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 چکیده 

 دریامحور به باتوجه. رود می شمار به  راهبردی جایگاه نظر از کشور صنعتی های بخش مهمترین از یکی فراساحل سکوهای

 و صنعتی ابعاد از فراساحل حوزه به ای ویژه توجهات همواره نظام و دولت ایران، در گاز و نفت قوی منابع و کشور بودن

 توسعه، و اکتساب برای فراساحل حوزه در فناورانه های حوزه بندی اولویت منابع، بودن محدود به توجه با. اند داشته گردشگری

 در فناورانه های حوزه بندی ولویتا و شناسایی هدف با مطالعه این. است بوده حوزه این نفعان ذی کلیدی های چالش از یکی

 روش براساس و است بوده کمی و کیفی ترکیبی روش یک فوق تحقیق روش. است پذیرفته صورت فراساحل سکوهای بخش

 معیارهای تعیین فناورانه، های حوزه شناسایی ، درخت ترسیم. است پذیرفته صورت پذیری امکان-جذابیت ماتریس ترسیم

 فناوری جانمایی همچنین. است پذیرفته صورت خبرگان نظر با که است بوده پژوهش کیفی های شبخ پذیری امکان-جذابیت

 پذیرفته صورت کمی های تحلیل طریق از و پرسشنامه کمک به شده شناسایی معیارهای براساس ماتریس در کلیدی های

 حوزه های فناوری نهایت در. شدند یجانمای ربع چهار در ماتریس در فراساحل سکوهای حوزه در کلیدی فناوری 19. است

 و بودن برخوردار پذیری امکان و جذابیت منظر از تری مناسب وضعیت در مخابراتی تجهیزات همچنین و ها رنگ و ها پوشش

 این فرآیند در فراساحل حوزه خبرگان از نفر 38. است شده پیشنهاد ها آن برای توسعه و موجود وضعیت بهبود های استراتژی

 .اند داشته همکاری محقق با کمی و کیفی مراحل انجام در تحقیق

 کلیدی های فناوری فراساحل، سکوهای پذیری، امکان- جذابیت ماتریس فناوری، درختواژگان کلیدی: 
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 مقدمه 

 مانساز یک و است پیشرفت حال در همواره فناوری هستند، بشر کیفیت ارتقای و سازمان پیشرفت عامل کلی بطور ها فناوری

 ولی رود پیش تغییرات این پای به پا باید شود می تر پیچیده و بیشتر زمان گذر با که مشتریانش نیاز کردن برآورده منظور به

 جهان سراسر در همواره که فناوری صدها بین از که دارد وجود نیاز این سازمانی هر در بودجه و زمان بودن محدود به توجه با

 .(۲۰۰۰ خلیل، طارق) برگزیند الگویی بنابر مشتریانش نیاز و سازمان توان با متناسب را تعدادی است ظهور حال در

 در که هیدروکربنی عظیم ذخایر همچنین و فراساحلی های¬بخش در ایران گاز و نفت غنی ذخایر و آبی طوالنی مرزهای

 این در. است کرده برخوردار ایویژه اهمیت از اخیر دهه دو در بویژه را فراساحل بخش دارد، وجود فارس خلیج و خزر دریای

 گازی ذخایر از درصد 4۰ از بیش جهان، نفت ذخایر از درصد 55 از بیش بودن دارا با فارس خلیج منطقه باالی اهمیت میان،

 هدارند دومین بعنوان را ایران فراساحل صنعت نقش منطقه، در توجه قابل گذاریسرمایه همچنین. است انکارناپذیر جهان

 استفاده جهت ساحل، از دور و دریا در که شود¬می اطالق صنایعی به فراساحل صنایع. است کرده ترپررنگ گاز و نفت ذخایر

 مسائل همچنین و امنیتی و دفاعی مسائل گردشگری، انرژی، و مواد انتقال میدانی، های¬برداشت تحقیقات، دریا، منابع از

 مساله فراساحل، سکوهای حوزه اهمیت و فوق موارد به توجه با. گیرند¬می قرار برداری¬بهره مورد و ایجاد محیطی¬زیست

 ذخایر وجود. بود خواهد فراساحلی سکوهای در موجود کلیدی های فناوری بندی اولویت و شناسایی پژوهش این در اصلی

 اهمیت دیگر، طرف از ما کشور سیاسی حاکمیت لزوم و طرف یک از منطقه کشورهای اقتصاد برای آن اهمیت و کشور در نفتی

. دهد¬می نشان پیش از بیش را فراساحل سکوهای بوسیله کشور نفتی منابع از استخراج و اکتشاف مقوله به پرداختن

 که است ضروری لحاظ بدین. اند کرده آغاز را آن نفتی منابع از استفاده منظور به ای¬گسترده اقدامات ما، مجاور کشورهای

 استخراج و حفاری اکتشاف، های¬مقوله به دریاها، حقوقی رژیم تعیین به مربوط سیاسی و حقوقی مباحث زاتموا به نیز ایران

 توسعه کلیدی های فناوری شناسایی و پژوهش این در شده انجام مطالعات. نماید توجه نیز فراساحل سکوهای توسط دریاها در

 جدید های¬افق بازکننده همچنین و برداشته بهینه های¬متصمی اتخاذ جهت در مهمی گام تواند می فراساحلی سکوهای

 به آن انتقال و سکو طراحی خاص مسائل به توجه با پژوهش این.  باشد¬ حوزه این در کشور فنی و علمی عرصه در تحقیقاتی

 حائز بسیار  وها،سک این کلیدی های فناوری شناخت به نیاز و فراساحل در استفاده برای مناسب سکوهای یا سکو انتخاب دریا،

 به کشوری های بودجه و امکانات تخصیص برای را هایی اولویت یافته توسعه یا و پیشتاز کشورهای همه. باشد می اهمیت

  .کنند می رعایت یافته نظام صورت

 تصمیم اربسی چه. است رو به رو آن با سازمان یک که است تصمیماتی ترین مهم از فناوری انتخاب یا فناوری گذاری اولویت

 ذی نارضایتی باعث یا انداخته خطر به را آن رقابتی موقعیت و شده سازمان یک شکست باعث ها فناوری برابر در غلط گیری

