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کـــرده ایم و بـــا تکیه بـــر همت و  گذشـــته آغاز  کـــه از اواخر ســـال  ایـــن ترانـــه ایی هســـت 
تـــاش صنعتگران توانمند پتروشـــیمی، در ســـال تولید، پشـــتیبانی ها و مانـــع زدایی ها  

آن را فریـــاد می زنیم!
 امســـال، زمان به ثمر رســـیدن درختی است ریشـــه دار در وجود ارزشمند مردان و 
که در هشـــت ســـال دفاع مقدس دستاوردهای ســـال های پیش خود را با چنگ  زنانی 
گذشـــته  کرده انـــد و پس از پیـــروزی دراین میدان، این بار مصمم تر از  و دنـــدان حفـــظ 

کشـــور عزیزمان را بنا نهادند. بنیاد توســـعه صنعتی در 
کرد،  مجتمع هایی در ســـال 1399-1400 بـــا افتخار تقدیم ملت عزیزمـــان خواهیم 
که میوه شـــیرین بیـــش از نیم قـــرن خدمت به  نـــه حاصـــل 5 ســـال یا 10 ســـال تـــاش، 

اقتصاد ایران زمین اســـت.
گیریم تا در ســـال 1404 طرح های  کار  قـــول داده ایم در ســـال 1400 توان خـــود را به 
که در  باقیمانـــده از جهـــش دوم و جهـــش ســـوم را بـــه بهره بـــرداری برســـانیم و اینـــک 
اواخر دولت دوازدهم هســـتیم 17 طرح پتروشـــیمی با عنایت بـــه خداوند متعال آماده 

است. افتتاح 
در عین حال شـــرکت ملی صنایع پتروشـــیمی قرار اســـت پیش قراول شـــعار تولید، 
کشـــور باشـــد. و بـــا توجه بـــه اهتمام ویـــژه دولت در  پشـــتیبانی ها و مانـــع زدایی هـــا  در 
اجـــرای برنامه هفتم توســـعه در ســـال 1400 روند افتتاح طرح های باقیمانده را شـــتاب 

. بخشیم
کـــه دارای مزیت نســـبی اســـت، تأمین مواد  از امتیـــازات مهـــم صنعت پتروشـــیمی 
که بسیاری  گســـترش صنعت پتروشیمی ضمن این  کشـــور اســـت. با  اولیه آن در داخل 
کـــــشور بازمـــــی  از نیازهـــای داخلـــی رفع می شـــود، ارزش افزوده ماده خام نیز به داخل 

گردد و باعث رونق هر چه بــــیشتر اقتــــصاد می شـــود.
ک  تعییـــن قیمـــت خـــورا بـــه عنـــوان متولـــی  پتروشـــیمی  شـــرکت ملـــی صنایـــع 
محصوالت پتروشـــیمی و چتر حمایتی دولت، بســـیاری از فعالیت هـــا در زمینه صنایع 
گرفته اســـت و با توجه بـــه جذابیت هـــا و ویژگی های مثبتی  پاییـــن دســـتی را بر عهـــده 
گســـترش صنایـــع پایین  کـــه در ایـــن صنعـــت وجـــود دارد تحـــرک مناســـبی به رشـــد و 
کثر  کند. لیکن الزم اســـت راهبردها و راهکارهایی اندیشیده شود تا حدا دســـتی ایجاد 
ظرفیت هـــای ممکـــن در بخش صنایع تکمیلی به فعلیت رســـیده و در نتیجه توســـعه 

کشـــورمان به همراه داشـــته باشـــد. صنعتـــی و اقتصـــادی برای 
گفته نشـــانی از ســـالی ســـخت و پـــرکار و البته پردســـتاورد برای  همـــه مـــوارد پیش 
کنون می توان ســـال جهشی بزرگ  که از هم ا کشـــور اســـت. ســـالی  صنعت پتروشـــیمی 

بـــرای صنعت پتروشـــیمی نامش نهاد.
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افق ارتباط بین المللی باران؛ افق ارتباط بین المللی باران؛ 
پیمانکاری که در صنعت پیمانکاری که در صنعت 

پتروشیمی رشد کردپتروشیمی رشد کرد
یم میخانک بابایی گفت وگو - مر

داشـــتم فهرســـت برندگان جایزه تعالی صنعت 
گذشـــته را مرور می کردم  پتروشـــیمی در ســـال های 
که بـــه نام افـــق ارتبـــاط بین المللی باران رســـیدم. 
که جایزه تعهد  مجموعه ای آموزشـــی و پژوهشـــی 
کـــرده بـــود. بـــه عنـــوان یک  بـــه تعالـــی را دریافـــت 
که  کنجـــکاوی زیـــادی داشـــت  خبرنـــگار بـــرای مـــن 
کـــه پیمانکار آموزشـــی  دربـــاره مجموعـــه ای بدانم 
زبان هـــای خارجـــی صنعت پتروشـــیمی بـــوده و در 
کنار صنعت پتروشـــیمی رشـــد و شـــکوفایی داشته 

 . ست ا
افـــق  و  بنیانگـــذار  مدیرعامـــل  بیگـــی  مهـــدی 
ســـال  بیســـتمین  کـــه  بـــاران  بین المللـــی  ارتبـــاط 
کاری خود را می گذراند، ســـابقه 14 ســـال  فعالیـــت 
فعالیـــت بی وقفـــه در مناطـــق مختلف پتروشـــیمی 
کـــرده اســـت، چهـــره ای  را در رزومـــه بـــاران ثبـــت 

پرتالش و نـــوآور در صنعت آموزش زبان انگلیســـی 
کـــه ســـابقه ده ها جلســـه ســـخنرانی در  ســـازمانی 
کاری خـــود نیـــز  کارنامـــه  صنعـــت پتروشـــیمی را در 

دارد. 
مختلـــف  مناطـــق  در  بی وقفـــه  فعالیـــت 
عقـــد  جلســـات  در  همراهـــی  پتروشـــیمی،  
تخصصـــی،  شـــفاهی  ترجمـــه  فنـــی،  قراردادهـــای 
آمـــوزش زبـــان بـــا روش-هـــای مبتکرانـــه، هدایـــت 
مکاتبـــات خارجی واحدهـــای بازرگانـــی در صنعت 
پتروشـــیمی و همراهـــی در جلســـات تصمیم گیـــری 
و برنامه ریـــزی آموزشـــی بخشـــی از خدمـــات ایـــن 
اســـت.  کشـــور  پتروشـــیمی  صنعـــت  در  مجموعـــه 
در  بیگـــی،  مهـــدی  صبحت هـــای  از  بخشـــی  ایـــن 
خصوص صنعـــت پتروشـــیمی و پیشـــرفت های آن 
که در زیر می خوانید: گذشته اســـت  در ســـال های 

ارتبـاط  افـق  بفرماییـد  لطفـا 
بین المللـی بـاران چه هسـت و چه 

می کنـد؟ دنبـال  را  ماموریتـی 
مجموعـه ای آموزشـی و پژوهشـی در 
اسـت  خارجـی  زبان هـای  آمـوزش   زمینـه 
گذشـته حضـور فعـال  کـه در بیسـت سـال 
کشـور را داشـته  و موثـر در صنایـع پیشـرو 
طیـف  ارائـه  بـا  مسـیر  ایـن  در  اسـت. 

رشـد  زبـان،  آمـوزش  خدمـات  از  وسـیعی 
مکاتبـات  تسـهیل  صنایـع،  فنـی  دانـش 
بـرای تـدارکات خارجـی، تقویـت تعامـات 
را  تجـاری  کـرات  مذا و  خارجـی  بازرگانـی 

اسـت.  کـرده  دنبـال 
در ایـن مجموعـه نقشـه راه آموزشـی، 
کاربردی  پنـج مرحله  اسـت: آمـوزش زبـان 
تجـاری  زبـان  پایـه،  از  روزمـره  مکالمـات 

و بازرگانـی، زبـان تخصصـی و فنـی، زبـان 
و  بـازار  توسـعه  تیم هـای  بـرای  حرفـه ای 
توسـعه همکاری هـای بین المللی و نهایتا 
یادگیری مسـتمر مرتبط با توسـعه فردی. 

پتروشـیمی ها  بـا  بـاران  آشـنایی 
خـورد؟ رقـم  چگونـه 

دانشـگاه  در  کـه   1386 سـال  در 
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صنعتـی شـریف تدریـس می کـردم، مدیـر 
گـروه زبان هـای خارجـی دانشـگاه صنعتی 
شـرکت  بـه  را  بـاران  مجموعـه  شـریف 
کردنـد. باران  راهبـران پتروشـیمی معرفـی 
کارشناسی  در جلسات متعدد مدیریتی و 
مـورد ارزیابـی و نهایتـا هـم در ترکیـب تیـم 
پتروشـیمی  راهبـران  شـرکت  تخصصـی 
آقـای  بـا  تیـم  ایـن  مدیریـت  گرفـت.  قـرار 
آقـای مهنـدس عزیـزی  دکتـر مشـایخی و 
معرفـی  بـرای  فرصتـی  تیـم  ایـن  در  بـود. 
نگـرش جدیـد بـه آمـوزش زبـان در صنعت 

شـد.  فراهـم  پتروشـیمی 
دعـوت  بـه   1386 سـال  آذرمـاه  در 
جلسـه  ای  بندرامـام  پتروشـیمی  شـرکت 
امـور  کثـر مدیـران عامـل،  ا کـه  برگـزار شـد 
در  ماهشـهر  منطقـه  آمـوزش  و  اداری 
در  جلسـه  ایـن  داشـتند.  حضـور  جلسـه 
کنفرانس اصلی شـرکت پتروشـیمی  سـالن 
آقـای  میزبـان  و  شـد  برگـزار  بندرامـام 
مهندس نژادسـلیم بودند. در این جلسه 
تـا  گرفـت  قـرار  بـاران  اختیـار  در  فرصتـی 
نقشـه راه جدیـد آمـوزش زبـان در صنعـت 
کنیـم و بعـد هـم از چنـد سـایت  را مطـرح 

کنیـم.  بازدیـد  پتروشـیمی 
دوره  دو  پتروشـیمی  صنعـت  در 
کـه بـا اسـتقبال  اختصاصـی طراحـی شـد 
روبـرو شـد و سـالیان سـال در دو منطقـه 
اولیـن  شـد.  اجـرا  عسـلویه  و  ماهشـهر 
شـد  معرفـی   1386 سـال  در  کـه  دوره 
اختصـاری  کـه  بـود   BLC پیشـرفته  دوره 
Blended Language Learning بـود. ایـن 
نیمـه  دوره  اولیـن  زمـان  آن  در  کـه  دوره 
حضوری در صنعت پتروشـیمی محسوب 
مهنـدس  آقـای  پشـتیبانی  بـا  می شـد 
ماهشـهر  منطقـه  کارشـناس  و  عزیـزی 
آقـای مهنـدس بسـاق زاده به شـرکت های 

و  تندگویـان  شـهید  مـارون،  پتروشـیمی 
گردیـد.  معرفـی  رازی 

کـه  بـود  دوره ای  اولیـن   BLC دوره 
مبتنـی  الکترونیکـی  درسـی  محتـوای 
Self- خودآمـوزی  سیسـتم  و  ویدیـو  بـر 

کنـار یـک مربـی متخصـص  learning را در 
فراهـم می کـرد.  و مدیـران  کارکنـان  بـرای 
دوو  شـرکت  از  آمـوزش  ایـن  اولیـه  الگـوی 
محتـوای  و  بـود  شـده  گرفتـه   Daewoo
شـرکت  بـا  کـه  توافقـی  بـا  آن  درسـی 
کشـور بـه  Pearson انگلسـتان داشـتیم بـه 
صـورت انحصـاری وارد شـد. از مزیت های 
کمتریـن میـزان  کـه بـا  ایـن دوره ایـن بـود 
در  جلسـه  یـک  یعنـی  کاس،  در  حضـور 
پتروشـیمی  شـرکت های  کارکنـان  هفتـه، 
می توانسـتند در محیط شـرکت، در مسـیر 
تمرینـات  بـه  خانـه  تـا  شـرکت  رفت وآمـد 

بپردازنـد.  خـود 
 1391 سـال  در  کـه  دوره ای  دومیـن 
شـد  طراحـی  پتروشـیمی  صنعـت  در 
طراحـی  کـه  بـود  منحصربفـرد  دوره ای 
در  قبلـی  تجربیـات  نتیجـه  اسـاس  بـر  آن 
مصاحبه هـای  و  پتروشـیمی  صنعـت 
آمـوزش  و  اداری  امـور  بـا مدیـران  متعـدد 
SmartWay )مسـیر  گرفـت. دوره  صـورت 
ارائـه  کارگاهـی  جلسـه   66 در  هوشـمند( 
کاس  کارکنـان وارد  کـه  می شـد و زمانـی 
یـک  در  می کردنـد  احسـاس  می شـدند 
گرفته انـد و دیگـر راهـی  کارگاه واقعـی قـرار 
انگلیسـی  زبـان  کارگرفتـن  بـه  جـز  بـه 
تیـم  یـک  را  دوره  ایـن  طراحـی  ندارنـد. 
بـه مـدت 6 مـاه در موسسـه  نفـره  هفـت 
کـه مدیـر پـروژه  بـاران بـه عهـده داشـتند 
خانـم رشـیدی و مدیـر آمـوزش آقـای دکتـر 
جباری بودند. هر یک جلسـه از این دوره 
بـه یـک فعالیـت واقعـی زبـان مربـوط بـود 

کـه مجموعـا  ماننـد فـرودگاه، خریـد، سـفر 
کاربـردی مـورد نیـاز صنعـت  66 موضـوع 

می گرفـت.  بـر  در  را  پتروشـیمی 
سـال  از  کـه  پتروشـیمی  شـرکت های 
بـا  زبـان  آمـوزش  دوره   کنـون  تـا   1386
از  عبارتنـد  داشـته اند  بـاران  موسسـه 
مـارون،  امـام،  بنـدر  پتروشـیمی  شـرکت 
رازی،  آریاساسـول،  تندگویـان،  شـهید 
اقتصـادی  ویـژه  منطقـه  امیرکبیـر، 
خوزسـتان،  فجـر،  بوعلـی،  ماهشـهر، 
کارون و در منطقـه پـارس جنوبـی،  ارونـد، 
صنعـت کاران،  جـم  جـم،  پتروشـیمی 
کاویـان،  گـرس، مبیـن، نـوری،  پردیـس، زا
کرمانشاه،  مروارید، و پتروشیمی لرستان، 
پروپیلن جم، هلدینگ باختر و هلدینگ 
پتـرو فرهنـگ و هلدینـگ خلیـج فـارس و 
شـرکت صنایـع ملـی پتروشـیمی. اولین ها 
مـارون  پتروشـیمی  ماهشـهر  منطقـه  در 
منطقـه  در  و  بودنـد  تندگویـان  شـهید  و 

مبیـن.  پتروشـیمی  عسـلویه 

نیـاز  مهمتریـن  حاضـر  حـال  در 
آموزشـی منابع انسـانی شرکت های 
زبان هـای  حـوزه   در  را   پتروشـیمی 
انگلیسـی  زبـان  باالخـص  خارجـی 

می دانیـد؟  چـه 
گذشـته همیشـه بهتریـن  در سـنوات 
دانـش  جدیدتریـن  و  آموزشـی  دوره هـای 
فنی در شـرکت های پتروشیمی ارائه شده 
و از اسـاتید و تیم هـای تخصصـی در ایـن 
گرفتـه  شـده اسـت. در حـال  کمـک  زمینـه 
دوره هـای  در  حضـور  امـکان  کـه  حاضـر 
تخصصـی  و  فنـی  عمومـی،  بین المللـی 
شـده  فراهـم  پیـش  از  بیـش  مدیریتـی 
شـرکت ها  مدنظـر  گزینـه  بهتریـن  اسـت، 
بـرای  خـود   Readiness آمادگـی  افزایـش 
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اسـتفاده از ایـن فرصـت اسـتثنایی اسـت. 
را  گسـترده تری  فضـای  آنایـن،  فضـای 
بـرای بهره منـدی از دوره هـای آموزشـی و 
دانـش فنـی بین المللـی را از طریـق زبـان 
بین المللـی انگلیسـی در اختیـار شـرکت ها 
قـرار داده اسـت. بهره گیـری از ایـن فرصـت 
کـه  بیشـترین دغدغـه شـرکت هایی اسـت 

بـا آنهـا تعامـل داشـته ایم. 
از سـوی دیگـر، هدف گـذاری بسـیاری 
در  صرفه جویـی  بـرای  عامـل  مدیـران  از 
زمـان و بودجـه باعـث شـده از دوره هـای 
صـورت  خوبـی  خیلـی  اسـتقبال  آنایـن 
محدودیـت  بـدون  کـه  دوره هایـی  گیـرد. 
سـاعت  از  ج  خـار تـردد،  بـه  نیـاز  و  مـکان 
دلیـل  اسـت.  برگـزاری  قابـل  نیـز  کاری 
جهـت  آمـوزش،  شـیوه  ایـن  از  اسـتقبال 
و  بازرگانـی  واحدهـای  گسـترده  گیـری 
تعامـات  سـمت  بـه  خارجـی  تـدارکات 

