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چكیده
تعیی��ن اولویت ه��ای فناورانه و تعریف نیازهای پژوهش��ی بنی��ادی و کاربردی براس��اس آن، ضرورتی 
اجتناب ناپذیر برای حصول به اثربخش��ی پژوهش و فناوری اس��ت. براین اساس در این مطالعه نیازهای 
فناورانه صنعت نفت کش��ور در حوزه فناوری های ش��یمیایی که با توجه به چالش های موجود و آتی 
ش��ناخته شده آن در سند مواد شیمیایی تعیین شده بود براساس نظرسنجی از مدیران و کارشناسان 
 TOPSIS تخصصی مرتبط در صنعت نفت برمبنای ش��اخص های تعیین ش��ده و با اس��تفاده از روش
اولویت بندی شد. سپس براساس متدولوژی شکست فناوری هر یک از این نیازهای فناورانه صنعت نفت 
به زیر فناروی ها و اجزای تشکیل دهنده آن ها تجزیه و حوزه های توانمندی علمی، پژوهشی و فناورانه 
آن ها در کش��ور ارزیابی ش��د و آن حوزه هایی که توانمندی علمی، پژوهش��ی و فناورانه آن ها در کشور 
موجود نبود یا ضعیف بود مش��خص و براساس آن حوزه های پژوهشی مورد نیاز برای تحقیقات بنیادی 
و کاربردی در حوزه علم ش��یمی به منظور برنامه ریزي براي شکل دهي توانمندي هاي الزم و حصول به 

شایستگی های فناورانه مورد نیاز صنعت نفت تعیین گردید.
برای اولویت بندی این حوزه ها، حوزه های مش��ترک پژوهش��ی که حصول ب��ه توانمندی در آن ها 
مورد نیاز بود انتخاب و به عنوان اولویت های کاری برای تحقیقات بنیادی و کاربردی در حوزه علم شیمی 

کشور تعریف گردید. 
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1- مقدمه
با توجه به پیش��رفت سریع فناوري در دهه هاي اخیر و لزوم هماهنگي و تطبیق با این تغییرات، بدون 
ش��ک بارزترین شاخص بالندگي و توس��عه یافتگي در سطح ملی و بخش��ی، توانمندی هاي فناورانه و 
پژوهش هاي علمي و کاربردي محس��وب مي گردد. بدیهي اس��ت که افزایش ظرفیت کارایي فناورانه و 
پژوهش هاي کاربردي نیز مس��تلزم شناخت دقیق از منابع و مؤلفه هاي بالقوه محدود موجود و هدایت 
دقیق آن ها در راس��تاي حوزه  هاي توسعه فناوري مورد نیاز برای رقابت پذیری صنعت  باشد )بندریان و 

دیگران ، 1391؛(
براي استفاده صحیح و مطلوب از منابع و امکانات موجود تعیین حوزه هاي توسعه فناوري مورد نیاز و 
مشخص نمودن اولویت هاي آن ها، امري ضروري و اجتناب ناپذیر است. چون با مشخص شدن حوزه  هاي 
توسعه فناوري و اولویت هاي آن ها، می توان امکانات و منابع را به سمت اهداف مشخص و قابل کاربرد 
هدایت نمود و از طرفي بدون شناخت حوزه  هاي توسعه فناوري و اولویت هاي آن ها، تخصیص امکانات 
و قابلیت هاي موجود بدون هدف بوده که عالوه بر اتالف زمان و بکارگیري نامناسب نیروهاي متخصص 
و از بین رفتن سرمایه ها، موجب ناکارآمدی پژوهش و فناوری نیز مي گردد )مرتضوی و دیگران، 1385(

موضوع اولویت بندي در عرصه پژوهش و فناوري پس از جنگ جهاني اول که نقش علوم و تحقیقات 
در افزایش توان علمي و فناورانه کش��ورها اثبات گردید، مطرح ش��د. پس از آن نیز با توجه به گسترده 
شدن موضوعات و حوزه  هاي توسعه فناوري و فعالیت هاي تحقیقاتي و از طرفي کمبود منابع و امکانات 
در دسترس، اهمیت تعیین و رتبه بندي حوزه  هاي توسعه فناوري بیشتر گردید. به طوري که امروزه این 
موضوع به عنوان یکي از ارکان اساس��ي مدیریت پژوهش و فناوری مطرح شده اس��ت. در کشور ما نیز با 
توجه به مزیت هاي نسبي متعدد و از طرفي محدودیت هاي موجود به منظور جلوگیری از انجام اقدامات 
غیرمنس��جم و پراکنده باید به این مهم توجه ش��ود که الزمه آن تعیین و رتبه بندي حوزه  هاي توسعه 

فناوري مورد نیاز صنایع به منظور رقابت پذیری آن ها می باشد )آنجال1 و دیگران، 2016(.
طبیعی است که صنایع مختلف کشور دارای اولویت های متفاوت در زمینه توسعه فناوری هستند، 
زیرا آن ها از نظر نوع فعالیت، س��اختار صنعت، ماهیت رقابت پذیری، چالش ها، محدودیت ها و از همه 
مهم تر اهداف و برنامه ها متفاوت هس��تند. لذا برنامه ریزی برای توسعه فناوری در هر صنعت می باید با 

توجه به الزامات و شرایط خاص آن صنعت صورت پذیرد )پرات2 و دیگران، ، 2016(.

1 . Angella
2 . Pratt
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شرایط صنعت نفت و همچنین لزوم دستیابي سریع به فناوري های مورد نیاز این صنعت، دانشگاه ها 
و مراکز تحقیقاتي کش��ور را موظف می کند تا با همکاری دست اندرکاران این صنعت حوزه  هاي توسعه 
فناوري و در نتیجه اولویت هاي تحقیقاتي کشور را در بخش هاي مرتبط با این صنعت شناسایي کنند 
تا بر اس��اس آن مراکز تحقیقاتي کشور موظف شوند در راستای اجرای اولویت های تعیین شده حرکت 
نمایند و منابع و نیروي خود را در حوزه  هاي مشخصی سوق دهند تا پس از حصول به نتایج قطعي و 
مطمئن در پژوهش های بنیادی و کاربردی خود، زمینه را براي توسعه فناوری های مورد نیاز صنعت نفت 
فراهم س��ازند. به عبارتي دیگر هدف این است که ابتدا حوزه  هاي مورد نیاز توسعه فناوري و اولویت هاي 
آن با توجه به ش��رایط موجود شناخته شده و سپس س��رمایه گذاري هاي الزم در حیطه های پژوهشی 
مرتبط با حوزه  هاي فناورانه تعیین ش��ده انجام ش��ود. این عملکرد به مرور زمان باعث می ش��ود تا هم 
صنای��ع و واحدهاي تولی��دي از فناوری روز عقب نمانند و هم نتایج مطالعات و تحقیقات دانش��گاهي 
کاربرد داش��ته باشد که در نهایت باعث توسعه و رشد علمي و فناورانه جامعه خواهد شد )پورحسیني 

