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سخن نخست

در دنیــای امروز دانش، حــرف اول را می زند و 
تمام دستاوردهای تکنولوژی که از آنها استفاده 
می کنیم بر اســاس پیشرفت علم و دانش شکل 

گرفته اند.
 امــروزه جوامــع بــه دنبــال راه هایــی برای 
بهینه سازی و افزایش بهره وری تولیدات هستند 
تــا از این طریق بتوانند هزینه ها را کاهش داده 
و در عوض تولید ثروت کنند و سود بیشتری را 

به دست آورند. 
فناوری های نوآورانه فقط بر پایه ی پیشرفت علم 
و دانش صورت گرفته اند و نمی توان آنها را یک 

اتفاق تصادفی به حساب آورد. 
با توجه به پیچیده شــدن جوامع و روابط حاکم 
بــر تولید و همچنین پیشــرفت علــم و دانش 
بشــری، جز با رویکرد دانش محور نمی توان به 
فعالیت هــای اقتصــادی روی آورد، در نتیجه 
اقتصاد دانش بنیان یا همــان اقتصاد مبتنی بر 
دانش به دلیل اهمیتی که دارد روزبه روز بیشتر 
مــورد توجه تولیدکنندگان و سیاســت گذاران 

اقتصادی قرار می گیرد.
یکــی از واکنش های اساســی دولــت ایران به 
تحریم هــا، حمایت از شــرکت های دانش بنیان 
و اســتفاده از روش های مختلــف تولید کاال و 

خدمات در داخل بود. 
بحث درباره ی چگونگی حمایت از شــرکت های 
دانش بنیــان از ســال 1۳8۹ قــوت گرفت. از 
جمله راهکارهای ارائه  شــده، حمایت قانونی از 

شرکت های دانش بنیان بود. 
نخبگان صنعتی ـ علمی کشــور به این تحلیل 
دســت یافتند که آنچه می تواند کشــور را در 
هنگامــه ی تحریم ها به خودکفایی و اســتقالل 
برســاند و تولیــد ملی نیز رونق یابد، تشــویق 
نخبــگان و دانشــمندان به نــوآوری و تولید 

تجهیزات، کاالها و نرم افزارها است. 
در این خصــوص گفتگوهای کارشناســان باال 
گرفت و در نهایت، مجلس شــورای اسالمی در 
آبان 1۳8۹ قانونــی را تصویب کرد که طی آن 
دولت و ســازمان های دولتی مکلف به حمایت 
از شــرکت های دانش بنیان شدند. این قانون در 
جلسه ی علنی 5 آبان 1۳8۹ در مجلس شورای 
اسالمی تصویب شد و 1۹ آبان 1۳8۹ به تایید 

شورای نگهبان رسید.
مروری بر متون موجود نشان می دهد که تعریف 
واحدی از ســازمان دانش بنیــان وجود ندارد و 
افراد مختلف با رویکردهای متفاوتی این نوع از 

سازمان ها را مفهوم سازی کرده اند.

 برخی پژوهشــگران، ســازمان دانش بنیان را 
معــادل ســازمان یادگیرنده تعریــف کرده اند. 
بایــد توجه داشــت ســازمان های دانش بنیان 
ویژگی های سازمان های یادگیرنده را دارند، اما 
نکته ی مهم تر در این ســازمان ها خلق ثروت و 
ارزش آفرینی با اتکا بــه منابع و نیز محصوالت 
دانشی اســت که در قالب عرضه ی نرم افزارها، 
فناوری هــا و خدمــات فنــی و تخصصــی با 

ارزش افزوده ی باال عینیت می یابد.
بــر مبنــای تعریــف ارائــه  شــده در قانون 
حمایت از شــرکت ها و مؤسسات دانش بنیان 
اختراعــات،  و  نوآوری هــا  تجاری ســازی  و 
که  نهادهایی هستند  دانش بنیان  سازمان های 
بــه منظور هم افزایی علم و ثروت، توســعه ی 
اقتصــاد دانش محور، تحقق اهــداف علمی و 
اقتصادی )شــامل گسترش و کاربرد اختراع و 
نوآوری( و تجاری سازی نتایج تحقیق و توسعه 
)شــامل طراحی و تولیــد کاال و خدمات( در 
حوزه ی فناوری هــای برتر و با ارزش افزوده ی 

