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تحليل الگوهاي بهكارگيري نوآوري باز در صنعت نفت
مطالعه موردي :شركت استاتاويل و شل
بهروز نوري

*

پژوهشگاه صنعت نفت

حسين خسروپور ،دانشگاه عالمه طباطبايي تهران

مريم ميرافشار دانشگاه عالمه طباطبايي تهران

نوآوري در دنياي كنوني بهعنوان يك عامل ايجاد رقابتپذيري و پايداري در كس��ب و كار مطرح اس��ت ،از اينرو ،ش��ركتهاي امروزي
براي نوآوري باتوجه به ماهيت گسترده علوم نميتوانند متكي به منابع داخلي و يا تحقيق و توسعه دروني باشند و بهتوجه و بهرهگيري از منابع
ايده و فناوري خارج از س��ازمان نياز دارند .ش��ركتهاي فعال در صنعت نفت و گاز با توجه به داش��تن ماهيت فناوريمحور و اهميت باالي
نوآوري ،بهكارگيري رويكرد نوآوري باز را بهعنوان يكي از الزامات اصلي در توسعه فناوري و نوآوري خود قرار دادهاند .بدينمنظور ،در اين
مقاله سعي شده تا پيادهسازي رويكرد نوآوري باز در دو شركت شل و استات اويل مورد بررسي قرار گيرد ،لذا فرآيند اجرا ،مدل پيادهسازي و
عوامل كليدي موفقيت اين دو شركت مورد بررسي و تحليل قرار گرفت كه در پايان ،بر پايه مقايسهي صورت گرفته ،وجهتمايز در پيادهسازي
اين رويكرد در دو شركت مذكور بيان شد .جمعبندي نهايي بدين ترتيب است كه شيوههاي پيادهسازي در دو شركت اساساً يكسان بوده ولي
بر اساس ماهيت ايده و يا چالشهاي پيشرو ،فرآيند دريافت ،تحليل ،توسعه و پيادهسازي ،داراي تفاوت اجرايي است.
چاه هوشمند ،غربالگری ،فرایند ،شیرهای کنترل درونچاهی
مقدمه

در دنیایی که پُر از ایدههای جدید اس��ت،
س��ازمانها ،بهوی��ژه س��ازمانهای تحقیقاتیِ
دولتیِ دفاتر طراحی ،باید یاد بگیرند چگونه
ایدهه��ای نویدبخ��ش بیرونی را شناس��ایی
و ارزیاب��ی ک��رده و ب��ا پیون��د زدن آنها با
دانش درونی س��ازمان ،به آنها ارزش��ی را
اضافه کنند .ش��رکتها برای افزایش شانس
کامیابی خ��ود در کارزار نوآوری ،چارهای
ِ
محيط
جزء اتخ��اذ رویکردی منعطفپذير با
بي��رون از س��ازمان و آمیختن ای��ن رویکرد

نوین با رویکرد نوآوری باز ندارند .نوآوری
در گذش��ته نیازمن��د ات��کاء به مناب��ع فکری
درونس��ازمانی و تالش آنه��ا ،و همزمان،
جلوگی��ری از اط�لاع و اس��تفاده نیروه��ای
بیرونی از آنها بوده اس��ت .تمام اختراعات،
ِ
فکری با
اس��رار تجاری و دیگر داراییهای
ارزش بهش��دت حفاظت و حق��وق مربوطه
بیهیچ گذش��تی به اجرا گذاش��ته میشدند
تا س��ازمانهای نوآور بیش��ترین ارزش را از
نوآوریهای خود بهدست آورند.
اما نوآوری باز از شرکتها میخواهد که