و دیگران، 1393(.
ش��کي نیس��ت که امروزه پژوهش و فناوری از آن جهت که به گسترش دانش و مهارت می انجامد، 
پایه و اس��اس علم و صنعت را ش��کل می دهد و مطالعات متعدد همگي بیانگر نقش با اهمیت و مثبت 
پژوهش و فناوری در رشد و توسعه کشورها می باشد. بحث پیرامون اولویت های پژوهشی و نحوه انتخاب 
آن ها در دانش��گاه ها و مراکز پژوهش��ی کش��ور به گونه ای که تکمیل کننده یک زنجیره از فعالیت های 
فناروانه برای پش��تیبانی از رقابت پذیری صنعت باش��د یک چالش اساس��ی است که در این تحقیق به 

گوشه ای از آن پرداخته شده است.
براین اساس س��اختار این مقاله در ادامه بدین شرح می باشد: ابتدا مروری بر ادبیات موضوع شامل 
تعریف و روش های اولویت بندی و جایگاه آن در مدیریت راهبردی پژوهش و فناوری  می شود. سپس 
به تشریح ساختار الگوی پیشنهادی مورد استفاده در تحقیق و گام های اجرایی تحقیق تا استخراج نتایج 

پرداخته می شود. در نهایت نیز نتایج تحقیق و پیشنهادات ارائه می شود.

2- ادبیات تحقیق

2-1- تعریف اولویت بندی پژوهش و فناوری و اهمیت آن 

اولویت بندی نش��ان دهنده اولین مرحله از چرخه تولید دانش اس��ت. به کمک شناسایی نیازهای کالن 
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و گزینه های تحقیقاتی، فرآیند اولویت بندی، سیاس��ت گذاران و محققان را قبل از ش��روع کار تحقیق 
با یکدیگر هماهنگ می نماید )کامپل1، 2010(. اولویت به طور س��اده، فعالیتی اس��ت که نس��بت به 
فعالیت دیگر ترجیح داده ش��ود و اولویت بندی، ترجیح دادن یک فعالیت به س��ایر فعالیت ها بر اساس 
معیارها و ش��اخص های تعیین شده می باش��د )جئورگیو و هارپر2، 2010(. اولویت بندی اساساً انتخاب 

موارد اولویت دار از بین تمامی موارد است.
در حوزه پژوهش و فناوری با حجم محدود منابع، پروژه های تحقیقاتی مختلف با یکدیگر در رقابت 
هس��تند تا منابع بیشتری کس��ب نمایند. اولویت بندی پروژه ها راه پاسخ گویی به این چالش است زیرا 
همواره تقاضا بیش از میزان منابع در دس��ترس اس��ت؛ بنابراین انتخاب پروژه مناسب از درجه اهمیت 
باالیی برخوردار اس��ت )س��والتي3 و همکاران، 2005(. اولویت بندی نیازه��ای تحقیقاتی طبق تعریف 
عبارت است از فعالیتی که در طی آن مهم ترین و حساس ترین نیازهای تحقیقاتی شناسایی شده و از 
میان طرح های پیشنهادی آن طرحی انتخاب می شود که در اولویت های باال و در راستای اهداف تعیین 

شده باشد )لتوال و کاپونین، 2006(. 
امروزه با توجه به گس��ترش روزافزون حیطه پژوهش و فناوری در سطح دنیا و محدودیت منابع و 
امکانات مورد نیاز، براي استفاده بهینه و کارا از قابلیت هاي موجود در سطح ملی و بخشی، اولویت بندي 
دس��تیابي به اهداف پژوهش و فناوری امري اجتناب ناپذیر اس��ت. به طور کلي اهمیت تعیین حوزه  هاي 

پژوهش و فناوری و اولویت بندی آن ها به صورت زیر می باشد.
با تعیین حوزه  هاي توسعه فناوري و اولویت بندی آن ها )تونگ4 و دیگران، 2015(،

برنامه ریزي هاي الزم براي س��رمایه گذاري مراکز پژوهشی به طور دقیق امکان پذیر شده و باعث . 1
هماهنگي بیش��تر بین مراکز علمي و پژوهشي با نیازهاي مراکز توسعه فناوری براي استفاده از 

ظرفیت هاي تخصصي و پژوهشي مراکز تحقیقاتي می گردد.
مناب��ع و امکانات و بودجه هاي تحقیقاتي در جهت تحقیقات بنیادی و کاربردي مورد نیاز هزینه . 2

می  شود و استفاده مطلوب از منابع و امکانات موجود و همچنین ظرفیت هاي علمي و پژوهشي 
کشور امکان پذیر می شود.

1 . Campbell
2 . Georghiou & Harper
3 . Sowlati
4 . Tong
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ابعاد رش��د و تکامل واحدهاي تحقیقاتي و مراکز توس��عه فناوری دقیقاً در جهت پاسخگویی به . 3
چالش های واقعی واحدهاي تولیدي و صنعتي صورت خواهد گرفت و این مراکز با گذشت زمان 
به تدریج از لحاظ علمي و فناورانه بارور ش��ده و می توانند خدمات علمي و پژوهشي و پشتیبانی 

فناورانه و نوآورانه مفیدي را براي بخش هاي صنعتی و اقتصادی ارائه دهند.
هماهنگ��ي بین بخش ه��اي مختلف اقتصادي و مؤسس��ات تحقیقاتي براي انج��ام اولویت هاي . 4

تحقیقاتي و حرکت در یک محدوده و چارچوب مشخص براي کاهش دوباره کاري ها در تحقیقات 
حاصل خواهد گردید.

2-2- اولویت بندی از منظر مدیریت راهبردي پژوهش و فناوري1

از دیدگاه »مدیریت راهبردي پژوهش و فناوري« برای تعیین و اجرای اولویت هاي پژوهش و فناوري، 
ذي نفعان مختلف )با بهره گیری از شبکه س��ازی و منطق نوآوری باز( باید مش��ارکت و همکاری داشته 

باشند تا منجر به اثربخشی و کارآمدي فرایند اولویت بندی شود.)بندریان و بندریان، 1389(
براین اساس مدیریت پژوهش و فناوري باید با استفاده از یک رهیافت سازمان یافته حوزه های کاري 
و نیازهاي ذي نفعان را تعریف، توانمندي ها را تعیین و سپس با استفاده از یک روش تعاملي، چشم انداز 
و مأموریتي براي خود ایجاد کند که بر مبناي آن، راهبرد پژوهش و فناوري قابل توسعه و پیاده سازي 
باشد. این کار نخست باید در سطح کالن برای مسیرهای فناورانه مختلف پاسخ به یک چالش صنعت و 

سپس براي هر یک از طرح هاي پژوهشي و فناورانه صورت گیرد )تقوي و دیگران، 1389(. 
تدوی��ن راهب��رد کالن این امکان را فراه��م مي کند که نقش پژوهش و فناوري صریح باش��د و به 
اتکاي آن، پروژه هاي پژوهش و توس��عه فناوري اولویت بندي شوند. در اینجاست که راهبرد پژوهش و 
فناوري مفهوم واقعي پیدا مي کند. براي اینکه فرایند اولویت بندي جدید عملیاتي شود، این فرایند باید 

