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سرمقاله - ایوب بنوی - مدیر مسئول نشریه الکترونیکی پیام پتروشیمی

امضای تفاهم نامه همکاری بین       جایزه تعالی صنعت پتروشیمی و 
)QMS( لمان یــــــــــــت کیفیت آ موسسه خدمات مدیر

کیفیـت  مدیریـت  بنیـاد  هسـتید  مسـتحضر  کـه  همانگونـه 
اروپـا)EFQM( توسـط برتریـن شـرکت ها وسـازمان های اروپایـی 
از  متشـکل  مدیـره ای  هیئـت  نظـر  زیـر  و  اسـت  شـده  تاسـیس 
دهـه   3 طـی  نهـاد  ایـن  می شـود.  اداره  آن هـا  ارشـد  مدیـران 
اخیـر نقـش ارزنـده ای در مدل سـازی رمـوز موفقیـت و برتـری در 
نمـوده  ایفـاء  بین المللـی  وشـرکت های  سـازمان ها  وکار  کسـب 
کسـب وکار منطبـق بـا  اسـت. ایـن مهـم بـا ارائـه مـدل سـرآمدی 
کوسیسـتم سـازمان ها طـی سـالیان اخیـر محقـق  ابرروندهـا و ا
 EFQM کنـون، مـدل  تا از سـال 1989 میـادی  گردیـده اسـت. 
مـورد اسـتفاده بیـش از 50 هـزار سـازمان در دنیـا قرارگرفته اسـت 
و از ایـن رو بـه عنـوان یکـی از 10 ابـزار متـداول مدیریتـی در دنیـا 

می شـود. شـناخته  سـازمان ها  ارشـد  مدیـران  اقبـال  مـورد 
تحـــوالت  دســـتخوش   EFQM مـــدل  اخیـــر،  بازنگـــری  در 
شـــگرفی شـــده اســـت. ویرایـــش جدیـــد مـــدل در ســـال 2020 
میادی بـــه عنوان الگـــوی نویـــن مدیریتی، توانایـــی مدیریت 
فعالیت هـــای روزمره)جـــاری( و پیشـــبرد تغییر و تحـــوالت را در 
ســـازمان ارتقـــا می دهد.ایـــن مـــدل مفاهیـــم نوظهورمدیریتی 
شـــکنانه،  ســـاختار  نوآوری هـــای  دورانـــی،  اقتصـــاد  نظیـــر 
کننـــده و  هم آفرینـــی، علـــم داده و شـــاخص های پیش بینـــی 
مـــواردی از ایـــن دســـت را در قالـــب معیارهـــای منســـجم خود 

می نمایـــد.  مطـــرح 
جهـان،  در  پیشـرو  صنایـع  بـا  همـگام  پتروشـیمی  صنعـت 
بـر  میـادی،   2020 ویرایـش  مـدل  از  بهره گیـری  بـا  می تواننـد 
بـه اعمـال تحریم هـای  بـا توجـه  آینـد.  چالش هـای  خـود فائـق 

ظالمانـه علیـه میهـن عزیزمـان و محدودیت هـای موجـود بـرای 
ایرانـی  عاقه منـد  کارشناسـان  و  مدیـران  مسـتقیم  دسترسـی 
آن هـا،  بـا  نزدیـک  ارتبـاط  وبرقـراری  مـدل  اصلـی  طراحـان  بـه 
ارتباطـات  از  گردیـد  مصصـم  پتروشـیمی  صنایـع  ملـی  شـرکت 
گسـترده بین المللـی خـود بـه سـبب یک دهـه فعالیـت تنگاتنگ 
اسـتفاده  آن  کلیـدی  ونفـرات  اروپـا  کیفیـت  مدیریـت  بنیـاد  بـا 
نمـوده و امـکان برگـزاری نشسـت تخصصـی تعالـی سـازمانی بـا 
حضـور مقام هـای ارشـد EFQM، طراحـان اصلـی مـدل ویرایش 
جدیـد وسـخنرانان تـراز اول جهانـی را در ایـران فراهـم نمایـد تـا 
ضمـن امضـای تفاهـم نامـه نسـبت بـه انتقـال دانـش نویـن بـه 
ایـن  خوشـبختانه  پذیـرد.  صـورت  اقدامـی  ایرانـی  صنعتگـران 

گردیـد.  مهـم بـا اتـکال بـه پـروردگار متعـال محقـق 
تعالـی  تخصصـی  نشسـت  برگـزاری  منحصربفـرد  نـکات  از 

بـه: می تـوان  ایـران  در  سـازمانی 
روز    مدیریتـی  دسـتاوردهای  آخریـن  ارائـه 

بـرای  بالندگـی  و  رشـد  مسـیر  پی ریـزی  و  جهـان 

سـازمانی تعالـی  بـه  نیـل  جهـت  ایرانـی  سـازمان های 

سـرآمد    شـرکت های  ارزشـمند  تجـارب  انتقـال 

جهانـی نظیـر Bosch، BMW و... توسـط مدیـران 

و مشـاوران آن هـا در خـال رویـداد مذکـور

مـدل    جدیـد  ویرایـش  بـا  بی واسـطه  آشـنایی 

کلیـدی آن توسـط طراحـان اصلـی آن  وارائـه نـکات 

کیفیـت اروپـا و بنیـاد مدیریـت 

بنیـاد    اجرایـی  مقـام  تریـن  باال سـخنرانی 
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از  نفـر   2 مطالـب  ارائـه  و  اروپـا  کیفیـت  مدیریـت 

بارمختـص  اولیـن  بـرای   EFQM مـدل  طراحـان 

زمـان  از  گذشـته  دودهـه  طـی  ایرانـی  مخاطبیـن 

کـرد. اشـاره  ایـران  در  مـدل  بکارگیـری 

که  درحاشـــیه برگـــزاری نشســـت تخصصی تعالی ســـازمانی 
روز چهارشـــنبه 19 خردادمـــاه در محـــل ســـالن همایش هـــای 
شـــرکت ملـــی صنایـــع پتروشـــیمی برگـــزار شـــد، معـــاون وزیـــر 
نفـــت و مدیـــر عامل شـــرکت ملـــی صنایع پتروشـــیمی ایـــران با 
کیفیت اروپـــا )EFQM( نیـــز دیدار  نماینـــدگان بنیـــاد مدیریـــت 
داشـــتند. معـــاون محتـــرم وزیـــر نفـــت و مدیرعامـــل NPC، در 
دیـــدار بـــا پروفســـور هانس اشـــنایدر عضـــو هیئت علمـــی بنیاد 
کیفیـــت اروپـــا)EFQM( و مشـــاور مدیرعامل شـــرکت  مدیریـــت 

موسســـه  مدیرعامـــل  گاردوف  مارکـــوس  دکتـــر  نیـــز  و   BMW
کیفیـــت)QMS( آلمـــان اظهـــار داشـــتند با  خدمـــات مدیریـــت 
توجـــه به نقش و جایگاه صنعت پتروشـــیمی در مســـیر توســـعه 
کـــه در آینـــده نزدیـــک صنعت  ایـــران، ایـــن نویـــد را می دهیـــم 
پتروشـــیمی ایران در میـــدان رقابت، صنعتی متعالی و پیشـــرو 

در منطقـــه خواهـــد بود.
تفاهـم  نشسـت،  ایـن  خوشـایند  اتفـاق  پـی  در  تردیـد  بـی 
نامـه بیـن دبیرخانه جایزه تعالی صنعت پتروشـیمی با موسسـه 
کیفیـت )QMS( آلمـان؛ امیـد داریـم بتوانیـم  خدمـات مدیریـت 
بـا  بین المللـی  سـازنده  تعامـات  گسـترش  و  بسـط  اهمیـت  بـر 
گامـی سـازنده در صنعـت  کاس جهانـی  سـازمان های برتـر در 

برداریـم. پتروشـیمی  آفریـن  ارزش 

امضای تفاهم نامه همکاری بین       جایزه تعالی صنعت پتروشیمی و 
)QMS( لمان یــــــــــــت کیفیت آ موسسه خدمات مدیر
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استفاده از جدیدترین مدل استفاده از جدیدترین مدل 
تعالی سازمانی اروپایی در تعالی سازمانی اروپایی در 
صنعت پتروشیمی ایرانصنعت پتروشیمی ایران

یم میخانک بابایی گفت وگو - مر

تخصصی  نشست  نخستین  نیپنا؛  گزارش  به 
خرداد   19 )چهارشنبه  سازمانی  تعالی  بین المللی 
اروپا  کیفیت  ماه( با حضور مدیران بنیاد مدیریت 
به  پتروشیمی  صنعت  عامل  مدیران  و   )EFQM(

میزبانی شرکت ملی صنایع پتروشیمی برگزار شد.
این نشست تخصصی با حضور مدیران صنعت 
هیئت  اعضای  از  مهمان  چند  و  ایران  پتروشیمی 
 )EFQM(کیفیت اروپا مدیره بنیاد علمی مدیریت 

مدیریت  QMS)خدمات  شرکت  مدیرعامل  و 
کیفیت آلمان( به عنوان نماینده بنیاد EFQM در 
که در حوزه آموزش های مرتبط با جوایز تعالی  اروپا 

فعالیت می کند، برگزار شد.
 حسن عباس زاده مدیر برنامه ریزی و توسعه 
شرکت ملی صنایع پتروشیمی در باره این نشست 
پاسخ  پتروشیمی  پیام  های  پرسش  به  تخصصی 

که متن آنرا در پی می خوانیم: داد 
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کرد؟ کار  جایزه تعالی پتروشیمی با چه هدفی آغاز به 
نویـــن  ابزارهـــای  از  اســـتفاده  در  ایـــران  پتروشـــیمی  صنعـــت 
کشـــور همواره پیشتاز بوده اســـت، و ضرورت دارد  مدیریتی در 
شـــرکت های پتروشـــیمی بـــرای افزایـــش بهـــره وری خـــود را بـــه 

کنند. ابزارهـــای نویـــن تجهیـــز 
تصویـــب جایزه تعالی صنعت پتروشـــیمی براســـاس الگوی 
EFQM در هیئـــت مدیره شـــرکت ملـــی صنایع پتروشـــیمی در 
کیفیت  ســـال 1389 اشـــاره انجام شـــد و براین اســـاس ارزیابی 
یـــک قالـــب مدیریتـــی منســـجم  شـــرکت های پتروشـــیمی در 
انجـــام می شـــود و بـــا برگـــزاری ایـــن جایـــزه تعالـــی، شـــرکت ها 

گام بردارند. ترغیـــب می شـــوند در ایـــن مســـیر 
شـــورای  نظـــر  زیـــر  پتروشـــیمی  صنعـــت  تعالـــی  جایـــزه 
سیاســـت گذاری در شـــرکت ملـــی صنایع پتروشـــیمی مدیریت 
می شـــود و با شـــکل گیری ایـــن جایـــزه، آموزش های بســـیاری 
گفـــت از نقاط  کنـــون می توان  در ایـــن زمینه انجام شـــد و هم ا
که یـــک مدیر تعالی  قوت صنعت پتروشـــیمی ایران این اســـت 

در همـــه شـــرکت های پتروشـــیمی وجـــود دارد.
همچنیـــن می تـــوان بـــه آمـــوزش بیـــش از 250 ارزیـــاب در 
صنعت پتروشـــیمی براســـاس معیارهای اســـتاندارد در هشت 
کـــرد و بازآموزی هـــا هرســـاله انجـــام  دوره جایـــزه تعالـــی اشـــاره 
گواهـــی بنیـــاد مدیریت  کنـــون حـــدود 100 نفـــر  می شـــود و هم ا

کرده اند. کیفیـــت اروپـــا را دریافـــت 
در هشـــت دوره جایـــزه تعالـــی صنعـــت پتروشـــیمی، ۶۴2 
ارزیابـــی توســـط 2200 ارزیاب از شـــرکت ها انجام  شـــده اســـت و 
در بخش نتایج، هشـــت جایـــزه تندیس نقـــره ای، 28 تندیس 
گواهـــی تعهـــد و تعالـــی ارائه   بلوریـــن، 21۶ لـــوح ســـپاس و 1۴5 

شـــده است.
که95 شـــرکت در آخریـــن دوره جایـــزه تعالی  گفتنی اســـت 
کـــه بیشـــترین آمـــار مربوط  صنعـــت پتروشـــیمی ارزیابـــی شـــد 
و  مشـــاوران  بخـــش  در  و  اســـت  تولیـــدی  شـــرکت های  بـــه 
گرفت،  تأمین کننـــدگان قطعـــات نیـــز مشـــارکت خوبـــی شـــکل 
کـــه 22 شـــرکت در این زمینـــه حضـــور یافتند. تاش  به طـــوری 
گســـترش دهیـــم و  می شـــود زنجیـــره چنیـــن شـــرکت هایی را 
محـــدود به شـــرکت های تولیدی نباشـــیم، زیرا به طـــور حتم با 
رشـــد شـــرکت های تأمین کننده و خدماتی، صنعت پتروشیمی 

نیـــز فوایـــد آن را دریافـــت می کند.
نخســـتین دوره جایـــزه تعالی صنعت پتروشـــیمی با حضور 
که در آخرین دوره این تعداد  ۴3 شـــرکت برگزار شـــد، به طوری 

به 95 شـــرکت رسید.

 آیـــا در 2 ســـال اخیـــر ایـــن همایـــش و ارائه جایـــزه برگزار 
شـــده است؟ 
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به دلیـــل شـــرایط  گذشـــته  در دو ســـال 
کرونا در ایـــن راه متوقف  شـــیوع ویروس 
نشـــدیم دوره هـــای آموزشـــی به صـــورت 
مـــداوم انجـــام شـــد و حـــدود 50 نفـــر از 
گواهی بنیـــاد EFQM را دریافت  ارزیابان 

کردند.
همچنین در این شرایط، پروژه های 
سوی  از  پتروشیمی  شرکت های  بهبود 
پیگیری  پتروشیمی  شرکت ملی صنایع 
و دنبال شد و شرکت ها خودارزیابی ها را 

انجام دادند.

آیا در نشســـت برگزار شـــده نسخه 
ارائه شـــد؟ جدید تعالی 

در نشســـت برگـــزار شـــده ویرایش جدید 
مدل EFQM ازســـوی طراحان این الگو 

تشـــریح شد و صحت ســـنجی پروژه های 
الگـــوی  از  اســـتفاده  بـــا  امســـال  بهبـــود 
کیفت اروپا انجام  جدید بنیاد مدیریـــت 
ک  و ســـعی می شـــود تجـــارب بـــه اشـــترا
بـــه زودی  امیدواریـــم  و  شـــود  گذاشـــته 
ارزیابی هـــا را نیز با تغییر شـــرایط داشـــته 

باشیم.
مدیر برنامه ریزی و توســـعه شـــرکت 
ملـــی صنایـــع پتروشـــیمی بـــا بیـــان این 
که مـــدل EFQM رشـــد و توســـعه را در 9 
کارکنان،  معیـــار به رهبـــری، اســـتراتژی، 
فرآیندهـــا،  منافـــع،  و  تجـــاری  شـــرکای 
کارکنـــان،  نتایـــج  مشـــتریان،  نتایـــج 
کلیـــدی عملکرد  نتایج جامعـــه و نتایج 
می بـــرد،  پیـــش  همزمـــان  صـــورت  بـــه 
پتروشـــیمی  شـــرکت های  داد:  ادامـــه 

که  ایـــران هرســـاله براســـاس این مـــدل 
شـــرکت های  و  کشـــورها  از  بســـیاری  در 
اســـتفاده  نیـــز  غیرصنعتـــی  و  صنعتـــی 

می شـــوند. ارزیابـــی  می شـــود، 
جدیـــد  ویرایـــش  آموزش هـــای 
ایرانـــی  مـــدرس  یـــک  از ســـوی   EFQM
مـــورد تأییـــد EFQM آغاز شـــده اســـت و 
این نشســـت بـــه منظـــور تشـــریح و ارائه 
ویژگی هـــای ایـــن مـــدل جدید از ســـوی 
شـــرکت QMS و یکـــی از اعضـــای هیئت 
که برای نخســـتین   EFQM علمـــی بنیاد
بـــار در ایـــران حاضـــر شـــدند برگزار شـــد
ضرورت بکارگیـری رویکردهای نوین 
پتروشـیمی  صنعـت  در  سـازمانی  تعالـی 
صنعـت  تعالـی  جایـزه  نقـش  ایـران، 
ارزش  صنعـت  ارتقـای  در  پتروشـیمی 
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ایـران،  در  پتروشـیمی  آفریـن 
مـدل  شـمول  جهـان  کاربـری 
EFQM، چگونگـی طرح ریـزی 
ویرایـش جدیـد EFQM، علـل 
تغییر مدل EFQM در ویرایش 
ابرروندهـای  براسـاس  نویـن 
جهانـی و راهکارهـای موسسـه 
کیفیـت  مدیریـت  خدمـات 
آلمان در زمینه تعالی سـازمان 
ایـن  اصلـی  محورهـای  از 

بـود. نشسـت 

تفاهمنامـــه  امضـــای 
EFQMبا  بـــا  همکاری 
چه هدفی انجام شـــد؟
همـــکاری  تفاهمنامـــه 
تعالـــی  حـــوزه  در  آموزشـــی 
ســـازمانی بیـــن شـــرکت ملـــی 
صنایـــع پتروشـــیمی و شـــرکت 
موسســـه خدمـــات مدیریـــت 

کیفیـــت آلمـــان)QMS( بـــه عنـــوان نماینـــده بنیـــاد مدیریـــت 
کیفیـــت اروپـــا )EFQM( در این نشســـت امضا شـــد و براســـاس 
ایـــن تفاهمنامـــه، زمینـــه آموزش هـــا، ارزیابی هـــا و اســـتفاده از 
کیفیـــت اروپا در صنعت  اطاعـــات پایگاه داده بنیـــاد مدیریت 

می شـــود. فراهـــم  ایـــران  در  پتروشـــیمی 
کرونا  در ســـال های اخیـــر به دلیل شـــرایط خاص تحریـــم و 
موضـــوع ارزیابـــی شـــرکت های پتروشـــیمی انجـــام نشـــد ولـــی 

گرفت. اقدام هـــای دیگـــر صـــورت 
قصـــد داریـــم تـــا از دوره های آموزشـــی به صورت منســـجم 
کرده و زمینه حضور شـــرکت های ایرانـــی را بیش از  تر اســـتفاده 

کنیم . گذشـــته فراهم 
گیری بنیـــاد مدیریت  گـــزارش، از زمان شـــکل   برپایـــه این 
کیفیـــت اروپا، مـــدل EFQM بـــرای ســـازمان های سراســـر اروپا 
و فراتـــر از اروپـــا فرهنـــگ عملکرد و نـــوآوری را ارائه داده اســـت. 

