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  دهیچک
هاي فراوان داخلی و خارجی در این صنعت، میزان وابستگی فناورانه  گذاري با وجود سرمایه. بر و بااهمیت در اقتصاد ایران است صنعت گاز صنعتی فناوري

ورانه کمی در این صنعت به ها کاهش چندانی نداشته و به بیانی دیگر یادگیري فنا صنعت گاز ایران به خارج از کشور طی چهار دهه گذشته در بسیاري بخش
هایی با خبرگان صنعت گاز  مصاحبه ،براي این منظور. حاضر به دنبال بررسی عوامل ناکامی یادگیري فناورانه در صنعت گاز است مقاله. وقوع پیوسته است
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  1مقدمه -1

یادگیري فناورانه براي کشورهاي در حال توسعه داراي 
ضعف تاریخی این ]. 3-1[اهمیت و ضرورتی مضاعف است 

هاي فناورانه، شکاف فناوري است که  بعد قابلیتکشورها در 
1در پیشینه تئوري همپایی فناورانه

به تفصیل در خصوص آن  2
رویکرد همپایی فناوري به ]. 4[سخن گفته شده است 
پردازد که کشورهاي در حال توسعه  توصیف این موضوع می

                                                 
ö DOI: 10.22034/jstp.2017.9.4.538199 

 H_nilforoushan@sbu.ac.ir :دار مکاتبات نویسنده عهده * ⊕
12- Technology Catch-up 

هاي  توانند از طریق جذب و پذیرش فناوري چگونه می
یافته با آن کشورها همپا شده و چگونگی  کشورهاي توسعه

رو،  از این .]6و5[هاي فناورانه را یاد بگیرند  ایجاد قابلیت
یادگیري فناورانه براي کشورهاي در حال توسعه به خصوص 

 .در صنایع کلیدي حائز اهمیت است

با توجه به اهمیت موضوع، مطالعات بسیاري به بررسی 
فرآیندهاي یادگیري فناورانه در کشورهاي در حال توسعه 

با این حال، عبور از مرحله تقلید و رفتن به ]. 3[اند  پرداخته
مرحله نوآوري که الزمه آن دستیابی به توان یادگیري فناورانه 
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است ) اکتساب و جذب دانش موجود و خلق دانش جدید(
براي کشورهاي در حال توسعه و صنایع راهبردي آنها آسان 

رغم  نشانه این دشواري هم آن است که علی]. 4[نیست 
هاي بسیار در زمینه یادگیري و همپایی فناورانه در این  تالش

کشورها، نرخ موفقیت چندان باال نبوده و این فرآیندها در 
با این . اند اندهبسیاري موارد به شکست انجامیده و ناکام م

عواملی سبب علل و پرداختن به این سؤال که چه  اوصاف،
یادگیري فناورانه در کشورهاي در حال توسعه  ماندن ناکام
  .کند پیدا میشود اهمیت  می

از سوي دیگر به دلیل وابستگی باالي اقتصاد جهانی، صنعت 
نفت و گاز همواره منبع اصلی رشد اقتصادي و خلق 

د براي کشورهاي دارنده این منابع بوده هاي جدی فرصت
ایران نیز طی صد سال گذشته به منافع حاصل از نفت . است

و گاز وابستگی داشته و درآمدهاي اقتصادي باالیی هم از آن 
شرکت  2016بر اساس گزارش سال . کسب نموده است

انگلیسی بریتیش پترولیوم، ایران رتبه نخست حجم منابع 
هاي گذشته  این منابع طی دهه. راستگازي در جهان را دا

هاي آتی نیز  موتور محرك اقتصاد ایران بوده و در دهه
هر نوع شکست و . توانند فرصت رشد بیشتر را فراهم کنند می

وقفه در این صنعت، سطح درآمدهاي ملی را به شدت تحت 
هاي اقتصادي جدید براي  تأثیر قرار داده و مانع خلق فرصت

ابراین توسعه این صنعت براي ایران از شود و بن کشور می
از آنجا که صنایع نفت و گاز . اولویت باالیی برخوردار است

تواند سبب توقف  محورند ضعف فناوري می صنایعی فناوري
با وجود حجم باالي . و وابستگی آنها به دیگر کشورها شود

گذاري در صنعت گاز، لیکن تاکنون یادگیري فناورانه  سرمایه
از میان حدود . ر این صنعت به وقوع پیوسته استاندکی د

هاي مورد نیاز این  میلیون قطعه یا امکانات و فناوري 5/2
شود که  آنها از منابع خارجی تأمین می% 70صنعت، نزدیک به 

با توجه به میزان ]. 7[ارزشی بالغ بر هفت میلیارد دالر دارد 
اي ه گذاري باالي وابستگی کشور و حجم باالي سرمایه

خارجی در این بخش، این پرسش جاي طرح دارد که علل 
حاضر  مقالهناکامی یادگیري فناورانه در این صنعت کدامند؟ 

به دنبال بررسی و استخراج عوامل ناکامی یادگیري فناورانه در 
صنعت گاز ایران و ارائه راهکارهاي سیاستی جهت رفع این 

  .موانع است

  پیشینه نظري -2
  یادگیري فناورانه ها و قابلیت 1- 2

توسعه  و بوده صنعتی توسعه گرو امروزه در کشورها توسعه
یک  نیازمند فناوري توسعه. است فناوري به وابسته نیز صنعت
به عنوان  آن از که است هایی قابلیت و تمهیدات سري
بودن  اي پایه و مهم. شود می یاد فناورانه هاي قابلیت
ویژه  به -نوآورانه  فعالیت نوع هر براي فناورانه هاي قابلیت

در  دلیل همین به و بوده تأکید مورد -محور  فناوري صنایع در
مطالعات فراوانی  ].8[ها قرار گرفته است  کانون توجه دولت

هاي فناورانه نیازمند یادگیري  اند که انباشت قابلیت نشان داده
ها ظرفی  اگر فرض کنیم که بنگاه]. 11و10و9[فناورانه است 

هاي فناورانه دارند که در طول زمان سطح این ظرف  از قابلیت
شود فرآیند یادگیري فناورانه مانند متغیر  باال آمده و پر می

هر چه سرعت یادگیري فناورانه در . ین سطح استافزاینده ا
هاي فناورانه سازمان هم  یک سازمان بیشتر باشد ظرف قابلیت

اي نیز  البته این ظرف داراي نرخ کاهنده. شود زودتر پر می
باشد  هست که همان نرخ تحوالت فناوري در صنعت می

یافته، تولیدکنندگان اصلی فناوري از  کشورهاي توسعه]. 12[
در حالی که کشورهاي در حال . وتوسعه هستند ریق تحقیقط

ترین واردکنندگان و کاربران فناوري هستند که  توسعه، اصلی
هاي فناورانه خود را توسط یادگیري از طریق استفاده  قابلیت

  ].13[دهند  هاي وارداتی، توسعه می ازفناوري
 یادگیري در واقع فعل انسان است که اطالق آن به بنگاه یا

با اطالق فوق، این . پذیرد صنعت با مسامحه صورت می
یادگیري سازمانی مفهومی . گیرند ها هستند که یاد می بنگاه

از  که هاي مختلفی دارد شده است که ابعاد و جنبه شناخته
از این جهت، یادگیري . ، یادگیري فناورانه استآنهاجمله 

ست که هایی در سازمان ا فناورانه، فرآیند تجمیع قابلیت
خطاهاي مربوط به اقدامات فناوري در سازمان را کاهش 

برداري از فناوري،  انتخاب، انتقال، جذب و بهره. دهد می
رخ ]. 12[ها هستند  مصادیقی از اقدامات فناوري در سازمان

شود که در  دادن خطا در هر یک از این تصمیمات سبب می
هاي  مرحله انتخاب فناوري، شناسایی و انتخاب فناوري
هاي  وارداتی به درستی صورت نگیرد و مثالً برخی فناوري

وارداتی با الزامات و شرایط خاص محیطی کشور سازگار 
هاي  برخی واحدهاي صنعتی بر اساس فناوري. نباشند



  1396زمستان ، 4، شماره نهمفناوري، سال  و فصلنامه سیاست علم؛ خواه، سوما رحمانی فروشان، مهشید غفارزادگان، صادق پیمان هادي نیل

