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چکیده:
هدف اين پژوهش ،تبيين توصیفی فرایند اشاعه فناوري نرم تجاري در صنعت نفت ايران
است .بدينمنظور ،از نظريه زمينهاي با نوزده نفر از خبرگان مسلط به فرایندهای اشاعه
فناوری نرم تجاری در صنعت نفت ایران مصاحبه عميق انجام شد .پس از تجزيهوتحليل
مصاحبههاي انجامشده و با انجام كدگذاريهاي الزم شامل کدگذاری باز ،محوري و
انتخابي ،در مجموع  785كد نهایی 184 ،مفهوم و  71مقوله فرعي استخراج شدند .فرایند
اشاعه فناوري نرم تجاري صنعت نفت ايران (در قالب شرايط علّي :نياز و الزامهای صنعت،
الزامهای اقتصاد دانشبنيان و الزامهای مديريتي؛ مقوله محوري :فرایند اشاعه فناوري
نرم تجاري؛ شرايط زمينهاي :بسترهاي فرهنگي ،اقتصادي ،سياسي ،فناوری ،نوآوري
و زيستمحيطي؛ شرايط مداخلهگر :حمايت مديريت ارشد ،نيروي جوان و دانشآموخته،
مدل ذهني كاركنان صنعت و سبك مديريتي؛ راهبردها :فرهنگسازي ،اقدامهای آموزشي،
برونسپاري و خدمات مشاوره؛ و در نهايت ،نتايج و پيامدها :سرآمدي نيروي انساني ،بهبود
بهرهوري ،بهبود وضعيت رقابتي صنعت و بهبود وضعيت كالن كشور) تبيين شدند.

.1دانشجوی دکتري مدیریت
سیستمها ،گروه مدیریت ،دانشگاه
شیراز ،ايران.
behzad.safaei@gmail.com

.2استاد گروه مدیریت ،دانشگاه
شیراز ،ايران (نویسنده مسئول).
an_mosleh@yahoo.com

ن توصیفی اشاعه فناوري ،فناوری نرم ،فناوري نرم
کلیدواژهها:تبيي 
ت ايران.
تجاري ،نظریه زمینهای ،صنعت نف 

 .3استاد گروه مدیریت ،دانشگاه
شیراز ،ايران.
amohamadi11@gmail.com

.4دانشیار گروه مدیریت ،دانشگاه
شیراز ،ايران.
mslmaml@gmail.com
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فناوری همیشه الهامبخش تغییر اجتماعی بوده و از لحاظ تاريخي بيشتر به جنبههاي سخت
فناوري پرداخته شده است .اما در جامعه اطالعاتي قرن بيستويكم ،اين ديدگاه ضعيف شده و
خط داستاني فناوري تغيير پيدا كرده است .همچنین ،اگر فناوري براي خدمت به نيازهاي جامعه
و بازارها باشد ،بايد به جنبههاي ديگر آن توجه شود .يكي از اين جنبهها ،فناوري نرم 1است
( .)Durand & Dubreuil, 2001فناوری نرم برحسب حوزه کاربرد به هشت حوزه اصلی شامل
فناوری تجاری ،2اجتماعی ،3فرهنگی ،4یادگیری از راه تجربه ،5فناوری نرم زیستی ،6مهندسی نرم،7
فناوری نظامی نرم 8و فناوری سیاسی 9تقسیمبندی میشود ( .)Jin, 2004فناوری نرم تجاری
ی اقتصادی انسان خالق است .همچنین،
(فناوری نرم کسبوکار ،)10فناوری فرایند فعالیتها 
ی اقتصادی و شکوفاسازی ارزش اقتصادی
میتوان آن را فناوری بهبود اثربخشی فعالیتها 
فناوریها (نرم و سخت) دانست ( .)Moslehshirazi, 2016مصادیق فناوریهای نرم تجاری
در حوزه سیستمهای تولیدی و مدیریت مدرن مانند صنعت نفت ،شامل استقرار مدیریت کیفیت
جامع ،استقرار کایزن ،استقرار کانبان ،استقرار مديريت عملكرد ،استقرار تولید ناب ،استقرار تولید
بهموقع ،استقرار سیستم بهبود مستمر ،استقرار ایزو ،استقرار کنترل فرایند آماری ،استقرار زنجیره
تامین ،استقرار سیستم بازاریابی کارامد ،استقرار سیستم مدیریت مالی کارامد با رویکرد راهبردی
و استقرار سایر سیستمهای کیفیتی (مصلح و نظری1395 ،؛  )Burgess & Gules, 1998است.
اگر به شرکتهای مختلف نفتی ایران مراجعه شود ،ديده خواهد شد كه فناوریهای نرم تجاری
بهصورت توسعهیافته یا جزیی در صنعت نفت ایران مورد استفاده قرار میگیرند .ا ّما بخشهای
مختلف این صنعت بهرهمندی یکسانی ندارند .بهعنوان مثال ،پتروشیمی بندر امام خميني در زمينه
1. Soft Technology
2. Commercial Technology
3. Social Technology
4. Cultural Technology
5. Learning Through Experience
6. Soft-Life Technology
7. Soft-Engineering Technology
8. Military-Soft Technology
9. Political Technology
10. Business Technology
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مديريت دانش ،موفق به کسب جایزه سازمان دانشی برتر (میک) در سالهای  2013و  2014شد؛
ولی در شرکت ملّی مناطق نفتخیز جنوب بهتازگی پروژه پیادهسازی مدیریت دانش کلید خورده
است .بیتوازنی یادشده در بیشتر فناوریهای نرم تجاری موجود در صنعت نفت به چشم میخورد.
درحاليكه صنعت نفت بهعنوان يك سيستم بزرگ مقياس براي داشتن همافزايي ،بايد توازن الزم
را در اين زمينه داشته باشد.
همچنین ،برخی از پژوهشگران استدالل میکنند که کارایی فناوری سخت تا حد زیادی به تجربه،
دانش و مهارت وابسته است که جزیی از فناوری نرم است ( .)Burgess & Gules, 1998موضوع
فناوریهای نرم تجاری یکی از نقاط ضعف واحدهای تولیدی است .بنابراین ،توجه به فناوری نرم
تجاری و اشاعه آن میتواند به ارائه راهکار عملی برای حل این مشکل واحدهای صنعتی یاری برساند.
ی که سطح فناوری سخت عموم واحدهای تولیدی نزدیک بههم بوده و فقط مهارتهای
از آنجای 
مدیریتی ،توانمندی نیروی انسانی ،داشتن افق بلندمدت و الخ ،یعنی فناوریهای نرم تجاری میتواند
باعث تمایز سازمانهای تولیدی شود ،این موضوع اهمیت بیشتری پیدا میکند (مصلح و نظري،
 .)1395بیشتر پژوهشهاي آيندهنگاري فناوري در اروپا ،نياز به فناوري نرم را بهصورت مستقیم يا
غيرمستقيم مورد تاييد قرار دادند .موضوع فناوري نرم بهعنوان يكي از اولويتهاي مهم علم و فناوري
اروپا ياد شده كه اشاعه آن در صنعت يكي از مهمترين وعدههاي سیاستگذاران اتحاديه اروپا بوده
است ( .)Durand & Dubreuil, 2001توسعه فناوری نرم مستلزم بهدستآوردن دانش تعبیهشده
در فناوری سخت خواهد بود ( .)Dobler et al., 1990; Lamming, 1993دانشی که استفاده از
آن کلید رشد اقتصادی است ( .)Jansen et al., 2007متاسفانه سياستمداران ،تصميمگيران كالن
قوتوسعه را به فناوريهايي از قبيل بيوتكنولوژي ،ريزپردازندهها ،پردازش
و مديران ارشد ،منابع تحقي 
دادهها و علم مواد تخصيص ميدهند؛ ا ّما در قرن اخير به پارادايم جديدي نياز است كه اهميت
اقتصادي علوم انساني و اجتماعي را به رسميت بشناسد (.)Durand & Dubreuil, 2001
از طرفی ،برای سالهای زیادی فناوری مترادف با فناوری سخت درنظر گرفته شده،
و فناوریهای نرم مخصوص ًا برای کشورهای درحالتوسعه کمتر مورد توجه قرار گرفته است
( .)Botchie et al., 2018موضوع فناوري نرم تجاري و مسائل مبتال به آن كمتر مورد توجه
پژوهشگران بوده است (مصلح و نظري .)1395 ،البته مصاديق آن بهصورت مجزا مورد بررسي قرار
گرفته؛ ا ّما فناوری نرم تجاری و فرایند اشاعه این فناوری بهعنوان یک کلّیت تبیین نشده است.
از اینرو ،با توجه به شکاف پژوهشي موجود و حساسیت موضوع برای صنعت نفت الزم است تا
سازوكارهاي اشاعه فناوري نرم تجاري در صنعت بهگونهای تبيين شود که نمایانگر واقعیت باشد و
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با ایجاد بصیرت و ادراك عمیقتر ،رهنمود مطمئنی براي عمل باشد .بنابراین ،این پژوهش درصدد
آن است تا با توجه به كارايي نظريه زمينهاي 1جهت نظريهپردازي در حيطه فرایندها ،رويدادهاي
نوظهور و ناشناخته و ضعف پژوهشهاي پيشين درباره موضوع پژوهش ،از اين روش استفاده
کرده و به تبیین توصیفی فرایند اشاعه فناوری نرم تجاری در صنعت نفت ایران بپردازد .نیاز به
اشاره است ،از آنجایی که سطح تبیین در پژوهشهای کیفی معطوف به توصیف یک فرایند است
(فراستخواه ،)1395 ،این عنوان برای پژوهش حاضر انتخاب شده است.
پیشینه پژوهش
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در دنیای امروزی تغییر و پویاییهای سازمانها ،شرکتها و صنایع از اصول اولیه است (کلهری،
 .)1391همچنین چرخه عمر محصوالت و خدمات در حال کوتاهتر شدن هستند و فناوریهای جدید با
سرعت روزافزونی متولد میشوند ،بنابراین شرکتها ،سازمانها و صنایع معمو ًال تحت فشار قرار دارند تا
به سرعت به فناوریهای جدید دست یابند (خوراکیان و همکاران .)1394 ،یکی از رویکردهای جدید
ی اقتصادی،
فناوری ،فناوری نرم است .فناوری نرم از کاربرد هشیارانهی تجارب یا قوانین رایج در فعالیتها 
اجتماعی و انسانی سر برمیآورد و قوانین ،مفاهیم ،قواعد بازی ،روشها و رویههایی را شکل میبخشد که
به بهبود ،انطباق و کنترل دنیای عینی و ذهنی کمک میکند ( .)Jin, 2002یکی از مصادیق فناوری نرم،
فناوری نرم تجاری است .بهرهگيري موثر از همه فناوريها ،از جمله فناوری نرم تجاري ،وابستگي زيادي
به اشاعه صحیح فناوري دارد .بدون تعمیق ،گسترش و اشاعه فناوریهای کسب شده در جامعه مورد
استفاده ،نمیتوان انتظار بهرهگیری حداکثری از فناوری را داشت ( .)Rogers, 2003روند پژوهشهاي
صورتگرفته در داخل و خارج از کشور در خصوص اشاعه فناوری ،نشاندهنده تمرکز پژوهشها در
چهار دسته کلی توسعه الگو و مدلی برای اشاعه فناوری ،طبقهبندی مدلهای اشاعه فناوری ،بررسی
وضعیت موجود اشاعه فناوری و عوامل موثر بر اشاعه فناوری است .در مورد اشاعه فناوری نرم تجاری
بهصورت خاص ،پژوهشی در داخل و خارج از کشور صورت نگرفته؛ ا ّما بهصورت موردي در این زمینه
پژوهشهايي صورت گرفته است .جدول ( )1بهطور خالصه ،برخی از پژوهشهاي صورتگرفته را در
زمینه اشاعه فناوری و اشاعه فناوری نرم تجاری نشان میدهد .یادآوری این نکته الزم بهنظر میرسد که
تئوریها و مدلهای یادشده در این جدول مربوط به فناوریهای سخت یا برخی از مصادیق فناوری نرم
تجاری است .بر اساس بررسیهای بهعمل آمده ،موضوع فناوریهای نرم تجاری و اشاعه آن بهعنوان
یک کلّیت تاکنون در داخل و خارج از کشور مورد بررسی قرار نگرفته است.
1. Grounded Theory
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جدول  :1خالصه پژوهشهای صورتگرفته در خصوص اشاعه فناوري

رديف پژوهشگران

سال

خالصه پژوهش

مدلهای مرتبط با اشاعه فناوری سخت و برخی از مصادیق فناوری نرم تجاری
مدلي مرجع رياضي براي مدل اشاعه فناوري ارائه داد .اين مدل كاربرد زیادی
1969
داشته ،زيرا بهراحتي تاثیر عوامل داخلي و خارجي را به تصوير ميكشد.

