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چکیده واژگانکلیدی

هاای دادادادی در ایاران، نقاب  اباه تاوجهی در روناد         عنوان ثروت وجود نفت و گاز و سایر منابع فسیلی به

از ایان میاادین نفتای و گاازی، در      نهیبهبرداری  توسعه این کشور دارد. یکی از عوامه اساسی در راستای بهره

توساعه   یکشاورها  نیبا  یکاستن فاصله تکنولاوژ  یبرات. های مرتبط با این حوزه اس ادتیار داشتن تکنولوژی

در نظار   های کاهب شکاف فنااوری نهیگز عنوان یکی از به یانتقال تکنولوژ ،حال توسعه در یو کشورها یافته

. در اسات هدف این مطالعه، ارائه مدل مناسب انتقال تکنولوژی در حوزه فراساحه نفات و گااز   . شود گرفته می

نمونه انتخاب شده است. در ابتدا با انجام مصاحبه با این دبرگان و ساس    11ی هدفمند، احتمال ریغی ریگ نمونهاده از روش این پژوهب با استف

ساازی   گیری از تکنیک کیفی تحلیه تم، هشت عامه مؤثر بر انتقال تکنولوژی مناسب شناسایی شدند. در گام بعدی با استفاده از روش مدل بهره

ترتیب اهمیت، سطح پنجم: عوامه دولتی، عوامه ماالی   نهایی پژوهب ارائه گردید. این مدل دارای پنج سطح بوده که به سادتاری تفسیری مدل

دهنده، سطح دوم: مدیریت و رهبری، مناابع انساانی و ساطح     های سازمان انتقال و ا تصادی، سطح چهارم: ماهیت تکنولوژی، سطح سوم: ویژگی

منظور بهبود و تساهیه در فرایناد انتقاال تکنولاوژی      باشند. در نهایت به افزاری سازمان گیرنده تکنولوژی می نرمافزاری و  های سخت اول: ویژگی

 .یی ارائه گردیدها شنهادیپ

انتقالتکنولوژی،فراساحل

نفتوگاز،تحلیلتم،

زیساختاریسامدل

تفسیری


 مقدمه-1

هر نظاام ا تصاادی    مهمرشد ا تصادی پایدار یکی از اهداف 

های رشد و درونی پایه است که دستیابی به آن مستلزم بسط

طریا  ساازوکارهایی نظیار انباشات سارمایه،       شدن آنهاا از 

. وری عوامه تولید اسات بهره ارتقای و سرمایه انسانی توسعه

رو مطالعات زیادی در زمینه شناسایی مناابع رشاد در    از این

توان ارائاه  ترین نتایج آنها می دنیا انجام شده است که از مهم

 هاای فعالیات زا اشاره کرد. در ایان نظریاه،    نظریه رشد درون

در عنوان موتور اصلی پیشرفت تکنولوژی  مبتنی بر نوآوری به

 شوددر نظر گرفته میآن، و رشد ا تصادی ا تصاد یک کشور 

 (.1331)فقه مجیدی و همکاران، 

در بین منابع رشد ا تصادی، تکنولوژی از جایگاه بسایار  

کنناده  مهمی بردوردار است، زیارا تکنولاوژی عاماه تبادیه    

رو هار چاه ویاعیت     ولیه به کاالهاست، از ایان منابع و مواد ا

بهباود یاباد، تولیاد و در     تار  عیسار تکنولوژی در یک کشور، 

یابد )با رزاده و مفتاحی، نتیجه رشد ا تصادی نیز افزایب می
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(. بهبود و پیشرفت تکنولوژی در یاک کشاور موجاب    1331

های تولید، متمایزسازی محصاوالت در مقاباه   کاهب هزینه

( و ایجااد مزیات ر اابتی در    1331زاده و مفتاحی، ر با )با ر

( 1332بازارهای دادلای و داارجی )فارسایجانی و ترابناده،     

توساااعه  هاااایاساااتراتژی تخاااا رو ا دواهااد شااد. از ایاان

و های مختلاف ا تاصاد هار کاشور جازبخاب تکنولاوژی در

 ا تاااصادی آن کاااشور باااوده و بااادون   رشااد یااروریات

اهاادافی چااون دودکفاااایی ا تاااصادی، آن  دساااتیابی باااه

غیارممکن   توساعه ملای و بهبااود اسااتانداردهای زناادگی   

 (.1331)با رزاده و مفتاحی،  است

ایجااد و توسااعه تکنولااوژی نیازمنااد فرایناادهایی چااون  

کاارگیری   گذاری در این بخب و باه تحقی  و توسعه، سرمایه

کاه   وریطا  صورت کاربردی در ا تصاد است. باه  نتیجه آنها به

(، جبااار 2121نتااایج مطالعااات نظیاار حااافر و همکاااران ) 

دهاد کاه در   ( نشان می2112( و آمسدن و تیچانگ )2112)

فرایند گذر از تحقیقاات اکتشاافی باه کااربردی یاک دیاوار       

محکاام وجااود دارد کااه بساایاری از واحاادهای تحقیقاااتی   

 یکااربرد  کاه  یطاور  باه توانند از آن عبور کنند ی میسخت به

نتیجاه ایان تحقیقاات نیازمناد هزیناه زیااد و زماان         کردن

رو کشورهای در حال  باشد. از اینمناسب )گاهی طوالنی( می

تاری از کشاورهای   توسعه از نظر تکنولوژی در ساطح پاایین  

ی و در مادت  راحتا  باه توانناد  یافته  رار دارناد و نمای  توسعه

رو بارای   های جدید را دل  کنناد. از ایان  کوتاهی، تکنولوژی

های کشورهای جبران شکاف تکنولوژی الزم است تا از تجربه

 گار ید عبارت بهموف  در زمینه دل  تکنولوژی استفاده کنند. 

تاوان  مسیر دستیابی به یک تکنولوژی مای  کوتاه کردنبرای 

آن را از کشورهای تولیدکننده آن دریافت کارد و باه کشاور    

 (.1331 )ا تصادی( دیگر انتقال داد )طالشیان و شیرازی،

شود که در جریان انتقال تکنولوژی به فرایندی گفته می

آن تکنولوژی از منبع )مالک تکنولوژی( به  ینفع آن منتقه 

 (.2111شود )دلیه، می

انتقال کاالهای  ابه لم  مانناد   لزوماًانتقال تکنولوژی 

های تواند شامه دارایینبوده و می افزار سختیک محصول یا 

افزار باشد که عناصار  یده، دانب، تجربه یا نرمنامشهود نظیر ا

و یا نهادها را  مؤسساتمختلفی از طرفین نظیر صنایع، افراد، 

رو، تحقا    ( از ایان 2121کورسای و همکااران،   )درگیر کند 

 صانعت،  اهاداف  شانادت  به مندازین یتکنولوژ موف  انتقال

 ل،انتقا های روش انتقال، نحوه و ابداع نحوه ،یتکنولوژ منابع

 کاه  دارد آن توسعه نحوه و جذب نحوه رگذار،یتأث یفاکتورها

 ،شنادت و مدیریت درسات فرایناد انتقاال تکنولاوژی     بدون

صاورت   باه  ای و ردیگ ینم صورت اصوالً ای انتقال عمه معموالً

(.       1331 ،یتاوکل  و یاحماد علای  ) شاد دواهاد   انجام نا ص

ی و همکااران  که نتایج مطالعات مختلف نظیر الیاسا طوریبه

 یکشاورها  به که یهای تکنولوژی اکثردهد ( نشان می1331)

 ونامتعادل  ندیفرآ کی  یطر از شدند منتقه توسعه حال در

 دانب وافزار  نرم یهمراه بدون افزاری سخت انتقال به محدود

 ساازمان  و مااهر  یانساان  یرویا ن داشاتن  بدون اغلب و یفن

 توساعه  حاال  رد یکشاورها  جاه ینت در .اسات  باوده  مناسب

از  اناد.  وابساته  یتکنولاوژ  صاادرکننده  یکشورها بهشدت  به

 و اسات  تیا اهم حاائز  اریبسا  یتکنولوژ انتقال روش رو، این

 یساازمان  و یملا  یهاا  آورده و یتکنولاوژ  جذب در تواند می

 در تیا موفق به یابیدست یبرا، گرید عبارت به. باشد رگذاریتأث

ماورد   زاتیتجه وها  گاهدست دیدر بر عالوه یتکنولوژ انتقال

 را الزم یسازمان و یانسان عوامه ریسا الزم است نیاز از دارج،

 یتکنولاوژ  نیا ا کااربرد  یبرا مناسب طیمح کی جادیا یبرا

 گااه  چیافزار ها  سخت یتکنولوژ محض ورود، زیرا آورد فراهم

 ،فرد و همکااران  تقوی) شد نخواهد منجر توسعه به ییتنها به

 توجه با توسعه حال در یکشورها درت، (. به همین عل1331

 ینادها یفرآ وهاا   روش و یتکنولاوژ  از آنهاا  شادت زانیم به

لاذا در ایان    .باود  دواهاد  متباتر یمتعدد یها چالب ،انتقال

تحقی  سعی بر آن است تا با ارائه الگوی انتقال تکنولوژی در 

بخب نفت و گاز، عوامه اثرگذار بر انتقال تکنولوژی در ایان  

شناسایی و معایب موجاود در ویاعیت فعلای انتقاال     بخب 

 تکنولوژی در این بخب برطرف گردد.

