ندارد، حال آنكه جهاني شدن جديـد، مولـود فـضاي انقـالب               15قرن  
  .ارتباطي، اطالعاتي و اينترنتي است

هاسـت و لـذا     ريه والرشتاين به معناي روابط بـين ملـت         نظام جهاني در نظ    -4
هـا  اي دولت محور است حال آنكه در جهاني شدن جديـد، نقـش دولـت      نظريه

ها و حتي افراد آن هم وراي مرزهاي ملـي و           ها، بنگاه تر و نقش شركت   كمرنگ
  .]55-58: 1387كچويان، .ك.ر [دولتي پر رنگ است
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و در حـال  دست نيافته انسجام كانوني  به   اين نظريات،     ثانيا  .گيرد
رويكـرد جهـاني شـدن معنـادارتر        شـايد   بنابراين  . دباشميتكامل  
ينـد،  آاي كه در رويكرد جهاني شدن به عنوان يـك فر            نكته. باشد

ي قدرتمند هاهاي كشور  فرصتاالصولعليبايد گفت آن است كه 
بـراي  يند بسيار بيشتر از تهديدهاي آن       آو توسعه يافته در اين فر     

باشد، در حالي كه براي كـشورهاي توسـعه         اين دسته از كشورها     
ها  نيافته اين روند ممكن است برعكس باشد و يا دست كم فرصت     

  . نباشدبراي آنان به ميزان كشورهاي توسعه يافته
استراتژي رقابت با تكيه    « ،)ييندآفر(در رويكرد جهاني شدن     

م  است لذا در اين اسـتراتژي، مفهـو        فرينفرصت آ » مليبر مزيت   
 معنـادار و بلكـه مطلـوب تلقـي          يند انتقـال كـامال     آسازي فر بومي
  .شود مي

  

  بررسي و آزمون فرضيه -4
سـازي و مقايـسه     پس از بررسي مفاهيم و تبيين مفهوم بومي       

هـاي توسـعه اكنـون      آن با مفاهيم مشابه و جايگـاه آن در نظريـه          
قيق يعنـي فقـدان بـستر فرهنگـي مناسـب بـراي             فرضيه اول تح  

گرفتـه  سازي در صنعت نفت مـورد بررسـي و آزمـون قـرار              بومي
همانطور كه در مقدمه اشاره شده دو ديدگاه مطالعه تـاريخ           . است

نظـران اقتـصادي را مبنـا و        نفت و مطالعه نفت از ديدگاه صـاحب       
   . گرفته استمالك اين بررسي قرار

  
   نفتيعات تاريخ تحليلهاي مطال يافته -4-1

بعيد است كه در ميان كساني كه عالقمند به مباحث نفت در            
بسياري . باشدنايران باشند، نام دكتر محمدعلي موحد نامي آشنا         

نفـت در ايـران      ويژه در موضوع تاريخ مطالعات    ه  نظران ب از صاحب 
اي كه بازخواني آسيب  وي در مقاله. دهند به آثار  ايشان ارجاع مي

ارائـه  » يكصد سال نفت در ايران    «اي را از تاريخ       سانه و نقادانه  شنا
را كـه بـه طـور       در مقوله نفت    بزرگ  ) آسيب(سه آفت   «دهد،    مي

  .شمرد برمي» گير ملت ايران شده است جدي دامن
شـعار زدگـي، فقـدان نظـر         :اين سه آسـيب عبـارت اسـت از        

فت به  يا نگاه درآمدي به ن    (كارشناسي، نگرش كوتاه مدت به نفت       
  )جاي ثروت ملي

از نظر او حل مشكل فوري و فوتي يعني نياز به پول و درآمد              
هرچـه  اخير  ارزي، براي دولتمردان ما اصل بوده و در يكصد سال           

وي اعتقاد  . ايم  جلوتر رفتيم خود را بيشتر درگير درآمد نفت كرده        
اي قرارداد دارسـي و جـايگزين كـردن آن بـا قـرارداد              غالدارد كه   

زيرا در قرارداد دارسـي كـه اولـين         .  نبود ايرانبه نفع ملت     1312
 درصد سهم خـالص از منـافع        16قرارداد نفتي در خاورميانه بود،      

 12 جديد بـه حـق االمتيـاز مقطـوع         در قرارداد عايد ايران بود ولي     
. داشـت  م معافيـت وجـود    قـ در قـرارداد دارسـي دو ر      . تبديل شد 

