
مجله مهندسی سیستم و بهره وري، سال اول، شماره 2، بهار 1401 ، ص21 - 05
01

شناسایی و رتبهبندي عوامل مؤثر بر انتقال فناوري در 
ساخت تجهیزات صنعت نفت با استفاده از مدل تحلیل 

شبکهاي (ANP) (مطالعه موردي: شرکت پادیاب تجهیز )
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چکیده هدف، شناسایی و رتبهبندي عوامل مؤثر بر انتقال فناوري از خارج به داخل، در صنعت نفت 
است.  بوده   (ANP) تحلیل شبکهاي0  مدل  و   (DEMATEL) دیمتل9  تکنیک  از  استفاده  با  ایران 
عوامل و شاخصهاي مؤثر بر انتقال فناوري از خارج به داخل در حوزه صنعت حفاري نفت استخراج 
با  گرفت.  قرار  مطالعه  مبناي  حوزه،  خبرگان  نظر  تأیید  با  و  شد  طراحی  مسئله   ANP مدل  شد. 
یا تأثیرگذاري عوامل مشخص  از تکنیک دیمتل، روابط بین عوامل شناسایی و تأثیرپذیري  استفاده 
عوامل   ،SuperDecisions نرمافزار تخصصی  از  استفاده  با   ANP با حل مدل شبکهاي  شد. سپس 
انتقال فناوري در ساخت تجهیزات  نتایج کلی و عوامل کلیدي  نهایت،  فوقالذکر، رتبهبندي شد. در 
محیط   .5 یادگیري،  ظرفیت   .0 فناوري،  انتقال  ظرفیت   .9 از:  عبارتاند  اهم  ترتیب  به  نفت،  صنعت 

انتقال 
 . فناوري 2. حالت انتقال فناوري 2. همکاري دولت 2. دریافتکننده فناوري، 7. ماهیت فناوري2  

انتقالدهنده فناوري. 

.ANPای ، صنعت نفت، مدل تحلیل شبكهفناوری ، انتقالفناوری :کلیدین واژگا

monafakhari@eyc.ac.irگروه مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی اصفهان  . *

1. Decision Making Trial and Evaluation Laboratory

2. Analytical Network Process
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 مقدمه 

انتقال  .استبخش حفاری صنعت نفت ایران  فناوریتمرکز این مقاله، به طور خاص بر انتقال 

، امری فناوریها و یا همكاری مشترک با آنها در زمینه توسعه از دیگر کشورها/ شرکت فناوری

های موجود در صنعت نفت، در کشور فناوریانتقال در زمینه مدل، داشتن یک ناپذیر است. اجتناب

از خارج به داخل  فناوریثر بر انتقال ؤعوامل م ،مقاله نیدر ا. ناپذیر استضرورتی اجتناب ما

خواهد  نییتع ANPروش و  9تكنیک دیمتل نها با  استفاده ازآروابط  و ی شدهرتبه بند و ییشناسا

های قبلی در این حوزه، تمرکز بر روش افتراق این پژوهش با تحقیق . نقطهشد

به طور همزمان  0ایچندمعیاره و استفاده از تكنیک دیمتل و مدل تحلیل شبكهگیری تصمیم

 که تاکنون موضوع پژوهش از این جهت بررسی نشده است. است

های این برخی از مدل است؛ بنابراین،از خارج به داخل  فناوریتمرکز اصلی تحقیق بر انتقال 

(، 0220، مدل مالیک)(0229) مدل لین و برگ(، 0222) مدل بازمن ند از: اعبارت نوع از انتقال

(، مدل نویان و 0222(، مدل اکورث)0227(، مدل وارون کان)0227مدل ونگ و همكاران)

با استفاده از مدل تحلیل  فناوریثر بر انتقال ؤاین تحقیق به دنبال تعیین عوامل م. (0292اویاما)

می باشد. عوامل مطرح شده  "پادیاب تجهیز"شبكه ای در صنعت نفت ایران و در شرکت 

.(9512)کاظمی، از خارج به داخل به شرح جدول زیر است:  فناوریدرمطالعات انتقال 

فناوریثر بر انتقال ؤوامل مع :9جدول 

فناوری ثر بر انتقالؤعوامل م سال نويسنده

0222 مالیک

فناوریانتقال دهنده -
عوامل کمک کننده احتمالی-
عوامل بازدارنده احتمالی-
فناوریعوامل موثر بر فرآیند انتقال -
حالت انتقال-
بازخور-
 فناوری دریافت کننده-

