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در سال های اخیر با توجه به چالش های متعدد حوزه ی باالدستی صنعت نفت 
و وقوع پدیده ی بن بســت منابع هیدروکربنی متعارف، بازیگران پیشــتاز این 
حوزه به دنبال راه های مختلف و متنوع برای ارتقای ســطح فناوری و تسریع 
نــوآوری در این حــوزه بوده اند. یکی از این راه ها، افزایش نقش و مشــارکت 
متقابــل بازیگران مختلف )عرضه کنندگان و تقاضاکنندگان( فناوری در انجام 
نوآوری می باشــد، چراکه امروزه به دلیل فراگیر شدن موضوع نوآوری، نقش 
همکارانه ی شرکت های اســتقراریافته ی بزرگ1 در مدیریت نوآوری افزایش 
یافته اســت.]1[ عالوه بر این، نتایج تحقیقات اخیر نشان می دهد که تمرکز 
مشارکت شــرکت های اســتقراریافته ی بزرگ در نوآوری از فرآیند مدیریت 
نــوآوری فراتر رفته و حتی به مشــارکت در خلق ارزش و نوآوری در حوزه ی 
باالدستی صنعت نفت منجر شده است که از آن تحت عنوان نوآوری مشترک2 
نام برده می شــود. به عنوان مثال می توان شــکل گیری پایگاه ها و تاالرهای 
گفتگوی آنالین نوآوری در حوزه ی باالدستی صنعت نفت و افزایش مشارکت 

شرکت های استقراریافته ی بزرگ در آنها، افزایش به اشتراک گذاری ایده های 
نوآورانــه برای بهبود خدمات، افزایش کمک و مشــارکت داوطلبانه ی افراد و 
شــرکت های درگیر موضوعات مرتبط از سراسر جهان برای انجام فعالیت های 
پژوهشــی و تولید راهکارهای فناورانه ی جدید بــرای چالش های اختصاصی 
حوزه ی باالدستی صنعت نفت را  نام برد.]2و3[ در نوآوری مشترک، اعتقاد بر 
آن است که ارزشی که پیشتر توسط بازیگران نوآور )استارت آپ های فناورانه( 
ایجاد و به صورت یک طرفه به شرکت های استقراریافته ی بزرگ ارائه می شود، 
امروزه باید توســط شرکت های اســتقراریافته ی بزرگ با یکدیگر و به صورت 
دوطرفه از طریق تعامل نزدیک بین بازیگران نوآور )استارت آپ های فناورانه( 
و شرکت های استقراریافته ی بزرگ به وجود آید. به همین دلیل نوع جدیدی 
از مدل های کســب وکار تحت عنوان کســب وکارهای پلتفرمی برای بازیگران 
اســتقراریافته ی بزرگ در حوزه ی باالدســتی صنعت نفت توسعه یافته است 
که هدف آنها فراهم کردن پلتفرم یا بســتری برای تعامل و اشــتراک بین دو 

صنعتي  مديريت  دکتري  بندريان*،  رضا 

با توجه به ظهور اســتارت آپ های فناورانه در حوزه ی باالدســتی صنعت نفت و چالش های اختصاصی آنها در 
اثبات و تجاری سازی دستاوردهای فناورانه ی خود، مشارکت شرکت های استقراریافته ی بزرگ این صنعت برای 
کمک به شــکل گیری و رشد شرکت های استارت آپ بســیار بااهمیت است. یکی از اقداماتی که به طور خاص 
برای تسریع و ارتقای نرخ نوآوری در حوزه ی باالدستی صنعت نفت موردنیاز است، نوآوری مشترک شرکت های 

استقراریافته ی بزرگ با استارت آپ های فناورانه در چارچوب پلتفرم های چندوجهی است.
شــرکت های استقراریافته ی بزرگ به منظور افزایش ظرفیت خود برای مشارکت با استارت آپ های فناورانه در 
فعالیت های نوآوری مشترک باید در راستای شکل دادن پلتفرم های چندوجهی تالش کنند که در برگیرنده ی 
بازیگران مختلف بوده و بستری برای حضور آنها در کنار هم باشد. بر این اساس امروزه پلتفرم های چندوجهی 

متعددی به منظور نوآوری مشترک در حوزه ی باالدستی صنعت نفت جهان ایجاد شده اند.
در این مقاله به تبیین نقش نوآوری مشــترک شــرکت های استقراریافته ی بزرگ و استارت آپ های فناورانه در 
چارچوب پلتفرم های چندوجهی به عنوان راهکاری برای تســریع و ارتقای نرخ نوآوری در حوزه ی باالدســتی 
صنعت نفت پرداخته شده و عوامل موثر بر تمایل شرکت های استقراریافته ی بزرگ برای شکل دادن و مشارکت 
در پلتفرم های چندوجهی به منظور نوآوری مشــترک تشــریح می شود. سپس اشاراتی برای حوزه ی باالدستی 
صنعــت نفت ایران در خصوص ایجاد پلتفرم های چندوجهی و اقدام به نوآوری مشــترک با اســتارت آپ های 

فناورانه ارائه شده و در نهایت به نتیجه گیری پرداخته می شود. 
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مباحث ویژه