 اجناسـي كـه بـراي        بـراي  معافيت از صادرات و معافيت گمركـي      
له حقـوقي  ئنها مستر از همه اي  اما مهم  .كشيدن خط لوله الزم بود    

بود و  كشور امضاء شده    دارسي در ايران مطابق قوانين      كه  بود  آن  
و محـل   ممكـن بـود     رسيدگي آن هم از طريـق حكميـت ايـران           

 به همين دليل شـركت نفـت        .تعيين شده بود  تهران  نيز  حكميت  
  .و از آن وحشت داشتكرد  از داوري نميگاه صحبت انگليس هيچ

 كـردن و سـوزاندن قـرارداد        رهتصميم رضاشاه مبتنـي بـر پـا       
مـدتي بـود در     . الساعه بوده است  و خلق دارسي تصميمي عجوالنه    

هاي ايران به دليل غلبه جـو شـعار زدگـي، عليـه قـرارداد                 روزنامه
 سـرمقاله روزنامـه     مثـال بـراي   (گيـري كـرده بودنـد         مزبور موضع 

  )1311 تير 7العات اط
شبي كه رضاشاه قرارداد را سـوزانده بـود، شـب مبعـث بـود،               
فرداي آن روز، روزنامه اطالعات اين كار را بهتـرين عيـدي بـراي              
مردم معرفي كرد و مراسـم جـشن و چراغـاني در تهـران و همـه                 

 سال بعد كـه زمزمـة ملـي         15در حالي كه    . واليات برقرار گرديد  
 بـر شـعار، ايجـاد       شـعور غلبه  اي  ي بر شدن نفت سرگرفت و فضاي    

 مخالفـت  ،شد، عباس اسكندري و دكتر مصدق، عمدة مخالفتشان  
با همـين قـرارداد جديـد و در واقـع تمديـد قـرارداد دارسـي بـا                   

  .]14[ بيشتر بود حقيرامتيازات و ت
نقـاط عطـف    رابرخـي از حـوادث و رويـدادهاي تـاريخي          اگر  

ــاريخي بــ  ــوه دانيت ــي از جل ــن ن  م يك ــاي اي ــف در  ه ــاط عط ق
 قرادادهاي مهـم    مضاييا ا  و اغهاي كالن ملي و در ال       گيري  تصميم

هاي تاريخي    نمونهچنين  بنابراين بحث از    . بين المللي نهفته است   
ها، باورها و ديدگاهها نسبت        نشان دهنده نگرش   يدر واقع به خوب   

  .باشدمي پديده نفتبه 
 جديـد هـم     اي آن و اعطاي امتياز    غامضاي قرارداد دارسي و ال    

 چگونه است كه نخبگان كشور، بعـد از      .نقطه عطفي تاريخي است   
-دهند دوباره به تحقير بزرگ تحقير سر ميضدسي سال كه شعار     

هر سه آسيب شعارزدگي، فقدان نظر كارشناسـي        . نهند  تر سر مي  
 به نفت و نه وجود نگاه       يكوتاه مدت و درآمد    و نگرش به موضوع   

در چنـين فـضايي بـه       .  نهفته است  ملي به آن، در اين تصميمات     
.  بـود  نفـت  فنـاوري يـابي بـه     شد، دسـت    تنها چيزي كه فكر نمي    

 معطـوف    گران مـاده خـام نهفتـه       يا در فروش ارزان     همتتمامي  
هاي مطرح شـده در تـاريخ       با نگاه به تمامي بحث    .  بود و بس   شده
هايي ماننـد     توان واژه ميكمتر  در آن دوران تا ابتداي انقالب       نفت  

 
12 - Fix realty  
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 و اين نشان دهنده آن اسـت كـه          نمود را پيدا    فناوريسازي  ميبو
فـروش  ي  هـا له نفت در گذشـته بيـشتر قرارداد       ئدغدغه ما در مس   

 مناسـب بـراي     ر ملي شدن صنعت نفت كه خـود بـست         .بوده است 
توانست باشد، بـا سـقوط         مي فناوريسازي  حركت به سمت بومي   

ه گذشـته را    راپيمـودن   دولت مصدق و انعقاد قرارداد كنسرسيوم       
  .كردتكرار 

  ملهـم هاي توسعه كـشورمان را        ن، برنامه ريزي  هشار ك فجواد ا 
وي بـا اشـاره بـه اينكـه اسـاس توسـعه          . داند  مي» توهم نفتي «از  

توســعه . تي اســتي مــدير-اي اجرايــي نيــافتگي فراتــر از مــسئله
اي معيـوب از عملكردهـا، هنجارهـا،          نيافتگي كشور را بـه چرخـه      

