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رضا بندریان، پژوهشگاه صنعت نفت 

تحليل اس��تراتژيك حوزه باالدس��تي صنعت نفت نشان دهنده شکل گرفتن رقابت مبتني بر فناوری و نوآوري 
در این عرصه و در نتیجه، لزوم قرار گرفتن پژوهش و فناوري به عنوان محوريت كسب و كار براي تحقق برتري 
رقابتي در كالس جهاني اس��ت. با توجه به اهمیت فعالیت های پژوهش و فناوري و نقش��ی که در دس��تیابی به 
ن��وآوری فناوران��ه دارند، ايجاد و بهره برداری اثربخش از واحدهای پژوهش و فناوري در بنگاه هاي فعال در حوزه 

باالدستي صنعت نفت ضرورتي انكارناپذير است.
نگاه به س��اختار و نحوه عملكرد واحدهاي پژوهش و فناوري در حوزه باالدس��تي صنعت نفت بدون توجه به 
الگوی کس��ب و کار س��ازمان هاي مادر آنها و نحوه تعامل آن الگو با فناوری و نوآوری كار ناقصي اس��ت. براین 
اس��اس در این مقاله به بررس��ی ماهيت فعاليت هاي پژوهش و فناوري در ش��ركت هاي مختلف حوزه باالدستی 
صنعت نفت، پرداخته می شود. در این راستا ابتدا ماهیت رقابت پذيري در محیط دارای رقابت مبتنی بر فناوري 
و نوآوري تبیین گردیده و س��پس انواع س��ازمان های نوآور بر مبنای انواع رقابت پذيري فناورانه تعیین می شود. 
در ادامه، الگوهای كس��ب و كار بازيگران مختلف حوزه باالدس��تي صنعت نفت بر مبناي انواع سازمان های نوآور 
تش��ریح می شود و بر اس��اس آن، ماهيت فعاليت هاي واحدهاي پژوهش و فناوري در هريك از الگوهای كسب و 

كار بازيگران حوزه باالدستي صنعت نفت تبیین می گردد.
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در زنجي��ره ارزش صنعت نفت همواره بخش باالدس��تي در روندي صعودي 
و منطق��ي متناس��ب با تكامل و تغييرات پارامتره��اي حاكم جهاني، اهمیت 
خود را از دیدگاه جذابیت کس��ب و کاری حف��ظ كرده و نقطه قوت و محور 
فرصت س��از اين صنعت بوده است. بررس��ي فرصت ها و چالش ها و تعامالت 
جهان��ي حوزه باالدس��تی صنعت نف��ت در يك قرن اخي��ر و روند تكامل آن 
نش��ان دهنده نقش كليدي و حساس فناوري و مديريت دانش محور و مبتني 
ب��ر پژوهش براي توس��عه فناوري می باش��د. بخش باالدس��تي صنعت نفت 
متشکل از دو فعاليت اصلی اکتشاف و بهره برداری است و هر دو حوزه شديداً 
به پژوهش و فناوري نيازمند و وابسته هستند. اين عامل باعث شده پژوهش 
و فناوري در حوزه باالدس��تي صنعت نفت ش��ريان حياتي بقا، رقابت و رشد 

آن محسوب شود]1و2[.
امروزه برخالف گذش��ته که دسترس��ي به منابع نفت��ي به عنوان حیاتی ترین 
منبع برای بازيگران اصلي حوزه باالدس��تی صنعت نفت ش��ناخته می ش��د، 
توسعه دانش براي نوآوری در فناوري، تخصص گرایی در فرآیندهای محوري 
کس��ب وکار و خدم��ات نوآورانه بزرگ تری��ن منبع رقابت��ی در عرصه رقابت 
بين المللي حوزه باالدستی صنعت نفت است و این عرصه به يك حوزه داراي 
رقابت مبتني بر فناوری و نوآوري تبديل ش��ده اس��ت. در واقع ش��ركت هاي 
بازيگر در عرصه رقابت بين المللي حوزه باالدستی صنعت نفت به منظور وفق 
دادن خود با محیِط داراي تغييرات س��ريع فناورانه و پاس��خگويي س��ريع به 

تغییرات درک شده در داخل و خارج سازمان و کاهش چرخه عمر فناوري ها، 
به دنبال نوآوری هس��تند. در این محيط با تغييرات س��ريع فناورانه بازيگران 
اصلي حوزه باالدستی صنعت نفت در مسیر حرکت خود به سوي آینده، بقاي 

خود را مدیون فعالیت های نوآوری فناورانه خواهند بود ]1و3[.
ح��وزه باالدس��تی صنع��ت نفت در جه��ان به دلیل ل��زوم برخ��وردار بودن 
از دس��تاوردها و فناوري ه��ای روز و پیچیده همواره نیازمند روزآمد ش��دن 
اس��ت و این منجر به ش��رایطی برای بازيگران اصلي حوزه باالدستی صنعت 
نفت در عرصه جهانی ش��ده که اگر نتوانند خود را با ش��رایط روز هماهنگ 
کنند، محکوم  به فنای صنعتی هس��تند و به همین دلیل اس��ت که همواره 
اقدامات قابل توجهی را در راس��تای ارتقای توانمندی های فناورانه خود انجام 

می دهند]4[.  
در شرايطي كه خلق فناوري و ارائه خدمات نوآورانه منبع اصلی مزیت رقابتي 
براي بازيگران اصلي فعال در عرصه رقابت بين المللي حوزه باالدستی صنعت 
نفت ش��ناخته می ش��ود، پژوهش و فناوري به محور اصلی كسب و كار براي 

تحقق برتري رقابتي در كالس جهاني تبدیل می گردد.
با توجه به اهمیت فعالیت های پژوهش و فناوري و نقش��ی که اين فعاليت ها 
در دس��تیابی به نوآوری فناورانه دارند، ضرورت ايجاد و بهره برداری اثربخش 
از واحدهای پژوهش و فناوري در بنگاه هاي فعال در حوزه باالدستی صنعت 
نفت ضرورتي انكارناپذير اس��ت. بازيگران بزرگ حوزه باالدستی صنعت نفت، 
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برای تثبیت و ارتقا جایگاهش��ان، بخش های تحقیقاتی خود را همچنان فعال 
نگه داش��ته و درص��د قابل توجهی از درآمدش��ان را به ای��ن بخش اختصاص 
مي دهند. برای ارتقاء اثربخش��ی واحدهای پژوهش و فناوري در شركت هاي 
فع��ال در عرصه بين المللي حوزه باالدس��تی صنعت نف��ت، عالوه بر طراحی 
س��اختار سازمانی مناس��ب و تخصیص جایگاه و شأن مناس��ب برای آنها در 
كسب و كار س��ازمان، بايد به مديريت پژوهش و فناوري نيز اهميت ويژه اي 
داد. نگاه به س��اختار و نحوه عملكرد واحدهاي پژوهش و فناوري در صنعت 
نفت بدون توجه به الگوی کس��ب و کار سازمان هاي مادر آنها و نحوه تعامل 

آن الگو با فناوری و نوآوری كار ناقصي است ]5و6[.
براین اس��اس در راس��تای هدف این مقاله که بررس��ی ماهي��ت فعاليت هاي 
پژوه��ش و فناوري در ش��ركت هاي مختل��ف حوزه باالدس��تی صنعت نفت 
است، در ادامه ابتدا به تبیین رقابت پذيري در محیط دارای رقابت مبتنی بر 
فناوري و نوآوري پرداخته می ش��ود. سپس انواع سازمان های نوآور بر مبنای 
انواع رقابت پذيري فناورانه تعیین می گردد. همچنين، الگوهای كس��ب و كار 
بازيگران مختلف حوزه باالدس��تي صنعت نفت بر اس��اس انواع سازمان های 
نوآور تش��ریح می شود و بر مبنای آن، ماهيت فعاليت هاي واحدهاي پژوهش 
و فناوري در هريك از الگوهای كسب و كار بازيگران حوزه باالدستي صنعت 

نفت تبیین خواهد شد.

1- رقابت پذیري در محیط دارای رقابت مبتنی بر فناوري و نوآوري 
رقاب��ت مبتن��ی بر فناوري و ن��وآوري در واقع يكي از ان��واع رقابت مبتني بر 
شايس��تگي است و آن رقابت مبتني بر »شايس��تگي هاي فناورانه« است. در 
فضاي رقاب��ت مبتني بر فناوري و نوآوري، مزيت رقابتي مبتني بر خلق يك 

تركيب جديد از محصول- بازار است.
در چنین محیطی باید به مزيت هاي رقابتي به عنوان نتيجه نوآوري هايي نگاه 
كرد كه اساس رقابت را تغيير مي دهد. عوامل بحراني در چنين فعاليت هايي 
ك��ه با هدف ارائه يك نوآوري )و در نتيجه مزيت رقابتي حاصل از آن( انجام 
مي ش��وند، زمان بن��دي و دانش فناورانه هس��تند. در واقع، اي��ن دو عامل بر 
تواناي��ي حفظ مزيت رقابتي تاثي��ر مي گذارند1 . در فض��اي رقابت مبتني بر 
فناوري و نوآوري، رقابت بس��يار پويا بوده و اص��ول كليدي مزيت رقابتي به 

شرح زير مي باشد]7[: 
 مزيت هاي رقابتي بر پايه توانايي انجام مداوم نوآوري استوار است.

 پايدار ماندن مزيت رقابتي بسيار تحت تأثير صيانت پذيري نوآوري است كه 
آن نيز ناشي از مزيت هاي دانش فناورانه مي باشد.

