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Abstract 

Exploring the Government intervention in 
technology development plays an important 
role in understanding the reasons for the 
success and failure of technology 
development policies. In this paper, an 
analytical framework for discoursive 
construction of government intervention 
rationale goes beyond theoretical rationale. 
Based on this,Using this analytical framework 
and reviewing the important documents 
centered on the eight programs of oil 
ministries and conducting supplementary 
interviews, the Government's intervention 
rationale in the development of upstream oil 
technology in I.R. of Iran has been examined 
by using thematic analysis and discourse 
analysis in the five post-revolutionary period 
in two theoretical rationale and policy idea. 
At the theoretical rationale, intervention in 
this era was more based on structuralist views 
and, in some periods, the introduction of 
neoclassical and institutional views. In this 
paper, the policy idea is divided into two 
dimensions: the governance idea and 
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technical idea. Regarding the dominance of 
exploitation discourse in the oil industry, the 
governance idea is based on the integration 
and directing of the purchase of components 
and equipment for the inward construction 
and transferring technology from foreign 
companies in the form of oil contracts. The 
technical idea of copying and reverse 
engineering of components and equipment 
began in the course of an evolutionary but 
late development of the knowledge and 
technology of field study and development 
and management of development projects. 
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  دهیچک
در این مقاله چارچوب تحلیلی . هاي توسعه فناوري دارد در فهم دالیل موفقیت و شکست سیاستفناوري، نقشی مهم  واکاوي خردمایه مداخله دولت در توسعه

با استفاده از این چارچوب تحلیلی و بررسی اسناد مهم با محوریت هشت . هاي نظري ارائه شده است برساخت گفتمانی خردمایه مداخله دولت فراتر از خردمایه
هاي  یلی، خردمایه مداخله دولت در توسعه فناوري باالدستی نفت در ایران با استفاده از روشهاي تکم مچنین مصاحبهبرنامه وزراي نفت پس از انقالب و ه

در محور خردمایه . تحلیل مضمون و تحلیل گفتمان در پنج دوره پس از انقالب و در دو محورخردمایه نظري و ایده سیاستی مورد بررسی قرار گرفته است
در این مقاله ایده . هاي نئوکالسیکی و نهادگرایی بوده است ها نیز ورود دیدگاه هاي ساختارگرایی و در برخی دوره تر مبتنی بر دیدگاهنظري، مداخالت بیش

و هدایت  برداري در صنعت نفت، ایده حکمرانی مبتنی بر تجمیع با توجه به غلبه گفتمان بهره. سیاستی به دو بعد ایده حکمرانی و ایده فنی تقسیم شده است
سازي و  گیرد و ایده فنی نیز از کپی هاي خارجی در قالب قراردادهاي نفتی شکل می خرید قطعات و تجهیزات به سمت ساخت داخل و انتقال فناوري از شرکت

هاي  ادین و مدیریت طرحبه کسب دانش و فناوري مطالعه و توسعه می -البته دیرهنگام  -مهندسی معکوس قطعات و تجهیزات آغاز و در یک سیر تکاملی 
  .شود توسعه منتهی می

  خردمایه، مداخله دولت، توسعه فناوري، رویکرد گفتمانی، صنعت نفت: ها کلیدواژه
 :شود براي استنادات بعدي به این مقاله، قالب زیر به نویسندگان محترم مقاالت پیشنهاد می
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  1مقدمه -1

کشورهاي در در اقتصاد  ها هر چند در گذشته، دخالت دولت
 ،سازي دولت و کوچک گرفته حال توسعه مورد مذمت قرار

نیازهاي حرکت به سوي توسعه قلمداد  ترین پیش یکی از مهم
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 azaraein1@yahoo.com :دار مکاتبات نویسنده عهده *

المللی  هاي اقتصادي بین سازمان ،هاي اخیر در سال شد اما می
به  مورد دانسته و اندازه دولت را بی بربیش از حد تمرکز 

ها را مورد  چگونگی دخالت دولتجاي مباحث مذکور، بحث 
ي باشد که ا به گونهباید  دولت مداخله .]1[ اند داده توجه قرار

ی عمومر، اهداف وکا کسب تیقابلي از حداکثرضمن استفاده 
ي بازار با قدرت روین بیترکی عنی محقق شود زینی مل و

از یک ي باشد که ا به گونهی عمومدولت در جهت اهداف 
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ی دولت رمنطقیغو  نهیپرهزي ها يتصدمداخله منجر به  طرف
ي موضوع و محول رهاسازی و تفاوت یب گریداز طرف  و نشود
 دچاري ناشناخته بازار، توسعه فناوري را روهاینبه  کردن
 انجام براي دولت مهم است آنچه. ی نکندفیبالتکل و وقفه

توسط افراد انجام  قبالًیا بدتر کارهایی نیست که  کمی بهتر
امروز انجام به  تاانجام آن کارهایی است که  بلکهشده  می
نیازمند آن است که بخش عمومی هم  يامرچنین . اند نشده
الزم را داشته باشد چیزي که  به نفس اعتمادو هم  انداز چشم

دانستن و  تیاهم یببا . است رفته دست از به شدتامروز 
 برتمرکز نه  به ناچارنادیده گرفتن نقش بخش عمومی 

 صرفاً بر بلکه و هوشمندسازي دولت سازي شایسته
پیش  مقاله ].2[ بودآن خواهد ي و حتی کنار زدن ساز کوچک

بیش از آنکه متوجه تأثیر دخالت یا عدم دخالت دولت در  رو
  .متمرکز استدولت  1توسعه فناوري باشد بر خردمایه مداخله

یافته  توسعهعمده مطالعات قبلی در این زمینه در کشورهاي 
هاي استقالل علمی و فناورانه و خوداتکائی  یدگاهد. بوده است

ی حاکمیت در کشورهاي انقالبی طلب استقاللناشی از روحیه 
ي ناشی از فروش نفت و گاز درآمدهامانند ایران به عالوه 

در  عامل مهمی است که بر خردمایه مداخالت دولت
  .گذار استري بسیار اثو فناور صنعت هاي اقتصاد، عرصه
، تاکنون انقالب پیش از از نفت صنعت در طمسل گفتمان
منابع  ،گفتمان نیا در. است »يبردار بهره« در يتوانمند گفتمان

 دیبا که است یعیطب گانیرا درآمد ،خام نفتحاصل از فروش 
 و استفاده نیبنابرا .شود يبردار بهرهو  فروخته استخراج،
 کشورها نیا مسئله ،آنها رامونیپ هاي يفناور از ییافزا ارزش
 ینفت يها شرکت شتریب امروزه در حالی که. است نبوده
 اما هستند نفت فاقد که اند آمده دیپد ییکشورها در یتیچندمل
 ای معادل زیخ نفت يکشورها بهآنها  يسو از يفناور فروش

  ].3[     ستآنها نفت فروش از شتریب
 یاستیس يابزارها بکارگیري و یطراح در تیموفق زانیم

 ریاخ يها سال یطهاي باالدستی نفت  توسعه فناوري در حوزه
از  تر قیعم یسطوح دررا  مسئله دیبا که دهد یم نشان

 دولت مداخله ضرورت اصل. ابزارهاي سیاستی بررسی نمود
 منطق باشد می مناقشه مورد چهآن اما است یرفته شدهپذامري 

 حضور به توجه با زین رانیا در. است مداخلهاین  نحوه و
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 از ياریبس رسد یم نظر به دولت، تأثیرگذار و گسترده
 نحوه تأثیر تحت يفناور توسعه در ها شکست و ها تیموفق
ین مقاله ابتدا در ا. است بوده دولت مداخلهمنطق  و ورود

یستی چتطورات نظري مداخله دولت در توسعه فناوري و 
گیرد و در ادامه  یمقرار  مورد بحث یه مداخله دولتخردما
مختلف در موضوع نقش دولت در توسعه  مکاتبیات نظر
نیز خردمایه  در نهایت. شود یل میتحلي مطرح و فناور

هاي حوزه باالدستی صنعت  يفناورمداخله دولت در توسعه 
  .گیرد یمنفت در ایران با رویکردي گفتمانی مورد تحلیل قرار 

  
  پیشینه و مبانی نظري -2

در یک مفهوم  تأمل دیآ یموقتی سخن از خردمایه به میان 
ی تیماهها  هیخردما. شود یمی مطرح کانونمرکزي و یک معناي 

و به همین دلیل توصیف و تبیین خردمایه و  دارندی ضمن
ي اثرگذارو همچنین سازوکارهاي  ي آنریگ شکلچگونگی 

  .ي با پیچیدگی مواجه استگذار استیسآن در 
 اسنادشفاهی یا مکتوب در (دالیل توجیهی ها  خردمایه

) دولت(براي مداخله بخش عمومی  گذاران استیس) یاستیس
خردمایه شامل مفروضاتی درباره سیستمی است که . است

 به صورتو این مفروضات  ردیگ یممداخله در آن صورت 
ضمنی یا صریح نیاز به مداخله را تصدیق نموده و منطق 

ي مداخله را ابزارهاو  ها سیاستخروجی مورد انتظار و نوع 
 و یفلسف یمبان انیم واسطه ها هیخردما]. 4[ کنند یمتعیین 
 گرید يسو از یاستیس يابزارها و ها داللت و سو کی از ينظر

  :ست ازعبارت هیخردمااز  دو سطح فیتعر نیابا  .هستند
ي سطح باال درباره انواع و ها فلسفه :ها هیفراخردما) الف

  .است کیدئولوژیا يها نگاهاز ناشی  کهدولت  کنشمحدوده 
هاي فرآینددر  کهی مشخصي ها دهیا :هاي خاص هیخردما) ب
  .رندیگ یم شکلها  هیفراخردما لیذي گذار استیس