      33 

بعضی . اندازي شدند نشده و منسوخ خارجی راه اثبات
ها به دلیل استفاده از فرآیندهاي ناکارآمد انتقال و  سازمان

برداري ناقص از فناوري  تعدادي نیز به دلیل جذب و بهره
همچنین در فرآیند توسعه و . هایی گزاف شدند متحمل هزینه

ها به  رغم آنکه انتقال برخی فناوري سازي فناوري، علی بومی
هاي عملیاتی رخ داده اما هنوز  کرات در اجراي پروژه

توان داخلی سازي آنها و اقدام به ساخت موارد مشابه با  بومی
در فرآیندهاي یادگیري فناورانه، سازمان . محقق نشده است

هاي موجود خود را توسعه و بهبود داده  محور قابلیت فناوري
یادگیري فناورانه  1به نظر داجسون]. 14[کند  و نوسازي می

ها که دانش را درون فرهنگ خود  روشی است براي شرکت
رآیی سازمان از طریق خلق و سازماندهی نموده و با بهبود کا

هاي نیروي کار، سبب سازگاري سازمان با  توسعه مهارت
هاي اخیر، یادگیري  طی سال]. 15[تغییرات محیطی شوند 
ها هم اهمیت زیادي پیدا کرده چرا که  فناورانه در سطح بنگاه
پذیر نبوده  هاي فناورانه در یک بنگاه امکان خلق تمامی قابلیت

تقویت مزیت رقابتی و توان  ها براي کسب و و بنگاه
هاي  هاي فناورانه بنگاه آفرینی بیشتر به جلب قابلیت ارزش

یادگیري ]. 16[باشند  دیگر از طریق یادگیري نیازمند می
ها توانایی بیشتري براي  شود بنگاه فناورانه همچنین سبب می

و نیز مسیر دستیابی آنها ] 17[انطباق با محیط متغیر پیدا کنند 
در ]. 18و4[یت نوآوري فناورانه تسریع و تقویت شود به قابل

در هر  - ها  مجموع باید گفت که یادگیري فناورانه براي بنگاه
  .آفرین است جذاب و ارزش -زمینه اقتصادي 

توان یادگیري را به یک صنعت  می ،در سطحی باالتر
در . نیز منسوب کرد) هاي رقیب یا مکمل اي از بنگاه خوشه(

میالدي و ابتداي طرح مفاهیم فوق، این  90ا ت 70هاي  دهه
هاي فناورانه در  حوزه عمدتاً بر روي مسیرهاي تجمیع قابلیت

هاي  در سال]. 19[سطح صنایع و کشورها متمرکز بوده است 
بعد سیر مطالعات و تحقیقات به این سمت گرایش یافت که 

هاي فناورانه و  بتوان رابطه بین مسیرهاي تجمیع قابلیت
اگر . ها جستجو نمود ندهاي یادگیري را در سطح بنگاهفرآی

هاي فناورانه تعبیر نمود  بتوان یادگیري را همان تجمیع قابلیت
هاي ذیل یک  توان ماحصل این یادگیري در سطح بنگاه می

در ادامه این . صنعت را هم یادگیري در سطح صنعت نامید

                                                 
1- Dadgson 

آمده مقاله هر جا سخن از یادگیري در سطح صنعت به میان 
اي است که در  هاي فناورانه منظور، حاصل جمع قابلیت

بر این اساس بخش مهمی از یادگیري، . اند صنعت گرد آمده
هاي یک صنعت و بخشی از آن هم در رابطه  در درون بنگاه
هر چند در مورد . یابد ها تجسم و معنا می بین این بنگاه

رت یادگیري فناورانه در سطح صنعت، مطالعات اندکی صو
اند که  گرفته با این حال همین مطالعات اندك نشان داده

اي اثربخش  تواند اقتصاد صنایع را به شیوه یادگیري فناورانه می
  ].23-20[بهبود بخشیده و تقویت نماید 

  دالیل ناکامی در یادگیري فناورانه 2- 2
ناکامی در یادگیري را براي کشورهاي در حال توسعه  2کوپر

به گفته وي، یادگیري در این کشورها . کند میامري رایج تلقی 
این . شود بیش از کشورهاي صنعتی با ناکامی مواجه می

هاي  موضوع، رویکرد جعبه سیاه به تولید فناوري در شرکت
دهد که از طریق  کشورهاي در حال توسعه را نشان می

هاي مربوط به حق لیسانس، فناوري را دریافت  نامه موافقت
ها ممکن است در صورت انتقال فناوري  شرکتاین . کنند می

از چگونگی کار با آن فناوري آگاهی نداشته باشند که این امر 
گذاري کشورهاي در حال توسعه  تواند دلیل عدم سرمایه می

با این حال، چندان به مسئله ]. 24[در زمینه یادگیري باشد 
تنها  دالیل و علل ناکامی در یادگیري فناورانه پرداخته نشده و

اند که از آن جمله  معدود مطالعاتی به بررسی آن پرداخته
از نظر . اشاره داشت 4و الل 3توان به مطالعات کوپر، کیم می

ها، عدم سازماندهی  کوپر عدم تخصیص منابع درون شرکت
هاي  توانند زمینه دقیق و نبود شرایط نهادي مناسب خارجی می

وامل اثرگذار بر یادگیري کیم ع. ناکامی یادگیري فناورانه باشند
شود را به دو دسته  که نبود آنها سبب ناکامی در یادگیري می

) سطح فرابنگاه(و عوامل خارجی ) سطح بنگاه(عوامل داخلی 
عوامل داخلی شامل مالکیت شرکت، آموزش، . کند تقسیم می

ها، استراتژي شرکت و  سرمایه انسانی، کارآفرینی، مشوق
هاي  خارجی دربرگیرنده ویژگی ساختار سازمان و عوامل

هاي دولتی، تقاضاهاي محلی،  صنعت، ساختار بازار، سیاست
الل نیز سه دسته عامل ]. 25[باشد  ساختار نهادي و فرهنگ می

ها، بازارها و نهادها را به عنوان عوامل مؤثر بر یادگیري  مشوق

                                                 
2- Cooper 
3- Kim 
4- Lall 
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گیرد که ضعف هر یک از آنها، ناکامی در یادگیري  در نظر می
این سه دسته عامل نیز عموماً در سطح ]. 26[دنبال دارد  را به

به طور کلی، مجموعه علل . گیرند فرابنگاه یا صنعت قرار می
توان در سه  شده ناکامی در یادگیري فناورانه را می شناخته

  :دسته ذیل احصاء نمود
  عوامل سطح بنگاه: دسته اول ×

در سطح  ترین دالیل شکست یادگیري فناورانه برخی از مهم
  :بنگاه عبارتند از

عدم تناسب جنس دانش هدف با سطح و عمق ظرفیت  -
  جذب بنگاه

 پائین بودن سطح پایه دانشی بنگاه -

انگیزه کافی بنگاه براي تالش در جهت ارتقاء وجود عدم  -
  ظرفیت جذب

  عوامل سطح نهادي: دسته دوم ×
عوامل ترین دالیل شکست در یادگیري فناورانه از منظر  مهم

سطح نهادي که با اثرگذاري بر نهادها یا روابط میان آنها سبب 
  :توان چنین برشمرد شوند را می ضعف یادگیري در بنگاه می

  عدم وجود منابع کافی یا نهادهاي مؤثر در یادگیري -
ناسب غیرمت یکیفیتداراي یا و ارتباطات غیرمؤثر، غیرکارآمد  -

  با راهبرد
  ش تعاملعدم وجود شناخت و دان -
  عدم انگیزه براي برقراري ارتباط -
  قواعد بازي نادرست و ناکارآمد -
  عدم اعتماد میان بازیگران -
  ها و موانع زیاد براي ورود به شبکه قفل شدن شبکه -
  ها گستردگی شبکه -
ریسک سرریز (سطح دانشی بسیار نزدیک به هم  -

  )کمبود منابع نوآوري و تنوع دانشی/دانش
کاهش و (دانشی بسیار دور از هم در محیط نهادي سطح  -

  )قطع ارتباطات
  هاي نامناسب براي تبادل دانش کانال -
  عوامل سطح کالن: دسته سوم ×

شکست که در فضاي کالن پیرامونی بروز ترین دالیل  از مهم
اي  زمینه مطرح و از طریق اثرگذاري بر شرایط کلی و پیش

