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مباحث ویژه

هرچنــد تا قبل از دهه ی 1۹70 توجه بســیار اندکی بــه فناوري در حوزه ی 
باالدستی صنعت نفت شــده است اما در طول پنج دهه ی گذشته، فناوری و 
مدیریت آن به ســرعت مورد توجه بازیگران حوزه ی باالدستی صنعت جهانی 
نفت قرار گرفته اســت و منجر به شکل گیری فضای رقابت مبتني بر فناوري 
و نوآوري در حوزه ی باالدســتی صنعت نفت شده است. شکل گرفتن رقابت 
مبتنــي بر فناوری و نوآوري در حوزه ی باالدســتي صنعــت نفت باعث قرار 
گرفتــن فناوري به عنوان محوريت كســب وكار براي تحقق برتري رقابتي در 

كالس جهاني شده است. 
با توجه به اهمیت فعالیت های فناورانه و نقشــی که در دســتیابی به مزیت 
رقابتی دارد، آگاهی از چیستی و ماهیت فناوری در حوزه ی باالدستي صنعت 
نفت به منظور برنامه ریزی برای توســعه و اکتســاب آن ضرورتي انكارناپذير 
اســت. بنابرانی باید تعريف و تعبير درســتي از فناوري در حوزه ی اکتشاف و 
بهره برداری بخش باالدستي صنعت نفت داشت تا بر اساس آن اقدام به ارتقای 
توان فناورانه کرد. بسياری از دست اندرکاران صنعت نفت، فناوری در حوزه ی 
اکتشاف و بهره برداری نفت و گاز را در حد تجهيزات اکتشافی و حفاری )مثل 
انواع دکل، مته ها و...( می   دانند و از اين منظر توسعه ی فناوری در اين بخش 
را در حوزه ی شــرکت های ســازنده ی تجهیزات تلقی می کنند و بنابراین در 
شــرکت های عملیاتی )اکتشــاف و تولید( نفت در راستای توسعه، اکتساب و 

تعالی فناوری واقعی گامی برداشته نمی شود.

واقعیت این اســت که ماهيت راســتين فناوری و نقــش و پيچيدگی آن در 
حوزه ی اکتشــاف و بهره برداری بخش باالدســتی صنعت نفــت و گاز برای 
بســياری از دســت اندرکاران این صنعت آشکار نیســت. بر این اساس یکی 
از مشــکالت موجود به منظــور ارتقای توان فناورانه در حوزه ی اکتشــاف و 
بهره برداری نفت و گاز، همين شــناخت نادرســت از ماهيت فناوری در اين 

بخش از صنعت نفت است. 
در این راســتا هــدف این مقاله تبیین مفهوم فناوری در حوزه ی باالدســتی 
صنعت نفت اســت. بر این اســاس در ادامه ابتدا به بررسی مفهوم فناوری بر 
مبنای تعاریف مختلف مدیریت فناوری پرداخته می شــود و ســپس مفهوم 
فناوری در حوزه ی باالدســتی صنعت نفت تبیین و در نهایت به نتیجه گیری 

پرداخته شده است.

2- برداشت های متفاوت پیرامون مفهوم فناوري در مدیریت فناوري
برداشــت های متفاوت از مفهــوم فناوری منجر به رویکردهــای متفاوتی به 
مدیریت فناوري از نظر محتوا و فرضیات پایه ای آن می شود. لذا درک متفاوت 
از مفهوم فناوري، به  عنوان هدف اصلی مدیریت فناوري، تاثیر مهمی در تفکر 

و رویکرد حاکم بر مدیریت فناوری دارد.
در سال 1۹87، شورای ملی تحقیقات ایاالت متحده ی  آمریکا )NRC( گزارشی 
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با عنوان "مدیریت فناوری، مزیت پنهان" که نتیجه ی یک پروژه ی پژوهشی با 
هــدف بحث پیرامون برخی گرایش های موجود در عرصه ی رقابت بین المللی 
بود، منتشــر کرد. در این گزارش شــورای ملی تحقیقــات ایاالت متحده ی 
آمریــکا، مدیریت فناوري )MOT( را این گونه تعریف کرد: »مدیریت فناوري، 
نظام های مهندسی، علوم و مدیریت را برای برنامه ریزی، توسعه و بهره برداری 
از توانمندی های فناورانه در جهت شــکل دهی و دستیابی به اهداف عملیاتی 
و استراتژیک ســازمان به هم مرتبط می سازد.« بر اساس این گزارش عناصر 

کلیدی مدیریت فناوري در فعالیت های صنعتی عبارتند از:
 شناسایی و ارزیابی گزینه های فناورانه 

 مدیریت پژوهش و فناوری شامل تعیین امکان پذیری پروژه ها
 یکپارچه سازی فناوري با تمامی عملیات شرکت

 بهره برداری از فناوري های جدید در محصوالت و/یا فرآیند ها 
 منسوخ شدن و جایگزینی فناوري