1 .  این بخش جایگاه اولویت بندي را از نظر مباني تئوریک مدیریت پژوهش و فناوري تشریح مي کند. در واقع براي به ثمر 
رسیدن فرایند تعیین و توسعه حوزه هاي فناوري هاي شیمیایي مورد نیاز صنعت از رویکرد راهبردي به مدیریت پژوهش و 
فناوري بهره گرفته شده است. براین اساس اولویت بندي پژوهش و فناوري انجام شده در این تحقیق در یک چارچوب جامع تر 
به نام مدیریت راهبردي پژوهش و فناوري قرار داش��ته و این اولویت بندي یکي از مراحل آن مي باش��د. رویکرد راهبردي 
به پژوهش و فناوري از مرحله شناس��ایي چالش ها و نیازهاي تحقیقاتي و اولویت بندی آن ها، تعیین راه حل های فناورانه و 
نیازمندی های آن ها، تعیین نیازهای پژوهش��ی و تخصیص بهینه منابع تا اجراي تحقیقات و اکتس��اب فناوري ها، به صورت 

منسجم عمل کرده و به بکارگیري دستاوردهای پژوهشی و فناورانه برای حل مشکالت اساسي جامعه منتهی مي گردد.
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بخش های پژوهش و فناوري را وادار کند که برخي از فعالیت هاي پیشین خود را متوقف و براي توسعه 
نقاط قوت )در زمینه هایي که مزیت رقابتي ملي یا بین المللي دارند(، رقابت داخلي براي منابع را افزایش 

دهند )بندریان و همکاران، 1391؛ مبینی دهکردی، 1386(.
تجربه نشان داده که اولویت بندي به شدت در گرو فاصله گرفتن از روندهاي کاري پیشین قرار دارد 
و اگرچه اغلب ترجیح داده می شود که اولویت بندی به صورت درونی و در یک فضای بسته انجام شود 
اما بیشتر رهیافت هاي پایدار و موفق از کمک بیروني بهره برده اند. بنابراین اولویت بندی نیاز به بحث و 

تبادل نظر با کمک مشاوران بین المللي پژوهش و فناوری دارد.
تصمیم گی��ري درباره اینکه کدامیک از فعالیت ه��اي پژوهش و فناوري را باید رها کرد، مي تواند یک 
فرایند بحث انگیز، احساسي و بسیار پر هزینه باشد. براي مدیریت این فرایند و اجتناب از وقوع تعارضات، 
استفاده از مشاوران آگاه و خبره بي طرف و معتبر و نیز مشتریان کلیدي، بسیار ارزشمند خواهد بود. در 
حقیقت تهدید وقوع چنین آشوبي در کنار کاهش قدرت گروه هاي مختلف علمي، مي تواند بزرگ ترین مانع 

براي اولویت بندي یا تغییرات ناشي از آن باشد )بندریان و دیگران ، 1391؛ بندریان و بندریان، 1389(
ی��ک چارچوب مدیریت راهب��ردی خوب در حوزه پژوه��ش و فناوری بای��د توانایي جهت دهي و 
مسیرگذاري براي پیروي توسط بازیگران حوزه پژوهش و فناوری را داشته باشد. همچنین این چارچوب 
باید دربرگیرنده اهدافي  باشد که دیدگاهي را براي پیش بیني و چگونگي دستیابي به آن ها در اجرا ارائه 
کند چرا که اهداف پژوهش و فناوري اغلب ماهیت برنامه ها و پروژه هاي آن را تشکیل مي دهد. راهبردها 
باید پویا بوده و به طور مس��تمر بازبیني ش��وند و با ظهور فرصت ها و چالش هاي جدیدتر باید تنظیم و 

اصالح شوند.
این به اثبات رسیده اس��ت که فرآیند برنامه ریزي راهبردي براي مدیریت موفق پژوهش و فناوري 
بنیادي و اساسي است. از این رو اهمیت پذیرش تکنیک هاي مختلف و جدید مدیریتی در این حوزه مورد 

تأکید است. یکي از این موارد اولویت بندي پژوهش و فناوري مي باشد. 
اولویت بندي پژوهش و فناوری در س��طوح مختلفی نظیر برنامه هاي پژوهش و فناوری، طرح ها و 
پروژه ها ضرورت دارد. بدین ترتیب در چارچوب مدیریت راهبردی پژوهش و فناوری ابتدا الزم اس��ت 
که چالش های صنعت بررس��ی و اولویت بندی شود و براساس آن مسیرهای فناورانه مختلف مقایسه و 
اولویت بندي شده و آنگاه در ذیل هر برنامه، حوزه های پژوهشی اولویت دار مشخص می شوند )استفن1 

1 . Stephens



133 اولویت بندي حوزه هاي توسعه فناوري های شیمیایی مورد نیاز صنعت نفت به...

و دیگران، 2015 (.
به طورکلی هدف از اولویت بندی مشخص و واضح است، در این راه محققین روش ها و فنون مختلفی 
را در ارزیابی اولویت های تحقیقاتی بکار گرفته اند )فتحی واجارگاه و دیگران، 1389(. با توجه به وجود 
مدل های مختلف در تعیین اولویت تحقیقات، در ادامه مروری کلی بر روش های رایج تعیین اولویت های 

تحقیقاتی می شود.

2-3- مدل ها و روش های رایج در اولویت بندی پژوهش و فناوری

پژوهش و فناوری مبحث مهمی اس��ت؛ اما نکته مهم این اس��ت که با توجه به تعداد موضوعات قابل 
تحقیق، به کدام موضوعات پرداخته و چگونه آن ها اولویت بندی شوند.

تعیین اولویت های تحقیقاتی به مفهوم حذف س��ایر تحقیقات نیست. اولویت ها برای هدایت اصلی 
تحقیقات بوده و هدف از آن شناس��ایی تحقیقات مورد نیاز بر اس��اس نیازهای فعلی و آتی و اختصاص 
منابع محدود بر اس��اس معیارهای تعیین اولویت، می باش��د. در بس��یاری از موارد، انتخاب موضوعات و 
پروژه های پژوهش و فناوری در سطح ملی و سازمانی، با توجه به شاخص ها و معیارهای کمی و کیفی 
ص��ورت می پذی��رد. در برخی روش ها با اس��تفاده از ابزارهای کّمی به هر یک از ش��اخص ها و معیارها 
نمره داده می ش��ود و سپس موضوعات و پروژه ها بر اساس مجموع نمرات معیارهای اولویت، رتبه بندی 
می گردن��د؛ ولی تنها اس��تفاده صرف از ابزارها و روش های کم��ی در تعیین اولویت ها چندان کاربردی 
نمی باش��د، درحالی که می توان روش های کمی و کیفی مختلفی ب��کار گرفت تا یک روش جامع برای 
اولویت بندی تحقیقات بدست آید. در واقع یکی از پیش شرط های اعتبار نتایج اولویت بندی، بهره گیری 
از روش و الگویی متناس��ب با مالحظات مرتبط اس��ت. با توجه به تأثیر نتایج اولویت بندی پژوهش و 
فناوری بر جهت گیری و س��رعت رشد علم و فناوری، سیاست گذاران همواره درباره فرآیند و روش مورد 
اس��تفاده حساسیت ویژه ای دارند. براین اساس مهم ترین روش های رایج اولویت بندی تحقیقات عبارتند 