ي نوآور استیسبازار در  شکستهاي  هیبه عنوان مثال خردما
در . شود یم فیتعر کینئوکالسي اقتصادرفاه  هیفراخردما لیذ

گفتمان مداخله  لیذي ریادگی شکست هیمامقابل خرد
ي برامنابع  صیتخصبازارها در  کهیی جای عمومی مش خط

 فیتعر شوند یم شکستی دچار اجتماعرفاه  کردنبهینه 
هاي نظري مداخله دولت در  ادامه خردمایه در ].6و5[ شود یم

  .شود یمتوسعه فناوري از منظر مکاتب مختلف مرور 
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 که است نیا کینئوکالس و کیکالس يها دگاهید فرض شیپ
 جذب و بوده همه دسترس در و مبادله قابل ییکاال ي،فناور
 در دولت نقش تفکر نیا اساس بر ].7[است  نهیهز بی آن

 شکست از يمحدود موارد به منوط و یحداقل يفناور توسعه
 يفناور يبه سو مرزها است یکاف بیترت نه ایب. شود یم بازار
 نیا. کنند تیفعال یرقابت يفضا کی در ها بنگاه و باز یخارج
 متفکران و دیانجام شکست به کشورها از ياریبس در  سیاست

 در یمناسب نسخه یحداقل دولت نسخه که ساخت متقاعد را
در  ياقتصادها از ياریبس يماریب که »بزرگ دولت« با مقابله

 شکست ک،ینئوکالس دگاهید در]. 8[ ستین بود حال توسعه
 ،دگاهید نیا در. است دولت مداخله در يمحور هیخردما بازار
 به عنوان مثال اگر است بازار شکست اءمنش ی،خارج اثرات
 صورت، آن در باشد نینو دانش ،یخارج اثرات منبع تنها
 ، عامل شکستآن نهیبه نرخ از تر پائین وتوسعه تحقیق میزان
 يها سیاست قیطر از دولت مداخله بنابراین و بود خواهد
  .]9[ است مناسب وتوسعه، تحقیق قیتشو
 توسعه موانع نیتر یاصل ،ییساختارگرا مکتب منظر از

ن یهمچن ساختارگرا محققان. هستند يساختار موانع ،ياقتصاد
 خاص تیوضع علت به در حال توسعه يکشورها که معتقدند

 يکشورها توسعه ریمس از قاًیدق توانند ینمخود  یالملل نیب
 علت نیتر مهم انیساختارگرا. کنند يرویپ یصنعت شرفتهیپ

 يکشورها به یوابستگ را افتهین توسعه يکشورها یماندگ عقب
 میمستق دخالت و گرا درون توسعه به معتقد و دانسته شرفتهیپ

  .هستند ها يفناور و عیصنا توسعه در دولت
 توسعه در یاساس نقش يفناور ان،یساختارگرا دهیعق به

 جهینت و دینآ ینم دست به آسان ها يفناور. دارد ياقتصاد
 دگاهیدن یا]. 10[هستند  کار ضمن يریادگی و وتوسعه تحقیق
 که است لیمتما گرا درون راهبرد سمت به يفناور توسعه در

 واردات ینیگزیجا استیس فناورانه بعد ترجمان به نوعی
 ،انیساختارگرا نگاه در دولت مداخله هیخردما .باشد یم
: دارد بازار يها شکست از مورد دو بررا  توجه نیشتریب

آنها . مناسب صنعت انتخاب مسئله و ناقص هیسرما يبازارها
 یصنعت ارتقاء ساختار و جادیا به منظور دولت دخالت بر

 تیحما ،یصنعت توسعه فرآیند آغاز در معتقدند و داشته تأکید
آن  یابیدست تا است يضرور يامر »نوزاد عیصنا« قیتشو و

 از حاصل يها صرفه و اسیمق از حاصل يها صرفه به عیصنا

 شکست به توجه منظر نیا از. دیآ فراهم ،یعمل يریادگی
  ].11[ت اس نهفته ییساختارگرا يها دگاهید در زین يریادگی

 از یکی را توانمند یصنعت يها بنگاه از يبرخوردار انینهادگرا
و ] 7[ دانند یم یصنعت توسعه فرآیند در يدیکل ينهادها

 به جاافتاده و بالغ يها يفناور عمدتاً که آنجا از عتقدندم
 جذب، یچگونگ ابدی یم انتقال در حال توسعه يکشورها
 شده، افتیدر يها يفناور از يبردار بهره و يساز نهیبه انطباق،

 یصنعت توسعه فرآیند در نیمهندس رو از این. است مهم اریبس
 نیتر يدیکل داشته و يدیکل ینقش در حال توسعه، يکشورها
 از نیمهندس. هستند افتهی انتقال يها يفناور رندهیگ عناصر
 و جذب را یواردات يها يفناور افت،یدر بر یمهندس قیطر
 نیا از که رسانند می يبردار بهره مرحله بهکرده و  يساز نهیبه
 بر انینهادگرا ].12[ دیاب یم شتابي ریادگی فرآیند قیطر

 تأکید ياقتصاد يها تیفعال در دولت دهیسنج و فعال دخالت
 عملکرد در ییها یینارسا وجود امکان اگر چه به دارند
 شکست و بازار شکست معتقدند اما کنند یم اذعان ها دولت
 یچگونگ نظر،م نیا از و دندار تیموضوع ،دو هر دولت

 در به عالوه] 13[ است آن ییچرا از تر مهم یصنعت استیس
 ریمس در یستیبا دولت يها دخالت کسوی از ،يفناور توسعه

 يریادگی گر،ید يسو از و باشد فناورانه يها يتوانمند جادیا
 بازار نظام از فراتر يارکسازو ، نیازمندها بنگاه توسط يفناور
 و وانزای. طلبد یم را دولت راهبردي يها دخالت که است
 یژگیو از که است یدولت کارآمد، دولت که معتقدند 1جیمز
 نجایا در استقالل( باشد برخوردار» جامعه به یمتک استقالل«
 دولت که يا رابطه به جامعه اتکاء و منسجم يساالر دیوان به
]). 14[ گردد یمازب دارد یمدن و یاجتماع يها گروه و جامعه با

 همان د،یجد ينهادگرا اقتصاد در دولت مداخله هیخردما
 نیا یاصل شهیر که تفاوت نیا با است بازار شکست
 را بازار شکست و ]7[ داند یم اطالعات نقصان را ها شکست

 هیتک با دیجد یینهادگرا .کند یم مطالعه مبادله نهیهز دگاهید از
 و بدتر بازار شکست از را آن »دولت شکست« مفهوم بر

  ].13[ داند یم تر خطرناك
 را ها دولت دست انینهادگرا همچون زین تطوري اقتصاددانان

 بازتر ها کینئوکالس به نسبت توسعه يبرا مداخله در
 را دولت مداخله يبرا الزم شرط دو ن،یا وجود با. گذارند یم

                                                 
1- Evans & James 
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 را آن نتواند یخصوص بخش که ستمیس در يا مسئله وجود
 دانند یم مسئلهآن  حل در دولت در ییتوانا وجود و کند حل

 عبارت ک،ینئوکالس دگاهید برخالف دگاهید نیا در]. 15[
 اطالق ییساختارها مؤثر ییکارا عدم ای و فقدان به شکست

 شمار به يفناور تکامل و توسعه ،يریادگی هیپا که شود یم
 به منفعالنه واکنش کی مداخله اساس، این بر. ]9[ روند یم

بخشی  تحرك به منظور بلکه ستین یکینئوکالس بازار شکست
  .شود یم انجام تکامل و يریادگی يایپو يفرآیندها تسریع و

 عنوان با تطوري يتئور دگاهید از مداخله هیخردما
 شامل که ردیگ یم قرار مورد بحث تطوري يها شکست
 شرفته،یپ يها يفناور توسعه يها فرصت خلق در شکست
 ها قفل وجود ها، تیقابل انباشت و ها شرکت يریادگی شکست

 در يبردار بهره-اکتشاف موازنه مانند( یتکامل يها موازنه و
 ها گونه انتخاب و جادیا نیب یاساس تنش ها، شرکت قاتیتحق
 و جادیا نیب تنش ،یستگیشا تله ،یصنعت يها ییایپو در

 و یاختصاص کامالً يها یستگیشا نیب موازنه و ها گونه انتخاب
  ].16[ شود یم )شده عیتوز
 نظام دگاهید از را) يفناور استیس( مداخله هیخردما 1مالربا
 قرار بحث مورد یستمیس يها شکست عنوان با ينوآور یمل

  ]:16[ است ریز شرح به يو يها افتهداده و ی
 ای مکمل يکارکردها فقدان به مربوط يها شکست -
 جزء کی در پائین جذب تیقابل او ی محدود يها یستگیشا
  )مستیس کی از گره کی( یاصل

 يها تیفعال و جنس هم ریغ گرانیباز انیم ارتباطات فقدان -
 گرانیباز گرید حضور مورد در اطالعات فقدان اثر در مکمل

  گرانیباز يفشارها و محدود تیعقالن ای
 ای و ينوآور موجود يها ستمیس رییتغ در که ییها شکست -

 عدم ای ارتباط فقدان و افتد یم اتفاق دیجد يها ستمیس ظهور
  ستمیس درمستقر  گرانیباز انیم ییسو هم
در مقام عمل و در  گذاران استیس کهپرسش مطرح است  نیا

 مفروضات، تأثیري تا چه حد تحت گذار استیس تیموقع
پرسش  نیاي هستند؟ با نظر مکاتبي ها هیتوص وها  هیخردما
: شود یم جادیای پژوهش لیتحلي در چارچوب دیجدباب 
در خردمایه  گذاران استیسموضوع عاملیت و نقش  اوالً

 گذاران استیسي ها دهیا اًیثانشده و  تر پررنگمداخله دولت 

                                                 
1- Malerba 

اي مهم در  مؤلفه به عنوانهاي نظري  در کنار خردمایه
 منظر نیااز . شود یمي خردمایه مداخله مطرح ریگ شکل
 :]6[ استارائه شده  2دوگانه زیر توسط الرانجا يبند میتقس