1

باس

2

دیویس

3

بائو

1

ارائه مدلي براي پذيرش فناوري كه اقتباسي از تئوري رفتار منطقي فيشبن
1986
و آجن )1977( 3بود.

2

4

 4کوپر و زومد1990 5
5

زومد و اپل

6

راجرز

7

استرمن

8

راجرز

9

احمد

6

7

1995

8

2000

11

2003

11

مدلي براي اشاعه فناوري اطالعات و ارتباطات ارائه دادند.

ارائه مدل شش مرحلهاي براي اشاعه فناوري :شروع ،تصويب ،انطباق،
پذيرش ،هموارسازي استفاده و تزريق.
ارائه مدل پنج مرحلهاي براي اشاعه فناوري :دانش ،متقاعدسازی،
تصمیمگیری ،پیادهسازی و تایید.

با استفاده از پوياييشناسي سيستم ،مدل سادهاي را براي مدل اشاعه
فناوري باس ( )1969ارائه داد.
مدل تعديلشده اشاعه فناوري/نوآوري را ارائه كرد.

مدلي سهمرحلهاي (برنامهريزي فناوري اطالعات ،پيادهسازي فناوري اطالعات
2007
و اشاعه فناوري اطالعات) براي اشاعه فناوري اطالعات ارائه دادند.

9

 10پاپاستاتوپولو
کالنتز

1992
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بر اساس مدلشان نشان دادند که فرایند اشاعه فناوری روندی است که
طی آن اطالعاتی در مورد فناوری از راه کانالهایی میان اعضای یک
1989
سیستم اجتماعی انتشار مییابد و پذیرندگان بالقوه را برای استفاده از
فناوری ترغیب میکنند.

10

2007
2007

با استفاده از مدلسازی معادالت ساختاري مدلي براي اشاعه درون
سازماني فناوري اطالعات و ارتباطات ارائه كردند.

با ترکیب دیدگاه ذینفعان مدلي براي اشاعه فناوري وسایل نقلیه با
سوخت سلولی انجام داد.
1. Bass
2. Davis
3. Fishbein & Ajzen
4. Bao
5. Cooper & Zmud
6. Zmud & Apple
7. Rogers
8. Sterman
9. Ahmed
10. Papastathopoulou
11. Collantes
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رديف پژوهشگران

سال

 12میر و وینبرک2009 1
13

واندریچ و
2
گروبر

15

سیلوستر

يك مدل سيستم ديناميك براي بررسي زيرساختهاي موردنياز
سيستمهاي حملونقل هيدروژني توسعه داده شد.

با استفاده از روش پوياييشناسي سيستم مدلي براي اشاعه فناوري درون
2012
سازماني ارائه كردند.

 14آملیا 3و دیگران 2014

4

خالصه پژوهش

بر اساس روش پوياييشناسي سيستم ،مدلي را براي اشاعه فناوري
كشاورزي تضمينشده در زامبيا ارائه كردند.
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بهزعم وي ،توسعه فناوري و اشاعه فناوري دو مقوله جدا از هم هستند و
فرایند آنها مجزاي از يكديگر است .از اینرو ،شرکتها و سازمانهايي
كه داراي تخصص در زمينه توسعه فناوريهاي جديد هستند ،شايد
2014
گزينههاي خوبي براي اشاعه فناوري نباشند .بر اساس این ،چارچوبي
براي اشاعه و توسعه فناوري ارائه كردند.

16

پوئوال 5و
همکاران

2014

17

کومار 6و
همکاران

مدلی برای اشاعه فناوری سیستمعامل اندروید ارائه نمودند .حلقههاي
اصلي اين مدل اشباع بازار ،تبليغات دهانبهدهان ،شبكه خارجي ،رشد
بازار و واكنش تامینكنندگان بودند.

2015

يك مدل يكپارچه را براي اشاعه فناوري ارتباطات موبايل ارائه كردند.

18

لئوبویچ 7و
همکاران

20

زنیزینی 9و
همکاران

در اين پژوهش ،يكسري از فرموالسيونهاي مربوط به اشاعه فناوري
2015
درونزا توسعه داده شد كه نشاندهنده الگوي اشاعه فاصلهاي تجربي هستند.

در اين پژوهش ،با هدف ارائه مدلي براي اشاعه فناوري به اشتراكگذاري
دلگویدیس 8و
 2015دانش در شرکتهاي حملونقل خصوصي با نفوذ داخلي غيريكنواخت به
19
همکاران
توسعه مدل پرداختند.
2016

با استفاده از پوياييشناسي سيستم ،مدلي براي اشاعه فناوري خدمات
هوشمند خانگي ارائه كردند.

1. Meyer & Winebrake
2. Wunderlich & Grobler
3. Amelia
4. Silvestre
5. Puvvalaa
6. Kumar
7. Leibowicz
8. Del Giudice
9. Zenezini
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رديف پژوهشگران

22

دایکز 2و
استرمن

23

ریچی

24

لئوسین 4و
همکاران

3

يكي از مدلهاي توسعه دادهشده از مدل باس ( )1969است که در آن
 2016محدوديت عرضه ،جمعيت و نارضايتي پذيرندگان بالقوه را درنظرگرفته و
مدل را توسعه دادند.
2017

در اين پژوهش ،تعامل ميان نوآوريهاي فناورانه و پوياييهاي اشاعه
تعاملي بررسي شد كه در آن بازارهاي فناوري ،مح ّلي ا ّما نوآوريها،
جهاني هستند .بر اساس نتايج شبيهسازي انجامشده در اين پژوهش،
انرژي باد بايد به بخش مهمي در پروژه توليد برق جهاني تبديل شود.

پژوهشی با هدف بررسي توانمندي شبكههاي هوشمند براي اشاعه
نوآوري پايدار در سيستم برق با تمركز ويژه بر رفتار خانوار انجام داد كه
 2017ميتواند منجر به كاهش انتشار گازهاي گلخانهاي مرتبط با مصرف انرژي
شود .با استفاده از پوياييشناسي سيستم مدلي براي ارزيابي بالقوه پذيرش
مصرفكنندگان در قالب «رفتار هوشمندانه انرژي» ارائه داد.
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21

جایدران و
1
سیداهاترا

سال

خالصه پژوهش

اين پژوهش با هدف مدلسازی بازار انرژي باد بر اساس نظريه اشاعه
 2017نوآوري به بررسي سیاستگذاري براي افزايش اشاعه فناوري انرژي بادي
در برزيل پرداخته است.
بررسی تئوریها و نظریههای مرتبط با اشاعه فناوری

1

فيشبن و آجن 1977

2

رابرتسون و
5
گاتیگنون

3

هیگینز 6و
همکاران

ارائه دو تئوري (تئوري عمل منطقي ،تئوري رفتار برنامهريزي) براي
پذيرش فناوري.

پژوهشی انجام دادند تا مشخص کنند که چگونه محیط رقابتی طرف
عرضه و محیط رقابتی انطباقی صنعت بر فرایند اشاعه فناوری تاثیر
1986
میگذارند و مدل پارادایم رفتار رقابتی را در اشاعه فناوری میان سازمانها
ارائه دادند.
اين پژوهش به تجزيهوتحليل تجربي عوامل مهم مديريتي فرایند اشاعه و
 1999انطباق سيستمهاي مهندسي اطالعات و نرمافزار در  72سازمان آمريكايي
و كانادايي پرداخت.

1. Jayendran & Siddhartha
2. Dykes
3. Ricci
4. Leusin
5. Robertson & Gatignon
6. Higgins
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رديف پژوهشگران

سال

نوعشناسي اشاعه فناوري در چهار دسته كلي .دسته نخست ،توضيح
پديدههاي اشاعه و پذيرش از ديدگاه ارتباطات؛ دسته دوم ،مدلها و
تئوريها ،پديده اشاعه فناوري بهعنوان نتيجهاي از مالحظههای اقتصادي ـ
2000
منطقي؛ دسته سوم ،فرایند اشاعه بهعنوان يك نتيجه از توزيع نابرابر منابع
در جامعه و تنوع در هزينهپذيري پذيرندگان؛ و دسته چهارم ،فرایند اشاعه
فناوري بهعنوان يك نتيجه از فرصتهاي نابرابر براي پذيرش.
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4

میلر و
گارنسی

5

گروسکی

6

راجرز

7

هانسن

8

پینسوپاپ و
4
واکر

9

فلورسکی و
5
اولیواس

2006

10

اسمیت 6و
همکاران

2008

11

دایکز و
استرمن

12

سدن 7و
همکاران

1

2

3

خالصه پژوهش

2000
2003

در اين پژوهش ،به معرفي مدلهاي اشاعه فناوري شامل مدل بيماري
همهگير ،مدل پروبيت ،و مدل چگالي محبوب پرداخت.
دستهبندي پذيرندگان فناوري در پنج دسته :نوآور ،پذيرندگان اوليه،
اكثريت اوليه ،اكثريت متاخر و بازماندگان.

معرفي پنج عامل مهم در اشاعه فناوري :مزيت نسبي اقتصادي يا اجتماعي،
2005
سازگاري با ارزشهاي موجود ،پيچيدگي ايده ،بخشپذيري و رويتپذيري.
هدف این پژوهش ،کشف و شناسایی عوامل موثر بر اشاعه و انطباق
توساز با تجربه باال در
 2005فناوری اطالعات و ارتباطات در سازمانهای ساخ 
فناوری اطالعات و ارتباطات بود.
هدف اين پژوهش ،بررسي الگوهاي رايج در اشاعه هشت فناوري
اطالعاتي منابع انساني در شمال آمريكا و اروپا بود.

هدف از این پژوهش ،بررسی اشاعه نوآوریهای فناورانه و حسابداری
مدیریت با استفاده از مراحل توسعه آنها در شرکتهای صنعتی مالزی
است .همچنین ،در این پژوهش عوامل موثر بر پذیرش و انطباق این
فناوریها مورد بررسی قرار میگیرد.

