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با توجه به وجود رقابت مبتنی بر فناوری و نوآوری در محیط کس��ب و کار حوزه باالدستی صنعت نفت، 
جهش فناورانه، الزامی راهبردی برای شرکت ملی نفت ایران است. هدف این مقاله ارائه یک راهکار نوین 
برای شركت ملی نفت ایران به منظور جهش فناورانه از طریق اهرم کردن استارت  آپ های فناورانه و قرار 

دادن توانمندي هاي فناورانه مورد نیاز بین المللی شدن در چنبره مدیریتی خود است. 
در این راس��تا ش��رکت ملی نفت ایران، به عنوان بازیگر محوری باید عالوه بر تعریف معماری پایه برای 
نوآوری های مورد نیاز جهش فناورانه، اقدام به برنامه ریزی برای ظهور و رش��د استارت آپ های فناورانه و 
همگرا كردن استارت آپ ها و سایر بازیگران و جای دادن آنها در اکوسیستم نوآوری بر مبنای حوزه های 
تخصص��ی آنها كند و عالوه بر تمرکز بر روی خلق ارزش برای اکوسیس��تم، به تس��هیم این ارزش میان 
اعضای مشارکت کننده نیز بپردازد و از این طریق قدرت حکمرانی اکوسیستم نوآوری را در دست داشته 

باشد و سهم بزرگی در استخراج ارزش از آن در راستای بین المللی شدن خود ایفا كند.
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اطالعات مقاله

یکی از روندهای حاکم در حوزه باالدس��تی صنعت نفت، حرکت 
شرکت  ملی نفت به س��مت بین المللی شدن است. هدف اصلی 
در فرآین��د بین المللی ش��دن در حوزه باالدس��تی صنعت نفت، 
دس��تیابی به برابری از لحاظ رقابت پذیری ش��رکت  ملی نفت با 
ش��رکت های بین المللی نفت اس��ت. در این راستا، فرآیندی که 
برای ش��رکت های ملی نفت موخر اتفاق می افتد، جهش1 نامیده 
می ش��ود2. بنابراین حرکت به س��وی جهش، الزامی راهبردی در 
راس��تای بین المللی ش��دن برای بازیگران موخر3 فعال در حوزه 

باالدستی صنعت نفت است.]1[ 
از س��وی دیگر امروزه بازیگران صنع��ت جهانی نفت با ابزارهای 
رقابت��ی نوی��ن مبتن��ی بر فن��اوری، پا ب��ه عرصه تولی��د ثروت 
گذاش��ته اند. از این رو الزم��ه حصول به جه��ش در این صنعت 
دس��تیابی به توانمندی های فناورانه موثر در رقابت پذیری بنگاه 
اس��ت. در نتیجه با توج��ه به وجود رقابت مبتن��ی بر فناوری و 
ن��وآوری در محیط کس��ب و کار حوزه باالدس��تی صنعت نفت، 
مح��ور جهش در فرآیند بین المللی ش��دن در حوزه باالدس��تی 

صنعت نفت، جهش فناورانه است.]2[
ش��ركت ملي نفت ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست و برای 
بق��ای رقابت پذیر، نیاز ب��ه پیروی از الگوی��ی کامل و رویکردی 
تعاملی در این زمینه دارد. بهره گیری از الگوهای نوین و خالقانه 
در زمین��ه جه��ش فناورانه برای بین المللی ش��دن ب��ا توجه به 

تغییرات اکوسیس��تم، نوآوری در حوزه باالدستی صنعت جهانی 
نفت می تواند عالوه بر جهش فناورانه ش��رکت های موخر نسبت 
به شرکت های پیشتاز، زمان حصول به جهش فناورانه را کاهش 
دهد. از این رو در اين مقاله به ارائه یک راهکار نوین برای جهش 
فناورانه شرکت ملی نفت ایران در مسیر حرکت بین المللی شدن 

پرداخته می شود.]3[
در این راس��تا، ابتدا مبان��ی و مفهوم جه��ش فناورانه در حوزه 
باالدس��تی صنعت نفت تشریح ش��ده و سپس با توصیف مراحل 
بین المللی ش��دن در ش��ركت هاي ملي نفت بین المللی ش��ده، 
ب��ه تبیین الگوی جه��ش فناورانه بر مبن��ای مراحل بین المللی 
ش��دن در این ش��ركت ها پرداخته می ش��ود. در ادامه با مروری 
بر سیاس��ت های مختلف ارتقای توانمندی فناورانه اجرا شده در 
ش��رکت ملی نفت ایران در راس��تای یادگیری فناورانه، رویکرد 
اهرم س��ازی اس��تارت آپ های فناورانه به منظ��ور جهش فناورانه 
تشریح می شود. در پایان نیز پس از بحث و اشارات مدیریتی به 

نتیجه گیری پرداخته خواهد شد.

1- جهش فناورانه در حوزه باالدستی صنعت نفت 
محیط کس��ب و کار حوزه باالدس��تی صنعت نفت دارای رقابت 
مبتنی بر فناوری و نوآوری اس��ت و شرکت ملی نفت ایران برای 
کاهش ش��کاف رقابت پذیری فناورانه خود با شرکت های پیشتاز 



مقاالت کاربرد ی/مروری

66

در صنعت جهانی باالدستی نفت، راهی جز »توسعه دانش بنیان« 
ندارد.]4[ از این رو نیاز اس��ت تا ش��رکت ملی نفت ایران هرچه 
سریع تر عقب ماندگی خود را برای توسعه فناوری هایی که الزمه 
انقالب دانش بنیان اس��ت جبران كن��د. عقب ماندگی فناورانه را 
می توان با یک فرآیند رو به رش��د، جب��ران کرد که اغلب از آن 
به نام »جهش فناورانه« یاد می ش��ود. جه��ش فناورانه فرآیندی 
اس��ت که طی آن، ش��رکت هایی که بعد از دیگر شرکت ها وارد 
فرآیند توس��عه ش��ده اند )ش��رکت های موخر(، فاصل��ه خود با 
شرکت های پیش��رو را در زمینه توانمندی های فناورانه )جهش 
فناورانه( کاهش می دهند.]5[ جهش فناورانه یک فرآیند تکاملی 
و تجمعی از جمع آوری و انباش��ت توانایی های فناورانه است که 
معم��وال بلندمدت )زمان بر( ب��وده و اغلب از موقعیت و یا پنجره 
فرصت هایی که برای بازماندگان باز می شود، بهره می برد.]6[ در 
واقع، شرکت های موخر طی فرآیند جهش فناورانه، این امکان را 
می یابن��د که با رعایت پیش نیازها، از مراحل میانی بلوغ فناورانه 

