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رویکردهایی سامانبخش در حوزهی پژوهشی و فنآوری صنعت نفت
بیژن مستقل

مدیریت اکتشاف؛ مجری بلوکهای اکتشافی و مشارکتهای خارجی

اگر کش��وری فاقد دانش و ابزار الزم و رقابتی
برای توسعهی بهینه و زمانبندی منابع هیدروکربنی
باالدستی و سپس تبدیل این ذخایر سوخت فسیلی
به محصوالت صنعتی باشد باید این سیاالت خام
طبیع��ی را به بهای ناچیزی فروخت��ه و در مقابل،
محصوالت صنعتی را با قیمت گزافی وارد کشور
کند .در این داد و ستد ،دانش تنها چیزی است که
در اثر استفاده ،نهتنها از آن کاسته نمیشود بلکه
افزایش نیز مییابد.
توس��عهی آموزشها در یک ساختار مناسب
ملی هر چند میتواند بالذات مفید باش��د اما اگر
دانش کس��ب ش��ده از آموزشه��ا و تجربیات،
مدیریت نشود و توسعه در جهت نیازهای جامعه
نباش��د نمیتواند مش��کالت زیادی را حل کند.
بدین منظور باید این تفکر به محققان القاء گردد
که تسهیم و به اشتراک گذاشتن دانش تولید شده
با دیگران اس��ت که س��بب ماندگاری پیشرفت
علمی میش��ود؛ نه عدم انتشار و دور نگاه داشتن
آن از سایرین.
یکی از عوامل اساس��ی پیش��رفت کشورهای
توسعه یافته توجه خاص به امر پژوهش است .به
عقیدهی ما در کشورهای جهان سوم ،کشورهای
اس�لامی و از جمله ایران ،هن��وز تحقیق جایگاه
حقیقی خود را بهدست نیاورده است .این ناکامی
نیز هم از جهت کمی و هم از نظر کیفی اس��ت.
ع��دم توجی��ه ض��رورت پژوهش ،عدم ترس��یم
پایههای نظری و روششناس��ی آن ،فراهم نبودن
امکانات و اب��زار الزم و در مواردی جانبدارانه
بودن کارکرد س��ازمانهای تحقیقاتی از عوامل
ناکامی پژوهش در ایران هستند.
پژوهش و تحقیق علمی از یکسو خصوصیات
منحصر به فردی دارد و از س��وی دیگر میتواند

آثار و نتایج علمی ویژهای دربر داشته باشد .زیرا
پژوهش در واقع سلس��له تالشه��ای قاعدهمند،
علمی و هدفداری است که میتواند به عقالنی
کردن و در نتیجه کارآمدی عناصر مختلف علم و
معرفت بیانجامد .همچنین بازده حاصل از تکامل
آن میتواند جهت پیشبرد امور اجرایی و توسعهی
زمینههای مختلف سیاس��ی ،اجتماعی ،فرهنگی،
اقتصادی اس��تفاده ش��ود .اصوالً تحقی��ق بهدلیل
بافت مس��تدلی که دارد میتواند به ارائهی تبیینی
شفاف از یک موضوع یا توضیحی دقیق و گاهی
توصیفی منظم از کارکرد س��ازمانها و نظامهای
مختلفبیانجامد.
گذش��ته از این در تحقی��ق و پژوهش معموالً
نقاط ضعف و قوت موضوعات بررسی و کارکرد
س��ازمان ارزیابی میش��ود و طبق آن پژوهش یا
اکتشاف میتوان جهت حصول کارآیی بیشتر به
نوعی برنامهریزی مبادرت ورزید.
بر این اس��اس وجود مدیریتهای پژوهش و
توس��عه ( )R&Dبرای دس��تیابی به پیشرفتهای
سریع علمی در کشور ،همافزایی در تحقیقات و
کاهش شکاف علمی کشور با کشورهای پیشرفته
و در نتیج��ه توجه به مدیریت دان��ش ،ضروری
میرسد.
در ص��ورت ایجاد چنین رویک��ردی میتوان
تمامی مناب��ع را بهطور مس��تمر و بهینه در جهت
دس��تیابی ب��ه اهداف م��ورد نظر بهکار ب��رد و از
دوبارهکاریه��ا و موازیکاریه��ا جلوگی��ری
بهعمل آورد.
بدی��ن ترتی��ب دانش ذهن��یِ ایجاد ش��ده نزد
پژوهش��گران ب��ه دانش��ی عینی تبدی��ل و ضمن
جلوگی��ری از بینتیج��ه رها ش��دن تجربیات و
اطالعات ،نش��ر آنه��ا نی��ز امکانپذی��ر خواهد

