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1-مقدمه
انرژی به سبب نقش تعیین کننده خود در به حرکت درآوردن چرخ صنعت، یکی از مهم ترین مسائلی 
گاز  و  نفت  انرژی،  مختلف  منابع  میان  در  می نماید.  به خود جلب  را  سیاست گذاران  توجه  که  است 
همچنان به عنوان منبع اصلی تأمین انرژی در سراسر دنیا شناخته می شوند و مؤسسات مشاوره بین المللی، 
جایگزین،  انرژی های  برای  تقاضا  رشد  به  رو  روند  علیرغم  انرژی  بازار  قانون گذاران  و  تحلیل گران 
انرژی در  تأمین  منابع  تا 2050 میالدی( اصلی ترین  میان مدت )2040  افق  را در  نفت و گاز  مشتقات 
 .)OPEC, 2018; IEA, 2018; PWC, 2017( بخش های مختلف صنعت، تجارت و حمل ونقل می دانند
به عالوه در بسیاری از کشورها نفت و گاز، منبعی برای تأمین انرژی برق است؛ بنابراین افزایش تقاضا 
برای انرژی برق به عنوان انرژی پاک، تأثیر مستقیمی برافزایش تقاضا برای نفت و گاز دارد و این مسئله 

اهمیت صنعت نفت و گاز را دوچندان می سازد.

اهمیت صنعت نفت و گاز در ابعاد مختلف زندگی امروزی، این صنعت را به یکی از صنایع محوری دنیا 

تبدیل کرده است و جریان عظیمی از سرمایه گذاری را به خود معطوف ساخته است، به نحوی که برآورد 

اوپک از میزان سرمایه گذاری موردنیاز تا افق 2040 به رقمی در حدود 10 تریلیون دالر فقط برای صنعت 

نفت بالغ می شود )OPEC, 2018(. این حجم از سرمایه گذاری فضای رقابت را در این صنعت تشدید 

خواهد کرد و نقش آفرینان اصلی این صنعت باید تالش کنند تا برای افزایش رقابت پذیری و جلوگیری 

از زوال در بازه بلندمدت، سهم بیشتری از جریان سرمایه گذاری ها را به سوی خود جذب کنند. گسترش 

فعالیت شرکت های بین المللی و در پیش گرفتن راهبرد کاهش فاصله میان منابع خام و تأسیسات تولیدی 

که عمدتًا در قالب حرکت شرکت های بین المللی به سرمایه گذاری در بخش پاالیش و ذخیره سازی نفت 

و گاز در کشورهای دارای منابع زیرزمینی در حال پدیدار شدن است، عرصه رقابت را تنگ تر می کند 

)Deloitte, 2018(؛ اما نباید از این نکته غافل شد که جذب سرمایه و افزایش رقابت پذیری کسب وکار 

در خأل اتفاق نمی افتد. درواقع، شناخت فرصت ها، سرمایه گذاری روی آن ها بدون توجه به مفهوم قابلیت 

رخ نمی دهد و قابلیت های سازمان زیربنای شناخت فرصت ها و سرمایه گذاری روی آن ها و همسوسازی 

سازمان برای بهره برداری حداکثری از فرصت ها است )Helfat & Peteraf, 2015(. درواقع، شناخت 

قابلیت ها مؤلفه ای اساسی در توسعه راهبرد سازمان هاست و درک عمیق قابلیت های راهبردی به سازمان 

روی  بهینه،  ترکیب  این  اساس  بر  و  دهد  سروسامان  را  قابلیت ها  از  بهینه ای  ترکیب  تا  می کند  کمک 

را  و سرمایه گذاری  ها  بسازد  قابلیت های جدید  کند،  فعلی سرمایه گذاری  راهبردی  قابلیت های  ارتقای 
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روی قابلیت هایی که دیگر برای راهبرد ضروری به شمار نمی آیند، کاهش دهد )الفلی و مارتین، 1393(. 
و  کردن  عملیاتي  نیز  و  راهبردی  قابلیت هاي  شناسایي  اساسي  مسئله  راهبردی،  برنامه ریزي  فرایند  در 
اندازه گیري آن ها است. بررسی ها نشان می دهند که در متون علمي مدیریت راهبردی، چارچوب یا مدل 
مشخصي براي شناسایي و ارزیابي قابلیت ها در دست نیست. اگرچه تعدادی از نظریه پردازان مدل های 
مختلفی برای قابلیت ها ارائه کرده اند، اما روش مشخصی به منظور عملیاتی کردن و ارزیابی آن ها ارائه 

نشده است )حمیدی زاده و حسین زاده شهری، 1385(.
ایران به عنوان یکی از تولیدکنندگان اصلی نفت و گاز نیز از چنین وضعیتی مستثنا نیست. صنایع نفت 
و گاز سهم قابل توجهی از اقتصاد ملی ایران را به خود اختصاص داده اند و توسعه و پیشبرد این صنعت 
نقش مهمی در رشد اقتصادی کشور ایفا می کند. در سال های اخیر با توجه به گشودگی نسبی فضای 
سیاسی بین الملل تالش فراوانی برای جذب سرمایه داخلی و خارجی در صنعت نفت صورت گرفته 
بین الملل می تواند حجم جذب سرمایه را در صنعت نفت  بااین وجود، نوسانات فضای سیاسی  است. 
به زحمت  که  سرمایه هایی  که  می یابد  بیشتری  اهمیت  زمانی  مسئله  این  دهد.  قرار  تأثیر  تحت  گاز  و 
قرار  اولویت  در  رقابت پذیری صنعت  بهبود  برای  که  شوند  قابلیت هایی  توسعه  جذب شده اند، صرف 
ندارند. به عبارت دیگر، عدم شناخت کافی از قابلیت های راهبردی در صنعت نفت و گاز می تواند موجب 
تخصیص غیربهینه منابع محدود مالی شده و درنتیجه، نتواند صنعت نفت و گاز ایران را برای رقابت در 

یک چشم انداز بلندمدت پشتیبانی کند.
طبق گزارش مرکز زنجیره ارزش، ظرفیت بالفعل پاالیش نفت خام کشور روزانه 1 میلیون و 802 هزار 
افزایش ظرفیت پاالیشی کشور به 3 میلیون  برنامه ریزی هایی جهت  بشکه است. طی سال های گذشته 
840 هزار بشکه در روز صورت گرفته است. بررسیها نشان میدهد وضعیت صنعت پاالیش کشور از دو 
حیث کمی و کیفی با وضعیت مطلوب فاصله دارد. از حیث شرایط کمی این موضوع قابل تأمل است که 
به رغم گذشت یک دهه از تعریف طرح های جدید پاالیشگاهی هیچ یک از آن ها به بهره برداری نرسیده 
محیطی  کنش های  مقابل  در  است  نتوانسته  کشور  پاالیش  نیز صنعت  کیفی  تولید  در خصوص  است. 
بازار مصرف درست عمل نماید )مرکز  ارتقای استانداردهای کیفی و زیست محیطی، تغییرات  ازجمله 
مطالعات زنجیره ارزش در صنعت نفت و گاز، 1395(. پژوهش حاضر بر مبنای همین مسئله به بررسی 
و تحلیل قابلیت های راهبردی در صنعت نفت و گاز کشور اختصاص یافته است و به دنبال آن است که با 
تحلیل بخش میان دستی صنعت نفت و گاز به تبیین قابلیت هایی بپردازد که از اولویت و ارزش راهبردی 
ایزو  از بندهای استاندارد  افزایش رقابت پذیری برخوردارند. سازمان بین المللی استاندارد دریکی  برای 
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20815، پاالیش نفت و گاز و استحصال فرآورده های اصلی از نفت و گاز را در بخش میان دستی صنعت 
 .)ISO 20815, 2018( نفت طبقه بندی می کند و آن را متمایز از بخش باالدستی و پایین دستی می داند
توجه به بخش میان دستی صنعت نفت و گاز ازآن جهت اهمیت دارد که بخش میان دستی صنعت نفت 
و گاز در ایران از آزادی بیشتری در سرمایه گذاری نسبت به بخش باالدستی و همچنین از بلوغ بیشتری 
تأثیر  هم  می تواند  بخش  این  در  اندکی  بهبود  هرگونه  و  است  برخوردار  پایین دستی  بخش  به  نسبت 
بزرگی بر کل بهره وری صنعت نفت و گاز داشته باشد و هم فرصتی برای صدور محصوالت مشتِق از 
نفت و گاز به جای خام فروشی آن ها به همراه داشته باشد؛ بنابراین هدف پژوهش شناسایی قابلیت های 
با  پژوهش  نیازمند  هدف  این  به  نیل  است.  میان دستی  بخش  در  کشور  گاز  و  نفت  صنعت  راهبردی 
رویکرد اکتشافی است، زیرا بخش میان دستی در ایران به دالیلی ازجمله اتکای اقتصاد کشور به نفت، 
روند خصوصی سازی پاالیشگاه ها، الگوی تحویل نفت خام به پاالیشگاه ها، الگوی مالی تسویه مطالبات 
شرکت پاالیش و پخش از پاالیشگاه ها و همچنین ساختار بازار توزیع فرآورده های پاالیشی دارای تفاوت 
ماهیت با بسیاری از کشورهای دنیا است و همین امر سبب عدم امکان بهره گیری حداکثری از تحقیقات 
غیرفارسی زبان می شود، عالوه بر آنکه نمونه پژوهش بین المللی مشخصی وجود ندارد که بر این بخش از 
زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز تمرکز کرده باشد. از سوی دیگر، بررسی مطالعات منتشره در نشریات 
علمی پژوهشی فارسی زبان نشان می دهد هیچ نمونه پژوهش داخلی با تمرکز ویژه بر بخش میان دستی به 
بررسی قابلیت های راهبردی نپرداخته است. به همین دلیل، سؤاالت اصلی پژوهش حاضر با رویکردی 

