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بررسی نقش مراکز علم و فناوری در توسعه صنعت نفت با تمرکز بر
ادبیات نظام ملی نوآوری
مجتبي كريمي* ،پژوهشگاه صنعت نفت

بـا ورود جدیتـر دانشـگاهها و مراکـز مطرح علم و فناوری به بخش باالدسـتی صنعـت نفت خصوصاً
در حـوزه مطالعـه میادیـن نفـت و گاز و ارائـه راهکارهای فناورانهي توسـعه میدان ،نـگاه علمی ،دقیق
و نظـام منـد بـه بازیگـران اصلـی زنجیـره ارزش پژوهـش ،فنـاوری و نـوآوری و نقـش و ارتبـاط آنها
در توسـعه صنعـت نفـت بیشـتر احسـاس میشـود .ایـن زنجیـره ارزش ارتبـاط نزدیکـی بـا "نظـام ملی
نـوآوری "1داشـته کـه امـروزه در کشـورهای پیشـرفته و در حـال توسـعه بهعنـوان راهبـرد خالقیـت،
نـوآوری و پیشـرفت و توسـعه ارائـه شـده اسـت .این نظـام همچنیـن بهعنوان بسـتر و چارچوب رشـد
و توسـعه در حـوزه پژوهـش و فنـاوری بـوده و رابطـه تنگاتنـگ بـا نقشـه جامـع علمی-پژوهشـی و
نظامهـای پژوهشـی مدونشـده در عرصههـای مختلـف دارد .ایـن مقالـه تلاش دارد تا ضمـن معرفی
و بازتعریـف ایـن نظـام در صنعـت نفت ،بـه نقش سـازمانها و مراکز علمی-پژوهشـی فعـال و مرتبط
در حـوزه صنعـت نفت بپـردازد.
صنعـت نفـت کشـور در مسـائل مربـوط بـه پژوهـش و فنـاوری ،تحقیق
و توسـعه ،انتقـال فنـاوری و جـذب و بومیسـازی و غیـره دارای
دسـتاوردهای قابلتوجـه و قابلتقدیـر بـوده و در عینحـال بهدنبال یافتن
راهکارهـا و راهحلهـای موثرتـر و کارآمدتـر بـرای پیشـبرد حـوزه های
فناورانـه اسـت .از دو سـال گذشـته کـه نقـش جدیتـری بـرای حضـور
دانشـگاهها و مراکـز پژوهشـی در مطالعـه میادیـن نفتـی در نظـر گرفتـه
شـد ،بـار دیگر توجـه به ارتبـاط موثر دانشـگاه-صنعت ،بهینهسـازی این
ارتبـاط ،شفافسـازی نقـش هریـک و حداکثرسـازی سـود حاصـل از
ایـن ارتبـاط ،اهمیـت ویـژهای یافـت .در ایـن رابطـه الزم اسـت مباحثی
نظیـر نظـام پژوهـش و فنـاوری و نظـام ملـی نـوآوری کـه در فضـای
علمی-پژوهشـی طـی سـالیان اخیـر رونـق یافتـه و در تحـول پژوهـش و
فنـاوری در کشـور موثـر افتـاده اسـت ،اینبـار در حـوزه صنعـت نفـت
بـا جدیـت بیشـتری مطـرح شـود تـا نقـش مراکـز علمی-پژوهشـی فعال
در حـوزه صنعـت نفـت و گاز شـفافتر شـده ،چرخـه توسـعه و تحقیق
یعنـی موسسـات پژوهـش و فنـاوری (نظیـر دانشـگاهها و پژوهشـگاهها)
و صنعـت از پویایـی بیشـتری برخـوردار گـردد .نظـام ملـی نـوآوری بـه
حـوزه پژوهـش ،تحقیـق و توسـعه عنایت ویژه داشـته و راهـکار اجرایی
و عملیاتـی دسـتیابی بـه اهـداف سـند چشـمانداز ،میتوانـد در تدوین
ایـن نظام در کل کشـور (نـگاه کالن) و در هر حـوزهای از صنعت(نگاه
خـرد) و پیادهسـازی دقیـق آن دنبـالشـود .همچنیـن نظامهای پژوهشـی
موجـود در کشـور بهنوعـی در ارتبـاط مسـتمر با نظـام نـوآوری تعریف
میشـود .ایـن مقالـه سـعی دارد تـا ضمـن بیـان و تعریـف نظـام ملـی
نـوآوری ،همچنیـن بیـان اهـداف و حوزههـای مطـرح در آن ،بـه نقـش
مراکـز و موسسـات پژوهشـی صنعـت نفـت پرداخته ،جایـگاه هریک را
از نقطـه نظـر نظـام ملی نـوآوری شـفافتر سـازد.
*
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واژگان کلیدی:

نظام ملی نوآوری ،پژوهش و فناوری ،صنعت
نفت

 -1نظام ملی نوآوری ،تعریف

برای نظام ملی نوآوری مانند سایر مفاهیم موجود در حوزه علم و
فناوری تعاریف بسیاری مطرح شده است .در یک تعریف آمده است:
"شبكهای از مؤسسات دولتي و خصوصي كه فعاليتها و تعامالت آنها
باعث شكلگيري ،اصالح و انتشار فناوریهای جديد میشود" .در
تعریف دیگری نظام ملی نوآوری اینگونه بیان شده است" :عناصر و
روابطي كه در درون مرزهاي يك جامعه قرار داشته و يا از درون يك
جامعه نشأت گرفتهاند و در خلق ،انتشار و استفاده از دانش جديد با هم
تعامل دارند" .همچنین در تعریف دیگری آمده است" :مجموعهای از
مؤسسات كه تعامل آنها ،عملكرد نوآورانه شركتهای ملي را تعيين
میكند]1[ ".
وجه مشترک تمامی تعاریف ارائه شده بر هدف عالیِ خلق و توسعه
فناوری و دانش فنی در صنعت و هدف غاییِ رشد ،توسعه و اعتالی
کشور از نقطه نظر مباحث علمی و اقتصادی تاکید دارد .همچنین واضح
است که نظام ملی نوآوری در هر کشوری متناسب با شرایط و بافت
ملی 2آن تعریف و ساخته میشود و عوامل متفاوتی از جمله مسائل
فرهنگی ،اجتماعی و سازمانی در تدوین این نظام مشارکت دارند.
گرچه اینگونه نظامها -نهتنها بهدلیل آنکه اغلب در مراحل متفاوتی
از رشد و توسـعه قرار دارند ،بلکه به واسطهی سیستمها ،ساختارها و
جهتگیریهای متفاوت هر یک از بافتهای ملی مربوط -منحصر به
فردند ،لیکن از یک نمونه ساده و ایدهآل تبعیت میکنند .نمونه ساده
نظام ملی نوآوری در شکل 1-آمده است.
همانگونه که در شکل دیده می شود رئوس نظام ملی نوآوری را
صنعت ،دانشگاه ،سیستمهای اطالعات فناوری ،مربیان و موسسات
پژوهش و فناوری تشکیل میدهد .بازیگران متفاوتی در شکلگیری
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نظام موجود نقش ایفا میکنند .دولت و نهادهاي دولتي ،موسسات
تحقيقاتي و دانشگاهها ،گروهها و شبكههاي كاري ،تيمهای تحقيق و
توسعه و صنایع و شركتهاي نفتي از مهمترین بازیگران این عرصهاند.
 -2حوزههای اصلی نظام ملی نوآوری

يكي از اقدامات اساسي در جهت تقويت زيرساختهای الزم ،اطمينان
از حضور تمامي اجزاي الزم سيستم نوآوري يا كمك به شكلگيري
آنهاست تا بدينطريق زنجيرهي دانش در كل سيستم تكميل شده
و جريان دانش از خلق ايده تا عرضهي آن به بازار به بهترين شكل
ممكن صورت گيرد .چارچوب و ساختار استانداردی که برای بررسی
زیرساخت نظام ملی نوآوری توسط سیاستگذاران نظامهای نوآوری
مطرح شده است نگاشت نهادی 3است .حوزههای اصلی در نظام ملی
نوآوری طبق نگاشت نهادی به شرح زير است]1[ :
■ هدايت و رهبري
4
■ تحقیق و توسعه
■ تأمين بودجه تحقیق و توسعه
■ توسعه نيروي انساني
■ انتشارفناوری
■ ارتقاي كارآفريني فناوری