این یکــی از تعاریــف صریح مدیریت فناوري اســت. تعریــف دیگری با 
ریشــه ای مشابه توســط راد.اف.مانگر در کتاب ســال 1۹88 او ارائه شده 
است: »...]مدیریت فناوري باید[ مکانیزم ها را برای کنش و تعامل مدیریت با 
فناوري های جدید و در حال ظهور، موضوعات سازمانی و نیروی کار و عوامل 
خارجی موثر بر شــرکت با هم تلفیــق کند...]مدیریت فناوري باید[ یکپارچه 
باشد زیرا...]باید[...موضوعات سازمانی مرتبط با بهره برداری و نوآوری فناورانه 
را با موضوعات فناورانه ترکیب کند.« به نظر می رســد این تعاریف، فناوري را 
به  عنوان یکــی از منابع مهم بنگاه در نظر می گیرند. جی.اچ.گاینور می گوید: 
»...مدیریت فناوري در سطح آکادمیک این مفهوم را پیگیری می کند: ارائه ی 
یــک درک از چگونگی امکان توســعه ی یکپارچه ی تمــام فناوري های یک 
کسب وکار، هدایت به سمت تعدادی اهداف فناورانه ی مشخص و بهینه سازی 
با دیگر منابع کسب وکار... که به عنوان مثال، باید شامل مدیریت منابع مالی، 

بازاریابی و انسانی باشد.«]1[
امــا، تعاریف دیگر بر اختراع و نوآوری در فناوري تمرکز می کنند. این تعریف 
اف.بتز است: »مدیریت فناوري، خلق به هنگام و بهبود محصوالت و توانمندی 
مولد بنگاه اســت. مســئله ی مدیریت فناوري به دو بخش تقســیم می شود: 

تشویق به اختراع و مدیریت نوآوری موفق.« 
تویس و گودریــگ می گویند: »درک فزاینده ای وجــود دارد مبنی بر اینکه 
به کارگیری یک فناوري جدید، فرآیندی بسیار پیچیده است. موفقیت نه تنها 
به مدیریت تغییرات در خود فناوري، بلکه به مدیریت تغییرات در کسب وکار 
که برای بهره برداری از پتانســیل های فناوري ضروری است نیز وابسته است. 
این تغییرات سازمانی ناشی از فناوري است که اغلب مدیریت برای مواجهه با 

آن با مشکل روبرو می شود. 
این مــوارد اغلــب دربرگیرنده ی فرهنگ کســب وکار، اســتراتژی های آن، 

ســاختار سازمانی، نگرش های مدیریتی و سیاست های مرتبط با منابع انسانی 
می شود.«]2[

در دسته ی سوم نویسندگانی قرار می گیرند که فناوري را به  صورت یک عامل 
استراتژیک دیده و در نتیجه مدیریت فناوري را به  عنوان جزئی جدایی ناپذیر 
از مدیریت استراتژیک می دانند. اس.کی.بهاال در این باره می گوید: »یکپارچگی 
فنــاوري و کســب وکار در محیطی که شــدیدا رقابتی اســت، محیطی که 
ارزش های اجتماعی در حال تغییر هســتند و فناوري های جدید به ســرعت 
توســعه می یابند، برای موفقیت حیاتی است. موفقیت در یکپارچه سازی این 

عملکردها وابسته به توانایی بنگاه در موارد زیر است:
 ایجاد فهمی مشــترک میــان فناوري و کســب وکار با شــناخت نیازها و 

محدودیت های هر کدام
 شناخت محدودیت های فرآیند برنامه ریزی استراتژیک کسب وکار

 ترکیب کردن فناوري به  عنوان بخشی از فرآیند برنامه ریزی استراتژیک بنگاه
 درک ایــن نکته کــه بهره گیری موثر از منابع انســانی می تواند تنها مزیت 

استراتژیک یک کسب وکار و یا بنگاه باشد.«
ام.کی.بداوی نویسنده ی دیگری است که مدیریت فناوري را به  عنوان بخشی 
از مدیریــت اســتراتژیک تعریف کرده اســت: »...مدیریت فنــاوري در واقع 
یکپارچه سازی اســتراتژی های فناوري با استراتژی های کسب وکار در شرکت 
اســت. یکپارچگی نیازمند هماهنگی آگاهانه ی بخش های تحقیقات، تولید و 

خدمات با بخش های منابع انسانی، مالی و بازاریابی شرکت است.« 
به طور مشــخص، ایده های متفاوتی پیرامون اینکه مدیریت فناوري چیست 
و چه باید باشــد وجــود دارد. اما واقعا، مفهوم فنــاوري در مدیریت فناوري 

چیست؟]1[ 

3- مفهوم فناوري در مدیریت فناوري چیست؟
در ایــن بخش، مفهوم فنــاوري توصیف و تعریف می شــود. این موضوع در 
مراجع زیادی مانند کمپ )1۹۹۳(، بداوی )1۹۹1(، ورنرفلت )1۹84( و ماک 
)1۹74( بحث شــده است و بیشتر مراجع در این زمینه بیشتر از یک تعریف 

ارائه کرده اند.
اما، فناوري چیســت؟ همان طور کــه کمپ )1۹۹۳( بیــان می کند، معانی 
متعددی برای کلمه ی فناوری بیان شــده اســت و سه نوع معنی متفاوت آن 

عبارتند از:
 تعاریــف "کنایی1" که فناوري به  عنوان یک عامــل کلیدی موفقیت دیده 

می شود، اما تعریفی مشخص از فناوري ارائه نشده است.
 تعاریف "گسترده2" که در آنها فناوري تعریف شده، اما به تمامی حوزه های 
تخصصی موجود در یک بنگاه بسط داده شده است که این مسئله، تمایز میان 
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فناوري بودن و یا نبودن مصادیق را مشکل می کند. این گروه از تعاریف طیف 
وسیعی از موارد را که می توان به عنوان فناوری محسوب کرد ارائه می دهند، 
به گونه ای که در برخی از موارد مرزی، افراد در مورد اینکه آیا آن چیز را باید 