در کسب و کا ِر خود از ایدهها و فناوریهای
بیرونی به��ره برند و به دیگرش��رکتها هم
اج��ازه دهند از ایدههای بیاس��تفادهي آنها
بهرهمند ش��وند .ش��رکتها ب��رای این کار
بای��د رویکرد خ��ود را باز کنند ت��ا ایدهها و
فناوریهای بیرونی بهس��ادگی در آن جریان
یابند و دانش درونی بیشتری هم به بیرون راه
یابد.
ب��ر اين اس��اس ،ميت��وان بيان نم��ود كه
بهكارگيري رويكرد نوآوري باز در صنعت
نفت و گاز و بهخصوص بخش باالدس��تي از
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اهميت باالي��ي برخوردار خواه��د بود زيرا و ي��ا الگوهاي اتخ��اذ چني��ن رويكردي در ب��ا دو میلی��ارد ذه��ن جدیدی که از س��ال
توس��عه فناوری و ن��وآوري ب��ه واقعیتی در صنع��ت نف��ت و باالخص بخش باالدس��تي  1995تا  2010به مناب��ع نوآوری در بازار ما
ﺗﻮﺳﻌﻪ،هصورت
شرکتی که ب
ش��وند،درهیچ
گيرد.ﺑﻪبدين منظور ،ابتدا تبدیل می
بررس��ي قرار
شده مورد
ﺑﻌﻀﺎًتبدیل
ﻛﻪﻪ گاز
نفت و
اي ﺗﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮ حال تغییر در صنعت
ﺮ
ﻣﺴﻴﺮ
ﻪﻫﺮ ﺣﺎل ،در اررﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻫﺮ ﻣﺮﺮﺣﻠﻪ
ﻃﻲ ﻣﻲﻛﻨﺪ.
ﻣﺴﻴﺮي ﻃﻮﻻﻧﻲ را ﻃ
ي
ﺼﻮل ﻧﻬﺎﻳﻲ ﭘﻴﺮووي ﻣﻲﻛﻨﺪ،
اس��ت .ایجاد و تحول فن��اوری برای صنعت مفاهيم و مدلهاي ن��وآوري باز مورد توجه تنها اق��دام میکند ،نمیتواند امیدوار باش��د
ي ﺑﺎﻻدﺳﺘﻲ ﻧﻔﻔﺖ و ﮔﺎز
ﮕﺮانِ ﻓﻨﺎوريﻫﺎي
ﺪن ﺑﻪ واﻗﻌﻴﺖ ﺗﺠﺎري ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻣﻲﮔﺬارد .ﺑﺎزﻳﮕ
ﺨﺘﺺ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ووﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺑﺑﺮ اﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎن ،از اﻳﺪه ﺗﺎ رﺳﻴﺪ
ﺺ
نفت و گاز از مسیر س��نتیِ تحقیقات پایهای ق��رار خواهد گرف��ت ،در ادامه ،با بررس��ي که بهلح��اظ نوآوری رویدس��ت هر رقیب
ﺑﺎﺷﻨﺪ .روﻳﻜﺮد
ﻬﺎي ﻛﻮﭼﻚ ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻦ ﻣﻲ ﺪ
ﻫﺎي ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ،ﺷﺮﻛﺖﻫﻫﺎي ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎهﻫﺎي ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﻳﺖ ددوﻟﺖ ،داﻧﺸﮕﺎهﻫﻫﺎ و ﺷﺮﻛﺘﻈ ي
ي
تا تولی��د محص��ول نهایی پی��روی میکند ،تالشه��اي انجام ش��ده و تجارب بهدس��ت بالق��وهای بزن��د .ولی امید هنوز باقی اس��ت.
ﺳﺘﻔﻔﺎده از ﺷﺒﻜﻪﻫﺎﺎي ﻫﻤﻜﺎران داﻧﺸﻲ و ﺻﻨﻌﺘﻲ
ﻲ در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﻮﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎوري و ﻧﻮآوري ﻣﻲﺗﻮااﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺸﺎﺎرﻛﺖ ﻓﻌﺎل ﺑﺎزﻳﻳﮕﺮان ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺑﺎﻻدﺳﺘﻲ
ك��ه بعضاً مس��يري طوالني را ط��ي ميكند .آم��ده از دو ش��ركت فعال صنع��ت نفت در برونس��پاری نوآوری بهصورت راهبردی –
ﺠﻴﺮه ارزش ﺻﻨﻌﻌﺖ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﮔﺮدد
ﭘﻴﺸ
مرحله .در مس��یر نوآوري(ش��ركت نفت��ي  Shellو ) Statoilبا بیشترین اس��تفاده از فناوریهای جاری و
ﺸﺮان ﺗﻮﺳﻌﻪ زﻧﺠ بههر حال ،در ارتباط با هر
یکﺻﻨﻌﺖ
روﻳﻜﺮدي ددر
فن��ون ﭼﻨﻴﻴﻦ
ﻫﺎي اﺗﺨﺎذ
خواهد ﻳﺎ اﻟﮕﻮﻫ
ﺟﺮاﻳﻲ و
روﻳﻜﺮدﻫﺎي اﺟ
مقايس��هﺑﺎز،
گازيِ ﻧﻮآوري
نف��ت و ﺪ
ﻛﻠﻴﺪ
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت
ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ و ﻣ
ﮔﻴﺮي از
توس��عه ،ي
ﺪه ﺑﺎ ﺑﻬﺮه
ﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺳﻌﻲ ﺷﺪ
ش��رکت را در
مدیریت میتواند
پذيرفت
صورت
اي اجمالي
مختص
موضوعات��ی
ﺑﺮرﺳﻲ
اداﻣﻪ،
رهبری در
موقعیتﮔﺮﻓﻓﺖ،
ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ
ﻧﻮآوري ﺑﺎﺎز
ﻣﺪلباﻫﺎي
ﻣﻔﺎﻫﻴﻢدرو انتها،ل
ﻦ
ﺑﺪﻳﻦ
ﺮرﺳﻲ ﻗ
ﺨﺶ ﺑﺎﻻدﺳﺘﻲ ﻣﻮرد ﺑ
ﺺ ﺑﺨ
شرکتهاي
قرارﺑﺑﺎدهد.
پایدار
ﺗﻮﺟﻪ ﻗدو
ﻣﻮردبين اين
مقايس��ه
اس��تفاده از
اﺑﺘﺪا تا و
ﻣﻨﻈﻮر،از ایده
جری��ان،
ﮔﻴﺮد.ای��ن
ﻗﺮارکه بر
دارد
وج��ود
ﺧﻮاﻫﺪ
ت
ﺻﻮرت
گام،اي
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
Statoil
S
 Sheو
ﻧﻔﺘﻲ ell
ﻧﻮآوري)ﺷ
ﺻﻨﻌﺖ ﺖ
ﻧﻔﺖ
ﺷﺮﻛﺖ ﻓﻌ
از دو
رس��یدن بهز
ﺷﺪه و ﺗﺠﺎرب ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه
ﺎم ﺷ
نوآوری را
مخاط��رات
اﺟﻤﺎﻟﻲو
يهزینهها
كليدي( ﺑﺎ پیش
عوام��ل
ش��د
ﺷﺮﻛﺖخواهد
س��عي
گذارد .در تجرب��ه
ﻌﺎلتأثیر می
تجاری
واقعیت
ﻨﻌﺖ
ﺑﺎﻻدﺳﺘﻲ ﺻﻨﻌ
ﺶ
ﻧﻮآوري ﺑﺎزازدر60ﺑﺨﺶ
ي
ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در
ﻛﻠﻴﺪ
ﺷﺪ ﻋﻮاﻣﻞ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷ
ﺳﻌﻲ
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺳ
ﺑﻴﻦ اﻳﻦ
اﻧﺘﻬﻬﺎ ،ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ازز ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
ﻧﻔﺖدادهاند،
کاهش
درص��د
درص��د تا 90
اﺳﺘﻘﺮاردر بخش
ن��وآوري باز
درياس��تقرار
موفقيت
گاز
باالدس��تی نفت و
دوهای
فناوری
بازیگرا ِن
در حالیکه بهصورتی مش��ابه ،از چرخههای
ش��امل ش��رکتهای عملیاتی نف��ت و گاز ،باالدستي صنعت نفت ارائه گردد.
زمانی نیز کاس��ته و تأثیر سرمایهگذاریهای
ش��رکتهای خدماتی ،پژوهشگاههای مورد
ﻮآووري ﺑﺎز
خ��ود را بهصورت هرمی ،دهه��ا و یا صدها
حمایت دولت ،دانش��گاهها و ش��رکت های  -1مفهوم نوآوري باز
ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ
ﮕﻮﻧﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﺪ ﭘﻴﺸﺘﺎزي د
در ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﻲ ﻛﻪ ﻫﻫﺮ ﻛﺲ در اﻃﺮﺮاف ﺷﻤﺎ ﻣﺸﻐﻮﻮل ﻳﻚ ﺟﻮر ﻧﻮﻮآوري اﺳﺖ ،ﭼﮕ
ﻳﻦ ﺳﻮال را ﻣﻄﺮح ﻣﻲﻛﻨﺪ ﻛﻪ ر
ِ
ِ
راهبردی برونسپاری
جمیز برین این س��وال را مط��رح میکند برابر کردهاند .مدیریت
کوچ��ک کارآفری��ن ميباش��ند .رويك��رد
ﺮﺿﻪي آن را
ن ،ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻋ ﻪ
اي از ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن
ﻜﻪي ﮔﺴﺘﺮده ي
اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ،ﺷﺒﻜ
ﺳﭙﺎري ﻧﻮآوري .اﻣﺮوز ﻧﻮآوري ﻣﻣﺴﺘﻠﺰم داﻧﺶ ﭘﭘﻴﭽﻴﺪهاي ﺖ
ﻳﻦ ااﺳﺖ :ﺑﺎ ﺑﺮونﺳ
نوآوري باز با استفاده از شبكههاي همكاران که در موقعیتی که هر کس در اطراف ش��ما احتم��االً قویتری��ن ابزار مدیریت اس��ت و
رد ذﻫﻦ ﺟﺪﻳﺪ
ارﺷﺪ اﺟﺮاﻳﻲِ ﺑﺴﻴﺎرري ﺻﺤﺖ آن را ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﻲﻛﻨﻨ
ﻧﻮآووري ﻛﺮد و ﻳﺎ ﻣﺮُد] .[1اﻳﻦ ﻣﻮﻮﺿﻮﻋﻲ اﺳﺖ ﻛﻛﻪ ﻣﺪﻳﺮان ﺪ
ﺪي
دون ﻣﻴﻠﻴﺎ ِ
ﻛﻪیازمقدم آن
جبهه
س��پاری نوآوری ،در
چگونهﻨﺪ .ﺑﺎبرو
فناوري مش��غول یک جور نوآوری اس��ت،
دانش��ي و صنعتي در فرآيند توس��عه
ﻟﺤﺎظ ﻧﻮآوري
دارد.ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ظ
ﺗ
ﻧﻤﻲ
،
ﻛﻨﺪ
ﻣﻲ
اﻗﺪام
ﺗﻨﻬﺎ
ﻮرت
ﺻﻮ
ﺷﺮ
ﻫﻴﭻ
موجبﺷﻮﻧﺪ،
ﻲ
ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ
نوآورير
ﻧﻮآوري در
10
اﻣﻴﺪوار
ﺗﻮاﻧﺪ
ﺑﻪ
ﻛﻪ
ﺮﻛﺘﻲ
مش��اركت فعال میتوانید پیشتازی خود را حفظ کنید؟ پاسخ قرار
ﻣﺎتواند
ﺑﺎزارمي
 201ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧ و
تعریفو ﻓﻨﻮن
در ي
ﺟﺎري
ﻫﺎي
امروزاﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﺎو
ﺗﺮﻳﻦ
س��پاری– ﺑﺎ ﺑﻴﺶ
راﻫﺒﺮدي
این ﺑﻪﺻﻮر
ﺳﭙﺎري
باالدس��تي ﺑﺮون
ﺖ.
ﺑﺎﻗﻲ اﺳﺖ
بازيگ��رانﻫﻫﻨﻮز
رﻗﻴﻴﺐ ﺑﺎﻟﻘﻮهاي ﺑﺰﺰﻧﺪ .وﻟﻲ اﻣﻴﺪ
وري
عنوانﻧﻮآوري
بنیادی��ن ،بدین
ب��از
ن��وآوری
ن��وآوری.
رت برون
اس��ت :با
نف��ت به
صنعت
های ب��اﺪ
90
درﺻ
که را از 60
ﻧﻮآوري
ﺨﺎﻃﺮات است ي
دانش ﻣﺨ
ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎ و
نوآوریﮔﺎم،
ﺷﺮﻛﺖوﻫﺎي ﭘﻴﺶ
صنعت نفتﺖ
ارزش دﻫﺪ.
پيش��ران رﻫ
اﻧﺪ ﻳﻚ ﺷﺮﻛﺖ را در ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ
ﺻﺪ
ﭘﺎﻳﺪار ﻗﺮﺮار
ﻛﺎﻫﺶمیتوانند
درﺻﺪ ارزش
که ﺗﺎ«ایده
معناس��ت
پیچیدهای
مس��تلزم
ﻫﺒﺮيزنجيره
توسعه
ش��رکت ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
بیرون ﻛﺮدهاﻧﺪ.
ﺻﻮرت اﻫﺮﻣﻲ د
ﺑﻪﺻ
ﮔﺬاريﻫ
گردد.ﻫﻫﺎي زﻣﺎﻧﻲ ﻧﻴﺰ ﻛﺎﺳﺘﻪ و ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
گازﭼﺮﺧﻪ
ﺸﺎﺑﻪ ،از
ﻟﻲﻛﻛﻪ ﺑﻪﺻﻮرﺗﻲ ﻣﺸ
ﺻﺪﻫﺎﺎ ﺑﺮاﺑﺮ
یﺧﻮد را
ﻫﺎي
سرچشمه بگیرند
متخصصان،دهﻫﺎ واز ﻳﺎدرون یا
ای از
گس��ترده
ش��بکه
تنه��ا،
نوآوری.کرد و یا و تجاریس��ازی آنها نیز میتواند از درون
ﺟﺒﻬﻪرايدارند.
مقال��ه
ﺪﻳﺮﻳﺖ اي��ن
اي��نﻣﺪرو ،در
بایدﻗﺮﺮار دارد
ﻣﻘﺪمیاآن
توانایی آنﻪ
ش��دهآوري ،در
س��عييِ ﻧﻮآ
ﺑﺮونﺳﭙﺎر
اﺳﺖ و
نﺳﭙﺎﺎري اﺣﺘﻤﺎﻻً ﻗﻮﻮيﺗﺮﻳﻦازاﺑﺰار
مرد[ .]1این ،موضوعی است که مدیرانارشد یا بیرون شرکتها باش��د» .در این پارادایم،
ب��ا بهرهگي��ري از مفاهي��م و موضوع��ات
ُ
ِ
كلي��دي نوآوري ب��از ،رويكردهاي اجرايي اجراییِ بسیاری صحت آن را تأیید میکنند .ش��رکتها ضمن بازکردن حصارهای حائل
بین دانش سازمانی با بیرون ،منافع و خطرات
توأم��ان را میپذیرن��د .در واقع ،ش��رکتها
بهجای «انبارکردن فناوریها و نوآوریهای
خ��ود در پس��توها» ،ب��ا بهاشتراکگذاش��تن
ایدهه��ا و دانش س��ازمانی ،ضمن اس��تفاده
از سرچش��مههای بیرونیِ دان��ش و فناوری،
درعینحال ،فرصت بهرهبرداری از ماحصل
دانش سازمانی خود را برای دیگران(و رقبا)
فراهم میکنند[.]3
در کن��ار این منط��ق ،برای ش��رکتهای
پاس��خدهنده به تحقی��ق چس��برو و کراودر
ِ
ن��وآوری ب��از درابت��دا،
( ،)2006مفه��وم
بهعنوان یک منط��ق برای کاهش قیمتها یا
ﺷﻜﻞ .1ﻧﻧﻮآوري ﺑﺎز].[2
1
نوآوري باز[.]2

ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ از
ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﺑﮕﻴﺮﻧﻧﺪ و ﺗﺠﺎريﺳﺎززي آنﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻲ
ﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﻛﻛﻪ »اﻳﺪهﻫﺎي ﺑﺎﺎ ارزش ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﻨﺪ از درون ﻳﺎ ﺑﺑﻴﺮون ﺷﺮﻛﺖ ﺳ
ﺗﻌﺮﺮﻳﻒ ﺑﻨﻴﺎدﻳﻦ ،ﺑﺪ
22
ﻣﻲﭘﺬﻳﺮﻧﺪ.
ﺣﺼﺎرﻫﺎي ﺣﺎﺋﻞ ﺑﻴﻦ داﻧﺶ ﺳﺎززﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﺑﻴﺮون ،ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﺧﻄﺮات ﺗﻮأﻣﺎن را ﻲ
ﻤﻦ ﺑﺎزﻛﺮدن ﺣ
ﻢ ،ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ ﺿﻤ
ن ﺷﺮﺮﻛﺖﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ« .در اﻳﻦ ﭘﺎراداﻳﻢ
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ِ
س��پاری کارکرد تحقیق و توسعه بهکار كه در ادامه ،براساس مدل مفهوميِ ارائه شده س��ازمانهایی که در قالب رویکرد نوآوری،
برون