اکتشافی به شرح زیر در دستور کار محققان قرارگرفته اند:
فنی،  از  )اعم  مختلف  زمینه های  در  قابلیت هایی  است حائز چه  ممکن  پاالیشگاهی  - یک شرکت 

مدیریتی، فناورانه و ...( باشد.
- کدام قابلیت ها در یک شرکت پاالیشگاهی می توانند به ایجاد مزیت رقابتی بیانجامند؟

2-مبانینظریوپیشینهپژوهش
گرنت )2010( معتقد است که راهبرد، به مفهوم انطباق منابع و قابلیت های شرکت با فرصت هایی است 
که در محیط بیرونی ایجاد می شوند. تأکید بیشتر بر نقش منابع و قابلیت ها به عنوان اساس و مبنای راهبرد 
نتیجه دو عامل است. نخست اینکه محیط صنعت ناپایدارتر شده است؛ بنابراین به جای تمرکز بر بازار 
بیرونی، می توان منابع و قابلیت های درونی شرکت را به عنوان مبنایی مطمئن تر برای تدوین راهبرد در نظر 
گرفت. دوم اینکه به طور شفاف مشخص شده است که مزیت رقابتی منشأ اصلی سودآوری بیشتراست، نه 
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جذابیت صنعت )Grant, 2010(. دیدگاه مبتني بر منبع، رویکرد نویني در مباحث نظري مدیریت راهبردی 
است که مبناي تدوین راهبرد ها را منابع، قابلیت ها و شایستگي هاي محوري سازمان در نظر مي گیرد. در این 
دیدگاه، اثربخشي منابع در سوق دادن سازمان به سوی موفقیت یکسان نیستند. منابع در چارچوب زنجیره 
ارزش، به قابلیت و سپس به شایستگي محوري و سرانجام به مزیت رقابتي تبدیل مي شوند )حمیدی زاده 
و حسین زاده شهری، 1385(. دیدگاه مبتني بر منابع، شرکت ها را به عنوان مجموعه ای از منابع ناهمگوِن 
ارزشمند، کمیاب1، تقلیدناپذیر2 و بدون جایگزین3 در نظر می گیرد که مبنایی برای دستیابی به مزیت رقابتی 
پایدار به شمار می آیند )Barney, 1991; Penrose, 1959; Peteraf, 1993(. ریشه این رویکرد را می توان 
در مقاله پراهاالد و همل4 )1990( با عنوان شایستگی های کلیدی شرکت )Grant, 2010( و در کارهای 
پن روز )1959(؛ وانرفلت5)1984( و بارنی )1991( یافت. از سوی دیگر ریشه مفهوم مزیت رقابتی که در 
این پژوهش با شناسایی قابلیت های صنعت نفت و گاز آن را واکاوی شده است را می توان در نظریات 
آدام اسمیت، ریکاردو6 و مایکل پورتر7 یافت. واژه مزیت رقابتی به شکل امروزی آن با اثر مایکل پورتر 
)1984( وارد ادبیات کسب وکار و راهبرد شده است )روملت، 1395(. رویکرد منبع محور بر منحصربه فرد 
بودن هر سازمان و قابلیت های درونی آن اشاره دارد و بر این نکته تأکید می کند که انجام کارهای مشابه 
با رقبا یا موضع گیری8 مشابه با آن ها در بازار تضمین کننده سودآوری بلندمدت نیست، بلکه بهره گیری از 
تفاوت هایی که به واسطه منابع پدید می آیند، محرک اصلی سودآوری و موفقیت در بازار است؛ بنابراین، 
مزیت رقابتی از راهبرد هایی نشئت می گیرد که مبتنی بر قابلیت های خاص آن سازمان بوده و از نقاط 

قوت منحصربه فرد آن سازمان بهره برداری کند )پژوهانه، 2010(.
یکی از فرضیات اساسی در رویکرد منبع محور، توزیع نامتوازن منابع میان بنگاه ها در فضای بازار است. 
ویژگی های کلیدی منابع که در مطالعات محققانی مانند بارنی )1991(، بارنی و اریکان )2001(، کروک 
و همکاران )2008( و سیرمون و همکاران )2011( اشاره شده است، سبب می شود تا بنگاه های تجاری 
به واسطه تفاوت در کمیت و کیفیت دسترسی به منابع نسبت به رقبای خود جایگاه رقابتی متفاوتی را در 
بازار به دست آورند. رویکرد منبع محور با تأکید بر این نکته که تنها برخی از منابع و قابلیت ها در کسب 
مزیت رقابتی مؤثر هستند، مسئله تشخیص منابع و قابلیت های راهبردی را به عنوان یکی از اولویت های 
نخست برای محققان و مدیران مطرح کرده است )Barney & Arikan, 2001(. شواهد تجربی نیز حاکی از 
تمایز ارزش منابع و قابلیت های راهبردی در هر صنعت است )Lichtenstein & Brush, 2001(. سیرمون 
و همکاران )2011( با در نظر گرفتن این عدم توازن، معتقدند تنها برخی از منابع و قابلیت های در اختیار 

بنگاه های تجاری، بر حصول اهداف تعیین شده و دستیابی به سطوح عملکرد باالتر تأثیر اهرمی دارند.
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پیشینه  در  قابلیت های سازمانی  پیرامون موضوع  منظمی  و  یکپارچه  پژوهشهای  تأکیدات،  باوجوداین 
نظری مدیریت راهبردی شکل نگرفته است. پیشینه نظری مدیریت راهبردی درخصوص قابلیت های 
سازمانی بسیار پراکنده است و حتی اجماعی میان محققان برای واژه های مورداستفاده در این عرصه 
وجود ندارد و نمی توان چارچوب مفهومی و نظری قابل قبولی یافت که به خوبی فرایند قابلیت های 
کرده  تشریح  سازمانی  عناصر  سایر  با  هماهنگ  شیوه ای  به  مختلف  مؤلفه های  اساس  بر  را  سازمانی 
باشد )ولیان و همکاران، 1396(. قابلیت سازمان یک مفهوم گسترده با عناصر و مشخصه های بسیاری 
است و مطالعات در این خصوص با تناقض ها، هم پوشانی تعاریف و مغایرت های آشکار مبهم است 
)Makanga, 2011; Zahra, et al., 2006; Collis, 1994(. در بسیاری از پژوهش ها منابع سازمانی 
دربرگیرنده تمام دارایی ها، قابلیت ها، فرایندهای سازمانی، ویژگی های سازمانی، اطالعات، دانش و غیره 
است )Barney, 1991(. بااین حال آمیت و شومیکر9)1993( و گرنت )1991( منابع را دربرگیرنده دانش 
قابل دادوستد می دانند و از قابلیت ها به عنوان ظرفیت شرکت در گسترش منابع یاد می کنند )شاه حسینی 
و همکاران، 1395(. به عقیده مدهوک10)1997( قابلیت ها، ترکیبی از منابع هستند که شایستگی های سطح 
کارکنان  مهارت های  فیزیکی و  به عنوان تسهیالت  را  قابلیت ها  ایجاد می کنند. چندلر11)1990(  را  باال 
شرکت به ویژه توانایی ها و تخصص  های مدیران ارشد تعریف می کند )شاه حسینی و همکاران،1395(. 
هلفات و پتراف)2003( قابلیت را توانایی سازمان برای انجام مجموعه ای از کارهای هماهنگ شده با 
استفاده از منابع سازمانی برای دستیابی به نتیجه نهایی ویژه تعریف می کنند و معتقدند اطالق عنوان 
تنها زمانی مجاز خواهد بود که آن فعالیت کارکرد تکرارپذیر و قابل اطمینانی  قابلیت به یک فعالیت 
داشته باشد )Helfat & Peteraf, 2003(. به زعم دی )1990( قابلیت ها مجموعه پیچیده ای از مهارت ها و 
دانش انباشته شده هستند  که شرکت ها را قادر می سازد تا فعالیت هایشان را هماهنگ کرده و از دارایی های 
خود استفاده کنند )Day, 1990(. گرنت )2010( نیز قابلیت سازمانی را ظرفیت شرکت که منابع را برای 
دستیابی به نتیجه مطلوب مورداستفاده قرار می دهد، تعریف می کند. برخی از محققان برای تعریف و تمایز 
میان مفهوم قابلیت از واژه های منبع و شایستگی از رویکرد قابلیت های پویا بهره می گیرند. وینتر12)2012( 
مفهوم قابلیت را با تفکیک آن به دودسته قابلیت های سطح اول )عملیاتی( و قابلیت های سطح باال )پویا( 
تشریح می کند. بر این اساس، قابلیت های سطح اول )عملیاتی( به آن دسته از توانمندی هایی گفته می شود 
که مبادرت به مجموعه ای از فعالیت های متداول را برای فراهم آوردن محصوالت و خدمات و عرضة 
آن به مشتریان کنونی در مقیاس اقتصادی موجود و با شیوۀ تولید مرسوم امکان پذیر می سازد. از نظر 
هلفات و وینتر )2011(، چنین توانایی به معنای حفظ وضعیت موجود است. در مقابل قابلیت های پویا که 
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براساس رویه های سازمانی و مهارت های مدیریتی پشتیبانی می شوند، به عنوان توانایی شرکت در ادغام، ساخت 
و شکل دهی مجدد توانایی های داخلی و بیرونی جهت پاسخ گویی به محیط های به سرعت متغیر، تعریف 
می شود )Teece, 2018; Teece, et al., 1997(. قابلیت های پویا بنگاه را قادر می سازند تا به شیوه ای متفاوت 
یا اصالح شده نسبت به وضعیت فعلی اش اقدام کند. براین اساس، اگر بنگاه های تجاری مجموعه ای از منابع و 
شایستگی ها را در اختیار داشته باشند، اما این مجموعه به واسطة قابلیت های پویا برای خلق، ترکیب و بازآرایی 
مورد پشتیبانی قرار نگیرد، بنگاه در بازۀ زمانی کوتاه مدت عملکرد قابل قبولی خواهد داشت، اما در بلندمدت 
به مزیت رقابتی پایدار دست نخواهد یافت )Augier & Teece, 2009(. این تفاوت میان قابلیت های پویا و 
دیگر قابلیت ها سبب شده تا این نظریه، از سوی محققان با اقبال بیشتری برای تشریح چگونگی دستیابی 