به عنوان فناوری محسوب کرد یا خیر، اختالف نظر دارند.
 تعاریف "اختصاصی۳" که در آنها فناوري جایگاهی میان علم در یک ســو و 
فرآیندها و محصوالت حاصل از به کارگیری دانش علمی در سوی دیگر دارد. 
بنابرایــن تمامی محصوالت و فرآیندها با یکپارچه شــدن فناوري های متنوع 
مرتبط هســتند و این یعنی با علم مرتبط هستند. ممکن است بیان شود که 

اغلب تعاریف در ادبیات، در دسته ی تعاریف اختصاصی قرار می گیرند.
ماک )1۹74( بحثــی پیرامون تعاریف متفاوت فنــاوري را بیان می کند که 
تقریبا با تعاریف باال مطابقت دارد. ســه درک متفاوت از فناوري این گونه ارائه 

شده اند: ابزار، سیستم و ارزش.]1[  
فناوري به  عنوان یک ابزار4

فنــاوري بــه  عنوان یک ابزار به این نکته داللت دارد که بشــر به وســیله ی 
ابزارهای خود، بر طبیعت، موجودات زنده و دیگر اجزای طبیعت سلطه دارد. 
طبیعتا این کلمه به معنای چیزهایی مانند ماشــین ها، کامپیوترها، تراشه ها، 
مهندســی ژنتیک، تولید یکپارچه ی کامپیوتری و ربات ها اســت، اما فناوري 
معنایــی فراتر از ایــن دارد. همان طور که ماک می گویــد فناوري همچنین، 
به معنی روش ها، فرآیندها و تکنیک هایی اســت که بشــر را برای استفاده از 
طبیعت توانمند می ســازد. برای مثال مهارت و تجربــه نیز جزئی از فناوري 
هســتند. این فهم از فناوري به عنوان ابزار، در ادبیــات مدیریت فناوري در 
دهه ی ۹0 بســیار رایج شــد. برای مثال بداوی )1۹۹1( فناوري را به صورت 
"توانایی ایجاد روشــی مولد برای تولید محصوالت، فرآیندها و خدمات جدید 

و بهبود یافته" تعریف می کند.)یک تعریف اختصاصی(
فناوري به  عنوان یک سیستم 

فناوري به  عنوان یک سیســتم از این واقعیت ناشــی می شود که فناوري ها 
)تکنیک ها( دیگر ابزارهایی فیزیکی نیســتند که فــرد بتواند در مواقع لزوم 
از آنها اســتفاده کند و زمانی که کارش تمام شــد آنهــا را به کناری بگذارد. 
این دیدگاه بیان می کند که فناوري در هنگام اســتفاده، بر استفاده کننده، بر 
وظیفه و کاری که برای آن اســتفاده شده اســت و بر تعدادی از عواملی که 

استفاده کننده نمی خواهد بر آنها اثر گذارد، تاثیرگذار خواهد بود. 
بنابراین با یادآوری این نکته که فناوري های امروزی می توانند بسیار پیچیده تر 
و بزرگ تر از یک گاوآهن باشــند، فناوري را می توان پدیده ای در میان موارد 

روزافزونی که تحت عنوان سیستم ها طبقه بندی می شوند، قرار داد. 
دیدگاه سیستمی بر کل فناوري بدون در نظر گرفتن جزئیات تمرکز دارد. این 
امر تشــخیص فناوري را به  عنوان موجودیتــی "با" یا "بدون" ارتباط با دیگر 
سیستم ها ممکن می سازد و اســتفاده از رویکردهای مختلف و متفاوت برای 

تحلیل آن را عملی می کند. 
عالوه بر این، می توان با انتخاب زیرسیســتم هایی مانند زیرسیســتم فنی در 
برابر زیرسیســتم اجرایی، تحلیلی دقیق تر و جزئی تــر در خصوص آن انجام 
داد. در ایــن رویکرد، مفهوم فناوری به عنوان یک رویه یا قاعده ی اجرای کار 
پیگیری می شــود تا اینکه یک ابزار باشد و به صورت سیستم های قاعده مند5 

شناخته می شود. 
در ایــن رویکرد آن چیزی که محوری اســت، ابزار یا ماشــین آالت فیزیکی 
نیســتند بلکه الگوهای مسیرـ  هدف6 هستند که به طور سیستماتیک توسعه 
یافته است. به عبارت دیگر، فناوری در این رویکرد »استفاده از دانش علمی یا 
سایر دانش ها در کارهای عملی توسط سیستم های قاعده مند که شامل افراد و 

سازمان ها، مهارت های تولیدی و ماشین آالت می باشد، است.«
فناوري به  عنوان ارزش

فنــاوري به  عنوان ارزش بر ارزیابی فناوري با در نظر گرفتن برخی موضوعات 
تمرکز دارد.)معموال بدون تعریف کردن صریح فناوري( از این طریق می توان 
"خوب یا بد" بودن یک فناوري و یا "بهتر یا بدتر" بودن یک فناوري در قیاس 