نوعشناسي اشاعه فناوري در دو دسته كلي .مدلهاي آستانهاي و مدلهاي
2010
اجتماعي

اين پژوهش به ماهيت اشاعه نوآوري در زمينه كشاورزي پرداخت .يافتهها
حاكي از آن است كه پذيرش يك نوآوري ناكارا و رد يك نوآوري كارا
2011
با استفاده زمينه اجتماعي دركپذیر است .از اینرو ،يك فرایند اجتماعي
تكاملي نقش مهمي در اشاعه فناوريهاي كشاورزي خواهد داشت.
1. Miller & Garnsey
2. Geroski
3. Hansen
4. Peansupap & Walker
5. Florkowski & Olivas
6. Smith
7. Sneddon
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رديف پژوهشگران
13

کومار و
همکاران

سال

خالصه پژوهش

هدف از این پژوهش ،درک چگونگی اشاعه فناوری دستگاه ایتیام
2011
(دستگاه خودپرداز) و جایگزینی آن با نیروی کار در بانکداری هند بود.
1

نتایج حاکی از آن است که درک درستی از نقش نمادین فناوری در قالب
 14اجایکو و آلکه 2011 2فضا ،ساختارهای فیزکی ،تسهیل ارتباطات و نماد وضعیت میتواند تاثیر
بهسزایی در موفقیت پذیرش و اشاعه فناوری داشته باشد.
 15هوانگ و شیه2012 3

17

تسای و
5
هونگ

18

لتوارا

19

نات 7و
همکاران

6

هدف از اين پژوهش ،بررسي چگونگي اشاعه برنامههاي كاربردي فناوري
 2013اطالعات در  323شركت غذايي مالزي با تاثیر از عوامل  سهگانه سازماني
ـ وابستگي ،سرمايه كافي و سن شركت -بود.
2014
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16

فرید و
همکاران

4

در این پژوهش ،از تجزیهوتحلیل شبکه اجتماعی برای بررسی ساختار
پیکربندی اشاعه فناوری بینالمللی استفاده شد.

به زعم ايشان ،مهمترين عواملي كه بر اشاعه فناوري محاسبات ابري
تاثیرگذار هستند ،شامل مواري از قبيل :كيفيت خدمات ،درجه رشد و
بلوغ زيرساختها ،قيمت و درجه بلوغ فناوري و الخ هستند.

در اين پژوهش ،به بررسي و ارزيابي ارتباط بين فناوري ،بازار و محيط
 2014سياسي در صنعت انرژي بادي و سهم آنها در انتشار فناوري نيروگاههاي
برقي بادي در بازار پرداخته شد.

در اين پژوهش ،با پذيرش الگوي اشاعه نوآوري راجرز ( ،)1995به تفسير
 2016و تجزيهوتحليل توانمندسازهاي اشاعه فناوري ايستگاهكاري كلينيكي
كنسرتو پرداخته شد.

بررسی ادبیات حاکی از آن است که نقش فناوریها از مسائل ملموس بهسوی موضوعهای
ناملموس و از فناوری «سخت» به سوی «نرم» در تغییر است .از اینرو ،برای بقای سازمانها
در فضای رقابتي ،عالوه بر جنبههای سختافزاری ،توجه به جنبههای نرم فناوریها ازجمله
فناوریهای نرم ضروری است .نتايج بررسيها حاكي از نياز براي مدیریت تغییر و پاسخگویی
به فرصتهای جدید اقتصادی با استفاده از فناوريهاي اجتماعی ـ سازماني يا نرم بوده است
1. ATM
2. Ojiako & Aleke
3. Huang & Shih
4. Fareed
5. Tsai & Hung
6. Lehtovaara
7. Nath
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( .)Durand & Dubreuil, 2001درست است كه موضوع فناوري نرم مدتها بهصورت كموبيش
مورد توجه پژوهشهاي مديريت و نوآوري بوده است ،اما اين موضوع باید توسط سیاستگذاران مورد
حمايت قرار گيرد ( .)Durand & Dubreuil, 2001بهطورکلي ،پژوهش در حوزه فناوریهای نرم
به نسبت فناوری عام و سخت ناچیز است (مصلح و نظري .)1395 ،پژوهشهاي پيشين نتوانستهاند
تا مجموعه فناوريهاي نرم تجاري را بهصورت يكجا مورد بررسي قرار داده و سازوكار اشاعه آن
را بهعنوان يك كلّيت استخراج نمايند .از معدود پژوهشهایی كه فناوري نرم تجاري را بهعنوان
يك كلّيت درنظر گرفته ،پژوهش مصلح و نظري ( )1395است كه اين پژوهش در صنايع كوچك
و متوسط و در مورد انتقال فناوري نرم تجاري توسعه داده شده است .از اينرو ،مجموعه اين موارد
باعث شده است كه همچنان پارادايم غالبي در زمينه فناوري نرم تجاري شكل نگيرد .بنابراین،
پژوهش حاضر نوآوري موضوعي خواهد داشت.
با توجه به بررسی پیشینه پژوهش شرایط بهگونهای مهیا شده که استفاده از نظریه زمینهای
مناسب است .چراکه نظریه زمینهای برای مواقعی مناسب تشخیص داده میشود که فرایند
رویدادن یک امر و موجبات و آثار آن مهم است .همچنین« ،زمانی موضوعیت و مشروعیت دارد
که نظریهای وجود ندارد (عدمکفایت نظریه) یا نیاز به گزارههای فرضیهای بیشتر است (عدمکفایت
فرضیه) ،یا نیاز به نظریهای برای اینجا و اکنون است» (فراستخواه .)87-93 ،1395 ،در این
پژوهش ،فرایند اشاعه فناوری نرم تجاری در صنعت نفت ایران ،موجبات و آثار آن مورد بحث
است .هرچند که نظریهها و مدلهایی برای اشاعه فناوری سخت و برخی از مصادیق فناوری نرم
تجاری وجود دارد ،اما کفایت الزم برای اشاعه فناوری نرم تجاری وجود ندارد .همچنین ،با توجه به
شرایط اشارهشده ،تبیین این فرایند برای صنعت نفت ایران ضروری است .ا ز اینرو ،در این پژوهش
از نظریه زمینهای استفاده شده است.
روششناسي پژوهش
پژوهش حاضر از نظر هدف ،توسعهاي محسوب میشود .با توجه به موضوع ،مسئله پژوهشي
و پرسشهاي آن از نوع كيفي است .هدف اصلي اين پژوهش ،تبيين توصیفی فرایند اشاعه فناوری
نرم تجاری در صنعت نفت ايران است .در همين راستا ،اهداف ديگر اين پژوهش عبارتاند از:
هدف فرعی :1استخراج مفاهيم ،مقولههاي فرعي و اصلي مدل اشاعه فناوري نرم تجاري؛
هدف فرعی :2تبيين عوامل علّي ،مقوله محوري ،شرايط زمينهاي ،راهبردها و اقدامها ،عوامل
مداخلهگر و پيامدها در فرایند اشاعه فناوري نرم تجاري.
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جامعه آماری این پژوهش ،خبرگان (كليدي ،آشنا به لحاظ نظري و تجربي ،مسلط به موضوع،
شناساييشده توسط سايرين ،متنوع و راغب به مشاركت) صنعت نفت ایران بودند .این خبرگان
عالوه بر آشنایی علمی موضوع (تحصیالت و عالقههای پژوهشی) ،به لحاظ تجربی (سمت
سازمانی و مشارکت در کارگروههای مرتبط) در زمینه اشاعه فناوریهای نرم تجاری در سطح
صنعت نفت همکاری داشتند؛ همچنین سعی شد تا پراکندگی ایشان در سطح شرکتهای اصلی
و تاثیرگذار صنعت نفت باشد .در این پژوهش ،با استفاده از نمونهگیری هدفمند ،مشخص شد که
با چه کسی باید گفتگو کرد و با استفاده از نمونهگیری گلولهبرفي مشخص شد که پژوهشگر برای
تكمیل اطالعات و رفع موارد مفقودشده باید به کجا رجوع کند .در این پژوهش ،از مصاحبه عمیق
بهعنوان اصلیترین ابزار جمعآوری دادهها استفاده شد .در این خصوص ،پژوهشگر به هدایت تمامی
مصاحبهها اقدام کرد .منظور از مصاحبه با خبرگان ،مصاحبه با افرادی است که در حوزه کار خود
اثرگذار ،معروف و آگاه هستند ( .)Marshall & Rossman, 2014مصاحبه و دریافت نظر خبرگان
تا زمان دستيابي به اشباع نظري ادامه داشت .در مصاحبه با كسب اجازه از مصاحبهشوندگان ،صداي
آنان ضبط شد و در مواردي ،بنا به برخي مالحظههای خاص ،از ضبط صدا ممانعت بهعمل آمد.
نوزده نفر از خبرگان شرکتهاي اصلي وزارت نفت در اين پژوهش مشاركت كردند تا اشباع نظري
بهدست آمد .پژوهشگران كيفي برای افزايش اعتبار پژوهشهاي خود بايد در هر پژوهش دستکم
از دو راهبرد استفاده كنند ( .)Creswell & Clark, 2007برای اطمينان از روايي پژوهش از
راهبردهاي تطبيق اعضا ،1بررسي همكار ،2مشاركتيبودن پژوهش و كثرتگرايي 3استفاده شد.
پايايي پژوهش از راه تهيه و بكارگيري چارچوبي مدون براي مصاحبه كنترل شد .اين چارچوب
مدون ،پس از تاييد استادان و اطمينان از كارايي آن در پوشش اهداف پژوهش در تمام مصاحبهها
بهكار گرفته شد.
يافتههاي پژوهش
همانگونه که اشاره شد ،در اين پژوهش از نظريه زمينهاي نظاممند 4استفاده شده است.
جهت تحلیل دادهها در این شیوه ،یعنی نظریه زمینهای از سه شیوه کدگذاری 5استفاده میشود.1 :
1. Member Checking
2. Peer Examination
3. Triangulation
4. Systematic
5. Coding
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کدگذاری باز( 1مفهومبندي دادهها)؛  .2کدگذاری محوری( 2مقولهبندي و ارتباطدادن بين مقوالت)
و  .3کدگذاری انتخابی( 3ساخت حكايتگونه كه مقوالت را بههم مرتبط ميسازد و ارائه مدل)
( .)Cohen et al., 2007با کدگذاری باز در مجموع  785كد نهایی باز استخراج شد .در کدگذاری
محوری ،مجموع مقولههای مستخرج از دادههای خام ،در قالب شرایط علّی (علل ایجاد پدیده
اصلی) ،راهبرد (کنشها یا کنشهای متقابل که برای کنترل ،اداره ،برخورد و پاسخ به پدیده اصلی
انجام میشود) ،زمینه (شرایط بسترساز موثر در راهبرد(ها)) ،شرایط مداخلهگر (شرایط عام موثر در
راهبردها) و پیامدها (نتایج بکارگیری راهبردها) دستهبندی شد .شكل ( )1بيانگر روابط ميان اجزا
و مولفههاي اصلي حاصل از كدگذاري محوري درباره فرایند اشاعه فناوري نرم تجاري در صنعت
نفت ايران است .در کدگذاری انتخابی با نگارش خط داستان ،مقولهها بههم متصل شدند .با توجه
به شكل ( ،)1خط داستان را ميتوان به شرح زير ارائه نمود:
«بر اساس ماهيت صنعت نفت بهعنوان يكي از پيشروترين صنايع در ايران ،الزامهایي (داخلي
صنعت ،رقابتي ،ملّي و مديريتي) وجود دارد كه اين صنعت را به استفاده از فناوريهاي نرم تجاري
رهنمون ميسازد .اين الزامها در كنار عواملي چون گذار به سوي اقتصاد دانشبنيان و مقاومتي،
محدوديت منابع و سهولت دسترسي در قياس با ساير فناوريها ،بيش از پيش حركت صنعت را به
سوي استفاده و اشاعه فناوريهاي نرم تجاري الزم ميسازد .البته اين توجه و حركت در شرايطي
صورت ميگيرد كه رقباي منطقهاي و بينالمللي پيش از صنعت نفت ايران وارد اين وادي شدند.
تغييرهای فناوري و محيط كسبوكار بستر خاصي را براي صنايع مختلف ازجمله صنعت نفت
بهوجود آوردند .همچنین ،اشاعه فناوريهاي نرم تجاري در صنعت نفت ايران با عوامل تسهيلگر
و محدودكنندهاي مواجه است .در صنعت نفت ايران ،مدل ذهني بیشتر كاركنان سخت است
(بیشتر آنان فناوري را توربين و كمپرسور ميدانند) .مديران رده باالي اين صنعت ،بیشتر مديران
متخصص در زمينه اكتشاف و توليد نفت هستند و سنخيت قابلتوجهي با فناوريهاي نرم تجاري
ندارند .در عينحال ،صنعت نفت ايران كاركنان دانشآموخته و مديران با بينش بااليي دارد كه
فرایند اشاعه را تسهيل ميكنند .فرایندها و اقدامهایي از قبيل :آموزش ،فرهنگسازي ،الگوبرداري،
استفاده از برونسپاري و خدمات مشاوره در صنعت نفت براي اشاعه فناوري نرم تجاري استفاده
ميشوند .دستاورد اين فرایند براي صنعت نفت ،نيروي انساني سرآمد ،بهبود فرایندهاي كاري،
بهبود بهرهوري و بهبود وضعيت رقابتي اين صنعت است .نیاز به یادآوری است که با توجه به
1. Open Coding
2. Axial Coding
3. Selective Coding
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اهميت صنعت نفت در وضعيت كالن كشور ،ساير صنايع از اين موضوع منتفع خواهند بود».
آمار مربوط به كدهاي نهایی ،مفاهيم و مقولههاي فرعي در جدول ( )2آمده است.
جدول  :2فراواني كدهاي نهایی ،مفاهيم ،مقولههاي فرعي و مقولههای کلی

