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Abstract 

In this descriptive qualitative research with case study research strategy, the 

Iranian oil industry innovation system in the form of adopting a structural 

and functional approach (systemic approach) in depth and in its natural 

context from the perspective of the participants studied. Based on theoretical 

framework that includes five systemic components of innovation system, 

actors and relationships between them have been identified. In order to 

ensure validity of the structure, multiple information sources (interviews, 

observations and document analysis) is used. Also to achieve external 

validity, previous theories have been used as the initial theoretical 

framework of the research. The absorption and development of strategic 

knowledge and technologies of the oil industry was introduced as the main 

function of the system and three sub-functions identified for it. Identifying 

29 existing structural and functional challenges from the perspective of 

experts has complemented the understanding of this system. Finally, policy 

proposals are presented. 
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 ساختاری و سیستمی نظام نوآوری تحلیل

 صنعت نفت ایران
 

 3میثم شهبازیـ  2*ناصر باقری مقدم ـ 1زاده مهدی صحاف

 

 چكیده

موردي  ۀمطالعپژوهش راهبرد با از نوع توصیفی بوده و در این پژوهش کیفی که 

نظام نوآوري صنعت نفت ایران در قالب اتخاذ رویکرد توأمان ساختاري  انجام گرفته،

طور عمیق و در بافت طبیعی خود از دید  به (سیستمیکارکردي )رویکرد و 

ي بر مبناپژوهش در این  است. گرفتهقرار  و تحلیل موردمطالعهکنندگان  مشارکت

بازیگران و ارتباطات سیستمی نظام نوآوري،  ۀمؤلفچارچوب نظري مشتمل بر پنج 

اي از مأخذ اطالعاتی  سازه منظور تأمین روایی بهاند.  بررسی شده ها آن مابین یف

ها، مشاهدات و تحلیل اسناد( و براي حصول روایی بیرونی از  چندگانه )مصاحبه

همچنین  .پژوهش استفاده شده است ۀچارچوب نظري اولی عنوان بهپیشین هاي  نظریه

نظام اصلی عنوان کارکرد  هاي راهبردي صنعت نفت به دانش و فناوري جذب و توسعۀ

چالش  29شناسایی  درمجموع. شد شناسایی و سه زیرکارکرد براي آن معرفی

و شناخت از این نظام بوده  مکملاز منظر خبرگان،  موجودکارکردي ساختاري و 

 سیاستی ارائه شده است. هاي پیشنهاد نهایتاً
 

 صنعتفناوری و نوآوری،  ظام نوآوری، رویکرد سیستمی، توسعۀن :واژگان كليدي

 نفت ایران
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 مقدمه

نفت و گاز با روندی صعودی  گذاری جهانی در بخش گذشته سرمایه طی چند دهۀ

های جدیدی  و ظهور پدیده نایع نفت و گاز شدهموجب پیدایش انقالبی فناورانه در ص

جانبه و سایر فنون چند های افقی و ، حفاریبعدی و چهاربعدی های سه نگاری مانند لرزه

وری و تولید  ها و بهبود بهره کاهش هزینه درنتیجهاهش خطاها و جدید منجر به ک

در اختیار  صنعت نفت غالباً ۀهای پیشرفت. فناوریاست شدهگاز های نفت و  میدان

ها برای کشورهای  گیری از این فناوری های بزرگ فراملی قرار دارد و بهره شرکت

سختی  و نقصان فناوری در این کشورها بهتوسعه با توجه به کمبود  خیز درحال فتن

و فرآیندهایی است که در  ازمند داشتن چارچوبها نی گیری از فناوری بهره میسر است.

های مختلف تعریف و  فناوری و همچنین نوآوری به شیوه های توسعه پژوهش، آن رویه

 (1391و همکاران،  باقری مقدم) .باشدمدون شده 

های اصلی و دیگر ذینفعان پژوهش و فناوری  از طرف دیگر بازخورد شرکت

فراوان در فرآیند پژوهش و فناوری و نوآوری های  صنعت نفت حاکی از وجود چالش

ساختارها، کارکردها و فرآیندهای موجود  اساس برنعت نفت و لزوم بازنگری در آن ص

ار در این حوزه بسی شده انجامهای  پژوهش. استپژوهش و فناوری در سطح صنعت نفت 

های  منظور رفع نیازمندی های اجرایی کشور و به در درون دستگاه محدود و عمدتاً

 (1399پاینده و مرتضوی، ).استروزمره بوده 

رسد که  وعات در سطح صنعت نفت، به نظر میبرای تحلیل این موض اساس براین

 نوعی بهبازیگر و  ،تحلیل جامع ساختاری و سیستمی از عناصری که در سطح صنعت

این  ارائۀ باهدفاین پژوهش . شوندواقع تواند مفید  دار این وظیفه هستند، می عهده

فناوری و نوآوری در سطح  توسعۀ یدستگاه حال درعینساختاری و چارچوب به  تحلیل

فناوری  توسعۀکالن  یندفرا، این موضوع ندم نظام بررسی اب. پردازد می نفت کشورصنعت 

 مشاهدۀمبنای بر نظام نوآوری فناورانه نفت ایران در قالب  صنعتسطح  وری درآو نو

و  نظران صاحبهای ادبیات موضوعی، زمینه تجربی و نظرات  تحلیل دادهوضع موجود، 

موضوع مرتبط با این تحقیق از ادبیات . شده استارائه  موردپژوهشخبرگان حوزۀ 

قلب محتوایی این تحقیق  ،های نوآوری موضوع نظامگیرد.  ت مینشئهای نوآوری  امنظ

بیین های نوآوری و انواع آن در ت که از رویکرد نظام بودند به دنبال آن ینبوده و محقق

که این  ستا این بر یند. باور محققناستفاده نماینوآوری فناورانه صنعت نفت چارچوب 

زای چارچوب مابین اج دهی فرآیندها و ارتباطات فی موضوع کمک شایانی به شکل
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این مرور مختصری از در ادامه منظور تشریح این موارد،  ب خواهد نمود. بهمطلو

 گردد. ارائه میموضوعات 

عنوان یکی از دستاوردهای  نوآوری، مفهومی محوری است که در جهان امروز به 

از سال  ینوآور یها نظام اتمطالع شود. کار در قرن حاضر از آن یاد میو کلیدی کسب

، قاضی نوری و)ریاحی  ادامه داده استبه سیر تکاملی خود تاکنون ه و آغاز شد 1841

های ملی نوآوری وجود  با ظهور رویکرد نظام نوآوری، تأکید عمده بر نظام .(1393

گذشت زمان  با وجود بااین (Freeman,1987; Lundvall,1992; Nelson,1993).داشت

)نظام بخشی نوآوری، نظام فناوری های نوآوری نیز مطرح گردید  انواع دیگری از نظام

توسط  تفصیل به یمختلف به نظام نوآور یکردهایروای نوآوری(. نوآوری و نظام منطقه

 یبهزاد سلطانهمچنین  (1390 ،همکاران )محمدی و.شده است انین باو همکار یمحمد

در  یو نظام فناور ینظام پژوهش ،ینوآور ینظام مل نیب یقیبه مطالعه تطب 1384در سال 

نظام نوآوری بخشی  .تاهداف و راهبردها پرداخته اس ندها،یفرا ها، یخروج ها، یمورد ورود

مطرح و در مقاالت متعددی نظیر الیاسی و همکاران در سال  2002توسط مالربا در سال 

مورد بررسی و کاربست در سطح  2018پور در سال  قدسی آزاد وو همچنین  1392

های های نوآوری، برخی از پژوهشگران بر نظامانواع نظامدر میان  صنعت قرار گرفت.