 ای مطالعه کنون تا. کرد تعیین مختلف نهادهای در را فناوری های اولویت باید امر این از جلوگیری برای. است شده نفعانش

 به تنها حوزه این در است نشده مشاهده فراساحل سکوهای حوزه های فناوری سطح در فناوری های اولویت شناسایی بر مبنی

  .است شده پرداخته تحقیقاتی اولویتهای تعیین

 تأکید فناوریها از یک کدام توسعه و طراحی روی باید آنها سازمان با شرکت که است این مدیران اصلی های دغدغه از یکی

 فناوری بندی اولویت و ارزیابی. کند می پیدا ربط دیگر موارد از بسیاری به آن پاسخ و نیست نآسا سؤال این پاسخ کند،

 منظور همین به(. 138۷ زاده، ملک) ست ها فناوری با رابطه در سازی تصمیم و گیری تصمیم به کمک برای ابزار ترین مناسب

 قرن در امروز، جهان در. هستند خود فناوری های لویتاو تعیین دنبال به کشور های سازمان از بسیاری اخیر های سال در

 چرخه اند، کرده پیدا افزایش پیش از بیش نوظهور های فناوری هستند، پیشرفت حال در روز به روز ها فناوری یکم، و بیست

 آن قایب سازمان یک کوچک غفلت شرایطی چنین در شوند می بالغ سرعت به ها فناوری و است شده کوتاهتر فناوری حیات

 (.۲۰۰۰ خلیل، طارق) انداخت خواهد خطر به را سازمان

www.SID.ir

http://www.SId.ir


Archive of SID

 

 

3 

 تحقیق  پیشینه
یال طاارق. اند کرده ارائه فناوری استراتژی برای مختلفی تعاریف پژوهشگران ساتراتژی( ۲۰۰۰)خل نااوری ا ناد را ف یاین فرآی  تع

یاف بنگاه کالن اتژیرتاس راستای در و تکنولوژیک هایتوانمندی افزایش حوزه در گذاری سرمایه های اولویت سات کارده تعر . ا

ساعه گاذاری، سارمایه باا ارتباط در بنگاه تصمیمات مجموعه را فناوری استراتژی[ 8] همکاران و کالرک هاره و تو  از بارداری ب

سایر و ترجمه را فناوری استراتژی(  1989)دانیال. اند کرده تعریف فرآیند، و محصول های فناوری ساتراتژی تف  و کاالن هاای ا

تار موقعیت کسب روش مثابه به ای، وظیفه استراتژی این به و میداند فناوری زمینه در بنگاه تیبارق قاابتی بر قاق روش باا ر  تح

نااوری گذاری اولویت. نگرد می تکنولوژیک، توانمندیهای توسعه طریق از سازمان، بلندمدت هدفهای ضاوعی ف سات مو  در کاه ا

ساتان استراتژی خود تحقیق در( ۲۰۰۲)کینان مثال عنوان هب. است گرفته قرار توجه مورد مختلف کشورهای نای را انگل  بار مب

هاانی باازیگر یاک به تا کند می فناوری پژوهشهای در فعلی گذاریهای سرمایه طی انگلستان باید که مراحلی هاای در ج  کاربرد

  .کند می تشریح شود، تبدیل نانوفناوری

 سطح در مطلوب یا و بنیادی آثار منشأ تواند نمی عملگرانه و کاربردی استیس یک تدوین بدون ها اولویت این است ذکر شایان

قای هاای سیاست انتخاب که دهند می نشان نیز( 1998)تیوبال و الل همچنین. باشد کشوری و ملی ماودی و اف شای) ع ( گزین

 یاک از شااخه هار برای هک خاصی ابزارهای و برخورد نوع و حمایتی های سیاست با همراه شرقی آسیای کشورهای در مناسب

باال در دولتی مختلف سازمانهای وظیفه و دولت رویارویی نحوه و است شده طراحی فناوری ماز هاا،فناوری آن هاای شااخه ق  ر

 باه تاوان مای زمینه این در که دارد وجود فناوری های شاخه گذاری اولویت برای مختلفی های روش. است بوده آنان موفقیت

نای زمینه این در معروف مدلهای از یکی روش این. کرد اشاره( ۲۰۰۰)آراستى و ورنت روش عادی مااتریس یع نادی دوب  - توانم

 .کنند می معرفی را جذابیت

بادو  تحقیق به توان می که دارد سابقه نیز ما کشور در اطالعات فناوری حوزه در گذاری اولویت البته  شااره( ۲۰۰4)ال . کارد ا

ساتفاده مورد ایران کشور در اطالعات فناوری برای و شده پیشنهاد تحقیق آن در که مدلی تاه قارار ا سات، گرف صامیم مادل ا  ت

شاکل پورتفوی یک به سرانجام مزبور تحقیقات از یک هیچ که است ذکر شایان. باشد می معیاره چند گیری  هاای شااخه از مت

جار باشد، فناوری هشاخ هر قبال در دولت رویکرد دهنده نشان که کشور نیاز مورد اطالعات های فناوری شاده من سات ن یان. ا  ا

 پورتفوی این شناخت بر فقط بحث، حوزه گستردگی به توجه با اما دارد را آن به پرداختن قصد حاضر تحقیق که است کمبودی

 کاه استعدادی و موقعیت به توجه با ها شاخه این از یک هر برای پایان در و شد خواهد متمرکز کشور دانشگاههای حوزه برای

 .گردد می پیشنهاد متناسب استراتژی باشند می دارا آن در ها هخشا

 و بخشد توازن را منافع و ها ریسک بتواند که است هافناوری از ای دسته کردن محدود ها، فناوری بندی اولویت در اصلی هدف

یاه ساهم رشد بر مبتنی یسماتری بوستون گروه استراتژیک مطالعات حوزه در. باشد داشته سازگاری جمعی های استراتژی با  ارا

   .(1983هکس)شود می نیز کینزی مک شرکت توسط چارچوب توسعه و مطالعات مبنای که کنند می

 کار و کسب قدرت با تناظر در بایست می سازمان منابع که دهد می ارایه را چارچوبی خود مطالعات در نیز 19۷۷ شال در دی