ویرایـــش جدیـــد مـــدل EFQM بـــه ســـازمان ها ایـــن امـــکان را 
کننـــد، عملکـــرد را هدایـــت  می دهـــد تـــا از تغییـــرات اســـتقبال 

کننـــد و برای آینـــده متحول شـــوند.
 EFQM کســـب وکار تصمیـــم بـــرای اســـتفاده از مـــدل تعالـــی 
و ایجـــاد اولیـــن دوره جایـــزه تعالـــی صنعـــت پتروشـــمی ایـــران بـــر 
اســـاس ایـــن مـــدل در ســـال 2010 اتخـــاذ شـــده اســـت. همـــکاری 
بـــا موسســـاتی ماننـــد EFQM و شـــریک و همـــکار معتبـــر آن، 
آوردن  گردهـــم  بـــه  کـــه  عنـــوان مجموعـــه هایـــی  QMS،بـــه 
گـــذاری  ک  کمـــک می کننـــد و بـــه اشـــترا شـــرکت های زیـــادی 

ــر جهانـــی را تســـهیل می کنـــد. عملیاتـــی تجربیـــات برتـ
EFQM نـــه تنهـــا اعتبـــار صنعـــت پتروشـــیمی را بـــه عنـــوان 
یـــک حـــوزه صنعـــت یکپارچـــه ارتقـــا مـــی بخشـــد، بلکـــه فرصـــت 
گذاشـــتن روش هـــا و  ک  را بـــرای ســـازمان ها بـــرای بـــه اشـــترا
ــتر در ایـــن بخـــش فراهـــم  ــاد داســـتان های موفقیـــت بیشـ ایجـ

می کنـــد.
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توسعه کسب وکار در توسعه کسب وکار در 
صنعت پتروشیمیصنعت پتروشیمی

گزارش

گاز را بـه  کـه نفـت و  امـروزه، صنعـت ارزش آفریـن پتروشـیمی ، 
کودها و پالسـتیک  انواع محصوالت مورد نیاز بشـر نظیر انواع 
گرفته تا دسـتگاه های دیجیتال، تجهیزات پزشـکی، شوینده 
ها یا السـتیک ها تبدیل می کند، از جایگاه ویژه ای برخوردار 

اسـت و جزء الینفک جوامع مدرن محسـوب می شـود.
کـه مسـتحضرید، اقتصـاد جهانـی طـی سـال های  همانگونـه 

از هـر  بیـش  بینـی  تـر و غیرقابـل پیـش  اخیـر سـریعتر، جامـع 
اسـت.  شـده  تـر  پیچیـده  حتـی  و  کـرده  تغییـر  دیگـری  زمـان 
چالـش هـای پیـش رو در بازارهـای جهانـی نامشـخص اسـت 
کـرد. مـن قصـد  و نمی تـوان تأثیـر آن را بـه وضـوح پیـش بینـی 
کوسیسـتم مـا تأثیر  کـه بـر ا دارم بـه برخـی از ابـر روندهـای مهـم 

گذارنـد بپـردازم: مـی 

صنعت پتروشـــیمی ایران در یک فضای پرتاطـــم و بازار رقابتی 
کار می کنـــد. رقابت در این حوزه بســـیار شـــدید اســـت  جهانـــی 

و بـــه دلیـــل تحریـــم های اعمال شـــده علیـــه میهن ما، توســـعه 
کســـب وکار در این صنعت بســـیار دشوار شـــده است.
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ک در این عرصه هر روز ســـخت تر  تامیـــن مواد اولیـــه و خورا
گاز حدود  می شـــود. مواد پتروشـــیمیایی تولید شـــده از نفـــت و 
کـــه به عنـــوان مواد  کل مـــواد اولیـــه را تشـــکیل می دهنـــد   ٪90
اولیـــه شـــناخته مـــی شـــوند. بقیـــه از زغال ســـنگ و ســـایرمواد 

می شـــود. حاصل 
کمیتی  تأثیـــر روز افزون انتشـــار مـــواد االینده، نهادهـــای حا
مختلـــف را بـــه تنظیـــم مقـــررات ســـختگیرانه زیســـت محیطی 
کرده اســـت، بنابراین پتروشـــیمی ها بـــا مجموعه ای از  ترغیـــب 
کیفیت هوا  چالـــش هـــای تغییرات اقلیمـــی در مورد آب و هـــوا، 

و آلودگـــی آب روبـــرو هســـتند. شـــرکت های پتروشـــیمی در دنیا 
کوسیســـتم های موثر در راســـتای  کنـــون به عنوان یکی از ا هم ا
خلـــق آینده پایـــدار و اقتصاد با هـــدف صرفه جویـــی در انرژی و 

منابـــع فعالیـــت می کنند.
کثرصنایع بزرگ می  تحوالت دیجیتالی ســـبب نـــوآوری در ا
گـــردد و صنعت پتروشـــیمی نیز در پذیرش ایـــن روند و وقوف به 
قدرت تحوالت دیجیتالی از دیگر صنایع مســـتثنی نمی باشـــد. 
فـــن آوری هـــای دیجیتالـــی از بســـیاری جهات به شـــرکت های 
کمـــک می کنـــد از جملـــه جمـــع آوری و پـــردازش  پتروشـــیمی 
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داده هـــا و ایجـــاد بینـــش از آن برای دســـتیابی به بهبـــود تولید 
کمتـــر، برنامه ریزی بـــرای نگهـــداری و تعمیرات  بـــا هزینه هـــای 
پیشـــگیرانه بـــرای بـــه حداقل رســـاندن زمان خرابی و تســـهیل 
برنامه ریـــزی دقیـــق موجـــودی بـــرای جلوگیـــری از فرســـودگی 
تجهیـــزات و اقـــام موجـــود در انبارهـــای اقـــام مصرفـــی ومواد 
شـــیمیایی و. انتظـــار می رود دیجیتالی شـــدن منجر به افزایش 

کاهش هزینه شـــود. درآمـــد و 
ترکیبـــی از اقتصاد در حال رشـــد جهانـــی، افزایش جمعیت 
و توســـعه فنـــاوری منجر به تقاضـــای فزاینده بـــرای محصوالت 
گـــردد. صنعـــت پتروشـــیمی ایـــران در  پتروشـــیمی متنـــوع مـــی 
دهـــه آینـــده بـــا تغییرات ســـریع و شـــگرفی روبـــرو خواهد شـــد. 
شـــرکت های پتروشـــیمی بایـــد ســـریعًا خـــود را تطبیـــق دهند تا 
کنند و از  کنند، بر چالش هـــا غلبه  برتـــری رقابتی خـــود را حفظ 
کنند. در NPC ما نقشـــه راه را  فرصت های جدید بازار اســـتفاده 
به عنـــوان جهش دوم با ۴0٪ افزایـــش ظرفیت تولید طرحریزی 
کردیـــم، با تمرکز بر محصوالت متنوع، توســـعه  و تقریبـــا اجرایی 
و تکمیـــل زنجیـــره ارزش و افزایش درآمد صنعت پتروشـــیمی.

مـــا در صنعـــت پتروشـــیمی دســـتاوردهای برجســـته ای در 
ک، افزایـــش درآمـــد و  زمینـــه افزایـــش ظرفیـــت، تامیـــن خـــورا
کاتالیســـت  ارزآوری، خودکفایـــی در ایجـــاد دانـــش فنی و تولید 
هـــای مورد نیاز مجموعه ها داشـــته ایم. برای نمونه طی ســـال 
گذشـــته 17 پـــروژه جدید بهـــره بـــرداری رســـیدند و 25 میلیون 
تـــن به ظرفیـــت تولید افـــزوده و مجموعـــا به 90 میلیـــون تن در 
ســـال افزوده شـــد. مـــا به رکـــورد منحصـــر بفـــردی در تاریخ این 
صنعـــت در ایران دســـت یافتیـــم. همکنون ۶7 واحـــد تولیدی 
گام دوم )جهش دوم  کـــه بـــا اجـــرای  مجموعـــه صنعـــت داریـــم 
صنعت پتروشـــیمی ( به 77 واحد افزایـــش خواهد یافت. ما ۴0 
گریـــد پلیمری تولید  نـــوع محصوالت شـــیمیایی و بیـــش از 2۴0 
گرید جدید به ســـبد  گام دوم بیش از 20  که با اجـــرای  می کنیـــم 
محصـــوالت متنـــوع ما افـــزوده خواهد شـــد. شـــرکت پژوهش و 
فنـــاوری مـــا برای نخســـتین بار موفق شـــده اســـت لیســـانس و 
دانـــش فنـــی بومی واحـــد تولید پلی اتیلن ســـنگین بـــه ظرفیت 

310 هـــزار تن در ســـال را ایجـــاد نماید.
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که یـــک حوزه بســـیار  کـــرده اســـت  کلـــی، صنعـــت پتروشـــیمی ثابت  بـــه طـــور 
کمـــک می کنـــد، اما ما  کـــه بـــه طور قابـــل توجهـــی به توســـعه ایـــران  موفـــق اســـت 
کتفا نکـــرده و می خواهیـــم صنعـــت متعالی و پیشـــرو در منطقه باشـــیم.  بـــه ایـــن ا
مـــا می خواهیـــم این جهـــش را انجـــام دهیم و این بخـــش خوب را بـــه یک صنعت 

کنیم! تبدیـــل  عالی 
برای پاســـخ به همه این چالش ها می بایســـت از مدل های جامعی اســـتفاده 
گرفتـــه و همگام بـــا اخرین دســـتاوردهای روز  کـــه همه فرصت هـــا را در نظـــر  کنیـــم 

جهـــان در عرصـــه مدیریت راه حل و توصیـــه هایی را به مـــا ارائه دهد.
مدل EFQM یک چارچوب مدیریتی شـــناخته شـــده در سطح جهانی است 
کـــه در مســـیر تحول  گیـــری جایی  کـــه به ســـازمان ها امـــکان می دهـــد تا بـــا اندازه 
هســـتند، شـــکاف  ها و خاهـــای موجود در مســـیر را شناســـایی نموده و بـــا اتخاذ 
کارکنـــان خود، به موفقیت برســـند. راه حل هـــای توصیه شـــده د و توانمند ســـازی 

کیفیـــت اروپـــا ، مـــدل EFQM بـــرای  گیـــری بنیـــاد مدیریـــت  از زمـــان شـــکل 
ســـازمان های سراســـر اروپـــا و فراتر از اروپا فرهنـــگ عملکرد و نـــوآوری را ارائه داده 

. ست ا
مـــدل , ویرایـــش جدیـــد EFQM بـــه ســـازمان ها ایـــن امـــکان را می دهـــد تا از 
کنند و بـــرای آینده متحول شـــوند. کننـــد، عملکـــرد را هدایـــت  تغییـــرات اســـتقبال 

گرفته  کننده مواد پتروشـــیمی  این مدل در تمام بخشـــها، ازشـــرکت های تولید 
تا ســـازمان های خدماتی اســـتفاده می شود.

بنابراین، ســـفر به ســـوی ســـرآمدی بـــرای ما یک افتخـــار ویژه اســـت و ما تمام 
کـــه دســـتاوردهای آن را در صنعت ببینیـــم. تصمیم  کـــرده ایم  تـــوان خـــود را صرف 
کســـب وکار EFQM و ایجاد اولیـــن دوره جایزه تعالی  برای اســـتفاده از مدل تعالی 
صنعت پتروشـــمی بر اســـاس این مدل در ســـال 2010 اتخاذ شـــده است. همکاری 
بـــا موسســـات معظمـــی ماننـــد EFQM و شـــریک و همـــکار معتبـــر آن، QMS،بـــه 
کمـــک می کنند  گردهـــم آوردن شـــرکت های زیادی  کـــه به  عنـــوان مجموعـــه هایی 
گذاری عملیاتـــی تجربیات برتر جهانی را تســـهیل مـــی نمایند "، نه  ک  و بـــه اشـــترا
تنهـــا اعتبـــار ما را بـــه عنوان یـــک حوزه صنعـــت یکپارچـــه ارتقا می بخشـــد، بلکه 
گذاشـــتن بـــه- روش هـــا و ایجـــاد  ک  فرصـــت را بـــرای ســـازمان ها بـــرای بـــه اشـــترا

داســـتان های موفقیـــت بیشـــتر در ایـــن بخش فراهـــم می کند."
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جهان پتروشیمی

کشـور بنا نهاده شـده اسـت، بیشـتر  کـه بـا اتـکا بـه منابع فراوان زغال سـنگ در این   صنعـت پتروشـیمی آفریقـای جنوبـی 
سـال های قـرن بیسـتم را در انـزوا از تجـارت جهانـی بـه سـر بـرد. در نهایـت فروپاشـی رژیـم آپارتایـد درهایـی را بـه روی 

کـرد. کشـور در بازارهـای جهانـی بـاز  مشـارکت همـه جانبـه ایـن 
کـرد. ایـن دوره را می تـوان بـه نوعـی دوره  کار   صنعـت پتروشـیمی آفریقـای جنوبـی از دهـه سـوم قـرن نوزدهـم آغـاز بـه 
انقـالب صنعتـی در آفریقـای جنوبـی بـه شـمار آورد، زیـرا منجـر بـه افزایـش تعـداد صنایع شـد و ایـن امر به نوبـه خود برای 

کار و زندگـی آفریقـای جنوبـی هـا را تغییـر داد. همیشـه روش 

کـه  فرصت هایـی  از  بهره بـرداری  بـه  جنوبـی  آفریقـای  تمایـل 
یـک  ظهـور  باعـث  اسـت،  کـرده  ایجـاد  طـا  و  المـاس  معـادن 
دسترسـی  اسـت.  شـده  متنـوع  و  قـوی  بسـیار  بخـش صنعتـی 
که  پایـدار بـه ایـن منابع معدنی نیازمنـد راه اندازی صنایعی بود 
که خیلی زود  کنند، و همین امر باعث شـد  مـواد منفجـره تولیـد 
کلـر- آلکالـی و صنایـع تولیـد مـواد شـیمیایی تخصصـی  صنعـت 

کنـد.  کار  آغـاز بـه 

گذشـت بیـش از یـک قـرن از ایـن اتفاق،   در حـال حاضـر، بـا 
پتروشـیمی  ویژگـی صنعـت  تریـن  مهـم  ویژگـی  ایـن  هـم  هنـوز 
گرچـه عوامـل سیاسـی  آفریقـای جنوبـی بـه حسـاب مـی آیـد- ا
تغییـرات  و  عمـده  سـاختاری  تغییـرات  نیـر  اخیـر  اجتماعـی 
کشـور  صنعتی منجر شـده اسـت حضور صنعت پتروشـیمی این 

کـرده اسـت. را در بازارهـای جهانـی تقویـت 

صنعت پتروشیمی در 
آفریقای جنوبی
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در  پتروشـیمی  صنعـت  تاریخچـه  بـه  نگاهـی 
جنوبـی آفریقـای 

کشـور آفریقـای جنوبـی در جنوبی تریـن نقطـه قـاره آفریقـا واقـع 
اقتصـاد  تریـن  یافتـه  توسـعه  کشـور  ایـن  اقتصـاد  اسـت.  شـده 
در قـاره آفریقـا محسـوب می شـود، مهمتریـن دلیـل ایـن سـطح 
فـراوان در  منابـع معدنـی  از  بهینـه  اسـتفاده  و  یافتگـی  توسـعه 
کشـور و نیـز بخـش تولیـدی متنـوع و پیشـرفته آن اسـت. ایـن 
صنعـت  کشـور  ایـن  در   )Gauteng( گوتنـگ  اسـتان   
که  کرده اسـت، بـه طوری  پتروشـیمی آفریقـای جنوبـی را قبضـه 
کشـور در ایـن  کلپـچ شـرکت های پتروشـیمی ایـن  ۴7 درصـد از 
کوازولـو-  منطقـه واقـع شـده اسـت، بعـد از ایـن منطقـه منطقـه 
کـه 18 درصـد شـرکت های  ناتـال )KwaZala-Natal( قـرار دارد 

کیـپ  وسـترن  آن  از  پـس  و  شـده اند  واقـع  آن  در  پتروشـیمی 
در  را  پتروشـیمی  شـرکت های  از  درصـد   1۶  )Western Cape(

اسـت. داده  جـای  خـود 
پتروشـیمی  صنعـت  شـد  گفتـه  پیشـتر  کـه  همانطـور   
آفریقـای جنوبـی در اواخـر قـرن نوزدهـم میـادی تاسـیس شـد 
در  نیـاز  مـورد  منفجـره  مـواد  و  شـیمیایی  مـواد  بـرای  تقاضـا  تـا 
کشـور  ایـن  کـه  آنجایـی  از  کنـد.  تامیـن  را  معدنـکاری  پروسـه 
هیچـگاه ذخایـر باالدسـتی نفـت مهمـی نداشـته اسـت، صنعت 
گازی سـازی ذخایر فراوان  کشـور از ابتدا بر پایه  پتروشـیمی این 

بـر آن نهـاده شـد. کشـور  زغـال سـنگی موجـود در ایـن 
 George( اسـتاو  ویلیـام  جـورج  میـادی،   1878 سـال  در   
معـدن  یـک  بریتانیایـی،  زمیـن شـناس  یـک   ،)William Stow

صنعت پتروشیمی در 
آفریقای جنوبی
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ورینیگینـگ  نزدیکـی  در  را  سـنگ  زغـال 
)Vereeniging( در سـاحل رودخانـه وال 
کرد،  کشـف  )Vaal( در آفریقای جنوبی را 
گوتنگ، امپوماالنگا  که هم مرز با اسـتان 
برخـی  و  غربـی  )Mpumalanga(، شـمال 

