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فناوري و مدیریت آن در طول سه دهه ی گذشته به سرعت مورد توجه بازیگران حوزه باالدستی صنعت 
نفت قرار گرفته اس��ت و گام برداشتن در این حوزه نیازمند آگاهی از موضوعات مهمی پیرامون مدیریت 
فن��اوري در حوزه باالدس��تی صنعت نفت اس��ت که یک��ی از مهم ترین آنها تعریف فن��اوری در حوزه ی 

باالدستی صنعت نفت است.
حوزه ی باالدس��تی صنعت نفت یک حوزه ی خدمت گرا اس��ت و ماهیت فعالیت های آن خدمات فناورانه 
می باشد. بر این اساس در این مقاله ابتدا ماهیت فعالیت های اکتشاف و بهره برداری به عنوان فعالیت های 
خدماتی بررس��ی و بر مبنای رویکردهای مختلف طبقه بندی خدمات، طبقه بندی ش��ده اس��ت. س��پس 
رویکردهای فکری در خصوص تبیین مفهوم فناوری در حوزه خدمات بررسی شده است. در ادامه مفهوم 
فناوری در حوزه ی خدمات تشریح و با تبیین مفهوم فناوری در حوزه ی باالدستی صنعت نفت به عنوان 

سیستم خدماتی به نتیجه گیری پرداخته شده است.
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اطالعات مقاله

در ط��ول تاریخ صنعت نفت تا حدود 50 س��ال پیش، توجه بس��یار 
اندک��ی به فناوري ش��ده اس��ت. اما در ط��ول 50-40 س��ال اخیر، 
مخصوصا از دهه ی 1990 ب��ه بعد این موضوع تغییر کرده و فناوري 
)و همچنین مدیریت فناوري( توجه گس��ترده ای را از طرف دو گروه 
فع��االن صنعت��ی در این حوزه و بخش ه��ای آکادمیک به خود جلب 
کرده اس��ت. تغییرات زیادی در محیط های کسب و کار و محیط های 
سیاس��ی و اجتماعی ش��رکت های صنعت نفت به وجود آمده اس��ت، 
مخارج پژوهش و فناوری، چه از نظر مقدار مطلق و چه از نظر مقدار 
درصدی از درآمد خالص ش��رکت ها در مجموع رش��د داشته است و 
مدیران نگران »شایستگی های فناورانه محوری« به عنوان منشأ مزیت 

رقابتی هستند.
به دالیل ذکر شده، فناوري و مدیریت آن در طول سه دهه ی گذشته 
به س��رعت مورد توجه بازیگران حوزه ی باالدس��تی صنعت نفت قرار 
گرفته است و ابهامات و سردرگمی ها پیرامون برخی سواالت از قبیل 
این موارد بر آن حاکم بوده اند: اینکه مفاهیم مهم در حوزه ی مدیریت 
فناوری در حوزه باالدس��تی صنعت نف��ت چه معنایی دارند، ابزارها و 
سنجه های مدیریت فناوري چگونه در حوزه ی باالدستی صنعت نفت 
قابل اجرا هستند، چگونه باید مسائل مرتبط با مدیریت فناوري را در 

حوزه ی باالدستی صنعت نفت حل کرد و از این قبیل سواالت. 
بنابراین، برای برداش��تن یک گام به جلو در این مباحث، نیاز اس��ت تا 
ب��ه تعدادی از پرس��ش های مهم پیرامون مدیریت فن��اوري در حوزه ی 

باالدس��تی صنعت نفت پاسخ داده ش��ود که یکی از مهم ترین پرسش ها 
این است که: "تعریف فناری در حوزه ی باالدستی صنعت نفت چیست؟"

ماهي��ت فناوري در حوزه ی اکتش��اف و بهره برداری نفت خدمت گرا1 
اس��ت و نحوه ی ارائه آن خدمات فناورانه می باش��د. خدمات فناورانه، 
خدمات حرفه اي هستند كه براي تسهيل استفاده از فناوري به وسيله 
كس��ب وكارها و كاربران نهايي طراحي ش��ده اند. خدم��ات فناورانه از 
طريق تركيب فرآيندها و وظايف نرم افزاري، سخت افزاري، مغزافزاري 
و سازمان افزاري، راه حل هاي فناوري محور اختصاصي فراهم مي كنند.

در این راستا هدف این مقاله تبیین ابعاد خدماتی فعالیت های حوزه ی 
باالدس��تی صنعت نفت و سپس بررس��ی ماهیت فناوری در حوزه ی 
باالدستی صنعت نفت از دیدگاه خدمات است. بر این اساس در ادامه 
ابتدا به بررس��ی ماهیت فعالیت های اکتش��اف و بهره برداری به عنوان 
فعالیت های خدماتی و طبقه بندی آنها بر مبنای رویکردهای مختلف 
طبقه بندی خدمات پرداخته می ش��ود. س��پس رویکردهای فکری در 
خصوص تبیین مفهوم فناوری در حوزه ی خدمات تشریح شده است. 
در ادامه مفهوم فناوری در حوزه ی خدمات تشریح و با تبیین مفهوم 
فناوری در حوزه ی باالدس��تی صنعت نفت به عنوان سیستم خدماتی 

به نتیجه گیری پرداخته می شود.

2- خدمت و سیستم های خدماتی 
خدمت، یک فعالیت یا مجموعه ای از فعالیت های کمابیش نامش��هود 
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اس��ت که به ط��ور معمول، ام��ا نه الزام��ا، در تعامل بین مش��تری و 
تولیدکنن��ده )کارکنان، منابع یا کاالهای فیزیکی و یا سیس��تم های 
فراهم کننده خدمت( انجام می ش��ود که به عنوان راه حل برای مسائل 

مشتری فراهم شده است.
از دیدگاه تئوریک، سیس��تم های خدماتی يك پيكره بندي متشكل از 
افراد، فناوری، س��ازمان ها و اطالعات به اش��تراک گذاشته شده است 
كه به وس��يله ارزش پیشنهادي به سایر پيكره بندي هاي مشابه متصل 
مي باشند. یک سیستم خدماتي چندین نهاد متعامل را با هم تركيب 
مي كند، به عنوان مثال یک ش��رکت و یک مش��تری ك��ه با هم براي 