توان به این عوامل  د میشو سبب ضعف یادگیري در بنگاه می
  :اشاره کرد

  عدم وجود اطالعات کافی و یا عدم شفافیت در حوزه کالن -
  نبود ذهنیت و یا اطالعات درست از سطح مطلوب فناورانه -
  گیري عدم دسترسی به اطالعات براي تصمیم -
  هاي عمومی ضدانگیزاننده یادگیري سیاست -
  هاي کالن عدم کفایت زیرساخت -

توان عوامل سطح  عوامل سطوح نهادي و کالن را میدو دسته 
  .صنعت نامید

  
  شناسی تحقیق روش -3

در این مطالعه از رویکرد تحقیق کیفی و روش تحلیل محتواي 
تحلیل محتواي کیفی روشی براي . کیفی استفاده شده است

هاي متنی است که از طریق  تفسیر ذهنی محتواي داده
سازي یا طراحی  ، کدبندي و تممند بندي نظام فرآیندهاي طبقه
در این ]. 27[گیرد  شده مورد استفاده قرار می الگوهاي شناخته

پژوهش از رویکرد تلخیصی براي تحلیل محتواي کیفی 
استفاده شده که در این رویکرد، تحلیل داده با جستجوي 
کلماتی مشخص به صورت دستی یا کامپیوتري آغاز و واژگان 

با این . شود ح مشخص، محاسبه میپرشماري براي هر اصطال
خواهد بداند که واژه مورد نظر چه به صورت  کار محقق می

مستقیم و چه غیرمستقیم به چه تعداد و توسط چه کسانی به 
سازي رمزها بپردازد  کار برده شده تا بر اساس آنها به مضمون

هاي  آوري اطالعات، مصاحبه به منظور جمع]. 28[
. جمعی از متخصصان صورت پذیرفتساختاریافته با  نیمه

جامعه آماري، صنعت گاز انتخاب شده که چهارده نفر از 
متخصصان این صنعت به عنوان نمونه براي مصاحبه انتخاب 

گیري هدفمند بوده که در  ها نمونه روش انتخاب نمونه. شدند
شده و آگاهانه  آن پژوهشگر با توجه به اهداف تعیین

کرده که در مورد پدیده اصلی  کنندگانی را انتخاب شرکت
ها تا زمانی ادامه پیدا  مصاحبه. اند مورد مطالعه تجربه داشته

کردند که در فرآیند تجزیه و تحلیل و اکتشاف، اشباع نظري 
آمده  1شده در جدول  فهرست افراد مصاحبه]. 29[حاصل شد 

ها ابتدا سؤاالتی که قبالً طراحی شده بودند  در مصاحبه. است
دند و افراد بسته به تخصص و آگاهی خود، به مسئله مطرح ش

عالوه بر . ورود و مطالبی را در خصوص سؤاالت بیان نمودند
شد که گرچه  آن سؤاالت، عموماً نکات دیگري نیز مطرح می

. در حاشیه سؤاالت شکل گرفته بود اما اهمیت بسیاري داشت
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شده پس از ثبت و ضبط، کدگذاري و  هاي انجام مصاحبه
ات مهم آنها در خصوص دالیل عدم موفقیت یادگیري نک

  .فناورانه در صنعت گاز ایران شناخته شد
  
  هاي تحقیق یافته -4
تحلیل وضعیت یادگیري فناورانه در زنجیره ارزش  1- 4

  صنعت گاز
از بعد نظري زنجیره ارزش گاز مجموعه پیوسته فرآیندهایی 
است که از اکتشاف و توسعه میادین گازي تا فروش گاز به 

مجموعه شامل مراحلی به هم  این. گیرد مشتري را دربرمی
پیوسته است که جز در آخر مجموعه، همگی به شکل کالنی 

این مراحل عبارتند از پاالیش، انتقال، توزیع، . بر هستند هزینه
  .سازي دیسپچینگ و ذخیره

شوندگان در ارتباط با وضعیت یادگیري فناورانه در  از مصاحبه
که طی هاي مختلف زنجیره گاز سؤال و مشخص شد  بخش

ده سال اخیر، صنعت گاز ایران در زمینه توانمندي و یادگیري 
فناورانه، از بعد تجهیزات مرتبط با این فرآیندها رشد خوبی 
داشته اما در طراحی و مهندسی فرآیندها توان مطلوبی در 

سازي پاالیشگاه در  هر چند کپی. کشور شکل نگرفته است
ن گازي جدیدي با هاي اخیر انجام شده اما اگر میدا سال

هاي متفاوت پیدا شود صنعت گاز در طراحی با مشکل  ویژگی

در حوزه انتقال نیز طراحی خطوط لوله به . مواجه خواهد بود
در یادگیري، حوزه . گیرد کاري صورت می صورت تیپ و کپی

انتقال از حوزه پاالیش جلوتر است که یکی از دالیل آن 
اورانه در بخش انتقال کمتر تواند این باشد که پیچیدگی فن می
عامل احتمالی دوم هم این است که برنامه توسعه در . است

ها و اهداف آتی نیز نسبتاً روشن  تر و افق حوزه انتقال شفاف
  .بوده است

از طرفی دانش پایه و نیروي انسانی در حوزه انتقال نسبت به 
. پاالیش آمادگی بیشتري براي یادگیري و تجمیع داشته است

درصد طراحی و اجرا به صورت  90در بخش توزیع، باالي 
ترین  ها هم که مهم در زمینه بودارکننده. شود داخلی انجام می

هایی براي  الشاکنون ت ماده وارداتی از خارج کشور است هم
هاي  یکی از مثال. تولید داخلی آنها صورت گرفته است

افزاري است که  یادگیري موفق در این حوزه، بخش نرم
افزاري مشابه نرم افزار اسکادا را در  صنعت گاز توانسته نرم

همچنین گفته شده که در حوزه انتقال، در . کشور تولید کند
صورت گرفته  رشدهایی در کشور PLC1موضوع کنترل و 

توان گفت که  از تمام زنجیره صنعت گاز، مجموعاً می. است
طی ده سال اخیر، سازندگان تجهیزات به نسبت باقی زنجیره 

هایی  توربین یکی از حوزه. اند صنعت، رشد بیشتري داشته
است که در آن یادگیري فناورانه تا حدود زیادي اتفاق افتاده 
                                                 
1- Programmable Logic Controller (PLC) 

  شوندگان از میان مطلعین صنعت گاز مصاحبه) 1جدول 
  تاریخ مصاحبه  سازمان متبوع  مدرك تحصیلی  حوزه تخصص  شونده کد مصاحبه  ردیف

1  A1 14/04/94  شرکت ملی گاز  کارشناسی  پاالیش  
2  A2 14/04/94  دانشگاه  دکتري  پاالیش  
3  A3 14/04/94  شرکت ملی گاز کارشناسی  انتقال  
4  A4 14/04/94  شرکت ملی گاز کارشناسی  توزیع  
5  A5 16/04/94  شرکت ملی گاز کارشناسی  سازي پاالیش و ذخیره  
6  A6 03/05/94  بخش خصوصی کارشناسی  پاالیش  
7  A7 15/04/94  دانشگاه  دکتري  انتقال  
8  A8 15/04/94  بخش خصوصی کارشناسی  توزیع  
9  A9 10/06/94  شرکت ملی گاز کارشناسی  انتقال  
10  A10 08/06/94  بخش خصوصی کارشناسی  انتقال  
11  A11 21/06/94  شرکت ملی گاز کارشناسی  انتقال  
12  A12 24/05/94  بخش خصوصی کارشناسی  گازرسانی  
13  A13 27/05/94  شرکت ملی گاز کارشناسی  گازرسانی  
14  A14 27/05/94  شرکت ملی گاز کارشناسی  دیسپچینگ  
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ي اتفاق نیفتاده و این در اما هیچ رشد LNGدر زمینه . است
حالی است که عمده انرژي آینده دنیا، گاز و نحوه انتقال آن 

بنابراین اگر فعالیتی در این زمینه انجام . خواهد بود LNGهم 
نشود و یادگیري صورت نگیرد کشور در این زمینه دچار 

ماندگی خواهد شد و مجبور است با ناکارآمدترین  عقب
عوامل . یاز را به داخل انتقال دهدها فناوري مورد ن روش