تریلیون مترمکعب  33ایران با در ادتیار داشتن بیب از 

 میلیارد بشکه  دایر  اباه  111 دایر متعارف گاز طبیعی و 

درصد از  دایر جهاانی   11و  11ترتیب  به برداشت نفت دام

بخب نفات و   (.2111)اوپک،  را به دود ادتصاص داده است

کاه  طاوری ای  ارار دارد، باه  گاز در ا تصاد ایران جایگاه ویژه

 طاور  باه دهاد ایان بخاب    اطالعات بانک مرکزی نشاان مای  

درصدی در رشد تولیاد ناداالص دادلای     11متوسط سهم  

هااای ( و پاا  از بخااب1111کشااور دارد )بانااک مرکاازی، 
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ارد. عاالوه بار   ددمات، صنعت و معدن در رتبه ساوم  ارار د  

سهم این بخب در رشد تولید کشور، فراهم آوردن مواد اولیه 

برای صنایع مهمی همچون صنایع پتروشیمی یکای دیگار از   

 آید.می مزایای این بخب به شمار

و گاز، صانعتی تکنولاوژی محور اساات و   صانعت نفات

هاای روز دنیاسات.   توساعه آن نیازمند اساتفاده از تکنولوژی

ها و تجهیازات   ساطح تکنولوژی کاربردی در دستگاه هرچاه

مورد استفاده باالتر باشد، فرآیند اکتشاف، توسعه و استخراج 

  از میادین نفتی و گازی بهبود یافته و مدیریت مخازن بهیناه  

که نتایج مطالعاتی نظیر بابایی و همکااران  طوریبه ؛گرددمی

(، 2111ت )(، لینادهول 2113(، سامول و همکااران ) 1331)

(، کودینگتاون و  2111(، تورساتون ) 2111نیه و همکاران )

( و فااورب  و زامسلاای 2111(، کودینگتااون )2111مااو) )

دهاد انتقاال تکنولاوژی در صانعت نفات      ( نشان می2111)

های استخراج و جلوگیری از کاهب افت سبب کاهب هزینه

منظاور   ؛ بناابراین باه  تولید و برداشت از میادین دواهاد شاد  

هاای نفتای،   گذاری و انجام پاروژه  ملکارد بهتار در سرمایهع

هاای ناو در فرآیند الزم است از تجهیزات جدید و تکنولوژی

 عاًیکه دلاا  تکنولااوژی سار    ییتولید استفاده شود. از آنجا

باه تولیااد آن    توانناد  یتمام کشورها نما گیرد و صورت نمی

 .دهنااد آن را انتقااال ، لذا یروری است تابسردازناد

از یک سو ا تصاد مبتنی  -با توجه به شرایط فعلی کشور

ی موجود در صنعت ها میتحربر نفت و نیز ویعیت سیاسی و 

انتقاال مناساب و کاماه     -حوزه فراسااحه  ژهیو بهنفت و گاز 

های مورد استفاده در این بخاب شاامه اکتشااف،     تکنولوژی

در ایان   حفاری، استخراج و غیره، بسایار یارورت دارد. لاذا   

مناساب انتقاال    مادل » ساؤال پژوهب با محوری  رار دادن 

تکنولوژی در حوزه فراساحه صنعت نفت و گاز کشور چگونه 

با استفاده از رویکرد کیفی و تحلیه تم عواماه ماؤثر   « است؟

بر انتقال مناسب تکنولوژی شناسایی و سس  بر اسا) روش 

نولوژی مناسب انتقال تک سازی سادتاری تفسیری، مدل مدل

 شود. ارائه می

 

مبانینظریومروریبرمطالعاتگذشته-2
 تعریف پیب از یها تیفعال از یا مجموعه به تکنولوژی انتقال

طای آن فنااوری ماورد نیااز در      کاه  گردد یم اطالق یا شده

(. انتقاال  1331)شاهیدی،   ردیا گ یما ادتیار متقایای  ارار   

تاا اهاداف   سات  ها ساازمان تکنولوژی یک راهبرد مهم بارای  

دود را به نحو شایسته انجاام دهناد و بتوانناد باا      وکار کسب

(. در وا اع  2111)اساچا،،   ی مشابه ر ابات کنناد  ها سازمان

انتقااال تکنولااوژی مناسااب و صااحیح باعااد کسااب درآمااد 

 (2111)جیهمیناگ،   شود وکار می ها در فرایند کسب سازمان

ی هاا  ییتواناا  باال رفتنیک انتقال تکنولوژی مناسب، موجب 

ی فنای،  هاا  ییتواناا نوآوری، افزایب مزیت ر ابتی، باال رفتن 

ی، افازایب توساعه تکنیکای صانعت، افازایب      ور بهرهبهبود 

ی، یادگیری ساازمانی و بهباود نارش رشاد ا تصاادی      اثربخش

تواند با  یک سازمان می (.2111شود )سازالی و همکاران،  می

اسب، مزیات  های من ی مناسب بر روی تکنولوژیگذار هیسرما

(. انتقاال  2111ر ابتی داود را بهباود دهاد )لای و ساانگ،      

سازد تا مزیت ر ابتی  ها را  ادر می تکنولوژی مناسب، سازمان

دود را بهبود داده به انضمام اینکه باعد بهبود شرایط فنی و 

با ی بماند )لی  ر ابتشود سازمان در  و موجب می مالی شده

خااب روش انتقاال تکنولاوژی    انت رو این از (.2111و سانگ، 

ی مهمی است که اغلب مادیران در  ها چالبمناسب یکی از 

ی داود باا آن مواجاه هساتند )تاورکلی،      ریا گ میتصمحوزه 

2112.) 

 
هایانتقالتکنولوژیروش-2-1

منظور انتقال تکنولوژی وجود دارد کاه   های مختلفی به روش

، ی مساتقیم داارجی  گاذار  هیسارما تاوان باه   میان آنهاا مای  

ی مشاتر،، اعطاای مجاوز، جابجاایی پرسانه،      گذار هیسرما

ی دارجی، ها شرکتی کلید در دست، مشاوره توسط ها طرح

ی فنی و بیع متقابه اشاره کرد )مارکوت و نویسی، ها آموزش

2111.) 

ی انتخااااب تکنولاااوژی، اعااام از  ارهاااایمعبردااای از 

هاای پیچیاده و    های ابتدایی و سنتی تا تکنولاوژی  تکنولوژی

 نیتاأم  مناساب  تکنولاوژی  اصلی هدف -1ن عبارتند از: نوی

      باشاد،   متمرکاز  بایاد  مناساب  تکنولاوژی  -2اصلی،  نیازهای

     باشاد،   ساازگار  محلای  فرهناگ  با باید مناسب تکنولوژی -3

      باشاد،  ساازگار  اجتمااعی  نظاام  باید با مناسب تکنولوژی -1

یرفتنی باشد پذ سیاسی نظام باید برای مناسب تکنولوژی -1

 (.1311)ترکان، 
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دهد که انتقال تکنولوژی باید زمیناه الزم   چن نشان می

های آموزشای   را برای گیرنده تکنولوژی فراهم آورد تا توانایی

(. اسسان، عواماه  1331)چن،  گیرنده تکنولوژی افزایب یابد

ی را در سه دسته:  دمت تکنولوژبر انتقال  رگذاریتأثاصلی و 

ی بناد  طبقاه موزش کارکنان و تجربه کااری  شرکت، سابقه آ

(. اونای، توانااایی فناای  2111)اساسان و همکاااران،   کنااد یما 

ترین عواماه ماؤثر بار انتقاال      عنوان یکی از مهم شرکت را به

. همچناین، ساایر عواماه را باه ایان      کند یمتکنولوژی بیان 

: سطح تحصایالت و آماوزش، فرهناگ،    کند یمشکه مطرح 

(. نیاو)، داناب   2111محیطی )اونی،  های  وانین و توانایی

بر انتقال تکنولاوژی   رگذاریتأثترین عامه  فنی شرکت را مهم

صورت: اندازه شرکت، سن شرکت  را به و سایر عوامه داند یم

باچ، عواماه ماؤثر در انتقاال      (.2111)نیاو)،   کند یمبیان 

هاای   تکنولوژی را شکه تکنولوژی، شبکه ارتباطات و توانایی

. ساملی عوامه مؤثر بر انتقال تکنولاوژی را  شمارد یمفنی بر 

 -3جهانی  -2فرهنگی  -1کند:  بندی می در پنج دسته طبقه

فنی. الی و تسای، عوامه ماؤثر   -1زیرسادتی  -1سادتاری 

کناد:   بر انتقال تکنولوژی را در چهار دسته اصلی تقسیم مای 

شکه صنعتی، شکه ساازمانی، شاکه تکنولاوژیکی، ماهیات     

 (.2112)بچ و همکاران،  کارکنان

 