وجه شرکت های استقراریافته ی بزرگ و وجه بازیگران نوآور )استارت آپ های 
فناورانه( با هدف ایجاد نوآوری به صورت مشــترک و نظام مند است.]4[ برای 
این منظور نیاز اســت شرکت های اســتقراریافته ی بزرگ توانایی های الزم از 
جمله قابلیت ارزیابی اطالعات بازیگران نوآور )استارت آپ های فناورانه( و سایر 

شرکت های استقراریافته ی بزرگ و ارائه ی بازخورد را داشته باشند.]5و6[
در مطالعــات قبلی به موضوع نوآوری مشــترک از طریــق ایجاد پلتفرم های 
چندوجهی توســط شرکت های استقراریافته ی بزرگ به عنوان راهکاری برای 
ایجاد یک اکوسیســتم نوآوری پرجنب وجوش در حوزه ی باالدســتی صنعت 
نفت به منظور افزایش حضور اســتارت آپ های فناورانــه در این حوزه کمتر 

پرداخته شده است. 
از ایــن رو، در این مطالعــه به تبیین نقش نوآوری مشــترک شــرکت های 
اســتقراریافته ی بزرگ و اســتارت آپ های فناورانــه در چارچوب پلتفرم های 
چندوجهی به عنوان راهکاری برای تســریع و ارتقای نرخ نوآوری در حوزه ی 
باالدســتی صنعت نفت پرداخته می شــود و به بحث در خصوص عوامل موثر 
بر تمایل شــرکت های اســتقراریافته ی بزرگ برای شــکل دادن و مشارکت 
در پلتفرم هــای چندوجهی به منظور نوآوری مشــترک پرداخته می شــود. 
سپس اشــاراتی برای حوزه ی باالدستی صنعت نفت ایران در خصوص ایجاد 
پلتفرم های چندوجهی و اقدام به نوآوری مشــترک با استارت آپ های فناورانه 

ارائه می شود و در نهایت به نتیجه گیری پرداخته می شود. 

1- حضور استارت آپ های فناورانه در حوزه ی باالدستی صنعت نفت 
و چالش اصلی آنها

حوزه ی باالدستی صنعت نفت دچار بن بست منابع هیدروکربنی سهل الحصول 
و متعارف شــده اســت و راه برون رفت از این بن بســت، نوآوری فناورانه به 
 خصوص نوآوری های رادیکالی است. بررسی رفتار شرکت های استقراریافته ی 
بزرگ نفت و گاز در زمینه ی نوآوری نشــان می دهد که این شرکت ها بیشتر 
نوآوری تدریجی انجام می دهند و ماموریت نوآوری رادیکالی در فناوری را به 

شرکت های استارت آپی واگذار کرده اند. 
بنابراین صنعت نفت نیازمند شــکل گیری و ظهور بازیگران جدیدی است 
که با ماهیت استارت آپی شــروع کنند و به صورت مستقل ادامه ی حیات 
دهند و رشــد و تکامل یابند و بالغ شــوند. به عبارت دیگر، تحقق نوآوری 
فناورانه ی رادیکالی از طریق شــرکت های استارت آپ نیازمند شکل گیری 
شرکت های اســتارت آپ مستقلی اســت که نوآوری فناورانه را به صورت 

کنند.  دنبال  همیشگی 
بنابرایــن الزمه ی تحقق ماموریــت مورد انتظار از اســتارت آپ های فناورانه 
در حوزه ی باالدســتی صنعت نفــت در خروج این حوزه از بن بســت منابع 

هیدروکربنی سهل الحصول و متعارف، تغییر نقش استارت آپ های فناورانه از 
ارائه دهنده ی فناوری3 نوآورانه به ارائه دهنده ی خدمت4 بر مبنای فناوری های 
نوآورانه ی خود )به شــرکت های اســتقراریافته ی بزرگ نفــت و گاز( و بقای 
مستقل آنها به عنوان بنگاه نوآور در حوزه ی باالدستی صنعت نفت است.]۷[

شرکت های استارت آپ که بر مبنای توسعه ی فناوری های نوآورانه در حوزه ی 
باالدستی صنعت نفت شکل می گیرند و فعالیت می کنند، با چالش های جدی 

در بهره مندی از منافع نوآوری های خود روبرو هستند. 
وجود شرکت های استقراریافته ی بزرگ در این صنعت که منابع مکمل را در 
اختیار دارند و مســیر تجاری ســازی نوآوری های فناورانه ی محوری از درون 
این شــرکت ها عبور می کند را می توان مهم ترین چالش این صنعت به منظور 

بهره مندی استارت آپ ها از منافع نوآوری های خود دانست.]8[ 
به دلیل اینکه نظام مالکیت فکری در حوزه ی باالدســتی صنعت نفت ضعیف 
بوده و دارایی های مکمل در اختیار شــرکت های استقراریافته ی بزرگ است، 
بیشترین سود حاصل از نوآوری فناورانه نصیب مصرف کننده ی نوآوری که در 
این صنعت شرکت های اســتقراریافته ی حوزه ی نفت و گاز هستند، می شود. 
بنابراین اســتارت آپ های فناورانه در این محیط نمی توانند تجاری سازی را به 