ناین و فناوری کدام انتخاب به اشاره تهبلا چارچوب این یابد؛ تخصیص صنعت جذابیت و صاوالت همچ مای آن باا مارتبط مح  ن

ناد کارده پیدا توسعه محور فناوری های پروژه واقعی ماهیت ارزیابی منظور به نیز پیچیده های مدل برخی. نماید ناد ا  یاک مان

ظاور باه هاا ریوافن بین ارتباطات کمی های ماتریس از که ترکیبی ریزی برنامه مدل نام به خعلی غیر روش ناه من  ساازی بهی

ناد استفاده معیاره چند گیری تصمیم رویکرد یک از( ۲۰۰3)همکاران و اسمیت. کند می استفاده ها فناوری انتخاب  کاه کرددا

جاه های محدودیت و حداکثر علمی ارزش با ممکن فناورانه پورتفولیوهای تمام سای را آن خااص ای بود ناد مای برر  بارای. کن

ساتراتژیک اهداف اکتشاف از پورتفولیو هر یمعل ارزش محاسبه ساتفاده ا سات شاده ا قاان. ا گاری محق یال چاون دی یات و  و را
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( ۲۰۰9)همکاران و کستر ،(۲۰۰۰)آرچر و زاده قاسم  ،(1995)همکاران و بوهانک ،(1993)اشمیت کلین و کوپر( 199۲)کالرک

  .اند کرده ارایه فناوری، و توسعه و تحقیق پورتفولیو تدوین برای را هایی روش

ساته شش در را فناوری پورتفولیوی انتخاب کمی های روش( 1999)همکاران و نبرگر هید سایم د ناد کارده تق شاهای( 1: )ا  رو

یاد، مای بندی رتبه هایشان محدودیت گرفتن نظر در با آنها از حاصل سود به توجه با را ها پروژه که سود گیری اندازه ( ۲) نما

 تصمیم و بازی نظریه( 3) دسترس در منابع های محدودیت تشخیص همراه به انتظار مورد سود یضریا یابی بهینه ریزی برنامه

 ساازی شابیه هاای مادل(4) پردازد می محیطی تغییرات برابر در ها شرکت رویکرد و آتی رخدادهای های قطعیت عدم به که

ساائل بارای ای بهینه پاسخ لزوما یلو انجامد می قبول قابل های پاسخ به که فراابتکاری جستجوهای( 5: )سیستمها یاده م  پیچ

ساط دیگری بندی دسته قبلی تجربیات از استفاده با شناختی سازی شبیه( ۶) و دهد؛ نمی ارایه کااران و کاوپر تو  ساال در هم

سات مطالعه مورد به وابسته شدت به نیز ها مدل در شده ارایه های شاخص داشت توجه باید البته است، شده ارایه نیز 1999  ا

هاا از مندی بهره امکان متفاوت صنعتی شرایط با و مختلف های فناوری در و سات آن یان از. نی یان در رو، ا  چاارچوب پاژوهش ا

نااوری بندی اولویت برای مناسب ابزاری عنوان به پذیری امکان جذابیت ارزیابی یادی هاای ف سااحل ساکوهای کل ساتفاده فرا  ا

 شااخص ارایه امکان( ج و دارد انتخاب و ها ارزیابی بر فناورانه تاکید( ب آن، از یدنم بهره سادگی( الف بر عالوه که شد خواهد

   .آورد می فراهم را مطالعه مورد با متناسب های

هاا به نسبت مناسب استراتژی اتخاذ و فناورانه های اولویت شناسایی در که است ابزاری توانمندی - جذابیت ارزیابی ماتریس  آن

ساانی ای، سرمایه منابع جمله از) منابع تخصیص فرآیند در. گرفت هبهر آن از توان می یازات ان ساهیالت و تجه کای ت  باه( فیزی

   .(1988 باداوی)دارد وجود منابع محدودیت بر غلبه برای داخلی رقابت نوعی همواره راهبردی های برنامه

باردی جایگاه یری،ذپ امکان و جذابیت ارزیابی در آمده دست به نتایج از گیری بهره با واقع در نااوری راه یاین هاا ف  و شاده تع

هاایی و عوامل توسعه و تعریف نیازمند ابزار این از استفاده اما(. 1993 هکس) شوند می تعیین کلیدی های فناوری سات معیار  ا

سااس بر فناوری ارزیابی های مدل(. ۲۰1۲ جولی)آورد فراهم را جامعی همچنین و بعدی چند ارزیابی امکان که  دو وبیچرچاا ا

ناد می معرفی را داخلی عوامل ها مدل این ابعاد از یکی(. 199۷ امست ،199۲ بروخوف ،۲۰۰8 جولی)اند گرفته شکل بعدی  ک

حات عوامل از گروه این. هستند آنها تصمیمات و رفتار به وابسته و هستند ها بنگاه کنترل تحت عمدتا که ناوان ت نادی ع  توانم

ساتتر هاای توانمندی مبین که عواملی در(. ۲۰۰3همکاران و بوند)شوند می شناخته فناورانه گااه در م ساتند بن یاان در و ه  جر

 جاولی ،۲۰14 وو سای)شوند می شناخته «فناورانه توانمندی» عنوان به هستند، حرکت در بنگاه رشد و یادگیری های منحنی

 مای عوامل این جمله از هستند سازمان لرتکن ورای در که دارند وجود سازمان از بیرون عواملی همچنین(. 199۲ الل ،۲۰۰3

ناد می تبیین بنگاه از بیرون را فناوری جایگاه عوامل این: کرد اشاره نفعان ذی دیگر و ها دولت رقباء مشتری، رفتار به توان  کن

کاس(. 1998امست ،۲۰1۲ جولی)است مطرح فناورانه جذابیت عنوان تحت که لاوف و ه عاه در( 1993)مج ماین خاود، مطال  دو

نااوری یاا) شارکت کنونی های فناوری از یک هر جذابیت میزان ارزیابی را محیطی پایش فرآیند در فهیظو  بارای کاه هاایی ف

 شدن کاربردی هنگام به جذابیت باالی سطح با فناوری یک. کنند می معرفی( هستند نظر مد فرآیندها و محصوالت در استفاده

