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تحلیل الگوهاي به کارگیري نوآوري باز در صنعت نفت 
مطالعه موردي: شرکت استات اویل و شل

نوآوري در دنیاي کنوني به عنوان یک عامل ایجاد رقابت پذیري و پایداري در کس��ب و کار مطرح اس��ت، از این رو، ش��رکت هاي امروزي 
براي نوآوري با توجه به ماهیت گسترده علوم نمي توانند متکي به منابع داخلي و یا تحقیق و توسعه دروني باشند و به توجه و بهره گیري از منابع 
ایده و فناوري خارج از س��ازمان نیاز دارند. ش��رکت هاي فعال در صنعت نفت و گاز با توجه به داش��تن ماهیت فناوري محور و اهمیت باالي 
نوآوري، به کارگیري رویکرد نوآوري باز را به عنوان یکي از الزامات اصلي در توسعه فناوري و نوآوري خود قرار داده اند. بدین منظور، در این 
مقاله سعي شده تا پیاده سازي رویکرد نوآوري باز در دو شرکت شل و استات اویل مورد بررسي قرار گیرد، لذا فرآیند اجرا، مدل پیاده سازي و 
عوامل کلیدي موفقیت این دو شرکت مورد بررسي و تحلیل قرار گرفت که در پایان، بر پایه مقایسه ي صورت گرفته، وجه تمایز در پیاده سازي 
این رویکرد در دو شرکت مذکور بیان شد. جمع بندي نهایي بدین ترتیب است که شیوه هاي پیاده سازي در دو شرکت اساساً یکسان بوده ولي 

بر اساس ماهیت ایده و یا چالش هاي پیش رو، فرآیند دریافت، تحلیل، توسعه و پیاده سازي، داراي تفاوت اجرایي است.

)Noorib@ripi.ir( نویسنده ي عهده  دار مکاتبات*

مقدمه
در دنیایی که پُر از ایده های جدید اس��ت، 
س��ازمان ها، به وی��ژه س��ازمان های تحقیقاتِی 
دولتِی دفاتر طراحی، باید یاد بگیرند چگونه 
بیرونی را شناس��ایی  ایده ه��ای نوید بخ��ش 
و ارزیاب��ی ک��رده و ب��ا پیون��د زدن آن ها با 
دانش درونی س��ازمان، به آن ها ارزش��ی را 
اضافه کنند. ش��رکت ها برای افزایش شانس 
کامیابی خ��ود در کارزار نوآوری، چاره ای 
جزء اتخ��اذ رویکردی منعطف پذیر با محیِط 
بی��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 
درون س��ازمانی و تالش آن ه��ا، و هم زمان، 
جلوگی��ری از اط��الع و اس��تفاده نیروه��ای 
بیرونی از آن ها بوده اس��ت. تمام اختراعات، 
اس��رار تجاری و دیگر دارایی های فکرِی با 
ارزش به ش��دت حفاظت و حق��وق مربوطه 
بی  هیچ گذش��تی به اجرا گذاش��ته می شدند 
تا س��ازمان های نوآور بیش��ترین ارزش را از 

نوآوری های خود به دست آورند. 
اما نوآوری باز از شرکت ها می خواهد که 

در کسب و کاِر خود از ایده ها و فناوری های 
بیرونی به��ره برند و به دیگر  ش��رکت ها هم 
اج��ازه دهند از ایده های بی اس��تفاده ي آن ها   
بهره مند ش��وند. ش��رکت ها ب��رای این کار 
بای��د رویکرد خ��ود را باز کنند ت��ا ایده ها و 
فناوری های بیرونی به س��ادگی در آن جریان 
یابند و دانش درونی بیشتری هم به بیرون راه 

یابد. 
ب��ر این اس��اس، مي ت��وان بیان نم��ود که 
به کارگیري رویکرد نوآوري باز در صنعت 
نفت و گاز و به خصوص بخش باالدس��تي از 
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مقاالت تحلیلي-كاربردي

اهمیت باالی��ي برخوردار خواه��د بود زیرا 
توس��عه فناوری و ن��وآوري ب��ه واقعیتی در 
حال تغییر در صنعت نفت و گاز تبدیل شده 
اس��ت. ایجاد و تحول فن��اوری برای صنعت 
نفت و گاز از مسیر س��نتِی تحقیقات پایه ای 
تا تولی��د محص��ول نهایی پی��روی می کند، 
ک��ه بعضاً مس��یري طوالني را ط��ي مي کند. 
به هر حال، در ارتباط با هر مرحله در مس��یر 
توس��عه، موضوعات��ی مختص نف��ت و گاز 
وج��ود دارد که بر ای��ن جری��ان، از ایده تا 
رس��یدن به واقعیت تجاری تأثیر می گذارد. 
بازیگراِن فناوری های باالدس��تی نفت و گاز 
ش��امل ش��رکت های عملیاتی نف��ت و گاز، 
ش��رکت های خدماتی، پژوهشگاه های مورد 
حمایت دولت، دانش��گاه ها و ش��رکت های 
کوچ��ِک کارآفری��ن مي باش��ند. رویک��رد 
نوآوري باز با استفاده از شبکه ها ي همکاران 
دانش��ي و صنعتي در فرآیند توس��عه فناوري 
و نوآوري مي تواند موجب مش��ارکت فعال 
بازیگ��ران صنعت باالدس��تي نف��ت به عنوان 
پیش��ران توسعه زنجیره ارزش صنعت نفت و 

گاز گردد. 
از ای��ن رو، در ای��ن مقال��ه س��عي ش��ده 
و موضوع��ات  مفاهی��م  از  بهره گی��ري  ب��ا 
کلی��دِي نوآوري ب��از، رویکردهاي اجرایي 

و ی��ا الگوهاي اتخ��اذ چنی��ن رویکردي در 
صنع��ت نف��ت و باالخص بخش باالدس��تي 
مورد بررس��ي قرار گیرد. بدین منظور، ابتدا 
مفاهیم و مدل هاي ن��وآوري باز مورد توجه 
ق��رار خواهد گرف��ت، در ادامه، با بررس��ي 
تالش ه��اي انجام ش��ده و تجارب به دس��ت 
آم��ده از دو ش��رکت فعال صنع��ت نفت در 
 )  Statoilو Shell نفت��ي  نوآوري)ش��رکت 
مقایس��ه اي اجمالي صورت خواهد پذیرفت 
و در انتها، با اس��تفاده از مقایس��ه  بین این دو 
تجرب��ه س��عي خواهد ش��د عوام��ل کلیدي 
موفقیت در اس��تقرار ن��وآوري باز در بخش 

باالدستي صنعت نفت ارائه گردد. 

1- مفهوم نوآوري باز 
جمیز برین این س��وال را مط��رح می کند 
که در موقعیتی که هر کس در اطراف ش��ما 
مش��غول یک جور نوآوری اس��ت، چگونه 
می توانید پیشتازی خود را حفظ کنید؟ پاسخ 
این اس��ت: با برون س��پاری ن��وآوری. امروز 
نوآوری مس��تلزم دانش پیچیده ای است که 
تنه��ا، ش��بکه ی گس��ترده ای از متخصصان، 
توانایی آن را دارند. یا باید نوآوری کرد و یا 
مُرد]1[. این، موضوعی است که مدیران ارشد 
اجرایِی بسیاری صحت آن را تأیید می کنند. 