 خوبی پیاده سازی و از اسرار تجاری خود محافظت کنند. 
در نتیجه اســتارت آپ های حوزه ی باالدســتی صنعت نفت از منافع نوآوری 
خود بهره مند نمی  شــوند و باعث می شــود ســایر کارآفرینان استارت آپی 
تمایلی برای ورود به این عرصه نداشــته باشــند و این در حالی اســت که 
امیدهای باالیی به استارت آپ های فناورانه برای خروج این صنعت از بحران 

وجود دارد.]9[
بر این اساس با وجود آن که ادامه ی فعالیت شرکت های استارت آپ به صورت 
مســتقل برای حوزه ی باالدســتی صنعت نفت یک الزام راهبردی است، اما 
وجود شــرایط گفته شده در حوزه ی باالدســتی صنعت نفت، باعث شده که 
شــرکت های استارت آپ یا توسط شرکت های اســتقراریافته ی بزرگ صنعت 
هضم و ادغام شــوند و یا به شــرکت های اســتارت آپ وابسته به شرکت های 

استقراریافته ی بزرگ تبدیل شوند. 
در نتیجــه، در حال حاضر تعداد اســتارت آپ های فناورانــه برای ایجاد یک 
اکوسیســتم نوآوری پرجنب وجوش در حوزه ی باالدستی صنعت نفت بسیار 
اندک است و باید راهکارهایی برای افزایش انگیزه ی استارت آپ ها برای ورود 

به حوزه ی باالدستی صنعت نفت تدوین و اجرا کرد. 
در این راســتا یک پیشــنهاد اولیه برای امکان بقای مستقل استارت آپ های 
فناورانه در حوزه ی باالدســتی صنعت نفت و جذاب کــردن این حوزه برای 
استارت آپ ها و کارآفرینان، این اســت که شرکت های استقراریافته ی بزرگ 
نفــت و گاز از طریــق ایجاد پلتفرم های چندوجهی بســتری بــرای نوآوری 

مشترک با استارت آپ های فناورانه فراهم آورند.]8[
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2- پلتفرم های چندوجهی نوآوری مشترک 
معنای تحت اللفظی از واژه ی خلق مشــترک در ادبیات بیانگر تولید یا ایجاد5 
چیزی با همکاری هم6 اســت.]10[ اما نوآوری مشــترک، بــه عنوان یکی از 
اشکال خلق مشترک ارزش، بیانگر همکاری بین مشتریان و نوآوران به منظور 
ایجاد نوآوری در محصول و خدمات می باشد. به عبارت دیگر، نوآوری مشترک 
فرآینــد ایجاد تغییرات و افزودن در چیزی اســت که ارزش جدیدی را برای 

مشتری به ارمغان می آورد.]11و12[
برای ایجاد نوآوری مشــترک نیاز به پلتفرم های چندوجهی اختصاصی است تا 
هسته ی اصلی پلتفرم بتواند همکاری نزدیک و خلق مشترک با ذینفعان و اصول 
همگرایی ایده ها را پشــتیبانی کند. پلتفرم های چندوجهی نوآوری مشــترک، 
شــبیه به آزمایشگاه های واقعی۷ هستند که در آن مشتریان، طراحی و نوآوری 
محصــوالت و خدمات را بر اســاس نیازهای خاص خود پیشــنهاد می دهند و 
این پلتفرم ها منجر به افزایش رضایت و ایجاد تجربه ی جدید برای مشــتریان 
می شــوند. پلتفرم های چندوجهی نوآوری مشــترک در حال تغییر استراتژی 

نوآوری از "نوآوری برای مشتری" به "نوآوری با مشتری" هستند.]13و14[
ایــن نوع پلتفرم ها دو یا چنــد گروه مجزا و در عین حال به هم وابســته از 
توســعه دهندگان و بهره برداران )مشتریان( نوآوری را دور هم جمع می کنند. 
چنین پلتفرم هایی تنها در صورتی برای یک گروه از بازیگران ارزشمند است که 
سایر بازیگران و کاربران نیز حضور داشته باشند. هدف این پلتفرم ها استفاده ی 
حداکثری از ظرفیت تعاملی حداقل دو گروه بازیگر )توسعه دهنده ـ مشــتری( 
اســت و از این رو از مقیاس پذیری باالیی برای در بر گرفتن ســایر بازیگران و 

نقش آفرینان در تحقق نوآوری برخوردار هستند.]3[

و  بزرگ  نــوآوری مشــترک شــرکت های اســتقراریافته ی   -3
استارت آپ های فناورانه در حوزه ی باالدستی صنعت نفت 