ش��د .چنین رویک��ردی ،ارزشآفرین��ی تجاری
دانشهای کس��ب ش��ده را نیز ممک��ن خواهد
س��اخت .در این راس��تا آمادهسازی س��ازمانها
ب��رای تس��هیم دان��ش و عملکرده��ای برت��ر
( )Best practiceفعالیتی مقدماتی و مهم است.
پس از مدیریت دانش ،دومین رویکرد مدیریت
خالقیت است .خالقیت و تولید کار و اندیشههای
جدید توسط مدیران و کارکنان سازمان اهمیت
وی��ژهای دارد و در س��ازمان از جای��گاه واالیی
برخوردار است .امروزه س��ازمانهایی موفقند و
میتوانن��د در دنیای رقابتی به حی��ات خود ادامه
دهند ک��ه پیوس��ته کار و اندیش��ههای جدید را
کارب��ردی کنند ک��ه این مهم توس��ط مدیران و
کارکنان خالق امکانپذیر است.
خالقیت به معنای توانای��ی ترکیب ایدهها در
یک روش منحصر به فرد یا ایجاد پیوستگی بین
ایدههاست .با توجه به این تعریف میتوان گفت
خالقیت ،تولید یک اندیشه و فکر جدید است؛ در
حالی که نوآوری ،عملی کردن آن اندیشه و فکر
است .نوآوری( )Innovationبهمعنای استفاده از
تفکرات جدید ناشی از خالقیت است که در یک
سازمان میتواند بهصورت کاال ،خدمت یا راهحل
جدید انجام کارها باشد.
خالقیت به قدرت ایجاد اندیش��ههای نو اشاره
دارد و نوآوری بهمعنای کاربردی کردن آن کار
نو و تازه است .بهطور کلی مشخصات سازمانهای
خالق عبارتند از:
تفکر علمی و فعالیتهای نظاممند دارند
گرایش غالبی به حل مش��کالت سازمانی از
طریق تحقیق و پژوهش دارند
برخ��وردی اصول��ی و منطقی ب��ا پدیدهها و
مسائل دارند
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گزارش

بهدنبال تولید افکار و اندیشههای جدید هستند
در بومیس��ازی تحقیق و پژوهش و مس��ائل
پژوهشی دقت دارند
برای تجربهی شکست و رسیدن به موفقیتها
آمادهاند
ح��د باالی��ی از قابلیت خطر ک��ردن دارند؛
عملک��رد خ�لاق ،مس��تلزم خط��ر کردنه��ای
حسابشده (که در آنها دقت محاسبات بر دانش
برتر اس��توار ش��ده است) نیز هس��ت .قبول خطر
همیشه با شناخت خطرات و تجزیه و تحلیل آنها
ب��ر طبق میزان تأثیر بر س��ازمان آغاز میش��ود و
مدیران خالق بر مبنای اطالعات جمعآوری شده
و آگاه��ی ،از طریق انجام فرآین��د اصلی زیر به
ارزیابی ریسک میپردازند:
ال��ف) برآورد می��زان ریس��ک (اندازهگیری
ریسک)
ب) سنجش ریسک؛ یعنی این ریسک نسبت
به سایر ریسکها چقدر بزرگتر است
ج) تصمیمگیری در مورد ریس��ک؛ یعنی آیا
این ریسک با درنظر گرفتن معیارهای متداول روز
قابلقبول است یا خیر؟
د) اقدام الزم در مورد ریسک
راهکارهای تقویت خالقیت
 -1بهکارگیری استراتژی تمرکز و سادگی