اي بـارز    نمونـه » توهم نفتي «داند كه     ها مرتبط مي   ها و نگرش    ايده
  .]2[از اين نگرش است 

مــديريت علمــي و «اي بــا عنــوان  ســعيد شــيركوند در مقالــه
الزمه تحقق اهداف از پيش تعيين شده در فرايند » مديريت رانتي

هـاي    شرايط و اقتضائات الزم براي به كارگيري آموزه       «مديريت را   
كنـد، وجـود رانـت يعنـي           اضـافه مـي    وي. داند  مي» علم مديريت 

استفاده از منابع ويژه خارج از چرخه هزينه و فايده سازمان كه به           
گيـرد، موجـب      صورت اعانه در اختيار برخي از مـديران قـرار مـي           

گردد كه آن سازمان متعهد بـه رعايـت اصـول علـم مـديريت                 مي
يت  شيركوند تقو  مقاله آقاي   يكي از آثار مديريت علمي در       . باشدن

هاسـت كـه از    و نهادينه كردن  دانش فني مورد نياز در زيـربخش        
  .]8[ نظر او اين آموزه در ايران مورد استفاده قرار نگرفته است

پرسش دكتر شيركوند، از وضع موجود مديريت كشور كه بـه           
ثر از درآمدهاي نفتي است، پرسـشي از ايجـاد و وجـود             أشدت مت 

شـرايط  «آنچه او  .  است شرط الزم براي تحقق يك مديريت علمي      
تا دانش فنـي مـورد      است  ناميده و همان باعث شده      » و اقتضانات 

بـه عبـارت    هاي صنعتي كشور نهادينه نشود و         نياز در زير ساخت   
 همان فقـدان بـستر فرهنگـي        تحقق پيدا نكند،  سازي  بوميديگر،  

 كه در فرضيه مقاله حاضر به عنوان شـرط الزم و      باشدميمناسب  
 در نظر گرفتـه   سازي فناوري در صنعت نفت        بومي،  نه شرط كافي  

 زيرا اگر وجود درآمـد نفتـي را يـك پديـده اقتـصادي               .شده است 
خـواري، يـك عـادت و    ويژه رانـت ه تلقي كنيم، اما وجود رانت و ب   

  . آسيب فرهنگي است
اي ديگر دو الگوي توسـعه مبتنـي بـر بهـره بـرداري                در مقاله 

 در توسـعه    فنـاوري عه مبتنـي بـر      و الگوي توس  ) توليد مواد خام  (
هـدف اسـتراتژيك الگـوي      :  آمده است  معرفي شده و  صنعت نفت   

مين مطمـئن  أنخست، حفظ سهم توليد نفت در بازار جهـاني و تـ    
 هـدف فرعـي در      فنـاوري نياز بـازار انـرژي دنيـا اسـت و توسـعه             

نويسنده صنعت نفت ايران    از نظر   . شود  ها محسوب مي    ريزي  برنامه

بـرداري اسـت زيـرا        ز مدل توسعه مبتنـي بـر بهـره        مثال روشني ا  
اي اين صنعت به وسـيله سـرمايه و           هاي توسعه   بسياري از فعاليت  

گيرد و درصد عمده كاال و تجهيزات         هاي خارجي انجام مي     فناوري
نفت به عنوان منبع    . شود  مين مي أمورد نياز اين صنعت از خارج ت      

ت فرهنـگ درآمـده     درآمد، در اقتصاد ما نهادينه شده و بـه صـور          
بـرداري در طـول تـاريخ         نهادينه شدن نگرش فرهنگ بهـره     . است

  جـذب  صنعت نفت ايران موجب شده اسـت تـا فرآينـد انتقـال و             
هـاي خـارجي كمتـر مـورد         در جريان همكاري با شـركت      فناوري

 صـنعت در  فنـاوري هاي مين نيازمندي أتوجه قرار گيرد و شبكه ت     
لـذا شـرط اساسـي تحقـق        . داخل كشور به درستي شكل نگيـرد      

 تغيير نگرش به نفت از منبـع درآمـد بـه            فناوريالگوي مبتني بر    
 و توسعه صنعتي است و نگرشـي كـه          فناوريفرصتي براي جذب    

به دنبال كسب سود راحت و آنـي از مخـازن نفـت وگـاز اسـت و                  
هـاي    حوصله الزم براي سـرمايه گـذاري در توسـعه زيـر سـاخت             