از )اصغرپور، 1390(:

•	)AHP( روش تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی
•	 )ANP( فرآیند تجزیه و تحلیل شبکه ای
•	 DEMATEL تکنیک
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تحلیل هزینه - منفعت1 	•
تحلیل منفعت/هزینه/ریسک2 	•
روش فهرست بندی3 	•
تکنیک دلفی4 	•
روش مطالعه موردی5 	•
روش اثرات متقابل6 	•
روش تجزیه و تحلیل ساختاری7 	•
روش وزن دهی8 	•
روش تصمیم گیری چندمعیاره9: که به دو دسته مدل هاي چند هدفه )MODM( 10 و مدل هاي 	•

چند شاخصه )MADM( 11 تقسیم مي شوند. 
تکنیک مقایسه زوجی12 	•
روش تجزیه و تحلیل پوششی داده ها13 	•
روش تلفیقی14 	•
روش آینده نگری فناوری	•

روش های ره نگاشت فناوری، روش قیاسی، تدوین سناریو، تجزیه و تحلیل پتنت ها و ثبت اختراعات، 
تعیین فناوری های کلیدی و روش جذابیت – امکان پذیری از روش های استفاده شده در آینده نگری به 

شمار می آیند )معینی، 1385(.

1 . Benefit / Cost
2 . Benefit/Cost/Risk Analysis
3 . Checklist
4 . The Delphi Method
5 . Case study
6 . Cross – Impact Method
7 . Structural analyzing Method
8 . Weighting Method
9 . Multiple Criteria Decision Making
10 . Multiple Objective Decision Making
11 . Multiple Attribute Decision Making
12 . Pair-wise comparison technique
13 . Data Envelopment Analyzing
14 . Eclectic Method
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2-4- شاخص ها و معیارهای اولویت بندی پژوهش و فناوری

تعام��ل کارآمد صاحب نظران و خبرگان در کلیه س��طوح، الزمه تعیی��ن اولویت های پژوهش و فناوری 
است. تعیین اولویت های پژوهش و فناوری، باید در جهت تحقق اهداف مربوطه باشد )تقوي و همکاران، 
1389( که این امر نیازمند داش��تن ش��اخص ها و معیارهایی در تمامی س��طوح اس��ت. در واقع تعیین 
ش��اخص ها از ای��ن نکته برمی آید که هدف از پژوهش و فناوری چیس��ت؟ ب��ه عبارت دیگر مالک ها و 
ش��اخص ها رابطه مس��تقیمی با اهداف تعیین شده و اولویت گذاری دارند. طبق گفته فالوپ1 یک گروه 

شاخص خوب باید دارای این ویژگی ها باشد:

بتوانند بین گزینه های مختلف تبعیض قائل شوند و از مقایسه عملکردی گزینه ها حمایت نمایند.	•
کلیه اهداف را پوشش دهند.	•
عملیاتی و معنی دار باشند.	•
زائد نبوده و مستقل باشند.	•
تعداد آن ها کم باشد.	•

همچنین معیارها و شاخص ها حتماً باید با توجه به اقتضائات هر موقعیت و در فرآیندی کاماًل بومی 
تعیین ش��ود. در واقع ش��اخص ها و معیارها، نماد ارزش ها و هدف ها بوده و ضامن همسویی اولویت ها با 
اس��ناد کالن باالدستی می باش��ند؛ از این رو این مرحله را در فرایند تعیین اولویت ها، قلب اولویت بندی 

می نامند )تقوي و همکاران، 1389(.
ارزیاب��ي حوزه های فناورانه و فناوری ها و اولویت بندي آن ها تحت تأثیر عواملي نظیر ش��اخص هاي 
تصمیم، نقطه نظرات تصمیم گیرندگان کلیدي و لحاظ نمودن ش��رایط صنعت و ملی است که این امر 
داللت بر یک نوع تصمیم گیري پیچیده دارد. این ش��اخص ها از لحاظ ماهیت به صورت کمي یا کیفي 
هستند که گواهي بر پیچیدگي تصمیم گیري در مورد آن ها مي باشد. به ویژه زماني که گزینه ها براساس 
برخي ش��اخص ها مطلوب و براساس برخي دیگر نامطلوب ارزیابي شوند. از سویي دیگر، تصمیم گیري 
باید به صورت گروهي انجام شود تا منجر به یک تصمیم مورد توافق و رضایت کلیه طرف های ذی نفع 

گردد )شیح2 و دیگران ، 2007(. 

1 . Fülöp
2 . Shih
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2-5- اولویت بندی پژوهش و فناوری در صنعت نفت1

در نظام پژوهش و فناوری صنعت نفت به عنوان یک نظام بخشی، فعالیت ها و اقدامات زماني اثربخش 
خواهد بود که این نظام بتواند به مس��ائل، مش��کالت و چالش های فناورانه و غیرفناورانه صنعت نفت 
پاس��خ دهد. اما در این بین باید توجه داشت که گستردگي، تنوع، تعدد و پیچیدگي مسائل، مشکالت 
و نیازهاي فناورانه صنعت نفت از یک س��و و محدودیت هاي ناش��ي از امکانات و تجهیزات، منابع مالي 
و پولي، نیروي انس��اني و محدودیت هاي زماني، از سوي دیگر امکان پاسخگویي کامل و جامع را عماًل 
ممکن نمي س��ازد. در یک چاره جویي عقالني و منطقي گریزي جز بهره گیری از ظرفیت دانش��گاه ها و 
مراکز تحقیقاتی کش��ور به منظور تخصیص بهینه منابع و امکانات به اولویت هاي پژوهشی فراهم کننده 
زیرس��اخت الزم برای توس��عه فناوری هاي مورد نیاز صنعت نفت نمي باشد. لذا بدیهي است که تعیین 
اولویت هاي پژوهش��ی در نظام پژوهش و فناوری صنعت نفت یکي از دغدغه ها و چالش هاي اساس��ي 
خواه��د بود. در این راس��تا با توجه به رویکرد ره نگاش��ت فناوری، قب��ل از اولویت بندي باید حوزه های 
فناورانه مورد نیاز براس��اس چالش های جاری و آتی صنعت نفت شناس��ایی و تعریف ش��ود و سپس با 
تجزیه )شکس��ت( آن حوزه ه��ای فناورانه به زیر مجموعه های تش��کیل دهنده آن، حوزه های توانمندی 
علمی مورد نیاز مش��خص و زمینه های پژوهش تعیین و تعریف گردد و س��پس آن ها را در یک ارتباط 

منطقی و ساختارمند به تصویر کشید. 
اولویت بندي نیازهای فناورانه در راستای رقابت پذیری صنعت مقدمه برنامه ریزي پژوهش و فناوری 
است. در واقع نتیجه حاصل از اولویت بندي فناوری های مورد نیاز، چارچوب و اصول ناظر بر برنامه ریزي 
پژوهش و فناوری را مشخص مي کند. به همین ترتیب محتواي برنامه ریزي پژوهش و فناوری به نوبه 
خود چارچوب و اصول ناظر بر فرآیندهاي بودجه بندي و تخصیص منابع خواهد بود. با توجه به اطالعات 
عملکردي مربوط به تخصیص منابع در خصوص تناسب اولویت ها و استفاده از منابع، بازخورد الزم به 

اولویت بندي ارائه مي شود. 