گرفته نشده اس��ت .در واقع ،شواهد ابتدایی در اين مطالع��ات ،دس��تهبندي عوامل مؤثر بسته عمل کرده و برای توسعه همه قابلیتها
و توانمندیهای موردنیاز در درون س��ازمان
وجود دارد که هزینههای تحقیق و توسعهي هركدام ارائه خواهد شد:
گرون��دگان ب��ه
داﻧﺶهگذاری م
2008ﻫﺎ و س��رمای
اﺷﺘﺮاك در
توس��ط برگک
ﺧﻮد در مدل
ﻫﺎيسازمان
همان
ها یا در
سازما
در این
ﺑﻪﺟﺎي » داخلی
کنن��د ،اﺳﺘﻔﺎده از
ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ،ی ﺿﻤﻦ
س��ال اﻳﺪه
ﮔﺬاﺷﺘﻦ
اول« ،ﺑﺎ ﺑﻪ
ﭘﺴﺘﻮﻫﺎ
ﻧﻮآوري
ﻫﺎن و
ﻓﻨﺎوري
اﻧﺒﺎرﻛﺮدن
ﻓﺮاﻫﻢ ِ
فرصتی را در بیرون
نوآوری باز،
رویکرد
طبائیان( )1390مورد
داﻧﺶدر پایان
طراح��ی و
افزای��ش
ﺣﺎلو،ی��ا
ش��ده
ﻲِ داﻧﺶ و قبل��ی
هر.[3
ﻛﻨﻨﺪ]
ﻣﻲ
دﻳﮕﺮان)و رﻗﺒﺎ(
نامه ﺧﻮد را ﺑﺮاي
ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ
یافتهاز ﻣﺎﺣﺼﻞ
ﺑﺮداري
حتی ﺑﻬﺮه
ﻓﺮﺻﺖ
حفظﻋﻴﻦ
ﻓﻨﺎوري ،در
ﺗﺤﻘﻴﻖ ِ
ﻫﺎ آن،
ﻗﻴﻤﺖ از
ﻛﺎﻫﺶارزش��ی
ﺑﺮاي ایجاد
ﻣﻨﻄﻖو برای
ش��مرده
است[(]5شکل.)1-
قرار(،گرفته
استفاده
نوآوری باز
مفهوم
اس��ت[.]4
مغتنمﻳﻚ
دراﺑﺘﺪا ،ﺑﻪﻋﻨﻮان
ﻣﻔﻬﻮم ﻧﻮآوريِ ﺑﺎز
2006
نبایدﻛﺮاودر) 2
ﭼﺴﺒﺮو و
بنابراین ،ﺑﻪ
ﭘﺎﺳﺦدﻫﻨﺪه
ﺑﺮاي ﺷﺮﻛﺖﻫﺎي
س��پاری ِّ
ِ
ارزشاﻳﻦایجاد
از
میان،
این
در
کنند.
ی
م
تالش
تحقیق
کارکرد
کل
ن
برو
عن��وان
به
ﻛﺮد ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻪﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .در واﻗﻊ ،ﺷﻮاﻫﺪ اﺑﺘﺪاﻳﻲ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪي داﺧﻠﻲ در
ِ
نوآوری باز و شده ،بخشی هم سهم آنها خواهد شد.
بر اس��اس مطالعهی ادبیات
و توسعه تفسیر ش��ود .اهرمکردن تحقیقات
ن ﺳﺎزﻣﺎن ﻗﺒﻠﻲ ﺣﻔﻆ ﺷﺪه و ﻳﺎ ﺣﺘﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ] .[4ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،ﻣﻔﻬﻮم ﻧﻮآوريِ ﺑﺎز ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺑﺮونﺳﭙﺎريِ ﻛﻞﱢ ﻛﺎرﻛﺮد ﺗﺤﻘﻴﻖ و
ب -رصد محیط پیرامونی و برخوداری از
بیرونی ممکن اس��ت بیشت��ر بهعنوان یک بهصورت اس��تقرایی ،برگک( )2008ش��ش
اﻫﺮمﻛﺮدن ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻴﺮوﻧﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻴﺶﺗﺮ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﻜﻤﻞ ،ﺗﺎ ﻳﻚ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ،در اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﺎراﻳﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪايِ
مکمل ،تا یک جایگزین ،در افزایش کارایی مؤلفه برای تبیین می��زان گرایش به رویکرد آگاهیهای راهبردی ،رقابتی و فناورانه
داﻧﺸﻲ ﺧﻮد را ﺑﺎ
ﺷﺮﻛﺖﻫﺎيازﺗﺎزهﭘﺎ
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ
ﻧﻮآوران در
ﺖو
داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎِ ،
ﺑﺴﻴﺎري وازتوس��عه ِ
داراﻳﻲ ب��از،
ﻧﻬﺎده ون��وآوری
ارجیه��ای
دیگ��رراویژگ
عبارتندو از[:]6
ﻫﺎينمود که
ﺷﺮﻛﺖعنوان
نوآوری باز
داخلی عمل
ای
ﻫﻤﻜﺎريتﺑﺎهای تحقیق
فعالی
ﻧﻘﺎط ﺛﻘﻞِ ﺗﻮﻟﻴﺪ
ب��رایﻫﺎ و
داﻧﺸﮕﺎه
ﺟﻮار
نگریﺗﺤﻘﻴﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪاي ﺧﻮد را در
ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت
ﺳﺎﻳﺮههای
پای��ش اید
رقابت��ی
هوش��مندی
ﮔﻮﻧﻪ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ ﺑﺮاي ﺗﺤﻘﻖ ﻫﻤﻴﻦ ﻫﺪف،الف -برون
ﻛﻨﻨﺪ .اﻳﻦ کند.
ﻧﻮآوري ﺑﺎز
یکی از وج��وه تمایز نوآوری باز نس��بت بیرونی و کس��ب اطالع از تولیدات فناوری
اس��ت.اﻳﻦ
ﺷﺪه در
اراﺋﻪ
ﻣﻔﻬﻮﻣ
ﺑﺮاﺳﺎس
اداﻣﻪ،
بس��ته ،در
ﺷﺪه ﻛﻪ
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ
ﻧﻮآور
روﻳﻜﺮد
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت،تها،
امروزه شرک
ممکن
هرﻲِجای
ﻣﺪل در
توجه به
نگ��ری و
برون
ن��وآوری
بازيِ ﺑﺎز ،ﺳﻪ ﻣﺪل به
نوآوري
ﺑﺎبهاي
-1-1درمدل
ﻓﻨﺎوري
ﺟﺬب
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ:
مطالعات صورت گرفته در باب تح��والت در محی��ط و تأمی��ن فناوریهای با تمهید س��ازوکارهای پیش��رفتهی اینترنتی،
ﺆﺛﺮ ﻫﺮﻛﺪام ار بااﺋﻪتوجه به
3
يِ ِز ﺑﺎز ،ﺗﺤﻘﻴﻖ و
يیﻧﻮآور
هایﺷﻴﻮه
ﭘﻮﻳﻨﺪﮔﺎنِ
ﺷﺪ،
ﻣﻲ
رﻗﺎﺑﺘﻲ
ورود
ﺣﻴﺎﺗﻲ
راﻫﺒﺮدي
داراﻳﻲ
ﻳﻚ
ﻋﻨﻮان
ِ
(.
ﺷﻜﻞ1
ﻣﺤﺴﻮب[)
اﺳﺖ]5
یﻗﺮار
اﺳﺘﻔﺎده
شدهو(1390
ﻃﺒﺎﺋﻴﺎن)
ﻧﺎﻣﻪ
باز،درسهﭘﺎﻳﺎن
ﻃﺮاﺣﻲ و
2008
ﺳﻌﻪدرﺑﻪﺳﺎل
ﻚ
موردنیا
نوآورانه
وﻟﻲتأمی��ن ایده
حتی از
برخالف
ﮔﺮﻓﺘﻪاست.
نوآوران
ﺑﺮاي شبکه
ﻣﻮرداز
ﻣﺎﻧﻌﻲدنیاز
مور
شناسايي
مدل
نوآوري
رويكرد
ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻪﻓﺮد ﺗﺪاوم
ﻧﻴﺎزﻫﺎي
ﺑﺮاي رﻓﻊ
اس��تقبال و بهآن
س��ازمان،
داﺧﻠﻲبی��رون
ﺮاي ﺑﺎﻻﺑﺮدن ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺟﺬب ﻓﻨﺎوريِ ﺑﻴﺮوﻧﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲدﻫﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪيخ��ود از
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺟﺬب ﻓﻨﺎوري
ِ
هوشمندی
افتخار میکنند .ایجاد سامانههای
ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻬﺮهوري
رﺻﺪ ﻣﺤﻴﻂ ﭘﻴﺮاﻣﻮﻧﻲ ﺑﺮاي
ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن
و
ﻧﺨﺒﮕﺎن
ﺑﺎ
ﺗﻌﺎﻣﻞ
رقابتی ،از دیگر اقدامات است.
ﻳﺎﻓﺘﻦ اﻳﺪهﻫﺎ ،ﻓﻨﺎوريﻫﺎ و
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﻠﻤﻲ-ﻓﻨﺎوراﻧﻪ در درون
ﻓﻨﺎوراﻧﻪي در دﺳﺘﺮس
راهﺣﻞﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ
و ﺑﻴﺮون ﻛﺸﻮر
ج -تعام�ل بانخب�گان در س�طوح فردی و