اسـت.  بین المللـی  آنایـن 

مهمتریـن تفـاوت سـرویس دهی بـه 
مقابـل  در  پتروشـیمی  شـرکت های 
سـایر مشـتریان آمـوزش سـازمانی را 

می دانیـد؟ چـه 
ویژگـی  دو  پتروشـیمی  صنعـت  در 
دو  ایـن  درک  کـه  دارد  وجـود  کلیـدی 
کـرد. یکی  کمک  موضـوع بـه بـاران خیلـی 
سـرعت در عملیـات و دیگـری نـوآوری در 
گفـت دلیـل اینکـه  خدمـات. شـاید بتـوان 
پتروشـیمی  دوره هـای جدیـد در صنعـت 
گرفتنـد و رشـد خیلـی  مـورد اسـتقبال قـرار 
از خدمـات  کـه  بـود  ایـن  خوبـی داشـتند 
بـه  پتروشـیمی  صنعـت  در  نوآورانـه 
سـرعت اسـتقبال می شـد و مـورد حمایـت 

می گرفـت.  قـرار  ذیربـط  مجموعه هـای 
صنعـت  می دانیـد  کـه  همانطـور 
کشـور  پیشـرو  صنایـع  از  پتروشـیمی 
اسـتانداردها،  آخریـن  همیشـه  و  اسـت 
بـرای  را  توسـعه  مدل هـای  و  تجهیـزات 
خـود برمی گزینـد. این به این معنی اسـت 

پتروشـیمی  بـا شـرکت های  کـردن  کار  کـه 
یعنـی همیشـه بـه روز بـودن و پاسـخگوی 
 EFQM, ماننـد  باالیـی  سـطح  انتظـارات 
بـود.  بایـد   BSC  ،10015  OKRs، ISO
در  کـه  مدیریتـی  مدل هـای  جدیدتریـن 
شـرکت ها جاری می شـود و مدیران عامل 

می کننـد.  اسـقبال  بـاز  آغـوش  بـا  آنهـا  از 
فرایندهـای  پتروشـیمی  شـرکت های 
بـا  تعامـل  کـه  دارنـد  شـده ای  حسـاب 
بخش های مختلف پتروشیمی را تسهیل 
می کنـد. بـا توجه به پیشـرو بـودن صنعت 
کامـا فراینـد محـور،  پتروشـیمی و محیـط 
حمایتـی  پتروشـیمی  صنعـت  فرهنـگ 
اسـت و شـاید بهتـر باشـد بگویـم فرهنـگ 
گونه اسـت  کشـور این  صنعت پتروشـیمی 
کـه خدمـات سـطح باالیـی از شـما انتظـار 
دارد، از شـما حمایـت می کنـد و خونگـرم 
کاری  اسـت و نهایتـا بر اسـاس فرایندهـای 
و  حمایـت  دارد.  خروجـی  انتظـار  شـما  از 

کنـار هـم دیـده می شـود.  نظـارت در 
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شـرکت های  بـا  بـاران  کـه  زمانـی  در 
بـا  همـواره  می کنـد  کار  پتروشـیمی 
خارجـی  اسـاتید  بین المللـی،  معیارهـای 
و اسـتانداردهای روز مقایسـه و سـنجیده 
یاددهـی  فرصـت  یـک  امـر  ایـن  می شـود. 
- یادگیـری ارزشـمندی را بـرای مجموعـه 

اسـت.  کـرده  فراهـم  بـاران 
دوره  بـه  مربـوط  نمونـه  اخیرتریـن 
هـر  از  پیـش  کـه  بـود   19-Covid پاندمـی 
از  پتروشـیمی  مجموعه هـای  شـرکتی، 
دوره هـای آنایـن و غیرحضـوری و تلفنـی 
کردنـد و شـرایط برقـراری  بـاران اسـتقبال 
فراهـم  را  خدمـات  از  مجموعـه  ایـن 
آورنـد. نهایتـا آنچـه دسـتاورد ایـن سـرعت 
تمامـی  وقفـه  بـدون  برگـزاری  بـود،  عمـل 
دوره های آموزشـی در صنعت پتروشـیمی 
روحیـه  خاطـر  بـه  می کنـم  اضافـه  بـود. 
توانسـتیم  مـا  نـوآوری  و  داشـتن  سـرعت 
 Shut down بـدون حتـی یـک روز توقـف یـا
سراسـر  در  پتروشـیمی  زبـان  دوره هـای 

کنیـم.  اجـرا  را  کشـور 

گسـترده ی شـما  بـا توجـه بـه تجربـه  
در ارتبـاط با آمـوزش مدیران عامل، 
مدیران عامل پرمشغله پتروشیمی 

چطـور زبان یـاد می-گیرند؟ 
پتروشـیمی  صنعـت  عامـل  مدیـران 
بـاران هسـتند.  زبان آمـوزن  بهتریـن  جـزو 
از نـگاه مدیـران عامـل یادگیـری زبـان هـم 
بهتریـن  پـروژه  بـرای  اسـت.  پـروژه  یـک 
و  تعریـف می شـود  راه کار  بهتریـن  و  زمـان 
پیگیـری و اجـرا می شـود. از همـه مهم تـر، 
پـروژه،  فراینـد  کـردن  چـک  بـر  عـاوه 

دارد.  اهمیـت  هـم  پـروژه  خروجـی 
پرمشـغله  مدیـران  از  بعضـی 
و  تهـران  در  همزمـان  کـه  پتروشـیمی 

منطقـه عسـلویه یـا ماهشـهر تـردد دارنـد، 
بـا  کـه  را  بـاران  تلفنـی  دوره  هوشـمندانه 
اسـم TCP می شناسـند انتخـاب می کننـد 
در  بتواننـد  باشـند  موقعیتـی  هـر  در  کـه 
شـوند  حاضـر  تلفنـی  آمـوزش  جلسـه 
دقیقـه  بیسـت  از  بیشـتر  جلسـه  هـر  و 
درسـی  جلسـه  معمـوال  نمی کشـد.  طـول 
بعـد  بـه  شـب   10 سـاعت  از  را  خودشـان 
انتخـاب می کننـد. در 85 درصد جلسـات 
حاضـر  سـاعت  راس  خودشـان  درسـی 
تمرینـات  و  درس هـا  معمـوال  و  هسـتند 
خود را در مسـیر رفت و برگشـت از شـرکت، 
می دهنـد.  انجـام  هواپیمـا  یـا  و  فـرودگاه 
مدیـران عامـل خـود را بـه یادگیـری طبـق 
کـه می دهیـم مقیـد می کننـد و  برنامـه ای 
در  موفقیتشـان  باعـث  کاری  شـیوه  ایـن 

اسـت.  شـده  زبـان  یادگیـری 

چـه تفـاوت اساسـی و بنیادینی بین 
کار  فراینـد آشـنایی تـا شـروع انجـام 
پتروشـیمی  شـرکت  یـک  بـا  بـاران 
بـا  فراینـد  همیـن  طـی  مقابـل  در 
و  کسـب  دیگـر  حوزه هـای  فعـاالن 

می بینیـد؟ کار 
کـه شـرکت های پتروشـیمی  در زمانـی 
مـدل  می گیرنـد  کار  شـروع  بـه  تصمیـم 
بـه عنـوان مثـال  ذهنـی متفاوتـی دارنـد. 
که مدیر آمـوزش و مدیر امور اداری  زمانـی 
تصمیـم بـه راه انـدازی دوره آمـوزش زبـان 
منطقـه  شـرکت های  از  حتمـا  می گیرنـد 
کار بـا بـاران را  کـه قبـا سـابقه  پتروشـیمی 
دارنـد اسـتعام می کننـد و یـا در شـوراهای 
کـه دارند بازخورد عملکـرد باران  مشـترکی 
بعـد  اینکـه  جالب تـر  نکتـه  می گیرنـد.  را 
اسـتعام ها،  و  گزارش هـا  تمامـی  تهیـه  از 
مدیران عامل شـرکت ها شـخصا نقشه راه 

راهبـردی آمـوزش زبـان را چـک می کننـد 
تبییـن  بـاران  بـرای  را  آن  جلسـه ای  در  و 
می کننـد و بـه عنـوان یـک انتظـار شـفاف 
چـه  دقیقـا  بـاران  از  کـه  می کننـد  مطـرح 

می خواهنـد.  خروجـی ای 
شـرکت های  رفتـار  دیگـر  طـرف  از 
که بعد از یک  گونه اسـت  پتروشـیمی این 
مـدت همـکاری، مجموعه ما بـاور می کند 
تمامـی  در  و  اسـت  شـرکت  آن  از  بخشـی 
همـراه  را  خـود  دشـواری ها  و  موفقیت هـا 
از  نمونـه  عنـوان  بـه  می یابـد.  همـدل  و 
مجموعـه باران بـرای حضـور در دوره های 
EFQM بـا حضـور اسـاتید خارجـی دعـوت 
کنار مدیران ارشـد صنعت،  می شـود تا در 
مسـتقیم  طـور  بـه  مباحـث  بـا  نیـز  بـاران 
آشـنا شـود و در جلسـات درسـی آمـوزش 
کار  بـه  را  آن  موضوعـات  انگلیسـی  زبـان 
کـه بـرای  گیـرد. یکـی از بهتریـن افتخاراتـی 
بـاران اتفـاق افتـاد حضـور در جایـزه تعالـی 
توسـط  بـاران  بـود.  پتروشـیمی  صنعـت 
ارزیابـان ارشـد صنعت پتروشـیمی ارزیابی 
گواهینامه  شـد و در مراسـم جایزه تعالـی، 
که  کـرد. جایزه ای  تعهـد به تعالی دریافت 
باعـث شـد مصاحبـه امـروز شـکل بگیـرد. 

کـه بخواهیـد  نکتـه دیگـری هسـت 
بگوییـد؟

حضور در صنعت پتروشیمی سرمنشا 
شـرکت های  در  بـاران  فعالیـت  گسـترش 
کشـور  مختلـف  مناطـق  در  گاز  و  نفـت 
کـه ایـن موفقیـت را مدیـون اعتمـاد  شـد 
کشـور  پتروشـیمی  صنعـت  حمایـت  و 

 . هسـتیم

»رهبـری  کتـاب  جلـد  یـک  جلسـه  پایـان  در 
تغییر مثبت« و یک ترم دوره آموزشی غیرحضوری 

»استارلینگزسـیکرت« بـاران بـه بنـده هدیـه شـد.
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موسسه افق ارتباط بین المللی باران
گزارش - سید فواد نبوی

 "KLS" شیوه آموزشی باران
گروه باران برای به نتیجه رساندن زبان آموزان از علوم شناختی، 
بهره  زبان  روانشناسی  و  زبان شناسی شناختی، عصب شناسی 
تقویت  طریق  از  باران  انگلیسی  زبان  آموزش محوری  می برد. 
مهارت شنیدن شروع می شود و حول محور این مهارت، سایر 
مهارت ها تقویت می شود. اولویت بندی مهارت ها در باران بسته 

به شرایط و نیازهای یک زبان آموز چیده می شود.
شنیداری  مهارت  تقویت  بر  متمرکز  صرفًا  ابتدا  دوره  این 
فعال  زبان آموز  شنوایی  سیستم  شیوه  این  در  است.  زبان آموز 
گیری و یادگیری زبان به صورت سیستماتیک صورت  شده و فرا
کاری و عایق زبان آموز مهمترین ویژگی  می گیرد. درک شرایط 

این دوره است.

ویژگی های کلیدی:
کاما  ▪ فرآیند آموزش نقطه شروع و پایان مشخص دارد و 

هدفمند می باشد.
کردن فرامی گیرد. ▪ زبان آموز زبان را از طریق تجربه 

عاقمندی های  طبق  امکان  حد  تا  درس  محتوای   ▪
زبان آموز تهیه می شود.

با تلفظ و لهجه صحیح فرا  را  گان و جمات  ▪ زبان آموز واژ
می گیرد.  

گیری زبان آموز در این دوره زیاد است به گونه ای  ▪ سرعت فرا
که آموزش در حداقل زمان ممکن صورت می گیرد.

منابع تدریس:
کتاب های  از   )KLS( باران  گروه  اختصاصی  روش  اجرای  برای 
 OXFORD، مانند  دنیا  معتبر  انتشارات  در  که  مختلف 
استفاده  شده،  تهیه  و  چاپ    PEARSON و   CAMBRIDGE
گزینشی استفاده  می شود. تمامی مواد آموزش زبان، به صورت 
آموزشی  کتب  این  از  هیچکدام  به  محدود  باران  گروه  و  شده 

نیست.

کالس های تک نفره  ( )VIP( دوره  ویژه مدیران
ویژه مدیران(

دوره ی VIP برای تقویت قدرت شنیداری و گفت وشنود مدیران 

ماهنامه پیام پتروشیمی | شماره146 | مردادماه1400

8



اختصاصی  برنامه ریزی  با   VIP دوره ی دارد.  اهمیت  برایشان  کاربردی  و  کلیدی  مطالب  یادگیری  که  است  سازمان ها  عالی رتبه 
کاری مدیران ارشد  و انفرادی طبق اولویت ها و نیازهای یادگیری مدیران ارشد به صورت خصوصی برگزار می شود. درک شرایط 
گفت شنود صحیح به زبان  مهم ترین عامل برای تضمین نتیجه ی دوره ی VIP است. دوره VIP نتیجه گرا است و نتیجه نهایی، 

انگلیسی برای مدیران در جلسات و سفرهای خارجی است. 

مدت زمان دوره
و  است  جلسه  دو  هفته  در  جلسات  تعداد 
مدت زمان این دوره درمجموع 240 ساعت 

آموزشی است.
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)VIP( فرایند اجرایی برای دوره  زبان انگلیسی برای مدیران

توانایی های به دست آمده بعد از دوره:

کالس های دو تا چهار نفره( ( )CIP( دوره نیمه گروهی ویژه مدیران میانی
دوره ویژه CIP با هدف ارتقا سطح زبان عمومی مدیران میانی سازمان و به دنبال ورود به دوره بازرگانی و تجاری ارائه می شود. این 
گروهی را امکانپذیر  که انجام تمرینات به صورت  گروه های دو تا چهار نفره، و ویژه مدیران ارشد سازمان ها می باشد  دوره به صورت 
گذراندن دوره های عمومی و رسیدن به سطح مناسب وارد دوره  زبان تجاری شوند و یا  می  سازد. شرکت کنندگان می توانند پس از 

خود را برای شرکت در آزمون های معتبر بین المللی آماده نمایند.
مدت زمان دوره: تعداد جلسات در هفته دو جلسه است و مدت زمان این دوره درمجموع 240 ساعت آموزشی است.
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)CIP( فرایند اجرایی برای دوره های آموزشی مدیران ارشد
به  که  است  دقیقه   10-20 اینکار  زمان  مدت  سطح:  تعیین 

صورت شفاهی از طریق تلفن برگزاری می شود.
گرفته  نقشه ی راه )Road Map(: بر اساس نیازسنجی انجام 
با  برنامه منطبق  زبان آموزان مناسب ترین  واقعی  و خواسته ی 

نیازهای مطرح شده، طراحی و تنظیم می گردد.

کالس های شش تا ده نفره( دوره گروهی )
گروهی با هدف ارتقا سطح زبان عمومی ارائه می شود. این  دوره 
گروه های 7تا 10 نفره می باشد. شرکت کنندگان  دوره به صورت 
گذراندن دوره های عمومی و رسیدن به سطح  می توانند پس از 
مناسب وارد دوره  زبان تجاری شوند و یا خود را برای شرکت در 

آزمون های معتبر بین المللی آماده نمایند.
مدت زمان دوره:تعداد جلسات در هفته دو جلسه است و 

مدت زمان این دوره درمجموع 240 ساعت آموزشی است.
فرایند اجرایی برای دوره های آموزشی گروهی:

تعیین سطح: مدت زمان اینکار 20-10 دقیقه است که به صورت 
شفاهی از طریق تلفن برگزاری می شود.

گرفته  نقشه ی راه )Road Map(: بر اساس نیازسنجی انجام 
با  برنامه منطبق  زبان آموزان مناسب ترین  واقعی  و خواسته ی 

نیازهای مطرح شده، طراحی و تنظیم می گردد.
برای  مراقب  بهترین  آموزشی ،  هدایت گر  تیم  دوره :  اجرای 
که با هم انتخاب  رساندن زبان آموزان محترم به اهدافی است 
هوشمند  و  علمی  مکانیزم  از  برخورداری  با  تیم  این  کرده اند. 
خود، این مسیر را مراقبت می کند و مسیری هموار را پیش روی 

زبان آموزان قرار می دهد.