 (Jacobson & Carlsson, 2004; Carlsson et al, 2002).اند نوآوری فناورانه تمرکز کرده

رغم دارا بودن ( نظام نوآوری فناورانه علی2009بر اساس نظر سورس و هکرت )

متمایزکننده از  دو ویژگی های مشترک با سایر رویکردهای نظام نوآوری، دارای ویژگی

 .هاست: اول تأکید بر نقش شایستگی اقتصادی و دوم تأکید جدی بر پویایی سیستم آن
(Suurs & Hekkert,2009) 

عنوان رویکردی برای تحلیل تغییرات توان بههای نوآوری فناورانه را مینظام 

های فنی ساختاری نظام وتحلیل تجزیهتنها با ست که ا نکته مهم آنبرد.  کار بهفناورانه 

 فراهم ،این رویکردلذا الزم است تا ، نمودتوان تغییرات فناورانه را تحلیل اجتماعی نمیـ 

باقری ).باشداجتماعی ـ  های فنینظامیندی افر وتحلیل تجزیهچارچوبی برای  ی آورنده

نظام نوآوری  کارکردهای متعددی پژوهشگران، دلیل همینبه  (1391مقدم و همکاران، 

و در  دهد میانجام  ستمیاست که س یزیمنظور از کارکرد، آن چاند. کردهرا معرفی 

های نوآوری فناورانه دارای یک کارکرد اصلی هستند. ظامن .رسد می یآن به هدف یراستا

، توسعه، انتشار و دیگر بیان بهفرایندهای نوآوری و یا پیگیری ( 2004ادکوئیست )

کند. های نوآوری قلمداد میعنوان کارکرد اصلی نظامکارگیری فناوری را در عمل به به
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ی میزان تحقق کارکرد اصلی سیستم، کارکردهای مختلفی را در محققان برای مطالعه

عنوان توان به کارکردهای سیستم بهمی لذااند. سطح اول سیستم شناسایی کرده

 (1391)باقری مقدم و همکاران، .تزیرکارکردهای کارکرد اصلی آن نگریس

نگریسته  مند نظامو صورت سیستمی  به که درصورتی( 2009مطابق نظر سورس ) 

صورت سیستمی در  هاصلی ب مؤلفه 5کلی  صورت بهشود، در یک نظام نوآوری فناورانه 

عوامل کلیه ، به سیستم نگریسته شود سطح باالترکه از یک  درصورتیشود.  آن دیده می

این نظر قرار گیرند. توانند مد میبزرگ  دهی یک شبکۀبرای شکل شده ترکیبساختاری 

دهد. در این روابط، بزرگ یک کل منسجم بوده که پیکربندی نظام را تشکیل می شبکۀ

کارگیری نگاهی که عناصر موجود را به هم پیوند داده و در یک قالب تحلیلی در سطح  به

 وان با ایجاد تمایز بین پنج مؤلفۀتخواهد بود. این امر را می نظام تحلیل کند، مفید

اند از  سازند، انجام داد. این پنج مؤلفه عبارتنوآوری را می فنّاورانهسیستمی که هر نظام 

ساختار حکومتی، ساختار طرف عرضه، ساختار طرف تقاضا، ساختار دانش و ساختار 

 (Suurs, 2009)ها. مؤلفههای این رابطه

مصنوعات  شده در تولید و عرضۀ  داده طرف عرضه، تمامی ساختارهای شرکت  -

دهد. این موارد معموالً شامل صنایع و نیز مؤسسات  را پوشش می فنّاورانهو دانش 

 کنندگان عرضهکلیه اند از  هایی از نهادهای مهم عبارتشوند. مثالتحقیقاتی می

 تحقیق و توسعه فناوری. مؤسساتو  بنیان دانشهای  همانند شرکت ساختاری فناوری

 طرف تقاضا مربوط به استفاده از فناوری است. در قالب بازیگران، این ساختار  -

 .استها ها و حکومتشامل مشتریان نهایی و نیز بنگاه

هایی اسـت کـه بـا    ساختار دانش متشکل از تمامی بازیگران، نهادها و فناوری -

ها دانشگاهنظیر پردازند ها میایت از سایر زیر سیستمتولید، ارزیابی و انتقال دانش به حم

 .های موجود در نظام آموزشیو دیگر سازمان

 زیرسیستم حکومتی شامل عوامل ساختاری مربوط به حوزه سیاستی  -

های ها و دیگر سازمانبازیگران، این زیرسیستم شامل وزارتخانه . در قالبشود می

 شود.ها میها و شهرداریحکومتی و نیز ایالت

ده که از روابط و ای شامل عوامل ساختاری بودرنهایت، ساختار واسطه -

 (Suurs, 2009)کنند. ها حمایت میزیر سیستم تعامالت بین همۀ

 یبیو ط یانصار مقالۀتوان به  صورت موردی می هنوآوری بدر بررسی اجزای نظام  

 و مقالۀ رانیا ینوآور یدر نظام مل یپژوهش و فناور یها سازماندر مورد  1392در سال 
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در  یفناور یساز یتوسعه و تجار یالگو جهت ارائۀ 1398در سال  انیبندر یرضا و مهد

نقش  با هدف تعیین 1396مجتبی کریمی در سال  مقالۀو  یپژوهش و فناور یها سازمان

و احصا  صنعت نفت با تمرکز بر ادبیات نظام ملی نوآوری ۀمراکز علم و فناوری در توسع

 اشاره نمود.نهادهای مرتبط با آن  وهای نظام نوآوری در صنعت نفت  قدامات و فعالیتا

 مقالۀتوان به  انشگاه و دولت در صنایع مختلف میارتباط میان صنعت، د در حوزۀ 

منتشر شده، برق کشور مورد  2012دیگری که توسط نویسندگان همین مقاله در سال 

نقش نهادهای مدیریت تحقیقات در نظام نوآوری کارکرد و و  گرفتهبررسی و تحلیل قرار 

در استان بررسی تعامالت دانشگاه، دولت و صنایع  صنعت برق تعیین شده است.

توسط حقی و صباحی  1393اجزای اصلی نظام نوآوری در سال  عنوان بهخراسان رضوی 

با  نقش نهادهای میانجیارتباط دانشگاه، صنعت و دولت با تکیه بر  منتشر شده است.