ارائه شده که نشان  2ها در جدول  شده از مصاحبه استخراج
، در ایران هاي صنعت گاز فعالیتاز دهد در کدام مراحل  می

یادگیري اتفاق افتاده و در کدام مراحل، یادگیري فناورانه رخ 
  .نداده است
 مختلف هاي بخش در فناورانه یادگیري رشد عدم یا رشد) 2 جدول

  گاز زنجیره

  حوزه

  مرحله
منبع 

  )شونده مصاحبه(
احداث 

طراحی و (
  )مهندسی

  برداري بهره

 P A1-A4, A6    پاالیش
 P A1-A4, A7, A11    انتقال
 P  P  A1-A4  توزیع

 P A6    دیسپچینگ
 P A1-A4    سازي ذخیره

 
شناسایی و تحلیل موانع و علل ناکامی یادگیري  2- 4

  شرکت گازفناورانه در 
عوامل ناکامی یادگیري فناورانه در صنعت گاز از تحلیل 

هاي کالمی در جدول  ها استخراج و کدگذاري گزاره مصاحبه
  .ارائه شده است 1و شکل  3
  هاي بازخورد در زنجیره ارزش  فقدان حلقه 2-1- 4

آن را در  1این موضوع همان مطلبی است که کریس آرجریس
اي مورد بحث قرار داده  اي و دوحلقه حلقه مدل یادگیري تک

در : افتد طبق این نظریه یادگیري در دو حلقه اتفاق می. است
حلقه اول یادگیري، فرد با مشاهده و کسب اطالعات از دنیاي 
واقعی و مبتنی بر تفکر خود، تصمیمی را اتخاذ و بر اساس 

منجر به بروز نتایجی در دنیاي  کند که در نهایت آن، اقدام می
سپس با ارزیابی نتایج به دست آمده و بر . شود واقعی می

گیري براي  مبناي این ارزیابی، دست به طراحی و تصمیم

                                                 
1- Chris Argyris 

این . شود اقدامات بعدي زده و سبب اصالح تصمیمات می
یابد و  حلقه یادگیري بر مبناي چارچوب ذهنی افراد شکل می

شود در جهت تأیید ذهنیت  میچارچوب ذهنی آنها سبب 
بنابراین اگر . خود تنها اطالعات مرتبط را مشاهده کنند

چارچوب ذهنی فرد واجد اشکال باشد طبیعتاً تغییري در 
در حلقه اول یادگیري، . گیرد تصمیمات وي صورت نمی
ها وجود ندارد و این موارد  فرض آزمون و تغییر ذهنیت و پیش

در کل، یادگیري باید . گیرد میدر حلقه دوم یادگیري صورت 
بر پایه هر دو حلقه یادگیري استوار باشد که در آن صورت 

اول، تغییر در تصمیمات و : افتد دو نوع تغییر اتفاق می
ها و الگوهاي ذهنی  فرض اقدامات فعلی و دوم، تغییر در پیش

  ].30[موجود و دستیابی به تغییرات و الگوهاي ذهنی جدید 
ه صنعت گاز آنچه به وضوح قابل مشاهده در وضعیت زنجیر

ها هم به آن اشاره شده این  است و تقریباً در تمامی مصاحبه
هایی از صنعت  هاي بازخورد در بخش است که اساساً حلقه

این پدیده هر چند ابعاد . اند گاز به درستی شکل نگرفته
مختلف فرهنگی، سازمانی و ساختاري دارد اما نمود برجسته 

توان در ساختارهایی دانست که در مسیر کمک به  آن را می
به عنوان . کنند صنعت براي تقویت یادگیري ایجاد مانع می

مثال در حوزه پاالیش ذخایر گازي میدان پارس جنوبی، دو 
شرکت (مجموعه اصلی در صنعت گاز هستند که یکی از آنها 

وظیفه طراحی و ساخت پاالیشگاه ) نفت و گاز پارس
(EPC) مجتمع گازي پارس (عهده دارد و دیگري  را بر
و  (O&M)برداري از پاالیشگاه  وظیفه بهره) جنوبی
بایست با هم  به شکل منطقی این دو سازمان می. سازي ذخیره

داراي تعامل مستمر رسمی و غیررسمی باشند تا بتوانند مرتباً 
برداري را بر  شرکتی که وظیفه بهره. به هم بازخورد بدهند

باید بتواند به طور منظم به شرکت طراح بازخورد  عهده دارد
داده و او را براي بهبود فرآیندهاي طراحی و مهندسی کمک 

اما این دو شرکت در دورترین وضع ممکن نسبت به . نماید
هم قرار دارند به این معنی که شرکت متولی طراحی و ساخت 
پاالیشگاه، وابسته به شرکت ملی نفت و شرکت متولی 

این جدایی . رداري، وابسته به شرکت ملی گاز استب بهره
سازمانی گویاي این مطلب است که در بخش پاالیش حتی 
همان حلقه اول یادگیري نیز به دلیل بسته نبودن بازخورد 

  .شکل نگرفته و یادگیري فناورانه اتفاق نیفتاده است
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  تعامالت ضعیف با محیط پیرامونی صنعت گاز 2-2- 4
هاي  کند که منابع و توانمندي بیان می 1پروفسور گوالتی

ها به طور روزافزونی در مرزهاي بنگاه  آفرین سازمان ارزش
آفرین، دانش  یکی از این منابع ارزش]. 31[اند  قرار گرفته

هایی که به دنبال یادگیري و  است و به همین دلیل، بنگاه
کسب دانش خصوصاً دانش ضمنی هستند فرآیندهاي مرزي 

ها براي  در واقع یا باید بنگاه]. 32[ دهند قاء میخود را ارت
هاي فناورانه به منابع داخلی اکتفاء کنند  دستیابی به توانمندي

کنندگان خارج از سازمان  و یا از ارتباطات خود با تأمین
دهد براي نوآوري و کسب  مطالعات نشان می. استفاده کنند
]. 33[الزم است هاي فناورانه، هر دو این سازوکارها  توانمندي

ها، کارکردي  به موازات تعریف فرآیندهاي مرزي در سازمان
مرزبانان افرادي . تحت عنوان مرزبانی تعریف شده است
توانند  فهمند و می هستند که جهان پیرامون بنگاه را خوب می

دانش مندرج در محیط را به خوبی دریافت و آن را به زبان 
  ].34[زمان منتشر نمایند مناسب بنگاه ترجمه و در داخل سا

صنعت گاز ایران به نحو تاریخی هیچ گاه از توسعه روابط با 

                                                 
1- Gulati 

هاي محیطی با هدف یادگیري و  عناصر، نهادها و سازمان
در واقع در . ارتقاي توانمندي فناورانه استقبال ننموده است

گرایی و ادغام عمودي، همیشه صنعت گاز  دوگانه تخصص
تواند  گرایی که می داده و تخصص ادغام عمودي را ترجیح می
هاي فناورانه به طور عمیق تر و  سرمنشا توسعه توانمندي

هاي توسعه این صنعت نبوده  تر باشد، محور سیاست جدي
از سوي دیگر، هرجا پاي تعامل با شرکاي خارجی و . است
المللی نیز در میان بوده است، این تعامل به خرید کاالها و  بین

ات فنی و مهندسی از آنها محدود گردیده و تجهیزات، و خدم
هاي  اي با هدف توسعه یادگیري و ارتقاء قابلیت کمتر تجربه

  .فناورانه ایجاد گردیده است
هاي کشورهاي صنعتی علیه ایران منجر به  با این حال، تحریم

اي در صنایع مختلف از جمله  هاي تازه گیري دینامیسم شکل
هاي  ها و عدم ورود شرکت با آغاز تحریم. صنعت گاز شد

هاي ایرانی واجد شرط  اروپایی و آمریکایی، راه ورود شرکت
اقتصاد مقیاس در تولید محصوالت صنعتی و ضمناً داراي 

این . دسترسی به منابع صریح دانش به صنعت گاز باز شد
ها به دلیل داشتن اقتصاد مقیاس، انگیزه مناسب براي  شرکت

  شده هاي انجام کدگذاري مصاحبه) 3جدول 
  )شونده مصاحبه(منبع   هاي کالمی گزاره  )ها تم(ها  مقوله