 حفظ مزيت رقابتي با زمان ارائه نوآوري مرتبط است.
ايجاد مزيت رقابتي مبتني بر فناوري یا همان رقابت پذيري فناورانه داراي دو 
جنبه »رقابت پذيري در زمينه فناوري«2 و »رقابت پذيري با منشاء فناوري«3  

مي باشد. در ادامه، هريك از دو بُعد رقابت پذيري فناورانه تشريح مي شود.
»رقابت پذي��ري در زمينه فناوري«: ظرفيت و توانايي يك بنگاه براي حفظ و 

يا تقويت سهم فناوري سودآور خود.
در اين جنبه از »رقابت پذيري فناورانه« بخش عمده رقابت در حوزه فناوری 
ب��ه اتکای پژوهش و فن��اوري و خلق راه حل هاي فناورانه انجام می ش��ود. به 
عب��ارت ديگر، ايجاد مس��يرهاي فناورانه برتر و دسترس��ی انحصاری به آنها، 
کليد کس��ب مزيت رقابتی در حوزه هاي فناورانه است. براين اساس حفاظت 
از دس��تاوردهاي فناورانه در حيطه »رقابت پذيري در زمينه فناوري« اهميت 
ويژه ای دارد. بنابراين، پايش فعاليت رقبا در هريك از حوزه هاي فناورانه مورد 
تمركز و مرتبط، امکان تحليل وضعيت آتی رقابت در آن حوزه کس��ب و کار 

را فراهم مي آورد]8[.
در »رقابت پذيري در زمينه فناوري«، تعداد اختراعات )پتنت شده يا نشده(4  
توسط هريك از بازيگران يك حوزه فناورانه، به نوعی، شاخص نوآوري و عمق 
دس��تاوردهای فناورانه آن بازيگر را نشان مي دهد. همچنين تعداد اختراعات 
ش��اخصي كليدي براي س��نجش رقابت پذيري فناورانه هري��ك از بازيگران 
در حوزه ه��اي فناورانه اس��ت چراكه رابطه معناداری مي��ان تعداد اختراعات 

شرکت ها و رقابت پذيري فناورانه آنها وجود دارد]9[.
»رقابت پذيري با منش��اء فناوري«: ظرفيت و توانايي يك بنگاه براي حفظ و 

تقويت سوددهي خود از طريق بهره برداری از فناوري.
در اين جنبه از »رقابت پذيري فناورانه« بخش عمده رقابت در حوزه فناوری 
به اتکای بهره برداري از فناوري ممتاز و رقابتی  اس��ت. به عبارت ديگر، اخذ 
و بهره برداري موثر از مس��يرهاي فناورانه برتر، کليد کس��ب مزيت رقابتی در 

حوزه هاي كسب و كار است.
در »رقابت پذيري با منشاء فناوري« رقابت5، مبتني  بر دسترسي و بهره برداري 
از فناوري ممتاز و رقابتی بوده و افزايش توان بهره برداري از فناوري مهمترين 
عامل افزايش دهنده مزيت رقابتي محسوب مي گردد به طوري كه  شركت هاي 

پيشرو6  از اين طريق در پي کسب سهم بيشتري از بازار هستند]8[.
در اين حالت رقابت بين رقبا بس��يار شديد اس��ت و اين رقابت شامل رقابت 
مس��تقيم در زمينه محصول حاصل از فناوري مي گ��ردد. اين رقابت موجب 
مي گ��ردد ت��ا بنگاه تح��ت يك فش��ار دائمي، هم��واره به دنبال اس��تفاده از 
فناوري ه��اي ممت��از و رقابتی بوده و فرصت هاي جديد فناورانه را جس��تجو 
نماي��د. در اين رقابت  بس��يار پويا، ش��ركت ها مي توانن��د از طريق  منبع يابي  
جهاني ، به بس��ياري  از فناوري هايي كه منش��اء مزيت رقابتي هس��تند و به  

نوآوري پيوسته  نياز دارند دست يابند.
در اين ش��رايط بازيگران حاضر در عرصه رقابت به فناوري هاي توسعه يافته 
توس��ط ديگر رقب��ا و يا ش��ركت هاي ارائه كننده خدمات پش��تيباني فناوري 
وابسته اند و برای مواردی نیز با بخش هاي تحقيقاتي دانشگاه ها و يا مؤسسات 
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تحقيقاتي در ارتباط هستند. در اين فضا همواره اين فرصت فراهم مي گردد تا 
بعضي از رقبا براي حل مشكالت مشابه با يكديگر براي توسعه و بهره برداري 
از راه حل ه��اي فناورانه موردنياز خود همكاري )س��رمایه گذاری مش��ترک( 
نماين��د و يا حتي با هم��كاري يكديگر در جهت تجاری س��ازی فناوري هاي 

موردنياز صنعت که توسط دیگران توسعه یافته، تالش نمايند]10و11[.
بهره ب��رداري از فن��اوري به  چگونگي  رقابت  بين ش��ركت ها متكي  اس��ت  نه  
زمينه ه��اي  وي��ژه اي  )صنعت خاصي( كه  آنه��ا در آن  رقاب��ت  مي كنند. اگر 
ش��ركت ها الگوي شركت هاي نوآور7  را به كار گيرند در هر صنعتی مي توان با 
استفاده از فناوري  ممتاز و رقابتی به »رقابت پذيري با منشاء فناوري« دست 
يافت و همچني��ن همه  صنايع  مي توانند دانش اف��زا و در آنها »رقابت پذيري 
در زمينه فناوري« معني دار باش��د]8و10[. حوزه باالدستی صنعت نفت نیز 
از این قاعده مس��تثنی نیس��ت چراکه نقش فناوری و ن��وآوری در برتری در 
عرصه رقابت جهانی حوزه باالدس��تی صنعت نفت مدت زمان مدیدی اس��ت 
که ش��ناخته و به طور گس��ترده ای در محافل علمی و صنعتی پذیرفته شده 
اس��ت. بازیگ��ران صنعت جهانی باالدس��تی نفت باید در ط��ول زمان به طور 
موفقیت آمیزی توس��عه و پذیرش )تجاری سازی( نوآوری ها را مدیریت کنند 
ت��ا بتوانن��د عملکرد باالیی در عرصه رقابت داش��ته باش��ند و در محیط های 
تج��اری و فناورانه امروزی رقابت کنند. براین اس��اس مفهوم »ش��رکت های 
ن��وآور«8 در عرصه کس��ب و کار صنعت جهانی باالدس��تی نفت ظهور کرده 

است]11و12[.

2- انواع بازیگران نوآوری در عرصه کسب و کار بر مبنای انواع رقابت پذیری 
فناورانه

س��ازمان هایی که تحت ش��رایط کنونی رقابت جهانی، پیش��رفت های سریع 
فناوران��ه و کمبود منابع فعالیت می کنند باید به منظور رش��د، اثربخش��ی و 
حتی بقاء نوآور باشند. با توجه به اینکه در صنايع فناوري محور، نوآوری پیوند 
مس��تحکمی با فناوری دارد، مبناي نوآوری )رقابت پذيري بنگاه ها( در صنایع 

فناوری محور نوآوري فناورانه است.
از س��وی دیگر، س��ازمان زمینه اصلی برای نوآوری است و نوآوری نمی تواند 
مس��تقل از نوع سازمانی که آن را خلق یا پذیرش می کند، مورد مطالعه قرار 
گیرد. براین اس��اس متناظر با دو جنبه رقابت پذيري فناورانه )»رقابت پذيري 
در زمين��ه فن��اوري« و »رقابت پذيري با منش��اء فن��اوري«( بازیگران فعال 
در ح��وزه نوآوری به دو گروه س��ازمان های عمدت��اً »خلق کننده نوآوری« و 

سازمان های عمدتاً »پذیرنده نوآوری« تقسیم می شوند ]14[.
فراین��د خل��ق و فرایند پذی��رش فن��اوری پدیده های متمایزی هس��تند که 
نیازمند شرایط مختلف سازمانی بوده و در شرایط متفاوتی تسهیل می شوند. 
س��ازمان های خلق کنن��ده فن��اوریTGO( 9( به ش��دت به دان��ش فناورانه و 

توانمندی های بازار برای توس��عه و تجاری س��ازی فناوری وابس��تگی دارند؛ 
س��ازمان های پذیرنده فناوریTAO( 10( بیش��تر ب��ر توانمندی های مدیریتی 
و س��ازمانی خ��ود برای انتخاب و ج��ذب فناوری ها متکی هس��تند. در واقع 
س��ازمان های خلق کننده فناوری نیاز به توانایی خل��ق خروجی های فناورانه 
دارند، اما س��ازمان های پذیرن��ده فناوری نیاز به توانای��ی جذب ورودی های 

فناورانه دارند.
خلق فناوری با هدف کمک به اثربخش��ی و رقابت پذیری س��ازمانی از طریق 
خلق یک فرصت جدید یا اس��تفاده از فرصت موجود به شیوه ای جدید است. 
از ای��ن منظر فناوری )خلق فناوری( ش��امل »اخت��راع به عالوه بهره برداری« 
است: فرایند اختراع، یک ایده فناورانه جدید را ایجاد و آن را تبیین می کند؛ 

فرایند بهره برداری، فناوری را به صورت تجاری توسعه و به روز می کند.
پذیرش فناوری با هدف کمک به اثربخشی و رقابت پذیری سازمانی از طریق 
تغییر س��ازمان پذیرنده اس��ت که براین اساس آن سازمان می تواند با شرایط 
جدی��د در محیط پیرامونی خود س��ازگار ش��ود و تطابق یاب��د. از این منظر، 
فناوری )پذیرش فناوری( ش��امل »آغاز به عالوه پیاده سازی« است و پذیرش 
فناوری مس��تلزم ج��ذب محصوالت، خدمات یا فناوری هایی اس��ت که برای 

سازمان پذیرنده جدید است.
خلق فناوری یک فرایند خالقانه است که در آن ایده های جدید و یا ایده های 
موج��ود به ش��یوه ای جدید برای آفرینش یک اختراع ی��ا یک پیکربندی که 
قباًل ناش��ناخته بوده ترکیب ش��ده اند. از طرف دیگر، پذیرش فناوری، به طور 
کلی یک فرایند حل مس��ئله اس��ت که در آن، ایده های فناورانه موجود برای 
پاس��خگویی به نیازهای ادراک ش��ده و مشکالت شناخته شده در درون یک 