فعالیت هستند. مشغول  فراوان، 
ســازمان های دانش بنیان سازمان هایی هستند 
که بقای آنها به خلــق دانش از طریق پژوهش 
و شــکوفایی آنها به نوآوری های دانشی بستگی 
دارد. ســازمان های دانش بنیــان و به تعبیری 
دانش مدار به مدیران و کارشناســان دانش مدار 
نیاز خواهند داشــت. گروه ها، هســته ها و افراد 
دانش مدار که سلول های یک سازمان دانش مدار 
را تشــکیل می دهنــد باید همــان ویژگی ها و 
قابلیت های کلی ســازمان دانش مدار را داشته 
باشــند، یعنی قابلیــت خلق دانــش از طریق 

پژوهش و تبدیل آن به نوآوری.
روندها و دگرگونی های مختلفی ضرورت تغییر 
در رویکردهای موجود نسبت به نحوه ی اداره ی 

سازمان های دانش بنیان و ضرورت تغییر در رویکردهای نحوه ی اداره ی صنعت نفت 

دکتر رضا مسیبی بهبهانی، سردبیر 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

53
81

65
2.

14
01

.1
40

1.
19

8.
1.

7 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

kt
es

ha
f.

ni
oc

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                               1 / 2

https://dorl.net/dor/20.1001.1.25381652.1401.1401.198.1.7
https://ekteshaf.nioc.ir/article-1-3280-fa.html


3

ماهنامه   علمی اکتشاف و تولید نفت و گاز| شماره  198 

صنعت نفت و سازمان های موجود در این حوزه 
و تبدیل  شــدن آنها به سازمان های دانش بنیان 
را اجتناب ناپذیر می کند. مهم ترین این عوامل را 

می توان به این صورت بیان کرد:
الف( سیر تطور نظام های اقتصادی در جهان

در حدود 200 ســال قبل، در عصر کشاورزی 
و ماقبــل صنعتی، دو عامــل کار و زمین نقش 
مهمی در زندگی بشــر داشــتند. پس از شروع 
عصر صنعتی و تا اواخر قرن بیســتم، دو عامل 
کار و ســرمایه بــه عنوان عوامــل اصلی تولید 
شناخته می شــدند. اما اکنون اطالعات و دانش 
جای خــود را در اقتصاد جهانــی پیدا کرده اند 
و در کنار کار و ســرمایه، از جمله عوامل مهم 

تولید و ارزش آفرینی به شمار می آیند.
ب( جهت گیری های کالن کشور

در چشــم انداز 20  ســاله ی نظــام جمهوری 
اسالمی ایران آمده اســت که: »ایران کشوری 
است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی 
و فناوری در سطح منطقه و در تعامل با جهان. 
برخوردار از دانش پیشرفته و توانا در تولید علم 
و فناوری و...« در این سند رشد کشور، بر اساس 
حرکتی دانش محور و با ارزش افزوده ی مبتنی بر 

علم و فناوری است.

پ( روند حاکم بر صنعت نفت و گاز 
بازیگــران عمده ی جهانی در صنعت نفت و گاز 
دو رویکرد عمده دارند که توســعه ی نفت و گاز 
در ایــران می توانــد با توجه بــه الگوهای رایج 
جهانِی زیر و پس از بومی سازی آن شکل گیرد: 
الگوی توســعه مبتنی بر تولید  رویکرد اول: 
و بهره برداری مواد خام اســت. مطابق این الگو 
توانمنــدی فناورانه در حوزه ی باالدســتی در 
انحصار شرکت های بین المللی نفتی قرار دارد و 
اکثر کشورهای نفت خیز هم تحت قراردادهای 
خاصی تــوان فناوری این شــرکت ها را به کار 
می گیرنــد و ذخایر انرژی خود را اســتحصال 

می کنند.
رویکــرد دوم: الگــوی مبتنی بر توســعه ی 
دانش و فناوری اســت. این الگو بر پایه ی ایجاد 
قابلیت ها و زیرســاخت های فنــاوری به منظور 
اکتشــاف و بهره برداری بهینه از مخازن نفت و 
گاز و تبدیل این منابع طبیعی به محصوالتی با 
ارزش افزوده ی باالتر و همچنین فروش فناوری 

است و می توان آن را الگوی دانش پایه نامید.
قابلیت های فناوری در زنجیره ی ارزش صنعت 
نفــت را می تــوان در دو ســطح مختلف از هم 

متمایز کرد. 

بر این مبنا پایین ترین سطح توانمندی فناورانه، 
توان کاربرد و اســتفاده از فناوری، مشــتمل بر 
بهره بــرداری، تعمیــر و نگهداری و ســاخت و 
تولید اســت که در چارچوب رویکرد اول شکل 

می گیرد.
توانمنــدی ســطح باالتر، مســتلزم توان خلق 
فناوری اســت و شــامل قابلیت هــای طراحی 
و مهندســی و تحقیق و توســعه اســت که در 

چارچوب رویکرد دوم شکل می گیرد.
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