هاي  عدم تمرکز روي محور توسعه توانمندي
طراحی و مهندسی به عنوان سویه اصلی 

 یادگیري

 A1-A4  نبود ساختار مناسب
 A13  وسوهاي صنعت نبود انتخاب راهبردي در سمت

 A10  عدم تشخیص جهت یادگیري
عدم امکان دسترسی به منابع دانش ضمنی 

  سطح جهانی صنعت گاز در
 A7  عدم دسترسی به منابع یادگیري خارجی

 A7, A9  نبود قراردادهاي خارجی

  تعامالت ضعیف با محیط پیرامونی صنعت گاز
 A5  جدایی سازمانی

 A1-A4, A6  عدم یکپارچگی سازمانی
هاي بازخورد در زنجیره ارزش  فقدان حلقه

  صنعت گاز
 A12  ها بسته عمل کردن و عدم ارتباط با داخلی

 A6  حلقه بسته بازخورد

المللی  هاي بین عدم دسترسی به منابع و آموزش
  براي پرسنل و ظرفیت جذب پائین

ها و مراکز ارتباط با دانشگاه به  نبود پژوهشکده
 A2  خصوص در حوزه پاالیش

 A7  هاي علمی مرتبط در دانشگاه نبود دپارتمان
 A7  دستانه اندك هاي پیش پژوهش

هایی نظیر  سازي در بخش باال یکپارچهپیچیدگی 
 پاالیش و دیسپچینگ

 A6, A13  تر اما با تیراژ باالتر نیاز به فناوري ساده

اي و کاهش تقاضا براي  هاي توسعه افول برنامه
توسعه صنعت و در نتیجه از دست رفتن اقتصاد 

  مقیاس

 A9  صرفه به مقیاس بودن اندازه تقاضا

 A9, A12  در انتقال فناوريهمکاري دولت و بخش خصوصی 
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هاي فناورانه را داشته و  تگذاري در کسب قابلی سرمایه
زمان به دلیل دسترسی به منابع صریح دانش، توانستند با  هم

هاي فناورانه خود را  اتکاء به این منابع تا حدودي قابلیت
ارتقاء داده و ظرفیت جذب و پایه دانش مناسب براي جلب و 

  .جذب دانش بیشتر از شرکاء خارجی را پیدا کنند
آید و  جاي صنعت گاز به چشم نمیاین اتفاقات اما در همه 

هایی از  تنها کانون. همه جا فعال نشده است سازوکار،این 
هاي فعال  اند که شرکت صنعت گاز با این ارتقاء مواجه شده

ها انگیزه و امکان باالبردن ظرفیت جذب خود را  در آن بخش
هاي  ساخت تجهیزات، سطح توانمندي در حوزه مثال. اند داشته

ها است چرا که  به نحو ملموسی باالتر از دیگر بخشفناورانه 
هم مقیاس نیازهاي صنعت در این حوزه، اقتصادي و جذاب 
بوده و هم امکان دسترسی صنعتگران ایرانی به دانش پایه و 

  .مهندسی در این بخش وجود داشته است

عدم امکان دسترسی به منابع دانش ضمنی صنعت  2-3- 4
  گاز در سطح جهانی

به دانشی اطالق ) در مقابل دانش ضمنی(دانش صریح 
شود که به صورت گفتاري یا نوشتاري کد شده و به  می

در مقابل، دانش ضمنی به دانشی . راحتی قابل بازیابی باشد
نهفته است ها  شود که عموماً در اذهان افراد یا سازمان گفته می

در بعد ]. 35[گیرد  و بازیابی آن به سادگی صورت نمی
سازمانی آنچه به صورت فلسفی تحت عنوان یادگیري اتفاق 

افتد یک مارپیچ است و در طی زمان دانش ضمنی به مرور  می
  .شود به دانش صریح تبدیل می

هاي مختلف زنجیره صنعت گاز، وضعیت کشور به  در بخش
متفاوت ) ضمنی/ صریح(بع یادگیري لحاظ دسترسی به من

هایی از زنجیره که منبع دانش به صورت  در بخش. است
صریح باشد قطعاً یادگیري فناورانه با موانع کمتري روبرو 

عوامل مؤثر بر ناکامی 
یادگیري فناورانه در 

 صنعت گاز

هاي بازخورد  فقدان حلقه
 در زنجیره ارزش گاز

تعامالت ضعیف با 
محیط پیرامونی 
 صنعت گاز

عدم امکان دسترسی به دانش 
اي و کاهش  هاي توسعه افول برنامه ضمنی صنعت گاز در سطح جهانی

تقاضا براي توسعه صنعت و از 
 ت رفتن اقتصاد مقیاسدس

عدم تمرکز روي محور توسعه 
هاي طراحی و مهندسی  توانمندي

 به عنوان سویه اصلی یادگیري

سازي در  پیچیدگی باال یکپارچه
هاي پاالیش و  بخش

 دیسپچینگ

المللی  هاي بین عدم دسترسی به منابع و آموزش
 براي پرسنل و ظرفیت جذب پائین

کردن و عدم بسته عمل 
 ها ارتباط با داخلی

 حلقه بسته بازخورد

 جدایی سازمانی

عدم 
یکپارچگی 
 سازمانی

عدم دسترسی به منابع 
 یادگیري خارجی

نبود قراردادهاي 
 خارجی

صرفه به مقیاس بودن 
 اندازه تقاضا

نبود ساختار 
 مناسب

نبود انتخاب 
راهبردي در 

وسوهاي  سمت
 صنعت

عدم تشخیص 
 جهت یادگیري

نیاز به فناوري ساده 
 اما با تیراژ باال

  هاي علمی مرتبط در دانشگاه نبود دپارتمان

هاي  پژوهش
 دستانه اندك پیش

 ها و مراکز ارتباط با دانشگاه به خصوص در حوزه پاالیش نبود پژوهشکده

همکاري دولت و بخش 
 يخصوصی در انتقال فناور

 ها شده از مصاحبه هاي استخراج نقشه تم) 1شکل 



  1396زمستان ، 4، شماره نهمفناوري، سال  و فصلنامه سیاست علم؛ خواه، سوما رحمانی فروشان، مهشید غفارزادگان، صادق پیمان هادي نیل

      39 

در زنجیره این صنعت، بخش تجهیزات از دانش صریح . است
بیشتري برخوردار است چرا که یادگیري در این بخش تا حد 

تحلیل استانداردهاي موجود اتفاق  زیادي از محل مطالعه و
ها و  افتد و حتی در شرایط تحریم هم دسترسی به این نُرم می

در نقطه مقابل در . المللی وجود داشت استانداردهاي بین
هایی مانند پاالیش، حجم عمده دانش فنی در اختیار  بخش

المللی است که براي  دار و بین چند شرکت بزرگ، سابقه
ود ساالنه مبالغ زیادي هزینه کرده و حفاطت از دانش خ

براي . کنند شدیداً از نشت آن به خارج سازمان جلوگیري می
توانند منبع مناسبی  یادگیري حتی قراردادهاي خارجی نیز می

باشند چرا که طرفین براي تعیین حدود و ابعاد قرارداد باید با 
اما در شرایطی که این . هم گفتگوهاي تخصصی داشته باشند

به دالیل مختلف فراهم نیامده از این جهت تاکنون و مکان ا
جدي  هایی نیز دسترسی به منابع دانشی صریح با محدودیت

  .مواجه است
اي و کاهش تقاضا براي  هاي توسعه افول برنامه 2-4- 4

  توسعه صنعت و در نتیجه از دست رفتن اقتصاد مقیاس
شود  میاقتصاد مقیاس در بیانی ساده عاملی است که باعث 

زمان با افزایش میزان تولید آن،  هزینه تولید یک واحد کاال هم
اهمیت اقتصاد مقیاس در این است که در برخی . کاهش یابد
پذیري اقتصادي برخی  تواند عامل توجیه موارد می

  .هاي دیگر باشد ها یا رد و طرد برخی گزینه گذاري سرمایه
داخلی فعال در هاي  در یادگیري فناورانه، بخش عمده شرکت

اند چرا که حجم بازار در دسترس  صنعت گاز ایران ناکام بوده
ها نشان  و نیز مقایسه وضعیت رقبا با حداکثر توان این بنگاه

توانند به سادگی مقیاس تولیدشان را به نقطه  دهد که نمی می
آید  این وضعیت به این دلیل پیش می. بهینه اقتصادي برسانند
ها به بازارهاي خارجی ممکن  ین بنگاهکه امکان دسترسی ا