 هار جاذابیت بایست می فناوری، راهبرد اتخاذ و شناسی گونه برای. دهد می دوبهب را سازمان رقابتی وضعیت ای عمده طور به

 بارای توانمندی - جذابیت نمودار منظور، این برای. شود گرفته نظر در توام صورت به آن در( کشور) بنگاه توانمندی و فناوری

صامیم اورینف آن برای مناسب راهبرد نوع به نسبت آن اساس بر بتوان تا شده ترسیم ها فناوری یاری ت یال. کارد گ  هاای تحل

 .داد انجام توان می توانمندی - جذابیت نمودار اساس بر مختلفی
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 تحقیق  روش
 برگزاری و خبرگان نظرات با ابتدا که صورتی به باشد می کمی و کیفی روش شامل ترکیبی بصورت پژوهش این تحقیق روش

 از پس و پرداخت خواهیم پذیری امکان جذابیت معیارهای همینطور و ها فناوری درخت و ها فناوری شناسایی به خبرگی پنل

 خواهیم دار اولویت های فناوری در استراتژی تدوین برای کمی های تحلیل به اکسل افزار نرم و پرسشنامه کمک به ان

 و استراتژی تدوین زمینه در موجود های مدل بررسی باالدستی، اسناد مطالعه با ابتدا در تا دارد نظر در تحقیق این. پرداخت

 توسط را فراساحلی سکوهای کلیدی های فناوری بندی اولویت صنعت، شرایط گرفتن نظر در با همچنین و بندی، اولویت نیز

 هایی شاخص خبرگان، نظر و ها فناوری های ویژگی به توجه با ابتدا روش این در. نماید تدوین پذیری امکان-جذابیت ماتریس

 آمده، بدست های شاخص از استفاده با.. شودمی تعیین ها فناوری دهی اولویت برای ها فناوری پذیری امکان و جذابیت نظر از

 . گردد می دریافت حضوری های مصاحبه شکل به متخصصان نظر و شده تدوین ای پرسشنامه

 تحلیل و تجزیه از پس تا گیرد می رارق پرسشنامه این در ها، فناوری این توسعه های راه مورد در نیز سواالتی این، بر عالوه

 مشخص کالن استراتژی صورت به آنها از کدام هر توسعه راه دار، اولویت های فناوری شدن مشخص بر عالوه ها، پرسشنامه

 کردن مشخص نیز و فراساحل سکوهای کلیدی و دار اولویت های فناوری شناسایی شامل تحقیق خروجی ترتیب بدین.  گردد

 حاضر پژوهش گیری جهت. باشد می ،(آن خرید یا و فناوری انتقال داخلی، توسعه و تحقیق شامل) ها آن توسعه نکال راههای

 مصاحبه و ای کتابخانه مطالعات با پژوهش های داده و اطالعات. است( پیمایشی) میدانی پژوهش آن استراتژی و بوده کاربردی

 از یک هر جایگاه بایست می توانمندی - جذابیت ماتریس ترسیم یابر. گردید خواهد آوری جمع پرسشنامه و خبرگان با

 بر مبتنی پذیری امکان و جذابیت های مولفه و عوامل. گردید تعیین پذیری امکان و جذابیت میزان اساس هابر فناوری

 محتوایی صورت به و نخبرگا از تعدادی به رجوع با نیز پرسشنامه روایی.  شد خواهد احصا خبرگان نظر و شده انجام مطالعات

 از نیز خبرگان شناسایی برای. شد خواهد محاسبه کرونباخ آلفای ضریب از استفاده با نیز پرسشنامه پایایی. شود می تعیین

 .شود می استفاده برفی گلوله روش

 توسعه "مورین کمک به بعدها و پیشنهاد استانفورد دانشگاه تحقیقاتی مؤسسه وسیله به توانمندی ۔جذابیت بعدی دو ماتریس

 آنها به خالصه صورت به ذیل در که است ویژه خواص و ها قابلیت بعضی شامل پذیری امکان-جذابیت ماتریس. است شده داده

 .است شده اشاره

 راهبرد بین ارتباط ایجاد برای ابتدا روش این. است فناوری های اولویت تعیین های روش از یکی پذیری امکان-جذابیت روش 

. بود BCG مدل ADL و پورتر مورین، رویکرد سه از ترکیبی و آمد وجود به نه وورنت آراستی توسط فناوری راهبرد و تجاری

 نظر در سازمان توانمندی و فناوری جذابیت برای معیارهایی سازمان، یک کلیدی های فناوری شناسایی از پس رویکرد این در

 و گیرندمی قرار ماتریس در نظر مورد های فناوری پذیری، امکان و جذابیت میزان شدن مشخص از پس و  شود می گرفته

 .شود می تدوین فناوری آن جایگاه بنابر خاص راهبرد

 ها فناوری پذیری امکان و جذابیت نظر از هایی شاخص خبرگان، نظر و ها فناوری های ویژگی به توجه با ابتدا روش این در

 نظر و شده تدوین ای پرسشنامه آمده، بدست های شاخص از استفاده با.. دوشمی تعیین ها فناوری دهی اولویت برای

 ها، فناوری این توسعه های راه مورد در نیز سواالتی این، بر عالوه. گردد می دریافت حضوری های مصاحبه شکل به متخصصان

 راه دار، اولویت های فناوری شدن مشخص بر عالوه ها، پرسشنامه تحلیل و تجزیه از پس تا گیرد می قرار پرسشنامه این در

 های فناوری شناسایی شامل تحقیق خروجی ترتیب بدین. گردد مشخص کالن استراتژی صورت به آنها از کدام هر توسعه

 انتقال داخلی، توسعه و تحقیق شامل) ها آن توسعه کالن راههای کردن مشخص نیز و فراساحل سکوهای کلیدی و دار اولویت

. است( پیمایشی) میدانی پژوهش آن استراتژی و بوده کاربردی حاضر پژوهش گیری جهت. باشد می ،(آن دیخر یا و فناوری

 . گردید خواهد آوری جمع پرسشنامه و خبرگان با مصاحبه و ای کتابخانه مطالعات با پژوهش های داده و اطالعات
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 پذیری امکان و جذابیت میزان اساس هابر ریوافن از یک هر جایگاه بایست می توانمندی - جذابیت ماتریس ترسیم برای