به مزیت روبه رو گردد.
گرنت )2010( برای شناسایی قابلیت های شرکت دو روش تحلیل کارکرد و تحلیل زنجیره ارزش را 
شرکت  عملکرد  اصلی  حوزه های  با  مرتبط  سازمانی  قابلیت های  کارکرد،  تحلیل  در  می دهد.  پیشنهاد 
مشخص می شوند که شامل حوزه های وظایف سازمانی، اطالعات مدیریت، تحقیق و توسعه، عملیات، 
از  متوالی  زنجیره  ارزش،  زنجیره  تحلیل  در  و  هستند  توزیع  و  فروش  خدمات،  بازاریابی،  طراحی، 
فعالیت های اصلی شرکت را از فعالیت های پشتیبان جدا می کند )Grant, 2010(. پیشینه نظری به سه 
فرایند که برای شناخت قابلیت ها به طور مجزا در تعامل اند، اشاره می کند. نخست، فرایند ساخت وساز13 یا 
ایجاد کردن به شیوه ای اشاره دارد که در آن شناخت در توسعه و نگهداری روال ها که سازه های توانمندی 
هستند، دخیل است. دوم، فرایند ترکیب و هم گذاری14 است که نشان می دهد این سازه ها چگونه براساس 
تفسیرهای مدیریتی از ارزش های بالقوه قابلیت ها نتیجه می شوند. سومین مورد فرایند تطبیق15 است که 
چگونگی انتخاب و کاربرد قابلیت ها را در محیط، براساس تفسیری که بین مدیران شکل گرفته را بیان 

.)Eggers & Kaplan, 2013( می کند
کالیس )1994(  دارد.  قابلیت ها وجود  مفهوم  از  نیز  دیگری  یادشده، دسته بندی های  تعاریف  بر  عالوه 
قابلیت های سازمانی را در چهار دسته شامل توانایی  انجام فعالیت های کارکردی شرکت )مانند پویش 
بازاریابی(؛ توانایی های مرتبط با بهبود پویای فعالیت های شرکت )مانند بهبود مستمر(؛ توانایی به رسمیت 
شناختن ارزش ذاتی منابع دیگر و یا توسعه راهبرد های جدید قبل از رقبا؛ و نیز دسته برتر یا متاقابلیت 

.)Collis, 1994; Inan & Bititci, 2015( که مربوط به آموزش و فراگیری قابلیت هاست، ارائه می کند
و  اول  سطح  قابلیت های  صفر،  سطح  قابلیت های  دسته  سه  در  را  شرکت  قابلیت های   )2003( ویتنر 
قابلیت های سطح باالتر ارائه می کند. ازنظر وی، قابلیت سطح صفر، فعالیت های تولید و فروش محصول 
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در یک مقیاس به مشتریان کنونی شرکت است که برای بقای شرکت انجام شده و دارای فرایند ثابتی است. 
قابلیت های سطح اول، توانایی هایی هستند که قابلیت سطح صفر را اصالح و تغییر می دهند؛ به طور مثال، 
توسعه محصول جدید نمونه ای از قابلیت سطح اول است. همچنین وی، مشابه با دسته بندی ارائه شده از 
.)Inan & Bititci, 2015( سوی کالیس، قابلیت های سطح باالتری از قابلیت های سطح اول ارائه کرده است
آمبروسینی و همکاران )2009(، در ادامه پژوهش های گذشته در مورد قابلیت ها، سه نوع قابلیت متمایز 
پیشنهاد می کنند. آنان با اشاره به مطالعه ایزنهارت و مارتین )2000( مبنی بر استفاده از قابلیت های پویا 
در محیط های پایدار، مفهوم عمومی از قابلیت پویا را به دو سطح متمایز قابلیت های پویای افزایشی16 و 
تجدید قابلیت های پویا17 تقسیم می کنند. سپس با توجه به مقاله ویتنر)2003( که بیان می کند قابلیت های 
پویا ممکن است نیاز به تازه شدن داشته باشند، پیشنهاد می کنند که شرکت ممکن است نیاز به قابلیت های 

.)Ambrosini, et al., 2009( پویای بازآفرینی18 داشته باشد
تقسیم بندی  دسته  در سه  تعریف شده،  فرایندهای  تمرکز  و  گرایش  به  بسته  را  قابلیت ها   ،)1994( دی 
کرد که شامل قابلیت های مربوط به فرایندهای درون به بیرون، فرایندهای مابین و همچنین قابلیت های 
مربوط به فرایندهای بیرون به درون است. او در مقاله سال 2011 خود، با دسته بندی قابلیت ها به سه نوع 
ایستا، پویا و انطباقی، به تمایز آن ها از یکدیگر اشاره می کند )شاه حسینی و همکاران، 1395(. هلفات 
و مارتین )2015( با بررسی ادبیات و مطالعات گذشته و همان طور که توسط آدنر19 و هلفات )2003( 
شناسایی شده، سه پایه اصلی توانایی های مدیریتی پویا که توانایی مدیریت تغییر راهبردی را فراهم می کنند 
انسانی مدیریتی22 می دانند. این منابع  شامل شناخت مدیریتی20، سرمایه اجتماعی مدیریتی21 و سرمایه 
فراهم می کند  را  )اقدام(  الگوی ذهنی مدیریت، تصمیم گیری، مشورت و عمل  برای جنبه های  پایه ای 
)Helfat & Martin, 2015; Jalali, 2017(. جمع بندی این مطالعات در کنار تحقیقاتی  مانند پراهاالد و 
همل )1994( و گرنت )1995( نشان می دهد که می توان قابلیت ها را با توجه به سطح سازمانی در سه 

.)Cruz-Ros, et al., 2010( دسته فرایند کارکردی، عملکردی و تخصصی قرار داد
دانش ضمنی  و  تجربیات  و  تجربه ساخته شده اند  از طریق  قابلیت ها  معتقدند،   )2013( کاپالن  و  اِگرز 
انتخاب های  طریق  از  و  ضمنی  به طور  توانایی ها  این  می کنند.  ایجاد  را  قابلیت ها  سازمان  در  موجود 
مدیریتی برای تولید نتایج سازمان اعمال می شود. به بیان دیگر، مدیران باید درک درستی از محیط داشته، 
روال ها و سیگنال ها درست را تشخیص دهند؛ تفسیر و درک درستی از منابع و توانایی داشته باشند و مهم  
این است که چگونه تصمیم می گیرند. عالوه بر این به روزرسانی در خصوص منابع و توانایی ها مقایسه 
توانایی های درک شده با فرصت های درک شده مهم تلقی  شود. با توجه به موارد ذکرشده، محققان این 
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پژوهش معتقدند قابلیت در صنعت نفت و گاز به مجموعه مؤلفه هایی قابل اطالق است که به سازمان 
کمک می کند تا سطح عملکرد کسب وکارشان را در سطح مطلوب حفظ کنند، بر پایه درک و شناخت 
همکاران  و  ولیان  کنند.  مدیریت  را  راهبردی  تغییرات  و  بپردازند  کسب وکارشان  بازآفرینی  به  محیط 
)1396(گونه شناسی قابلیت های راهبردی را براساس تفاوت در سازمان ها و نگرش ها در چهار دسته: 
دانشی(؛  قابلیت های  و  سازمانی  ساختار  قابلیت های  راهبردی،  قصد  )قابلیت های  سازمانی  قابلیت های 
قابلیت های کاربردی )قابلیت های فردی(، قابلیت های پایداری )قابلیت های رقابتی، قابلیت های آی تی و 
قابلیت های بازاریابی(؛ قابلیت های سرمایه فکری )سرمایه انسانی، سرمایه ارتباطی، سرمایه ساختار( ارائه 
کرده اند. هریک از این قابلیت ها با یک محیط و شرایط خاص تطابق دارد و بکارگیری آن ها در شرایط 
مناسب اثربخشی سازمان را به دنبال خواهد داشت. گیل و دل هی )2004( قابلیت های سازمان را در سه 
بونپاتاراکان )2012(  به زعم  ارائه کرده اند.  فردی  دانش  راهبردی، ساختارهای سازمانی و  تمایل  حوزه 
رویکرد بنیادی در ساخت قابلیت های سازمانی بر منابع سازمانی، معماری سازمانی و کیفیت سازمانی 
تکیه دارد )شاه حسینی و همکاران، 1395(. هرچند دسته بندی های ذکرشده مربوط به حوزه نفت و گاز 
نیستند اما به درک پژوهشگران در دستیابی به نگرش کلی کمک خواهند کرد. گارسیا، لزارد و سینگ 
)2014( قابلیت های بخش باالدستی صنعت نفت و گاز را در دو بعد درجه تغییر و درجه یکپارچگی 

طبقه بندی کرده اند )جدول )1((.
دسته بندی های ذکرشده در خصوص قابلیت ها در بخش میان دستی صنعت نفت و گاز )برحسب تعاریف 
سازمان بین المللی استاندارد( ناشناخته اند و نمونه پژوهشی نظام مندی در نشریات فارسی زبان یا غیرفارسی  
وجود ندارد که بر این بخش از زنجیره ارزش تمرکز کرده باشد. به همین دلیل، به پژوهش هایی نیاز 
است که با رویکردی اکتشافی و نگاهی برخاسته از داده ها و واقعیت های بخش میان دستی به شناسایی 

این قابلیت ها بپردازند.