مطالعاتپیشین-2-2
با توجه به اهمیت مویوع انتقال تکنولوژی، بردی تحقیقاتی 

 که در این زمینه انجام شده، به شرح زیر است:

هاای  ( باه بررسای ویژگای   1111نژاد و همکااران ) غالم

گیرنده فناوری در صنایع پتروشیمی ایران پردادتناد. نتاایج   

کاارگیری   صین فعال در این زمینه و بهبررسی نظرات متخص

ی نشاان داد پانج عاماه سارمایه     دییا تأروش تحلیه عاملی 

هاای  هاای حماایتی، زیرساادت   ها و روشنوپدیدی، سیستم

مدیریت دانب، فرهنگ سازمانی حمایتگر و سادتار سازمانی 

هاای  دهنده یک الگوی مناساب جهات ویژگای   مناسب نشان

 ست.گیرنده فناوری در این صنعت ا

کارگیری روش تحلیاه   ( با به1111نژاد و همکاران )غالم

عاملی اکتشافی مدل سانجب موفقیات انتقاال فنااوری در     

صنایع پتروشیمی را مورد بررسی  رار داد. نتایج این مطالعاه  

( 2 کسب توانمناد  دانشاو و فناوراناه   ( 1نشان داد، عوامه 

ب وچدستاوردها  ساانجب موفقیت انتقال فناور  در چاار 

افازایب تاوان فناو، عملیااتو و     ( 3 ا تصاد  و تأثیر بر بازار

هاای  ترین شادص مهمتحق  اهداف راهبرد  ( 1 پژوهشو و

 باشند.تعیین موفقیت در انتقال فناوری می

مادلی کااربردی   ( 1111صاد ی مرزنااکی و همکااران )  

هاای   هاای ماؤثر بار تواناایی     برای شناسایی عوامه و شادص

. ارائه کردنددستی پتروشیمی  ر صنایع پایینانتقال فناوری د

 دبرگاان  از نفار  11ایان مطالعاه    در پژوهب  جامعه آماری

 استفاده با افراد  این که بودند پتروشیمی دستی پایین صنایع

 بناادی طبقااه منظااور بااه برفاای گلولااه گیاارینمونااه روش از

هاا باا   بندی تواناایی وایی محتوا، اولویتر سنجب ها، شادص

رسشنامه مقایسات زوجی انتخاب شادند. همچناین   تکمیه پ

نفار از   311در بخب کمی جهت تحلیه عااملی، از نظارات   

دستی پتروشایمی جهات    مدیران و کارشناسان صنایع پایین

این تحقیا   . نتایج است شده گرفته بهره  تکمیه پرسشنامه

عامااه باار روی   هشااتشااادص در  الااب   12 نشااان داد

تأثیرگذار است. همچناین تواناایی    های انتقال فناوری توانایی

 تعیاین،  یاریب  بیشاترین  اشاعه فناوری به علت دارا باودن 

 انطبااق  تواناایی  بوده و ین اهمیت را در این صنعت داراباالتر

 بااالترین  دارای فناوری، بهبود و توسعه توانایی نیز و فناوری

 .باشند می فناوری اشاعه از پ  تعیین یریب

 باا  تجربی مطالعه ( در یک2111پا، و همکاران ) چهره

ماادل ( SEM) سااادتاری معاادالت  سااازی ماادل از اساتفاده 

بررسای را   ماورد انتقال فناوری در شرکت ملی گاز ایاران را  

 در شااغه  کارشنا) 111 نتایج نظرسنجی از. طراحی کردند

 و برآورد معادالت سادتاری نشاان داد  ایران گاز ملی شرکت

 ماهر، انسانی نیروی ها، شرکت های  ابلیت مشی، دط و  انون

 تاوجهی   ابه طور به فناوری های ویژگی و فناوری سازی بومی

 بیشااترین ایاان، بار  عااالوه. دارنااد تاأثیر  فناااوری انتقااال بار 

. اسات  فناوری انتقال وها  شرکت یها تی ابل بین همبستگی

 توانمناادی سیاساات، و  اانون  تقویاات و ایجااد  ی،طااورکل باه 

 تواناد  می فناوری یساز یبوم و ماهر یانسان نیروی ،ها شرکت

 .بخشد بهبود مناسبی نحو به را فناوری انتقال

( در تحقیاا  بااا عنااوان   1331حاصاالی و همکاااران ) 

در صانعت ماواد    یهاای انتقاال فنااور    روش یشناس بیآس»

ترین راهکارهاا در انتقاال    بردی از مهم« یدنیو آشام ییغذا
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رت معرفی کردناد:  موف  فناوری در این صنعت را به این صو

 از گیاری  بهاره  واساطه،  یهاا  شرکت با ارتباط مؤثر مدیریت

 گارفتن  نظار  در و فنااوری  مدیریت حوزه متخصص مدیران

پندری  ریایی بررسی. تحت صنعت تأثیرگذار در بومی عوامه

طراحای مادل   »( در تحقیقای باا عناوان    1331و یکه زارع )

در  زیا آم تیا موفقسادتاری تفسیری عوامه انتقاال فنااوری   

با بررسی ادبیات تحقیا  و  « راستای رسیدن به توسعه پایدار

عامه که سبب انتقال موف  فناوری  12مصاحبه با دبرگان، 

شود را شناسایی کردناد و ساس  باا رویکارد ساادتاری       می

تفسیری، مدل تحقی  را طراحی کردند. بر اسا) این مادل،  

عناوان   زیرسادت مناسب، مشارکت دولت و نظام سیاسی باه 

  عوامه زیربنایی تعیین شدند.

 فناوری انتقال پروژه یشناس بیآس»ی با عنوان ا مطالعه

توسط علیازاده و همکااران    1331در سال « ایران هواپیمایی

انجااام شااده اساات. در ایاان پااژوهب برداای موانااع انتقااال  

 ناکاافی  یگذار هیسرماتکنولوژی به این صورت معرفی شدند: 

 در ناکاافی  تجرباه  الزم، مالی منابع ینتأم در زمانی تأدیر و

 باا  مشتر، فرهنگی و علمی زبان وجود عدم انتقال فناوری،

 کارکناان  مدیران و متخصصان، ناکافی آموزش فناوری، مبدأ

 حضاور  باه  شادید  وابساتگی  و مبادأ  کشاور  توساط  فنای 

 متخصصان.  و کارشناسان

ی بااا عنااوان ا مطالعااه( 1331فاارد و همکاااران ) تقااوی

 روش از اساتفاده  با تکنولوژی انتقال مناسب روش انتخاب»

ی هاا  افتاه انجاام دادناد. ی  « شابکه  فرایناد تحلیاه   و دیمته

 و ا تصاادی  امنیات  پژوهب حاکی از آن است که معیارهای

 هاای  روش گازینب  روی بار  را ریتأث بیشترین دولتی  وانین

 روش گزینب به منجر معیارها همین تکنولوژی دارد، انتقال

در  است. گردیده ها روش سایر میان از مشتر، ذاریگ سرمایه

 نوین فناوری انتقال جهت مدل طراحی»ای با عنوان  مطالعه

( 1331نصیری و نیاازی )  توسط فقیه« عالی آموزش نظام در

ی باشد که ا گونه بهپیشنهاد شده که طراحی سادتار سازمانی 

 تیا ظرف، رییادگیا آن اعضاا را باه    یهاا  هیو رو ها یمش دط

 یسااز  شابکه  ائتالف، ،همکاری، دانب انیبن، بیذب، ترکج

در  .ردیا مؤثرتر صورت گ کند تا در آن انتقال فناوری  یتشو

ی عواماه و معیارهاای ماؤثر در    بند دسته»تحقیقی با عنوان 

حسینی و  توسط حاجی« انتخاب روش مناسب انتقال فناوری

ش ترین عوامه و معیارهای انتخاب رو (، مهم1332همکاران )