دوره های  از  بعد  آمده  دست  به  توانایی های 
نیمه گروهی و گروهی:

)TCP( آموزش زبان انگلیسی از طریق تلفن
این دوره در سال 1382 توسط این مجموعه طراحی شده است 
که شامل 26 ترم 10 جلسه ای می باشد و مختص زبان آموزانی 
انگلیسی  زبان  به  خود  مکالمات  تقویت  به  عاقمند  که  است 
کاس  مانند یک  کردن  این دوره فرصت صحبت  هستند. در 
سطح  از  دوره  این  می شود.  داده  زبان آموزان  به  خصوصی 
مبتدی تا پیشرفته برگزار می شود. نکته طایی این متد انعطاف 
کاس است. زبان آموزان می توانند از  پذیری آن در زمان برگزاری 

کنند.  کاس خود را تعیین  ساعت 7 صبح تا 11 شب زمان 
تلفن  طریق  از  انگلیسی  زبان  آموزش  برای  اجرایی  فرایند 

)TCP(
پس از ثبت نام در دوره TCP، به صورت تلفنی تعیین سطح شما 
انجام می شود و بر اساس زمان مناسب با شرایط شما، برنامه 
تعداد جلسات درسی دو جلسه بیست  تنظیم می گردد.  دوره 
که به تمرین مکالمه اختصاص دارد.  دقیقه ای در هفته است 
گزارش پیشرفت برای شما همراه با مواد درسی  بعد از هر تماس 

جلسه بعد ارسال می شود.

توانایی های به دست آمده بعد از دوره:
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استارلینگز  غیرحضوری  دوره 
 Starling’s( سیکرت 

)Secret
این دوره از اشتیاق درونی افراد به عنوان 
می کند.  استفاده  یادگیری  برای  اهرمی 
نیز  زبان آموزان  خود  برای  دوره  نتایج 
مسیر  دوره،  این  در  است.  شگفت انگیز 
درک  براساس  زبان آموز  هر  یادگیری 
عاقه مندی ها  یادگیری،  مختصات 
برنامه ای  با  وی  یادگیری  نیازهای  و 
منسجم و منظم طراحی و اجرا می شود. 

که با صرف حداقل زمان و هزینه، بیشترین میزان  گونه ای طراحی شده است  کمبود وقت و دغدغه زیاد افراد این دوره به  با توجه به 
بهره وری و خروجی دریافت  شود.

فرآیند اجرایی دوره دوره غیرحضوری استارلینگز سیکرت
تعیین سطح افراد و درک مختصات یادگیری به صورت تلفنی صورت می گیرد. سپس ویدئوهای دوره مرحله به مرحله با راهنمایی 
هدایتگر )پشتیبان( در اختیار شما قرار می گیرد. مواد درسی مناسب سطح خود شما برنامه ریزی شده و هر هفته هدایتگر آموزشی 

یادگیری و موفقیت شما را پیگیری می کند و همچنین هر هفته ارزیابی و راهنمایی صورت می گیرد.

توانایی های به دست آمده بعد از دوره:
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لیست مشتریان
گروه هدفنام سازمان/ شرکتردیف

گاز پتروشیمی و صنعت نفت و 

مدیرانشرکت ملی صنایع پتروشیمی1

کارشناسانپتروشیمی بندرامام2 مدیران/سرپرستان/ 

مدیران/سرپرستانپتروشیمی رازی3

مدیرانپتروشیمی نوری4

کاویان5 مدیران/کارشناسانپتروشیمی 

مدیران/کارشناسان/خانوادهپتروشیمی جم6

مدیران/کارشناسانپتروشیمی مهر7

مدیران/کارشناسانپتروشیمی پردیس8

مدیران/سرپرستانپتروشیمی شهید تندگویان9

کارشناسانپتروشیمی بوعلی10

مدیران/سرپرستان/کارشناسانپتروشیمی امیرکبیر11

مدیرانپتروشیمی فناوران12
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گروه هدفنام سازمان/ شرکتردیف

مدیرانپتروشیمی خوزستان13

مدیران/کارشناسانپتروشیمی مبین14

مدیران/کارشناسانپتروشیمی لرستان15

گرس16 مدیران/کارشناسانپتروشیمی زا

مدیران/کارشناسانپتروشیمی مارون17

مدیرانپتروشیمی فجر18

مدیرانمنطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر19

مدیران/سرپرستانسازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس20

21OIEC مدیران/کارشناسانشرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت

گاز پارس جنوبی22 مدیران/سرپرستانمجتمع 

گاز فجر جم23 مدیران/سرپرستانپاالیش 

گاز ایران24 مدیران ارشدشرکت انتقال 

بانک و موسسات مالی و سرمایه گذاری

مدیرانبانک توسعه تعاون25

مدیران/کارشناسانبانک صنعت و معدن26

مدیرانبانک سپه27

کشاورزی28 مدیران/سرپرستان/کارشناسانکارگزاری بانک 

مدیرانبانک مسکن29

کشاورزی30 مدیرانبانک 

مدیرانبانک پارسیان31

مدیران/کارشناسانبانک تجارت32

مدیرانبانک ملی33

مدیرانبانک توسعه صادرات34

مدیران/کارشناسانبانک ملت35

گذاری غدیر36 مدیران/کارشناسانشرکت سرمایه 

گذاری مسکن37 مدیران ارشدشرکت سرمایه 

کز و سازمان ها وزارتخانه ها، مرا

کسین خوزستان38 مدیران/سرپرستانفوالد ا

گسترش و نوسازی صنایع ایران39 مدیران/کارشناسانسازمان 

مدیران/کارشناسانسازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران40

مدیران/سرپرستانشرکت خدمات انفورماتیک41

مدیران/کارشناسانسازمان تامین اجتماعی42
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گروه هدفنام سازمان/ شرکتردیف

مدیرانسازمان بنادر و دریانوردی43

مدیرانراه آهن جمهوری اسامی ایران44

مدیرانهولدینگ خلیج فارس45

مدیران/کارشناسانسازمان صدا و سیما46

مدیران/کارشناسانسازمان حسابرسی47

ح های صنعتی48 مدیرانسازمان مدیریت طر

مدیرانگمرک جمهوری اسامی ایران49

مدیران/کارشناسانصندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران 50

کشاورزی51 مدیران/کارشناسانصندوق حمایت از محصوالت 

مدیرانشرکت آذین خودرو52

مدیرانقطعات خودرو یاپکو53

پیمانکارآموزشمرکز آموزش بازرگانی54

کز و سازمان ها وزارتخانه ها، مرا

مدیرانفوالد خوزستان55

کارشناسانشرکت سهامي ذوب آهن اصفهان56 مدیران/سرپرستان/ 

مدیران/سرپرستانسازمان توسعه و نوسازی صنایع و معادن ایران)ایمیدرو(57

مدیرانتاراز58

مدیران/کارشناسانفوالد ایران59

کاشان60 مدیران/کارشناسان/خانوادهفوالد امیرکبیر 

مدیران/کارشناسانفوالد مبارکه اصفهان61

گرس مس سازان62 مدیران/کارشناسانمجتمع معدنی زا

مدیران/سرپرستانمجتمع معادن سنگ آهن سیرجان63

گهر64 گل  کارشناسانتوسعه آهن و فوالد و 

مدیران/سرپرستان/کارشناسانمس سر چشمه65

شرکت معدنی و صنعتی چادرملو66

مدیران

گهر67 گل  مدیران/کارشناسانشرکت معدنی و صنعتی 

مدیران/کارشناسانشرکت فوالد خوزستان68

مدیران/کارشناسانشرکت آلومیناي ایران69

کسین خوزستان70 مدیران/کارشناسانفوالد ا

مدیرانگروه صنعتی برنز71

گلگهر72 مدیران/کارشناسانتوسعه و آهن آالت 
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جهان پتروشیمی

که صنعـــت شـــیمیایی و پتروشـــیمی آفریقای  انتظـــار مـــی رود 
جنوبـــی در طـــول دهه هـــای آینـــده ســـاالنه بـــه میـــزان 2 تـــا 
کنـــد، ایـــن رشـــد شـــامل بخـــش تولیـــد مـــواد  4 درصـــد رشـــد 

شـــیمیایی تخصصـــی نیـــز خواهـــد بـــود. 
کـــه انتظـــار مـــی رود بخـــش مهمی از این رشـــد،  در حالـــی 
بـــه  بـــه خصـــوص در بخـــش تولیـــد محصـــوالت پتروشـــیمی، 
کارایـــی عملیاتـــی باشـــد، امـــا بـــه نظر  دلیـــل نـــوآوری و بهبـــود 
می رســـد افزایش تقاضا بـــرای صنایع تولیدکننـــده محصوالتی 
کـــه به مصـــرف نهایـــی می رســـند، مانند رنـــگ و روغـــن و انواع 
پوشـــش ها، خودروســـازی، معدن و صنعت ســـاختمان سازی 
کارخانه های  که بخش مهمـــی از تولیدات داخلی پاالیشـــگاه و 
کنند، دلیل اصلی رشـــد  تولید مواد شـــیمیایی را اســـتفاده می 

این صنعـــت در ســـال های آنی باشـــند.

کـــه تقاضا بـــرای محصوالت   عـــاوه بر ایـــن انتظار مـــی رود 
کند، به دلیـــل اینکه  افزودنـــی بـــه انواع ســـوخت افزایش پیـــدا 
که  ک در آفریقـــای جنوبـــی-  مقـــررات مربـــوط بـــه ســـوخت پـــا
تولید ســـوخت های حاوی ســـولفور را تا انـــدازه 10 پی. پی. ام. 
کند- از ســـال 2017 تاثیر خـــود را بر میـــزان تولید  اجبـــاری مـــی 
گذاشـــته و از ایـــن بـــه بعـــد هـــم  ســـوخت های بـــدون ســـولفور 

گذاشـــت. خواهد 
آفریقـــای  مقـــررات جدیـــد دولـــت  اســـاس  بـــر   همچنیـــن 
کـــه تحـــت عنـــوان »برنامـــه ســـفید دولـــت در مـــورد  جنوبـــی 
انرژی های تجدیدپذیر« شـــناخته می شـــود و این برنامه تولید 
گیگاوات در ســـاعت انرژی از منابع تجدیدپذیر  ســـاالنه 10 هزار 
کـــه ســـهم منابع  کنـــد، پیـــش بینـــی می شـــود  را اجبـــاری مـــی 
انـــرژی تجدیدپذیر در ایـــن صنعت افزایش یابـــد -منابع اصلی 
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تولیـــد انرژی های تجدیدپذیـــر عبارتند از بیومـــاس، باد، انرژی 
کوچک. خورشـــیدی و انـــرژی آبـــی در مقیـــاس 

کـــه انتظار مـــی رود در طول ســـال های آتی با   ایـــن قوانین 
کـــه تولید  جدیـــت دنبال شـــود همچنین مســـتلزم این اســـت 
ســـوخت های دیزلی حتمًا شـــامل پنج درصد ترکیب بیودیزل، 

و اتانـــول حـــاوی حداقل بیـــن 2 تا 10 درصد بیواتانول باشـــد.
کشـــاورزی  که بخش   در واقـــع اســـتراتژی اصلی این اســـت 
کـــه توســـعه اقتصـــادی آنها قبًا بـــه دلیل  و ســـایر بخش هایـــی 
حضور سیســـتم آپارتایـــد مغفول مانـــده بود، مـــورد توجه ویژه 

گیرد. قرار 
کـــه تولید   دولـــت آفریقـــای جنوبـــی همچنیـــن قصـــد دارد 
داخلـــی محصـــوالت دارویـــی را توســـعه دهـــد، ایـــن بخشـــی از 
که مواد  کارخانه هایی اســـت  برنامـــه دولت برای توســـعه تولید 

کنند. اولیـــه را بـــرای صنایـــع داروســـازی فراهم مـــی 
کـــه   البتـــه نبایـــد ایـــن نکتـــه را از نظـــر دور داشـــته باشـــیم 
صنعت پتروشـــیمی و مواد شـــیمیایی آفریقـــای جنوبی به رغم 
که در مـــورد آینـــده آن وجود  همـــه موفقیت هـــا و خـــوش بینی 

دارد بـــا چالش هـــای فراوانـــی نیز روبروســـت.
کـــه این صنعـــت با آن   در ایـــن میـــان مهمتریـــن چالشـــی 
کمبـــود  کلـــی و  کمبـــود مهنـــدس بـــه صـــورت  مواجـــه اســـت 
مهنـــدس شـــیمی به صـــورت خاص اســـت. در حـــال حاضر، از 
هـــر 2.104 نفـــر جمعیت آفریقای جنوبی تنهـــا یک نفر مهندس 
کل مهندسان  می شـــود و مهندسان شـــیمی تقریبًا 10 درصد از 

کشـــور را تشـــکیل می دهند. حرفـــه ای در ایـــن 
کشـــورهای در حال  کار بقیه  گـــر این نســـبت را بـــا نیـــروی   ا
کـــه از هر 200  کنیم   کره جنوبی مقایســـه  توســـعه مانند هنـــد و 
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نفـــر جمعیـــت به طور متوســـط یـــک نفر 
کـــه از نیروی  مهنـــدس اســـت، تصویری 
کار آفریقای جنوبی در بخش مهندســـی 
بـــه  شـــیمی  مهندســـی  خصـــوص  بـــه  و 
دســـت مـــی آیـــد بســـیار چالـــش برانگیـــز 

. ست ا
که در ایـــن صنعت   چالـــش دیگـــری 
بســـیار جدی اســـت، این واقعیت است 
مـــواد  و  پتروشـــیمی  صنعـــت  هنـــوز  کـــه 

شـــیمیایی آفریقـــای جنوبـــی به شـــدت 
که  به واردات مواد اولیه وابســـته اســـت، 
ایـــن امر نیز بـــه نوبه خود بـــه تعرفه های 
و  دارد  بســـتگی  بین المللـــی  گمرکـــی 
که حاشـــیه ســـود تولید  باعث می شـــود 
شـــدت  بـــه  صنعـــت  ایـــن  در  کننـــدگان 

یابد. کاهـــش 
کیـــد روز افـــزون بر   عـــاوه بر ایـــن، تا
گازهـــای آالینده، به  کاهـــش تولید  روی 

گازی و ضایعات  خصـــوص آالینده هـــای 
که هر دو به شـــدت بـــرای محیط  مایـــع 
باعـــث  هســـتند،  ک  خطرنـــا زیســـت 
که آفریقـــای جنوبی بـــا چالش  می شـــود 
مهـــم دیگری مواجه باشـــد؛ به خصوص 
کشـــور  که اســـاس تولید ســـوخت در این 
ایـــن  دو  هـــر  کـــه  اســـت  زغال ســـنگ 
زیـــادی  بـــه میـــزان بســـیار  را  آالینده هـــا 

کند. تولیـــد مـــی 
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گفتـــه شـــد  کـــه قبـــًا نیـــز   همانطـــور 
تقریبا حدود 40 درصد از عرضه ســـوخت 
در آفریقـــای جنوبـــی از زغـــال ســـنگ به 
کل  دســـت می آید و بیش از 95 درصد از 
بـــرق مـــورد اســـتفاده جمعیـــت آفریقای 
جنوبـــی از زغال ســـنگ تولید می شـــود. 
کتشـــافات اخیر در زمینه  که ا گرچه  ا
کشـــور در  گاز شـــیل در بخـــش جنوبـــی 
کتشـــاف ذخایر  کارو و همچنین ا حـــوزه 

در  طبیعـــی  گاز  از  گســـترده ای  بســـیار 
صحـــرای آفریقـــای جنوبـــی، به خصوص 
در موزامبیـــک و آنگـــوال، ممکـــن اســـت 
صحنـــه بـــازی را بـــه نفـــع اقتصـــاد آفریقا 
کـــه  ایـــن  خصـــوص  بـــه  دهـــد.  تغییـــر 
کشـــور اول است  آفریقای جنوبی جزو 10 
گازهای شـــیل آن بـــه صورت  کـــه ذخایر 
فنی و تکنیکی قابل اســـتحصال اســـت.