ب��ا دو میلی��ارد ذه��ن جدیدی که از س��ال 
1995 تا 2010 به مناب��ع نوآوری در بازار ما 
تبدیل می ش��وند، هیچ شرکتی که به صورت 
تنها اق��دام می کند، نمی تواند امیدوار باش��د 
که به لح��اظ نوآوری روی دس��ت هر رقیب 
بالق��وه ای بزن��د. ولی امید هنوز باقی اس��ت. 
برون س��پاری نوآوری به صورت راهبردی – 
با بیش ترین اس��تفاده از فناوری های جاری و 
فن��ون مدیریت می تواند یک ش��رکت را در 
موقعیت رهبری پایدار قرار دهد. شرکت هاي 
پیش گام، هزینه ها و مخاط��رات نوآوری را 
از 60 درص��د تا 90 درص��د کاهش داده اند، 
در حالی که به صورتی مش��ابه، از چرخه های 
زمانی نیز کاس��ته  و تأثیر سرمایه گذاری های 
خ��ود را به صورت هرمی، ده ه��ا و یا صدها 
برابر کرده اند. مدیریت راهبردِی برون سپاری 
احتم��االً قوی تری��ن ابزار مدیریت اس��ت و 
برون س��پارِی نوآوری، در جبهه ی مقدم آن 

قرار دارد. 
ن��وآوری ب��از در تعریف بنیادی��ن، بدین 
معناس��ت که »ایده های ب��ا ارزش می توانند 
از درون یا بیرون ش��رکت سرچشمه بگیرند 
و تجاری س��ازی آن ها نیز می تواند از درون 
یا بیرون شرکت ها باش��د«. در این پارادایم، 
ش��رکت ها ضمن بازکردن حصارهای حائل 
بین دانش سازمانی با بیرون، منافع و خطرات 
توأم��ان را می پذیرن��د. در واقع، ش��رکت ها 
به جای »انبارکردن فناوری ها و نوآوری  های 
خ��ود در پس��توها«، ب��ا به اشتراک گذاش��تن 
ایده ه��ا و دانش س��ازمانی، ضمن اس��تفاده 
از سرچش��مه های بیرونِی دان��ش و فناوری، 
از ماحصل  بهره برداری  در عین حال، فرصت 
دانش سازمانی خود را برای دیگران )و رقبا( 

فراهم می کنند]3[. 
در کن��ار این منط��ق، برای ش��رکت های 
 پاس��خ دهنده به تحقی��ق چس��برو و کراودر

ب��از درابت��دا،   )2006(، مفه��وم ن��وآورِی 
به عنوان یک منط��ق برای کاهش قیمت ها یا 

1   نوآوري باز]2[.
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برون س��پارِی کارکرد تحقیق و توسعه به کار 
گرفته نشده اس��ت. در واقع، شواهد ابتدایی 
وجود دارد که هزینه های تحقیق و توسعه ي 
داخلی در این سازمان ها یا در همان سازمان 
قبل��ی حفظ ش��ده و ی��ا حتی افزای��ش یافته 
اس��ت]4[. بنابراین، مفهوم نوآورِی باز نباید 
به عن��وان برون س��پارِی کلِّ کارکرد تحقیق 
و توسعه تفسیر ش��ود. اهرم کردن تحقیقات 
بیرونی ممکن اس��ت بیش ت��ر به عنوان یک 
مکمل، تا یک جایگزین، در افزایش کارایی 
فعالیت های تحقیق و توس��عه اِی داخلی عمل 

کند.

1-1- مدل هاي نوآوري باز
با توجه به مطالعات صورت گرفته در باب 
رویکرد نوآورِي باز، سه مدل شناسایي شده 

که در ادامه، براساس مدل مفهومِي ارائه شده 
در این مطالع��ات، دس��ته بندي عوامل مؤثر 

هرکدام ارائه خواهد شد:
مدل اول توس��ط برگک در س��ال 2008 
طراح��ی و در پایان نامه طبائیان)1390( مورد 

استفاده قرار گرفته است]5[)شکل-1(. 

بر اس��اس مطالعه ی ادبیات نوآورِی باز و 
به صورت اس��تقرایی، برگک)2008( ش��ش 
مؤلفه برای تبیین می��زان گرایش به رویکرد 

نوآورِی باز عنوان نمود که عبارتند از]6[:
الف- برون نگری

یکی از وج��وه تمایز نوآوری باز نس��بت 
به ن��وآوری بس��ته، برون نگ��ری و توجه به 
تح��والت در محی��ط و تأمی��ن فناوری های 
مورد نیاز از شبکه ی نوآوران است. برخالف 

س��ازمان هایی که در قالب رویکرد نوآوری، 
بسته عمل کرده و برای توسعه همه قابلیت ها 
و توانمندی های مورد نیاز در درون س��ازمان 
س��رمایه گذاری می کنن��د، گرون��دگان ب��ه 
رویکرد نوآورِی باز، هر فرصتی را در بیرون 
مغتنم ش��مرده و برای ایجاد ارزش��ی از آن، 
تالش می کنند. در این میان، از ارزش ایجاد 

شده، بخشی هم سهم آن ها خواهد شد. 
ب- رصد محیط پیرامونی و برخوداری از 

آگاهی های راهبردی، رقابتی و فناورانه
ب��از،  ن��وآوری  ویژگی ه��ای  دیگ��ر  از 
هوش��مندی رقابت��ی ب��رای پای��ش ایده های 
بیرونی و کس��ب اطالع از تولیدات فناوری 
در هر جای ممکن اس��ت. امروزه شرکت ها، 
با تمهید س��ازوکارهای پیش��رفته ی اینترنتی، 
حتی از تأمی��ن ایده های نوآورانه ی موردنیاِز 
خ��ود از بی��رون س��ازمان، اس��تقبال و به آن 
افتخار می کنند. ایجاد سامانه های هوشمندِی 

رقابتی، از دیگر اقدامات است. 
ج- تعام�ل با نخب�گان در س�طوح فردی و 

سازمانی
و  مش��ارکت  ن��وآوری،  ش��رکت های 
همکاری با بسیاری از نوآوران در دانشگاه ها، 
شرکت های تحقیقاتی و شرکت های تازه پا را 
ارج نهاده و دارایی دانشی خود را با فناوری 
بیرونی تکمیل می کنند. این گونه ش��رکت ها 
برای تحقق همین هدف، تأسیسات تحقیق و 
توسعه ای خود را در جوار دانشگاه ها و سایر 

نقاط ثقِل تولید فناوری ایجاد می کنند. 
د- توسعه ی ظرفیت جذب فناوری

در نگاه س��نتی، تحقیق و توس��عه به عنوان 
یک دارایی راهبردی حیات��ی و مانعی برای 
ورود رقابتی محسوب می شد، ولی پویندگاِن 
ش��یوه ی نوآورِی ب��از، تحقیق و توس��عه ی 
ب��رای باالب��ردن ظرفیت  درون س��ازمانی را 
جذب فناورِی بیرون��ی انجام می دهند. البته، 
تحقیق و توس��عه ی داخلی برای رفع نیازهای 

منحصر به فرد تداوم خواهد داشت. 

2   مدل مفهومی نوآورِی باز ]6[

 
 
 

 
 

  

 از استفاده ضمن سازماني، دانش و ها ايده گذاشتن اشتراك به با ،»پستوها در خود هاي  نوآوري و ها فناوري انباركردن« جاي هب ها شركت ،واقع در
   .]3[كنند مي فراهم) رقبا و( ديگران براي را خود سازماني دانش ماحصل از برداري بهره فرصت ،حال عين در فناوري، و دانش بيرونيِ هاي سرچشمه

ها  عنوان يك منطق براي كاهش قيمت به درابتدا،باز  ، مفهوم نوآوريِ)2006( 2دهنده به تحقيق چسبرو و كراودر هاي پاسخ در كنار اين منطق، براي شركت
داخلي در اين  ي هاي تحقيق و توسعه شواهد ابتدايي وجود دارد كه هزينه ،در واقع. كار گرفته نشده است كاركرد تحقيق و توسعه به سپاريِ يا برون
كاركرد تحقيق و  كلِّ سپاريِ عنوان برون باز نبايد به بنابراين، مفهوم نوآوريِ. ]4[قبلي حفظ شده و يا حتي افزايش يافته استسازمان ها يا در همان  سازمان

 ايِ هاي تحقيق و توسعه عنوان يك مكمل، تا يك جايگزين، در افزايش كارايي فعاليت تر به مكن است بيشكردن تحقيقات بيروني م اهرم. توسعه تفسير شود
  .داخلي عمل كند