توسط زهرا  های هماهنگی دانش، صنعت و بازار کانون در حوزۀ موردپژوهیانجام 

 بررسی شده است. 1396محمدهاشمی در سال 

در ابعاد ساختاری و شناسی نظام نوآوری در سطح صنعت  در حوزه آسیب 

، 1397و  1393های  حیرانی و همکاران در سالهای  قالهتوان به م نیز میکارکردی 

شاکری و  و 1398در سال محقر و همکاران ، 1399در سال محمدی و ذوالفقارزاده 

ترین مقاالت مورد بررسی،  یکی از مرتبط .اشاره نمود 1400در سال همکاران 

  لیتحلبا استفاده از  رانیا  نفت  صنعت  ینوآور  نظاموضعیت موجود   یشناس بیآس

انجام شده است. در  1399ی است که توسط پاینده و مرتضوی در سال نهاد  ـ یکارکرد

مبنای و کارکردهای نظام نوآوری این مقاله نگاشت نهادی صنعت نفت ایران ترسیم 

فوق ترسیم و در انتها ماتریس نهاد ـ کارکرد با توجه به دو مقولۀ و  تحلیل قرار گرفته

 است. شدهتحلیل 

 فناورانه در ینوآور یها نظام مسیرهای توسعۀ نیز( 1390وزیری و همکاران ) 

رفته در تحقیقات پیشین های صورت گ با توجه به بررسی اند. کرده بررسی را صنعت نفت

های نوآوری در سطح صنعت،  با وجود بررسی زوایای مختلف نظامگردد که  مالحظه می

کر کارکردها و با ذصنعت نفت ایران فناورانه به تبیین دقیق ابعاد نظام نوآوری  کدام هیچ

این بازیگران در سطوح مختلف  مابین فی بازیگران آن نپرداخته است. همچنین روابط

ها تنها به زوایای محدودی از این نظام پرداخته و  برخی پژوهشمشخص نشده است. 

در . اند کردی نظام نوآوری صنعت نفت را مدنظر قرار ندادهتحلیل توأمان ساختاری و کار

 لیتحل یها در روش کردیرو نیدتریکه جد یساختار ـ یتوأمان کارکرد لیتحل کردیرو
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متقابل  ریرابطه و تأث اساس برمعتقدند که  نی، محققاستفناورانه  ینظام نوآور

نظام، عوامل  یاز کارکردها کیقوت هر ایعلت ضعف  ،یکارکردها و عوامل ساختار

 (Markard et al., 2012; Truffer et al., 2009).دمرتبط با آن کارکرد هستن یساختار

فناورانه بر  ینظام نوآور یساختار یحوزه، اجزا نیانجام شده در ا قاتیمطابق اکثر تحق

پژوهش حاضر به دنبال مشخص  (Suurs & Hekkert, 2009).تأثیرگذارندکارکردها 

 فناورانه برگرفته از یک نظام نوآوری ک چارچوب پایۀنظر گرفتن یبا درابعاد این نمودن 

گیری از این مدل  ققین در این مقاله به دنبال بهرهمح. استبا رویکرد سیستمی 

به سیستمی در تحلیل ساختاری و کارکردی نظام نوآوری صنعت نفت کشور هستند. 

 عنوان بهسورس توسط  شده ارائهسیستمی نظام نوآوری فناورانه این منظور چارچوب 

شناسی  که در بخش روش (1 مورد استفاده قرار گرفته )شکلوب نظری پژوهش چارچ

 .شود می آن اشاره کارگیری بهبه نحوه 

 (Suurs, 2009) نظری پژوهش چارچوب .1شكل  

 

استفاده نشده  تاکنوناین مدل برای تحلیل ساختاری و کارکردی صنعت نفت کشور 

اند. برخی به تبیین یک  موضوع پرداخته یای مختلف به اینمقاالت متعددی از زوا است.

ن نظام را برای اند و برخی نیز تحلیل ای اجزای نظام نوآوری پرداختهء از یا چند جز

 .که در باال مروری بر این پیشینه صورت گرفت اند صنایع دیگر داشته

 شناسی روش

پژوهشگر قصد داشته ماهیت  چراکهاین پژوهش به لحاظ رویکرد، پژوهشی کیفی است 

حقیقت را از طریق کنکاش در جهان واقعی آشکار سازد؛ پژوهشگر موقعیتی درونی 

ها غیرتصادفی و هدفمند است؛  انتخاب آزمودنیهمچنین گیری و  نمونه وشردارد؛ 

  

              

 

 ساختار رابطه طر  ت ا ا

 اي

عر هطر    
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در های کیفی  از روششوند؛  واحدهای متنی نمایش داده می صورت بهها  دادهتمامی 

استفاده شده و طرح پژوهش نیز خودجوش و در حال ظهور ها  تحلیل داده

موردی  ۀبه لحاظ راهبرد پژوهش یک مطالعتحقیق پیش رو  (Creswell, 2009).است

نظام نوآوری فناورانه صنعت نفت کنندگان،  است و پژوهش قصد دارد از دید مشارکت

میق و در بافت ع طور بهایران را در قالب اتخاذ رویکرد توأمان ساختاری و سیستمی 

یک شدن در ق یعمپتانسیل موردی با  ۀمورد مطالعه قرار دهد. روش مطالعطبیعی خود 

مورد  ۀهای موجود در مسئل که به پویایی دهد میمحقق این را به خاص امکان مورد 

 (Eisenhardt, 1989; Eisenhardt & Graebner, 2007).پی ببردتحقیق 

نوآوری موردی )نظام  این پژوهش از نوع مطالعات تک بندی ین، دستهبر اساس  

ساختار حکومتی، ساختار طرف عرضه، ( با چند واحد تحلیل )فناورانه صنعت نفت ایران

 (Yin, 2014).( استها مؤلفههای این ساختار طرف تقاضا، ساختار دانش و ساختار رابطه

و  فرآیند مطالعه موردی ین گوبرداری شده و مورد استفاده در این پژوهش،لا فرآیند

ها و تحلیل  آوری داده : تدوین طرح پژوهش، جمع(Yin, 2014) استها  گاماین شامل 

از مأخذ اطالعاتی چندگانه  ای تأمین روایی سازه منظور بهدادها. در این پژوهش 

افراد کلیدی و مطلع برای مرور گزارش  عالوه بهها، مشاهدات و تحلیل اسناد(  )مصاحبه

چارچوب  عنوان بههای پیشین  از نظریه لعه موردی و برای حصول روایی بیرونیمطا

از پایایی  قبول قابلنظری اولیه پژوهش استفاده شده است. برای دست یافتن به سطحی 

 ها ارائه کرده نیز پژوهشگر گزارش دقیقی از کانون تمرکز مطالعه و بستر گردآوری داده

استفاده و یک پایگاه  موردی نیز بدین منظور ۀهای مطالع پروتکلکه از  این عالوه به است،

 .موردی برای این کار ایجاد شده است ۀداده مطالع

های  ها از منابع متنوع و با روش انجام مطالعات موردی نیازمند گردآوری داده 

 19 درمجموعاسناد و ... است. در این پژوهش  ۀختلف نظیر مصاحبه، مشاهده، مطالعم

، شرکت ملی گاز ایرانملی نفت ایران، های  ساختارمند در شرکت عمیق و نیمه ۀحبمصا

دانشگاهی جمعی از خبرگان با و همچنین  صنعت نفتپژوهشگاه  دانشگاه صنعت نفت،

 انجام شده است. جایگاه سازمانیمدیریت فناوری فعال در بخش انرژی  حوزۀ

این پژوهش شده است. در  ذکر 1ها در جدول  مدت مصاحبهتاریخ و و  شوندگان مصاحبه

ها  بدین معنا که مصاحبهاست؛ برداری شده  هاستفاده و بهرموردی  ۀهای مطالع از پروتکل