کوچـک دیگـر بـود.  اسـتانهای 
که  در اوایل قرن بیسـتم، شـهرهایی 
در نزدیکـی دره رودخانـه وال بودنـد و از 
نظـر منابـع زغـال سـنگ بسـیار ثروتمنـد 
واندربیجـل  ورینیگینـگ،  ماننـد  بودنـد، 
ساسـول  و   ،)Vanderbijlpark( پـارک 
بـرگ )Sasolburg(، در واقـع مرکـز صنایـع 
تجهیزاتـی  و  امکانـات  و  شـدند  جدیـد 
ایسـتگاه هـای تصفیـه آب،  بـرق،  ماننـد 
کارخانه هایـی  و  مهندسـی  هـای  بنـگاه 
سـوخت  فـوالد،  ماننـد  محصوالتـی  کـه 
هـای مصنوعـی و مـواد شـیمیایی تولیـد 
می کردنـد، در ایـن مناطـق ایجاد شـدند. 
کسـب وکارهای جدیـد و صنایـع  ایـن 
مرتبـط بـا آن هـا در ایـن مناطـق شـکوفا 
و  منافـع  از  محلـی  جمعیـت  و  شـدند 
مزایـای ایـن شـکوفایی بهـره مند شـدند.
محصـوالت  و  تولیـد  صنعـت   
آفریقـای  در   1950 دهـه  در  پتروشـیمی 
کـه  زمانـی  کـرد،  کار  بـه  شـروع  جنوبـی 
زغـال سـنگ  تبدیـل  کارخانـه  نخسـتین 
بـه مایعـات )CTL( در سـالزبورگ سـاخته 

 . شـد
پیـش  وقـت  چنـد  همیـن  تـا  گرچـه  ا
بـه جـای  کشـور  ایـن  صنعـت شـیمیایی 
اسـتفاده  داخلـی  اولیـه  مـواد  از  اینکـه 
و  ک  بـه واردات خـورا بیشـتر متکـی  کنـد 
خودکفایـی  ایـن  بـود.  اولیـه  مـواد  انـواع 
انـواع  بـه  دسترسـی  در  اسـتراتژیک 
کارخانـه  سـوخت بـه دنبـال تاسـیس دو 
مایعـات  بـه  سـنگ  زغـال  تبدیـل  بـزرگ 

اوایـل  در  سـکوندا  در  ساسـول  توسـط 
بـود.  میـادی   1980 دهـه 

امـروزه، بخـش تولیـد سـوخت هـای 
مصنوعـی بـه عنـوان منبعـی بـرای تولیـد 
منبـع  مهمتریـن  عنـوان  بـه  نیـز  و  انـرژی 
مـواد  و  شـیمیایی  مـواد  ک  خـورا تامیـن 

می شـود. محسـوب  اولیـه 
 صنعـت تولیـد مـواد شـیمیایی ایـن 
کشـور بـر اسـاس محیط قوانیـن و مقررات 
و اصـول سیاسـی رژیـم آپارتایـد - در دوره 
 -199۴ تـا   19۴8 سـال های  بیـن  زمانـی 
کـه در آن  گرفتـه اسـت، دوره ای  شـکل 
یـک دولـت حداقلـی سـفید قوانیـن را بـه 
که تفکیـک نژادی  کرد  نوعـی تنظیـم مـی 
کشـور  کثریـت سـیاه پوسـت این  بـه ضـرر ا

گیـرد.  کارهـا قـرار  مبنـای همـه 
در  اتفاقـی  چنیـن  بـه  دنیـا  کنـش  وا
ایـن  کـردن  منـزوی  جنوبـی  آفریقـای 
و  فنـی  نظـر  از  اقتصـادی،  نظـر  از  کشـور 
نظامـی توسـط تحریـم هـای بین المللـی 
مانـع  کـه  ناپایـداری  وضعیـت   - بـود 
شـکوفایی  و  جنوبـی  آفریقـای  پیشـرفت 

شـد. آن  سیاسـی  و  اقتصـادی 
در  آپارتایـد  رژیـم  کـه  سـال هایی   
بـه  کـرد،  مـی  آفریقـای جنوبـی حکومـت 
در  کـه  می شـود  یـاد  سـال های  عنـوان 
از  کامـل  طـور  بـه  جنوبـی  آفریقـای  آن 
شـده  گذاشـته  کنـار  بین المللـی  تجـارت 
تمرکـز  و  بـه خودکفایـی  اجبـار  بـه  و  بـود، 
وارداتـی،  بـر روی جایگزینـی محصـوالت 
مـواد  نظامـی،  تسـلیحات  انـرژی،  ماننـد 
تولیـدات  بـا  خانگـی  لـوازم  و  شـیمیایی 
داخلـی روی آورده بـود. در ادامـه همیـن 
کوچک نیز سـاخته  کارخانه هـای  رویکـرد 
کـه بتوانـد نیازهـای داخلـی را  شـده بـود 

کنـد. تامیـن 

محصـوالت  جایگزینـی  دوره  در   
در  شـیمیایی  کارخانه هـای  وارداتـی، 
که  کشـور سـاخته شـدند  مناطقـی از ایـن 
مصنوعـی  سـوخت  تولیـد  کارخانه هـای 
و  بودنـد،  نزدیـک  سـنگ  زغـال  پایـه  بـر 
ک مـورد نیـاز آنهـا را  کارخانه هـا خـورا ایـن 
کثـرًا  کارخانه هـا ا کردنـد. ایـن  تامیـن مـی 
گوتنـگ،  پرجمعیـت  شـهر  حاشـیه  در 
بزرگتریـن بـازار آفریقـای جنوبـی هـم برای 
کاالهـای مصرفی  کاالهـای صنعتـی و هم 

شـدند. سـاخته 
سـاختار  نظـر  از  کارخانه هـا  ایـن   
کارخانه های  کوچکتـر از  هزینـه ای بسـیار 
همیـن  بـه  و  هسـتند  جهـان  سـطح  در 
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قـدرت  صادراتـی  بازارهـای  در  دلیـل 
عمـده  دالیـل  از  یکـی  ندارنـد،  رقابتـی 
بـاالی حمـل و  اتفـاق هزینـه بسـیار  ایـن 
نقـل محصـوالت بـه بخش هـای سـاحلی 
بـه  مناطـق  ایـن  وجـود  ایـن  بـا  اسـت. 
ماننـد  آفریقایـی  همسـایه  کشـورهای 
زیمبـاوه، نامیبیـا، سـوازیلند، موزامبیـک 

هسـتند. نزدیـک  بسـیار  بوتسـوانا  و 
 انـزوای صنعـت پتروشـیمی آفریقـای 
دوره  در  بین المللـی  رقابـت  از  جنوبـی 
قیمـت  همچنیـن  و  آپارتایـد،  رژیـم 
باعـث  اولیـه  مـواد  بـاالی  بسـیار  هـای 
تولیـد  پتروشـیمی  محصـوالت  کـه  شـد 
آفریقـای جنوبـی  ک  در داخـل خـا شـده 

رقابت پذیـری  صادراتـی  بازارهـای  در 
باشـند. نداشـته  چندانـی 

 امـا ایـن رویـه در دهـه 1990 خاتمـه 
وقـت  جمهـور  رئیـس  کـه  زمانـی  یافـت، 
 Frederik( کلـرک  دو  ویلـم  فردریـک 
کنگـره  کراتـی را بـا  Willem de Klerk( مذا
نلسـون  رهبـری   )ANC( آفریقـا  ملـی 
کرد تا بـه آپارتاید پایان دهد. مانـدال آغـاز 
 این تاش ها در سال 199۴ با برگزاری 
انتخابات دموکراتیک چند نژادی به اوج 
به  جدیدی  جدید  دولت  رسید،  خود 
و  شد  تشکیل  آفریقا  ملی  کنگره  رهبری 

تحریم های بین المللی برداشته شد. 
بازهـم  جنوبـی  آفریقـای  دیگـر  حـاال 

می کنـد،  مشـارکت  جهانـی  جامعـه  در 
کشـور  ایـن  پتروشـیمی  شـرکت های 
که قـدرت رقابت  تمرکزشـان بر این اسـت 
و  دهنـد  افزایـش  را  خـود  بین المللـی 
صنعـت پتروشـیمی نیـز بـر همیـن اسـاس 
خـود را بـا شـرایط جدیـد وفـق می دهـد. 
در سال 200۴، وزارت تجارت و صنعت 
آفریقای جنوبی کارگاه های آموزشی را برای 
صنایع پتروشیمی، تولید انواع پاستیک و 
فیبرهای مصنوعی - بخش هایی از اقتصاد 
آفریقای جنوبی که به نظر می رسد پتانسیل 
بسیار باالیی برای پیشرفت در آینده داشته 
که تاثیر بسزایی بر روی  کرد  باشند- برگزار 

عملکرد این صنعت داشت.
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چگونه نوآوری، استراتژی های قیمت گذاری و مشتری مداری می تواند باعث رشد پایدار در صنعت پتروشیمی شود؟
 در عصـــر تحوالت شـــرکت های پتروشـــیمی بـــر روی غلبه بر داشـــتن یک چشـــم انداز ضعیف متمرکز شـــده اند تـــا راه های 

کنند. جدیـــدی را برای دســـتیابی به یک رشـــد باالی پایـــدار و ارگانیـــک پیدا 
کاهش  کاهش رشـــد اقتصاد جهانـــی، اختالالت تجـــاری و   شـــرکت های پتروشـــیمی و تولیـــد مواد شـــیمیایی با چالـــش 

 بازار خودرو ســـازی و ســـاخت و ســـاز مواجه شـــده اند.
ً
تقاضـــا در بازارهـــای نهایـــی مخصوصا
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چگونه رشد درآمد در چگونه رشد درآمد در 
صنعت پتروشیمی را صنعت پتروشیمی را 
سرعت بخشیمسرعت بخشیم

مقاالت

در  کلی  رکود   
همراه  که  تقاضا 
در  عرضه  مازاد  با 
و  شیمیایی  مواد 
قیمت  همچنین 
تر  پایین  های 
باعث به هم ریختن 
شده  بازار  شرایط 
رشد  یک  به  دستیابی  امکان  است، 
پایدار را بسیار سخت و تبعید کرده است.

گرچه رشد ممکن است بسیار دست   ا
نیست.  ممکن  غیر  اما  باشد  نیافتنی 
رشد  کاربردی  و  استراتژیک  مدل های 
باالی شرکت های شیمیایی و پتروشیمی 
شرکت ها  این  برای  را  مهم  اصل  سه 
کنند  پیدا  دست  پایدار  رشد  به  بتوانند 

در نظر می گیرند: نوآوری، استراتژی قیمت 
گذاری و مشتری مداری.

 شرکت های فعال در این صنعت باید 
بر روی هر سه این اهداف به طور همزمان 
کنند و توازن را به طور مناسبی بین  تمرکز 
که از  کنند و نکته مهم تر این  آنها برقرار 
همین االن تمرکز بر روی این اهداف را آغاز 

کنند.
 هر یک از این اهرم ها بر توانمندی 
دیجیتالی،  های  حوزه  در  قوی  های 
متکی  پایداری  و  فرهنگ  و  نخبگان 
هستند، بنابراین مدیران کسب وکارهای 
فعال در صنعت پتروشیمی باید فکر کنند، 
کنند، استخدام  کنند، سازماندهی  عمل 
کنند و در زمینه های مختلف سرمایه گذاری 

کنند. 
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بخش  در  درآمد  رشد  به  نیاز   
ارگانیک

شرکت های پتروشیمی در بخش عمده ای 
از دهه گذشته همواره در برنامه های هزینه 
اهداف  کرده اند  سرمایه گذاری  کارایی  و 
گرفته  قرار  زمینه  پس  در  رشد  به  مربوط 
و  تولید  تحرک،  عدم  سال ها  از  پس  بود. 
ظهور  سهام،  بازارهای  در  کاالها  عرضه 
رقبای جدید در اقتصاد های دارای رشد و 
افزایش هزینه برنامه های کنترل، دستیابی 
به رشد ارگانیک تبدیل به یک چالش بزرگ 

در صنعت پتروشیمی شده است. 
محیط پویا و دارای چالش این سوال را 
به وجود می آورد به کجا باید سرمایه گذاری 
کرد و این سوال حتی سوال بسیار مهم تری 

است.
نرخ   ،2018 تا   2013 سال های  بین   
از تولید  کمتر  رشد در صنعت پتروشیمی 
ناخالص داخلی جهانی بوده است، و درآمد 
50 شرکت برتر پتروشیمی دنیا با نرخ بسیار 
پایین 1/1 دهم درصد افزایش یافته است. 
آمریکا  شیمی  شورای  این  بر  عاوه 
صنعت  تولید  میزان  که  می دهد  گزارش 
پتروشیمی جهانی در سال 2019 به اندازه 
1/2 دهم درصد رشد داشته است، رشدی 
کاندمی  به دلیل شروع  که در سال 2020 

کرونا حتی به ناحیه منفی نیز رسید. 
طول  در  که  باشید  داشته  توجه 
است  بوده  پایین  بسیار  رشد  که  دوره ای 
ک و قیمت آن  وضعیت دسترسی به خورا
دوره  این  در  و  است  بوده  مناسب  بسیار 
حتی قیمت نفت خام بیش از ۴5 درصد 

کاهش پیدا کرد.
فعالیت های  دوره  این  در   همچنین 
و  کوچک  شرکت های  ادغام  به  مربوط 

متوسط پتروشیمی نیز بسیار زیاد شده بود 
که خود این امر نیز چالش مربوط به رشد 

واقعی را بیش از پیش آشکار می کند. 
سرعت ادغام شرکت های پتروشیمی 
قراردادهای مربوط  ارزش  بسیار باالست، 
دوره  در  پتروشیمی  ادغام شرکت های  به 
زمانی بین سال های 2011 تا 201۶ تقریبًا سه 
و نیم برابر شد، و ارزش مبادالت در سال 
2018 نسبت به سال 2017 در حدود 30.۴ 
کرد. نتیجه این  دهم درصد افزایش پیدا 
تمرکز مداوم  که  بوده است  این  ادغام ها 
ای بر روی بهینه سازی هزینه ها و بهبود 

عملیاتی وجود داشته است.
 صنعت پتروشیمی برای دستیابی به 
کرونا با چند  رشد مخصوصًا پس از بحران 

چالش عمده مواجه است:
1- چالش های داخلی: این چالشها 
افزایش طول عمر دارایی های  از  عبارتند 
تغییر  پتروشیمی،  صنعت  در  موجود 
کننده، ماهیت چرخه  ترجیحات مصرف 
رقابت  افزایش  کسب وکار،  فضای  های 
) شامل  واردان  تازه  از سوی  به خصوص 
استارتاپ های فنی و تکنولوژیکی(، تغییر 
کنندگان در زنجیره ارزش،  نقش مشارکت 
برای  جدید  های  ظرفیت  افزایش  عدم 
کلی  موضوعات  واسطه ای،  مواد  تولید 
کمبود  همچنین  و  ارز  زنجیره  به  مربوط 

نیروی انسانی نخبه.
2- چالش های خارجی: چالش های 
خارجی که صنعت پتروشیمی با آنها مواجه 
مسائل  سازی،  جهانی  از:  عبارتند  است 
زنجیره  به  مربوط  اختاالت  ژئوپلیتیکی، 
تعرفه  وجود  و  تجارت  دلیل  به  عرضه 
های  سیاست  و  مقررات سختگیرانه  ها، 
مربوط به تغییرات آب و هوایی، اختاالت 
تکنولوژیکی و جابجایی های تکتونیکی در 

صنایع مصرفی.
که  باعث شده است  این چالش ها   
شرکت های پتروشیمی به مسائلی فراتر از 
گزینه های رشد سنتی فکر کنند و استراتژی 
های خود را مورد بازبینی قرار داده و بر روی 
بلندمدت  رشد  چشم انداز  به  دسترسی 
صنعت  اجرایی  مدیران  کنند.  تمرکز 
بسیار  سوال  چند  بایستی  پتروشیمی 
حیاتی را در نظر بگیرند، در حالی که بر روی 
بلند مدت  و  میان مدت  استراتژی های 

خود تمرکز کرده اند.
اجرایی  مدیران  که  حیاتی  سواالت 
شرکت های پتروشیمی باید به آنها پاسخ 

دهند:
چه  از  پتروشیمی  صنعت  رشد   .1
جایم باید تامین شود از مدل های سنتی 

کسب وکار یا از مدل های جدید؟
2. چطور باید در آینده ارزش بیشتری 

را در صنعت پتروشیمی ایجاد کنیم؟
راه  را  رشد  محرکه  موتور  چگونه   .3
اندازی کنیم تا چند افق زمانی را به صورت 
حاضر،  حال  در  بگیرد:  نظر  در  زمان  هم 

آینده و آینده های دورتر.