ایجاد ارزش متقابل همکاری مي كنند.]4[
خدمات با محصول در بعضي جهات مهم با هم تفاوت مي كنند و اين 
تفاوت ها، چالش هاي ويژه اي را براي توس��عه دهندگان خدمات فراهم 
مي كند. اين تفاوت ها عبارتند از: نامش��هود بودن )ناملموس  بودن(2، 
ناهمگون��ي يا ع��دم تجانس3 )تنوع در ارائه خدم��ات(، هم زماني4 )يا 
تولي��د و مصرف هم زمان كه "هم تولي��دي" و يا "جدايي ناپذيري" نيز 
ناميده مي ش��ود( و نابودش��دني5. برخي از محقق��ان، بر نكته ديگري 
هم با عنوان قابلي��ت تقلید كردن به عنوان تفاوت پنجم محصوالت و 

خدمات تاكيد دارند.]5[ 

3- ماهیت فعالیت هاي اکتشاف و بهره برداری نفت
حوزه ی باالدس��تی صنعت نفت متش��کل از دو بخش اصلی اكتشاف 
و بهره برداری اس��ت. از دیدگاه مفهومی اكتش��اف نفت فعاليتي است 
كه در جس��تجوي يك واقعي��ت فيزيكي در اعم��اق زمين بر مبناي 
حجم انبوه و وس��يعي از داده هايي كه به روش هاي مختلف گردآوري 
مي ش��ود، است. بنابراين اثربخشي اين جس��تجو محدود به داده هاي 
گردآوري شده و تحليل درست آنها است.]2-1[ از این رو جمع آوري 
دقيق و به موقع و مستمر اين داده ها و نيز ارزيابي، بازيابي و تجزيه و 
تحليل آنها از اهميت بااليي برخوردار است. بر این مبنا اكتشاف نفت 
مرئی س��ازي است و اكتش��اف گر بايد حوضه ی رسوبي را به طور كلي 
در ذهن خود تصويرس��ازي كند و با اس��تفاده از يك مدل، داده هاي 
موجود را به منظور انجام عمليات اكتشاف، مدل سازي کند.]3[ با این 
دیدگاه می توان فلسفه ی ذاتی فعالیت های اکتشاف نفت را »مديريت 
داده« در نظ��ر گرفت که »گردآوري داده« و »تجزيه و تحليل داده« 

دو محور اصلي آن هستند.]1[ 
همچنین از دیدگاه مفهومی بهره برداری از مخازن نفت شامل توسعه، 
برداش��ت و تخلیه منابع هیدروکربنی از مخزن اس��ت. بر این اساس 
منظور از بهره برداری فعالیت هایی اس��ت که پس از شناسایی مخزن 

و بالفعل شدن آن برای توسعه و تولید مخزن مورد نیاز است. بر این 
مبنا بهره برداری، مهیاسازی است و بهره بردار باید منابع هیدروکربنی 

موجود در مخزن را استحصال و به سطح زمین منتقل کند.
در نتیج��ه ماهیت فعالیت های حوزه ی اكتش��اف و بهره برداری نفت 
عمدتا از جنس خدمات اس��ت و بر این مبنا اکتش��اف و بهره برداری 

نفت یک سیستم خدماتی است. 

4- ان�واع فعالیت های حوزه ی اکتش�اف و بهره ب�رداری نفت بر مبنای 
رویکردهای مختلف طبقه بندي خدمات

تقس��يم بندي هاي مختلفي از خدمات ارائه ش��ده است. اما در يكي از 
بهترين تقسيم بندي ها كه توسط وزارت دفاع آمريكا و در سال 2010 
ارائه شده است، خدمات به 6 گروه كلي خدمات دانش بنيان،  خدمات 
مربوط به تس��هيالت، خدمات پزش��كي، خدمات حمل ونقل، خدمات 
الكترونيك��ي و ارتباطاتي و خدمات مرب��وط به تجهيزات، طبقه بندي 
ش��ده اند. جدول1، گروه ه��ا و زيرگروه هاي اصلي اي��ن طبقه بندي را 

نشان مي دهد.]5[ 
بر اس��اس طبقه بندی وزارت دف��اع آمریکا از خدم��ات، فعالیت های 
اکتشاف و بهره برداری نفت در دامنه يك طيف به این شرح قرار دارد:

 خدمات مبتني بر دانش6
 خدمات مبتني بر تجهيزات7

همچنین در یک تقس��یم بندی دیگر، فعالیت های حوزه ی اکتشاف و 
 1    طبقه بندی خدمات بر اساس تقسیم بندی وزارت دفاع آمریکا

خدمات دانش محور

خدمات مدیریت 
مهندسي

خدمات مدیریت 
برنامه ریزي

خدمات مدیریت 
لجستیک

خدمات مدیریت 
پشتیباني

خدمات اداري و سایر 
خدمات

خدمات حرفه اي
خدمات آموزش و 

پرورش

خدمات مرتبط با 
زیرساخت ها

خدمات معماري/ مهندسي
عملیات وابسته به تجهیزات 

دولتي
نگهداري و تعمیرات ماشین ها 

و تجهیزات
نگهداري و تعمیرات 

ساختمان ها و كارخانه ها
خدمات مدیریت منابع طبیعي
خدمات یوتیلیتی )آب، برق، 

گاز( 
خدمات خانه داري و اجتماعي

خدمات خرید و اجاره 
خدمات اصالح تجهیزات ریلي

خدمات پزشکي
خدمات عمومي پزشکي
خدمات دندان پزشکي

خدمات تخصصي پزشکي

خدمات 
حمل ونقل

حمل ونقل اشیا
حمل ونقل افراد

سایر خدمات سفر و جابه جایي

خدمات الکترونیکي و 
ارتباطي

ADP خدمات
خدمات تلکام 

)Telecom(
نگهداري تجهیزات

اجاره تجهیزات

خدمات مرتبط با 
تجهیزات

نگهداري، تعمیرات و تعمیرات 
اساسی 

اصالح تجهیزات
نصب تجهیزات
كنترل كیفیت

خدمات نمایندگی تخصصي
خرید و اجاره
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بهره برداری نفت به 3 دسته خدمات تقسیم می شوند: 
 خدمات  كوچك و متكي بر نيروي كار که فناوري پاييني دارند 

 خدمات سرمايه بر 
 خدمات دانش پايه 

بر اساس یک تقس��یم بندی دیگر، در حوزه خدمات میزان نسبتی از 
زم��ان که به هریک از انواع فعالیت ه��ا در فرآیند اجرای یک خدمت 
اختصاص می یابد، ماهیت آن خدمت را تعیین می کند. بر این اساس 
خدمات در حوزه ی اکتش��اف و بهره برداری نفت به 2 دس��ته تقسیم 

