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عرصه ی کسب و کار بين المللي در حوزه ی باالدستی صنعت نفت به حوزه اي با رقابت مبتني بر فن آوری و نوآوري تبديل 
ش��ده و حضور رقابت پذير بازيگران در اين محيط نيازمند حصول شايس��تگي هاي فن آورانه اي است که فراهم کننده ی 

مزيت رقابتي در پاسخ به چالش هاي حوزه ی باالدستي صنعت نفت باشد.
در فضاي رقابت مبتني بر فن آوری و نوآوري هيچ بازيگري نمی تواند بدون اتکا به خويشتن برای توسعه ی شايستگی های 
فن آورانه رقابت پذبر آماده باشد. بنابراين راه حل بنگاه ها براي اکتساب فن آوری و دستيابي به موقعيت هاي جديد کسب 
و کار، ورود به مس��ير پرپيچ و خم پژوهش و فن آوری اس��ت. از اين رو مديريت پژوهش و فن آوری در چنين محيطی 
اهمي��ت حيات��ی می يابد و ب��ا توجه به نقش منحصربه فرد پژوه��ش و فن آوری در رقابت پذيری ش��رکت هاي فعال در 
محيط هايی که رقابت مبتني بر فن آوری و نوآوري دارند، اتخاذ رويکرد راهبردي به مديريت پژوهش و فن آوری الزامي 
است. بر اين اساس مزيت رقابتی شرکت های فعال در حوزه ی باالدستي صنعت نفت توانايی جامع و فوق العاده ی آنها 
در مديريت راهبردي پژوهش و فن آوری جهت حصول شايس��تگي هاي فن آورانه اس��ت. جهت تبيين اين موضوع در 
مقاله ی حاضر ابتدا محيط کس��ب و کار حوزه ی باالدس��تي صنعت نفت و ماهيت رقابت در آن تحليل شده و بر مبنای 
آن عامل برتری در عرصه ی رقابت مبتنی بر فن آوری نوآوری و مسير حصول به آن تشريح شده است. سپس مديريت 
راهبردی پژوهش و فن آوری به عنوان مزيت رقابتی ش��رکت های فعال در حوزه ی باالدس��تی صنعت نفت تبيين و در 

نهايت نتيجه گيری شده است.
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امروزه بنگاه هاي فعال در حوزه ی باالدستي صنعت نفت )به خصوص 
بنگاه هایی که در س��طح بين المللي حضور دارند( رقابت شدیدی دارند. 
با توجه به روند سريع گسترش حيطه و شدت رقابت در ميان بازيگران 
حوزه ی باالدستي صنعت نفت، بررسي محور رقابت، شناسايي و تبيين 
مزيت رقابتي در سطح بنگاه در اين حوزه يكي از دغدغه هاي جدي در 
راس��تاي كمك به اتخاذ راهبردهاي مطلوب توسط بازیگران اين حوزه 

است.
بازيگران حوزه ی باالدس��تي صنعت نفت جهت اجراي مأموريت خود 
بايد خلق مستمر مزيت رقابتي را مورد توجه قرار دهند؛ چراکه نیازمند 
تحليل ه��اي راهبردي جهت تبیی��ن مزیت رقابتی در این س��ازمان ها 
هس��تند. شدت پويايي محيط كسب و كار در حوزه ی باالدستي صنعت 
نفت  موجب ش��ده چگونگي كسب و حفظ موقعيت رقابتي برتر در اين 
عرصه ی صنعتي به عنوان چالش اساس��ي مديران بنگاه ها مطرح گردد 
]1[. بر این اس��اس تمرکز مقاله ی حاضر بر شناس��ايي و تبیین مزيت 
رقابتي در حوزه ی باالدس��تي صنعت نفت است و سئوال اصلي اینست 
که: مزيت رقابتي در س��طح ش��ركت هاي فعال در حوزه ی باالدس��تي 

صنعت نفت چيست؟
محي��ط رقابتي حوزه ی باالدس��تي صنعت نفت در قرن 21 وضعيتي 

كاماًل متفاوت نسبت به شرايط حاكم در قرن بيستم خواهد داشت. 

ش��واهد حاکی از آنست كه اساس شكل گيري فضاي نوين رقابتي در 
حوزه ی باالدس��تي صنعت نفت دانش و فن آوری است و پاسخگويي به 
دغدغه هاي آتی صنعت مس��تلزم ارائه ی راه حل هايی یکپارچه مبتني بر 
فن آوری اس��ت. در نتیجه موفقيت در صحنه ی رقابت در اين عرصه بر 
اس��اس توان كسب مزيت ناشي از جس��تجوي فرصت هاي جديد خلق 
ارزش در كس��ب و كاره��اي مبتني ب��ر فن آوری خواهد ب��ود. بنابراين 
اس��اس بحث در خصوص مزيت رقابتي در اين حوزه با مفاهيم نوآوري 
و كارآفريني فن آورانه عجين ش��ده است. پس باید به مفاهيم نوآوري و 
كارآفريني فن آورانه به عنوان قلب مزيت رقابتي در حوزه ی باالدس��تي 

صنعت نفت محوريت بخشيد ]2[.
اين مقاله تالش دارد با تمركز بر شناس��ایی مزيت رقابتي در حوزه ی 
باالدس��تي صنعت نفت در جهت ارائه ی پاسخی علمي براي اين چالش 
اساسي قدم بردارد و بنابراين موضوع اصلي آن ارائه ی تحليلی راهبردي 
جهت تبيين مزيت رقابتي در حوزه ی باالدس��تي صنعت نفت در سطح 
بنگاه تعيين ش��ده اس��ت. براي آن در ادامه ابتدا رقابت و مزيت رقابتي 
تعريف مي شود. سپس تحليلي بر محيط كسب وكار حوزه ی باالدستي 
صنعت نفت و ماهيت رقابت در اين بخش ارائه خواهد ش��د. پس از آن 
عام��ل برتری در عرصه ی رقابت مبتنی بر فن آوری و نوآوری و مس��یر 
حصول به آن تش��ریح می گردد. س��پس مدیری��ت راهبردی پژوهش و 
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فن آوری به عنوان مزیت رقابتی ش��رکت های فعال در حوزه ی باالدستی 
صنعت نفت تبیین گردیده و در نهایت نتیجه گیری می شود.