3-روشپژوهش
پژوهش حاضر متمرکز بر شناسایی و تحلیل آن  دسته از قابلیت هایی است که به مزیت رقابتی در صنعت 
اکتشافی23 درصدد شناسایی و  با رویکردی  قالب یک مطالعه  این پژوهش در  نفت و گاز می انجامند. 
احصای مفاهیم محوری و عمیق و فراهم آوردن زیربنایی برای توسعه الگوهای نظری در تحقیقات تجربی 
است. بر این اساس، پژوهش حاضر در زمره مطالعات کیفی قرار می گیرد. مروری بر پژوهش های منتشره 
در نشریات دانشگاهی و تخصصی حوزه نفت و گاز نشان می دهد در یک دهه اخیر مطالعه ای که به 
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نقش قابلیت ها در ایجاد مزیت رقابتی در بخش میان دستی صنعت نفت و گاز بپردازد، منتشرنشده است؛ 
بنابراین این پژوهش می تواند با رفع این خأل پژوهشی، زمینه انجام تحقیقات عمیق تر را فراهم سازد.

برای گردآوری داده های پژوهش، مصاحبه های نیمه ساختاریافته ای با 21 نفر از مدیران ارشد و میانی 
پاالیشگاه های نفت و گاز که به صورت هدفمند انتخاب شده بودند، انجام گرفت و داده های گردآوری شده 
از این مدیران، با نظرات 4 تن از خبرگان )حداقل در سطح معاون وزیر( تلفیق گردید. در گردآوری 
داده ها تالش بر این بود که مشارکت مدیران از دوایر مختلف پاالیشگاه ها در فرایند تحقیق جلب شود 
تا نتایج قابل  اتکاتری حاصل شود. براین اساس، توزیع مصاحبه شوندگان نشان می دهد 2 مدیرعامل، 4 
معاون، 8 مدیر واحد صف و 4 مدیر واحد ستاد به همراه 3 نفر از کارشناسان ارشد )که سرپرستی دو 
یا چند کارشناس را بر عهده دارند( شاغل در 6 پاالیشگاه مختلف در فرایند تحقیق مشارکت داشته اند. 

جدول )2( به مشخصات مشارکت کنندگان در فرایند این پژوهش اشاره دارد.
در انجام مصاحبه ها، ابتدا هدف پژوهش تشریح شد و این نکته مورد تأکید قرار گرفت که از مصاحبه ها 
تنها براي مقاصد پژوهشي استفاده خواهد شد و هویت افراد به هیچ وجه در گزارش ها و مقاالت مشخص 
نخواهد شد. سپس، پرسش های اصلی در مصاحبه مطرح گردید و با توجه به ماهیت نیمه ساختار یافتة 
مصاحبه، پرسش های دیگري نیز با توجه به پاسخ های ارائه شده و زمینه حرفه ای پاسخ دهنده به منظور رفع 

ابهام ها و روشن ساختن پاسخ هاي ارائه شده طرح شد.
بدین ترتیب، نکات و یادداشت های استخراج شده از پاسخ های مصاحبه شوندگان حول پرسش های اصلی 
روش  از  مصاحبه ها  متن  تجزیه وتحلیل  جهت  گرفتند.  قرار  مورداستفاده  تجزیه وتحلیل  برای  پژوهش 
تجزیه وتحلیل تم )مضمون(24 که در تحقیقات کیفی کاربرد گسترده ای دارد، استفاده شده است. تحلیل 
تم روشی براي شناخت، تحلیل و گزارش الگوهاي موجود در داده هاي کیفی و متنی است و داده هاي 
پراکنده و متنوع را به داده هایی غنی و تفصیلی تبدیل می کند )عابدی جعفری و همکاران، 1390(. سپس 

)Garcia, et al., 2014(قابلیتها،درجهتغییرودرجهیکپارچگی:)جدول)1

درجه )میزان( یکپارچگی
درجه )میزان( تغییر

پویاایستا

قابلیت های پویای سادهقابلیت های عملیاتیگسسته )فعالیت های مجزا(

قابلیت های پویای یکپارچهقابلیت های یکپارچهسیستم )پروژه، فیلد، شرکت(

قابلیت های پویای یکپارچه )در سطح زیست بوم(قابلیت های یکپارچه )در سطح زیست بوم(زیست بوم
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با بررسی یادداشت ها و نظرات خبرگان، نخست برای هریک از مصاحبه های تهیه شده تمامی ایده های 
مستقل در قالب مفاهیم )مانند: خلق بازارهای جدید( و تم های فرعی )مانند: توسعه کسب وکار( شناسایی 

و سپس به هرکدام یک کد اختصاص داده شد.
این اقدام براي هرکدام از مصاحبه ها انجام شد و در صورت وجود بخش هایي با مضامین مشابه در متن 
مصاحبه هاي قبلي، از همان کدهاي قبلي اختصاص داده شده به عنوان نشانگر آن ها استفاده گردید. سپس 
بر اساس تمامي تم هاي فرعي شناسایي شده در کل تحقیق دسته بندي کالن تري انجام شد که منجر به 
شناسایي تم هاي اصلي شامل »قابلیت ارزش افزایی و بهره وری« و» پایداری راهبردی کسب وکار« گردید. 

جدول)2(:مشخصاتمشارکتکنندگاندرپژوهش

نسبت از کلتعداد مشارکت کنندگاندستهطبقه

شرکت ها و سازمان ها

16%4وزارت نفت

24%6پاالیشگاه اصفهان

20%5پاالیشگاه آبادان

24%6پاالیشگاه بندرعباس

4%1پاالیشگاه تبریز

4%1پاالیشگاه شیراز

8%2پاالیشگاه بیدبلند

جایگاه سازمانی

16%4مقامات دولتی و معاون وزیر

8%2مدیرعامل

16%4معاون مدیرعامل / قائم مقام

32%8مدیر واحد صف

16%4مدیر واحد ستاد

12%3کارشناس ارشد و سرپرست

تجربه کاری

68%17بیش از 20 سال

16%4بین 15 تا 20 سال

16%4بین 10 تا 15 سال

تحصیالت دانشگاهی

32%8دکتری

56%14فوق لیسانس

12%3لیسانس
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جدول )3( نمونه ای از رویه کدگذاری است که با توجه به تعدد مصاحبه شوندگان و محدودیت های مقاله 
تنظیم شده از درج همه جداول خودداری شده است. به عالوه آنکه آیزنهارت25 )1989( معتقد است وجود 
چندین محقق نقش مهمی در اتکا و تأیید نتایج تحقیقات کیفی دارد و نقش آفرینی سه محقق در پژوهش 

حاضر یکی از نقاط قوت آن به شمار می آید.

4-تجزیهوتحلیلیافتههایپژوهش
پس از تجزیه وتحلیل مصاحبه های انجام شده و بررسی پاسخ های مصاحبه شوندگان به سؤال های پژوهش، 
قالب تم های فرعی دسته بندی شدند،  میان دستی( در  قابلیت های راهبردی صنعت نفت و گاز )بخش 
با تقویت قابلیت ها، مزیت رقابتی پایداری ایجاد خواهد کرد که  بخش میان دستی صنعت نفت و گاز 
این پژوهش  از تحلیل داده های  نتایج حاصل  بود.  امکان پذیر نخواهد  به سادگی  برای رقبا  از آن  تقلید 
نشان می دهد این قابلیت ها در 6 دسته، کیفی سازی فرآورده ها، کارایی عملیاتی، قابلیت فناورانه، توسعه 

کسب و کار، گرایش بازار و پایداری زنجیره تأمین قرار می گیرند. 