كد نهایی مفهوم مقوله فرعي

مقوله کلی
شرايط ع ّلي

131

30

11

139

31

9

81

23

شرايط زمينهاي

148

راهبردها و اقدامها

شرايط مداخلهگر (تسهيلكننده)

27

شرايط مداخلهگر (محدودكننده)

131

29

كل

785

184

نتايج و پيامدها

106

27

14
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پديده اصلي :فرایند اشاعه فناوري نرم تجاري در صنعت نفت ايران

49

17

8

6
9

14
71

منبع :يافتههاي پژوهش
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اقتصاد دانشبنیان

بسترسازی؛ اقدامها و راهبردهای آموزشي؛ جلب
رضایت و حمایت مدیریت ارشد؛ جلب رضایت
و همراهي کارکنان؛ خدمات مشاوره؛ اقدامهای
الگوبرداری؛ نیازسنجي و امکانسنجي؛ اقدامهای
پشتیباني؛ اقدامهای فرایندی
شرایط زمینهای

نیازسنجي؛ آموزش؛ بسترسازی؛ الگوبرداری؛
فرایندهای پشتیباني و تسهیلگری؛ فرایندهای
مرتبط با منابع انساني؛ فرایندهای سیاستگذاری و
تسهیل قوانین؛ برونسپاری

فرايندها

راهبردها و اقدامها:
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شكل  :1فرايند اشاعه فناوري نرم تجاري در سطح صنعت نفت ايران (يافتههاي پژوهش)

شكل  :1فرايند اشاعه فناوري نرم تجاري در سطح صنعت نفت ايران (يافتههاي پژوهش)

مجازی؛ بستر ارتباطي؛ بستر نوآوری؛ بستر سیاسي و اقتصادی؛ بستر مدیریت داخلي صنعت؛ بستر محیطي؛ بستر زیستمحیطي

صنعت؛ تغییرهای فناوری و محیط کسبوکار؛ ماهیت صنعت و فناوریهای نرم تجاری مرتبط؛ بستر زیرساختي؛ بستر شبکههای

بستر فرهنگي؛ وضعیت سیاسي و راهبردهای رقبای منطقهای؛ مناسبات و شرایط رقابت بینالمللي؛ تحریمها و لزوم تابآوری

بهبود وضعیت الزامهای

بهبود وضعیت کالن کشور

صنعت

بهبررود وضررعیت رقررابتي

فرایندهای صنعت

بهبرررررود بهررررررهوری

صنعت

سرررآمدی نیررروی انسرراني

نتايج و پیامدها

عاملیت تسهیلکننده
عاملیت محدودکننده
مدیریت نامناسب مالي
شناخت ،تعهد و حمایت مدیریت ارشد
مدیران غیرحرفهای ناآشنا و غیرمتعهد به فناوریهای
صنعت از اشاعه فناوری نرم تجاری
نرم تجاری
وجود مدیران و سبک مدیریتي مناسب
تصمیمهای نادرست مدیران ارشد و عدم پاسخگویي
نیروی انساني منطبق با کارکنان
بابت تصمیمهای گرفتهنشده
سازمانهای یادگیرنده
شرایط
عدم وجود ساختار مناسب و مرتبط با فناوریهای
وجود مکانیزمهای مناسب در مورد
مداخلهگر
نرم تجاری در صنعت نفت
مدیریت سازمان
مدل ذهني سختافزاری مرتبط با تولید در بدنه صنعت
تجارب پیشین و داشتن نسخه بومي
تب دریافت گواهي در صنعت و تبعات ناشي از آن
همکاری با دانشگاهها و مراکز پژوهشي
نادیدهگرفتن الزامهای اولیه و پشتیبان و ارتباط
نامناسب با پاییندست
فردمحوری و عدم وجود رویکرد یکپارچه و
برنامهمحور
فرايندها ،راهبردها و اقدامهاي اشاعه فناوري نرم تجاري در صنعت نفت ايران
شرایط علّي
ناآشنایي کارکنان با مصادیق فناوری نرم تجاری و
مقاومت در برابر برنامههای اشاعه

الزامهای مدیریتي

الزامهای اقتصاد مقاومتي

رقابت

سهولت دسترسي

تجهیزات

محدودیت منابع و

الزامهای جغرافیایي

دانشبنیان

الزامهای اقتصاد

الزامهای ملّي

الزامهای داخلي صنعت

نیاز صنعت

شرايط علّي
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هر يك از مقولهها و عوامل فرایند اشاعه فناوری نرم تجاری ،در ادامه بهصورت تفصيلي
تشريح ميشوند:
شرايط ع ّلي
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بر اساس تحلیل مصاحبههای انجامشده 131 ،کد نهایی 30 ،مفهوم و  11مقوله فرعی در اين
مورد شناسایی شدند كه در جدول ( )3آمده است.
نياز صنعت :صنعت نفت برای بقا در دنیای رقابتی امروز نیازمند فناوری نرم تجاری است.
برخی از مصادیق این فناوری از راه نیازسنجی و برخی از مصادیق از راه نیازهای پژوهشی مستخرج
میشود .برای مثال ،در شرکت ملّی نفت ایران ،پروژه مدیریت عملکرد بهعنوان یکی از مهمترین
مصادیق فناوری نر م تجاری از راه آسیبشناسی فرایند ارزیابی عملکرد کارکنان نیازسنجی شده
است.
الزامهای داخلي صنعت :بهعنوان مثال ،یکی از الزامهای ایزو  9001ويرايش  ،2015استقرار
مدیریت دانش است که بیشتر شرکتهای نفتی به دلیل داشتن این گواهینامه ملزم به استقرار
مدیريت دانش هستند .از سوی دیگر ،از آنجایی که صنعت نفت با منطق شرکت اداره میشود و
قانون تجارت بر آن حاکم است ،باید به ارتقای بهرهوری توجه داشته باشد و برای این مهم ملزم
به اشاعه فناوریهای نرم تجاری است.
الزامهای ملّی :صنعت نفت بهعنوان یکی از تاثیرگذارترین صنایع کشور ایران ،ملزم به رعایت
برخی از الزامهای حکومتی و دولتی است که بر اساس آنها ،ملزم به استفاده و اشاعه فناوریهای
نرم تجاری است.
الزامهای بينالمللي :ماهیت بینالمللی نفت و به تبع آن عضویت ایران در برخی از مجامع و
كنوانسيونهاي بينالمللي ،صنعت نفت کشور را ملزم به استفاده و اشاعه فناوریهای نرم تجاری
کرده است.
الزامهای اقتصاد دانشبنيان :تغییر مفهوم فناوری از علم کاربردی به تعبیر دانش بهمنزله
فناوری نظری و حركت از اقتصاد منبعمحور به سوي اقتصاد دانشمحور ،باعث میشود که
فناوریهای قدیمی منسوخ ،رقبا متنوع و محصوالت و خدمات دچار تحوالت اساسی شوند .از
اینرو ،سازمانها و صنایعی اثربخش هستند که اهمیت رویکردهای جدید فناوری را درک کرده
و از آن استفاده نمایند؛ زیرا فناوریهای جدید و برتر بهعنوان یک مزیت رقابتی برای حضور در
بازارهای جهانی در اقتصاد دانشبنيان مطرح شدند.
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الزامهای جغرافيايي :وسعت و گستردگي صنعت نفت و شرکتهاي زيرمجموعه موجب ميشود كه
عالوه بر فناوريهاي سخت ،توجه به فناوريهاي نرم تجاري الزم شود .اداره بهینه امورهای صنعتی
به بزرگی نفت بدون استفاده از فناوریهای نرم تجاری بسیار دشوار و دور از ذهن به نظر میرسد.
محدوديت منابع و تجهيزات :شرایط خاص صنعت نفت ایران و قرارگرفتن منابع نفتی و گازی
این کشور در میادین مشترک با کشورهای همسایه این الزام را برای این صنعت بهوجود آورده است
که از بهروزترین فناوریهای ممکن با کمترین هزینه استفاده نماید .از طرفی ،بسیاری از چاههای
نفتی ایران در نیمه دوم عمر خود قرار دارند؛ ازدیاد کارخانههای نمکزدایی در کنار کارخانههای
بهرهبرداری شاهدی بر این مدعاست .شرایط خاص تحریمي ایران و فرسودگی تجهیزات این
صنعت الزام استفاده بهینه را از تجهیزات بهوجود آورده است که فناوریهای نرم تجاری در این
زمینه ميتواند نقش مهمي را ايفا كند.
سهولت دسترسي :صنایع مختلف ازجمله صنعت نفت میتوانند با استفاده از اشاعه صحیح فناوری
نرم تجاری ،با صرف هزینه کمتر به عملکرد بهتری دست یابند .بیشتر فناوریهای سخت مورد
استفاده در صنعت ،هزینه دسترسی باالیی دارند و استفاده بهینه از آنها گاهی مستلزم فناوریهای
نرم تجاری است .از اینرو ،صنعت نفت بهسمت اشاعه فناوریهای نرم تجاری راغب و ملزم است.
جدول  :3نتايج كدگذاري باز ،محوري و انتخابي ،شرايط ع ّلي