 نوآوری
و  برنامه ها  ارکان،  همه  در  باید  نوآوری 
گنجانده شود تا باعث  اهداف یک شرکت 
اما هیچ شرکتی  درآمد شود،  واقعی  رشد 
انجام  تنهایی  به  را  کار  این  نیست  قادر 

دهد.
 جید رودی سیل، مدیر شرکت مشاوره 
می گوید:  باره  این  در   ،EY آمریکایی  ای 
بفهمیم  تا  است  رسیده  آن  زمان  کنون  ا
واقعی  سفارشات  مشتریان  تقاضای  که 
ارزش  بلکه  نیست،  شده  بینی  پیش  یا 
و  نوآورانه  فعالیت های  با  خریداران  های 
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گر  ا است.  هماهنگ  متمایز  راه حل های 
این اقدامات در زمان مناسب خود انجام 

شوند، افزایش سفارشات حتمی است.
عوامل  از  یکی  عنوان  به  نوآوری،   
بلندمدت موثر بر عملکرد مالی و و ایجاد 
ارزش رقابت پذیری یک شرکت را به صورت 
مستقیم تحت تاثیر قرار می دهد. مطالعه 
که در سال 2018 توسط شرکت تولید  ای 
محصوالت نوآورانه صنعتی ای وای انجام 
 5۴ که  است  این  از  کی  حا است،  شده 
درصد از شرکت های پتروشیمی از نوآوری به 
کسب وکار  عنوان موثرترین ابر روند بر روی 
کرده اند. عاوه  آنها در سه سال آینده یاد 
پاسخ دهندگان  از  درصد   70 این،  بر 
از  فراتر  که  دارند  قصد  آنها  که  اند  گفته 
سرمایه گذاری های سنتی بر روی تحقیق 
نوآورانه،  فعالیت های  روی  بر  توسعه،  و 
مانند فعالیت های دیجیتالی، ابر داده ها و 
تحلیل های پیشرفته سرمایه گذاری کنند و 
فرایند ها و مدل های تجاری جدید، توسعه 
کوسیستم و فعالیتهای  راهکارهای جدید، ا

از این دست سرمایه گذاری کنند.
نباید  پتروشیمی  صنعت  در  نوآوری   
جدید  محصوالت  توسعه  به  محدود 
باید  پتروشیمی  صنعت  فعاالن  باشد. 
سمت  به  را  شیمیایی  کوسیستم  ا کل 
توسعه مدل های کسب وکار جدید، کشف 
نوآورانه  کارایی  افزایش  و  جدید  بازارهای 
پتروشیمی  شرکت های  دهند.  سوق 
می توانند در محصوالت و روش های جدید 
تولید در زمینه های بسیار متنوع از نوآوری 

بهره ببرند.
کثر شرکت ها به صورت  که ا  در حالی 
مبتنی  نوآوری های  حال  در  افزون  روز 
بر  همزمان  به طور  باید  داده هستند،  بر 
کسب وکار جدید،  توسعه مدل های  روی 

نوآوری  این  که  فرآیندهایی  و  کاربردها 
نیز  کنند  حفظ  پایدار  صورت  به  را  ها 

سرمایه گذاری کنند.
همچنین  پتروشیمی  شرکت های   
باید در مورد تخصیص بهینه سرمایه های 
کنند.  خود به فعالیت های نوآورانه نیز فکر 
روندهای  نباید  پتروشیمی  شرکت های 
جاری را از دست بدهند، بلکه باید به طور 
که در آینده  همزمان بر روی ابر روند هایی 
در اثر نوآوری با سرعت بسیار بیشتری در 

حال پیشرفت هستند تمرکز کنند.
شرکت های  مدیران  داخلی  نظر  از   
محیطی  و  فرهنگ  یک  باید  پتروشیمی 
فراهم کنند که درآن تفکرات نوآورانه بسیار 
پر رونق باشد و اصل اساسی خود را بر این 
به  کنید،  آزمون  به سرعت  که  قرار دهند 
را  خود  تاش  و  بخورید  شکست  سرعت 

مجددا از سر بگیرید.
 از نظر خارجیان ها باید قادر باشند تا 
کوسیستم  ا این  در  فعاالن  دیگر  با  همراه 
طراحی  خود  پیشرفت  برای  را  روشهایی 

کنندگان  کنند، در این پروسه باید عرضه 
و شرکت های فناوری خود را در نظر بگیرند 
و  مشتری  سازمان های  اینکه  ضمن 
کنندگان نهایی خود را  همچنین مصرف 

نیز باید در نظر بگیرند.
که پردازش ایده های   فراموش نکنیم 
به  ایده ها  این  روی  بر  کردن  کار  و  جدید 
مهم  مراحل  از  یکی  هم  مفهومی  لحاظ 
نیست که باید برای دستیابی به این هدف 

پشت سر گذاشته شود.
 سواالتی که در مورد موضوعات نوآوری 

باید به آنها پاسخ داده شود:
1. چگونه باید نوآوری ها را در مقیاس 
پیش ببریم که تاثیر قابل توجهی بر فضای 

کسب وکار داشته باشد؟
2. چگونه باید بازدهی سرمایه گذاری 
کثر  خود بر روی فعالیت های نوآورانه را حدا

کنیم؟
در  را  خود  کار  نیروی  چگونه   .3
بگیریم  کار  به  نوآورانه  نوع  فعالیت های 
چگونه آنها را برای نوآوری توانمند کنیم؟

نمودار ۱- اهرم اساسی برای دستیابی به رشد پایدار در صنعت پتروشیمی
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منابع انسانی

که مواد شیمیایی سنگین یا سبک یا هر دوی آنها را با استفاده از رویکردهای  یک صنعت شیمیایی صنعتی است 
علمی و تکنولوژیکی تولید می کند. این صنعت یک صنعت متکی به سرمایه انسانی است و به همین دلیل از نقش 

مدیریت پرسنل می توان غافل شد.
 مدیر پرسنل دو نقش مهم را بر عهده دارد: یکی مدیریت عملکرد واحد تحت مدیریت و دیگری مدیریت نیروی کار 
یا کارمندان. در بخش منابع انسانی نقش مدیر پرسنل شامل برنامه ریزی، استخدام، تصمیم گیری در مورد حقوق و 

دستمزد و مزایا، روابط نیروی کار و آموزش و توسعه است.

 بـه منابـع انسـانی مدیریـت پرسـنل نیـز 
پرسـنل  مدیـر  وظیفـه  می شـود.  گفتـه 
از:  اسـت  عبـارت  شـیمیایی  صنایـع  در 
مدیریـت رویـه هـای روتیـن اسـتخدام، 
کارمنـدان جدیـد و  اسـتخدام و آمـوزش 

هـای شـرکت. توضیـح سیاسـت 
 در طـول زمـان انتخـاب بـه عنـوان 
مدیریـت  شـامل  انسـانی  منابـع  مدیـر 
موضوعـات پیچیـده و احتمـااًل توسـعه 
اسـتراتژی هـای بلندمـدت سـازمان بـه 
از  بخش هایـی  بـا  هماهنگـی  منظـور 
در  بیشـتری  رشـد  احتمـال  کـه  شـرکت 

دارنـد. آینـده 
منابـع  حـوزه  متخصصـان  کثـر  ا  
آزانـس  یـک  از  اسـتفاده  بـا  انسـانی 
اسـتخدام  بـه  شـروع  اسـتخدامی 
هـای  موقعیـت  اسـاس  بـر  داوطلبـان 
کـه در سـازمان تعریـف  شـغلی می کننـد 
شـده است و ممکن است در بلندمدت 
شـروع بـه همـکاری بـا سـازمان بکننـد و 
موقعیـت  تشـخیص  و  تعریـف  در  نحـوه 
نیـروی  اسـتخدام  بـه  نیـاز  کـه  هایـی 

کنـد. کمـک  آنهـا  بـه  دارد  جدیـد 
 عـاوه بـر ایـن مدیـر پرسـنل وظیفـه 

تعیین نقش هر یک از منابع انسـانی در 
سـازمان را دارد. بـه همیـن دلیـل نقـش 
اهمیـت  از  سـازمان  در  پرسـنل  مدیـر 

بسـیار باالیـی برخـوردار اسـت.
بـا  بایسـتی  انسـانی  نیـروی  مدیـر   
اسـتخدام نیـروی جدیـد و برنامه ریـزی 
سـازمان  آتیـه  منافـع  حاضـر  حـال  در 
نیـروی  مدیـر  بنابرایـن  کنـد.  تامیـن  را 
انسـانی در جهـت اهـداف تعییـن شـده 
اقدامـات  امـا  می کنـد  کار  سـازمان 
نیـز  اطمینانـی  نـا  ریسـک  شـامل  او 

 . می شـود
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همچنیـن  انسـانی  منابـع  مدیـر 
بلنـد  و  مـدت  کوتـاه  برنامه ریزی هـای 
اسـتخدام  زمینـه  در  سـازمان  مـدت 
کـه  دارد،  عهـده  بـه  را  انسـانی  نیـروی 
مـدت  کوتـاه  برنامه ریزی هـای  معمـواًل 

هسـتند. تـر  اطمینـان  قابـل 
انسـانی  منابـع  برنامه ریـزی 
همـه  کـه  اسـت  فرایندهایـی  شـامل 
انجـام  سـازمان  در  کـه  فعالیت هایـی 
می شـود را وارد یـک پروسـه برنامه ریـزی 
توانایـی  اسـاس  بـر  را  هـا  آن  و  می کنـد 
توزیـع  کار  نیـروی  بیـن  کار  نیـروی  هـای 
انسـانی  منابـع  مدیـر  هـدف  می کنـد، 
افـراد  از  تعـداد صحیحـی  کـه  اسـت  ایـن 
را  مختلـف  هـای  تخصـص  بـا  مختلـف 
زمـان  در  و  مناسـب  هـای  موقعیـت  در 
مناسـب  اقدامـات  انجـام  بـرای  مناسـب 
اسـتخدام  سـازمان  اهـداف  جهـت  در 
کنـد و بـه طـور همزمـان اهـداف سـازمان 
کارمنـدان را در نظر  و همچنیـن نیازهـای 

بگیـرد.
گـر مدیـر منابـع انسـانی بتوانـد ایـن   ا
وظیفـه را بـه نحـو موثـری انجـام دهـد بـر 
روی قـدرت رقابـت پذیـری سـازمان تاثیر 
منابـع  مدیـر  اسـت.  گذاشـته  بسـزایی 

مربـوط  نیازهـای  بتوانـد  بایـد  انسـانی 
در  انسـانی  نیـروی  تقاضـای  و  بـه عرضـه 

کنـد.  بینـی  پیـش  را  سـازمان 
بـا ایـن اقـدام هزینه هـای سـازمان را 
مانـع  ترتیـب  ایـن  بـه  و  می دهـد  کاهـش 
نیـاز  از  بیشـتر  و  نیـاز  از  کمتـر  اسـتخدام 
نیروی انسـانی در سـازمان می شـود؛ این 
اقـدام نیـز بـه نوبـه خـود بهـره وری شـرکت 
کیفیـت محصـوالت و خدمـات را تحـت  و 

تاثیـر قـرار می دهـد. 
کننده  ایـن مجموعه اقدامات تعیین 
نقـش مدیـر منابـع انسـانی در سـایر حـوزه 
نیـروی  اسـتخدام  ماننـد  مدیریتـی  هـای 
هـای  آمـوزش  دسـتمزد،  و  حقـوق  کار، 
پروسـه  کار،  طراحـی  خدمـت،  ضمـن 
اسـتخدام نیروی انسـانی، پیشـرفت های 

می شـود. غیـره  و  تکنولوژیکـی 
دسترسـی  در  سـازمان  بـا  امـر  ایـن   
کمـک شـایانی می کنـد.  بـه اهـداف خـود 
کـه  انسـانی  منابـع  مدیـر  نقـش  اهمیـت 
قـادر بـه برنامه ریزی هـای اسـتراتژیک در 
یک سـازمان اسـت بـا موارد زیر مشـخص 

می شـود:
کار در بیـن نقش  • جابجایـی نیـروی 

های مختلف سـازمان

محیـط  در  نااطمینانـی  مدیریـت   •
سـازمان خارجـی  و  داخلـی 

• تضمیـن نقـش سـازمان در مفاهیم 
بین المللی

مـرگ،  موفـق  مدیریـت   •
بازنشسـتگی، اسـتعفا، بازخریـد و اخـراج 

ن ا منـد ر کا
و  قوانیـن  بـا  تطابـق  تضمیـن   •

دولتـی سیاسـتهای 
تکنولوژیکـی،  تحـوالت  تضمیـن   •
مجـدد مهندسـی  و  سـاختار  بازسـازی 
کـردن  کوچـک  • تضمیـن توسـعه یـا 

اقتصـادی بنـگاه 
انسـانی  منابـع  مدیریـت  همچنیـن   
کارکـرد  بـر  نظـارت  در  بسـزایی  نقـش 
عوامـل  جـزو  کـه  دارد  انسـانی  نیـروی 
کار اسـت.  اساسـی در برنامه ریزی نیروی 
همـه ایـن مـوارد بـه مدیـر منابـع انسـانی 
کمـک می کنـد تا تصمیمات درسـتی را در 
کـه شـامل  مـورد فرآیندهـای اسـتخدامی 
جدیـد،  نیـروی  اسـتخدام  بازنشسـتگی، 
توسـعه  و  آمـوزش  نیروهـا،  جایگزینـی 
کند. ظرفیـت هـای نیروی انسـانی اتخاذ 
مدیریتـی  قضـاوت  ایـن  بـر  عـاوه   
کـه مدیـر منابع  یکـی از روش هایـی اسـت 

یت  اهمیت نقش مدیر
پرسنل در صنایع شیمیایی
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کار انجـام شـده را در  انسـانی می توانـد بـا اسـتفاده از آن حجـم 
کـه چـه تعـدادی از  کنـد و تصمیـم بگیـرد  کار توزیـع  بیـن نیـروی 

افـراد بـرای انجـام هـرکاری مـورد نیـاز اسـت. 
اسـت  ممکـن  شـکل  دو  بـه  انسـانی  منابـع  مدیریـت 
و  بـاال  بـه  پاییـن  از  یـا  پاییـن  بـه  بـاال  از  یـا  شـود  برنامه ریـزی 
بسـتگی  انسـانی  نیـروی  مدیریـت  ترجیحـات  بـه  مسـئله  ایـن 
اسـت.  مـداوم  فرآینـد  یـک  انسـانی  نیـروی  برنامه ریـزی  دارد. 
نیـروی  نحـوه عملکـرد  بـر  نظـارت  کننـده  برنامه ریـزی تضمیـن 
انسـانی اسـت تـا در خـال آن اهـداف سـازمان نیز برآورده شـود.
 همچنین استخدام و انتخاب نیروی انسانی عوامل بسیار 
مهمـی در رشـد و پیشـرفت سـازمان هسـتند و هیـچ سـازمانی را 
نمی تـوان شـناخت مگـر اینکـه نیـروی انسـانی اسـتخدام شـده 
کـرد. تمرکـز اصلـی مدیـر منابـع انسـانی در طـول  در آن را ارزیابـی 
که افرادی را برای  کند  که تضمین  پروسـه اسـتخدام این اسـت 
کـه داور واجـد هـم واجـد شـرایط باشـند و  کنـد  سـازمان جـذب 

هـم نسـبت بـه رقبـای خـود برتر باشـند.
 اسـتخدام فراینـد تشـخیص و جـذب یـا تشـویق افـراد واجـد 
یـا  پرکـردن مشـاغل موجـود  بـرای  شـرایط و مهـارت هـای الزم 
مشـاغل آتـی در سـازمان اسـت، البتـه قبـل از آن بایـد بـه نحـوی 
افراد واجد شـرایط را از وجود موقعیت های موجود در سـازمان 

کرد. مطلـع 
 ابزارهـای ضـروری بـرای اسـتخدام صحیـح نیـروی انسـانی 
و  شـغل  توصیـف  شـغل،  ارزیابـی  شـغل،  تحلیـل  از:  عبارتنـد 
تعییـن شـغل. هـر یـک از ایـن ابزرار به نوبه خود تاثیر بسـزایی در 
مدیریت متابع انسـانی سـازمان دارند و تبیین و تفسـیر صحیح 
آنهـا می توانـد مسـیر سـازمان را در جهـت تامیـن بهینـه نیـروی 

کنـد.  انسـانی مشـخص 

شیوه های مدیریت منابع انسانی 
منابـع  از  ضـروری  بخـش  یـک  اصـل  در  انسـانی  منابـع  مدیـر 
نمایـد  مـی  مدیریـت  را  انسـانی  منابـع  وظیفـه  اسـت.  انسـانی 
کل منابـع انسـانی نظـارت دارد. در  کارهایـی  کـه بـه  بـه طـوری 
کارمندان  اصـل قسـمتی از فعالیت هـای مدیر منابع انسـانی بـه 
کارمنـدان تـازه وارد در سـازمان مـی  شـرکت و قسـمتی دیگـر بـه 

باشـد. 
گرفتـه تعییـن  یـک مدیـر بـا برنامه ریزی هـای از قبـل انجـام 
نیـروی جدیـد دارد و  بـه  نیـاز  می کنـد چـه موقـع یـک سـازمان 
کارکنـان همانند حقوق و دسـتمزد،  بـرای انجـام نظـارت بـر امور 

کارایـی دارد.  کارایـی، و آمـوزش آن هـا نیـز  میـزان 
کارمنـدان نیـز دارد و بـا توجه  کار  کامـل بـر  یـک مدیـر تسـلط 
چیننـد.  مـی  طـرح  کارمنـدان  بـرای  برنامه ریـزی  و  هـدف  بـه 
مدیـر منابـع انسـانی بـا یـک سـری نظـارت هـا پیشـنهادهایی را 
کارکنـان نیز انگیـزه وارد نماید.  بـه مدیـر ارشـد نیـز می دهد تـا در 
کـه منابـع انسـانی در سـازمان دارد هدایـت آن هـا  هدفـی 
بـه سـوی رشـد شـرکت اسـت. جایـگاه ویـژه منابـع انسـانی نقش 
دریافـت  روی  بـر  هـا  آن  داراسـت.  را  سـازمان  هـر  در  ای  ویـژه 

کننـده نقـش اصلـی هسـتند.  انجـام شـده تعییـن  کارهـای 
کـه خیلـی هـا بـه سـوی دوره آموزش  بـه همیـن دلیـل اسـت 
مدیریـت منابـع انسـانی روی مـی آورنـد تـا بـه پیشـرفت خـود و 
کـه ارتقـا پیـدا نماینـد. بـه همیـن  کننـد  شـرکت سـعی و تـاش 
آمـوزش  زمینـه  در  را  خـود  هـای  بررسـی  تـا  اسـت  الزم  منظـور 
کـز معتبـر رفتـه و ارایـه خـود را  نماینـد و بعـد از آن بـه سـوی مرا

نماییـد. انسـانی  منابـع  آمـوزش مدیریـت  دربـاره دوره 
گوید:  کالدول درباره مدیریت منابع انسانی می  آقای 

تشـکیل  نیـز  کارمنـدان  را  سـازمان  هـر  اصلـی  بخـش   -
هسـتند. تـاش  در  سـازمان  یـک  پیشـرفت  در  زیـرا  می دهنـد 
کـردن اهـداف در برخـورد بـا روش ها و شـیوه های   - تعییـن 

مدیریت منابع انسـانی 
کارمند کردن هر مسئولیت برای هر  - مشخص 

وسـیله  بـه  برنامه ریزی هـا  روی  بـر  اندیشـه  و  هـدف   -  
سـازمان  هـر  بـه  توجـه  بـا  و  مدیریـت 

کارمندان در میان رابطه ها  - حمایت از 
- مدیریت وفاداری 

و  خـود  پیشـرفت  جهـت  در  بتوانـد  بایـد  کارمنـدی  هـر   -
نمایـد.  تـاش  مدیریـت 

کـه  - طراحـی سـاختار سـازمانی مسـطح و انعطـاف پذیـری 
کنـش بـه موقـع نشـان  می تواننـد نسـبت بـه تغییـرات خارجـی وا

دهند.
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تاثیر سرمایه گذاری سبز تاثیر سرمایه گذاری سبز 
بر ارزش شرکت های بر ارزش شرکت های 

پتروشیمی- بخش دومپتروشیمی- بخش دوم
سرمایه گذاری

قائل  پایدار  برای ریسک های توسعه  که  اهمیتی  نظر  از  را  پتروشیمی  )MSCI(، شرکت های  آ  ام اس سی   شرکت 
هستند چگونگی مدیریت این ریسک ها نسبت به رقبا، رتبه بندی می کند. این موسسه شرکتهای پتروشیمی را بر 
اساس شش موضوع اساسی رتبه بندی می کند: مدیریت مشارکتی، مسائل ایمنی مربوط به تولید مواد شیمیایی، 

