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 چکیده

 شیدر  نطبظه و ازظ ا یحفظ  ففممظاا االبظاس ا ظا  تیبا توجه به اهم
 یاقمصاد یها میعبور از برحاا تحر از ندیکشور ال ،یدزاع اقمصاد ییتواالا

 راا،یظکشظور ا عیصظنا نیاز  هممر یکیا ت.  ی باو ت اقمصاد قیاز طر
بظه روز  یهظا یبه تکنولظو  از ندیصنعت ال نیصنعت الفت و فاز ا ت و ا

باشظد. بظا توجظه بظه  ی ظ شیو پاال یبهره بردار ییکارا شیاز ا یابر ایدال
هسظمند،  یو الفمظ ی شمرک فاز یها داایکه در حوزه   ییکشورها نکهیا

 راایظباشظند، ا ی ظ ایروز دال یها یتکنولو  نیدر حال ا مفاده از به روزتر
بهظره  یو بهظره ور ییکظارا شیازظ ا یبظرا یبه االمبظال تکنولظو  ازیال  ،یال

پژوهش  نیرو در ا نی شمرک دارد. از هم نیادی  نیاز ا شیو پاال یبردار
در  یاالمبظال تکنولظو  تیظعوا ل  وثر بظر  وزب یو  اخمارده ییبه شنا ا

 نیپرداخمه شده ا ت. از همظ یاقمصاد  باو م کردیصنعت الفت و فاز با رو
 ییشنا ظا یلعا ظل اصظ 11صظور  فرزمظه،  یرو با  طالعه پظژوهش هظا

الفظر از خبرفظاا  13 یبظرا یشاخص ها در پر شنا ه ا نی.  پس ادیفرد
به د ت آ ده با ا مفاده از الرم از ار  جی. المادیصنعت الفت و فاز ار ال فرد

و رقابت  یدولم یهایفذار هی ر ا ،یصنعم ی ل یهاا تیالشاا داد که  
 عوا ل دارالد. ری ا نیرا در ب تیاهم  اای  نیشمریب یریپذ
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Abstract: 

Given the importance of preserving the Islamic 

Revolution's discourse in the region and increasing the 

ability of economic defense, the country needs to cross 

economic sanctions through economic resistance. One 

of the most important industries in Iran is the oil and 

gas industry, and it requires up -to -date technologies 

to increase the efficiency of exploitation and 

refinement. Given that countries in the field of joint 

gas and oil fields are using the most up -to -date 

technologies in the world, Iran also needs to transfer 

technology to enhance the efficiency and efficiency of 

exploitation and refinement from these common 

squares. has it. Therefore, in this study, the 

identification and structure of factors affecting the 

success of technology transfer in the oil and gas 

industry with a resilient economy approach has been 

identified. Therefore, with the study of the research, 11 

main factors were identified. These indicators were 

then sent in a questionnaire to 15 experts in the oil and 

gas industry. The results using software showed that 

national industrial policies, government investments 

and competitiveness are the most important among 

other factors. 
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  مقدمه

 یتکنولو  ی جبور به االمبال واقع یخاص طیدر شرا شرزمهیپ یها یدارالده تکنولو  یدهد که شرکمها یاالجام شده الشاا   یها یبرر 
زرصمها  نیرود. ا یبه شمار  نیالو یها یبه تکنولو  ید مر  یبرا یقدر آا را بداالد زرصت  نا ب رالدهیکه افر ف یهسمند. االمبال

 یدر کشورها یکه حم یکنند.  شکات یبروز   ی و سا  صاحب تکنولو  یبرا یمیریو  د یاقمصاد ا  عموال به هنگام بروز  شک
 یفاه یبه طرق  خملف و حم یتکنولو  ی مباض یاریفردد و در آا هنگام در صور  هش یشرکمها   ی وجب ورشکسمگ ازمهیتو عه 

 (.1333کشور،  رعا لی) از اا پدازند غ ازتید ت  یاتیح یها یو تکنول نیتر شرزمهیتواا به پ ی  گاایرا بایتبر یاوقا  به صورت
 ریاتحاد جماه یکشورها  االند واقعه زروپاش گریدر د یا ی  یداریقابل تحبق ا ت. بروز الاپا طیشرا نیا مفاده از ا  یال راایکشور ا در

خارج از  می ب اایراالیحضور ا ،یالملل نیب یشرکمها نیب یاقمصاد یوجود رقابمها ،یا یو   ی نطبه ا ی ابق، وجود رقابت ها یشورو
 یها نهیپسا برجام همه و همه ز  ینوالک طیاز  و سا   هم و باالخره عموم  سلماالاا و دو مداراا االباس و شرا یکشور در برخ

کند و  ی  میتر  راایرا به الفع ا کیو تکنولو  یجهاا ا روز، عرصه البرد زن کیو تکنولو  یهسمند که در عرصه رقابت علم ی نا ب
پهنه دا ن زده ا ت. طبق آ ار  نمشر شده تو ط ف ارش  نیو تحوال  در ا رییتغ عمقبر شد  و  یارتباط یتو عه روزاز وا شبکه ها