1- رقابت و مزیت رقابتي
مهم تری��ن عنصر مبنایی در بازار )یعن��ی محِل تقابل عرضه و تقاضا( 
رقابت اس��ت. رقابت یعنی گروهی برای دست یابی به امكانات اقتصادی 
با یكدیگر مبارزه كنند و هر كدام در پیش��ی گرفتن از دیگران بكوشد. 
رقابت باعث می ش��ود بنگاه ها برای تداوم کسب و کار خویش، به صورت 
پایدار تالش کنند. این تداوم کسب و کار با داشتن مزيت رقابتي بنگاه 

در خلق ارزش براي مشتريان حاصل مي شود ]3[.
ب��ا توجه ب��ه اهميت و نقش ج��دي مبحث رقابت و مزي��ت رقابتي، 
صاحب نظ��ران تعاري��ف متع��ددي براي مزي��ت رقابتي ارائ��ه کرده اند 
ك��ه به طور كل��ي از منظر محتوا تا حدود زيادي ش��بيه به یکدیگرند و 
اختالفات عمدتاً در خصوص نحوه و فرآیند ش��كل گيري آنست. بررسي 
تعاريف مختلف نش��ان مي دهد تمركز اصلي س��ازه ی مزيت رقابتي، بر 
داش��تن برتري نس��بت به رقبا در يك يا چند عامل از عوامل مورد نظر 

مشتري است ]4[.
بر اس��اس یکی از تعاریف، مزيت رقابتی، عامل یا تركيبي از عواملی 
اس��ت كه یک سازمان را در محيطی رقابتي، موفق تر از ساير سازمان ها 
خواهد کرد و اجازه ی تقلید آس��ان را به رقبا نمی دهد. با داشتن مزیت 
رقابتی، جذابیت پیش��نهادهای ارائه ش��ده به مش��تریان در مقایسه با 
رقب��ا، افزایش یافته و ش��رکت را ق��ادر می کند خدم��ات باکیفیت تر و 
ارزش��مندتری به مشتریان ارائه دهد. بر این اساس مزیت رقابتی پایدار 
به آن دسته از مزیت های رقابتی اطالق می شود که از طریق بهره گیری 
از شایس��تگی های سازمان، برای مشتریان ارزش��مند بوده، توسط رقبا 
به راحتی قابل تقلید و کپی برداری نبوده و برای سازمان عملکرد شایسته 
و رقابت پذی��ری را به ارمغان آورد. ایجاد و حفظ پایداری مزیت رقابتی 
مستلزم شایستگی هایی است که با تکیه بر توانمندی های سازمان، برای 

مشتریان ارزش ایجاد می کند ]۵[.

2- تغییر فضاي کسب و کار در حوزه ی باالدستی صنعت نفت و شکل گیري 
رقابت مبتني بر فن آوری و نوآوري

محیط کس��ب و کار حوزه ی باالدس��تی صنعت نفت به شدت تغییر 
کرده و بازيگران این حوزه در سراسر جهان با محيطی فرارقابتي مواجه 
هس��تند که ناشی از تغييرات سریع فن آورانه و موانع غیرقابل پیش بینی 

)چالش هاي عملياتي و فن آورانه( در روند حركت اين صنعت است.
ام��روزه برخالف گذش��ته که دسترس��ي ب��ه منابع نفت��ي به عنوان 

حیاتی تری��ن منبع ب��رای بازيگران اصل��ي حوزه ی باالدس��تی صنعت 
نفت ش��ناخته می ش��د، توس��عه ی دانش ب��راي ن��وآوری در فن آوری، 
تخصص گرای��ی در فرآیندهای محوري کس��ب و کار و خدمات نوآورانه 
بزرگ ترین منبع رقابتی در عرصه ی رقابت بين المللي حوزه ی باالدستی 
صنعت نفت اس��ت و این عرصه به حوزه اي رقابتی مبتني بر فن آوری و 
نوآوري تبديل شده است. در واقع رويكرد فن آوری محور و رقابت مبتني 
بر فن آوری و نوآوري در حوزه ی باالدس��تی صنعت نفت از آنجا ش��كل 
مي گي��رد كه بازيگران كليدي این حوزه، ف��ن آوری و نوآوري در آن را 
مهم ترين عامل كاهش هزينه ها، افزايش توان رقابتي صنعت و همچنين 

مقابله با چالش هاي آتي صنعت مي دانند ]7و6[.
در ای��ن محیط جدید، رقاب��ت در تمامی جنبه های کس��ب و کار حوزه ی 
باالدس��تی صنعت نفت از جمله ف��ن آوری، هزینه، کیفیت محصول و کیفیت 
خدمات تش��دید ش��ده و فن آوری تبدیل به عاملي استراتژیک برای رقابت در 
بازار جهانی شده اس��ت. در چنين فضايي، فن آوری، محور رقابت و مهم ترین 

منبع هر بازيگر در عرصه ی كسب و كار این حوزه است.
این تغییرات ش��دید بازيگران حوزه ی باالدستی صنعت نفت را برای 
بقاء مجب��ور به بازآفرینی اس��تراتژی ها و مدل های کس��ب و کار خود 
کرده و آنها بايد فن آوری هاي راهبردي جديد را سريع تر از رقباي خود 
ايجاد و تجاري کرده و به طور همزمان انعطاف پذیری بیشتري در الگوي 

كسب و كار خود داشته باشند ]8[.
در ای��ن فضای جدید، بازيگران حوزه ی باالدس��تي صنعت نفت برای 
بقای خود باید به طور مداوم تالش  کنند تا با فن آوری های جدید همگام 
شوند. بنابراین بدون به روزرسانی مستمر فن آوری، هیچ يك از بازيگران 
اصل��ي نمی تواند در عرصه ی رقابت جهاني این حوزه باقی بماند؛ چراکه 
ف��ن آوری به روز عامل کلیدی بق��اء و برتري بلندمدت بازيگران حوزه ی 
باالدستي صنعت نفت اس��ت. در نتیجه ی این شرایط، تحوالت دانشي 
عظيم��ي در این حوزه به وقوع پیوس��ته و رقابت بازیگ��ران اصلی براي 
دسترس��ي به فن آوری هاي پيش��رفته در حوزه هاي مختلف اكتشاف و 

توليد افزايش یافته است ]9[.
جايگاه استراتژيك فن آوری در حوزه ی باالدستي صنعت نفت داللت 
ب��ر جابجايي بزرگي در نيروهاي بازار رقابت��ي در درون این حوزه دارد 
و پيش بيني مي ش��ود برتري رقابتي آينده در حوزه ی باالدستي صنعت 
نف��ت به نحو فزاين��ده اي با فن آوری و نوآوري فن آورانه مرتبط باش��د و 
شركت هايي برتري رقابتي داشته باشند كه واجد بيشترين نوآوري هاي 

فن آورانه باشند.
ب��ا توجه به اینک��ه رقابت مبتنی بر فن آوری و ن��وآوري یکی از انواع 
رقابت های مبتنی بر شایس��تگی است، شکل گیری این فضا در حوزه ی 
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باالدس��تی صنعت نفت موجب تغییرات ش��دیدی در رویکرد بازيگران 
اصل��ي این حوزه جهت توس��عه ی شايس��تگي هاي گوناگ��ون از جمله 
شايس��تگي هاي فن آورانه برای کس��ب مزیت رقابتی شده که در ادامه 

بررسی خواهد شد.