. شد خواهد احصا خبرگان نظر و شده انجام مطالعات بر مبتنی پذیری امکان و جذابیت های مولفه و عوامل. گردید تعیین

 از هداستفا با نیز پرسشنامه پایایی. شود می تعیین محتوایی صورت به و خبرگان از تعدادی به رجوع با نیز پرسشنامه روایی

 آوری جمع. شود می استفاده برفی گلوله روش از نیز خبرگان شناسایی برای. شد خواهد محاسبه کرونباخ آلفای ضریب

 موجود های روش و متدها شناسایی برای. است گرفته انجام میدانی. ۲ و ای کتابخانه. 1 روش دو به پژوهش این در اطالعات

 و اسناد بررسی با ها فناوری درخت. گیرد می انجام معتبر مجالت و ها مقاله و اه گزارش متون، مرور با ای کتابخانه روش

 بررسی برای و آید می دست به ها مقاله و گزارشها خارجی، و داخلی تحقیقات بررسی از نیز معیارها. آید می دست به مصاحبه

 هر در معیارها این مقدار یعنی گیری یممصت ماتریس آوردن دست به برای.  شود می گرفته کمک خبره افراد از آنها نهایی

 .شود می استفاده پرسشنامه از فناوری،

 در خبرگان و کارشناسان نظر از گیری بهره کلیدی، های فناوری بندی اولویت رکن مهمترین شد بیان نیز تر پیش که همانطور

 کشور در همواره و شده اندازی راه کشور رد که است طوالنی های سال فراساحل سکوهای اینکه به توجه با. است ای حوزه هر

 توجهی، قابل صنعتگران و کارشناسان،دانشگاهیان حضور از امروزه نیز کشور.  است داشته وجود حداقلی رونق و کار و کسب

 هعومجم پروژه، راهبری تخصصی کمیته اعضای حمایت و مشاوره با بتوان تا شد این بر سعی مطالعه این در لذا است مند بهره

 از بتوان تا شوند شناسایی هستند صاحبنظر و تجربه با کشور فراساحل سکوهای در که صنعتی و دانشگاهی خبرگان از ای

 نفره ۶5 لیستی لذا.  کرد استفاده کلیدی های فناوری بندی اولویت جهت در کمی های داده آوری جمع برای ها آن نظرات

 . شد ارسال محقق به و شده تکمیل ایشان سوی از پرسشنامه 38 انتها در. شد ارسال ها آن برای پرسشنامه و تهیه

 .است پذیرفته صورت زیر ترتیب به اصلی گام هفت در فوق مطالعه انجام مراحل

 پیشرو کشورهای مادر صنایع فناوری راه نقشه تدوین شناسی روش ادبیات مرور و موضوع ادبیات بررسی: اول مرحله

 فراساحل سکوهای صنعت متخصص کارشناسان و خبرگان حضور با پروژه راهبری تخصصی کمیته تشکیل: دوم مرحله

 پروژه راهبری تخصصی کمیته نظر با کلیدی های فناوری شناسایی و فراساحل سکوهای فناوری درخت ترسیم: سوم مرحله

 وژهرپ راهبری خبرگان تخصصی کمیته نظر با پذیری امکان-جذابیت معیارهای تعیین: چهارم مرحله

 کشور فراساحل سکوهای حوزه کارشناسان و خبرگان آماری جامعه به آن ارسال و پرسشنامه تهیه: پنجم مرحله

 پرسشنامه نتایج براساس فراساحلی سکوهای صنعت کلیدی های فناوری بندی اولویت: ششم مرحله

 قتحقی دستاوردهای همراه به پروژه نهایی نتایج ارائه و بندی جمع: هفتم مرحله

 

  یافته ها

 با و کشور از خارج و داخل در تطبیقی مطالعات بررسی همچنین و فناوری استراتژی های مدل و ادبیات مرور به توجه با

 ارزیابی از فراساحل، سکوهای های فناوری بندی اولویت و ارزیابی منظور به  شد مقرر پروژه فنی کمیته تیم اعضای مشورت

 بتوان هاآن وسیله به که گیرند قرار نظر مد معیارهایی بایستی منظور همین به. گردد استفاده یرفناو هر  توانمندی و جذابیت

 : شوندمی تقسیم کلی دسته دو به معیارها این. پرداخت ارزیابی به

 فناوری اکتساب در موجود های توانمندی ارزیابی معیارهای و فراساحل سکوهای در موجود های فناوری جذابیت معیارهای

 معیارهای تطبیقی مطالعات فراساحل سکوهای در ها فناوی اکتساب جذابیت های معیار شناسایی برای.گلوگاهی و کلیدی های

 و فراساحل سکوهای های فناوری جذابیت ارزیابی برای معیار 13 ابتدا  و گرفتند قرار بررسی مورد مختلف صنایع در مختلف

 . آمد بدست ها فناوری اکتساب در ندیتوانم میزان شناسایی برای نیز معیار 1۰

 از 1 شماره پرسشنامه براساس معیارها این بندی اولویت و کار جوانب گرفتن نظر در و پروژه فنی کارگروه در بررسی و بحث با
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 ساحلفرا سکوهای های فناوری بررسی برای توانمندی معیار 5 و جذابیت معیار 5 نهایت در ها، آن جایگاه و اهمیت نظر

 .است شده بیان کامل طور به 1 پیوست در 1 پرسشنامه متن.شدند نتخابا

 جذابیت معیارهای

 موضوعات و هافناوری سایر با مقایسه در آن موقعیت و فناوری آن خواص به فناوری کاربردی حوزه یک یا فناوری یک جذابیت

 راآن جذابیت میزان متخصصین، توسط اوریفن یک جایگاه نسبی موقعیت تعیین. گرددمی بر رقیب هایفناوری جمله از

 :از عبارتند جذابیت معیارهای. نمود خواهد مشخص

 فراساحل سکوهای ساخت کیفیت بهبود و توسعه •

 بررسی با معیار این لذا. است محصول کیفیت بهبود و توسعه در آن تاثیر فناوری، یک جذابیت اساسی معیارهای از یکی 