مفاهيم

نيازمند بهروزرساني فناوريها
نياز بقایی

نياز آسيبشناسانه
نياز توسعهاي

مقوله فرعي

نياز صنعت

مقوله كلي

شرايط ع ّلي

نياز پژوهشي

الزامهای راهبردی

الزامهای استانداردهاي موجود

الزامهای قوانين داخلي صنعت

الزامهای داخلي صنعت

شرايط ع ّلي

نگاه بنگاهي موجود در شرکتهاي نفتي
الزامهای حكومتي
الزامهای دولتي

عضويت در مجامع بينالمللي
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الزامهای م ّلي

شرايط ع ّلي

الزامهای بينالمللي

شرايط ع ّلي

ادامه جدول  :3نتايج كدگذاري باز ،محوري و انتخابي ،شرايط ع ّلي

مفاهيم

حركت به سوي اقصاد دانشبنيان
پراكندگي و وسعت صنعت نفت

لزوم بهرهبرداري از ميادين مشترك
كاهش منابع نفتي

فرسودگي تجهيزات
دسترسي آسان

الزامهای اقتصاد دانشبنيان
الزامهای جغرافيايي

شرايط ع ّلي

محدوديت منابع و تجهيزات

شرايط ع ّلي

سهولت دسترسي

شرايط ع ّلي
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هزينه پايين

مقوله فرعي

مقوله كلي
شرايط ع ّلي

وجود رقباي فراوان در عرصه نفت
فعاليتهاي رقابتي

بهبود جايگاه رقابتي
بقا در فضاي رقابتي

رقابت

شرايط ع ّلي

پيشرو شدن در فضاي رقابتي
حركت به سوي خودكفایي

تاثیر راهبردی نفت بر اقتصاد كشور
آيندهنگري فناوري
الزامهای مديريتي

درآمدهای احتمالي

رويكردهاي جديد مديريتي

الزامهای اقتصاد مقاومتي

الزامهای مديريتي

شرايط ع ّلي

شرايط ع ّلي
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شرایط زمینهای
در مرحله كدگذاري باز و با تجزيهوتحليل دقيق مصاحبهها 148 ،كد نهایی استخراج شد .بر
اساس تجزيهوتحليل مراحل بعدي يعني كدگذاري محوري و انتخابي ،اين كدها در  27مفهوم و
 14مقوله فرعي دستهبندي شد كه در جدول ( )4آمده است.
بستر فرهنگي :اینکه فرهنگ سازمانی صنعت نفت همخوان یا ناهمخوان با فناوری نرم
تجاری باشد ،شرایطی را بهوجود میآورد که اشاعه فناوری نرم تجاری را تحتتاثیر قرار میدهد.
فرهنگ ملّی توسعهگرا و داشتن زیرساختهای فرهنگی ،بستر الزم را برای فرایند اشاعه فناوری
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نرم تجاری بهوجود میآورد .هرقدر هنجارها ،ارزشها ،شيوههاي كار و رفتار كاركنان متناسبتر با
فناوری نرم تجاری باشد ،بستر مناسبتری برای اشاعه آن بهوجود میآید.
وضعيت سياسي و راهبردهاي رقباي منطقهاي :در این مقوله ،وضعیت سیاسی کشورهای
تولیدکننده نفت مورد توجه قرار گرفته است .از آنجایی که در سالهای اخیر ،بیشتر کشورهای
تولیدکننده نفت در شرایط نابسامانی از لحاظ سیاسی قرار داشتند ،بستری فراهم شده که صنعت
نفت ایران با اشاعه این فناوریها میتواند به شرایط مناسبی در بازار جهانی دست پیدا کند.
مناسبات و شرايط رقابت بينالمللي :محیط پیچیده و ناپایدار امروزی و فضای رقابت بینالمللی،
در صنایع مهمی همچون نفت و گاز بهصورت نمایی خود را نشان میدهند و صنایعی در این زمینه
موفق خواهند بود که در بستر رقابتی فعلی ،بهترین تصمیمها را در زمینه استفاده از فناوریهای
نوین ،کمهزینه و با بازدهی باال اتخاذ نمایند.
تحريمها و لزوم تابآوري صنعت :تحريمهاي نفتي ،فشار كمبود قطعات و دشواري تامین
آنها ،بحرانهاي اقتصادي و مالي ،بداخالقيهاي سياسي كشورهاي رقيب و مسائلی از این قبیل
شرایط را برای صنعت نفت کشور ایران بهوجود آورده است که لزوم ًا در این صنعت باید تابآوری
الزم را از راه بوميسازي فناوري ،بوميسازي تجهيزات و قطعات و حمايت از سازندگان داخلي
صورت گیرد که این مهم با اشاعه فناوری نرم تجاری تا حدی قابلدستیابی است.
تغييرهای فناوري و محيط كسبوكار :نوسان قيمت ارز ،نوسان قيمت نفت و نوسانهای
تقاضاي محصول باعث ایجاد تغییرهای مداوم در محیط کسبوکار گردیدند .از طرف دیگر،
تغییرهای مداوم فناوري ،رشد و توسعه سريع فناوريهاي مختلف در زمينه اكتشاف و توليد نفت
در سطح جهان و پيشرفتهاي فناوري در ساير زمينهها شرایطی را بهوجود آوردند که صنعت نفت
باید به سوی فناوریهای نوینی از قبیل فناوریهای نرم تجاری برود.
ماهيت صنعت و فناوريهاي نرمتجاري مرتبط :عمر صنعت ،ماهیت پیشرو این صنعت در
کشور ایران و تاثیر این صنعت بر اقتصاد کشور مبین ماهیت صنعت است .از طرفی ،تاثیر و تجربه
موفق فناوریهای نرم تجاری در صنعت نفت کشورهای توسعهیافته و سایر صنایع ،بستری را
بهوجود آورده که صنعت نفت ایران برای توسعه بیشتر به سمت فناوریهای نرم تجاری و اشاعه
آن سوق پیدا کرده است.
بستر زيرساختي :بستر فناورانه ،زيرساختهاي نرمافزاري و سختافزاري الزم ،بستر فیزیکی
و بستري براي ارتقاي دانش فني و فناوريهاي سخت موردنياز صنعت نفت ،بستر زیرساختی را
بهوجود آورده است.
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بستر شبكههاي مجازي :گسترش رسانههاي جمعي و اطالعرساني ،فشار شبكههاي اجتماعي،
افزايش پاسخگويي سازماني به واسطه شفافيت حاصل از شبكههاي مجازي ،فناوري اطالعات
و ارتباطات و اينترنت و اجتنابناپذيري قدرت شبكههاي اجتماعي بستر مهمی را به نام بستر
شبکههای مجازی بهوجود آورده که این بستر در اشاعه فناوری نرم تجاری بسیار تاثیرگذار است.
بستر ارتباطي :دسترسی به دانشگاهها و مراکز علمی تراز اول ایران و جهان ،توسعه مراكز
علمي و دانشگاهي و ارتقای سطح علمی نيروي انسانی ،بستر ارتباطی مناسبی با دانشگاهها و مراکز
تحقیقاتی بهوجود آورده که بر فرایند اشاعه فناوری نرم تجاری تاثیر فراوانی دارد.
بستر نوآوري :امروزه نوآوريهاي فناورانه شرکتهای نفتی محدود به مرزهاي آن شرکتها
نمیشود .ارتباطات نوآورانه ميان صنعت ،تامینكنندگان و مشتريان نشان از حرکت از پارادایم
نوآوری بسته به نوآوری باز است .این حرکت بستری را بهوجود آورده که بر فرایند اشاعه فناوری
نرم تجاری تاثیر شایانی دارد.
بستر سياسي و اقتصادي :ثبات سياستها ،ثبات سياسي مديريتي ،شرايط رياضت اقتصادي،
فضاي اقتصادي رو به رشد كشور ،بودجه كشور و بیثباتی شرايط اقتصادي ،بستر سیاسی و
اقتصادی تاثیرگذار بر اشاعه فناوری نرم تجاری بهوجود آوردند.
بستر مديريت داخلي صنعت :استخدام بيرويه و بدون برنامه ،عدمموفقيت سيستمهاي
مديريتي قبلي ،در اولويتبودن ساير نيازها براي مديران ارشد ،تصميمها و راهحلهاي كوتاهمدت،
بیثباتی مديريت و روند اجرايي آنها بهصورت راهبيانداز و جابيانداز بستر مدیریتی بازدارندهای
را برای اشاعه فناوری نرم تجاری بهوجود آوردند .از طرفی دیگر ،نگرشهای بلندمدت و جامع،
جوانشدن ساختار منابع انسانی و خصوصيشدن برخي از شرکتهاي نفتي ازجمله پتروشيميها،
بستر مدیریتی پیشرانی را برای اشاعه فناوری نرم تجاری بهوجود آوردند.
جدول  :4نتايج كدگذاري باز ،محوري و انتخابي ،شرايط زمينهاي

مفاهيم

فرهنگ سازماني همخوان با اشاعه فناوري
مشكالت فرهنگي موجود
زيرساختهاي فرهنگي
فرهنگ م ّلي

سياستهاي رقباي منطقهاي

وضعيت سياسي كشورهاي توليدكننده نفت

مقوله فرعي

مقوله كلي

بستر فرهنگي

شرايط زمينهاي

وضعيت سياسي و راهبردهاي رقباي
منطقهاي

شرايط زمينهاي
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مفاهيم

مناسبات اوپك و سياستهاي بينالمللي
شرايط رقابت بينالمللي
فشار شرايط بينالمللي

فشار تحريمهاي بينالمللي

لزوم تابآوري صنعت در برابر تحريمها
عد م قطعيت در محيط كسبوكار
تغييرهای فناوري

ماهيت فناوري نرم تجاري

مناسبات و شرايط رقابت بينالمللي

شرايط زمينهاي

تحريمها و لزوم تابآوري صنعت

شرايط زمينهاي

تغييرات فناوري و محيط كسبوكار

شرايط زمينهاي
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ماهيت صنعت و فناوريهاي نرم تجاري
شرايط زمينهاي
مرتبط

تجربههاي موفق فناوريهاي نرم تجاري
ماهيت صنعت

بستر زيرساختي

فشار رسانهها و شبكههاي مجازي

مقوله فرعي

مقوله كلي

بستر زيرساختي

ارتباط صنعت با دانشگاهها و مراكز پژوهشی

بستر شبكههاي مجازي

شرايط زمينهاي

بستر نوآوري

شرايط زمينهاي

بستر سياسي و اقتصادي

شرايط زمينهاي

بستر مديريت داخلي صنعت

شرايط زمينهاي

بستر محيطي

شرايط زمينهاي

بستر ارتباطي

پارادايم نوآوري باز
شرايط سياسي

بستر اقتصادي پيشران

بستر اقتصادي بازدارنده
بستر مديريتي بازدارنده
بستر مديريتي پيشران
شرايط محيطي

مسائل زيستمحيطي

شرايط زمينهاي

بستر زيستمحيطي

شرايط زمينهاي

شرايط زمينهاي

منبع :يافتههاي پژوهش

شرايط مداخلهگر
بر اساس تحلیل مصاحبههای انجامشده 81 ،کد نهایی 23 ،مفهوم و  6مقوله فرعی براي
عامليت تسهيلكننده و  131کد نهایی 29 ،مفهوم و  9مقوله فرعی براي عامليت محدودكننده
شناسایی شد كه در جدول ( )5و ( )6آمدند.
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شرايط مداخلهگر (عامليت تسهيلكننده)