پرش كنند.
به منظور جه��ش فناورانه نیاز اس��ت عوامل تاثیرگ��ذار، منطق 
فرآیند، ارزیابی نقطه آغاز، نیازمندی های اولیه شرکت های موخر 
و نهایتا عوامل موثر بر این فرآیند تعیین شود. تحقیقات متعددی 
به وسیله ي پژوهش��گران در حوزه ي جهش فناورانه شرکت های 
موخ��ر در خصوص مراحل جهش فناورانه انجام ش��ده اس��ت و 
مدل های مختلف و متنوعی ب��ر مبنای رفتار بازیگران موفق در 
جهش فناورانه ارائه ش��ده است. مدل هایی همچون مدل جهش 
فناوران��ه کیم )1997(، مدل جهش فناوران��ه هابدی )1995(، 
مدل جهش فناورانه مثیوز )2002(، مدل جهش فناورانه چونگ 
)2014( و م��دل جهش فناورانه کیامهر و همکاران )2015(. در 
اکثر مدل ها، جهش فناورانه فرآیندی تدریجی و تکاملی معرفی 
ش��ده اس��ت. عامل اولیه جهش فناورانه جذب تدریجی فناوری 
موجود در کش��ور های پیش��رفته یا ش��رکت های پیشرو توسط 

شرکت های موخر است.]7[ 
معموال در اکثر ش��رکت ها یک الگوی نوآوری خاص حاکم است 
و ای��ن به علت وجود تف��اوت عمده بین ش��رکت ها در تاریخچه 
توس��عه صنعتی آنها، در شایس��تگی ها و سازماندهی بخش های 
مختلف و در معماری و سیاست های نظام ملی و بخشی نوآوری 
خاص آنها می باش��د. الزامات فناورانه و عوامل مرتبط با فناوری 
مانن��د رژیم های فناورانه نقش کلی��دی در تعیین الگوی خاص 
فعالیت های نوآورانه یک حوزه فناورانه در ش��رکت های مختلف 

ایف��ا  می کنن��د و در می��ان محدودیت ه��ای عمده که توس��ط 
رژیم های فناورانه مش��خص شده است، عوامل اقتصادی شرکت 
باعث اختالف در میان ش��رکت ها در الگوی فعالیت های نوآورانه 

برای حوزه  های فناورانه خاص می شود.]8[
رژیم ه��ای فناورانه برای جهش فناوران��ه اهمیت کلیدی دارند. 
در برخ��ی رژیم های فناورانه خاص، امکان تحقق بروز رفتارهای 
جهش فناورانه بیش از س��ایر رژیم هاست. بر مبنای ویژگی های 
رژیم فناورانه حوزه باالدس��تی صنع��ت نفت، جهش فناورانه در 
حوزه باالدس��تی صنعت نفت دشوار است و حداقل انجام سریع 

آن دشوار بوده و با موانع جدی مواجه است.

2- مراحل بین المللی شـدن در شـرکت هاي ملي نفت بین المللی 
شده

بر مبنای الگوبرداری از مس��ير رش��د و تكامل شركت های ملی 
نفت دارای الگوی کس��ب و کار مبتنی ب��ر بهره برداری از منابع 
هیدروکربنی که در راس��تای بین المللی ش��دن گام برداشته اند، 
تكامل این شركت هاي ملی نفت را مي توان در سه دوره مختلف 
كه هر يك اقتضائات و نيازهاي خاص خود را دارد، به اين شرح 

تقسيم بندي كرد:]10[ 
 مرحله ي اول، مرحله ي ش��كل گيري و آغاز فعاليت بین المللی 
است. در اين مرحله تشكيل مش��اركت هاي موثر با شركت هاي 
برتر جهاني )شرکت های پیشتاز دارای الگوی کسب و کار مبتنی 
بر توس��عه فناوری( جهت يادگيري، انتقال فن��اوری، نوآوري و 

كارآفريني مورد توجه بوده است. 
 مرحله ي دوم، دوران رش��د در فضاي بين المللي است. نحوه ي 
هم��كاري با ش��ركت هاي مل��ي و داخلي كش��ورهاي مختلف و 

همين طور انتقال فناوري از نتايج اين مرحله است. 
 مرحله ي سوم كه دوران تثبيت و تمركز است. در اين مرحله در 
اختيار داشتن ظرفيت توليد پايدار و بلندمدت در مناطق مختلف 
و حض��ور در ميادين بزرگ نفت و گاز مورد توجه بوده اس��ت. در 
همين راس��تا، توس��عه فناوري و ن��وآوري در زمينه هايي همچون 
زمين شناسي، حفاري چاه ها، طراحي و ساخت سكو، تكميل چاه و 
روش هاي بهره برداري مهم ترين عوامل رشد شركت هاي ملی نفت 
است که الگوی کسب و کار خود را از الگوی کسب و کار مبتنی بر 
بهره برداری از منابع هیدروکربنی به الگوی کسب و کار مبتنی بر 
توسعه فناوری تغییر داده اند. همچنين حضور در بازارهاي جهاني، 
توانايي تامين منابع مالي، برخورداري از نيروهاي ماهر و توانمند، 
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 ثبات و پايداري در كس��ب و كار، حركت به سمت نوآوري، برخي 
از مهم ترين مواردی هس��تند که مي تواند به عنوان مزيت هاي يك 
ش��ركت دارای الگوی کس��ب و کار مبتنی بر بهره برداری از منابع 
هیدروکربنی که به طور موفق مدل کسب و کار خود را در راستای 

جهانی شدن بازآفرینی كرده، در نظر گرفته شود. 