 یکـــی دیگـــر از تهدیدهـــای نوظهـــور 

آفریقـــای  پتروشـــیمی  صنعـــت  بـــرای 
منبـــع حیاتـــی دیگـــر  یـــک  بـــه  جنوبـــی 
جنوبـــی  آفریقـــای  آب.  اســـت:  وابســـته 
کـــه  کشـــوری اســـت  همـــواره یکـــی از 30 
کم آبی در آن بســـیار  مســـئله خشـــکی و 
جـــدی بـــوده اســـت و نیـــاز به اســـتفاده 
بهینـــه و صرفه جویـــی در مصرف آب هر 

از پیـــش نمایـــان می شـــود.  بیـــش  روز 
زیـــر  از  برخـــی  شـــدید  وابســـتگی 
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بخش هـــای صنعـــت پتروشـــیمی بـــه آب، به خصـــوص صنعت 
گفـــت  تـــوان  مـــی  کـــه  اســـت  دالیلـــی  از  یکـــی  کاغـــذ،  تولیـــد 
آفریقـــای  پتروشـــیمی  صنعـــت  بـــرای  را  جـــدی  چالش هـــای 

داشـــت. خواهـــد  همـــراه  بـــه  جنوبـــی 
کـــه یکـــی از چالش هـــای   ضمـــن اینکـــه فرامـــوش نکنیـــم 
کـــه آینـــده صنعـــت پتروشـــیمی آفریقـــای جنوبـــی را نیز  اصلـــی 
که ایـــن صنعت تحت  تهدیـــد می کند این واقعیت مهم اســـت 
گرایـــی« بنیان نهاده  گرایی و حمایت  فلســـفه آپارتایـــدی »انزوا

که هنوز هم سایه ســـنگین آن بر ســـر این صنعت  شـــده اســـت 
مشـــاهده می شـــود و مانـــع از حضـــور ایـــن صنعـــت در صحنـــه 

رقابت هـــای بین المللی شـــده اســـت.
جنوبـــی  آفریقـــای  پتروشـــیمی  صنعـــت  کـــه  آنجایـــی  از   
بخشـــی از بـــازار جهانـــی صنعـــت پتروشـــیمی اســـت، بـــرای بقا 
کـــه در صحنـــه رقابت های  و ادامـــه فعالیـــت چـــاره ای جـــز این 
بیـــن المللی حضور داشـــته باشـــد نـــدارد. صنایـــع داخلی این 
کنـــون به خوبی توانســـته اند تقاضـــای داخلی این  که تا کشـــور 
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کنند  کشـــور برای محصوالت شیمیایی و پتروشـــیمی را برآورده 
بیـــش از ایـــن نمـــی توانند بدون حضـــور در بازارهـــای جهانی و 
کار خود امیدوار  کســـب و  بین المللی به آینده درخشـــانی برای 

. شند با
رژیم  انهدام  با  که  گذشته  سال   25 حدود  در  گرچه  ا  
جنوبی  آفریقای  مردم  کثریت  ا به  قدرت  انتقال  و  آپارتایدی 
توانسته است به خوبی خود را با قوانین جدید جهانی تطبیق 
دهد و حضور خود را تا حد بسیار زیادی در صحنه رقابت های 

که یکی از نقاط  بین المللی، به خصوص در صنعت پتروشیمی 
کشور است، را پررنگ نماید. قوت اقتصادی این 

درهای ترقی بـــه روی صنعت پتروشـــیمی آفریقای جنوبی 
کاالها و محصوالت پتروشـــیمی  بـــاز اســـت و واردات و صادرات 
و شـــیمیایی فرصـــت همکاری هـــای جدید بین المللـــی را برای 
ایـــن صنعـــت فراهم می کنـــد تا آهســـته و پیوســـته این صنعت 
را به ســـوی حضور موفـــِق مـــداوم و پایدار در بازارهـــای جهانی 

شود. رهنمون 
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پاندمی کووید-19 نگرش 
ما را به صنعت پتروشیمی 

دگرگون کرده است؛ چگونه؟
مقاالت

گیـــری مهـــم بوده اســـت، اما  • مدیریـــت کوتـــاه مـــدت بـــرای مدیریـــت عرضـــه مـــواد شـــیمیایی در طـــول همه 
روندهـــای بلندمـــدت نیـــز بـــه همان انـــدازه مهم هســـتند.

کمتر قابل اعتماد است. • تجزیه و تحلیل روند به دلیل افزایش فراوانی شوک های جهانی 
• صنایع شیمیایی باید دید وسیع تری نسبت به تاب آوری داشته باشند.
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ثابت  اعتقادات  از  بسیاری  کووید-19 
ارزش  زنجیره های  کرده،  متاشی  را 
به  را  دولت ها  است،  کرده  متزلزل  را 
رفتارهای  از  و بسیاری  کرده  وادار  اقدام 
در  است.  گذاشته  کنار  را  مصرف کننده 
دولتها  و  مشاغل  بحران،  اول  ماه های 
شناسایی  و  مردم  از  حفاظت  بر  منطقًا 
عمیق  شوک  از  بهبودی  مراحل 
تمرکز  اجتماعی  و  اقتصادی  بهداشتی، 

کردند.
از طریق همه اینها و در تاش برای 
سراسر  در  کاالها  بودن  دسترس  در 
)و سایر صنایع  اقتصاد، مواد شیمیایی 
تولیدی( توجه زیادی به درک تأثیر همه 
گیری بر سهام )به عنوان مثال مدیریت 
با  مطابقت  برای  تولید  محل  یا  حجم 
مثال  عنوان  )به  جریان  و  تقاضا(  تغییر 
تضمین  برای  تأمین  مسیرهای  تغییر 
واسطه ها(  یا  مصرفی  کاالهای  عرضه 

مبذول داشتند.
برای  مدت  کوتاه  یا  فوری  تمرکز 
انعطاف  با  جریان ها  و  سهام  مدیریت 
پذیری  انعطاف  افزایش  و  باال  پذیری 
گرفت. با این وجود،  کاال صورت  اقتصاد 
به همان اندازه مهم است که روند عمیق 
تر را از دست ندهیم. این فرایندهای پویا 
و  می دهند  شکل  را  تجاری  بخش های 
استراتژی های تجاری میان مدت و بلند 
مدت را تحت تأثیر قرار می دهند. آیا آنها 
چه  به  و  اند  گرفته  قرار  تأثیر  تحت  نیز 
هستند  موقتی  تغییرات  این  آیا  طریق؟ 
که برای چندین  یا حتی ساختارهایی را 
شیمیایی  صنایع  فعالیت های  از  دهه 
داد؟  خواهند  تغییر  اند  کرده  حمایت 

روندها  هم  هنوز  آیا  است،  چنین  گر  ا و 
یا  برنامه ریزی  قطعیت  می توانند 
که  را  مدت  طوالنی  سرمایه گذاری های 

کنند؟ قبا استفاده می کردند، تضمین 
که  می دهیم  نشان  گزارش  این  در 
چشم  در  تری  عمیق  تغییرات  چگونه 
تکامل  حال  در  صنعت  روندهای  انداز 
ارزیابی  باعث  امر  این  چرا  و  است 
شده  ایجاد  مدیریتی  شیوه های  مجدد 

می شود.

پتروشیمی  صنعت  به  نگرش 
چونه تغییر کرده است؟

پیشرفته  و  شیمیایی  مواد  صنعت 
و  مدت  طوالنی  روندهای  تأثیر  تحت 
الگوی  مانند  است،  گرفته  شکل  پایدار 
فناوری ها،  تکاملی  روند  اولیه،  مواد 
که مرکز ثقل  سرمایه گذاری های افزایشی 
کرده  صنعت را به مناطق جدید منتقل 
می  متعادل  را  اقتصادی  چرخه های  و 

کند. 
تعهدات  و  تصمیمات  صنعت  این 
سال ها  نه  و  دهه ها  برای  را  استراتژیکی 
می گیرد و شامل ارزیابی دقیق روندهای 
هنگام  مثال  عنوان  )به  است  مربوطه 
برنامه ریزی سرمایه گذاری در دارایی ها، 
 ،REACH اجرای مقررات بنیادی مانند
تغییر  ایجاد  یا  بندی؛  بسته  ضایعات  یا 
در  تغییری  هرگونه  سیکلی(.  تجارت  در 
در  بسزایی  تأثیر  اصلی  بخش  روندهای 

میزان موفقیت این شرط ها دارد.
کثر این روندها سال ها  که ا در حالی 
قابل مشاهده بوده اند، سرعت پذیرش 
اینها  که  سریع برای بسیاری و مقیاسی 

کووید-19  کوتاهی پس از  در مدت بسیار 
در  است.  توجه  قابل  رسند،  می  آن  به 
اینجا مجموعه ای از قابل مشاهده ترین 
از  برخی  است.  آمده  اخیر  تغییرات 
شرکت  استراتژیست های  ناچار  به  آنها 
و  راه ها  نقشه  تعدیل  برای  را  شیمیایی 
چالش  به  خود  استراتژیک  برنامه های 

کشید. خواهند 
1. تغییر شدید به سمت مصرف پایدار

سرعت  به  کننده  مصرف  ترجیحات 
محیط  با  سازگار  خریدهای  سمت  به 
زیست، پایدار و اخاقی تغییر یافته است 
 FMCG تولیدکنندگان  کنش های  وا و 
)کاالهای مصرفی سریع در حال حرکت( 
کرده است.  را به طور چشمگیری تسریع 
توجهی  قابل  مشارکتهای  نیازمند  اینها 

در صنایع شیمیایی است. 
که  می دهد  نشان  اخیر  تحقیقات 
درصد   60 حدود  کووید-19  پاندمی 
تا  کرد  وادار  را  کنندگان  مصرف  از 
عادت های خرید خود را فورًا تغییر دهند 
کنندگان  و تقریبًا 90 درصد از این مصرف 
بحران  از  پس  تغییرات  به  که  می گویند 

پایبند خواهند بود. 
به  تعهد  با  کننده  مصرف  صنایع 
و  بازیافتی  محتویات  درصد  افزایش 
تأمین  زنجیره های  در  زیست  بر  مبتنی 
خود، با این ترجیحات سازگار می شوند. 
برنامه های  تعیین  با  گذاران  سیاست 
انتظارات  این  بلندپروازانه  مدت  بلند 

کنند.  کنندگان را برطرف می  مصرف 
اروپا  کمیسیون  مثال،  عنوان  به 
دی  انتشار  کاهش  هدف  دارد  قصد 
کربن تا سال 2030  را از 40 درصد  کسید  ا
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به 55 درصد افزایش دهد و بهبود اقتصادی اروپا پس از پاندمی 
کند.  متمرکز  کارآمد  منابع  با  اقتصادی  سمت  به  را  کووید-19 
ضمن اینکه مقررات و مشوق های جدیدی برای دستیابی به این 

هدف معرفی می شود.
2. کاهش جهانی شدن در حال وقوع است

حرکت به سمت زنجیره های ارزش منطقه ای و محلی به دلیل 
نگرانی مشتریان صنعتی و سیاستمداران نسبت به زنجیره های 
کاالهای مهم ایجاد شده است.  تأمین غیرشفاف و سخت برای 
تولید  برای  گذاری  سرمایه  مشوق های  و  صنعتی  سیاست های 
سرمایه  برنامه های  در  تا  است  کرده  مجبور  را  شرکت ها  داخلی، 

کنند. گذاری خود تجدید نظر 
3. تغییر ساختاری در صنایع کلیدی مشتریان

توسط  که  خودرو(  مثال  عنوان  )به  کلیدی  صنایع  دگرگونی 
بخش مواد شیمیایی تأمین می شود به طرز چشمگیری تسریع 
شده  ایجاد  دولت  سوی  از  بیشتری  انگیزه های  است،  شده 
معمولی  موتورهای  با  خودروهای  فروش   ،2020 سال  در  است. 
که  دیزل و بنزین شاهد شدیدترین افت در تاریخ بود، در حالی 
کووید-19  به شیوع  معافیت های مالیاتی و تخفیف های مربوط 

به فروش خودروهای برقی دامن زد. 
چین به خرید خودروهای برقی یارانه می دهد و اتحادیه اروپا 
مشوق های  با  الکترونیکی  خودروهای  خرید  سمت  به  حرکت  از 
بازار  برابر   2/5 میزان  )به  کند  می  حمایت  دالری  میلیارد   91
خودروهای برقی موجود در اتحادیه اروپا(. بر این اساس، فروش 
شد.  برابر  سه  ماه   12 از  کمتر  در  باتری  به  مجهز  خودروهای 
الکترونیکی  حرکت  عطف  نقطه  که  دارند  اذعان  تولیدکنندگان 
رسیده  بود  شده  ریزی  برنامه  ابتدا  در  که  آنچه  از  سریعتر  بسیار 
است و تعمیرات اساسی خود را به سرعت به مدل های جایگزین 
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کنند.  منتقل می 
این  الزم،  تأمین  زنجیره  نظر  از 
از  بسیاری  محصوالت  سبد  تغییرات 
یک  در  را  شیمیایی  مواد  تولیدکنندگان 
قبلی  شده  فرض  زمانی  افق  چهارم 

افزایش داده است.
4. تجدید ساختار سبدهای تجاری 
تنها به طور موقت به حالت تعلیق 

درآمده است
شاهد  زیاد  احتمال  به   2021 سال 
شرکت های  تملک  و  ادغام  افزایش 
خواهد  آینده  ماه های  در  پتروشیمی 
سبد  یک  ارزش  کووید-19  زیرا  بود، 
برابر  می دهد.چندین  نشان  را  متعادل 
مواد  فرعی  بخشهای  در  گذاری  ارزش 
یا  تغذیه،  داروسازی،  مانند  شیمیایی 
همه  »وقفه  طریق  از  پوششها  و  رنگها 
گیر« باال باقی مانده است و فعالیت های 
در   2021 سال  اول  ماهه  سه  در  معامله 

حال افزایش است.
5. اتخاذ اجباری مدلهای کار از راه دور
و  پذیرتر  انعطاف  کاری  برنامه های 
تبدیل  جدید  هنجار  یک  به  دیجیتالی 
شده است و منجر به باز شدن به سمت 
عملکردها،  از  بسیاری  در  اتوماسیون 
شده  توسعه  و  تحقیق  و  تولید  جمله  از 
مقیاس  در  دور  راه  از  کار  گرچه  ا است. 
پذیر  امکان  شیمیایی  صنایع  در  بزرگ 
کارمندان  همه  برای  تقریبًا  اما  نبود، 
اداری به یک هنجار تبدیل شده است.

 73 که  می دهد  نشان  تحقیقات   
کار در خانه لذت  کارکنان از  کل  درصد از 
دارند  قصد  آنان  درصد   35 و  برند  می 
کار  خانه  در  بار  یک  ای  هفته  حداقل 
که توسط ابر، ابزارهای دیجیتالی  کنند، 
نیروی  می شود.  فعال  اتوماسیون  و 
به عاوه  راه دور،  از  نظارت  کم،  انسانی 
امکان  که  جدید  کاری  نوبت  مدل های 

در  کند،  می  فراهم  را  گذاری  فاصله 
گیاهان و آزمایشگاهها نیز موثر بوده و به 

گسترش است. سرعت در حال 
صنعت  شرکت های  در  تحقیقات 
باعث  کووید-19  که  داد  نشان  فرآیند 
در  گذاری  سرمایه  برای  گامی  ایجاد 
 64 و  است  شده  صنعتی  خودمختاری 
سال  تا  دارند  انتظار  شرکت ها  از  درصد 
2030 عملیات اولیه خودگردان را مستقر 
منابع  برای  دیجیتالی  تحقیقات  کنند.  
بیشتر نوآوری استفاده شود. در نتیجه، 
در  آینده  کار  نیروی  توانایی  مشخصات 
و مواد پیشرفته  صنعت مواد شیمیایی 
است  ممکن  که  آنچه  از  سریعتر  بسیار 
این  و  کند  می  تغییر  می شود،  تصور 
آموزشی  برنامه های  که  می شود  باعث 
کمک  برای  و شرکت  دانشگاه  در سطح 
فوری  روند  تغییرات  این  در  حرکت  به 

ایجاد شود.

نمودار1-چگونهیکشوکمانندکووید-19روندهایکلیدیرادرکوتاهمدتوبلندمدتتغییرمیدهد

ماهنامه پیام پتروشیمی  ||  شماره146  ||   مردادماه1400

27



منابع انسانی

که در مقایسه با ساعات  کار می کنند  کارگران صنعت پتروشیمی اتحادیه اروپا به طور متوسط 3۹ ساعت در هفته   
 کارکنان پاره 

ً
کاری بقیه کارکنان که 3۸ ساعت در هفته است، یک ساعت بیشتر است. دلیل این اختالف اندک عمدتا

وقتی هستند که در صنعت پتروشیمی کار می کنند.