  ها هینظرگرفته از مفاهیم و  ؛ نشأت3هاي نظري خردمایه -الف
چرایی و چگونگی کنش  انداز چشم؛ 4ي سیاستیها دهیا -ب

  مؤثرسیاستی 
توسط  شده طرح يها دهیا ی،استیسي ها دهیامنظور از 

 یشخص فرآیند جهینت تواند می کهاست  گذاران استیس
  .باشد آنها سعی و خطايو  يریادگی

ي نوآوري و فناورعلم،  استیسی پیشینه فعلها در  هیخردما
نقش  کههستند  ها هینظری بر مبتنهاي  هیخردمااز جنس  شتریب
 .]6[ رندیگ یم دهینادي را گذار استیسی واقع فرآینددر  ها دهیا

در مورد خردمایه  شده انجامي ها پژوهش ياریبس عمده توجه
مداخله دولت و سیاست نوآوري، عمده توجهشان بر 

ارتباط نسخه  توان ینم در حالی که استهاي نظري  خردمایه
ی استیسی با ابزار دانشگاهي تئور کگرفته از ی ي نشأتزیتجو
 رابطه کقالب ی در و به سادگیرا  در عمل استفاده مورد
 به صورت رتبه ند ها يتئور ی نشان داد ومعلول-علت
  ].6[ دنشو یمگرفته  کاره ب گذاران استیستوسط  میمستق
 و گذاران استیس یعمل يها مهارت و ها تجربهه رابط

ي ها چارچوب ازی ناش یاستیس يها داللت و ها هیخردما
 بری مبتني نظري ها چارچوب. است دوطرفهي، نظر

 حوزه در رای خاصي ها داللت ،یاستیسهاي  هیخردما
ي ساز ادهیپ از حاصلنتایج  و دهند یم شنهادیپي گذار استیس

ی خاصي ها مهارت و ها تجربه بهی استیسي ها داللت
ي ها مدل توسعه و اصالح تکمیل، خود به نوبه که انجامند یم

ي ها سیاست راتییتغبه عبارتی  .دارند دنبال به راي نظر
هاي  هینظر توسعه میرمستقیغ به طوري در عمل، نوآور
  .]6[ي را در پی دارند نوآور

که  کنند یمي و نوآوري فرض فناور پژوهشگران حوزه علم،
از طرف  به سادگی اند کردهیی که تولید ها هینظرمفاهیم و 

ي پذیرفته شده و به کار گرفته گذار استیسجوامع 
، تنظیمات ها سیاستانتقال دانش در مورد  معموالً آنها.شود یم

فعلی یا (از یک سیستم سیاسی  ها دهیاو  نهادها اداري،

                                                 
2- Laranja 
3- Theoretical Rationales 
4- Policy Ideas 
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 در .]17[ رندیگ یمبه سیستم سیاسی دیگر را نادیده ) گذشته
گرفته  این حالت اتخاذ یک سیاست مبتنی بر خردمایه، نشأت

از یک تئوري نبوده بلکه مبناي سیاست یادگیري از دیگران و 
  .استاي سیاستی از یک حوزه دیگر  انتقال ایده

به آنها  دهیاهایی وجود دارد که  خردمایه ي زیادي ازها مثال
است از آن  افتهی انتقالاز محلی دیگر  خود به خود صورت

و مراکز رشد علم و فناوري در  ها پاركجمله گسترش سریع 
ی الملل نیبي ها سازمان .میالدي 90و  80ي ها دههاروپا طی 

ي ها برنامهي سیاستی و ها دهیادر گسترش  توانند یمنیز 
مدل به عنوان مثال مشخص نقش مهمی بازي کنند 

توسط  شده ارائهي بند بودجهي و زیر برنامه ي،گذار استیس
OECD گرفته قرار استفاده مورددر بسیاري از کشورها  که 
باید توجه کرد که ایده سیاستی موفق در یک  البته .]4[ است

و نیست  ها حوزهبه معناي موفقیت آن در سایر  لزوماًحوزه 
ي سیاستی از یک حوزه به حوزه ها دهیابنابراین در انتقال 

را  ها دهیادیگر باید معیارهاي موفقیت در انتقال و انطباق آن 
  ].17[ داد قرار مورد توجه
 رانیا نفت صنعت در يفناور توسعه مرتبط با يها پژوهش

 از يفناور انتقال محدود به رااین موضوع  عمدتاً ،]19و18[
 يبرا یخارج سازندگان با مشارکت و ینفت يقراردادها قیطر

 و هداد قرار یبررس مورد داخل در ینفت زاتیتجه ساخت
 یخوب يها فرصت ی،نفت يقراردادها در که اند گرفته جهینت
پائین  لیدل به اما داشته وجود داخل به يفناور انتقال يبرا

 نشده داخل در يفناور توسعه به منجر جذب، تیظرف بودن
 يروین حوزه دو در را جذب تیظرفها  این پژوهش. است
 را مداخله ولی اند داده قرار یبررس مورد ساختارها و یانسان

 به يکمتر توجه و لیتحل ،ابزارها و ها سیاست سطح درصرفاً 
  .اند داشته یاجتماع يها کنش دانیم وها  هیخردما
حاصل مداخله دولت در  زیخ نفتبرخی کشورهاي  تیموفق
ي داخلی بوده ها تیقابلي ریگ شکلي هوشمندانه از ها تیماح

 در یداخل يها شرکت مشارکت نیتضم يبرادر نروژ . است
 و سیأست لیاو استات ینفت شرکت گاز، و نفت يها تیفعال
 يها شرکت تأمین رهیزنجو  مشارکت جذب براي زمان هم
ی سازمان- یتیریمد تجارب و دانش از استفاده و یخارج ینفت
. نشدند محروم الزم يها مجوز ارائه از ها شرکت نیا ،آنها

 و توسعه و موجود ارتقاء دانش به منظورهمچنین در نروژ 

 با صنعت و ها دانشگاه نیب يهمکار، دیجد دانش خلق
 اریبس نکتهاما  شد قیتشو و تیتقو يا گسترده يها زمیمکان
 ساخت از یشگیهم تیحما عدم" راستا نیا در مهم
 جانبه همه تیحما با کیمکز .است هبود "داخلدر  زاتیتجه
 يها تیفعال مورد نیاز هايکاال ورودصدور مجوز  عدم و
 رقابت رقابلیغ و گران ،تیفیک یب ییها شرکت صاحب ی،نفت
 نفت شرکتبه نحوي که نهایتاً  شد ایدن ینفت هاي شرکت با

ي در ساختار اترییتغاعمال  به مجبور 1992 سال در کیمکز
 ،هیجریندر  .شد مشکالتاین  کردن برطرف خود براي

در شکل  ،داخل ساخت توسعه يبرا یمل و کالن يکردهایرو
 باهمراه  و داخل ساخت یمتول به عنوان خاص ينهاد جادیا

 ن،یقوان مانند( یرساختیز موانع رفع و باال ییاجرا ضمانت
 ياجرا به اهتمام کنار در) ... و يگذار هیسرما استاندارد،
 که این امر بوده یالملل نیب قدرتمند يشرکا با ها پروژه مشترك

 و ها مشوق انواع لیقب از یجانب يها سیاستبرخی  کنار در
 در توانسته ،... و یداخل يها شرکت يبند رتبه ها، تیمعاف
 يتوانمندساز در زمینه را یقبول قابل جینتا سال ده مدت
  ].20[ باشد داشته یپ در يا هیجرین يها شرکت

  
  مداخله دولت هیخردمای به گفتمان کردیرو -3

، توصیف و تبیین خردمایه مداخله دولت در مقالههدف این 
ي راهبردي در قلمرو مکانی حوزه باالدستی ها يفناورتوسعه 

پرسش اصلی تحقیق چیستی خردمایه . نفت در ایران است
ي آن در دوره زمانی پس ریگ شکلمداخله دولت و چگونگی 

البته برخی عوامل که . است) 1357-1396( تاکنوناز انقالب 
 گردد یمازببه پیشینه تاریخی این صنعت در پیش از انقالب 

با توجه به ماهیت پنهان و ضمنی . بوده است مورد توجهنیز 
 شده انتخابي تحقیق، روش تحقیق ها پرسشخردمایه و نوع 
ی دارشناسیپدي ها دگاهیداز خصوصیات  و از نوع کیفی بوده

ي این ها یژگیو نیتر مهم .کند یمپیروي » نگري تمام« جمله از
هاي  ي مشترك پژوهشها مشخصهپژوهش، مبتنی بودن آن بر 

ی، برساخت شناخت معرفتاصل  به منزلهفهمی  کیفی درون
 به مثابه متنهمچنین کاربرد  وشالوده و بنیان  به مثابهواقعیت 

  .استتجربی  داده
گرایی، از  ی در تقابل با شناختاجتماعیی گرا برساخت

 ها تیهوی و اجتماعي ها گروه ،ها نگرشی اجتماعبرساخت 
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تالش  منکری اجتماعیی گرا برساخت .کند یمدفاع 
و رفتارها بر اساس  ها نگرش نییتبي براگرایی  شناخت
آنها  نظر از .ی استذهن نیادیبني فرآیندها ای ها تیوضع
ی صاحب کس که ستندینی ثابتی و ذهنهاي  شیگرا ها نگرش

  ].21[ اند یاجتماعمحصول تعامالت  بلکهآنها باشد 
ي سیاست ها ختهیآمي از ا دهیچیپبافتارهاي در مداخله دولت 

طرف  از .شود یمي نهادي ظهور یافته و انجام ها چارچوبو 
ذهنی و شناختی تلقی نشده و در صرفاً ، امري هیخردما گرید