 یها، جذس زناور یزناور نیبه آخر یکه شا ل د مر  یکیتکنولو  یآ ادف نهیدر ز  راایا 2413-2414در  ال  یجهاال یریرقابت پذ
کشور  148 نیرتبه در ب نیرا دارا ت که کسب ا 111 هباشد رتب ی  یو االمبال زناور یخارج می سمب یفذار هیدر  طح بنگاه،  ر ا

(. 1333اقمصاد،  ریتدب یباتیدولت ها دارد ) ؤ سه تحب یها ا تیدر   یاالمبال زناور گاهی ورد  طالعه الشاا از عدم توجه به جا
 اریخود تا کنوا بس یصنعم خیو جذس و تو عه آا در تار یاالمبال اثر بخش زناور نهیدر ز  راایاز آا ا ت که ا یآ ارها حاک نیهمچن

را زراهم  یزناور یکا ل اج ا ازتیدر ی نا ب برا یبسمر  از راایبداا  عنا ت که ا نی(. ا1388 ،یبیالا وزق عمل کرده ا ت )توز
 یناوراز ز یبهره بردار نهیدر ز  یفذاراا و صادر کنندفاا تکنولو  هی ر ا ،یخارج یالمواالسمه از شرکا لیدل نیالکرده ا ت و به هم
 (.1334)عطاراا،  دیالما ازتیرا در ینمبل شود بهره در خور االمظار و قابل  احظه اکه قرار بوده ا ت  

 فایکشور ا یو اجمماع یدر  بادال  اقمصاد یکشور ا ت که  هم عمده ا عیصنا نیتر یو  حور نیاز  هممر یکیالفت و فاز  صنعت
همچوا عربسماا در بخش الفت و قطر  ییوجود رقبا نیو همچن راایالفت و فاز در ا ی(. با توجه به البش ا ا 1334کند )عطاراا،  ی 

 یی. با توجه به عدم تواالافمدیتا بازار به د ت رقبا ال دیرشد الما یو  معادل و با  رعت  منا ب نهیبه بطور دیبا راایا دیدر بخش فاز، تول
ا ت. ا ا  ما فااله  یضرور یا ر یصاحب تکنولو  یااز کشوره یاالمبال تکنولو  از،ی ورد ال یتکنولو  دیا مفاده از داالش  وجود در تول

توجه شده ا ت تا داالش  یکی صنوعا  تکنولو  دیفاز صور  الگرزمه و عمدتاً به خر واثر بخش در صنعت الفت  یاالمبال تکنولو 
 دیتول نیتوازا ب جادیو ا ازیالفت و فاز  ورد ال نیو به  وقع از  خازا با هدف تأ  حیصح یا محصال و بهره بردار ،ی. از طرزیتکنولو 

در  دیباشند و با یبرخوردار   یخاص تی نازع کشور از اهم نیدر تأ  لیدخ یهانهیا مفاده حداکثر از آالها به عنواا ز   یو  صرف و ال
 یهات. از جمله زرصرالدیالحو  ورد ا مفاده قرار ف نی وجود به بهمر یتا زرصت ها ابد،ی از اا  یدر خد ت تو عه  ل یکل یطراح

االمبال  یو  ا االده یاالساال یرویال نیتأ  یرابلند  د  ب ی یبرالا ه ر  ا ،یو  اخت تجه دیخر ،ی نابع  ال نیبه تأ  تواای وجود  
تواا  ی  راا،یالسبت به صنعت الفت ا یخارج یهاشرکت دفاهی(. با توجه به د1381 ،ی یاشاره المود )ع  ،یباالد م عیدر صنا یتکنولو 

کا ل از  یو با آفاه اشرکت ه نیا یتواالائ یکرد، تا ضمن ا کاا  نج ادی راایالفت ا یشرکت  ل یبرا یاز آا به عنواا زرصت  نا ب
 یکند. واضح ا ت وقم ی ا االده یدیرا به صور   ؤثر و  ف هیو  ر ا یتکنولو  ندیخود، زرآ کیتکنولو  یازهایها و الخوا مه
  ا یتجه نیخود را بکار خواهند فرزت تا تا  یالفت باشند تمام  ع  ا یتجه دکنندفاایاز تول یخوشه ا یخود دارا ،یخارج یهاشرکت

رقابت  ،یداخل یکارخااله ها تیتبو قیاز طر  ا یتجه ی ازی جموعه خود االجام دهند. با بو  ریز یشرکت ها قیپرو ه ها را از طر
 یالفم یهاتا شرکت شودیبلکه  وجب   رد،یپذیتحبق   یراالی ازالده ا یاز شرکت ها دیرخود را به  شارکت داده و اله تنها خ یجا

 یرویال یریبکارف تیا ر، اهم نیدر داخل کشور شوالد. در کنار ا  ا یتجه دیتول یبرا یفذار هیبه  ر ا قیتشو یصاحب تکنولو 
داالش  عیبه تبادل  ر تواای  یآ وزش یهادر قالب کارفاه ماالکاریپ یآ وزش یهادوره ی اهر و  جرس آشکار ا ت. با برف ار یاالساال
 نیب یشرکت در پرو ه ها یکار برا یرویازت؛ به عاوه ا کاا ار ال الیکارآز وده د ت  یروهایال یریبکارف قیاز طر یو  هارت یعلم
با صنعت، خود  یو داالشگاه یباتیارتباط  راک  تحب یرا به همراه خواهد داشت. از طرز نی مخصص یبرا  یو کسب تجربه ال یالملل