خلق مشترک8 یکی از اشکال درگیر کردن شرکت های استقراریافته ی بزرگ 
حوزه ی باالدستی صنعت نفت در فرآیند نوآوری است. خلق مشترک نوآوری، 
امروزه با توجه به ظهور استارت آپ های فناورانه در حوزه ی باالدستی صنعت 
نفت و چالش هــای اختصاصی آنها به یک ضرورت اســتراتژیک برای تحقق 
نوآوری )به خصوص نوآوری های بنیادی( در حوزه ی باالدســتی صنعت نفت 
تبدیل شده است، چراکه با کاهش بیش از پیش منابع هیدروکربنی متعارف و 
تشدید فضای رقابت مبتنی بر فناوری و نوآوری در حوزه ی باالدستی صنعت 
نفت، شرکت های اســتقراریافته ی بزرگ امروزه باید نقش فعال تری در روند 
به کارگیری نوآوری و تعامل با اســتارت آپ های فناورانه ایفا کنند. آنها باید از 
طریق خلق مشــترک نوآوری برای خود هویت ایجاد کنند، نظرات خالقانه ی 
خود را بیان کنند، با دیگر شــرکت های استقراریافته ی بزرگ همکاری کنند 

و از ایجــاد تجربه های منحصربه فرد و فراهم کننــده ی مزیت رقابتی فناورانه 
منفعت به دست آورند.]۷و15[

امروزه شرکت های اســتقراریافته ی بزرگ می خواهند با مشارکت در مباحث 
مربوط به تدوین راه حل های فناورانه، ریســک و منافع مترتب بر آن راه حل ها 
را درک کنند. دسترســی شــرکت های اســتقراریافته ی بزرگ به اطالعات 
)صرف نظــر از کیفیــت آن( از طرق مختلف افزایش یافته اســت و همچنین 
آنها انتظار شــفافیت بیشتری دارند. هر چند ارائه کنندگان فناوری و خدمات 
فناورانه ممکن اســت این را دوست نداشته باشند و پذیرش آن نیازمند زمان 
و تالش باشــد، اما با این حال، اســتارت آپ های فناورانه ی حوزه ی باالدستی 
صنعت نفت در حال حاضر دارای مشــتریان )کاربران( آگاه تر و هوشمندتری 
هستند که می خواهند در روند توســعه ی راهکارهای فناورانه، فعال تر باشند 
چراکه امروزه شــرکت های استقراریافته ی بزرگ به راه حل های فناورانه ای که 
در توسعه و تدوین آن مشارکت داشته باشند، بیشتر اعتماد داشته و راحت تر 
می پذیرند. برای شــرکت های استقراریافته ی بزرگ، تجربه ی خلق مشترک با 
استارت آپ های فناورانه یک روش حل مسئله است که باعث می شود شرایط 
خاص آن شرکت های اســتقراریافته ی بزرگ بیشــتر مورد توجه قرار گیرد. 
نوآوری مشترک در حوزه ی باالدستی صنعت نفت بیانگر نوعی همکاری است 
که در آن شرکت های استقراریافته ی بزرگ قادر به تاثیرگذاری بر روی نتایج، 

برنامه ها، روال ها، مشاوره ها یا تجویزها می باشند.]۷،1و16[

4- پلتفرم های چندوجهی نوآوری مشــترک در حوزه ی باالدستی 
صنعت نفت 

پلتفرم هــای چندوجهی به عنوان یک مدل کســب وکار جدید برای تســریع 
و تحقق نوآوری در حوزه ی باالدســتی صنعت نفت هســتند. استفاده از این 
پلتفرم ها توانســته اســت روند خلق نوآوری های جدیــد را افزایش داده و به 
همیــن دلیل امروزه به عنوان یک رویکــرد جدید در فرآیند نوآوری حوزه ی 

باالدستی صنعت نفت مورد بهره برداری قرار گرفته اند. 
شکل گیری پلتفرم های چندوجهی نوآوری در حوزه ی باالدستی صنعت نفت 
برای تغییر اســتراتژی نوآوری از "نوآوری برای شــرکت های استقراریافته ی 

بزرگ" به "نوآوری با شرکت های استقراریافته ی بزرگ" است.
شركت هاي استقراریافته ی بزرگ در نقش ایجادکننده ی پلتفرم چندوجهی، 
مجموعه ای از دارایی ها را که قابلیت ایجاد ارزش برای استارت آپ های فناورانه 
را دارند، فراهم می آورند. بر این اســاس، پلتفرم چندوجهی توصیف کننده ی 
گروهی از بازیگران مختلف اســت کــه با هدف بهره بــرداری از فرصت ها با 

یکدیگر همکاری می کنند. 
با ظهــور پارادایم پلتفرم های چندوجهی در حوزه ی باالدســتی صنعت نفت 
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مباحث ویژه

این امکان فراهم شــده اســت که نوآوری به صورت یک فرآیند بلندمدت در 
نظر گرفته شــود که با مبانــی و اصول اولیه ی فرآیند نــوآوری نیز مطابقت 
دارد. به عبارت دیگر، پشــتیبانی از موفقیت استارت آپ های فناورانه در برابر 
انواع چالش ها می تواند تا پایان عمر آنها ادامه داشــته و به صورت پیگیرانه و 
مســتمر و در طول زمان ادامه یابد. امــروزه پلتفرم های چندوجهی زیادی به 
منظور نوآوری مشترک در حوزه ی باالدستی صنعت نفت ایجاد شده اند که یا 
برای کشــف راه حل های فناورانه ی جدید بوده اند و یا برای به اشتراک گذاری 
ایده ها و تجارب نوآوران و شرکت های استقراریافته ی بزرگ در راستای ارائه ی 
خدمات بهتر برای پاسخ به چالش های شرکت های استقراریافته ی بزرگ همتا 