3- شایس�تگي محوری فن آورانه، محور رقابت در عرصه ی رقابت مبتني بر 
فن آوری و نوآوري

رقاب��ت مبتني بر شايس��تگي باعث تمركز بنگاه بر شايس��تگي هايی 
مي شود كه توان رقابتي بنگاه را در بلندمدت تضمين مي كند.

با توجه به ماهيت رقابت در حوزه ی باالدس��تی صنعت جهاني نفت، 
شايستگي هاي محوري بازيگران اين صنعت بايد فن آوری محور باشند؛ 
چراكه در محيط كسب و كار جهاني حوزه ی باالدستی صنعت نفت كه 
رقابت مبتني بر فن آوری و نوآوري جريان دارد توسعه ی شايستگي هاي 

محوري فن آورانه محرك اصلي و پيشران بازيگران اين صنعت است.
شايستگي محوري فن آورانه، مزيت هاي متعددی براي بازيگران فعال 
در عرصه ی جهاني حوزه ی باالدستی صنعت نفت دارد که باعث اهتمام 
ویژه و ت��الش این بازیگران به مديريت توس��عه ی شايس��تگي محوري 
فن آورانه می شود. مديريت شايس��تگي هاي محوري فن آورانه مفهومی 
ارزش��مند براي بازيگران فعال در عرصه ی جهاني این حوزه در محيط 
امروزي اس��ت؛ چراكه اين بازيگران برای مواجهه با مس��ائل حياتي در 
كس��ب و كار خود نيازمند مجموعه ای منحصربه فرد از شايس��تگي هاي 
محوري فن آورانه هستند. بنابراين شناسايي و توسعه ی شايستگي هاي 
مح��وري فن آورانه اي كه در موفقيت رقاب��ت در بازار كنوني و بازار آتي 
نقش به س��زايي دارد ضروری است. از اين رو بازيگران فعال در عرصه ی 
جهاني حوزه ی باالدس��تی صنع��ت نفت بايد شايس��تگي هاي محوري 
فن آورانه مورد نياز خود را تشخيص داده و سطوح عملكردي مورد نياز 
از آنه��ا را تعريف و تعيين نمايند. اين اق��دام منجر به تصميم گيري در 
خصوص توس��عه ی درون زا يا اكتساب برون زاي شايستگي هاي محوري 
فن آورانه مختلف مي شود. در فضاي رقابت مبتني بر فن آوری و نوآوري، 
دستاوردهاي فن آورانه ی استراتژيك )شایستگی های محوری فن آورانه( 
به آس��اني در بازار قابل اكتس��اب نیس��ت. در نتيجه اس��تراتژي رقابتي 
بازيگ��ران پيش��تاز بايد مبتني بر توس��عه ی درون زاي شايس��تگي هاي 

محوري فن آورانه باشد ]11و10[.
برخي ش��ركت ها اين ديدگاه را دارند كه بايد بهترين تأمين كننده در 
حوزه ی شايس��تگي فن آورانه ی خود در جهان باش��ند. يعني بيشترين 
قدرت را در زمينه ی حوزه ی شايس��تگي فن آورانه خود در جهان داشته 
باشند. كسب و كارهاي فن آوری محور به دنبال كسب بیشترين درجه ی 

تخصصي در حوزه هاي شايس��تگي فن آورانه خود در جهان هستند و بر 
اس��اس آن به دنب��ال تأمين نيازهاي مختلف در بازار با اس��تفاده از اين 
شايستگي فن آورانه هستند. براي بهترین شدن در حيطه ی شايستگي 
فن آورانه ی انتخاب ش��ده، ارتباط با دانش خارجي مربوط به شايستگي 
فن آورانه ی انتخابی ضروري است. اغلب اين منابع دانش نه تنها خارج از 

شركت بلكه خارج از صنعت است ]11[.
پیش نی��از مديري��ت شايس��تگي هاي مح��وري فن آوران��ه، تغييرات 
س��ازماني اس��ت كه باعث ايجاد محيطي مي ش��ود ك��ه در آن تمركز 
نوآورانه پيرامون س��بد شايستگي های محوري فن آورانه توسعه مي يابد. 
در راس��تاي مديريت شايس��تگي هاي محوري فن آورانه بازيگران فعال 
در رقابت جهاني حوزه ی باالدس��تی صنعت نفت بايد س��بدی متنوع از 
شايستگي هاي محوري فن آورانه تشكيل دهند كه در آن شايستگي هاي 
فن آورانه با ريس��ك زیاد در برابر شايس��تگي های فن آورانه ريسك کم 
قرار گيرد. شايستگي هاي فن آورانه ريسك و عدم اطمينان زیادی دارند. 
هرچن��د مزيت رقابتي پتانس��يل زیادی براي فراهم ک��ردن براي بنگاه 
دارند )هزينه ی شكس��ت يك شايستگي محوري فن آورانه بسيار بيشتر 
از شكس��ت يك محصول نهايي اس��ت. زيرا س��رمایه گذاری انجام شده 
برای یک شايس��تگي فنا ورانه را نمي توان به راحتي برای شايستگي هاي 
فن آوران��ه ی ديگر اس��تفاده ك��رد(. بهتري��ن راه براي توس��عه ی يك 
شايس��تگي محوري فن آورانه، اطمينان از تالش مداوم براي توس��عه ی  
آن دسته از محصوالت و خدمات محوري  است كه در آنها از شايستگي 
فن آورانه ی مذکور اس��تفاده شده است )به تنهايي يا در تركيب با ساير 

شايستگي های محوري فن آورانه(.
بدون كش��ش بازار براي محص��والت و خدمات محوري، توس��عه ی 
شايس��تگي مح��وري فن آورانه هيچ ضرورت و مس��يري براي ش��ركت 
ايجاب نمي كند. بدون داش��تن شايستگي محوري فن آورانه، محصوالت 
و خدمات محوري نيز هيچگونه مزيت رقابتي بلندمدتي ايجاد نمي كنند 
و در نتيجه بودجه ی الزم براي ادامه ی توس��عه ی شايس��تگي محوري 

فن آورانه به دست نمي آيد ]12و10[.
در شرايطي كه توسعه ی شایس��تگی های محوری فن آورانه و ارائه ی 
راه حل ه��ای فن آورانه ی نوین منبع اصل��ی مزیت رقابتي براي بازيگران 
اصلي فعال در عرصه ی رقابت بين المللي حوزه ی باالدستی صنعت نفت 
ش��ناخته می ش��ود هیچ بازيگري نمی تواند بدون اتکا به خویشتن برای 
توس��عه ی شایس��تگی های فن آورانه رقابت پذیر باش��د. بنابراین راه حل 
بنگاه ها براي اكتساب فن آوری و دستيابي به موقعيت هاي جديد كسب 
و كار، ورود به مس��ير پرپيچ و خم پژوهش و فن آوری است. پژوهش و 
فن آوری عبارت است از شناس��ايي نياز يا استعداد، پيدايش انديشه ها، 