 (.1334)عطاراا،  شودی داالشگاه ها و صنعت  نی بب االمبال داالش ب تیا ت که در الها یی نجر به االجام پرو ه ها
در صنعت الفت و فاز کشور بر ا اس  یاالمبال تکنولو  تیعوا ل  وثر بر  وزب یو  اخمارده ییپژوهش حاضر، شنا ا یاصل  ساله
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 ا ت. یاقمصاد  باو م کردیرو

 پیشینه تحقیق
االمبال تکنولو ی زرایندی ا ت که جریاا تکنولو ی از یک  نبع به یک فیرالده را  یسر  ی  ازد. در این  ورد  نبع  الک یا دارالده 

باشد )چمرجی، تکنولو ی ا ت در حالی که دریازت کننده، ذینفع چنین داالشی ا ت.  نبع  ی تواالد یک زرد یک شرکت یا یک کشور 
(. االمبال تکنولو ی را این فواله تعریف  ی کنند: االمبال تکنولو ی زرایندی ا ت که تو ط آا علم و تکنولو ی از یک زرد یا یک 2411

 فروه به یک زرد یا یک فروه که از آا داالش جدید برای االجام کارها به روش خود بهره  ی برالد  نمبل  ی شوالد.
 را  ی تواا به االواع زیر طببه بندی کرد: زرایند االمبال تکنولو ی

 االمبال بین المللی تکنولو ی  .1
 االمبال  نطبه ای تکنولو ی  .2
 االمبال تکنولو ی  یاا شرکمی  .3
 (.1333االمبال تکنولو ی دروا شرکمی )طارق خلیل،  .4

 عوا ل  وثر بر  وزبیت االمبال تکنولو ی
بال تکنولو ی، داالسمن عوا ل شکست االمبال تکنولو ی در فذشمه و جسمجوی آفاهی از زاکمورهای  هم و ا ا ی  ورد الیاز برای االم -

تر )توکلی  بدم  سممر برای تکنولو ی  نا ب جهت به د ت آوردا  وقعیت داخلی  نا ب و ارتباط با تکنولو ی های  وجود و قدیمی
 (؛1384و حیدری زیروزجایی، 

زش، رضایممندی شغلی،  بک  دیریت، الظام پاداش دهی و تعهد  دیراا( )توکل  مغیرهای دروالی )رقابت و تحبیبا ( و بیروالی )آ و -
 (؛1383و طهما بی، 

البش بازار،  نابع  الی، از ایش رضایممندی  شمریاا، از ایش کیفیت، رقابت پذیری،  یل به پذیرش،  نابع االساالی،  نابع زناوری،  -
 (؛1388اهش ز اا االمظار )زار یجاالی و تیموریاا، کاهش ه ینه های عملیاتی، تصمیما  راهبردی  دیراا و ک

های تحبیق و  دیریت  وثر و کارا، حمایت های  وثر دولت، همکاری،های ال دیک بین  راک  تحبیباتی و صنایع، توجه به زعالیت -
دهنده و فیرالده زناوری و تو عه، قابلیت خوس و ظرزیت جذس کشور فیرالده زناوری، د مر ی به بازار کازی، تمایل و تواالایی االمبال 

 (؛1383زاده و همکاراا،  یا ت تو عه صادرا  ) هدی
ا اتید و  عوا ل  رتبط با کشور االمبال دهنده تکنولو ی ) ر ایه فذاری های دولمی، روابط  یا ی،  یا ت های  لی صنعمی(، عوا ل جهاالی )ا مفاده از -

هش ه ینه ها و تعرزه های فمرکا (، عوا ل زیر اخمی )زیر اخت های زی یکی، اجمماعی،  دیراا خارجی، آزاد ازی تجار  و  ر ایه فذاری، کا
اقمصادی(، عوا ل زرهنگی )اصاح  یسمم ارزشی، عوا ل و  سائل  ذهبی،  یسمم آ وزش  نا ب(، عوا ل تکنولو یکی )قیمت تکنولو ی، کیفیت 

 (؛1383 تکنولو ی،  ادفی و پیچیدفی تکنولو ی( )باقرزاده و  فماحی،

کننده تکنولو ی و ها در تیم دریازتاز اری تکنولو ی، ظرزیت جذس تکنولو ی، تبسیم کار و  سئولیتاز اری و الرمزیر اخت  خت -
 (.1331آ وزش الیروی االساالی )حاجی حسینی و همکاراا، 

 تکنولو ی شکل فرزمه االد، ارائه شده ا ت.در جدول زیر عوا ل شنا ایی شده از  طالعاتی که پیرا وا عوا ل  وثر بر  وزبیت االمبال 
 . عوامل موثر بر موفقیت انتقال تکنولوژی1جدول 