1

نظام ملی نوآوری و جایگاه مراکز دانشگاهی و پژوهشی

2

مدلي ايدهآل از موسسات پژوهش و فناوري

و مهمترين فعاليتها به گروههاي زير تقسيم شدهاند:
■ تدوين سياستهای نوآوري وفناوری و هماهنگي ،نظارت و ارزيابي
■ تحقيقات بنيادی ،تحقيقات كاربردي ،تحقيقات توسعهای
■ حمایت از پروژههای تحقیق و توسعه
■ حمايت از سازمانهای غيرانتفاعي انجام دهنده تحقیق و پژوهش یا
مجری تحقیقات بنيادي و كاربردي
■ توسعه و ارتقاي نيروي انساني و تسهيل جابهجايي آنها
■ بهبود توان كسب و بومي كردنفناوریهای خاص
■ ارتقاي ظرفيت كلي جذبفناوری در شركتها
■ ايجاد ظرفيت نوآوري شركتها
■ تأمين بودجه شركتهای مبتني بر فناوری
■ ديگر موارد
 -3نقش موسسات پژوهش و فناوری در نظام ملی نوآوری

بیشتر کشورها دارای موسسات پژوهش و فناوری مستقل و غیر وابسته
به شرکتها هستند که توسط دولت ،بخش خصوصی یا هر دو تامین
مالی میشوند .چنین موسساتی بر اساس این فرض تاسیس شدهاند که
میتوانند یا باید بتوانند بخش مهمی از زیرساخت علم و فناوری یا آنچه
بهعنوان نظام ملی نوآوری شناخته شده است را تشکیل دهند .موسسات
پژوهش و فناوری جایگاه یگانهای در نظام ملی نوآوری دارند؛ آنها
معموالً از از هر دو دسته معلومات صنعتی و علمیِ ملی و بینالمللی بهره
میگیرند تا بتوانند صنعت را مورد حمایت قرار دهند .همچنین کاری را
که دانشگاهها در تحقیقات پایه و کاربـــردی و آموزش بر عهده دارند،
انجام نمیدهند ،اگر چه مطمئناً جایگاهی کلیدی برای کارآموزی و
کسب تجربه مهندسان و دانشپژوهان کاربردی برای ورود از دانشگاه
به صنعت بهشمار میروند .موسسات پژوهش و فناوری بر پایهی کسب،
نگهداری و عرضه فناوریها و خدمات مربوط به آن که مورد نیاز صنعت
است و صنعت قادر به یافتن آن در خود نیست ،پویایی خاص خود را
دارند .شكل 2-مدلي ايدهآل از موسسات پژوهش و فناوري را نمايش
ميدهد.
در حالت ايدهآل یک موسسه فناوري خوب 4 ،مشخصهي اصلي را در بردارد:
■ پایش محیط بهمنظور شناخت و کسب فناوریهای جدید؛
■ تسلط بر فناوریها از طریق تعامل نزدیک بین موسسه و مشتریان با
تکیه بر پروژههای توسعهای؛
■ کمک به انتشار فناوریهای موجود در حوزههای مختلف؛
■ نیاز به ارائهي بستهای از خدمات فنی بهمنظور اجرای وظایف فوق؛

 -4مروری بر برخی از چالشهای موجود در موسسات پژوهش
و فناوری
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موسسات پژوهش و فناوری متناسب با نوع فعالیتهای خود با
چالشهایی مواجهاند .اهم این چالشها بدین قرار است:
■ ماهیت پر خطر نوآوری :عليرغم تخصصگرايي و پژوهش در
بازار،همه پروژهها موفقيتآميز نيستند .پژوهشهاي مشترك ،خطرها و
هزينهي مضاعفي را موجب ميشود و روابط با صنعت همواره با موفقيت
توأم نيست .موسسات ميتوانند با استفاده از تيمهايي قوي از لحاظ فني،

147

1

رئوس اصلی پيشنهادي نظام ملی نوآوری در صنعت نفت

اقدامات و فعالیتهای نظام نوآوری در صنعت نفت
سياستگذاري كلي

نهاد یا نهادهای مرتبط با صنعت نفت
برنامه پنجساله ششم توسه كشور(سازمان برنامه و بودجه ،مجلس شوراي اسالمي) ،ابالغيه
اقتصاد مقاومتي ،سياستهاي وزارت نفت

هدايت و تعيين چارچوبهاي كلي
تدوين سياستهای نوآوري وفناوری ،هماهنگي ،نظارت و ارزيابي
تعيين اولويت توسعه و فناوري

تعيين حوزه هاي فناوري
انجام توسعه و فناوري

شركتهاي اصلي وزارت نفت و شركتهاي تابعه آنها

مراکز  R&Tشركت اصلي و تابعه
مراكز دانشگاهي ،تحقيقاتي و پژوهشي داخل و خارج كشور ،شركتهاي دانش بنيان