ﺳﺎزﻣﺎنروﻳﻜﺮد
ﺠﻮي ﻓﻨﺎوريﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪﻳﺎﻓﺘﻪ در ﺧﺎرجِ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ
در ﺣﺎل ﻇﻬﻮر ،در ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﻮﺟﻮد ﺧﻮد
ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﺑﻪ ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪﺳﺎزي ﻓﻨﺎوريﻫﺎي
سازمانی
ﻧﻮآوري ﺑﺎز
ﺑﺴﻴﺞ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖﻫﺎي ﻓﻨﺎرواﻧﻪ
ﺳﺎزي ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﺎ ﺷﺒﻜﻪي ﻧﻮآوران اﺳﺖ.
ﮔﺴﺘﺮده
ﻦ ﻛﺎر ﻣﺴﺘﻠﺰم
ش��رکتهای ن��وآوری ،مش��ارکت و
ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺑﻪ
ﻋﺮﺿﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎي
ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﻲ در ﺑﻴﺮون
ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻴﺮوﻧﻲ و ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن
ﺳﺎزﻣﺎن
همکاری با بسیاری از نوآوران در دانشگاهها،
ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻴﺮوﻧﻲ
ﺑﺮونﻧﮕﺮي
شرکتهای تحقیقاتی و شرکتهای تازهپا را
آوريِ ﺑﺎز ،واﮔﺬاري ﺣﻖ ﺑﻬﺮهﺑﺮداري از داراﻳﻲﻫﺎي داﻧﺸﻲِ ﻓﺎﻗﺪ ﻛﺎراﻳﻲِ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺮاي ﺳﺎزﻣﺎن ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ،ﻋﺮﺿﻪي دﺳﺘﺎوردﻫﺎي
ارج نهاده و دارایی دانشی خود را با فناوری
ﻧﻮآوريِ ﺑﺎز][6
اﺧﺘﺮاع.2ﻳﺎﻣﺪل
ﻫﺎﻳﻲ ﻫﻤﭽﻮن واﮔﺬاري ﭘﺮواﻧﻪي ﺷﻜﻞ
ﻣﻔﻬﻮﻣﻲاﺳﺖ.
روﻳﺎﻟﺘﻲ
بیرونی تکمیل میکنند .اینگونه ش��رکتها
نوآوری باز[]6
 2مدل مفهومی
ِ
4
تحقیق-و:(2
تأسیساتﺷﻜﻞ
ﮔﺮدﻳﺪ])[7
(1390
اﺳﺘﻔﺎدههدف،
تحقق همین
ﺮﺳﺘﺎد ﺑﻼچ و اﻳﺒﺮزﺑﺮﮔﺮ در ﺳﺎل  2008ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪ و ﺑﻌﺪاً در ﭘﺎﻳﺎنﻧﺎﻣﻪ ﻗﻮاﻣﻲﭘﻮر) برای
ادﺑﻴﺎت ﻧﻮآوريِ ﺑﺎز و ﺑﻪﺻﻮرت اﺳﺘﻘﺮاﻳﻲ ،ﺑﺮﮔﻚ) (2008ﺷﺶ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﺑﺮاي ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻪ روﻳﻜﺮد ﻧﻮآوريِ ﺑﺎز ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮد ﻛﻪ
توسعهای خود را در جوار دانشگاهها و سایر
ﻫﻤﻜﺎري
نقاط ثقلِ تولید فناوری ایجاد میکنند.
ﻧﻮآوري ﺑﺎز
)ﮔﺴﺘﺮه(

ي
ﻫﻤﻜﺎري
د -توسعهی ظرفیت جذب فناوری
ﺟﺴﺘﺠﻮﻓﻨﺎوريﻫﺎي ﻣﻮردﻧﻴﺎز از ﺷﺒﻜﻪي ﻧﻮآوران اﺳﺖ.
ﻧﻮآوري ﺑﺴﺘﻪ ،ﺑﺮونﻧﮕﺮي و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﻮﻻت در ﻣﺤﻴﻂ و ﺗﺄﻣﻴﻦ
ﻧﻮآوري ﺑﺎز ﻧﺴﺒﺖ )ﺑﻪ
ﻋﻤﻖ(

در نگاه س��نتی ،تحقیق و توس��عه بهعنوان
ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪيﻫﺎي ﻣﻮردﻧﻴﺎز در درون ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري
ﻲ ﻛﻪ در ﻗﺎﻟﺐ روﻳﻜﺮد ﻧﻮآوري ،ﺑﺴﺘﻪ ﻋﻤﻞ ﻛﺮده و ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﻤﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖﻫﺎ و )ﮔﺴﺘﺮه(
یک دارایی راهبردی حیات��ی و مانعی برای
ﮔﺴﺘﺮه
ﻋﻤﻖ
ﺟﺴﺘﺠﻮ
ﺑﺮايﺑﺎزاﻳﺠﺎد ارزﺷﻲ از آن ،ﺗﻼش ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ .در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ،از ارزش اﻳﺠﺎد
ﺑﻴﺮون ﻣﻐﺘﻨﻢ ﺷﻤﺮده و
ﺑﻪ روﻳﻜﺮد ﻧﻮآوريِ ﺑﺎز ،ﻫﺮ ﻓﺮﺻﺘﻲ را در
ﻧﻮآوري
ﺑﺎز
ﻧﻮآوري
پویندگا ِن
ورود رقابتی محسوب میشد ،ولی
)ﻋﻤﻖ(
ﻧﻮآوريﻫﺎي
ﻬﻢ آنﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺧﺎرﺟﻲ)ﮔﺴﺘﺮه(
ِ
نوآوری ب��از ،تحقیق و توس��عهی
ش��یوهی
ﻧﻮآوري
ﻫﺎي آﮔﺎﻫﻲﻫﺎي راﻫﺒﺮدي ،رﻗﺎﺑﺘﻲ و ﻓﻨﺎوراﻧﻪ
ﺑﺮﺧﻮداري از
ﻂ ﭘﻴﺮاﻣﻮﻧﻲ و
درونس��ازمانی را ب��رای باالب��ردن ظرفیت
(
ﻋﻤﻖ
)
ﺧﺎرﺟﻲ
ﻧﻮآوري ﺑﺎز ،ﻫﻮﺷﻤﻨﺪي رﻗﺎﺑﺘﻲ ﺑﺮاي ﭘﺎﻳﺶ اﻳﺪهﻫﺎي ﺑﻴﺮوﻧﻲ و ﻛﺴﺐ اﻃﻼع از ﺗﻮﻟﻴﺪاتﺣﻔﺎﻇﺖ
ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ،
اﻣﺮوزه
فناوریاﺳﺖ.
ﻓﻨﺎوري در ﻫﺮ ﺟﺎي
جذبﻣﻤﻜﻦ ِ
دهند.ﺑﺎالبته،
انجام می
بیرون��ی
ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ
اﻳﺠﺎد
اﻓﺘﺨﺎر
تحقیقو وﺑﻪآن
ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪي اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ ،ﺣﺘﻲ از ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻳﺪهﻫﺎي ﻧﻮآوراﻧﻪي ﻣﻮردﻧﻴﺎزِ ﺧﻮد از ﺑﻴﺮون ﺳﺎزﻣﺎن ،اﺳﺘﻘﺒﺎل
نیازهای
ﻛﻨﻨﺪ.رفع
ﻣﻲ برای
داخلی
توس��عهی
ﺪيِ رﻗﺎﺑﺘﻲ ،از دﻳﮕﺮ اﻗﺪاﻣﺎت اﺳﺖ.
منحصربهفرد تداوم خواهد داشت.
ﺷﻜﻞ .3ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﺎﺧﺺ ﻧﻮآوري ﺑﺎز][8
 3ساختار شاخص نوآوری باز[]8

ﺒﮕﺎن در ﺳﻄﻮح ﻓﺮدي و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ

ﮔﺮﻓﺘﻪ در زﻣﻴﻨﻪ ﻧﻮآوريِ ﺑﺎز و ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭼﺴﺒﺮو) (2003و ﺑﺮﮔﻚ) (2008در ﻣﺪل ﻓﻮق)ﺷﻜﻞ ،(2ﭼﻬﺎر ﻣﻮﻟﻔﻪ23اﺻﻠﻲ اﻳﻦ

ﺤﻘﻴﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ،ﺟﺴﺘﺠﻮي داﻧﺶ و ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ داراﻳﻲ ﻓﻜﺮي ﻣﻮردﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ي ﻓﻨﺎوراﻧﻪ در ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻗﺮار دارد ،ﻋﻼوهﺑﺮ آن ،ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري ﮔﺴﺘﺮدهاي ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎ ﺑﺮاي ﺟﺴﺘﺠﻮ وﺟﻮد دارد ،ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ

مقاالت تحليلي-كاربردي

ِ
مالکی��ت دارایی فکری گس��ترده که س��ازمان انجام میدهد بر روی
ه -بس�یج قابلیته�ای فناوران�هي در جس��تجوی دانش و
عملک��رد نوآوران��ه تأثی��ر خواهد داش��ت،
موردتوجه قرار گرفته است.
دسترس
در صنایع��ی ک��ه فرصته��ای فناوران��ه ميپردازد[ .]10آنه��ا مطرح کردند که این
ش��رکتهای ن��وآور ب��ه جس��تجوی
خارج س��ازمان در س��طح باالی��ی ق��رار دارد ،عالوهبر آن ،دو ،هم��ان مفهوم بس��ط داده ش��ده از مارچ
فناوریهای توس��عهیافته در
ِ
پرداخته و ب��ه یکپارچهس��ازی فناوریهای س��رمایهگذاری گستردهای توس��ط بنگاهها در س��ال  1991در مورد تفاوت بین کشف
در حال ظهور ،در محصوالت موجود خود برای جستجو وجود دارد ،سازمانها معموالً و بهرهب��رداری اس��ت .در مطالع��ات آنها،
مب��ادرت میورزند .انجام این کار مس��تلزم نی��از به جس��تجوی عمیقتر و گس��تردهتری عمق جس��تجو ب��ه "تعداد دفعات��ی که یک
گستردهسازی ارتباطات با شبکهی نوآوران برای دس��تیابی به منابع دانشی بحرانی دارند .بنگاه مکررا ً به پتنتی که مورد اس��تفاده قرار
این دسته از س��ازمانهایی که هم بهصورت داده ،رجوع کرده است" ،و گستره نوآوری
است.
ِ
رجوع��ات
و -عرض�هی یافتههای پژوهش�ی به محیط گس��تردهتر و ه��م عمیقت��ر ب��ه جس��تجو به"ب��ه اش��تراکگذاری تع��داد
میپردازن��د ،ممک��ن اس��ت دارای توانایی کانونی که در  5س��ال گذشته وجود نداشته
بیرونی
ِ
ن��وآوری باز ،بیش��تری در انطباق با تغییر و در نتیجه ایجاد است" گفته میش��ود .در انتها ،دریافتند که
نیم��ی از تعری��ف رویکرد
واگذاری ح��ق بهرهب��رداری از داراییهای نوآوری داش��ته باش��ند .برای بررس��ی تأثیر عملکرد نوآورانه بنگاه ،قسمتی از رفتارهای
دانش��یِ فاقد کاراییِ اقتصادی برای سازمان ،گس��ترده و عمق جس��تجو بر روی عملکرد ،جستجوگرانه آنهاست و دارای رابطهای به
شکل  Uبرعکس میباشد[.]11
همچنین ،عرضهی دس��تاوردهای پژوهش��ی دو مفهوم متفاوت ارائه نمودند[6و.]9
مدل مفهومی سوم كه توسط هافکبرینک
دو مطالعه در این زمینه وجود دارد؛ یکی،
به بیرون ،از روشهاي��ي همچون واگذاری
کاتیال در س��ال  2002که چگونه سن دانش و شرول در سال 2010طراحی شد و در مقاله
پروانهی اختراع یا رویالتی است.
مدل مفهومیِ دوم توس��ط هرس��تاد بالچ فناوري از داخل و یا خارج صنعت میتواند خسروپور( )1392استفاده شده ،در شكل3-
و ایبرزبرگر در س��ال  2008طراحی ش��د و نوع جستجوی محصول را شکل داده و منجر نشان داده است.
در ای��ن چارچ��وب ،منظ��ور از آمادگی
بعدا ً در پایاننامه قوامیپور( )1390اس��تفاده به عملک��رد نوآوران��ه در صنعت روبوتیک
ش��ود .در این مطالع��ه ،کاتی�لا دریافت که س��ازمانی ،توج��ه به ابع��اد فرهنگ��ی و جو
گرديد[(]7شکل)2-