توانند  کنندگان داخلی نمی ها تولید حتی در برخی حوزه. نیست
این . فناوري یا محصول خود را به مشتري ایرانی هم بفروشند

موضوع البته در صنعت نفت و گاز یک سابقه تاریخی و 
دار دارد و آنچه براي توجیه آن در مقام استدالل مطرح  ریشه
دهندگان فناوري  د این است که تولیدکنندگان و توسعهشو می

هایی که  رو در بخش ایرانی فاقد مرجع و رفرنس بوده و از این
مخاطره وجود دارد خریداران ایرانی حاضر به خرید تجهیزات 

در این صنعت، اقتصاد مقیاس در . یا دانش فنی بومی نیستند

هاي  ي شرکتهاي انتقال و همچنین توزیع تا آن حد برا بخش
. داخلی جذاب بود که در بازار به این سمت سوق پیدا کنند

علت هم آن است که ایران راهبرد انتقال گاز به سراسر کشور 
حتی روستاهاي دورافتاده از طریق خط لوله را انتخاب نموده 

برعکس . و تبعاً در این حوزه اقتصاد بزرگی شکل گرفته است
یش، صرفه اقتصادي به دلیل اي مانند فرآیند پاال در حوزه

هاي گاز چندان  مقیاس وجود نداشته چرا که تعداد پاالیشگاه
هاي معدود نیز در اختیار  زیاد نیست؛ توسعه همین طرح

تولیدکنندگان و طراحان ایرانی قرار نگرفته و همچنین بنابر 
دیگر هیچ طرح توسعه پاالیشگاهی  1407اطالع تا پایان سال 
طبیعی . ار شرکت ملی گاز قرار نداردجدیدي در دستور ک

است در چنین شرایطی انگیزه و مقیاس اقتصادي الزم براي 
توسعه فناوري در بخشی مانند فرآیندهاي پاالیش گاز وجود 

هایی مانند انتقال و توزیع که  مجموعاً در بخش. نداشته باشد
اقتصاد مقیاس وجود داشته یادگیري فناورانه نیز بیشتر اتفاق 

  .اده استافت
المللی  هاي بین عدم دسترسی به منابع و آموزش 2-5- 4

  براي پرسنل و ظرفیت جذب پائین
 "از تقلید تا نوآوري"در کتاب خود با عنوان ) 1997(کیم 
گوید موفقیت بنگاه در یادگیري، وابسته به ظرفیت جذب  می

پایه دانشی : شود بنگاه است که خود به دو عامل مربوط می
بر این اساس، باالبردن . تالش آن براي یادگیري فعلی و شدت
تواند منجر به ارتقاء سطح یادگیري فناورانه  پایه دانشی می

ها  هاي ارتقاء پایه دانشی شرکت یکی از روش. ها شود بنگاه
هاي  در کشورهاي در حال توسعه، انتقال فناوري از شرکت

د به توان اشکال انتقال فناوري هم می. کشورهاي صنعتی است
یا غیرمستقیم ...) واگذاري لیسانس (صورت مستقیم 

. باشد...) جابجایی نیروي انسانی، خرید تجهیزات و (
اي معموالً به چند طریق پایه دانشی خود را  هاي کره بنگاه

آموزش، انتقال فناوري از خارج، تشکیل : دهند ارتقاء می
  .هاي بزرگ خانوادگی و جابجایی نیروهاي کیفی شرکت
عت گاز ایران از ضعف پایه دانشی برخوردار است که صن

گیري و توسعه  هاي این ضعف را باید در فرآیند شکل ریشه
شود این  در مقایسه با کشور کره آنچه مشاهده می. آن دانست

وکارهاي  است که در صنعت گاز ایران، ردي از کسب
رغم وجود  همچنین علی. شود خانوادگی مشاهده نمی
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هاي نفت و شیمی، هنوز  مهندسی در رشتههاي  دانشکده
کرده متناسب و با تمرکز بر عالئق و  تربیت نیروهاي تحصیل

ارتباطات ضعیف با . شود مسائل صنعت گاز ایران انجام نمی
ها و کشورهاي دارنده فناوري نیز انتقال فناوري را با  شرکت
جابجایی نیروهاي . هاي فراوان مواجه نموده است دشواري
شود ولی مراحل و روندهاي اداري  یز هر چند انجام میکیفی ن

مجموعه این عوامل سبب . بر و طوالنی است آن امري زمان
ها، پایه دانشی صنعت ضعیف مانده  شده در بسیاري از بخش

  ].25[اي براي یادگیري فناورانه فراهم نباشد  و زمینه
هایی نظیر  سازي در بخش پیچیدگی باال یکپارچه 2-6- 4
  یش و دیسپچینگپاال

هاي ساده و پیچیده  ها از یک جنبه به دو دسته فناوري فناوري
هاي پیچیده متشکل از چندین مدول  فناوري. شوند تقسیم می

و رشته دانشی هستند و توسعه آنها هم نیازمند دانش 
دهد  تجربه صنعت گاز در ایران نشان می. سازي است یکپارچه

اند  سمت پیچیده حرکت نمودهها از ساده به  که هر چه فناوري
منظور از . میزان یادگیري صنعت در آنها نیز کاهش یافته است

پیچیدگی، پیچیدگی در اجزاء نیست بلکه پیچیدگی در 
هاي پاالیش و  در زنجیره صنعت گاز، بخش. یکپارچگی است

دیسپچینگ بیش از همه نیازمند یکپارچگی است و دقیقاً در 
به میزان کمتري اتفاق افتاده است  همین دو بخش نیز یادگیري

  .اما وضعیت یادگیري در دو بخش انتقال و توزیع بهتر است
هاي  عدم تمرکز روي محور توسعه توانمندي 2-7- 4

  طراحی و مهندسی به عنوان سویه اصلی یادگیري
تواند بر به گردش درآمدن موتور  یکی از عوامل کالنی که می
اثربخشی آن تأثیر بگذارد بخشی و  یادگیري و همچنین سرعت

پاسخ به این سؤال (وسوي یادگیري است  روشن بودن سمت
که بنگاه در ایجاد بیشترین منافع براي خود و کشور چه 

دانشی که کشورهاي در حال ). چیزي را باید یاد گیرد
اي مانند ایران باید کسب کنند دانش طراحی و مهندسی  توسعه
و مهندسی حمایت شود  اگر از اکتساب دانش طراحی. است

هاي دولتی و خصوصی در این  مسیر یادگیري براي شرکت
یکی از دالیلی که صنعت گاز ایران . شود صنعت روشن می

نتوانسته بر موضوع طراحی و مهندسی تمرکز کند این است 
در صورتی . که این صنعت نیازمند یک راهبرد یکپارچه است

هاي  ه سوي شرکتهاي صنعت ب ها لغو و دروازه که تحریم

شود نیاز به این نوع راهبرد هم اهمیت  خارجی گشوده
  .کند بیشتري پیدا می

  
  پیشنهاد اهداف سیاستی -5

چندان  گذاري در نظام پیچیده، چندالیه و نه فرآیند سیاست
از . رشدیافته دیوانی و اداري ایران اصالً کار سهلی نیست

گذاران ارشد  سیاسترو براي کمک به مدیران عالی و  این
هایی که توسط  صنعت گاز، اهدافی براي سیاست

  .شود گذاران ارشد وضع خواهد شد پیشنهاد می سیاست
مقاطع مختلف زنجیره ارزش صنعت گاز ایران به لحاظ پلکان 
تعالی در فرآیند یادگیري فناورانه از وضعیت یکسان و 

ستند و برخی از آنها خیلی عقب ه. مشابهی برخوردار نیستند
اي وضع نمود که بتوانند تقلید  ها را به گونه باید سیاست

. هاي داراي فناوري به عمل آورند موفقی از کشورها و شرکت
در مقابل، برخی دیگر از مرحله تقلید محض عبور کرده که 

هایی به آنها کمک نمود تا به مقلدانی  توان با وضع سیاست می
  .خالق تبدیل شوند

مطالب و مضامینی که از مرور پیشینه، بر اساس مجموعه 
اند  هاي کارشناسی بیرون آمده هاي تخصصی و تحلیل مصاحبه

  :توان موارد ذیل را به عنوان اهداف سیاستی پیشنهاد نمود می
ایجاد سازوکارهاي برقراري رابطه بین نهادهاي  1- 5