3- الگـوی جهـش فناورانه بـر مبنای مراحل بین المللی شـدن در 
شرکت هاي ملي نفت بین المللی شده

بررس��ی الگوی جهش فناورانه شركت هاي ملي نفت بین المللی 
شده نشان می دهد که آنها بر مبنای مراحل بین المللی شدن، در 
مرحله ي اول بین المللی ش��دن ابتدا عمدتا در راستاي اكتساب 
فناوري ه��اي مورد نياز خود كه به طور خاص توان خلق ارزش از 
منابع نفت و گاز داخلي كشور خود را افزايش مي دهند، متمرکز 
شده اند. عالوه بر اين، آنها همچنين اولويت هاي فناورانه ديگري 
را تعري��ف مي كنن��د كه عالوه ب��ر كاربردهاي داخل��ي با هدف 
پيشرو بودن در زمينه فناوري با رويكرد تقويت موقعيت رقابتي 
و افزايش ميزان صادرات فناوري هس��تند. بنابراين در راس��تای 
جهش فناورانه، فناوری های اصلی مورد توجه ش��ركت هاي ملي 
نف��ت دارای جهت گیری بین المللی، در مرحله ي اول بین المللی 

شدن به دو دسته تقسيم مي شود:
 بخش عمده فعالیت های فناورانه در زمينه فناوري هايي اس��ت 

كه كاربرد عمده آنها در داخل كشور است. 
 بخش محدود فعالیت های فناورانه در زمينه فناوري هايي است 

كه كاربرد بين المللي دارند. 
ش���ركت هاي موخ��ر در اغل�ب م�وارد، يادگي���ري خ�ود را از 
طري�ق همكاري ب��ا شرکت های پيش��رو انج��ام مي دهن��د. 
این شرکت ها پس از پشت سر گذاشتن گام های اولیه بین المللی 
ش��دن و ورود به باشگاه ش��رکت های بين المللی نفت، اقدامات 
جهش فناورانه خود را در مراحل دوم و س��وم بین المللی شدن 
متمركز بر اکتس��اب فناوري هايي می کنند كه با هدف پيش��رو 
بودن در زمينه فناوري و با رويكرد حفظ و ارتقاي قدرت رقابت 
فناوران��ه و تضمين بق��اي رقابت پذير خود در عرصه كس��ب و 
كار جهاني نفت تعريف ش��ده اند. به عبارت ديگر، اين شركت ها 
پس از عبور از مراحل اولیه بین المللی شدن، محوريت اقدامات 
جه��ش فناورانه خود را از توج��ه به نیازهای داخلی تغییر داده 
و بر اكتس��اب فن��اوري در زمينه فناوري ه��اي بين المللي قرار 

مي دهند.]4و11[ 

در ش��ركت های دارای مدل کسب و کار مبتنی بر بهره برداری از 
منابع هیدروکربنی، اقدامات جهش فناورانه نیازمند شکل گیری 
زمينه اي فرهنگي است که به »رقابت پذيري در زمينه فناوري«4 
باور داش��ته و بلوغ فکری ش��گرفی بر اس��اس مدل کسب و کار 
مبتنی بر توس��عه فناوری داشته باشد. چراکه خلق فناوري هاي 
جدي��د نیازمن��د فراهم ب��ودن مجموعه ای از امکان��ات و عوامل 
مختلف از جمله س��رمايه هاي مالي و انساني است و اگر بنگاهي 
از منابع كافي در اين زمينه ها برخوردار نباشد، طبيعتا موفقيتي 
در حوزه جهش فناورانه كسب نخواهد كرد و بنگاهي كه بخواهد 
در اي��ن زمينه موفق باش��د،  عالوه بر منابع مالي و انس��اني بايد 
محيط نرم مناس��ب )يا همان نهاده��ا و فرهنگ مورد نياز براي 
نوآوري( را نيز در اختيار داش��ته باشد. بر این اساس باید اهداف 
بلندمدت فناورانه با بودجه هاي کالن و با برنامه ريزي منسجم و 
مديريت��ي زمان مند در چندین مرحله به صورت تکاملی طراحی 
و پیاده س��ازی ش��وند تا منجر به ایج��اد توانمندي هاي فناورانه 
ممتاز و رقابت پذیر براي آنها )ش��ركت هاي داراي الگوی كس��ب 

و كار مبتنی بر بهره برداری از منابع هیدروکربنی( شود.]11[ 
مطالعات انجام ش��ده نش��ان می ده��د مراحل جه��ش فناورانه 
در ح��وزه باالدس��تی صنع��ت نفت ش��امل یادگی��ری از طریق 
بهره ب��رداری، تعمی��ق دانش ب��ا خرید و راه ان��دازی و در نهایت 
دس��تیابی به دانش س��اخت به صورت مستقل اس��ت. مهم ترین 
عامل در موفقیت جهش فناورانه تجمیع توانمندی های فناورانه 
در سطح بنگاه است. جهش فناورانه در نهایت منجر به آن خواهد 
شد که شرکت موخر بتواند در امر توسعه یک فناوری وارد عمل 
شود. دستیابی به فناوری وارداتی فاصله زیادی با مفهوم جهش 
فناورانه دارد و واردات فناوری به خودی خود دینامیک یادگیری 
فناوران��ه را فعال نمی کند، بلکه جهش فناورانه موفق ناش��ی از 
ایجاد توانمندی های فناورانه در داخل به صورت فعال و هدفمند 
اس��ت.]12[ نکته مه��م در جهش فناورانه رس��یدن به مرزهای 
دانش فناورانه در زمانی کوتاه تر نس��بت به ش��رکت های پیشتاز 
اس��ت. ش��رکت های موخر می بایس��ت با نگرش جهش فناورانه 
به جنبه های مختلف واردات فن��اوری توجه کنند. آنچه در این 
میان حائز اهمیت است این است که شرکت های موخر بایستی 
با جذب بخش قابل توجهی از فناوري هاي ش��رکت های پیشرو، 
ظرفیت و توانمندي الزم براي توسعه فناوري هاي پیچیده را در 
خ��ود ایجاد کنند و از اس��تراتژي هاي یادگیري مبتنی بر انتقال 
فناوري و تقلید که در بلندمدت آسیب پذیري سازمان را افزایش 
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می دهد، اجتناب کنند. پرز و سوت )1998( معتقدند که جهش 
فناوران��ه تنه��ا از طریق تقلی��د و به کارگیری فناوری به دس��ت 
نمی آید، بلکه بایس��تی در توس��عه فناوري هم همکاري مؤثري 
شکل گیرد. به اعتقاد آنها شرکت های موخر یک هدف متحرك 
را ب��راي جهش فناوري دنبال می کنند، در نتیجه، بایس��تی این 