 . است آمده بدست ها فناوری بندی اولویت های متدولوژی در گسترده بردکار و گرفته صورت مطالعات

 دنیا در فناوری آتی و حال تقاضای •

 می دنیا در فناوری آن آتی و حال تقاضای منظر از ها آن جهانی اهمیت ها، فناوری در جذابیت اساسی معیارهای از دیگر یکی 

 ویژه اهمیت از آن به دستیابی  دنیا، در خود ویژه و خاص جایگاه به توجه اب که ددار وجود دنیا در خاصی های فناوری. باشد

 .بود خواهد برخوردار باالتری جذابیت از نیز ها فناوری آن اکتساب لذا است برخوردار ای

  فناوری به دستیابی فوریت •

 . است فناوری آن به تیابیدس اهمیت و زمان جذابیت، منظر از فناوری بندی اولویت مهم معیارهای از یکی 

  ها حوزه سایر در کاربرد •

 در بتوان  فناوری یک از اگر. است فناوری یک کاربرد گستردگی و جذابیت ازمعیارهای یکی ها،حوزه سایر در بکارگیری امکان 

 این اگر. بود خواهد برخوردار بیشتری جذابیت از نیز فراساحل سکوهای برای فناوری این طبعا کرد، استفاده هاحوزه سایر

 و بوده کاربرد گستردگی از مصداقی خود این گیرد، قرار استفاده مورد نیز ها حوزه سایر در بتواند نظر، مورد حوزه در فناوری

 .دهدمی افزایش را جذابیت

 زیست محیط با سازگاری •

. باشد می زیست محیط با ها وریفنا ریسازگا میزان ها، فناوری اکتساب جذابیت تعیین در اساسی معیارهای از دیگر یکی

 ارزیابی برای معیاری بعنوان معیار این به ای ویژه اهمیت که است شده باعث دریایی زیست محیط در سکوها مستقیم تاثیر

 کمتری جذابیتی با کند ایجاد زیست محیط برای مشکالتی که میزانی به فناوری هر بطوریکه شود داده ها فناوری جذابیت

 .شود مواجه اکتساب بندی اولویت برای

 توانمندی معیارهای

 بر کشور با شرکت سازمان، آن شرایط در موضوع با برخورد نحوه به و باشدمی نظر مورد موضوع انجام توان معنای به توانمندی،

 نیز توانمندی هحوز در. شودمی گفته توسعه و تحقیق انجام ظرفیت و توسعه و تحقیق پتانسیل به اینجا در توانمندی. گرددمی

 از لیستی و گرفته صورت کار این خارجی و داخلی تطبیقی مطالعات در مثال عنوان به. است شده مطرح زیادی معیارهای

 در کشور دریایی اهداف به توجه با و کشور خاص شرایط به توجه با نیز مطالعه این در. است شده تهیه توانمندی معیارهای

 : شوندمی معرفی ادامه در که شدند انتخاب یا و طراحی معیارها از دیتعدا فراساحل، سکوهای

 افزاری سخت و افزاری نرم هایزیرساخت •

 سکوهای مختلف های حوزه در استفاده مورد های فناوری نیاز مورد افزاری نرم و افزاریسخت امکانات بررسی به معیار این

 است طبیعی. باشدمی امکانات این شاخص تریناصلی کشور، در موجود هایهآزمایشگا و تجهیزات وضعیت. پردازدمی فراساحل

 آید،می وجود به زمینه آن در تریسریع و بیشتر توسعه امکان و شودمی فراهم بیشتر افزاریسخت امکانات این میزان هرچه که
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 مورد تجهیزات میان در البته. باشد دموجو هزمین این در کمی افزاریسخت امکانات فناوری، این بودن نوپا دلیل به است ممکن

 کنندهتعیین که) فناوری این خاص تجهیزات. است موجود معموال که هاستفناوری سایر با مشترک هاآن از برخی نیاز،

 . شوندمی یافت کمتر ،(هستند هم تحقیقات انجام در توانمندی

 موجود فنی دانش •

 موجود بیشتری فنی دانش هرچه است طبیعی. است کشور در موجود فنی انشد یا و مستندات وضعیت توانمندی دیگر معیار 

 باال آن توانمندی و بوده ترفراهم فراساحل سکوهای ساخت حوزه های فناوری تولید و طراحی زیرساخت باشد، دسترس در یا

 از نیز، فنی دانش. شودمی طرحم نیز نشده ثبت و شده ثبت هایدانش و مقاالت موجود، مستندات قالب در فنی دانش. رودمی

 . آیدمی شمار به فناوری هایزیرساخت مقوله

 متخصص انسانی نیروی •

 انسانی نیروی وجود صورت در. باشدمی زمینه آن در متخصص انسانی نیروی توانمندی، فاکتورهای تریناساسی از یکی 

 معنای به کارآمدی. گرددمی فراهم بیشتر فناوری نای ینهزم در توسعه و تحقیق امکان ایشان کارآمدی و بیشتر متخصص

 از فناوری یک به تواننمی متخصص، انسانی نیروی داشتن اختیار در بدون قطعا. است کافی تجربه همچنین و دانش داشتن

 . یافت دست زادرون و داخلی طرق

 فعال های شرکت •

 نیز فراساحل سکوهای صنعت در موجود های فناوری حوزه رد فعال دولتی غیر و دولتی های شرکت سایر وجود عدم یا وجود

. بود خواهد سکوهای ساخت ساخت های فناوری از گیریبهره در توانمندی میزان ارزیابی در موثر و اساسی معیارهای از یکی

 در ساحلفرا ایسکوه توانمندی به دارند فعالیت آن ارتقای و طراحی در هایی شرکت آن در که فناوری هر است بدیهی

 . کرد خواهد کمک فناوری آن از گیری بهره و دستیابی

 (TRL)فناوری به دستیابی سطح •

 تا اولیه ایده از فناوری پیشرفت  از ای پروسه بصورت فناوری بلوغ رشد برای توصیفی ارائه منظور به فناوری آمادگی سطوح 

 های معیار از یکی نیز فناوری به دستیابی سطح منظر زا اوریفن هر وضعیت. است شده ایجاد برداری، بهره آماده محصول