 .ردیگ یمتعامل و کنش متقابل در یک میدان اجتماعی شکل 
سیاسی -ي اجتماعیها گفتمان دربنابراین مداخله دولت، ریشه 

ي سطحی ها هیالخردمایه مداخله نیازمند گذر از  فهم ودارد 
ناظر بر توصیف چگونگی مداخله دولت  عمدتاًکه (سیاست 
منطق  که معنایی است تر قیعمي ها هیالد در بوده و ورو) است

رویکرد و  جهت نیا از .کند یمو چرایی سیاست را آشکار 
ي ها امکان تواند یمنگاه گفتمانی به عرصه مداخله دولت 

  .جدیدي را براي واکاوي خردمایه مداخله فراهم نماید
 یگفتمان) فرم( شیآرایک  به عنواناگر سیاست نوآوري 

و  رییتغ ي،ریگ شکلپنهان فرآیند  مفروضاتتحلیل شود 
گفتمانی مبتنی بر  کردیرو .شود یماجراي سیاست شفاف 

تحت عنوان گفتمان است که شامل کردارهاي  کنش اجتماعی،
سنتی عبارت است  به طورگفتمان  لیتحل. شود یماجتماعی 

با یک تمرکز تحلیلی بر  "زبان در حال استفاده"مطالعه : از
ي از تر گستردهدر اینجا منظر . ")بافتار( نهیزمن در گفتار و مت"

که فراتر از زبان بوده و معطوف  شود یمیک گفتمان ترسیم 
 به عنوانتوجه به سمت کردار اجتماعی و مقررات نهادي 

 ای واین منظر، گفتمان فقط متن  از .استاجزاء اصلی گفتمان 
نیست بلکه کردار اجتماعی  شود یمچیزي که گفته 

  ].22[ کند یمرا تولید و تنظیم  ها هیانیبي است که ا شده نهینهاد
از بین رویکردهاي مختلف تحلیل گفتمان، دو رویکرد 

به تحلیل گفتمان،  الکالوموفهرویکرد شناسی گفتمانی و  روان
 براي الکالوموفه لیتحل .اند بودهاین پژوهش  بخش الهام
 از ینظام و ییمعنا نظامیک  ايمعندر  گفتمان کالن لیتحل
 توان یم هینظراین  از استفاده با. دارد ییها کارا شهیاند

 مسلط رشد، ن،یتکو(شان  متفاوتهاي  دوران دررا  ها گفتمان
 و روابط ها، تیهو ها، دال عناصر،و همچنین ) زوال و شدن
شناسی گفتمانی،  الهام از روان با .کرد ییشناسا راآنها  راتییتغ

خردمایه در یک فضاي ذهنی شکل یافته و فرآیندهاي 
 .دنشو یمشناختی به فضاي کنش و تعامالت اجتماعی منتقل 

و  ها شتنیخو ،ها ذهنی، گفتمان شناسی روان در نیهمچن
سازمان  لیتحل ی تلقی واجتماعتعامل  جهینت به مثابه ها تیهو
ي انتقادگفتمان  لیتحلدر که  ناچن آن( گفتگوی متن و زبان

 گفتگوسازمان متن و  کالیرتور لیتحل به )شود یمانجام 
به  گفتگومشخص شود متن و  کهبه این معنا  شود یمی منته
  ].21[ اند شدهي ریگ جهتی اجتماع کنشي به سمت نحوچه 

مداخله، در این مقاله براي بررسی و تحلیل خردمایه 
ي و نظرهاي  هیخردماشامل ] (4[ الرانجادوگانه  يبند میتقس
مبنا قرار گرفته ) که قبالً به آنها اشاره شد یاستیسي ها دهیا

. موضوع دیگر هم اثر زمینه بر خردمایه مداخله است. است
ی و فني ها جنبهي، عالوه بر گذار استیسو  مداخله دولت

به لذا  و ی نیز استاجتماعي قوي ها جنبهی واجد تخصص
) بافتار(ي ا نهیزمعوامل  تأثیری تحت اجتماعامر  کی عنوان

ي و نظرهاي  هیخردما بربافتار جدا از اینکه  البته .قرار دارد
ي فضا، هم از حال نیع دراما  گذارد یم تأثیری استیسي ها دهیا

ي ها کنشي و هم از پرداز هینظري ها تالشی و دانشگاه
یعنی در فضاي عمل،  شود یم دیبازتولپذیرفته و  تأثیری استیس

یک ارتباط  ها سیاستهاي نظري و  بین بافتار با خردمایه
لحاظ کردن بافتار در چارچوب  اب .دوسویه وجود دارد

بر . خواهد بود 1به صورت شکل  آنتحلیلی، تصویر نهایی 
در دو محور بافتار  ها دادهي آور جمعاساس این چارچوب، 

م و خردمایه مداخله ها انجا صنعت نفت و خردمایه و سیاست
هاي نظري و تحلیل  دولت نیز از جهت تطابق با خردمایه

  .شود هاي سیاستی در ارتباط با عوامل بافتاري تبیین می ایده
ي ها سیاستاز روش بررسی اسناد مربوط به  قیتحق نیادر 

مرتبط در حوزه  نیقوان ،ي مختلفها دولتبرنامه  توسعه،
صنعت نفت و همچنین مصاحبه با افراد مرتبط براي 

 و هیتجز و يگردآور. استفاده شده است ها دادهي آور جمع
به عنوان دو  ،دار جهت يبردار نمونهدر کنار  ها داده توأم لیتحل
مبناي گردآوري  یفیک يها داده يگردآور اصلی  یژگیو

 و تحلیل گفتمان 1نبوده و از تحلیل مضمو ي پژوهشها داده
 1جدول مندرج در آنها در قالب مراحل  لیتحل و هیتجزبراي 

  .استفاده شده است

                                                 
1- Thematic Analysis 
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  هاي تحقیق مراحل و گام) 1جدول 
  ها گام  مراحل

مرحله 
  اول

انتخاب 
نمونه و 

 يآور جمع
  ها داده

 شامل اسناد برنامه،(بررسی اسناد  -
 استخراج و) ها نامه نظام و نیقوان ،ها سیاست

 ي مرتبطها متن

 وي مدیران و خبرگان ها دگاهیدبررسی  -
  ي مصاحبهها متن هیته

مرحله 
  دوم

 لیتحل
  مضمون

  

 قالب تهیه و يکدگذار چارچوب پیشنهاد -

  مضامین
  تر کوچک يها بخش به متن تفکیک -
  ها داده جالب يها یژگیو يکدگذار -

  مضامین قالب با کدها تطبیق -
 يها بخش از مضامین استخراج -

 متن شده کدگذاري

  مضامین بازبینی و پاالیش -

مرحله 
  سوم

تحلیل 
  گفتمان

  ها گفتمان فیتوص -
توصیف و تبیین خردمایه مداخله مبتنی بر  -

  گفتمان غالب
  

غالب  گفتمانیه مداخله دولت از دیدگاه خردما -4
  يفناورتوسعه 

  ها داده يآور جمعانتخاب نمونه و  1- 4
منظور از انتخاب نمونه انتخاب اسناد و افراد مرتبط جهت 

  :باشد ها به شرح زیر می آوري داده جمع
 ها، دولت برنامه توسعه،ي ها سیاست به مربوط اسنادمطالعه  ●
ي وزراهاي  برنامه شامل نفت صنعت حوزه در مرتبط نیقوان
 سال( نفت قانون ،)برنامه 8( بعد از انقالبدر دوره  نفت

 فیوظا قانون ،)1390 سال( نفت قانون اصالح قانون ،)1366
ي اجرا نامه نظام ،)1391 سال( نفت وزارت اراتیاخت و

 پژوهش، يراهبر جامع نظام و همچنین نفت صنعتي ها طرح
 )1389 سال( نفت وزارتي نوآور وي فناور

 نیمسئول شاملي فناور توسعه با مرتبط فرد 17 با مصاحبه ●
 نیمتخصص و رانیمد، نفت صنعت ارشد ییاجرا رانیمد و

 لگرانیتحل و خبرگان، نفت يفناور و پژوهش يها حوزه
  نفت یباالدست حوزه در نظر صاحب يراهبرد

  نیمضام لیتحل 2- 4
شده از  ي استخراجها متنها، در ابتدا  براي تحلیل مضمون

تفکیک و سپس با  تر کوچکي ها بخش بهها  اسناد و مصاحبه
 ها داده جالبي ها یژگیوها،  مطالعه دقیق و چندباره این بخش

با  قیتطبدر  کدهادر گام بعد، . ي شدندکدگذار بخش هردر 
  :شدند کیتفکچارچوب تحلیلی پژوهش به دو بخش 

  صنعت نفت بافتاري مرتبط با کدها -
  مداخله هیخردماو  ها سیاست باي مرتبط کدها -

 یاستیسي ها دهیا

 ينظر هیخردما

 بافتار استیس مداخله هیخردما

 ي دانشگاهیها هینظرمفاهیم و 

 گذاران استیسچرخه یادگیري 

 چارچوب تحلیلی) 1شکل 
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مضمونی  ،کدهاي از ا مجموعه ای ککه ی سپس در صورتی
هم قرار و  کناردر  کدها کردند واحد را به ذهن متبادر می

 هرمرتبط با  نیمضامدر گام آخر نیز . ندشد استخراج نیمضام
 نیمضامی و جداول نیبازبو  شیپاالجداگانه  به صورت دوره
  .ندا هشد شده احصاء زمانی تعریف دوره هر کیتفکیی به نها
  ها گفتمان فیتوص 3- 4

ي توسعه فناوري در حوزه باالدستی نفت، ها گفتمانشناسایی 
و ] 23[بحث مبسوطی است که در قالب مقاله دیگري ارائه 

در این مقاله صرفاً به توصیف آنها بسنده شده چرا که تمرکز 
مقاله بر بررسی و تحلیل خردمایه مداخله دولت قرار گرفته 

ي توسعه ها گفتماني از ا خالصه، بر این اساس در ادامه. است
فناوري ارائه و سپس خردمایه مداخله در چارچوب این 

  .شود یمتفصیلی توصیف و تبیین  به صورت ها گفتمان
 بوده گفتمان غالب در صنعت نفتهمواره ي بردار بهرهگفتمان 

حامیان . است بودهي ا هیحاشو گفتمان توسعه فناوري گفتمانی 
سه گفتمان فناوري متفاوت قرار  لیذفناوري  زا درونتوسعه 

 ]:23[ رندیگ یم

 گفتمان ساخت داخل ?