پویایی در هدف گذاري ها هم مدنظر قرار گیرد.]13[
بایس��تی توجه كرد در کش��ورهایی که س��طح تولید درون زای 
فناوری پایین است پیمودن راه انتقال فناوری با هدف پر کردن 
ش��کاف فناوری گریزناپذیر است اما انتقال فناوری نیز فرآیندی 
پیچیده و دش��وار است. هر چند بر اس��اس مدل های ارائه شده 
ب��رای جهش فناورانه، ش��روع جهش با واردات فن��اوری همراه 
اس��ت ولی به مرور ش��رکت های موخر موفق، توانمندی نوآوری 
خود را افزایش داده و مس��یر رش��د و توسعه فناوری5 را با توجه 
به ش��رایط بومی اصالح می كنند. این نوع همکاری ها همواره و 
به خصوص در حوزه باالدس��تی صنعت نفت ب��ا موفقیت همراه 
نبوده اس��ت. سیاست های س��خت گیرانه مبتنی بر ارتقای توان 
داخل نیز توسط شرکت های ملی نفت موخر، انگیزه شرکت های 
بین الملل��ی نفت ب��رای انتقال فناوری را کاه��ش می دهد. البته 
ظرفیت جذب و فاصله فناورانه نقشی کلیدی در موفقیت انتقال 

فناوری به شرکت های ملی نفت موخر دارد.]7و14[
بین المللی شدن ش��رکت های ملی نفت نیازمند مطالعات جامع 
در خصوص چالش های پیِش روی آنها برای جهش فناورانه است 
و در این مس��یر اکتفا به خرید منفعالنه سیستم های )فناورانه( 
امتحان ش��ده از صاحبان فن��اوری و به کارگیری آنه��ا و یا اتکا 
ب��ه راهبرد جذب فناوری از طریق ش��رکت های بین المللی نفت 

مشکل را برطرف نمی کند. 
به ط��ور کل��ی یک��ی از مهم ترین عوام��ل تاثیرگ��ذار بر جهش 
فناورانه در حوزه باالدس��تی صنعت نفت یادگیری فناورانه است 
ک��ه از طرق مختلفی قابل اجرا اس��ت. ش��رکت ملی نفت ایران 
سیاس��ت های مختلفی را به طور خاص پ��س از پیروزی انقالب 
اس��المی در زمینه ارتقای توانمندی فناورانه اجرا كرده است که 

در بخش بعدی به صورت اجمالی مروری بر آنها می شود.

4- سیاسـت های مختلف ارتقای توانمندی فناورانه اجرا شـده در 
شرکت ملی نفت ایران 

در ش��رکت ملی نفت ایران به طور خاص بعد از انقالب اس��المی 
برنامه ه��ای متعددی برای ارتقای توانمندی فناورانه اجرا ش��ده 

اس��ت، اما با این وجود توان فناورانه این شرکت در حد مطلوبي 
نيست و اجرای این سیاست ها منجر به تحقق جهش فناورانه در 

شرکت ملی نفت ایران نشده است.]15[
تاکن��ون در مجم��وع چه��ار سیاس��ت کل��ی زير ب��رای ارتقای 
توانمندی فناورانه در ش��رکت ملی نفت ای��ران مورد توجه قرار 

گرفته است:]15[
 ارتقای توانمندی فناورانه از طریق انتقال فناوری در چارچوب 

قراردادهاي نفتی 
 ارتق��ای توانمن��دی فناوران��ه از طریق برنامه های س��اخت و 

بومی سازی تجهیزات 
 ارتقای توانمندی فناورانه )عمدتا س��اخت تجهیزات( از طریق 

سرمایه گذاري خارجی در داخل 
 ارتقای توانمندی فناورانه از طریق انجام پژوهش و فناوری در 

داخل کشور 
ه��ر چند مضمون اصلی سیاس��ت های متفاوتی که برای ارتقای 
توانمن��دی فناورانه ش��رکت ملی نفت ایران اجرا ش��ده اس��ت، 
تحق��ق جه��ش فناورانه اس��ت، اما این سیاس��ت ها به س��ادگی 
اجراش��دنی نیس��ت و صنعت نفت جهان مملو از موارد شکست 

این سیاست هاست.]16[
علی رغم اینکه فرصت هاي خوبي براي جهش فناورانه در هر یک 
از چهار سیاست اجرا ش��ده، براي شرکت ملی نفت ایران وجود 
داش��ته است ولي هر یک به دالیلی نتوانسته است موفقیت الزم 
را در عمل داش��ته باشد و از اجرای اين سیاست ها بهره چنداني 
نصيب حوزه باالدستی صنعت نفت کشور به منظور تحقق جهش 

فناورانه نشده است.]15و17[ 
مطالع��ات متعددی ک��ه در خصوص دالیل ع��دم موفقیت این 
سیاست ها انجام شده نشان می دهد مجموعه اي از علل و عوامل 
مختلف باعث شكست در هر یک از سیاست های مختلف ارتقای 
توانمندی فناورانه شرکت ملی نفت ایران شده است و در نتیجه 
در ش��رکت ملی نفت ایران توانمن��دی فناورانه به صورت جدي 
ش��كل نگرفته اس��ت و حوزه باالدس��تی صنعت نف��ت به عنوان 
يك فرصت مهم و منحصربه فرد براي توس��عه علمي، صنعتي و 

