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سخن نخست

سیاست های کلی علم و فناوری کشور در اوایل 
دهه ی 1۳۹۰ ابالغ شد که در آن عالوه بر تاکید 
بر توسعه ی علمی و ارتقای جایگاه جهانی کشور 
در علــم و فناوری به "افزایش بودجه ی تحقیق 
و پژوهــش به حداقل 4درصــد تولید ناخالص 
داخلی تا پایان ســال 14۰4" و "حمایت مادی 
و معنــوی از فرآیند تبدیــل ایده به محصول و 
افزایش سهم تولید محصوالت و خدمات مبتنی 
بر دانش پیشــرفته و فنــاوری داخلی در تولید 
ناخالــص داخلی با هدف دســتیابی به ســهم 

5۰درصد" اشاره شده است.
از سوی دیگر، کلیدواژه هایی که طی این دو دهه 
در نامگذاری ســال ها به کار رفته است عمدتا 
تولید"،  "جهش  موضوعاتی همچــون  پیرامون 
"اقتصــاد مقاومتــی"، "نوآوری" و "اشــتغال" 
بوده که نشــان دهنده ی توجه نظام حاکمیتی 
و مقام معظم رهبری به سیاســت های کالن و 
چشم انداز کشور و اهمیت علم، فناوری و تولید 

در دستیابی به اهداف موردنظر است. 
در شــعار سال جدید عالوه بر موارد گفته شده، 
به نظر می رســد که پرداختن به شــرکت های 

دانش بنیان محوریت یافته است. 
شــاید بتــوان علت اصلــی محوریــت یافتن 
شــرکت های دانش بنیان در شعار سال 14۰1 
را افزایش بیــکاری در میــان فارغ التحصیالن 

دانشگاهی برشمرد. 
زیرا معموال کار برای اقشار غیردانشگاهی پیدا 
دانشگاهی  دانش آموختگان  این  اما  می شــود، 
هســتند که برای یافتن شــغل متناســب با 
رشــته ی تحصیلی خود با چالش های متعددی 

مواجه هستند. 
به همین دلیل، نقش شــرکت های دانش بنیان 
اهمیت می یابد، زیرا آنها هستند که می توانند 

دانشــگاهی  دانش آموختگان  این  محل جذب 
قرار گیرند.

در رابطه با الزامات تحقق شــعار سال جاری در 
صنعت نفــت، آنچه که می بایــد در ابتدا مورد 
توجــه و تاکید قــرار گیرد، تدوین و ترســیم 
یک "برنامه ی اجرایی" روشــن برای تحقق این 

راهبرد کلی است.
تاکید صرف بــر "راهبرد کالن"، ما را به مقصد 
مشخصی نمی رساند و اگر این راهبرد "برنامه ی 
اجرایی" روشــن و دقیقی نداشــته باشد، قطعا 
صنعــت نفت در حرکت به ســمت هدف دچار 

مشکل می شود. 
یکی از اشــکاالتی که از گذشــته وجود داشته 
است و همچنان نیز وجود دارد، نبود "برنامه ی 
اجرایــی" در بعضی دســتگاه ها بــرای تحقق 

راهبردهای کالن حاکمیتی است.
)عملیاتی( شــامل  اجرایــی  برنامــه ی  یــک 
مجموعه ای از گام های ضروری برای رسیدن به 

اهداف از پیش تعیین شده است.
صنعت نفت برای طراحی و تدوین یک برنامه ی 
اجرایــی مناســب در جهت حرکت به ســمت 
دانش بنیــان شــدن نیازمند طی کــردن چند 

مرحله ی اساسی است:
در گام اول الزامــی اســت "اهــداف کلــی" 
صنعت نفت در خصوص ارتقا به یک ســازمان 
دانش بینــان به معنای واقعی، به صورتی واضح 

تعریف شوند. 
این اهداف می بایســت بیانگر جهت گیری های 
کلی بوده و تالش ها را به ســمت آینده و برای 
پاســخ گویی به مسائل اساسی و حل مشکالت 
و موضوعات اولویت دار صنعت نفت که حاصل 
ارزیابی هــای دقیق داخلی و خارجی اســت، 

نشان دهند. 

این اهداف در اصل نتایج مطلوبی هســتند که 
می باید بعد از ســه تا پنج ســال حاصل شوند 
و روشــنگر شــکاف بین وضع فعلی و مطلوب 

هستند.
در گام دوم  باید "اهداف اختصاصی" تعیین شود. 
این اهداف، اجزای قابل سنجش تر و اختصاصی تر 

برای رسیدن به اهداف کلی هستند. 
به عبارتی، جنبه ی کمی یا عددی دارند و بهتر 
می توان در چارچوب زمان آنها را اجرا و میزان 
پیشرفت شــان را تعقیب کــرد. این اهداف باید

SMART ، یعنی اختصاصی، قابل سنجش، قابل 
دسترس، مبتنی بر نتیجه و زمان دار باشند.