می شوند:
 خدمات دانش محور

 خدمات اطالعات محور
خدمات دانش محور: خدمات یا عملیاتی هستند که به طور گسترده ای 
ب��ر دانش های تخصصی متکی هس��تند. آنها عمدت��ا مرتبط با فراهم 
کردن پشتیبانی های دانش محور برای فرآیندهای کسب وکار سازمان 

هستند. خدمات دانش محور به این گروه تقسیم می شود:
 خدم��ات دانش محور فناورانه: ش��امل خدماتی اس��ت که به مقدار 
زی��ادی از دانش فناورانه و علمی اس��تفاده می کنن��د مانند: خدمات 

پژوهش و فناوری، خدمات مهندسی و... 
خدمات دانش محور فناورانه خود به 2 قس��مت دیگر شامل این موارد 

تقسیم می شوند:
 خدم��ات دانش محور فناورانه نرم: این خدم��ات دانش محور عمدتا 
مبتنی بر فناوری های نرم هس��تند. یعنی خدمات دانش محوری که با 

فناوری های نرم تلفیق می شوند.
 خدمات دانش محور فناورانه سخت: این خدمات دانش محور عمدتا 

مبتنی بر فناوری های سخت هستند. یعنی خدمات دانش محوری که 
با فناوری های سخت تلفیق می شوند.

خدمات دانش محور تخصصی: خدمات تخصصی سنتی مانند مشاوره 
مدیریتی، خدمات بازاریابی، وکالت و...  هستند.

خدم��ات اطالعات محور: منظور از اطالعات مح��ور بودن یک خدمت 
این اس��ت که نس��بت زمانی که در آن فرآیند ب��ه موضوع اطالعات 
اختصاص می یابد نس��بت به کل زمان فرآیند خدمت، س��هم باالیی 
دارد. ماهیت خدمات اطالعات محور ش��امل گردآوری، ذخیره سازی، 
پردازش اطالعات و فعالیت های فکری مورد نیاز س��ازمان و استفاده 

از دانش است.]6[
در خدمات اطالعات محور اطالعات حداقل 3 نقش را ایفا می کند:

 به عنوان ورودی در فرآیند خلق خدمت
 به عنوان عامل توانمندساز در فرآیند خلق خدمت 

 به عنوان خروجی خدمت
خدم��ات اطالعات محور بر مبنای این ش��اخص  ها ب��ه 6 گروه مطابق 

شکل1 تقسیم می شوند: 
)� L� و پایین � H �اطالعات محور بودن )باال 

)� L� و پایین � H �میزان تماس با مشتریان )باال 
)� L� و پایین � H �میزان تعامل با مواد )باال 

 در ح��وزه ی فعالیت ه��ای اکتش��اف و بهره برداری نف��ت هر 2 گروه 
خدمات دانش محور و اطالعات محور قابل مشاهده است. فعالیت های 
عملیاتی و میدانی اکتشاف و بهره برداری نفت در محدوده ی خدمات 
اطالعات مح��ور و فعالیت ه��ای تحلیلی و س��طح باال در اکتش��اف و 

بهره برداری نفت در محدوده ی خدمات دانش محور هستند.
بر اس��اس یک تقسیم بندی دیگر از خدمات بر مبنای شیوه ی اجرای 
آنه��ا، خدمات به 2 دس��ته خدم��ات با حفاظت محک��م و خدمات با 
حفاظت ضعیف تقسیم می ش��وند. مبنای این تقسیم بندی این است 
که معموال تولید و مصرف خدمات به صورت همزمان انجام می ش��ود 
اما این قاعده عمومیت ندارد و امکان تولید و مصرف برخی از خدمات 

به صورت مجزا وجود دارد. 
 خدمات با حفاظ��ت محکم: خدماتی که امکان تولید و مصرف آنها 

به صورت مجزا نیز وجود دارد.
 خدمات با حفاظت ضعیف: خدماتی که تولید و مصرف آنها به صورت 

همزمان رخ می دهد.
در حوزه ی فعالیت های اکتشاف و بهره برداری نفت هر 2 گروه خدمات 
با حفاظت محکم و با حفاظت ضعیف قابل مشاهده است. فعالیت های 
عملیاتی و میدانی اکتشاف و بهره برداری نفت در محدوده ی خدمات  1   انواع خدمات اطالعات محور بر مبنای میزان اطالعات محور بودن، میزان 

تماس با مشتریان و میزان تعامل با مواد

6 

 

 شوند: تقسيم مي 1گروه مطابق شكل 6به  هاشاخصاين محور بر مبناي خدمات اطالعات
  )ـLـپايين ـ وHـمحور بودن (باالاطالعات-
  )ـLـپايين ـ وHـ(باالميزان تماس با مشتريان -
 )ـLـپايين ـ وHـ(باالميزان تعامل با مواد -

  
با مواد محور بودن، ميزان تماس با مشتريان و ميزان تعاملمحور بر مبناي ميزان اطالعاتانواع خدمات اطالعات -1 شكل

  
  

محور قابـل مشـاهده   محور و اطالعاتگروه خدمات دانش 2برداري نفت هر هاي اكتشاف و بهرهفعاليت يدر حوزه
محـور و  خـدمات اطالعـات   يبـرداري نفـت در محـدوده   هـاي عمليـاتي و ميـداني اكتشـاف و بهـره     است. فعاليت

  ند.هستمحور خدمات دانش يت در محدودهبرداري نفهاي تحليلي و سطح باال در اكتشاف و بهرهفعاليت
فاظـت  حدسته خـدمات بـا    2اجراي آنها، خدمات به  يبندي ديگر از خدمات بر مبناي شيوهاساس يك تقسيم بر

صـرف  مبندي اين است كه معموال توليـد و  شوند. مبناي اين تقسيمتقسيم ميضعيف و خدمات با حفاظت محكم 
خـدمات   شود اما اين قاعده عموميت ندارد و امكان توليـد و مصـرف برخـي از   صورت همزمان انجام ميخدمات به

  صورت مجزا وجود دارد. به
  صورت مجزا نيز وجود دارد.: خدماتي كه امكان توليد و مصرف آنها بهمحكمخدمات با حفاظت -
  دهد.صورت همزمان رخ مي: خدماتي كه توليد و مصرف آنها بهضعيفخدمات با حفاظت -

قابـل  ضعيف و با حفاظت محكم گروه خدمات با حفاظت  2نفت هر برداري و بهرههاي اكتشاف فعاليت يدر حوزه
ضـعيف  خدمات با حفاظت  ينفت در محدودهبرداري و بهرههاي عملياتي و ميداني اكتشاف مشاهده است. فعاليت
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ب��ا حفاظت ضعیف )تولید و مصرف همزم��ان( و فعالیت های تحلیلی 
و س��طح باال در اکتشاف و بهره برداری نفت در محدوده ی خدمات با 