جهت  و هدفمندی دستورالعمل مشخصی بودند و سؤاالت مناسبها و  ویژگیدارای 

 ه قرار گرفت.تهیه و مبنای کار جلسات مصاحبه شوند مصاحبهخبرگان پرسش از 
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 ها مصاحبه زمان مدتشوندگان و تاریخ و  مصاحبه اطالعات .2جدول 

 زمان مدت تاریخ شونده جایگاه سازمانی مصاحبه 
 جلسۀ

 فردی

 جلسۀ

 گروهی

   قهیدق 90 مهر 19 وزارت نفت مدیرکل امور پژوهش و فناوری 1

2 
سرپرست مدیریت پژوهش و فناوری 

 شرکت ملی نفت ایران
   دقیقه 90 مهر 17

3 
 یشرکت مل یوراپژوهش و فن یتریمد

 ینفت یها و پخش فرآورده شیپاال
   قهیدق 90 مهر 19

4 
 یشرکت پژوهش و فناور یفناور ریاست

 یمیپتروش
   قهیدق 90 مهر 15

5 
مدیریت پژوهش و فناوری شرکت ملی گاز 

 ایران
   قهیدق 60 مهر 26

6 
ازدیاد برداشت از  سرپرست پژوهشکدۀ

 مخازن نفت و گاز
   قهیدق 60 مهر 18

7 
 27 دانشگاه صنعت نفت استیر

 وریشهر

120 

 قهیدق
  

8 
ی شرکت ملی گذاری فناور سیاست یاستر

 گاز ایران

27 

 وریشهر

120 

 قهیدق
  

9 
صنعت  دانشگاه یفناور معاونت پژوهش و

 نفت

27 

 وریشهر

120 

 قهیدق
  

10 
الملل پژوهشگاه  و روابط بینمعاونت فناوری 

 صنعت نفت

27 

 وریشهر

120 

 قهیدق
  

11 
فناوری و نوآوری پژوهشگاه صنعت  یاستر

 نفت

27 

 وریشهر

120 

 قهیدق
  

12 
 27 صنعت نفت ریزی پژوهشگاه معاونت برنامه

 وریشهر

120 

 قهیدق
  

13 
مرکز تحقیقات سیاست علمی  علمی یئته

 کشور

29 

 آبان
   قهیدق 60

14 
های  مطالعات فناوری ریاست پژوهشکدۀ

های علمی و صنعتی  نوین سازمان پژوهش

 ایران

   قهیدق 60 آذر 1

15 
مرکز تحقیقات سیاست علمی  علمی یئته

 کشور

25 

 آبان

120 

 قهیدق
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 زمان مدت تاریخ شونده جایگاه سازمانی مصاحبه 
 جلسۀ

 فردی

 جلسۀ

 گروهی

16 
مطالعات بنیادین  پژوهشکدۀ علمی یئته

 علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی

25 

 آبان

120 

 قهیدق
  

17 
 25 دانشگاه صنعتی شریف علمی یئته

 آبان

120 

 قهیدق
  

18 
 25 دانشگاه صنعتی شریف علمی یئته

 آبان

120 

 قهیدق
  

19 
 25 دانشگاه صنعتی شریف علمی یئته

 آبان

120 

 قهیدق
  

 

ها و  های سخنرانی مدیران شرکت عالوه، اسناد متعددی شامل فایل به

های  های عملکرد، گزارش های راهبردی و بلندمدت، گزارش های دولتی، برنامه سازمان

ملی و بخشی مرتبط با صنعت نفت د راهبردی اسناهای راه فناوری،  پیشرفت طرح، نقشه

های  سایت های موجود در وب اطالعیهو  اخباردر سطح ملی، و گاز و سایر اسناد مرتبط 

پژوهشگاه صنعت نفت، دانشگاه گاز ایران، نفت ایران، شرکت ملی های ملی  شرکت

مورد مطالعه قرار اصلی تابعه در سطح صنعت نفت  های شرکتصنعت نفت و سایر 

 گرفته است.

شده مطابق دیدگاه  های گردآوری راهبرد منتخب این پژوهش برای تحلیل داده

سیستمی و به این منظور چارچوب  (Yin, 2014)  است های پیشین تکیه بر نظریهین، 

 (1 شکل) .مورد استفاده قرار گرفته استسورس ارائه شده توسط نظام نوآوری فناورانه 

و آماده  دهی سازمانها برای تحلیل  ها برداشته شد: اول، داده ها این گام برای تحلیل داده

ها آماده شد. سپس  سازی و متن مصاحبه ها پیاده ها و سخنرانی یعنی مصاحبه .شدند

ر گرفتند؛ دوم، برداری قرا و یادداشت موردمطالعهشده  لف اسناد گردآوریانواع مخت

قیق و عمیق قرار د موردمطالعۀ، ها و تحلیل اسناد آمده از مصاحبه دست های متنی به داده

، به یافتن شواهد و فناورانهنظام نوآوری سیستمی چارچوب  اساس برگرفتند؛ سوم، 

از  کهشد اقدام فناورانه نوآوری   نظام گانه پنجهای  مصادیقی در ارتباط با هر یک از مؤلفه

ایران یافت شد نفت در صنعت ساختاری نظام نوآوری فناورانه  گانۀ پنجعناصر این طریق 

در پژوهش و چارچوب نظری، برای آمده  دست به های دادهو با ایجاد ارتباط میان 

 ها تالش شد. معنابخشی به داده
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آمده از  دست های به داده ۀبرای مطالعک مقطعی این پژوهش از تکنیک تحلیل ت 

روش  استفاده کرده است. موردمطالعهمختلف و اسناد میدانی ها، مشاهدات  مصاحبه

در یک مقطع زمانی مشخص و در یک جامعه بتواند محقق کند که  مذکور کمک می

وقایع و اتفاقات پیرامون یک موضوع ها و ارتباطات مورد نظر، همچنین  نقشمعین، 

 تیماه یمطالعات مقطع اند را شناسایی نماید. رخ داده در آن مقطع زمانیخاص که 

 (Yin, 2014) .شوند یشناخته م یفیتوص قاتیتحق عنوان بهدارند و  یا مشاهده

 ها یافته

از گانه چارچوب نظری پژوهش  پنج های مؤلفهبازیگران هر یک از در این بخش ابتدا 

مورد بررسی قرار و سپس ارتباط میان اجزا  شناسایی شده و بازیگران منظر ساختار

گرفته است. سپس کارکرد و زیرکارکردهای اصلی این نظام شناسایی و بازیگران هر یک 

ناورانه صنعت نفت ای وضعیت موجود نظام نوآوری فه چالش آناز پسمعرفی شده است. 