1 .  ه��دف از این بخش این بوده اس��ت که صنعت نفت با وجود اینکه یک صنع��ت بهره مند از منابع مالي و امکانات خوب 
محسوب مي شود ولي باز هم به علت محدودیت منابع در مقایسه با نیازهاي فناورانه، باید اقدام به اولویت بندي پژوهش و 
فناوري نماید. همچنین صنعت نفت علیرغم اینکه یک نظام بخشي نوآوري براي خود دارد اما نیازمند تعامل و بهره گیري از 

توان سایر دانشگاه ها و مراکر پژوهشي کشور در راستاي تأمین نیازهاي پژوهشي و فناورانه خود مي باشد.
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3- ساختار الگوي پیشنهادي
پیچیدگي شرایط و لزوم در نظر گرفتن عوامل متعدد در تصمیم گیري ها ایجاب می کند تا همواره تعادلي 
بی��ن اهداف و عوامل مؤثر در دس��تیابي به آن ها ایجاد گردد. براین اس��اس نمی ت��وان به اولویت بندی 
به صورت تک بعدي نگاه کرد یا با در نظر گرفتن یک شاخص نسبت به آن تصمیم گیري کرد بلکه بهترین 
راه حل این است که با در نظر گرفتن شرایط و معیارهای متعدد، تصمیمات را اتخاذ کرد تا بتوان به یک 

سطح نسبي از نتایج مطلوب دست یافت.
از آنجا که تعیین حوزه  هاي توسعه فناوري و اولویت بندي آن ها از عوامل متعددی تأثیر می پذیرد 
و تا حدودي یک روش قضاوتي اس��ت و از طرفي به دلی��ل ماهیت پویاي اولویت ها و نیازهای فناورانه 
این الزام ایجاب می ش��ود تا براي رتبه بندي حوزه  هاي توس��عه فناوري های شیمیایی مورد نیاز صنعت 
نفت از روش هاي کمي و اطالعات آماري دوره هاي گذش��ته نتوان اس��تفاده کرد چراکه اوالً با توجه به 
اینکه توسعه فناوری در صنعت نفت براساس قابلیت ها و امکانات موجود و بالقوه آن انجام نشده است. 
ثانیاً در صورت وجود اطالعات قبلي، به دلیل اینکه بعضي از حوزه های فناورانه در دوره هاي قبل وجود 
نداشته اس��ت و هیچگون��ه اطالعاتي از آن ها در اختیار نمی باش��د، بنابراین الزم اس��ت تا براي تعیین 
حوزه  هاي توس��عه فناوري های ش��یمیایی مورد نیاز صنعت نفت، روش هایي اس��تفاده ش��ود که ضمن 
در نظر گرفتن شرایط و حوزه  هاي توسعه فناوري مورد نیاز صنعت نفت در آینده، دخالت داده هاي قبلي 
و تاریخي در آن کمتر باشد. براي این منظور و با توجه به ماهیت شاخص ها )که خاصیت جبراني دارند( 
 TOPSIS در تلفیق معیارهاي مختلف در این پژوهش از روش TOPSIS و همچنین قابلیت هاي روش
براي رتبه بندي حوزه  هاي توس��عه فناوري مورد نیاز صنعت نفت و تعیین اولویت هاي آن ها با توجه به 

عوامل مورد نظر و تخصیص قابلیت ها و امکانات بالقوه کشور استفاده می شود.
س��پس در مرحله دوم با اس��تفاده از روش شکس��ت فناوری، اولویت های استخراج شده از مرحله 
اول به زیر بخش ها تجزیه خواهد ش��د و حوزه های فناوری های شیمیایی به اجزاء تشکیل دهنده آن ها 
تجزیه )تفکیک( مي ش��وند که براس��اس آن با توجه به ارزیابی توانمندی موجود در هریک از حوزه ها، 

نیازمندی های پژوهشی در سطوح بنیادی و کاربردی مشخص خواهد شد.
در این تحقیق برای تعیین شاخص ها و معیارها دو مرحله ذیل به اجرا درآمد: 

شناس��ایی ش��اخص ها و معیارهای تعیین اولویت پژوهش و فناوری به کمک تحقیقات پیشین 	•
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)داخلی و خارجی( 
دسته بندی شاخص ها و معیارهای شناسایی شده و پاالیش آن ها به کمک خبرگان 	•

4- بكارگی�ري روش TOPSIS ب�رای رتبه بندي حوزه  هاي توس�عه فناوري های ش�یمیایی 
مورد نیاز در صنعت نفت 

با توجه به این که هدف اصلی این پژوهش، »رتبه بندي حوزه  هاي توسعه فناوري های شیمیایی مورد نیاز 
صنعت نفت به منظور تعیین نیازهای پژوهشی به عنوان زیرساخت توسعه فناوری بر مبنای قابلیت ها و 

امکانات کشور« می باشد، براي بکارگیري روش TOPSIS مراحل زیر انجام پذیرفت:

گام اول: تعیین حوزه  هاي توسعه فناوري های شیمیایی مورد نیاز صنعت نفت 

منظور از حوزه  هاي توسعه فناوري های شیمیایی، حوزه هاي فناورانه مختلفي است که قابلیت مناسبي 
را براي پاسخ به چالش هاي موجود و آتي صنعت نفت دارند. در این طرح براي تعیین حوزه  هاي توسعه 

فناوري های شیمیایی، براساس 
سند جامع راهبردي پژوهش، ساخت و فناوري هاي تولید مواد شیمیایي پرمصرف در صنعت نفت 

اقدام شد. 
در این س��ند مواد ش��یمیایی مورد اس��تفاده در بخش های مختلف صنعت نفت )شامل نفت، گاز، 
پتروش��یمی و پاالی��ش و پخش( احصاء و اطالعات مربوط به می��زان مصرف و قیمت آن ها جمع آوری 
گردی��د. همچنین وضعیت تولید این مواد در داخل کش��ور و س��طح توانمندی فناورانه ش��رکت های 