ونگ و
 همکاران

0222

ظرفیت انتقال:-
توانایی علمی، شایستگی های متخصصان

انگیزه انتقال:-
اهمیت شرکت تابعه، نوع مالكیت شرکت تابعه، روابط میان شرکت اصلی و 

تابعه
انتقالکمک دانشی نوع دانش مورد -

1. DEMATEL

2. ANP
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 ظرفیت یادگیری: -

 کیفیت کارکنان، میزان تأکید بر آموزش  -
 شرکت تابعه از سویکسب دانش  -

 انگیزه یادگیری: -

 انگیزه کارکنان برای یادگیری، رابطه یادگیری و پاداش

 0229 لین و برگ

 ماهیت تكنولوژی: -

 پیچیدگی، بلوغ، میزان مستند بودن دانش -
 تجارب بین المللی: -

 فناوریتجارب گیرنده تكنولوژی، تجارب دارنده   -
 های فرهنگیتفاوت -

 فناوریاثر بخشی انتقال  -

نويان و 
 اوياما

0292 

 تعهد مدیریت -

 اقدامات کیفی -

 آموزش -

 کار تیمی -

 مشارکت -

 فرهنگ سازمانی -

 فناوریانتقال کارای  -

 0222 بازمن

 فناوریدهنده انتقال -

 فناوریگیرنده  -

 حالت های انتقال -

 تقاضامحیط  -

 فناوریکاربرد  -

 0222 اکورث

 همكاری دولت -

 بخش های تحقیقاتی -

 های متوسطه و عالیآموزش -

 های تحقیقاتی کاربردیصنایع با محوریت ایده -

 تبادل دانش -

 نوآوری متناسب با نیاز صنایع و بخش عمومی -

 0227 وارون کان

 فناوریهای دارنده ویژگی -

 محیط انتقال -

 جویادگیری -

 فناوریکننده  های دریافت ویژگی -

 فناوریارزش افزوده انتقال  -

 

، فناوریکننده های دریافت، ویژگیفناوریهای دارنده ویژگی :در این مطالعات، عواملی نظیر

با توجه به مطالب  ؛ بنابراین،أثیر بگذارندت فناوریتوانند بر انتقال جو یادگیری می محیط انتقال و

گیری از تأثیرگذار هستند، این پژوهش با بهره فناوری انتقالشده و اینكه عوامل متعددی در  بیان
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از خارج  فناوریانتقال  برایثر ؤ، عوامل م(ANP)ای مطالعه ادبیات و با استفاده از مدل تحلیل شبكه

 .کندبندی میرا شناسایی و رتبه "پادیاب تجهیز"به داخل در صنعت حفاری در شرکت 

 پژوهش پیشینه بررسی

در حوزه صنعت نفت ارائه شده است،  فناوریهایی که برای مسئله انتقال مدلاز جمله 

 :شامل اصغری و رخشانی کیا ارائه شده است، اشاره داشت که از سویتوان به مدلی که می

فناوری اجرای و شدهتعریف نیازهای فناوری، انطباق -جذب – توسعه، استفاده و گسترش متغیرهای

اثربخشی برای ایران نفت صنعت که دهدمی نشان نتایج (.0295)عسگری و درخشانی کیا، است 

هایسیاست باید ثر،ؤم هایروش استفاده از بر عالوه ،فناوری انتقال هایکانال در حداکثر

صنعت این راهبردی  در الزام یک عنوان به را فنی هایدانش اخذ و دنبال نیز را بومی توانمندسازی

برای عملی راهكارهای صنایع، این در فناوریانتقال  فعلی وضعیت بررسی زارع ضمن .کند نهادینه

-های مناسب ارزشموسوی و طباطبائیان، روش .(9510)زارع،  است داده ارائه فناوری بهبود انتقال

-های مناسب هر یک از این ارزشاخصو درجه اهمیت نسبی آن در صنعت نفت و ش فناوری گذاری

-راه شناسایی و بررسی سلطانی پیرکاشانی، به .(9519)موسوی و طباطبائیان، کنند ها را بیان می

)سلطانی و  پردازدحفاری می صنعت در فناوری انتقال روش مناسب انتخاب و فناوری انتقال های

اکتشاف، اصلی یندهایافر از یكی به عنوان ، به تبیین اینكه حفاری(. موسوی9521پیرکاشانی، 

به  همواره و است برخوردار نفت صنعت در راهبردیجایگاهی  از گاز و نفت مخازن توسعه و ارزیابی

. (9512)موسوی،  پردازداست، می بوده ایران مطرح نفت صنعت در اصلی هایچالش از یكی عنوان

وجود های صنعت حفاری نفت و گاز، عمل آمده، یكی از خأله های ببر اساس بررسیمحمدی، 

ادها در میرزایی به بررسی نقش قرارد. (9515)محمدی، است  فناوریهای مناسب مدیریت سیستم

نوری و میقانی نژاد، هدف از تحقیق خود را تالش (. 9512پرداخته است )میرزائی،  فناوری انتقال

)نوری  دانسته است فناوریبرای تحلیل روند ساخت تجهیزات صنعت نفت در داخل، ازطریق انتقال 

های حفاری درکشورکه جزو ساخت مته فناوری همین راستا، پروژه انتقال در .(9510و میقاتی نژاد، 

 .کاالهای راهبردی دربخش باالدستی صنعت نفت است، مورد مستندسازی و تحلیل قرارگرفته است

های شرکتهای دولتی از و حمایت سازمان فناوریدهد که محیط انتقال نتایج این تحقیق نشان می

به شناسایی موانع انتقال  عزیزی ها دارد.آمیز این پروژهدر انجام موفقیت خصوصی، نقش اساسی

شناسایی اهداف و  :صنعت نفت کشور پرداخته و مسائل کلیدی در این زمینه همچون در فناوری

در چارچوب  فناوری های مرتبط با انتقال های مناسب و مسائل و چالش فناوریها، گزینش  راهبرد

در طرح بزرگ  .(9522)عزیزی،  قراردادهای نفتی و اجرای این قراردادها را بررسی کرده است
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در صنعت نفت و ارائه  فناوریهای توسعه  بررسی موانع و چالش» :موضوع توفیقی، پژوهشی