در گام سوم باید راهبردها تدوین شود. راهبرد، 
راه و روش رســیدن بــه هــدف اســت. برای 
تهیه ی برنامه ی عملیاتی الزم اســت مدیران، 
سرپرستان و همه ی افراد کلیدی و صاحب نظر 

دخالت داده شوند. 
هزینه ها و مزایای احتمالی هر راهبرد، ارزشیابی 
شود تا بهترین و کارآمدترین راهبردها انتخاب 
شــود. راهبردهــا در قالــب روش، نگــرش و 
پاسخ هایی هستند که برای رسیدن به هدف به 

کار می روند.
در گام چهــارم گام های عملیاتــی برای انجام 
فعالیت هــا تعییــن می شــود. در گام پنجــم 
چارچوب زمانــی برای انجام هــر گام اجرایی 
تعیین می شود. در گام ششم منابع نرم افزاری و 
سخت افزاری ضروری و موردنیاز تعیین می شود.

در گام هفتم، شــاخص های ســنجش و پایش 
عملکرد تعیین می شود. 

مشکل ترین و مهم ترین بعد فرآیند برنامه ریزی 
استراتژیک، انتخاب و برقراری شاخص سنجش 

عملکرد است. 
لزوم سنجش عملکرد آن است که نیازها تامین 

رسالت صنعت نفت در سال تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین

دکتر رضا مسیبی بهبهانی، سردبیر 
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شــوند، کیفیت خدمات، ارتقا یافته و هزینه ها 
کاهش یابنــد، همچنین بر ابعاد مهم کار توجه 
شــود و میزان پیشــرفت برنامه محاسبه شود. 
سنجش عملکرد به ســازمان کمک می کند تا 
اطمینان یابــد که منابع، صــرف فعالیت هایی 

می شود که ارزش آن را دارند.
در گام هشتم ســنجش و پایش عملکرد انجام 
می شود. پایش در واقع نظارت، سنجش و ثبت 
نحوه ی انجام فعالیت ها اســت تــا از آن طریق 

برنامه کنترل شود. 
موقع پایش برنامه ی عملیاتی، بایستی به زمان، 
شکسته شدن برنامه به مراحل مختلف، تعیین 
مســئول برنامه، وجود منابــع موردنیاز، جزئی 
کردن برنامه ی اجرایی به میزان کافی، تناســب 
برنامه با اهداف و تســهیل رســیدن به مقصد 

توجه کرد.
لزوم تدویــن برنامه ی اجرایی دقیق برای غنای 
هرچه بیشــتر ســاختار صنعت نفت از طریق 
آمیختگی با علم روز و فناوری بومی، در ســطح 

اقتصاد کالن حائزاهمیت فراوان است. 
امــروزه بســیاری از نظریات رشــد اقتصادی 
مبتنی بر فناوری های درون زا است که طبق آن 
فناوری های جدید توسط نیروهایی که در درون 
اقتصاد ملی شکل می گیرد و نسبت به قیمت و 

هزینه حساس است، توسعه می یابد.
توســعه ی فناوری مســتلزم وجود دانشمندان، 
مهندســان و نوآورانی است که از درجات باالی 

مهارت های علمی و فنی برخوردار باشند. 
تاکید فراوان بر همکاری فشــرده و نزدیک میان 
دانشگاه با صنعت چیزی جز تالش برای شناسایی 
و جذب همین نخبگان و ایجاد زمینه ای مناسب 
برای به کارگیری آنان در پیشــبرد فناوری های 

موردنیاز صنعت نفت نیست.
نگاهی نافذ به جهــان پیرامون، این حقیقت را 
آشکار می کند که جهان امروز بسیار متفاوت با 

گذشته است. 
جهانی شــدن اقتصاد، تولید انبــوه و ظرفیت 
مــازاد در اکثر بازارها، رقابت بــر مبنای زمان، 
انبــوه اطالعات و کارآیــی ارتباطات و دانش از 

ویژگی های جهان امروز هستند. 