فناورانه كشور كمتر مورد توجه قرار گرفته است. 
سیاس��ت ارتقای توانمندی فناوران��ه در هر حوزه فناورانه باید با 
توجه به شرایط، مقتضیات و نیازهای فناورانه در حوزه باالدستی 
صنعت نفت کشور و همچنین بضاعت دانشی در دسترس در آن 
حوزه فناورانه تدوین شود تا منجر به تحقق جهش فناورانه برای 
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حوزه باالدس��تی صنعت نفت کشور ش��ود. در مجموع می توان 
بیان كرد که سياس��ت مناس��ب برای ارتقای توانمندی فناورانه 
شرکت ملی نفت ایران سياستي است كه بتواند عالوه بر افزايش 
ميل به يادگيري فناورانه در سطح حوزه باالدستی صنعت نفت، 
ش��رايط مناس��ب را براي پذيرش ریسک ناش��ي از ارتقاي توان 
فناوري در آن ايجاد كند چراکه جهش فناورانه، فوري، خودكار 
و ب��دون هزينه نيس��ت و از طرفي غيرقاب��ل پيش بيني و توام با 

ریسک باالست.
واقعیت این اس��ت ک��ه عدم تحق��ق جهش فناوران��ه در حوزه 
باالدستی صنعت نفت كشور بيش از همه با چالش نبود )یا عدم 
درک( منطق جهش فناورانه در پس )پش��ت( سیاست های اجرا 
ش��ده برای ارتقای توانمندی فناورانه بوده اس��ت. هر چند خود 
این سیاس��ت ها نیز در اجرا چندان موفق نبوده اند و با مشکالتی 
از جمله نبود برنامه های جامع و فراگیر که در آن نقش بازیگران 
مختلف تعریف ش��ده باشد، مواجه بوده اند. در هر صورت اجرای 
موف��ق این برنامه ها نیز الزاما منج��ر به جهش فناورانه در حوزه 
باالدستی صنعت نفت کشور نمی شد چراکه اساسا سیاست های 
مختلف اجرا ش��ده در ش��رکت ملی نف��ت ایران ب��رای ارتقای 

توانمندی فناورانه در راستای جهش فناورانه نبوده است.

5- رویکـرد اهرم سـازی اسـتارت آپ های فناورانـه بـرای جهش 
فناورانه در شرکت ملي نفت ایران

بر مبنای ش��کل گیری فضای جدید ن��وآوری و فناوری در حوزه 
باالدس��تی صنعت نفت، سرعت نوآوری به شدت در حال افزایش 
است و زمان های مرسوم گذشته برای توسعه یک فناوری کاهش 
یافته و محور این تغییرات ظهور استارت آپ های فناورانه در حوزه 
باالدس��تی صنعت نفت است. در نتیجه استارت آپ های فناورانه 
به عنوان یک تسریع کننده خلق و تجاری سازی فناوری های نوین 

در حوزه باالدستی صنعت نفت عمل می كنند.]18[
جایگاه ش��رکت های اس��تارت آپ در حوزه باالدس��تی صنعت 
نفت نسبت به شرکت های استارت آپ در سایر صنایع متفاوت 
اس��ت چراکه در عرصه جهانی حوزه باالدس��تی صنعت نفت، 
ش��رکت های اس��تارت آپ محور اصلی انق��الب فناورانه برای 
ظهور نوآوری های فناورانه رادیکال هس��تند و نقش عمده ای 
در تس��ریع حرکت مبتنی بر فناوری این صنعت دارند. بر این 
اساس شرکت های استارت آپ یکی از بازیگران مهم در راستای 
حرک��ت دانش بنی��ان و جه��ش فناورانه در حوزه باالدس��تی 

صنعت نفت هستند. از این رو شركت هاي داراي الگوی كسب 
و كار مبتن��ی بر بهره برداری از مناب��ع هیدروکربنی به منظور 
جهش فناورانه در راس��تای تغییر مدل کس��ب و کار خود به 
الگوی كسب و كار مبتنی بر توسعه فناوری می توانند از طریق 
اهرم کردن اس��تارت آپ های فناورانه، توانمندي هاي فناورانه 
م��ورد نیاز برای بین المللی ش��دن را در چنبره مدیریتی خود 
قرار داده و از طریق حمایت و پش��تیبانی از اس��تارت آپ های 
فناورانه، آنها را به بازيگران مسلط فناوری های راهبردی مورد 
تمرکزش��ان در حوزه باالدس��تی صنعت نف��ت تبديل كرده و 
راهبری آنها به منظور حرکت جهت دار و هماهنگ با کس��ب و 
کار خود را جهت تحقق جهش فناورانه و بین المللی ش��دن بر 

عهده گیرند.]18[ 
اس��تارت آپ های فناورانه علی رغم راهکارهایش��ان برای تحقق 
نوآوری فناورانه در حوزه باالدس��تی صنعت نفت با چالش هایی 
نی��ز مواج��ه هس��تند. بنابراین هم��وار کردن مس��یر فعالیت 
ش��رکت های اس��تارت آپ برای تش��ویق آنها به ورود به حوزه 
باالدس��تی صنعت نفت یک موضوع حیاتی و اساسی است که 
نیازمن��د اتخاذ تدابیر الزم و اثربخش می باش��د. از این رو لزوم 
برنامه ریزی برای ظهور و رشد استارت آپ های فناورانه در حوزه 
باالدس��تی صنعت نفت یکی از الزامات جهش فناورانه شرکت 

ملی نفت ایران است.]18[
در واقع در این الگو ش��رکت ملی نفت ای��ران برای اهرم کردن 
استارت آپ های فناورانه در راستای جهش فناورانه، باید اقدامات 
خود را در جهت ش��کل گیری اکوسیس��تم نوآوری قرار دهد. در 
این اکوسیس��تم ش��رکت ملی نفت ایران باید به عن��وان بازیگر 
مح��وری8 عمل كند. این بدان معناس��ت که ش��رکت ملی نفت 
ای��ران باید در جایگاه بازیگر محوری باش��د. ش��رکت ملی نفت 
ایران در نقش بازیگر محوری می تواند به عنوان راهبر اکوسیستم 
ن��وآوری، مجموعه ای از دارایی ها را که قابلیت ایجاد ارزش برای 
اس��تارت آپ های فناورانه را ایجاد می کند، فراه��م آورد. بازیگر 
محوری برای پایداری و سالمت اکوسیستم نوآوری حیاتی است، 
اگرچه ممکن است که بازیگر محوری به خودی خود فقط بخش 
کوچکی )عمدتا راهبری، هدایت و تس��هیل گری( از اکوسیستم 