مقاالت تحلیلی - کاربرد ی

26

آفرين��ش، طراح��ي، توليد، معرفي و انتش��ار محصول ي��ا فرآیند ی در 
چارچ��وب نظامی فن آورانه اس��ت. فعاليت هاي پژوه��ش و فن آوری در 
واقع پيونددهنده ی دانش و علوم با توليد محصول يا فرآیندهايي اس��ت 
كه براي مقاصد تجاري در صنعت اس��تفاده مي ش��وند. به عبارت ديگر 
پژوهش و فن آوری توليدكننده ی فن آوری جديد اس��ت. بر این اساس 
پژوهش و فن آوری به محور اصلی كس��ب و كار براي حصول شایستگی 
فن آورانه و تحقق برتري رقابتي در كالس جهاني تبدیل می شود که در 

ادامه این موضوع تبیین می گردد.

4- پژوهش و فن آوری تنها مسیر حصول شایستگي هاي فن آورانه
بازيگران حوزه ی باالدس��تی صنعت نفت برای زن��ده ماندن و حفظ 
خ��ود در عرص��ه ی رقابت باید نوآور باش��ند. بنابراین ن��وآوری )به ویژه 

نوآوري فن آورانه( ستون فقرات بازيگران اصلي این حوزه است.
جهت اکتساب فن آوری در راستای اهداف نوآوری سازمانی دو گزینه 
وجود دارد. نخست آنکه فن آوری از طریق پژوهش و فن آوری به صورت 
بومی در داخل بنگاه توسعه یابد. دوم آنکه فن آوری از منبعی خارجی در 
داخل یا خارج از کش��ور به دست آید. هرچند اکتساب خارجی فن آوری 
در مراح��ل اولیه مي تواند مطلوب یا حتی در حوزه ی فن آوری های برتر 
ضروری باش��د اما هیچ بازيگ��ري نمی تواند در بلندمدت موفق ش��ود. 
مگ��ر اینکه ب��ر پایگاه فن آوری ه��ای درونی و بومی خود متکی باش��د. 
چراكه هرچند اخذ فن آوری های پیش��رفته به بهب��ود موقعیت رقابتی 
سازمان کمک می کند اما مزیت کامل چنین فن آوری هایی را نمی توان 
به راحت��ی از بازار خری��داری کرد و اين مزيت تنها با سفارشی س��ازی1 
دقیق فن آوری جهت تطابق با اهداف و استراتژی سازمان قابل دستیابی 
اس��ت. عالوه بر این، اكتساب فن آوری هاي پيش��رفته از منابع خارجي 
ممكن نيست؛ چرا كه هيچ بازيگري در حوزه ی باالدستی صنعت نفت، 
فن آوری پيش��رفته اي را كه منشاء رش��د، توسعه و برتري سازمان خود 
اس��ت و احتماالً مي تواند منجر به توانمندی رقابتی در آن سازمان شود 

را به ديگران عرضه نخواهد کرد ]13و11[.
اين ش��رايط، بازيگ��ران حوزه ی باالدس��تی صنعت نف��ت را مجبور 
ک��رده فن آوری هاي پيش��رفته را به گونه اي حفاظ��ت و مديريت کنند 
ک��ه ديگر بازيگران این حوزه  به نحوی قادر به اكتس��اب آن فن آوری ها 
نش��وند كه منجر به شایس��تگی فن آورانه براي آنه��ا گردد و آنرا جهت 
توس��عه ی شايستگي هاي درون سازماني به كار گرفته و با استراتژي ها و 

نيازمندي هاي كسب و كار خود هم راستا کند ]14[.
براي بازيگران حوزه ی باالدستی صنعت نفت در سراسر جهان، رقابت 
در بازار جهانی از طریق استراتژی هایی نظیر اکتساب خارجی فن آوری 

بدون داش��تن دانش مرتبط با آن فن آوری ها )پايگاه دانش��ي مرتبط و 
اختصاصي( بسیار دشوار است. از اين رو آنها مجبور به پذیرش استراتژی 
تبدیل سازمان به سازمانی یادگیرنده و در نتیجه جذب و یکپارچه سازی 
دانش برای توسعه ی محصوالت و خدمات جدید و بهبود یافته و فن آوری 
فرآیند هستند. در نتیجه شركت  هاي حوزه ی باالدستی صنعت نفت در 
سراس��ر جهان با مسئولیت توس��عه ی محصوالت و فن آوری های بومی 
جهت افزایش مزیت رقابتی خود روبرو هستند ]1۵[. در چنین محیطی 
چالش بازيگران حوزه ی باالدس��تی صنعت نفت، ارائه ی جریانی پایدار 
از فن آوری و محصوالت جدید اس��ت. از اين رو بنگاه هاي این حوزه  باید 
بیاموزند که بر خود فش��ار آورند تا فن آوری ها و محصوالت جدید ایجاد 
کنند، بازارهای جدید شناسایی نمایند و قبل از اینکه توسط بنگاه هاي 
ديگر به چالش كشيده شوند خود را به چالش بکشند. بنابراین بازيگران 
حوزه ی باالدس��تی صنعت نفت باید با هدف توس��عه فن آوری های مرز 
دانش��ي جهت حصول ب��ه مزیت رقابتی در بازار جهان��ی، خود را برای 

فعالیت های پژوهش و فن آوری بازپیکره بندی کنند ]8[.
در نتیجه جهت دس��تیابی به مزیت رقابتی پایدار بیش��تر از رقبا در 
ب��ازار جهانی، بازيگران این ح��وزه  با چالش درونی س��ازی2 فن آوری از 
طریق پژوهش و فن آوری و فرآیند نوآوری تدریجی مواجهند؛ به طوری 
که نوآوری ها موجب توس��عه ی شایس��تگی محوري فن آورانه در درون 
س��ازمان ها گردد. بنابراین بازيگران این حوزه جه��ت حضور پايدار در 
عرصه ی رقاب��ت جهاني بايد راهبردهای خود را به س��مت ایجاد دانش 
فن آورانه از طریق پژوهش و فن آوری هدایت کنند. فن آوری و پژوهشی 
که هدف آن حصول شایس��تگی های فن آورانه اس��ت و بايد فرصت هاي 
كس��ب و كار جديدي خلق كند يا كس��ب و كارهاي فعلي را متحول يا 