با توجه ب��ه مطالعات ص��ورت گرفته در تف��اوت در عملکرد نوآوران��ه به تفاوت در س��ازمان ،س��اختار و فرآیند مناس��ب ،تغییر
ِ
نوآوری باز و با اس��تناد ب��ه مطالعات آرایش دانش در صنایع مختلف بستگی دارد .و بازس��ازی و بهبوده��ای فناوران��ه ب��رای
زمین��ه
س��ازمان
رویکردی در
چنی��ن
کارگی��ری
 2002به
آهوجااز در سال
کاتیال و
مطالعه
ﻋﻤﻠﻜﺮددومی،
ﻛﻪ مدل
ب��رگک( )2008در
ﺑﻪ
راﺑﻄﻪاي
ﺳﺖ و داراي
آنﻫﺎ
ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮاﻧﻪ
رﻓﺘﺎرﻫﺎي
ﻗﺴﻤﺘﻲ
ﺑﻨﮕﺎه،
ﻧﻮآوراﻧﻪ
چس��برو()2003درو اﻧﺘﻬﺎ درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ
وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ" ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد.
ِ
نوآوری
فوق(ش��کل ،) 2-چه��ار مولف��ه اصلی این که به بررسی اینکه چگونه جستجوی عمیق است .فرهنگ مستعد سازمان برای
ﺲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ].[11
مفه��وم یعنی همکاریها ،تحقیق و توس��عه ،را ترتیب دهیم و یا اینکه چگونه جستجوهای ب��از عمدتاً ش��امل عوامل ضمنی س��ازمانی
در ﺷﻜﻞ 3-ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ.
ﺳﻮم ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺎﻓﻜﺒﺮﻳﻨﻚ و ﺷﺮول در ﺳﺎل 2010ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪ و در ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺧﺴﺮوﭘﻮر) (1392اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه،
است.
ﻧﻮآور
نوآوری
يبازﺑﺎز

ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺟﺬب

ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﻫﺎي
ﻣﺸﺎرﻛﺘﻲ

آﻣﺎدﮔﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ

اﺷﺘﺮاك ،اﻧﺘﺸﺎر و
ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي

ﻓﻬﻢ و ﺗﺒﺎدل

اﺳﺘﺨﺮاج و ﺗﻠﻔﻴﻖ

ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎي
ﻧﻮآوراﻧﻪ

ﻫﻤﻜﺎري از ﺑﻴﺮون ﺑﻪ
درون و ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ

ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﺷﺒﻜﻪﺳﺎزي

ﻫﻤﻜﺎري داﺧﻠﻲ

ﺑﻬﺒﻮدﻫﺎي ﻓﻨﺎوراﻧﻪ

ﻃﺮاﺣﻲ ﺧﺎص ﺳﺎﺧﺘﺎر و
ﻓﺮآﻳﻨﺪ

ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪيﻫﺎ ﭘﻮﻳﺎي
ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﺑﺎزﺳﺎزي

ﮔﺸﻮدﮔﻲ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ
ﺳﺎزﻣﺎن

4

باز[.]12
رویکرد نوآوری
ساختار شاخص
ﺷﺎﺧﺺ روﻳﻜﺮد ﻧﻮآوري ﺑﺎز].[12
ﺳﺎﺧﺘﺎر
ﺷﻜﻞ.4

از ملزوم��ات ن��وآوری ب��از در این حوزه
میت��وان ب��ه مرزه��ای س��ازمانی نفوذپذیر
نس��بت به محیط ،راحتی ارتباطات کارکنان
س��ازمان با افرا ِد خارج از س��ازمان و جریان
آزادانه اطالعات بین سازمان و محیط اشاره
ک��رد .از ویژگیه��ای یک س��ازما ِن باز نیز
میتوان س��اختار باز و منعط��ف را مثال زد.
خصیصههایی که میتوان برای س��ازمان باز
در این رابطه در نظر گرفت ،ارتباطات جانبی
بین بازیگ��ران ن��وآوری بهمنظ��ور افزایش
اطالعات و ِ
دانش در دس��ترس این بازیگران

ﻮب ،ﻣﻨﻈﻮر از آﻣﺎدﮔﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ،ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺑﻌﺎد ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و ﺟﻮ ﺳﺎزﻣﺎن ،ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﺑﺎزﺳﺎزي و ﺑﻬﺒﻮدﻫﺎي ﻓﻨﺎوراﻧﻪ ﺑﺮاي
24

ﻨﻴﻦ روﻳﻜﺮدي در ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺖ .ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮاي ﻧﻮآوريِ ﺑﺎز ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺷﺎﻣﻞ ﻋﻮاﻣﻞ ﺿﻤﻨﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ اﺳﺖ .از ﻣﻠﺰوﻣﺎت ﻧﻮآوري ﺑﺎز در

ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﺮزﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﻧﻔﻮذﭘﺬﻳﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ،راﺣﺘﻲ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎ اﻓﺮاد ﺧﺎرج از ﺳﺎزﻣﺎن و ﺟﺮﻳﺎن آزاداﻧﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﻦ

ﻴﻂ اﺷﺎره ﻛﺮد .از وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي ﻳﻚ ﺳﺎزﻣﺎنِ ﺑﺎز ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺎز و ﻣﻨﻌﻄﻒ اﺷﺎره ﻛﺮد .ﺧﺼﻴﺼﻪﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻲﺗﻮان ﺑﺮاي ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎز در اﻳﻦ
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میباش��د ،بدین معنی که برای سازمان ،یک
سیس��تم مدیریت دان��ش باید متصور باش��د
ک��ه این دانش و اطالع��ات ضمنی یا صریح
را بهص��ورت آزادانه در دس��ترس نیازمندان
س��ازمانی ق��رار دهد .از ب ُعد دیگ�� ِر آمادگی
س��ازمان ب��رای ن��وآوری ب��از ،میت��وان به
توانمندیه��ای پویا برای تغییر و بازس��ازی
اش��اره کرد؛ این توانمندیه��ا بدینصورت
تعری��ف میش��وند " :توانای��ی س��ازمان در
ساخت ،ادغام و قالببندی مجدد تواناییها
و ظرفیته��ای داخل��ی و خارج��یِ خود در
مقابل تغییرات س��ریع محیط��ی ،قابلیتهای
پویایی س��ازمان را تشکل میهند" .در واقع،
میتوان جنبههای پویایی تغییرات س��ازمانی
با اس��تفاده از مفه��وم یادگیری س��ازمانی و
بهعن��وان توانایی حفظ ی��ک فرآیند مداوم
را تعری��ف نمود که ب��ا فعالیته��ای تنظیم
و جس��تجوی قوانی��ن و مق��ررات بهمنظ��ور
آزمایش ،اتخاذ و یادگیری از محیط کس��ب
و کار همراه اس��ت .آخرین ب ُعد ،بهبودهای
فناوران��ه میباش��د که عالوهب��ر تواناییها و
ظرفیتهایی که قب ً
ال ذکر شد ،در اینجا منابع
قابلرویت بیش��تری از جمله توانایی استفاده
از روشهای تسهیلکنندهي تفکر(برای مثال
 )TRIZو یا توانایی اس��تفاده از فناوریهای
تعاملی و ابزار پیش��رفته اطالعات(زیرساخت
فن��اوری) در تم��ام فرآینده��ای ارتباط��ات
داخلی و خارجی مورد توجه است[.]3
توانمندیه��ای هم��کاری در قلب بحث
ن��وآوری باز ق��رار دارن��د و از آن ،بهعنوان
توانایی ادغام و اهرمس��ازی عوامل سازمانی
برای ایجاد توانایی و ظرفیت س��ازمانی برای
ِ
نوآوری باز میتوان یاد کرد که سه کارکرد
هم��کاری داخل��ی ،قابلیت شبکهس��ازی و
هم��کاری از بی��رون ب��ه درون و از درون به
بیرون را ش��امل میگردد .کارکرد همکاری
داخلی عبارت اس��ت از هم��کاری بهمنظور
افزایش تب��ادالت دانش بینرش��تهای درون