ها و راهكارهای انتقال و  های گوناگون مسائل، چالش  جنبه آن، به مدیریتو « راهكارهای اجرایی

ابعاد مختلف  . هشدار(9522)توفیقی،  در صنعت نفت به تفصیل بررسی شده است فناوری توسعه

ای و در رساله دکتر گاز را بررسی  های نفت و در پروژه فناوریهای انتقال  ضرورت، اهمیت و روش

در صنعت نفت را  فناوری اسناد، نقشه راه توسعه و بررسیبا استفاده از روش مصاحبه ، خویش

های مطلوب قراردادهای نفتی، به  ضمن بررسی ویژگی درخشان .(9515 )هشدار، است کرده ترسیم

در قراردادهای نفتی کشور از قرارداد دارسی تاکنون  فناوریموارد تصریح شده در انتقال و توسعه 

، در متفاوترا با نگرشی  مسئله همین ،درخشاندرجایی دیگر . (9510)درخشان،  است پرداخته

 فناوریانتقال  :طالقانی و همكاران .(9515)درخشان،  است کردهچارچوب اقتصاد مقاومتی بررسی 

-بهره برایدر حال توسعه  یندی است که به کشورهایاهای عصر جدید، فر به عنوان یكی از پارادایم

دستیابی به موفقیت در رقابت با سایر کشورها  و ها کمک  شان در اجرای پروژهبرداری بهینه از منابع

را فراهم  فناورییافته از نظر را تسهیل و امكان توسعه اقتصادی و رشد کشورهای کمتر توسعه

 در فناوری انتقال برای متغیر پنج با محمد و همكاران ، مدلی .(9512)طالقانی و همكاران،  کند می

 زیرساخت"،"فناوری انتقال از حمایت"مدل این که متغیرهای ندداد ارائه لیبی نفت صنعت

 کههستند"فناوری انتقال عملكرد"و "فناوری انتقال محیط"،"صنعت یادگیری توانمندی"،"فناوری

، "فناوری زیرساخت" متغیرهای مستقل، متغیر عنوان به "فناوری انتقال از حمایت"متغیر

 و میانجی متغیرهای عنوان به "فناوری انتقال محیط"،"صنعت یادگیری فناوری توانمندی"

 از کدام هر برای است. گرفته شده نظر در وابسته عنوان  متغیر به " فناوری انتقال عملكرد"متغیر

 تأیید شده تعدادی و تعدادی رد خبرگان نظر به توجه با و است شده تعریف ابعادی نیز متغیرها این

پذیری  های ریسک های نفتی، با ویژگی زکریا به نقش تاریخی شرکت .(0290)محمد و همكاران،  اند

 ،رائو و رودریگرز(. 9120)زکریا،  کند در صنعت نفت اشاره می فناوریتوسعه و حداکثرسازی سود، در 

های  زیرساختپرداخته و بر  فناورییند توسعه اهای خدمات نفتی در فر به اهمیت و ساختار شرکت

هوارد  .(0222)رائو و رودریگز،  اند مناسب برای حرکت از دانش بنیادین به دانش عملیاتی تأکید کرده

 المللی نفت و حجم های ملی و بین یندهای تحقیق و توسعه در شرکتافر ،نیل و همكاران

ای منتخب را های مرتبط با توسعه صنعت نفت در کشوره  ده در پژوهششانجام های گذاری سرمایه

معبدی به  .(0227)هوارد نیل و همكاران،  اند کردهمطالعه  فناوریبررسی و تأثیر آن را در توسعه 

در صنعت نفت و گاز در چارچوب قراردادهای نفتی و نیز به واسطه  فناوری تجزیه و تحلیل انتقال

الطیب محمد  .(0227)معبدی،  خارج از چارچوب قراردادهای نفتی پرداخته است راهكارهایی در

است   در صنعت نفت لیبی را بررسی و نشان داده فناوری مسائل مرتبط با انتقال و توسعه ،علی القبّی

سازی برای گونه ظرفیت های خارجی، اساساً هیچ که در چارچوب قراردادهای نفتی منعقده با شرکت
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نفت این کشور انجام نشده  در صنعت فناوری انتقال و توسعه برای های فنی کسب دانش و مهارت

در این قراردادها صرفاً محدود به واردات تجهیزات پیشرفته نفتی  فناوری است بلكه انتقال و توسعه

های خدمات نفتی  فرانسیس ایداچابا به بررسی اهمیت روزافزون شرکت .(0222)القبی،  بوده است

 .(0292فرانسیس، ) است نفتی پرداخته هایفناوریدر توسعه 

 و اهداف پژوهش هاپرسش

  (ANP)ای با استفاده از مدل تحلیل شبكه فناوری ثر بر انتقالؤعوامل م اصلی این تحقیق: پرسش

 ست از؛ا فرعی تحقیقاتی عبارت هایپرسشو  کدام هستند؟

o ؟ اندثر کدامؤشده و مبندی عوامل شناساییاولویت 

o خارج به داخل وجود دارد؟ از فناوری ثر بر انتقالؤای بین عوامل مچه رابطه 

o شود؟بندی میاز خارج به داخل چگونه رتبه فناوریثر بر انتقال ؤعوامل م

در صنعت نفت ایران  فناوری ثر بر انتقال تؤبندی عوامل مهدف اصلی پژوهش، شناسایی و رتبه