سازمان تطابق می یابد.
در س��ازمان خلق کننده فناوری )TGO(، مس��ئله مهم فناوری این است که 
پروژه توس��عه فناوری به شیوه ای به موقع و کارآمد برای ایجاد یک محصول، 
 ،)TAO( خدمت یا فناوری جدید مدیریت گردد؛ در سازمان پذیرنده فناوری
مسئله مهم فناوری این است که نوآوری به طور گسترده و جامع در سازمان 

به منظور ایجاد تغییر سازمانی جذب گردد.
در حال��ی که س��ازمان خلق کننده فن��اوری به دنبال تطاب��ق توانمندی های 
فناورانه س��ازمان با فرصت های جدید محصول - بازار است، سازمان پذیرنده 
فن��اوری در پي تطابق نیازمندی های اس��تراتژیک س��ازمان ب��ا توانمندی ها 
و پتانس��یل های فناوری ه��ای موج��ود در بازار مي باش��د. به ط��ور کلی، در 
س��ازمان های خلق کننده فناوری، فناوری یک هدف برای سازمان است و در 
س��ازمان های پذیرنده فناوری، فناوری یک هدف نیست، بلکه تنها وسیله ای 

است برای تسهیل و کمک به اهداف اصلی سازمان ]14و15[.
س��ازمان های خلق کنن��ده فناوری عمدت��اً تأمین کنندگان فن��اوری در بازار 
هستند و س��ازمان های پذیرنده فناوری عمدتاً کاربران فناوری هایی هستند 
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که توس��ط سازمان های خلق کننده فناوری ایجاد شده است. تأمین کنندگان 
و کاربران فناوری ویژگی های مشابهی ندارند11]16[.

س��ازمان خلق کننده فن��اوری نیازمند توانای��ی تجمیع دانش و انتش��ار آن 
در درون س��ازمان، ب��ه کارگیری و انگیزاندن اعضای خ��الق و غلبه بر موانع 
فناورانه و سازمانی است تا بتواند نوآوری فناورانه را به طور سریع ایجاد نماید. 
بنابراین مدیریت پروژه های خلق فناوری مسئله حیاتی است و سرعت خلق، 

منعکس کننده کارایی فرایند توسعه فناوری مي باشد12. 
س��ازمان پذیرنده فناوری به طور عمده فرصت ها را ب��رای بهبود محصوالت، 
خدم��ات و فناوری ه��ای موج��ود در بازار از طری��ق بهره ب��رداری از دانش، 
سیس��تم ها و منابع موجود خود تصاحب می کند. ش��رکت های دارای توانایی 
توسعه استراتژی های فناوری، شناخت و انتخاب فناوری، و برخوردار از منابع 
برای به دس��ت آوردن و جذب فناوری، می توانند سازمان های موفق پذیرنده 

نوآوری شوند.
پیش��گام بودن در پذیرش فناوری، نشان دهنده سر موقع بودن تصمیم گیری 
برای پذیرش در یک شرکت پذیرنده در مقایسه با سایر شرکت های پذیرنده 
دیگر در آن جمعیت اس��ت. پذیرش فناوری ش��امل آغاز و پیاده سازی است. 
فرایند شروع ش��امل تمام فعالیت هایی است که منجر به تصمیم گیری برای 
پذیرش می شود و فرایند پیاده سازی شامل تمام فعالیت هایی است تا فناوری 
به ط��ور کامل جذب ش��ود و تبدیل به یک ویژگی مرس��وم س��ازمان گردد. 
اقداماتی مانند پیشگامی و نرخ پذیرش بیشتر مربوط به مرحله آغازین است. 
محققان همچنین از معیارهای س��رعت و وسعت جذب و سرعت پیاده سازی 

استفاده کرده اند13 که مربوط به مرحله اجراست.
این س��ازمان ها عالوه بر اینکه الگوی کس��ب و کار متفاوت��ی دارند، با اهداف 
متفاوتی نیز پژوهش و فناوری می کنند. سازمان های خلق کننده فناوری، برای 
ایجاد یک محصول یا فناوری به منظور ورود یا ایجاد یک بازار یا صنعت جدید 
پژوهش و فناوری انجام می دهند؛ سازمان های پذیرنده فناوری برای جذب یک 
محص��ول یا فناوری موجود برای بقای رقابت پذیر یا تعالی، پژوهش و فناوری 
انجام می دهند. در حالی که سازمان های خلق کننده فناوری نیازمند شایستگی 
برای ایجاد تغییر هس��تند، سازمان های پذیرنده فناوری نیازمند توانایی برای 
جذب تغییر هستند. چالش های مدیریتی در سازمان های خلق کننده فناوری 
ایجاد محیطی اس��ت که خالقیت را ترویج و تشویق می کند تا یک فناوری را 
توسعه و انتش��ار دهد؛ چالش های مدیریتی در سازمان های پذیرنده فناوری، 

شناسایی، انتخاب و جذب فناوری های مناسب است ]14و15[.

3- الگوی کس�ب و کار بازیگران حوزه باالدس�تي صنعت نف�ت بر مبناي انواع 
رقابت پذیري فناورانه 

همانطور كه مطرح ش��د متناظر با دو بعد رقابت پذيري فناورانه، سازمان های 

ن��وآور به دو گروه س��ازمان های خلق کننده فناوری و س��ازمان های پذیرنده 
فناوری تقس��یم می شوند که در حوزه باالدس��تي صنعت نفت، الگوي كسب 
و كار آنه��ا مبتنی بر یکی از دو الگوی زير خواهد بود: »الگوی كس��ب و كار 
مبتنی بر توس��عه فناوري« و »الگوی كس��ب و كار مبتنی بر بهره برداری از 
منابع هیدروکربنی«. براين اس��اس ش��ركت هايي كه به دنبال »رقابت پذيري 
در زمينه فناوري« هس��تند از الگوی كسب و كار مبتنی بر توسعه فناوري و 
ش��ركت هايي كه به دنبال »رقابت پذيري با منشاء فناوري« هستند از الگوی 

كسب و كار مبتنی بر بهره برداری از منابع هیدروکربنی استفاده مي كنند.
بس��ياري از کش��ورهای نفت خيز جهان، كس��ب و كار صنعت نفت خود را بر 
مبناي الگوی بهره برداری از منابع هیدروکربنی خود پایه ریزی کرده اند. اين 
الگو مبتني بر بهره برداری از مخازن نفت و گاز توس��ط س��رمایه و مدیریت 
خارج��ی و فناوری وارداتی اس��ت. ه��دف از اين الگوي كس��ب و كار، تولید 
ارزش افزوده از فروش نفت خام یا گاز طبیعی است. این کشورها حفظ سهم 
تولی��د نفت خود در بازار جهانی و تأمین مطمئ��ن نیاز بازار انرژی دنیا را به 
عنوان هدف راهبردی خود دنبال می کنند و توسعه فناوری هدفی فرعی در 

برنامه ریزی آنها محسوب می شود ]5[.
این کشورها سرمایه و فناوري را به صورت قراردادهای مشارکتی، خدماتی یا 
پیمانکاری و امتیازی از منابع خارجی اس��تخدام می کنند و از محل عایدات 
فروش نفت به صورت مستقیم یا غیرمستقیم هزینه ها، سود یا سهم مشارکت 

طرف مقابل را می پردازند.
بس��ياري از کش��ورهای نفت خیز جهان، علیرغم تالش های انجام شده در هر 
ی��ک از آنه��ا، از این الگوی كس��ب و كار پیروی می کنن��د. اينگونه بازيگران 
عليرغم سابقه طوالني در صنعت نفت هنوز نمی توانند مستقاًل از منابع عظیم 

نفت و گاز خود بهره برداری نمایند.
در كن��ار الگوی كس��ب و كار مبتنی بر بهره ب��رداری از منابع هیدروکربنی، 
الگوی كس��ب و كار مبتنی بر توس��عه فناوری قرار دارد. گروهی از کش��ورها 
)يا ش��ركت ها(، كسب و كار صنعت نفت خود را بر اساس توسعه فناوری هاي 
اكتش��اف و توليد استوار نموده اند. این کشورها )اغلب شرکت های بین المللی 
نفت( کوشیده اند زیرساخت های نهادی و انسانی الزم برای انجام فعالیت های 
مهندسی، بهره برداری و توسعه ای را ایجاد کرده  و به این وسیله منابع نفتي 
خود را اس��تحصال و یا در انجام پروژه های کشورهای نفت خیز سهیم شوند. 
در اي��ن الگ��و نگرش به فن��اوري و توانمندی های فنی و مهندس��ی به مثابه 
اب��زار اصلی حضور در بازار رقابت و تالش برای کس��ب درآمد از صنعت نفت 
و تأمین مطمئن انرژی کش��ور اس��ت. صنعت نفت در این کشورها بخشی از 
پیکره جامعه توس��عه یافته آنها را تش��کیل می دهد و یکی از صنایع پیش��رو 
محس��وب می شود. این صنعت ماموریت تامین انرژی و تضمین امنیت آن را 
عهده دار اس��ت. به همین دلیل، توس��عه فناوری در این صنعت نه تنها منبع 
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درآمد مناسب، بلکه هدف راهبردی مهمتری را تعقیب می کند ]5 و11[.
الگوی كس��ب و كار مبتنی بر توسعه فناوري به مراتب نسبت به الگوي كسب 
و كار مبتنی بر بهره برداری از منابع هیدروکربنی ارجحیت دارد. ایجاد رونق 
اقتصادی، قطع وابس��تگی، درآمد باال و اشتغال زایی از جمله مزایای این الگو 
محسوب می شود. سهم این دسته از بازيگران از درآمد صنعت نفت در موارد 
زیادی به مراتب از کش��ورهای صاحب منابع نفتی بیش��تر اس��ت. وابستگی 
فناوري کشورهای نفت خیز به صاحبان فناوری، این کشورها را ناگزیر می کند 
بخش بزرگی از ثروت نفتی خود را به این شرکت ها بدهند و در چنبره سلطه 
فناورانه آنها زندگی کنند. الگوی كس��ب و كار مبتنی بر توس��عه فناوری در 
این صنع��ت هم به لحاظ اقتصادی و هم به لح��اظ راهبردی به مراتب نتایج 
بهتری دارد و در حال حاضر برتری این الگو نس��بت به الگوی كس��ب و كار 
مبتنی بر بهره برداری از منابع هیدروکربنی بر هیچ کسی پوشیده نیست. در 
نتیجه برای كسب و كار در این صنعت باید به فکر تغيير الگوي كسب و كار 

