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مباحث ویژه

شــیوه   های فعالیت  های نوآورانه در صنایع مختلف با یکدیگر تفاوت دارد. در 
برخــی از صنایع تعــداد زیادی از بنگاه ها نوآور هســتند و در برخی دیگر از 
صنایع، تعداد محدودی از بنگاه ها نوآور هســتند و سایر بنگاه های آن صنعت، 
از نوآوری هــای آن گــروه نوآور بهره بــرداری می کنند. در برخــی از صنایع 
بنگاه هــای کوچک و در برخی دیگر بنگاه هــای بزرگ فعالیت های نوآورانه را 

انجام می دهند.
به طور معمول در هریک از صنایع یک الگوی نوآوری خاص حاکم است و این 
به علت وجود تفاوت عمده بین صنایع در تاریخچه ی توســعه ی صنعتی آنها، 
در شایستگی ها و سازماندهی بخش های مختلف و در معماری و سیاست های 

نظام ملی و بخشی نوآوری خاص آنها می باشد. 
رژیم های فناورانه1 که شامل الزامات فناورانه و عوامل مرتبط با فناوری است 
نقش کلیدی در تعیین الگوی خــاص فعالیت های نوآورانه ی صنایع مختلف 
یــا حوزه های فناورانه ی مرتبط با آنها ایفا می کنند و در میان محدودیت های 
عمده که توســط رژیم های فناورانه مشــخص شده اســت، عوامل اقتصادی 

صنعت باعــث اختالف در میان صنایع در الگــوی فعالیت های نوآورانه برای 
حوزه  های فناورانه ی خاص می شــود. از دیــدگاه تئوریک نیز صنایع مختلف 
داراي رژيم هــای فناورانه ی متفاوتي هســتند و هر بخــش )صنعت( با رژيم 

فناورانه ی خاص خود از بخش هاي ديگر متمايز مي شود.]1[ 
صنعت نفت به عنوان یک صنعت بالغ، ســرمایه بر و دانش محور دارای رژیم 
فناورانــه ی متفاوت و اختصاصی خود اســت. با توجه به هزینه های بســیار 
باالی فعالیت های توســعه ی فنــاوری در حوزه ی باالدســتی صنعت نفت، 
موفقیت شرکت ها برای حضور در عرصه ی فناوری این صنعت نیازمند درک 
صحیح از فضای کســب وکار فناورانه و رژیم فناورانه ی حوزه ی باالدســتی 

صنعت نفت است. 
با علــم به اين موضوع، پرداختــن به مطالعه ی تفاوت هــا و تمايزهای ميان 
ویژگی های مختلف رژیم فناورانه ی حوزه ی باالدســتی صنعت نفت با ســایر 

صنايع از اهميت بااليي برخوردار است. زيرا:]2 و3[ 
 منبع و پويايي نوآوري در هر بخش صنعتي متفاوت است 

رضا بندریان*،  استادیار پژوهشي پژوهشگاه صنعت نفت 

صنایع مختلف با توجه به شرایط و ویژگی های خاص خود دارای رژیم های فناورانه ی متفاوت و اختصاصی خود 
هستند. این تفاوت در حوزه ی باالدستی صنعت نفت با توجه به ویژگی های خاص آن از سایر صنایع پررنگ تر 
اســت. بر این اساس مقاله ی حاضر به بررســی ابعاد رژيم فناورانه ی صنعت نفت با تمرکز بر حوزه ی باالدستی 
پرداخته اســت. به عالوه، به منظور پررنگ كردن تفاوت ميان رژيم فناورانه ی اين صنعت با ســایر صنايع به 
تشریح ویژگی های خاص کسب وکار حوزه ی باالدستی صنعت نفت و فعالیت های فناورانه در این حوزه پرداخته 

می شود.
بررســی ها نشــان می دهد که مهم ترین ویژگی های رژیم فناورانه ی حوزه ی باالدستی صنعت نفت عبارتند از: 
دوره ی عمر طوالني فناوری، ضرورت قابليت يكپارچه سازي فناوری ها، وابستگي به مسير و ويژگي انباشتي در 
پيشرفت هاي فناورانه، نرخ پايين نوآوري فناورانه )بنیادی(، زمان طوالنی و هزینه ی باالی توسعه، تجاری سازی 
و انتشار فناوری، مشاركت مشتريان در فرآيند نوآوري، حجم باالي ابداعات فناورانه ی تدریجی در يك فناوری 

به دلیل به کارگیری سفارشی فناوری در هر پروژه.
شواهد نشان می دهد که حوزه ی باالدستی صنعت نفت به عنوان يك صنعت دانش محور و سرمایه بر داراي رژيم 
فناورانه ی متفاوت و متمايزي نسبت به سایر صنايع است. اين يافته از آن جهت اهميت دارد كه اين تفاوت ها 
مي تواند بر الگوي يادگيري و همپايي فناورانه و پنجره هاي فرصت در اين صنعت تاثير چشمگيري داشته باشد. 