به جاي مالحظه خود در رقابت جهاني       نهادي و انساني را ندارد و       
صنعت نفت خود را در بازار رقابت فروش نفت خام و گاز مالحظه             

.  باشـد  فناوريگذار الگوي توسعه مبتني بر        تواند پايه   كند، نمي   مي
 در صـنعت    فناورينويسنده مقاله، تحقق الگوي توسعه مبتني بر        

 هــاي نفــت را مــشروط بــه دو دســته ملزومــات كلــي بــه عنــوان
دانــد و  هــاي نهــادي مــي هــاي فرهنگــي و زيرســاخت زيرســاخت

  .]11[دهد  هاي هر يك را در مقاله بسط و شرح مي لفهؤم
  

  :هاي مطالعات نفت با رويكرد اقتصادي يافته -4-2
برخي از مطالب ارائه شده در مطالعات تاريخي كه در  در
هاي پيش از نظر گذشت، به ابعاد اقتصادي نفت هم  صفحه

به آن علت است كه مطالعه موضوع  شده است و اين پرداخته
اي دارد و گريزي از تداخل موضوع وجود نفت ابعاد به هم پيوسته

در اين قسمت از مقاله، شواهدي از متخصصان و . ندارد
نظران حوزه اقتصاد نفت در تحليل، داليل عدم موفقيت  صاحب
  .گذرد  در نفت از نظر مي13 فناوريتوسعه 

قراردادهاي نفتي در فضاي معتقد است كه ، دكتر درخشان
ثر از دو فضاي بستر تاريخي و أآيد بلكه مت د به وجود نميرمج

بايد در اين » انتقال دانش فني« موضوع ؛ لذافضاي بازار است
داليل عدم توفيق در از نظر او . فضا بررسي و تحليل شود

دستيابي به دانش فني در صنعت در مدل تحليلي زير بررسي 
  .شود مي

 
ي در برخي از مقاالت مورداستفاده در اينجا اعم از خلق و  توسعه فناور- 13

ايم، بر بعد  سازي را در فرايند انتقال در نظر گرفته انتقال است و چون ما بومي
  .دوم يعني انتقال فناوري تأكيد داريم



    سازي صنعت نفتهاي فرهنگي در بوميچالش
  

صنعتيمه توسعه تكنولوژي فصلنا  56  1389شماره سيزده، بهار  
 

 ← پيامد ← عملكرد ← برنامه ←اهداف و انگيزه 
   استراتژي جديد←ها  محدوديت

افزايد انگيزه و هدف دولتمردان ايران از تاريخ كشف  وي مي
 و رزي براي دولت حاكمامين درآمد أنفت تا انقالب اسالمي ت

ها   و در اين نوع برنامهه استثر از اين انگيزه بودأمتنيز ها  برنامه
 و هگرفتميهاي بزرگ نفتي در دستور كار قرار  وت از شركتدع

 خام فروشي 20در قرن (پيامد آن نيز خام فروشي بوده است 
 در نتيجه كوشش جدي ). خام فروشي گاز21نفت و در قرن 

براي انتقال دانش فني صورت نگرفت و هنوز هيچ آرشيو مستقلي 
زيرا وقتي . ردوجود ندا در صنعت نفت كشور فناورياز مطالعات 

هدف درآمد است نگراني نسبت به دانش فني وجود ندارد و در 
چنين فضايي دانش فني كااليي لوكس است كه داشتن آن 

  .ويترين جالبي است
، اولين چيزي شودميوقتي كه بهاي نفت كم نيز اكنون  هم

 آن است كه سازدميكه ذهن دولتمردان ما را به خود مشغول 
 لذا تا زماني كه .شود  مواجه مييبودجه ارزي جددولت با كمبود 

كنيم، دانش فني  ما به نفت به عنوان كاالي درآمد ارزي نگاه مي
  .گيرد در اولويت قرار نمي

سسات آموزشي و پژوهشي هر چند هم اكنون ؤها، مدانشگاه
ها را نسبت به سي سال گذشته عوض  اي ذهنيت تا اندازه

ها و   اين نگرش، ريشهيتله حاكماند، اما دوران هفتاد سا كرده
وند زده كه خيلي از يهايي از نظام اقتصادي ما را به گذشته پ گره

از نظر . باشدمي و براي تغيير آن نياز به زمان  بودهآنها فرهنگي
ايشان افزايش بودجه تحقيقات و توسعه كشور گرچه مهم است 