حداقل رقابت پذير نمايد ]1۵[.
تش��دید وضعیت رقابتی ناش��ی از رقابت جهان��ی، بازيگران حوزه ی 
باالدس��تی صنعت نفت در سراسر جهان را به تشخیص اين قانون وادار 
کرده که بقاء در غیاب تجربه ی پژوهش، فن آوری و نوآوری در سناریوی 

رقابت جهانی میسر نیست.
نق��ش كليدي و حس��اس ف��ن آوری در حوزه ی باالدس��تی صنعت 
جهاني نفت و مديريت دانش محور و مبتني بر پژوهش براي توس��عه ی 
فن آوری نشان دهنده ی آنست که این حوزه به شّدت نيازمند پژوهش و 
فن آوری است و همین عامل  شريان حياتي بقاء، رقابت و رشد بازیگران 
محس��وب می شود. در نتیجه، پژوهش و فن آوری در بنگاه هاي فعال در 
این ح��وزه ضرورتی انكارناپذير، الزامی و راهبردی اس��ت. هدف اصلي 
بازيگران حوزه ی باالدس��تی صنعت نفت از سرمايه گذاري روی پژوهش 
و فن آوری، حصول شايس��تگي هاي فن آورانه اي است كه فراهم كننده ی 
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برتري و مزيت رقابتي در پاسخ به چالش هاي عملياتي این حوزه باشد. 
بر همين اساس اين شايستگي هاي فن آورانه بايد راهكارها و راه حل هاي 
فن آوران��ه ی ممتاز و منحصربه فردي براي بازيگران حوزه ی باالدس��تی 

صنعت نفت و مشتريان آنها فراهم کنند.
با توج��ه به اهمیت فعالیت های پژوهش و فن آوری و نقش��ی که در 
دس��تیابی به شایستگی های فن آورانه دارد مديريت پژوهش و فن آوری 
اهميت ويژه اي خواهد داش��ت و نیازمند دیدگاه راهبردی اس��ت که در 

ادامه تشریح خواهد شد.

5- مدیریت راهبردي پژوهش و فن آوری
همانطور که گفته شد نوآوری فن آورانه منشأ برتری رقابتی در محيط 
کنونی کس��ب و کار حوزه ی باالدس��تی صنعت نفت برای شرکت هاي 
فعال در این حوزه اس��ت. دس��تیابی ب��ه توانایی ن��وآوری فن آورانه ی 
اثربخش، چالش��ی اساس��ی برای بازيگ��ران فعال در عرص��ه ی رقابت 
جهاني حوزه ی باالدستی صنعت نفت بوده و الزمه ی آن برخورداري از 
شایستگی های فن آورانه است. به عبارتی بنگاه های دارای شایستگی های 
فن آورانه ی برتر و برخ��وردار از توانمندی الزم برای بهره گیری از علوم 
و دانش فنی جهت توسعه و ارتقاء فن آوری ها، تمایل بیشتری به ايجاد 
نوآوری فن آورانه دارند و سطح کارآیی شان در محیطی با رقابت مبتنی 
بر فن آوری و نوآوری بیش��تر اس��ت. شایس��تگی های فن آورانه در واقع 
توانایی به کار بردن دانش فنی و علمی جهت ایجاد و بهبود فرآیندها و 

محصوالت است ]12[.
بازيگران پيش��تاز عرصه ی رقابت جهاني حوزه ی باالدس��تی صنعت 
نفت بايد به طور مستمر و از طريق خلق و تجاري سازي دانش فن آورانه، 

مزي��ت رقابتي ب��راي خود ایج��اد کنند و دس��تاوردهاي پژوهش��ی و 
فن آورانه ی آنها ويژگي هاي مورد نياز محصوالت را دربر داش��ته باش��د 
ت��ا زمینه س��از رقابت پذیری فن آوران��ه ی بنگاه و در نتیجه اثربخش��ی 

فعاليت هاي پژوهش و فن آوری گردد.
جهت گیری بنگاه ها برای كسب مزيت رقابتي از طريق نوآوري فن آورانه، 
نيازمن��د مديريت پژوهش و فن آوری اس��ت. مديريت پژوهش و فن آوری 
به عنوان كانون تالش هاي مبتني ب��ر فن آوری براي تبديل درون دادها به 
برون داده��اي دانش بنیان اس��ت. مدیریت پژوهش و ف��ن آوری با هدف 
مدیریت و س��ازماندهي نظام ها، سازمان ها و پروژه های تحقيقاتی، تعيين 
اولويت هاي پژوهش��ي، هداي��ت تحقيقات، ارائ��ه و به كارگيري روش هاي 
متن��وع اجرای تحقیقات و تبدیل آنها ب��ه فن آوری های کاربردی در علوم 
كه منجر به توس��عه دانش و علم مي ش��ود توس��عه یافته است. مدیریت 
پژوهش و فن آوری به دنبال توسعه و به کارگیری مدل های مورد نیاز برای 

مدیریت اثربخش در حوزه ی پژوهش و فن آوری است ]16[.
محيط نوين صنعت جهاني باالدس��تی نفت که س��ه عنصر اصلي آن 
جهاني ش��دن3، فن آوری پيش��رفته4 و شراكت ش��بكه اي۵ است عمدتاً 
ماهيتي فكري و دانش��ي دارد و در نقطه ی مقابل محيط سنتي حوزه ی 
باالدس��تی صنعت نفت قرار مي گيرد ك��ه ماهيتی فيزيكي و عينيت گرا 
دارد. در ای��ن فض��اي نوين صنعت جهاني باالدس��تی نف��ت، مديريت 
پژوه��ش و فن آوری ماهيتي كاماًل متفاوت از محيط س��نتي این حوزه 
دارد. در جدول-1 مهم ترين ويژگي هاي مديريت پژوهش و فن آوری در 
محيط س��نتي حوزه ی باالدستی صنعت نفت در مقايسه با محيط نوين 

صنعت جهاني باالدستی نفت ارائه شده است ]17[.
با توجه به كمبود منابع و افزايش رقابت براي به دس��ت آوردن منابع 

 1   مقایسه ی ابعاد مدیریت پژوهش و فن آوری در محیط سنتي و محیط 
نوین حوزه ی باالدستی صنعت نفت ]17[