مرزهای ساختاری و سپس ،توسعه تعامالت
جانب��ی بین اجزاء دانش��ی ـ کارکردی برای
افزایش جریانات دانش در سراس��ر مرزهای
سازمانی .قابلیت شبکهس��ازی نیز به توانایی
و ظرفیت عمده سازمان در ایجاد ،مدیریت،
تکام��ل ،حفظ و ی��ا حتی خاتمه در ش��بکه
ن��وآوری گفته میش��ود .در پای��ان ،منظور
از کارک��رد هم��کاری از بیرون ب��ه دورن و
بالعک��س ،همکاریها هم برای اس��تفاده از
دانش خ��ارج از س��ازمان(جریان به داخل)
بهمنظور نوآوری درونی و جریان بیرونی ،و
هم برای استفاده از نوآوری درونی بهمنظور
فروش و ایجاد بازار است.
آخری��ن ویژگی مهمی ک��ه میتوان برای
س��ازمانی با رویک��رد نوآوری ب��از متصور
شد ،ظرفیت جذب س��ازمان در بهرهبرداری
منابع فناورانه اس��ت که شامل مراحلی چون؛
شناس��ایی فرصته��ای فناورانه ،اس��تخراج
و تلفیق(ش��امل تواناي��یِ ب��رای بازشناس��ی
توانمندیه��ا فناوران��ه و دانش��یِ داخل��ی و
خارجی) ،فهم و تبادل(شامل توانایی جذب،
تنظی��م و ادغام دانش و فن��اوری خارجی به
توس��عه محصول داخلی) و اشتراک ،انتشار
و بهکارگیری(ش��امل توانای��ی تعیین ارزش
دانش در جهت بازار) میباش��د .در ادامه ،با
بررسي الگوهاي بهكارگيري نوآوري باز در
دو ش��ركت فعال در حوزه نفت و گاز سعي
شده تا تجربياتش��ان به عنوان نمونه بهترين
عمل 1ارائه شود.
 -2الگوه�اي بهكارگي�ري ن�وآوري ب�از در

بخش باالدستي صنعت نفت

در ادام��ه ،ب��ا بهرهگي��ري از درگاهه��اي
رسمي ش��ركت  Statoil2و  Shellسعي شده
فرآيندها و عوامل كليدي موفقيتشان و نيز
چالشهاي اجرايي پيشروي اين چنين ابزار
بهمنظور اس��تفاده از ايده و فناوري خارج از
سازمان با رويكرد صنعت نفت مورد بررسي

قرار گيرد.

 -1-2بررس�ي الگوي نوآوري باز در شركت

نفت Shell

رویالداچش��ل ،از اولین شرکتهای نفت
و گاز جه��ان اس��ت .این کمپانی ،در س��ال
 ۲۰۱۱بهعنوان دومین شرکت بزرگ جهان،
انتخاب شد .این ش��رکت همچنین ،یکی از
ش��ش کمپانی بزرگ نفتی جهان است که با
عنوان "سوپرمیجر" ،ش��ناخته میشوند[.]13
ش��رکت ش��ل دارای عملیات در بیش از ۹۰
کش��ور جهان بوده و با در اختیار داش��تن ۴۷
پاالیش��گاه ،دارای ظرفیت پاالیش��ی ،معادل
 1/3میلی��ون بش��که در روز ميباش��د[.]14
تحقیق و توس��عه ،مح��ور فعالیتهای رویال
داچ ش��ل ،بهویژه در حوزه انرژیهای نوین
ِ
سیاست تحقیق و توسعه در شل عبارت
است.
است از :ابداع ،توسعه و بهکارگیری فناوری
در کس��بوکارهای باالدستی و پاییندستی
صنعت نفت و نیز س��وختهای تجدیدپذیر،
هیدروژن و دیاکسیدکربن[.]15
بیش از  10س��ال قب��ل ،ش��ل برنامهای را
ایجاد نمود ب��ا عنوان تحولآفرینان 3که مدل
آن از سیس��تم س��رمایهگذاری سیلیکونولی
الگوب��رداری ش��ده ب��ود .این برنام��ه امروز
در حالی رو به رش��د اس��ت که بس��یاری از
برنامههای شرکتهای دیگر منقضی شدهاند.
ش��ل از نظ��ر تاریخی به این افتخ��ار میکند
که عنوان رهبر بس��یاری از تغییرات فناورانه
را در صنع��ت نفت و گاز یدک میکش��د.
مهمترین ویژگی این برنامه این است که این
برنامه سیس��تمی اس��ت که بهتدریج در بستر
زمان توس��عه و تكامل يافته و اينگونه نبوده
ك��ه مانند ي��ك اختراع در زمانی مش��خص
بهوجود آمده باشد[.]16ش��ركت شل بهدليل
بهرهگيري از سامانهي تحولآفرينان جايگاه
ِ
نوآوري باز
سوم را در بين  5شركت برتر در
كسب نموده اس��ت .تحولآفرینان فرآیندی
س��اده ،منعطف و بههنگام در زمینه نوآوری
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اس��ت که توسط تیمی مس��تقل در مجموعه
ش��ل صورت میگیرد که به افراد در توسعه
ایدهه��ای نوينِ خ��ود از ش��كلگيري ايده
تا مفهومس��ازي آن ،کم��ک مینماید .این
فرآیند از س��ال  1996راه اندازي شده است.
رهبران ش��ل بر اين باورند كه ایدههایی را به
جریان اندازند که[:]16
الف -تفاوتهاي ريشهاي داشته باشند؛
ب -همچنان به این کس��ب و کار مرتبط
باشند؛
ج -بتوانند از س��وی هر ف��ردی و در هر
زمانی عنوان شوند.
اولی��ن موفقیته��ای این فرآیند ش��امل
جس��تجوی راههای جدید بهمنظور اكتشاف
منابع نفت و گاز بهكمك انتش��ارات طبیعی
از زمی��ن ،راههای جدی��د بهمنظور پردازش
تصاویر لرزهنگاری با کاربری و فهم آس��ان
کارب��ر و راههای نوین توس��عه ارزان میادین
گاز فراس��احل بوده اس��ت .پس از  4س��ال
ای��ن برنام��ه به دیگ��ر بخشه��ای تحقیق و
توس��عه ش��ل گس��ترش پیدا کرد و مدیران
ارشد پیش��نهاد كردند که این برنامه بهعنوان
نمونه موفق در باالدس��تی به دیگر حوزهها و
بخشهای سازمان تسری نماید[.]16
در دوره  9س��اله ت��ا س��ال 2150 ،2007
ایده پروژه نوآورانه دراین فرآیند ثبت شده

اس��ت كه از اي��ن بين 1950 ،ای��ده در یکی
از مراحل ارزیابی متوقف ش��ده و  200ايده
نیز بهعنوان ایدههای موف��ق مورد تأیید قرار
گرفته اس��ت .تحولآفرینان تیمی مستقل از
افراد س��ازمان هس��تند که بودج��های معادل
 5ت��ا  10درصد کل بودجه تحقیق و توس��عه
ای��ن ش��رکت را در جهت ایج��اد فرآیندی
س��اده ،هدفمند و بهموقع ،به خود اختصاص
میدهن��د .پروژهه��ای موف��ق ك��ه بهمنظور
توس��عه در مس��یر برنامههای اصلی تحقیق و
توس��عه قرار میگیرند ،بهص��ورت حقامتیاز
به دیگ��ر ش��رکتها داده میش��وند و یا به
شرکت س��رمایهگذاری(دانشبنیان) تبدیل
میشوند .پروژههای مش��خص شده پیش از
اینکه بهعن��وان پروژههای جاری مورد تأیید
قرار گیرند ،باید از مسیر ارزیابی دقیقی عبور
نمایند .مراحل اصل��ی فرآیند تحولآفرینان
در شكل 5-نشان داده شده است[.]17
مرحله  -1خلق ایده

4

ایدهها از درگاه وبس��ایت و از طریق هر
فر ِد بي��رون و یا درون س��ازمان در هر زمان
میتواند ثبت ش��ود .این ش��رکت ،همچنین،
ایدهه��ای جدی��د را از طری��ق برگ��زاری
کارگاهه��ا و س��مینارها و حف��ظ ارتباطات
فعال با دانش��گاههای منتخب در سطح جهان

بهدست میآورد .صاحبان ایده تمرکز اصلی
ای��ن فرآین��د را در طول عمر ای��ده به خود
معطوف مینمایند .هر ایده ،فردی را بهعنوان
پش��تیبان از اعضاي تیم تحولآفرینان با خود
بههمراه دارد.
مرحله  -2كارگروه غربالگر

صاحب ای��ده ،ایدهي خام خ��ود را برای
كارگ��روه غربالگر که مش��تمل ب��ر دو فرد
متخص��ص در ح��وزه ایده و با ریاس��ت فرد
پش��تیبان اس��ت ،توضیح میده��د .این پنل
س��واالتی را از صاح��ب ای��ده میکن��د ت��ا
مطمئن ش��ود که طرفین به درکی مش��ترک
از ای��ده رس��یدهاند .پ��س از ای��ن جلس��ه،
اعض��اي پنل بهس��رعت ،درخصوص اِعطا و
ی��ا عدم اختص��اص بودجهای ک��م بهمنظور
تکمیل طرح پيش��نهادي توسط صاحب ایده
تصمیمگیری نم��وده و نتیجه را به وی اعالم
مینمایند.
مرحله  -3بلوغ ایده

6

هدف از فاز بلوغ ایده پاس��خ به سواالتی
اس��ت ک��ه بهمنظور ایج��اد ملزوم��ات ارائه
در كارگ��روه جام��ع در جه��ت اخذ بودجه
پژوهشی موردنیاز اس��ت .بودجه اختصاص
یافته در مرحله قبل ممکن است به آزمایش،
بازدی��د و مالقات هم��کاران بالقوه و درگیر
ك��ردن مش��تریان بالقوه ای��ده ب��هکار رود.
پش��تیبانها بهصورت فعال ب��ا صاحبان ایده
کار میكنند تا طرح پيش��نهادي آنها بسیار
دقیقتر و بر اس��اس برنامههای ش��رکت شل
تدوین گردد.
مرحله  -4كارگروه جامع