کربن، ضایعات و انتشار مواد سمی و میزان مصرف آب. ک، میزان انتشار  فرصت ها در استفاده از فناوری های پا
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 ،)Sustainalytics( شرکت ساستین االتیکز
یک  اقتصادی  ارزش  که  می کند  ارزیابی 
شرکت تا چه حد تحت تاثیر ریسک های 
انتشار  شامل  پایدار  توسعه  به  مربوط 
زیستی  محیط  موضوعات  و  سمی  مواد 
تولیدی  محصوالت  اجتماعی  تاثیر  و 
قرار می گیرد. ساستین االتیکز در صورتی 
را  پایدار  توسعه  به  مربوط  موضوعات 
دخیل  شرکت ها  ریسک  رتبه بندی  در 
می کند که تاثیر بسیار زیادی بر روی ارزش 

اقتصادی شرکت داشته باشد.
روابط  رئیس   ،)Kohler( کهلر  آقای   
کوسترو  آلمانی  شرکت  در  سرمایه گذاری 
فعالیت های  میزان  مورد  در   ،)Covestro(
از  حفاظت  برای  پتروشیمی  شرکت های 
محیط زیست اینگونه می گوید: متاسفانه 
هنوز زمان آن نرسیده است که شرکت های 
زمینه  در  خود  عملکرد  برای  پتروشیمی 
حفاظت از محیط زیست مورد تشویق قرار 
کرات برای عملکرد  گیرند، در عوض آنها به 
خود در جهت آسیب رساندن به محیط 

زیست مورد تنبیه قرار می گیرند.
کهلر هنوز هم در بین   صحبت های 
مدیران مالی و مدیران پرتفو طرفدار دارد 
کمی از آنها اطاعات  گرچه تعداد بسیار  ا
کافی در مورد اصول توسعه پایدار دارند. 
که شرکت ها در  گرچه وی معتقد است  ا
حال استخدام متخصصان توسعه پایدار 
هستند تا بدین ترتیب مسئله پایداری را 

در لیست اهداف خود جای دهند.
شرکت  یک  گر  ا است،  معتقد  وی   
توسعه  اهداف  نخواهد  پتروشیمی 
را در لیست اهداف خود بگنجاند  پایدار 
گروه  از  همیشه  برای  که  است  ممکن 

حذف  سرمایه گذاری  قابل  شرکت های 
اندکی  بسیار  افراد  دیگر  سوی  از  شود. 
ممکن است تصمیم به سرمایه گذاری در 
شرکتی بگیرند که رتبه بسیار باالیی از نظر 
پایدار دارد.  معیارهای مربوط به توسعه 
مسئله  مسئله  این  که  بگویم  باید  البته 
که  است  بعدی  گام  و  نیست  ما  فعلی 

کنیم. بایستی بعد در مورد آن صحبت 
یکی   ،)Aamit Joshi( آمیت جوشی   
گروه شیمیایی جهانی در بنگاه  از روسای 
مدیریت دارایی آالنترا )Alantra(، بر این 
که یک پروفایل  گذارد  موضوع صحه می 
است  مرحله  این  در  هنوز  خوب  پایدار 
که مدیران شرکت ها می گویند بهتر است 
اینکه بگویند نیاز  را داشته باشیم نه  آن 
است آن را داشته باشیم. وی می افزاید، 
هنوز فاصله بسیار زیادی تا زمانی وجود 
توسعه  رتبه  بپرسد  از من  کسی  که  دارد 
پایدار این شرکت چند است. ما به صورت 
خیلی جدی فعالیت های محیط زیستی 
را دنبال می کنیم، اما این هنوز به عنوان 
از یک فرایند تعریف شده است،  بخشی 
نه به عنوان یک دلیل اولیه برای بستن 

یک قرارداد.
حال  در  می دهد،  ادامه  جوشی   
حاضر فقط شرکت های پتروشیمی بسیار 
بزرگ تحت فشار قرار دارند تا برنامه های 
مربوط به توسعه پایدار را در اهداف خود 
کشید  خواهد  طول  سال ها  دهند.  قرار 
تا این برنامه ها در شرکت های متوسط و 
کوچک نیز به همین اندازه اهمیت یابد، 
در  سرمایه گذاری  که  جهت  این  از  هم 
از  هم  و  دهند  انجام  پایدار  اهداف  روی 
که خود آنها به اهداف توسعه  این جهت 

کنند. پایدار فکر 
می کنند  سعی  ها  دولت  اروپا  در   
از  نحوی  به  تا  کنند  مجبور  را  صنایع 
به  آسیبی  که  کنند  عبور  کرونا  پاندمی 
اروپا  اتحادیه  نشود:  وارد  زیست  محیط 
اساس  بر  که  کرده است  تعیین  را  هدف 
سال  تا  اروپایی  سبز  برنامه  تحت  و  آن 
که  کنند  پیدا  اقتصادی دست  به   2050
خنثی  هوایی  و  آب  تغییرات  به  نسبت 
باشد، دستیابی به این هدف مهم تنها 
که یک استراتژی  در صورتی امکان دارد 
صنعت  سمت  به  حرکت  برای  انقابی 
اما  گیرد.  صورت  پایدار  پتروشیمی 
کنونی  بحران  که  است  معتقد  جوشی 
پایدار  توسعه  اهداف  در  سرمایه گذاری 
انداخته  تعویق  به  برای چندین سال  را 

است.
این  که:  می کند  پیش بینی  وی   
افتاد  خواهد  اتفاق  زمانی  مهم  تغییرات 
که اقتصاد جهان در موقعیت خوبی قرار 
کافی  پذیری  اعطا  مردم  و  باشد  داشته 
داشته باشند تا در مورد موضوعاتی به جز 
کنند و نگران این  موضوعات سامتی فکر 
که فردا چه اتفاقی خواهد افتاد نباشند.

حاضر  حال  در  که  اتفاقی  تنها   
که برخی از  ممکن است بیفتد این است 
سرمایه گذاران بیشتر از سایرین به اهداف 
بلک  شرکت  می کنند.  فکر  پایدار  توسعه 
شرکت  بزرگترین   ،)BlackRock( ک  را
جاری  سال  اوایل  دنیا،  مالی  تامین 
مبادله  وجوه  تعداد  که  زمانی  میادی 
را  پایدار  توسعه  اهداف  بر  تمرکز  شده 
کرد و به رقم 150 رساند در صدر  دو برابر 
یک  در  شرکت  این  گرفت.  قرار  اخبار 
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یک  که  شرکت هایی  سابقه  بی  اقدام 
از محل  را  از درآمد خود  یا بیشتر  چهارم 
ذغال سنگ حرارتی به دست می آورند را 
را  آنها  که پرتوی  از فهرست شرکت هایی 

کرد. مدیریت می کند خارج 
 Aviva( اینوسترز  آویوا  شرکت   
او  دارد،  قرار  لندن  در  که   )Investors
اصول  از  که  شرکت هایی  که  می گوید 
سرمایه گذاری اجتماعی مسئوالنه عدول 
عنوان  به  است.  کرده  گذار  وا را  کرده اند 
استواردشیپ  مالی  تامین  شرکت  مثال 
فروش  برای  را   )Stewardship Funds(
مواد شیمیایی برخاف قرارداد استکهلم 
کمیسیون اوسپار در فهرست  و فهرست 

شرکت های شیمیایی بد قرار داده است.
 ،)Eugenie Mathieu( متیو  اوگن   
تحلیلگر ارشد شرکت آویوا، او می گوید که 
که در شرکت های  گرفته اند  اخیرًا تصمیم 
کاهش انتشار مواد  که در مقابل  صنعتی 
تولیدی  سایت های  در  خود  آالینده 
عمده  سرمایه گذاری  کرده اند  مقاومت 

انجام ندهد.
غیرانتفاعی  شرکت  از  ویوا  آ  شرکت   
سوئدی کم اسکور )ChemScore(، سیستم 
دبیرخانه  توسط  اخیرًا  که  رتبه بندی 
بین المللی مواد شیمیایی )ChenSec( راه 
کم  می کند.  استفاده  است  شده  اندازی 
دنیا  پتروشیمی  بزرگ  شرکت   35 اسکور 

در  آنها  که  امتیازی  و  درآمد  اساس  بر  را 
گرفته  عملکرد خود بر اساس چهار معیار 
اند رتبه بندی می کند، چهار معیار عبارتند 
محصوالت  سبد  بودن  سمی  میزان  از: 
تولیدی آنها، تحقیق و توسعه در مورد مواد 
شیمیایی غیر سمی، مدیریت و شفافیت، 
که بنگاه ها  کارهای غیر قانونی  و فساد و 
کرده اند. متیو در این مورد  در آنها دخالت 
می گوید: رتبه بندی هایی مانند رتبه بندی 
در  را  ارزشمندی  بسیار  بینش  اسکور  کم 
مورد  در  شرکت  یک  های  ریسک  مورد 
دادخواهی، پایبندی به قوانین و مقررات 
به واسطه آن ها  که شرکت  و موضوعاتی 

معروف شده است ایجاد می کند.
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فعالیت های صنعت 
پتروشیمی تا چه حد 
یستی  از نظر محیط ز

قابل قبول است
محیط زیست
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تقاضای محصوالت پتروشیمی و تاثیر آن
 تاثیر صنعت پتروشیمی بر محیط زیست اجتناب ناپذیر و مداوم 
که در فایننشال تایمز منتشر شده است  گزارشی  است. بر اساس 
کسید  کل دی ا از  انتشار 18 درصد  پتروشیمی مسئول  صنعت 
گر چه میزان دی  که در سطح جهان وجود دارد. ا کربنی است 
کربن منتشر شده از صنایعی مانند فوالد و سیمان بسیار  کسید  ا
زغال  از  بیشتر  صنایع  این  اینکه  به  توجه  با  اما  است،  بیشتر 
کسید کربن منتشر شده  سنگ استفاده می کنند این میزان دی ا
کار می کند بسیار  گاز  که بر پایه نفت و  توسط صنعت پتروشیمی 

قابل توجه است.
انبوهی  بسیار  مقادیر  پتروشیمی  صنعت  این  بر  عاوه   
نیز  پاستیکی  ضایعات  شامل  که  می کند  تولید  را  ضایعات  از 

می شود.
آب  از  معتنابهی  مقادیر  از  پتروشیمی  صنعت  همچنین   
که همین امر باعث  برای تولید محصوالت خود استفاده می کند 
جهان  مناطق  از  بخشی  در  آن  کمبود  و  آب  مصرف  افزایش 

می شود.
به  نیز  پتروشیمی  بازار محصوالت  که  است  حالی  در  این   
صورت قابل توجهی در حال رشد است. محصوالت پتروشیمی 
می  محسوب  حیاتی  محصوالت  جزء  صنایع  از  بسیاری  برای 
شوند، به طور مثال صنایع مانند خودروسازی و ارتباطات از راه 
دور بدون محصوالت پتروشیمی عمًا تولیدی نخواهند داشت. 
که  از صنایع  بسیاری  در  پتروشیمی  همچنین محصوالت 
دوستدار  انرژی های  تولید  در  پیشرو  صنایع  عنوان  به  آنها  از 
این  دارند.  بسزایی  نقش  شوند،  می  محسوب  زیست  محیط 
صنایع شامل صنایع و تولید پنل های خورشیدی و همچنین 

توربین های بادی است.
که تقاضا برای محصوالت   آژانس بین المللی انرژی می گوید 
انواع  برای  مخصوصًا  است،  افزایش  حال  در  پتروشیمی 
متقاضی  بزرگترین  واقع  در  پتروشیمی  محصوالت  پاستیک. 

نفت در سطح جهان هستند.
صنعت  که  است  معمایی  بزرگترین  این  دلیل  همین  به   
که  با آن مواجه است. این صنعت در همان حالی  پتروشیمی 
تقاضای  افزایش  کردن  برآورده  برای  راهی  تا  کند  تاش  باید 
کاهش تاثیرات محیط  کند، در همان حال باید به  جهان پیدا 
کار  به  را  استراتژی های جدیدی  و  کند  نیز توجه  زیستی خود 

بگیرد تا عملکرد آن از نظر محیط زیستی قابل قبول باشد.
 سوال اساسی این است که در حال حاضر صنعت پتروشیمی 
از چه معیارهایی برای حفاظت از محیط زیست و کاهش مصرف 

انرژی استفاده می کند؟

تولید خطرناک محصوالت پتروشیمی
این  ماهیت  به  توجه  با  پتروشیمی  محصوالت  انواع  تولید   

ک بوده و هست. محصوالت همیشه خطرنا
از  باال  بسیار  نیازمند سطوح  پتروشیمی  تولید محصوالت   
که بتوانند عایق درجه حرارت های بسیار  فناوری هایی است 
که  از موادی استفاده شود  بایستی  باال باشند. به این منظور 
هم مقاومت بسیار باالیی در مقابل حرارت دارند و هم در مقابل 

شوکهای حرارتی مقاوم هستند.
در  که  کارمندانی  و  فرآیندها  تنها  نه  حرارتی  ایزوله سازی   
کار می کنند را مورد حفاظت قرار می دهد بلکه باعث  این صنایع 
عایق سازی  نیز می شود. همچنین  زیست  از محیط  حفاظت 
که در این فرایند ها مورد استفاده  باعث می شود تا مقدار انرژی 

کاهش یابد. قرار می گیرد 
 برای مثال، در مورد پلتفرم های ساحلی، ریسک انفجار و 
که در  آتش سوزی ناشی از هیدروکربن ها وجود دارد، مانند آنچه 
که به صورت  سال 1988 در پلتفرم پیپر آلفا اتفاق افتاد. آتشی 
که ارتفاع آنها  کرد  تصادفی ایجاد شده بود شعله هایی را ایجاد 
به حدود 200 متر می رسید و باعث شد میزان مصرف انرژی به 
حدی برسد که سه برابر کل انرژی مصرفی در سراسر بریتانیا بود.
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 در همین دهه اخیر در سال 2010 نیز 
انفجار بسیار شدیدی در چاه نفتی افقی 
که در آب های عمیق خلیج مکزیک قرار 
نشت  باعث  اتفاق  این  داد.  رخ  داشت 
بسیار زیاد نفت در آبهای خلیج مکزیک 
حجمی  تا  شد  باعث  اتفاق  این  شد. 
وارد  روز  در  نفت  بشکه  هزار   5 معادل 
دریا شود، محل این حادثه در 50 مایلی 

ساحل لوئیزیانا بود.
ایزوله  نیازمند  نفتی  های  پلتفرم   
سازی بسیار دقیق و گسترده هستند. این 
موثری  صورت  به  بایستی  سازی  عضله 
بسیار  باید  حال  عین  در  اما  شود  انجام 
که در پلتفرم  سبک باشد تا هزینه اضافی 

های ساحلی وجود دارد کاهش یابد.
که در آن  کارخانه هایی   عاوه بر این 
تولیدموادشیمیایی صورت می گیرد و نیز 
همه تجهیزات و امکانات مورد استفاده 
بایستی  محصوالت  پردازشی  فرآیند  در 
زوله سازی شوند تا هم ساختار عملکردی 
مقابل  در  را  آنها  هم  و  نبیند  آسیب  آنها 
و  امکانات  کند.  محافظت  سوزی  آتش 
تجهیزاتی مانند لوله ها و شیر فلکه ها نیز 

از این قاعده مستثنی نیستند.

 راه حل ایزوله سازی در مقابل 
صنعت  در  باال  بسیار  حرارت 

پتروشیمی
محصوالت  تولید  چرخه  اینکه  برای   
لوله  باشد،  ایمن  و  صحیح  پتروشیمی 
داخلی  شرایط  باید  استفاده  مورد  های 
پارامترهای  یکسری  که  باشند  داشته 
در  سازی  ایزوله  باشد.  داشته  را  معین 

واقع وجود این شرایط را تضمین می کند.
 اهداف اصلی ایزوله سازی در مقابل 

حرارت باال در لوله ها عبارتند از:
حرارتی    انرژی  از  استفاده  کاهش 

برای صرفه جویی در هزینه ها
های    حرارت  مقابل  در  حفاظت 

بسیار باال یا بسیار پایین
کربن   کسید  کاهش تولید دی ا
گازی   جلوگیری از تولید میعانات 
کنترل فرایند تولید  

در  سازی  ایزوله  مهم  اشکال  از  یکی 
مقابل درجه حرارت باال در لوله های مورد 
پتروشیمی  تولید محصوالت  در  استفاده 
استفاده از فناوری ریز منافذ است، جایی 
که الیه های  که ریز منافذ باعث می شوند 
انتقال  را  حرارت  موثر  طور  به  سیلیکونی 

دهند.
 یکی دیگر از محصوالت ایزوله سازی 
استفاده  مورد  پتروشیمی  صنعت  در  که 
ماده  یک  میکا  است.  میکا  می گیرد  قرار 
بسیار سبک است که ویژگی های معدنی 
طبیعی را با خواص دوام پذیری و انعطاف 

پذیری ترکیب می کند.
کاربردهای میکائیل بهسازی   یکی از 
شیر فلکه ها در فرآیند تولید محصوالت 
پتروشیمی است. میکا در ترکیب با مواد 
ریز منفذ سیستم بسیار نازک و مهندسی 

شده از ایزوله سازی را ایجاد می کند.

 آینده صنعت پتروشیمی
پتروشیمی  محصوالت  برای  تقاضا   
در  این  و  است  رشد  حال  در  همواره 
باید  پتروشیمی  صنعت  که  است  حالی 
توجه  نیز  زیستی  محیط  موضوعات  به 

داشته باشد تا بتواند استراتژی و عملکرد 
خود را متوازن سازد.