4-1-کیفیسازیفرآوردهها

بهسازی  برای  آن ها  از  پاالیشگاه ها  که  کرد  اطالق  فعالیت هایی  از  دسته  آن  به  می توان  را  کیفی سازی 
پایین  از فرآورده های سنگین و دارای ارزش افزوده  تغییر ترکیب سبد فرآورده ها  فرایندهای پاالیش و 
به سوی فرآورده های سبک تر و دارای ارزش افزوده باال بهره می گیرند؛ بنابراین، کیفی سازی در ذات خود 
یک فرایند خلق ارزش است. این مفهوم از یک سو به واسطه ماهیت ذاتی خود )خلق ارزش( و از سوی 
الزامات قانونی در کانون توجه پاالیشگاه ها قرار دارد. براین اساس، تغییر ترکیب سبد  دیگر به واسطه 
فرآورده ها می تواند با اختصاص دادن سهم بیشتری از این سبد به فرآورده های باارزش، بازده سرمایه 
باالتری برای صاحبان سهام فراهم کند. به عالوه، سازمان ها و نهادهایی مانند وزارت نفت، وزارت نیرو 
استانداردهایی  اعمال  و  قانونی  محیط  تحوالت  و  تغییر  در  نقش آفرینی  با  نیز  محیط زیست  سازمان  و 
درباره کیفیت سوخت های فسیلی در حمل ونقل، صنعت یا تولید برق باعث می شوند تغییر ترکیب سبد 
فرآورده ها در طول زمان از یک راهبرد انتخابی، به یک الزام قانونی مبدل شود. یکی از مصاحبه شوندگان 

معتقد است:
"برنامه ها و طرح های کیفی سازی هزینه زیادی به پاالیشگاه تحمیل می کند و در کوتاه مدت تأثیر 

نامطلوبی روی بازده سهام و رضایت سهامدارانمان دارد؛ اما ما ناچاریم که این هزینه ها را بپذیریم، 
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جدولشماره)3(:مفاهیموتمهایفرعیشناساییشدهدرمتنمصاحبه

کد تم عنوان مفهوم شناسایی شده و نقل قول مرتبط با آنکد مفهوم
فرعی

عنوان تم 
فرعی

م 7
هو

مف

انعطاف پذیری در بازار با ایجاد تنوع در سبد فرآورده ها
»سبد فعلی ما نه جوابگوی بازار است، نه جوابگوی خودمان. هرچقدر بتوانیم تنوع 
بیشتری به سبدمان بدهیم و محصوالت ویژه تولید کنیم، آزادی عمل بیشتری در بازار 

خواهیم داشت و این بازده مالی بسیار باالیی هم برای مان دارد«

ی 3
رع

م ف
ت

ه ها
رد

رآو
د ف

سب
ی 

ذیر
وع پ

تن

م 8
هو

مف

افزایش ارزش فروش با ایجاد تنوع در سبد فرآورده ها
»کیفیت نفت خامی که تحویل می گیریم، پایین است. برای همین فرآورده های ما عمدتًا 
سنگین هستند و ارزش افزوده کمی دارند. همان قدر که کارایی هزینه ها در سود نهایی 
مهم است، ارزش فروش هم اهمیت دارد و صرف هزینه برای راه اندازی واحدهای 
کنند، یک  استحصال  فرآورده های سنگین  از  پاالیشی که محصوالت ویژه  توسعه ای 

اقدام راهبردی است که در بلندمدت تأثیرش را روی ارزش فروش می گذارد.«

11
وم 

مفه

سرمایه گذاری در توسعه سیستم نرم افزاری برای کنترل جامع هزینه ها
»کنترل هزینه عملیات پاالیش کار پیچیده ای است و شامل همه ابعاد می شود، به همین 
دلیل ما سرمایه گذاری فراوانی روی یک سیستم نرم افزاری کرده ایم که نمونه مشابه در 
دیگر پاالیشگاه های داخلی ندارد و همین هم به ما کمک کرده که کمترین هزینه به 

ازای پاالیش هر بشکه را در میان پاالیشگاه ها داشته باشیم.«

ی 4
رع

م ف
ت

ت
لیا

عم
نه 

هزی
ت 

یری
مد

13
وم 

مفه

همسوسازی نظام آموزش شرکت با بهره وری عملیاتی و هزینه عملیات شرکت
“در سه سال گذشته یک ارزیابی دقیق از وضع آموزش نیروهای فنی انجام دادیم و این 
برایمان به یقین تبدیل شده که به طور متوسط بهره وری مان به ازای هر نفر ساعت آموزش 
افزایش داشته است. به همین دلیل یک نظام نیازسنجی آموزش فنی طراحی کرده ایم که 

آموزش ها را هم راستا با اهداف بهره وری به خصوص در بعد فنی هم راستا کند.«

12
وم 

مفه

نقش فنّاوری نگهداری خط در کاهش هزینه های شرکت
»عملیات پاالیش فقط عملیات فنی تبدیل نفت خام به فرآورده نیست، یک مجموعه 
از  نگهداری  فنّاورانه  توانمندی  هم  کارها  مهم ترین  از  یکی  و  شود  انجام  باید  کار 
خط است که شب و روز ندارد و هم به لحاظ فنّاوری و هم به لحاظ نیروی انسانی 
متخصص در این فنّاوری هزینه زیادی تحمیل می کند اما این هزینه حتی به هزینه یک 

ساعت توقف خط یا یک صدم درصد افزایش مصرف انرژی شرکت هم نمی رسد.«

11
ی 

رع
م ف

ت

سی
ستر

ت د
ابلی

ق

19
وم 

مفه

اولویت بهبود قابلیت دسترسی به سایر راهبرد های توسعه فنّاورانه پاالیشگاه
قابلیت  که  است  این  قدم  اولین  فنی،  عملکرد  از  باالتری  سطح  به  دستیابی  »برای 
باال  جدید  نرم افزاری  فنّاوری های  به خصوص  فنّاوری  تجهیز  با  را  سیستم  دسترسی 
ببریم. همه برنامه ها و راهبرد های فنّاوری دیگر در اولویت دوم قرار می گیرند، زیرا 

همین بهبود قابلیت دسترسی یک تغییر بنیادین و محسوس را به همراه دارد.«
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چون شانه خالی کردن از بار این هزینه ها در کوتاه مدت، در میان مدت باعث تحمیل هزینه های 
به مراتب بیشتری می شود و حتی بقای ما را تهدید می کند."

مصاحبه شونده دیگری به این نکته اشاره می کند:
"کیفی سازی یک الزام است و ما انتخابی جز حرکت در این مسیر نداریم. این الزام فقط به قانون 

و استاندارد محدود نمی شود. مردم هم آلودگی را نمی خواهند و صاحبان سهام هم جزئی از همین 
مردم هستند."

اما مفهوم کیفی سازی فقط در افزایش ارزش افزوده سبد فرآورده ها و الزامات قانونی خالصه نمی شود. 
یکی از جنبه های مهم کیفی سازی، افزایش آزادی حرکت راهبردی پاالیشگاه ها از طریق ایجاد تنوع در 

سبد محصوالت و فرآورده های آنان است. یکی از مصاحبه شوندگان این طور عنوان می کند که:
الزامات قانونی برای  "ما با سرمایه گذاری روی کیفی سازی دو هدف را دنبال می کنیم. نخست، 

به  را  خودمان  سنگین  فرآورده های  می توانیم  اینکه،  دوم  و  می کنیم  محقق  را  بازار  در  حضور 
فرآورده های ویژه ای تبدیل کنیم که به ما آزادی عمل می دهد."

پاالیش  صنعت  در  راهبردی  قابلیت  یک  فرآورده ها  کیفی سازی  می دهد  نشان  داده ها  محتوای  تحلیل 
نفت و گاز است و شرکت های پاالیشی که بتوانند استانداردهای کیفی سطح باالتری را محقق کنند، از 
فرایند پاالیش ارزش افزوده بیشتری کسب کنند و سبد فرآورده های متنوع تری داشته باشند، در تعامل با 
گروه های مختلف ذی نفعان )نهادهای قانون گذار، مصرف کنندگان، حلقه های پسین زنجیره ارزش و عموم 
مردم( و حضور در بازار موفقیت بیشتری دارند. به عالوه، بررسی و مقایسه ماهیت این قابلیت با پیشینه 
نظری نشان می دهد که می توان کیفی سازی را در سطح دوم و سوم قابلیت های معرفی شده کالیس)1994( 

و همچنین قابلیت سطح اول ویتنر)2003( جای داد.

4-2-کاراییعملیاتی

کارایی عملیاتی یکی از کلیدواژه های مشترک میان تمام صنایع است، بااین حال ماهیت عملیاتی صنعت 
پاالیش و فرایند تولید مستمر به این عامل در راهبرد های پاالیشگاهی نقش محوری تری می دهد. بی تردید، 
به  میان مؤلفه هایی جست وجو کرد که  باید در  را  به کارایی  بر دستیابی  از عوامل مؤثر  بخش عمده ای 
هزینه های اداره یک پاالیشگاه بازمی گردند. ازآنجایی که فرایند پاالیش مبتنی بر دریافت نفت خام، گاز خام 
و یا میعانات گازی است و پاالیش این مواد خام برای استحصال فرآورده، بسیار انرژی بر است، عمده 
اقالم هزینه در صورت های مالی شرکت های پاالیشی مربوط به مدیریت مواد خام و مدیریت انرژی است. 
مدیریت مواد خام مسائلی از قبیل راندمان پاالیش، مسئله تبخیر مواد خام میعانی و ضایعات را شامل می شود 
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و انرژی که عمدتاً در قالب نفت و گاز در مجتمع های پاالیشی به مصرف می رسد، با میزان مصرف انرژی 

برای پاالیش هر بشکه )یا واحد معادل بشکه( مرتبط است. یکی از مصاحبه شوندگان که مدیریت ارشد 

واحدهای صف یک پاالیشگاه را بر عهده دارد، کارایی عملیاتی را این گونه توصیف می کند:

"اصوالً تالش می کنیم در فرایند پاالیش هزینه ها را کنترل کنیم و فرآورده بیشتری به ازای هر واحد 

ماده خام داشته باشیم. این کار هم از طریق پایش میزان ضایعات و هم از طریق محاسبه آنی و 

مستمر اندیس انرژی انجام می شود و نتایج با شاخص ها و معیارهای پاالیشگاه های بین المللی که 

در حد و اندازه مقیاس تولید یا کیفیت تولید ما هستند، مقایسه می شود."