  
  هاي نوآوري باز مدل -1-1

 ،ارائه شده در اين مطالعات براساس مدل مفهوميِ ،شناسايي شده كه در ادامه مدل سه ،باز گرفته در باب رويكرد نوآوريِ صورت مطالعات به توجه با
  :ائه خواهد شدربندي عوامل مؤثر هركدام ا دسته
  ). 1شكل(]5[است گرفته قرار استفاده مورد )1390(طبائيان نامه پايان در و طراحي 2008 سال در 3برگك توسط اول مدل

  
  
  
  
  
  
  
  

 ]6[ باز نوآوريِ مفهومي مدل. 2شكل

 
باز عنوان نمود كه  شش مؤلفه براي تبيين ميزان گرايش به رويكرد نوآوريِ) 2008(برگكصورت استقرايي،  باز و به ي ادبيات نوآوريِ بر اساس مطالعه

  :]6[عبارتند از
  نگري برون -الف

. ي نوآوران است نياز از شبكه هاي مورد نگري و توجه به تحوالت در محيط و تأمين فناوري نوآوري بسته، برونيكي از وجوه تمايز نوآوري باز نسبت به 
گذاري  نياز در درون سازمان سرمايه هاي مورد ها و توانمندي بسته عمل كرده و براي توسعه همه قابليت ،هايي كه در قالب رويكرد نوآوري برخالف سازمان

در اين ميان، از ارزش ايجاد . كنند براي ايجاد ارزشي از آن، تالش مي باز، هر فرصتي را در بيرون مغتنم شمرده و به رويكرد نوآوريِ كنند، گروندگان مي
  . ها خواهد شد بخشي هم سهم آن ،شده

  هاي راهبردي، رقابتي و فناورانه رصد محيط پيراموني و برخوداري از آگاهي - ب
ها، با  امروزه شركت. هر جاي ممكن است هاي بيروني و كسب اطالع از توليدات فناوري در از، هوشمندي رقابتي براي پايش ايدههاي نوآوري ب از ديگر ويژگي

ايجاد . كنند آن افتخار مي استقبال و به ،خود از بيرون سازمان ي موردنيازِ هاي نوآورانه ي اينترنتي، حتي از تأمين ايده تمهيد سازوكارهاي پيشرفته
  . رقابتي، از ديگر اقدامات است هاي هوشمنديِ انهسام

  نخبگان در سطوح فردي و سازماني تعامل با -ج

گرايش به رويكرد 
 نوآوري باز

توسعه ظرفيت جذب فناوري
وري براي افزايش بهره  

رصد محيط پيراموني براي
ها و  ها، فناوري يافتن ايده

هاي جديدحلراه  

تعامل با نخبگان و متخصصان 
فناورانه در درون- جامعه علمي

 و بيرون كشور

هاي فناروانه  بسيج قابليت
قابل دسترسي در بيرون 

 سازمان

هاي پژوهشي به عرضه يافته
 محيط بيروني و متقاضيان

ينگر برون  

3   ساختار شاخص نوآوری باز]8[

 
 

          

پا را ارج نهاده و دارايي دانشي خود را با  هاي تازه هاي تحقيقاتي و شركت ها، شركت هاي نوآوري، مشاركت و همكاري با بسياري از نوآوران در دانشگاه شركت
توليد  ها و ساير نقاط ثقلِ اي خود را در جوار دانشگاه سعهها براي تحقق همين هدف، تأسيسات تحقيق و تو گونه شركت اين. كنند ميفناوري بيروني تكميل 

  . كنند فناوري ايجاد مي
  ي ظرفيت جذب فناوري توسعه - د

باز، تحقيق و  ي نوآوريِ شيوه ولي پويندگانِ ،شد محسوب مي عنوان يك دارايي راهبردي حياتي و مانعي براي ورود رقابتي در نگاه سنتي، تحقيق و توسعه به
فرد تداوم  به ي داخلي براي رفع نيازهاي منحصر تحقيق و توسعه ،البته. دهند بيروني انجام مي بردن ظرفيت جذب فناوريِسازماني را براي باال ي درون توسعه

  . خواهد داشت
  در دسترس ي هاي فناورانه بسيج قابليت - ه

هاي در حال ظهور، در محصوالت موجود خود  سازي فناوري سازمان پرداخته و به يكپارچه يافته در خارجِ هاي توسعه هاي نوآور به جستجوي فناوري شركت
  . ي نوآوران است سازي ارتباطات با شبكه انجام اين كار مستلزم گسترده. ورزند مبادرت مي

  هاي پژوهشي به محيط بيروني ي يافته عرضه - و
ي دستاوردهاي  عرضه ،اقتصادي براي سازمان، همچنين فاقد كاراييِ هاي دانشيِ دارايي برداري از باز، واگذاري حق بهره نيمي از تعريف رويكرد نوآوريِ

 . ي اختراع يا رويالتي است همچون واگذاري پروانه هايي روشپژوهشي به بيرون، از 

  ):2-شكل(]7[ گرديد استفاده )1390(پور قوامي نامه پايان دربعداً  و شد طراحي 2008 سال در 4ايبرزبرگر و بالچ هرستاد توسط دوم مفهوميِ مدل
  
  
  
  
  
  
  

 
 ]8[باز نوآوري شاخص ساختار. 3شكل

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

 . توجه قرار گرفته است دارايي فكري مورد و توسعه، جستجوي دانش و مالكيت ها، تحقيق مفهوم يعني همكاري

ها  ها براي جستجو وجود دارد، سازمان اي توسط بنگاه گذاري گسترده سرمايه ،بر آن هاي فناورانه در سطح بااليي قرار دارد، عالوه در صنايعي كه فرصت
تر و هم  صورت گسترده هايي كه هم به اين دسته از سازمان. ي دستيابي به منابع دانشي بحراني دارندتري برا تر و گسترده معموالً نياز به جستجوي عميق

ثير گسترده و أبراي بررسي ت. ممكن است داراي توانايي بيشتري در انطباق با تغيير و در نتيجه ايجاد نوآوري داشته باشند ،پردازند تر به جستجو مي عميق
  .]9و6[دو مفهوم متفاوت ارائه نمودند ،عمق جستجو بر روي عملكرد

تواند نوع جستجوي محصول را  كه چگونه سن دانش فناوري از داخل و يا خارج صنعت مي 2002كاتيال در سال  ،يكي ؛دو مطالعه در اين زمينه وجود دارد
كه تفاوت در عملكرد نوآورانه به تفاوت در آرايش دانشي در كاتيال دريافت  ،در اين مطالعه. شكل داده و منجر به عملكرد نوآورانه در صنعت روبوتيك شود

كه به بررسي اينكه چگونه جستجوي عميق را ترتيب دهيم و يا اينكه چگونه  2002در سال  5مطالعه كاتيال و آهوجا ،دومي. صنايع مختلف بستگي دارد
ها مطرح كردند كه اين دو، همان مفهوم  آن .]10[پردازد ، ميخواهد داشتدهد بر روي عملكرد نوآورانه تأثير  جستجوهاي گسترده كه سازمان انجام مي

تعداد زماني كه يك "عمق جستجو به واسطه  ،ها در مطالعات آن. استبرداري  در مورد تفاوت بين كشف و بهره 1991در سال  6بسط داده شده از مارچ
 5كانوني كه در  گذاري تعداد رجوعات به اشتراك"به گستره نوآوري شود و گفته مي ،"استرجوع كرده  ،بنگاه مكرراً به پتنتي كه مورد استفاده قرار داده

نوآوري باز

گستره 
نوآوري باز

عمق 
نوآوري باز

 همكاري
)عمق(  

 جستجو
)عمق(  

هاينوآوري
)عمق(خارجي

   همكاري
)گستره(  

 جستجو
)گستره(  

هاي نوآوري
)گستره(خارجي

حفاظت 
مالكيت 
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مقاالت تحلیلي-كاربردي