شناسایی عوامل   .9. و اهداف فرعی، شامل موارد؛ است، (ANP)ای ل شبكهبا استفاده از مدل تحلی

ثر بر ؤشناخت رابطه بین عوامل م  . 0  بندی آنهااز خارج به داخل و اولویت فناوریثر بر انتقال ؤم

 فناوریثر بر انتقال ؤبندی  عوامل مرتبه . 5  )روابط داخلی و خارجی( در صنعت نفت فناوریانتقال 

هستند. )روابط داخلی و خارجی( در صنعت نفت

 تحقیق شناسی و مدلروش

ثر بر انتقال ؤعوامل متوان می پژوهش،  حوزه ای و مطالعات نظری دربا توجه به مطالعات کتابخانه

، فناوریحالت انتقال ، فناوریدهنده انتقال ؛کرد عنوانشرح بدین  را در صنعت نفت ایران فناوری

،  فناوریمحیط انتقال ، همكاری دولت،  فناوریماهیت ، ظرفیت یادگیری، فناوری ظرفیت انتقال

شده بین کارشناسان مربوطه )شرکت پادیاب تجهیز( های طراحیپرسشنامه. فناوریکننده دریافت

توزیع شد و پس از رسیدن به اجماع با نظر تخصصی خبرگان حوزه تأمین تجهیزات حفاری نفت، 

فوق  ی که آمده است،در صنعت حفاری نفت ایران به ترتیب فناوریثر بر انتقال ؤمعیارهای اصلی م

فعالیت این شرکت، در حوزه  .استمورد مطالعاتی این پژوهش، شرکت پادیاب تجهیز  تأیید شد.

. با هستندنفر  2. تعداد جامعه آماری مورد مطالعه تحقیق استتأمین تجهیزات صنعت حفاری نفت 

از روش  بنابراین، است؛توجه به محدود بودن خبرگان در این تحقیق، جامعه آماری و نمونه یكی 

 .شودشماری استفاده میتمام
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 بر اساس طیف لیكرت در ANPهای مقایسات زوجی روش پرسشنامه"ها، تحت عنوان پرسشنامه

از خارج به داخل در حوزه تجهیزات حفاری  فناوریثر بر انتقال ؤبندی عوامل مباره شناسایی و رتبه

تعیین اهمیت معیارهای  برای، 9، در دو بخش تنظیم شده است. پرسشنامه شماره "صنعت نفت

روایی و پایایی  .استها( تعیین اهمیت زیرمعیارها )شاخص برای ،0اصلی و پرسشنامه شماره 

 از با استفاده هاداده آوریجمع از پس نظر تعدادی از خبرگان تأیید شده است. باها، پرسشنامه

 پرداخته عوامل از هرکدام به شاخص نسبت هر وزن تعیین به شبكه یند تحلیلافر و دیمتل هایرو

 میان متقابل ارتباطات انعكاس در آن شفافیت و روشنی روش دیمتل، از استفاده علت شود.یم

 هایگاهدید بیان به بیشتری تسلط با قادرند متخصصان که . به طوریاست از اجزاء مجموعه وسیعی

 ماتریس که است ذکر به الزم بپردازند. عوامل اثرات( میان و شدت اثرات )جهت با رابطه در خود

 ماتریس سوپر از بخشی  دهندهتشكیل در واقع ارتباطات داخلی(، دیمتل )ماتریس تكنیک از حاصله

 از سیستمی زیر به عنوان بلكه کندنمیعمل  مستقل به طور دیمتل تكنیک عبارتی، به ؛است

 از یكی و کارکردها ترینمهم از یكی .(0292)شی و هوانگ،  است ANPچون  تریبزرگ سیستم

 قالب در پیچیده عوامل به مسئله ساختاردهی حل یندهایافر در آن فراوان کاربرد دالیل ترینمهم

 پیچیده عوامل از وسیعی بندی مجموعه یتقسیم با که است. بدین صورت معلولی و علت هایگروه

دهد. می قرار روابط درک تری ازمناسب شرایط در را گیرندهتصمیم معلولی، علت هایگروه قالب در

 دارند، متقابل جریان تأثیرگذاری در که نقشی و عوامل جایگاه از بیشتری شناخت سبب موضوع این

 شود.می

 

 مدل مفهومی تحقیق

از خارج به داخل  فناوری ثر بر انتقالؤبندی عوامل مشناسایی و رتبه دنبال به ،تحقیق این در

حالت ، فناوریدهنده انتقال :استزیر  موارد شامل ،پژوهش این در مورد استفاده معیارهای هستیم.

محیط ، دولت، همكاری فناوریماهیت ، ظرفیت یادگیری، فناوری ظرفیت انتقال، فناوریانتقال 

 اهمیت پژوهش این در آن شناسایی که مسائلی ترینمهم از. فناوری کننده دریافت، فناوریانتقال 

 دیمتل تكنیک از ،دلیل همین هست. به یكدیگر از معیارهای فوق تأثیرپذیری و تأثیرگذاری دارد،

 یكدیگر، از معیارها تأثیرپذیری و تأثیرگذاری از تعیین . بعدشودمی استفاده مسئله این تعیین برای

 تحلیل پرداخت. در آنها ایشبكه تحلیل به و رسم فوق معیارهای برای را ایشبكه گراف توانمی