خالقیت باید فقط یک کار انجام دهد؛ چراکه
در غیر ای��ن صورت مردم را دچار س��ردرگمی
میکند .خالقیتهای اثربخش از جاهای کوچک
آغاز میش��وند .این خالقیته��ا از ابتدا چندان
بزرگ نبودهاند و تنها برای انجام یک کار خاص
طراحی ش��دهاند .خالقیت قب��ل از آنکه حاصل
نبوغ باشد ،حاصل کار است .خالقیت به دانش،
مهارت و تمرکز نیاز دارد .واضح است که برخی
افراد استعداد بیشتری برای خالقیت دارند .اما این
اس��تعدادها در زمینهای خاص و مشخص است.
در حقیقت ن��وآوران بهن��درت در بیش از یک
زمینه فعالیت دارند .بنابراین باید استراتژی ایجاد
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و پ��رورش خالقیت ،تمرکز روی یک موضوع،
یک فکر و یک کار در سازمان یا جامعه باشد تا
افراد بتوانند از مجموعهی توانمندیهای ذهنی و
عقلی خود در راس��تای ایجاد روشهای جدید و
ابداع موضوعی خاص استفادهی بهینه را بهعمل
بیاورند؛ چراکه مشغولیت به چندین زمینهی کاری
موجب سطحینگری شده ،از عمیق فکر کردن
جلوگیری ک��رده و در نتیج��ه خالقیت حاصل
نمیشود .اهمیت این نکته بهقدری است که حتی
در ضربالمثلهای عامیانه نیز بدان اش��اره شده
اس��ت؛ "آدم هزار کاره ،کممایه اس��ت" یا "پیاز
آدم هر جایی ریشه نمیکند" که همگی حاکی
ِ
استراتژی تمرکز روی یک موضوع،
از آنست که
خالقیت را پرورش میدهد.
 -2آموزش خالقیت

خالقیت و نوآوری امری اس��ت که وجود آن
پیوس��ته در سازمان احساس ش��ود و بنابراین باید
فرهنگ آن در س��ازمان نهادینه گ��ردد و جزئی
از کار س��ازمان تلقی شود .هرگاه مدیران سطوح
عالی و سیاستگذاران سازمان ،خود به خالقیت
و ن��وآوری بهعنوان فعالیتی حیاتی باور نداش��ته
باش��ند هیچ فعالیتی در این زمین��ه دوام نخواهد
یافت .ایجاد هس��تههای پژوهش��ی و نوآوری در
سازمان میتواند خالقیت و نوآوری را تسهیل و
تسریع کند.
ایجاد باورهای مشترک برای نوآوری و اینکه
نگاه سازمان به خالقیت بهعنوان هنجاری مشترک
باشد به آموزش نیاز دارد .تافلر مهمترین فعالیت و
راه رویارویی با تحوالت عظیم در زندگی آینده
برای پذیرش تغیی��ر را آموزش میداند .آموزش
مؤثر و پرمایه کمک میکند تا فرد بتواند در شغل
خود به رشد و توایی کافی دست یابد و کارآیی
او افزایش یابد .مدیران باید بدانند یکی از اهداف
مهم پژوهش در محیط پرتالطم و متغیر کنونی،
آموختن شیوههای خالقیت و نوآوری است.
پیوند سهجانبهای بین تحقیق ،توسعه و فنآوری