بــا فناوري های دیگر را بیان کرد. با توجه بــه گفته های ماک )1۹74(، یک 
مثال آن را می توان در رشــته ی اقتصاد یافت که در آن اندازه گیری تغییرات 
فناورانــه به صورت "افزایش بهره وری و نه افزایش ســرمایه به ازای هر فرد" 
تعریف شده است. اما ادراکات و برداشت های بسیار دیگری نیز از مفهوم ارزش 
می تواند متصور باشــد، برای مثال اینکه یک فناوري خاص برای جامعه مفید 
است یا خیر.)فناوري های سبز( باید یادآور شد که در هر موضوعی حداقل دو 
بُعد مختلف وجود دارد، چراکه ادراکات بســیار متفاوتی از ارزش وجود دارد. 
در رویکرد فناوري به  عنوان ارزش در سطح بنگاه، اغلب فناوری به عنوان یک 
عامل استراتژیک نگریسته می شود که شاکله ی آن از جنس توانمندی است. 
بر مبنای شــناخت موجود از فناوری های حوزه ی باالدســتی صنعت نفت و 
براساس دالیلی که در ادامه تشریح خواهد شد، فناوری در حوزه ی اکتشاف و 
بهره برداری نفت به شدت از رویکرد "فناوري به  عنوان یک ابزار" فاصله دارد و 
فناوری در این حوزه به تلفیقی از "فناوری به  عنوان یک سیستم" و "فناوري 

به  عنوان ارزش" نزدیک تر است. 
در واقع در چارچوب رویکردهای باال، فناوری در حوزه ی اکتشاف و بهره برداری 
نفت را می توان پیکره بندی یک سیستم اجتماعیـ  فنی در راستای ایجاد یک 

ارزش رقابتی در نظر گرفت. 
بر اســاس این مفهوم، فناوری در حوزه ی باالدستی صنعت نفت یک سیستم 
فناورانه است که شامل دانش انجام فعالیت ها، مهارت های انسانی و سازمانی 
و همچنین فناوری درون ســخت افزار است که برای انجام عملیات و پایداری 

آن مورد نیاز است.
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4- تبیین مفهوم فناوری در حوزه ی اکتشاف و بهره برداری نفت
فناوري را مي توان به طرق مختلــف تعريف كرد که از میان آنها این تعاریف 
تناسب بیشــتری با ماهیت فناوری در حوزه ی اکتشــاف و بهره برداری نفت 
دارد. به طور سنتي، فناوري كم وبيش به عنوان وجود نوآوري هاي فناورانه در 
محصوالت و فرآيندهای توليدی كه به وسیله ی ابزار پتنت محافظت مي شود،  
در نظر گرفته مي شــود. همچنین فناوری به عنوان یک دانش سیستماتیک 
برای تولید یک محصول یا ارائه ی یک خدمت در صنعت تعریف شده است که 
آن دانش در یک اختراع یا یک مدل مطلوبیت/یک طرح صنعتی، یا اطالعات 
فنی در قالب اســناد، مهارت ها یا تجربیات متخصصــان جای گرفته و برای 
طراحــی، نصب و راه اندازی، عملیات یا نگهــداری و تعمیرات یک کارخانه ی 
صنعتــی یا تجهیزات آن، برای مدیریت یک کســب وکار تجاری یا صنعتی یا 

فعالیت های آن مورد استفاده قرار می گیرد.
از دیدگاه راهبردی، تعريف فناوری باید دربرگیرنده ی همه ي اشــکال تجاري 
قابل اســتفاده ی دانش كه مي تواند موضوع تعامالت کســب وکار قرار گیرد، 
باشــد، چه پتنت شده و چه پتنت نشده. تعریف باال، هر دو دانش پتنت شده 
و پتنت نشــده را پوشــش می دهد و از این تعریف می توان نتیجه گرفت که 
همه ی دانش ها در حیطه ی مفهوم فنــاوری قرار نمی گیرند، بلکه دانش باید 
سیســتماتیک باشد، دانش باید به شــکلی یا در مکانی منعکس شود. دانش 
باید در راستای یک نتیجه ی نهایی هدایت شده باشد. به طور خالصه فناوری 
می تواند به عنوان دانش، مهارت و فرآیندی که در توسعه و تولید کاالها، مواد 

و خدمات مورد استفاده قرار می گیرد، تعریف شود. 
انکتــاد7، فناوري را به عنوان دانش سيســتماتيك بــراي توليد محصوالت، 
به کارگیــری فرآيند يا بــراي ارائه ی خدمات تعریف می کنــد. این تعریف از 
فناوری دربرگیرنــده ی معامالت فروش يا واگذاری كاالها نیســت. بنابراين 
فناوري شــامل محصوالت يا خدمات نهايي نمي شــود و فناوری فقط دانشي 
است كه فناوري را تشکیل می دهد. اين دانش می تواند دو جنبه داشته باشد،  
اول دانش فناورانه ای كه محصول نهايي بر پايه ی آن اســت و ديگري ظرفيت 
ســازماني براي تبدیل مناســب ورودی هاي مرتبط به محصوالت یا خدمات 
نهایی می باشــد. در نتيجه، فناوري شامل هر دو است، دانش يا روش هایی که 
براي ایجاد يا بهبود تولید یا توزیع کاالها و خدمات موجود ضروري اســت که 
می تواند منجر به توسعه ی محصوالت یا فرآیندهای به کلی جديد و همچنین 
خبرگي كارآفرينانه و دانش  فني شــود. به عبــارت ديگر، فناوري مي تواند به 
عنوان »دانش، مهارت ها و فرآيندهايي تعريف شود كه در توسعه و توليد كاال،  