بوده است.]2[
بر این اســاس در حوزه ی باالدستی صنعت نفت، شركت هاي استقراریافته ی 
بزرگ، باید عالوه بر تالش در راســتای ایجاد پلتفرم های چندوجهی، اقدام به 
همگرا کردن اســتارت آپ ها و سایر بازیگران و جای دادن آنها در این پلتفرم 
بر مبنای حوزه های شایستگی آنها کنند و عالوه بر تمرکز بر روی خلق ارزش 
از طریق نوآوری مشــترک، به تسهیم این ارزش میان اعضای مشارکت کننده 

نیز بپردازند.]۷[
در این الگو، استارت آپ های فناورانه با توجه به اندازه ی کوچک خود هر چند 
به سایر اجزای اکوسیستم نوآوری وابسته اند اما مستقل هستند. این موضوع، 
آن چیزی اســت که به  عنوان فرصت برای استارت آپ ها به منظور بقا و تداوم 
حرکت مســتقل به  حساب می آید. رویکرد اکوسیســتمی به موضوع نوآوری 
در حوزه ی باالدســتی صنعت نفت و ایفای نقش پلتفرم توســط شركت هاي 
استقراریافته ی بزرگ، باعث گسترش ظهور استارت آپ های فناورانه ی جدید 

در حوزه ی باالدستی صنعت نفت خواهد شد.
اما سوال این است که چگونه می توان شرکت های استقراریافته ی بزرگ را به 
منظور افزایش ظرفیت آنها برای مشــارکت در فعالیت های نوآوری مشترک 
ترغیــب کرد؟ جواب این ســوال نیازمنــد یافتن شــیوه و چگونگی افزایش 
توانمندی ها و انگیزه و ایجاد نگرش مثبت در شــرکت های اســتقراریافته ی 
بزرگ حوزه ی باالدستی صنعت نفت برای مشارکت در پلتفرم های چندوجهی 

نوآوری به منظور خلق نوآوری های جدید مشترک است.

5- عوامل موثر بر تمایل شــرکت  های استقراریافته ی بزرگ حوزه ی 
باالدســتی صنعت نفت به نوآوری مشترک در چارچوب پلتفرم های 

چندوجهی
پلتفرم هــای چندوجهی در حوزه ی باالدســتی صنعت نفت بــرای نوآوری 
مشــترک می باشد، اما سوال این اســت که چه عواملی می تواند شرکت  های 
اســتقراریافته ی بزرگ در حوزه ی باالدستی صنعت نفت را ترغیب کند تا به 
عنوان یک پلتفرم چندوجهی برای حضور در عرصه ی نوآوری و انجام نوآوری 

مشترک با استارت آپ های فناورانه ایفای نقش کنند.
از دیدگاه تحلیلی، هر رفتار تحت تاثیر سه عامل انگیزه، توانایی و فرصت است. 
به عبارت دیگر، یک رفتار مشــخص ناشی از سه عامل انگیزه برای آن رفتار، 
مهارت ها و توانمندی های الزم برای آن رفتار و فرصت های زمینه ای و موقعیتی 
مربوط به عملکرد آن می باشــد.]1۷[ از این منطق می توان برای درک رفتار 
شرکت های استقراریافته ی بزرگ در حوزه ی باالدستی صنعت نفت به منظور 
شناســایی عواملی که باعث تمایل آنها به شکل  دادن پلتفرم های چندوجهی 
و افزایش مشــارکت آنها در این نوع پلتفرم ها به منظور خلق مشترک نوآوری 

می شود نیز استفاده کرد.
انگیزه

به طــور کلی کیفیــت مشــارکت شــرکت های اســتقراریافته ی بزرگ در 
فعالیت های نوآوری بســتگی به درک آنها از مزایای مســتقیم قابل توجه و یا 
غیرمســتقیم قابل جبران دارد. انگیزه ی شرکت های استقراریافته ی بزرگ به 
مشارکت در نوآوری به دلیل رابطه ی مستقیم آن با پتانسیل ارزش و تجربیات 

موفقیت آمیز گذشته است. 
به طــور کلــی دو دســته از انگیزه های درونــی و بیرونــی می توانند برای 
تصمیم گیری شرکت های استقراریافته ی بزرگ برای مشارکت در فعالیت های 
نوآوری مشــترک اهمیت داشــته باشند و اکثر شــرکت های استقراریافته ی 
بزرگ به وســیله ی ترکیبی از انگیزه های درونی و انگیزه های بیرونی ـ درونی 
)یادگیــری، شــهرت( و انگیزه های کامال بیرونی )منافــع مالی و فرصت های 

کسب وکار جدید( برای نوآوری برانگیخته می شوند.]18[
توانایی

بازیگرانی که در پروژه های نوآوری مشترک فعالیت می کنند، نیازمند داشتن 
برخی از توانمندی ها مانند به کارگیری تکنیک ها، مهارت های مالی و بازاریابی 
هســتند. بهترین روش برای نوآوری مشــترِک موفق و بــرای جلوگیری از 
ناامیدی در آینده، پر کردن شکاف توانمندی ها، قبل از آغاز مشارکت در یک 