در کنار این نگاه فنی، دیدگاه های کالن نگرانه تری هم وجود دارد که کارایی عملیاتی را منحصر به مسائل 

فنی در فرایند پاالیش نمی داند. معاون ارشد یک شرکت پاالیش نفتی معتقد است:

"کارایی عملیاتی فقط محدود به نسبت های واحد مهندسی پاالیش نیست. ما به کل هزینه عملیات 

توجه می کنیم و هزینه نیروی انسانی درگیر در فرایند پاالیش هم جزئی از عملیات ماست. از این 

مهم تر، مقیاس تولید است که ما با افزایش ظرفیت تولیدمان در دو سال اخیر، به نسبت کارایی 

عملیاتی بهتری دست یافته ایم."

جمع بندی داده های گردآوری شده در فرایند پژوهش نشان می دهد تم کارایی عملیاتی از شش مفهوم کلیدی 

تأثیر مستقیم می پذیرد. این مفاهیم شامل مقیاس تولید، راندمان پاالیش، مدیریت هزینه عملیات، درصد وزنی 

ضایعات، ارزش افزوده مصرف انرژی و اندیس انرژی هستند. تمامی این مفاهیم در مجتمع های پاالیشی 

توسط مجموعه ای از نسبت های کّمی مورد ارزیابی قرار می گیرند. این ارزیابی ها با شاخص های جهانی 

مقایسه می شوند و برخی از آن ها نیز باید در قالب گزارش هایی برای نهادهای نظارتی و قانون گذار ارسال 

شوند. پاالیشگاه هایی که به سطح باالتری از کارایی عملیاتی دست پیدا می کنند، بهره وری بیشتر و حاشیه 

سود باالتری دارند. این مسئله به ویژه در بازار ایران دارای اهمیت است، زیرا قوانین حاکم بر صنعت نفت 

و گاز آزادی عمل چندانی در خصوص فروش فرآورده به پاالیشگاه ها نمی دهد:

باشد و  داشته  باالتری  بهره وری  که  است  این  در  پاالیشی  منفعت و مزیت یک شرکت  "عمده 

خروجی بیشتر و ارزان تری از ماده خامی که از دولت تحویل گرفته است، تولید کند."

بنابراین، سرمایه گذاری در کارایی عملیاتی پاالیشگاه و مدیریت فرایندهای عملیاتی پاالیشگاه بر اساس 

الگوهای نظام مند و قابل پیش بینی که در بلندمدت به روتین های سازمانی تبدیل شوند، مزیتی را برای 

پاالیشگاه می سازد که به سادگی قابل تقلید نیست.
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4-3-قابلیتفناورانه

فناوری نقش مهمی در فرایند پاالیش دارد. فارغ از اینکه کیفیت ماده خام )نفت، گاز، میعانات گازی( 
در چه سطحی قرار دارد، این فناوری است که موجب تمایز در فرایند استحصال و پدید آمدن ترکیب 
تا  شده  سبب  کشور  پاالیشگاه های  از  برخی  در  قدیمی  و  فرسوده  فناوری  می شود.  فرآورده ها  سبد 
فرآورده های سنگین مانند نفت کوره یا فرآورده های سبک با درجه کیفیتی پایین )مانند بنزین و نفت گاز 
از چند  مسئله  این  دهد.  تشکیل  را  آن ها  اروپایی( بخش عمده خروجی  پایین  استانداردهای  با سطح 
پاالیشگاه  مانند  پاالیشگاهی  جدید  طرح های  افتتاح  با  یک سو،  از  می کند.  تهدید  را  پاالیشگاه ها  جنبه 
ستاره خلیج فارس، به تدریج فرآورده های باکیفیت تری وارد بازار می شود و خریدار دولتی )شرکت ملی 
پاالیش و پخش( یا خریداران دست دوم خصوصی )شرکت های صاحب برند توزیع و پخش سوخت( 
تمایل کمتری برای خرید محصوالت بی کیفیت خواهند داشت. از سوی دیگر، اختصاص سهم باالیی از 
سبد محصوالت پاالیشگاه به فرآورده های سنگین که ارزش کمتری در بازار دارند، ارزش شرکت های 
پاالیشی را تهدید می کند و این خود به عاملی برای فشار از سوی سهامداران تبدیل می شود. بااین حال 

نباید اقتضائات خاص در تغییر و تحول فناوری در صنعت پاالیش را نادیده گرفت:
"به لحاظ فنی، امکان تغییر فنّاوری در یک مجتمع پاالیشی فعال وجود ندارد و شاید اگر وجود هم 

داشته باشد، به صرفه نباشد. بهتر است پاالیشگاه جدیدی احداث کنیم تا اینکه پولمان را صرف تغییر 
فناوری کنیم و در همان بازه هم مجبور باشیم تولید را متوقف کنیم. همه این ها هم در حالتی است 

که به فناوری روز و باکیفیت دسترسی داشته باشیم که با این شرایط بین المللی، غیرممکن است."
در صنعت پاالیش، اصلی ترین جنبه فناوری به فرایند پاالیش مربوط می شود. سطح پیچیدگی که گاهی 
از آن با عنوان شاخص نلسون یاد می شود، مهم ترین معیاری است که برای مقایسه پاالیشگاه های مختلف 

وجود دارد. یکی از مصاحبه شوندگان به همین نکته اشاره دارد:
"در شاخص پیچیدگی، اختالف قابل توجهی با دنیا داریم. ممکن است یکی دو پاالیشگاه داشته باشیم 

که وضعیت بهتری دارند، اما در کل فاصله ما با دنیا زیاد است و در منطقه هم با حجم سرمایه گذاری های 
شرکت های بین المللی و کشورهای عربی، اوضاع خوبی به لحاظ نسبی نخواهیم داشت."

دیگر جنبه مهم فناوری، قابلیت دسترسی است که به تعداد روزهای فعال پاالیشگاه مربوط است. در 
صورت وقوع خرابی های اساسی، واحدهای پاالیشی از مدار خارج می شوند و خروج هرکدام از واحدها 
ممکن است فرایند تولید را با تأخیرها و صدمات جبران ناپذیر روبه رو کند. به همین دلیل راهبرد های 
نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه در پاالیشگاه ها از اهمیت فراوانی برخوردار است و به کارگیری سیستم های 
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اطالعاتی و نرم افزاری که مختص به کنترل فرایند و پایش مداوم آن هستند، می تواند مزیت قابل توجهی 
برای پاالیشگاه ها داشته باشد:

"ما سرمایه گذاری قابل توجهی روی راه اندازی سیستم مکانیزه نگهداری و تعمیرات کرده ایم. این 

اما هنوز  به کارکنان بوده،  نرم افزاری و هم در آموزش  سرمایه گذاری هم در توسعه زیرساخت 
هم جای کارداریم و باید هم زیرساخت نرم افزاری مان را ارتقا بدهیم و هم دانش کارکنان واحد 

نگهداری و تعمیرات را برای بهره برداری از این سیستم افزایش دهیم."
اهمیت فناوری از این جنبه نیز حائز توجه است که فناوری بر سایر توانمندی های یک شرکت پاالیشی 
کارایی  می تواند  باشد،  داشته  اختیار  در  به روزتری  و  باالتر  سطح  فناوری  که  شرکتی  می گذارد.  تأثیر 
عملیات خود را بهبود دهد و به واسطه فناوری، طرح های کیفی سازی جامع تر و کامل تری را به مرحله 
اجرا دربیاورد. به همین دلیل، می توان قابلیت فناورانه را هم در سطح قابلیت های سطح اول و هم در 
سطح باال قرار دارد. بخش زیرساخت ها که به وظایف عملیاتی کمک می کند، در دسته اول و به کارگیری 

فناوری در تولید فرآورده ها و هماهنگی در قابلیت های سطح باال قرار می گیرد.

4-4-توسعهکسبوکار
نگرش مدیران و متولیان صنعت نفت در سال های اخیر با تغییرات مهمی روبه رو بوده است که از مهم ترین 
آن ها می توان به خصوصی سازی پاالیشگاه های فعلی، واگذار کردن ساخت و احداث پاالیشگاه های جدید به 
بخش خصوصی و اجرای طرح برندینگ در جایگاه های توزیع و پخش سوخت اشاره کرد. این تغییر نگرش 
سبب شده تا اجرای طرح هایی مانند پروژه پاالیشگاه های گازی سیراف به شرکت های خصوصی سپرده شود 
و در حوزه پخش نیز، تعداد زیادی شرکت متقاضی دریافت مجوز برند و ایجاد شبکه جایگاه های پخش 
سوخت با برند اختصاصی خودشان باشند. این تقاضا در میان پاالیشگاه ها نیز وجود دارد و شرکت های 
پاالیش نفت تهران، پاالیش نفت اصفهان، پاالیش نفت تبریز، پاالیش نفت شیراز و پاالیش نفت کرمانشاه 

مجوز برای ایجاد برند اختصاصی خود را از شرکت ملی پاالیش و پخش دریافت کرده اند:
"در اینکه باید توسعه پیدا کنیم شکی نیست. این ذات کسب وکار است. فرصتی که وزارت نفت 
برای دریافت مجوز در اختیار بخش خصوصی قرارداد ما را هم به این فکر انداخت که بهتر است 