تحقيقات بنيادي
تحقيقات كاربردي
تحقيقات توسعه اي
تسهيل و تأمين بودجه تحقيقات و نوآوري

شرکتهاي اصلي و تابعه وزارت نفت

تامين بودجه پژوهشي در قالب برنامه هاي پنج ساله توسعه كشور
تامين بودجه پژوهشي در فالب بندهاي مربوط به بودجه پژوهشي د
رب.دجه سرمايهاي
تامين بودجه پژوهشي در فالب بودجه جاري
توسعه نيروي انساني

وزارت نفت ،شركت ملي نفت و شركتهاي تابعه ،دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي ،شركتهاي
دانشبنيان و...

آموزش ،توسعه و ارتقاي نيروي انساني
اصالح ساختار نيروي انساني متناسب با نيازهاي فناورانه
انتقالفناوری

وزارت نفت R&T ،شركت ملي نفت و شركتهاي تابعه ،دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي
شركتهاي دانش بنيان و...

باالبردن آگاهي و نمايشفناوری
خدمات جستجو و مرجع دهي اطالعات
منبعيابي و انتقالفناوری (و آموزش ،مشاوره) در نيازسنجي
پروژههای مشترك تحقيقاتي وفناوری
خريد فناوري
انتقالفناوری
شبكههای منطقهای يا صنعتي
ارتقاي كارآفرينيفناوری

وزارت نفت و شركت ملي نفت ايران

تأمين بودجه شركتهای مبتني برفناوری
ارائه حمايتهای اداري و مديريتي به كارآفرينان و شركتهای
دانشبنيان
توليد كاال و خدمات

شرکت ملی نفت ايران ،شركتهاي دانشبنيان

توليد كاال و تجاريسازي
ارائة خدمات فنی
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صنعتي و تشكيالتي و بهرهگيري از مديريت پروژهي خوب ،اين دسته
از مشكالت خود را مرتفع سازند.
■ تعادل بین خدمات نرم و سخت :بسياري از شركتها بهويژه
شركتهاي كوچك ،ضعفهاي مديريتي و تشكيالتي دارند كه مانع
نوآوري يا موجب تأخير آن ميشوند .لذا توجه به مسايل فناوري تنها
كافي نيست .اين خدمات بايد با مشاوره ،مساعدت در ارتقاي كيفيت و
غیره همراه باشد.
■ سهم موسسه در نظام ملی نوآوری :عدم شناخت جايگاه موسسه
فناوري در نظام ملي نوآوري از ديگر چالشهاي مطرح براي موسسات
ناموفق است.
■ تعادل بین منابع مالی عمومی و خصوصی :موسسات پژوهش و فناوري
كه با كاهش منابع مالي دولتي مواجهاند اغلب مجبور به ايجاد روشهاي
جايگزين براي توليد منابع مالي شدهاند .اين امر مسئله ايجاد تعادل بين
هدفهاي عمومي ملي از يك طرف و منافع كوتاهمدت تجاري از
سوي ديگر را پيش ميآورد .موسسات موفق روشهايي را براي كسب
درآمد تعيين ميكنند كه به تأمين نيازهاي بلندمدت زير ساخت ملي نيز
كمك برساند.
 -5نظام ملی نوآوری در صنعت نفت

همانگونه که اشاره شد ،نظام ملی نوآوری از حوزهها و رئوس اصلی
سیاستگذاری کلی ،تحقیق و توسعه ،تأمین بودجه تحقیقات و
نوآوری ،توسعه نیروی انسانی ،انتشار و ارتقای فناوری تشکیل شده
است و بازیگرانی از دولت ،بخش خصوصی ،مراکز تحقیق و توسعه
و دانشگاهی در آن دخیلاند .این فعالیتها و حوزهها نیز در صنعت
نفت قابل تعریف و تفکیکاند و واحد یا نهادهای فعال در عرصه
صنعت نفت را میتوان مسئول یا متولی حوزهای از این نظام دانست.
در جدول 1 -اقدامات و حوزههای اصلی در نظام ملی نوآوری متناظر با
نهادهای مرتبط با صنعت نفت پیشنهاد شده است.
نتيجهگيري