نوآوری است.]19[
فرصت های محیطی9

فرصت هــای نامناســب، اغلب زمانی مشــاهده می شــوند که شــرکت های 
استقراریافته ی بزرگ می خواهند در راســتای به کارگیری یک نوآوری اقدام 
کننــد اما نمی توانند این کار را به دلیل شــرایط محیطی انجام دهند. وجود 
دسترســی به پلتفرم های چندوجهــی می تواند به عنوان یــک فرصت برای 

همکاری های مشترک در نظر گرفته شود. 
همچنیــن دسترســی به نوآوری مشــترک در چارچوب ایجــاد یک پلتفرم 
چندوجهــی نیــز می تواند به عنوان یک فرصت باشــد. عالوه بــر این، عدم 
محدودیت زمانی و مکانی برای مشــارکت در نــوآوری نیز می تواند به عنوان 

فرصت در نظر گرفته شود.]19[
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6-  اشاراتی برای حوزه ی باالدستی صنعت نفت ایران
صنعت نفت به عنوان یکی از کلیدی ترین صنایع کشــور و حوزه ی باالدستی 
صنایع نفــت و گاز به عنوان نقطه ی آغازین و قلــب تپنده ی این صنعت در 
اقتصاد و برنامه های توســعه ای کشــور از جایگاه ویژه ای برخوردار اســت. با 
توجه به اهمیت حوزه ی باالدســتی صنعت نفت در دستیابی به اهداف سند 
چشم انداز 1404 و برنامه های اقتصادی و توسعه ای کشور، ارتقای توان رقابتی 

این حوزه از اهمیت بسزایی برخوردار است. 
با توجه به نقش مهم نوآوری فناورانه در ارتقاي رقابت پذيري شركت هاي فعال 
در حوزه ی باالدســتی صنعت جهاني نفت، بازيگران فعال در این حوزه برای 
بقاي رقابت پذير خود، نیازمند حضور جدی در حیطه ی فناوری و ایفای نقش 
موثر و فعال در زمینه ی نوآوری در آن هســتند و بازیگران حوزه ی باالدستی 

صنعت نفت ایران نیز از این قاعده مستثنی نیستند.
علی رغم نقــش مهم ایران در بازار جهانی نفــت و گاز و علی رغم مزیت های 
مهم حوزه ی باالدســتی صنعت نفت ایران و ســایر مزیت های کشور، سهم و 
نقش ایران از بازار و کســب وکار جهانی صنعت نفت متناســب با مزیت های 
نســبی آن نیست. بررسی ها نشان می دهد عمده ی راهبردهای توسعه ی ادوار 
گذشــته ی حوزه ی باالدستی صنعت نفت بر بهره برداری از منابع استوار بوده 
و به توسعه بر مبنای فناوری کمتر توجه شده است که پیامد آن بروز شکاف 
فناورانه ی قابل مالحظه بین حوزه ی باالدســتی صنعت نفت ایران با بازیگران 
اصلی و عدم رقابت پذیری این صنعت در عرصه ی کســب وکار بین المللی بوده 
است. وابستگی به فناوری خارجی و عدم توجه جدی به فعالیت های نوآورانه، 
باعث شــده این صنعــت عمدتا در حد بهره برداری از فنــاوری وارداتی باقی 
بماند و به مرحله ی نوآوری نرسد. در چنین شرایطی توسعه ی پویای حوزه ی 
باالدســتی صنعت نفت و ارتقای رقابت پذیری آن به منظور ایفای نقشی موثر 
در کســب وکار جهانی حوزه ی باالدستی صنعت نفت، نیازمند تغییر رویکرد و 

راهبرد توسعه ی این صنعت به توسعه ی مبتنی بر فناوری است.
توســعه ی مبتنی بر فناوری نیازمند فراهم کردن زیرســاخت های موردنیاز 
برای ایجاد توانمندی های فناورانه اســت. در این راســتا با توجه به تحوالت 
به وقوع پیوســته در رژیم فناورانه ی حوزه ی باالدســتی صنعت نفت جهان، 
اســتارت آپ های فناورانه در حال تبدیل شدن به بازیگران اصلی برای نوآوری 
در این حوزه هســتند و چشم انداز مثبتی از نقش آفرینی آنها در ارتقای توان 
فناورانه ی حوزه ی باالدستی صنعت نفت از طریق نوآوری های رادیکال متصور 
اســت. در واقع با وجود آن كه استارت آپ های فناورانه در اولين مراحل ظهور 
خود هســتند ولي باور جدي وجــود دارد مبني بر اينكــه آينده ي حوزه ی 

باالدستی صنعت نفت توسط آنها تعريف خواهد شد. 
در راســتای این دیدگاه، یکی از اقدامات بســیار بااهمیــت به منظور ارتقای 
توانمندی فناورانه ی شــرکت های اســتقراریافته ی بزرگ کشــور در حوزه ی 

باالدســتی صنعت نفت )از جمله شــرکت ملی نفت(، کمک به شــکل گیری 
اکوسیستم نوآوری و رشد شرکت های استارت آپ است. 