وجود دارد .تحوالت فنآوری میتواند کارآیی
نهادهه��ا و عوام��ل تولید را افزای��ش دهد که در
نتیج��ه میتوان با منابع کمتر ،بهرهدهی بیش��تری
بهدست آورد .این امر از یکسو زمینهساز رشد و
توسعه است و از سوی دیگر دستیابی به آن بدون
پژوهش علمی ممکن نیست.
یافتههایعلمیِ صرف،درواقعفوتوفنتحقیق
هس��تند اما فرهنگ تحقیق محس��وب نمیشوند.
تحقیق و پژوهش عالوه بر اینکه انباشتهای علمی
و یافتهای کارآمد است ،القاءکنندهی نوعی روح
و معرفت انس��انی در هماهنگ��ی ابزارهای فنی و
آرمانهای بشری نیز هست.
بر اس��اس نوع کار ،نقش عرض��ه یا تقاضای
محصوالت تحقیقاتی (فرآیند ،کاال ،مس��تندات
و  )...در س��ازمان و حوزهی عمل به چهار بخش
اجرا ،تحقیقات ،آموزش و ترویج تقسیم میشوند.
زمانی یک واحد  R&Dکارآیی خواهد داشت
که سه بخش دیگر نیز هماهنگی و کارآیی الزم
را داش��ته باش��ند .این عوامل برای ایفای وظایف
خطیر خ��ود در مقابل فضای الیتناه��ی نیازها با
محدودیت منابع و امکانات روبرو هستند .همین
قید کمبود منابع و امکانات ،حوزهی عمل عوامل
را محدود میکند.
امروزه فنآوری در کنار س��رمایهی انسانی و
س��رمایهی اقتصادی در زمرهی مهمترین عوامل
تولی��د و افزای��ش به��رهوری در صنایع مختلف
بهش��مار میرود .این فنآوری اس��ت که قدرت
رقابتپذیری صنعتها و کشورها را در بازارهای
جهانی رقم میزند.
در حال��ی ک��ه هنوز ه��م بس��یاری از مدیران
صنعتی کش��ور ،فنآوری را همان ماشینآالت
و تجهیزات مس��تقر در خط��وط تولید و واحدها
میدانند ،کشورهای پیشرفتهی صنعتی از چندین
دهه قبل به این معنا پ��ی برده بودند که فنآوری
بسیار بیشتر از ماشینآالت و تجهیزات است.
طبق تعریف اس��کاپ هر ف��نآوری از چهار
مؤلفهی کلیدی سختافزار ،دانشافزار ،مغزافزار
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(انس��انافزار) و س��ازمانافزار تش��کیل میشود.
بهعبارت دیگر هر فنآوری به منزلهی بس��تهای
است که این مؤلفههای کلیدی را در خود جای
میدهد.
اما فنآوری از سه طریق قابل دستیابی است:
از راه تحقیق و پژوه��ش ( )R&Dدر درون
صنعت
از راه انتقال فنآوری؛ بهطوری که فرستندهی
فنآوری میتواند مؤسس��های داخلی یا خارجی
باشد
از راه همکاریه��ای فنآوران��ه مث� ً
لا
سرمایهگذاری مشترک دو یا چند شرکت برای
دستیابی به یک فنآوری خاص
از دی��دگاه ارزشه��ای ملی میت��وان ثابت
ک��رد که تحقیق و پژوهش با هدف تولید علم و
ف��نآوری درونزا باید از اولویت باالیی در نظام
صنعتی کش��ور برخوردار باش��د .ام��ا از دیدگاه
یک صنعت خاص (مثل صنعت باالدس��تی نفت
که با چالش رقابت در بازارهای جهانی و چالش
افزایش س��ودآوری از دی��دگاه ذینفعان داخلی
روب��رو اس��ت) ،میتوان نش��ان داد که تحقیق و
پژوه��ش در درون صنعت لزوم��اً چاالکترین
راه پاسخگویی به چالشهای آن صنعت نیست.
تحقی��ق و پژوهش همواره زمانب��ر و پرمخاطره
اس��ت و انتظار برای حصول نتای��ج آن (که گاه
چندین و چند سال طول میکشد) در حوصلهی
اغلب مدیران اجرایی نیس��ت .این مس��أله وقتی
بغرنجت��ر میش��ود که ضعف بنی��هی تحقیقاتی
صنایع و شرکتهای صنعتی کشور را نیز بهعنوان
یک واقعیت مشهود درنظر بگیریم.
در ای��ن وضعیت چ��ارهی کار چیس��ت؟ در
پاس��خ به این س��ؤال اس��تراتژیک از هر دیدگاه
که به مس��أله ن��گاه کنیم چ��ارهی کار به تعادل
رس��یدن فعالیته��ای تحقیقات��ی و فعالیتهای
انتقال فنآوری در هر یک از صنایع استراتژیک
کش��ور مانند صنعت نفت و گاز اس��ت .مث ً
ال 20
درصد بودجههای فنآوری صنعت به تحقیقات