به الگوي مبتني بر توسعه فناوری بود ]5[.
ای��ن بنگاه ها با خلق و ترکیب دانش، درص��دد به کارگیری آن برای حل یک 
مس��ئله یا انجام یک کار خاص به ش��یوه ای نوآورانه و اثربخش تر هستند. هر 
پیش��رفت جدید در پایه دانش علمی و در توانمندی های مهندسی و طراحی 
این بنگاه ها، می تواند رقابت در میان بنگاه های صنعت را به یک سطح جدید 
از توانمندی فناورانه ارتقاء دهد. این وضعیت، به طور هم زمان ایجادکننده ی 
فرصت های جدید ب��رای ورود بنگاه های ت��ازه وارد و تهدید حذف بنگاه های 
اس��تقرار یافته14 فعلی با منسوخ ش��دن فناوری های موجود آنهاست. بر این 
اس��اس، ماهیت رقاب��ت برای بنگاه های دارای الگوی كس��ب و كار مبتنی بر 
توس��عه فناوری انعکاسی مس��تقیم از محیط و ویژگی های فناورانه ای است 
که بنگاه توسعه و تجاری سازی می نماید. بنابراین، محیط پیرامون بنگاه های 
دارای الگوی كسب و كار مبتنی بر توسعه فناوری، پیچیده است و مجموعه ای 

از چالش های اساسی را برای آنها به وجود می آورد]17[.
جدول-1 فهرست جامعی از ویژگی های ”بنگاه  های دارای الگوی كسب و كار 

مبتنی بر توسعه فناوری“ را ارائه می دهد.
اتخاذ الگوی كسب و كار مبتنی بر فناوری و پیاده کردن آن، زیرساخت های 
فرهنگی، انسانی و س��ازمانی خاصی را می طلبد که در کشورهای دسته اول 
وجود ندارد. مهمترین مانع توسعه فناوري، نهادینه شدن رویکرد بهره برداری 
در ذهن و اندیشه سياست گذاران در كشورهاي نفت خيز و عدم آگاهی ایشان 

از راه و روش توسعه صنعتی است ]5[.
اختالف اساس��ی نگ��رش مبتنی بر بهره برداری با توس��عه فناوري در تعریف 
این دو گروه از فناوري و نقش آن در توس��عه قرار دارد. از دید گروه نخست، 
فناوري به معن��ی ابزار آالت و تجهیزات و ماش��ین آالت بهره برداری از منابع 
هیدروکربنی است. اما از نگاه دوم، فناوري شرط اساسی توسعه و ابزار حضور 

در رقابت و بازار اس��ت. از این زاویه، فناوری مجموعه ای از مغزافزار، نرم افزار 
انسانی و سازمانی و سخت افزار ماشینی است که توان تولید یا بهره برداری از 

منابع هیدروکربنی را ایجاد می کند]19[.

4- ماهی�ت فعالیت ه�اي واحدهاي پژوهش و فن�اوري در هریک از دو الگوي 
کسب و کار بازیگران حوزه باالدستي صنعت نفت 

در ش��رکت های دارای الگ��وی کس��ب و کار مبتن��ی ب��ر توس��عه فناوری، 
س��رمايه گذاري براي پژوهش و فناوري بازتاب يک حرکت سازماني در جهت 
فراتر رفتن از سود و بازدهي فعلي و بهبود عملکرد و بازدهي در آينده است. 

 1   ویژگی های”بنگاه  دارای الگوی کسب و کار مبتنی بر توسعه فناوری“ ]18[

توضیح مختصرویژگی ها

1R&T نگرش بنگاه به سرمایه گذاری در
تعهد اساسی بنگاه به فعالیت های فناورانه از طریق 

R&T هزینه های

2R&T نگرش بنگاه برای تامین پرسنلR&T تأکید بنگاه بر استخدام پرسنل

3R&T رویکر بنگاه به اجرای
تأکید بر انجام فعالیت های R&T به صورت 

همکارانه و بر مبنای رویکرد نوآوری باز 

رویکر بنگاه به ماهیت R&T بنگاه4
تمرکز R&T بنگاه بر تحقیقات کاربردی و توسعه 

راه حل های فناورانه برای چالش  های استراتژیک بنگاه 

5R&T تعهد مدیریت به
مدیریت ارشد بنگاه، به فعالیت های R&T متعهد 

است و در آن درگیر می شود.

نوآوری، یکی از اهداف فعالیت های R&T است.نگرش R&T بنگاه به نوآوری6

نگرش بنگاه به ارائه محصوالت جدید و 7
نوآورانه بودن آنها

تأکید بنگاه بر معرفی مداوم محصوالت جدید و 
نوآورانه به بازار

ویژگی چرخه عمر محصوالت بنگاه8
ویژگی اصلی محصوالت بنگاه، داشتن چرخه عمر 

کوتاه است

نگرش مشتریان به محصوالت نوآورانه9
مشتریان بنگاه، بطور فعاالنه در جستجوی محصوالت 

نوآورانه مبتنی بر فناوری هستند15 

بنگاه با رقابِت مبتنی بر فناوری و نوآوری مواجه است16 ماهیت رقابت بنگاه10

نگرش بنگاه به تغییر11
بنگاه، مستمراً با تغییرات مواجه بوده و متعهد به 

تطابق با آنها است

نگرش بنگاه به ریسک12
بنگاه در پروژه ها و ابتکارات ریسک دار از طریق 

شبکه همکاران و با سرمایه گذاری خطرپذیر 
مشارکت می کند.

 نگرش بنگاه به سازماندهی تیم های13
R&T

بنگاه، اغلب در انجام فعالیت های R&T تیم های بیِن 
وظیفه ای درون و برون سازمانی را از طریق شبکه 

همکاران تشکیل می دهد.

14R&T نگرش بنگاه به گردش پرسنل
بنگاه، گردش پرسنل R&T در بخش های مختلف 

درون و برون سازمانی را ممکن می سازد.

 نگرش بنگاه به مسیرهای شغلی15
بنگاه، در اکثر اوقات از مسیرهای شغلی فناورانه 

افقی استفاده می کند.

 نگرش بنگاه به سیستم های پاداش و16
مشّوق ها

پاداش ها و مشّوق ها در بنگاه، غالباً مبتنی بر گروه 
تعیین می شوند.

فرایندهای تصمیم گیری بنگاه، غیرمتمرکز هستند.رویکرد بنگاه به فرایندهای تصمیم گیری17
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در واقع برای آنها پژوهش و فناوري به معني حرکت به سمت آينده روشن و 
فعاليت هاي بلندمدت در خلق دانش فناورانه با استفاده از تحقيقات هدفمند 
اس��ت.  بنابراين، اهداف نظ��ام پژوهش و فناوري آنها پس از بررس��ي درباره 
نيازهاي فناورانه و در نظر گرفتن اهداف راهبردي کسب و کار تعيين مي شود 
که اين اهداف مي توانند ش��امل پش��تیبانی و توسعه كسب و كارهاي موجود 
شرکت يا هدايت به سمت كسب و كارهاي جديد باشند و از طریق گسترش 

و تحقق توانمندي هاي فناورانه برای شرکت محقق خواهند شد. 
در شركت هاي داراي الگوی كسب و كار مبتنی بر توسعه فناوری فعاليت هاي 
پژوه��ش و فناوري داراي مس��يري برنامه ريزي ش��ده و در راس��تاي منافع 
مشترك شركت هاي داراي الگوی كسب و كار مبتنی بر توسعه فناوری و در 

تعامل و همكاري با آنها انجام مي شود. 
فعالیت های پژوهش و فناوری در اين گروه از ش��ركت ها متمركز بر توس��عه 
فناوري هايي اس��ت كه با هدف پيش��رو بودن در زمينه فن��اوري و با رويكرد 
حفظ و ارتقاي قدرت رقابت فناورانه و تضمين بقاي رقابت پذير آنها در عرصه 
كس��ب و كار جهاني نفت تعريف ش��ده اند17. به عبارت ديگ��ر، از آنجايي که 
اغلب كش��ورهای اين ش��رکت ها منابع نفت و گاز در اختيار ندارند، محوريت 
برنامه ه��اي پژوه��ش و فناوري خود را بر اكتس��اب فن��اوري در زمينه هاي 
فناوري ه��اي بين المللي قرار مي دهند. به طور كلي اين ش��ركت ها هرچند در 
كش��ور خود داراي ذخاير نفت و گاز نيس��تند، ام��ا برنامه هاي متنوعي براي 
پژوهش و فناوري در صنعت نفت و گاز به منظور پیشتازی فناورانه دارند18. 