موجود اما عامل مهم ديگر افزايش راندمان استفاده از بودجه 
  .]7[است

 را بالي مزمن اقتصاد نفتي      "كوته نگري "مني  ؤدكتر فرشاد م  
ترين دورهاي باطل باز توليدكننده      مهمگويد  داند و مي  كشور مي 

له شتاب ئتوسعه نيافتگي، پديده كوته نگري و نحوه مواجهه با مس
وار كوته نگـري بـه معنـاي تـرجيح نهادمنـد و نظـام             . تاريخ است 

. باشـد دت نـسبت بـه مالحظـه دور مـدت مـي           مالحظه كوتاه مـ   
ه ببرجسته جهان   هاي اقتصاددانان   كيه بر نظريه  تنويسنده آنگاه با    

دور باطـل را از منظـر اقتـصادي، سياسـي و            ويژه آمريكاي التين    
دور باطل فرهنگي همانا اثـر نمايـشي يـا         . كندفرهنگي تبيين مي  

.  نيافتـه اسـت    ها در كشورهاي توسعه   اثر تقليدي تشبه به اروپايي    
 تمايالت فزاينده مصرف كاالهاي خارجي تجلـي        در دور باطل    اين
يابد كه به ارزبري انجاميـده و كـشور را در نهايـت بـه سـمت                 مي

  .]16[رساند اقتصاد تك محصولي مي

مصداق مصرف كاالها در صنعت، همانا واردات پي در پي 
عه كه بدون توسد باشآالت ميمحصوالت و تجهيزات و ماشين

با ،  به روندي رايج و به اصطالح با صرفهآنفناوري و يا انتقال 
  .شود تبديل مي،توجه به درآمدهاي نفتي

دكتر مشايخي نيز، با اشاره به اينكه در صنعت صد ساله نفت 
 حرفي براي گفتن نداريم، علل اين ناكامي را در دو فناورياز نظر 

ت مديريت صنعت ها و ذهنيدسته عوامل محيطي حاكم بر بنگاه
  .شمرد نفت برمي

هاي  عوامل محيطي از نظر او شامل ناپايداري سياست
ن دوهاي اقتصادي و ثروتمند شدن ب اقتصادي و وجود رانت

 هلندي است و  افزايش توان رقابتي و درآمدهاي نفتي و بيماري
نيست و » خلق امواج بلند مدت«ذهنيت مديران صنعتي قادر به 

ي مديران، وضعيت نامناسب تحقيق و توسعه پيامد اين مدل ذهن
  .]13[است ) و در اينجا صنعت نفت(صنعت در 

كشورهاي صاحب  در مقاله ديگري با اشاره به اينكه اقتصاد
ثر از درآمدهاي حاصل از آن و بلكه أذخيره نفت و گاز همواره مت

وابستگي اقتصاد اين كشورها به بخش نفت و گاز و عدم توجه 
 ههاي مناسب جهت ايجاد ارزش افزود اختكافي به زيرس

 بيشتر كشورهاي نفتي به دليل عدم توجه :باشد، آمده است مي
گيري از درآمدهاي نفت و گاز و نيز عدم  كافي به چگونگي بهره

يعني  توجه به نفت به عنوان ثروتي ناپايدار به آرمان اوليه خود
 حصول به توسعه صنعتي و رشد اقتصادي پايدار از طريق

اند و اين  و گاز دست نيافتهگيري از مزيت نسبي توليد نفت  بهره
 ريشه در رابطه مالي تعريف شده ميان دولت و شركت نفت عمدتا 

  .]5[و گاز فعال دارد 
 و قراردادهـاي    14يكي از نويسندگان سرمايه گذاري مـشترك      

 در صنعت نفـت     فناوريهاي انتقال     بيع متقابل را به عنوان چالش     
ضعف عمده در انتقال دانش بـه    «گويد    شمرده است و مي   ايران، بر 

 دغدغـه    يا اصال   يبه طوري كه طرف ايران    . دگرد   برمي يطرف ايران 
هـا درسـت اجـرا         و يا اينكه سياسـت      اكتساب دانش فني را ندارد    

ها از نظر ما      دغدغه نداشتن و عدم اجراي سياست     . ]1[» شود  نمي
باورهاسـت كـه شـواهد      اي فرهنگي و وابسته بـه نگـرش و            مقوله

  .ايم متعددي در مطالعات تاريخي و اقتصادي نفت از آن ارائه كرده
در قسمت دوم مقاله فرضـيه سياسـتگذاري نامناسـب مـورد            

  .بحث و بررسي قرار خواهد گرفت
  

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