تولید کننده آن ها از نظر میزان تعمیق داخل فرایند تولید ارزیابی شده است.
در نهای��ت ب��ا توجه به میزان تأثیرگذاری این مواد در صنع��ت نفت و میزان دانش فنی موجود در 
کش��ور، حوزه  هاي توسعه فناوري های شیمیایی مورد نیاز صنعت نفت در دو گروه فناوری های فرایند و 

فناور ی های محصول شامل 31 مورد به شرح جدول 1 تدوین گردید )مقدم و احمدي،1392(.
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جدول 1. حوزه های فناورانه مرتبط با علم شیمی در صنعت نفت براساس چالش های جاری و آتی آن

فناوری محصول )فرآورده(

دمولسیفایر

ضدکف 

افزایه های اسیدکاری چاه های نفت و گاز

مواد فعال سطحی در محیط  های نفتی )سورفکتنت  ها و امولسیفایرها(

مواد حفاظتی )بیوساید، بیو دیسپرسانت، بازدارنده ها و پراکنده سازهای رسوب، اکسیژن زدا و سولفورزدا(

آنتی اکسیدانت های فرایندهای پلیمریزاسیون

مواد بهبود دهنده آب عملیاتی

افزایه های سیمان حفاری

ترکیبات معدنی ویژه

رزین های مبدل یونی

مواد سلولزی

ترکیبات آلی فلزی 

جاذب های گازهای اسیدی و رطوبت

بازدارنده های خوردگی

افزودنی های سوخت

افزایه های گل حفاری

افزودنی های پلیمر

حالل ها و روغن های ویژه

منعقد کننده های آلی و معدنی

ترکیبات آلی ویژه )آمین های چرب، الکل ها، کتون ها، ترکیبات حلقوی...(

آغازگرهای پلیمریزاسیون

کمک فیلترهای معدنی و آلی

توسعه کاربردهای فرآورده های پتروشیمیایی
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فناوری فرایند

فناوری تبدیالت گوگردی

فناوری هیدرات گازی

فناوری سوخت های سبز

فناوری توسعه کاربردهای مایعات یونی

فناوری شیمیایی ازدیاد برداشت نفت

فناوری رفع رسوبات آسفالتینی در چاه های نفت

ساخت و توسعه کاربرد نانومواد در صنعت نفت

فناوری توسعه کاربرد غشا در صنعت نفت

گام دوم: شناسایي معیارهای اولویت بندی 

منظور از معیارها، عواملي است که براي اولویت بندي حوزه هاي فناورانه تأثیرگذار هستند. به عبارتي دیگر 
حوزه  هاي توسعه فناوري باید با توجه به معیارهای تعیین شده اولویت بندي شوند. از آنجا که هر کدام 
از معیارها نهایتاً در رتبه بندي حوزه  هاي توس��عه فن��اوري مؤثرند تعیین دقیق آن ها از اهمیت خاصي 
برخوردار است. معیارهای در نظر گرفته شده براي رتبه بندي حوزه  هاي توسعه فناوري در تحقیق براساس 
استخراج از ادبیات موضوع و غربال گری توسط خبرگان مشخص شد. در این تحقیق با توجه به اینکه 
دو پرسش��نامه، یکی برای مدیران عالی و دیگری برای کارشناس��ان تخصصی تهیه شده بود1، از میان 
معیارها، معیارهای مرتبط با فعالیت هرکدام از آن ها انتخاب و اس��تفاده گردید. براین اساس معیارهای 
هر دو گروه به ش��رح جداول ش��ماره 2 و 3 بود. برخی از این عوامل بین دو گروه مشترک و برخی نیز 
به طور خاص متعلق به یک گروه می باشد. همانطور که پیش تر مطرح شد معیارها در چارچوب مباني 
رویکرد راهبردي به مدیریت پژوهش و فناوري از ادبیات موضوع استخراج و توسط خبرگان غربال گري 

و نهایي شده است. 

1 . مدیران عالي شامل کلیه مدیران ارشد صنعت نفت که در چهار شرکت اصلي صنعت نفت و شرکت هاي تحت مجموعه 
آن ها شاغل بوده و به نحوي با حوزه مواد شیمیایي مرتبط بودند.

کارشناس��ان تخصصي ش��امل کلیه کارشناس��ان خبره که در بخش هاي پژوهش و فناوري، تدارکات و عملیات هریک از 
چهار ش��رکت اصلي صنعت نفت و ش��رکت هاي تحت مجموعه آن ها شاغل بوده و به طور مستقیم با حوزه مواد شیمیایي 

مرتبط بودند.
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جدول 2. معیارهای مربوط به پرسشنامه تهیه شده برای مدیران عالی

مالحظات اقتصادی

سهم در ایجاد ارزش افزوده باالتر در 
صنعت نفت

ک
الزامات استراتژی

سهم در عملکرد محصوالت نهایی صنعت 
نفت

سهم در ایجاد مزیت رقابتی برای صنعت نفتگستردگی کاربرد در صنعت نفت

اثرگذاری بر هزینه تولید محصوالت 
صنعت نفت

اثرگذاری در رفع وابستگی راهبردی به 
خارج از کشور

سهم در عملکرد محصوالت صادراتی صنعت حجم مصرف )مقداری( در صنعت نفت
نفت

نفتهزینه پرداختی صنعت نفت بر کیفیت محصوالت صنعت  اثرگذاری 

سهم در تحقق اهداف کالن صنعت نفت
اهمیت کاربرد در صنعت نفت

فوریت دستیابی به فناوری تولید محصوالت 
حوزه 

سایر عوامل

اثرگذاری محصوالت حوزه  بر سالم سازی 
و حفظ محیط زیست

میزان اشتغال زایی حاصل از کسب و کار 
تولید محصوالت حوزه 

جدول 3. معیارهای مربوط به پرسشنامه تهیه شده برای كارشناسان تخصصی

توانمندی دستیابی به فناوری

میزان تسلط به دانش پایه و مبانی فناوری

ک
الزامات استراتژی

سهم در عملکرد محصوالت نهایی صنعت نفت

سهم در ایجاد مزیت رقابتی برای صنعت نفتتوان دسترسی به نرم افزار مورد نیاز

اثرگذاری در رفع وابستگی راهبردی به توان توسعه فناوری در سطح آزمایشگاهی 
خارج از کشور

توان توسعه و تجاری سازی فناوری در 
سطح صنعتی

سهم در عملکرد محصوالت صادراتی صنعت 
نفت

اثرگذاری بر کیفیت محصوالت صنعت نفتوجود نیروی انسانی متخصص مورد نیاز

اهمیت کاربرد در صنعت نفتتوان دسترسی به سخت افزار مورد نیاز

توانایی در ایجاد هماهنگی میان اجزای 
فناوری

فوریت دستیابی به فناوری تولید محصوالت 
حوزه 
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مالحظات توسعه فناوری