 .باشد می ها فناوری از گیری بهره در توانمندی سطح ارزیابی در اساسی

 . باشندمی کشور در فراساحل سکوهای های فناوری توسعه و تحقیق انجام توانمندی کنندهتعیین معیار 5 این مجموع در

 : بود خواهند موارد این  فراساحل سکوهای های فناوری یوانمندت و جذابیت معیارهای بنابراین

 : جذابیت معیارهای

 شناور ساخت کیفیت بهبود و توسعه •

 دنیا در فناوری آتی و حال تقاضای •

 فناوری به دستیابی فوریت •

 ها حوزه سایر در کاربرد •

 زیست محیط با سازگاری •

 :توانمندی معیارهای

 افزاری سخت و زاریاف نرم های زیرساخت •

 موجود فنی دانش •

 متخصص انسانی نیروی •

 فعال های شرکت •
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 (TRL)فناوری به دستیابی سطح •

 ها فناوری پذیری امکان و جذابیت ارزیابی

 متعددی هایروش. شود می پرداخته معیارها این ارزیابی روش بررسی به اکنون توانمندی، و جذابیت معیارهای بررسی از پس

 کامال هاییروش تا گرفته محض ریاضی هایروش از) دارد وجود ارزیابی این برای ،(شد ذکر متدولوژی بخش در که طورهمان)

 صورت دو به که باشدمی کارشناسان نظرسنجی از استفاده قسمت این در منتخب روش که( خبرگان پانل همچون کیفی

 از و گرفت قرار استفاده مورد شده طراحی پرسشنامه از نیز هامصاحبه در. است گرفته انجام پرسشنامه ارسال و مصاحبه

 .کنند پر را نظر مورد پرسشنامه نیز ایشان تا شد خواسته خبرگان

. گیردمی صورت توانمندی – جذابیت ماتریس در جایگاه تعیین طریق از متدولوژی، به توجه با نتایج تحلیل اصلی قسمت

 مطرح معیارهای اساس بر. است شده تشکیل توانمندی و جذابیت بعد دو از ستا مشخص نیز ماتریس این نام از که همانطور

 در مقادیر این که است کافی و اندشده تعیین توانمندی و جذابیت ابعاد از کدام هر پرسشنامه نتایج و بخش ابتدای در شده

 ذیل شکل به فراساحلی سکوهای زهحو یدیکل های فناوری توانمندی -جذابیت ماتریس نهایت در.شوند داده نمایش ماتریس

 .باشد می
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 سکوها حوزه در پذیری امکان-جذابیت اولیه ماتریس: 1شکل

 

  گیریبحث و نتیجه
 معیارهای و پذیری امکان-جذابیت ماتریس براساس کلیدی های فناوری شده، داده نشان نیز چهار فصل انتهای در که همانطور

 پذیری امکان-جذابیت ماتریس های بخش بندی تقسیم از حاصل نتایج. شدند بندی اولویت قبل مراحل در شده ناساییش

 دست آن، اساس بر بتوان تا شود تقسیم باید منطقه چند به نمودار این موضوع، ادبیات به توجه با که بود موضوع این از حاکی

  پروژه این در انتخاب نوع و ماتریس این در هاآن ترینمتداول که نددار ودوج بندیتقسیم مختلف هایروش. زد انتخاب به
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 تقسیم ناحیه چهار به پذیری امکان جذابیت ماتریس Hax1996 سوی از شده ارائه مدل براساس چارت در.  است شده مطرح

 با که پردازد می هایی یفناور توصیف به باشد می توانمندی بیشترین و جذابیت بیشترین به مربوط که اول ناحیه. شود می

 هایی فناوری کننده توصیف ماتریس در دو ناحیه.  دارد قرار اولویت در ها آن توسعه و موقعیت حفظ به نیاز مناسب شرایط

 آن تناسب به اما است برخوردار باالیی توانمندی از ها آن دستیابی و اکتساب در کشور فراساحلی سکوهای صنعت که است

 باالیی جذابیت از گیرند می قرار های فناوری ماتریس سوم ناحیه در.  است پایین دنیا و کشور در ها فناوری نای یازن و جذابیت

  .است برخوردار ها آن اکتساب و توسعه در پایینی توانمندی از کشور فراساحل صنعت ولی برخوردارند

 اکتساب از است بهتر و است برخوردار پایینی پذیری امکان و جذابیت از که است هایی فناوری به مربوط ماتریس چهارم ناحیه

 .است شده انجام زیر لیست براساس های فناوری بندی شماره. شود پوشی چشم ها آن توسعه و

 کامپوزیتی مواد

 ها رنگ و ها پوشش

 هوشمند مواد

 خوردگی ضد مواد

 دریایی موجودات رشد ضد مواد

 افزارها نرم توسعه یا و تهیه  

 آزمایشات انجام و مدل ساخت

 سکو موقعیت گیری اندازه تجهیزات

 خوردگی و نشتی پایش تجهیزات

 دهنده هشدار تجهیزات

 مخابراتی تجهیزات

 زیرآبی روبات

 دقیق ابزار و گیری اندازه تجهیزات

 مهاری سیستم اجرای

 اتوماتیک نگهداری و بازرسی های سیستم

 زیرآبی تعمیر تجهیزات

 در بهتری موقعیت از مخابراتی تجهیزات همینطور و ها پوشش و ها رنگ عناوین با فناوری دو مدهآ بدست نتایج براساس

 حفظ کشور، شرایط در فراساحلی سکوهای حوزه در فناوری دو این برای. برخوردارند دیگر های فناوری به نسبت ماتریس

 سطح میزان مینطور و کشور برای جذابیت میزان منظر از فناوری دو این که چرا شود می پیشنهاد توسعه و فعلی موقعیت

 .هستند برخوردار مطلوبی شرایط از کشور داخل در توانمندی

 

 محدودیت ها و پیشن ادات آتی تحقیق
 :است بوده ذیل موارد شامل تحقیق های محدودیت مهمترین از برخی