گر بخواهیم به مثالی از یک استراتژی  ا
یک  نوعی  به  که  کنیم،  ارائه  بلندمدت 
چالش اساسی نیز برای صنعت پتروشیمی 
که  است  استراتژی  می شود،  محسوب 
یک  با  را  خود  پتروشیمی  صنعت  آن  در 
گر  اقتصاد چرخه ای مطابقت داده است . ا
کاربردی  بخواهیم این موضوع را به زبان 
که این بعد بدان  کنیم باید بگوییم  بیان 
معنی است که صنعت پتروشیمی بایستی 
کنون  ضایعات خود را بسیار موثر تر از آنچه ا

اتفاق می افتد مدیریت کند.
گر چنین واقعیتی را بپذیریم تولید و   ا
پردازش مواد شیمیایی از اهمیت بسیار 
باالتری برخوردار می شود. چرا که صنعت 
زمانی  بازه  یک  در  نمی تواند  پتروشیمی 
در  تقاضای  به  فقط  مدت  بلند  بسیار 
تأمین  یا  نوظهور  بازارهای  افزایش  حال 

کند. کتفا  ک از این منابع ا خورا
حمایت  از  گاهی  آ که  دلیل  بدین   
حفاظت محیط زیست در این مناطق به 
ایجاد  را  زودی تغییرات بسیار عمده ای 
که مقررات بسیار  می کند، و ممکن است 
مصرف  و  تولید  مورد  در  ای  سختگیرانه 
مناطق  این  در  پتروشیمی  محصوالت 

وضع شود.
 افزایش هزینه های تحقیق و توسعه 
پایدار،  شیمیایی  محصوالت  تولید  در 
پاستیک  از  استفاده  کاهش  با  همراه 
مدیریت  بهبود  و  مصرف  یکبار  های 
ضایعات، همه و همه بخشی از پاسخ به 
که صنعت پتروشیمی در  این سوال است 
قرن 21 شاهد چه تحوالتی خواهد بود.
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بخش خصوصی

شـرکت پتروشـیمی النکسـس یـک شـرکت پیشـرو در زمینـه تولید 
قـرار  آلمـان  کـه در شـهرکرد در  مـواد شـیمیایی تخصصـی اسـت 
کارمنـد  دارد. ایـن شـرکت پتروشـیمی بـا بیـش از 1۴ هـزار و 200 
بازارهـای  در  شـده  شـناخته  شـرکت  یـک  دنیـا،  کشـور   33 در 
جهانـی اسـت. تخصـص اصلـی ایـن شـرکت در تولیـد، توسـعه و 
بازاریابی مواد واسـطه شـیمیایی، انواع افزودنی، مواد شـیمیایی 
تخصصـی و انـواع پاسـتیک اسـت و میـزان فـروش سـاالنه ایـن 
شـرکت بالـغ بـر ۶/1 دهـم میلیـارد یورو در سـال 2020 بوده اسـت.
 ایـن شـرکت از چهـار بخـش مهـم تشـکیل شـده اسـت: مـواد 
محصـوالت  تخصصـی،  هـای  افزودنـی  پیشـرفته،  واسـطه ای 
کلـی ایـن ۴  کننـده و مـواد مهندسـی. بـه طـور  حمایـت از مصـرف 
کـه همـه بـا هـم در  بخـش 10 واحـد تجـاری را شـامل مـی شـوند 
کاربردهـا و بازارهـا فعالیـت می کننـد. ایـن  یـک دامنـه وسـیعی از 
شـرکت بـه عنـوان یـک متخصـص تولیدموادشـیمیایی و نیـز بـه 
عنـوان یـک شـریک موثر در فضاهـای تجـاری راه حل های مهمی 

را در مقابلـه بـا چالـش هـا بـه مشـتریان عمـده خـود ارائـه می کند.
اسـت  مشـتریان  نیازمندیهـای  شـرکت  ایـن  اصلـی  تمرکـز 
تـا بـر اسـاس آن هـا راه مطمئنـی را بـرای پیشـرفت خـود و تولیـد 
شـرکت  ایـن  دهـد.  ارائـه  و خدمـات  مـواد  نوآورانـه،  محصـوالت 
کـه مـواد جدیـد را بـه بـازار معرفـی می کنـد و بـا تحقیـق  در حالـی 
سـعی  می کنـد،  ثبـت  سـال  هـر  در  را  جدیـدی  مـواد  توسـعه  و 
کمتـری  می کنـد تـا بـا اسـتفاده از هـوش مصنوعـی بتوانـد زمـان 
کـردن نیازهـای مشـتریان خـود اختصـاص دهـد.  را بـرای بـرآورده 
فرآیندهـای تولیـدی، اجرایـی و پشـتیبانی ایـن شـرکت بـه نحوی 
کارایـی تمرکـز  طراحـی شـده اند تـا بـه نحـو موثـری بـرروی افزایـش 

کننـد.
کـه روشـهای تولیـد پایـدار   مسـئوالن ایـن شـرکت معتقدنـد 
ایـن  موفقیـت  اصلـی  عوامـل  شـرکت  ایـن  پذیـری  مسـئولیت  و 
گی  کسـب وکار بـوده اسـت. زیـرا ایـن عوامـل باعـث افزایـش بهینه 
و رقابـت پذیـری ایـن شـرکت در بازارهـای جهانـی شـده و باعـث 

النکسس
معرفی شرکت پتروشیمی 
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در  نیـز  اجتماعـی  اهـداف  کـه  می شـود 
گرفتـه شـود  کنـار منافـع اقتصـادی در نظـر 
از محیـط زیسـت  اینکـه حفاظـت  ضمـن 
کـه  اسـت  دیگـری  کلیـدی  عوامـل  از  نیـز 
ایـن شـرکت همـواره  برنامه ریزی هـای  در 
محصـوالت  اسـت.  بـوده  توجـه  مـورد 
مهمـی  نقـش  نیـز  شـرکت  ایـن  تولیـدی 
ایـن هـدف داشـته اسـت  بـه  در رسـیدن 
را  پایـداری  راه حل هـای  کـه  نحـوی  بـه 
ماننـد محصـوالت  تولیـد محصوالتـی  در 

می دهـد.  ارائـه  الکترونیکـی 

در  الکترونیکـی  کسـب وکار 
النکسـس پتروشـیمی  شـرکت 

 یک دنیا، یک بازار
کسـب وکار الکترونیکـی در شـرکت   معنـی 
انتقـال  از  بیشـتر  خیلـی  النکسـس 

الکترونیکـی داده ها اسـت. در این شـرکت 
کسـب وکار الکترونیکـی به معنـای برقراری 
سرتاسـر  در  مشـتریان  بـا  مـداوم  ارتبـاط 
جهـان اسـت. پلتفـرم تجـارت الکترونیکی 
که مشـتری  این شـرکت همه آن چیزی را 
آن نیاز دارند در یک مکان بسیار مناسب 
اسـت.  کـرده  فراهـم  آنهـا  بـرای  سـاده  و 
کسب  کاالها، پیگیری سفارشات و  خرید 
مجوزهـای الزم تجـاری و اطاعـات ایمنی 
پلتفـرم  ایـن  در  می تواننـد  همـه  و  همـه 
بـه  منجـر  امـر  ایـن   - گیـرد  انجـام  آنایـن 
افزایش سـرعت و انعطاف پذیری در عین 

می شـود . تجـاری  هزینه هـای  کاهـش 

پلتفرم النکسس وان
یکی برای همه و همه برای یکی

انتقـال  بـرای  محلـی  وان  النکسـس   

سفارشـات مرکـزی و ابـزاری برای رهگیری 
ایـن  اسـت.  النکسـس  مشـتریان  همـه 
کـه  اسـت  آنایـن  پلتفـرم  یـک  پلتفـرم 
مشـتریان  بـرای  را  زیـادی  بسـیار  مزایـای 
این شـرکت ایجاد می کند برخـی از مزایای 

از: عبارتنـد  خرید انایـن  پلتفـرم  ایـن 
دسترسـی مـداوم یعنـی 2۴ سـاعت • 

در رو 3۶5 روز در سـال
کـه •  قابـل دسـترس از هـر نقطـه ای 

در  باشـد  داشـته  وجـود  اینترنـت  آن  در 
دنیـا سرتاسـر 

بـرای •  تقاضـا  بـودن  دسـترس  در 
خریـد انـواع محصوالت به صـورت زنده در 

سیسـتمی هـر 
کـه •  شـده  سـازی  سـاده  سـفارش 

تنهـا بـا یـک ایمیـل می توانیـد تاییـد آن را 
یـد بگیر
رهگیـری سـفارش از نقطـه شـروع تا • 

نقطـه پایان
اطاعـات بـه روز در مـورد وضعیـت • 

سـفارش و تاریـخ حسـاب شـما
از •  اسـناد  همـه  بـودن  دسـترس  در 

قبیـل صورتحسـابها و تمـام مجـوز هـا در 
آنایـن صـورت 

از  النکسـس  پتروشـیمی  شـرکت   
اهمیـت  بـه  کنـون  تا گذشـته  سـال های 
تجارت آناین و در دسـترس بودن امکان 
تجـارت الکترونیکـی بـرای همـه مشـتریان 
خـود واقـف بـوده اسـت. بـه همیـن دلیـل 
سـرمایه گذاری  کنـون  تا دور  سـال های  از 
هـای  پلتفـرم  روی  بـر  را  زیـادی  بسـیار 
آنایـن انجـام داده اسـت تـا بدیـن وسـیله 
بتوانـد در دنیـای تجـارت الکترونیکـی نیـز 
کنـد.  کسـب  بـرای خـود  سـهم بسـزایی 
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ایـن  و  سـرمایه گذاری  ایـن  اهمیـت 
اسـتراتژی را می توان بعد از شـروع پاندمی 
بـه  دسترسـی  آن  در  کـه  کـرد  درک  کرونـا 
از  تـر  آسـان  خیلـی  آنایـن  محصـوالت 
محصـوالت فیزیکـی اسـت. آمـار و داده هـا 
تجـارت  میـزان  کـه  اسـت  آن  از  کـی  حا
دنیـا  سرتاسـر  در  آنایـن  خریـد  و  آنایـن 
کووید 19 به شـدت  پس از شـیوع ویروس 

اسـت.  یافتـه  افزایـش 
که پیش  به همین دلیل شرکت هایی 
از شـروع این پاندمی بر روی پلت فرم های 
کرده  خریـد و تجـارت آناین سـرمایه گذاری 
بودنـد بیشـترین منافـع را از ایـن رهیافـت 
حاصل کردند. شـرکت النکسـس به عنوان 
یکی از شرکت های پیشرو در زمینه تجارت 
الکترونیکی محصوالت پتروشیمی نیز یکی 
از شـرکت های مهـم در ایـن صنعـت اسـت 
که توانست از ابتدای پاندمی سطح فروش 

محصـوالت خـود را ثابت نگـه دارد.

نوآوری گروهی برای جابجایی 
الکترونیکی

جابجایـی جدیـد راهـی بـه سـوی 
آینده

هـای  راه  از  یکـی  الکترونیکـی  جابجایـی   

پایـدار  آینـده  در  مشـارکت  بـرای  ممکـن 
کـردن راه حـل بـرای تحویـل  اسـت. پیـدا 
که کمترین آسـیب  محصـوالت بـه صورتی 
به محیط زیست وارد شود، یکی از چالش 
کـه امـروزه همـه شـرکت های  هایـی اسـت 
شـرکت های  خصـوص  بـه  پتروشـیمی 
پیشـرو پتروشـیمی بـا آن مواجـه هسـتند. 
النکسـس  شـرکت  دلیـل  همیـن  بـه 
فعالیت هـای  تـا  اسـت  گرفتـه  تصمیـم 
تجاری خود را در دنیای آناین ادامه دهد 
تـا بـه ایـن ترتیب بتواننـد از فرصت های به 
دسـت آمـده در فضـای آنایـن نیـز نهایـت 

بهـره را ببـرد.
بـه  الکترونیکـی  جابجایـی  طـرح   
بالقـوه  رشـد  هـای  زمینـه  از  یکـی  عنـوان 
بـرای  تمرکـز  موضـوع  یـک  عنـوان  بـه  و 
شـرکت  در  محصـوالت  تولیـد  توسـعه 
توجـه  مـورد  کـه  سال هاسـت  النکسـس 
اسـت.  بـوده  شـرکت  ایـن  ریـزان  برنامـه 
کسب وکار مربوط به تولید مواد شیمیایی 
کارکـرد تخصصـی بـه خصـوص در تولیـد  بـا 
کـه در صنعـت  پاسـتیک هـای تخصصـی 
خودروسـازی مـورد اسـتفاده قـرار می گیـرد 
شـرکت  کـه  اسـت  موضوعاتـی  از  یکـی 
کـرده اسـت.  بـر روی آن تمرکـز  النکسـس 
که از طریق  این شـرکت موفق شـده اسـت 

تحقیـق و توسـعه محصـوالت پاسـتیکی 
کارگیـری در سـپر  بسـیار سـبکی را بـرای بـه 
جلـو پـدال ترمز و همچنین باتری اتومبیل 

بسـازد.
بهینـه  باعـث  کـه  هایـی  افزودنـی   
سـوزی سـوخت اتومبیل نیز می شود یکی 
که تولید آن در شرکت  از محصوالتی است 
کسـب وکار  واحـد  توجـه  مـورد  النکسـس 
گرفتـه  تولیـد افزودنـی هـای پلیمـری قـرار 
صنعـت  در  نیـز  آن  محصـوالت  و  اسـت 
خودروسـازی مورد اسـتفاده قـرار می گیرد.
بـه  النکسـس  پتروشـیمی  شـرکت   
کننـده مـواد شـیمیایی  عنـوان یـک تولیـد 
را  متنوعـی  محصـوالت  سـبد  تخصصـی 
که  کرده اسـت  کاربردها طراحی  بـرای ایـن 
هیچ یک از آنها بدون سیستم های باتری 
مـدرن موثـر نخواهـد بـود. ایـن سیسـتم ها 
فسـفر،  حـاوی  شـیمیایی  مـواد  شـامل 
اسید هیدروفلوریک مواد اشتعال زا ست.
در  النکسـس  پتروشـیمی  شـرکت   
در  الـدرادو  در  خـود  تولیـدی  سـایت 
از شـرکای  یکـی  بـا  آمریـکا  ایـاالت متحـده 
اسـتاندارد  عنـوان  تحـت  عنـوان  بـه  خـود 
که مـاده اصلی  لیتیـوم بـرای تولید لیتیـوم 
همـکاری  اسـت  لیتیومـی  باتری هـای 

می کنـد.
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صنایع خودروسازی، ساخت و ساز و مسکن و صنایع بسته بندی 
- بازارهای نهایی اصلی در صنایع پایین دستی- در سال های اخیر 
با تغییر و تحوالت بسیار زیادی مواجه شده اند، اما به نظر می رسد 

که سرعت و مزاح این تغییرات به نقطه توقف رسیده است.
از اینکه میزان تقاضا برای نفت   تغییر روندهای جابجایی، 
را تحت تاثیر قرار می دهد، ممکن است باعث حذف تقاضا برای 
برخی محصوالت شود ) مثًا پاستیکهای مهندسی(؛ بیش از ۴0 
که در تولید اتومبیل های  از مواد مصنوعی  کاالیی متمایز  گروه 

مدرن مورد استفاده قرار می گیرند جزو همین محصوالت حذف 
شده خواهد بود.

که با اتومبیل های مدرن آینده به   در این حال انتظار می رود 
مواد با تکنولوژی بسیار باال نیاز داشته باشند تا بتوانند در تولید 
کابین های داخلی اتومبیل ها مورد استفاده  باتری و همچنین 
گیرند. به طور مشابه، شمار زیادی از مشتریان آناین انتظار  قرار 
دارند که محصوالت با بسته بندی های بسیار شکیل به دست آنها 
برسد در حالی که در همان زمان باید ضایعات مربوط به جعبه ها و 

وضعیت بازارهای وضعیت بازارهای 
نهایی در صنایع نهایی در صنایع 

پایین دستی پایین دستی 
صنایع تکمیلی
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کاغذهای بسته بندی کاهش یابد.
 این توقف پیشرفت تنها محدود به بازارهای نهایی نیست؛ 
تغییرات  افزون  روز  طور  به  نیز  نهایی  کنندگان  مصرف  واقع  در 
سیستماتیک در تفکر بازیافتی در سطح صنعت را انتظار دارند. در 
که روی هم  کمپانی بسته بندی -  سال 2018، 13 خرده فروش و 
رفته بیش از ۶ میلیون تن در سال بسته بندی های پاستیکی 
کاالهایی  کردند- با یکدیگر متحد شدند تا سال 2025  تولید می 
که 100٪ قابل استفاده مجدد، قابل بازیافت یا قابل  کنند  را تولید 

تبدیل به کمپوست باشد.
کاالهای  تولید  شرکت های  ترین  بزرگ  از  یکی  مدیرعامل   
تولید  عنوان  به  ما  است،  معتقد  باره  این  در  صنعتی  مصرفی 
کنندگان کاالهای مصرفی می توانیم با چالش تولید پاستیک های 
یکبار مصرف به خوبی مواجه شویم و از مدل مصرف بگیر، استفاده 
کن و بنداز در سطل آشغال به سمت یک مدل مصرفی حرکت 

بکنیم که کامًا قابل بازیافت باشد.
گذشته  که در حدود چهار سال و نیم   جالب است بدانید 
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از 11000 مواد شیمیایی جدید ثبت  بیش 
در  که  است  مواردی  تنها  این  شده اند، 
آژانس مواد شیمیایی اروپا )ECHA( ثبت 
می  اهمیت  زمانی  عدد  این  اند،  شده 
کل  که به خاطر داشته باشیم تعداد  یابد 
محصوالت ثبت شده در فاصله زمانی بین 
سال های 1983 تا 201۴ تنها 12 هزار مورد 

بوده است.
کنندگان  مصرف  و  نهایی  بازارهای   
آن  واسطه  کاالهای  برای  تقاضا  و  نهایی 
هم تحت تاثیر قرار داده اند ) پلیمرها مانند 
پلی اتیلن و پلی پروپیلن( از طریق بازیافت 
با درجه باالیی یکی از موضوعات در این 
حوزه است؛ اما موضوع مهم تر این است 
که محصوالت نهایی یک بخش تبدیل به 
سوخت های اولیه یا مواد اولیه برای تولید 

برخی دیگر از محصوالت می شوند.
کم سایکلینگ   به عنوان مثال پروژه 
 )BASF's ChemCycling( بی. ای. اس. اف
ضایعات پاستیکی غیر قابل بازیافت مانند 
پاستیک های ترکیبی یا تمیز نشده را به 
اولیه سوخت های فسیلی  ک های  خورا
گازهای مجموعه انواع نفت تبدیل  مانند 
می کند. به زبان ساده، هم بسیار جذاب 
که  است و هم بسیار چالش برانگیز است 
از  اول  بخش  در  نهایی  بازارهای  ببینیم 
ک یا تولید خطی  زنجیره ارزش، تامین خورا

در زنجیره ارزش دچار اختال شده اند.