ریسک جایگزینی محصوالت حوزه  با 
محصوالت دیگر

سایر عوامل

 اثرگذاری محصوالت حوزه  بر سالم سازی
 و حفظ محیط زیست

وابستگی توسعه فناوری در حوزه  به شرایط 
و امکانات خاص

وضعیت محصوالت حوزه  در چرخه حیات

میزان دانش بنیان بودن فناوری تولید 
محصوالت حوزه 

میزان بین رشته ای بودن فناوری های تولید 
محصوالت حوزه 

 میزان اشتغال زایی حاصل از کسب و کار
 تولید محصوالت حوزه 

سطح سرمایه گذاری الزم برای دستیابی به 
فناوری تولید محصوالت حوزه 

نیاز به حمایت ویژه برای دستیابی به 
فناوری تولید محصوالت حوزه 

نیاز به همکاری و مشارکت بین دستگاهی 
)فراوزارتی(

میزان اثرگذاری حوزه محصوالت بر زنجیره 
ارزش صنعت نفت

گام سوم: رتبه بندي حوزه  هاي توسعه فناوري

با تهیه پرسش��نامه و ارس��ال براي کارشناسان تخصصی و مدیران عالی مرتبط در صنعت نفت از آن ها 
خواسته شد تا حوزه  هاي توسعه فناوري را متناسب با معیارهای در نظر گرفته شده اولویت بندی نمایند. 
این پرسش��نامه ها، در واقع پرسش��نامه اولویت دهي به حوزه  هاي توس��عه فناوري با توجه به معیارهای 
اصلي بود که به مدیران و دس��ت اندرکاران صنعت نفت داده ش��د و از آن ها خواس��ته شد تا حوزه  هاي 
توسعه فناوري  مشخص شده را با توجه به معیارهای مطرح شده در آن ارزیابی نمایند. سپس اطالعات 
جمع آوري شد و براساس هر کدام از گروه هاي پاسخ دهندگان تفکیک گردید تا براي اولویت بندی مورد 
تجزیه و تحلیل قرار گیرند. تعداد 43 پرسش��نامه برای مدیران عالی و 90 پرسش��نامه برای کارشناسان 
تخصصی ارس��ال گردید. از این میان 9 پرسش��نامه از س��وی مدیران عالی و 38 پرسش��نامه از سوی 

کارشناسان تخصصی تکمیل و برگشت داده شد.
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پس از تکمیل و جمع آوري پرسش��نامه ها، براي تلفیق آن و رس��یدن به یک معیار واحد، از روش 
میانگین حسابی استفاده گردید تا در واقع نظر اعضاء گروه در قالب یک نظر واحد تلفیق گردد )شیح و 
دیگران، 2007(. سپس نظرات با استفاده از رویه اجرایی TOPSIS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت تا 
رتبه هر کدام از حوزه  هاي مورد نیاز توسعه فناوري صنعت نفت با توجه به ترکیب نظرات مشخص گردد. 
در تجزیه و تحلیل اطالعات، وزن کلیه معیارها و زیر معیارها یکسان در نظر گرفته شد و براین اساس نتایج 
رتبه بندی حاصل از نظرات مدیران عالی و کارشناس��ان تخصصی به صورت مجزا بدس��ت آمد. سپس 
نظرات مدیران و کارشناس��ان تخصصی با در نظر گرفتن وزن های 20 و 80 با یکدیگر ادغام شد. جدول 

ذیل اولویت های برتر از نظر مدیران، کارشناسان تخصصی و ترکیب نظرات آن ها را نشان می دهد.

جدول 4. اولویت های برتر از نظر مدیران، كارشناسان تخصصی و تركیب نظرات آنها

5 اولویت برتر از نظر 5 اولویت برتر از نظر مدیران عالی
كارشناسان تخصصی

تركیب نظرات مدیران و كارشناسان 
با وزن 20 و 80 %

فناوری تبدیالت گوگردیدمولسیفایرجاذب های گازهای اسیدی و رطوبت

دمولسیفایرفناوری تبدیالت گوگردیفناوری تبدیالت گوگردی

بازدارنده های خوردگیبازدارنده های خوردگیبازدارنده های خوردگی

فناوری توسعه کاربرد غشا در صنعت 
نفت

جاذب های گازهای اسیدی و رطوبتافزایه های گل حفاری

حالل ها و روغن های ویژهافزایه های سیمان حفاریفناوری شیمیایی ازدیاد برداشت نفت

در نهایت براساس تجمیع رتبه هریک از حوزه های فناورانه در هریک از حاالت فوق و تحلیل کیفی 
نتایج توس��ط تیم تحقیق، مهم ترین حوزه های فناورانه از میان گزینه های بررس��ی شده به شرح ذیل 

مشخص گردید.

جدول 5. مهمترین حوزه   های فناورانه از میان گزینه های بررسی شده

بازدارنده های خوردگی1

افزودنی های پلیمر2

ضدکف3
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مواد حفاظتی)بیوساید، بیو دیسپرسانت، بازدارنده ها و پراکنده سازهای رسوب، 4
اکسیژن زدا و سولفورزدا(

مواد فعال سطحی در محیط  های نفتی )سورفکتنت  ها و امولسیفایرها(5

افزودنی های سوخت9-6
دمولسیفایر

افزایه اسیدکاری چاهای نفت و گاز
افزایه های گل حفاری

گام چهارم: تجزیه حوزه های مورد نیاز توسعه فناوری به زیرگروه ها

پس از مشخص شدن اولویت های هریک از حوزه های توسعه فناوری، در مرحله بعد زیربخش های هریک 
از حوزه های فناوری های شیمیایی مورد نیاز صنعت نفت براساس منطق شکست فناوری تدوین گردید. 
به عنوان مثال حوزه فناورانه بازدارنده های خوردگی که دارای عملکرد بازداری از خوردگی در محیط های 

خورنده است متشکل از زیرگروه های ارائه شده در جدول ذیل می باشد.

جدول 6. زیرشاخه هاي حوزه فناورانه بازدارنده هاي خوردگي

زیرگروه های حوزه فناورانه حوزه فناورانه

بازدارنده هاي خوردگي

الکیل ایمیدازولین ها

تیازول ها و ایزو تیازول ها

تري آزول ها

اکسازولین ها

پلي آمیدو آمین هاي چرب

الکیل آمین ها

الکانول آمین ها

ترکیبات گلیکولي

الکل هاي استیلنیک

استرهاي فسفریک اسید
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بازدارنده هاي خوردگي

EDTA

آریل سولفونات ها

مورفولین

مواد ناشناخته

گام پنجم: بررسی وضعیت بلوغ دانشی موجود و توانمندی های پژوهشی و فناورانه هریک از زیربخش ها