با توجه به نقش و اهمیت استارت آپ ها در عرصه ی اقتصادی، جهت گیری های 
خوبی در راســتای ایجاد ظرفیت های الزم به منظور توسعه و پشتیبانی آنها 
در کشــور انجام شده است و موضوع اســتارت آپ ها به یک موضوع جدی در 
ایران تبدیل شــده است و نهادهای مختلفی در کشور از جمله معاونت علمی 
و فناوری ریاســت جمهوری، صندوق نوآوری و شکوفایی و... بر توسعه ی این 
حوزه متمرکز شده اند. صنعت نفت کشور نیز از این قاعده مستثنی نبوده و به 
طور خاص با تاســیس شورای شرکت های دانش بنیان و برخی اقدامات دیگر 

تالش کرده است به توسعه و حمایت از فعالیت استارت آپ ها توجه کند. 
علی رغــم اینکه موضوع اســتارت آپ های فناورانه در داخل کشــور و به طور 
خاص در صنعت نفت به رســمیت شناخته شده و مورد حمایت قرار می گیرد 
اما فعالیت خاصی در راســتای نوآوری مشــترک و شــکل دادن پلتفرم های 
چندوجهی در حوزه ی باالدستی صنعت نفت از سوی بازیگران استقراریافته ی 
بزرگ این حوزه مشــاهده نمی شــود. هر چند وزارت نفت با تاسیس شورای 
شرکت های دانش بنیان تالش کرده است به این حوزه توجه کند اما بازیگران 
اســتقراریافته ی بزرگ صنعــت نفت ایران همچنان به دنبــال بهره مندی از 
خدمات نهایی )تثبیت شده( استارت آپ های فناورانه هستند و کمتر تمایل به 
کمک به آنها از طریق شکل دادن پلتفرم های چند وجهی و یا حتی مشارکت 

با آنها در انجام نوآوری مشترک دارند.
در این راســتا با توجه به محدویت های شرکت ملی نفت ایران، هلدینگ های 
فعال در حوزه ی باالدستی صنعت نفت شامل گسترش انرژی پاسارگاد، نفت 
و گاز تدبیــر، نفــت و گاز رضوی، نفــت و گاز قرارگاه ســازندگی خاتم، دانا 
انرژی، انرژی گستر سینا، ســایر شرکت های اکتشاف و تولید و... می توانند به 
عنوان شــرکت های اســتقراریافته ی بزرگ به صورت انفرادی و یا به صورت 
کنسرســیومی، متولی ایجاد پلتفرم های چندوجهی برای مشارکت در نوآوری 

با استارت آپ های فناورانه باشند.
بــا توجه به اینکــه عوامل متعددی همچون انگیزه هــا، توانایی ها و فرصت ها 
بــر روی تمایل شــرکت های اســتقراریافته ی بزرگ به نوآوری مشــترک با 
اســتارت آپ های فناورانه از طریق شــکل دادن پلتفرم هــای چندوجهی در 
حوزه ی باالدســتی صنعت نفت تاثیرگذار هســتند، باید در راســتای ایجاد 
این تمایل در شــرکت های استقراریافته ی بزرگ کشور در حوزه ی باالدستی 

صنعت نفت برنامه ریزی و اقدام کرد.
مهم ترین اقدام در این راســتا فعالیت های فرهنگی بــه منظور فراهم کردن 
زیرســاخت ادراکی دست اندرکاران و مدیران ارشد این شرکت ها برای گرایش 
به کســب وکار مبتنی بر فناوری و سپس اجرای الگوهای نوین نوآوری در این 

حوزه می باشد. 
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52

مباحث ویژه

با توجه به اینکه انگیزه و توانایی شــرکت های اســتقراریافته ی بزرگ بر روی 
تمایل این شرکت ها به نوآوری مشترک با استارت آپ های فناورانه در چارچوب 
پلتفرم های چندوجهی تاثیرگذار اســت باید در راستای ایجاد انگیزه و توانایی 
برای شــرکت های استقراریافته ی بزرگ کشــور در حوزه ی باالدستی صنعت 
نفت برنامه ریزی و اقدامات مشخصی را تعریف کرد. از آنجایی که فرصت های 
محیطــی نقش مهمی در تبدیل تمایل شــرکت های اســتقراریافته ی بزرگ 
به نوآوری مشــترک در چارچوب پلتفرم های چندوجهی با اســتارت آپ های 
فناورانه به رفتار عملی دارد، وزارت نفت باید سیاســت ها و شرایط الزم برای 
شــکل گیری محیط مناســب دارای فرصت های معنی دار را به منظور ترغیب 

شرکت های استقرار یافته ی بزرگ فراهم کند. 