در  فناوران�ه ي  قابلیت ه�ای  بس�یج  ه- 
دسترس

جس��تجوی  ب��ه  ن��وآور  ش��رکت های 
فناوری های توس��عه یافته در خارِج س��ازمان 
پرداخته و ب��ه یکپارچه س��ازی فناوری های 
در حال ظهور، در محصوالت موجود خود 
مب��ادرت می ورزند. انجام این کار مس��تلزم 
گسترده سازی ارتباطات با شبکه ی نوآوران 

است. 
و- عرض�ه ی یافته های پژوهش�ی به محیط 

بیرونی
نیم��ی از تعری��ف رویکرد ن��وآورِی باز، 
واگذاری ح��ق بهره ب��رداری از دارایی های 
دانش��ِی فاقد کارایِی اقتصادی برای سازمان، 
همچنین، عرضه ی دس��تاوردهای پژوهش��ی 
به بیرون، از روش های��ي همچون واگذاری 

پروانه ی اختراع یا رویالتی است. 
مدل مفهومِی دوم توس��ط هرس��تاد بالچ 
و ایبرزبرگر در س��ال 2008 طراحی ش��د و 
بعداً در پایان نامه قوامی پور)1390( اس��تفاده 

گردید ]7[)شکل-2(
با توجه ب��ه مطالعات ص��ورت گرفته در 
زمین��ه نوآورِی باز و با اس��تناد ب��ه مطالعات 
چس��برو)2003( و ب��رگک)2008( در مدل 
فوق)ش��کل-2 (، چه��ار مولف��ه اصلی این 
مفه��وم یعنی همکاری ها، تحقیق و توس��عه، 

جس��تجوی دانش و مالکی��ِت دارایی فکری 
مورد توجه قرار گرفته است. 

در صنایع��ی ک��ه فرصت ه��ای فناوران��ه 
در س��طح باالی��ی ق��رار دارد، عالوه بر آن، 
س��رمایه گذاری گسترده ای توس��ط بنگاه ها 
برای جستجو وجود دارد، سازمان ها معموالً 
نی��از به جس��تجوی عمیق تر و گس��ترده تری 
برای دس��تیابی به منابع دانشی بحرانی دارند. 
این دسته از س��ازمان هایی که هم به صورت 
ب��ه جس��تجو  گس��ترده تر و ه��م عمیق ت��ر 
می پردازن��د، ممک��ن اس��ت دارای توانایی 
بیش��تری در انطباق با تغییر و در نتیجه ایجاد 
نوآوری داش��ته باش��ند. برای بررس��ی تأثیر 
گس��ترده و عمق جس��تجو بر روی عملکرد، 

دو مفهوم متفاوت ارائه نمودند]6و9[.
دو مطالعه در این زمینه وجود دارد؛ یکی، 
کاتیال در س��ال 2002 که چگونه سن دانش 
فناوري از داخل و یا خارج صنعت می تواند 
نوع جستجوی محصول را شکل داده و منجر 
به عملک��رد نوآوران��ه در صنعت روبوتیک 
ش��ود. در این مطالع��ه، کاتی��ال دریافت که 
تف��اوت در عملکرد نوآوران��ه به تفاوت در 
آرایش دانش در صنایع مختلف بستگی دارد. 
دومی، مطالعه کاتیال و آهوجا در سال 2002 
که به بررسی اینکه چگونه جستجوی عمیق 
را ترتیب دهیم و یا اینکه چگونه جستجوهای 

گس��ترده که س��ازمان انجام می دهد بر روی 
عملک��رد نوآوران��ه تأثی��ر خواهد داش��ت، 
مي پردازد]10[. آن ه��ا مطرح کردند که این 
 دو، هم��ان مفهوم بس��ط داده ش��ده از مارچ

 در س��ال 1991 در مورد تفاوت بین کشف 
و بهره ب��رداری اس��ت. در مطالع��ات آن ها، 
عمق جس��تجو ب��ه "تعداد دفعات��ی که یک 
بنگاه مکرراً به پتنتی که مورد اس��تفاده قرار 
داده، رجوع کرده است"، و گستره نوآوری 
به"ب��ه اش��تراک گذاری تع��داد رجوع��اِت 
کانونی که در 5 س��ال گذشته وجود نداشته 
است" گفته می ش��ود. در انتها، دریافتند که 
عملکرد نوآورانه بنگاه، قسمتی از رفتارهای 
جستجوگرانه آن هاست و دارای رابطه ای به 

شکل U برعکس می باشد]11[. 
مدل مفهومی سوم که توسط هافکبرینک 
و شرول در سال2010 طراحی شد و در مقاله 
خسروپور)1392( استفاده شده، در شکل-3 

نشان داده است.
در ای��ن چارچ��وب، منظ��ور از آمادگی 
 س��ازمانی، توج��ه به ابع��اد فرهنگ��ی و جو
س��ازمان، س��اختار و فرآیند مناس��ب، تغییر 
ب��رای  بازس��ازی و بهبوده��ای فناوران��ه  و 
به کارگی��ری چنی��ن رویکردی در س��ازمان 
است. فرهنگ مستعد سازمان برای نوآورِی 
ب��از عمدتاً ش��امل عوامل ضمنی س��ازمانی 

است.
از ملزوم��ات ن��وآوری ب��از در این حوزه 
می ت��وان ب��ه مرزه��ای س��ازمانی نفوذپذیر 
نس��بت به محیط، راحتی ارتباطات کارکنان 
س��ازمان با افراِد خارج از س��ازمان و جریان 
آزادانه اطالعات بین سازمان و محیط اشاره 
ک��رد. از ویژگی ه��ای یک س��ازماِن باز نیز 
می توان س��اختار باز و منعط��ف را مثال زد. 
خصیصه هایی که می توان برای س��ازمان باز 
در این رابطه در نظر گرفت، ارتباطات جانبی 
بین بازیگ��ران ن��وآوری به منظ��ور افزایش 
اطالعات و دانِش در دس��ترس این بازیگران 

4    ساختار شاخص رویکرد نوآوری باز]12[.

 
 
 

 
 

  

اي به  و داراي رابطهست ها قسمتي از رفتارهاي جستجوگرانه آن ،در انتها دريافتند كه عملكرد نوآورانه بنگاه. شود گفته مي "سال گذشته وجود نداشته است
   .]11[باشد برعكس مي Uشكل 
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 .]12[باز نوآوري رويكرد شاخص ساختار. 4شكل

سازمان، ساختار و فرآيند مناسب، تغيير و بازسازي و بهبودهاي فناورانه براي  در اين چارچوب، منظور از آمادگي سازماني، توجه به ابعاد فرهنگي و جو
از ملزومات نوآوري باز در . استماني باز عمدتاً شامل عوامل ضمني ساز فرهنگ مستعد سازمان براي نوآوريِ. استكارگيري چنين رويكردي در سازمان  هب

خارج از سازمان و جريان آزادانه اطالعات بين  توان به مرزهاي سازماني نفوذپذير نسبت به محيط، راحتي ارتباطات كاركنان سازمان با افراد اين حوزه مي
توان براي سازمان باز در اين  هايي كه مي خصيصه. طف اشاره كردتوان به ساختار باز و منع باز مي هاي يك سازمانِ از ويژگي. سازمان و محيط اشاره كرد

باشد، بدين معني كه براي   در دسترس اين بازيگران مي منظور افزايش اطالعات و دانشِ رابطه در نظر گرفت، ارتباطات جانبي بين بازيگران نوآوري به
. صورت آزادانه در دسترس نيازمندان سازماني قرار دهد العات ضمني يا صريح را بهيك سيستم مديريت دانش بايد متصور باشد كه اين دانش و اط ،سازمان

: شوند صورت تعريف مي ها بدين هاي پويا براي تغيير و بازسازي اشاره كرد؛ اين توانمندي توان به توانمندي مي ،از بعد ديگرِ آمادگي سازمان براي نوآوري باز
هاي پويايي  خود در مقابل تغييرات سريع محيطي، قابليت هاي داخلي و خارجيِ ها و ظرفيت بندي مجدد توانايي قالبتوانايي سازمان در ساخت، ادغام و  "