مقاله  -2تبیین توصیفی فرایند اشاعه فناوری نرم تجاری در | ...بهزاد صفایي و دیگران

شناخت ،تعهد و حمایت مدیریت ارشد صنعت از اشاعه فناوری نرم تجاری :اگر در سطوح بااليي
مديريت صنعت نسبت به اهميت استفاده از فناوري نرم تجاري واكنش مثبتي نشان داده شود و آنها
به اهميت آن واقف شوند ،نگرشي مثبت در ميان مديران شكل میگیرد كه نتيجه آن ،تعهد و حمايت
از اشاعه فناوري نرم تجاري خواهد بود و فرایندهاي مرتبط را با آن تسريع خواهد كرد.
وجود مدیران و سبک مدیریتی مناسب :مدیران تراز جهانی /ملّی /فراملّی ،الگوهاي رهبري
و مديريت مناسب ،نگرش مديريتي مشاركتي در صنعت بهجاي نگاه دستوري ،شرايط مناسب
مديريتي را در صنعت نفت بهوجود آوردند كه فرایند اشاعه فناوري نرم تجاري تسهيل پيدا كند.
نیروی انسانی منطبق با کارکنان سازمانهای یادگیرنده :هيچ فرایندي بدون داشتن نيروي
انساني منطبق با آن موفق نخواهد بود .فرایند اشاعه فناوري نرم تجاري نيز بدون داشتن نيروي
انساني متناسب با آن ،به موفقيت نخواهد رسيد.
تجارب پیشین و داشتن نسخه بومی :برخي از مصاديق فناوري نرم تجاري در بعضي از
كل شركت
شرکتهاي اصلي وزارت نفت اشاعه پيدا كردند .بهعنوان مثال ،مديريت عملكرد در ِ
ملّي نفت ايران تسري پيدا كرده است كه ساير شرکتهاي اصلي ميتوانند از تجارب اين شركت
براي اشاعه اين فناوري يا فناوريهای مشابه استفاده كنند.
همکاری با دانشگاهها و مراکز پژوهشی :صنعت نفت بهدليل پيشروبودن و داشتن انگيزانندههاي
كافي و فرصت رشدي كه در آن وجود دارد ،هميشه صنعت مورد توجهاي براي دانشگاهها و مراكز
پژوهشی بوده است .از اينرو ،ميتواند از اين فرصت براي بهبود فرایند اشاعه استفاده كند.
شرايط مداخلهگر (عامليت محدودكننده)
مدیریت نامناسب مالی :محدوديتهاي بودجهاي شرکتها ،تخصیصندادن بودجه موردنیاز
برای تحقيقوتوسعه منابع انساني و سازماني و مديريت هزينه نامناسب ،شرايطي را بهوجود آوردند
كه فرایند اشاعه فناوري نرم تجاري را با محدوديتهاي زيادي مواجه كرده است.
مدیران غیرحرفهای ناآشنا و غیرمتعهد به فناوریهای نرم تجاری :در برخي از شرکتهاي
فعال در سطح صنعت نفت مديران بر اساس عاليق و سليقههاي شخصي عمل نموده و فعاليتها
بهجاي برنامهمحور بودن ،بهصورت فردمحور صورت ميگيرند .طبيعي است که پس از رفتن
مديريت وقت يا برنامههاي پیشین با شدت كمتر يا در برخي از موارد بهطور کامل متوقف ميشوند.
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از طرف ديگر ،ناآشنايي برخي مديران از اهميت فناوريهاي نرم تجاري و نداشتن تعهد به آنها،
فرایند اشاعه فناوري نرم تجاري را محدود كرده است.
تصمیمهای نادرست مدیران ارشد و پاسخگونبودنشان برای تصمیمهای گرفتهنشده:
تصميمگيري در نبود مديران ستادي وزارتخانه ،تصمیمهای متناقضي كه بهطور مرتب در سيستم
و سازمان دریافت ميشود ،نگاه كوتاهمدت در اداره امور،تخصيصندادن زمان الزم بهدليل مشغلۀ
كاري مديران تراز اول و پاسخگونبودن مدیران در باب تصمیمهای گرفتهنشده ،منجر به ايجاد
شرايطي ميشود كه در آن اشاعه فناوري نرم تجاري با محدوديتهاي زيادي مواجه شود.
نبود ساختار مناسب و مرتبط با فناوریهای نرم تجاری در صنعت نفت :در صنعت نفت ايران ،اشاعه
فناوريهاي نرم تجاري متولي خاصي ندارد و از طرفي ،وظايفي كه به برخي از افراد در قالب كارگروههاي
موردي تخصيص پيدا ميكند ،بخشی از وظايف اصلي فرد نيست و بهعنوان وظيفه فرعي فرد تلقي
ميشود .حتي ،برخي از مواقع بهدليل ايجاد تداخل كاري از طرف مسئول مستقيم وي مسكوت ميماند.
از آنجایی كه ساختار مناسبي براي اين امر درنظر گرفته نشده و بیشتر شرکتهاي صنعت نفت بهصورت
سلسلهمراتبي اداره ميشوند ،محدوديتهايي براي اشاعه فناوري نرم تجاري پديد ميآيد.
مدل ذهنی سختافزاری مرتبط با تولید در بدنه صنعت :زبان متفاوت فناوريهاي نرم در
قياس با زبان سختافزاري اكثريت كاركنان نفت ،مدل ذهني بیشتر تصمیمسازان صنعت نفت،
افزايش توليد بر مبناي فناوري سخت بهجاي ايجاد ظرفيت سازماني انساني ،دغدغههاي توليدي
مديران ارشد سازمان و در اولويت قرارنگرفتن اين فناوريها به داليل مختلف ،توجه نامناسب به
مديريت تحقيقوتوسعه و منابع انساني در سطح صنعت نفت ،نبود باور در خصوص تاثیرگذاربودن
اين فناوريها ،در دسترسنبودن نتایج مطلوب در مصادیق ابتدایی مانند ایزو در ايجاد ذهنيتي
سختافزاري و نامطمئن نسبت به فناوريهاي نرم تجاري دخيل بودند .اگر پروژه مديريت دانش
يكي از شرکتهاي نفتي سالها به تاخیر بيافتد ،شايد مشكل خاصي از لحاظ مديريت ارشد سازمان
رخ نداده باشد ،اما كافي است که توليد براي يك ساعت متوقف شود تا تمامي مسئوالن پيگير
شرايط باشند .هرچند که مديريت دانش براي اين مهم است كه باعث جلوگيري از اين موارد شود.
تب دریافت گواهی در صنعت و تبعات ناشی از آن :توسعه مبتني بر دستيابي به اهداف
پرستيژي ،تبديلشدن جايزه و گواهي به هدف ،استفاده از آنها براي نمايش ،فرایندهای ظاهري
و پوستهاي ،البيگري براي استفاده از مشاوران خاص متصل به افراد خاص ،ازدياد شرکتها و
سازمانهاي متولي در امر اعطاي جايزههاي مختلف ازجمله جايزه مديريت دانش ،جايزه تعالي،
جايزه ميك و الخ ،مواردي هستند كه تب دريافت گواهي را در شرکتهاي نفتي باال بردند ،ولي
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تاثیري عميق در بهبود عملكرد صنعت نداشتند .از اینرو ،اين مقوله در فرایند اشاعه فناوري نرم
تجاري بهعنوان يك عامل مداخلهگر محدودكننده به حساب ميآيد.
نادیدهگرفتن الزامهای اولیه و پشتیبان و ارتباط نامناسب با پاییندست :برخي از اوقات ،استفاده
از اين فناوريها در سطح صنعت تقليدي كوركورانه از ساير صنايع يا كشورهاي خارجي بوده و
الزامهای اوليهاي همچون فرهنگسازي و زيرساختسازي در آنها بهخوبي انجام نشده است .از
آنجایی كه بوميسازي ،همسانسازي زبان مشترك بين وزارتخانه و شرکتها و پشتيباني از اين
فرایندها در برخي از موارد بهخوبي انجام نشده ،فرایند اشاعه فناوري نرم تجاري در سطح صنعت
با محدوديتهايي روبرو شده است.
فردمحوری و نبود رویکرد یکپارچه و برنامهمحور :نبود فرایند يكپارچه در صنعت ،فقدان يك
راهبرد منسجم در برخورد با نظامها و زيرسيستمهاي منابع انساني و فني ،فردمحوري بهجاي
برنامهمحوري ،بكارگيري اين فناوريها در سطح صنعت نفت براي تثبيت موقعيت شخصي و
نيازهاي فردي و خواستههاي مديريت يا عامل فعال سازماني ،باعث ايجاد شرايطي شدند كه اشاعه
صحيح فناوري نرم تجاري را محدود كرده است.
ناآشنایی کارکنان با مصادیق فناوری نرم تجاری و مقاومت در برابر برنامههای اشاعه :بهدليل
ناآشنايي بیشتر كاركنان صنعت با مفاهيمي از قبيل فناوري نرم تجاري ،در برابر استفاده از اين
فناوريها مقاومت نشان داده و تعهدي در قبال آنها ندارند .از اینرو ،در فرایند اشاعه فناوري نرم
تجاري محدوديتهايي بهوجود ميآيد.
جدول  :5نتايج كدگذاري باز ،محوري و انتخابي ،شرايط مداخلهگر :عامليت تسهيلكننده

مفاهيم

درک اهمیت اشاعه در سطوح باالیی مدیریت صنعت
نگرش مدیریت ارشد
تعهد مدیریت ارشد

حمایت مدیریت ارشد
وجود مدیران شایسته

سبک و الگوی مناسب مدیریتی
نگاه مدیریتی مناسب

مقوله فرعي

مقوله كلي

شناخت ،تعهد و حمایت
مدیریت ارشد صنعت از
اشاعه فناوری نرم تجاری

شرايط
مداخلهگر

وجود مدیران و سبک
مدیریتی مناسب

شرايط
مداخلهگر
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ادامه جدول  :5نتايج كدگذاري باز ،محوري و انتخابي ،شرايط مداخلهگر :عامليت تسهيلكننده

مفاهيم

نیروی انسانی خبره و باتجربه

مقوله فرعي

مقوله كلي

نیروی انسانی جوان و باانگیزه

وجود کارکنان با تحصیالت عالیه و دانش فنی باال
وجود کارکنان با تعهد باالی سازمانی

شرايط
نیروی انسانی منطبق با
کارکنان سازمانهای یادگیرنده مداخلهگر

وجود تیمهای کاری چندمهارته
وجود کارکنان آشنا و همراه
مکانیزم مناسب تشویق

نداشتن تمرکز در تصمیمگیری و آزادی عمل
شایستهساالری
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زمانسنجی مناسب
وجود مکانیزمهای مناسب در شرايط
مداخلهگر
مورد مدیریت سازمان
نگرش انسانمحور در اداره امور و هدایت صحیح منابع
کاهش مقاومت کارکنان
رویکرد راهبردی

ساختار سازمانی متناسب با فناوری نرم تجاری
تجارب پیشین و داشتن نسخه بومی
همکاری مناسب با دانشگاهها و مراکز
ارائهدهنده این نوع از فناوریها

همکاری با دانشگاهها و مراکز شرايط
مداخلهگر
پژوهشی

جدول  :6نتايج كدگذاري باز ،محوري و انتخابي ،شرايط مداخلهگر :عامليت محدودكننده

مفاهيم

محدودیتهای مالی

تخصیص نامناسب بودجه

سلیقهای عملکردن مدیران

نداشتنتعهد مدیریت ارشد
مدیران ناآشنا و غیرحرفهای
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تجارب پیشین و داشتن نسخه شرايط
مداخلهگر
بومی

مقوله فرعي

مقوله كلي

مدیریت نامناسب مالی

شرايط
مداخلهگر

مدیران غیرحرفهای ناآشنا و
شرايط
غیرمتعهد به فناوریهای نرم
مداخلهگر
تجاری

ادامه جدول  :6نتايج كدگذاري باز ،محوري و انتخابي ،شرايط مداخلهگر :عامليت محدودكننده