 .کرد  تعیین نیز را فناوریانتقال ثر بر ؤاولویت عوامل م و مشخص را معیارها وزن توانمی شبكه
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(9317از خارج به داخل در صنعت )مأخذ: نگارنده، فناوری ثر بر انتقالؤای عوامل ممدل شبکه :9شکل 

معیارهای اصلی             زير معیارها )شاخص ها(          

 

ی)
وژ

نول
تك

ل 
تقا

ر ان
ر ب

وث
ل م

وام
 ع

ی
ند

ه ب
رتب

T
T

)

انتقال دهنده 

تكنولوژی

حالت انتقال 

تكنولوژی

ظرفیت انتقال 
فناوری

ظرفیت یادگیری

فناوری ماهیت

همكاری دولت

محیط انتقال 
فناوری

دریافت کننده 
فناوری

فناوری تمایل به انتقال

 تجربه درانتقال
 

های مدیریتی و فرهنگیویژگی

فناوریسطح دانش دارنده تكنولوژی در مدیریت 

گذاری مستقیم خارجیسرمایه  

پروژه مشترک تحقیق و توسعه

مبادله محصوالت

مبادله کارشناسان

سرمایه گذاری مشترک

آماده بهره برداری

پیمان کاری

علمی توانایی

شایستگی های متخصصان

کیفیت کارکنان

میزان تاکید بر آموزش

های از نظرطراحی،روشها،تكنیک فناوریپیچیدگی 
 مدیریت و مانند آن 

بلوغ

میزان مستند بودن دانش

تشویق یا منع دولت جهت اقدامات میزان 
 انتقال

تفاوت های فرهنگی

اقتصادی

سیاسی
 

قانونی
 

قصد یادگیری توسط دریافت کننده 
 تكنولوژی

میزان تجربه دریافت کننده

ویژگی های مدیریتی و فرهنگی
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ها به طور جداگانه مورد دهد که گزینهنشان می. این نمودار شود، مدل فوق تشریح می9 در نمودار

 بررسی قرار خواهند گرفت. همچنین از این نمودار پیداست که معیارها دارای وابستگی درونی هستند.

 

 شناسی حل مدلآمار توصیفی و روش

 مسئله و مفروضات شودمی پرداخته پژوهش در مورد بررسی عددی مسئله کامل تشریح به بخش این در

 عبارت آماری جامعه پژوهش حاضر . درشود مشخص تحقیق جامعه آماری باید ابتدا . درشودمی تبیین

 به دسترسی برای که هاییتوجه به محدودیت شرکت پادیاب تجهیز. با کارشناسان و مدیران :از است

 این در آماری. تعداد جامعه شدن فراهم رابطه کوکران از کامل تبعیت امكان داشت، وجود افراد این

 قرار می گیرد. به منظور مورد استفاده پژوهش این در معیار اصلی 2 . همچنیناست نفر 2پژوهش 

 داده نشان حروف انگلیسی از یكی با معیارها این از ها، هرکدامجدول و اشكال ترسیم در سادگی

 از: اندعبارت که شوندمی

  9 فناوری دهندهانتقال (T) 

   0 فناوریحالت انتقال (M) 

   5فناوریظرفیت انتقال (C) 

  2ظرفیت یادگیری (L) 

   2 فناوریماهیت (N) 

  2همكاری دولت (G) 

   7 فناوریمحیط انتقال (E) 

   2 فناوریدریافت کننده (R) 

 و مطالعه ،خبرگان حوزه بررسی از سوی انتخاب و به ادبیات نظری پژوهش، توجه با معیارها این

 است. شده تأیید

 

1. Technology Transmitter 

2. Technology Transfer Mode 

3. Technology Transfer Capacity 

4. Learning Capacity 

5. Nature of Technology 

6. Government Cooperation 

7. Technology Transfer Environment 

8. Technology Receiver 
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 از خارج به داخل فناوری شناسايی معیارها برای انتقال

ند از:ا، عبارت فناوریها( ی انتقال معیارهای اصلی و زیرمعیارها )شاخص

 )معیارهای اصلی)عوامل

فناوری انتقال دهنده ت

فناوری حالت انتقال

 ظرفیت یادگیری فناوریظرفیت انتقال

 فناوریماهیت

همكاری دولت

فناوری محیط انتقال

 فناوریدریافت کننده

 )زيرمعیارها)شاخص ها

 فناوری انتقال به تمایل

 درانتقال تجربه

 فرهنگی و مدیریتی هایویژگی

 فناوری مدیریت در فناوری دارنده دانش سطح

 خارجی مستقیم گذاری سرمایه

 توسعه و تحقیق مشترک پروژه

 محصوالت مبادله

 کارشناسان مبادله

 مشترک گذاریسرمایه

 برداری بهر آماده

 کاریپیمان

 علمی توانایی

 متخصصان هایشایستگی

 کارکنان کیفیت

 آموزش بر تأکید میزان

 های مدیریت و مانند آن ها، تكنیکاز نظر طراحی، روش فناوری پیچیدگی

 بلوغ

  دانش بودن مستند میزان
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  انتقال اقدامات جهت دولت منع یا تشویق میزان 

  فرهنگی تفاوتهای 

  اقتصادی 

  سیاسی 

  قانونی 

  فناوری کنندهدریافت توسط یادگیری قصد 

  کننده دریافت تجربه میزان 

  های مدیریتی و فرهنگیویژگی 

 