حفاظت محکم )تولید و مصرف مجزا( هستند.
بر مبنای یک تقس��یم بندی دیگر، خدمات بر اساس میزان پیچیدگی 
آنها به 2 گروه خدمات ساده و خدمات با سیستم های پیچیده تقسیم 
می شوند. خدمات با سیستم های پیچیده شامل محصوالت، سیستم ها، 
شبکه ها و زیرساخت های با هزینه ی باال، نیازمند مهندسی سطح باال، 
فناوری س��طح باال و سفارشی شده، هستند. مهم ترين ویژگیهایي كه 
مي توان براي خدمات با سیستم های پیچیده در نظر گرفت عبارتند از: 
سرمایه ای بودن، ارزش اقتصادی و رقابتی باال، دارا بودن ساختارهای 
پیچیده، چندبُعدی بودن عملکرد، فناوری س��طح باال، داشتن یک یا 
چند مش��تری خاص، تولید در یک ش��بکه همکاری، نیاز به دانش و 
مهارت زیاد، نیاز شدید به نرم افزار و نهایتا چرخه ی عمر طوالنی.]7[

در ح��وزه ی فعالیت ه��ای اکتش��اف و بهره برداری نفت ه��ر 2 گروه 
خدمات س��اده و خدمات با سیستم های پیچیده قابل مشاهده است. 
فعالیت ه��ای عملیات��ی و میدان��ی اکتش��اف و بهره ب��رداری نفت در 

محدوده ی خدمات س��اده و کمتر پیچی��ده و فعالیت های تحلیلی و 
س��طح باال در اکتش��اف و بهره برداری نفت در محدوده ی خدمات با 

سیستم های پیچیده می باشند.
بر اساس یک تقسیم بندی دیگر، خدمات بر مبنای میزان استانداردپذیر 
بودن و س��طح مهارت مورد نیاز به 4 گ��روه مختلف مطابق جدول2 
تقس��یم می شوند. بر این اس��اس هرچه خدمت قابل استاندارد کردن 
باشد، ش��ناخت ویژگی های خدماتی آن آسان تر است و هرچه سطح 
مهارت خدمت بیشتر باشد، شناخت ویژگی های خدماتی آن دشوارتر 

خواهد بود.
در ح��وزه ی فعالیت های اکتش��اف و بهره برداری نف��ت هر 4 گروه از 
خدمات مورد اش��اره قابل مش��اهده اس��ت. فعالیت ه��ای عملیاتی و 
میدان��ی اکتش��اف و بهره ب��رداری نفت در مح��دوده ی خدمات قابل 
اس��تاندارد و با مه��ارت پایین و فعالیت های تحلیلی و س��طح باال در 
اکتشاف و بهره برداری نفت در محدوده ی خدمات غیرقابل استاندارد 

و با مهارت باال می باشند8.
بر اساس یک تقسیم بندی دیگر که توسط جاكوال و همكاران)2017( 
ارائ��ه ش��ده اس��ت خدم��ات بر مبن��ای دو بُعد "ش��دت تم��اس" و 
"پيچيدگي ه��اي فناوران��ه" ب��ه 4 ن��وع مختل��ف مطاب��ق ش��کل2 
طبقه بندی ش��ده اند. ش��دت تماس، ش��امل تعامل با مشتري، شدت 
كار و سفارشي س��ازي اس��ت و پيچيدگي هاي فناورانه شامل شدت و 

پيچيدگي فناوري است.]8[
 خوش��ه ی اول، به عنوان خدمات روتين محور9 نام گذاري شده است. 
در این خوش��ه میزان پيچيدگي فناوري و ش��دت تماس پايين است. 
خدمات روتين از س��اير ان��واع خدمات، با كمتري��ن ميانگين مقادير 
در تم��ام پن��ج ويژگي تش��كیل دهنده ن��وع خدمات، يعني ش��دت 
فناوري، سفارشي س��ازي، تعامل با مش��تري،  شدت كار و پيچيدگي،  
متمايز مي ش��وند. بس��ياري از اين خدمات از استانداردسازي بااليي 
برخ��وردار بوده و ب��ا درجه ی بااليي از فرآيندهاي تكراري مش��خص 
شده اند. خدمات در اين خوشه، شامل تجارت عمده فروشي، امالك و 
مستغالت، خدمات حمل ونقل و تداركات، خدمات تعمير و نگهداري، 

بانكداري و بيمه است. 
 خوشه ی  دوم به عنوان خدمات فناوري محور10 نام گذاري شده است. 
اين دس��ته ش��امل خدماتي اس��ت كه داراي باالترين ميزان شدت و 
پيچيدگي فناورانه همراه با ش��دت تماس نس��بتا كم اس��ت. توصيف 
كيفي اين خدمات نش��ان مي دهد ك��ه اغلب، خدمات فني و خدمات 
مرتبط با محصول را ش��امل مي شوند. نمونه هايي از جمله مهندسي، 
 پش��تيباني فني، مديريت ان��رژي، خدمات فن��اوري اطالعات و انواع 

2   انواع خدمات از دیدگاه جاكوال و همکاران]8[ 

8 

 

عـد  و بخـدمات بـر مبنـاي د   ) ارائه شده است 2017بندي ديگر كه توسط جاكوال و همكاران(اساس يك تقسيم بر
 ،. شـدت تمـاس  انـد بنـدي شـده  هطبق 2نوع مختلف مطابق شكل 4به  "هاي فناورانهپيچيدگي"و  "شدت تماس"

هـاي فناورانـه شـامل شـدت و پيچيـدگي      سازي اسـت و پيچيـدگي  ل با مشتري، شدت كار و سفارشيشامل تعام
  ]8[.فناوري است

 
  
  
  
  
  

  
  

   ]8[انواع خدمات از ديدگاه جاكوال و همكاران -2 شكل
 
 

فناوري  پيچيدگيميزان وشه خگذاري شده است. در اين نام 9محورعنوان خدمات روتيناول، به يخوشه
مام پنج تر در س پايين است. خدمات روتين از ساير انواع خدمات، با كمترين ميانگين مقاديو شدت تما

شدت كار و  سازي، تعامل با مشتري،دهنده نوع خدمات، يعني شدت فناوري، سفارشيويژگي تشكيل
 يا درجهب وده وشوند. بسياري از اين خدمات از استانداردسازي بااليي برخوردار بمتمايز مي پيچيدگي،