این مقاله مروری بود بر مفهوم نظام ملی نوآوری و جایگاه نهادهایی در
صنعت نفت کشورمان که میتوان با چنین دیدگاهی در نظر گرفت .این
مقاله با هدف بازنشر مباحث مهم و نظاممند مطرح در ادبیات پژوهش
و فناوری کشور و رواج اینگونه مباحث علمی در فضای صنعت نفت
نگاشته شد .همانگونه که در متن نیز اشاره شد ،نگاه به جایگاه سازمانها
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و نهادهای مطرح در صنعت نفت متناسب با نظام ملی نوآوری در حد
یک پیشنهاد بوده و صرفاً بهمنظور شفافتر شدن این نظام و مراکز
مرتبط با آن در صنعت نفت آورده شده است .چهبسا این نوع نگاه
دارای خطاهای نظری و دیدگاهی بوده که تصحیح از جانب مدیران و
کارشناسان ارشد این عرصه را میطلبد .با اینحال سعی گردید مراکز
و موسسات مطرح در محدوده صنعت نفت متناسب با دیدگاه نظام
ملی نوآوری دیده شده و نقش هرکدام در این نظام مشخصتر گردد.
همچنین نکات مهم دیگ ِر این مقاله به شرح زیر است:
 .1در این مقاله مختصر عالوه بر مروری بر تعاریف ،حوزهها و
فعالیتهای مطرح در نظام ملی نوآوری ،به نقش بیبدیل موسسات
پژوهش و فناوری در این نظام تاکید شد و مروری بر برخی از چالشهای
موسسات پژوهش و فناوری انجام گرفت.
 .2مقاله توجهی خاص به جایگاه مراکز پژوهش و فناوری و نقش
بیبدیل آنها در توسعه دانش و فناوری و نظام ملی نوآوری داشت.
طبق تعاریف موسسات پژوهش و فناوری و نقشهای در نظر گرفته
برای آنها ،مهمترین وظیفه پایش و کسب فناوری ،توسعه و ترویج
فناوری و خدمات فنی در صنعت است .همچنین تدوین استراتژی
توسعه فناوری(کسب ،توسعه و انتشار فناوری) در حوزههای مهم
صنعت نفت بهخصوص حوزه باالدستی و گام نهادن در این مسیر از
اهم مسئولیتهای آن است و این وظیفه خطیر نباید در بستر پروژههای
روزمره و روزمرگیهای پروژهای مفقود گردد.
 .3همانگونه که اشاره شد ،یکی از چالشهایی که موسسات پژوهش
و فناوری با آن مواجهاند ،عدم شناخت جایگاه و نقش آنها در نظام
نوآوری است.
 .4برای ارزیابی کارآیی هر نظام علمی و علیالخصوص نظام ملی
نوآوری در صنعت نفت و همچنین ارزیابی دقیقتر مراکز و حوزههای
درگیر با این نظام باید به خروجیها و نتایج آن توجه داشت .معموالً
خروجیهای مشخص این نظام (و بالتبع نظام پژوهشی) در صورت
حضور مولفههای ورودی موردنیاز (نظیر واحدهاي تحقيق و توسعه،
اعتبارات ،مواد و تجهيزات و پژوهشگران) در حوزه پژوهشی تعدد
مقاالت علمي ،انتشارات ،ثبت پتنت و دانش فني ،در حوزه صنعتی
توسعه و صادرات فناوری و در حوزه کالن ،توسعه و رشد اقتصادی
است .چنانچه پس از تدوین این نظام و اجرایی شدن آن نتایج ملموسی
از آنچه مطرح شد حاصل نگردید ،بار دیگر باید این نظام و کارآیی آن
مورد بازبینی مجدد قرار گیرد.

3- Institutional mapping

)1- National Innovation System(NIS
2- National Context

[" ]1پژوهـش و فنـاوري در نظـام ملـي نوآوري كشـور" بهـزاد سـلطانی ،مجموعه
مقـاالت پنجـاه و يكميـن نشسـت روسـاي دانشـگاهها و مراکـز علمـی و تحقيقاتی
[ ]2کتـاب "موسسـات فنـاوري ،راهبـرد بهتريـن عملكـرد" ترجمـه از دکتـر
واعـظزاده ،معاونـت سـابق علـم و فنـاوري رياسـت جمهـوري
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[ ]3اکونیوز(خبرگزاری اقتصادی ایران) کد خبر 127384 :تاریخ 1389/01/27
[" ]4مـروري بـر موسسـات فنـاوري ،راهبرد بهتريـن عملكرد" مركـز ايدهپردازان؛
گـروه سياسـتگذاري و مديريـت رصد