 شده است. بندی جمعو ارتباطات بر اساس نظر خبرگان شناسایی و  ها مؤلفهبه تفکیک 

طرف سیستمی مورد بررسی در نظام نوآوری فناورانه صنعت نفت  مؤلفۀاولین  

از فناوری است. در طرف تقاضا مربوط به استفاده است.  پایه دانشهای  ی فناوریتقاضا

در  .استها ها و حکومتشامل مشتریان نهایی و نیز بنگاه قالب بازیگران، این ساختار

های تابعه  ، شرکتشده  مشاهدهزیگران ساختاری با ترین مهماین سمت اولین و 

هستند. در این  نفت در صنعتملی نفت، گاز، پتروشیمی و پاالیش و پخش های  شرکت

د، تقاضای اصلی فناوری مدیریت عملیات اصلی صنعت نفت را بر عهده دارنها که  شرکت

نفت را  های تابعۀ پیمانکاری شرکت نوعی بهلیاتی که های عم شرکت گردد. مشاهده می

ها شامل  آیند. این شرکت دوم متقاضیان فناوری به شمار می دسته ،دارند عهده بر

های مهندسی و ساخت  و شرکت های عملیات و سرویس یمانکاران عمومی، شرکتپ

داخلی هستند که با  بنیان دانشفناوری و  های توسعۀ دسته سوم برخی شرکتشود.  می

برای  موردنیازهای واسط  ابه خارجی همکاری نموده و فناوریهای مش مشارکت شرکت

دسته چهارم  کنند. نهایتاً کسب میمحصوالت فناورانه نهایی را از ایشان  توسعۀ

ول و دوم هستند که های دسته ا چک و متوسط ایرانی مرتبط با شرکتکوهای  شرکت

های خدماتی و تولیدی خود نیاز دارند تا به  هایی هستند که در فعالیت متقاضی فناوری

 صنعت نفت ارائه کنند.
به صنعت نفت  پایه که های دانش طرف عرضۀ فناوری در خصوص فناوریدر  
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قیقاتی داخلی و خارجی سسات تحها و مؤ دسته دانشگاه اولین ،شود میعرضه 

نتایج  صنعت نفت هستند که معموالً موردنیازپایه  های دانش فناوری دهندۀ توسعه

های  کنند. دسته دوم شرکت صنعت تبدیل می موردنیازهای  تحقیقات خود را به فناوری

توانند برخی  کشور میهای نفتی در  ر پروژهبا انجام ابَ المللی نفتی هستند که بین

داخلی منتقل کنند. های متقاضی  یی که خود صاحب آن هستند به شرکتها فناوری

های خاص و موردی  فناوری دهندۀ توسعهپایه خارجی  های دانش دسته سوم شرکت

ددی در سطح صنعت ها زیاد بوده و در نقاط متع تنوع این فناوری هستند. معموالً

 باشند. می موردنیاز

یا نهادهای  ساختار رابطهنظام نوآوری فناورانه  های مؤلفه ترین مهمیکی از  

این در میان طرف عرضه و تقاضاست.  میانجیگری عمدتاًواسطه است. نقش این نهادها 

از بخش عرضه را به  حاصل قاتیتحق نوعی بهکه گیرند  می قرار ییها سازمان ،بخش

فناوری  مؤسسات تحقیق و توسعۀ .کنند یم لیبخش تقاضا تبد موردنیازت المحصو

صورت خصوصی  هسسات یا بدار هستند. این مؤ علق به صنعت نفت این نقش را عهدهمت

 تحقیقات دولتی( مؤسسۀ) صنعتکنند یا یک نهاد دولتی وابسته به حاکمیت  فعالیت می

 طور مشخص از نظر متخصصین و خبرگان مصاحبه شده، پژوهشگاه هبآیند.  شمار می به

 ایفا نماید. تواند میصنعت نفت این نقش را 

 گیر تصمیمو  گذار سیاستچهارم این نظام، ساختار حکومتی یا نهادهای  مؤلفه 

زیرسیستم حکومتی شامل عوامل ساختاری مربوط به در سطح صنعت نفت هستند. 

ها و دیگر بازیگران، این زیرسیستم شامل وزارتخانه در قالب شود. میحوزه سیاستی 

شامل ) موجودمطابق نظر خبرگان و با مطالعه اسناد شود. های حکومتی میسازمان

بازیگران اصلی این ابالغی در سطح صنعت(  های دستورالعملو  نامه آیین، ها نامه بخش

، گاز، پتروشیمی، ملی نفت های شرکتاز وزارت نفت و  اند عبارت بخش در صنعت نفت

اصلی نیز برخی  های شرکتتابعه  های شرکتایران. همچنین در سطح پخش و پاالیش 

 .پذیرد میصورت  ها گیری تصمیمو  ها گذاری سیاست

برای توسعه فناوری و  موردنیازپنجم این نظام ساختار دانشی  مؤلفه نهایتاً 

هایی است که با ساختار دانش متشکل از تمامی بازیگران، نهادها و فناورینوآوری است. 

ها و دانشگاه. پردازندها میتولید، ارزیابی و انتقال دانش به حمایت از سایر زیر سیستم

دانشگاه  .گیرندهای موجود در نظام آموزشی در این زیرسیستم قرار میدیگر سازمان

کشور مرتبط با صنعت نفت در  های دانشگاهو سایر  نفت صنعت نفت، پژوهشگاه صنعت
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در این نظام که مورد  الذکر فوق شده مطرحمجموع بازیگران  .گیرند میاین دسته قرار 

 لیست شده است. 3در جدول خبرگان بود،  تأیید اکثر

 صنعت نفت ینظام پژوهش و فناور بازیگران .3جدول 

 عنوان نوع بازیگران

حکومتی بازیگران ساختار 

 (دولتی)

 وزارت نفت  نفت، گاز  رانیا یهای مل شرکت(

 و ...(

ساختار طرف بازیگران 

 عرضه

 المللی ینبنفتی  یها شرکت 

(IOCs) ...نظیر توتال، شل و 

 یانبن دانش یها شرکت 

 داخلی و خارجی

 خارجی پیمانکاری های شرکت 

 کوچک و متوسط یها شرکت 

(SMEs)  خارجیداخلی و 

 داخلی و خارجی های دانشگاه 

بازیگران ساختار طرف 

 تقاضا

 های شرکتتابعه  های شرکت 

 ملی نفت و گاز

 ایرانی پیمانکار  های شرکت

، نفت و گاز O1نظیر 

 و... پاسارگاد

 داخلی یانبن دانش یها شرکت 

 کوچک و متوسط یها شرکت 

(SMEs) داخلی 

 ای بازیگران ساختار واسطه

 تحقیق و توسعه  مؤسسات

(RTI)  عمومی نظیر

وابسته به  یها پژوهشگاه

 ها دانشگاه

 تحقیق و توسعه دولتی  مؤسسات

(GRI)  نظیر پژوهشگاه صنعت

 نفت

 مراکز تحقیقاتی ایرانی  ایرانی های دانشگاه  بازیگران ساختار دانشی
 

نظام نوآوری فناورانه صنعت  گانه پنج های مؤلفه مابین فیدر بخش ارتباطات 

نفت، تاکنون عمده ارتباطات برقرار شده بین دانشگاه و صنعت نفت از طریق قراردادهای 

مستندات  یی صنعت بوده است. بر اساس مطالعۀتحقیقاتی و توسعه فناوری با کارفرما

قراردادهای نفتی امضا شده  توان میموجود و اظهارنظر خبرگان در جلسات مصاحبه، 

نخستین دوره قراردادهای ود. را به سه دسته تقسیم نم ها دانشگاهین وزارت نفت و ب

 ،به این واسطهکه  نفتی در حوزه ازدیاد برداشت از میادین نفتی و گازی است

سری دوم قراردادهای امضا  ها فعال شده است. نفت در برخی از دانشگاه انستیتوهای

و در راستای  دستی پایین معطوف به حوزۀ های کشور و دانشگاهشده بین وزارت نفت 

. در این قراردادها تمرکز بر استاین صنعت  پرمصرفهای  بهبود فرآیند مصرف در بخش

تولید و خلق فرآیندها و بهبود فرآیندهایی چون تولید متانول، اوره، آمونیاک، شیرین 
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 عنوان بهگاه سازی گاز و بخشی از تصفیه نفت بوده است. در این قراردادها یک دانش