 گفتمان پژوهش ?

 ینفتي ها دانیم ور بهرهگفتمان توسعه  ?
 هری اصل نفعانیذو  گرانیباز ی وتیهوو خاستگاه  تیمشروع
ي ها دالو  میمفاهي و فناوری آنها به بخش، نوع معناگفتمان
ی آنها با گفتمانمنازعه  نیهمچن ي وفناوری توسعه اصل

در جدول ] 23[ شده اشارهي بر اساس مقاله بردار بهرهگفتمان 
  .شده است فیتوص 2
توصیف و تبیین خردمایه مداخله دولت در توسعه  4- 4

  فناوري
با دستیابی به جدول مضامین نهایی در گام دوم، مرحله دوم 

ي مضامین با رویکردي گفتمانی و در قالب بند فصل
در پنج محور بافتار، خردمایه ( شده یطراحچارچوب تحلیلی 

 انجامبه ) ها سیاستنظري، ایده سیاستی، خردمایه مداخله و 
در این بخش خردمایه مداخله دولت در پنج . است دهرسی

دوره بعد از پیروزي انقالب اسالمی در حوزه باالدستی نفت 
  .ردیگ یمی قرار بررس موردبا رویکردي گفتمانی 

Ã ابتداي پیروزي انقالب اسالمی تا پایان دفاع مقدس  
ی، گفتمان غالب نفتي درآمدهابه  کشورشدید  ازین لیدلبه 

 در. ي بوده استبردار بهرهصنعت نفت در این دوره گفتمان 
 دیتول تیاولو لیدل بهي جدید ها يفناوراین دوره توسعه 

غیر از حفظ وضعیت موجود، عملیات روزانه و متوقف بوده 
، دهید بیآسي ها ستمیسي بازسازتولید، صادرات نفت و 

 که آنجا از. دیگري صورت نگرفته است توجه قابلفعالیت 
ضرورت مهم در استمرار  کو قطعات، ی زاتیتجه تأمین
ي، فناوري توسعه ها گفتمان نیبدر  دوره بوده نیادر  دیتول

گفتمان ( گریدنسبت به دو گفتمان  گفتمان ساخت داخل
قدرت  )ینفتي ها دانیم ور بهرهپژوهش و گفتمان توسعه 

  .شود یمی تلقي فناوري داشته و گفتمان غالب توسعه شتریب
 کاال شرکت سیتأسیی، خودکفاستاد  جادیایی مانند ها سیاست

نشان  شده اتخاذ هیخردما نیهمبر اساس  که داخلاز  دیخر و
ي ها دگاهیددوره به  نیاي در فناورگفتمان توسعه  که دهد یم

بر قطع  انیساختارگرا کهي تأکید. است کینزدیی ساختارگرا
 تأکیددارند و  مرکزي کشورهابه  رامونیپي کشورها یوابستگ

 تیحمای واردات، دخالت دولت و نیگزیجا استیسآنها بر 
رقابت  تیقابلبه  دنیرس تا ناکارآمد عیصنانوزاد و  عیصنااز 

گفتمان غالب  به عنواندر بازار در گفتمان ساخت داخل 
 .دوره مشهود است نیاي در فناورتوسعه 

 بکارگیري سکیری، نفت اتیعملي ها تیفوربا توجه به 
آنها محل منازعه  تأمین زمان مدت وساخت داخل  زاتیتجه

ي ساز یکپ .ي با گفتمان ساخت داخل استبردار بهرهگفتمان 
 سکیری، جهانبا استاندارد  زاتیتجه معکوسی مهندسو 

 بکارگیري سکیر تواند یمی را به حداقل رسانده و طراح
توجه  با گریدطرف  از .دهد کاهشساخت داخل را  زاتیتجه

با سازندگان مطرح  کشوري فناورانه ها تیقابلبه فاصله 
ی به ابیدست، زمان معکوسی مهندسي و ساز یکپی، خارج
ي ساز یکپ، حیتوض نیا با .کند یم کوتاهرا  مورد نیاز زاتیتجه
ی فنبعد  به عنوان زاتیتجه و قطعات معکوسی مهندسو 
در  دیخر تیریمدو  عیتجمی و استفاده از اهرم استیس دهیا

 دهیای حکمرانبعد  به عنوانجهت توسعه ساخت داخل 
 تأمینیی در خودکفابا  دیتول استمرار دوره، نیای در استیس

 ،داخلاز ساخت  تیحماو  دیخر تیریمد قیطراز  زاتیتجه
  .دهد یم شکلي را فناورمداخله دولت در توسعه  هیخردما
Ã  یسازندگدوره  

کاهش درآمدهاي نفتی در طول جنگ و نیاز به منابع مالی 
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را تشدید کرده  براي سازندگی، وابستگی به درآمدهاي نفتی
 .است برداري در این دوره که پیامد آن غلبه گفتمان بهره

برداري در کنار گرایشاتی که به آزادسازي  گفتمان غالب بهره
ایجاد شده عوامل بافتاري  اقتصادي و توسعه تعامالت خارجی

گیري خردمایه افزایش تولید و  مهمی هستند که در شکل
 هاي ساخت داخل و بازسازي تأسیسات با توسعه ظرفیت

دولت  هاي خارجی به عنوان خردمایه مداخله جلب مشارکت
  .اند در توسعه فناوري تأثیر قابل توجهی داشته

هاي توسعه فناوري، گفتمان ساخت داخل در  بین گفتمان در
تري است و تأکید بر جایگزینی  نیز گفتمان قوي این دوره

هاي  نوزاد امتداد گرایش واردات و حمایت از صنایع

تر شدن دال  رنگ اما کم دهد را نشان می ساختارگرایی
خودکفایی و عدم تأکید بر قطع وابستگی به خارج در این 
گفتمان و در مقابل، توجه به آزادسازي اقتصادي، کاهش 

گرایی  سازي و تأکید بر برون طریق خصوصیمداخله دولت از 
هایی است که حاکی از  هاي خارجی نشانه توسعه همکاري و

هاي  هاي ساختارگرایی به سمت گرایش تغییر گرایش
  .باشد می نئوکالسیکی
هاي تولید تجهیزات و تأسیس شرکت متن نشان  ایجاد شرکت

هاي مهندسی و ساخت  دهد که اهمیت توسعه ظرفیت می
در منطق مداخله دولت بیشتر مورد توجه بوده و به  داخلی

تري از  هاي عمیق عبارتی گفتمان ساخت داخل به الیه

  ي توسعه فناوري باالدستی نفتها گفتمانتوصیف ) 2جدول 

منظر مورد 
  بررسی

  يبردار بهره گفتمان
  يفناوري ها گفتمان

  گفتمان پژوهش  گفتمان ساخت داخل
 ور بهرهگفتمان توسعه 

  ینفتي ها دانیم

بازیگران و 
  ذینفعان اصلی

 به عنوانآحاد جامعه  -
  سوخت کننده مصرف

ی مل شرکتوزارت نفت و  -
  نفت

و  بردار بهرهي ها شرکت -
  ي کارفرماییها شرکت

ی داخلی خدماتي ها شرکت -
  و خارجی

 واردکنندهي ها شرکت -
  تجهیزات نفتی

  زیخ نفتمردم مناطق  -
 طیمح حفاظتسازمان  -

  ستیز

و ستادهاي  ها شرکت -
  حاکمیتی توسعه ساخت داخل

و  بردار بهرهي ها شرکت -
  ي کارفرماییها شرکت

ي پیمانکاري داخلی ها شرکت -
  و خارجی

سازندگان و صنعتگران  -
انجمن سازندگان تجهیزات (

  )...نفت و
 واردکنندهي ها شرکت -

  تجهیزات نفتی

ي ها تیریمدو  ها معاونت -
  ستادي پژوهش و فناوري

اه، پژوهشگاه و مراکز دانشگ -
  تحقیقاتی صنعت نفت

و مراکز تحقیقاتی  ها دانشگاه -
  کشور

پژوهشگران و اعضاء  -
  علمی هیأت

و  بردار بهرهي ها شرکت -
  ي کارفرماییها شرکت

ي مهندسی و ها شرکت -
  مشاور

ي پیمانکاري ها شرکت -
  داخلی و خارجی

 و تیمشروع
 خاستگاه

  یتیهو

از  کشوری مالمنابع  تأمین
 تأمین وی نفتي درآمدهامحل 

  سوخت مردم
  ییخودکفا

 اقتصاد وی علمنهضت 
  انیبن دانش

  ینفت ریذخاي ور بهره

  معناي فناوري
 تأسیساتي از بردار بهرهتوان 

  ینفت
 و زاتیتجه ساخت توان

  قطعات
ي ها يفناور و دیجدی فندانش 

  نینو
 توسعه مطالعه، ابزار و دانش
  مخزن نهیبه تیریمد و

ی اصل میمفاه
  يفناورتوسعه 

آموزش و توسعه مهارت 
ی متخصص، انساني روین

 مورد نیاز زاتیتجه تأمین
  دیتول

 ،معکوسی مهندس ي،ساز یکپ
  ی ساختمهندس وی طراح

ي و ا توسعه ي،ادیبن قاتیتحق
  وتوسعه تحقیق ي،کاربرد

 طرح ،(FFS) دانیممطالعه 
 دانیمجامع توسعه 

(MDP) ،ي فناور وستیپ
  ینفتي قراردادها

محل نزاع 
  یگفتمان

 ------------------  
و زمان  تیفیک ،نهیهزی زمان ناهم

  ریپذ رقابت
ی نتایج پژوهش با زمان ناهم

  مسائل روز صنعت نفت

 بهی ابیدست فرآیندی زمان ناهم
 ياجرا فرآیندي با فناور

  ي توسعهها طرح
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اما از طرف دیگر، سیاست توسعه  ها توجه کرده است قابلیت
بیع متقابل و گنجاندن  هاي نفتی در قالب قراردادهاي میدان