نتیجه گیری و پیشنهادها
فناوری و نوآوری برای حوزه ی باالدســتی صنعت نفت حیاتی هستند، چراکه 
همــواره تغییردهنده ی قواعد بــازی در عرصه ی کســب وکار برای حوزه ی 
باالدستی صنعت نفت بوده اند. در حالی که فناوری و نوآوری حیاتی هستند، 
توسعه ی فناوری های جدید در صنعت نفت به شدت چالشی است و علت آن 
زمان های توســعه ی طوالنی، هزینه های باال و پیچیدگی زیاد و مقیاس بزرگ 
پروژه های نفت و گاز است. با وجود این چالش ها، شرکت های نفتی همچنان 
به دنبال فناوری هــای تغییردهنده ی قواعد بازی در عرصه ی کســب وکار و 
راه هــای بهتر برای توســعه ی منابع هیدروکربنی موجود بــه طور موثرتر به 

منظور کمک به سود پایین خود هستند.
بــا توجه به نیاز حوزه ی باالدســتی صنعت نفت برای بهره بــرداری از منابع 
با دسترســی دشــوار و نامتعارف به صورت هزینه ی اثربخــش، این صنعت 
نیازمند تســریع سرعت نوآوری و انتشار فناوری و افزایش ابداع و به کارگیری 
فناوری هــای جدید به خصوص از نوع رادیکال به منظور خروج از بحران بلوغ 

بهره برداری از منابع متعارف است.
با توجه به ظهور استارت آپ های فناورانه در حوزه ی باالدستی صنعت نفت و 
چالش های اختصاصی آنها در اثبات و تجاری ســازی دستاوردهای فناورانه ی 

خود، لزوم همکاری متقابل شرکت های استقراریافته ی بزرگ این صنعت برای 
کمک به شکل گیری اکوسیستم نوآوری و رشد شرکت های استارت آپ بسیار 
بااهمیت اســت. یکــی از اقداماتی که به طور خاص برای تســریع و ارتقای 
نرخ نــوآوری در حوزه ی باالدســتی صنعت نفت موردنیاز اســت، نوآوری 
مشترک شــرکت های استقراریافته ی بزرگ با اســتارت آپ های فناورانه در 
چارچوب پلتفرم های چندوجهی می باشــد. بر این اساس، امروزه پلتفرم های 
چندوجهی زیادی به منظور نوآوری مشــترک در حوزه ی باالدستی صنعت 

نفت ایجاد شده اند.
شــرکت های اســتقراریافته ی بزرگ بــه منظور افزایش ظرفیــت خود برای 
مشارکت با اســتارت آپ های فناورانه در فعالیت های نوآوری مشترک باید در 
راســتای شــکل دادن پلتفرم های چندوجهی تالش کنند که در بر گیرنده ی 

بازیگران مختلف بوده و بستری برای حضور آنها در کنار هم باشد.
همان طور که تحلیل شــد، انگیزه ها، توانایــی و فرصت های محیطی بر روی 
مشارکت شرکت های اســتقراریافته ی بزرگ با اســتارت آپ های فناورانه در 
فعالیت های نوآوری مشــترک تاثیر دارد. در این راستا پیشنهاداتی اجرایی به 
شرکت های اســتقراریافته ی بزرگ کشور برای توسعه ی فرهنگ و زیرساخت 

نوآوری مشترک با استارت آپ های فناورانه ارائه می شود:
 برگزاری دوره های آموزشــی برای مدیران ارشــد شرکت های بزرگ حوزه ی 
باالدستی صنعت نفت کشور به منظور آشنایی با کسب وکار مبتنی بر فناوری 

و آموزش مهارت های الزم در راستای آن 
 برگزاری دوره های آموزشی برای آموزش مهارت های الزم به استارت آپ های 
فناورانه به منظــور افزایش توانایی و مهارت آنها در اســتفاده از پلتفرم های 

چندوجهی 
 تبیین منافع حاصل از نوآوری مشــترک با اســتارت آپ ها برای شرکت های 

بزرگ حوزه ی باالدستی صنعت نفت کشور
 ترویج فرهنگ نوآوری مشترک با استارت آپ ها در شرکت های بزرگ حوزه ی 

باالدستی صنعت نفت کشور 
 تبییــن لزوم شــکل گیری و نحوه ی ایجــاد پلتفرم هــای چندوجهی برای 

شرکت های بزرگ حوزه ی باالدستی صنعت نفت کشور

پانویس هاپانویس ها
1. شرکت های استقراریافته ی بزرگ به عنوان بهره برداران دستاوردهای فناورانه و یا دریافت کنندگان خدمات فناورانه ی 
شــرکت های استارت آپ در حوزه ی باالدستی صنعت نفت هســتند که می توانند شامل شرکت های بهره  بردار )ملی و 

بین المللی(، شرکت های اکتشاف و تولید، شرکت های خدمات میادین نفتی بزرگ و... باشند.
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9. فرصت نشان دهنده ی فقدان محدودیت های موقعیتی یا عملیاتی برای انجام فعالیت است و یا به طور متناوب می تواند 
به عنوان میزان موفقیت در یک وضعیت برای رسیدن به یک نتیجه ی مطلوب مورد توجه قرار گیرد. فرصت را می توان 

از دیدگاه مثبت در دسترس بودن و از دیدگاه منفی موانع و محدودیت ها در نظر گرفت.]19[
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