 اقتصاد بازیافتی و پایداری بلند 
مدت

در  جدید  موضوع  یک  پایداری  مسئله   
صنایع پایین دستی نیست، تنها تفاوت 
مفهوم  که  است  این  موضوع  این  فعلی 
پایداری در حال حاضر دچار تحول شده و 

کارخانه  موضوعاتی فراتر از سطح تولیدات 
ای را نیز در بر می گیرد. 

در واقع صنایع پایین دستی در تاش 
خود  زیستی  محیط  ردپای  که  اند  بوده 
کاهش  ممکن  حد  تا  را  کربن  انتشار  و 
دستاورد  این  برای  آنها  که  راهی  دهند، 
منابع  کردن  جایگزین  کرده اند  انتخاب 
گاز طبیعی  انرژی از سوخت های مایع به 
و تجدیدپذیر ها برای تولید برق بوده است. 
بهینه سازی  و  مواد  از  استفاده  زمینه  در 
فرایند تولید ) یعنی استفاده از مواد اولیه و 
مدیریت ضایعات و مسائلی از این دست( 

گرفته  پیشرفت های قابل توجهی صورت 
است. 

تولید محصوالت و فرآیندهای کم کربن 
تا حد زیادی مرهون تغییرات قانون گذاری 
روغنی  های  سوخت  مانند  مواردی  در 
حاوی سولفور بوده است نیز به نوبه خود 

تاثیر بسزایی در این دستاورد داشته اند. 
عمومی  نقل  و  حمل  سیستم های 
که استفاده بهینه از انرژی در آنها صورت 
و  بازیافت  توجه  قابل  رشد  و  می گیرد 
استفاده مجدد از محصوالت نهایی نیز از 
دیگر عوامل تاثیرگذار در این دستاورد مهم 
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برای صنایع پایین دستی پتروشیمی بوده 
است.

تقاضا  برای  انرژی  افزایش  با  گرچه  ا
به معنی مطلق آن، فشار بر روی صنعت 
کاهش اثرات محیط  پتروشیمی در جهت 
زیستی و مواد حاوی کربن تنها باعث شتاب 
فعالیت حامی حامیان محیط زیست در 

زمینه مسائل اجتماعی خواهد شد. 
پتروشیمی  صنعت  حاضر  حال  در 
کربن تولید  کسید  حدود 10 درصد از دی ا
شده در سطح جهان را به خود اختصاص 
داده است، 35 درصد آن به دلیل استفاده 

از انرژی و 5 درصد مابقی به دلیل فرآیند 
تولید و توزیع محصوالت پتروشیمی است. 
مورد  در  سختگیرانه  مقررات  وضع 
خود  توسط  زیست  محیط  از  حفاظت 
از  انتظار  و  پتروشیمی  شرکت های 
به  افزایش  باعث  می تواند  سهامداران 
عوامل  که همه  پایداری شود  از  سطحی 
بیرونی و داخلی این صنعت را تحت تاثیر 
به  دسترسی  همچون  عوامل  دهد،  قرار 
ک، فناوری روز دنیا، بازار های نهایی  خورا
که  و جهانی شدن. اینها مسائلی هستند 
شرکت های بزرگ پتروشیمی دنیا باید هر 

نظر  اهداف مورد  چه سریعتر در فهرست 
خود قرار دهند.

از  استفاده  از  موفق  مثال های   
ک  عنوان خورا به  تجدیدپذیر  انرژی های 
پتروشیمی  محصوالت  تولید  پروسه  در 
آغاز شده است،  گذشته  از چندین سال 
که نه تنها از لحاظ اقتصادی به  تغییری 
صرفه است بلکه باعث حفاظت از محیط 

زیست در بلندمدت نیز خواهد شد.
 به عنوان مثال به جای سرمایه گذاری 
از  برخی  سبز،  بیودیزلی  مجتمع  یک  در 
کرده اند تا چربی و پیه  گران شروع  پاالیش 
را در فرایندهای میانی به عنوان  حیوانی 
محصوالت  از  برخی  تولید  در  ک  خورا

پتروشیمی استفاده کنند. 
کاهش  نتیجه چنین اقدام مسلمان 
به طور  بود.  فضا خواهد  در  کربن  انتشار 
مشابه در فناوری های مرتبط با تولید پایدار 
مثال های مانند تبدیل نفت خام به مواد 
مدرن  دنیای  روی  به  درهای  شیمیایی 
استفاده  با  شیمیایی  محصوالت  تولید 
کاردار از انواع انرژی را به روی تولیدکنندگان 
گشوده است. با توجه به این موضوع مهم 
که حدود 90 درصد از ضایعات پاستیکی 
افزایش  است  نشده  بازیافت  هم  هنوز 
تجارت الکترونیکی در سطح جهان منجر 
های  بندی  بسته  از  استفاده  افزایش  به 
درصد   10 تنها  است  شده  نیز  پاستیکی 
کل رقم خورده فروشی جهان را به خود  از 
استحصال  سهم  و  می دهد  اختصاص 
انرژی از انواع ضایعات بسیار اندک است.

کـــه می تـــوان انتظـــار داشـــت  آنچـــه 
کـــه 10 آینده بیـــش از هر زمان  این اســـت 
دیگری شـــاهد بهبـــود ســـریع در مصرف 
در  هـــا  آالینـــده  تولیـــد  شـــدت  و  انـــرژی 

بود. جهـــان خواهـــد 
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چابکی فکری و نوآوری در چابکی فکری و نوآوری در 
رد: نقش 

ُ
رد: نقش شرکت های کوچک و خ

ُ
شرکت های کوچک و خ

ینانه ینانهمیانجی رهبری کارآفر میانجی رهبری کارآفر
ترجمه

قسمت دوم 

ماهنامهپیامپتروشیمی|شماره144|اردیبهشتماه1400

38



1- چارچوب نظری و فرضیه ها
2-1: چابکی فکری

معمواًل از SME ها، به مثابه اصلی ترین عوامل محرک و مولد 
که  رشد اقتصادی یاد می شود )سواین و علی، 2020(. در جهانی 
روز به روز دانش محورتر می شود، موفقیت و بقای شرکت ها به 
کتشاف، آزمایشات، و توسعه  توانایی مشارکت در فعالیت های ا
فناوری های جدید، خدمات / محصوالت، فرایندهای تولید، 
)دابیچ،  و ساختارهای سازمانی بستگی دارد  ظرفیت جذبی، 
ک و همکاران، 2019، دابیچ، والسیچ و همکاران، 2019،  الزنجا
و همکاران،  خلیفا   ،2020 دابیچ،  مرزی،  پلگرینی،  منسا،  فخر 
والسیچ،  دایم،  دابیچ،  والسیج،   ،2010 لی،  پارک،  ری،   ،2008
یاد  ها  آن  از  نوآوری  اسم  با  غالبًا  که  ها  قابلیت  این   .)2019
می شود )سانتوس رودریگز و همکاران، 2010(، به منزله منابع 
که پتانسیل نوآوری داخلی سازمان  استراتژیکی تلقی می شوند 
عنوان  به  نوآوری  می دهند.  ربط  نوآوری  فرایند  خروجی  به  را 
یک منبع نامشهود، در ُبعد دانشی منابع انسانی سازمان نهفته 
کارکنان شرکت، می تواند در  است. افزایش قابلیت های فکری 
تبدیل دانش به محصوالت، خدمات و فرایندهای جدید مورد 
و  محسین   ،2020 برتا،  )دمارتینی،  بشود  واقع  مفید  بازار  نیاز 

همکاران، 2015(.
اهمیت مدیریت دانش، برای بیش از سه دهه در تحقیقات 
سرمایه  در  است.دانش  داشته  قرار  تایید  مورد  دانشگاهی 
توانایی  به  اصلی  چالش  اما  است،  نهفته  سازمان  انسانی 
برداری  بهره  و  کارکنان،  دانشی  افزایش ظرفیت  برای  سازمان 
هوالند،  کروسان،  )بونتیس،  گردد  برمی  ارزش  خلق  فرایند  از 
رویکردهایی  و  ها  نظریه  طریق  از  دوم،  عامل  اهمیت   .)2002
همچون دیدگاه منبع محور )RBV(، و قابلیت های دینامیک 
)DC(، تایید شده است. مطابق نظریه RBV، منابع ارزشمند، 
کمیاب و بسختی قابل تقلید داخل سازمان )همچون دانش و 
مهارت های سرمایه انسانی(، منجر به تمایزدهی سازمان های 
قابلیت  1991(.نظریه  )بارنی،  شوند  می  موفق  نیمه  از  موفق 
که سازمان ها تغییر  های دینامیک بیشتر روی درک روش هایی 
کرده تمرکز دارند )تیس، پیسانو،  کرده و منابع خود را بروزرسانی 
از منابع  از طریق مجموعه متمایزی  شون، 1997(. این عمل 

مکمل دینامیک به وقوع می پیوندد. در تحقیقات دانشگاهی 
از این قابلیت ها با اسم "قابلیت های دینامیک" یاد می شود.

و  ها  روال  سری  یک  شامل  دینامیک  های  قابلیت 
که وظیفه تشخیص، بهره برداری و تبدیل  فعالیت ها هستند 
کار شناسایی و خلق فرصت ها، سازگاری  را برعهده دارند. آن ها 
با تغییرات محیطی، و بروزرسانی منابع فعلی را بر عهده دارند. 
و  ترکیب مجدد  برای  توانایی سازمان  آن ها نقش محوری در 
منابع  توسعه  برای  قابلیت ها،  این  بازنگری در دانش داخلی 
و  برتر در اختیار دارند )چیریکو، سالواتو، 2008، تیس  و  جدید 
های  قابلیت  غیرمطمئن،  های  محیط  1997(.در  همکاران، 
کننده توانایی هر فرد برای نوآوری، تطبیق با شرایط  DC تعریف 
کوتو، سانتوس، برشیانی،  جدید، و غلبه بر رقبا هستند )اولیوا، 

.)2019
مفهوم DC، دارای رابطه تنگاتنگی با مفهوم چابکی است 
گذشته  و همکاران، 2019(. طی چند دهه  اولیوا  )داو، 1999، 
شده  مطرح  مدیریتی  های  بحث  در  چابکی  بیستم،  قرن 
است. این مفهوم توانایی شرکت برای تغییر و ایجاد وقفه های 
می کند  تشریح  را  پذیر  انعطاف  و  سریع  نحوی  به  محیطی، 
کاظمی، پارکر، 2013(. ظهور این مفهوم  ک،شی،  )سینگ، پاتا
گفتمان های محبوب، با افزایش رقابت و تحول در محیط  در 
گرفت  قرار  شرکت ها  روی  زیادی  فشار  لذا  شد.  همراه  تجاری 
ُکلی  )داو، 1999(. از این نقطه نظر، این مفهوم اشاره به چابکی 
منابع  مجدد  توسعه  و  سازمانی  انطباق  فرایند  دارد،  سازمان 
استراتژیک در داخل فرایند ارزش آفرینی در زیرمجموعه آن قرار 
پاتل،  پارک،  چان،   ،2012 بیرن،  کسکین،  کگون،  )آ می گیرند 
لی، 201۶(.  پترف،  تیس،  پینتو 2015،  گومیا، 2018، سرادور، 
بوفور روی  به چابکی سازمانی  راجع  از سوی دیگر، تحقیقات 
پاسخ های سازمان به فرایندهای بیرونی تمرکز می کنند. بدین 
ترتیب با فقدان توضیحات الزم در رابطه با این فرایندها روبرو 

می شویم.
اجتماعی،  سرمایه  بین  روابط   ،)2017( پوکو  و  گیاپونگ  آ
از  با استفاده  را  اقتصادی  SME ها در رشد  نوآوری، و عملکرد 
کشور غنا بررسی نموده اند. این مطالعه بطور خاص  داده های 
و  اجتماعی،  سرمایه  بین  رابطه  بر  نوآوری  اثر  بررسی  بدنبال 
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بر  نوآوری  اثر  که  می دهد  توضیح  تحقیق  است.این  عملکرد 
رابطه سرمایه اجتماعی و عملکرد در چه حدی است. تحقیق 
بر  مثبتی  اثر  عمل  در  اجتماعی  سرمایه  که  داده  نشان  فعلی 
گذارد. در واقع سطوح باالتر از  عملکرد SME های غنا بجا می 
سرمایه اجتماعی، قطعًا بهبود عملکرد را بدنبال خواهد داشت. 
است.  مشاهده شده  نوآوری  و  اجتماعی  سرمایه  مستقیم  اثر 
فرضیه رابطه مثبت و معنادار بین سرمایه اجتماعی، و نوآوری 

در SME ها مورد تایید قرار می گیرد. 
و  دانش،  که  هستند  این  از  کی  حا فوق  توضیحات 
گسترش و رساندن آن به سطوح باالتر، هر دو بحث  روش های 
هستند.هر  نوآوری  از  شرکت  برخورداری  برای  ضروری  های 
درک  واقع  در  دارند.  ربط  سازمان  انسانی  سرمایه  به  مورد  دو 
کلیدی در درک چابکی سازمانی  چابکی سرمایه انسانی، نقش 
که با اسم چابکی فکری از  ُکلی دارد. این نوع چابکی  در مقیاس 
که برای مدت طوالنی،  آن یاد می شود، یک مفهوم جدید است 
گرفته می شود. این مفهوم  مترادف با چابکی سازمانی در نظر 
است.تعاریف  فعلی  تحقیقات  در  صحیح  تعریف  فاقد  نوین 
گروه ها و  فعلی به مجموعه ای از دانش ذخیره شده در افراد و 
مدیریت آن اشاره می کنند )گروسان، لین، وایت، 1999(. در این 
های  مشوق  ایجاد  به چشم  فکری  چابکی  به  می توان  راستا، 
ساختار،  در  نگریست.تغییرات  افراد  یادگیری  برای  خور  پیش 
سیستم ها، محصوالت، استراتژی ها، رویه هاو فرهنگ در این 
گنجند. پس خوری مشوق ها برای سیستم ها،  چارچوب می 
گروهی نیز  ساختارها، و استراتژی ها در سطوح یادگیری فردی و 
راویچاندران،  و همکاران، 2002،  )بونتیس  پیوندند  بوقوع می 

 .)2018
این چالش  بر  غلبه  برای  که  می دهند  توضیح  فوق  نکات 
کارکنان اختصاص  ها، سازمان ها باید مشوق های مناسب را به 
و  بشوند  هماهنگ  فعلی  ساختارهای  با  ها  آن  تا  بدهند، 
)سگارا  بکنند  پیدا  توسعه  سازمانی  نوین  های  استراتژی 
برای  مناسب  محیط  اهمیت   .)2020 الندگوز،  مارتلو  و  ناوارو 
تحقیقات  در  کارکنان،،  های  تاش  و  خاقیت  کثرسازی  حدا
بونتیس  است.  گرفته  قرار  تایید  مورد  دانش  مدیریت  قبلی 
با  از  کارکنان  کات  ادرا که  شدند  متوجه   ،)2002( همکاران  و 

های  )مشوق  سازمان  و  مدیریت  برای  ایده ها  بودن  ارزش 
در  کارکنان،  برای تاش های  پس خوردی(، یک محرک مهم 
بحث ارتقای دانش ها و مهارت ها محسوب می شوند. حس 
انگیزه درونی آن  اعتماد در آن ها شکل می گیرد،  و  شایستگی 
کرد.  ها در حد بیشتری قرار می گیرد تا بتوان بر چالش ها غلبه 
مرزهای سازمانی به سمت جلو سوق داده می شوند )مشوق 
تبدیل  و  جذب  توانایی  کثرًا  ا تجربی  پیشرو(.مطالعات  های 
سازمان  عملکرد  و  نوآوری  های  قابلیت  افزایش  برای  دانش، 
و  رودریگز  سانتوس   ،2019 کولو،  )کاسیرو،  اند  نموده  تایید  را 
شرایط  این  در   .)2005 یوندت،  سوبرامانیام،   ،2010 همکاران، 
را  اثر مثبتی  نوآوری،  افزایش چابکی  که  گیری می شود  نتیجه 

گذارد. روی نوآوری سازمانی بجا می 
که چابکی  البته در این مقاله این استدالل مطرح می شود 
است.  نوآوری  مناسب  محیط  ایجاد  فرای  فکری،چیزی 
ایجاد جو سازمانی برای مساعد شدن شرایط  مدیران ریاست 
نیز  کارکنان  و دانش های  بر عهده دارند. مهارت ها  را  نوآوری 
کمک می کنند. برای مثال،  به نوبه خود به موفقیت نوآوری ها 
احتمااًل چشم اندازی داشته است، اما این ذهنیت طراحان، 
که این چشم انداز  مهندسان، و متخصصان بازاریابی اپل بود 
کرد. بدین ترتیب یکی  را به محصوالت منحصر به فرد تبدیل 
از برترین شرکت های جهان خلق شد. با در ذهن داشتن این 
به  اشاره  که چابکی فکری در اصل  این است  استدالل  نکته، 
کارکنان برای تغییر حالت فکری، جستجوی اطاعات  توانایی 
فعلی  مشکات  برای  بهتر  راه حل های  به  دستیابی  و  جدید، 
سازمان  پیشروی  های  چالش  به  راجع  دارد.کارکنان  آتی  و 
اطاعات کسب می کنند، و دانش یادگیری شده به عمل تبدیل 
می شوند. مخزن دانش و مهارت های شرکت اصاح می شود و 

در راستای ملزومات و تغییرات محیطی قرار می گیرند.
دارد.  دوگانه  ماهیتی  فکری  چابکی  که  گفت  می توان  لذا 
سازمان،  انسانی  سرمایه  سرعت  و  پذیری  انعطاف  یکسو،  از 
برای بهبود توانایی حل چالش های موجود را شامل می شود. 
منتهی  محیط  ایجاد  برای  مدیریت  توانایی  دیگر،  سوی  از 
می شود.  شامل  را  انسانی  سرمایه  فکری  چابکی  افزایش  به 
تحقیقات فعلی تمرکز خود را روی حالت های جدیدتر چابکی 
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شرایط،  این  که  می شود  فرض  بسادگی  اند.  داده  قرار  ذهنی 
کاربردی در نزد سرمایه انسانی  زمینه را برای استفاده از دانش 
فراهم می سازند. البته تصور ما این است که منشا چابکی فکری 
کارکنان نهفته است. مفهوم متداول و مدیریتی چابکی  در رفتار 
کننده در این زمینه تلقی می شود.  فکری، یک عامل تسهیل 
کارکنان،  این عامل نقش واسطه در رابطه بین چابکی فکری 
و عملکرد نوآوری شرکت تلقی می شود. در ادامه مجددًا به این 