بندهایی در این قراردادها براي آموزش نیروهاي ایرانی و 
هاي  به مشارکت انتقال دانش فنی، حاکی از توجه بیشتر
 .خارجی براي توسعه فناوري در کشور است

کننده مداخله دولت همچون دوره قبل، مسیر  ایده فنی هدایت
تجهیزات را در  سازي و مهندسی معکوس قطعات و کپی

 البته توجه به آموزش و. گذاران قرار داده است مقابل سیاست
انسانی متخصص از طریق اعزام به خارج و تربیت نیروي 

مورد توجه بوده  آموزش در قالب قراردادهاي بیع متقابل نیز
ایده حکمرانی به عنوان بعد دیگر ایده سیاستی در این . است

را اهرم اصلی توسعه  تجمیع و مدیریت خرید دوره نیز
 .داند فناوري از طریق حمایت از ساخت داخل می

Ã دوره اصالحات 

، دیتولی در نسبي داریپا جادیا وی نفت تأسیساتي بازساز با
 افتهي یشتریب تیاهم ووزن  دیجدي ها دانیمموضوع توسعه 

 به سرعت ها دانیم نیاي توسعه برای نفتي قراردادهاو 
 ور بهرهدوره، گفتمان توسعه  نیادر  نیبنابرا گسترش و

صنعت ي در فناورسه گفتمان مطرح  نیبی از نفتي ها دانیم
پژوهش و گفتمان توسعه  گفتمان گفتمان ساخت داخل،(نفت 
 زیندوره  نیا در .ابدی یمي شتریب قدرت) ینفت ها دانیم ور بهره

 دیتول شیافزاو  دیجدي ها دانیم کشفهمانند دوره قبل 
 برنامهاما هنوز صنعت نفت  قرار گرفته مورد توجهی انتیص

گفتمان در تالش  نیا. ندارد ها دانیم توسعهي برای جامع
ي توسعه برای فرصتی، نفتي قراردادها قیطراست تا از 

 قیطر ازي فناوردوره، انتقال  نیادر . ابدیب کشوري در فناور
ي روین تیتربجذب با  تیارتقاء ظرف وی نفتي قراردادها

 هیخردما، کارآمدي ها شرکت جادیاهمچنین  وی انسان
ي در صنعت فناوري توسعه برامداخالت دولت  دهنده شکل

  .نفت است
تأکید بر جایگزینی واردات و حمایت از صنایع نوزاد همچنان 

هاي  هاي نظري مبتنی بر دیدگاه به عنوان خردمایه
کننده برخی مداخالت دولت در توسعه  ساختارگرایی تبیین

تأکید بر گسترش تعامالت  اما باشند فناوري طی این دوره می
رنگ شدن دال خودکفایی و عدم تأکید بر قطع  کم وی خارج

 اي بر تغییر وابستگی که از دوره قبل شروع شده نشانه

هاي نئوکالسیکی  هاي ساختارگرایی به سمت گرایش گرایش
ي برا قراردادها در دیباي بردار بهرهدر گفتمان . است
ي ها شرکتتا  کرد جادیا تیجذابی خارج گذار هیسرما

 رانیاي توسعه نفت ها طرحر به ورود به ي حاضفناورصاحب 
 دایپ زینی را رانیاي ها شرکتي گرفتن بازبه  زهیانگشده و 
 کناری در رانیاي ها شرکتو نهایتاً با قرار دادن  کنند

ي ها شرکت تجربه و دانش انتقال نهیزمی خارجي ها شرکت
  .کردفراهم  رای داخلي ها شرکت بهی خارج
وقت نفت طرح ضربتی تربیت نیروي انسانی باالدستی  ریوز

ی نفت در سطح مهندسي ها رشته جادیا. کند یمنفت را اجرا 
 وارد با انجام اصالحات در دانشگاه نفت، روین تیتربي، دکتر
 نفتی تخصصي ها رشتهي ها آموزشبه  ها دانشگاه ریسا کردن
 ارشد کارشناسیمقاطع  در کشور ازخارج  به دانشجواعزام  و

اقدامات  نیااثر  درطرح است و  نیای اصلي اقدامات دکترو 
در  گریباز کی به عنوان انیدانشگاهو  ها دانشگاه حضور
 .شود یم تر پررنگي صنعت نفت فناورهاي پژوهش و  عرصه
 هیخردمای انساني روین تیترب بابه ارتقاء ظرفیت جذب  توجه
در گفتمان  آشکارتری به صورتدوره  نیااز  که ی استمهم

ی حاک نیا و شود یمي در صنعت نفت مشاهده فناورتوسعه 
مداخله دولت  هیخردمایی در نهادگراي ها شیگرای نوعاز 
 معتقدند انیچرا که نهادگراي است فناوري توسعه برا

، در حال توسعهي کشورهای صنعت توسعه فرآیند در نیمهندس
  ].12[ کنند یایفاء مي دیکلی نقش
ی بیترککه  شود یمی مطرح متفاوتی استیس دهیادوره  نیادر 

 قیطري از فناورو انتقال  سازي شرکتاست از ایده 
ي ها تیقابل توسعه وی حکمرانایده  به عنوانی نفتي قراردادها
 ،سازي شرکت. یفنایده  به عنوان دانیم مطالعه وی مهندس

و  کارآمدي ساختارها جادیاجذب با  تیظرفناظر بر ارتقاء 
ي از فناوری فرصت انتقال نفتي قراردادها وپاسخگو است 

ی داخلي ها شرکتي به فناوري صاحب ها شرکتو  کشورها
  .کند یم جادیارا 

 ریمس معکوسی مهندسي و ساز یکپدوره،  نیاتا قبل از 
 ارشدی متخصص و فناوران انیم رانیمد کهی بود مطلوب
 نیا از اما گذاشتند یم گذاران استیسي رو شیپنفت  صنعت

ی، نفتي ها دانیم ور بهرهدوره با قدرت گرفتن گفتمان توسعه 
ی فن دهیا ي مهم،فناور کی به عنوان دانیممطالعه  تیقابل
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. دهد یم شکلي را فناوري توسعه برامداخالت  کننده تیهدا
 تیاهمی توجه به نفتي ها دانیم ور بهرهدر گفتمان توسعه 

ي براي ساز تیظرفبوده و  مالحظهمورد  ،دانیممطالعات 
ی مهندسي ها شرکتي ریگ شکل قیطراز  تیقابل نیاتوسعه 
. ردیگ یمقرار  کاردر دستور  دانیم مطالعهي برای رانیا مشاور

ي، قرارداد باید هر چه بردار بهرهغلبه گفتمان  لیدلالبته به 
ی قراردادها برخ( برساند دیتولرا به  دانیممنعقد و  تر عیسر
  .)شوند یم، منعقد دانیمی قبل از اتمام مطالعه حت
Ã دهم وهاي نهم  دوره دولت 

دوره  نیادر  غرب به یوابستگی نفو  طلبانه استقاللگفتمان 
یی خودکفادال  شود یم باعث یمیتحر طیشرا جادیا کناردر 
به گفتمان توسعه  مجدداً شده بود رنگ کمدر دو دوره قبل  که

ي ریگ شکلی در اصلي در صنعت نفت برگردد و عامل فناور
ی اتیحمهم و  زاتیتجهیی در ساخت اقالم و خودکفا هیخردما

  .شود یداخلي ها تیظرفی بر متکی نفتي ها دانیم توسعه و
دوره در گفتمان ساخت  نیاي ابتدادر  کهي گریدموضوع 
ی وقت کهاست  لیتحل نیا بری مبتن شده مطرحداخل 
 شوند یموارد  گذار هیسرما به عنوانی خارجي ها شرکت
 دیخري براي ا زهیانگبا آنها خواهد بود و  زین دیخر اریاخت
ی در داخلي گذار هیسرمااگر  نیبنابرا ندارند رانیااز  زاتیتجه

ي برای داخلي گذار هیسرمااز اهرم  میتوان یمنفت انجام شود 
  .میکنتوسعه ساخت داخل استفاده 

ي ها شیگرای بر مبتني نظر هیخردمادوره،  نیادر 
 ی واردات ونیگزیجا ی،وابستگدر ابعاد قطع  ییساختارگرا

نوزاد در مجموعه اقدامات و مداخالت  عیصنااز  تیحما
ی مشاهده سازندگي اصالحات و ها دورهاز  شیبدولت 

ي نوآوري دولت دهم نظام ابتدادر  نیا برعالوه . شود یم
ي فناور پژوهش،ي راهبر جامع نظامقرار گرفته و  مورد توجه

 نظام" یبیترک کردیرور مبناي ب نفت وزارتي نوآور و
. شود یمی طراح "يفناور تیریمد نظام" و "یبخشي نوآور
فقدان  ژهیبه وی ستمیسي ها شکستی بر مبتني نظر هیخردما

 نامه نظام نیادر  گرانیباز انیمیی سو همعدم  اارتباطات ی
  .استي فناورمداخله دولت در توسعه  کننده نییتب
 شیافزادوره  نیای در حکمرانی از منظر استیس دهیا