ساعات کــــــاری و توازن ساعات کــــــاری و توازن 
- زنـــــــــــــــــــــــدگی  - زنـــــــــــــــــــــــدگی کـــــــــــار کـــــــــــار
در صنعت پتروشیمیدر صنعت پتروشیمی

مانند سایر بخش های صنعتی در 28 کشور 
عضو اتحادیه اروپا در صنعت پتروشیمی نیز 
مردان نسبت به زنان ساعات بیشتری را به 
کنند ) نمودار 1(.  کار می  صورت متوسط 
گر به اندازه های  گرچه الزم به ذکر است که ا ا
در  زنان  کنیم،  توجه  کار  محل  مختلف 
متوسط  صورت  به  پتروشیمی  صنعت 

بیش از زنان در سایر بخش های صنعتی در 
کار می کنند،  کشورهای عضو اتحادیه اروپا 
بیشترین اختاف مربوط به محل های کار 

دارای اندازه متوسط است.
طور  به  را  کاری  زمان  ترجیحات  گر  ا  
کشور عضو اتحادیه اروپا با  متوسط با 28 
کنیم اختاف  صنعت پتروشیمی مقایسه 

نمودار   ( ندارد  وجود  نظر  این  از  فاحشی 
ترجیح  که  کارمندانی  نسبت  گرچه  ا  ،)2
در  کنند  کار  را  کمتری  ساعات  می دهند 
مقایسه با متوسط 28 کشور عضو اتحادیه 
در  درصد   35  ( است  باالتر  اندکی  اروپا 

مقایسه با 31 درصد(.
در  که  مردانی  برای  اختاف  این   

ماهنامه پیام پتروشیمی | شماره146 | مردادماه1400

28



کار می کنند  کار متوسط و بزرگ  محل های 
 41 ترتیب  به  تعداد  این  از  است.  بیشتر 
ترجیح  که  گفتند  درصد   40 و  درصد 
می دهند ساعات کمتری کار کنند، که این 
اعداد در مقایسه با اعداد 31 درصد و 34 
درصد به طور متوسط در که 28 کشور عضو 

اتحادیه اروپا قابل توجه است.
در  که  کارمندانی  نسبت  برعکس،   
می دهند  ترجیح  کوچک  کار  محل های 
در  کاری  ساعات  متوسط  اندازه  به  که 
 ( کنند  کار  اروپا  اتحادیه  عضو  کشورهای 
در  کارمندان  از  بیشتر  خیلی  درصد(   65
و  درصد(   56  ( متوسط  کار  محل های 

محل های کار بزرگ ) 46 درصد( است.
کار  که  می دهد  نشان   3 نمودار   
کردن در زمانهای غیر معمول ) مانند آخر 
کاری یا در شبها(  هفته ها، بعد از شیفت 
کار به طور  در همه اندازه های محل های 
کشورهای  از متوسط  کمتر  توجهی  قابل 
بین  در  گرچه  ا است.  اروپا  اتحادیه  عضو 
کار اختاف  سایزهای مختلف محل های 

جنسیتی نیز دیده می شود.
کوچک،  که در شرکت های   در حالی 
بیشتر محتمل است که زنان در شرکت های 
کوچک بیش از مردان در ساعات غیرمعمول 
کنند، در شرکت های متوسط و بزرگ  کار 
که مردان در  احتمال بیشتری وجود دارد 

ساعات غیرمعمول کار کنند.
کاری اختافات   از نظر ناظم ساعات 
متوسط  و  پتروشیمی  صنعت  بین 
است  کمتر  اروپا  اتحادیه  عضو  کشورهای 
صنعت  در  کلی  طور  به   .)4 )نمودار 
پتروشیمی کارکنان - و به ویژه زنان-  از نظر 
نظم ساعات کاری بهتر از متوسط اتحادیه 

یعنی  کاری  ساعات  نظم  هستند،  اروپا 
کردن در هر روز در ساعات مشابه و در  کار 

ساعات مشابه در طول هفته.
 از این نظر اختافاتی از نظر سایز محل 
گرچه زنان در شرکت های  کار وجود دارد، ا
نظم  زیاد  احتمال  به  متوسط  و  کوچک 
مردان  به  نسبت  بهتری  کاری  ساعات 
دارند، در شرکت های بزرگی نسبت برعکس 

است.
کار- که توازن  نمودار 5 نشان می دهد 
کاری  ساعات  بین  تعادل  یعنی   ( زندگی 

فعالیت های  یا  خانواده  با  که  ساعاتی  و 
اجتماعی می گذرد( در صنعت پتروشیمی 
عضو  کشورهای  متوسط  با  مقایسه  در 

اتحادیه اروپا بهتر است.
عضو  کشورهای  متوسط  همانند 
نیز  پتروشیمی  صنعت  در  اروپا  اتحادیه 
کمتری  توازن  زنان  با  مقایسه  در  مردان 
کنند.  گزارش می  کار و زندگی خود  را بین 
اختاف  بیشترین  شاخص  این  مورد  در 
مربوط به شرکت های بزرگ است جایی که 
در حدود یک چهارم مردان از توازن ضعیف 

نمودار1-متوسطساعاتکاری،بهتفکیکجنسیتواندازهمحلکار

نمودار۲-ترجیحاتزمانکاری،بهتفکیکجنسیتواندازهمحلکار
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کار و زندگی خود ناالن هستند در مقایسه با 
زنان که تنها 4 درصد آنها معتقدند که توازن 

کافی بین کار و زندگی آنها وجود ندارد.
که در شرکت های  این در حالی است 
کوچک زنان بیش از مردان توازن ضعیف 

بین کار و زندگی خود را گزارش کرده اند.

کار گروهی
برای  جایگزینی  عنوان  به  گروهی  کار 
مدل های سازماندهی کار بر اساس سطوح 
کار پیشنهاد شده است. از  باالی تقسیم 
گزینه های متنوعی  گروهی  کار  که  آنجایی 
کند، می  از انواع فعالیت ها را منعکس می 
تواند اشکال مختلفی نیز داشته باشد. انواع 
گروهی می تواند با استفاده از  کار  مختلف 
گرفتن میزان  شاخص EWCS و با در نظر 

استقال تیم ها شناسایی شوند.
 کار گروهی با اختاف اندکی در صنعت 
با متوسط  ) 71%( در مقایسه  پتروشیمی 
اتحادیه اروپا ) 62%( موفق تر بوده است ) 

نمودار 6(.

نمودار۳-شاخصکاردرساعاتغیرمعمول)EU۲8=100(،بهتفکیکجنسیتواندازهمحلکار

نمودار۴-شاخصنظمساعاتکاری)EU۲8=100(،بهتفکیکجنسیتواندازهمحلکار

نمودار۵-ضعفوتوازنکار-زندگی،بهتفکیکجنسیتواندازهمحلکار نمودار۶-کارگروهیواستقاللتیمی،بهتفکیکطبقهشغلی

 این اختاف بیش از همه مربوط به کار گروهی بدون استقال 
است، چون رقم گزارش شده آن برای صنعت پتروشیمی 30 درصد 

و برای متوسط کشورهای عضو اتحادیه اروپا 24 درصد است.

 کارکنان بخش اداری صنعت پتروشیمی احتمال بیشتری دارد 
کنند )26 درصد(، یا اینکه در  کار  که بتوانند با استقال در یک تیم 

مقایسه با کارکنان یدی ) 21 درصد( استقال داشته باشند.

ماهنامه پیام پتروشیمی | شماره146 | مردادماه1400

30



تاثیر عوامل اختالل زای بلندمدت تاثیر عوامل اختالل زای بلندمدت 
بر نوآوری در صنعت پتروشیمی بر نوآوری در صنعت پتروشیمی 

سرمایه گذاری

که   در مقاله ای تحت عنوان »دهه پیشرو: آماده شدن برای آینده غیرقابل پیش بینی در صنعت پتروشیمی جهان« 
که بر اساس  ح شده بود  در سال 2۰1۰ منتشر شده بود سناریوهای مختلفی درمورد صنعت پتروشیمی جهان مطر

کرد.  َبرروند تغییر می 
َ
آنها آینده این صنعت بر اساس چند ا

دولت«  »دخالت های  و  انرژی«  »کارایی 
آن  در  که  بودند  َاَبرروندهایی  مهم ترین 
شده  سناریوسازی  آنها  اساس  بر  زمان 
گرچه آنچه که پیش بینی نشده بود  بود. ا
ظهور ایاالت متحده آمریکا به عنوان یک 
رقابت  و  ک  کم هزینه خورا کننده  تولید 
در  عمده  تغییر  دو  این  بود.  چین  با  آن 
این  شدت  و  ماهیت  اخیر  سال های 
قرار  تاثیر  تحت  شدت  به  را  َبرروندها 

َ
ا

داده اند.
 در سال 2020 میادی، مانند سال 
پتروشیمی  صنعت  سرنوشت   ،2010
روی  ناپذیر  اجتناب  صورت  به  جهان 

گره زده  بازارهای نهایی  میزان تقاضا در 
شده است )نمودار 1(، سایر عوامل موثر 
ک های  عبارتند از: نوسانات قیمت خورا

و  مقرراتی  و  تجاری  موانع  کلیدی، 
پایداری.

کار  به  منجر  پایداری  احتمااًل 

نمودار1-عملکردوتغییراتدربازارهاینهاییتاثیربسیارواضحیبررویسرنوشت
منبع: Deloitte analysisنوآوریدراینصنعتخواهدداشت
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تولید  در  بازیافتی  مواد  بیشتر  بکارگیری 
استفاده  میزان  و  موجود  محصوالت 
خواهد  پذیر  تجدید  ک های  خورا از 
که  رود  می  انتظار  مشابه  طور  به  شد. 
از  توجهی  قابل  سهم  برقی  خودروهای 
اختصاص  خود  به  را  خودروسازی  بازار 
دهند، میزان تقاضا برای خودرو را تحت 

تاثیر قرار دهند.
گذار  که سناریوهای  حتی همان طور 
نفت  آن  در  که  دنیایی  هم  هنوز  انرژی 
استفاده  مورد  مسلط  سوخت  عنوان  به 
قرار می گیرد را به عنوان سناریوی اصلی 
که میزان  کرده اند، انتظار می رود  معرفی 
انرژی های  و  طبیعی  گاز  برای  تقاضا 
توجهی  قابل  صورت  به  پذیر  تجدید 

کند. افزایش پیدا 
عاوه بر این، ترکیب جمعیتی نیز در 
قابل  طور  به  امر  این  و  است  تغییر  حال 

صنعت  در  مهارتی  شکاف  از  توجهی 
پتروشیمی را تحت تاثیر قرار می دهد. 

توجهی  قابل  بخش  که  شرایطی  در 
در  توسعه  و  تحقیق  استعدادهای  از 
می شوند  بازنشسته  آتی  دهه های  طول 
همچنان  نیز  مهاجرتی  قوانین  و 
محدودیت های زیادی را برای مهاجران 
پتروشیمی  صنعت  کنند،  می  ایجاد 
انسانی  نیروی  بود  خواهد  قادر  چگونه 
توسعه  کند،  استخدام  را  خود  موردنیاز 
را  خود  نیاز  مورد  استعداد های  و  یابد 
که  است  مهمی  سوال  این  کند،  تربیت 
برای  پتروشیمی  بزرگ  شرکت های  کثر  ا

پاسخ به آن دچار چالش شده اند.
بخش  ما  که  می شود  باعث  این   
مورد  متفاوت  صورت  به  را  پتروشیمی 
تجزیه و تحلیل قرار دهیم تا به این ترتیب 
کنیم.  چشم اندازی برای نوآوری طراحی 

در  که  زیر  زیربخش های  اساس  این  بر 
به  می کنند  فعالیت  پتروشیمی  صنعت 
اصلی  عوامل  عنوان  به  متمایز  صورت 
قرار  دقیق  بررسی  مورد  صنعت  توسعه 
تحلیل  این  در  نیز  نوآوری  که  اند  گرفته 
زیر  این  است،  گرفته  قرار  استفاده  مورد 

بخش ها عبارتند از:
شرکت های  طبیعی:  مالکان 
ک های  پتروشیمی که یا دسترسی به خورا
مالک  خود  یا  دارند  قیمت  ارزان 
ک های ارزان قیمت هستند و تمرکز  خورا
هزینه های  کاهش  روی  بر  زیادی  بسیار 

عملیاتی دارند،
شرکت هایی  متمایز:  کاالهای 
از  متنوعی  گروه های  تولیدکننده  که 
مانند  هستند،  مختلف  دوران های 
ک در دسترس  محصوالت، بازارها و خورا
میزان  اساس  بر  مختلفی  طبقات  در  که 
طبقه بندی  تولیدی  محصوالت  و  تمایز 

می شوند.
راه حل ارائه دهندگان: شرکت هایی 
فروش  روی  بر  آنها  اصلی  تمرکز  که 
طراحی  اساس  بر  که  است  رویکردهایی 
ریزی  برنامه  مهندسی  و  سیستم  سطح 

شده اند.
از لحاظ چگونگی شدت  این بخش 
محصوالت  ارزش  و  توسعه  و  تحقیق 
همچنین  و  آنها  نوآورانه  جدید 
که  استفاده  مورد  و  جدید  فناوری های 
کرده اند با هم فرق  در طول سال ها تغییر 

دارند ) نمودار 2(.
طول  در  پیمانکاران  مثال  طور  به 
مربوط  هزینه های  گذشته  سال های 
به  نسبت  را  خود  توسعه  و  تحقیق  به 

نمودار۲-شدتتحقیقوتوسعهونسبتهایناملموس،۲00۴-۲018

نمودار۳-بهترینبخشهایصنعتپتروشیمیبراساسعملکرد،ازسال۲00۴تا۲018

Deloitte analysis based on data extracted from S&P Cap IQ :منبع
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که  اند  نداده  کاهش  شان  درآمدهای 
این نشان دهنده تمرکز پایدار و مداوم بر 
دلیل  به  که  است  ارزشی  و  نوآوری  روی 
محصوالت و فناوری های اختراعی آنها به 

دست آمده است.
که  بخش هایی  ما  گزارش  این  در   
دارای نرخ عملکرد بسیار باالیی هستند 
که بیشترین  را مورد بررسی قرار می دهیم 
ارزش را به دلیل نوآوری در پروسه تولیدی 

خود به دست آورده اند ) نمودار 3(
است  این  از  کی  حا ما  تحلیل های   
دارای  پتروشیمی  شرکت  چند  تنها  که 
که  هستند  مناسبی  بسیار  عملکرد 

ارزش  متناسب  طور  به  اند  توانسته 
اختراعی  محصوالت  از  را  باالیی  بسیار 
خود  نوآورانه  فن آوری های  همچنین  و 
هزینه  که  شرکتهایی  کنند،  استحصال 
تحقیق و توسعه آنها نیز کاهش پیدا کرده 

است ) نمودار 4(.
ســـنتی  معیار هـــای  حالیکـــه  در 
ســـنجش نـــوآوری مانند شـــدت تحقیق 
خوبـــی  بینـــش  تواننـــد  مـــی  توســـعه  و 
نســـبت به عملکـــرد نوآوری شـــرکت های 
پتروشیمی به ما بدهند، اما این معیارها 
اساســـًا مدل های تجاری موجودرا تحت 
پوشـــش قرار می دهند و بـــرای مدل های 

کارایـــی ندارنـــد، بنابراین  تجـــاری آینـــده 
شـــرکتهای پتروشـــیمی بایـــد بـــه دنبـــال 
راهکاری برای ســـنجش عملکـــرد خود بر 
اســـاس مدل های تجاری جدید باشـــند 

)نمـــودار 5(.
که   هیچ معیـــار دقیقی وجود نـــدارد 
بتوانـــد به صـــورت موثری میـــزان نوآوری 
در شـــرکت های پتروشـــیمی را بســـنجد، 
بـــر این اســـاس شـــرکت های پتروشـــیمی 
مـــی تواند عوامل موثـــر چندگانه بر میزان 
نوآوری شـــرکت را مـــورد ارزیابی قرار دهند 
کمـــی و هـــم بـــه صورت  هـــم بـــه صـــورت 

. کیفی
از  دیلویت  شرکت  ارزیابی   
زیر  سطح  در  نوآوری  استراتژی های 
شرکت های  که  می دهد  نشان  بخش ها 
پتروشیمی دارای عملکرد بسیار مناسب 
زیر  از  توانسته  که  هستند  آنهایی 
کار خود را  کسب و  بخش های مربوط به 
تحقق  منظور  به  متفاوتی  مسیرهای  در 

ارزش باالتر حاصل از نوآوری قرار دهند.

نمودار۴-شدتتحقیقوتوسعهدرمقایسهباسایرنسبتهایغیرملموس،ازسال۲00۴
تا۲سال۲018

نمودار۵-معیارهایارزیابینوآوری-امروزوآینده

معیار نوآوری مدل های تجاری موجود مدل های تجاری آینده

تعداد محصوالت/ فرآیندهایی که از فناوری های 
دیجیتالی پیشرفته استفاده می کنند

ابزارهای دیجیتالی از پیش تعیین شده نوآوری دیجیتال یکی از زمینه های تمرکز است

کت استراتژیک سطح نوآوری باز و شرا
کت های بر  محصوالت و فرآیندهای اندک یا شرا

پایه بخش های مختلف
کز دارای عملکرد بهتر گسترده، شامل مرا

توانایی همسان سازی بازخورد مشتریان برای 
محصوالت جدید

تجدید نظرهای ساده و بازخورد
بازخوردهای مربوط به زمان واقعی از طریق 

ابزارهای مدیریت مشتری

سطح حمایت: ساختار و فرایندها برای اعمال 
نوآوری

از حمایت های رسمی تا حمایت های مالی محدود
حمایت های قوی از رهبری شامل بودجه های الزم 

برای آموزش رسمی
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نوآوری پاشنه آشیل نوآوری پاشنه آشیل 
توافقنامه سبز در توافقنامه سبز در 
اتحادیه اروپااتحادیه اروپا

محیط زیست

ترین،  آالینده  از  یکی  پتروشیمی  و  تولید محصوالت شیمیایی 
انرژی برترین و منابع برترین بخش های اقتصادی است و ارتباط 
بسیار نزدیک و مستقیمی با سایر بخش ها و فرآیندهای انرژی بر 
سرمایه  کنون  تا اروپا  پتروشیمی  صنعت  که  حالی  در  دارد. 
آنها  تولید  بهبود  برای  تولیدی  کارخانه های  در  کانی  گذاری 
گذار سبز و دیجیتالی هنوز نیازمند سرمایه  داشته است، مرحله 

گذاری های بسیار بیشتر در این بخش است.1
ک تر و جدید نه تنها می   فرایندها و فناوری های صنعتی پا
کاهش اثرات مخرب این صنعت بر محیط زیست کمک  تواند به 
کاهش دهد، رقابت پذیری در بازار  کند بلکه می تواند هزینه ها را 
را بهبود بخشد و بازارهای جدیدی را برای صنعت پتروشیمی 

پایدار اروپا به وجود آورد.

1. EEA, Industrial pollution in Europe; State of the environment and outlook report, 2020.
2. The hydrogen strategy for a climate-neutral Europe underlines the need for demand-side support measures, and for an 
uptake of renewable hydrogen in specific end-use sectors such as the chemical sector. Such quotas or minimum shares could 
also be considered for other renewable fuels such as bio methane. COM301 )2020( .