مواد و خدمات به كار برده مي شود.« 
برخي محققان، فناوري را به دو جنبه تقســيم مي كنند: مشهود و نامشهود.8 
فناوري نامشهود بيشــتر به دانش فناورانه ی ضمنی و مهارت ها مرتبط است 
و دربرگیرنــده ی توانايــي تعمير، نگهــداري، ايجاد اصالحــات و نوآوري در 

دارايي هاي فيزيكي اســت و فناوري مشهود تجسم فيزيكي فناوری اکتساب 
شــده است و از طریق اشــياي ديگر در تجهيزات، ابزارها و ماشين آالت ارائه 

می شود.
در حوزه ی باالدســتی صنعت نفت تقســيم بندي مورد اشــاره از اين جهت 
مي تواند مــورد انتقاد قرار گيرد كــه مهارت ها و دانش  فنــي براي تعمير و 
نگهداری ماشــين آالت و تجهيزات وارداتي آنچنــان فناوری خالقي كه لزوما 
منجر به توســعه ی توانمندی فناورانه در حوزه هاي مرتبط شود، نيست. اين 
موارد معموال در شــرايط و بندهای قراردادي كــه مرتبط با عملکرد مطلوب 
تجهيزات خریداری شــده اســت نمایان می شــود و معموال مهارت و دانش 
مربوطــه به خوبی انتقال می یابد. به عبــارت ديگر، مهارت هاي بهره برداری و 
نگهــداري و حتي تعمير تجهيزات بايد به عنوان بخشــي از بســته ي خرید 
تجهیزات )وارداتی( در نظر گرفته شود يا می تواند به عنوان يك دستورالعمل 
بسيار جامع در نظر گرفته شود و نه به عنوان دارايي های مجزايي كه فناوری 

خاصی است.
بر مبنای ابعاد گفته شده در باال، از فناوری و طبق قوانین انکتاد در خصوص 
انتقــال فناوری، دانش جــای گرفته در بدنه ی اجســام فیزیکی و تجهيزات 
را نمي توان بــه عنوان فناوری در نظر گرفت، آنهــا مي توانند فقط به عنوان 

تجهيزات ساخته شده به وسيله ي فناوري مرتبط در نظر گرفته شوند.
بيشــتر فناوري های مورد اســتفاده در عمليات حوزه ی باالدســتی صنعت 
نفت ريشــه در رشته هاي علوم و مهندســي دارند، آنها شامل زمين شناسي، 
ژئوفيزيك، لرزه شناســي و مطالعات لرزه نگاري، الگينگ، حفاري، مهندســي 
مخزن و خدمات نرم افزاری كامپيوتری، طراحی تجهيزات مورد اســتفاده در 
مراكز بهره برداري، استقرار و راه اندازی دکل ها، و مديريت پروژه می باشند که 
همگي نيازمند فناوری مناســب براي انجام در حوزه ی باالدستی صنعت نفت 

هستند. 
فناوری کلیدی در حوزه ی باالدستی صنعت نفت فناوری نرم )شامل دانش 
فناورانه ی ضمنی و مهارت های نرم( اســت که در درون افراد جای گرفته تا 
اینکه در ماشین آالت یا ســایر ادوات فیزیکی باشد. فناوری خدمت )دانش 
فناورانه ی تبیین کننده ی شــیوه ی اجرای یک خدمــت(۹ اغلب درون افراد 
جای گرفته یــا در ارتباطات اجتماعی پیچیده در میــان افراد درون بنگاه 

جای گرفته است.
پژوهشــگران چهار گروه مهارت هــا را به عنوان فناوری هــای کلیدی مورد 
نياز شــرکت های نفتــی فعال در حوزه ی باالدســتی صنعت نفــت در نظر 

مي گيرند:]۳و4[
 توانمندی های مديريتي براي سازماندهي و اجرای اكتشاف نفت و برنامه هاي 

توسعه ی میدان به صورت جامع
 خبرگی فناورانه براي اتخاذ تصميمات در مراحل حياتي اكتشاف و توسعه ی 
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مباحث ویژه

میادین نفتی همانند توانايي تحليل و ارزيابي نتايج بررســي هاي ژئوفیزیک و 
زمين شناسي

 دانش و توانمندی فناورانه ی تولید خدمات میادین نفتی و دانش فناورانه ی 
مورد نیاز برای تولید تجهیزات مورد نیاز انجام آن خدمات 

 مهارت های ارائه )سفارشی سازی( خدمات میادین نفتی به طور خاص آنهایی 
که راندن ابزار10 هستند و همچنین مهارت های نگهداری و تعمیرات تجهیزات

از نظر بخش تحقیقات سیاســت علمی دانشگاه ساسکس، فناوری در حوزه ی 
باالدستی صنعت نفت به معنای فرآیندهای تولیدی است که شامل طراحی، 
مدیریت و روش های سازماندهی و همچنین کارخانه و تجهیزات است. آنها سه 
جزء را به عنوان فناوری در حوزه ی باالدستی صنعت نفت در نظر می گیرند:

 مهارت فنی و دانش فنی 
 دانش فناورانه و مبانی اصول علمی مورد استفاده ی آن )دانش چرایی(

 داده ها، دستورالعمل ها، نرم افزار، طراحی مهندسی و روش های محاسباتی آن
در کنار این فناوری ها، تجهیزات مورد نیاز، پرسنل ماهر و نیروی انسانی برای 
تســهیل ابعاد عملیاتی و مدیریتی صنعت الزم اســت اما آنها را نمی توان به 

عنوان فناوری در نظر گرفت. 
چراکه فناوری آن دانش و توانمندی اســت که برخی شــرکت ها یا کشورها 
را قادر به تولید آن تجهیزات و ارائه ی امور پشــتیبانی مرتبط به آن می کند. 
محصوالت و تجهیزات فقط در صورتی که تکنیک یا شیوه ی تولید آنها مدنظر 
باشــد به عنوان فناوری محسوب می شــوند و اگر فقط به عنوان کاال مدنظر 

باشند، فناوری محسوب نمی شوند.]5،۳و6[
جدول1 اجزای فناوری و مصادیق آن در حوزه ی اکتشاف و بهره برداری نفت 
را نشــان می دهد. هرچند در این جدول یکی از اجزا ســخت افزار اســت اما 
خود ســخت افزار، فناوری محسوب نمی شــود بلکه منظور فناوری درون آن 

سخت افزار مدنظر بوده و سخت افزار تجسم بیرونی آن فناوری است.]7-10[
جمع بندی توضیحات باال نشــان می دهد ماهیت فناوری در حوزه ی اکتشاف 

و بهره برداری نفت، دانش فناورانه است که به دو نوع تقسیم می شود:]4[
 دانــش فناورانه ی صریح: دانش صریح از بیرون بنگاه و تجمیع در درون 
کســب وکار به دســت می آید. موجود در جریان اطالعات فعلی شرکت مانند 
مراحل اکتشــاف زمین شناسی، ابزارهای فنی ژئوفیزیک prospect، حفاری و 

دانش های صریح دیگر 
 دانش فناورانه ی ضمنی: که در ذهن افراد سازمان یا خبرگان وجود دارد 
و نمی توان آنها را به صورت مکتوب نشــان داد، ماننــد تجربه در پروژه های 

اکتشاف نفت و...
همچنین از دیدگاه تحلیلی با توجه به اینکه فعالیت های حوزه ی اکتشــاف و 
بهره برداری نفت اغلب خدمات دانش پايه، فناوري محور و داراي نوآوري بسيار 
)سفارشی سازی برای مشــتریان مختلف( هستند، در این گونه خدمات دانش 

ضمني داراي سهم بیشتر و اهمیت باالتری است. 
به عبــارت دیگر، دانش فناورانه ی ضمني خود را در قالب مهارت ها و تجارب 
تعبيه شــده نزد افراد و گروه ها نشان مي دهد. اين دانش فناورانه ی ضمني در 
اكثر موارد خود را به شــكل دانش انباشته شده در خالل رابطه و تعامل ميان 

شرکت های خدمات میادین نفتی و شرکت های بهره بردار نشان مي دهد.
حجم دانش فناورانه ی ضمني در حوزه ی باالدستی صنعت نفت بسيار بيشتر 

از دانش آشكار و صريح است. 
بنابراین ویژگی بارز فناوری های حوزه ی باالدستی صنعت نفت ُدز باالی دانش 
ضمنی آن است و در بیشتر موارد باید با شرایط جغرافیایی تطبیق داده شود. 
بر مبنای این تعاریف، ماهیت فناوری در حوزه ی اکتشاف و بهره برداری نفت 

اغلب از نوع حقوق مالکیت فکری "نرم" است. 

   1    اجزای فناوری و مصادیق آن در حوزه ی باالدســتی صنعت نفت

روش یادگیرينوع دانشمصداق/نمونهتعریف/توضیحجزء فناوري

ماشین آالت/ تجهیزاتتجسم خارجي هر فناوريسخت افزار
چیستي

یادگیري بر اساس مطالعات بنیادین و پایه اي و مبتني 
بر پژوهش و فناوري، از ایده تا محصول

دستورالعمل هاي استفاده از سخت افزاردانش استفاده از سخت افزارنرم افزار

چرایيعلت تقدم و تاخر در یک فرآیند، تاثیر یک ماده در محصولدانش دالیل استفاده از هر فناوريمغزافزار

کیستيمهارت تولید، نوآوري و خالقیت در انسانفناوري متجسم در انسانانسان افزار

یادگیري حین انجام کار، تعامل و استفاده سند،  نقشه، طرح، نظریه و...فناوري متجسم در مدارک و اسناداطالعات افزار
چگونگي