مفاهيم

تصمیمگیری در خال و متناقض
افق کوتاهمدت در تصمیمگیری

تخصیصندادن زمان مناسب برای تصمیمگیری
پاسخگونبودن مدیران

مقوله فرعي

مقوله كلي

تصمیمهای نادرست مدیران
شرايط
ارشد وپاسخگونبودنشان
مداخلهگر
برای تصمیمهای گرفتهنشده

نبود متولی خاص

ساختار سلسلهمراتبی و سنتی صنعت نفت
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نبود فرایندهای مرتبط با فناوریهای
نرم تجاری در شرح شغل کارکنان

نبود ساختار مناسب و مرتبط
شرايط
با فناوریهای نرم تجاری در
مداخلهگر
صنعت نفت

ساختار نامناسب

مدل ذهنی سخت اکثریت کارکنان

تعصب بر سیستمهای سنتی و سخت

مدل ذهنی سختافزاری
مرتبط با تولید در بدنه
صنعت

در اولویتبودن فناوریهای سخت مرتبط با تولید

فرهنگ سازمانی نامناسب و عدماعتقاد در باورها و
ارزشهای سازمانی

شرايط
مداخلهگر

انباشت ذهنی نامناسب از برنامههای مشابه

تالش برای دریافت گواهی در راستای مدگرایی و
ژستگرایی
البیگری برای دریافت گواهی

شرايط
تب دریافت گواهی در
صنعت و تبعات ناشی از آن مداخلهگر

تقلید کورکورانه و ناهمخوان با روندهای جهانی

رعایتنکردن الزامهای اولیه
نادیدهگرفتن الزامهای اولیه و
شرايط
پشتیبان و ارتباط نامناسب با
انجامندادن برنامههای پشتیبان
مداخلهگر
پاییندست
ارتباطات نامناسب بین باالدست و پاییندست صنعت و
عدمتفویض اختیار الزم

نبود رویکرد یکپارچه
فردمحوری و نبود رویکرد
فردمحوری در برنامههای مرتبط با فناوریهای نرم تجاری یکپارچه و برنامهمحور
کارکنان ناآشنا با مصادیق فناوری نرم تجاری
مقاومت کارکنان در برابر برنامههای تغییر

عدمتعلق و همراهی کارکنان با برنامههای اشاعه

شرايط
مداخلهگر

ناآشنایی کارکنان با مصادیق
شرايط
فناوری نرم تجاری و
مقاومت در برابر برنامههای مداخلهگر
اشاعه

منبع :یافتههای پژوهش
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پديده اصلي
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پديده اصلي مورد بررسی ،فرایند اشاعه فناوري نرم تجاري در سطح صنعت نفت درنظر گرفته
شده است .در مرحله كدگذاري باز و با تجزيهوتحليل دقيق مصاحبهها 131 ،كد نهایی استخراج
شد كه بر اساس تجزيهوتحليل مراحل بعدي يعني كدگذاري محوري و انتخابي ،اين كدها در 30
مفهوم و  11مقوله فرعي دستهبندي شد كه در جدول ( )7آمده است.
نیازسنجی :اولين مقوله فرعي شناساييشده در فرایند اشاعه فناوري نرم تجاري در سطح
صنعت نفت ،نيازسنجي است .شايد دليل بیتوازنی اين فناوريها در سطح صنعت اين موضوع
باشد كه بر اساس نياز واقعي شرکتهاي مختلف و سطح بلوغ اين شرکتها صورت نگرفته است.
آموزش :در ساختار بیشتر شرکتهاي نفتي ايران واحدي بهنام آموزش وجود دارد كه زيرمجموعه
مديريت منابع انساني است .در اين واحد ،دورههاي گوناگون آموزشي شامل فني-تخصصي ،علوم
اداري و مديريت ،رايانه ،اعتقادي ،زبانهاي خارجي ،ايمني و بهداشت محيطزيست و الخ ارائه ميشود.
ل دستیابی
برخي از آموزشهاي اين شركت در بستر اينترانت داخلي شرکتها يا در فضاي اينترنت قاب 
است كه اين فرایند تاثیر بهسزايي در بهبود فرایند اشاعه فناوري نرم تجاري در سطح صنعت نفت دارد.
بسترسازی :فرایند اشاعه فناوري نرم تجاري زماني ميتواند بهصورت متوازن و صحيح صورت
پذيرد كه بسترسازي الزم در تمامي سطح صنعت نفت انجام گرفته و حداقلهاي الزم وجود
داشته باشد .مستند به پژوهشهای صورتگرفته ،دليل شكست بیشتر پروژههاي مديريت دانش،
برنامهريزي منابع سازماني ،نبود بسترهاي الزم و نبود فرهنگ متناسب در ایران است .از اینرو،
موفقيت فرایند اشاعه فناوري نرم تجاري تا حد زيادي در گرو بسترسازي مناسب خواهد بود.
الگوبرداری :مقوله «الگوبرداري» بهعنوان يكي از مقولههاي مرتبط با فرایند اشاعه فناوري نرم
تجاري از دو مفهوم «الگوبرداري داخلي» و «الگوبرداري خارجي» تشكيل شده است .صنعت نفت
براي اشاعه بهتر فناوريهاي نرم تجاري از تجارب برتر صنايع داخلي و رقباي خارجي استفاده ميكند.
فرایندهای پشتیبانی و تسهیلگری :در مفهوم «فرایندهای پشتیبانی» مواردي از قبيل فرایند
فاینانس ،کسب حمایت مدیریت ارشد ،اتخاذ راهبرد تغيير تدريجي و الخ قرار گرفتند .همچنین،
مفهوم «فرایندهای تسهیلگری» شامل فرایند مدیریت دانش ،استقرار و بهرهبرداري از جوايز و
سيستمهاي تعالي سازماني ميشود.
فرایندهای مرتبط با منابع انسانی :استفاده از نيروهاي جوان ،دانشآموخته ،خبره و با سابقه،
در كنار هم تا حد زيادي ضمانت مناسبي براي اشاعه صحيح و مناسب اشاعه فناوري نرم تجاري
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است .از طرف ديگر ،ايجاد ج ّو پذیرش همکاران ،ایجاد فضای همبستگی و تطبيق راهبردها و
سيستمهاي منابع انساني با اين فناوريها امري اجتنابناپذير است.
فرایندهای سیاستگذاری و تسهیل قوانین :فرایند اشاعه فناوری نرم تجاری برای اجرای هرچهبهتر
باید توسط فرایندهای سیاستگذاری کالن صنعت حمایت و قوانین مرتبط با آن تا حد امکان تسهیل شوند.
برونسپاری :یکی از فرایندهای بسیار مهم در اشاعه فناوری نرم تجاری ،برونسپاری است .این فرایند از
چند منظر بسیار مهم بهنظر میرسد؛ چراکه در بیشتر اوقات ،مسائل مرتبط با فرایندهای نرم تجاری بخشی از
وظایف اصلی کارکنان محسوب نمیگردد .از طرف دیگر ،شاید کارکنان داخلی تخصص کافی را در این زمینه
نداشته باشند ،از اینرو ،استفاده از خدمات مشاوره شرکتهای مهندسی مشاور امری ضروری بهنظر میرسد،
هرچند که در سالهای اخیر ،این فرایند به دلیل مسائل مالی و امنيتي با محدودیتهایی مواجه شده است.
جدول  :7نتايج كدگذاري باز ،محوري و انتخابي ،فرایندها

مفاهيم

مقوله فرعي

نیازسنجی و تعیین اولویتها

نیازسنجی

آموزش روسا و مدیران

آموزش

آموزش کارکنان

آموزش الکترونیکی

مقوله كلي
فرایندها
فرایندها

بسترسازی فیزیکی

بسترسازی نوآوری
بستر فرهنگی

بسترسازی

فرایندها

بسترسازی الکترونیکی
الگوبرداری داخلی

الگوبرداری خارجی
فرایندهای پشتیبانی

فرایندهای تسهیلگر
بکارگیری خبرگان

تطابق با سیستمهای منابع انسانی
سیاستگذاري

تسهیل قوانین
برونسپاری

الگوبرداری

فرایندها

فرایندهای پشتیبانی و تسهیلگری

فرایندها

فرایندهای مرتبط با منابع انسانی

فرایندها

فرایندهای سیاستگذاری و تسهیل قوانین

فرایندها

برونسپاری

برونسپاری
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راهبردها و اقدامها
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بر اساس تحلیل مصاحبههای انجامشده 139 ،کد نهایی 31 ،مفهوم و  9مقوله فرعی شناسایی
شد كه در جدول ( )8آمده است.
بسترسازی :یکی از مهمترین اقدامهایی که در فرایند اشاعه فناوری انجام میپذیرد ،بسترسازی
است .اقدامهایی از قبیل ایجاد و توسعه زیرساخت الزم ،قراردادهاي همكاري با دانشگاههاي داخلي
ي بانكهاي اطالعاتي و نرمافزارهای مناسب ،مهندسي مجدد فرایندهاي كاري و
و خارجي ،طراح 
فرهنگسازي مناسب تاثیر بهسزايي در موفقیت فرایند اشاعه فناوری نرم تجاری دارند.
اقدامها و راهبردهاي آموزشي :ناگفته پیداست که نیازسنجی درست آموزشی و برگزاری دورههای
متناسب آموزشی شامل حضوری و الکترونیکی برای کارکنان و مدیران ،و برگزاری همایشها و
کنفرانسهای مرتبط تاثیر بهسزایی در موفقیت اشاعه فناوری نرم تجاری در سطح صنعت نفت دارند.
جلب رضايت و حمايت مديريت ارشد :یکی دیگر از مهمترین اقدامهایی که باید در راستای
فرایند اشاعه فناوری تجاری در سطح صنعت نفت صورت گیرد ،بحث جلب رضايت و حمايت
مديريت ارشد است.
جلب رضايت و همراهي كاركنان :یکی از مهمترین اقدامهای مرتبط با اشاعه فناوری نرم
تجاری در صنعت که اجرای درست آن را تضمین میکند و بدون آن ،این فرایند با اختالل مواجه
میشود ،جلب رضايت و همراهي كاركنان است.
خدمات مشاوره :از آنجایی که مصادیق فناوری نرم تجاری شاید بخشی از وظایف اصلی کارکنان
صنعت نفت نباشد ،ا ّما استفاده از خدمات مشاوره میتواند راهگشا باشد .از طرفی دیگر ،در صنعت نفت
کارکنان نخب ه جوان و با تجربهای وجود دارند که از خدمات مشاوره آنها استفاده میشود.
اقدامهای الگوبرداري :صنعت نفت با استفاده از تجارب سایر صنایع و استفاده از استقرار
نمونهای در برخی از شرکتها ،فرایند اشاعه فناوری نرم تجاری را تسهیل میکند.
نیازسنجی و امکانسنجی :یکی از اقدامهایی که اجرا و موفقیت فرایند اشاعه فناوری نرم تجاری را
تضمین میکند« ،نیازسنجی و امکانسنجی» است .این مقوله از مفاهيم «ارزيابي بلوغ و امكانسنجي»،
«نیازسنجی شرکتهای نفتی» ،و «نیازسنجی وزارتی» تشکیل شده است .باید بر اساس نیازها و سطح
بلوغ شرکتها ،مناسبترین فناوریها را شناسایی و در بیشترین سطح ممکن اشاعه داد.
اقدامهای پشتیبانی :یکی دیگر از مهمترین مقولههای موثر در فرایند اشاعه فناوری نرم
تجاری ،اقدامهای پشتیبانی است .با تخصیص بودجه الزم و درنظرگرفتن ساختار الزم میتوان