  نبع عوا ل  ؤثر بر  وزبیت االمبال تکنولو ی

 1388زار یجاالی و تیموریاا،   نابع  الی

 1383توکل و طهما بی،  رقابت پذیری

 1388زار یجاالی و تیموریاا،   نابع االساالی

 1388زار یجاالی و تیموریاا،   دیراا تصمیما  راهبردی

 1383باقرزاده و  فماحی،  های دولمی ر ایه فذاری

 1383باقرزاده و  فماحی،  روابط  یا ی

 1383باقرزاده و  فماحی،  های  لی صنعمی یا ت

 1383باقرزاده و  فماحی،  های فمرکا ها و تعرزهکاهش ه ینه

 2411همکاراا، بوه و  کیفیت و قیمت تکنولو ی
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 1332بهروزی و  حمدی علی تبار،  پیچیدفی تکنولو ی

 1331حاجی حسینی و همکاراا،  زیر اخت های  خت از اری و الرم از اری

 

 روش شناسی پژوهش
تحبیق حاضر به لحاظ هدف، کاربردی، توصیفی و پیمایشی ا ت. کاربردی از آا جهت که به کاربست تئوری های  وجود پرداخمه 
ا ت و در این پژوهش الظریه پردازی و تو عه الظریه های پیشین صور  الگرزمه ا ت. همچنین توصیفی ا ت از آا جهت که  حبق 
بدوا دخل و تصرف در  مغیرهای تحبیق، تنها به عنواا یک توصیف فر، به توصیف شرایط  وجود پرداخمه ا ت. از  وی دیگر 

آوری داده ها که پر شنا ه ا ت برای  اخماردهی آالها تو ط خبرفاا ا مفاده جمع پیمایشی ا ت زیرا که  حبق از یک روش  نظم
 کرده ا ت.

به  نظور جمع آوری اطاعا  و داده های  ورد الیاز از روش کمابخااله ای و پر شنا ه ا مفاده شده ا ت. در قدم اول برای شنا ایی 
رزمه، ا مفاده شد تا  حبق بمواالد از د ماوردهای تحبیبا   ایر  حبباا عوا ل  وثر بر  وزبیت االمبال تکنولو ی از  طالعا  صور  ف

برای خبرفاا ار ال شد و از آالها درخوا ت  DEMATELا مفاده حداکثری را ببرد.  پس به  نظور  اخماردهی عوا ل، پر شنا ه 
 شد تا پر شنا ه را پر المایند. 

الفر از خبرفاا و  مخصصاا در ز ینه االمبال تکنولو ی در صنعت  13تخصصی به  نظور برر ی اثرفذاری و  اخمار عوا ل، از الظرا  
 الفت و فاز ا مفاده شد. روش االمخاس این ازراد غیرتصادزی قضاوتی و بر ا اس د مر ی بود.

 در این پژوهش از روش تج یه و تحلیل دیممل ا مفاده شد. در رویکرد دیممل شش فام اصلی وجود دارد:
 دهندفااریس الظر نجی از پا خفام اول:  اخت  ات

دارد را  شخص کند. این اثر  بر عنصر  شود که اثر  سمبیمی که به الظر وی عنصر دهنده خوا مه  یدر فام الخست از هر پا خ
را  شخص  ر بر عنص ، تأثیر عنصر 4تا  4تواا با ا مفاده از اعداد صحیح بین  شخص شود. برای  ثال،  ی تواالد با ا میاز  ی

دهنده تأثیر الشاا 2دهنده تأثیر کم؛ عدد الشاا 1تأثیری الدارد، عدد  بر عنصر  دهد که عنصر المود. بر این ا اس، عدد صفر الشاا  ی
ا ت. بدین ترتیب، برای هر  بر عنصر  دهنده تأثیر خیلی زیاد عنصر الشاا 4دهنده تأثیر زیاد و عدد الشاا 3 مو ط؛ عدد 

 (.1333دهیم )آذر و همکاراا، را تشکیل  ی فیرالده،  اتریس متصمی

 فیری اولیهفام دوم:  اخت  اتریس تصمیم
 فیری اولیه را شود.  اتریس تصمیمدهندفاا در  رحله قبل ا مخراج  یاین  اتریس در حبیبت از  یاالگین  اده الظرا  پا خ

 (.1333ا ت )آذر و همکاراا،  دهیم. که در آا الشاا  ی صور  الا یم و به ی

 فام  وم:  حا به  اتریس اثر اولیه
آید. در این  اتریس عناصر روی د ت  یبه ( از طریق الر االی  کردا  اتریس تصمیم اولیه )  اتریس اثر اولیه 

 دهد.پذیری را الشاا  یفذاری و اثریک عنصر اعم از اثر ، اثرا  اولیهباشند.  اتریس صفر  ی قطر اصلی همگی برابر با
 (:1333آید )آذر و همکاراا، د ت  یبا ا مفاده از روابط زیر به  اتریس 

  
 و یا،

  

 
 

 1فام چهارم: ا مخراج  اتریس کا ل اثر  سمبیم و غیر سمبیم
کند که این ا ر (، اثرا   سمبیم  سأله کاهش پیدا  ی( از ایش یابد )برای  ثال چناالچه تواا  اتریس اثر اولیه )

                                                                                                                                                   
1- Full Direct/Indirect Influence Matrix 



  1441 تیر-خرداد، 2، شماره 3های الوین بازرفاالی، دوره زصلنا ه علمی الگرش

 

تواالیم یک  جموعه الا مناهی از اثرا   سمبیم و غیر سمبیم کند. بنابر این،  یهای همگرا به  اتریس  عکوس را تضمین  یحلراه
 ایجاد کنیم. 