 یسوم قراردادها یسرهای همکار نیز وجود دارند.  محوری انتخاب و دانشگاه مجری

 .استدر حوزه اکتشاف  نیز یپژوهش

ها  در بعضی دانشگاه ها گذاری سرمایههای گذشته برخی  وزارت نفت طی سال

ها  در برخی قالب، شیراز، سهند تبریز و تهران امیرکبیرمانند دانشگاه صنعتی شریف، 

های مربوط به ازدیاد برداشت و اعزام برخی اساتید برای فراگیری  تجهیز آزمایشگاهنظیر 

 های پیشرفته به خارج از کشور انجام داده است. دوره

در خصوص ارتباط میان دانشگاه و صنعت نفت، مطابق نظرات خبرگان این حوزه  

این حوزه اختالف سطح بلوغ  های چالش ترین مهمیکی از نیز وجود دارد که  هایی چالش

نیازهای صنعت در سطح  مناسب ، عدم ترجمۀدرنتیجهو صنعت نفت و  ها دانشگاه

. لذا وجود ساختار رابط با حضور نهادهای میانجی کمک شایانی به حل این استدانشگاه 

 .نماید میچالش اصلی 

 بود هایی چالش ،برگانمطرح شده در جلسات مصاحبه با خ های پرسشیکی از  

 فهرستیوجود دارد. بر اساس نظراتی که خبرگان ارائه کردند  فعلیکه در نظام نوآوری 

مطرح شده  سؤاالتبخشی از  .شداحصا و در جدولی تدوین  ها آنو فراوانی  ها چالشاز 

 بهار نظام نوآوری فناورانه و یا بودند که به ساخت هایی چالشدر این زمینه معطوف به 

 های ساختاری ـ به چالش 5جدول . لذا در گردد برمیبازیگران  مابین فیارتباط  نحوۀ

نظام و ارتباطات آن  مؤلفۀمتناسب با هر صنعت نفت  نوآوری فناورانۀارتباطی نظام 

 شده است.های موجود اشاره  با توجه به فراوانی هرکدام از چالشو  مؤلفه

منظور شناسایی هرچه بهتر نظام  به های وضع موجود، بر شناسایی چالش عالوه

های اصلی در قالب نظام نوآوری نیز  نوآوری فناورانۀ صنعت نفت، الزم است تا فعالیت

تبیین گردد. مطابق ادبیات موضوع که در بخش مقدمه به آن اشاره شد، در باالترین 

ستفاده از ترین کارکرد یعنی کارکرد کلی یک نظام نوآوری، تولید، انتشار و اسطح، مهم

 تر، سؤال قابل طرح بر عوامل اثرگذار بر توسعه،ها است. در سطحی پاییننوآوری

کننده نوآوری شود. این عوامل، عوامل تعیینها متمرکز میانتشار و استفاده از نوآوری

توان به تولید اقتصادی دانش الزم از طریق تحقیق و شوند. برای مثال می نامیده می

های موجود در سیستم و یا کارکردهای مختص آن،  بنابراین فعالیت د؛اشاره کر توسعه

ها  کنندۀ فرآیندهای نوآوری یا عوامل اثرگذار بر آندر سطوح مختلف، عوامل تعیین

 است.
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 صنعت نفت موجودنوآوری ارتباطی نظام  های ساختاری ـ چالش .5جدول 

 فراوانی های احصاء شده چالش ردیف مؤلفه

طرف 

 تقاضا

 8 .استفناوری در نظام فعلی طوالنی  های توسعۀ ایند تصویب پروژهفر 1

 2 تعریف سبد پژوهشی وجود ندارد. سبد فناوری و پژوهشی وجود ندارد. 2

3 
نوآوری نیست و نیاز   ساختار سازمانی متقاضیان فناوری برمبنای نظام

 به اصالح دارد.
7 

 7 شده و مشخص نیست. تعریفساختار بودجه متقاضیان و کارفرمایان  4

ساختار 

 دانشی

5 
مناسب  ۀعدم ترجمو لذا ها و صنعت نفت  اختالف سطح بلوغ دانشگاه

 صنعت در دانشگاه یازهاین
6 

6 
شده و نه   سازی نه ساختار سازمانی متناسب تعریف در رابطه با تجاری

 های اجرایی متناسب اهرم
2 

7 
کشور فراهم نشده  های بخش مالکیت فکری همانند بقیۀ های زیرساخت

 است.
3 

8 
 توسعۀ ازجملهفناوری  سازی تجاریعدم وجود بسترهای الزم برای 

 مراکز نوآوری
5 

ساختار 

 ای واسطه

9 

و متقاضی  کننده عرضهبین  میانجیگرنقش  عمالًپژوهشگاه صنعت نفت 

صرف تبدیل شده  کننده عرضهو خود به یک  کند نمیفناوری را ایفا 

 است.

6 

10 

فناوری میان  ی مدیریت و هدایت تحقیقات و توسعۀبجا

 صنعت نفت خود مجری تحقیقات توسعۀ ، پژوهشگاهکنندگان عرضه

 .آید میفناوری به شمار 

4 

 2 عمالً وجود ندارد. تسهیلگری 11

طرف 

 عرضه

12 
ها،  نبودن محصوالت و خدمات ارائه شده توسط دانشگاه تقاضامحور

 بنیان مراکز تحقیقاتی و دانش
1 

 1 تعدد مجریان و سطوح مختلف مجریان 13

 1 طرفه است. های علمی یک و قطب فناوریارتباط  14

ساختار 

 حکومتی

 1 شوند. موضوعات پژوهشی از پایین به باال هدایت می 15

 3 ( پژوهش وجود ندارد.رگالتوریگری ) تنظیم 16

17 
اصلی  های شرکتفناوری بین وزارت نفت با  توسعۀ گذاری سیاستمرز 

 مشخص نیست.
2 
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بدین منظور ابتدا کارکردهای اصلی این نظام با استفاده از مطالعات صورت گرفته 

موجود در حوزه نوآوری فناورانه و همچنین با استفاده از نتایج مستندات   در ادبیات نظام

و نتایج  ویژه نروژ و برزیل مطالعات تطبیقی نظام نوآوری صنعت نفت در سایر کشورها به

نظرات خبرگان مصاحبه شده در قالب جلسات کارشناسی و پانل خبرگانی شناسایی 

عنوان  های راهبردی صنعت نفت به جذب و توسعه دانش و فناوریدرنهایت، گردید. 