 تعیین روابط درونی بین معیارها )با استفاده از تکنیک ديمتل(

 بنابراین،شود. می استفاده دیمتل از تكنیک یكدیگر از معیارها اثرپذیری و اثرگذاری تعیین به منظور

در  و پرداخته بخش این تكمیل به ،شدتشریح  کامل به طور که تكنیک این مراحل به توجه با

 گراف یک رئوس در مفروض عناصر دادن قرار اول قدم شود.می ترسیم شبكه گراف ،نهایت

 نمایش داده شده است. 5 شكل در که است 

 
 (9317، معیارهای اصلی مسئله )پژوهشگرگراف اولیه بین  :7 شکل

 

 Aتصمیم  ماتریس و تعیین امتیازدهی به صورت را عناصر بین نهایی روابط شدت  ،دوم قدم در
 به منظور را 1 تا 9 بین عددی که شودمی خواسته خبرگان از منظور دهیم. بدینمی تشكیل را

 تأثیرگذاری یكسان و معنای به 9 عدد .کنند تعیین دیگری بر معیارها از یک هر اثرگذاری تعیین

 از بیش از نظر ،پژوهش این در اینكه به توجه با . همچنیناستشدید  معنای تأثیرگذاری به 1 عدد



فصلنامه مهندسی سیستم و بهره وري، سال اول، شماره 2،  بهار 1401 

22

شود. بامی استفاده خبرگان نظر بندیجمع به منظور حسابی میانگین از ،شد استفاده خبره یک

 شود:می تشكیل زیر مطابق A تصمیم  فوق ماتریس توضیحات به توجه

A=

[

1 7
0.1 1

4.7 4
2 2.3

0.2 0.5
0.25 0.43

1 3.3
0.3 1

4 2
2.7 1.7

4 4.7
1.7 2.3

3.7 1.3
1 4

2 2
1 1

0.25 0.4
0.5 0.6

0.3 1
0.7 0.25

0.25 0.6
0.2 0.4

0.5 1
0.5 1

1 8
0.1 1

1.4 1.4
1.4 1.4

0.1 0.7
0.1 0.7

1 4.4
0.2 1 ]

می  دست به 0-9 و 9-9رابطه  به توجه با به ( راsمستقیم )ماتریس  ماتریس ،سوم قدم در

:شودمی ارائه زیر به صورت که آوریم
M  =0.0318 

S=

[

0.0318 0.2226
0.0032 0.0318

0.1495 0.1272
0.0636 0.0731

0.0064 0.0159
0.0080 0.0137

0.0318 0.1049
0.0095 0.0318

0.1272 0.0636
0.0859 0.0541

0.1272 0.1495
0.0541 0.0731

0.1177 0.0413
0.0318 0.1272

0.0636 0.0636
0.0318 0.0318

0.0080 0.0127
0.0159 0.0191

0.0095 0.0318
0.0223 0.0080

0.0080 0.0191
0.0064 0.0127

0.0159 0.0318
0.0159 0.0318

0.0318 0.2544
0.0032 0.0318

0.0445 0.0445
0.0445 0.0445

0.0032 0.0223
0.0032 0.0223

0.0318 0.1399
0.0064 0.0318]

)ماتریس مجموعه تأثیر  Tماتریس  تشكیل به 9-2و  9-5 روابط از استفاده با ،چهارم قدم در

.شودمی پرداخته زیر مستقیم( مطابق

T=

[

0.0443 0.2590
0.0088 0.0441

0.1933 0.1997
0.0775 0.0990

0.0122 0.0287
0.0124 0.0231

0.0447 0.1285
0.0193 0.0443

0.1922 0.1780
0.1074 0.1077

0.1896 0.2444
0.0784 0.1098

0.1363 0.1040
0.0412 0.1533

0.0877 0.1006
0.0478 0.0551

0.0150 0.0263
0.0186 0.0278

0.0238 0.0479
0.0311 0.0209

0.0110 0.0272
0.0081 0.0175

0.0247 0.0464
0.0210 0.0399

0.0430 0.2872
0.0132 0.0459

0.0683 0.0785
0.0558 0.0645

0.0125 0.0403
0.0101 0.0346

0.0424 0.1599
0.0136 0.0421]

و شودمی استفاده 9-2از رابطه  dو  rبردارهای  آوردن دست به و ششم قدم اجرای منظور به

.می گردد حاصل زیر نتایج به صورت

r=[  1.501     0.633     0.643     0.397    0.590     0.278     0.365     0.187  ]

d=[  0.131     0.454     0.436     0.627    0.556     0.951     0.584     0.855  ] 

:می شود پرداخته زیر مطابق معیارها از هرکدام برای  (r-d)و  (r+d)در قدم ششم به محاسبه 

r+d=[  1.632     1.087     1.079     1.024    1.146     1.229     0.949     1.042  ] 

r-d=[  1.37     0.179     0.207    − 0.23    0.034    − 0.673    − 0.219    − 0.668  ] 

دکارتی دستگاه ترسیم به سوم فصل در شده ارائه دستورالعمل با مطابق هفتم گام در در نهایت،

از هرکدام اثرگذاری و اثرپذیری دستگاه، آن در معیارها از هرکدام جایگاه تعیین از و پس پرداخته

:است داده شده نشان 2شكل  در که کنیممی را مشخص دیگری بر معیارها
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 (9317، نتايج حاصل از به کارگیری روش ديمتل )پژوهشگر :3 شکل