فضاي اقتصادي
ابعاد مدیریت

پژوهش و فن آوری

محیط سنتي صنعت جهاني 
باالدستی نفت

محیط نوین صنعت جهاني باالدستی 
نفت

شبکه اي از همکارانبخش هاي مستقلپژوهش و فن آوری

 ساختار دستاوردهای پژوهشی
و فن آورانه

دستاوردهای منفرد
 بسته اي از دستاوردها و خدمات

 مکمل و سازگار در راستای حوزه های
شایستگی فن آورانه

 کانون تمرکز مدیریت پژوهش
و فن آوری

 مدیریت جریان ایستاي
 پژوهش و فن آوری از طریق

فرآیندهاي داخلي

 مدیریت پویایي هاي مسیرهای
 فن آورانه ی بسیار منعطف و متغیر

در داخل شبکه ها

بهبود مسیرهای فن آورانهبهبود فرآیند اجرای تحقیقابزار بهبود

 مکانیزم کنترل پژوهش و
فن آوری در سازمان

کنترل مستقیم
کنترل غیرمستقیم )اعتماد، مذاکره، 

پاداش دهي و...(

 ماهیت رقابت در پژوهش و
فن آوری

 تالش جهت دست یابي به
 اهداف ایستا در اولین فرصت

ممکن

 روش هاي متفاوت و متعدد براي
 رقابت با توجه به سطح و پویایي

ماهیت رقابت

 2   مدل چهار مرحله اي نقش راهبردی مدیریت پژوهش و فن آوری در 
سازمان های نوآور ]19و18[

مرحله
نقش راهبردی مدیریت 

پژوهش و فن آوری
اهداف مطرح براي مدیریت 

پژوهش و فن آوری
انتظارات از مدیریت پژوهش 

و فن آوری

خنثي  دروني1
Internally Neutral

 به حداقل رساندن تأثیرات مخرب
و اشتباهات در پژوهش و فن آوری

مدیریت پژوهش و فن آوری به 
عنوان الزامی اجتناب ناپذیر

2
خنثي  بیروني

Externally Neutral
 دست یابي به سطحي برابر با رقبا 
 و سازمان های  مشابه در بخش

پژوهش و فن آوری

مدیریت پژوهش و فن آوری 
از الگوها و مسیرهای مطرح در 

موارد مشابه پیروي می کند

پشتیباني کننده ی دروني3
Internally Supportive

پشتیباني قابل اعتماد از اجرای 
استراتژي کسب  و  کار بخش 

پژوهش و فن آوری

مدیریت پژوهش و فن آوری 
استراتژي کسب  و  کار بخش 

پژوهش و فن آوری را تدوین و 
اجرا می کند

4

پشتیباني کننده ی بیروني
Externally 
Supportive

خلق مزیت رقابتي برای سازمان 
پژوهش و فن آوری از طریق تأمین 
توانمندی های فن آورانه و نوآورانه 

مورد نیاز بنگاه

مدیریت پژوهش و فن آوری 
نقشی محوري در ارتقاء توانمندی 
فن آورانه و نوآورانه و پشتیبانی 

از استراتژي بنگاه دارد
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و اس��تفاده ی بهينه از منابع كمياب، اس��تقرار و اتخاذ روش هاي بسيار 
اثربخش ت��ر در مديريت پژوهش و فن آوری ضروری اس��ت. پژوهش و 
ف��ن آوری جهت اثربخ��ش بودن و فراهم کردن زمين��ه ی رقابت پذيري 
بن��گاه بای��د رقابت پذير، بازارگرا و هزينه ی اثربخش6 باش��د كه اين امر 
نيازمند اتخاذ رويكرد راهبردي در مديريت آنست. در واقع ماهيت كاماًل 
متفاوت مديريت پژوهش و فن آوری در فضاي نوين حوزه ی باالدس��تی 
صنعت نفت ضرورت اتخاذ رویکردی راهبردی را برای مدیریت پژوهش 

و فن آوری ايجاب  کرده است ]16[.
طب��ق جدول-2  ب��ا اتخاذ رویک��رد راهبردی، نقش ه��اي راهبردی 
مديريت پژوهش و فن آوری در فعاليت س��ازمان های نوآور با یک مدل 
تکامل��ی چهارمرحله اي در پيوس��تاری از يك موقعي��ت كاماًل خنثي و 
انفعالي تا موقعيتي فعال و كاماًل تأثيرگذار قابل تحليل اس��ت که نكات 

كليدي هر يك از چهار مرحله ارائه شده است ]19و18[.
مح��ور اصلی مديريت راهبردي پژوهش و فن آوری با تأكيد بر الگوي 
چه��ارم از نقش هاي مورد اش��اره در این جدول اس��ت. بر اين اس��اس 
مفه��وم مديريت راهبردي پژوهش و فن آوری بر مبنای نقش راهبردی 
پش��تيباني كننده ی بيروني ش��كل گرفته و تعری��ف مديريت راهبردی 
پژوهش و فن آوری عبارت اس��ت از ]16[ فرآیندي که طي آن مدیران 
پژوهش و فن آوری برای حصول کارآمدی )كارآئي، مؤثرسازي، كاهش 
هزينه، افزايش رضايتمندي مشتريان و ذينفعان( و اثربخشی با توجه به 
محیط با تغيیرات سريع فن آورانه، تصمیمات و اقدامات به هم پيوسته اي 
را در قبال موضوعات اصلی حيطه ی فعاليت خود در پيش مي گيرند تا 
مأموریت خود را برای حمایت فن آورانه و نوآورانه از کس��ب و کار بنگاه 
به بهترين ش��کل انجام دهند و همچنین بتوانند تصميمات، راهبردها و 
اقدامات خود را با اهداف راهبردي و عملياتي مورد نظر بنگاه هماهنگ 

کنند.
فلس��فه ی وج��ودي مديريت راهب��ردي پژوهش و ف��ن آوری، ايجاد 
شايس��تگي)هاي( محوري براي بنگاه از طريق س��اخت شايستگي هاي 
فن آوران��ه اس��ت. در واقع بناي مديريت راهب��ردي پژوهش و فن آوری 
مبتني بر س��اخت شايس��تگي محوري براي بنگاه جهت رقابت پذيري 
فن آوران��ه ی آن از طريق شناس��ايي نيازه��اي فن آورانه ی جاري و آتي 
ش��ناخته شده و نش��ده ی آنها و توسعه ی شايس��تگي هاي فن آورانه ی 
مورد نياز در چارچوب الزامات منابع و زمان اس��ت كه به معناي هدایت 
 مسیر بنگاه است. به عبارت ديگر مديريت راهبردي پژوهش و فن آوری  
در برگيرن��ده ی فرهن��گ رهب��ري و هدايت بن��گاه از طريق پژوهش و 
فن آوری است. البته منظور این نیست که پژوهش و فن آوری، استراتژی 
را به بنگاه تحمیل مي کند بلکه منظور آنس��ت که اس��تراتژی از تالشی 

هماهنگ میان بخش پژوهش و فن آوری و سایر بخش های کسب و کار 
با محوریت بخش پژوهش و فن آوری نش��أت گرفته است. بر این اساس 
انتظار مي رود که بخش پژوهش و فن آوری در سازمان هاي نوآور فهمی 
کلی از قواعد كسب و كار و چالش هاي آتي بنگاه و صنعت داشته باشد، 
با بازار و شركت هاي صنعت تعامل کند و از مدیریت فعال این تعامالت 
در راس��تای ارتقاء كارآمدي و اثربخشي خود و در نتیجه بنگاه استفاده 

نمايد.
ویژگی های سازمان های نوآور با رویکرد راهبردی به مدیریت پژوهش 

و فن آوری عبارتند از]16[: 
 پتانس��یل حوزه هاي فن آورانه ی جديد و مسيرهاي فن آورانه و روش 
توس��عه ی آن��را در راس��تاي رقابت پذيري بنگاه پیش بین��ی مي کنند و 
به دنبال کس��ب تخصص و شايستگي در زمینه ی آنها به صورت کامل و 

قبل از بروز چالش مرتبط به آنها در صنعت هستند.
 اعتب��ار و ارزش کافی را به مديريت پژوهش و فن آوری مي دهند تا از 
پتانسیل و ظرفیت کامل فرصت های پژوهش و فن آوری استفاده کنند.