کارایی انرژی بایستی همگام با اولویت مهم صنعت   افزایش 
پتروشیمی در زمینه تولید سبز محصوالت پتروشیمی و همچنین 
که از هیدروژن تجدیدپذیر به دست می آید  سوخت های پایدار 
که از مراحل زیستی به دست آمده  و همچنین تولید بیومتان، 
کند.2 است، می تواند نقش مهمی را در پایداری منابع انرژی ایفا 
داده ها،  ابر  اشیا،  اینترنت  مانند   - دیجیتال  فناوری های   
هوش مصنوعی، سنسورهای هوشمند و رباتیک- نیز می توانند 
کردن فرایندهای تولید ایفا  به نوبه خود نقش مهمی را در سبز 

کنند.
می تواند  پتروشیمی  صنعت  در  نوآوری ها  این  بر  عاوه   
کاهش اثرات  راه حل های پایداری را، در همه زیر بخش ها، برای 

مخرب محیط زیستی در فرآیندهای تولیدی به وجود آورد.
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کند نوآوری در مدل های  که فناوری ایفا می   عاوه بر نقشی 
گذار سبز  تجاری نیز می تواند به عنوان یکی از عوامل مهم در 
مواد  این  مصرف  بخش  چه  و  تولیدی  بخش  چه  صنعت، 
تولید  از  حرکت  برای  که  فرصت هایی  کند.  ایجاد  شیمیایی، 
مواد  عنوان  به  شیمیایی  مواد  از  استفاده  سمت  به  سنتی 
شیمیایی خدماتی3 وجود دارد می بایستی مورد استفاده قرار 

کار شود.  گیرد و روی بهبود آنها نیز 
بهینه  را  مهارت  از  استفاده  توانند  می  نوآوری ها  نوع  این 
کارایی منابع را در طول دوره زندگی آنها تضمین  کنند و  سازی 
فعالیت  نیز  و  مکان  پایه  بر  نوآوری های  اینکه  ضمن  نمایند، 
توسعه ها  این  گرفت.  نظر  در  بایستی  نیز  را  کوچک  بنگاه های 
اتحادیه  مالی  سیستم  کا  و  مالیات4،  سیستم  توسط  بایستی 
تولید  از  بتوانند  بدین وسیله  تا  گیرند  قرار  اروپا، مورد حمایت 
نیز  زیست  محیط  به  که  پایداری  شیمیایی  مواد  از  استفاده  و 

کنند. آسیب نمی زنند حمایت 

نوآوری در تولید صنعتی
کمیسیون اروپا5 از برنامه های تحقیق و توسعه از طریق استفاده 

کرد: از ابزارهای مالی حمایت خواهد 
کاربردهای  برای  پیشرفته  مواد  در  توسعه  و  تحقیق   □
پیشرفته در بخش های انرژی، ساختمان سازی، خودروسازی، 
کشاورزی و محصوالت الکترونیکی به منظور حرکت  بهداشت، 

گذار دیجیتالی و سبز؛ به سمت 
و  مواد  تولید  فرآیندهای  بکارگیری  و  توسعه  تحقیق،   □
داشته  کمتری  کربن  محتوای  هم  که  شیمیایی  محصوالت 

کنند؛ کمتری به محیط زیست وارد  باشند و هم آسیب 
□  تحقیق و توسعه در مورد مدل های تجاری نوآورانه6 مانند 

3. ‘Chemicals as a service’ includes chemicals leasing but also the leasing of services such as logistics, development of specif-
ic chemical processes and applications, and waste management
4. Finance taxonomy; Regulation (EU) 2020/852 of the European Parliament and of the Council of 18 June 2020 on the 
establishment of a framework to facilitate sustainable investment, and amending Regulation (EU) 2019/2088. The Commis-
sion will adopt delegated acts to specify technical screening criteria for how and when economic activities can qualify as 
environmentally sustainable
5. European Commission 
6. innovative business models
7. performance-based business model
8. green and digital transition
9. critical chemicals

مدل تجاری بر مبنای عملکرد7 به منظور تضمین استفاده بهینه 
و  ضایعات  سازی  حداقل  و  منابع  سایر  و  شیمیایی  مواد  از  تر 

آالینده ها؛
در  درگیر  کار  نیروی  مهارت  ارتقای  نیز  و  مهارت  تجدید   □
تولید و استفاده از مواد شیمیایی به منظور حرکت به سمت گذار 

سبز و دیجیتال8؛
□ دسترسی به تامین مالی پرریسک به ویژه برای بنگاه های 

کوچک و استارت آپ ها؛
سمت  به  حرکت  که  زیرساخت هایی  تقویت  و  توسعه   □
استفاده، حمل و نقل و ذخیره سازی الکتریسیته را برای منابع 
انرژی تجدیدپذیر، که نسبت به کربن خنثی هستند، برای تولید 

مواد شیمیایی امکان پذیر می سازد؛
به  موجود  فناوری های  فعلی  بهره برداری  نرخ  افزایش   □
ابر داده ها، هوش  اشیا،  اینترنت  تولیدی مانند  اهداف  منظور 

مصنوعی، خودکارسازی، سنسورهای هوشمند و رباتیک.

تقویت استقالل استراتژیک باز اتحادیه اروپا
بسیار  عرضه  زنجیره های  و  تولید  گذشته  دهه های  طول  در   
مانند  حیاتی9  شیمیایی  مواد  برخی  برای  و  اند  شده  پیچیده 
مواد خام، مواد واسطه ای و محتوای فعال محصوالت دارویی 

جهانی شده است.
که  است  کرده  روشن  را  موضوع  این  کووید-19  پاندمی   
تعداد محدودی از عرضه کنندگان برخی از مواد شیمیایی مورد 
که مورد استفاده بخش عمده ای  کاربردهای روزمره  استفاده در 
فراوانی  ریسک های  که  است  ممکن  می گیرد،  قرار  جامعه  از 
دسترس  در  میزان  مثال  عنوان  به  باشد،  داشته  همراه  به  را 
اروپا برای پاسخگویی به  انواع داروها و ظرفیت اتحادیه  بودن 
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بحران های بهداشتی.
کلید   ثبات اتحادیه اروپا در پاسخ به اختاالت عرضه نه تنها 
مورد  شیمیایی  مواد  بودن  دسترس  در  تضمین  برای  راهگشا 
کاربردهای بهداشتی است، بلکه برای دستیابی به  استفاده در 
اهداف پایدار، به عنوان یکی از مقررات اصلی در توافقنامه سبز 
اروپا، ضروری است. برخی از این مواد عبارتند از: فناوری های 
باتری ها،  مانند  هوا  و  آب  سازی  خنثی  در  استفاده  مورد 
به منظور چرخه  فتوولتائیک،  بادی و سلول های  توربین های 

ک و تولید آلودگی صفر. مواد پا
 یک اقتصاد با ثبات تر و سیستم های بهداشتی در این نظام 
تولید مواد شیمیایی  که ظرفیت  این است  نیازمند  اقتصادی 
موجود در اتحادیه اروپا سه برابر شود، منابع متنوعی از عرضه 
اختاالت  ریسک  و مدیریت  باشند  بهینه در دسترس  به طور 
مورد  همواره  استراتژیک  ذخایر  یابد،  بهبود  سطوح  همه  در 
گیرد و افزایش میزان ذخیره ها نیز جزو موارد ضروری  توجه قرار 
در این اتحادیه باشد؛ ضمن اینکه مکانیزم هایی برای تضمین 
آن  اساس  بر  که  باشد  داشته  وجود  باید  عرضه  زنجیره های 
سیستم های عملکردی در موارد بحران بتوانند به خوبی عمل 

کنند.

10. European Council Conclusions of October 2020
11. strategic value chains
12. strategic foresight on chemicals
13. interregional collaboration along sustainable chemicals value chains

تقویت خودمختاری استراتژیک باز اتحادیه اروپا
کمیسیون اروپا می تواند در این زمینه انجام دهد: که  اقداماتی 

کتبر سال 102020  ▪ همراه با نتایج حاصل از شورای اروپا در ا
صنعتی،  ارتباطات  سیاست  ارتباط  روزرسانی  به  همچنین  و 
و  شوند  شناسایی  بایستی  می  استراتژیک  وابستگی های 

معیارهایی پیشنهاد شود تا این وابستگی ها به حداقل برسد؛
▪ زنجیره های ارزش استراتژیک11 شناسایی شود به ویژه در 
مورد فناوری ها و کاربردهای مرتبط در مورد گذار سبز و دیجیتال 
که مواد شیمیایی حیاتی در واقع عناصر اصلی سازنده  در جایی 

این سیستم هستند؛
▪ همکاری با سهامداران به منظور افزایش بینش استراتژیک 

اتحادیه اروپا در مورد مواد شیمیایی12؛
▪ بهبود همکاری های بین منطقه ای همراه با زنجیره های 
ارزش مواد شیمیایی پایدار13 از طریق تخصصی سازی هوشمند 
گذاری  سرمایه  پروژه های  توسعه  به  بخشی  شتاب  منظور  به 

مشترک؛
پایداری  و  عرضه  زمینه  در  اروپا  اتحادیه  ثبات  بهبود   ▪
برای  ضروری  کاربردهای  در  استفاده  مورد  شیمیایی  مواد 
و  مالی  تامین  طریق  از  جامعه  در  روزمره  استفاده های 

مکانیسم های سرمایه گذاری اتحادیه اروپا.
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بخش خصوصی

مؤسسة  عربی:  )به  کویت  نفت  مؤسسه 
کویت  البترول الکویتیة( شرکت ملی نفت 
استخراج  و  کتشاف  ا زمینه  در  که  است، 
تولید  همچنین  طبیعی  گاز  و  خام  نفت 
شیمیایی،  مواد  پتروشیمی،  محصوالت 
بنزین و فراورده های نفتی فعالیت می کند. 
کویت  شهر  در  شرکت،  این  مرکزی  دفتر 
و  نفت  حوزه  شرکت های  کلیه  دارد.  قرار 
کشور، زیرمجموعه ای از  گاز مستقر در این 

مؤسسه نفت کویت بشمار می آیند.
 1980 سال  در  کویت  نفت  مؤسسه 
کویت  دولت  آن؛  مالک  و  شد  تأسیس 
که توسط  می باشد. در آخرین رتبه بندی 
مجله فورچون انجام شده مؤسسه نفت 
کویت، در فهرست فورچون جهانی 500، در 
رتبه 52 از بزرگترین شرکت های جهان قرار 

گرفت. بزرگترین زیرمجموعه این مؤسسه، 
شرکت نفت کویت می باشد.

تاریخچه
ژانویه   27 در  کویت،  نفت  مؤسسه 
کلیه  بر  و مدیریت  نظارت  با هدف   1980
شرکت  شامل  کویتی،  نفتی  شرکت های 
فراورده های  ملی  شرکت  کویت،  نفت 
کویت،  کویت و شرکت انتقال نفت  نفتی 
همچنین شرکت های زیرمجموعه آن ها که 
در مجموع از 12 شرکت تابعه و زیرمجموعه 
کویت تأسیس  تشکیل می شدند، در شهر 
شد. این شرکت همانند چتری شرکت نفت 
کویت، شرکت ملی نفت کویت، شرکت تانکر 
پتروشیمی  صنایع  شرکت  و  کویت  نفت 
کنترل دولت  گرفته و تحت  کویت را، در بر 

کویت قرار می دهد. ریاست هیئت مدیره 
کویت به صورت سنتی، بر  مؤسسه نفت 
کویت می باشد، ولی این  عهده وزیر نفت 
شرکت عمأل توسط ارشدترین مدیر اجرایی 
آن اداره می شود، که در حال حاضر برعهده 

نزار العدسانی است.
محصوالت پتروشیمی و فراورده های 

شرکت نفت کویت

معرفی هلدینگ های
 برتر پتروشیمی دنیا: 
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نفتی تولید شده توسط مؤسسه نفت کویت در کشورهای مختلف 
از طریق شرکت  عرضه می گردد ولی بخش اعظم درآمدهای آن 
گسترده ای  کیو8 مالک شبکه  کیو8 تأمین می شود. شرکت  تابعه 
کشور ایتالیا، دانمارک،  از 4.400 جایگاه سوخت پمپ بنزین در 6 

بلژیک، هلند، لوکزامبورگ و سوئد می باشد.
بنلوکس  منطقه  در  پاالیشگاه  دارای  کویت،  نفت  مؤسسه 
هلند  رتردام،  شهر  در  پاالیشگاه  یک  مالک  همچنین  است، 
می باشد، که از طریق مشارکت در ترمینال یوروپورت، محصوالتش 
را انتقال می دهد. مؤسسه نفت کویت در ابتدای سال 1998 اقدام 
به خریداری دفاتر و بخشی از دارایی های شرکت بی پی )بریتیش 
پترولیوم( در کشور بلژیک نمود. این شرکت تا اواخر سال 1998 کلیه 
کرد. در سال  سهام و دارایی های شرکت بی پی بلژیک را خریداری 
1999 مؤسسه نفت کویت، تمامی جایگاه پمپ بنزین شرکت آرال 
کرد. امروزه پایگاه اصلی این  کشور بلژیک را نیز خریداری  گ در  آ

شرکت در اروپا، در کشور بلژیک مستقر می باشد.

شرکت نفت کویت
که در بخش  کویتی است،  گاز  کویت، شرکت نفت و  شرکت نفت 
کتشاف و استخراج نفت خام و  باالدستی صنعت نفت و در زمینه ا

گاز طبیعی فعالیت می کند.
ایران  کویت در سال 1934 توسط شرکت نفت  شرکت نفت 

حاضر  حال  در  و  شد  راه اندازی  اویل  گلف  شرکت  و  انگلیس  و 
بزرگ نفت خام در جهان می باشد. دفتر  چهارمین صادرکننده 
مرکزی این شرکت در شهر احمدی، کویت قرار دارد. مؤسسه نفت 
کویت، کلیه سهام این شرکت را در اختیار دارد و شرکت نفت کویت 

به عنوان شرکت تابعه این مؤسسه محسوب می شود.

شرکت ملی نفت کویت
که  کویتی است،  گاز  کویت، شرکت دولتی نفت و  شرکت ملی نفت 
در بخش پایین دستی صنعت نفت و در زمینه پاالیش نفت خام، 
گاز طبیعی و تولید ال ان جی و ال پی جی، همچنین  مایع سازی 

تولید، توزیع و بازاریابی فراورده های نفتی فعالیت می کند.
شرکت ملی نفت کویت در سال 1960 از مشارکت انتفاعی دولت 
کویت و بخش خصوصی راه اندازی شد، ولی در سال 1975 این 
کامل در  کویت، به طور  شرکت نیز همانند بقیه شرکت های نفتی 

انحصار دولت این کشور قرار گرفت.
دارد.  قرار  کویت  احمدی،  شهر  در  شرکت  این  مرکزی  دفتر 
دارد  اختیار  در  را  شرکت  این  سهام  کلیه  کویت،  نفت  مؤسسه 
مؤسسه  این  تابعه  شرکت  به عنوان  کویت  نفت  ملی  شرکت  و 
کنون مالکیت و  کویت هم ا محسوب می شود. شرکت ملی نفت 

مدیریت بر 4 پاالیشگاه نفت را در کشور کویت در اختیار دارد.
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جایگاه های پمپ بنزین
دارای  مجموع،  در  کویت،  نفت  مؤسسه 
کشورهای  در  بنزین،  پمپ  جایگاه   4000
مختلف می باشد، که اغلب این جایگاه ها، 

در اروپا قرار دارند.
کلیه عملیات مرتبط با پمپ بنزین های 
مؤسسه نفت کویت، تحت مدیریت شرکت 
که از شرکت های  کویت،  نفت بین المللی 
تابعه این کمپانی می باشد، اداره می شود.

مؤسسه  بنزین  پمپ  جایگاه های 
تجاری،  نام  یا  برند  کویت، تحت 3  نفت 
در  آن ها  از  یک  هر  که  می کنند،  فعالیت 
پایین دستی  نفتی  شرکت  یک  عمل، 
نفت  شرکت  از  زیرمجموعه ای  که  است، 
مجموع  در  و  بوده  کویت  بین المللی 
تابعه مؤسسه نفت  به عنوان شرکت های 
کویت فعالیت می نمایند. این سه شرکت یا 

برند عبارتند از:
)Q8( ۸کیو

کیو8 یکی از شرکت های تابعه مؤسسه نفت 
گسترده ای  که مالک شبکه  کویت است، 
اروپا  در  بنزین  پمپ  جایگاه های  از 
وظیفه  همچنین  شرکت،  این  می باشد. 
در  کویت،  نفت  شرکت  محصوالت  توزیع 

کشورهای دیگر را نیز برعهده دارد.
تعداد  اسکاندیناوی،  کشورهای  در 
کیو8 وجود  186 پمپ بنزین، تحت برند 
کشورهای  در  کیو8  فعالیت  حوزه  دارد. 
ایتالیا، آلمان، بلژیک، هلند و لوگزامبورگ 

می باشد.
 404 دارای  کویت،  نفت  مؤسسه 
جایگاه پمپ بنزین در کشور بلژیک است، 
فعالیت  کیو8  برند  با  آن ها،  تمامی  که 
مالک  کویت،  نفت  مؤسسه  می کنند. 