ي قراردادهاي در فناوری و الزام انتقال داخلي گذار هیسرما
 کاالي ساخت فناور زمان همی نیز توسعه فناز منظر  وی خارج

 .است دانیمي مطالعه فناور و زاتیتجهو 

Ã و دوازدهم ازدهمهاي ی دوره دولت  
هاي ایجادشده براي  بعد از یک دوره تحریم و محدودیت

، فشار زیادي براي جبران  هاي توسعه میدان پیشبرد طرح
عالوه بر این  .هاي توسعه وجود دارد هاي طرح افتادگی عقب

المللی عوامل  ها و توسعه تعامالت بین امید به رفع تحریم
طریق قراردادهاي  زانتقال فناوري ا گیري خردمایه اصلی شکل
 هاي ایرانی از ایجاد فرصت یادگیري شرکت نفتی و
  .باشند هاي خارجی در این دوره می شرکت

 سیاست حمایت از ساخت داخل ده قلم کاالي حیاتی و مهم
هاي ساختارگرایی مبتنی بر  نفت نشانه استمرار گرایش

خردمایه نظري جایگزینی واردات و حمایت از صنایع نوزاد 
غالب سازوکار  ها در اعمال حمایت البته تأکید بر. باشد می

بازار و گسترش تعامالت خارجی حاکی از تقویت 
هاي نئوکالسیکی در این دوره نسبت به دوره قبل  گرایش
مبتنی بر  E&P و GCهاي  سیاست توسعه شرکت .است

 هاي توانمند به عنوان یک عامل مهم خردمایه ایجاد بنگاه
باشد نیز در این  هاي نهادگرایی مطرح می دیدگاهتوسعه که در 

 .دوره مورد توجه است

ایده سیاستی این دوره در بعد حکمرانی، انتقال فناوري از 
طریق قراردادهاي نفتی و ارتقاء ظرفیت جذب داخلی در 

این ایده در دوره اصالحات نیز . است هاي خصوصی شرکت
در توسعه  مطرح بود اما در دوره اصالحات ظرفیت جذب

نیروي انسانی دیده و طرح ضربتی تربیت نیروي انسانی 
مطرح شد اما در این دوره ارتقاء ظرفیت جذب در توسعه 

در زمینه مطالعه و اجراي  هاي توانمند بخش خصوصی شرکت
  .شود هاي توسعه میدان دیده می طرح

هاي مطالعه میدان  ایده سیاستی در بعد فنی نیز توسعه قابلیت
دهنده یک  این ایده نشان. باشد هاي بزرگ می ریت پروژهمدی و

قبل از  تا. تغییر مهم در دیدگاه فنی به توسعه فناوري است
این دوره، ایده فنی غالب در توسعه فناوري ناظر بر قابلیت 

این ایده . بود فناورانه در حوزه ساخت قطعات و تجهیزات
الب در سیاستی و گفتمان ساخت داخل به عنوان گفتمان غ

توسعه فناوري به صورتی دوسویه همدیگر را تقویت 
هر چند اهمیت قابلیت مطالعه میدان از سوي  و کردند می

برخی مدیران میانی متخصص و فناوران ارشد نفت مطرح 
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در این دوره . شد ولی این موضوع، ایده فنی محوري نبود می
 یستمی وهاي نفتی، نگاه س ور میدان با غلبه گفتمان توسعه بهره

در این نگاه جدید، فناوري . گیرد شکل می نگر به فناوري کل
هایی  مطالعه میدان و قابلیت تدوین طرح جامع توسعه، قابلیت
. دهند هستند که زمین بازي طرح توسعه میدان را شکل می

اگر این قابلیت در داخل به اندازه کافی وجود نداشته باشد 
. شود جی طراحی میهاي خار این زمین بازي توسط شرکت

در این صورت بازیگران داخلی از جمله سازندگان تجهیزات 
 هاي خارجی به شده توسط شرکت باید در زمین بازي طراحی

صورتی منفعالنه و با تالش زیاد سهمی را به خود اختصاص 
در این . دهند آن هم از بازاري که کل آن متعلق به کشور است

ن به عنوان یک اولویت دوره اهمیت فناوري مطالعه مخز
هاي قبل مورد  بیش از دوره ساز مهم، فناورانه و دانش مزیت

ها و تعداد  البته به رغم این تأکید، ظرفیت. تأکید است
کمتر از میزان مورد  هاي مطالعه میدان در کشور هنوز گروه

که یکی از دالیل آن انگیزه پائین براي ورود به  نیاز است
دلیل گردش مالی پائین این  ان بههاي مطالعه مید پروژه
همچنین گفتمان پژوهش در این دوره کامالً . باشد ها می پروژه

قرار  هاي نفتی ور میدان تحت تسلط گفتمان توسعه بهره
اي  ها نشانه دانشگاه محور با گیرد و انعقاد قراردادهاي میدان می

 میدان نفتی و 20مطالعه (واضح از این تسلط گفتمانی است 
 تحقیقاتی به-همکاري علمی در قالبمخزن  52 ي شاملگاز

  ).شود دانشگاه و مرکز تحقیقاتی داخلی واگذار می 9
 هیخردما دهنده شکلاي از ابعاد مختلف  خالصه 3جدول 
  .نماید دولت را ارائه میمداخله 
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در این پژوهش، بررسی اسناد مرتبط با توسعه فناوري و انجام 
هاي تکمیلی منجر به استخراج مضامینی شد که  مصاحبه

خردمایه مداخله دولت در توسعه فناوري حوزه باالدستی 
تحلیل مضامین در یک . کنند صنعت نفت ایران را بازنمایی می

 ازینت دهد که در حوزه باالدستی نف بستر گفتمانی نشان می
سوخت کشور مستلزم  تأمین ی ونفتي درآمدهادولت به 
این، عامل اصلی  نفت و گاز بوده و دیتولو افزایش  استمرار

 در. ي در صنعت نفت ایران استبردار بهرهغلبه گفتمان 

قطعات  نهیهز کمی و فیک ،به موقع تأمیني، بردار بهره گفتمان
بنابراین در  .اهمیت دارد دیتولي استمرار برا زاتیتجهو 

ي داخلی، خرید خارجی ها تیظرففقدان یا ضعف 
اما گفتمان خودکفایی بعد از  مسیر تأمین است نیتر مطمئن

 گفتمان و تابد یبرنمپیروزي انقالب اسالمی این وابستگی را 
اولین گفتمان توسعه فناوري در  به عنوانساخت داخل 

. دریگ یمصنعت نفت تحت تأثیر گفتمان خودکفایی شکل 
ي و گفتمان ساخت داخل در سه بردار بهرهگفتمان  نیبمنازعه 
و سرعت تأمین، بروز  متیق ی در کیفیت،زمان ناهمحوزه 

در  دیخر تیریمدو  عیتجمی استیس دهیامنازعه با  نیا. کند یم
ی فندر بعد  معکوسی مهندسي و ساز یکپی و حکمرانبعد 

 شکلی طیشرای در گفتمانتعادل  نیا .رسد یمبه تعادل 
بخشی از  تیهداو  تیریمدي، بردار بهرهگفتمان  که ردیگ یم

 نیاغلبه  لیدلبه سمت داخل، پذیرفته و در مقابل به  دهایخر
روش ساخت داخل  نیتر عیسرو  نتری سکیر کمگفتمان، 

 نای .شود یمانتخاب  معکوسی مهندسي و ساز یکپی عنی
تعادل  کداخل ی ي درفناوري ها تیقابلتعادل از نگاه توسعه 

گفتمان ساخت داخل از در صورتی که  واست پائین سطح 
با طرح  توانست یمتعادل  نیاي برخوردار بود شتریبقدرت 

ی و طراح تیقابلتوسعه  قیطری ساخت داخل از فن دهیا
  .ردیبگ شکلي باالترانه در سطح فناوري ها ينوآور

باید  گاز ونفت  دیتول شیافزاي براي بردار بهرهدر گفتمان 
فته و به اتوسعه ی به سرعت دیجد شده کشفي ها دانمی

ي برسند که الزمه آن عالوه بر تأمین سرمایه، نیازمند بردار بهره
ي مطالعه و توسعه میدان و قابلیت مدیریت ها يفناورانواع 
  .ي توسعه استها طرح

گفتمان توسعه  نیتر يقو به عنواندر گفتمان ساخت داخل 
به در دوران دفاع مقدس و سازندگی، فناوري  ژهیبه وفناوري 
 شود یمدانش ساخت قطعات و تجهیزات معنابخشی  عنوان

میادین نفتی نیز  ور بهرهاما از دوره اصالحات گفتمان توسعه 
 در گفتمان .ردیگ یمیک گفتمان توسعه فناوري قوت  به عنوان
ي مطالعه و توسعه میدان در داخل فناور ووجود دانش  اخیر،

ي هر چه بیشتر مخازن نفتی ور بهرهکشور شرط مهمی براي 
ي خارجی واگذار ها شرکتحتی اگر طرح توسعه به . است

شود وجود این دانش الزمه کارفرمایی قدرتمند در جهت 
  .تأمین منافع ملی است
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  ردمایه مداخله دولت در توسعه فناوري باالدستی نفتروند تطورات خ) 3جدول 

  
ابتداي پیروزي انقالب تا 

  پایان دفاع مقدس
  دهم هاي نهم و دولت  دوره اصالحات  دوره سازندگی

هاي یازدهم و  دولت
  دوازدهم

 بافتار

  