 5فرآيند سامانهي تحولآفرينان شركت شل[]17

26

5

7

مهمترین و اصلیتری��ن بخش کاربردی،
فرآیند تحولآفرینان كارگروه جامع اس��ت
که در آن ،صاحب ایده ،ایده و برنامه خود را
به  12نفر با تجربهي مرتبط ارائه مینماید .این
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 12نفر ایده را به چالش میکشند .این گروه
حداقل شامل  3نفر از گروه تحولآفرینان و
حداقل  3نفر غیرعضو میباش��ند که یکی از
آنها باید دیدگاه مش��تریان را بیان کند .بعد
از شنیدن طرح پيشنهادی ،اعضای كارگروه
س��واالت خ��ود را پرس��یده و پ��س از آن،
نظرات خود را راجع به اینکه آيا باید از این
ط��رح حمایت نمود يا خي��ر ،بیان مینمایند.
پس از این جلس��ه ،اعضای تحولآفرینان بر
مبن��ای چهار عامل ارزش بالق��وه بلندمدت،
ِ
گذاری شرکت شل ،نوآوری
دالیل سرمایه
ایده و برنامهي اجرایی ،ایده را مورد ارزیابی
قرار میدهند .پس از آن ،تیم تحولآفرینان
به این نتیجه میرس��د که طرح را رد نموده،
حمای��ت نماید و یا مورد اصالح قرار دهد و
درنهايت ،فرد پش��تیبان ،نتایج و دالیل را به
صاحب ایده منتقل مینماید.
مرحله  -5پيادهسازي ایده

دانشب��ازار و تجارت ،م��ورد حمایت قرار
میگیرد .بنابراین ،پش��تیبانهای تحولآفرین
مهارتهای چندگانه داش��ته تا بتوانند ایدهها
را با موفقیت پیادهسازی نمايند.
مرحله  -6بررسي پيشرفت ايده

9

بر اساس برنامه بودجه ،پروژه به كارگروه
جامع ارجاع داده میش��ود تا مورد بررس��ی
قرار گی��رد .در این مرحله ،پیش��رفت پروژه
مورد ارزیابی قرار گرفته و حضور ذینفعان
آیندهي پ��روژه در ای��ن مرحله ،ب��ه منظور
فروش در آینده بسیار کلیدی است.
مرحله  -7كارگروه نهايي

10

پ��س از اتم��ام پ��روژه ،كارگ��روهِ نهايي

برگزار میش��ود تا بررس��ی ش��ود که پروژه
موفق بوده و یا شکس��ت خورده است .برای
پروژهای که موفق به اثبات مفهومی نش��ده،
تمرکز بر اکتساب آموختهها و برای ایدههای
موفق ،تمرکز بر مرور و اعتبارسنجی برنامهي
پیشروس��ت .ایدهه��ای موفق جه��ت ادامه
كار ،باي��د به تأیی��د مدیر تحقیق و توس��عه
برسند(شكل.)4
مزي��ت اولی��هي ای��ن س��امانه این اس��ت
ک��ه گزینههای ارزش��مند را م��دام بهجریان
میان��دازد و ب��ه مدیری��ت ای��ن فرصت را
میده��د که در آینده آنها را توس��عه دهد.
این ش��رکت بهطور پيوس��ته س��هم خروجی

8

اگ��ر ای��ده مورد تأیی��د كارگ��روه جامع
ق��رار گی��رد ،بودج��ه ،مرحله ب��ه مرحله در
اختیار صاحب ایده ق��رار میگیرد .در طول
ِ
صاح��ب ای��ده مانند مدیر ش��رکت
اج��را،
س��رمایهگذاری کوچک خودش اس��ت .با
این وج��ود ،صاحب ایده که دانش��مند و یا
مهندس اس��ت ،به حال خود رها نمیش��ود
و در حوزههای��ی ك��ه در آنه��ا از مهارت
ِ
رغب��ت کمتری برخ��وردار اس��ت ،مانند
و

برنامه تحولآفرین��ان را در برنامههای اصلی
تحقیق و توس��عه مورد ارزیابی قرار میدهد
كه در چندسال گذشته این عدد به  40درصد
نیز رس��یده اس��ت .با اين وجود ،بيان عددی
بهینه كار دش��واري است ،اما میتوان گفت
که حتي اگ��ر  20درصد از ایدهها به فعالیت
اصل��ی تبدیل ش��وند ،س��امانهي جریان ایده
از تحولآفرین��ی و س�لامت الزم برخوردار
است .ارزیابی این سامانه كار سادهاي نيست
و انواع ش��اخصها مانند تع��داد ایدهها ،نرخ
ِ
موفقيت تصمیم��ات و زمان مراحل پردازش

باي��د م��ورد ارزیابی ق��رارگیرد .ب��ر همين
اس��اس ،ميتوان عوامل كليدي موفقیت این
سامانه را بهصورت زير عنوان نمود[:]17
الف-پش��تیبانی در س��طح اج��را ک��ه در
بسیاری از سامانههای نوآوری مهم است.
ب-بودج��ه اختصاصی كه  5تا  10درصد
بودجه تحقیق و توسعه را شامل میشود.
ج-اف��راد وی��ژه ك��ه حداق��ل  10نفر در
هر ایده مش��اركت داش��ته و گزارشها را به
مدیران تحقیق و توسعه ارسال مینمایند.
د-تواناي��ي تصميمگيري مس��تقل ،منظور
توانایی تصمیمگی��ری بهطور فعال در موارد
بحثبرانگی��ز اس��ت ك��ه خود نيز سرمنش��أ
شكلگيري ایدههای نوين ميباشد.
ه-ب��ازهي گس��تره ول��ي محدودك��ه هر
چیزی خارج از ش��يوههاي فعلي ولی مطابق
 ب��ا اهداف راهبردی س��ازمان را كه میتواند
محرک سازمان باشد ،شامل ميگردد.
و-منابع باز 11يعني انعطافپذيري نسبت به
دريافت هر ایده از طرف هر فرد در هر زمان.
 -2-2بررس�ي الگوي نوآوري باز در شركت

نفت Statoil

ﻧﻮآوري ﺑﺎز در ﺷﺮﻛﺖ اﺳﺘﺎتاوﻳﻞ][19
ي
ﺳﻴﺴﺘﻢ
ﺷﻜﻞ .6اﻛﻮﺳ
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ﻤﻴﺘﻪي ﭼﺎﻟﺶ
ﺳﭙﺲ ،ﺑﻪ ﻳﻚ ﻛﻤ
ﺳﻤﻲ در ﭘﺮﺗﺎل ﺳﺎزﻣﺎن اﻋﻼن ﻣﻲﮔﺮدد .ﺲ
ﻞ ﺑﻪﺻﻮرت رﺳ
ﻧﻮآوري در اﺳﺘﺎتاوﻳﻞ
ي
ﭼﺎﻟﻟﺶﻫﺎي

18

ﻣﺴﺌﻠﻪ ارﺟﺎع داده ﻣﻲﺷﻮد .اﻳﻦ ﺗﻴﻢِ

استات اویل ،بزرگترین شرکت نفتی نروژ
اس��ت که حدود  ۶۰درصد از نف��ت نروژ را
تولی��د مینمای��د .این ش��رکت در زمینههای
نف��ت و گاز در کش��ورهای زی��ادی فع��ال

ﻣﻲﮔﺬارﻧﺪ.
راهﺣﻞﻫﺎي ﭘﻴﺸﻨﻨﻬﺎد ﺷﺪه را ﺑﺎ ﭘﭘﻴﺸﻨﻬﺎد دﻫﻨﺪﮔﮔﺎن ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﻲ
ﺳﻲ و ﻛﺎوش ﮔﺎمﻫﺎي ﺑﻌﺪي ه
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳ
ن ﺣﻮزه ﻣﻲ ﺪ
ﭼﺎﻟﻟﺶ ،ﺷﺎﻣﻞ اﻓﺮاد ﻣﺘﺨﺼﺺ آن
ﺬﻛﻮر ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ ﺑﺮ اﺳ
ﻧﻴﺰ ،ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺒﺒﻮد ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﺬ
ي راهﺣﻞﻫﺎي ﭘﻴﻴﺸﻨﻬﺎدي و ﺰ
ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﭘﻴﺎدهﺳﺎزي
ﻪ
اﻳﻦ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺷﺎﻣﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي ﻣﺮﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﻦ
ﺳﺎس ﻳﻚ
ﻣﻄﺮح ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺎ اﻳﻳﻨﻜﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ اررﺳﺎﻟﻲ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻣﺪاوم ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲﮔﺮدﻧﺪ،
ح
ﻤﻮل ،ﻃﻲ  6ﺗﺎ  12ﻫﻔﺘﻪ در ﻛﻛﻤﻴﺘﻪﻫﺎ
ﺪ و ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻌﻤ
ﻼن ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ
روﻳﻳﻪي ﻣﻨﻈﻢ اﻋﻼ
دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﺎﻣﻣﻞ ﺑﺎ ﺗﻴﻢ ﺶ
ن
ﺸﻨﻬﺎد
اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ،از ﭘﻴﺸ
ﻧﺘﺎﻳﻳﺞ ﻧﻬﺎﻳﻲ ،در اﻧﻧﺘﻬﺎي ﺟﻠﺴﺎت ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻨﻬﺎد دﻫﻨﺪﮔﺎن اﻃﻼعرﺳﺎﻧﻲ ﻣﻣﻲﺷﻮﻧﺪ .در ﻦ
ﭼﺎﻟﺶ ﺟﻬﺖ
ﻫﺎيِ ﺑﻪروز
ﻋﻤﻞ ﻣﻲآﻳﺪ] .[20در اﻳﻦ درﮔﺎه ،ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر آﮔﺎﻫﻫﻲ از ﭼﺎﻟﺶ ﺎ
ﺸﻨﻬﺎدﻳﺸﺎن و ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد راهﺣﻞﻫﺎي ﺑﺎﻟﻘﻮه دﻋﻮت ﺑﻪ ﻞ
ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺟﺰﺰﺋﻴﺎت ﻃﺮح ﭘﻴﺸ
ﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﻮد.
ﺪه ،از ﺳﺎﻣﺎﻧﻪي  Linkedinاﺳ
ﺷﺪ

ﺷﺮﻛﺖ اﺳﺘﺎتاوﻳﻞ ﻣﻣﻮﺟﺐ ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤ
ﺖ
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﻮآوري ﺑﺎز 19در
ﺑﻬﺮﺮهﮔﻴﺮي از اﻛﻮﺳ
ﻤﻠﻜﺮد ﺷﻜﻞﮔﻴﺮﺮي ،اﻛﺘﺴﺎب و ﺗﻮﺳﻌﻪ و در ﻧﻬﻬﺎﻳﺖ ،ﺑﻪ اﺟﺮا ددرآﻣﺪن ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد
اوﻳﻞ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از]:[19
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺸﺮﻳﺢ و اﺟﺮاي ﺳﺎﻣﺎﻧﻧﻪي اﺳﺘﺎت ﻞ
ﺖ اﻳﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺮ
ﺑﺮاي ﭼﺎﻟﺶﻫﺎي ﭘﭘﻴﺶرو ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ .ﻋﻮاﻣﻞ ﻛﻛﻠﻴﺪي ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ
ي
2
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مقاالت تحليلي-كاربردي