عنوان توانايي حفظ يك فرآيند  پويايي تغييرات سازماني با استفاده از مفهوم يادگيري سازماني و بههاي  توان جنبه در واقع، مي. "هند سازمان را تشكل مي
منظور آزمايش، اتخاذ و يادگيري از محيط كسب و  هاي تنظيم و جستجوي قوانين و مقررات با توجه اهداف سازماني به عريف نمود كه با فعاليتترا مداوم 

يت بيشتري از جمله رو ذكر شد، در اينجا منابع قابل هايي كه قبالً ها و ظرفيت بر توانايي  باشد كه عالوه بهبودهاي فناورانه مي ،آخرين بعد. كار همراه است
) ساخت فناوري زير( هاي تعاملي و ابزار پيشرفته اطالعات و يا توانايي استفاده از فناوري) TRIZبراي مثال ( تفكر ي كننده هاي تسهيل توانايي استفاده از روش

 .]3[استدر تمام فرآيندهاي ارتباطات داخلي و خارجي مورد توجه 

سازي عوامل سازماني براي ايجاد توانايي و ظرفيت سازماني  عنوان توانايي ادغام و اهرم به ،نوآوري باز قرار دارند و از آنهاي همكاري در قلب بحث  توانمندي
. گردد شامل ميرا سازي و همكاري از بيرون به درون و از درون به بيرون  كه سه كاركرد همكاري داخلي، قابليت شبكه توان ياد كرد باز مي براي نوآوريِ

توسعه تعامالت جانبي بين  ،اي درون مرزهاي ساختاري و سپس رشته منظور افزايش تبادالت دانش بين ركرد همكاري داخلي عبارت است از همكاري بهكا
ايجاد،  سازي نيز به توانايي و ظرفيت عمده سازمان در قابليت شبكه. اجزاء دانشي ـ كاركردي براي افزايش جريانات دانش در سراسر مرزهاي سازماني

ها هم  همكاري ،منظور از كاركرد همكاري از بيرون به دورن و بالعكس ،در پايان. شود مديريت، تكامل، حفظ و يا حتي خاتمه در شبكه نوآوري گفته مي
منظور فروش و  آوري دروني بههم براي استفاده از نوو  ،منظور نوآوري دروني و جريان بيروني به) جريان به داخل( براي استفاده از دانش خارج از سازمان

  . استايجاد بازار 
كه شامل مراحلي  استبرداري منابع فناورانه  توان براي سازماني با رويكرد نوآوري باز متصور شد، ظرفيت جذب سازمان در بهره آخرين ويژگي مهمي كه مي

شامل (، فهم و تبادل)داخلي و خارجي ها فناورانه و دانشيِ اسي توانمنديبراي بازشن يِيشامل توانا( هاي فناورانه، استخراج و تلفيق چون؛ شناسايي فرصت
شامل توانايي تعيين ارزش دانش در جهت (كارگيري هو اشتراك، انتشار و ب) توانايي جذب، تنظيم و ادغام دانش و فناوري خارجي به توسعه محصول داخلي
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می  باش��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 به ص��ورت آزادانه در دس��ترس نیازمندان 
س��ازمانی ق��رار دهد. از بُعد دیگ��ِر آمادگی 
س��ازمان ب��رای ن��وآوری ب��از، می ت��وان به 
توانمندی ه��ای پویا برای تغییر و بازس��ازی 
اش��اره کرد؛ این توانمندی ه��ا بدین صورت 
تعری��ف می ش��وند: " توانای��ی س��ازمان در 
ساخت، ادغام و قالب بندی مجدد توانایی ها 
و ظرفیت ه��ای داخل��ی و خارج��ِی خود در 
مقابل تغییرات س��ریع محیط��ی، قابلیت های 
پویایی س��ازمان را تشکل می هند". در واقع، 
می توان جنبه های پویایی تغییرات س��ازمانی 
با اس��تفاده از مفه��وم یادگیری س��ازمانی و 
به عن��وان توانایی حفظ ی��ک فرآیند مداوم 
را تعری��ف نمود که ب��ا فعالیت ه��ای تنظیم 
و جس��تجوی قوانی��ن و مق��ررات به منظ��ور 
آزمایش، اتخاذ و یادگیری از محیط کس��ب 
و کار همراه اس��ت. آخرین بُعد، بهبودهای 
فناوران��ه می باش��د که عالوه  ب��ر توانایی ها و 
ظرفیت هایی که قباًل ذکر شد، در اینجا منابع 
قابل رویت بیش��تری از جمله توانایی استفاده 
از روش های تسهیل کننده ي تفکر )برای مثال 
TRIZ( و یا توانایی اس��تفاده از فناوری های 

تعاملی و ابزار پیش��رفته اطالعات )زیر ساخت 
فن��اوری( در تم��ام فرآینده��ای ارتباط��ات 

داخلی و خارجی مورد توجه است]3[.
توانمندی ه��ای هم��کاری در قلب بحث 
ن��وآوری باز ق��رار دارن��د و از آن، به عنوان 
توانایی ادغام و اهرم س��ازی عوامل سازمانی 
برای ایجاد توانایی و ظرفیت س��ازمانی برای 
نوآورِی باز می توان یاد کرد که سه کارکرد 
قابلیت شبکه س��ازی و  هم��کاری داخل��ی، 
هم��کاری از بی��رون ب��ه درون و از درون به 
بیرون را ش��امل می گردد. کارکرد همکاری 
داخلی عبارت اس��ت از هم��کاری به منظور 
افزایش تب��ادالت دانش بین رش��ته ای درون 

مرزهای ساختاری و سپس، توسعه تعامالت 
جانب��ی بین اجزاء دانش��ی � کارکردی برای 
افزایش جریانات دانش در سراس��ر مرزهای 
سازمانی. قابلیت شبکه س��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 می ش��ود. در پای��ان، منظور 
از کارک��رد هم��کاری از بیرون ب��ه دورن و 
بالعک��س، همکاری ها هم برای اس��تفاده از 
دانش خ��ارج از س��ازمان )جریان به داخل( 
به منظور نوآوری درونی و جریان بیرونی، و 
هم برای استفاده از نوآوری درونی به منظور 

فروش و ایجاد بازار است. 
آخری��ن ویژگی مهمی ک��ه می توان برای 
س��ازمانی با رویک��رد نوآوری ب��از متصور 
شد، ظرفیت جذب س��ازمان در بهره برداری 
منابع فناورانه اس��ت که شامل مراحلی چون؛ 
شناس��ایی فرصت ه��ای فناورانه، اس��تخراج 
و تلفیق )ش��امل توانای��ِی ب��رای بازشناس��ی 
توانمندی ه��ا فناوران��ه و دانش��ِی 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 به کارگیری)ش��امل توانای��ی تعیین ارزش 
دانش در جهت بازار( می باش��د. در ادامه، با 
بررسي الگوهاي به کارگیري نوآوري باز در 
دو ش��رکت فعال در حوزه نفت و گاز سعي 
شده تا تجربیات ش��ان به عنوان نمونه بهترین 

عمل1 ارائه شود.

2- الگوه�اي به کارگی�ري ن�وآوري ب�از در 
بخش باالدستي صنعت نفت

در ادام��ه، ب��ا بهره گی��ري از درگاه ه��اي 
رسمي ش��رکت Statoil2 و Shell سعي شده 
فرآیندها و عوامل کلیدي موفقیت شان و نیز 
چالش هاي اجرایي پیش روي این چنین ابزار 
به منظور اس��تفاده از ایده و فناوري خارج از 
سازمان با رویکرد صنعت نفت مورد بررسي 

قرار گیرد.
2-1- بررس�ي الگوي نوآوري باز در شرکت 

Shell نفت
رویال داچ ش��ل، از اولین شرکت های نفت 
و گاز جه��ان اس��ت. این کمپانی، در س��ال 
2011 به عنوان دومین شرکت بزرگ جهان، 
انتخاب شد. این ش��رکت همچنین، یکی از 
ش��ش کمپانی بزرگ نفتی جهان است که با 
"سوپرمیجر"، ش��ناخته می شوند]13[. عنوان 

ش��رکت ش��ل دارای عملیات در بیش از 90 
کش��ور جهان بوده و با در اختیار داش��تن 47 
پاالیش��گاه، دارای ظرفیت پاالیش��ی، معادل 
1/3 میلی��ون بش��که در روز مي باش��د]14[.