توانمناادی و »مناسااب انتقااال تکنولااوژی در چهااار دسااته  

ی هاا  اسات یستوانمنادی و  »، «ی گیرنده فنااوری ها استیس

ی مشاتر، دارناده و گیرناده    هاا  استیس»، «دارنده فناوری

 اسات.  شاده  یبناد  دساته « های فنااوری  ویژگی»و « فناوری

 (، به شناسایی عوامه ماؤثر بار  1313زاده و همکاران ) مهدی

به اساتخراج    یتحق نیا در آنها .اند پردادته نولوژیتک انتقال

اند. ساس  از   پردادته یفرع یها عامه ریو ز یاصل یها عامه

 اطالعاات  پرسشانامه،  ساؤاالت دبرگان و  مصاحبه با  یطر

عاماه   نیتر مهمداد  نشان که گرفت  رار هیوتحل هیتجز مورد

 ماورد  در اطالعاات  کاماه  در انتقال ماؤثر فنااوری، انتقاال   

 و کارایی سس  بررسی و کنندگان نیتأم فناوری و تجهیزات

 .است فناوری این دائمی ارزیابی

 و منظااور شناسااایی ( بااه2113چراغعلاای و همکاااران )

 دادلی و بیرونی یها یفناور انتقال در مؤثر عوامه یبند رتبه

 شابکه  فرآیناد  و DEMETL روش از ایاران  نفات  صنعت به

 نتایج این تحقی  نشاان داد  .استفاده کردند FANP تحلیلی

ترتیب شامه  به اهمیت اسا) بر فناوری انتقال کلیدی عناصر

 فرساتنده . 3 دولات،  همکااری . 2 فناوری، انتقال ظرفیت .1

 باشد.یادگیری می. 1 فناوری، انتقال محیط. 1 فناوری،

 مؤثر عوامه ( در پژوهشی2111دیستانونت و همکاران )

را ماورد   پتروشایمی  صانعت  در فنااوری  انتقاال  عملکارد  بر

 اکتشاافی  عااملی  تحلیاه  بررسی  رار دادند. نتاایج تکنیاک  

(EFA )سادتاری معادالت مدل و (SEM )عواماه  داد نشان 

 ظرفیات ( 1: از عبارتند فناوری انتقال عملکرد بر مؤثر حیاتی

( 1 و فنااوری،  پیچیادگی ( 3 شاریک،  های ویژگی( 2 جذب،

مدار  انسان عوامه گروه دو هب عوامه این. سازمانی بین روابط

 .شوند یم یبند دسته گرا تکنولوژی عوامه و

انتقال تکنولوژی بر عملکارد   ریتأث»در تحقیقی با عنوان 

« در کشاورهای در حاال توساعه    آهان  راهو پایدار باودن در  

(، پیشانهاد دادناد کاه در    2113توسط سامول و همکاران، )

ی هاا  طارح ی و منظاور انجاام نگهادار    کشاورها باه   گونه نیا

یی کاه از  هاا  یفنااور تعمیرات مناسب دطوط ریلی، نیاز باه  

طری  ایجاد دفاتر انتقال فناوری منتقه شود و الزم است که 

دهناده و   ی مشاترکی میاان انتقاال   ها تالشدر این دصوص 

 (.2113به عمه آید )سامول و همکاران،  گیرنده تکنولوژی
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دل انتقال سادت م»( تحقیقی با عنوان 2111هندوکو ) 

ی کوچااک و متوسااط در هااا شاارکتتکنولااوژی و دانااب در 

را انجام داده و مدلی مبتنای بار   « ا تصادهای در حال ظهور

دانب و تکنولوژی پایدار ارائه نماوده اسات. بار اساا) ایان      

ی تجااری،  هاا  شرکتو  ها دانشگاهمدل، همکاری بین دولت، 

و در سبب نوآوری در فرایندها و ساازگاری تکنولاوژی شاده    

ی تکنولاوژی سابب ساودآوری و مزیات     ها تی ابلنتیجه آن 

بوالتاان و همکااران    (.2111)هونادوکو،   گاردد  یما ر اابتی  

عملکاارد انتقااال  ریتااأث»ای بااا عنااوان  ( در مطالعااه2111)

به این نتیجاه رسایدند   « تکنولوژی بر مدیریت کیفیت جامع

و  که رابطه مثبت و معناداری بین این دو متغیر وجود داشته

انتقال تکنولوژی بر مدیریت کیفیت جامع زیااد اسات.    ریتأث

 نیبااالتر در این میان ابعاد دانب و نیز آموزش دو عاماه باا   

اولویت هستند که سابب مادیریت کیفیات جاامع مناساب      

(، 2111الی و تسای ) (.2111)بوالتان و همکاران،  گردند یم

ثر بار  در مطالعات دود به این نتیجه رسیدند که عواماه ماؤ  

 ساازمان،  صانعت،  هاای  انتقال تکنولوژی عبارتند از: ویژگی

  (.2113فناوری )الی و تسای،  متقایی های توانایی و فناوری

( عوامه مؤثر بر انتقال تکنولوژی را به ایان  1331)فورد 

چرداه عمار    ،یفنااور  یاثار ر اابت  : کناد  یما صورت معرفی 

و  یفناور بهی ابیدست تیفور ،ییرورت تملک فناور ،یفناور

کیزا و مانزینی  (.1331ی )فورد، بنگاه در فناور ینسب ییتوانا

های مختلف انتقاال تکنولاوژی را باه     ویژگی (، بردی1331)

چرداه عمار    ،یفنااور  یاثر ر اابت  :کنند یماین شرح مطرح 

و  یفناور بهی ابیدست تیفور ،ییرورت تملک فناور ،یفناور

 (.1331و مانزینی،  ی )کیزابنگاه در فناور ینسب ییتوانا

با توجه به مطالعات فوق نیز سایر مطالعات در این حوزه، 

از زوایاایی مختلفای باه مویاوع انتقاال تکنولاوژی        هرکدام

ساازی   . در این پژوهب از روش کیفی و نیز مادل اند پردادته

سادتاری تفسیری بهره گرفته شده کاه در ساایر مطالعاات    

ناً بار اساا) مطالعاه    مورد استفاده  رار نگرفتاه اسات. یام   

 ژهیا و باه پیشین، تاکنون چنین مدلی در صنعت نفات و گااز   

 حوزه فراساحه ارائه نشده است.

 

 روشپژوهش-3

کمی، از لحاظ  -، کیفیها دادهپژوهب حایر از حید ماهیت 

و بااه شاایوه مصاااحبه   میاادانی هااا دادهی آور جمااعنحااوه 

از روش  اها  دادهسادتاریافته انجام شده و بارای تحلیاه    نیمه

تحلیه تم استفاده شده است،  کر این نکته یروری است که 

سازی با تکنیک سادتاری تفسیری، پرسشنامه  منظور مدل به

ماتری  مقایسات زوجی میان دبرگان توزیع شده که عوامه 

ی روش تحلیاه تام   هاا  افته، یها  یماترمورد بررسی در این 

ت. تحلیه تام  ی اسا توسعه –هستند. از نظر هدف، کاربردی 

ی( موجاود  ها تمروشی برای تعیین، تحلیه و بیان الگوهای )

و در  یدها  ساازمان را  ها داده روش نیا. هاست دادهدر درون 

کند )عابدی جعفاری و همکااران،     الب جزئیات توصیف می

1331). 

 گار  هیا شاود کاه تحل   شروع مای  یتم زمان هیتحل فرایند

القوه دارند را ماورد  ب تیکه جذاب یو مویوعات یمعن یالگوها

 نیا . ا(1331)عابدی جعفاری و همکااران،    دهد نظر  رار می

هاا   مجموعه داده نیوبرگشت مستمر ب رفت کیشامه  هیتحل

است که باه   ییها داده هیشده و تحل یکدگذار یها دالصه و

مرحلاه اول شاروع    هماان از  هیا . نگاارش تحل ندیآ یوجود م

شاروع   یبارا  یفارد  راه منحصاربه  چیها  یطورکل شود. به می

)باراون و کاالر،،    وجاود نادارد   متا  هیمطالعه در مورد تحل

2111.) 

م بار اساا) روش باراون و    تا  هتحلیا گاناه   شب مراحه

 متا  هتحلیا اناد.   داده شاده  حیدر ادامه توی (2111کالر، )

است که در آن حرکت به عقب و جلاو در   یبازگشت یفراگرد

 یتِم فراگرد هیحلعالوه ت به. مراحه  کر شده وجود دارد نیب

)باراون و کاالر،،    ردیپاذ  یاست که در طول زمان انجاام ما  

2111.) 