 هم��واره بر برابری در فعالیت های س��اختاری )پژوهش و فن آوری( و 
زیرس��اختاری )مديريت پژوهش و ف��ن آوری( به عنوان منبعی بالقوه از 

توسعه ی پایدار و رقابت تأکید دارند.
 از برنامه های درازمدت پژوهش و فن آوری استفاده مي کنند که انتظار 
م��ي رود در آن برنامه ه��ا توانمندی ه��ای پژوه��ش و ف��ن آوری نقش 
معني داري را جهت تحقق اهداف اس��تراتژیک بنگاه ايفا نمايد. با درنظر 
گرفت��ن عملک��رد مديري��ت پژوهش و ف��ن آوری به عن��وان یک منبع 
اس��تراتژیک، بخش پژوهش و فن آوری توس��عه ی فعال شايستگي هاي 
فن آورانه ی خود را در درون و توانمندي هاي فن آورانه بنگاه را در برون 

تشویق مي کنند.
در س��ازمان هايی با مدیریت راهبردی پژوهش و فن آوری تأکید اولیه ی 
اس��تراتژی های پژوهش و فن آوری بر ايج��اد مزایای رقابتی براي بنگاه 
اس��ت. در واقع این س��ازمان هاي ن��وآور عملکرد مديري��ت پژوهش و 
فن آوری خ��ود را به عنوان منبعی از مزایای رقابت��ی براي بنگاه درنظر 

می گیرند.
برخی ویژگی های مدیریت راهبردی پژوهش و فن آوری عبارتند از]16[:
 تطابق فعالیت های حوزه ی پژوهش و فن آوری با الگوي كس��ب و كار 

سازمان
 تطابق با زنجيره ی ارزش در فرآیند ايده تا بازار

 تطاب��ق با ويژگي ه��اي مورد نياز برای فعالی��ت در محيط با تغييرات 
سريع فن آورانه )فرآیند توسعه ی فن آوری(

 فراهم كننده ی هوشمندي فن آورانه در مراحل و سطوح مختلف
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 دربرگيرنده ی مشتري و نيازهاي آن به عنوان تجاري كننده و كاربر نهائي
 مبتنی بودن محور فعالیت پژوهش و فن آوری بر نوآوری فن آورانه

 مدیریت يكپارچه ی فرآیند نوآوری فن آورانه
 انج��ام همزمان پروژه های مختلف با مس��ير بلندم��دت و پرتفو های 

مشترک جهت کاهش ریسک های مربوطه )مدیریت پرتفو(.
 بهره گي��ري از نوآوري باز و ایجاد مش��ارکت و همکاری میان اعضاي 

اكوسيستم نوآوري 
 اقدام به ایجاد و توس��عه ی اس��تارت آپ هاي فن آورانه به عنوان محور 

توسعه ی فن آوری هاي پیشرفته يا نوآوري هاي بنيادي

مدیری��ت راهبردی پژوهش و ف��ن آوری اثربخش در محيط پرتالطم 
امروزي حوزه ی باالدس��تی صنعت نفت از مهم ترین چالش های مدیران 
بنگاه ه��اي فعال در عرصه ی رقابت جهاني این حوزه اس��ت. بس��یارند 
بنگاه هاي��ي که گمان یا ادعا می کنند ک��ه در درون خود نظام مدیریت 
راهبردی پژوهش و فن آوری دارند اما در عمل چنين رويكردي ندارند. 
مدیریت راهبردی پژوهش و فن آوری در زمره ی پیچیده ترین مهارت ها 

در حوزه ی مدیریت است.
حالت های جدید سازماندهی پژوهش و فن آوری و مدیریت آن برای 
ارتقاء احتم��ال موفقيت نوآوری فن آورانه و مقابله با احتمال شکس��ت 
آن ضروری هس��تند. بر اين اس��اس طی چند دهه ی اخیر، سازماندهی 
فعاليت ه��اي پژوهش و فن آوری و ن��وآوری تغییر و تحول قابل توجهي 
داشته و از رويكردهاي راهبردي براي مديريت پژوهش و فن آوری بهره 
گرفته مي ش��ود. مدیریت راهبردی پژوهش و فن آوری براي توس��عه و 
توليد دانش بين اجزاء مختلف اكوسيستم نوآوري در فرآیندی ارگانيك 
و دینامی��ک ارتب��اط برقرار مي كن��د. در اين فرآیند، هماهنگ س��ازي 
دیدگاه ها، انگيزه ها و فعاليت هاي پژوهش، با توجه به امكانات، نیازهای 
فن آوران��ه و اهداف كالن س��ازمان ش��كل مي گي��رد. بنابراين مدیریت 
راهبردی پژوهش و فن آوری منجر به تحقق اهداف پژوهش و فن آوری 

در سازمان و تدوين وضعيت مطلوب تحقيقات مي گردد.
بازيگران حوزه ی باالدس��تی صنعت نفت برای تحقق پتانسیل کامل خود 
باید یک اس��تراتژی پژوهش و فن آوری توس��عه دهند ک��ه تمامی اقدامات 
تحقیقاتی، از کش��ف تا توسعه ی بستر های آزمایش��ی را یکپارچه کند و در 
عی��ن حال از اینکه تمامی مش��اركت کنندگان با توانمن��دي مرتبط در اين 
فرآیند دخیل هس��تند و برای رس��یدن به اهداف فن آورانه به صورت فعاالنه 
همكاري یا مشارکت کمک مي کنند اطمینان حاصل نمایند. نگرش مديريت 
راهبردي پژوهش و فن آوری چارچوبی را كه فعاليت هاي پژوهش و فن آوری 
بر اس��اس آن س��ازماندهی می ش��ود ارائه می دهد و بخش ه��اي پژوهش و 
فن آوری بازيگران حوزه ی باالدستی صنعت نفت را قادر می سازد تا به چیزی 
بیش از مجموع بخش های مجزای خود تبدیل ش��وند. استراتژی پژوهش و 
فن آوری و فرآیند برنامه ریزی برای برقراری ارتباط با هر مشاركت کننده در 
مورد نحوه ی به کارگیری توانمندي هاي او و تسهيم دستاوردهاي پژوهش و 
فن آوری و نیز ارتقاء عملكرد تمامی فعاليت هاي پژوهش و فن آوری کلیدی 
اس��ت. اگر مدیریت اجراي برنامه ی پژوهش و فن آوری به درستی پياده شود 

از شانس حداکثری موفقیت برنامه اطمینان حاصل مي کند.
جدول-3 برخی ویژگی های مديريت پژوهش و فن آوری را در رویکرد 

راهبردی و رویکرد غیرراهبردی مقايسه کرده است.