تحقیق و توس��عه، مح��ور فعالیت های رویال 
داچ ش��ل، به ویژه در حوزه انرژی های نوین 
است. سیاسِت تحقیق و توسعه در شل عبارت 
است از: ابداع، توسعه و به کارگیری فناوری 
در کس��ب  وکارهای باالدستی و پایین دستی 
صنعت نفت و نیز س��وخت های تجدیدپذیر، 

هیدروژن و دی اکسیدکربن]15[.
بیش از 10 س��ال قب��ل، ش��ل برنامه ای را 
ایجاد نمود ب��ا عنوان تحول آفرینان3 که مدل 
آن از سیس��تم س��رمایه گذاری سیلیکون ولی 
الگوب��رداری ش��ده ب��ود. این برنام��ه امروز 
در حالی رو به رش��د اس��ت که بس��یاری از 
برنامه های شرکت های دیگر منقضی شده اند. 
ش��ل از نظ��ر تاریخی به این افتخ��ار می کند 
که عنوان رهبر بس��یاری از تغییرات فناورانه 
را در صنع��ت نفت و گاز یدک می کش��د. 
مهم ترین ویژگی این برنامه این است که این 
برنامه سیس��تمی اس��ت که به تدریج در بستر 
زمان توس��عه و تکامل یافته و این گونه نبوده 
ک��ه مانند ی��ک اختراع در زمانی مش��خص 
به وجود آمده باشد]16[.ش��رکت شل به دلیل 
بهره گیري از سامانه ي تحول آفرینان جایگاه 
سوم را در بین 5 شرکت برتر در نوآورِي باز 
کسب نموده اس��ت. تحول آفرینان فرآیندی 
س��اده، منعطف و به هنگام در زمینه نوآوری 
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اس��ت که توسط تیمی مس��تقل در مجموعه 
ش��ل صورت می گیرد که به افراد در توسعه 
ایده ه��ای نویِن خ��ود از ش��کل گیري ایده 
تا مفهوم س��ازي آن، کم��ک می نماید. این 
فرآیند از س��ال 1996 راه اندازي شده است. 
رهبران ش��ل بر این باورند که ایده هایی را به 

جریان اندازند که]16[:
 الف- تفاوت هاي ریشه اي 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 موفقیت ه��ای این فرآیند ش��امل 
جس��تجوی راه های جدید به منظور اکتشاف 
منابع نفت و گاز به کمک انتش��ارات طبیعی 
از زمی��ن، راه های جدی��د به منظور پردازش 
تصاویر لرزه نگاری با کاربری و فهم آس��ان 
کارب��ر و راه های نوین توس��عه ارزان میادین 
گاز فراس��احل بوده اس��ت. پس از 4 س��ال 
ای��ن برنام��ه به دیگ��ر بخش ه��ای تحقیق و 
توس��عه ش��ل گس��ترش پیدا کرد و مدیران 
ارشد پیش��نهاد کردند که این برنامه به عنوان 
نمونه موفق در باالدس��تی به دیگر حوزه ها و 

بخش های سازمان تسری نماید]16[.
در دوره 9 س��اله ت��ا س��ال 2007، 2150 
ایده پروژه نوآورانه دراین فرآیند ثبت شده 

اس��ت که از ای��ن بین، 1950 ای��ده در یکی 
از مراحل ارزیابی متوقف ش��ده و 200 ایده 
نیز به عنوان ایده های موف��ق مورد تأیید قرار 
گرفته اس��ت. تحول آفرینان تیمی مستقل از 
افراد س��ازمان هس��تند که بودج��ه ای معادل 
5 ت��ا 10 درصد کل بودجه تحقیق و توس��عه 
ای��ن ش��رکت را در جهت ایج��اد فرآیندی 
س��اده، هدفمند و به موقع، به خود اختصاص 
می دهن��د. پروژه ه��ای موف��ق ک��ه به منظور 
توس��عه در مس��یر برنامه های اصلی تحقیق و 
توس��عه قرار می گیرند، به ص��ورت حق امتیاز 
به دیگ��ر ش��رکت ها داده می ش��وند و یا به 
تبدیل  س��رمایه گذاری )دانش بنیان(  شرکت 
می شوند. پروژه های مش��خص شده پیش از 
اینکه به عن��وان پروژه های جاری مورد تأیید 
قرار گیرند، باید از مسیر ارزیابی دقیقی عبور 
نمایند. مراحل اصل��ی فرآیند تحول آفرینان 

در شکل-5 نشان داده شده است]17[.

مرحله 1- خلق ایده4
ایده ها از درگاه وب س��ایت و از طریق هر 
فرِد بی��رون و یا درون س��ازمان در هر زمان 
می تواند ثبت ش��ود. این ش��رکت، همچنین، 
برگ��زاری  طری��ق  از  را  ایده ه��ای جدی��د 
کارگاه ه��ا و س��مینارها و حف��ظ ارتباطات 
فعال با دانش��گاه های منتخب در سطح جهان 

به دست می آورد. صاحبان ایده تمرکز اصلی 
ای��ن فرآین��د را در طول عمر ای��ده به خود 
معطوف می نمایند. هر ایده، فردی را به عنوان 
پش��تیبان از اعضاي تیم تحول آفرینان با خود 

به همراه دارد. 

مرحله 2- کارگروه غربال گر5
صاحب ای��ده، ایده ي خام خ��ود را برای 
کارگ��روه غربال گر که مش��تمل ب��ر دو فرد 
متخص��ص در ح��وزه ایده و با ریاس��ت فرد 
پش��تیبان اس��ت، توضیح می ده��د. این پنل 
س��واالتی را از صاح��ب ای��ده می کن��د ت��ا 
مطمئن ش��ود که طرفین به درکی مش��ترک 
از ای��ده رس��یده اند. پ��س از ای��ن جلس��ه، 
اعض��اي پنل به س��رعت، در خصوص اِعطا و 
ی��ا عدم اختص��اص بودجه ای ک��م به منظور 
تکمیل طرح پیش��نهادي توسط صاحب ایده 
تصمیم گیری نم��وده و نتیجه را به وی اعالم 

می نمایند. 

مرحله 3- بلوغ ایده6
هدف از فاز بلوغ ایده پاس��خ به سواالتی 
اس��ت ک��ه به منظور ایج��اد ملزوم��ات ارائه 
در کارگ��روه جام��ع در جه��ت اخذ بودجه 
پژوهشی مورد نیاز اس��ت. بودجه اختصاص 
یافته در مرحله قبل ممکن است به آزمایش، 
بازدی��د و مالقات هم��کاران بالقوه و درگیر 
ک��ردن مش��تریان بالقوه ای��ده ب��ه کار رود. 
پش��تیبان ها به صورت فعال ب��ا صاحبان ایده 
کار می کنند تا طرح پیش��نهادي آن ها بسیار 
دقیق تر و بر اس��اس برنامه های ش��رکت شل 

تدوین گردد. 