بردار با نهادهاي متولی احداث در پاالیش و  بهره
 سازي ذخیره

سازي صنعت گاز، فقدان  خش پاالیش و ذخیرهدر دو ب
هایی که  ها و مجموعه سازوکارهاي بازخوردي بین سازمان

هایی که  ها و بنگاه بردار نهایی باشند با سازمان قرار است بهره
ها هستند باعث شده که  متولی احداث این تجهیزات و پلنت

سازندگان، متوجه اشکاالت طراحی و مهندسی و دیگر 
. حین اجرا که مرتبط با مسئله فناوري هستند نشوند اشکاالت

ها و تدابیر مناسب  براي رفع این اشکال باید با اتخاذ سیاست
کاري تالش نمود که منافع این کنشگران در تعامالت و 

براي تحقق این هدف، دو نوع . تبادالت با یکدیگر تأمین شود
نخست : تواند در دستور کار قرار گیرد سازوکار می

ازوکارهاي سخت، که عمدتاً شامل تغییر ساختارهاي س
هاي ملی نفت و گاز است و همگان  وزارت نفت و شرکت
سازوکار دوم، . بر بودن آن هستند متوجه سختی و زمان
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سازوکارهاي نرم هستند که در چارچوب آنها ضمن اینکه 
شود  هیچ تغییر اساسی در ساختار کالن صنعت داده نشده نمی

ا استفاده از سازوکارهاي نرم و نامحسوس براي اما طرفین ب
  .شوند تعامل و ارائه بازخورد به یکدیگر تشویق می

کنندگان داخلی به منظور  باال بردن تعامالت با تأمین 2- 5
 تبادل ارتباطات، اطالعات و امکانات

هاي باال بردن ظرفیت  بیشتر شدن فرآیندهاي مرزي یکی از راه
در . ها است یادگیري فناورانه شرکتجذب و متعاقباً توان 

تجارب صنعت گاز ایران نیز این موضوع دیده شده که هرگاه 
صنعت گاز درهاي خود را به ) مثالً تحریم(به دالیل خارجی 

کنندگان بومی و ایرانی باز نموده تحوالت و  روي تأمین
آنچه . اتفاقات مثبتی هم در زمینه یادگیري شکل گرفته است

در این خصوص به عنوان یک هدف سیاستی توان  را می
ها به این  باید سویه سیاست. برشمرد دقیقاً همین مسئله است

سمت باشد که زمینه تعامالت و تبادالت بین شرکت ملی گاز 
کننده  هاي تأمین با شرکت) به عنوان بنگاه کانونی این صنعت(

گیري زنجیره  هاي مختلف و زمینه شکل این صنعت در مقیاس
تواند به یکی از اشکال  این تبادالت می. ین فراهم شودتأم
  :گانه ذیل باشند سه
هاي  ها و کیفیت در خصوص چگونگی: اطالعات) الف

مطلوب قطعات، تجهیزات و فرآیندهاي صنعت گاز، حجم 
زیادي از اطالعات به صورت پراکنده داخل شرکت ملی گاز 

ه فعال در همچنین هر بنگا. هاي آن وجود دارد و زیرمجموعه
حاشیه این صنعت نیز به اندازه توان و اندازه در حوزه 

هاي مورد  تخصصی خود داراي حجمی از اطالعات و دانش
تواند به توان  تبادل این اطالعات می. نیاز صنعت است

یادگیري هر دو طرف کمکی جدي نماید ضمن اینکه به 
  .شود گیري واقعی زنجیره تأمین صنعت نیز کمک می شکل
شرکت (در موارد زیادي هر یک از دو طرف : ارتباطات )ب

ها و ارتباطات  داراي لینک) ملی گاز و شبکه پیرامون آن
دار و ارزشمندي هستند که شاید هر یک از آنها براي  دامنه

هاي دانشی و فناورانه طرف مقابل بسیار حیاتی  رفع گلوگاه
تباطات در وضعیت فعلی هیچ معبري براي تبادل این ار. باشند

اي هم براي تبادل آنها  ها و حتی شاید هیچ انگیزه و لینک
هاي سیاستی باید این باشد که  یکی از سویه. وجود ندارد
هاي مناسب براي اطراف مختلف مسئله پیدا کرد  بتوان انگیزه

و معابر مناسبی را نیز تعبیه نمود که از آن طریق آنها بتوانند 
  .ادله نمایندها و ارتباطات خود را مب داده
افزاري طرفین نیز  حتی امکانات فیزیکی و سخت: امکانات) ج

در . براي یادگیري فناورانه داراي مضامین ارزشمندي است
توان فرض کرد که یکی از  این زمینه به طور مثال می

مانند پاالیشگاه گاز سرخون و (هاي گازي کشور  پاالیشگاه
تغذیه خوراك  که به هر دلیل توسط شرکت ملی نفت) قشم
کنندگان  شود به عنوان پایلوت در اختیار تعدادي از تأمین نمی

) ها نظیر کاتالیست(هاي فرآیندي مورد نیاز صنعت  فناوري
اندازي و تأسیس آزمایشگاه مرجع صنعت گاز  راه. قرار گیرد

گذاري و تأمین عمده خود شرکت  نیز اگر چه باید با سرمایه
تواند در باال بردن یادگیري  یملی گاز صورت پذیرد ولی م

 .فناورانه بسیار اثرگذار باشد

اعم از رفع موانع و اقتصاد (ایجاد جذابیت اقتصادي  3- 5
براي بخش خصوصی در جهت یادگیري ) مقیاس
با توجه به (هاي کلیدي و اختصاصی صنعت گاز  فناوري
 )فرآیند/هاي محصول هاي فناوري تفاوت

براي صنعت گاز اهمیتی  در مواردي که موضوع یادگیري
راهبردي دارد ولی مسئله به لحاظ مقیاس اقتصادي در حدي 
نیست که بخش خصوصی انگیزه الزم براي ورود به آن را 

ها با طراحی و  داشته باشد موقعیت مناسبی است که دولت
هاي مناسب یا مقیاس را اقتصادي کرده یا در  وضع سیاست

گذاري بخش خصوصی  رمایهمبادالت، مبالغی هزینه کنند تا س
مقرون به صرفه شود یا اینکه دولت مستقیماً در تولید و 

نمونه این حرکت را شرکت . توسعه فناوري مداخله نماید
ملی گاز در تنظیم قرارداد خرید پنجاه توربین گازي از شرکت 

OTC  تجربه نموده هر چند که این کار باعث شد راندمان
در این زمینه شرکت ملی . بیایدصنعت در خطوط انتقال پائین 

گاز به نمایندگی از دولت با انعقاد قراردادي براي خرید تعداد 
باال و همچنین پذیرش هزینه کاهش راندمان، به یک بنگاه 
ایرانی کمک کرد تا بتواند براي یادگیري فناوري توربین، 

مورد . تنظیمات و تمهیدات الزم را در درون خود ایجاد نماید
گذاري صنعت نفت  یگر در این زمینه، تجربه سیاستمشابه د

  .براي ده قلم کاالي مورد نیاز صنعت است
هاي دارنده فناوري  باال بردن تعامالت فناورانه با طرف 4- 5

 به منظور ارتقاء پایه دانشی و ظرفیت جذب
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هاي صنعت گاز نشان داده که هر چه دسترسی  تجربه
باشد یادگیري آنها هم ها به منابع صریح دانش بیشتر  شرکت

به طور مثال در جایی که دسترسی به استانداردها . خواهد بود
و تفاصیل فنی آنها فراهم هست امکان یادگیري براي 

هاي ایرانی، بیشتر مهیا است اما به هر میزان که منابع  بنگاه
شوند امکان یادگیري نیز کمتر  تر می تر و پنهان دانشی ضمنی

ها و روابطی را پدید  باید بتواند موقعیت گذار سیاست. شود می
آورد که در آن امکان دسترسی و انتقال دانش ضمنی براي 

به خصوص اگر براي این یادگیري، . طرف ایرانی فراهم آید
هاي طراحی و مهندسی پذیرفته شود این  گیري در زمینه جهت

هاي مرتبط خارجی که آمادگی و  ارتباطات باید با شرکت
  .انتقال و یاد دادن دانش مدنظر را دارند اتفاق افتد مندي عالقه