و پژوهشه��ای راهب��ردی و  80درص��د آنها به
انتقال فنآوری هوشمندانه تخصیص یابد .منظور
از انتقال فنآوری هوش��مندانه آنست که صنایع
مهمی مث��ل نفت و گاز ،تا ح��د ممکن نیازهای
فنآورانهی خود را از طریق دانش��گاهها ،مراکز
تحقیقاتی ،دولتی و حتی ش��رکتهای پژوهشی
داخلی تأمین کنند و کمترین مقدار ممکن را از
شرکتها و منابع خارجی تأمین نمایند.
بدی��ن ترتیب ،ه��م بنیهی تحقیقاتی کش��ور
تقویت میشود و هم مشکالت تحقیق و پژوهش
در درون صنعت تا حد زیادی کاهش مییابد .اما
انتقال فنآوری موفقیتآمیز از هر راه و هر منبعی
که باشد (خواه داخلی و خواه خارجی) ،الزامات
و ساز و کارهای خاصی را میطلبد مث ً
ال:
صنعت در کل و شرکتهای صنعتی در جزء
باید بتوانند نیازهای فنآورانهی خود را به روشنی
تعری��ف ک��رده و آنه��ا را از طریق ی��ک نظام
اطالعرسانی فعال و اثربخش به آگاهی دانشگاها،
مراکز پژوهشی و شرکتهای پژوهشی کوچک
و متوس��ط برس��انند .بی��ان ای��ن نیازها ب��ه زبان
دانش��گاهیان و پژوهشگران ،مهارت خاصی را
میطلبد که لزوماً در تمامی شرکتهای صنعتی
موجود نیست.
اغلب دانش��گاهها ،مراکز پژوهشی دولتی و
ش��رکتهای پژوهشی ،سررش��تهی کافی از فن
توجوی مش��تریان
بازاریاب��ی فنآوری و جس�� 
مناس��ب برای فنآوریه��ای تولی��دی خود را
ندارند .بنابراین فنآوریهایی که در این نهادها
توسعه مییابد مدتها خاک خورده و گاه هرگز
مشتری مناسب خود را پیدا نمیکنند.
برخی از فنآوریهای مورد نیاز شرکتهای
داخلی ،گاه در شرکتهای همسایهی آنها وجود
دارن��د .ام��ا آنه��ا بیخب��ر از این موض��وع ،در
کش��ورهای خارجی بهدنب��ال تامین نی��از خود
میگردن��د .یک موردکاوی تأس��فبرانگیز در
چین نش��ان داده که ش��رکتهای تولیدکنندهی
تلویزیون در این کش��ور ،ش��انزده بار فنآوری

تلویزی��ون رنگ��ی را از ش��رکتهای خارج��ی
خریدهاند .این اشتباه صرفاً در چین روی نداده و
شاید تجربهی روزمرهی بسیاری از کشورهای در
حال توسعهای باشد که نظام اطالعرسانی انتقال
فنآوری ندارند و شرکتهای همکار ،از پروژه و
برنامههای انتقال فنآوری یکدیگر بیخبر هستند
و بههمین دلیل سرمایههای کمیاب ملی خود را به
جی��ب بیگان��گان میریزن��د .دوبارهکاریها و
موازیکاریها در پروژههای انتقال فنآوری از
خارج ،تنها مش��کل کش��ورهای در حال توسعه
نیست؛ مشکلتر از آن انتقال فنآوریهای غالباً
فرسوده و درحال منسوخ شدن ،آن هم بهگونهای
س��طحی و ب��ا قیمته��ای گ��زاف اس��ت .اگر
کشورهای پیش��رفتهی جهان با یک تیر ده نشان
میزنند کشورهای در حال توسعه با یک حرکت
غل��ط یا ناق��ص در انتقال فنآوری ،ده مش��کل
جدید برای خود درست میکنند.
ببرهای اقتصادی آسیا (کره ،تایوان ،سنگاپور
و هنگکن��گ) که اغل��ب و تا همی��ن اواخر،
فنآوریهای مورد نیاز خود را از سایر کشورها
خری��داری میکردن��د ،با مش��اهده و مطالعهی
ش��یوهی سراس��ر غل��ط و فرصتس��وز انتق��ال
فنآوری در کشور خود سرانجام به فکر چارهای
خردمندان��ه و مبتکرانه افتادند .این کش��ورها در
ده س��ال اخیر ،نهاد ویژهای موس��وم به فن بازار
را ت��دارک دیدهاند که به پروژهها و فرآیندهای
انتقال فنآوری در کشورش��ان سامان شایستهای
میدهد و انتقال فنآوری را در تمامی شکلهای
آن به منزلهی فرصتهایی میداند .این سیاست
اخیرا ً مورد اقتباس کشورهای صنعتی پیشرفته در
آمریکا و اروپا نیز قرار گرفته و هر روز بر تنوع آن
در سراسر جهان افزوده میشود.
واحدهای  R&Dدر بخش باالدس�تی در مقیاس
جهان�ی ب�ا نظ�ام ش�رکتهای  IOCدر مقاب�ل
ساختارهای NOC