 مطابق یكدیگر از معیارها اثرپذیری و اثرگذاری و شده تكمیل دیمتل روش هفتم گام تكمیل با

 . شودمی حاصل 2 شكل

 

 (ANP)با استفاده از روش  معیارها از هرکدام وزن و اهمیت تعیین

 با ابنابراین،هستیم.  مسئله معیارهای از هرکدام اهمیت یا و هاوزن تعیین دنبال قسمت، به این در

 تحلیل یندراف از ،شد صحبت آن پیرامون های قبل،بخش در که تحقیق مراحل روش و به توجه

 ابتدا شبكه تحلیل یندافر روش اجرای به شروع از . قبلشوداستفاده می منظور بدین (ANP)شبكه 

 2شكل  در که کنیممی ترسیم را مسئله شبكه ،شد حاصل تكنیک دیمتل با که 2شكل  به توجه با

 :است داده شده نشان

 
 (9317، مسئله مورد مطالعه )پژوهشگر ANP شبکه :7 شکل
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از ابتدا بنابراین، ،است زوجی مقایسات شبكه، تحلیل یندافر در گام اولین اینكه به توجه با

جدول اعداد به توجه با را مربوطه زوجی های مقایساتپرسشنامه تا شوددرخواست می خبرگان

هایماتریس از هرکدام روی بر .کنند تكمیل (2جدول ) متغیرهای کالمیهای مقیاس متناظر

ناسازگاری صورت در و گرفته صورت سازگاری آزمون خبرگان، از اخذشده زوجی مقایسات

میزان از نظر اخذشده زوجی مقایسات هایماتریس تأیید از پس .شودمی تجدید نظر درخواست

پرداخته شبكه تحلیل یندافر از استفاده با معیارها وزن آوردندست  به مراحل اجرای به سازگاری،

SuperDecisionsنرم افزار  به وسیله )محاسبات ذکر شده مراحل گام به گام اجرای شود. بامی

.شودحاصل می 2جدول  مسئله مطابق در بررسی مورد معیارهای هایاست( وزن انجام شده

متغیرهای کالمیمقیاس های  متناظر اعداد :7جدول 

 درجه اهمیت طیف لیکرت در مقايسه دو به دو مقدار عددی

 ترجیح یكسان 9

 نسبتاً مرجح 3

 قویاً مرجح 0

 ترجیح بسیار قوی 7

 بی اندازه مرجح 1

(SuperDecisions)خروجی نرم افزار فناوری وزن معیارهای اصلی انتقال :0 جدول

فناوریمعیارهای اصلی انتقال  اهمیت)وزن(میزان    

C-  0.193485فناوریظرفیت انتقال

E-  0.188746فناوریمحیط انتقال 
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فناوریمعیارهای اصلی انتقال  اهمیت)وزن(میزان    

G- 0.101644 همكاری دولت 

L- 0.190976 ظرفیت یادگیری 

M- 0.103781 فناوری حالت انتقال 

N-  0.070273 فناوریماهیت 

R- 0.080821 فناوری دریافت کننده 

T-  0.070273 فناوریانتقال دهنده 

 (9317، )مأخذ: نگارنده
 نتايج محاسباتی

ورده شده آ 2که در جدول  ، و به دست آوردن نتایج حاصل از حل مدلANPای با حل مدل شبكه

که  به ترتیب  شود،  مشاهده می2و شكل  2پذیرد. با توجه به جدول است، حل مسئله پایان می

بندی عوامل اهمیت در شناسایی و رتبهو ظرفیت یادگیری، دارای بیشترین  فناوری ظرفیت انتقال

. بعد از این دو هستند حوزه حفاری صنعت نفت ایران از خارج به داخل در فناوریثر بر انتقال ؤم

 و ماهیت فناوریکننده ، همكاری دولت، دریافتفناوری ، حالت انتقالفناوریمعیار، محیط انتقال 

 گیرند.به ترتیب درجه اهمیت قرار می  فناوری و انتقال دهنده فناوری

 
 (9317)پژوهشگر،  ANPخروجی گرافیکی حل مدل  :0شکل 
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 گیری نتیجه

 از خارج به داخل در حوزه فناوریثر بر انتقال ؤدر این پژوهش، به صورت تخصصی عوامل م

بسیار گیری از ادبیات نظری تجهیزات حفاری صنعت نفت ایران بررسی شد. این عوامل با بهره

های به روز علمی داخلی و مطالعات مقاله :مرتبط با موضوع تحقیق، شامل

بعد از و های اخیر ایران شناسایی شدسال شدههای دفاعنامهو پایانالمللی، کتاب بین

ای پژوهش، تجهیزات حفاری نفت، این عوامل تأیید و مدل شبكه  های متعدد با خبرگان حوزهجلسه

قضیه به خاص بعد یک از کدام هر طراحی شد. تحقیقات پیشین در این حوزه، 9به شكل نمودار

اند و به بررسی یک یا چند عامل محدود از در صنعت نفت نگریسته فناوری انتقال

متمایز قبلی تحقیقات از را این پژوهش که آنچه اما اندپرداخته فناوریهای انتقال روش

در  فناوریثر بر انتقال ؤعوامل کلیدی م ای کاربردی شامل کلیهشبكهمی سازد، ارائه یک مدل جامع 