در اين شركت ها پژوهش و فناوري از پيش زمينه اي فرهنگي و بلوغي شگرف 
براساس تعريف توسعه پايدار و فروش دانش و فناوري برخوردار است. اهداف 
بلندمدت پژوهش��ي با بودجه هاي کالن و با برنامه ريزي منسجم و مديريتي 
زمان من��د كه در چند مرحله تاريخي تكامل يافت��ه، منجر به توانمندي هاي 
فناورانه مطلوبي براي شركت هاي داراي الگوی كسب و كار مبتنی بر توسعه 
فناوری ش��ده اس��ت كه در نتيجه ي اين توانمندي ه��اي فناورانه، اهرم هاي 
كنترل حوزه كس��ب و كار اكتشاف و توليد در چنبره چند غول فناوري قرار 
گرفته و آنها را به بازيگران مس��لط در حوزه باالدس��تي صنعت نفت تبديل 

كرده است.
مهمترين چالش هاي ش��ركت هاي داراي الگوی كسب و كار مبتنی بر توسعه 
فن��اوری ب��ا واحدهاي پژوهش و فناوري خود در دو محور طبقه  بندي ش��ده 

است:
1- ع��دم وجود هماهنگ��ي كامل بين برنامه ها و نتاي��ج پژوهش و فناوري و 
اهداف كسب و كاري مورد نظر مديران در شركت هاي داراي الگوی كسب و 

كار مبتنی بر توسعه فناوری.
2- عدم دانش و تجربه كافي مديران ش��ركت هاي داراي الگوی كسب و كار 

مبتنی بر توسعه فناوری در نحوه مديريت فعاليت هاي پژوهش و فناوري.

در ش��ركت هاي داراي الگوی كس��ب و كار مبتنی بر توسعه فناوری، مديران 
پژوه��ش و فن��اوري ابتدا بايد اه��داف خود را با نوع و موضوع كس��ب و كار 
س��ازمان تطبیق دهند و هم زمان بتوانن��د نتايج پژوهش و فناوري را به زبان 
كس��ب و كاري براي آن دسته از مديران ارشد سازمان كه بايد آنها را در اين 
راس��تا حمايت كنند )بودجه پژوهش و فناوري را تصويب، تامين و تخصيص 

دهند( ترجمه و تبيين نمايند)يك چالش دو سويه(.
هم زمان مديران پژوهش و فناوري براي بقاي شركت هاي داراي الگوی كسب 
و كار مبتنی بر توسعه فناوری بايد پروژه هاي كليدي را تعريف و اجرا كنند. 
دس��تاوردهاي اين قبيل پروژه ه��ا بايد منجر به ارزش آفرين��ي و درآمدزايي 
براي شركت شود و در بازارهاي بين المللي به فروش رسد و يا در قالب ارائه 
خدمات فناورانه عرضه گردد. يك رويكرد مديريتي خالق و فرهنگ پژوهش و 
فناوري يكپارچه شده در كسب و كار شركت، اين ساز و كار را در شركت هاي 
داراي الگوی كس��ب و كار مبتنی بر توس��عه فناوری تقويت مي كند. ماهيت 
كالس جهاني19 فعاليت هاي پژوهش و فناوري در ش��ركت هاي داراي الگوی 
كس��ب و كار مبتنی بر توس��عه فناوری چيزي جز هماهنگي كامل كسب و 
كار س��ازمان با فعاليت هاي پژوهش و فناوري )هماهنگي كامل بين مديران 
ارش��د و مدير پژوهش و فناوري( نيس��ت و پژوهش و فناوري از طريق خلق 
فناوري )به معناي نرم افزار، س��خت افزار، مغزافزار و سازمان افزار( در راستاي 

ارزش آفريني سازماني نقش كليدي دارد.
تمركز فعاليت هاي پژوهش و فناوري در ش��ركت هاي داراي الگوي كس��ب و 
كار مبتني بر توس��عه فناوري در بخش باالدس��تي صنعت نفت در حوزه هاي 

زير است ]20[:
 رهب��ري فناوران��ه، محيطي و هزينه اي در كس��ب وكارهاي موجود و خلق 

فرصت هاي كسب و كار جديد.
 حف��ظ مزيت رقابتي در فناوري هاي موجود و همچنين فناوري هاي مرتبط 

با حوزه سالمت، ايمني و مسائل زيست محيطي 
 تداوم فعاليت هاي بهره برداري از منابع نفتي با تأكيد بر كاهش هزينه هاي 

سرمايه اي و افزايش بازدهي و عملكرد زيست محيطي.
 خلق راه حل هاي فناورانه به منظور افزايش دسترسي به منابع هيدروكربني. 
ش��رکت های دارای الگوی کس��ب و کار مبتنی بر توس��عه فناوری به منظور 
دس��تيابي و حف��ظ مزاي��اي رقابتي ش��ان پي در پ��ي در تالش هس��تند تا 
توانمندي ه��اي راهب��ردي و شايس��تگي هاي اصلي خود را ارتق��ا دهند. اين 
چنين تالش��ي به صورت اجتناب ناپذير، آنها و رقبایش��ان را وادار س��اخته تا 
دوره حيات محصوالت خود را کوتاه نمايند. اين رويه س��بب شده، بازیگران 
حوزه باالدستی صنعت نفت با توجه به تغييرات سريع و عدم اطمينان ذاتي 
محيط از يک سو و تقاضاي روزافزون مشتريان از سوي ديگر، با توسعه مداوم 
توانمندي هاي راهبردي از طريق افزايش خالقيت ها و ايجاد نوآوري، رابطه اي 
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تنگاتنگ با س��ایر بازیگران عرصه پژوهش و فناوري به منظور انجام نوآوری 
فناورانه همکارانه برقرار نمايند ]21[.

در ش��ركت هاي داراي الگوی كس��ب و كار مبتنی بر توسعه فناوری، مفهوم 
بخ��ش پژوه��ش و فناوري يك بخش خ��الق و آفريننده20 اس��ت. در مقابل 
انتظار ش��ركت هاي داراي الگوی كس��ب و كار مبتنی بر بهره برداری از منابع 
هیدروکربنی از بخش های پژوهش و فناوري بيش��تر مفهوم يك بخش اداري 

و اجرايي21 است.
بخ��ش پژوهش و فناوري در ش��ركت هاي داراي الگوی كس��ب و كار مبتنی 
ب��ر بهره برداری از منابع هیدروکربنی بيش��تر به دنبال ايجاد و راه اندازي يك 
سيستم مديريت كيفيت )TQM( يا ايزو )ISO( و يا سيستم ارتقا بهره وري از 
مستندات و يافته هاي اكتشاف و توليد و يا استفاده از توان بخش دانشگاهي 
در برگ��زاري همايش هايي جهت انتقال فناوري و انتش��ار يك مجله و بولتن 
پژوهش��ي و يا حمايت از پايان نامه هاي دانش��جويي و از اين قبيل مي باشد. 
گاهي پروژه اي جهت بهبود و ازدياد برداش��ت از ميادين نفتي و يا بررس��ي 
پژوهشگرانه از يك حوضه رسوبي كه منجر به نتايجي براي يك تصميم گيري 
اكتشافي خاص شود، انجام مي ش��ود. شايد بررسي يك نرم افزار جديد براي 
كارايي بيشتر در بخش تخمين گري و يا شناخت يك تئوري جديد مديريتي 
در بخش ارزيابي ذخاير و باالبردن پتانس��يل حجم ذخاير اكتش��اف ش��ده و 
س��پس به كارگيري آن تئ��وري و از اين نوع موضوعات ضروري در راس��تاي 
ماهيت ش��ركت كه مبتني بر حفظ و ارتقاي س��طح توليد قرار گرفته است، 

انجام  شود.
هرچند عمده فعالیت های بخش های پژوهش و فناوری در شرکت های دارای 

الگ��وی کس��ب و کار مبتنی بر بهره ب��رداری از مناب��ع هیدروکربنی را موارد 
فوق تشکیل می دهد، اما مهمترین فعالیت های بخش های پژوهش و فناوری 
در این س��ازمان ها باید مبتنی بر رصد و جس��تجوی مس��تمر برای شناخت 
فناوری های نوین و فرصت های ایجاد ش��ده ناشی از ظهور فناوری های جدید 
دارای تاثی��رات راهب��ردی و همچنین انجام پژوهش و فن��اوری برای ایجاد 

ظرفیت جذب فناوری های اخذ شده در درون سازمان خود باشد.
به عبارت دیگر، در شرکت های دارای الگوی کسب و کار مبتنی بر بهره برداری 
از منابع هیدروکربن��ی نیز فعالیت های پژوهش و فناوري نقش مهمی را ایفا 
می کنند، هرچند که آنها خودشان توان توسعه فناوری را ندارند اما به منظور 
انطباق نیازمندي ها و اه��داف خود با فناوری هایی که از اركان ثالث دریافت 
می كنند، نیازمند پژوهش و فناوری هس��تند و از طريق ايجاد ظرفيت جذب 
براي خود عالوه بر اينكه درک بهتری از آن فناوری خواهند داشت، با ضريب 
باالت��ري از آن بهره برداري خواهند كرد و امكان تس��لط ب��ر آن فناوري نيز 

برايشان فراهم مي گردد ]22[. 
اخذ فناوری از طریق اس��تراتژی هایی نظیر اکتس��اب خارجی فناوری بدون 
داش��تن دانش مرتبط با آن فناوري ها )پايگاه دانش��ي مرتبط و اختصاصي(، 
بس��یار دشوار است. از اين رو شرکت های دارای الگوی کسب و کار مبتنی بر 
بهره برداری از منابع هیدروکربنی مجبور به پذیرش استراتژی تبدیل سازمان 
به یک س��ازمان یادگیرنده، و در نتیجه جذب و یکپارچه س��ازی دانش برای 
پذی��رش بهتر و بهره برداری موثرتر از فناوری های اخذ ش��ده خود هس��تند. 
همچنین این بازیگران به منظور تطابق فناوری های اخذ ش��ده با ش��رایط و 
الزامات محیط محلی خود با چالش بومی س��ازی22 فناوری اخذ ش��ده مواجه 

 2  ابعاد تعارض الگوی کسب و کار مبتنی بر بهره برداری از منابع هیدروکربنی با موضوع پژوهش و فناوری در حوزه باالدستی صنعت نفت]23[

الگوی کسب و کار مبنتی بر بهره برداری از منابع 
هیدروکربنی

گفتمان پژوهش و فناوری
)الگوی کسب و کار مبتنی بر توسعه فناوری(

بازیگران و ذی نفعان اصلی

- شرکت های اکتشاف و تولید 
- شرکت های خدمات میادین نفتی

- شرکت های تامین کننده فناوری و تجهیزات نفتی

- بخش های پژوهش و فناوری شرکت های اکتشاف و تولید
- دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی

- شرکت های استارت آپ - کارآفرینان فناورانه
- شرکت های پذیرنده فناوری به عنوان تجاری کننده

- شرکت های مهندسی و مشاور
- شرکت های صادرکننده فناوری یا خدمات فناورانه نفتی

تأمین منابع مالی از محل درآمدهای نفتی مشروعیت و خاستگاه هویتی
تامین نفت و گاز

کسب منافع از طریق ارائه فناوری های نوآورانه و خدمات مبتنی بر 
آن

دانش فنی جدید و فناوری های نوینتوان بهره برداری از تأسیسات نفتیمعنای فناوری

آموزش و توسعه مهارت نیروی انسانی متخصص، تأمین مفاهیم اصلی توسعه فناوری
تحقیقات بنیادی، توسعه ای و کاربردی، طراحی و مهندسی ساختتجهیزات موردنیاز تولید

محل نزاع الگوی کسب و کار مبنتی بر 
بهره برداری از منابع هیدروکربنی

عدم حصول به توانمندی های فناورانه مورد نیاز برای پاسخ به 
چالش های راهبردی صنعت نفت

ناهم زمانی فرایند دستیابی به فناوری با زمان نیاز آنها )ناهم زمانی 
نتایج پژوهش با مسائل روز صنعت نفت(، ناهم زمانی هزینه، کیفیت 

و زمان رقابت پذیر
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هس��تند که پاسخ به این چالش از طریق پژوهش و فناوري و فرایند نوآوری 
تدریجی در درون سازمان باید صورت گیرد]14[.

در واقع هرچند ش��رکت های دارای الگوی کسب و کار مبتنی بر بهره برداری 
از منابع هیدروکربنی قادر به اکتس��اب فناوری ه��ای موردنیاز خود از طريق 
توس��عه درون زا نیستند و اخذ و انتقال آن از دارندگان فناوری اجتناب ناپذیر 
اس��ت، اما باید انتقال فناوری را به ش��یوه ای انجام دهن��د که عالوه بر انتقال 

دانش فناورانه، پایه ای برای بومی سازی آن فراهم نماید]22[.
بديهي اس��ت در اين نگ��رش نقش پژوهش و فناوري ي��ك نقش محوري و 
هدايت گر كس��ب و كار نيس��ت بلكه ي��ك نقش حاش��يه اي و تكميل كننده 
اس��ت. چراکه اساساً بین الگوی کس��ب و کار مبتنی بر بهره برداری از منابع 
هیدروکربن��ی و فعالیت های پژوهش و فناوری در س��ه حوزه »ناهم زمانی در 
س��رعت تأمین و تحویل نیازمندی های فناورانه«، »عدم تطابق دستاوردهای 
فناوران��ه در بحث رقابت پذیری از نظر کیفیت و قیمت« منازعه بُروز می کند. 
ابعاد تعارض الگوی کس��ب و کار مبنتی بر بهره برداری از منابع هیدروکربنی 
با موض��وع پژوهش و فناوری در حوزه باالدس��تی صنعت نفت در جدول-2 
توصیف شده اس��ت. این ابعاد شامل مشروعیت و خاستگاه هویتی، بازیگران 
و ذینفعان اصلی، نوع معنابخش��ی به فن��اوری و مفاهیم و داللت های اصلی 

توسعه فناوری و همچنین تعارضات آن است ]23[.
نگاهي به رديف بودجه پژوهش و فناوري در اين دو نوع شركت )شركت هاي 
داراي الگوی كسب و كار مبتنی بر توسعه فناوری و شركت هاي داراي الگوی 
كسب و كار مبتنی بر بهره برداری از منابع هیدروکربنی( نشان دهنده ماهيت 

و نحوه تأثيرگذاري فعاليت هاي پژوهش و فناوري در آن شركت هاست.
برخي از شركت هاي داراي الگوی كسب و كار مبتنی بر بهره برداری از منابع 
هیدروکربنی كه در راس��تاي جهاني شدن گام بر مي دارند و قصد بازآفرینی 
الگوی کسب و کار خود را دارند، نيز با الگوبرداري از شركت هاي داراي الگوی 
كس��ب و كار مبتنی بر توسعه فناوری از طريق ايجاد توانمندي هاي فناورانه 
براي خود درحال نزديك ش��دن و رقابت با آنها هس��تند. این ش��رکت ها در 
روند جهاني س��ازي كسب و كار خود ناچار به راه اندازي بخش های پژوهش و 
فناوري از نوع اول هس��تند كه البته به طور تدريجي و با گذشت زمان عملي 

و به عنوان فرهنگ مديريتي جا خواهد افتاد.
این ش��رکت ها در ابت��دا در فعالیت های پژوهش و فناوری خود به اكتس��اب 
فناوري هاي مورد نياز كش��ور خود می پردازند، فناوری هایی كه به طور خاص 
توان خلق ارزش از منابع نفت و گاز داخلي كشور مزبور را افزايش مي دهند. 
همچنین در م��واردی نیز عالوه بر فناوری های مورد نیاز داخلی، فعالیت های 
پژوهش و فناوری در این شرکت ها به اولويت هاي فناورانه ديگري می پردازد 
ك��ه عالوه ب��ر كاربردهاي داخلي با هدف پيش��رو بودن در زمين��ه فناوري با 
رويكرد تقويت موقعيت رقابتي و افزايش ميزان صادرات فناوري است]20[.

5- نح�وه بهره گی�ری از س�ایر بازیگران پژوه�ش و فناوری در اج�رای الگوي 
کسب و کار مبتنی بر توسعه فناوری در حوزه باالدستي صنعت نفت

بازيگ��ران دارای الگوی کس��ب و کار مبتنی بر توس��عه فن��اوری، پروژه هاي 
تحقيقاتي خود را در راس��تاي يك نياز صنعتي و يا دستيابي به يك فناوري 
نوين انجام مي دهند. در اين بين، انجام چنين پروژه هايي به سه صورت كلي 

انجام می گيرد:
1. ارجاع به مراكز پژوهش و فناوري درون سازماني )در صورت وجود(

2. مشاركت با مراكز تحقيقاتي مورد نظر شركت
3. هم ياري مراكز دانشگاهي مرتبط

به طور كلي، چنانچه شركت هاي نفتي قادر به تأمين منابع و هزينه هاي يك 
مركز پژوهش و فناوری باش��ند، پس از تأس��يس چني��ن مراكزي پروژه هاي 
تحقيقات��ي خ��ود را در آن مراكز تعري��ف و به اجرا می گذارند. در بس��ياري 
از مواق��ع حضور چنين مراكزي موجب افزايش هزينه هاي س��ربار ش��ركت 
می ش��ود و بعضي مواقع نتايج مطلوبي از پروژه هاي واگذار شده به آن مراكز 
حاصل نمي ش��ود )اين موضوع اغلب در كش��ورهاي توليد كننده نفت ديده 
می ش��ود(. بنابراين بازدهي اي��ن مراكز بر اس��اس توانمندي هاي آنها به طور 

نسبي بلندمدت می باشد و اغلب حضورشان مقرون به صرفه نمی باشد.
در برخي از كش��ورها يك س��ري تبادالت في مابين شركت هاي نفتي با مراكز 
دانشگاهي و دانشكده هاي مرتبط برقرار می شود كه بر اساس آن با اختصاص 
س��همي از بودجه نهايي پروژه به اين مراكز دانشگاهي، پروژه ها با مسئوليت 
دانش��گاه انجام می شود و س��پس به شركت ها ارجاع داده می شود كه يكي از 
مزاياي آن، كاهش هزينه هاي س��ربار و افزايش كارايي حضور دانش��گاه ها در 
عرصه صنعت اس��ت به طوري كه هزينه ها فقط در راس��تاي يك پروژه انجام 
می ش��ود ولي از معايب عمده آن عدم تضمين هميش��گي در خصوص انجام 

پروژه هاي ضروري و امكان تعريف طرح هاي جامع است. 
اما با اين وجود در جوامع پيشرفته امروزي مشاهده می شود مراكز پژوهش و 
فناوري مستقلي وجود دارند كه با تشكيل زيرمجموعه هاي مختلف در تمامي 
زمينه ه��اي صنعتي فعالي��ت دارند و لذا همين بهره گي��ري از مزايايي چون 
اس��تفاده از كارهاي گروهي كه موجب افزايش كيفيت كار می شود، احتمال 
داش��تن پروژه در تمامي زمان ها را داش��ته و هزينه هاي خود و ش��ركت هاي 

نفتي خود را كاهش می دهند. 
اين موسس��ات تحقيقاتي اغلب غيرانتفاعي ب��وده و گاهي براي حفظ روحيه 
پژوهش��ي و جلوگيري از تبديل موسس��ه تحقيقاتي به يك موسس��ه كاماًل 
تجاري، حمايت حداقلي از دولت دريافت مي كنند. هر چند در كشورها براي 
چنين موسس��اتي نقش هاي مختلفي تعريف می ش��ود اما اصلي ترين وظايف 

آنها عبارتند از: 
 ارائه مشاوره هاي هوشمندي فناورانه به صنعت
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 بر عهده گرفتن بخش��ي از وظايف دانش��گاه ها در امور تحقيقاتي در دوران 
تراكم كاري آنها

 بر عهده گيري نقش ميانجي در ميان دانشگاه و صنعت
بنگاه های دارای الگوی کسب و کار مبتنی بر توسعه فناوری، برای برنامه ريزي 
پژوهش و فناوري، ابتدا به تقسيم بندي تحقيقات مورد نياز خود به سه قسمت 
"تحقيقات بنيادي"، "تحقيقات كاربردي" و "تحقيقات توسعه اي" مي پردازند. 
این ش��ركت ها تحقيقات بنيادي را با هدف عقب نماندن از تحوالت فناوري 
و آمادگي براي بهره ب��رداري تجاري از اين زمينه ها از طريق برنامه همكاري 
با دانش��گاه ها اجرا مي كن��د. تحقيقات كاربردي در اين ش��ركت ها در مراكز 
پژوهش و فناوري خود شركت ها انجام مي پذيرد و در نهايت، اغلب تحقيقات 
توس��عه اي توسط مراكز پژوهش و فناوري مس��تقر در صنعت انجام مي شود 