الك فروشي، امشامل تجارت عمده ،اند. خدمات در اين خوشهبااليي از فرآيندهاي تكراري مشخص شده
  .استونقل و تداركات، خدمات تعمير و نگهداري، بانكداري و بيمه و مستغالت، خدمات حمل

كه  ماتي استگذاري شده است. اين دسته شامل خدنام 10محورعنوان خدمات فناوريدوم به يخوشه
يفي اين صيف كداراي باالترين ميزان شدت و پيچيدگي فناورانه همراه با شدت تماس نسبتا كم است. تو

هايي شوند. نمونهدهد كه اغلب، خدمات فني و خدمات مرتبط با محصول را شامل ميخدمات نشان مي
تلفن  خدمات و انواع مختلف پشتيباني فني، مديريت انرژي، خدمات فناوري اطالعات از جمله مهندسي،

 همراه از اين دسته است.
كار و  بااليي از شدت يگذاري شده است كه از درجهنام 11محورعنوان خدمات تعاملسوم به يخوشه

يزبان وشه ماما ميزان پيچيدگي فناورانه در آن پايين است. اين خ تعامل با مشتري برخوردار است،
ر ر نظدخدمات عالي  يعنوان كليد ارائهن كاركنان و مشتريان، بهخدماتي است كه تعامل شخصي بي

 فروشي، خدماتمراقبت از مشتري، خرده :هايي از اين خدمات عبارتند ازگرفته شده است. نمونه
 داري و تهيه غذا و همچنين مراكز تماس.خدمات هتل بهداشتي،

س
شدت تما

  زياد 
  كم

  3خوشه 
  محورخدمات تعامل

  1خوشه 
 محورات روتينخدم

  4خوشه 
 محور خدمات دانش

  2خوشه 
 محورخدمات فناوري

 كمزياد

 پيچيدگي فناورانه

 2    اطبقه بندی خدمات بر مبنای استانداردپذیر بودن و سطح مهارت

خدمات غیر استاندارد 
)سفارشی سازی مطابق با نیاز 

مشتری(
خدمات استاندارد

خدمات با سطح باالی مهارت 
)حرفه ای گرایی(

خدمات حرفه ای و فکری مثل 
خدمات مشاوره

شبه كاال مثل سیستم های هوشمند

خدمات با سطح مهارت 
متوسط و پایین

خدمات عملیاتی مثل خدمات 
اطالعاتی و ارتباطی

شبه كاال+بسته بندی ها+خدمات 
عملیاتی: خدماتی كه ظرفیت های 
تکنیکی را در اختیار مشتری قرار 

می دهند، مثل ماشین های خودپرداز 
بانک بسته بندی+خدمات دستی 

و عملیاتی مثل رستوران های 
زنجیره ای
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مختلف خدمات تلفن همراه از اين دسته است.
 خوش��ه ی س��وم به عنوان خدمات تعامل محور11 نام گذاري شده 
اس��ت ك��ه از درجه ی باالي��ي از ش��دت كار و تعامل با مش��تري 
برخوردار اس��ت،  اما ميزان پيچيدگي فناورانه در آن پايين اس��ت. 
اين خوش��ه ميزبان خدماتي است كه تعامل شخصي بين كاركنان 
و مشتريان، به عنوان كليد ارائه ی خدمات عالي در نظر گرفته شده 
اس��ت. نمونه هايي از اين خدمات عبارتند از: مراقبت از مش��تري، 
خرده فروش��ي، خدمات بهداشتي،  خدمات هتل داري و تهيه غذا و 

همچنين مراكز تماس.
 خوشه ی چهارم به عنوان خدمات دانش محور12 نام گذاري شده است 
كه نشان دهنده س��طح بااليي از پيچيدگي و شدت تماس است. آنها 
باالترين ميزان تعامل مش��تريان و سفارشي سازي و همچنين ميزان 
نسبتا بااليي از پيچيدگي و شدت فناوري را نشان مي دهند. خدماتي 
كه اين خوشه را تشكيل مي دهند عبارتند از: خدمات حقوقي، مشاوره 
كسب وكار، خدمات طراحي، خدمات پزشكي و خدمات حسابرسي كه 
معموال مش��تري محور هستند و در همكاري نزديك با مشتريان ارائه 

مي شوند.]8[
در حوزه ی فعالیت های اکتشاف و بهره برداری نفت هر 4 گروه خدمات 
فوق قابل مش��اهده اس��ت. فعالیت های عملیاتی و میدانی اکتشاف و 
بهره برداری نف��ت در محدوده ی خدمات روتین محور و تعامل محور و 

فعالیت های تحلیلی و س��طح باال در اکتش��اف و بهره برداری نفت در 
محدوده ی خدمات فناوری محور و دانش محور می باشند.

تقابل س��طوح مختلف فعالیت های اکتش��اف و بهره ب��رداری نفت با 
ان��واع مختلف طبقه بندی خدمات در جدول3 ارائه ش��ده اس��ت. در 
این جدول در س��مت راس��ت ماهیت فعالیت های مختلف اکتش��اف 
و بهره ب��رداری نفت بر مبن��ای طبقه بندی های مختل��ف در تقابل با 
رویکرده��ای مختل��ف طبقه بندی خدمات در س��مت چپ به صورت 
تحلیلی و بر مبنای ماهیت فعالیت های اکتش��اف و بهره برداری نفت 

قرار گرفته است.
جمع بندی این موارد، در مرحله ی اول تصدیق کننده ماهیت خدماتی 
فعالیت های اکتشاف و بهره برداری نفت است و در مرحله ی دوم نشان 
می دهد بر مبنای هر طبقه بندی که استفاده شود دامنه گسترده ای از 
تنوع خدمات در فعالیت های اکتش��اف و بهره برداری نفت وجود دارد. 
ام��ا در مجموع می توان این گونه برداش��ت کرد ک��ه خدمات فناورانه 
ح��وزه باالدس��تی صنعت نف��ت را می توان به 2 گ��روه کلی در قالب 
2 سیس��تم فناورانه تقسیم کرد که بر  اساس س��طح بندی چهارگانه 
ماهیت فعالیت ها، سطوح صفر و یک در یک گروه و سطوح دو و سه 

در گروه دیگر قرار می گیرند.
بر مبن��ای این نتای��ج به منظور تبیی��ن مفهوم فن��اوری در حوزه ی 
باالدس��تی صنعت نفت باید به بررس��ی ماهیت فن��اوری در حوزه ی 