کمک بهسزایی در فرایند اشاعه فناوری نرم تجاری انجام داد.
اقدامهای فرایندی :اقدامهای فرایندی که در این راستا صورت میگیرد ،در مفاهیمی همچون،
«هدفگذاري و برنامهريزي»« ،طراحي»« ،اجرا» ،و «ارزيابي و پايش» گنجانده شده است.
جدول  :8نتايج كدگذاري باز ،محوري و انتخابي ،راهبردها و اقدامها

مفاهيم

ايجاد زيرساختهاي فيزيكي الزم

ارتباط با دانشگاه و مراكز تحقيقاتي

بسترسازي

راهبردها و اقدامها
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ايجاد زيرساختهاي نرمافزاري الزم

مقوله فرعي

مقوله كلي

ايجاد بسترهاي فرهنگي الزم
نيازسنجي آموزشي

دورههاي آموزشي حضوري براي كاركنان

برگزاري همايشها ،كنفرانسها و دعوت از
سخنرانان خبره

اقدامها و راهبردهاي آموزشي

راهبردها و اقدامها

آموزش مديران

آموزش الكترونيكي

متقاعدسازي مديريت ارشد

كسب حمايت مديريت ارشد
كسب ضمانت اجرايي
متقاعدسازي كاركنان

همسوسازي كاركنان و سيستمهاي موجود

شناسايي افراد كليدي و استفاده از همكاري آنان
استفاده از شرکتهاي مهندسي مشاور
استفاده از نيروهاي جوان و نخبه
استفاده از نيروهاي باتجربه

پژوهشهای مقدماتي براي محكزني و
الگوبرداري
انتخاب پايلوت

جلب رضايت و حمايت
مديريت ارشد

راهبردها و اقدامها

جلب رضايت و همراهي
كاركنان

راهبردها و اقدامها

خدمات مشاوره

اقدامهای الگوبرداري

راهبردها و اقدامها

راهبردها و اقدامها

استقرار آزمايشي
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ارزيابي بلوغ و امكانسنجي
نیازسنجی شرکتهای نفتی
نیازسنجی وزارتی
تخصیص بودجه

ایجاد ساختار مصوب
اقدامهای بخشی

مقوله فرعي

مقوله كلي

نیازسنجی و امکانسنجی

راهبردها و اقدامها

اقدامهای پشتیبانی

راهبردها و اقدامها

هدفگذاري و برنامهريزي
طراحي
اجرا
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اقدامهای فرایندی

راهبردها و اقدامها

ارزيابي و پايش
منبع :یافتههای پژوهش

نتايج و پيامدها
بر اساس تحلیل مصاحبههای انجامشده 106 ،کد نهایی 22 ،مفهوم و  5مقوله فرعی شناسایی
شد كه در جدول ( )9آمده است.
سرآمدي نيروي انساني صنعت :يكي از نتايجي كه صنعت نفت انتظار دارد تا از اشاعه فناوري
تجاري به آن دست پيدا كند و تا حدي به آن دست یافته ،مقوله «سرآمدي نيروي انساني صنعت»
است.
بهبود بهرهوري فرایندهاي صنعت :يكي از مهمترين نتايجي كه صنعت نفت پس از انجام
صحيح فرایند اشاعه فناوري نرم تجاري انتظار دارد به آن دست پيدا كند.
بهبود وضعيت رقابتي صنعت :اشاعه فناوري نرم تجاري منجر به افزايش توان رقابتي و سپس
ايجاد مزيت رقابتي براي صنعت خواهد شد .از طرف ديگر ،اين امر منجر به تمايز صنعت و قدرت
آن براي ورود به بازارهاي جديد خواهد شد و سهم بازار را باال میبرد.
بهبود وضعيت كالن كشور :از آنجایی كه وضعيت سياسي و اقتصادي كشور ايران تا حد
زيادي به نفت وابسته است ،موقعيت اين صنعت در بازار تعيينكننده موقعيت سياسي و اقتصادي
ايران خواهد بود .با بهبود فرایند اشاعه فناوري نرم تجاري ،عملكرد صنعت بهبود یافته و اين امر

منجر به بهبود وضعيت كالن كشور میشود.
بهبود وضعیت الزامهای اقتصاد دانشبنیان :يكي از الزامهایي كه باعث حركت صنعت به سمت
فناوري نرم تجاري و اشاعه آن شده ،اقتصاد دانشبنيان و الزامهای آن است .پرواضح است كه
اشاعه صحيح فناوري نرم تجاري وضعيت موارد مرتبط را با اقتصاد دانشبنيان بهبود میبخشد.
جدول  :9نتايج كدگذاري باز ،محوري و انتخابي ،نتايج و پيامدها

مفاهيم

توانمندسازي نيروي انساني
تعالي نيروي انساني

سرآمدي نيروي انساني صنعت

نتايج و پيامدها
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بهبود بهرهوري نيروي انساني
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نتايج و پيامدها

رضايت ذينفعان
افزايش درآمدها

افزايش توان رقابتي
ايجاد مزيت رقابتي

تمايزبخشي به صنعت
ورود به بازار جديد

بهبود وضعيت رقابتي صنعت

نتايج و پيامدها

افزايش سهم بازار

تحقق اقتصاد مقاومتي
توسعه اقتصادي
توسعه پايدار

بهبود وضعيت كالن كشور

نتايج و پيامدها

ايجاد شرايط براي جذب سرمايه خارجي
حرکت به سوی اقتصاد دانشبنیان

بهبود وضعیت دانش سازمانی و اقدامهای
مرتبط با آن
استفاده بهینه از سایر مصادیق فناوری

بهبود وضعیت الزامهای اقتصاد
دانشبنیان

نتايج و پيامدها

منبع :یافتههای پژوهش

57

بحث و نتيجهگيري

| دوره  31ـ تابستان  97ـ شماره  2ـ پياپي 104

58

صنعت نفت به لحاظ مصرف منابع سرمایهای ،مالی ،انسانی و فناوری ،سرمایهبرترین حوزه
اقتصاد کشور ايران است .با مراجعه به شرکتهای مختلف نفتی ایران ،مشاهده میشود که بيشتر
روی مسائل سختافزاری سرمایهگذاری گستردهای انجام شده ،ا ّما این سرمایهگذاری روی نوآوری
و فناوري نرم بسیار کم است .درحالیکه صنایع در دنياي رقابتی امروزي باید به سمت کاهش
سرمایهگذاری تجهیزاتی و افزایش سرمایهگذاری نوآورانه پیش روند .از اینرو ،در اين پژوهش
سعی شده تا چرايي حركت ،بسترها ،مكانيزمها و سازوكارهاي تسهيلگر و محدودكننده ،راهبردها
و اقدامها و نتايج حاصل از اشاعه فناوري نرم تجاري در سطح صنعت نفت ايران تبيين شوند.
با توجه به یافتههای این پژوهش ،صنعت نفت ایران با توجه به شرایط تحریمی که در آن قرار
گرفته ،الزامهای ملّی و بینالمللی ،گذار به سمت اقتصاد دانشبنیان و حرکت در مسیر اقتصاد
مقاومتی ،باید به دنبال فناوریهایی باشد که با سهولت بیشتر در دسترسی ،بیشترین تاثیر ممکن
را داشته باشد .فناوریهای نرم تجاری با سهولت دسترسی بیشتر ،امکان تاثیرگذاری باالیی دارند.
همچنین ،بر اساس نتایج این پژوهش ،مهمترین سازوکارهای اشاعه فناوری نرم تجاری شامل
آموزش ،برونسپاری و استفاده از خدمات مشاور ،فرهنگسازی ،ایجاد سمت سازمانی متناسب در
ساختار صنعت ،الگوبرداری ،جلب تعهد مدیریت ارشد و ارتباط با دانشگاهها و مراکز پژوهشی بودند.
البته بر اساس یافتهها ،عواملی همچون مدل ذهنی سختافزاری کارکنان ،نگاه مدگرایانه به این
فناوریها ،فردمحوری ،محدودیتهای بودجهای و ناآشنایی کارکنان ،محدودیتهایی را برای این
فرایند ایجاد کردند .در مجموع ،بر اساس تحلیل مصاحبههای انجامشده ،استفاده از این فناوریها
در سطح صنعت نفت به بهبود وضعیت نیروی انسانی و بهرهوری آن کمک بهسزایی کرده است.
مستند به یافتههای این پژوهش ،بیشتر مدیران عالی صنعت نفت از خبرگان نفت در زمینه
اکتشاف و تولید نفت هستند؛ بنابراین ،مدل ذهنی آنان بیشتر سختافزاری است .این پژوهش و
یافتههای آن ،ابزار مناسبی برای آشنایی سطوح ارشد صنعت با فناوری نرم تجاری و اهمیت آن
برای صنعت نفت هستند .کمک به مدیران ارشد این صنعت برای شناسایی بسترهای زمینهای و
عوامل تسهیلگر و محدودکننده نقش بهسزایی در بهبود فرایند اشاعه فناوری نرم تجاری خواهد
داشت .مديران ارشد ،سیاستگذاران و تصميمسازان اين صنعت با بهرهگيري از نتايج اين پژوهش
و شناخت دقيقتر وضعيت موجود قادر به گرفتن تصميمهاي مناسبتري براي بهبود وضعيت
صنعت در اين زمينه خواهند بود .از طرف ديگر ،ساير صنايع با همانندسازي و محكزني ميتوانند
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از نتايج اين پژوهش بهرهمند شوند .هرچند که در این پژوهش ،تبیین توصیفی دقیقی از فرایند
اشاعه فناوری نرم تجاری صورت گرفت ا ّما روابط و تعامالت پوياي اين عوامل و سازوكارهاي
فناوري نرم تجاري چندان مورد توجه قرار نگرفته است .از اينرو ،به مواردی در قالب توصيههايي
براي پژوهشهاي آتي اشاره ميشود .ارتباط نظریه زمینهای با پویاییشناسی سیستم و استخراج
مدل علّي؛ استخراج پوياييهاي فرایند اشاعه فناوري نرم تجاري و ارائه مدل سيستمي؛ شناسايي
رفتارهاي متغيرهاي كليدي مدل سيستمي اشاعه فناوري نرم تجاري؛ و بهبود فرایند اشاعه
فناوري نرم تجاري با استفاده از مقايسه سناريوهاي محتمل و شبيهسازي آنها در روششناسي
پوياييشناسي سيستم.
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Abstract
The purpose of this study is to describe the process of commercial soft
technology diffusion in Iran’s oil industry. The study employed
grounded theory and deeply interviewed 19 experts in Iran’s oil
industry. According to the analysis of conducted interviews and
applying open, basic and selective coding. 785 final codes, 184
concepts and 71 sub-themes were extracted. The Process for the
commercial soft technology diffusion of Iran's oil industry (Causal
conditions: needs and requirements of the industry, requirements
of the knowledge-based economy and management, basic theme:
The process of commercial soft technology diffusion; Contextual
conditions: cultural, economic, political, technological, innovative and
environmental contexts; Intervention conditions: Top management
support, young and educated personnel, mental models of industry
personnel and management style; strategies: culture development,
educational activities, outsourcing and consulting services; Results:
excellence of human resources, improving productivity, improving
the competitiveness of the industry and improving the country's
macroeconomic situation) was explained.
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