مجموعه ي نظام سازماندهي، مدیریتي، شبکه سازي و...فناوري متجسم در سازمان و مدیریتسازمان افزار
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حقــوق مالکیت فکری نرم اشــاره به طبقه ای از حقــوق مالکیت فکری دارد 
که توســط قانون، محافظت نمی شــوند، اما با این حــال در طبقه ی "حقوق 
نامشهود" قرار می گیرند و معموال با سایر حقوق مالکیت فکری همراه هستند. 
این حقوق شامل "دانش فنی، اسرار تجاری و اطالعات محرمانه" می باشد که 
می تواند به یک شــرکت مزیتی نســبت به رقبا بدهد. به عبارت دیگر، اسرار 
تجاری مواردی همچون فرمول ها، فرآیندها، روش ها و تکنیک ها را پوشــش 
می دهد. دانش فنی نیز اطالعات مربوط به کاربرد عملی اختراعات، فرمول ها 
یا فرآیندهای خاص و دانش، تجربه و مهارت شامل اطالعات فنی که نمی توان 

آنها را به صورت کتبی ثبت کرد را پوشش می دهد. 
"داده های فنی" یعنی تمام اطالعات مکتوب در دانش فنی شامل و نه محدود 

به گزارش تحقیق و کلیه ی داده ها و اطالعات فنی در مورد طراحی، محاسبه، 
نقشه ها، فرآیند تولید، کنترل کیفیت، آزمایش، نصب، روش های اندازه گیری 

و آزمایش، عملیات، دستورالعمل ها و رویه های نگهداری و تعمیرات است. 
صنعت نفت انواع مختلفی از فنون با فناوری باال را استفاده می کند که بسیاری 
از آنها ممکن است به عنوان مجموعه های جدید، روش های جدید، فرآیندها یا 
الگوریتم های جدید قابل اجرا توسط نرم افزارهای کامپیوتری، پتنت شوند. با 
این حال، بســیاری از آنها مربوط به فرآیندهایی است که بهره برداری تجاری 
از آنها نیازمند افشــای عمومی آنها نیست. بنابراین مهندسی معکوس آنها از 
طریق محصول )خدمات( تجاری حاصل از چنین فرآیندهایی دشــوار است. 
در نتیجه، در چنین مواردی اســرار تجاری می تواند بهترین ابزار محافظت از 

دانش فناورانه باشد.
از آنجــا که راز تجاری می تواند اطالعــات و فرآیندهای مخفی را محافظت 
کنــد، آنها برای حوزه ی باالدســتی صنعت نفت بســیار مهم هســتند، به 
خصــوص با توجه به عدم توانایی کپی رایــت برای محافظت تلفیق داده ها و 
نقشــه ها. آنها همچنین می توانند برای محافظت از کد منبع )کد ســورس( 
نرم افزاری که افشــا نشده اســت و در جای دیگر توســط پتنت محافظت 

نمی شود، استفاده شوند. 
از مباحث مطرح شده در باال می توان نتیجه گرفت، با توجه به اینکه بسیاری 
از فناوری های حوزه ی باالدســتی صنعت نفت به فرآیندهایی وابسته هستند 
که بهره برداری تجاری از آنها به افشــای عمومی آنها نیازی ندارد، در نتیجه 
مهندســی معکوس محصول )خدمــات( تجاری حاصــل از آن فناوری ها و 
توســعه ی آنها به طور مستقل دشوار اســت. بنابراین بهترین ابزار حفاظتی 

می تواند اسرار تجاری باشد.
از ســوی دیگر، ممکن اســت لزومی نداشته باشــد مالکیت برخی اطالعات 
محرمانه یا اختصاصی برای مالک آن به رســمیت شناخته شود. ممکن است 
آن اطالعات مجموعه ای از اطالعاتی باشــد که توســط یک شرکت از طریق 
َصرف هزینه، زمان و منابع جمع آوری شده باشد و بنابراین فقط برای خود او 

ارزشمند اســت بدون اینکه به طور ذاتی، "راز" باشد. نمونه هایی از اطالعات 
محرمانه شامل لیست مشتریان، پایگاه های داده و دانش فنی خاصی را شامل 

می شود که عمدتا مربوط به اسرار تجاری کسب وکار است.]۳[

نتیجه گیری
فناوری همواره نقش مهمی در حوزه ی باالدستی صنعت نفت ایفا کرده است 
و امروزه عالوه بر اینکه به یکی از ارکان اصلی کسب وکار در این عرصه تبدیل 

شده، عامل برتری رقابتی نیز محسوب می شود. 
در حوزه ی باالدســتی صنعت نفت، کشورهای دارای منابع نفتی برای داشتن 
 كنترل بر منابع نفتی خود به اکتساب موثر و جذب فناوري از طريق كشورهاي 
صاحب فناوری وابسته هستند. هر بحثي در خصوص اکتساب فناوري نيازمند 
درك شــفاف از معنــاي حقیقی فناوری و به طور خــاص مفهوم فناوري در 

حوزه ی باالدستی صنعت نفت است. 
ماهيت فناوري در حوزه ی اکتشــاف و بهره برداری نفت خدمت گرا11 است و 
تبلور عینی آن خدمات فناورانه می باشــد. خدمات فناورانه، خدمات حرفه اي 
هستند كه براي تسهيل استفاده از فناوري به وسيله ی كسب وكارها و كاربران 

نهايي طراحي شده اند. 
خدمات فناورانه از طريق تركيب فرآيندها و وظايف نرم افزاري، سخت افزاري، 
مغزافــزاري، انســان افزاری، اطالعات افــزاری و ســازمان افزاري، راه حل هاي 