مرحله 4- کارگروه جامع7
مهم ترین و اصلی تری��ن بخش کاربردی، 
فرآیند تحول آفرینان کارگروه جامع اس��ت 
که در آن، صاحب ایده، ایده و برنامه خود را 
به 12 نفر با تجربه ي مرتبط ارائه می نماید. این  5   فرآیند سامانه ي تحول آفرینان شركت شل]17[
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12 نفر ایده را به چالش می کشند. این گروه 
حداقل شامل 3 نفر از گروه تحول آفرینان و 
حداقل 3 نفر غیر عضو می باش��ند که یکی از 
آن ها باید دیدگاه مش��تریان را بیان کند. بعد 
از شنیدن طرح پیشنهادی، اعضای کارگروه 
س��واالت خ��ود را پرس��یده و پ��س از آن، 
نظرات خود را راجع به اینکه آیا باید از این 
ط��رح حمایت نمود یا خی��ر، بیان می نمایند. 
پس از این جلس��ه، اعضای تحول آفرینان بر 
مبن��ای چهار عامل ارزش بالق��وه بلندمدت، 
دالیل سرمایه گذارِی شرکت شل، نوآوری 
ایده و برنامه ي اجرایی، ایده را مورد ارزیابی 
قرار می دهند. پس از آن، تیم تحول آفرینان 
به این نتیجه می رس��د که طرح را رد نموده، 
حمای��ت نماید و یا مورد اصالح قرار دهد و 
درنهایت، فرد پش��تیبان، نتایج و دالیل را به 

صاحب ایده منتقل می نماید. 

مرحله 5- پیاده سازي ایده8
اگ��ر ای��ده مورد تأیی��د کارگ��روه جامع 
ق��رار گی��رد، بودج��ه، مرحله ب��ه مرحله در 
اختیار صاحب ایده ق��رار می گیرد. در طول 
اج��را، صاح��ِب ای��ده مانند مدیر ش��رکت 
س��رمایه گذاری کوچک خودش اس��ت. با 
این وج��ود، صاحب ایده که دانش��مند و یا 
مهندس اس��ت، به  حال خود رها نمی ش��ود 
و در حوزه های��ی ک��ه در آن ه��ا از مهارت 
و رغب��ِت کمتری برخ��وردار اس��ت، مانند 

دانش ب��ازار و تجارت، م��ورد حمایت قرار 
می گیرد. بنابراین، پش��تیبان های تحول آفرین 
مهارت های چندگانه داش��ته تا بتوانند ایده ها 

را با موفقیت پیاده سازی نمایند. 

مرحله 6- بررسي پیشرفت ایده9
بر اساس برنامه بودجه، پروژه به کارگروه 
جامع ارجاع داده می ش��ود تا مورد بررس��ی 
قرار گی��رد. در این مرحله، پیش��رفت پروژه 
مورد ارزیابی قرار گرفته و حضور ذی نفعان 
آینده ي پ��روژه در ای��ن مرحله، ب��ه منظور 

فروش در آینده بسیار کلیدی است. 

مرحله 7- کارگروه نهایي10
پ��س از اتم��ام پ��روژه، کارگ��روهِ نهایي 
برگزار می ش��ود تا بررس��ی ش��ود که پروژه 
موفق بوده و یا شکس��ت خورده است. برای 
پروژه ای که موفق به اثبات مفهومی نش��ده، 
تمرکز بر اکتساب آموخته ها و برای ایده های 
موفق، تمرکز بر مرور و اعتبارسنجی برنامه ي 
پیش روس��ت. ایده ه��ای موفق جه��ت ادامه 
کار، بای��د به تأیی��د مدیر تحقیق و توس��عه 

برسند)شکل4(. 
مزی��ت اولی��ه ي ای��ن س��امانه این اس��ت 
ک��ه گزینه های ارزش��مند را م��دام به جریان 
می ان��دازد و ب��ه مدیری��ت ای��ن فرصت را 
می ده��د که در آینده آن ها را توس��عه دهد. 
این ش��رکت به طور پیوس��ته س��هم خروجی 

برنامه تحول آفرین��ان را در برنامه های اصلی 
تحقیق و توس��عه مورد ارزیابی قرار می دهد 
که در چند سال گذشته این عدد به 40 درصد 
نیز رس��یده اس��ت. با این وجود، بیان عددی 
بهینه کار دش��واري است، اما می توان گفت 
که حتي اگ��ر 20 درصد از ایده ها به فعالیت 
اصل��ی تبدیل ش��وند، س��امانه ي جریان ایده 
از تحول آفرین��ی و س��المت الزم برخوردار 
است. ارزیابی این سامانه کار ساده اي نیست 
و انواع ش��اخص ها مانند تع��داد ایده ها، نرخ 
موفقیِت تصمیم��ات و زمان مراحل پردازش 
بای��د م��ورد ارزیابی ق��رار  گیرد. ب��ر همین 
اس��اس، مي توان عوامل کلیدي موفقیت این 

سامانه را به صورت زیر عنوان نمود]17[:
الف-پش��تیبانی در س��طح اج��را ک��ه در 

بسیاری از سامانه های نوآوری مهم است. 
ب-بودج��ه اختصاصی که 5 تا 10 درصد 

بودجه تحقیق و توسعه را شامل می شود. 
ج-اف��راد وی��ژه ک��ه حداق��ل 10 نفر در 
هر ایده مش��ارکت داش��ته و گزارش ها را به 

مدیران تحقیق و توسعه ارسال می نمایند. 
د-توانای��ي تصمیم گیري مس��تقل، منظور 
توانایی تصمیم گی��ری به طور فعال در موارد 
بحث  برانگی��ز اس��ت ک��ه خود نیز سر منش��أ 

شکل گیري ایده های نوین مي باشد. 
ه-ب��ازه ي گس��تره ول��ي محدودک��ه هر 
چیزی خارج از ش��یوه هاي فعلي ولی مطابق 
ب��ا اهداف راهبردی س��ازمان را که می تواند 

محرک سازمان باشد، شامل مي گردد. 
و-منابع باز11 یعني انعطاف پذیري نسبت به 
دریافت هر ایده از طرف هر فرد در هر زمان. 

2-2- بررس�ي الگوي نوآوري باز در شرکت 
Statoil نفت

استات اویل، بزرگترین شرکت نفتی نروژ 
اس��ت که حدود 60 درصد از نف��ت نروژ را 
تولی��د می نمای��د. این ش��رکت در زمینه های 
نف��ت و گاز در کش��ورهای زی��ادی فع��ال 

6  اكوسیستم نوآوري باز در شركت استات اویل]19[
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مقاالت تحلیلي-كاربردي

اس��ت، ازجمله: الجزای��ر، آنگوال، جمهوری 
آذربایجان، برزیل، کانادا، چین، لیبی، نیجریه، 
روسیه، ایاالت متحده و ونزوئال. استات اویل 
دارای دفاتر و شعبه های زیادی در کشورهای 
مختلف است که به دنبال سرمایه گذاری در آن 
کشورها پدید آمده اند. دفاتِر اصلی بین المللی 
این ش��رکت، در کش��ورهای مکزیک، قطر 
و ام��ارات متحده عرب��ی قرار دارن��د. تأمین 
نیازهاي انرژي به ش��یوه اي مسئوالنه، استفاده 
از فناوري ه��اي نو و خلق راه هاي نو آورانه در 
صنعت نفِت جهان همواره از اولویت هاي این 

شرکت بوده است]18[.
نوآوري باز در اس��تات اویل، بر ارتباط با 
ش��رکت هاي ب��زرگ و کوچ��ک، به منظور 
یافت��ن راه حل براي چالش هاي کس��ب و کار 
تمرکز دارد. این ش��رکت، از طریق س��ایت 
اس��تات اویل و ب��ا بهره گی��ري از متفکران و 
متخصص��ان جهت یافتن راه حل هاي خالقانه 
براي چالش هاي پیش رو دعوت به همکاري 
مي نماید. این س��امانه موج��ب ایجاد عرضه 
نامح��دودي از ایده ه��اي نوی��ِن بی��رون از 
ش��رکت خواهد شد. با اینکه جزئیات در هر 
مرحله، باتوجه به ماهیت چالش ممکن است 
متفاوت باش��د، کمیته چالش از 5 گام اصلي 