محقا  باا    نکاه یا بارای  ها:بادادهییآشنا-1مرحله

که دود  است الزم شود آشناها  داده ییعم  و گستره محتوا

ها  داده در شدنور  . غوطهسازدور  غوطه یا را در آنها تا اندازه

هاا   داده دوانادن  و« هاا  مکارر داده  یباازدوان » شامه معموالً

 .و الگوها( است یمعان یجستجو یعنی) فعال صورت به

 یمرحلاه دوم زماان   :هی اولیکدهاجادیا-2مرحله

 ییا آنهاا آشانا  ب و دوانده راها  شود که محق  داده شروع می

از  هیا اول یکادها  جااد یمرحلاه شاامه ا   نیکرده است. ا دایپ

نمایند کاه   می معرفی راها  ادهد یژگیو کی کدها. ستها داده

شاده از   یکدگذار یها رسد. داده گر جالب می به نظر تحلیه
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 هستند. متفاوتها(  )تم هیتحل یواحدها

مرحلاه شاامه    نایا  :ه ات میجس تجو -3مرحله

باالقوه و مرتاب    هاای  تممختلف در  الب  یبندی کدها دسته

 یهاا  شده در  الب تم یکدگذار یها کردن همه دالصه داده

داود را   یکادها  هیمشخص شده است. در وا ع محق ، تحل

مختلاف   یگیرد کاه چگوناه کادها    شروع کرده و در نظر می

 .شوند بیترک یکل تم کیجاد یا یتوانند برا می

شاروع   زماانی  چهارم مرحله :هاتمینیبازب-4مرحله

کرده و آنها را  جادای راها  ای از تم شود که محق  مجموعه می

مرحلاه شاامه دو مرحلاه     نیا دهاد. ا   رار مای  ینیمورد بازب

در  ینباازبی  شاامه  اول مرحلاه . سات ها تام  هیو تصف ینیبازب

 عتبارشده است. در مرحله دوم ا یهای کدگذار سطح دالصه

 اگار شود.  می گرفته نظر در ها داده مجموعه با رابطه درها  تم

 یتاوان باه مرحلاه بعاد     دوبی کار کند، آنگاه می به منقشه ت

 داوانی  همها  دوبی با مجموعه داده اما چنانچه نقشه به رفت؛

 یدود را تا زمان یبرگردد و کدگذار دینداشته باشد، محق  با

شود ادامه دهد. محقا    جادیبخب ا ریایت تم نقشه کیکه 

 هاای  تام  نکاه یاز ا یفکا یآگاه یستیمرحله با نیا یدر انتها

و  گریدکا یتناسب آنهاا باا    چگونگی هستند، ها مختلف کدام

داشته  اریدر ادت گویند میها  که آنها درباره داده یکه داستان

 .باشد

 پانجم  مرحلاه  :ه اتمگذاریونامفیتعر-5مرحله

 هاا  تام بخاب از   نقشاه ریاایت   کیشود که  شروع می زمانی

 یرا که بارا  هایی تممرحله،  نای در محق . باشد داشته وجود

مجادد  ارار    ینیباازب کرده و مورد  فیارائه کرده، تعر هیتحل

وسایله   کند. به می هتحلی را آنها دادهها  سس  داده ،دهد می

در  تام  کیا کاه   یزیا آن چ تیکردن، ماه ینیو بازب فیتعر

گردد که هر  می نییکند مشخص شده و تع مورد آن بحد می

 دارد. دود در راها  کدام جنبه از داده تم

شاروع   یمرحله ششام زماان  گزارش:هیته-6مرحله

در  دهیا کاامالً آبد  هاای  تام ای از  شود که محق  مجموعه می

و نگارش  یانیپا هیمرحله شامه تحل نیداشته باشد. ا اریادت

 (.2111)براون و کالر،،  گزارش است


نمونهآماری-3-1
آمااری   نموناه  زیار،  چهاار شارط   اساا)  بار  تحقی  این در

 هدفمناد انتخااب   روش غیار احتماالی   به )دبرگان تحقی (

 ست:شده ا

های مختلف فراسااحه   در بخب فعالیت سال 11 حدا ه -1

 نفت و گاز

 کارشناسی حدا ه مدر، دارای -2

 با مباحد مرتبط با تکنولوژی و انتقال آن آشنایی -3

 دارای حدا ه یک تجربه مدیریت یا سرپرستی -1

نفر شاده   11 بر بالغ نمونه تعداد فوق، شروط اسا) بر 

  .است

ری  سادتاری تفسایری نیاز میاان    یمناً پرسشنامه مات

همین افراد توزیع گردید. الزم به  کر است، تعاداد دبرگاان   

نفر انتخااب   21تا  12سازی سادتاری تفسیری باید  در مدل

 (.2113شوند )شارما و همکاران، 

 

هادادهلیوتحلهیتجز-4
مطاب  با مراحه مذکور تحلیه تم، پژوهشاگران پا  از هار    

ساس    دگاذاری آن مصااحبه نماوده و   مصاحبه ا ادام باه ک  

و  هاا  مصااحبه . با توجاه باه   دادند یممصاحبه بعدی را انجام 

 1ها مطاب  جادول   بندی تم ، جدول نهایی دستهها یکدگذار

 حاصه شد
 

.هابندیتمدسته-1جدول

 تم اصلی های فرعی تم ردیف

1 

 نگهداری و ریتعمهزینه 

 امنیت ا تصادی

 هزینه دریافت تکنولوژی

 وامه مالیع
 و ا تصادی

2 

 مهارت کارکنان

 همکاری کارکنان

 ها بخبمیان  ارتباطات

 آموزش

 منابع انسانی

3 

 سن سازمان

 تجربه سازمان

 دهنده فاصله جغرافیایی با محه انتقال

 های ویژگی
 افزاری سخت

 سازمان گیرنده

1 

 ی مناسبها رسادتیز

 فرهنگ سازمانی

 سادتار سازمانی

 های ویژگی
 اریافز نرم

 سازمان گیرنده
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.هابندیتمدسته-1ادامهجدول

 تم اصلی های فرعی تم ردیف

1 

 دهنده شرایط سیاسی کشور انتقال

 شرایط سیاسی کشور گیرنده

 مشارکت دولت

 ی دولتها استیس

 عوامه دولتی

1 

 طرز تفکر

 مشروعیت و ادتیار مدیران

 ی کاریها میتتشکیه 

 توجه به بازار ر ابتی

 نیتأمفتن منابع مختلف در نظر گر

 تکنولوژی

 مدیریت و
 رهبری

1 

 پیچیدگی تکنولوژی

 ی تکنولوژیساز ادهیپتوان 

 سطح ریسک تکنولوژی

 میزان ر ابتی بودن تکنولوژی

 استانداردهای فنی تکنولوژی

 میزان یرورت تکنولوژی

 یتکنولوژدوره زمانی انقضاء 

 انتقال تکنولوژی زمان مدت

چندگانه  ی و کاربردریپذ انعطاف

 تکنولوژی

 ماهیت
 تکنولوژی

1 

 حسن شهرت منبع فناوری

 دهنده با کشورهای مشابه تجربه انتقال

 دانب چگونگی انتقال

 دهنده سواب  همکاری با انتقال

 های ویژگی
 دهنده انتقال

 تکنولوژی

 

گذاری صاحیح و مناساب    منظور نام الزم به  کر است به

، از ادبیاات  ها مصاحبهاز های فرعی برگفته  های اصلی و تم تم

 تحقی  و پیشینه، کمک گرفته شد.
 

سازیساختاریتفسیریمدل-4-1
سازی سادتاری تفسایری تکنیکای اسات کاه بررسای       مدل

ی ناوع  باه نموده و سیستم را  ریپذ امکانپیچیدگی سیستم را 

ی  ابه در، باشد )هوانگ و سادگ بهکند که  ی میسادتارده

توان به  ابه  می روش نیامزایای  (. از جمله2111همکاران، 

در، بااودن آن باارای کاااربران، یکسااارچگی آن در ترکیااب  

هاای   نظرات دبرگان و  ابلیت کاربرد آن در مطالعه سیساتم 

پیچیده و دارای اجزای متنوع اشاره نماود )آ ر و همکااران،   

1332.) 

  ضااوت  بر اسا) که معنا بدین است، تفسیری روش نیا

 باا  چگوناه  متغیرها، کدام که شود می گرفته تصمیم دبرگان

 ایان  اسات، باه   سادتاری باشند، همچنین داشته ارتباط هم

 را متغیرها از پیچیده مجموعه یک از کلی سادتاری که معنا

 روش یاک  نیاز  و کناد  مای  ارتباطاات، اساتخراج   بار اساا)  

 متغیرهاا و  ویاژه  رواباط  کاه  معناا  ایان  باه  است، یساز مدل

دهد  می نشان گرافیکی مدل یک در را کلی سادتار همچنین

 (.1333نیا،  الفت و شهریاری)

با تجزیه معیارها در چند ساطح مختلاف، باه     روش نیا

)کانان و همکااران،   پردازد یمها  تحلیه ارتباط میان شادص

2111.) 

