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مفهوم نوین قابلیت های دینامیکی )پویا( در مدیریت بخش باالدستی و تجارت 
اکتشاف و تولید نفت و گاز

 Dynamic پویـــا   قابلیت هـــای  چارچـــوب 
Capabilities مفهومـــی نویـــن در عرصـــه ی 
بـــاالی  ســـطح  و  پرســـرعت  بازارهـــای 
ــت  ــت و گاز اسـ ــتی نفـ ــه ی باالدسـ فن آورانـ
ـــاء مفهـــوم چاالکـــی  کـــه اساســـاً توســـعه و ارتق
ــه ی مدیریـــت ایـــن  ــتراتژیک را در عرصـ اسـ
ـــی  ـــد تداع ـــاف و تولی ـــارت اکتش ـــع و تج صنای

می کنـــد.
ـــران  ـــی و مدی ـــران عملیات ـــزاره مدی ـــن گ در ای
تصمیم گیـــران  به عنـــوان  ارشـــد  عامـــل 
ــا  ــی بـ ــر رویارویـ ــئولیت خطیـ ــدی، مسـ کلیـ
چالش هـــای فـــراروی بـــازار تقاضـــا و منابـــع 
انـــرژی را بـــر عهـــده دارنـــد. بازیگـــران 
اصلـــی ایـــن بـــازار، فن آوری هـــای نـــو، 
منابـــع نامتعـــارف، رقابت پذیـــری شـــدید، 
مشـــارکت جهانـــی در اســـتفاده از منابـــع در 
دســـترس ایـــن صنعـــت و درکـــی واقع بینانـــه 
از ریســـک های محیـــط زیســـتی هســـتند.

بـــرای  اصلـــی  دینامیکـــی  قابلیـــت  ســـه 
خصوصـــی- و  دولتـــی  شـــرکت های 
ایـــن عرصـــه و  بین المللـــی باالدســـتی در 
تجـــارت اکتشـــاف و تولیـــد عبارتنـــد از:
  پیشـــرفت دووجهـــی؛ هـــم در بلـــوغ و 
ــدگاری در  ــور و مانـ ــم در ظهـ ــل و هـ تکامـ

ــازار بـ
  قابلیـــت مدیریـــت اکوسیســـتمی تجـــارت 

باالدســـتی
  مدیریـــت ســـالمت، ایمنـــی و حراســـت از 

HSSE محیـــط زیســـت

بدینســـان مفهـــوم قابلیت هـــای دینامیکـــی، 
اســـتراتژیکی  روشـــمندی های  از  اســـتفاده 
ـــع باالدســـتی  اســـت کـــه نقطـــه ی عطـــف صنای
ـــرد.  ـــکل می گی ـــور آن ش ـــول مح ـــروزی، ح ام
ــازی،  ــا در جهـــت یکپارچه سـ ــن قابلیت هـ ایـ
ســـاخت و بازســـازی توانایی هـــای داخلـــی و 

ـــب  ـــتی، متناس ـــازمان باالدس ـــک س ـــی ی خارج
بـــا شـــرایط بـــازار و قدرتمنـــد شـــدن آن 
بـــه کار می رونـــد. قابلیت هـــای دینامیکـــی بـــا 
 )Ordinary Capabilities( ـــادی ـــای ع قابلیت ه
فـــرق دارنـــد و ســـازمان را قـــادر می کننـــد تـــا 
ــک،  ــت ریسـ ــا و مدیریـ ــکار فرصت هـ در شـ
بهتریـــن عملکـــرد رقابت پذیـــر و توانمنـــد 
را داشـــته باشـــند. ایـــن مهـــم به خصـــوص 
تجـــارت  و  بین المللـــی  همکاری هـــای  در 