پیروي مي کند)شکل-6(:
 تشریح چالش

 فرآیند ارسال پیشنهاد ها
 بررسي پیشنهادات ارسالي

 بررسي اجمالي
 توسعه و اجرا

اس��تات اویل  در  ن��وآوري  چالش ه��اي 
به صورت رس��مي در پُرتال س��ازمان اعالن 
مي گردد. س��پس، به یک کمیته ي چالش12 
مسئله ارجاع داده مي ش��ود. این تیِم چالش، 
ش��امل اف��راد متخصص آن حوزه مي باش��د 
که ب��راي بررس��ي و کاوش گام هاي بعدي 
راه حل ه��اي پیش��نهاد ش��ده را ب��ا پیش��نهاد 
دهندگان به بح��ث مي گذارن��د. این تعامل 

ش��امل فعالیت ه��اي مرب��وط ب��ه توس��عه و 
پیاده س��ازي راه حل ه��اي پیش��نهادي و نیز، 
به منظ��ور بهب��ود عملیات مذکور مي باش��د. 
چالش ها بر اس��اس یک رویه ي منظم اعالن 
خواهند شد و به طور معمول، طي 6 تا 12 هفته 
در کمیته ها مطرح مي ش��وند. با اینکه مطالب 
ارسالي به طور مداوم بررسي مي گردند، نتایج 
نهایي، در انتهاي جلس��اِت کمیته به پیشنهاد 
 دهن��دگان اطالع رس��اني مي ش��وند. در این 
مرحله، از پیشنهاد دهندگان به منظور تعامل با 
تیم چالش جهت بررسي بیشتر جزئیات طرح 
پیشنهادیشان و براي ایجاد راه حل هاي بالقوه 
دعوت به عمل مي آی��د]20[. در این درگاه، 
به منظور آگاهي از چالش هاِي به روز ش��ده، 

از سامانه ي Linkedin استفاده مي شود. 
بهره گیري از اکوسیس��تم نوآوري باز13 در 
شرکت اس��تات اویل موجب بهبود عملکرد 
ش��کل گیري، اکتساب و توسعه و در نهایت، 
ب��ه اج��را درآم��دن فرآین��د پیش��نهاد براي 
چالش ه��اي پیش رو گردیده اس��ت. عوامل 
کلیدي موفقیت این سامانه بر اساس تشریح و 

اجراي سامانه ي استات اویل عبارتند از]19[:
 توجه به بحث توانمندس��ازهاي مالي در 

سامانه ي ارزیابي دروني14. 
 بهره  گی��ري از کمیته ه��اي تخصصي و 
به روز جهت بررس��ي چالش ها و راه حل هاي 

پیشنهادي. 
 درگاه اس��تات اویل، ن��وآورِي باز را بر 
محور نیاز و چالش هاي فناورانه ي پیش روي 

خود استوار نموده است. 
 بهره گی��ري نامح��دود از منابع داخلي و 

خارجي راه حل هاي پیشنهادي. 
و  کارشناس��ان  کارآفرین��ان،  ج��ذب   
نوآوران از صنای��ع مختلف جهت همکاري 

با شرکت استات اویل. 
 ب��ه روز ب��ودن چالش هاي پی��ش رو در 
س��امانه Linkedin و درگاه سایت شرکت 

به طور همزمان. 

 کوتاه س��ازي فرآیند شکل گیري ایده تا 
مرحله توسعه و اجرا. 

3- جمع بندي 
ش��رکت اس��تات اویل ب��ا بهره گی��ري از 
درگاه دریافت ای��ده، محرک هاي نویني را 
براي راه حل ه��ا و چالش هاي خود به ارمغان 
م��ي آورد و نی��ز، با بی��ان نم��ودن چالش ها 
به منظ��ور یافت��ن ُش��رکاي ن��وآورِي بالقوه، 
رویکرد نوآورِي باز را به همراه دارد. شل در 
مقایسه با شرکت استات اویل از یک سامانه ي 
تحول آفرینان استفاده مي کند که این سامانه،  
بازاریابي ایده هاي خارج از سازمان در حوزه 
انرژي را با تکیه بر ابزار شبکه هاي اجتماعي 
و ی��ا نرم افزاره��اي ارتباط��ي، جمع آوري و 
توزیع ، امکان پذیر مي س��ازد. شرکت شل با 
این کار، سعي در ایجاد شبکه اي از شرکاي 

بالقوه تجاري دارد.
فرآین��د نوآوري باز در ش��رکت  ش��ل و 
اس��تات اویل را مي ت��وان از منظ��ر فرآیندي 

مورد بررسي قرار داد)جدول-1(. 
این مقایس��ه بدین صورت است که فرآیند 
نوآوري باِز اس��تات اویل بر اس��اس تش��ریح 
چال��ش آغاز ش��ده ول��ي این فرآین��د براي 
شرکت ش��ل بر مبناي تقاضاي موجود نبوده 
و به دنبال ایجاد نوآوري از طریق جمع آوري 
ایده ها و شناس��ایي ش��رکاي تج��اري بالقوه 
است. در شرکت استات اویل بر اساس چالِش 
پیش رو، کمیته هاي تخصصي تشکیل شده و 
ایده هاي پیشنهادي را بررسي مي نمایند، اما در 
ش��رکت شل، براي ارزیابي و غرباِل ایده هاي 
دریافتي و تش��ریح دیدگاه مشتریان، از یک 
کارگروه ش��امل 3 نفر عضو ثاب��ِت ارزیابي 
داخل��ي ش��رکت و حداقل 3 نف��ر غیرعضو 
استفاده مي شود. با نگاه اجمالي به فرآیندهاي 
دریافت ایده تا توسعه و پیاده سازي، مي توان 
گفت، این فرآیند براي ش��رکت استات اویل 
از گام هاي کمتري برخ��وردار بوده و داراي 
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خصیصه ي کوتاه سازي مي باشد. جالب توجه 
است که مباحث مالي در فرآیند هاي نوآورِي 
ب��از در هر دو ش��رکت مورد توجه اس��ت، با 
این تفاوت که بحث توانمندس��ازِي مالي در 
ش��رکت اس��تات اویل از طریق یک سامانه ي 
ارزیاب��ي درون��ي)STI( ص��ورت مي گیرد، 
ولي در ش��رکت ش��ل، این مبح��ث در گام 
پیاده سازي و به صورت مرحله به مرحله انجام 
پذیرفته و بودجه به صاح��ب ایده اختصاص 
داده مي ش��ود. در پایان، مي توان اینگونه بیان 
کرد ک��ه علي رغ��م وج��ود تفاوت هایي در 
پیاده سازي فرآیند نوآوري باز، هر دو شرکت 

داراي روند کلي یکس��اني ب��وده و تفاوت ها 
بیشتر بر اساس ماهیت دریافت ایده یا چالش  
پیش رو براي شرکت هاي مذکور خواهد بود. 

4- پیشنهاد براي مطالعات آتي
محقق��ان نی��ز می توانند از ای��ن مطالعات 
به منظ��ور طراح��ي و پیاده س��ازي رویک��رد 
ن��وآوري بهره برند و با توج��ه به پارامترهاي 
متغیره��اي  نی��ز  و  کار  و  محیط��ِي کس��ب 
درون س��ازماني، مدل جدی��دي را با الزامات 
بوم��ي س��ازمان مربوطه توس��عه دهند. بدین 
منظ��ور، ابت��دا بای��د ب��راي اس��تقرار چنین 

سامانه اي، عوامل کلیدي موفقیت یا شکسِت 
آن پیش بیني شده، با توجه به آن عوامل، مدل 
بومي شده اي را براي اتخاذ رویکرد نوآوري 
ب��از ارائه نم��ود. با توجه به بررس��ي صورت 
گرفته در خصوص ماهیت اس��تفاده از چنین 
ابزاري، پیش��نهاد مي ش��ود پیاده سازي چنین 
س��امانه اي در مراکز پژوهش��ي و آموزش��ي 
صنع��ت نف��ت و گاز براي مثال پژوهش��گاه 
صنعت نفت توس��عه و به اج��را درآید. قابل 
ذکر اس��ت که چنین سامانه اي مي تواند منابع 
قابل توجهي از ایده ه��ا و فناوري هاي صنایع 

مختلف را براي این مرکز فراهم آورد. 
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