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ضرورت توجه به الزامات بخش تحقيقات و 
چرخه عمر فن آورى در مديريت پژوهش و فن آوري

طي ســال هاي گذشــته در بخش پژوهش و 
فن آوري صنعت نفت تحوالت متعددي اتفاق 
افتاده اســت؛ تدويــن و ابــالغ نظام نامه جديد 
پژوهــش، فن آوري و نــوآوري وزارت نفت، 
اولويت بنــدي و انجــام طرح هاي پژوهشــي، 
تشكيل شــوراي انتقال فن آوري، شوراي عالي 
افزايش توان داخل، تجاري سازي فن آوري، از 
ايده تا بازار، كنسرسيوم ازدياد برداشت و... اما با 
ديدن اين اتفاقات سؤالي به ذهن متبادر مي شود: 
آيا در نظــام مديريت پژوهــش و فن آوري به 
الزامات متفاوت بخش تحقيقات و چرخه عمر 

فن آوري توجه دقيقي صورت مي گيرد؟
توضيــح آنكــه فــن آوري (تكنولــوژي) 
را مي تــوان بــه معنــاي مجموعــه دانش ها، 
فرآيندهــا، ابزارهــا، روش ها و سيســتم هاي 
به كار رفته در ســاخت محصــوالت و ارائه 
خدمات جهت ايجــاد ارزش افزوده تعريف 
كرد. بــه عبــارت ديگر فــن آوري عنصري 
از سيســتم توليدي و دانشي اســت كه براي 
ســاخت كاالها، ارائه خدمات و بهبود نحوه 
اســتفاده از منابع محدود و باارزش اســتفاده 

مي شود. فارغ از نحوه به كارگيري، فن آوري 
نتيجــه و پيامــد تحقيقــات، توســعه دانش و 
فعاليت تحقيق و توسعه است. فعاليت تحقيق 
و توســعه يعني كاربردي كردن علوم پايه از 
طريق تبديل دانش علمي به دانش فني جهت 
انجــام وظايف عملي و فني. بنابراين موفقيت 
كشــور در رشــد و پيشــرفت صنعتي وابسته 
بــه موفقيــت در زمينه فعاليت هــاي تحقيق و 
توسعه اســت. صنعت نفت نيز به عنوان يكي 
از زيربخش هاي اساسي اقتصاد كشور از اين 

بحث مستثني نيست.
هر فــن آوري داراي چرخه عمرى اســت 
كه به صورت يك منحني ترســيم مي شود و 
شــامل دوره هاي تحقيق و توسعه (علم پايه و 
كاربردي)، رشد (تجاري سازي)، بلوغ (نفوذ 
و توســعه بازار) و درنهايت دوره افول است. 
فن آوري توليد شــده (اعم از دانش، فرآيند، 
محصول، روش و سيستم) در دوره بلوغ خود 
به كاربرد حداكثري در بازار رســيده و پس 
از آن منحنــي جهت نزولــي در پيش گرفته 
و كاربرد آن كاهش مي يابد كه اين قســمت 

مرحله افــول فــن آوري ناميده مي شــود. به 
عالوه در توليد فن آوري، چهار مؤلفه اساسي 
نقــش دارند كــه كليه عمليات ســازماندهي 
و مديريت بــراي اداره نهادهــاي درگير در 
فعاليت تكنولوژيكي در محــدوده آنها قرار 

مي گيرند:
الف) سخت افزار: شامل ابزار، ماشين آالت 

و تجهيزات سخت افزاري
ب) انسان افزار: تجربيات، مهارت ها، دانش 
و خالقيــت متبلــور در مديران، مهندســان، 

تكنسين ها، كارگران و ...
ج) اطالع افزار: اطالعات، اسناد و مدارك 
گوناگون جهــت كاربرد در توليد فن آوري؛ 
شــامل رويه ها، نظريــات، شــرح فرآيندها، 

دستورالعمل ها و مجموعه نرم افزارها
د) ســازمان افزار: فــن آوري تجســم يافته 
در نهادهــا؛ شــامل ســاختارها، دانشــگاه ها، 
دانش بنيــان،  شــركت هاي  پژوهشــگاه ها، 

كارگاه ها، كارخانه ها و آزمايشگاه ها و ...
البته از نگاه ديگر، مؤلفه نخست سخت افزار 

و سه مؤلفه بعدي نرم افزار ناميده شده اند.