ــرد. ــکل می گیـ ــتمی شـ اکوسیسـ
در واقـــع ایـــن مفهـــوم یـــک فرا-فرآینـــد 
هـــم آوازی  جهـــت  در   Meta-Processes
ضـــروری  فرآیندهـــای  از  مجموعـــه ای 
اســـت کـــه منجـــر بـــه یـــک عملکـــرد برتـــر 
ـــن  ـــا ای ـــتی ب ـــش باالدس ـــران بخ ـــود. مدی می ش
ـــرعت و  ـــازاری پرس ـــا ب ـــی ب روش در رویاروی
رقابتـــی، بـــه چاالکـــی می تواننـــد فرصت هـــا 
را شـــکار کـــرده و ریســـک تجـــارت اکتشـــاف 

و تولیـــد را کاهـــش دهنـــد.
ـــدار،  ـــی پای ـــی و غیرمال ـــای مال ـــاد ارزش ه ایج
ارتقـــاء ســـود و ایمنـــی، افزایـــش ذخایـــر 

هیدروکربنـــی و میـــزان تولیـــد متناســـب بـــا 
ــی  ــم خروجی هایـ ــتریان از اهـ ــای مشـ تقاضـ
اســـت کـــه بـــا ایجـــاد ایـــن مفهـــوم جایـــگاه 
ـــن  ـــازار تعیی ـــتی را در ب ـــازمان باالدس ـــک س ی

می کننـــد.
در ایــن فرا-فرآینــد ســه رکــن هدایت گــری، 
بــه  منجــر  یادگیــری  و  یکپارچه ســازی 
ــان  ــوند. بدین س ــکل می ش ــر ش ــی تغیی خروج
 Asset Orchestration مفهــوم متعالــی تجــاری
یــا هم نــوازی دارایی هــا در راســتای ارتقــاء 

ســازمان شــکل می گیــرد.
در  فرا-فرآینــد  ایــن  کــه  گفــت  می تــوان 
از  مدیریتــی  ارکستراســیون  واژه ی  تبییــن 
 ، Sensing ــنجش ــی درک و س ــل اساس مراح
ســپس  و   Seizing درآوردن  تصــرف  بــه 
ــذرد. ــردن Transformation می گ ــل ک تبدی

و  تنهـــا  کـــه  اینســـت  اساســـی  نکتـــه ی 
در  می تواننـــد  تجـــاری  مدل هـــای  تنهـــا 
ــاد ارزش متفـــاوت و تکویـــن  ــاء و ایجـ ارتقـ
باشـــند.  قابلیت هـــای دینامیکـــی کارســـاز 
ـــتراتژیک  ـــن روش اس ـــراز ای ـــان و از ف بدین س
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ــود  ــل می شـ ــاز و کاری حاصـ ــی، سـ مدیریتـ
ــمین  ــد تضـــ ــرا فرآینــــــ ــوان آنـ ــه می تـ کـ
 Signature Practice شـــده یـــا امضـــاء شـــده
 Best ـــرد ـــن عملک ـــوم بهتری ـــا مفه ـــه ب ـــد ک نامی
Practice متفـــاوت اســـت؛ چراکـــه یـــک 

مـــدل تجـــاری تضمیـــن شـــده اســـت.
 ،Ordinary ـــادی ـــای ع ـــه قابلیت ه ـــم ک می دانی
ـــزار  تلفیقـــی از مهـــارت پرســـنلی، تجهیـــزات، اب
و در نهایـــت فرآیندهـــای تعریـــف شـــده اند 
ــاً  ــا و صرفـ ــا و راهنماهـ ــا آئین نامه هـ ــه بـ کـ
بـــرای انجـــام یـــک کار پشـــتیبانی می شـــوند 
و اگـــر به خوبـــی انجـــام گردنـــد منجـــر بـــه 
ــن  ــد. ایـ ــد شـ ــک Best Practice  خواهنـ یـ
ماهیـــت  در  کـــه  )همان طـــور  روش هـــا 
شـــرکت های  یـــا  NOC هـــا  مدیریـــت 
از  هـــم  بیشـــتر  و  می بینیـــم  نفـــت  ملـــی 
 Out Source منابـــع خارجـــی، اخـــذ یـــا 
ــی  ــت دولتـ ــوص در ماهیـ ـــده اند( به خصـ ش
عملکـــرد  یـــک  واقـــع  در  قابل خریدنـــد؛ 
جمـــع آوری و آنالیـــز مســـتمر اطالعـــات 
هســـتند کـــه در اهدافـــی کوتاه مـــدت یـــا 