نوآوری اصلی پژوهش، استفاده همزمان از تكنیک دیمتل  .استصنعت حفاری نفت 

(DEMATEL) ای  تأثیر این عوامل بر هم و مدل جامع شبكهساختن مشخص  برایANP  و حل

ها و با استفاده از تجزیه و تحلیل داده ،ادامه . دراستبندی عوامل اصلی شد، که منتج به رتبه آن

 شود.های مطرح شده در ابتدای تحقیق پاسخ داده میالؤنتایج به دست آمده، به س

به این ترتیب شناسایی شد: فناوریسوال اول؛ عوامل و شاخص های انتقال پاسخ 

 عوامل( معیارهای اصلی(

  فناوریانتقال دهنده

  فناوریحالت انتقال 

 فناوری ظرفیت انتقال

 ظرفیت یادگیری

 فناوری ماهیت

 همكاری دولت

  فناوریمحیط انتقال

  فناوریدریافت کننده

ها( )شاخص زيرمعیارها

 فناوری انتقال به تمایل

 درانتقال تجربه

 فرهنگی و مدیریتی هایویژگی

 فناوری مدیریت در فناوری دارنده دانش سطح
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  خارجی مستقیم گذاری سرمایه 

  توسعه و تحقیق مشترک پروژه 

  محصوالت مبادله 

  کارشناسان مبادله 

  مشترک گذاریسرمایه 

  برداری بهره آماده 

  کاری پیمان 

  علمی توانایی 

  متخصصان های شایستگی 

  کارکنان کیفیت 

  آموزش بر تأکید میزان 

  های مدیریت و مانند آنها، تكنیکنظرطراحی، روش از فناوری پیچیدگی  

  بلوغ 

  دانش بودن مستند میزان 

  انتقال اقدامات جهت دولت منع یا تشویق میزان 

  فرهنگی هایتفاوت 

  اقتصادی 

  سیاسی 

  قانونی 

  فناوری کنندهدریافت از سوی یادگیری قصد 

  کنندهدریافت تجربه میزان 

  فرهنگی و مدیریتی هایویژگی 

 

از خارج به داخل، به این صورت است  فناوریثر بر انتقال ؤال دوم؛ رابطه بین عوامل مؤسپاسخ     

 که یک سری از عوامل، عامل تأثیرگذار قطعی هستند و عواملی، عامل تأثیرپذیر قطعی.

 عوامل تأثیر گذار قطعی، شامل:

  فناوریانتقال دهنده 

  فناوریحالت انتقال 

  فناوریظرفیت انتقال  

  فناوریماهیت 
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پذیر قطعی؛رو عوامل تأثی

 ظرفیت یادگیری

 همكاری دولت

  فناوریمحیط انتقال 

  فناوریدریافت کننده

آمیز بوده و به اهداف پژوهش دست یافتیم. دهد که طراحی مدل موفقیت. نتایج نشان میهستند

ثیرات آن در بهبود روند انتقال را شاهد أتوان این مدل را بهبود بخشید و تچند که همواره می هر

 باشیم.

به ترتیب درجه و وزن اهمیت از خارج به داخل  فناوریثر بر انتقال ؤال سوم؛ عوامل مؤسپاسخ 

شوند؛بندی میرتبه

فناوریظرفیت انتقال  (9

ظرفیت یادگیری  (0

فناوری محیط انتقال (5

 فناوریحالت انتقال  (2

همكاری دولت (2

 فناوریدریافت کننده  (2

فناوریماهیت  (7

فناوریدهنده انتقال (2

 2ها حذف نشد و مطابق جدول متغیرها و شاخصبا اجرای مدل و حل آن، هیچ کدام از 

دهی شد. با توجه به مدل خاص اجراشده در این مطالعه و نتایج حاصلشده، راهكارهای کاربردی ذیل به وزن

شود؛پیشنهاد میفناوری  تفكیک عوامل، برای مدیران و مسئوالن صنعت نفت در حوزه انتقال

  ؛دنرا بهبود بخش فناوری ظرفیت انتقال، فناوریوری انتقال  افزایش بهره برای .9

المللی  های به روز بین ه آموزشهمچنین ظرفیت یادگیری متخصصان و خبرگان را به وسیل .0

؛ارتقا دهند

 نمایند؛را فراهم  فناوریمحیط مناسب انتقال  .5

؛حالت انتقال را مد نظر قرار دهند .2

؛کنندمذاکرات رسمی، همكاری و حمایت دولت را جلب  به وسیله .2

؛تجربه باشد ، کارشناس ارشد، خبره و بافناوری کنندهدریافت .2

به شرایط روز اقتصادی و تجاری و  با توجه فناوریاز این منظر که کدام  را فناوریماهیت  .7

؛جلوگیری از اتالف سرمایه در اولویت قرار دارند، در نظر بگیرند
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خاص پیدا  فناوریدهنده را برای هر ترین و معتبرترین انتقالاینكه مناسب ،و در نهایت .2

 .کنند

 

اهمیت  جهگیری، انتخاب دو یا چند معیار با هم باشد، به ترتیب اولویت و دراگر مبنای تصمیم

 د:شوعوامل زیر پیشنهاد می

 فناوری، ظرفیت یادگیری و محیط انتقال فناوریعوامل ظرفیت انتقال  .9

 و همكاری دولت فناوریعوامل حالت انتقال  .0

 .فناوریدهنده و انتقال فناوری، ماهیت فناوریکننده عوامل دریافت .5
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