 ارتقاء پایه دانش یکپارچگی 5- 5

سازي کمتري براي  اند اگر درجه یکپارچه تجارب نشان داده
به (صنعت مورد نیاز باشد میزان یادگیري هم بیشتر است 

و برعکس وقتی نیاز به ) عنوان مثال در بخش انتقال
ها نیز از پیچیدگی بیشتري  وريسازي بیشتر و فنا یکپارچه

به عنوان مثال (افتد  برخوردار باشند یادگیري کمتري اتفاق می
سطح پیچیدگی فناوري ). سازي هاي پاالیش و ذخیره در بخش
هایی را توسعه داد  توان سیاست توان کاهش داد اما می را نمی

توان به  می. که پایه دانشی کشور را در این زمینه باال ببرند
سعه نهادهایی اندیشید که به طور تخصصی روي ارتقاء تو

ظرفیت جذب و پایه دانشی کشور در زمینه دانش 
انستیتوهاي . هاي پیچیده کار کنند سازي فناوري یکپارچه

ها  تخصصی که اخیراً با حمایت وزارت نفت در سطح دانشگاه
توانند نهادهاي خوبی  اند می و مراکز پژوهشی تأسیس شده

  .این مأموریت باشند براي تحقق
کمک به ایجاد یا تقویت نهادهایی از نظام نوآوري که  6- 5

 کارکردشان باال بردن پایه دانشی صنعت گاز است

هاي  هاي نوآوري این است که نظام یکی از کارکردهاي نظام
نوآوري باید بتوانند در زمینه خلق و توسعه پایه دانش عمل 

توان با توجه  نوآوري را میهاي  از یک منظر دیگر نظام. کنند
به سه رکن بازیگران، روابط بین آنها و نهادهاي ذیل نظام 

بر این اساس در صنعت گاز، . نوآوري شناخت و تحلیل نمود
توانند نقش  توجه الزم به نهادهاي ذیل نظام نوآوري که می

مؤثري در توسعه پایه دانش صنعت داشته باشند نشده و از 

ها و معیارها وضع صنعت گاز  سنجهاین جهت و در برخی 
. تر است حتی از همتاي خود یعنی صنعت نفت نیز ضعیف

یکی از اهداف سیاستی صنعت گاز باید این باشد که نهادهاي 
الزم را براي توسعه پایه دانش ذیل نظام نوآوري، ایجاد یا 

  .تقویت کند
الذکر و موانع توسعه یادگیري  رابطه اهداف سیاستی فوق

  .خالصه نمود 4توان در جدول  نه در صنعت گاز را میفناورا
رابطه اهداف سیاستی پیشنهادشده با موانع یادگیري فناورانه ) 4جدول 

  در صنعت گاز

ف
ردی

  
  مانع یادگیري فناورانه در صنعت گاز

شماره هدف 
سیاستی 
  پیشنهادشده

  1  هاي بازخورد در زنجیره صنعت گاز فقدان حلقه  1
  2  با محیط پیرامونی صنعت گازتعامالت ضعیف   2

3  
عدم امکان دسترسی به منابع دانش ضمنی 

  صنعت گاز در سطح جهانی
4  

4  
اي و کاهش تقاضا براي  هاي توسعه افول برنامه

توسعه صنعت و در نتیجه از دست رفتن اقتصاد 
  مقیاس

3  

5  
المللی  هاي بین عدم دسترسی به منابع و آموزش

  پائینبراي پرسنل و ظرفیت جذب 
6  

6  
هایی نظیر  سازي در بخش پیچیدگی باال یکپارچه

  پاالیش و دیسپچینگ
5  

7  
هاي  عدم تمرکز روي محور توسعه توانمندي

طراحی و مهندسی به عنوان سویه اصلی 
  یادگیري

4  

  
  گیري نتیجه -6

در این مقاله به بررسی عوامل عدم موفقیت یادگیري فناورانه 
آن در صنعت گاز ایران پرداخته و موانع موجود بر سر راه 

پس از مرور پیشینه یادگیري فناورانه و عوامل مؤثر بر . شد
ارتقاء آن، بر مبناي مدل کیم سؤاالتی استخراج و از طریق 

بر این اساس . هاي مربوطه گردآوري شدند مصاحبه، داده
هفت عامل مهم در شکست یادگیري فناورانه شناسایی و براي 

  .سیاستی متناسب ارائه شدرفع آنها اهداف 
یادگیري فناوري در شرایط کنونی که موانع سیاسی و 

المللی تا حدودي مرتفع و فصل جدیدي از  هاي بین چالش
هاي مطرح و  روابط بین صنعت گاز کشورمان با شرکت
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تواند محور و راهبرد اساسی  نام جهانی آغاز شده می صاحب
این حال براي تحقق با . صنعت براي دور تبادالت جدید باشد

ها در سطوح  ریزي ها و برنامه بایست سیاست این هدف می
بایست  در سطح کالن، نهاد دولت می. مختلف انجام شوند

بتواند براي صنایع منتخب داراي قابلیت رقابت، امکانات و 
هاي حمایتی خاصی باز کند تا بتوانند یادگیري فناوري و  کانال

در این صورت . را بهبود بخشند هاي فناورانه خود توانمندي
به احتمال بسیار زیاد صنعت گاز در کشور ما که داراي یکی 
از بزرگترین ذخایر گازي جهان است یکی از صنایع منتخب و 

تا این انتخاب در سطح کالن رخ . دار خواهد بود اولویت
توان امیدوار بود که اتفاق خاصی رخ دهد و  ندهد نمی

ضرورت دوم در . ادامه خواهد یافتوضعیت به روال کنونی 
سطح کالن، تدوین و تهیه راهبرد همپایی و توسعه صنعتی در 

این راهبرد به لحاظ محتوي داراي . صنایع منتخب است
هاي  ابعادي فراتر از بعد فناوري است ولی توسعه توانمندي

هاي اصلی و اساسی آن خواهد  فناورانه مسلماً یکی از مدول
ترین پیامدهاي راهبرد مذکور هم این است  میکی از مه. بود

هاي اصلی صنعت در زمینه یادگیري  گیري ها و جهت که سویه
توان سازوکارهاي تقویت  مشخص شده و از آن پس می

ها در سطحی خُردتر و  یادگیري را ذیل آن راهبردها و سویه
  .تر تهیه و تنظیم نمود عملیاتی

هبردهاي توسعه ها و را آنچه به عنوان مجموعه سیاست
یادگیري فناوري در مرور پیشینه و تجارب صنعت گاز 

  :توان ذیل سه محور کلی قرار داد مشخص شد را می
  سازي هاي شبکه سیاست) الف
  هاي توسعه و تقویت پایه دانش سیاست) ب
ها و  ساز براي شرکت هاي مشوق و انگیزه سیاست) ج

  مؤسسات اقتصادي
سه محور فوق، یکی از ها ذیل  طراحی و توسعه سیاست

ترین اقداماتی است که در تحقیقات آینده  ترین و مهم ضروري
تواند انجام شود تا جریان یادگیري فناوري در صنعت گاز  می

  .به سطح مورد نظر برسد
  

  سپاسگزاري
اي با همین عنوان و مورد  محتواي این مقاله از محل پروژه

حمایت مالی مدیریت پژوهش و فناوري شرکت ملی گاز 

از  نددان نویسندگان بر خود الزم می. ایران تولید شده است
هاي مدیر محترم پژوهش و فناوري شرکت ملی گاز  حمایت

  .دنایران قدردانی نمای
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Abstract 

Gas industry is a highly important 
technology-driven industry in Iran's economy. 
Despite numerous domestic and foreign 
investments in the industry, it is still 
dependent on foreign countries during 
decades ago. In other words, little 
technological learning has been occurred 
there. The aim of this research is examining 
the technological learning failure in the gas 
industry. For this purpose, the interviews 
were conducted with some gas experts, and 
after coding the interviews, seven factors 
were identified as the impact factors on 
technological learning failure, these factors 
are "lack of feedback loops on gas industry 
value chain, lack of border process between 
gas industry and its environment, lack of 
access to tacit knowledge, lack of economies 
of scale because of the declining development 
programs and demand stability, weak access 
to the international training courses and 
resources, high degree of integration 
complexity and lack of concentration on 
learning strain of design and engineering". 
Finally, at the end of the paper, some policy 
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advices are suggested to overcome these 
failure factors. 
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