نوآوری را شامل شود. 
در این الگو ش��رکت مل��ی نفت ایران به عن��وان بازیگر محوری، 
معماری پای��ه برای نوآوری های محوری مورد نیاز در راس��تای 
جهش فناورانه را تعریف کرده و س��پس استارت آپ های فناورانه 
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را به عن��وان اعضای ش��بکه برای توس��عه ي اج��زای مختلف که 
نوآوری ه��ای فناورانه مح��وری را تکمیل می کنند، شناس��ایی 
و فراخ��وان می کند. بازیگر محوری به عنوان راهبر اکوسیس��تم 
نوآوری نقش��ی حیات��ی برای توانمندس��ازی اس��تارت آپ های 
فناورانه به عنوان اعضای شبکه و هدایت فعالیت های نوآورانه در 

اکوسیستم نوآوری ایفا می کند.]19[ 
اکوسیستم نوآوری توصیف کننده ي گروهی از بازیگران مختلف 
اس��ت که با هدف بهره برداری از فرصت ها ب��ا یکدیگر همکاری 
می کنند. این همکاری بر اساس معماری آشکار است که توسط 
بازیگر محوری تعریف و طراحی ش��ده اس��ت.]20[ برای تحقق 
جهش فناورانه، شرکت ملی نفت ایران باید عالوه بر تمرکز روی 
خلق ارزش برای اکوسیس��تم، به تس��هیم این ارزش میان اعضا 
)به خصوص اس��تارت آپ ها( نیز توجه داش��ته باشد. این شرکت 
)بازیگ��ر محوری( باید به دنب��ال حفظ بخش بزرگ��ی از قدرت 
اکوسیس��تم نوآوری در راستای جهش فناورانه خود و استخراج 

ارزش از آن باشد. 
بر این اس��اس در حوزه باالدس��تی صنعت نفت، بر مبنای مدل 
اکوسیس��تم نوآوری، ش��رکت ملی نفت ای��ران، به عنوان بازیگر 
محوری باید عالوه بر تعریف معماری پایه برای نوآوری های مورد 
نیاز جهش فناورانه، اقدام به همگرا كردن اس��تارت آپ ها و سایر 
بازیگ��ران و جای دادن آنها در این عرصه ب��ر مبنای حوزه های 
شایس��تگی آنها كند و عالوه بر تمرکز بر روی خلق ارزش برای 
اکوسیستم، به تس��هیم این ارزش میان اعضای مشارکت کننده 
نیز بپردازند و از این طریق قدرت حکمرانی اکوسیس��تم نوآوری 
را در دست داشته باشد و سهم بزرگی در استخراج ارزش از آن 

ایفا كند.]21[
در این الگو اس��تارت آپ های فناورانه ب��ا توجه به اندازه کوچک 
خود هر چند به س��ایر اجزای اکوسیس��تم نوآوری وابس��ته اند، 
اما مس��تقل هس��تند. این موضوع، آن چیزی است که به عنوان 
فرصت برای اس��تارت آپ ها به منظور بقا و تداوم حرکت مستقل 
به حس��اب می آید. رویکرد اکوسیس��تمی به موضوع نوآوری در 
حوزه باالدستی صنعت نفت و ایفای نقش بازیگر محوری توسط 
ش��ركت ملی نفت ایران، باعث گس��ترش ظهور استارت آپ های 
فناورانه جدید در حوزه باالدس��تی صنعت نفت و تس��ریع دوره 
گ��ذار از »الگ��وی کس��ب و کار مبتنی بر بهره ب��رداری از منابع 
هیدروکربنی« به »الگوی کسب و کار مبتنی بر توسعه فناوری« 

در شرکت ملی نفت ایران خواهد شد.

6- بحث و اشارات مدیریتی
بر اس��اس شواهد موجود تنها تعداد معدودی از شرکت ها به طور 
موفقیت آمیزی ب��ه جهش فناورانه در حوزه باالدس��تی صنعت 
نفت دس��ت یافته اند. دالیل مختلف و متع��ددی برای این عدم 
موفقیت قابل ذکر اس��ت. به عنوان نمون��ه، روند جهش فناورانه 
در ش��رکت های مختلف با همدیگر متفاوت اس��ت. علت آن این 
اس��ت که ش��رایط بومی ش��رکت های موخر با یکدیگر متفاوت 
اس��ت. بنابرای��ن، مطالعات فرآیند جه��ش فناورانه باید مختص 
به یک بنگاه باش��د. عالوه بر این، حتی در داخل یک ش��رکت، 
مکانیزم ه��ای جه��ش فناورانه می تواند در ی��ک دوره تاریخی با 
دوره های دیگر متفاوت باش��د. بنابراین، مطالعات فرآیند جهش 
باید با در نظر گرفتن ش��رایط درون و برون س��ازمانی ش��رکت 

موخر در مقطع زمانی موردنظر طراحی و اجرا شود.
در طول100 س��ال گذش��ته ظرفیت های نفتی کشور در حوزه 
باالدستی صنعت نفت شناس��ایی شده و به عنوان موتور محرک 
ب��رای رونق اقتصادی کش��ور م��ورد توجه قرار گرفته اس��ت. بر 
این اس��اس »حوزه باالدس��تی صنعت نفت« یک��ی از مهم ترین 
بخش های اقتصادی دارای مزیت کش��ور محس��وب می شود و با 
توجه به وجود فضای رقابت مبتنی بر نوآوری در حوزه باالدستی 
صنع��ت نفت و نقش فناوری در ارتق��ای رقابت پذیری بازیگران 
فعال در این ح��وزه، بهره گیری از فناوری های نوآورانه به منظور 