وارد جایگاه داری شویم و بخشی از محصوالت خودمان را خودمان بفروشیم."
به  ارزش و ورود  زنجیره  در  برای حرکت  راهبرد  کنار گزینه جایگاه داری پخش سوخت که یک  در 
نیز می تواند در  مانند مشارکت  به شمار می آید، گزینه های دیگری  پاالیشگاه ها  برای  حلقه های پسینی 
دسترس شرکت های پاالیشگاهی قرار بگیرد. شرکت های پاالیشی طی همکاری و مشارکت با شرکت هایی 
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که از فرآورده های سنگین پاالیشگاهی برای تولید انواع روغن یا قیر استفاده می کنند، فرصت مناسبی 
جهت خلق ارزش به دست خواهند آورد. معاون یکی از شرکت های پاالیشی به این نکته اشاره می کند:
"شرکت ... چندین سال است که در زمین مجاور ما فعالیت می کند و از همان ابتدا این فعالیت بر 

اساس همکاری میان ما و آن ها برای تحویل ظرفیت معینی از نفت کوره شکل گرفته است.  اکنون 
هم با شرکت ... در حال مذاکره هستیم تا اگر به نتیجه برسیم، یک واحد روغن سازی در مجاورت 

پاالیشگاه تأسیس شود و ما خوراک این واحد را تأمین کنیم."
گزینه دیگری که می توان ذیل مفهوم توسعه کسب وکار متصور بود، یکپارچگی است. اگرچه یکپارچگی 
این  کسب وکار  فضای  محدودیت های  اما  می شود،  شناخته  سودآور  راهبرد  یک  به عنوان  دنیا  تمام  در 

راهبرد را برای شرکت های پاالیشی در ایران محدود ساخته است:
"ما گزینه های آن چنانی برای یکپارچگی نداریم. تولید برق و اداره نیروگاه عمدتًا در اختیار دولت 

است. دوست داریم وارد این حوزه بشویم، اما محدودیت های زیادی برایمان وجود دارد. دریافت 
مجوزها دشوار است، خریدار انحصارگر است و آزادی عمل در قیمت گذاری هم وجود ندارد. تنها 

روزنه ای که برایمان بازشده، همین طرح برندینگ وزارت نفت است."
تحلیل داده ها نشان می دهد توسعه کسب وکار بیش از هر چیز نیازمند ظرفیت سازی است و توان محدود 
شرکت های پاالیشی، توسعه کسب وکار را برای آن ها بسیار چالش برانگیز ساخته است. بااین حال شاید 

مشارکت پاسخ مناسبی برای جبران اثرات منفی ناشی از توان این شرکت ها باشد.

4-5-گرایشبازار

گرایش بازار یک روند عمومی در همه صنایع است و صنعت پاالیش نیز از این مسئله مستثنا نیست. 
شرکت ها در همه صنایع روزبه روز توجه بیشتری به نیازها و خواسته های مشتریان نشان می دهند و با 
سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه، فرایندهای تولید محصول و شیوه های نوین بازاریابی، انطباق بیشتری 
میان خروجی فعالیت هایشان و نیازهای مخاطبان ایجاد می کنند. در صنعت پاالیش دامنه آزادی عمل برای 
این اقدامات محدودتر است و از سوی دیگر قدم گذاشتن در چنین مسیری، نیازمند اقدامات بنیادین 

است. یکی از مصاحبه شوندگان اظهار می کند:
"ما نمی توانیم مثل تولیدکنندگان مواد غذایی، هرماه محصول جدیدی به بازار بدهیم. بررسی های 

فنی و مهندسی، امکان سنجی های مالی و اخذ مجوزهای الزم برای تولید یک محصول جدید ماه ها 
طول می کشد و به فرض که به نتیجه مثبتی هم برسیم، نیاز به سرمایه هنگفتی برای عملیاتی کردن 

آن داریم که با این محدودیت سرمایه گذاری خارجی، کار از این هم دشوارتر می شود."
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تأمین مالی طرح های توسعه یکی از پرتکرارترین مفاهیمی است که در گردآوری داده ها وجود داشت. 
شرکت های پاالیشی در برابر تأمین مالی با دو چالش روبه رو هستند. نخست اینکه، محدودیت های تأمین 
مالی آن ها را در اجرای طرح های توسعه برای تولید فرآورده های ویژه جدید ناکام گذاشته است. دوم 
اینکه ساختار شبه دولتی و قدیمی آن ها فاقد سازوکارها و نگرش هایی است که برای تأمین مالی موردنیاز 
است. در چنین شرایطی، یکی از راهبرد هایی که می تواند توانمندی پاالیشگاه ها در خصوص گرایش 

بازار را تقویت کند، بهسازی و اصالح ساختار باهدف تغییر رویکرد نسبت به مسئله تأمین مالی است:
"در ساختار سازمانی قبلی ما واحد یا مسئولی برای تأمین مالی وجود نداشت. در ساختار فعلی 

هم چنین چیزی به چشم نمی خورد. نگرش دولتی هنوز در شرکت های پاالیشی حکم فرما است و 
این قبیل تغییرات سال ها زمان می برد."

از منظر دیگر، گرایش بازار را می توان به نوعی با حفظ بازار هم معنی دانست. خواسته ها و خصوصیات 
بازار مصرف فرآورده های پاالیشی در حال تغییر و تحول است، اگرچه این تحوالت در بازه کوتاه مدت 
یا حتی میان مدت از جنس تغییرات برهم زننده26 نیستند، اما در بلندمدت شرکت هایی که نتوانند خود را 
با سرعت، شدت و جهت تغییرات همگام کنند، ممکن است با دشواری هایی در بقای خود مواجه شوند.

4-6-پایداریزنجیرهتأمین
شاید در میان مفاهیمی که از خالل تحلیل داده ها پیرامون قابلیت های شرکت های پاالیش نفت و گاز 
به دست آمده است، مفهوم پایداری زنجیره تأمین بیش از دیگر مفاهیم از ذهن دور باشد. در شرایط فعلی، 
زنجیره تأمین برای شرکت های پاالیشی در اختیار دولت است و دولت تأمین کننده خوراک این شرکت ها 
است. بااین حال، نباید مفهوم زنجیره تأمین را تنها به نقش آفرینان و یا اقداماتی محدود نمود که تا پیش از 
رساندن خوراک و ماده اولیه به مجتمع پاالیشی وجود دارند. یکی از مدیران، این چنین توضیح می دهد:

"مدیریت زنجیره تأمین برای ما فقط در رساندن خوراک به درب پاالیشگاه خالصه نمی شود. برای 
من مهم است که واحدهای داخلی، چگونه جریان مستمر نفت و میعانات گازی را در پاالیشگاه 
تضمین می کنند و این تضمین حاصل کارگروه گسترده ای از کارکنان اعم از کارکنان واحدهای 
تحویل  به موقع  پاالیشگاه  را درب  اگر خوراک  است.  پاالیش  مهندسی  یا  تعمیرات  و  نگهداری 
بگیریم، اما نتوانیم آن را به موقع در مخازن بارگیری کنیم، یا به واحد پاالیش برسانیم، چه نفعی 

برایمان دارد."
خوراک  تأمین  روش های  صحیح  کارکرد  از  اطمینان  حصول  منظر  از  تأمین  زنجیره  پایداری  بنابراین 
کارآمدی  اختصاصی،  اسکله  و  لوله  خط  مانند  تأمین  متنوع  ابزارهای  و  شیوه ها  به  دسترسی  مجتمع، 
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سازوکار ذخیره سازی، کیفیت نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه و نگهداری و تعمیرات اساسی، و همچنین، 
پایداری از منظر توسعه زیرساخت هایی که در افزایش گزینه های تأمین نقش دارند، مانند ترکیب خط 
لوله و انبارهای ذخیره سازی، موردتوجه است. جدول )4( طبقه بندی مفاهیم و کدهای استخراج شده از 

تحقیق حاضر است.

5-جمعبندی
 )Kozlowski & Klein, 2000( بررسی محتوای مصاحبه ها و داده های گردآوری شده از منظر چند سطحی
فرعی  تم   6 قالب  در  درنهایت  مقوله ها  این  و  رهنمون ساخت  مقوله   21 احصای  به سوی  را  محققان 
صنعت  در  راهبردی  قابلیت های  برای  اصلی  تم های  اساس،  این  بر  شدند.  طبقه بندی  اصلی  تم   2 و 
نفت و گاز شامل: )1( قابلیت ارزش افزایی و بهره وری و )2( پایداری راهبردی کسب وکار است. تم 

ارزش افزایی و 
بهره وری

پایداری 
راهبردی 
کسب وکار

کیفی سازی فرآورده ها

کارایی عملیاتی

قابلیت فناورانه

توسعه کسب وکار

گرایش بازار

پایداری زنجیره تأمین

- افزایش ارزش افزوده پاالیش
- استاندارد کیفی فرآورده ها
-تنوع پذیری سبد فرآورده ها

- مدیریت هزینه عملیات
- ارزش افزوده مصرف انرژی

- راندمان پاالیش
- درصد وزنی ضایعات

- اندیس انرژی
- مقیاس تولید

- سطح پیچیدگی
- قابلیت دسترسی

- زیرساخت های سیستمی

- توان بازارسازی
- ظرفیت  تعریف مشارکت

- یکپارچگی

- انطباق با نیاز مشتری
- ظرفیت تعریف طرح های توسعه 

پاالیشی
- تأمین مالی طرح های توسعه پاالیشی

- افزایش ضریب اطمینان
- نگهداری و تعمیرات مستمر
- توسعه زیرساخت های تأمین

جدول)4(:قابلیتهایراهبردیدرصنعتنفتوگاز
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ارزش افزایی و بهره وری بر اقدامات نقش آفرینان صنعت جهت افزایش کیفیت فرآورده ها و بهبود ارزش 
پیشنهادی از طریق پایش و نظارت مستمر تأکید دارد و ماهیتی درون نگرانه دارد. درحالی که تم پایداری 
راهبردی کسب وکار با ماهیتی برون نگر به مواردی پیرامون گسترش کسب وکار و توسعه دامنه آن در بازار 
اختصاص یافته است. به عبارت دیگر، در اختیار داشتن قابلیت های راهبردی در صنعت نفت و گاز مستلزم 