.]24[
ش��ركت هاي نفتي دارای الگوی کس��ب و کار مبتنی بر توسعه فناوری ضمن 
بهره گيري از ايده »پژوهش و فناوري مجازي« دستورالعمل هاي خاصي براي 

اجرای پژوهش و فناوري خود به شرح ذيل اجرا مي نمايند:
 فناوري هاي پايه: دستيابي به آنها از طريق دانشگاه ها يا از شركت هاي ديگر
 فناوري هاي انقالبي: برون سپاري به دانشگاه ها و يا ساير مراكز تحقيقاتي

 فناوري هاي كليدي: س��رمايه گذاري ش��ركت و كنترل توس��ط مدير ارشد 
فناوري

 فناوري هاي توانمندساز: همكاري با شركت هاي ديگر

6- لزوم اهتمام به فناوری در حوزه باالدستی صنعت نفت ایران
ش��رايط و خصوصيات ميادين نفتي مناطق مختلف دنيا كاماًل متفاوت است. 
حتي اليه هاي مختلف در يك منطقه با هم تفاوت هاي اساسي دارند. لذا نوع 
فناوري موردنياز و زمان اين نياز در سطح جهاني بسيار متنوع است و ممكن 
اس��ت يك كش��ور در زمان حال به يك فناوري خاصي نياز داش��ته باشد در 
حالي كه آن فناوري در نقاط ديگر دنيا كارايي عمده اي ندارد و يا اينكه امروز 
يك كشور براي اولين بار به يك فناوري نياز پيدا مي كند كه ده ها سال است 
در دنيا كاربرد داشته است. بايد در نظر داشت كه به علت ويژگي هاي مخازن 
ايران، ممكن اس��ت فناوري خاصي مورد نظر قرار گيرد كه سابقه اي در دنيا 
نداشته باشد. به عنوان مثال هنوز هيچ نرم افزاري كه به معناي واقعي مخازن 
ش��كاف دار را مدل كند، وجود ندارد. آنچه كه موجود اس��ت عماًل مدل هاي 

تخلخل دو و يا چندگانه و يا چند تراوايي است. 
یکی از خصوصیات حوزه باالدس��تي صنعت نفت این اس��ت که بس��یاری از 
خدم��ات فناورانه الزم در آن، خاص یک پروژه )يك ميدان خاص( هس��تند. 
البته خدمات فناورانه مشترک هم وجود دارد اما هر میدان نفتی چالش های 
خ��اص خود را دارد و در نتیج��ه آن، نیازمند راه حل هاي فناورانه خاص خود 

اس��ت. بنابراين، خدمات فناورانه الزم باید با توجه به نیازمندی های توسعه ي 
میادین نفتی مختلف، متفاوت باشد.

در بخ��ش اكتش��اف، فناوري هاي عمده به تش��خيص س��اختار تله و وجود 
هيدروكربن در اين تله ها مربوط مي ش��وند كه در گذش��ته فقط بر اکتشاف 
طاقديس ها متمرکز بوده است. حال که اکتشاف در ساختمان هاي گسلي و يا 
چينه اي نیز در دستور کار قرار دارد، پيدا كردن آنها نيازمند اعمال روش ها و 
فناوری های پيچيده است. در زمينه مطالعات ژئوشيمي امکان انجام كارهاي 
بس��ياري وجود دارد. روش هاي جديد در زمينه ژئوشيمي امكان تخمين كل 
نفت ايجاد شده در يك اليه يا منطقه رسوبي و در نتيجه، ميزان منابع كشف 
نش��ده و پتانسيل اليه يا منطقه را براي اكتشاف آتي با دقت و سرعت بيشتر 

و هزينه كمتر در حال حاضر نشان مي دهند. 
اس��تفاده از روش هاي جدي��د ژئوفيزيكي همچني��ن در تعريف بهتر مخازن، 
راندن و تفسير باالي لرزه نگاري سه بُعدي با وضوح باال، جهت تعريف اليه هاي 
مخزن و پراكندگي س��ياالت در آن، امكان تعيين ذخاير و برنامه توسعه قابل 
اتكات��ر را فراه��م مي نمايد. به ويژه فناوري هايی ك��ه در حال حاضر از طريق 
اس��تفاده از ماهواره و ن��ه از طريق انفجار و ايجاد م��وج در اين بخش به كار 

گرفته شده است.
اهميت فن��اوری در بخش بهره برداری نیز از آنجا مش��خص مي گردد كه در 
س��ال هاي قبل از 1960، 50 ت��ا 60 درصد نفت تولي��دي از ميادين جديد 
حاصل مي شد، اين رقم به 20 تا 25 درصد در سال 1990 و 12 تا 15 درصد 
در حال حاضر تقليل يافته است و پيش بيني مي شود در آينده 7 تا 10 درصد 
از نفت توليدي از ميادين جديد به دس��ت  آيد. اين امر اهميت بس��يار باالي 
تمركز فعاليت بر ميادي��ن قديمي به خصوص مديريت صحيح اين مخازن و 

اعمال روش هاي بهينه ازدياد برداشت و بازيافت را نشان مي دهد. 
در بخ��ش بهره ب��رداری نیز در اي��ران با وجود نفت در ج��اي قريب به 600 
ميليارد بش��كه، يك افزايش 10 درصدي در ضري��ب بازيافت، به معناي 60 
ميليارد بش��كه نفت قابل توليد، يعني قريب به 90 درصد نفت توليد ش��ده 
در ايران از ابتدا تاكنون مي باش��د. فقط افزايش 1 درصد به معناي 6 ميليارد 
بشكه نفت جديد در قيمت 50 دالري معادل 300 ميليارد دالر درآمد اضافي 
اس��ت. ب��ا توجه به حجم باالي ذخاي��ر نفتي ايران و ضري��ب بازيافت تخليه 
طبيعي از 6 تا 35 درصد، زمينه بس��يار گسترده اي براي اعمال فناوری های 
نوین و در نهايت، كاربرد روش هاي تسريع در توليد و افزايش ضريب بازيافت 

وجود دارد. 
توس��عه میادین مش��ترک نفتی و گازی نه تنها از اولویت دارترین برنامه های 
توس��عه ای صنعت نفت در برنامه های توسعه ای کشور شناخته شده، بلکه در 
صدر برنامه های توس��عه ای شرکت ملی نفت ایران نیز قرار گرفته است. ولی 

ادامه اين روند بنا به داليل زير ممكن نيست:
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1- عم��ده ميادين بزرگ هيدروكربني كش��ور از نيمه عمر خود گذش��ته اند. 
بنابراي��ن، ادام��ه توليد و افزايش ضريب بازيافت از اي��ن ميادين تنها در گرو 

توسعه فناوری و دانش فني است.
2- توس��عه صنعت نفت كش��ور در شرايط فعلي در گرو خروج مقادير زيادي 
ارز براى اخذ ليسانس، اجراي مهندسي پايه و خريد تجهيزات و ماشين آالت 
اس��ت. ادامه اين روند اگر غيرممكن نباشد، بس��يار دشوار بوده و هزينه هاي 

زيادي را به اقتصاد ملي تحميل مى كند.
3- دس��ت يابي به اهداف سند چشم انداز بيست ساله كشور برای صنعت نفت 
بدون دست يابي به فناوري هاي پيشرفته، به سادگي امكان پذير نخواهد بود.

ل��ذا از منظ��ر داخلی ضرورت تغییر دیدگاه در این ح��وزه از تمرکز صرف بر 
تولید به تمرکز بر توسعه فناوری و نوآوری به طور روز افزونی اهمیت می یابد. 
بنابراين، س��از و کاره��ای خاص چگونگی ش��کل گیری و مدیریت نوآوری و 
فناوری ه��ای نوین در حوزه باالدس��تی صنعت نف��ت و گاز می تواند به دليل 
نق��ش راهبردی و ژئوپوليتيکی که اين بخش اغلب بازی می کند، مورد عالقه 
و بهره برداری سایر بخش های صنعت و یا صنایع بزرگ دیگر داخلی نیز باشد.

در تمام دوران قبل و پس از انقالب الگوی کسب و کار مبتنی بر بهره برداری 
از مناب��ع هیدروکربنی الگوی غالب کس��ب و کار در صنعت نفت ایران بوده، 
الگوی کس��ب و کار مبنتی بر توسعه فناوری در این صنعت مورد توجه قرار 
نگرفته و خود فناوری و اکتس��اب  و التفات به آن موضوعی حاش��یه ای بوده 
اس��ت. اکتساب فناوری تحت س��ه محور زير دنبال شده که هریک به دالیل 
و اقتضا و منازعه ای که با الگوی کس��ب و کار مبتنی بر بهره برداری از منابع 
هیدروکربنی دارند، نتوانس��ته اند اهداف فناوران��ه موردنظر را تامین نموده و 

منجر به توانمندی فناورانه ویژه ای شوند]23[:
1. تعمیق ساخت داخل تجهیزات از طریق مهندسی معکوس 

2. اکتساب فناوری از طریق همکاری با شرکت های خارجی بهره بردار 
3. اکتساب فناوری از طریق پژوهش و فناوری درون زا

نتیجه گیری
چالش هاي جاري و آتي در حوزه باالدستي صنعت نفت، فناوري را به نيروي 
حياتي در توس��عه بلندمدت در اين حوزه تبديل كرده اس��ت. براین اس��اس 
بازيگ��ران كلي��دي صنعت نفت، فناوری و ن��وآوري در آن را مهمترين عامل 
كاهش هزينه ها، افزايش توان رقابتي صنعت و همچنين مقابله با چالش هاي 
آتي صنعت مي دانند که منجر به شکل گیری فضای کسب و کار دارای رقابت 
مبتني بر فناوري و نوآوري در حوزه باالدس��تی صنعت نفت ش��ده است. در 
این ش��رایط بدون شك بارزترين شاخص بالندگي و توسعه يافتگي در سطح 
اين صنعت، توانمندی هاي فناورانه و نوآورانه محس��وب مي گردد و بس��ياري 
از ش��ركت ها براي دستيابي به س��طح قابل اتکاي نوآوري فناورانه، بخش هاي 