بقا و رشد در این صنعت الزامی است. 
صنع��ت نف��ت ايران با س��ابقه ي بيش از يك ق��رن، كماكان در 
ح��وزه ي فناوري های كليدي و اج��راي اغلب پروژه هاي فناورانه 
بزرگ، وابسته به بازیگران پیشتاز دارای توانمندی فناورانه است 
كه اين موضوع نش��ان دهنده عدم جه��ش فناورانه صنعت نفت 
ایران است و با مباني اقتصاد مقاومتي تناقض قابل توجهي دارد. 
در نظام نوآوری بخش باالدستی صنعت نفت ایران، قابلیت رقابت 
در بازارهای جهانی فراهم نش��ده است و با توجه به شکل گیری 
فض��ای جدید رقابتی در صنعت نفت جه��ان، برای ایفای نقش 
در آینده این صنعت و دس��تیابی به جای��گاه بین المللی، اصالح 
شکس��ت های نظام نوآوری صنعت نفت، الزامی راهبردی است. 
به منظ��ور ايجاد تحول در اين ح��وز ه ي راهبردي و تبديل آن به 
مجموعه اي دانش محور با رويكرد دستيابي به فناوري محصوالت 
و فرآينده��اي جديد و تكميل و توس��عه ي فناوري هاي موجود، 
ضروري است نگرش و عزم حاكم بر اين صنعت به سمت الگوی 
کس��ب و کار مبتنی بر توس��عه فناوری تغیی��ر یابد و الزمه آن 
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جهش فناورانه اس��ت. ب��ا توجه به موارد مذک��ور برای طراحی 
الگ��وی جهش فناورانه در حوزه باالدس��تی صنع��ت نفت ایران 

شرایط خاص آن باید مورد توجه قرار گیرد.
حوزه باالدستی صنعت نفت ایران پس از پیروزي انقالب اسالمی 
همواره با عدم دسترسی و دستیابی به فناوری مواجه بوده است. 
همچنی��ن یکی از تحریم های مهمی ک��ه در مقاطع مختلفی به 
کش��ور تحمیل ش��د تحریم در صنایع، محصوالت، تجهیزات و 
فناوری های حوزه ي باالدستی صنعت نفت بوده است. این موانع 
ارتقا توان فناورانه حوزه باالدس��تی صنعت نفت کش��ور، فارغ از 
گرای��ش دولت ها و مناس��بات بین المللی، ب��ه احتمال قریب به 
یقی��ن همچنان ادامه خواهد داش��ت. بنابراین بازیگران مختلف 
حوزه باالدس��تی صنعت نفت ایران همواره با یک س��ري موانع 
جدي در خصوص کس��ب دانش و فناوري از بیرون کشور مواجه 

خواهند بود.
بر این اس��اس جهش فناورانه در حوزه باالدس��تی صنعت نفت 
ای��ران نیازمند نگاه��ی بومی بوده و الگوی آن بای��د با توجه به 
شرایط و مالحظات کشور و منطقه تدوین شود. با توجه به موارد 
مذک��ور، ارائه م��دل جهش فناورانه در حوزه باالدس��تی صنعت 
نفت ایران نیازمند بررس��ی های عمیق و در نظر گرفتن ش��رایط 
چارچوب��ی ای��ن صنعت در ای��ران و بهره گی��ری از رویکردهای 
خالقانه و نوین اس��ت. این نگاه جدید با توجه به ساختار موجود 
برای ن��وآوری فناورانه در حوزه باالدس��تی صنعت نفت ایران و 
ل��زوم بهره گیری از فناوری ه��ای نوین در این ح��وزه، می تواند 
س��ازماندهی و بهره گیری از ت��وان اس��تارت آپ های فناورانه از 

طریق اهرم سازی آنها باشد.
اگر ش��رکت های اس��تارت آپی در حوزه باالدس��تی صنعت نفت 
تمرکز کنند می توان شاهد رشد قابل توجهی بود، چرا که ایده های 
بسیار بکری در ارتباط با فعالیت های حوزه باالدستی صنعت نفت 
وج��ود دارد که هنوز هیچ ش��رکتی در جهت آنها حرکتی انجام 
نداده است و به همین دلیل شرکت های استارت آپی می توانند به 

حوزه ي باالدستی صنعت نفت کشور کمک قابل توجهی كنند.
 نکت��ه مهم این اس��ت که ش��رکت های اس��تارت آپی در حوزه 
باالدس��تی صنعت نفت نمی توانند به ص��ورت انفرادی یا گروهی 
)اتح��اد با س��ایر اس��تارت آپ ها( وارد این حوزه ش��وند و باید با 
بازیگ��ران و فع��االن اصلی این ح��وزه )ش��رکت های بهره بردار 
� اپراتورها� و ش��رکت های خدمات میادین نفتی( تعامل سازنده 

داشته باشند تا امکان موفقیت کسب وکارشان افزایش یابد.

رویکرد پیش��نهادی در این مقاله )اهرم س��ازی استارت آپ های 
فناوران��ه( می توان��د یک چارچ��وب اولیه ب��رای حرکت جهش 
فناورانه در حوزه باالدس��تی صنعت نفت ایران باشد که نیازمند 
طراحی جزئیات و فرآیندهای اجرائی است. هر چند که برخی از 
بازیگران اصلی صنعت نفت کشور در تالش برای نظام مند کردن 
فعالیت  ش��رکت های اس��تارت آپی در صنعت نفت و به خصوص 
حوزه ي باالدس��تی صنعت نفت هس��تند اما بروکراسی  اداری و 
تصدی گ��ری در حیطه فناوری حوزه ي باالدس��تی صنعت نفت 
از دیگر مش��کالتی است که باعث ایجاد چالش در حوزه ورود و 
فعالیت استارت آپ ها در حوزه باالدستی صنعت نفت کشور شده 
است. عدم تعریف دقیق و توافق نظر درباره مفهوم استارت آپ ها و 
فعالیت آنها در کشور، عدم اطالعات دقیق و دشواری در برقراری 
ارتباط با ذینفعان، کنترل فعالیت استارت آپ ها به جای تعامل با 
فعاالن این حوزه و عدم ثبات در بازار، از جمله مش��کالتی است 
که استارت آپ های فعال در حوزه ي باالدستی صنعت نفت ایران 

با آن مواجهه هستند.