آ ر و )ی زیر دالصه شده اسات  ها گاماین متدولوژی در 

 (:1332همکاران، 

 هایم رتب ب امس :له:گاماول(شناساییمتغیر

که مالحظه شد، این مرحله بر اساا) مصااحبه و    طور همان

 با استفاده از روش تحلیه تم حاصه شد.

 گامدوم(تشکیلماتریسخودتعاملیس اختاری:

 وابستگی است، الزم سادتاری دودتعاملی ماتری  تهیه برای

 ماورد بررسای   دو به دو صورت به شده، شناسایی عناصر تمام

    اساتفاده  زیار  شارح  باه  نماد چهار از منظور بدین گیرند.  رار

 :شود یم

V: طرفه کی تأثیر دادن نشان برای 

A: طرفه کی تأثیر دادن نشان برای 

X: دوطرفه تأثیر دادن نشان برای 

O: برای نشان دادن عدم رابطه دو عامه 

ی طراحی و از دبرگان ا پرسشنامهدر این راستا، در ابتدا 

( نااوع V,A,X,Oکااه بااا اسااتفاده از عالئاام ) دواسااته شااد 

ارتباطات دو باه دوی متغیرهاا را نشاان دهناد. نتاایج ایان       

 شده است: نشان داده 2 سمت در جدول 

 دسات  باه  برای :هیاولایجادماتریسدستیابی گامسوم(

 یاک  و صافر  باه  بااال  نمادهای باید یابی دست ماتری  آوردن

ماورد   مااتری   باه  وانت یم زیر حسب  واعد شوند. بر تبدیه

 کرد: پیدا دست نظر
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.ماتریسخودتعاملیسازگاری-2جدول

 ردیف متغیر 1 7 6 5 4 3 2 1

  O O V X V O V 1 عوامه مالی و ا تصادی 

   A O A V O A 2 منابع انسانی 

    V A V V A 3 دهنده تکنولوژی های انتقال ویژگی 

     A V O O 1 رهبری و مدیریت 

      O O O 1 عوامه دولتی 

       X O 1 رندهیافزاری سازمان گ های سخت ویژگی 

        A 1 رندهیافزاری سازمان گ نرم های ویژگی 

 1 ماهیت تکنولوژی         

 

 Vنمااد   ساادتاری  دودتعااملی  مااتری   در (i,j)داناه   اگر -

 یاک  دساتیابی عادد   در مااتری   مربوطه دانه است، گرفته

 .گیرد می صفر عدد (j,i)دانه  یعنی آن  رینه دانه و گیرد می

 گرفتاه  Aنماد  سادتاری دودتعاملی ماتری  در (i,j)دانه  اگر -

 داناه  و گیرد می صفر دستیابی در ماتری  مربوطه دانه است،

 .گیرد می یک عدد (j,i)دانه  یعنی آن  رینه

 رفتاه گ Xنماد  سادتاری دودتعاملی ماتری  در (i,j)دانه  اگر -

 و گیارد  مای  یک دستیابی عدد در ماتری  مربوطه دانه است،

 .گیرد می یک هم عدد (j,i)دانه  یعنی آن  رینه دانه

 گرفته Oنماد  سادتاری دودتعاملی ماتری  در (i,j)دانه  اگر -

 و گیارد  می صفر دستیابی عدد در ماتری  مربوطه دانه است،

 .گیرد می رصف هم عدد (j,i)دانه  یعنی آن  رینه دانه

باشد، در ورودی ماتری  دسترسای یاک    i=j که یدرصورت -

 شود.  رار داده می
بر اسا)  واعدی که بیان شد، ماتری  دستیابی اولیه 

 نمایب داده شده است. ،3صورت جدول  به

 به از : پ دستیابینهاییگامچهارم(ایجادماتریس

 تنگارف  در نظار  باا  اولیاه،  یابیا  دسات  ماتری  آوردن دست

 و باشاد  باهم در ارتباط (j,i) اگر چنانچه یریپذ انتقال داصیت

با هم در ارتباط  (i,k)آنگاه  باشند؛ داشته رابطه با هم (j,k) نیز

باه  . روش دیا آ یما  به دسات هستند، ماتری  دستیابی نهایی 

آوردن ماتری  دسترسی با استفاده از نظریه اویلر اسات   دست

 میکنا  یمماتری  واحد ایافه  آن ماتری  مجاورت را به که در

ی هاا  هیا دراو سس  این ماتری  را در صاورت تغییار نکاردن    

که مااتری  بایاد طبا   اعاده      میرسان یم nماتری  به توان 

بولین سادته شود. پ  از تهیه ماتری  دستیابی اولیه، با وارد 

ی مااتری  دساتیابی نهاایی حاصاه     ریپذ انتقالنمودن  واعد 

باه مااتری  دساتیابی نهاایی، مقاادیر       ،1شود. در جادول   می

 وابستگی و نفو  نیز افزوده شده است.
 

.ماتریسدستیابیاولیه-3جدول

 رهایمتغ 1 2 3 4 5 6 7 8
1 1 0 1 1 0 0 1 1 

0 0 0 0 1 0 1 0 2 

0 0 0 0 0 1 1 0 3 

1 1 1 1 1 0 0 0 4 

0 1 1 1 1 1 1 1 5 

0 1 1 0 0 0 0 0 6 

0 1 1 0 0 0 0 0 7 

1 1 0 0 0 1 1 0 8 

 

.ماتریسدستیابینهایی-4جدول

 رهایمتغ 1 2 3 4 5 6 7 8 نفوذ

7 *1 1 1 
*1 

*1 0 1 1 1 

3 0 
*1 

*1 
0

 0 
0

 1 0 2 

4 0 0 
*1 

0
 

*1 1 1 0 3 

3 0 1 1 0 1 0 0 0 4 

8 1 1 1 1 1 1 1 1 5 

2 0 1 1 0 
0

 0 
0

 0 6 

2 0 1 1 0 
0

 0 
0

 0 7 

4 1 
*1 1 0 

1
 1 

1
 0 8 

 وابستگی 2 4 3 4 2 8 7 3 
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.یمدلانتقالتکنولوژیبندسطحتکراراولوپنجمدر-5جدول

تکراراول

سطحمجموعهمشترکمجموعهخروجیمجموعهورودیمتغیر

  1،1 1،1 1، 1، 1، 1، 1، 3، 2، 1 عوامه مالی و ا تصادی

  2 1، 1، 3، 2، 1 1، 1، 2 منابع انسانی

  3 1، 1، 3، 1 1، 1، 1، 3، 2 دهنده تکنولوژی های انتقال ویژگی

  1 1، 1، 1، 3، 1 1، 1، 1 رهبری و مدیریت

  1،1 1،1 1، 1، 1، 1، 1، 3، 2، 1 عوامه دولتی

افزاری سازمان  های سخت ویژگی

 رندهیگ
 اول 1، 1 1، 1، 1، 1، 1، 3، 2، 1 1، 1

 اول 1، 1 1، 1، 1، 1، 1، 3، 2، 1 1، 1 رندهیافزاری سازمان گ نرم های ویژگی

  1 1، 1، 1 1، 1، 1، 1، 3، 2 ماهیت تکنولوژی

 تکرار پنجم

 پنجم 1،1 1،1 1،1 عوامه مالی و ا تصادی

 پنجم 1،1 1،1 1،1 عوامه دولتی



گامپنجم(تعیینسطوحوتشکیلمدلس اختاری

 یابیا  دست ماتری  از استفاده با سطح، تعیین برای تفسیری:

)ورودی(  ازین بیپی )دروجی( و مجموعه ابیستد  ابه مجموعه

 متغیر هر یابیدست  ابهشود. مجموعه  برای هر متغیر تعیین می

 باه  تاوان  مای  متغیر این طری  از که شود یم متغیرهایی شامه

 از که شود یم متغیرهایی شامه ازین بیپ و مجموعه رسید آنها

یری از رسید. به جهات جلاوگ   متغیر این به توان یم آنها طری 

گردد و فقط  می نظر صرفطوالنی شدن مقاله از توییح بیشتر 

 .شود نشان داده می 1تکرارهای اول و پنجم در جدول 

 مااتری   همچنین و معیارها از یک هر سطوح به توجه با

 در نظار  باا  ساادتاری تفسایری   اولیاه  مادل  نهایی، یابی دست

 نهاایی  مادل  . ساس  شاود  یما  رسام  هاا  یریپذ انتقال گرفتن

 شود یم ریپذ امکان ها یریپذ انتقال با حذف تفسیری سادتاری

 (.1)شکه 
 قدرتنفوذومیزانوابستگی:لیوتحلهیتجزگامهفتم(

 بایاد  نهایی دسترسی ماتری  در معیارها، یبند بخب منظور به

. شاود  محاسابه  وابساتگی  و نفاو    درت، عناصر از هریک برای

 معیار از متأثر که است یمعیارهای تعدادعامه،  یک نفو   درت

 نیاز  وابساتگی   درت ار.معی آن دود جمله از شوند یم مربوطه

 و گذارناد  یما  تأثیر مربوطه معیار بر که است معیارهایی تعداد

)ماتیازگاان و همکااران،    شاوند  یما  آن باه  دساتیابی  باه  منجر

  ادرت  که است دودمختار معیارهای شامه اول بخب (.2113

 معیارهاای  شاامه  دوم . بخبدارند ییعیف وابستگی و محر،

  ادرت  اماا  داشاته،  یاعیفی  محار،   ادرت  کاه  است وابسته

 دارند  رار پیوندی معیارهای سوم بخب .دارند باالیی وابستگی

  .دارند ای  وی وابستگی  درت هم و  وی محر،  درت هم که

 