وری صنعت نفت مورد تائید خبرگان و کارشناسان قرار گرفت. کارکرد کالن نظام نوآ

متناسب با نوع  الذکر فوقذیل کارکرد اصلی های مربوطه،  مطابق نظر خبرگان در پانل

بالغ  یها یفناورو  بالغ یراهبرد یها یفناور، نوظهور یراهبرد یها یفناورها ) فناوری

توان در  میصنعت نفت  انۀفناور آورینوی(، زیرکارکردهایی برای نظام چالش یرراهبردیغ

تا در که الزم است است  هایی فناوریزیرکارکرد اول معطوف به  (6جدول ) .گرفتنظر 

 ها آن برای توسعۀ موردنیازو اقدامات  ها فعالیت .آینده در اختیار صنعت نفت قرار گیرد

که در  هایی فناوری. در زیر کارکرد دوم گیرد میاز مسیر دانشگاه به صنعت شکل  عمدتاً

ولی دانش آن در صنعت وجود ندارد  شود میحال حاضر بالغ هستند و در صنعت استفاده 

. گیرد میدر این دسته قرار  شود می برداری بهرهیک استفاده کننده از آن  عنوان بهو فقط 

صاحب فراملیتی بزرگ نفتی  های شرکتاز مسیر  ها فناوریمسیر دستیابی به این  عمدۀ

 .پردازد میصنعت  روزمرۀ های چالشبه موضوع  مشخصاًست. زیرکارکرد سوم نیز وری افنا

 صنعت نفت نظام نوآوری فناورانۀاصلی و زیرکارکردهای  کارکردها .6جدول 

 زیرکارکرد کارکرد اصلی

جذب و توسعه دانش و 

 یراهبرد یها یفناور

 صنعت نفت

 صنعت نفت 1)نوظهور( ی آیندۀها یفناورسازی  توسعه و تجاری 

 صنعت نفت 2ی راهبردی بالغها یفناور توسعۀ 

  صنعت نفت در سطوح مختلف 3ی فناورانۀها چالشحل 

 

با زیرکارکردهای مطرح شده، بازیگران فعال در هر کارکرد شناسایی  متناسب

صورت گرفته توسط محققین با مطالعه اسناد  های بررسیحاصل  7شدند. جدول 

 نتایج در پانل خبرگانی است. تائید نهایتاًموجود، مشاهدات میدانی، نظرات خبرگان و 

                                                           
1. New(Emerging) Technologies 
2. Key (Strategic) Technologies 
3. Troubleshooting 
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 نظام نوآوری فناورانه صنعت نفتو بازیگران مرتبط با زیر کارکردهای  نهادها .7جدول 

 بازیگران زیرکارکرد کارکرد

ب و توسع
جذ

 ۀ
ش و فناور

دان
 ی

ها
 ی

راهبرد
 ی

ت
ت نف

صنع
 

توسعه و 

 یساز یتجار

 یها یفناور

 ندهیآ

)نوظهور( 

 صنعت نفت

مدیریت پژوهش و فناوری  -

 های اصلی/ تابعه شرکت

شورای پژوهش و فناوری شرکت  -

 اصلی

 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری -

داخلی و  پژوهشیو مراکز  ها دانشگاه -

 خارجی

 گذاری وزارت نفتشورای سیاست -

 / مراکز آزمونها پژوهشگاه -

های  مراکز تحقیقاتی/شرکت -

های  دهنده و شرکت توسعۀ

 داخلی و خارجی انیبن دانش

 های مالی صندوق

داخلی و  صنعتی یها شرکت -

 خارجی

مراکز پژوهشی صنعت نفت،  -

 ها، مراکز تحقیقاتی دانشگاه

 توسعۀ

ی ها یفناور

راهبردی 

بالغ صنعت 

 نفت

فناوری مدیریت پژوهش و  -

 های اصلی/ تابعه شرکت

شورای پژوهش و فناوری  -

 های اصلی شرکت

 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری -

 فناوری مجریان انتقال و توسعۀ -

 یالملل نیبنفتی  یها شرکت -

 آزمون/ مراکز ها پژوهشگاه -

پیمانکاری  یها شرکت -

 عمومی

عملیات و  یها شرکت -

 سرویس

مهندسی و  یها شرکت -

 ساخت

حل 

ی ها چالش

 فناورانۀ

صنعت نفت 

در سطوح 

 مختلف

مدیریت پژوهش و فناوری  -

 /تابعههای اصلی شرکت

 معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری -

مراکز پژوهشی صنعت نفت،  -

مراکز تحقیقاتی و ها،  دانشگاه

 مهندسی های مشاورۀ شرکت

 انیبن دانش یها شرکت -

 داخلی و خارجی

پیمانکاری  یها شرکت -

 عمومی

عملیات و  یها شرکت -

 سرویس

مهندسی و  یها شرکت -

 ساخت

 

مطرح شده در جلسات مصاحبه با  های پرسشهمانند بخش ساختاری، یکی از 

موجود وجود دارد. بر  ی است که در نظام نوآوری فناورانۀکارکرد های چالشخبرگان 

احصا و به ترتیب فراوانی  ها چالشاز  فهرستیاساس نظراتی که خبرگان ارائه کردند 

 نکات مطروحه در جدول ذیل تدوین گردید.
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 صنعت نفت موجودنوآوری نظام  کارکردیهای  چالش .8جدول 

 یفراوان های احصاء شده چالش 

 11 نوآوری در نظام ییو پاسخگو اراتیاخت نیعدم تناسب ب 1

)سیاست پژوهشی به لحاظ مدیریت و  و حمایت عالیه وجود ندارد. نظارت عالیه 2

 بسته نیست( نظارت هم

7 

دست در نظام کالن علم و فناوری  ها و ازاین جایگاه دانشگاه، مؤسسات، هاب 3

 نشده است. درستی تعریف به

5 

 4 مالکیت فکری و مدیریت دانش وجود ندارد. 4

 4 افرادی، چه زمانی(نشده است. )چه منابعی، چه  درستی انجام گذاری به سیاست 5

 4 عدم توجه به سیاست بازار در مقابل فناوری 6

های وزارت علوم درست  ها و پژوهشگاه های صنعتی با دانشگاه تفکیک پژوهشگاه 7

 .باشندرقیب هم نبوده و نباید 

3 

 2 نشده است ها تعریف اولویت 8

 2 انداز و برنامه بلندمدت وجود ندارد. چشم 9

بود یا به  یفنّاوربرداری از  به دنبال بهره بایددرستی روشن نشده است که  به 10

 .یفنّاوردنبال انتقال 

1 

 1 نشده است. های کالن پژوهشی تعریف اولویت 11

دهند و کار پژوهشی مغفول  واحدهای تحقیق و توسعه کار ستادی انجام می 12

 مانده است.