 
 آید:د ت  یشود، بر ا اس رابطه زیر بهالا یده  ی  اتریس اثر کل که 

  
  اتریس واحد ا ت. 

 المایش داده شوالد، خواهیم داشت: و  ترتیب با بردار ، بهها در  اتریسافر  جموع  طرها و  موا

 

 

 
ام بر  دهنده  جموع اثرا   سمبیم و غیر سمبیم عا ل الشاا باشد، پس  ام  اتریس  ع  طری ردیف دهنده جمالشاا افر 

دهنده جمع اثرا   سمبیم و الشاا باشد، پس  ام  اتریس جمع  موالیِ  موا  روی دیگر عوا ل ) عیارها( ا ت. افر 
 عبار  دیگر، اثرا   سمبیم و غیر سمبیمی که دیگر عناصر بر عنصر پذیرد )بهیام از دیگر عوا ل   غیر سمبیمی ا ت که عا ل 

دهنده قدر  ( المایاالگر شاخص الشااباشد، بدین  عنی ا ت که جمع  طر و جمع  موا ) فذارالد(. وقمی که  ی
کند، در این  سأله بازی  ی که عنصر  ش  رک یدهد که درجه البالشاا  ی اثرپذیری و اثرفذاری ا ت. به بیاا دیگر، 

فذارد و افر  نفی باشد، الشاا بر دیگر عناصر اثر  ی (  ثبت باشد، بیاالگر این ا ت که عنصر چبدر ا ت. بنابر این، افر )
 (.1333پذیرد )آذر و همکاراا، از دیگر عناصر اثر  ی دهد که عنصر  ی

 ارتباط-ارزش آ مااله و ر م البشه اثرفام پنجم: تعیین 
 از  اتریس ، هر عنصر با تعیین ارزش آ مااله، الزم ا ت که  اخمار ارتباطی بین عناصر را توضیح دهیم. بر ا اس  اتریس

(، IRMارتباط )-دهد. جهت کاهش پیچیدفی البشه اثررا توضیح  ی بر عنصر  اطاعاتی در  ورد چگوالگی تأثیر عنصر 
ها در فیرالدفاا باید یک ارزش آ مااله برای  طوح اثرفذاری تعیین کنند. بر این ا اس، زبط عناصری که  طح تأثیر آاتصمیم

 المایش داده شوالد. IRMتواالند االمخاس شوالد و در از ارزش آ مااله بیشمر ا ت،  ی  اتریس 
اهمیت هر عا ل را الشاا  های فیرالد. ارزشقرار  ی ، و روی  حور  ، در این  اتریس روی  حور 

دهد و هر چه عا لی  بادیر باالتری از این ارزش را به خود اخمصاص دهد، از اهمیت باالتری الی  برخوردار ا ت )آذر و همکاراا،  ی
1333.) 

 فام ششم: تحلیل
 ین تکنیک به روش زیر عمل المود:برای  شخص کردا ارتباط بین عوا ل باید با توجه به  فروضا  ا

 شکل اصلی  سأله ا ت و  شود که عنصر عددی ب رگ ا ت( باشد، ففمه  ی) و  افر  .1
 باید حل شود.

 شکل اصلی  سأله  ورد الظر  شود که عنصر عددی ب رگ ا ت( باشد، ففمه  ی) و  افر  .2
 کند و باید در اولویت قرار بگیرد.را حل  ی

، عنصری  سمبل ا ت که دیگر شود که عنصر عددی کوچک ا ت( باشد، ففمه  ی) و  افر  .3
 فذارالد.عناصر بر روی آا تأثیر  ی

، عنصری  سمبل ا ت که بر شود که عنصر عددی کوچک ا ت( باشد، ففمه  ی) و  افر  .4
 (.1333فذارد )آذر و همکاراا، روی تعداد کمی از دیگر عناصر اثر  ی

 نتایج تحقیق
 ل در این بخش الوع و شد  اثرفذاری عوا ل بر روی یکدیگر  ورد برر ی قرار فرزمه ا ت. به همین  نظور پر شنا ه ای حاوی عوا
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الهایی شده برای خبرفاا ار ال فردید و طبق  دل شرح داده شده در زصل  وم از آالها خوا مه شد تا السبت به اثرفذاری و اثرپذیری 
هر عا ل السبت به عا ل دیگر الظر خود را اعام المایند. پس از جمع آوری پر شنا ه ها،  یاالگین الظرا  خبرفاا با ا مفاده از روش 

 آوری و در  دل  حا باتی قرار داده شد. در جداول بعدی المیجه  حا با  ارائه شده ا ت: یاالگین هند ی جمع 
 . گام اول: ایجاد ماتریس ارتباط مستقیم2جدول 
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  جموع

 116413 16412 46412 26133 46133 46321 46214 46143 16312 26114 16413 4  نابع  الی

 146323 16213 46231 36211 16233 16423 46132 16231 26131 26114 4 16331 رقابت پذیری

 36348 46331 46243 46324 46433 46241 46113 46313 46133 4 46842 46141  نابع االساالی

 146831 26134 46214 46841 46234 46332 46343 16423 4 36211 46832 16321 تصمیما  راهبردی  دیراا

 116341 36211 46242 16431 16424 1643 16214 4 26133 26184 16444 36241 های دولمی ر ایه فذاری