 
.مدلساختاریتفسیری-1شکل
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  ادرت  کاه  اسات  دودمختاار  معیارهاای  شامه چهارم، بخب

 . در جدولدارند پایینی وابستگی  درت همراه به باالیی محر،

 درت نفاو  و میازان وابساتگی  اباه      هیوتحل هیتجز ،1شماره 

 مشاهده است:

 
ق درتنف وذومی زانلی وتحلهی تجزتحلی ل-6جدول

 وابستگی

 ناحیه پیوندی   ناحیه نفو  8

       1و  1  7

6         

5         

      2و  1   4

     3و  1    3

2       1 1 

 وابسته هیناح   دودمختار هیناح 1

 1 2 3 4 5 6 7 8 



یمدلابیاعتبار-4-2
دباره فراسااحه نفات و گااز      11منظور اعتبار یابی مدل، از  به

 زیر پرسیده شد: سؤاالتدبره تحقی (،  11)غیر از 

الگاو   آیا اگر جامعه آماری تحقیا  تغییار کناد، هناوز     -1

 معتبر است؟

 آیا تمام متغیرها در دنیای وا عی وجود دارند؟ -2

 آیا ارتباطات از لحاظ منطقی، معتبر هستند؟ -3

 ؟مانند یمثابت  باًیتقرآیا با گذشت زمان، متغیرها  -1

آیا بر اسا) متغیرهای مدل،  ابلیات بهباود سیساتم     -1

 وجود دارد؟

مثبات باود   فوق، پاسخ دبرگان  سؤاالتدر دصوص تمام 

 ترتیب اعتباریابی مدل انجام شد. که بدین


یوپیشنهادهاریگجهینت-5

ها و معیارهای فراوانی در دصوص روش مناسب انتقال  شادص

تکنولوژی وجود دارد که این مسئله مدیران را جهات انتخااب   

یی مواجاه نماوده   هاا  چاالب روش مناسب انتقال تکنولوژی با 

ه به اهمیت فراوان صانعت نفات و   است. از جانب دیگر، با توج

گاز در کشور، مویوع انتقال تکنولوژی اهمیت دوچندانی پیادا  

سادتاریافته  ی نیمهها مصاحبهکند. در این پژوهب با انجام  می

تام   31آنها با استفاده از تکنیک تحلیاه تام،    هیوتحل هیتجزو 

فرعی و هشت تم اصلی شناسایی شدند. ساس  باا اساتفاده از    

سازی سادتاری تفسیری، بار اساا) هشات تام      دلتکنیک م

اصلی، مدل نهایی تحقی  طراحای و ارائاه گردیاد کاه نتیجاه      

باشد. این مدل، عواملی که از نظر مفهومی به  اصلی تحقی  می

تواند   رار داده است که می کنار همهستند را در  تر کینزدهم 

مادیران صانعت فراسااحه را جهات دساتیابی باه یاک نگاااه        

یاری نماید. بر اساا)   تر  ید ی ها یگذار استیسو  تر منسجم

عوامااه مااالی و »و « عوامااه دولتاای»ایاان ماادل، دو معیااار  

کاه زیربناای    اناد  گرفتاه در سطح زیرین مدل  ارار  « ا تصادی

مدل را تشکیه داده، بیانگر اهمیت بسیار باالی ایان دو عاماه   

است و جهت تعیین روش انتقال تکنولوژی مناسب باید بایب  

ترتیب  از سایر متغیرها مد نظر  رار گیرند. متغیرهای بعدی، به

« دهناده تکنولاوژی   های انتقال ویژگی»و « ماهیت تکنولوژی»

و « منابع انسانی. »رندیگ یمی بعدی  رار ها تیاولوبوده که در 

هاای   ویژگای »عوامه بعدی و در نهایات  « مدیریت و رهبری»

فعااال در حااوزه هااای  افاازاری سااازمان افاازاری و ناارم سااخت

هستند که در تعیین روش مناسب انتقال تکنولوژی « فراساحه

 باشند. ددیه می

غالااب عوامااه در بخااب  MICMACباار اسااا) تحلیااه 

، دو عامه در  سمت نفاو  و دو عاماه   اند  رارگرفتهدودمختار 

کاه نتاایج ایان تحلیاه،      اناد   رارگرفتاه نیز در  سمت وابساته  

 با مدل تحقی  است. راستا هم

ر اسااا) اهمیاات متغیرهااا و سااطوح  رارگیااری آنهااا  باا

 پیشنهادهایی به شرح زیر  ابه ارائه است:


5پیشنهادهابراساسسطح-1
 هیو امکان حضور در بازار بور) و سرما یمال یها تیشفاف -

را جهات   یمتناوع  یها تیکه مو عو انتشار صکو، ارزی 

ساحه در حوزه فرافعال  یها سازمان اریدر ادت یمال نیتأم

 دهد.  رار می نفت و گاز

ی باا کاارمزد   هاا  وام از جملاه  بخب نانیاطم یها ارائه بسته -

تعهاد جباران دساارت در صاورت      پایین از جاناب دولات،  
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وانتقاال ارز و   مصادره، تعهد عدم ایجااد محادودیت در نقاه   

 کنناده  افات یدر پایبندی به مفاد  راردادهای منعقده ماابین 

و  سااو کاز یاا ماارتبط تاایدول یهااا دسااتگاه تکنولااوژی و

از ساوی   تکنولاوژی  دهنادگان  ارائهدارجی و  گذاران هیسرما

، در غیرتجااری  ی تجااری هاا  ساک ی، با هدف کاهب ردیگر

گااذاری از  مجمااوع بایااد توجااه نمااود کااه امنیاات ساارمایه

 ی مختلف، کلید توسعه پایدار در ا تصاد ایران است.ها جنبه

 

4پیشنهادهابراساسسطح-2
کنولوژی مورد نظر باید عواملی نظیار ساطح   در دصوص ت -

ی آن، سااز  ادهیا پپیچیدگی تکنولوژی، یرورت آن، تاوان  

استانداردهای فنی آن، میزان ر اابتی باودن و نیاز طاول     

 دوره زمانی انتقال آن، مد نظر  رار گیرد.


3پیشنهادهابراساسسطح-3
شااهرت  حساان ریاانظدر ایاان رابطااه بایااد بااه مااواردی    -

دهناده باا    ه تکنولوژی، تجرباه همکااری انتقاال   دهند انتقال

 دهنده توجه نمود. ی مشابه و توانایی و دانب انتقالکشورها

2اساسسطحبرپیشنهادها-4
ی مدیران، اساتفاده  درپ یپی از انتصابات و تعویض ریجلوگ -

آشانا باا    ژهیا و باه از مدیران دارای تخصص و تعهد الزم و 

 شرایط بخب فراساحه

یب توانمندی و مهارت پرسانه، همکااری   آموزش و افزا -

حاائز اهمیات    آنهاا میان پرسنه و ایجااد انگیازه میاان    

 هستند.


1اساسسطحبرپیشنهادها-5
هاای مارتبط باا     ی الزم نظیار سیساتم  ها رسادتیزوجود  -

فناوری اطالعات، ایجاد فرهنگ تغییر و عدم مقابله باا آن،  

 ی بر اسا) تجارب.ریگ میتصم

گاردد، عواماه مهام در     نیز پیشنهاد مای به محققین آتی 

انتقال تکنولوژی مرتبط با هر صنعت را تعیین و باه شناساایی   

بسردازند. همچنین جهات سانجب اعتباار     آنهانوع روابط بین 

از روش  -در صااورت اسااتفاده  –ماادل سااادتاری تفساایری 

 یابی معادالت سادتاری استفاده نمایند. مدل
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مراجع-6
ی مسائله(، تهاران:   ساادتارده رویکردهاای  )تحقیا  در عملیاات نارم     (،1332)ر، عادل، دسروانی، فرزانه، جاللی، ریاا  آ  [1]

 انتشارات سازمان مدیریت صنعتی، تهران.