محمد محمدي پور
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فــن آوري  و  پژوهــش  فعاليت هــاي  در 
صنعت نفت، داشــتن ديدگاه صحيح،توجه به 
مؤلفه هاي اساسي فوق و چرخه عمر فن آورى 
حياتي بوده و كليــات مديريت فن آورى بايد 
به تمامي مديــران، كارشناســان و فعاالن اين 
بخش آموزش داده شــود. بــا دقت در چرخه 
عمر فن آوري و مؤلفه هاي اساسي آن مي توان 
به ريشــه نگاه ويژه مديــران عملياتي و مياني 
صنعت نفت به فن آوري به عنوان يك فعاليت 
جنبي پي برد. در فعاليــت روزمره و عملياتي، 
فن آوري بلوغ يافته (اعم از دانش ها، فرآيندها، 
خدمــات، كاالهــا و تجهيزات و سيســتم ها) 
استفاده مي شوند. اما بخش تحقيق و توسعه در 
مراحل ابتدايي چرخه عمر فن آوري است؛ در 
حالي كه مديران عملياتي در شرايط تحريم به 
دنبال تهيه كاالها و تجهيزات جاري مورد نياز 
هســتند، تحقيق و توسعه در كوتاه مدت عمالً  
مشــكالت روزمره و جاري بخش  عمليات را 
حل نمي كند. حل مشكالت جاري بخش هاى 
عملياتي منوط به بومي ســازي ساخت كاالها 
و تجهيــزات (داراي فــن آوري بلــوغ يافته) 
اســت كــه به طور عمــده از طريق مهندســي 
معكــوس و در كارخانه ها صــورت مي گيرد؛ 
بومي ســازي يك فعاليت هزينه بر، ســنگين و 
عملياتي اســت و به احتمال زياد در ميان مدت 
پس از توليد، فن آوري مدنظر شــروع به افول 
خواهد كــرد و فن آوري هاي جديد جاي آن 
را خواهد گرفت. فعاليت بومي ســازي نيازمند 
ساختار، اختيارات، مقررات و دستورالعمل ها، 
بودجــه و مديريت مجزاي از فعاليت تحقيق و 
توسعه است. زيرا مؤلفه هاي «بومي سازي يك 
فن آوري بالغ» شــامل سخت افزار، انسان افزار، 
اطالع افزار و ســازمان افزار كامــًال متفاوت از 

مؤلفه هاي توسعه فن آوري است.
در حــال حاضــر ســازمان هاي عملياتي بر 
اســاس ديدگاهي نامناســب از چرخه عمر و 
مؤلفه هــاي فن آوري بــراي بــرآورده كردن 
نيازهــاي جــاري خــود در زمينــه كاالهــا و 