ایــن امر بیانگــر یکپارچگی بازارهــای جهانی 
و پیچیدگــی روزافزون آنهــا و پویایی محیط 

فراروی شرکت ها و سازمان هاست.
در چنیــن محیطی همواره این ســوال مطرح 
بوده اســت که راز بقا و موفقیت ســازمان ها و 
صنایعــی نظیر صنعت نفــت در دنیای رقابتی 

امروز چیست؟
بســیاری از ســازمان ها و صنایــع بــه این باور 
رسیده اند که برای موفقیت و اثربخشی بیشتر در 
عرصه ی اقتصادی امروز دنیا، باید به یک سازمان 

دانش بنیان و مبتنی بر دانش تبدیل شوند. 
با وجود ایــن، تعداد کمی از این ســازمان ها 
دریافتنــد که برای دانش محور شــدن چگونه 
عمــل کنند و چه تحوالتــی را در خود ایجاد 
کنند. خیلی از آنها فکر می کنند هرچه بیشتر، 
دانش، محــور تولیــد و خدمات آنها باشــد، 

دانش بنیان تر هستند. 
مخالفیــن ایــن دیــدگاه معتقدند کــه نباید 
دانش بنیانی ســازمان ها را بر اساس تولیدات و 
خدمــات آنها تعیین کرد، چــون این امر صرفا 
دیدن نوک کوه یخ اســت که پیداســت. بخش 
عمده ی دانش بنیانی یک ســازمان، برخورداری 
آن سازمان از دانش فنی موردنیاز در بخش های 
ذیربــط و چگونگی اســتفاده از دانش و چرایی 

به کارگیری آن است.
برای رسیدن یک سازمان به دانش فنی الزام و 
نحوه ی بهره گیری صحیــح از آن هیچ صنعتی 
نباید خود را به حد و مرز و محدوده ی فیزیکی 
و قانونی خود محدود کند. لذا در اینجا توسعه ی 
ظرفیت های پژوهشــی اهمیت فراوانی می یابد. 
پژوهش در واقع ابزاری اســت برای توســعه ی 

دانش فنی و فناوری. 
صنعت نفت کشور زمانی می تواند به یک صنعت 
دانش بنیان و فناورمحور عمده تبدیل شــود که 
اقدام بــه تقویــت پژوهش و زیرســاخت های 

پژوهشی کند. 
برای این کار صنعت نفــت می باید تعامالت با 

مراکز علمی و پژوهشی را سرعت بخشد.
واقعیت این اســت که صنعــت نفت ما، صنعت 
دیرینه ای اســت که سال های زیادی با دانش و 

فناوری های شــرکت های خارجی اداره شده و 
این موضوع سبب شده است که مدت ها اهمیت 
چندانی بــرای پژوهش قائل نباشــد، بنابراین 
بحث نوع نگرش هــا به نقش و اهمیت پژوهش 
در صنعت نفت، یکی از موانع شکل گیری کامل 

زیرساخت های پژوهشی بوده است.
شاید علت وجودی این مانع نیز این بوده که به 
طور معمول یافته های پژوهشی کمتر به شکل 

مستقیم در صنعت استفاده می شوند. 
بــرای رفع این مشــکل الزم اســت یافته های 
پژوهشی از مسیر فناوری عبور کنند، چون زبان 

صنعت، زبان فناوری است.
بنابراین مسئله ی نخست این است که ما چگونه 
بتوانیم دســتاوردهای پژوهشی را به فناوری و 

دانش فنی تبدیل کنیم. 
تبدیــل نتایج علمی به فناوری، ســازوکارهای 
مخصوص بــه خــود را دارد و مســتلزم این 
اســت کــه مراکــز و نهادهایی ماننــد مراکز 
رشــد و نوآوری و مراکز توسعه ی فناوری که 
عمده ی وظایف آنها شــتاب بخشیدن به خلق 
و توســعه ی فناوری مبتنی بر ایده های علمی 
اســت، عهده دار حمایت از تبدیــل یافته های 

پژوهشی به فناوری شوند.
در مرحله ی بعد، بحث تجــاری کردن فناوری 
پیــش می آیــد، اینکــه فناوری های توســعه 
یافته و ثبت شــده چگونه باید تجاری شــوند 
نیز ســازوکارهای مخصوص به خــود را دارد. 
تجاری ســازی فناوری ها به طــور معمول کار 
و مشاوره ی  دانش بنیان، طراحی  شــرکت های 

مهندسی است.
رسالت صنعت نفت در این عرصه ایجاب می کند 
که بر پایه ی یک "برنامــه ی اجرایی" دقیق، با 
همکاری دانشــگاه از مراکز رشــد و نوآوری و 
مراکز توســعه ی فناوری تا مرز تجاری ســازی 
محصــول حمایت کــرده و با ایــن کار قبول 
ریسک پذیری و همچنین انگیزه ی الزم را برای 
این سرمایه های علمی کشور فراهم کند تا بر اثر 
افزایش امید، روند صعودی بومی سازی فناوری 

و قطع وابستگی ها را به پیش ببرند.
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