   3    ماهیت فعالیت ها در اكتشاف و بهره برداری نفت و طبقه بندی

رویکردهای مختلف تحلیل خدمات به فعالیت ها در اكتشاف نفت بر ماهیت فعالیت ها در اكتشاف نفت
مبنای ماهیت آنها

ماهیت اجرایی 
فعالیت ها

سطح بندی چهارگانه
رویکرد دانش محور و ماهیت منطق فعالیت هاسطح بندی فناوری ماهیت فعالیت هاماهیت فعالیت ها

اطالعات محور

رویکرد 
پیچیده ـ ساده 

به خدمت

رویکرد 
استانداردپذیری و 

سفارشی سازی

رویکرد سطح 
مهارت

رویکرد جاكوال و 
همکاران

تصمیم گیري انتخاب 
سطح 3 بهینه سازيراه حل

فناوري هاي مرتبط با ارائه راه حل هاي 
فناورانه یکپارچه فناوري هاي مرتبط با 

یکپارچه سازي راه حل هاي فناورانه

 Integration and
automation

Automatic Control

خدمات 
دانش محور 
فناورانه نرم

خدمات دانش 
محور فناورانه 

سخت

خدمات 
با حفاظت 

سخت

خدمات با 
حفاظت نرم

خدمات با 
سامانه های 

پیچیده

خدمات ساده

خدمات با 
استانداردپذیری 

پایین

خدمات با 
استانداردپذیری 

باال

خدمات با 
مهارت سطح 

باال

خدمات با 
مهارت سطح 

پایین

خدمات فناوری 
محور

و دانش محور

خدمات روتین 
محور

و تعامل محور

تحلیل راه حل چند 
گزینه اي

سطح 2
تحلیل

فناوري هاي مرتبط با تحلیل و تفسیر 
اطالعات، تبیین مسئله و ارائه 

راه حل هاي فناورانه

Visualization
Analysis

پایش شناسایي 
مشکالت احتمالي

سطح 1
پایش

فناوري هاي مرتبط با پردازش داده و 
تولید اطالعات

 Data handling and
accessHLL

HLH

پاك سازي و آماده 
سطح0سازي داده

حسگرها/ چاه ها/ 
تاسیسات

جمع آوري، انتقال و 
مدیریت داده

فناوري هاي مرتبط با جمع آوري و 
ذخیره سازي داده

Telemetry
Measurement

مدیریت داده

انتقال داده

اندازه گیري داده
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خدمات پرداخته ش��ود. اما در ح��وزه ی مدیریت فناوری دیدگاه های 
مختلف��ی برای تمای��ز بین فن��اوری محصوالت مش��هود )کاالها( و 
نامش��هود )خدمات( وجود دارد که در ادامه به آن پرداخته می شود و 

سپس مفهوم فناوری در حوزه ی خدمات تبیین می شود.

5- رویکرده�ا یا پارادایم های فکری در مورد تبیین مفهوم فناوری در 
خدمات

در ح��وزه ی مدیریت فن��اوری دیدگاه های مختلفی ب��رای تمایز بین 
فناوری محصوالت مش��هود )کاالها( و نامشهود )خدمات( وجود دارد 

که در ادامه به آن اشاره می شود.

 رویکرد همگون سازی13 
این رویکرد و مطالعاتی که این رویکرد را دنبال می کنند بر این مبنا 
هس��تند که تمرکز باید بر مفهوم فناوری در حوزه تولید باش��د چون 
فناوری در تولید مرسوم و غالب است و فناوری خدمات کمتر مرسوم 
است و تئوری ها و مفاهیم توسعه یافته برای تبیین مفهوم فناوری در 
بخش های تولیدی برای خدمات هم قابل اس��تفاده هستند. بنابراین 
نیازی به توسعه مفاهیم جدید برای بخش خدمات نیست. در واقع از 
همان مفاهیم و مدل های توسعه یافته برای فناوری در تولید می توان 

برای فناوری در خدمات هم بهره برد. 

 رویکرد مجزاسازی14 
رجحان گونه های دیگری از فناوری غیر از صرف فناوری تولید. یعنی 
ماهیت فناوری متفاوت و مختص خدمات در این رویکرد مدنظر است. 
این رویکرد بر پایه این باور بنا ش��ده اس��ت که مفاهیم و ش��یوه های 
توسعه یافته برای فناوری در تولید برای بخش خدمات، قابل استفاده 
نیس��تند و باید ب��ر ویژگی های خاص خدمات تاکید ش��ود. تعریف و 
مفهوم فناوری در خدمات متفاوت و منحصربه فرد است و تئوری های 

مختص به تبیین فناوری در خدمات مورد نیاز هستند.

 رویکرد ترکیبی15 یا سیستمی16 
این رویکرد بر این باور است که تمایز قائل شدن میان کاال و خدمات 
و مفه��وم فناوری در هریک از آنها ج��واب نمی دهد. بنابراین مفهوم 
فن��اوری در خدمات و تولید را باید با هم مطالعه کرد. این رویکرد از 
این ای��ده که فناوری در تولید و خدمات نیازمند یکدیگر هس��تند و 
یکدیگر را تقویت می کنند، سرچش��مه گرفته است. این مهم به دلیل 
پذیرش این اس��ت که توس��عه فناوری خدمات مسائل مهمی )مانند 
اهمی��ت مش��ارکت مصرف کنن��ده( را که پیش از ای��ن در مطالعه ی 
فناوری کاالها در بخش های تولیدی مورد بی توجهی قرار می گرفتند 
را روش��ن می سازد، بنابراین یک نگرش جامع جهت مطالعه درباره ی 
مفه��وم فناوری نیاز اس��ت ک��ه همزمان به فناوری تولی��د و فناوری 

خدمات توجه داشته باشد.]10-11[
در راس��تای تبیین مفهوم فناوری در حوزه ی باالدستی صنعت نفت 
در این مقاله بر مبنای ش��ناخت موجود از خدمات حوزه ی اکتش��اف 
و بهره برداری نفت، رویکرد ترکیبی یا سیس��تمی همخوانی بیشتری 
با فناوری در حوزه ی اکتش��اف و بهره برداری نفت دارد که در بخش 

نتیجه گیری به آن پرداخته می شود.