فناوري محور اختصاصي فراهم مي كنند.
از دیدگاه مفهــوم فناوری بر مبنــای تعاریف مختلــف مدیریت فناوری، 
می تــوان فناوری در حوزه ی باالدســتی صنعت نفــت را پیکره بندی یک 
سیســتم فنی ـ اجتماعی در راســتای ایجاد یک ارزش رقابتی برای بنگاه 

در نظر گرفت. 
سيســتم های فناورانــه ی مورد نياز حوزه ی باالدســتی صنعت نفت در قالب 
انواع بســته هاي خدمات فناورانه و دانش بنيان تعريف می شــوند. هرچند در 
شكل گيري سيســتم های فناورانه، تجهيزات و ابزارهای پيشرفته و رایانه های 
پرقدرت و... دخيل هستند اما دانش توليد خدمات و حل مسئله،  بسيار مهم تر 
از داشــتن ماشين آالت و کامپیوترهای پر قدرت و يا ساير محصوالت فيزيكي 

فناورانه است. 
بنابراین، فناوري هاي کلیدی در حوزه ی باالدســتی صنعت نفت بيشــتر در 
حــوزه ی فناوري هاي نرم12و1۳ هســتند. ماهیت فناوری نرم شــامل دانش، 
مهارت، تکنیک و تجربه اســت. بر این اساس فناوری های کلیدی در حوزه ی 
باالدســتی صنعت نفت معموال دانش، تجربــه و روش تولید و ارائه ی خدمت 

فناورانه می باشد. 
در نتیجه، طبیعی است که فناوري هاي كليدي در حوزه هاي مختلف خدمات 
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مباحث ویژه

فناورانه، بيشــتر از نوع دانش شــخصي و ضمني كارکنان و فناوري هاي نرم 
باشــد. بنابراين قابل حفاظت توســط ثبت اختراع و يا كپي رايت نبوده و بايد 
در این بنگاه ها و به وسيله ی اســرار تجاری )محرمانگي( حفاظت شوند. اين 
فناوري ها، به طور انحصاري، اختصاصی بنگاهي  اســت كه مالكيت آن را در 

اختيار دارد. 
کارهای زیاد بر روی فناوری های سخت حوزه ی باالدستی صنعت نفت نشان 
داده است که تاثیر رقابتی جنبه های نرم تر فناوري از جنبه های سخت تر آن، 
بیشتر است. بنابراین این نیاز احساس می شود که در آینده بر جنبه های نرم تر 
فناوري در حوزه ی باالدستی صنعت نفت تاکید شود. از طرف دیگر، مفهومی 
گسترده از فناوري ممکن است به سختی قابل درک باشد. برای مثال، چگونه 

یک مفهوم می تواند در عین حال هم سخت و هم نرم باشد؟
یک راه حل واضح برای این مســئله این است که دیدگاه نسبت به فناوري در 

حوزه ی باالدستی صنعت نفت را یک سازه ی اجتماعی در نظر بگیریم. 

برای مثال به  عنوان چیزی در مغز بشــر و نه یک مصنوع خارجی. این چنین 
دیدگاهــی به فناوري، انشــعاباتی را برای تئوری مدیریــت فناوري در پی 

خواهد داشت. 
در تعریف فناوري در حوزه ی باالدســتی صنعت نفت، بــه جای واژه پردازی 
باید فناوري را جزئی از بدنه ی کســب وکار مرتبط با کســب مزیت رقابتی در 
نظر گرفت. بدین معنا که باید پذیرفت جدا کردن فناوري از حوزه ی مدیریت 

راهبردی در حوزه ی باالدستی صنعت نفت شاید بسیار مشکل باشد.
یک راه مواجهه با این مشکالت، ساخت یک تعریف مجزا برای مفهوم فناوری 
در حوزه ی باالدســتی صنعت نفت اســت که در این حالــت این تعریف باید 

منحصربه فرد باشد. 
راه دیگر این اســت که فناوری در حوزه ی باالدستی صنعت نفت را همچون 
سایر حوزه ها ببینیم، اما با تمرکز بر ویژگی های متمایز و جایگاه راهبردی آن. 

به عبارت دیگر فناوری است اما با »عینک حوزه ی باالدستی صنعت نفت.«

پانویس هاپانویس ها
1. Allusive
2. Extensive
3. Specific

4. به طور خاص منظور از ابزار سخت افزار است. در نظر گرفتن فناوری به عنوان سخت افزار احتماال بارزترین تعریف فناوری 
است که شامل ابزارها )tools( و ماشین آالت )machines( می شود. تفاوت قائل شده بین ابزارها و ماشین آالت بدین گونه 
اســت که ابزارها به طور مستقیم توسط کاربر دستکاری می شوند و مهارت کاربر نقش مهمی در عملکرد ابزارها دارد اما 

ماشین آالت دارای استقالل بیشتری از کاربر و مهارت او هستند.
5. rule-governed sys tems
6. means–end patterns
7. The United Nations Conference on Trade and Development (UNCTUD)

8. این تقســیم بندی را تحت عنوان فناوری نرم )soft technology( و فناوری ســخت )hard technology( نیز 
نامگذاری کرده اند.

9. The way of doing a technological service or the way in which 
technological service take place or an organized or es tablished way of 
doing technological service through objects that work together to complete 
a job (task)
10. Tool Pusher
11. Service- Oriented
12. Soft Technology

)Information- based( 13. مديريتي و اطالعات پايه
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