1 

 

کارکردی در این بخش معطوف به ساختار  های چالش عمدۀ ،طبق جدول فوق

و کارکرد نهادهای مختلف و  ها نقش ،تعاریف ،نظر خبرگان بنابر. استحاکمیتی نفت 

 در نظام نوآوری معین نشده است. ها آننقش 

 گیری یجهنتبحث و 

سیستمی نظام  های مؤلفهبا تکیه بر و  ها یافتهمطالب ارائه شده در بخش  بندی جمعبا 

صورت  های بررسیبا عنایت به  و ارائه شده در چارچوب نظری پژوهش نوآوری فناورانۀ

ور بررسی برای صنعت نفت کش گونه اینکه  شد مشخصگرفته در تحقیقات پیشین، 

تاکنون صورت نگرفته و  کارکردیـ  ساختاریتحلیل و با  مبتنی بر نظام نوآوری فناورانۀ
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جامع بازیگران و نهادهای فعال در این عرصه را در چارچوب مذکور  صورت بهاین تحقیق 

را در سطح کالن مشخص نموده است. همچنین  ها آننموده و روابط میان  بندی طبقه

 کلیه مراحل این پژوهش مبتنی بر نظرات خبرگان بوده است.

و مراکز  ها دانشگاهتوجه ویژه به ارتباطات میان نهادهای دانشی همچون  

مستقیم و هم با استفاده از  صورت بهحاکمیتی صنعت نفت هم  های شرکتقیقاتی با تح

و  بنیان دانش های شرکت. از طرف دیگر استاین نظام  های ویژگینهادهای میانجی از 

 های فنّاوریدانش و  تولیدکنندۀکوچک و متوسط فعال در صنعت که  های شرکت

. ساختار حاکمیتی در وزارت نفت و اند شدهدیده نظام صنعت هستند در این  موردنیاز

نهادهای  عنوان بهنظام سیستمی در این  های مؤلفهملی نفت و گاز مطابق  های شرکت

 .اند قرارگرفته مدنظر گر تنظیمو  گذار سیاست

نظام نوآوری فناورانه بازیگران، کارکردها، ارتباطات  گانه پنج های مؤلفهدر تمامی  

عرضه فناوری و  مؤلفۀمورد بحث و بررسی قرار گرفت. در  وضع موجود های چالشو 

 های شرکتتحقیقاتی و همچنین  مؤسساتو  ها دانشگاه عمدتاً کنندگان عرضهنوآوری 

 های شرکتو  ها دانشگاهحال حاضر حضور داخلی و خارجی هستند. لکن در بنیان دانش

از  ها مؤلفهنیز با سایر  ای ویژهخارجی در صنعت نفت بسیار کم و ناچیز بوده و ارتباطات 

فناوری  کنندۀ عرضهنهادهای  مابین فیارتباطات  . تقویتشود نمی برقرارجانب ایشان 

فناوری در ارتباط  عرضۀ های فرصتخارجی و همچنین شناسایی  های مجموعهداخلی با 

 ید.به بهبود وضع موجود کمک نما تواند میبا متقاضیان فناوری و محصوالت فناورانه 

صنعت نفت قرار دارند. همچنین  دولتی اصلی و تابعۀ های شرکتتقاضا،  مؤلفۀدر 

یان محصوالت و متقاض ازجملهپیمانکار و مهندسی و ارائه خدمات نیز  های شرکت

 های چالشز ا. عدم شناسایی دقیق نیازهای فناورانه آیند میشمار  خدمات فناورانه به

دولتی در بخش پژوهش و فناوری و  های شرکتمهم این حوزه است. اصالح ساختارهای 

کمک شایانی  ها شرکتو فرآیندهای پژوهش و فناوری در درون  ها رویههمچنین اصالح 

این حوزه و تقویت نقش بازیگران در نظام نوآوری فناورانه صنعت  های چالشبه حل 

 .نماید مینفت 

جدی زیرساختی وجود دارد.  های چالشو  ها ضعفدانشی  ساختارهای مؤلفۀدر  

فناوری صنعت  های دانشی را تا حدودی برای توسعۀو مراکز تحقیقاتی بستر ها دانشگاه

موضوع  ازجمله؛ لکن بسیاری از مشکالت زیرساختی نرم و سخت اند نمودهنفت فراهم 

سخت  هی در حوزۀآزمایشگاهی و کارگا های زیرساختنرم و  مالکیت فکری در حوزۀ
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فناوری در این نظام  های حاکمیتی قرار گرفته تا زنجیرۀ توسعۀنهاد موردتوجه تواند می

 عنوان بهعلم و فناوری  های پارکمراکز نوآوری و  اندازی راه .شودتقویت تکمیل و 

 .استپیشنهادی  های سیاستفناوری از دیگر  زیرساخت دانشی توسعۀ

ملی نفت و گاز  های شرکتوزارت نفت و  عمدتاًکه  ساختار حکومتی مؤلفۀدر 

پژوهش و فناوری  صحیح در حوزۀ های گذاری سیاستایران بازیگران آن هستند، اعمال 

های مهم محرک طرف  به ارتقای نظام نوآوری صنعت منجر خواهد شد. یکی از سیاست

ذ فناوری خارجی، استفاده از سیاست بازار در مقابل اخ کنندگان عرضه ویژه بهعرضه 

پیوست  عنوان به تواند میاست. این موضوع در قراردادهای تولید و عملیات نفتی نیز 

از  گیری بهرهکالن پژوهش و فناوری و  های طرحفناوری دیده شود. تعریف  توسعۀ

 .استپیشنهادی  های سیاستدر این راستا از دیگر  ها دانشگاهظرفیت 

برخی خبرگان،  تائیدبه نظر محققین و با  ای واسطهساختارهای  مؤلفۀدر  نهایتاً

تقویت نقش پژوهشگاه صنعت نفت و سایر نهادهای میانجی بسیار مهم بوده و ارتباطات 

که ارتقا یابد.  شود می متقاضی پیشنهاد های شرکتو  ها دانشگاهپژوهشگاه با  مابین فی

فناوری را بر  قش مدیریت و راهبری تحقیق و توسعۀن ،که پژوهشگاهشود  می پیشنهاد

 .شود نظام نوآوری های مؤلفهسایر  مابین فیعهده گیرد تا حلقه اتصال مناسبی 

با سایر ارکان نهادهای میانجی شناسایی و بازتعریف کارکردها و جایگاه ارتباطی  

مدنظر قرار  تواند میبررسی  ازاین پساست که  هایی پیشنهادیکی از نظام نوآوری نفت 

 حال درعینشناسایی شده نیازمند طراحی تفصیلی و  های چالشگیرد. همچنین رفع 

طرف  های مؤلفه. همچنین تقویت بسیاری از بازیگران استسیستمی نظام نوآوری 

به ارتقای نظام موجود خواهد دانش و فناوری و ساختار دانشی کمک شایانی  عرضۀ

موجود مبتنی بر ساختارها و روابط  های چالشکه شناسایی  نمود. با توجه به این

کارکردی و  های چالشکه شود  می بازیگران و نهادهای نظام نوآوری بوده است، پیشنهاد

نیز مورد مطالعه و تحقیق قرار گیرد. شود  می که مرتبط با وظایف هر بازیگر هایی چالش

و فرآیندی  که پیاده سازی این چارچوب نیازمند طراحی جزئی همچنین با توجه به این

سازمانی  های چارچوبکه در تحقیقات آتی  شود می، پیشنهاد استدر سطح صنعت نفت 

 یندهای سیستمی این نظام مورد تحقیق و بررسی قرار گیرد.و فرا ها رویهو 

 منابع

نقش و جایگاه علوم و فناوری دفاعی در قدرت ملی  ،(1392) همکاران و هدی، مالیاسی
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