نگاه ب��ه س��اختار و نح��وهی عملک��رد این
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گزارش

اهداف تجاری مورد نظر مدیر مجموعه
عدم دانش و تجربهی کافی مدیر مجموعه در
شیوهی مدیریت واحد E&P

واحدها ب��دون توجه ب��ه ماهیت تش��کیالتی و
اه��داف اقتص��ادی س��ازمانهای م��ادر آنها ،از
یکسو بهعنوان بنگاههای متحدالمنافع اقتصادی
در تج��ارت  E&Pو از س��وی دیگ��ر بهعن��وان
ش��رکتهای ملی نف��ت با ماهی��ت تولید تحت یک چالش دو سویه
یک مدیر  E&Pابتدا باید اهداف خود را با نوع
کنت��رل و مدیریت دولتی ب��ا بودجهای محدود،
در نحوهی چیدمان رسالت ،خطمشی و اهداف و موضوع تجارت مجموعه تطابق دهد و همزمان
بتواند نتای��ج آنرا به زبان تجاری ب��رای مدیرانی
واحدهای  E&Pکاری ناقص است.
در ماهی��ت  IOCب��ا س��از و کار  E&Pروبرو ترجمه نماید که باید او را در این راس��تا حمایت
هستیم که مسیر برنامهریزی شده و مشترکالمنافع کنند.
این در حالی است که او باید پروژههای کلیدی
کارتله��ای نف��ت و گاز را ط��ی میکن��د و بر
اس��اس تعریف توس��عهی پایدار و فروش دانش را برای ماندگاری این بنگاه  E&Pتعریف و اجرا
و ف��نآوری ،از تاریخچ��هی فرهنگ��ی و بلوغی نماید .همچنین باید ماهیت محصوالت این قبیل
ش��گرف برخوردار اس��ت .اه��داف بلند مدت پروژهه��ا منجر به ارزآوری ش��ده و در بازارهای
تحقیقی با بودجههای سرسامآور و با برنامهریزی بینالمللی به فروش برس��د .در این س��از و کار،
منس��جم و مدیریت زمانبندی شده که طی چند یک مدیری��ت خالق و یکپارچه ،فرهنگ E&P
مرحلهی تاریخی موتاسیون یافته ،اهرمهای کنترل را تقویت میکند.
ای��ن ماهی��ت  world Classدر بخش E&P
مدیریت اکتشاف و تولید را در چنبرهی چند غول
زﻣﺎن ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎري از ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﻣﻠﻲ ﻧﻔﺖ ﺟﻬـﺎﻧﻲ در ﺧﺼﻮﺻـﻲ ﺳـﺎزي
فنآوری قرارداده که برخی کشورهای خاور دور مجموعههای  IOCاست که چیزی جز هماهنگی
روﻧﺪ ﺗﺠﺎرﻳﺸﺎن ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻪ راه اﻧﺪازي واﺣﺪﻫﺎي  R&Dاز ﻧﻮع اول ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺗـﺪرﻳﺠﺎ و
و نزدیک آس��یایی با الگوبرداری از آنها در حال کام��ل بین مدیر مجموعه و مدیر  E&Pنیس��ت
ﺑﺎ زﻣﺎن ﻋﻤﻠﻲ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺟﺎ ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎد .
و طی این س��الها نتایج آن بهخوبی درک ش��ده