نتیجه گیری
محیط کس��ب و کار حوزه ی باالدس��تی صنعت نفت به شدت تغییر 
ک��رده و در ای��ن محیط جدید، اس��اس و ش��الوده ی موفقی��ت بنگاه، 
وابس��تگی کمتری به توانایی بنگاه در بهبود محدودیت های ش��ناخته 
ش��ده ی رایج یا دس��تیابی به صرفه های ناشی از مقیاس در تولید دارد. 
بلکه موفقیت بنگاه، وابس��ته به کش��ف و توس��عه ی فرصت ها، ترکیب 

 3   مقایسه ی ابعاد مدیریت پژوهش و فن آوری در رویکرد های 
غیرراهبردی/راهبردی

راهبردیغیرراهبردیابعاد

تمرکز بر هماهنگیتمرکز بر کنترلحوزه ی تمرکز

چندین هدف عملکردیهدف عملکردی واحدتعدد اهداف

تصمیمات در مکان و سطوح وجود تصمیمات متمرکزچگونگی تصمیم گیری
دانش مرتبط

ساختارهای چندبعدی، اختیار توزیع ساختار ساده، وحدت فرماندهیساختار
شده، مسئولیت های مشخص

سازمان خودسازماندهطراحی سازمانسازماندهی

مدیریت ارشد مسئول تعیین مسئول تعیین استراتژی
استراتژی است

همه برای تهیه ی استراتژی 
مسئولند.پ

راه پیروزی، نوآوریِ فراتر از قواعد بهتر و سریع تر شدن راه پیروزی است.راه موفقیت
است.

فن آوری اطالعات باعث ایجاد مزیت عامل مزیت رقابتی
رقابتی می شود

مفاهیم غیرمعمول کسب و کار مزیت 
رقابتی ایجاد می کند.

عدم تغییر ریسک زیادی داردتحوالت اساسی ریسک زیادی داردمنشاء ریسک

رابطه ی اندازه ی سازمان 
و رقابت پذیری

می توان با ادغام، رقابت پذیری را 
افزایش داد

هیج ارتباطی بین اندازه و 
رقابت پذیری وجود ندارد

نوآوری عبارت است از تولید مفهوم نوآوری
محصول ها و فرآیندهای جدید

نوآوری عبارت است از مفاهیم کامالً 
جدید کسب و کار

نگرش به تدوین 
استراتژی

تدوین استراتژی ساده و اجرای آن 
دشوار است

اگر به تقلیدکدن راضی باشید 
استراتژی ساده است

تغییر توسط فعاالن آغاز می شودتغییر از باال آغاز می شودنقطه ی شروع تغییر

مشکل اصلی اجراستمشکل اصلی اجراستنگرش به اجرا

نگرش به نوآوری در 
شرکت های بزرگ

شرکت های بزرگ نمی توانند نوآور 
باشند

شرکت های بزرگ می توانند انقالبیون 
باتجربه باشند
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پانویس هاپانویس ها
1. tailoring
2. indigenization
3. Globalization

4. Advanced technology
5. Network partnerships
6. Cost effective
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نوآوری های��ی که به صورت داخلی و خارجی ایجاد ش��ده اند اکتس��اب 
کارآ و اثربخ��ش ف��ن آوری در درون بنگاه و بی��ن بنگاه ها، بهره برداری 
و حفاظ��ت اثربخش از حقوق مالکیت فکری، ارتقاء فرآیندهای کس��ب 
و کار به س��طح عالی تری��ن نمونه های موفق، ایجاد مدل های کس��ب و 
کار نوآوران��ه، اخ��ذ تصمیم��ات غیرمتعصبانه و جلوگی��ری از تقلید یا 
جایگزینی دارائی های راهبردی توس��ط رقبا و ایجاد قوانین بازی جدید 
در محیط های جهانی اس��ت. عناصر سنتی موفقیت کسب و کار، مانند 
در اختیار داش��تن دارائی های مشهود، کنترل هزینه ها، حفظ کیفیت و 
بهینه س��ازی موجودی ها، ضروری هستند اما بعید است که برای حفظ 

عملکرد برتر بنگاه کافی باشند.
امروزه بنگاه هاي فعال در حوزه ی باالدستي صنعت نفت به خصوص 
آنهایی که در س��طح بين المللي حضور دارند با رقابت ش��دیدی روبرو 
هس��تند و داشتن فن آوری ممتاز و رقابتی راهکاری است که بازيگران 
حوزه ی باالدس��تی صنعت نفت از آن براي رقابت در فضاي كس��ب و 

كار جهان��ي با رقابت مبتنی بر فن آوری و نوآوری اس��تفاده مي کنند. 
تحليل اس��تراتژيك این حوزه نش��ان می دهد که شایستگی فن آورانه 
عامل برتری رقابتی در محیط کس��ب و کار جهانی حوزه ی باالدستی 
صنعت نفت اس��ت و تنها مس��یر حصول به شایس��تگی فن آورانه در 
فض��ای رقابت مبتنی بر فن آوری و نوآوری از پژوهش و فن آوری عبور 
می کن��د. بنابراین پژوهش و فن آوری باید به عنوان محوريت كس��ب و 

كار براي تحقق برتري رقابتي در كالس جهاني قرار گیرد.
برای بسیاری از بنگاه هاي فعال در حوزه ی باالدستي صنعت نفت فعاليت 
در چنين ش��رايطي، یک بقاء و ماندن ساده است. آنچه این چالش و معضل 
را تسهيل مي کند سالح سّری آنهاست كه بر پایه ی دسترسي به منابع نفتي 
بيشتر یا ابتکار در بازاریابی و فروش محصوالت، خدمات یا قدرت مالی آنها 
نیس��ت؛ بلکه بر اساس چیزی است که تقليد و دوباره سازي آن کمی دشوار 
است: یعنی بر مبنای توانایی جامع و فوق العاده ی آنها در مديريت راهبردي 

پژوهش و فن آوری جهت حصول شايستگي هاي فن آورانه.