با تجزیه هریک از حوزه های فناورانه به زیربخش ها، بررسی وضعیت تولید هریک از آن ها )زیربخش ها( 
در کشور آغاز شد. در صورت تولید آن ها در درون کشور میزان تعمیق داخل تولید آن ها و میزان بومی 
ب��ودن دانش فنی تولید آن ها در ش��رکت هاي تولید کننده )دارنده دان��ش فني( از طریق روش ارزیابي 
توانمندي فناورانه ارزیابی شد1. در مرحله بعد هریک از زیربخش هایی که در داخل کشور تولید نمی شد 
یا آن هایی که تولید می ش��د اما پایه دانشی فني تولید آن ها در کشور ضعیف بود، توانمندی پژوهشی 

دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی کشور در زمینه توسعه دانش تولید آن ها بررسی و ارزیابی شد.
این ارزیابي از طریق احصاء کلیه عناوین و چکیده هاي پایان نامه ها و پروژه هاي پژوهشي دانشگاه ها و 
مراکز تحقیقاتي کشور که داراي گروه شیمي بوده اند و تحلیل محتوي آن اطالعات به انجام رسیده است. 
براین اساس ابتدا کلیه دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتي کشور که داراي گروه علمي شیمي بودند شناسایي 
گردید. سپس عناوین و چکیده کلیه پایان نامه ها و پروژه هاي پژوهشي آن ها اخذ و مورد تحلیل محتوي 
ق��رار گرفت. در نتیجه تحقیقات��ي که با هریک از حوزه هاي فناورانه اولویت دار شناسایي ش��ده مرتبط 
بودند مورد تمرکز قرار گرفته و اطالعات بیشتري در خصوص آن ها و نتایج آن ها به منظور انجام قضاوت 
عمیق تر گردآوري شد. براین اساس وضعیت توانمندي علمي پژوهشي کشور در حوزه هاي مختلف مورد 
نظر ارزیابي شد.در نهایت گروه های شیمیایی )زیربخش هایی( که دانش فنی تولید آن ها در کشور وجود 
نداش��ت یا اندک بود و مورد نیاز کشور نیز بود و در حوزه های مختلف فناورانه مشترک بودند )اشتراک 
بیش��تری داش��تند( به عنوان اولویت های پژوهشی تعیین گردیدند و براس��اس میزان دانش موجود در 

1 .  مطالعات انجام شده نشان مي دهد از کل مواد شیمیایی مصرفي در شرکت های اصلی و تابعه وزرات نفت ، تنها 7% آن 
با دانش فنی بومی در س��طح کشور در حال تولید اس��ت. این در حالی است که حدود 15-16% مجموعه فوق با دانش های 
فنی ناقص در مراحل مختلف به شکل وابسته در چرخه تولید قرار دارد و طبیعتأ بقیه موارد کامأل وابسته به واردات است. 
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کش��ور، بنیادی بودن یا کاربردی بودن پژوهش ها تعیین گردید تا در دس��تور کار دانش��گاه ها و مراکز 
پژوهشی کشور برای تمرکز بر روی آن ها و از سوی دیگر در دستور کار نهادهای مسئول حمایت مالی 

پژوهش در صنعت نفت برای پشتیبانی مالی از توسعه دانش آن ها قرار گیرد.

5- نتیجه گیري
برنامه ریزي پژوهش و فناوری باید نس��بت به نیازها و مشکالت اساسي جامعه پاسخگو باشد. از جمله 
تبعات هم راستا نبودن پژوهش و فناوری با نیازهاي اساسي جامعه، اتالف در منابع و ناکارآمدی پژوهش 
و فناوری است. به منظور حل مسائل و مشکالت جامعه و استفاده بهینه از منابع و سرمایه هاي محدود، 
الزم اس��ت پژوهش و فناوری براساس اولویت بندي و در راستاي نیازهاي اساسي جامعه صورت پذیرد. 
بنابراین پژوهش و فناوری نیازمند ساختارها و الگوهاي مناسبي است که از مرحله شناسایي چالش ها و 
نیازهاي تحقیقاتي و اولویت بندی آن ها، تعیین راه حل های فناورانه و نیازمندی های آن ها، تعیین نیازهای 
پژوهش��ی و تخصیص بهینه منابع تا اجراي تحقیقات، به صورت منس��جم عمل کرده و به بکارگیري 
دستاوردهای پژوهشی و فناورانه برای حل مشکالت اساسي جامعه منتهی گردد. در تحقیق حاضر به 
مس��ئله اولویت بندي حوزه های فناورانه در حیطه فناوری های شیمیایی مرتبط با فعالیت هاي صنعت 
نفت پرداخته ش��د. با روش ارائه ش��ده اولویت بندي موضوعات پژوهشی )بنیادی و کاربردی( براساس 
اهمیت و نقش حوزه های فناورانه مرتبط با آن ها در رقابت پذیری فناورانه صنعت نفت امکان پذیر گردید. 
در مجموع این تحقیق رویکردي نو و یکپارچه به مس��ئله اولویت بندي پژوهش و فناوری داش��ته که 

چنین رویکردي می تواند پژوهش و فناوری را با نیازهاي اساسي جامعه هم راستا نماید. 
به طور کلي طیف گسترده نیازهای فناورانه صنعت نفت از یک سو و محدودیت هاي قابل توجه نظیر 
محدودیت هاي مالي و زمان عماًل امکان پوشش کامل و همه جانبه مسائل و مشکالت و خواسته ها را در 
نظام پژوهش و فناوری صنعت نفت غیرممکن می سازد. لذا در چنین فضایي ضرورت استفاده بهینه از 
امکانات، منابع و ظرفیت موجود از طریق برنامه ریزي و اولویت بندي پژوهش و فناوری مطرح می شود. 
اما در مقام عمل اولویت بندي طرح ها و پروژه هاي توس��عه فناوری در صنعت نفت به دالیل متعدد 
از جمله نامش��خص بودن چالش ه��ا و نیازها، تعدد مراجع و نهادهاي ذي مدخ��ل، عدم واقع بیني در 
تخصیص منابع مالي به طرح ها و پروژه هاي توس��عه فناوری و حاکمیت رویه هاي بروکراتیک اداري بر 
فرآیند اولویت بندي از کارایي و اثربخش��ي الزم برخوردار نمی باشد. نهادها و مراجع یاد شده هر یک از 
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نقطه نظري به بررسي و ضرورت توسعه یک فناوری پرداخته که این دیدگاه ها با یکدیگر منسجم نبوده 
بلکه متفاوت و بعضاً متضاد نیز می باشد که تبعات منفي خاص خود را به دنبال دارد.

یکي از شروط الزم جهت کارآمدسازي فرآیند اولویت بندي پژوهش و فناوری استفاده از روش هاي 
مناسب اولویت بندي است. بدیهي است که می توان از روش فوق جهت اولویت بندي برنامه های پژوهش 
و فناوری در سایر حوزه ها و صنایع نیز استفاده نمود. با این تفاوت که باید در تعیین و تعریف شاخص ها 
و معیارهاي ارزیابي تجدید نظر کرد. در این خصوص می توان با انجام مطالعه تطبیقي شاخص هاي اولیه 

را مشخص و سپس با همکاري و مشارکت خبرگان و کارشناسان آن ها را نهایي نمود.
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