موضوع می پردازیم.
برای  و  هستند  معتبر  ها   SME برای  فوق  های  بحث 
گونه است. این موضوع  سازمان های بزرگتر نیز وضعیت همین 
در تحقیق قبلی مورد رسیدگی قرار نگرفته است. بنا به چندین 
دلیل، SME ها در تاش های خود برای توسعه چابکی دچار 
محدودیت هستند. چان و همکاران )2018(، بر این عقیده اند 
که SME ها بدلیل حجم محدودشان، با تنوع خاص، قابلیت 
ها و فرایندهای تجاری، یک سری شرایط خاص پیش رویشان 
است. آن ها فاقد قابلیت ها و منابع اضافی برای توسعه روش ها 
و فرایندهای چابک می باشند. البته همین مطالعه این دیدگاه 
کمتر تغییرات در چنین ساختاری،  که هزینه  را مطرح می کند 
SME ها را در موقعیت  و غیررسمی بودن روش ها و فرایندها، 

مطلوب تری برای خلق چابکی قرار می دهند. لذا در این مرحله 
با نخستین فرضیه این تحقیق روبرو می شویم:

نوآوری  سطح  روی  کارکنان،  فکری  چابکی   -1 فرضیه 
کوچک و خرد تاثیرگذار است. کسب وکارهای 

کارآفرینانه 2-2: رهبری 
نوآورانه  موفقیت  شد،  اشاره  قبلی  بخش  در  که  همانطوری 
یک سازمان، به دو نوع متمایز چابکی فکری بستگی دارد. 1- 
کارکنان، 2- چابکی فکری مدیران. آن ها محیط  چابکی فکری 
پدید می  نوآوری  موفقیت  افزایش شانس  برای  را  ای  خاقانه 
آورند. نوع دوم چابکی، دقیقًا مترادف با یکی دیگر از مفاهیم 

کارآفرینانه )EL( است.  دانشگاهی، یعنی رهبری 
شایستگی  به  غیرمطمئن،  محیط  یک  در  ها   SME بقای 
استعداد،  کنار  در  مالکان،  رهبری مدیران،  و  کارآفرینانه  های 
انرژی و مهارت ها بستگی دارد )دمارتینی، برتا، 2020، هوانگ 
و همکاران، 201۴، پادل، 2019(. در طول سال ها، محققان در 
کارآفرین را بررسی  بحث EL، خصیصه ها و مهارت های رهبران 
نموده اند )هریسون و همکاران، 2018، کوراتکو، 2007، روتفوس 
جمعیتی  اجتماعی،  روانی،  های  جنبه   .)2005 کلورید،  و 
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فرس،  روچ،  )اونگر،  ای  حرفه  و   ،)2005 کلورید،  و  )روتفوس 
نشان  قبلی  تحقیقات  هستند.  زمره  این  2011(در  روزنبوش، 
کارآفرین باید به مهارت ها و تجربیات الزم  که رهبران  می دهند 
کریتلی،  خصوصًا مهارت های بین شخصی )واتسون، پونتیو، 
سمت  به  گیری  جهت  و   ،)1997 )آمابیل،  خاقیت   ،)1995
کاردوزو، ری 2003( مجهز باشند. بدین  فرصت ها )آردشویلی، 
تصویر  تا  گرفته  قرار  ها  آن  روی  پیش  مناسبی  شرایط  ترتیب 
کارکنان الهام بخشی  مطلوب از آینده را فرمول بندی بکنند. به 

که چشم انداز آن ها را دنبال بکنند. شده 
در یک بحث گسترده، دو ویژگی اصلی یعنی جهت گیری به 
سمت آینده و تشکیل و تقویت گروه، رهبری کارآفرینانه را از سایر 
گیری آتی یعنی رهبران  سبک های رهبری جدا می کند. جهت 
کرده و تیم خود  بتوانند چشم انداز خود را بخوبی فرمول بندی 
را در مواجهه با محیط های غیرامن به سمت جلو سوق بدهند. 
گروه یعنی تاش رهبر برای ترغیب حمایت از اطرافیان،  تشکیل 
سوری،  میان،  )گوپتا، مک  استراتژیک  ارزش  ایجاد  در خال 
کوراتکو، 2009(. هیتون )2005( اشاره دارد  کوین،  200۴، ایرلند، 
کارآفرینانه به دریافت، ادغام، و بهره برداری از  گیری  که جهت 
کارکنان، مسیر فکری  که  دانش بستگی دارد. سازمان نیاز دارد 
کوبسن،  گونتی، جا شان را سریعًا مشخص بکنند )بونتیس، درا
همبستگی  دارای  فکری  چابکی  ترتیب  بدین   .)1999 روس، 
توانایی ها و خصیصه های فردی شناخته شده  با  معناداری 
در تحقیقات EL، از جمله خاقیت، انعطاف پذیری، و قدرت 
انطباق است. لذا به EL به عنوان شاخص مطمئنی از پتانسیل 

رهبر نگریسته می شود )تویستگا، تولگروا، 2007(.
امکان  گرا،  آینده  گیری  )2009(،جهت  واناسیکا  باور  به 
گیری استراتژیک بر اساس پیش بینی های واقع بینانه  تصمیم 
و  نوآوری  روی  کارآفرین  رهبران  سازد.  می  فراهم  را  آینده  از 
قدرت تشخیص فرصت SME ها اثرگذار هستند )باقری، 2017، 
رنکو و همکاران، 2015(.آن ها یک چشم انداز را فرمول بندی 
بینی  پیش  را  اطمینان  عدم  از  مشخصی  سطح  و  می کنند، 
نگری  بینی،آینده  پیش   .)200۴ بریگام،  )کولگیستر،  می کنند 
 )2001 )رو،  پذیری  انعطاف  حفظ   ،)2005 رو،  ایرلند،  )هیت، 
گرا، یک  آینده  گیری  آنان هستند. جهت  از دیگر ویژگی های 

چالش  به  فعاالنه  بیش  نگاه  و  بینی  پیش  برای  ضروری  امر 
و  هیت   ،200۴ همکاران،  و  )گوپتا  است  آتی  های  رقابت  و  ها 
در  را  نوآوری  یک  می تواند  نوآور  همکاران، 2005(. یک شرکت 
همکاران،  و  رودریگز  )سانتوس،  بگذارد  اجرا  به  خاصی  دوره 
پیش  و  گرا،  آینده  تصویری  ایجاد  مهم،  خیلی  201۴(.نکته 
)گوپتا  بشود  تضمین  موفقیت  تا  است،  آتی  رخدادهای  بینی 
تسا،   ،PAY PAL همچون  شرکت هایی   .)200۴ همکاران،  و 
تا حد  این موضوع  کرده اند.  را جابه جا  اوبر مرزهای موفقیت 
کارآفرینی همچون الون ماسک،  زیادی به آینده نگری رهبران 
کاالنیک ربط دارد. بر همین اساس، فرضیه بعدی  یا تراویس 

اینگونه بیان می شود:
گیری آینده نگر، اثر مثبتی روی سطح  فرضیه 2-1: جهت 

گذارد. نوآوری SME ها بجا می 
فرایندهای  و  ها  فناوری  خدمات،  محصوالت/  معرفی 
جدید و راه حل ها، معمواًل در نتیجه تاش تیمی رخ می دهد 
خلق  به  ترتیب  بدین   .)2010 پاسانن،  و  هونین   ،2007 )چن، 
رابطه پایدار بین رهبران و پیروان نیاز است )زینگ، لیو، بوجوان، 
اعضای  بین  اعتماد  ایجاد  و  پیروان  به  احترام  با   .)2020 تاربا، 
خودکارآمدی  افزایش  برای  را  زمینه  کارآفرین  رهبران  تیم، 
کارآفرینانه و روحیه تیمی مهیا می سازند )برگوست، دومارث، 
کین، 2012(. ضمنًا از طریق ارتباط دائمی با محیط  کا پاتزلت، 
بینی  پیش  را  بالقوه  های  مقاومت  رهبران  و خارجی،  داخلی 
کسب می کنند،  کلیدی را  می کنند.آن ها پشتیبانی ذی نفعان 
منابع و اطاعات اساسی را فراهم می کنند، و موانع دسترسی به 
اهداف مطلوب را برطرف می سازند. عاوه بر این، ارتباطات و 
کتشاف  کارکنان و ذی نفعان، عملکرد برتر از ا همکاری با سایر 
ارتقای   ،)2009 همکاران،  و  )ایرلند  کارآفرینانه  فرصت های 
خاقیت در نزد پیروان و بهبود ظرفیت نوآوری را در پی دارند 

)چن، 2007(.
کار )گوپتا و همکاران،  با ایجاد هیجانات مثبت در محیط 
کارکنان  به  کارآفرین  رهبران  تیمی،  اعتماد  ایجاد  و   ،)200۴
مثال های  می دهند.  را  وظایف  انجام  به  باالتر  تعهد  شانس 
حس  افزایش  که  داده  نشان  فیسبوک  همچون  واقعی 
کارکنان، به ارتقا  ارزشمندی، برابری و ارزیابی بر اساس نتایج در 
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روحیه تیمی و عملکرد سازمانی می انجامد.لذا فرضیه بعدی 
اینگونه بیان می شود: 

روی  را  مثبتی  اثر  گروه،  و  اجتماع  ایجاد   :2-2 فرضیه 
گذارد نوآوری SME ها بجا می 

رهبران  آینده،  از  مطلوب  تصویری  بندی  فرمول  از طریق 
عدم اطمینان را مورد ارزیابی قرار می دهند )کوگلیستر، بریگام، 
از  گیری به سمت آینده و ایجاد تصویر مطلوب  200۴(. جهت 
و هدایت  کارکنان،  تمام  کردن  کلیدی در متحد  آینده، نقش 
دارند.  مطلوب  اهداف  راستای  در  شان  مشترک  های  تاش 
امکان  این  کارآفرین  رهبران  به  کارکنان،  نزد  در  اعتماد  ایجاد 
را داده تا روحیه تیمی را افزایش بدهند )بروگست و همکاران، 
یکدیگر  با  تا  شده  ترغیب  گروه  اعضای  همچنین   .)2012
همکاری الزم را انجام بدهند )گوپتا و همکاران، 200۴، هوانگ 
تقویت  برای  ابزاری  مشترک  دید  یک  لذا   .)201۴ همکاران،  و 
کارکنان تلقی می شود. لذا با فرضیه بعدی روبرو می  ارتباط بین 

شویم:
گروه سازی  گیری آتی، اثر مثبتی را روی  فرضیه 3- جهت 

گذارد. کوچک بجا می  کسب وکارهای خرد و  در 

2-3: روابط تعدیلی / واسطه ای
شایستگی  و  ها  قابلیت  قبلی،  های  پژوهش  از  مورد  چندین 
کارآفرینی منتهی به عملکرد بهتر را مورد تجزیه و  های رهبری و 
تحلیل قرار داده اند )بامیتازی، جونز، میچلمور، نیکولوپولوس، 
و  گوپتا  و موسا، 2017،  فونتانا  بریگام، 200۴،  کوگلیسر،   ،2015
و  ک  کوریا  ،2003 سیرمون،  هیت،  ایرلند،   ،200۴ همکاران، 
همکاران، 2015(.بر این اساس این یافته ها، شایستگی های 
را ممکن  آتی  بینی رخدادهای  کارآفرین، پیش  رهبران  فردی 
از  می کنند.  کمک  جدید  فرصت های  کشف  به  و  سازند  می 
کارآفرین، به آن  کارکردی رهبران  سوی دیگر، شایستگی های 
ها این امکان را داده تا روی پیروان تاثیربگذارند و الهام بخش 
تعریف  انداز  چشم  مطابق  ها  آن  ترتیب  بدین  باشند.  ها  آن 
این  بعدی  فرض  لذا  )باقری، 2017(.  کرد  شده عمل خواهند 
پیروان  بین  ایجاد جامعه  محور،  آینده  گیری  که جهت  است 
برای  بیشتری  فکری  چابکی  ترتیب  بدین  می کند.  تسهیل  را 
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کارآفرین پدید خواهد آمد. رهبران 
که  است  این  از  کی  حا تعدیلی  اثر 
از  پس  مدنظر،  مستقل  متغیر  از  انتقال 
متغیر  به سمت  میانجی،  متغیر  از  عبور 
وابسته جریان می یابد. به همین دلیل، 
آن  از  هم  غیرمستقیم  اثر  اسم  با  گاهًا 
دو  شامل  غیرمستقیم  اثر  می شود.  یاد 
بخش است، 1- از متغیر مستقل مدنظر 
به متغیر میانجی، 2- از متغیر میانجی به 
وابسته. در صورت وجود رابطه میانجی، 
نظر  از  لینک  دو  هر  که  رود  می  انتظار 
بر همین اساس،  آماری معنادار باشند. 

فرضیه ۴ ارائه می شود:
گیری آتی، تعدیل  فرضیه 4- جهت 
ایجاد  و  فکری،  چابکی  رابطه  کننده 

گروهی است حس تعامل 
تاش  به  نوآوری  فرایند  موفقیت 
های تیمی، و نیز فعالیت ها و مشخصات 
کارآفرینان بستگی دارد )رنکو و همکاران، 
اشاره  نکته  این  به   )2007( چن   .)2015
اعضای  به  کارآفرین  رهبران  که  می کند 
تیم قدرت الزم را می دهند تا با شناسایی 
ارزش  مسیر  در  حرکت  و  ها  چالش 
آفرینی، حل مساله را بهتر انجام بدهند. 
فعالیت های آنان منجر به تسهیل شبکه 
سازی و ارتباطات درون تیمی می شوند. 
و  یافته  افزایش  خاقیت  ترتیب  بدین 
این  در  می شود.  کنترل  اطمینان  عدم 
درون  کارآفرینی  فرهنگ  توسعه  حالت، 
می گیرد. قرار  بهتری  مسیر  در  سازمانی 
این فعالیت ها، تسهیل کننده فرهنگی با 
کثری خروجی از چابکی فکری  تولید حدا
و  چانگ  وو،  توضیح  مطابق  هستند. 
کننده  تعدیل  فعالیت ها   ،)2008( چن 

جمله  )از  انسانی  سرمایه  بین  رابطه 
چابکی فکری ( و نوآوری هستند.

دو  که  می دهد  نشان  فوق  توضیح 
از  چابکی  کننده  تسهیل  مهم،  کانال 
کارکنان در فرایند نوآوری  طریق EL برای 
برای  پایداری  مبنی  یکسو،  از  هستند. 
حال  در  محیط  یک  در  سازمان  تکامل 
شناسایی  با  می شود.  فراهم  تحول 
را  اطمینان  عدم   EL آتی،  گیری  جهت 
یکپارچه  عامل  عنوان  به  و  داده  کاهش 
کننده سازمان و توانایی ها عمل می کند.
ایجاد  با  کارآفرین  دیگر،رهبری  سوی  از 
فرهنگ سازمانی با ایجاد فضای مناسب 
و حامی انعطاف و سرعت، توسعه قابلیت 
کارکنان سازمان را  های دینامیک در نزد 
که  رود  می  انتظار  لذا  می دهد.  افزایش 
EL، رابطه بین چابکی فکری، و نوآوری 
برای  بعدی  فرضیه  لذا  بکند.  تعدیل  را 
بر  آتی  گیری  جهت  تعدیلی  اثر  بررسی 
رابطه بین چابکی ذهنی و نوآوری مطرح 

می شود.
گیری آتی، تعدیل  فرضیه 5- جهت 
و  فکری،  چابکی  بین  رابطه  کننده 
ُخرد  و  کوچک  کسب وکارهای  نوآوری 

است
نقش  به  راجع  زیر  فرضیه  ضمنًا 
بین  رابطه  در  گروه،  تشکیل  میانجی 
چابکی فکری و نوآوری مطرح می شود:

نقش  گروه،  تشکیل   -6 فرضیه 
تعدیلی در رابطه بین چابکی فکری، و 

نوآوری SME ها دارد.
دوره  یک  در  نوآوری  اجرای  برای 
مشخص )فرایند، محصول، بازاریابی، یا 
سازمانی، سانتوس رودریگز و همکاران، 

بینی  پیش  آینده  که  است  مهم   ،)2010
رخدادهای آتی باشیم. این موارد باید از 
طریق یک چشم انداز فرمول بندی شده 
افرادی  کارکنان  دربیایند.  نمایش  به 
که باید پیاده سازی چشم انداز  هستند 
رهبران  لذا  بکنند.  تضمین  را  خاقانه 
را  انگیزه  این  کارکنان  به  باید  کارآفرین 
و  را شناسایی  فرصت ها  دائمًا  تا  بدهند 
مطابق آن ها عمل بکنند، خاق باشند، 
باشند  چابک  تغییرات  با  انطباق  در  و 
)فونتانا و موسا، 2017(. رهبران از طریق 
ایجاد اعتماد و تعهد )هوانگ و همکاران، 
201۴( به پیروان این الهام بخشی را داده 
تا مطابق یک چشم انداز مشترک عمل 
بکنند. این حالت منجر به بهبود ظرفیت 
برای  نوآورانه  ایده های  ایجاد  و  نوآوری 
حل مسائل می شود )باقری، 2017(. لذا 
فرضیه بعدی به شرح زیر بیان می شود:

نقش  گروه،  تشکیل   -7 فرضیه 
گیری  جهت  بین  رابطه  در  میانجی 

آینده محور و نوآوری SME ها دارد
شکل 1 نشان دهنده مدل نظری، به 
این مدل  روی  از  است.  گرافیکی  صورت 
داخلی  های  انگیزه  که  هستیم  شاهد 
کارکنان، آن ها را در خلق اثرات مثبت بر 
ضمنًا  می کند.  تر  چابک   ،SME نوآوری 
بعد  دو  به  راجع  شده  پردازی  فرضیه 
جهت  یعنی  کارآفرینانه  رهبری  کلیدی 
فرض  گروه،  تشکیل  و  محور  آینده  گیری 
که آن ها چنین رابطه ای را با  این است 
ایجاد محیط مساعد برای چابکی نوآورانه 
کارکنان تعدیل می کنند. در نهایت، انتظار 
محور،  آینده  گیری  جهت  که  است  این 

روی تشکیل گروه تاثیرگذار باشد.
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