7- نتیجه گیری
ش��رکت ملی نفت ایران به منظور بین المللی شدن و در راستای 
جهش فناورانه با عوامل خارجی منفی متعددی در محیط خود 
روبرو است که بایستی با به کارگیری مکانیسم های جبرانی بر این 
عوام��ل منفی فائق آید. یکی از موانع اصلی برای جهش فناورانه 
این ش��رکت »عدم دسترسی به فناوری های جدید« است که در 
راستای برطرف کردن این مانع می توان از توان استارت آپ های 
فناورانه بهره گرفت. توس��عه شرکت های استارت آپ در حوزه ي 
باالدس��تی صنعت نفت به منظور اهرم س��ازی آنها در راس��تای 
جه��ش فناورانه در گرو ایجاد زیرس��اخت های الزم برای کاهش 
ریس��ک شکست آنها در مرحله ظهور و دوران رشد فعالیت خود 
است. از مهم ترین این زیرس��اخت ها حمایت شرکت های بالغ و 
اس��تقراریافته حوزه باالدستی صنعت نفت از این شرکت هاست. 
ش��رکت های بالغ و اس��تقرار یافته حوزه باالدستی صنعت نفت 
برای استارت آپ های فناورانه که با تکیه بر علم و فناوری، دارای 
ایده های محوری قابل تجاری ش��دن هس��تند، بای��د اطالعات و 
مش��اوره های ضروری، حمایت مالی و نیز خدمات تجاری سازی 
و تجهیزات مناس��ب را برای رشد و ارتقای آنها ارائه دهند و آنها 
را ب��رای حضور در عرصه کس��ب و کار فناوران��ه )ارائه خدمات 

فناورانه( در حوزه ي باالدستی صنعت نفت مهیا كنند.
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پانویس هاپانویس ها
1. Catch up

2. از دیدگاه تحلیلگران، هرچه عقب ماندگی نس��بی اقتصادی یک ش��رکت بیش��تر بوده، تالش های توسعه در آن 
ش��رکت تمرکز بیش��تری داش��ته اس��ت و عقب ماندگی در مقاطعی خاص می تواند یک مزیت باشد چون شرکت 

عقب مانده از تجربه دیگران استفاده می کند و جهش را جایگزین رشد آهسته می کند.
3. یک شرکت موخر )latecomer( در حوزه ي باالدستی صنعت نفت شرکتی است که تا حدود زیادی از رهبران 
صنعت جدا ش��ده و در ش��بکه های همکاری فناورانه بین المللی قرار ندارد. چنین شرکت هایی برای جهش فناورانه 

باید بر عوامل خارجی منفی موجود در محیط داخلی خود با ایجاد فعاالنه توانمندی های گوناگون غلبه کنند.
4. ظرفيت و توانايي يك بنگاه براي حفظ و يا تقويت سهم فناوري سودآور خود

5. Technology trajectory
 )HubFirm( یک س��ازمان هاب )Keystone Organization( 6. بازیگر محوری به عنوان س��ازمان پلتفرم

است و در جایگاه طراح غالب )Dominators( برای اکوسیستم نوآوری قرار دارد.

باید توجه داشت که در همه ي کشورهای پیشرفته و حتی آمریکا که 
مهد استارت آپ ها معرفی می شود، شاخص موفقیت استارت آپ ها 
در بهترین حالت، 10درصد اس��ت و اکثر استارت آپ های فناورانه 
در س��ه یا پنج س��ال اول تأس��یس خود با ورشکس��تگی مواجه 
می ش��وند اما در حدود 87درصد شرکت هایی که توسط بازیگران 
نوآور حوزه و یا س��ایر نهادهای مرتبط حمایت ش��ده اند، عمری 
بیشتر از پنج سال داشته اند. ايجاد بسترهايی برای عرضه فناوری 
توس��ط ش��رکت های بالغ و اس��تقراریافته، عالوه بر فراهم آوردن 
ارزش های اقتصادی قابل توجه برای استارت آپ های مورد حمایت، 
منجر به رش��د فناوران��ه و اقتصادی ش��رکت های حمایت کننده 
در حوزه باالدس��تی صنعت نفت می ش��ود. بر این اساس در این 
مقاله اهرم س��ازی توان استارت آپ های فناورانه به عنوان راهکاری 
ب��رای جهش فناورانه ش��رکت ملی نفت ایران ارائه ش��د. در این 
راس��تا باید توج��ه كرد ک��ه اصلی ترین چالش اس��تارت آپ های 

فناورانه در حوزه ي باالدس��تی صنعت نفت اين اس��ت كه بر روی 
چه چالش هایی از صنعت نفت متمرکز ش��وند و پس از توس��عه 
موفق فناوری، چگونه فن��اوری نوين خود را به طور عملیاتی وارد 
فعالیت های حوزه ي باالدس��تی صنعت نفت كرده و آن را به بازده 
اقتص��ادی برای خود تبديل كنند. به عبارت دیگر، مش��کل اصلی 
استارت آپ های فناورانه در حوزه ي باالدستی صنعت نفت توسعه 
فناوری نیس��ت )هرچند که در مواردی که پیچیدگی و یا هزینه 
توس��عه فناوری باالست چالش هایی برای آنها بروز می کند(، بلکه 
تعیین فناوری مورد تمرکز خود و س��پس تجاری سازی آن است. 
بنابراین شکل گیری استارت آپ های فناورانه باید مبتنی بر نیازی 
باش��د که شرکت ملی نفت ایران در راستای جهش فناورانه دارد. 
از این رو اس��تارت آپ های فناورانه باید در چارچوب برنامه جهش 
فناورانه ش��رکت ملی نف��ت ایران هدایت ش��ده و حرکت كنند، 

بنابراین نمی توان مدعی عدم دخالت دولت در این حوزه شد.