 یفراساحل سکوهای حوزه در دقیق های داده و اطالعات به مناسب دسترسی عدم-

  فراساحل سکوهای حوزه کارشناسان و خبرگان به مناسب دسترسی اریدشو-

 نامه پایان در پژوهش بندی جمع و انجام محدود زمان-

 فراساحل سکوهای های فناوری حوزه در موجود محدود مطالب-
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 پژوهش انجام در همکاری برای خبرگان نسبی استقبال عدم-

 برای فراساحلی سکوهای حوزه کلیدی های فناوری در بندی اولویت به نیاز و شورک ملی محدود منابع براساس حاضر مطالعه

 پژوهش، این انجام برای ها فناوری بندی اولویت روش ترین مناسب ادبیات، مرور براساس. است پذیرفته صورت اکتساب

 ها فناوری بندی اولویت یبرا سبمنا معیارهای بررسی از پس. شد برگزیده پذیری امکان-جذابیت ماتریس بر مبتنی متدولوژی

 اولویت در خبرگان از نظرسنجی. شدند شناسایی ها فناوری بندی اولویت برای توانمندی معیار 5 و جذابیت معیار 5 نهایت در

 می بهره کشور، در بهتری شرایط از دیگر کلیدی های فناوری به نسبت فناوری دو که بود آن از حاکل ها فناوری این بندی

 سکوهای حوزه کلیدی های فناوری شناسایی در توجهی قابل تالش اینکه به توجه با آتی محققان که شود می ادپیشنه .برند

 دهند صورت گیری تصمیم آنالیز حوزه در موجود های روش سایر با را ها فناوری بندی اولویت است، پذیرفته صورت فراساحل

 معیارهای از تری گسترده میزان میتوان، آتی مطالعات در همچنین.ندکن یسهمقا مطالعه این نتایج با را آمده بدست نتایج و

 دوباره بندی اولویت به ها آن براساس و کرد شناسایی تر تجربه با و بیشتر خبرگان نظرات براساس را پذیری امکان و جذابیت

 و فناوری راه نقشه تدوین رایب را یمناسب بستر تواند می کلیدی های فناوری بندی اولویت و شناسایی.پرداخت ها فناوری

 .بگیرد قرار استفاده مورد آتی تحقیقات در که نماید ایجاد فراساحلی سکوهای حوزه کلیدی های فناوری نگاری آینده

 

 منابع
ین دی تدو، به کار گیری مدل مفهومی هکس در تدوین استراتژی توسعه تکنولوژی فرابنگاهی مطالعه مور1383ری مقدم، ناصر، تیر باق-1

ماادیریت "استراتژی تکنولوژی پیل سوختنی در کشور،  پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی، دانشگاه صنعتی شریف دانشکده 

 و اقتصاد

شااا در 138۷ستان زمباقری مقدم، ناصر، صحاف زاده، مهدی -۲ ، انتخاب رویکرد مناسب در تعیین اولویت های تحقیقاتی فناوری فناوری غ

 .4، سیاست علم و فناوری، سال اول، شماره "ی گاز ایرانرکت ملش

لااوژی "، ۲۰۰۶پدیده، اشرف السادات، گرمی پور آزیتاه بشارتی راد زهره. -3 سااعه تکنو سااتراتژی تو تاادوین ا ناادی در  بکارگیری رویکرد فرای

 ت و یکمین کنفرانس بین المللی برقسیب، "صنعت برق کشور

عااات"، 3851ریور د. سید اصفهانی، مونا، شه-4 یااان "ارائه مدل تصمیم گیری چند معیاره جدیدی برای گزینش پروژههای فناوری اطال ، پا

 نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت فناوری اطالعات، دانشگاه الزهرا دانشکده فنی مهندسی

ماای ک، جایگاه مدیریت تکنولوژی در نقشه جامع 138۷طباطباییان، سید حبیب اهلل د اردیبهشت -5  بااایی عل مااه طباط شااگاه عال شااور، دان

شااورای  شااور در  ماای ک جااامع عل دانشکده مدیریت و حسابداری دیتایر سفارش کمیته علوم انسانی در شورای تخصصی مسئول تهیه نقشه 

 عالی انقالب فرهنگی

ظااام ب"، 1388فرنودی، من السادات، پاییز و زمستان -۶ سااالمت در ن شاات ارائه چارچوب ارزیابی فناوری های  عااه هدا یااران؛ مطال مااان ا و در

 ۷5-8۶، 3، سیاست علم و فناوری، سال دوم، شماره "موردی ربات روبو لنز

 .سپهر قاضی نوری، محبوبه مهدی خواه، مر کز صنایع نوین، تهران، ویرایش اول R&D ، استراتژی و سازماندهی1384کیه یزا، ویتوریو، -۷

سااتفاده از روشو رتب ارزیابی"، 138۷ملک زاده، غالمرضا؛ بهار -8 بااا ا سااان  سااتان خرا  ه بندی سطح فناوری شش شاخه صنعتی منتخب ا

"TOPSIS 15۰ - 133، ۲۲، دانش و توسعه، سال پانزدهم، شماره. 
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Abstract 
Offshore Jackets are the most important industrial sectors in the country in terms of strategic 

position. Due to the having oil and gas resources in Iran, the government have always paid 

special attention to the offshore area in industrial and tourism dimensions. Due to limited 

resources, prioritizing technological areas in the offshore sector for acquisition and 

development has been one of the key challenges for stakeholders in this field. This study with 

the aim of identifying and prioritizing technological areas in the offshore platforms sector was 

conducted. The research method has been a combination of qualitative and quantitative 

methods and it is based on the method of attractiveness-feasibility matrix. Designing 

technologies Tree, identifying technological areas, determining the criteria of attractiveness-

feasibility has been done with the expert’s engagement. Also, the location of key technologies 

in the matrix has been done based on the criteria identified using a questionnaire and through 

quantitative analysis. Finally, in this study, 19 key technologies in the offshore jackets sector 

were located in the matrix in four quarters. Finally, technologies in coatings and paints, as 

well as telecommunication equipment are located in first quarter. Also, 38 offshore experts in 

this study process have collaborated with the researchers in performing research steps. 

Keywords: Technology Tree, Attractiveness-Feasibility Matrix, Offshore Jackets, Key 

Technologies 
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