مرتبط در اين زمينه را در درون سازمان خود ايجاد نموده اند.
در”بنگاه ه��ای دارای الگوی كس��ب و كار مبتنی بر توس��عه فناوری“معرفی 
مس��تمر فناوری ها و خدمات جدی��د، عاملی حیاتی برای رش��د و رونق این 
بنگاه هاس��ت. براین اس��اس فعالیت های پژوهش و فناوری، در محور کس��ب 
و کار بنگاه  ه��ای دارای الگ��وی كس��ب و كار مبتنی بر توس��عه فناوری قرار 
می گیرد. فعالیت های پژوهش و فناوری با مجموعه ای از ویژگی های سازمانی 
مرتبط است؛ چراکه برای موفقیت بنگاه های دارای الگوی كسب و كار مبتنی 
بر توسعه فناوری باید فعالیت های پژوهش و فناوری با یک زیرساخت مناسب 
از سیستم هاي س��ازمانی )مانند سیستم پاداش، مسیرهای شغلی و تیم های 
ِ وظیفه ای23(، حمایت و تکمیل ش��ود. برخ��ی از تحلیلگران ایجاد چنین  بین 
زیرس��اخت هایی را وجه تمایز ”بنگاه های  دارای الگوی كسب و كار مبتنی بر 
توسعه فناوری“ از ”بنگاه های داراي الگوی كسب و كار مبتنی بر بهره برداری 

از منابع هیدروکربنی“ می دانند.
هرچند براس��اس الگوی کس��ب و کار س��ازمان های مادر، وظایف بخش های 
پژوهش و فناوری ش��ركت هاي حوزه باالدس��تی صنعت نفت متفاوت است، 
ام��ا این وظایف در گذر زمان و با وقوع تغییرات محیطی و تکامل الگوی های 
نوی��ن همکاری در حال تحول اس��ت. در واقع در فض��ای جدید روند تکامل 
عرصه کس��ب و کار صنعت جهانی باالدس��تی نفت به س��وی ش��کل گیری 
اکوسیس��تم نوآوری است. الزمه اجرای این الگو مبادرت بازیگران فناوری در 
حوزه باالدس��تی صنعت نفت به ایجاد شبکه ای مشترک از همکاران با هدف 
به اش��تراک گذاری شایس��تگی های محوری پژوهش و فناوری خود به منظور 
تس��ریع و تعالی فعالیت های نوآورانه اس��ت. براین اس��اس حضور در عرصه 
فناوری حوزه باالدس��تی صنعت نفت عالوه بر نیاز به س��رمایه گذاری و انجام 
فعاليت ه��اي پژوهش و فناوري، به عضويت در ش��بكه هاي نوآوري و حضور 

فعال در پروژه هاي مشترك پژوهش و فناوري نیاز دارد.
اغل��ب هریک از بازیگران حاضر در اکوسیس��تم ن��وآوری برای تعریف مزیت 
رقابتی، اس��تراتژی تمرکز بر یک حوزه شایستگی فناورانه را به کار می بندند. 
ای��ن موضوع، آن چیزی اس��ت که به عنوان فرصت برای اعضای اکوسیس��تم 
نوآوری )با الگوهای مختلف کس��ب و کار( به  حس��اب می آید و به آنها اجازه 
مش��ارکت در اجرای برنامه ه��ای راهبردی پژوهش و فن��اوری و به تبع آن، 

حضور در عرصه فناوری حوزه باالدستی صنعت نفت را می دهد.
بازیگران فعال در حوزه باالدس��تی صنعت نفت تحت ش��رایط کنونی رقابت 
جهانی، باید به منظور رش��د، اثربخش��ی و حتی بقاء نوآور باش��ند. بنابراین، 
تس��ریع نوآوری و ارتقای توانمندی های موردنی��از آن، همچنان یک چالش 
اصلی برای مدیران کسب و کارهای حوزه باالدستی صنعت نفت بوده و انجام 
پژوهش های علمی در این حیطه می تواند از اهمیت باالیی برخوردار باش��د و 

کمک قابل توجهی در اين زمينه ارائه نماید.
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پانویس هاپانویس ها
1. يك نوآوري، زماني مزيتي را خلق مي كند كه بين شركت نوآور با رقباي آن شكافي از نظر دانايي و دانش فناورانه 
ايجاد كرده باشد. نوآوري سبب ايجاد عكس العمل در رقبا مي شود و آنها در تقليد آن تالش مي كنند. تالش هاي رقبا 

در جهت پر كردن اين شكاِف دانشي است و هر چه اين شكاف عميق تر شود، 
2. Technology source-based competitiveness
3. Technology user-based competitiveness

4. در برخي از حوزه هاي فناورانه و برخي از صنايع، بداليل ماهيتي، پتنت الزاما گزيته برتر براي حفاظت از اختراعات 
نيست.

5. Superior technology or preferred technological solution 
6. Pioneer firms
7. Innovative Firms

8. یک ش��رکت نوآور به ش��رکتی اش��اره دارد ک��ه دارای توانمندی های نوآوری پایدار اس��ت و می توان��د با فرصت ها و 
چالش های اقتصاد بازار از طریق یک سری از نوآوری ها در فناوری، مدیریت، بازاریابی و اجرا تعامل کند و به بقا و توسعه 
پایدار دس��تیابد. مشخصات اساسی ش��رکت های نوآور داشتن ویژگی ها و توانایی های جامع نوآوری است. شایستگی های 
محوری بر مبنای توانمندی های نوآوری اس��ت که به اکتساب دارائی فکری و فناوری محوری کمک می کند و در نتیجه 

برنده مزیت های رقابتی پایدار می شود ]13[. 
ش��رکت های ن��وآور به طور مداوم محصوالت و خدمات جدیدی را ارائه می دهن��د که با نیازهای بازار فعلی و بازارهای 
نوظهور سازگاری بیشتری دارند و می توانند به سرعت وارد بازار های جدیدی شوند که ممکن است تناسب استراتژیک 

بیشتری برای توانمندی های مبتنی بر نوآوری آنها داشته باشند]10[.
9. Technology-Generating Organizations )TGO)
10. Technology-Adopting Organizations )TAO(

11. متغیرهای��ی که خل��ق موفق یک فناوری در ب��ازار را تعیین می کنند در مقابل آنهایی ک��ه تعیین کننده پذیرش 
موفقیت آمیز فناوری در یک س��ازمان هس��تند، متفاوت اس��ت. عواملي كه خلق موفق فناوری را پيش بيني می کنند 
عبارتند از: تناس��ب و تطابق پروژه توس��عه فناوری با نیازمندی های کس��ب و کار، تعامل پژوهش و فناوری، توليد و 
بازارياب��ي، منحصر به فرد ب��ودن فناوری، مزيت كاربرد يا مزيت اقتصادي فناوری، نق��ش قهرمان فناوری، حفاظت از 

ثبت اختراعات و رقابت در بازار.  

عوام��ل پیش بینی کننده پذیرش موفقیت آمیز فناوری عبارتند از: پیچیدگی س��ازمان، تمرکز تصمیم گیری، ارتباطات 
داخلی و خارجی اعضای س��ازمان، ریس��ک ادراک ش��ده فناوری، ظرفیت س��ازمان برای جذب اطالعات و پیچیدگی 

فناوری. 
12. س��رعت توس��ط »طول پروژه« )زمان کل پروژه از ابتدای تولید ایده تا پایان عرضه به بازار( و یا »س��ر موقع بودن 
پروژه« )درجه ای اس��ت که پروژه نوآوری به برنامه زمانبندی خود رس��یده اس��ت و یا به شیوه ای »زمان-اثربخش« به 

اتمام رسیده است( اندازه گیری می شود.
13. س��رعت و وسعت جذب و سرعت پیاده س��ازی نشان دهنده این است که با چه سرعتي فناوری در سراسر سازمان 

جذب می شود و یک بخش قانونی از رویه های سازمانی و رفتار سازمانی پس از تصمیم به پذیرش می شود.
14. Incumbent
15. Technology-driven customers
16. Product-driven competition

17. موفقيت بازیگران دارای الگوی کس��ب و کار مبتنی بر توسعه فناوری در انجام فعاليت هاي پژوهش و فناوري، 
مس��تلزم اتخاذ اس��تراتژي و سياس��ت صحيح است كه بايد بر اساس شناخت درس��ت الزامات محيط )ميزان عدم 
قطعيت و تحوالت پيرامون( و آمادگي )ميزان ش��رايط الزم( براي ايجاد واحد پژوهش و فناوري باش��د. به عنوان 
مثال برخي شرايط ايجاب مي كند سازمان، استراتژي تهاجمي را در بحث تحقيقات برگزيند و از طريق آن به دنبال 

دستيابي به اهداف مورد نظر خود باشد. 
18. فعاليت هاي پژوهش و فناوري ممكن اس��ت توس��عه محصول و يا توس��عه فرايندها را دربرگيرد. در ش��رايطي كه 
راهبرد صنعت بر توس��عه محصوالت جديد متمركز اس��ت بازیگران پژوهش و فناوري به پروژه هايي در زمينه توس��عه 
محصول گرايش مي يابند و در صورتي كه راهبرد صنعت حفظ محصوالت موجود و توليد با كيفيت باالتر و اقتصادي تر 

آنها باشد بازیگران پژوهش و فناوري به پروژه ها ي متمركز بر فرايند توليد روي مي آورند.
19. World Class
20. Creative 
21.Administrative
22. indigenization
23. Cross-functional teams