 146313 46831 46224 16432 16338 16412 4 16183 16343 46211 46331 46141 روابط  یا ی

 116111 26321 46233 16412 36213 4 16833 26134 16831 16323 26143 16412 های  لی صنعمی یا ت

 116223 16234 46232 26133 4 46332 16332 46413 16341 46241 26181 16431 های فمرکا ها و تعرزهکاهش ه ینه

 116343 46823 46131 4 16323 46121 46243 16233 16233 46133 16323 26331 کیفیت و قیمت تکنولو ی

 16343 46143 4 26434 46124 46323 46133 46231 46233 46323 46213 16423 پیچیدفی تکنولو ی

 36441 4 46131 16133 16131 46331 46143 46342 46831 16421 46241 16213 از اریزیر اخت های  خت از اری و الرم 
 

 464311که آلفا برابر ا ت با 
 . گام دوم : نرمالسازی یا شدت نسبی روابط مستقیم3جدول 

 (M اتریس الر ال )
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 464821 464211 461218 464333 464182 464121 464314 464884 461224 464828 4  نابع  الی

 464113 464142 46182 464143 46438 464423 464111 461242 46123 4 464813 رقابت پذیری

 46433 464131 464183 46442 464133 464432 46418 464481 4 464411 464311  نابع االساالی

 461213 464143 464413 464144 464133 464341 464313 4 461813 464482 46413 تصمیما  راهبردی  دیراا

 46182 464131 464381 464313 464383 464113 4 461341 461231 464318 461814 های دولمی ر ایه فذاری

 464414 464121 464821 461431 464833 4 461443 464111 464122 464313 464422 روابط  یا ی

 461311 464143 464141 461832 4 461438 461241 461433 464132 461214 464833 های  لی صنعمی یا ت

 464138 464143 461218 4 464133 464113 464218 461141 464131 461231 464381 های فمرکا ها و تعرزهه ینهکاهش 

 464411 464411 4 46413 464411 464131 464141 464143 464411 46413 461111 کیفیت و قیمت تکنولو ی

 464313 4 461311 46441 464184 464481 464134 464143 464184 464124 464382 پیچیدفی تکنولو ی

 4 464411 464382 464382 46433 464481 464133 464413 464381 464131 46412 زیر اخت های  خت از اری و الرم از اری

 در این فام آلفا را در  اتریس روابط  سمبیم ضرس  ی کنیم.
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 . گام سوم : ماتریس شدت ممکن )معکوس(4جدول 
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 461331 464111 462333 461213 464122 464381 461411 461311 462313 461112 161341  نابع  الی

 462338 464132 463383 461313 461342 461438 461118 462118 462841 161343 462138 رقابت پذیری

 464314 464211 464113 4644 464312 464213 464413 464333 164484 464134 464848  نابع االساالی

 462233 464418 461148 464338 464141 464111 46113 16433 46281 461218 461834 تصمیما  راهبردی  دیراا

 463318 464111 462341 461328 461384 461443 161113 463111 463413 461314 463323 های دولمی ر ایه فذاری

 461813 464438 46218 462438 461441 164144 461848 462411 461412 461388 461813 روابط  یا ی

 463311 464113 462831 463233 164313 461343 462442 46341 462131 462122 462338 های  لی صنعمی یا ت

 461313 46433 462141 161433 464842 46121 46114 462318 461334 462131 462 های فمرکا ها و تعرزهکاهش ه ینه

 461813 464111 161434 461113 464313 464141 461412 461313 461813 46113 462321 کیفیت و قیمت تکنولو ی

 461443 164231 462483 464314 464311 464311 464331 464843 46488 464123 461333 پیچیدفی تکنولو ی

 161448 464141 462424 461133 464344 464331 464821 461413 461333 464381 461118 زیر اخت های  خت از اری و الرم از اری

 بد ت  ی آید I-Mاین  رحله  حا به  اتریس شد   مکن از روابط  سمبیم و غیر  سمبیم ا ت که به صور   عکوس 
 

 . گام چهارم : ماتریس روابط کل یا شدت روابط مستقیم و غیر مستقیم5جدول 

  اتریس روابط کل
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 طری 

(R) 

 16382 461331 464111 462333 461213 464122 464381 461411 461311 462313 461112 461341  نابع  الی

 261312 462338 464132 463383 461313 461342 461438 461118 462118 462841 461343 462138 رقابت پذیری

 461128 464314 464211 464113 4644 464312 464213 464413 464333 464484 464134 464848  نابع االساالی

 164814 462233 464418 461148 464338 464141 464111 46113 46433 46281 461218 461834 تصمیما  راهبردی  دیراا

 264133 463318 464111 462341 461328 461384 461443 461113 463111 463413 461314 463323 های دولمی ر ایه فذاری

 161343 461813 464438 46218 462438 461441 464144 461848 462411 461412 461388 461813 روابط  یا ی

 26181 463311 464113 462831 463233 464313 461343 462442 46341 462131 462122 462338 های  لی صنعمی یا ت

 161331 461313 46433 462141 461433 464842 46121 46114 462318 461334 462131 462 های فمرکا ها و تعرزهکاهش ه ینه

 161311 461813 464111 461434 461113 464313 464141 461412 461313 461813 46113 462321 کیفیت و قیمت تکنولو ی