رویکرد متناسب و برقراری توازن میان نگاه درون نگر و برون نگر است.
ارزش افزایی و بهره وری: بهره وری یکی از کلیدواژه های پرتکرار در مطالعات سازمانی، به ویژه در زمینه 
قابلیت های سازمانی است. سازمان های بهره ور فرصت دارند تا با استفاده از منافع چندوجهی حاصل از 
بهره وری عملیاتی و انسانی، به مزیت های رقابتی قابل اتکایی دست پیداکرده و عملکرد موفق تری در بازار 
داشته باشند. ارزش افزایی و بهره وری علیرغم مفهوم همسان در صنایع و سازمان های گوناگون، مصادیق 
یکسانی ندارد. بررسی داده های گردآوری شده در این پژوهش نشان می دهد آن بخش از ارزش افزایی و 
بهره وری که مبنایی برای پرورش قابلیت های راهبردی به شمار می آید، بیشتر حول مسائل عملیاتی قرار 
دارد و شامل تم های فرعی کارایی عملیاتی، قابلیت فناورانه و کیفی سازی فرآورده ها می شود. یافته های 
اصلی  تم  زیرمجموعه های  از  یکی  به عنوان  عملیاتی  کارایی  تم  کردن  مطرح  در خصوص  تحقیق  این 
ارزش افزایی و بهره وری، هم راستا با نتایج موردکاوی های شرکت های مشاوره مدیریت اکسنچر )2011( 
و کِی پی اِم جی )2015( از قابلیت های کلیدی شرکت های فعال در بخش های گوناگون زنجیره نفت و گاز 
است. این شرکت ها نیز برای کارایی عملیاتی وزن و اهمیت باالیی در دستیابی به سطوح باالتر عملکرد 
نتایج محققانی همچون  در  نیز  فناورانه  قابلیت های  قائل شده اند. همچنین، کسب  بازار  در  موفقیت  و 
شون، فیلر و تیس )2014( درخصوص شرکت های بین المللی صنعت نفت و گاز در بخش باالدستی 
این صنعت نیز قابل مشاهده است. این نتیجه ازاین جهت حائز اهمیت است که توسعه انسانی در ایران و 
ورود گسترده نیروهای جوان و تحصیل کرده، دستیابی به بهره وری انسانی را برای همه شرکت ها در نقاط 
جغرافیایی مختلف امکان پذیر ساخته است؛ اما این توسعه نرم افزاری با امکانات سخت افزاری همخوانی 
به شدت محدود ساخته  را  پتانسیل  این  از  بهره برداری  امکان  به روز،  فنِی  نبود زیرساخت های  ندارد و 
بهره وری  و  ارزش افزایی  منظر  از  راهبردی  قابلیت های  به  دستیابی  می دهد  نشان  داده ها  تحلیل  است. 
پیوند درهم تنیده ای با شاخصه های عملیاتی مهندسی پاالیش دارد. این نکته گویای تهدیدی است که با 
افزایش عمر و فرسودگی تدریجی تأسیسات پاالیشی کشور، پررنگ تر می شود و لزوم سرمایه گذاری در 
زیرساخت های فنی و تولیدی را برای حفظ مزیت ها یادآور می سازد. فرسودگی و استهالک تأسیسات 
پاالیشی، عالوه بر کاهش راندمان تولید و اثرگذاری بر نسبت هایی مانند نسبت مصرف انرژی یا ضایعات، 
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استمرار فرایند تولید را در پاالیشگاه ها به خطر می اندازد و افت جدی در ارزش افزوده به ازای پاالیش 
هر واحد خوراک پدید می آورد؛ بنابراین، در سطح کسب وکار توصیه می شود سرمایه گذاری در بهسازی 
و بهینه سازی زیرساخت های فنی در زمره اولویت های سازمانی شرکت های پاالیشی قرار گیرد و در سطح 
ملی، نیز جهت گیری به سوی روزآمد کردن واحدهای پاالیشی می تواند ضمن جلوگیری از هدر رفت 

منابع ملی، شاخص رقابت پذیری کشور در این صنعت را ارتقا دهد.
پایداری راهبردی کسب وکار: در عرصه ملی، مباحثات فراوانی پیرامون لزوم رهایی از اقتصاد تک محصولی، 
وابستگی به نفت و خام فروشی توسط سیاست گذاران و مدیران اجرایی صورت پذیرفته است. در سطح 
کسب وکار می توان معادل این نظرات را از منظر دیگری موردتوجه قرار داد. سازمان ها و شرکت هایی 
که در صنعت نفت و گاز به فعالیت مشغول اند، بایستی راهبرد هایی را دنبال کنند که به کسب وکارشان 
انعطاف و تنوع بیشتری بدهد و ظرفیت رشد باالتری را برای آن ها فراهم کند. این تنوع بخشی در گزارش 
شرکت مشاوره مدیریت کِی پی اِم جی )2016( نیز به عنوان یک نکته مهم ذکرشده است. اگرچه در نگاه 
اول، جستجوی فرصت های رشد در صنعت نفت و گاز دشوار به نظر می رسد، اما حرکت در زنجیره 
ارزش و گسترش دامنه کسب وکار به حلقه های پیشینی و پسینی می تواند گزینه ای کم ریسک برای رشد 
باشد. کسب وکارهای پاالیشی می توانند برای حرکت در زنجیره ارزش رو به سوی همکاری های مشترک 
و اتحادهای راهبردی بیاورند. این یافته هم راستا با تأکید شون، فیلر و تیس )2014(؛ گارسیا، لزارد و 
سینگ )2014(؛ و فیلر و تیس )2014( برای شرکت های بین المللی فعال در صنعت نفت و گاز با تمرکز 
بر حلقه های باالدستی صنعت است. در ایران، آنچه الزمه دنبال کردن این راهبرد است، بستری است که 
ظرفیت مشارکت را پدید آورد، بازارسازی را تسهیل کند و امکان یکپارچگی میان حلقه های مختلف 
پایداری راهبردی کسب وکار  فراهم کند.  از عملکرد  باالتری  به سطح  برای دستیابی  را  ارزش  زنجیره 
برهم خوردن  به تدریج سبب  بازار  و تحوالت  تغییر  دارد.  پاالیش  در صنعت  دیگری هم  متمرکز  وجه 
موازنه عرضه و تقاضا در فرآورده های پاالیشی می شوند، به همین دلیل الزم است شرکت های فعال در 
این صنعت با تمرکز بر نیازها و خواسته های مشتریان، درصدد بازآفرینی و بهسازی سبد فرآورده های 
خود باشند. این راهبرد هزینه های فراوانی به شرکت های پاالیشی تحمیل می کند، به همین دلیل مدیریت 
طرح های توسعه و تأمین مالی این طرح ها اهمیت بیشتری پیدا می کنند. به عالوه، دستیابی به پایداری 
راهبردی نیازمند تثبیت و تقویت موضع رقابتی فعلی است و این امر به جز با رویکرد جامعی که هم بازار 
مصرف و هم سمت تأمین مواد اولیه را در نظر داشته باشد، امکان پذیر نیست؛ بنابراین، توسعه قابلیت های 
راهبردی در صنعت نفت و گاز نیازمند دستیابی به پایداری راهبردی کسب وکار است و این مهم به جز از 
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طریق تقویت موضع رقابتی موجود، بازآفرینی کسب وکار با در نظر گرفتن تغییر و تحوالت بازار و طی 

کردن مسیر رشد حول زنجیره ارزش فعلی رخ نمی دهد.

این پژوهش در عمل با محدودیت هایی روبه رو بود که پژوهشگران آتی می توانند با رفع این محدودیت ها، 

حیث  از  پژوهش  این  باشند.  داشته  قابلیت  کلیدواژه  پیرامون  مدیریت  دانش  توسعه  در  مؤثری  نقش 

دامنه متمرکز بر حلقه پاالیش در زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز است و داده ها از بستر شرکت های 

پاالیشی جمع آوری شده اند. اگرچه این محدودیت ناشی از ماهیت صنعت نفت و گاز در ایران و اهمیت 

با حرکت در زنجیره ارزش، حد و  اما می توان  راهبردی شرکت های میان دستی در این صنعت است، 

حدود چارچوب این پژوهش را گسترش داد. به عالوه، با توجه به اهمیت روزافزون راهبرد رفتاری و 

قابلیت های شناختی، شناسایی قابلیت ها با تمرکز بر سطح رهبران سازمانی می تواند یافته های میان رشته ای 

ارزشمندی را به همراه داشته باشد. درنهایت اینکه پژوهش حاضر در قالب یک مطالعه کیفی با روش 

تحلیل تم سازماندهی و اجراشده است و پژوهشگران می توانند با به کارگیری دیگر روش های کیفی یا 

بهره گیری از مدل های کّمی به پرسش های این پژوهش پاسخ دهند و از این طریق الگوهای جامعی از 

انواع قابلیت ها و پیوندهای عّلی و معلولی میان آن ها پیشنهاد دهند.
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