نزدیک شدن به آنها و رقابت با آنها هستند.
نظران
صاحـب
ک��ه از
پروفس��وری
بهﭘــگفت
است .ﺑﺎﻻدﺳـــﺘﻲ ﻣﺜـــﻞ  DEMO2000و
در ﺑﺨـــﺶ
ـﺎﺗﻲ
ﺗﺤﻘﻴﻘـ
ـﺰرگ
ی ﻫـــﺎي ﺑــ
ـﺮوهژه
ﻣﺒﺘﻨـﻲدر
ﺗﺠـﺎرتو توسعه
ضرورت تحقیق
بودجه و
بخش ﻫﺮ دو این تأمین
های این
ترینو...چالش
این حوزه اس��ت مهم
ﻣﺮﻛﺰﻳـﺖ
ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﺑـﻪ
دﻫﻨﺪه ﻣﻴﻞ
ﻧﺸﺎن
PETROMARK
اﺳﺖ .خود ،در دو محور طبقهبندی روند جریان نقدینگی پنهان شده و  E&Pدر حد
E&P R&D
واحدهای
با ﺑﺮ
آستانهی سودآوری آن با تولید فنآوری به معنای
میشود:
ع��دم هماهنگی کام��ل بین نتای��ج  E&Pو س��ختافزار ،نرمافزار ،مغزافزار و س��ازمانافزار
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نقش کلیدی داشته اس��ت .اینجاست که مفهوم
تحقیق و توسعه زایا ( )Creativeاست.
در مقابل ،شاید انتظار سیستمهای پیشرونده در
ش��رکتهای مل��ی ( )NOCاز این بخش مفهوم
 Administrativeاداری ،اجرایی اس��ت .ایجاد و
راهاندازی یک سیس��تم  TQMیا استانداردسازی
 ISOیا ارتقاء سیس��تم بهرهوری از مس��تندات و
یافتههای اکتش��اف و تولید میتواند با استفاده از
توان بخ��ش آکادمیک دانش��گاهی و برگزاری
همایشهایی جهت انتقال فنآوری و نوشتن یک
ژورنال و بولتن پژوهشی یا حمایت از پایاننامههای
دانش��جویی و از این قبیل امور انجام شود .گاهی
پروژهای جهت تقویت ازدیاد برداشت از میادین
یا بررسی پژوهش��گرانه از یک حوزهی رسوبی،
منجر به نتایجی برای یک تصمیمگیری اکتشافی
خاص میشود .شاید بررسی یک نرمافزار جدید
برای کارآیی بیش��تر در بخش تخمین یا شناخت
یک تئ��وری جدید مدیریت��ی در بخش ارزیابی
ذخایر و افزایش پتانس��یل حجم ذخایر کش��ف
شده با بهکارگیری آن و از نوع امور ضروری ،در
ادامهی ساز و کار و ماهیت شرکت بر منبای حفظ
و ارتقاء سطح تولید قرار گیرد.
بدیهی اس��ت در این نگرش E&P ،نقش��ی
مرک��زی یا یک هدایتگر تج��اری ندارد؛ بلکه
نقشی حاشیهای و تکمیلکننده دارد.
نگاهی به ردیف بودجهی این دو نوع س��از و
کار ،ماهیت تأثیر آنها را در عمل نشان میدهد.
زمان نش��ان داده که بس��یاری از شرکتهای
ملی نف��ت جهان��ی ،در خصوصیس��ازی روند
تجاریشان ناچار به راهاندازی واحدهای  E&Pاز
نوع نخست هستند که البته بهتدریج و با گذشت
زمان عملی شده و بهعنوان فرهنگی مدیریتی جا
خواهد افتاد.
پروژههای بزرگ تحقیقاتی در بخش باالدستی
مث��ل  DEM02000، PETROMARKو ...
نش��اندهندهی میل هر دو سیس��تم ب��ه مرکزیت
تجارت مبتنی بر  E&Pاست.