6- ماهیت فناوری در حوزه ی خدمات )انواع فناوري هاي خدماتي( 
فناوري هاي کلیدی در حوزه ی خدمات بيش��تر در حوزه فناوري هاي 
نرم17 ك��ه مديريتي و اطالعات پايه18 هس��تند، مي باش��ند. بنابراين 
فناوري ه��اي نرم، كلي��د اصلي رقابت پذيري اقتص��ادي و فناورانه در 
حوزه ی خدمات هستند و موفقيت كنوني بنگاه هاي خدماتی متعالی 
و توس��عه يافته را مي توان به توسعه و تس��لط آنها بر فناوري هاي نرم 
نسبت داد. ماهیت فناوری نرم شامل دانش، مهارت، تکنیک و تجربه 
اس��ت. بر این اس��اس فناوری های کلیدی در بخش خدمات معموال 
دان��ش، تجربه و روش تولید و ارائه خدمت اس��ت. در مطالعات انجام 
شده، فناوري هاي كليدي در حوزه هاي مختلف خدمات، بيشتر از نوع 

دانش شخصي و ضمني كارکنان و فناوري هاي نرم است.

   4   نوع  شناسي انواع خدمات فناورانه حوزه ی باالدستی صنعت نفت 

شبکه همکارانقابلیت كلیديالگوي كسب وكارارزش پیشنهادي )سامانه خلق شده(

خدمات فناورانه 
نوع اول

خدمات فناورانه در مطالعات اكتشافي 
)زمین شناسي، ژئوفیزیک و ژئوشیمي( و 

مطالعات جامع مخزن و توسعه میدان 

 شركت های اپراتور، شركت های اكتشاف و تولید و
 شركت های پیمانکاري )جمع آوري داده، تحلیل و تولید

DMS 20)سناریو   
 جمع آوري، تحلیل، تفسیر داده ها و تهیه طرح جامع

)MDP( 21توسعه

نیروي انساني خبره،  كار بین رشته ای 
و تیمي، تعامل تنگاتنگ با كارفرما

یا تامین كنندگان نرم افزار،  سخت افزار،  
خدمات آزمایشگاهي و اندازه گیري در 

حوزه ژئوفیزیک، چاه آزمایي، چاه پیمایي و...

خدمات فناورانه 
نوع دوم

خدمات فناورانه در حفاري، روش هاي ازدیاد 
برداشت،  تکمیل چاه، نصب تاسیسات

شركت های خدمات میادین نفتی و شركت هاي مهندسي، 
)22EPC( تامین و ساخت

قابلیت طراحي و ارائه راه حل 
فناورانه، مهندسي سیستم

تامین كنندگان انواع تجهیزات فناورانه 
حفاري، تولید و خدمات دانشي  )مهندسین 

مشاور داخلي و خارجي(
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همچنين بررس��ی های میدانی نش��ان می ده��د فناوري هاي كليدي 
در حوزه ه��اي مختل��ف خدمات،  بيش��تر از انواع زير اس��ت كه قابل 
تقس��يم بندي به فناوري محصول )خدمات(، فناوري فرآيند و فناوري 

مديريتي هستند:]12[
 دانش و تجربه در كسب وكار )33درصد(

 روش طراحي و توليد خدمات )10درصد(
 مهارت هاي مديريتي )9درصد(

 اطالعات فنی و تخصصي )7درصد(
 مهارت هاي مالي )7درصد(

 سایر )34درصد(
ای��ن فناوری ها تمایل ب��ه اختصاصی محص��ول، اختصاصی فرآیند و 

اختصاصی مدیریت دارند.
فناوري هاي كليدي در خدمات، بيشتر از نوع مهارت هستند، بنابراين 
قاب��ل حفاظت توس��ط ثبت اخت��راع و يا كپي رايت نب��وده و بايد در 
این بنگاه ها و به وسيله اسرار تجاری )محرمانگي( حفاظت شوند. اين 
فناوري ها، به طور انحصاري، اختصاصی بنگاهي19 است كه مالكيت آن 
را در اختيار دارد. همچنين در بخش خدمات، دانش توليد خدمات و 
حل مساله در فرآيند توسعه،  بسيار مهم تر از داشتن ماشين آالت و يا 

ساير محصوالت فيزيكي فناورانه مي باشند.]13-14[
در بخش خدمات اطالعات محور نیز فناوری های کلیدی کامپیوترهای 
پر قدرت نیست بلکه سیستم های گردآوری، انتقال و تحلیل اطالعات 

است.
همچنین در حوزه ی ارائه ی خدمات با سیس��تم های پیچیده، فناوری 

متشکل از دو نوع دانش فناورانه و سازمانی است.
 دان��ش فناورانه ک��ه در افراد و تجهیزات به ص��ورت تئوری، اصول، 

الگوریتم، اطالعات آماری و... عجین شده است.
 دانش سازمانی که به ش��کل مدیریت پروژه، مکانیزم های تخصیص 

منابع و ساختارهای انگیزشی است.

7- نتیجه گیری
فن��اوری همواره نقش مهمی در حوزه ی باالدس��تی صنعت نفت ایفا 
کرده اس��ت و امروزه عالوه بر اینکه به یکی از ارکان اصلی کسب وکار 
در این عرصه تبدیل شده، عامل برتری رقابتی نیز محسوب می شود. 
در حوزه ی باالدستی صنعت نفت، کشورهای دارای منابع نفتی برای 
داش��تن  كنترل بر منابع نفتی خود به اکتساب موثر و جذب فناوري 
از طريق كش��ورهاي صاحب فناوری وابس��ته هس��تند. هر بحثي در 
خصوص اکتس��اب فن��اوري نيازمند درك ش��فاف از معناي حقیقی 

فناوری و به طور خاص مفهوم فناوري در حوزه ی باالدس��تی صنعت 
نفت است. 

بررس��ی ماهی��ت فعالیت ه��ای اکتش��اف و بهره ب��رداری به عن��وان 
فعالیت های خدماتی و طبقه بندی آنها بر مبنای رویکردهای مختلف 
طبقه بندی خدمات تاییدکننده خدماتی بودن فعالیت های این بخش 
اس��ت. همچنین از نظر رویکردهای موجود در خصوص تبیین مفهوم 
فناوری در ح��وزه ی خدمات، فناوری در حوزه ی باالدس��تی صنعت 
نفت با رویکرد ترکیبی یا سیستمی همخوانی بیشتری دارد. بنابراین، 
سيس��تم فناورانه مجموعه اي از فناوري هاست كه با يكديگر به صورت 
كاركردي و فيزيكي در ارتباط هستند و در آنها تركيبي از سخت افزار، 
نرم افزار،  مهارت و نيروي انس��اني براي انجام يك ماموريت و كاركرد 