بلندمـــدت تعبیـــه شـــده اند.
ـــا عملکـــرد امضـــاء  ـــا Signature Practice ی ام
شـــده متفـــاوت اســـت؛ بدیـــن ترتیـــب کـــه 
مدل هـــای تجـــاری متفـــاوت را از لحـــاظ 
ـــازار،  ـــرایط ب ـــه ش ـــته ب ـــتمر و بس ـــری مس یادگی
پیشـــینه و اســـتعداد ســـازمانی بـــه کار گرفتـــه 
و به پیـــش می رانـــد و بنابرایـــن خریدنـــی 

نیســـت و بایـــد ســـاخته شـــود.
به عبـــارت دیگـــر ایجـــاد رقابتـــی پایـــدار بـــا 
ـــا محیـــط  ـــق و هم خـــوان ب یـــک اســـتراتژی دقی
ــن  ــوآوری عجیـ ــا نـ ــه بـ ــت کـ ــارت اسـ تجـ
و  هم ســـنگی  درســـت  اینجـــا  می باشـــد. 
ـــتراتژی  ـــا اس ـــی ب ـــای دینامیک ـــق قابلیت ه تطاب
تجـــاری مطـــرح اســـت؛ به طـــوری کـــه ایـــن 
قابلیت هـــا اجـــازه می دهنـــد تجـــارت بـــه 

ســـهولت انجـــام شـــود.
رصـــد  بـــا  همـــواره  مدیـــران  بنابرایـــن 
ـــردن  ـــت کار ک ـــدات، درس ـــا و تهدی فرصت ه
ـــد.  ـــج می کنن را در راســـتای کار درســـت تروی
ــر  ــا مدیـ ــد بـ ــران ارشـ ــی مدیـ ــه هم نوایـ البتـ

اجرایـــی بســـیار مهـــم بـــوده و از یـــک تیـــم 
شـــکل  کلیـــدی  توســـعه های  مدیریتـــی 
خالصـــه ی  زیـــر  جـــدول  در  می گیـــرد. 
ــادی و  ــت عـ ــوع قابلیـ ــن دو نـ ــه ی ایـ مقایسـ

ــت. ــده اسـ ــه شـ ــی ارائـ دینامیکـ
قابلیت هــای  تجدیــد  وجــود  بــا  بنابرایــن 
در  پوســت اندازی  و  درون ســازمانی  عــادی 
شــرکت ملــی نفــت )کــه ایــن روزهــا مدنظــر 
ــرار  ــد ق ــران ارش ــرم و مدی ــل محت ــر عام مدی
گرفتــه و البتــه جــای تقدیــر دارد(، توجــه 
ــوع دیگــری  ــه ن همــه ی دســت اندرکاران را ب
از قابلیت هــای صنعــت باالدســتی نفــت و گاز 
در عرصــه ی جهــان امــروزی جلــب می کنیــم:

قابلیت پویاقابلیت عادی                                             موضوع 

تناسب میان فرصت فنی-تجاری و تقاضابازده فنی در توابع تجاری                هدف             

درک و سنجش، تصرف، تبدیلعملیات، ادارات، تصدی دولتی               ارکان ثالثه     

Best PracticeSignature Practice                               سطح قابلیت

کار درست را انجام دادنکار را درست انجام دادن                         پیش نیاز

غیرقابل تقلیدنسبتاً تقلیدی                                      تقلیدپذیری

نوآوری و ساختخرید یا ساخت                                    به دست آوری

تکاملیفنیشایستگی
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