 463113 461443 464231 462483 464314 464311 464311 464331 464843 46488 464123 461333 پیچیدفی تکنولو ی

زیر اخت های  خت از اری و الرم 
 از اری

461118 464381 461333 461413 464821 464331 464344 461133 462424 464141 461448 163431 

  263413 161114 26138 264343 163131 463311 16414 161111 263833 461131 262443 (J موالی )

بد ت  M(I-M) عکوس  -این  رحله  حا به  اتریس شد  السبی از روابط  سمبیم و غیر  سمبیم )روابط کل( ا ت که به صور  
  ی آید.
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 گام پنجم : ماتریس شدت روابط غیر مستقیم. 6جدول 
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 461124 46433 461111 464834 464341 464411 464113 461434 461143 464844 461341  نابع  الی

 461144 46443 461313 461244 464123 464113 461448 461413 461111 461343 461113 رقابت پذیری

 464433 464133 464331 46438 464223 464181 464282 464433 464484 464318 464482  نابع االساالی

 461411 464323 461123 464814 464341 464443 464111 46433 464331 464181 461144 تصمیما  راهبردی  دیراا

 461138 464333 461321 461343 464842 464188 461113 461313 461833 461341 461111 های دولمی ر ایه فذاری

 461333 464311 461333 461442 464313 464144 4648 461341 46133 461413 461431 روابط  یا ی

 461333 464312 46223 461444 464313 464811 461133 46131 462444 461343 462143 های  لی صنعمی یا ت

 461214 464388 461383 461433 464143 464343 464813 461211 461338 464314 461414 های فمرکا ها و تعرزهکاهش ه ینه

 461341 46431 461434 464321 464318 464313 464111 46121 461333 461441 461213 کیفیت و قیمت تکنولو ی

 464184 464231 464148 464333 464321 46423 464412 464142 464131 464333 464811 پیچیدفی تکنولو ی

زیر اخت های  خت از اری و الرم 
 از اری

461448 46483 464334 464341 464128 46443 464414 464111 461442 464284 461448 

 بد ت  ی آید M^2(I-M)این  رحله  حا به  اتریس شد  السبی از  غیر  سمبیم ا ت که به صور   عکوس 
 
 

 . گام ششم: نتیجه7جدول 

 R J R+J R-J المیجه
 16113 36141 16414 26181 های  لی صنعمی یا ت

 164312 361344 163131 264133 های دولمی ر ایه فذاری

 463238 368381 161114 261312 رقابت پذیری

 464221 364314 161111 161331 های فمرکا ها و تعرزهکاهش ه ینه

 -461413 4612 263833 161311 کیفیت و قیمت تکنولو ی

 461134 261813 463311 161343 روابط  یا ی

 -461248 368883 263413 16382  نابع  الی

 -461483 363111 264343 164814 تصمیما  راهبردی  دیراا

 -468112 363483 262443 163431 زیر اخت های  خت از اری و الرم از اری

 463333 163131 461131 463113 پیچیدفی تکنولو ی

 -163432 261143 26138 461128  نابع االساالی

 روابط  ولفه های  دل الی  به شکل زیر تر یم  ی فردد:المودار 
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 . نمودار اثرگذاری عوامل مؤثر بر موفقیت انتقال تکنولوژی با رویکرد اقتصاد مقاومتی در صنعت نفت و گاز1شکل 

 
عوا ل اثرفذار ا ت و هر  (، از الظر تعداد، بر بیشمرینR-J، هر عا لی که در باالترین البطه از  دل قرار داشمه باشد )1در المودار شکل 

(، از الظر شد ، بیشمرین تاثیر را بر  ایر عوا ل داشمه ا ت. المایج المودار الشاا R+Jعا لی که در  مت را ت  دل قرار فرزمه باشد )
عا ل، دو های  لی صنعمی در باالی  دل قرار دارد. بنابراین بر تعداد بیشمری از عوا ل اثرفذار ا ت. پس از این  ی دهد که  یا ت
های دولمی و روابط  یا ی بر تعداد بیشمری از عوا ل اثرفذار  ی باشند. همچنین کیفیت و قیمت تکنولو ی در عا ل  ر ایه فذاری

را ت ترین البطه  دل قرار دارد که از الظر شد  اثرفذاری در جایگاه الخست ا ت. همچنین دو عا ل  نابع  الی و رقابت پذیری الی  
 بعدی قرار فرزمه االد.در جایگاه های 

 
 
 

 بندینتیجه و جمع
اقمصاد  باو می  فهو ی ا ت که در پی  باوم  ازی، بحراا زدایی و تر یم  اخمارها و الهادهای زر وده و الاکارآ د  وجود  

م چنین اقمصادی  طرح  ی شود، که قطعا باور و  شارکت همگاالی و اعمال  دیریت های عبایی و  دبرااله، پیش شرط و ال ا
 وضوعی ا ت. اقمصاد  باو می کاهش وابسمگی ها و تاکید روی   یت های تولید داخل و تاش برای خود اتکایی ا ت. با ظهور 
االباس ا ا ی، شکل جدیدی از حکو ت در دالیا پدیدار شد که بنای  ازفاری با قطب قدر  ا مکبار را الداشمه و به  بارزه با ا مکبار 