بنلوکس  منطقه  در  نفت،  پاالیشگاه  یک 
شهر روتردام، هلند می باشد. این شرکت 
همچنین، دارای 146 جایگاه پمپ بنزین، 

در کشور هلند نیز می باشد.
)OKQ8( ۸اوکی کیو

کویتی-سوئدی  نفت  شرکت  اوکی کیو8 
است، که در سال 1999 در پی ادغام یکی از 
شرکت های تابعه مؤسسه نفت کویت، بنام 
اوکی  سوئدی؛  شرکت  با  کی پی آی-کیو8 
این  حال حاضر،  در  شد.  تشکیل   ،)OK(
پمپ   900 مالک  کویتی-سوئدی  شرکت 

بنزین در کشور سوئد می باشد.
)F24( 24اف

که  کویتی-دانمارکی است،  اف24 شرکت 
نیمی از سهام آن در اختیار مؤسسه نفت 
دولت  به  آن،  از  دیگر  نیمی  و  بوده  کویت 
تعلق دارد. شرکت اف24 مالک  دانمارک 
نام  همین  با  بنزین؛  پمپ  جایگاه   55

تجاری، در کشور دانمارک می باشد.

شرکت های تابعه
یازده شرکت  دارای  کویت،  نفت  مؤسسه 
این  تابعه  شرکت های  می باشد.  تابعه 

کمپانی، عبارتند از:
 Kuwait Oil( کویت  نفت  شرکت   •

)Company
 Kuwait( کویت  نفت  ملی  شرکت   •

)National Oil Company
پتروشیمی  صنایع  شرکت   •

)Petrochemicals Industries Company(
 Kuwait Oil( کویت  نفت  تانکر  شرکت   •

)Tanker Company
کویت  هواپیمایی  سوخت  شرکت   •

)Kuwait Aviation Fueling Company(

)KUFPEC( کتشاف نفت کویت • شرکت ا
 KPI -( کویت  بین المللی  نفت  شرکت   •

)Q8
 SantaFe( سانتافه  بین المللی  شرکت   •

)International Corporation
 Kuwait Gulf( کویت • شرکت نفت خلیج 

)Oil Company
 Oil Sector( شرکت خدمات رسانی نفت •

)Services Company
 K-Dow( کی-داو  پتروشیمی  شرکت   •

)Petrochemicals

جایگاه نوآوری در موسسه نفت 
کویت

در  ویژه  به  فعلی،  شتابان  تغییرات  با 
و  شدید  رقابت  شاهد  که  نفت  صنعت 
روز  فناوری  در  گسترده  پیشرفت های 
مفاهیم  کویت  نفت  موسسه  هستیم، 
فنآوری های  مدیریت،  در  ای  پیشرفته 
کند.  پاالیش و سایر زمینه ها را دنبال می 
در این راستا، شرکت اقدامات زیر را انجام 

می دهد:
• انجام مطالعات آزمایشی با رقبای داخلی 
و  محصوالت  توسعه  برای  المللی  بین  و 

فرآیندهای جدید؛
شرکت های  سایر  با  را  شیوه ها  بهترین   •

ک می گذارد؛ زیرمجموعه به اشترا
برای  را  نامه  پایان  تحقیق  موضوعات   •
ابتکارات جدید و ابتکاری برای هر یک از 
)کارشناسی  داوطلبان »تحصیات عالی« 

ارشد و دکتری( توسعه می دهد.
• محصوالت جدید را با سایر موسسات و 
دانشگاه های تحقیقاتی کاوش و ابداع می 

کند.
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بخش پتروشیمی
گـــزارش آژانـــس بیـــن المللـــی انرژی تـــا پایان ســـال  بـــر اســـاس 
کل تولیـــد نفـــت خـــام ایـــاالت متحـــده آمریـــکا  2019 میـــادی 
که در صنعت پتروشـــیمی مورد  گاز طبیعی مایع  شـــامل تولیـــد 
گرفـــت بـــه 4/17 میلیون بشـــکه در روز رســـید. اســـتفاده قـــرار 

در آن زمـــان تاجـــران محصـــوالت شـــیمیایی و نفت ایاالت 
کشـــور تبدیـــل به یک  کـــه این  متحـــده آمریـــکا معتقـــد بودنـــد 

کـــه در 75 ســـال  کننـــده خالـــص خواهـــد شـــد، اتفاقی  صـــادر 
پیـــش از آن بی ســـابقه بوده اســـت.

باشـــد،  بـــه دولـــت  اتکایـــش  تنهـــا  نبایـــد  انـــرژی  صنعـــت 
بلکـــه بایـــد با شـــرکت های مختلـــف، نهادهـــای دولتـــی و همه 
ســـازمان ها همـــکاری داشـــته باشـــد تـــا بتوانـــد زنجیـــره عرضه 

خـــود را بهبـــود بخشـــد.
ســـیتون، تحلیلگر ارشـــد صنعت پتروشیمی ایاالت متحده 
که این  آمریـــکا، می گویـــد: ایـــن وظیفـــه عرضه کننـــدگان اســـت 

ضرورت های زنجیره عرضه ضرورت های زنجیره عرضه 
در سال در سال 20202020 و پس از آن و پس از آن

صنایع تکمیلی
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کنون زمان آن رســـیده اســـت  کننـــد. ا پیشـــرفت ها را تضمیـــن 
کـــه ایده هـــای نوآورانـــه بـــه مرحلـــه اجـــرا برســـند. بـــرای اینکه 
بتوانیـــم حجم زنجیـــره ارزش امـــروز را بفهمیم، باید در ســـطح 
کنیـــم، تقاضای جهانـــی را بســـنجیم، عرضه جهانی  کان فکـــر 
کـــه می توانیم  را در نظـــر بگیریـــم تـــا در نهایت بتوانیـــم بگوییم 

زنجیـــره ارزش را بفهمیم.
کشـــورها بســـیاری از  ســـیتون در ادامـــه می گوید: در ســـایر 
کارخانه هـــای تولید مواد شـــیمیایی متعلق به  گران و  پاالیـــش 

که بـــرای مالکان صنایع پتروشـــیمی  دولـــت هســـتند و فرصتی 
در ایـــاالت متحـــده آمریـــکا وجـــود دارد را ندارنـــد تـــا بتوانند در 
کان بســـیار مهـــم و تاثیر آنهـــا بر زنجیـــره ارزش  مـــورد مســـائل 

کنند. فکـــر 
گفته  آژانـــس بین المللـــی انرژی در مـــاه نوامبر ســـال 2020 
که ایـــاالت متحـــده آمریکا تا ســـال  بـــود، پیش بینـــی می شـــود 
گاز طبیعی جهان  2025 میـــادی در حدود 40 درصد از تولیـــد 
و تقریبـــا 75 درصـــد از رشـــد تولید نفت در 6 ســـال آینـــده را به 

ضرورت های زنجیره عرضه ضرورت های زنجیره عرضه 
در سال در سال 20202020 و پس از آن و پس از آن
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خود اختصـــاص دهد، بخـــش عمده ای 
از ایـــن تولیدات مربـــوط به عرضه نفت و 
گاز از منابع خشـــکی یعنی شـــیل است.

در  عرضـــه  زنجیـــره  نیاز هـــای 
آن از  پـــس  و   ۲۰۲۰ ســـال 

آمریـــکا  متحـــده  ایـــاالت  کـــه  حالـــی  در 
بـــا بزرگتریـــن چالـــش زنجیـــره عرضـــه در 
طـــول تاریـــخ خود مواجه شـــده اســـت، 
متخصصـــان صنعـــت پتروشـــیمی بر این 
که راه حل این مشـــکل در رشـــد  باورنـــد 
تصاعـــدی صنعت پتروشـــیمی قـــرار دارد 
کـــه ایـــن مهـــم نیـــز تنهـــا بـــا همـــکاری، 
نویـــن،  فناوری هـــای  از  اســـتفاده 
کـــه بـــه خوبـــی تبیین شـــده  انتظاراتـــی 
اند، بهبـــود ارتباطات و تجزیـــه و تحلیل 

می شـــود. محقـــق  داده هـــا 
همـــه بنادر، راه آهن، وســـایط حمل 
و نقـــل ســـنگین، صنایع بســـته بندی و 
کننده هـــای پشـــتیبان در  ســـایر تامیـــن 
دو  طـــول  در  صادراتـــی  عرضـــه  زنجیـــره 
گذشـــته وارد عمـــل شـــده انـــد تـــا  ســـال 
محصـــوالت  صـــادرات  اضافـــه  بتواننـــد 
کـــه در نتیجـــه  پتروشـــیمی از متحـــده را 
یافتـــه  افزایـــش  ســـرمایه گذاری  مجـــوز 

کنند. مدیریـــت  اســـت 
بـــاب روآدز، مدیـــرکل بخـــش عرضه 
جهانـــی در شـــرکت پتروشـــیمی شـــورون 
فیلیپـــس در این بـــاره می گویـــد: زنجیره 
ادامـــه  رونـــد  همیـــن  بـــه  بایـــد  عرضـــه 
بعـــدی  مـــوج  اینکـــه  دلیـــل  بـــه  دهـــد 
محصـــوالت  تولیـــد  در  ســـرمایه گذاری 
پتروشـــیمی ایاالت متحـــده آمریکا در راه 

اســـت. روآدز ایـــن ســـخنان را بـــه عنوان 
کنفرانـــس زنجیـــره  ســـخنران اصلـــی در 
عرضـــه  زنجیـــره  پشـــتیبانی  و  عرضـــه 
هوســـتون  در  پتروشـــیمی  محصـــوالت 

کـــرده اســـت. ایـــراد 
خـــود  ســـخنرانی  ادامـــه  در  روآدز 
که نتایـــج موج اول  کـــه از آنجایـــی  گفت 
ســـرمایه گذاری در پروژه های پتروشیمی 
کنـــون بـــه ثمـــر رســـیده اســـت، در حال  ا
از  درصـــد   30 تـــا   25 حـــدود  در  حاضـــر 
تولیـــد پلی اتیلن ایـــاالت متحـــده آمریکا 

صـــادر می شـــود.
گـــر رشـــد  بـــه احتمـــال بســـیار بـــاال ا
در  آمریـــکا  متحـــده  ایـــاالت  اقتصـــادی 
ســـطح 4 درصـــد باقـــی بمانـــد، درصـــد 
صـــادرات پلی اتیلـــن نیز افزایـــش خواهد 
 90 حـــدود  در  کـــه  طـــوری  بـــه  یافـــت؛ 
کل پلـــی اتیلـــن تولیـــد شـــده  درصـــد از 
کارخانه هـــا در ایـــاالت متحـــده  از همـــه 
بعـــدی ســـرمایه گذاری  مـــوج  آمریـــکا در 

احتمـــااًل صـــادر خواهـــد شـــد.
ســـرمایه گذاری ها  اول  مـــوج  در 
و  کـــرد  پیـــدا  توســـعه  ارزش  زنجیـــره 
خدمات خود را بهبود بخشـــید تا بتواند 
کند،  صـــادرات ایجاد شـــده را مدیریـــت 
پیـــدا  افزایـــش  ظرفیـــت  منظـــور  بدیـــن 
کار  کرد، فنـــاوری بهبود یافت و ســـاعات 

بنـــا در افزایـــش یافـــت.
کـــه رونـــد  روآدز بـــر ایـــن بـــاور اســـت 
پیـــدا  ادامـــه  بایســـتی  بهبود هـــا  فعلـــی 
کار ایـــاالت متحده آمریکا  کند زیـــرا هنوز 
در زمینـــه توســـعه صـــادرات محصوالت 

پتروشـــیمی بـــه اتمـــام نرســـیده اســـت.

تا   2017 سال های  بین  فاصله  در   
اتان  بخاری  کر  کرا هشت  میادی   2019
پلی  تولید  جدید  کارخانه   13 و  جدید 
اتیلن کار خود را آغاز کردند. همه یا بخش 
در  تن  میلیون   10  6.4 این  از  عمده ای 
صادرات  برای  جدید  محصول  از  سال 
میزان  این  از  بود.  شده  هدفگذاری 

کنون 5 درصد تحقق یافته است. تا
برنامه ریزی هـــای صورت  اســـاس  بر 
کارخانه  گرفتـــه از ســـال 2020 به بعـــد 14 
نیـــز در  اتیلـــن  پلـــی  پلـــی تولیـــد  جدیـــد 
در  و  متحـــده  ایـــاالت  خلیـــج  ســـواحل 
کشـــور به بهره برداری  شمال شـــرق این 

رســـید.  خواهند 
که یکـــی دیگـــر از متخصصان  لیســـا، 
تحلیـــل پتروشـــیمی در ایـــاالت متحـــده 
می گویـــد:  بـــاره  ایـــن  در  آمریکاســـت، 
پـــازل  از  ای  قطعـــه  عرضـــه  زنجیـــره 
که بایســـتی بـــه منظـــور مدیریت  اســـت 
اختـــاالت به وجـــود آمده توســـط تولید 
دلیـــل  بـــه  یـــا  پتروشـــیمی  محصـــوالت 

شـــود.  مدیریـــت  مشـــتریان  تقاضـــای 
انعطاف پذیر  بایستی  زنجیره  این 
کافی  اندازه  به  همیشه  اما  باشد 
شرکت های  همه  است.  نبوده  منعطف 
مشتریان  به  می خواهند  پتروشیمی 
کند و این  خود بهترین خدمات را ارائه 
دارد.  شرکت ها  این  ظرفیت  به  بستگی 
زمان  هر  از  ظرفیت  این  حاضر  حال  در 
که در همه  کمتر است. ظرفیتی  دیگری 
بخش های زنجیره ارزش از جمله باربری 
کرده  کاهش پیدا  و حمل و نقل جاده ای 

است.
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نمودار1-توسعهتولیدپلیاتیلندرآمریکایشمالی

ظرفیتنام شرکت
)تن در سال(

زمان بهره برداریمکاندرجه، تفکیک

کمیکال فصل سوم سال 400EL/TE PEFreeport, Texas2017داو 

کمیکال -LDPEPlaquemine, Lou 350داو 
 isiana

 فصل چهارم سال 2017

 Bimodal HDPE 1000شیمیایی شورون فیلیپس
)500(, mLLDPE 

)500(

Old Ocean, Texas2017 فصل سوم سال 

کسون موبیل -mLLDPE plus LL 1300شیمیایی ا
DPE )2x650(

 Mont Belvieu,
Texas

 اواخر سال 2017

 فصل چهارم سال 470HDPELe Port, Texas2017اینئوس/ ساسول

 HDPE )400(, LDPE 800فورموسا پالستیکز
)400(

 Point Comfort,
Texas

 نیمه دوم سال 2018

کمیکال -Bimodal HDPESt. Charles, Lou 125داو 
isiana

 فصل چهارم سال 2018

 LLDPE )470(, LDPE 890ساسول
)420(

 Lake Charles,
Louisiana

LL-( 2018   نیمه دوم سال
)LDPE( 2019 سال ،)DPE

 اواسط سال HDPELe Port, Texas2019 500لیوندل بازل

کسون موبیل  سال PE )unspecified(Beaumont, Texas2019 650شیمیایی ا

 سال Borstar PEBayport, Texas2021 625توتال/ بوررئالیس/ نووا

 HDPE/LLDPE 1600شل
)2x550(, HDPE )500(

Monaca, Pennsyl-
vania

 اوایل دهه 2020

کمیکالز گلوبال  ,HDPE )2x350( Belmont County 700 پی تی تی 
Chio

 سال 2021

 اواخر سال 2021/ اوایل LLDPESarnia, Canada 430شیمیایی نووا
سال 2022

کسون موبیل  PE )unspecified(, 2 موجود نیستسابیک/ ا
units

 Corpus Christi,
Texas

 نیمه دوم سال 2022

کمیکال  دهه PE )unspecified(US Gulf Coast2020 600داو 

کمیکال -PE )unspecified(Various debottle 350داو 
 necks

 دهه 2020
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چابکی فکری و نوآوری در 
رد: 

ُ
شرکت های کوچک و خ

ینانه نقش میانجی رهبری کارآفر
ترجمه

قسمت بحث و بررسی و نتیجه گیری
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5- بحث و بررسی
این مقاله یک مدل مفهومی راجع به اثر 
کارکنان بر نوآوری SME ها  چابکی فکری 
کرده است. این مدل  را پیشنهاد و تست 
بوسیله ابعاد EL شامل جهت گیری آتی و 

تشکیل گروه تعدیل می شود.
بر  کارکنان  فکری  چابکی  مثبت  اثر 
و خرد،  کوچک  کارهای  و  کسب  نوآوری 
آن ها  دارد.  انطباق  قبلی  مطالعات  با 
روی  انسانی  سرمایه  که  دادند  نشان 
اثرگذار است )سانتوس رودریگز و  نوآوری 
اثر   EL که  است  واضح   .)2010 همکاران، 
کارکنان بر نوآوری SME را  چابکی فکری 
کند. این اثر معنادار، و حتی  تعدیل می 
این  خروجی  به  توجه  با  می شود.  منفی 
تحقیق، نتایج دارای همبستگی قوی با 
گیری  گزارشات مبتنی اثر میانجی جهت 
کارآفرینانه در رابطه بین سرمایه انسانی و 
نوآوری هستند )وو و همکاران، 2008(. لذا 
که  EL نقش مهمی  استدالل این است 
کارکنان روی  در استفاده از چابکی فکری 