ي بدون حضور بردار بهره -
 یخارج کارشناسان

 طیشرادر  دیتولاستمرار  -
 یجنگ

 فروش نفت مشکل -

ی حاکمیتي ها نقشتداخل  -
 يگر يتصدو 

ي ها تیفعالورود  -
ی مل شرکتي به مانکاریپ

 نفت

  وزارت نفت سیتأس -

ی به وابستگ شیافزا -
 ینفتي درآمدها

ی داخلمصرف  شیافزا -
 سوخت

 دیجدي ها دانیم اکتشاف -
 یجنوبپارس  ژهیبه و

  يساختارتحوالت  -

 ریساتوسعه تعامالت با  -
 کشورها

ي اهرم گذار هیسرمافرصت  -
 یاسیستعامل 

  سازي شرکت تفکر -

سازنده با  تعامل بر تأکید -
 کشورها ریسا

و  سوخت تأمین تیاهم -
  نیبنزیی در خودکفا

  ها میتحر دیتشد -
 وی مال تیشفاف بر تأکید -

  ياقتصادبا مفاسد  برخورد

 المللی توسعه تعامالت بین -

هاي  رفع برخی محدودیت -
 تحریمی

 عقالنیت اقتصادي -

هاي نفتی بزرگ  میدانورود  -
  به نیمه دوم عمر خود کشور

برافزایش تولید و  تأکید -
 فروش نفت

  شفافیت مالی -

 هیخردما
  ينظر

ú ییساختارگرا 

 ی به خارجوابستگقطع  -

 ی وارداتنیگزیجا -

  نوزاد عیصنااز  تیحما -

ú ییساختارگرا 

 ی وارداتنیگزیجا -

 نوزاد عیصنااز  تیحما -

ú یکینئوکالسي ها شیگرا 
  ي اقتصاديآزادساز -
 توسعه وگرایی  برون -

  ي خارجیها يهمکار

ú ییساختارگرا 

 ی وارداتنیگزیجا -

 نوزاد عیصنااز  تیحما -

ú یکینئوکالسي ها شیگرا 
  یخارجگسترش تعامالت  -

ú یینهادگرا 

 باارتقاء ظرفبت جذب  -
  یانساني روین تیترب

ú ییساختارگرا 

 یوابستگقطع  -
 ی وارداتنیگزیجا -

 نوزاد عیصنااز  تیحما -

ú یستمیسي ها شکست 
عدم  افقدان ارتباطات ی -

  گرانیباز انیمیی سو هم

ú ییساختارگرا 

 ی وارداتنیگزیجا -

 نوزاد عیصنااز  تیحما -

ú یکینئوکالسي ها شیگرا 
  یخارجگسترش تعامالت  -

 بازار سازوکاربر  تأکید -

ú یینهادگرا 

  ي توانمندها بنگاه جادیا -

ایده 
  سیاستی

و  عیتجم: یحکمرانایده  -
 دیخر تیریمد

ي و ساز یکپ: یفنایده  -
 وقطعات  معکوسی مهندس

  زاتیتجه

و  عیتجم: یحکمرانایده  -
 دیخر تیریمد

ي و ساز یکپ: یفن دهیا -
 وقطعات  معکوسی مهندس
همراه با آموزش  زاتیتجه

  یانساني روین

: یحکمرانایده  -
ي فناورو انتقال  سازي شرکت

 ینفتي قراردادها قیطراز 
توسعه : یفن دهیا -
 مطالعه وی مهندسي ها تیقابل

  دانیم

 شیافزا: یحکمرانایده  -
ی و الزام داخلي گذار هیسرما

ي قراردادهاي در فناورانتقال 
 یخارج

 زمان همتوسعه : یفنایده  -
و  کاالي ساخت فناور
ي مطالعه فناور و زاتیتجه

  دانیم

انتقال : یحکمرانایده  -
ي قراردادها قیطري از فناور
جذب  تیظرفی و ارتقاء نفت

ي ها شرکتی در داخل
 یخصوص

توسعه : یفنایده  -
 و دانیمي مطالعه ها تیقابل
  ي بزرگها پروژه تیریمد

 هیخردما
  مداخله

یی خودکفابا  دیتول استمرار
 قیطراز  زاتیتجه تأمیندر 
از  تیحماو  دیخر تیریمد

  ساخت داخل

ي بازسازو  دیتول شیافزا
با توسعه  تأسیسات

 وي ساخت داخل ها تیظرف
  یخارجي ها مشارکت جلب

 قیطر ازي فناورانتقال 
ارتقاء  وی نفتي قراردادها

 تیتربجذب با  تیظرف
 جادیا وی انساني روین

  کارآمدي ها شرکت

یی در ساخت اقالم و خودکفا
 وی اتیحمهم و  زاتیتجه
ی متکی نفتي ها دانیم توسعه
  یداخلي ها تیظرفبر 

 قیطر ازي فناورانتقال 
 جادیا وی نفتي قراردادها
ي ها شرکتي ریادگفرصت ی

  یخارجي ها شرکت ازی رانیا

  استیس
 ییخودکفاستاد  جادیا -

 کاال شرکت سیتأس -

  از داخل دیخر -

 دیتولي ها شرکت جادیا -
 زاتیتجه

 متن شرکت سیتأس -

  متقابل عیب قراردادطراحی  -

ي قراردادها عیسرگسترش  -
 دانیمتوسعه 

در  ساختارهای بازمهندس -
 شرکتقالب 

ي روین تیتربی ضربتطرح  -
  یانسان

ي کاالي از حداکثراستفاده  -
 یداخل

ي ها تیظرفاستفاده از  -
  ي توسعهها طرحی در داخل

 نامه نظامي اجراو  نیتدو -
 جامع پژوهش

و  تأمیناصالح نهاد  -
  یمالمنابع  نهیبه تیریمد

ي توسعه قراردادهااصالح  -
 دانیم

محور با  دانیمي قراردادها -
 ها دانشگاه

 و GCي ها شرکتتوسعه  -
E&P 

 زاتیتجهساخت داخل  -
  یاصل ومهم 
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ي بردار بهرهي داخلی، غلبه گفتمان ها تیقابلسه عامل ضعف 
و توسعه تعامالت خارجی تحت تأثیر گفتمان سیاسی که از 

دوره اصالحات به اوج خود  در و آغازدوره سازندگی 
که خردمایه مداخله دولت بر پایه ایده  شود یمباعث  رسد یم

ی با نفتي قراردادها قیطر ازي فناورسیاستی انتقال 
ی صاحب فناوري در بعد حکمرانی و خارجي ها شرکت

ي بزرگ ها پروژه تیریمدو  دانیمي مطالعه ها تیقابلتوجه به 
یک  به عنوانگفتمان پژوهش نیز . در بعد فنی شکل بگیرد

ي از دوره اصالحات به بعد در صنعت ا هیحاشگفتمان فناوري 
اما به دلیل قدرت بسیار کم این گفتمان . نفت حضور دارد

ي تأثیري در خردمایه مداخله دولت در توسعه فناور عمالً
 به عنوان ها دانشگاهبه همین دلیل . باالدستی نفت ندارد

کنشگران گفتمان پژوهش یا در کارکرد صرفاً  نیتر مهم
ي مرتبط با نفت ها رشتهآموزشی به آموزش نیروي انسانی در 

 کارکردشده و  دانیمي مطالعه ها پروژه ریدرگپرداخته و یا 
  .ابدی یم لیتقلی مهندس شرکت کدر سطح ی ها دانشگاه

  ي نظريها ينوآورو  ها افتهی 2- 5
هاي  که در کنار خردمایه] 4[الرنجا دیدگاه  مقاله،در این 

توسعه  دو محوردر  کند یمنظري، ایده سیاستی را مطرح 
  :یافته است

  ي فنیها دهیاي حکمرانی و ها دهیا ندیبرآایده سیاستی  ±
در دو  گذاران استیسایده سیاستی مبتنی بر عقالنیت عملی 

 دهیا .بعد ایده حکمرانی و ایده فنی تبیین شده است
در خصوص  گذاران استیسدیدگاه  تأثیرحکمرانی، تحت 

ي قدرت در ایجاد ها اهرماز ابزارها و  مؤثري ریگ بهرهنحوه 
سویی بین ذینفعان است که در قالب گفتمان و در اثر  هم

گرفته  شأتایده فنی ن و ردیگ یمشکل  ها گفتمانمنازعات بین 
از نوع نگاه مدیران میانی متخصص و فناوران ارشد به ماهیت 

  .استي فنی ها تیقابلي توسعه فناوري و رشد رهایمسو 
ایده سیاستی برساخت فرآیند یادگیري شخصی و موقعیت  ±

  گفتمانی
شناسی گفتمانی بحث شد که  با الهام از رویکرد روان

ی شناختیک فرآیند  در و ذهني صرفاً در فضاها  خردمایه
 تعامالت و کنشي فضا یک دربلکه  رندیگ ینمشکل 
این منظر ایده سیاستی  از .شوند یمی، برساخت اجتماع

تنها حاصل فرآیند یادگیري  دیگو یم] 4[که الرنجا  گونه آن

نیست بلکه این یادگیري در  گذاران استیسشخصی 
یگران هاي اجتماعی و در اثر تعامالت با سایر باز موقعیت

 بسا چهو  شود یمي سیاستی ها دهیامنجر به خلق 
ي ها افتهی برخالفیک ایده سیاستی را  گذاران استیس

مبتنی بر حفظ موقعیت صرفاً شخصی در فرآیند یادگیري و 
از این . در میدان تعامالت اجتماعی طرح و پیگیري نمایند

 گذاران استیسحیث آنچه فراتر از فرآیند یادگیري شخصی 
ي ایده سیاستی اثرگذار خواهد بود موقعیت ریگ شکلدر 

به عبارتی ایده سیاستی در یک . است گذاران استیسگفتمانی 
  .ردیگ یمگفتمان شکل 
 توسعه يها یزمان ناهم یاجتماع-یخیتار لیتحلدو موضوع 

 ارشد متخصصان تعامل يالگوو  رانیا در فناورانه و یصنعت
 يها سیاست یطراح در آنها نقش و گذاران سیاست با یفن

بایست در تحقیقات آتی مورد توجه پژوهشگران  ي، میفناور
  .قرار گیرد
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