حکو می آا هم در نطبه خاور یااله که از لحاظ اقمصادی و  ئوپلیمیکی دارای اهمیت بسیار زیاد ا ت، باعث شد  پرداخت. ظهور چنین
که الظام ا مکبار جهاالی با تمام قوا به  بارزه با االباس برخی د. با پایاا یازمن جنگ و عدم پیروزی ا مکبار در ز ینه های الظا ی، 

یکی از این عرصه ها که خصوصاً در  ال های اخیر با تهاجما  فسمرده همراه بوده ا ت،  تهاجما  به عرصه های دیگر کشیده شد.
عرصه اقمصادی ا ت. بنابراین خود االباس ا ا ی  کلف به الوآوری و الظریه پردازی و الگو  ازی در عرصه های جدید اقمصادی 

وهایی ا ت. یکی از این  فاهیم اقمصاد  باو می ا ت )پدازند ا ت. هر کشوری که علم ا مکبار  می ی را برپا کند، الیاز ند چنین الگ
(. در همین را ما الگوی همه جاالبه ای برای  بابله با تحریم ها  ورد الیاز ا ت تا بمواا از طریق عمل 1333غیرعا ل اقمصادی کشور، 

الیا در صنعت الفت و فاز ا ت. صنعت الفت و به آا، به اهداف  د الظر د ت یازت. یکی از این الگوها تاش برای اخذ تکنولو ی روز د
فاز یکی از صنایع تکنولو ی بر در دالیا ت که رشد آا  رعت چشمگیری دارد. چناالچه ایراا المواالد تکنولو ی  ورد الیاز خود را به 

 در می و با  وزبیت خریداری و پیاده  ازی الماید، ه ینه های ف اف  الی و  عنوی زیادی را  محمل  ی شود.



تکنیک بررسی عوامل موثر بر موفقیت انتقال تکنولوژی با رویکرد اقتصاد مقاومتی در صنعت نفت و گاز با استفاده از  قاسم زاده و همکاران:

DEMATEL  وANP  

 

 دیراا و  سئوالا االمبال تکنولو ی در صنعت الفت و فاز پیشنهاد  ی شود:به  
به دلیل وجود تحریم ها حمی در شرایط پس از برجام، بی اعممادی کشورهای صاحب تکنولو ی به  ر ایه فذاری  سمبیم در  -

مبیم داالش از کشورهای صاحب ایراا، هراس از  ر ایه فذاری  شمرک و ... ا ت که  وجب  ی شود ایراا المواالد به کسب  س
تکنولو ی دلخوش باشد و باید با تحبیق و تو عه و ا مفاده از روش های  هند ی  عکوس به زرایند تولید تکنولو ی د ت یابد. 

بخشند. این روش  ی هند ی  عکوس یکی از روش هایی ا ت که شرکمها با به کارفیری آا، زرایند تکوین  حصول خود را  رعت 
تر از کشورهای پیشرزمه هسمند و رهای در حال تو عه چوا ایراا که از الظر داالش طراحی  حصول و زناوری تولید عببدر کشو

همچنین تحریم های صور  فرزمه  وجب شده ا ت که د مر ی ایراا به  نابع تکنولو ی  حدود شود، پا خی به از ایش تواا 
 نطبی و  یسمماتیک برای تعیین  ی اا کمبود اطاعا  زنی برای پشمیباالی از طراحی و تسریع زرایند تکوین ا ت. ایجاد یک روش 

 نسجم برای تکمیل این اطاعا ،  جموعه عملیاتی ا ت که در زرایند  هند ی تولید یک  حصول و  پس االجام یک کار تیمی 
مای تشخیص  ی اا کمبود آا و  پس رزع این پیوالدد.  طحی از اطاعا  زنی  ورد الیاز که کلیه تاشها در را  ی عکوس به وقوع 

شود. به رغم ظرازت و الیاز به دقت بسیار زیاد در  هند ی  عکوس، کاهش ز اا  یکمبود اطاعاتی ا ت، بسمه اطاعا  زنی الا یده 
 عملیا  ا ری بسیار  هم در این ز ینه ا ت.

در اولویت باالی روش های االمبال تکنولو ی قرار دهند. در این به  دیراا پیشنهاد  ی شود روش حق ا میاز یا خرید لیساالس را  -
روش  از اا فیرالده تمام یا بخشی از حبوق زناوری را که  معلق به  از اا دیگری ا ت در قبال پرداخت  بلغی یا ارائه خد اتی 

 مفاده از الام و اعمبار شرکت  الک زناوری دریازت  یکند. در این روش  از اا فیرالده زناوری عاوه بر تسلط بر زناوری  ورد الظر با ا
(. این روش با توجه به  حدودیت های  وجود در  ر ایه فذاری  نطبی تر 1334به عرضه  حصول در بازار اقدام  ی الماید )شهیدی، 

واا چنداا از دو روش  ر ایه فذاری  شمرک و  ر ایه فذاری خارجی ا ت. به خصوص با توجه به رویکرد اقمصاد  باو می المی ت
 روی حضور کشورهای خارجی به طور  سمبیم برالا ه ری ی المود و باید حمی اال کاا از برالد و اعمبار این شرکت ها ا مفاده کرد.
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