نوآوری SME دارد.
دارند  کید  تا تحقیق،  این  یافته های 
به  گروه  تشکیل  و  آتی  گیری  جهت  که 
عنوان ابعاد EL، تعیین کننده رفتار کسب 
نتایج  کوچک هستند.  کارهای خرد و  و 
روی   EL اثر  بر  مبنی  قبلی  تحقیقات  با 
)حیات،  دارند  سازگاری   SME عملکرد 
عظیم، 2019،  و  احمد  همایون،  لطیف، 
علی،  و  سوان   ،2019 همکاران،  و  مایو 
دی،  مانوتی  سوپارتا،  زیمنس،   ،2020
همکاران،  و  یانگ   ،2019 سینتاش، 
شامل  نیز  را  نوآوری  اثر  ضمنًا  و   ،)2019
که  دریافتیم  ما   .)2019 )پادل،  می شوند 

جهت گیری آتی، یک عامل تعیین کننده 
مهم از نوآوری SME در مدل پیشنهادی 
است. این عامل اثر زیادی روی نوآوری و 
اثرپذیری  گذارد. و  گروه بجا می  تشکیل 
چشمگیری از چابکی فکری کارکنان دارد. 
گیری آتی در ایجاد  نقش محوری جهت 
نوآوری به شرح زیر می باشد : 1- نیاز به 
کارهای  و  کسب  در  نوآوری  دائمی  رشد 
و موفقیت، 2-  بقا  برای  کوچک،  و  خرد 
نقش تشکیل گروه، بگونه ای که نوآوری ها 
توسط سایر کارکنان ترغیب می شوند. 3- 
کارکنان برای جهت  نقش چابکی فکری 
گیری آتی، از این واقعیت ناشی می شود 
که کسب و کارهای کوچک و خرد، معمواًل 
توسط افراد با دل و جرات، و افراد متمایل 
آن ها  می شوند.  دائر  پذیری  ریسک  به 
مهارت های تجاری خوبی را بدست آورده 

اند.
تحقیق،  این  دهندگان  پاسخ  در 
پاسخ  در  مهم  اولویت  یک  نوآوری 
دهندگان نیست. هرچند بقای شرکت به 
یوندت،  و  )سابرامانیان  دارد  بستگی  آن 
که  دارند  کید  تا قبلی  2005(.یافته های 
کلیدی مهم  نوآوری در SME، یک نکته 
دارد  اساسی  تاثیر  موفقیت  روی  و  است 
موانع  SME ها   .)2010 کوراتری،  )آبور، 
)بارتلت،  دارند  رشد  زمینه  در  زیادی 
 .)2020 وبر،  روزیو،   ،2001 بوکویچ، 
و  هستند  منابع  کمبود  دارای  SME ها 
ناملموس  دارایی های  افزایش  خواهان 
اونگر   ،2013 ریجسیک،  )روش،  هستند 
ساینو،  توکلی،  وریو،   ،2011 همکاران،  و 

.)2020
تجربیات  کانونی،  متغیرهای  بین  از 
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کنندگان در SME ها تجربه  کاری معنادار هستند. برخی شرکت 
کارکنان پایین است.  کمتری دارند و درک شان ازچابکی فکری 
سطح  در  تر،  مجرب  افراد  در  نوآوری،  و  آتی،  گیری های  جهت 
مطلوب تری قرار می گیرند. بدین ترتیب فرض ُکلی تایید می شود 
کارکنان جوان تر، نوآوری و خاقیت بیشتری دارند  مبنی بر اینکه 
دارند  می  بر  گام  زمینه  این  در  بیشتری  بررسی های  کارکنان  و 
و خرد،  کوچک  آندرسون، 2015(. در بحث صنایع   و  )شوبرت 
و  کل فروش  کننده های  افراد حاضر در شرکت  که  واضح است 
کار می گیرند. درک از چابکی  خرده فروشی بررسی های الزم را به 
گیری  گروه، جهت  کارکنان در این راستا قرار می گیرند. تشکیل 
از  افراد  اثرگذار می باشند.  آتی، و خصوصًا SME، در این زمینه 
نوآوری  گروه،  تشکیل   SME جنبه های  از  بررسی  دیگر  جانب 

گذارند. SME، اثر مطلوبی را روی عوامل تولیدی بجا می 
که اندازه سازمان، نقش  جدول همبستگی نشان می دهد 
و  دارد   مهمی  نقش  اندازه  دارد.  اصلی  متغیر   4 برای  مهمی  
می شوند.  لحاظ  آن  در  کوچک  و  خرد  شرکت های  وضعیت 
تفاوت های معناداری در سطح نوآوری SME یافت می شوند. ما 
کنیم. اختاف های زیادی  کامینگ )2009( را دنبال می  رویکرد 
بین ضرایب بتا و اعتماد در 95 %، با یکدیگر 50 % تفاوت دارند. 
در  تفاوت  فاقد  مدل های  SME ها،  برای  بتا  ضرایب  مقایسه 
ضرایب بتا برای SME به چشم می خورند. ضمنًا اثرات ضعیف 
اندازه سازمان بر متغیرهای اصلی این تحقیق، به اثبات رسیده 

اند.

6-    نتیجه گیری
6-1 : دستاوردهای نظری

انسانی  اثر سرمایه  نظر  از  قبلی  تحقیق فعلی مکمل تحقیقات 
)سانتوس رودریگز و همکاران، 2010، سابرامانین، یوندت، 2005 
میائوو   ،2019 وهمکاران،  )حیات   SME عملکرد  بر   EL اثر  و   ،)
و همکاران، 2019،  زیمنز  و علی، 2020،  همکاران، 2019، سوان 
یانگ و همکاران، 2019(، و نوآوری )پادل، 2019( را مورد بررسی 
قرار داده است. برای گسترش بدنه دانشی در این زمینه، چندین 
داللت نظری در این زمینه ها وجود دارند. در ابتدا، شکاف های 
گذاشته  کارکنان به بحث  موجود نسبت به تعریف چابکی فکری 

می شوند. بر خاف مطالعات قبلی از جنبه رهبری مورد توجه قرار 
می گیرند. به باور ما، منشا چابکی هم در نزد مدیران، و هم روابط 

بین آن ها یافت می شود.
کارکنان  کید بر رابطه بین دو نوع چابکی  دستاورد دوم در تا
رویکرد غالب چابکی فکری،  و رهبر(.  )کارمند  را نشان می دهد 
شامل اثر میانجی چابکی نسبت به پیشروان فرایند نوآوری، یعنی 
که مطالعه فعلی نشان می دهد، جهت  کارکنان است. همانطور 
کسب و  گیری آتی EL نقش محوری در ایجاد چابکی فکری در 
کوچک دارد. در اینجا اثر میانجی چابکی فکری بر  کارهای خرد و 
گیری برای  کارکنان مورد توجه قرار می گیرد.بدین ترتیب جهت 
کاهش عدم اطمینان فراهم می شود. EL پایداری  توسعه آتی، و 
و یکنواختی را به ارمغان می آورد. هزینه جستجوی کارکنان ظاهر 
می شود و لذا می توانند قابلیت های دینامیک را به نحو صحیح 

توسعه بدهند.
ثالثًا، تحقیق فعلی برای درک رفتار نوآوری در اقتصادهای 
بازدهی محور مفید واقع می شود. شرکت ها در چنین محیط هایی 
فاقد شایستگی ها و قابلیت های نوآورانه الزم هستند، لذا  توانایی 
شان برای توسعه محصوالت و خدمات جدید محدود می شود. 
از این نظر، تحقیقات زیادی رفتار نوآورانه اقتصادهای بازدهی 
بررسی  شرقی  و  مرکزی  اروپای  کشورهای  در  را  پیشرفته  محور 
که عامل نوآوری در اقتصادهای غیرپیشرفته  نموده اند. چیزی 
در اروپای جنوب شرقی است، عمدتًا ناشناخته است. تحقیقات 
گانه داخلی و خارجی را بررسی ننموده اند. هنوز اثر عوامل جدا
مطالعه فعلی، اولین تحقیقی است که در این راستا قرار می گیرد.

6-2 : دستاوردهای کاربردی
کاربردی مهم است. در وهله  این مقاله دارای چندین دستاورد 
کارکنان، اثر زیادی روی نوآوری SME ها  نخست، چابکی فکری 
بجا می گذارد. بدین ترتیب متوجه می شویم که جهت گیری آتی 
نقش اساسی در تحقق بخشی به پتانسیل چابکی فکری کارکنان 
و افزایش درجه نوآوری دارد. مدیران/ مالکان باید نقش EL را  
گیری آتی،  مورد توجه قرار بدهند. به طور خاص باید به جهت 
در خال بهره برداری از منافع چابکی بر نوآوری را مورد توجه قرار 
داد. به منظور افزایش اثر چابکی از مسیر جهت گیری آتی، مدیران 

ماهنامه پیام پتروشیمی | شماره146 | مردادماه1400

46



باید سریعًا دانش و شایستگی های خود را افزایش بدهند، و الهام 
گروه باشند. این شرایط اثر مثبتی  کارکنان برای تشکیل  بخش 
گذارند، نوآوری بشدت افزایش  گیری آتی بجا می  را روی جهت 
می یابد و تشکیل گروه به صورت غیرمستقیم تقویت می شود. اثر 
کودکان بر نوآوری SME ها در مدل تعدیلی،  منفی چابکی فکری 
که مدیران نقش فعالی در مدیریت نوآوری  مستلزم این است 
SME ها داشته باشند. بدین ترتیب از تخریب پتانسیل چابکی 

فکری کارکنان جلوگیری می شود.
مدیران  تیم های  خرد،و  و  کوچک  کارهای  و  کسب  ثانیًا، 
آن ها، باید به افزایش نوآوری به عنوان یک عامل اصلی موثر بر 
بقا و موفقیت شان توجه بکنند )بارتلت و بوکویچ، 2001، روزیو 
و وبر، 2020(. ضمنًا باید جایگاه رقابتی خود را حفظ بکنند. در 
که مدیران باید سطح نوآوری SME را افزایش بدهند،  مواردی 

نامشهود ضروری است  ارزش دارایی های  افزایش  به  وابستگی 
)راچ، ریجسیک، 2013، اونگر و همکاران، 2011، وریو و همکاران، 
2020(.  لذا مدیران باید نگاه مثبتی به چابکی فکری در پیش 
واقعیت  به  را  نوآوری  افزایش  برای  داخلی  پتانسیل  و  بگیرند 
تبدیل بکنند. یک وظیفه مهم دیگر برای مدیران این واحدها، 
فراهم سازی محیط برای پشتیبانی از فعالیت های نوآورانه در نزد 
اعضای SME است.مدیران باید الگوی دیگر اعضا باشند، آن ها 
کارگاه ها برای معرفی و رواج تفکر خاقانه استفاده  از یک سری 
آموزش های ضمن خدمت،  بونو، 1992(.ضمنًا  کنند )دی  می 
از نظر روش های استخدام،  سطح نوآوری را افزایش می دهند. 
کارکنان جوان، سطح  کارها از طریق وابستگی به  کسب و  این 

نوآوری را بیشتر می کنند.
در  کمی  گروه دستاوردهای  نظر می رسد تشکیل  به  ثالثًا، 
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روی  را  مثبتی  اثر  پیوندها،  این  توسعه  دارند.  SME ها  نوآوری 
جهت گیری آتی بجا می گذارد. لذا مدیران باید به صورت دائمی 
الهام بخش سایر کارکنان باشند، تا آن ها نوآوری بیشتری بکنند.
گروه را بهبود بخشید.  می توان با ارتقای روحیه تیمی، تشکیل 
از  پیوند  گسترش  به  باید  تجاری  دانشکده های  این،  بر  عاوه 
آتی  نسل های  به  آموزش  و  آتی،  کارکنان  دهی  آموزش  طریق 
گیری سریع ادامه بدهند. بهبود تفکر منطقی و در  برای تصمیم 
اولویت بودن کار تیمی از دیگرتدابیر کاربردی محسوب می شوند.

6-3 : محدودیت ها
از  یکی  روی  ابتدا  در  نیست.  محدودیت  فاقد  مطالعه  این 
تمرکز  کارکنان  فکری  چابکی  یعنی  انسانی،  سرمایه  مولفه های 
کنیم. الزم است مولفه های شناخته شده سرمایه انسانی،  می 
شایستگی ها و نگرش ها در هم ادغام بشوند )بونتیس و همکاران، 
گونتی، 1997(. بدین ترتیب نقش  1999، روس، ادوینسون، درا
چابکی فکری در محیط گسترده تر مشخص می شود. ثانیًا، نمونه 
کارآفرینی  ما پاسخ شرکت های SME صربستانی را در پی دارد. 
نوآوری محور در این کشور در مرحله توسعه است. با توجه به این 
شرایط خاص، نتایج دارای یک سری داللت ها برای SME های 
فعلی  تحقیق  این،  بر  عاوه  هستند.  متفاوت  شرایط  در  فعال 
توجهی به شرایط فرهنگی و اقتصادی صربستان ننموده است. 
این شرایط روی نتایج در موقعیت تاریخی دیگر از جمله بازارهای 
گذار به بازار اقتصاد آزاد تاثیرگذار می باشند. ثالثًا، رویکرد  در حال 
خود تحلیلی، بررسی مهم ترین اجزای موجود در مدل را ممکن 
ساخته است. مدیران دیدگاه مطلوب تری راجع به این شرایط، 
کوچک و خرد دارند  کارهای  کسب و  کارکنان در  نسبت به سایر 
و برعکس. با این وجود، خود ارزیابی در تحقیقات مدیریتی رواج 
را  مشترک  روش  سوگیری  ارزیابی  قبلی  مطالعات  ضمنًا  دارد. 
کف  ممکن می سازند )سگارا ناوارو،مارتلو الندرگوز، 2020، پودسا

و همکاران، 2012(.

6-4 : جهت گیری تحقیقات آتی
گیری های بالقوه تحقیقات آتی، به شیوه های زیر نتایج  جهت 
آیا  که  می شود  مشخص  نخست،  وهله  در  می دهند.  ارتقا  را 

الگوهای شناسایی شده در سایر حوزه ها معتبر هستند یا خیر. 
کارآفرینی در سایر کشورها، یا بسترهای فرهنگی  سطوح متفاوت 
بررسی  برای  ثانیًا،  می گیرند.  قرار  توجه  مورد  دیگر  اجتماعی  و 
گسترده تر نسبت به ابعاد سرمایه انسانی، و تصویر جامع  دیدگاه 
تری از نقش چابکی فکری اقدام شده است. ثالثًا، برای اجتناب 
از عواقب نامطلوب اجتماعی در پاسخ دهندگان SME، مطالعات 
آتی روی افراد غیرمدیریتی انجام می شوند. بدین ترتیب دقت 

ارزیابی متغیرهای اساسی مدل بیشتر می شود.
گذاشته  به بحث  دارد،  را  ارزش همکاری  که  حوزه دیگری 
که  نمودند  درک  دانشگاهی  فعاالن  قبل،  می شود.مدت ها 
این شانس  نوآوری،به شرکت ها  عوامل حاضر در سیستم های 
ضمنًا  بدهند.  گسترش  را  درونی  نوآوری  منابع  تا  می دهند  را 
موفقیت فرایند نوآوری در حد باالتری قرار می گیرد. این موضوع 
تر  واضح  محور  بازدهی  اقتصادهای  در  فعال  شرکت های  برای 
است. شرکت های حاضر در این مطالعه چنین وضعیتی دارند. 
پتانسیل نوآوری آن ها پایین است و مجبورند منابع ناقص را از 
بیرون از شرکت بدست بیاورند. تحقیقات آتی باید بررسی بکنند 
که آیا همکاری ها، چابکی فکری سازمان را افزایش می دهند یا 
که قطعًا ارزش رسیدگی دارد، نقش تخمین های  خیر؟یک نکته 
مانع  عنوان  به  معمواًل  آن ها  است.  شرکا  غیرمکانی  و  مکانی 

بهره وری عمل می کنند.
کسب  کارکنان  تمرکز این مطالعه روی اهمیت چابکی فکری 
کوچک و خرد و نوآوری آن ها قرار دارد. ضمنًا جهت  کارهای  و 
EL، به عنوان عوامل اساسی تلقی می شود. ما  آتی  گیری های 
که نقش میانجی EL بین چابکی  مدل مفهومی را توسعه دادیم 
می گیرد.  قرار  توجه  مورد  SME ها  نوآوری  و  کارکنان،  فکری 
فرضیه ها با توجه به داده های بدست آمده از شرکت های کوچک 
و خرد صربستانی تست می شوند.تحقیق فعلی چندین دستاورد 
و  کارآفرینانه  رهبری  فکری،  چابکی  به  مربوط  زمینه های  در 
نوآوری SME را به همراه دارد و رابطه بین آن ها را مشخص می 
کند. نتایج فعلی برای مالکان و مدیران SME ها مفید هستند تا 
آینده شغلی خود را مجددًا شکل بدهند. ضمنًا ترغیب می شوند 

تا سطح نوآوری خود را ارتقا بدهند.
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