عملياتي مشخص، وجود دارد. 
بر اساس اين تعريف سيستم های فناورانه مورد نياز حوزه ی باالدستی 
صنع��ت نف��ت را باي��د در قالب انواع بس��ته هاي خدم��ات فناورانه و 
دانش بني��ان تعريف كرد كه البته در ش��كل گيري آنه��ا تجهيزات و 
فناوري هاي پيش��رفته دخيل هس��تند. اين خدمات به 2 نوع تقسيم 

مي شوند:
1- خدم��ات فناورانه نوع اول: سيس��تم هایی ك��ه در قالب مطالعات 
كارفرمايي باالدس��تي نق��ش كليدي در مديريت مخ��ازن دارند. اين 
سيس��تم ها در بردارنده انواع فناوري هايي هستند كه در جمع آوري، 
تحليل و تفس��ير داده ك��ه در قالب انواع روش هاي اكتش��اف نفت و 
الگوس��ازي و شبيه سازي مخزن و بهبود برداش��ت نفت به كار گرفته 
مي ش��وند. اين سيستم ها بيش��تر ابعاد نرم دارند و به تصميم  گيري و 
برنامه ريزي براي ارزيابي و توسعه ميدان كمك مي كنند. فناوري هاي 
گوناگوني از قبيل انواع تجهيزات پيشرفته آزمايشگاهي و اندازه گيري 
)براي جمع آوري داده( و همچنين انواع نرم افزارهاي شبيه س��ازي كه 
در مطالع��ه جامع مخزن به كار گرفته مي ش��وند و توانايي ها و دانش 
تحليلي و تفس��يري براي به كارگيري اين داده ها در اين سيس��تم ها 

نقش دارند. 
2- خدمات فناورانه نوع دوم: سيستم هایی كه در قالب پروژه هاي 
خدمات��ي ب��ا به كارگي��ري ان��واع فناوري ه��اي حف��اري، توليد و 
بهره برداري )كه شامل انواع روش ها و فناوري هاي حفاري، ادوات 
و تجهيزات توليد،  تكميل چاه،  مشبك كاري، جلوگيري از رسوب، 
 تاسيس��ات و تجهيزات سطح االرضي، كمپرس��ورها و... مي شود.( 
انواع خدمات را در مراحل حفاري، توليد و ازدياد برداش��ت انجام 
مي دهند. ابعاد سخت افزاری در اين سيستم ها بسيار پررنگ است. 
ان��واع گوناگوني از اين سيس��تم ها در فرآيندهاي حفاري، توليد و 
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پانویس هاپانویس ها
1. Service- Oriented
2. Intangibility
3. Heterogeneity
4. Simultaneity
5. Perishability
6. Knowledge Based Services
7. Tools & Equipment Based Services

8. البته در موارد متعددی به علت هزینه های باالی فعالیت در حوزه ی باالدستی صنعت نفت، خدمات ساده نیازمند 
مهارت پایین نیز با مهارت باال به منظور اثربخشی هزینه انجام می شوند.

9. routine-intensive services
10. technology- intensive services
11. contact-intensive services

12. knowledge-intensive services
13. Assimilation
14. Demarcation
15. Syntheses
16. Systemic
17. Soft Technology
18. Information- based
19. Firm-Specific
20. Data Gathering. Modeling and Scenario Development
21. Master Development Plant
22. Engineering, Procurement and Construction

بهبود برداش��ت به كار گرفته مي شوند. در فضاي كسب وكار، انواع 
 )EPC( شركت هاي خدمات میادین نفتی و شركت هاي مهندسي
به طراحي و ارائه اين سيس��تم ها همت گماش��ته و ش��ركت هاي 
بهره بردار در طول اکتش��اف و بهره برداري از مخزن، از خدمات آن 

شرکت ها استفاده مي كنند. 
ب��رای تحقق توانمن��دی فناورانه در حوزه ی باالدس��تی صنعت نفت 
بايد س��بد مناس��بي از خدمات فناورانه ن��وع اول و خدمات فناورانه 
نوع دوم وجود داش��ته باش��ند تا به يك ديناميك مثبت رو به رش��د 
دس��ت پيدا كرد. اهميت اين تقس��يم بندي در سياس��ت گذاري هاي 
توس��عه ی فناوري حوزه ی باالدس��تی صنعت نفت بسيار مهم است و 
رشد متوازن اين دو حوزه مي تواند تضمين كننده پايداري و شكوفايي 
حوزه ی باالدس��تی صنعت نفت باشد. اين 2 نوع خدمات فناورانه در 
قال��ب 2 نژاد مختلف كس��ب وكار، توانمندی ه��ای فناورانه مكملي را 
براي پيش��برد حوزه ی باالدس��تی صنعت نفت فراهم مي آورند و هر 
يك در مس��ير رشد خود نيازمند زيس��ت بوم خاصي هستند كه بايد 
با سياس��ت گذاري هوش��مندانه آن را فراه��م آورد. جدول4 برخی از 

ویژگی های این 2 نوع خدمات فناورانه را ارائه می کند.

دس��تيابي به خدمات فناورانه و سيس��تم های خدمات��ی دوگانه فوق 
ع��الوه بر توانمندی فناورانه به توانمندی توليد اقالم، تجهيزات، مواد 
و ابزارهایی نياز دارد كه بايد در هر يك از اين سيس��تم هاي خدمات 
فناورانه به كار گرفته ش��وند. این تجهیزات و ابزارهای مختلف توسط 
بخش های صنعتی دیگری تامین می ش��ود که ماهيت محصول محور 
دارند و عمدتا جنس آنها ش��رکت های فناوري محوري است كه داراي 
قابليت طراحي و توس��عه ی محصول در زمينه ی تجهيزات و كاالهاي 
سرمايه اي )سخت افزاري و نرم افزاري( حوزه ی باالدستی نفت هستند 
و در واقع ش��بكه تامين تجهی��زات و ابزارهای مورد نی��از برای ارائه 

خدمات نوع اول و دوم هستند.
هر دو گروه خدمات فناورانه نوع اول و دوم بر هم تاثير متقابل دارند 
و هر دو با شرکت های تامین کننده تجهیزات بر هم تاثيرگذار هستند. 
کارهای زیاد بر روی فناوری های س��خت حوزه ی باالدس��تی صنعت 
نفت نش��ان داده اس��ت که تاثیر رقابتی جنبه ه��ای نرم تر فناوري از 
جنبه های س��خت تر آن، اهمیت بیش��تری دارن��د. بنابراین این نیاز 
احساس می شود که در آینده بر جنبه های نرم تر فناوري در حوزه ی 

باالدستی صنعت نفت تاکید بیشتری شود.