تجهيــزات به دانشــگاه ها (مركز علــوم پايه و 
بنياني) و پژوهشگاه ها (مركز علوم كاربردي) 
روي آورده انــد و با اين روش بديهي اســت 
كه نتيجه اي نگرفته و از زمينه تحقيق و توسعه 
روي گردان مي شــوند. حتي در صورت انجام 
فعاليت تحقيق و توسعه و خلق يك فن آوري 
جديــد (نظير دانش، فرآينــد، خدمات، كاال، 
تجهيزات و سيســتم جديد)، بــه علت تفاوت 
ماهوي، فن آوري جديد قابل نفوذ و انتشار در 
محيط عملياتي نبوده و در مديريت پژوهش و 
فن آوري بايگاني مي گردد؛ چراكه فن آوري 
مورد نياز محيــط عملياتي به كاال و تجهيزات 
جــاري منحصــر شــده و تنها شــركت هاي 
دانش بنيان و كارخانه هاي ســاخت توان توليد 
اين گونــه فن آوري را خواهند داشــت. با اين 
ديدگاه، اعتبارات محــدود اختصاص يافته به 
تحقيق و توســعه، در اختيــار مديران عملياتي 
قرار مي گيــرد. حال آنكه نيــازي به خروجي 
فعاليت پژوهش و فــن آوري ندارند. پژوهش 
و توســعه يك فعاليت دانش محــور متعلق به 
آينده ســازمان بــوده و بايد اعتبــارات آن در 
ساختار و سازمان واحدي (براي مثال پژوهش 
و فن آوري شــركت هاي اصلي) بــر نيازها و 
اولويت هــاي فن آورانه آتي ســازمان متمركز 
شــود. بنابرايــن توزيع اختيــارات و اعتبارات 
محــدود پژوهــش در بخش هاي گســترده و 
مختلــف ســازمان (شــركت هاي فرعــي) بر 
مبناي ديدگاهي نادرســت منجربه نتيجه اي در 
حوزه تحقيق و توســعه نخواهد شد. هم چنين 
زيرســاخت ســازماني، ســاختاري، مقرراتي، 
انســاني و اعتباراتي (يا همان مؤلفه هاي اصلي 
مديريت پژوهش و فن آوري) بخش تحقيق و 
توسعه كامًال متفاوت از بخش عملياتي، اجراي 
پروژه  ها و يا ساخت داخل بوده و اين بخش ها 
را نمي توان به طور يكسان و مشابه مديريت و 
اداره كــرد. به عنوان مثال زمان بندي، مقررات 
و پرداخــت اعتبــارات اجــراي يــك طــرح 
پژوهشــي كامًال متفاوت از اجراي يك پروژه 

اجرايي اســت. حاصل آنكه در نظام پژوهش، 
فن آوري و نوآوري وزارت نفت نيازمند نگاه 
دقيق تــر و صحيح تري به فن آوري و توســعه 
همــه بخش هاي مــورد نياز تحقيق و توســعه 
شامل انسان افزار، اطالع افزار و سازمان افزار (به 
صورت متمركز) هســتيم و با توجه به الزامات 
تحقيــق و توســعه، اين بخــش بايد از ســاير 

بخش هاي سازماني مجزا درنظر گرفته شود.

جمع بندي و نتيجه گيري
 در نظــام پژوهــش، فــن آوري و نــوآوري 
وزارت نفت، نگاه دقيق تر و صحيح تر به فن آوري 
(مؤلفه هــاي اساســي و چرخه عمر فــن آورى) 
حياتي بوده و كليــات مديريت فن آورى بايد به 
تمامي مديران و كارشناســان و فعاالن اين بخش 

آموزش داده شود.
 در نظــام پژوهــش، فــن آوري و نــوآوري 
وزارت نفت نيازمند توسعه همه بخش هاي مورد 
نياز تحقيق و توسعه شامل انسان افزار، اطالع افزار 

و سازمان افزار هستيم.
 از آنجا كه فعاليت تحقيق و توسعه، نيازمند 
الزامات سازماني، ساختاري، مقرراتي، انساني و 
اعتباراتي ويژه اي اســت، اين بخش بايد مجزا و 
كامًال متفاوت از بخش عملياتي، اجراي پروژه  ها 
يا ساخت داخل ديده شده و ساختار، اختيارات، 
مقررات، دستورالعمل ها و اعتبارات مورد نياز در 

اختيار آن قرار داده شود.
 فعاليــت بومي ســازي كاالهــا و تجهيزات 
جاري، نيازمند ســاختار، اختيــارات، مقررات و 
دستورالعمل، بودجه و مديريت مجزاي از فعاليت 

تحقيق و توسعه است.
 در وضعيــت كنونــي، هزينه كــردن جزئي 
اعتبارات، منجر به نتيجه مدنظر تحقيق و توســعه 
نشــده و اختيارات و اعتبارات پژوهش و توســعه 
مرتبــط با مقوالت دانش محــور و متعلق به آينده 
سازمان بايد در ساختار و سازمان واحد (پژوهش 
و فن آوري شركت هاي اصلي) متمركز شده و به  
نيازها و اولويت هاي فن آورانه آتي سازمان بپردازد.