اس��ت ،ازجمله :الجزای��ر ،آنگوال ،جمهوری
آذربایجان ،برزیل ،کانادا ،چین ،لیبی ،نیجریه،
روسیه ،ایاالت متحده و ونزوئال .استاتاویل
دارای دفاتر و شعبههای زیادی در کشورهای
مختلف است که بهدنبال سرمایهگذاری در آن
کشورها پدید آمدهاند .دفات ِر اصلی بینالمللی
این ش��رکت ،در کش��ورهای مکزیک ،قطر
و ام��ارات متحده عرب��ی قرار دارن��د .تأمين
نيازهاي انرژي به ش��يوهاي مسئوالنه ،استفاده
از فناوريه��اي نو و خلق راههاي نوآورانه در
صنعت ِ
نفت جهان همواره از اولويتهاي اين
شرکت بوده است[.]18
نوآوري باز در اس��تاتاويل ،بر ارتباط با
ش��ركتهاي ب��زرگ و كوچ��ك ،بهمنظور
يافت��ن راهحل براي چالشهاي كس��بوكار
تمركز دارد .اين ش��ركت ،از طريق س��ايت
اس��تاتاويل و ب��ا بهرهگي��ري از متفكران و
متخصص��ان جهت يافتن راهحلهاي خالقانه
براي چالشهاي پيشرو دعوت به همكاري
مينمايد .اين س��امانه موج��ب ايجاد عرضه
نامح��دودي از ايدهه��اي نوي��نِ بي��رون از
ش��ركت خواهد شد .با اينكه جزئيات در هر
مرحله ،باتوجه به ماهيت چالش ممكن است
متفاوت باش��د ،كميته چالش از  5گام اصلي
پيروي ميكند(شكل:)6-
تشريح چالش
فرآيند ارسال پيشنهادها
بررسي پيشنهادات ارسالي
بررسي اجمالي
توسعه و اجرا
چالشه��اي ن��وآوري در اس��تاتاويل
بهصورت رس��مي در پُرتال س��ازمان اعالن
12
ميگردد .س��پس ،به يك كميتهي چالش
تيم چالش،
مسئله ارجاع داده ميش��ود .اين ِ
ش��امل اف��راد متخصص آن حوزه ميباش��د
كه ب��راي بررس��ي و كاوش گامهاي بعدي
راهحله��اي پيش��نهاد ش��ده را ب��ا پيش��نهاد
دهندگان به بح��ث ميگذارن��د .اين تعامل
28

ش��امل فعاليته��اي مرب��وط ب��ه توس��عه و
پيادهس��ازي راهحله��اي پيش��نهادي و نيز،
بهمنظ��ور بهب��ود عمليات مذكور ميباش��د.
چالشها بر اس��اس يك رويهي منظم اعالن
خواهند شد و بهطور معمول ،طي  6تا  12هفته
در كميتهها مطرح ميش��وند .با اينكه مطالب
ارسالي بهطور مداوم بررسي ميگردند ،نتايج
ِ
جلس��ات كميته به پيشنهاد
نهايي ،در انتهاي
دهن��دگان اطالعرس��اني ميش��وند .در اين
مرحله ،از پيشنهاد دهندگان بهمنظور تعامل با
تيم چالش جهت بررسي بيشتر جزئيات طرح
پيشنهاديشان و براي ايجاد راهحلهاي بالقوه
دعوت بهعمل ميآي��د[ .]20در اين درگاه،
بهمنظور آگاهي از چالش ِ
هاي بهروز ش��ده،
از سامانهي  Linkedinاستفاده ميشود.
13
بهرهگيري از اكوسيس��تم نوآوري باز در
شركت اس��تاتاويل موجب بهبود عملكرد
ش��كلگيري ،اكتساب و توسعه و در نهايت،
ب��ه اج��را درآم��دن فرآين��د پيش��نهاد براي
چالشه��اي پيشرو گرديده اس��ت .عوامل
كليدي موفقيت اين سامانه بر اساس تشريح و
اجراي سامانهي استاتاويل عبارتند از[:]19
توجه به بحث توانمندس��ازهاي مالي در
سامانهي ارزيابي دروني.14
بهرهگي��ري از كميتهه��اي تخصصي و
بهروز جهت بررس��ي چالشها و راهحلهاي
پيشنهادي.
ِ
ن��وآوري باز را بر
درگاه اس��تاتاويل،
محور نياز و چالشهاي فناورانهي پيشروي
خود استوار نموده است.
بهرهگي��ري نامح��دود از منابع داخلي و
خارجي راهحلهاي پيشنهادي.
ج��ذب كارآفرين��ان ،كارشناس��ان و
نوآوران از صناي��ع مختلف جهت همكاري
با شركت استاتاويل.
ب��هروز ب��ودن چالشهاي پي��شرو در
س��امانه  Linkedinو درگاه سايت شركت
بهطور همزمان.

كوتاهس��ازي فرآيند شكلگيري ايده تا
مرحله توسعه و اجرا.
 -3جمعبندي

ش��ركت اس��تاتاويل ب��ا بهرهگي��ري از
درگاه دريافت اي��ده ،محركهاي نويني را
براي راهحله��ا و چالشهاي خود به ارمغان
م��يآورد و ني��ز ،با بي��ان نم��ودن چالشها
ِ
ن��وآوري بالقوه،
بهمنظ��ور يافت��ن ُش��ركاي
ِ
نوآوري باز را به همراه دارد .شل در
رويكرد
مقايسه با شركت استاتاويل از يك سامانهي
تحولآفرينان استفاده ميكند كه اين سامانه،
بازاريابي ايدههاي خارج از سازمان در حوزه
انرژي را با تكيه بر ابزار شبكههاي اجتماعي
و ي��ا نرمافزاره��اي ارتباط��ي ،جمعآوري و
توزيع  ،امكانپذير ميس��ازد .شركت شل با
اين كار ،سعي در ايجاد شبكهاي از شركاي
بالقوه تجاري دارد.
فرآين��د نوآوري باز در ش��ركت ش��ل و
اس��تاتاويل را ميت��وان از منظ��ر فرآيندي
مورد بررسي قرار داد(جدول.)1-
اين مقايس��ه بدينصورت است كه فرآيند
نوآوري با ِز اس��تاتاويل بر اس��اس تش��ريح
چال��ش آغاز ش��ده ول��ي اين فرآين��د براي
شركت ش��ل بر مبناي تقاضاي موجود نبوده
و بهدنبال ايجاد نوآوري از طريق جمعآوري
ايدهها و شناس��ايي ش��ركاي تج��اري بالقوه
ِ
چالش
است .در شركت استاتاويل بر اساس
پيشرو ،كميتههاي تخصصي تشكيل شده و
ايدههاي پيشنهادي را بررسي مينمايند ،اما در
ش��ركت شل ،براي ارزيابي و غربا ِل ايدههاي
دريافتي و تش��ريح ديدگاه مشتريان ،از يك
ِ
ثاب��ت ارزيابي
كارگروه ش��امل  3نفر عضو
داخل��ي ش��ركت و حداقل  3نف��ر غيرعضو
استفاده ميشود .با نگاه اجمالي به فرآيندهاي
دريافت ايده تا توسعه و پيادهسازي ،ميتوان
گفت ،اين فرآيند براي ش��ركت استاتاويل
از گامهاي كمتري برخ��وردار بوده و داراي
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خصيصهي كوتاهسازي ميباشد .جالبتوجه
ِ
نوآوري
است كه مباحث مالي در فرآيندهاي
ب��از در هر دو ش��ركت موردتوجه اس��ت ،با
ِ
توانمندس��ازي مالي در
اين تفاوت كه بحث
ش��ركت اس��تاتاويل از طريق يك سامانهي
ارزياب��ي درون��ي( )STIص��ورت ميگيرد،
ولي در ش��ركت ش��ل ،اين مبح��ث در گام
پيادهسازي و بهصورت مرحله به مرحله انجام
پذيرفته و بودجه به صاح��ب ايده اختصاص
داده ميش��ود .در پايان ،ميتوان اينگونه بيان
كرد ك��ه عليرغ��م وج��ود تفاوتهايي در
پيادهسازي فرآيند نوآوري باز ،هر دو شركت

داراي روند كلي يكس��اني ب��وده و تفاوتها
ش
بيشتر بر اساس ماهيت دريافت ايده يا چال 
پيشرو براي شركتهاي مذكور خواهد بود.
 -4پيشنهاد براي مطالعات آتي

محقق��ان نی��ز میتوانند از ای��ن مطالعات
بهمنظ��ور طراح��ي و پيادهس��ازي رويك��رد
ن��وآوري بهره برند و با توج��ه به پارامترهاي
محيط��يِ كس��ب و كار و ني��ز متغيره��اي
درونس��ازماني ،مدل جدي��دي را با الزامات
بوم��ي س��ازمان مربوطه توس��عه دهند .بدين
منظ��ور ،ابت��دا باي��د ب��راي اس��تقرار چنين

ِ
شكست
سامانهاي ،عوامل كليدي موفقيت يا
آن پيشبيني شده ،باتوجه به آن عوامل ،مدل
بومي شدهاي را براي اتخاذ رويكرد نوآوري
ب��از ارائه نم��ود .با توجه به بررس��ي صورت
گرفته در خصوص ماهيت اس��تفاده از چنين
ابزاري ،پيش��نهاد ميش��ود پيادهسازي چنين
س��امانهاي در مراكز پژوهش��ي و آموزش��ي
صنع��ت نف��ت و گاز براي مثال پژوهش��گاه
صنعت نفت توس��عه و به اج��را درآيد .قابل
ذكر اس��ت كه چنين سامانهاي ميتواند منابع
قابلتوجهي از ايدهه��ا و فناوريهاي صنايع
مختلف را براي اين مركز فراهم آورد.
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