، چابک نیتأم رهیعوامه مؤثر بر انتخاب همکار در زنج یِریتفس یسازی سادتار مدل(، 1333نیا، آرش ) الفت، لعیا، شهریاری [2]

 .2، شماره 1دیریت تولید و عملیات، دوره نشریه م

مطالعاه: انتقاال    )ماورد  یانتقال فنااور  ندیفرآ یشناس بی، آس(1331) هیصفردوست، عاط ن،یحس ،ییرزایم ،یمهد ،یاسیال [3]

 صافحه ، 1331، بهار و تابساتان  23شماره  ،یصنعت ی، دو فصلنامه توسعه فناور(هیاز کشور ترک یشکار سالح ینوع یفناور

111-13. 

محاسابه انتشاار تکنولاوژی در    (، 1331الاه )  وردی،  درت کشیده، مرجان و امامنیا، علی اصغر، دامنبابایی، نیلوفر، اسماعیه [1]

، شاماره  11، فصلنامه مطالعات ا تصاد انرژی، ساال  آن بر هزینه تولید نفت و گاز در ایران بخب باالدستی صنعت نفت و اثر

11 :113- 131. 

اساکرو در   کمسرساور  عیصانا  یانتقاال تکنولاوژ   تیا عوامه مؤثر بار موفق  ی، بررس(1331) جالل ،یفتاحم ،دیبا رزاده، مج [1]

 .121-111، صفحه 11شماره  ت،یریمد یفراسو هینشر ،یرانیا یها شرکت

 .11-11صفحه  ،23 ، شمارهافتیمجله ره در انتقال فناوری، تیموفق جادیعوامه ا ،(1311) ینترکان، ام [1]

باا اساتفاده از روش    یانتخاب روش مناسب انتقال تکنولوژ(، 1331محسن ) ،هوشنگی بهزاد، ،مقیمی ی،حمدتقم ،فرد تقوی [1]

، مادیریت توساعه فنااوری    ناماه  فصاه  ،دراساان  ینیظروف چ یدیدر دو شرکت بزرگ تول یا شبکه هیتحل ندیو فرا متهید

 .11-111 ، صفحه2، دوره 1شماره 

بندی عوامه و معیارهای مؤثر در انتخااب روش   (، دسته1332مهدی ) ،دیحمی مهدی، ،محمدی اله، حجت ،حسینی حاجی [1]

 .21-31 ، صفحه2، دوره 22و  21شماره ، 1، سال صنعت و دانشگاه نامه فصه ،مناسب انتقال تکنولوژی

در صانعت ماواد    یهای انتقاال فناااور   روش یشناس بیآس(، 1331) اکبر یعلنسب، سعید، حسنی،  ، حکمیریا غالمحاصلی،  [3]

 .11-112، صفحه 3، شماره 1مدیریت نوآوری، دوره  نامه فصه، CIPP یکارگیری الگو با به یدنیو آشام ییغذا

 ،یزدیا داود ا ی،محماد اعرابا   دیترجمه س، «ثروت دل  در ر ابت و تی: رمز موفقیتکنولوژ تیری، مد(1332)طارق  ه،یدل [11]

 اول، چاپ هفتم. بیرایو ،یفرهنگ یها دفتر پژوهب

 هاای  تواناایی  یبناد  تیاولو و ( شناسایی1111ی )تق ی،تراب ،مهرداد شکیب، ینیحس یداله، مرزناکی، یصاد  ،عبا) دمسه، [11]

: 11، شاماره  13فردا، دوره  پتروشیمی، مدیریت دستی پایین صنایع در تکنولوژی انتقال فرآیند موفقیت بر رگذاریتأث کلیدی

111- 211. 

در راساتای   زیا آم تیا موفقطراحی مدل سادتاری تفسیری انتقال فناوری  (،1331محسن ) ،یکه زارع عبا)، ،پندری ریایی [12]

 .11-13 ، صفحه21، دوره 1، شماره ی مدیریت در ایرانها پژوهب ،رسیدن به توسعه پایدار

 تهران. دانشگاهت در حال توسعه، انتشارا یکردن کشورها یو صنعت ی، انتقال تکنولوژ(1331) یمحمدتق ،یدیشه [13]
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هاای   ارائاه الگاوی نوآوراناه تواناایی     ،(1111ترابی، تقی ) یداله، حسینی شکیب، مهرداد، دمسه، عبا)؛ و صاد ی مرزناکی، [11]

 .221-133: 13، شماره 11، دوره مدیریت عمومی یها پژوهب، انتقال فناوری در صنایع پتروشیمی ایران

کنولوژی در صنایع لبنی استان مازندران با های مناسب انتقال تبندی روش(، اولویت1331شیرازی، بابک ) و طالشیان، احمد [11]

 .11-11، 11، شماره 12مراتبی فازی، فصلنامه رشد فناوری، سال  استفاده از تحلیه سلسله

، تحلیاه مضامون و شابکه    (1331) ، محماد زاده خیشا ی جعفری، حسن، تسلیمی، محمد سعید، فقیهای، ابوالحسان،   عابد  [11]

، 11شماره  ،اندیشه مدیریت راهبردی هینشر ،های کیفی الگوهای موجود در دادهروشی ساده و کارآمد برای تبیین  مضامین:

 .111-131صفحه 

انتقال و توسعه موف   یالزم برا یکشور و راهبردها کیو تکنولوژ یصنعت -یعلم یسادتار ی، تنگناها(1331) زهرا ،یعابد [11]

 .12-13، صفحه 21شماره  افت،یره هینشر ،یتکنولوژ

(، جایگاه و اهمیت مدیریت انتقاال تکنولاوژی در صانعت    133یه، محمدحسین، بمانیان، محمدریا )عزیری، مجتبی، صبح [11]

 .111-131، صفحه 11نفت کشور، مجله مدیریت پروژه، شماره 

 .113نگرشی جامع به انتقال تکنولوژی، نشریه تدبیر، شماره  (،1331) ریا یعل، توکلی، ریا یعلاحمدی،  علی [13]

 فنااور   انتقال موفقیت سنجب مدل (، ارائه1111یاری، شهرام )علی و منطقی، منوچهر ،دی، مسعودموح ،نژاد، میالدغالم [21]

 .31-11: 1، شماره 3ایران، فصلنامه مدیریت توسعه فناوری، دوره  پتروشیمو صنایع در

دتاری باا محوریات   (، ارائه مدل سارمایه ساا  1111یاری، شهرام )علی و منطقی، منوچهر ،موحدی، مسعود ،نژاد، میالدغالم [21]

 .111-111: 2، شماره 11انتقال فناوری در صنایع پتروشیمی ایران، مدیریت نوآوری، سال 

فازی برای ر ابتی شادن محصاول    QFD(، تبیین نقب انتقال تکنولوژی در 1332ترابنده، محمدعلی ) و فارسیجانی، حسن [22]

 .121-113: 2شماره ، 1مورد مطالعاتی شرکت ایران ترانسفوری، مدیریت صنعتی، دوره 

(، بررسای آزادساازی، توساعه ماالی و رشاد ا تصاادی در       1331گاودینی، ساعیده )   و احمدزاده، دالاد  ،فقه مجیدی، علی [23]

 .121-31: 11، شماره 1های راهبردی و کالن، سال کشورهای اوپک، فصلنامه سیاست

ه فصالنام  ،یدر نظام آماوزش عاال   نیناوری نومدل جهت انتقال ف ی، طراح(1331) کیومرث ،نیازی آ ر مریم، ،نصیری فقیه [21]
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Abstract: 
 

The existence of oil and gas and other fossil resources as divine wealth in Iran has a significant role in the 

development of this country. One of the main factors behind the exploitation of these oil and gas fields is 

the possession of related technologies in this field. Technology transfer is the best option to reduce the 

technology gap between developed and developing countries. The purpose of this study is to present an 

appropriate model for the transfer of technology in the offshore sector of oil and gas field. In this 

research, by using non-probabilistic and purposeful sampling method, samples were selected as 18 

people. Initially, by interviewing these experts and then using the qualitative technique of the theme 

analysis, eight factors influencing the transfer of technology were identified. Then, by using the 

interpretive structural modeling method, the model of the research was developed. This model has five 

levels, respectively: Fifth level: government factors, financial and economic factors, fourth level: nature 

of technology, third level: features of transition organization, second level: management and leadership, 

human resources and first level: hardware and software features of technology receivers. Finally, 

suggestions were made to improve and facilitate the technology transfer process. 

 
Key Words: Technology transfer, Offshore Sector of the oil and gas, Theme analysis, Interpretive 

Structural Modeling. 
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