تبيين ابعاد رژیم فناورانه ی حوزه ی باالدستی صنعت نفت 
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 بــا آگاهي از رژيم فناورانه ی  هر صنعت مي توان به طور اثربخش به طراحي 
و تدوين سياســت هاي نوآوري در سطح كالن و راهبردهاي فناوري در سطح 

خرد اقدام کرد 
 از آنجايــي كه همپايــي فناورانه2 و نوآوري در ســطح صنعت رخ مي دهد، 
اقدامات الزم براي همپايي و نوآوري نيز به طور عميقي وابســته به شرايط و 

ويژگي هاي متفاوت هر صنعت است.
علي رغــم اينكــه بســياري از مطالعات پيشــين بــه بررســي ويژگي هاي 
متمايزكننده ی حوزه ی باالدســتی صنعت نفت از مناظر مختلف پرداخته اند، 
امــا تاكنون كمتر به مطالعه ی حوزه ی باالدســتی صنعت نفت از منظر رژيم 

فناورانه پرداخته شده است. 
بنابراين، اين مطالعه قصد دارد به شناســايي ابعــاد رژيم فناورانه ی حوزه ی 
باالدستی صنعت نفت بپردازد. در نتیجه سوال اصلي اين مطالعه عبارت است 

از: ويژگي هاي رژيم فناورانه ی حوزه ی باالدستی صنعت نفت چیست؟
بر این اســاس در ادامه ســاختار اين مقاله به اين شرح است: ابتدا به تشریح 
حوزه ی باالدســتی صنعت نفــت و برخی ویژگی های فضای کســب وکار آن 
پرداخته می شــود. ســپس مباني نظري رژيم فناورانه تشریح شده و در ادامه 
به تبيين رژيم فناورانه ی حوزه ی باالدستی صنعت نفت پرداخته مي شود. در 

پایان نيز پس از جمع بندي، پيشنهاداتي براي مطالعات آتي ارائه می شود.

1- حوزه ی باالدستی صنعت نفت 
برداشت های ســاختار صنعت نفت معموال به سه بخش کلی تقسیم می شود: 
باالدســتی، پایین دستی و میان دســتی که صنایع میان دستی عمدتا در دل 
دســته ی پایین دستی نیز قابل طبقه بندی هستند. صنایع باالدستی عمدتا به 
بخش جستجو، اکتشاف، حفاری و تولید نفت خام و گاز طبیعی اشاره دارد که 
با نام اکتشــاف و تولید نیز شناخته می شود. صنایع باالدستی شامل جستجو 
برای یافتن میادین بالقوه در خشــکی یا فراساحل، اکتشاف، حفاری و نهایتا 
بهره برداری و تولید از چاه اســت که طی آن نفت خام و گاز طبیعی به سطح 

زمین آورده می شود.]3[
در زنجيره ی ارزش صنعت نفت همواره بخش باالدستي در روندي صعودي و 
منطقي متناسب با تكامل و تغييرات پارامترهاي حاكم جهاني، اهمیت خود را 
از دیدگاه جذابیت کسب وکاری حفظ كرده و نقطه ی قوت و محور فرصت ساز 

اين صنعت بوده است. 
بررسي فرصت ها و چالش ها و تعامالت جهاني حوزه ی باالدستی صنعت نفت 
در يك قرن اخير و روند تكامل آن نشــان دهنده ی نقش كليدي و حســاس 
فنــاوري و مديريت دانش محور و مبتني بر پژوهش براي توســعه ی فناوري 

بوده است. 

بخش باالدستي صنعت نفت متشکل از دو فعاليت اصلی اکتشاف و بهره برداری 
اســت و هر دو حوزه شــديدا به فناوري نيازمند و وابسته هستند. اين عامل 
باعث شده توانمندی فناورانه در حوزه ی باالدستي صنعت نفت شريان حياتي 

بقا، رقابت و رشد آن محسوب شود.]4و5[
امروزه برخالف گذشــته که دسترســي به منابع نفتي به  عنوان حیاتی ترین 
منبع برای بازيگران اصلي حوزه ی باالدســتی صنعت نفت شــناخته می شد، 
توسعه ی دانش براي نوآوری در فناوري، تخصص گرایی در فرآیندهای محوري 
کســب وکار و خدمــات نوآورانه بزرگ ترین منبع رقابتــی در عرصه ی رقابت 
بين المللي حوزه ی باالدســتی صنعت نفت است و این عرصه به يك حوزه ی 

داراي رقابت مبتني بر فناوری و نوآوري3 تبديل شده است. 
در واقع شــركت هاي بازيگر در عرصه ی رقابت بين المللي حوزه ی باالدستی 
صنعت نفــت به  منظور وفــق دادن خود با محیط داراي تغييرات ســريع و 
پاســخگویي سريع به تغییرات درک شده در داخل و خارج سازمان و کاهش 
چرخه ی عمر فناوري ها، به دنبال نوآوری فناورانه هســتند. در این محيط با 
تغييرات فناورانه، بازيگران اصلي حوزه ی باالدســتی صنعت نفت در مســیر 
حرکت خود به سوي آینده، بقاي خود را مدیون فعالیت های نوآوری فناورانه 

خواهند بود.]4و6[
حوزه ی  باالدســتی صنعت نفــت در جهان به دلیل لزوم برخــوردار بودن از 
دســتاوردها و فناوري های روز و پیچیده همواره نیازمند روزآمد شــدن است 
و این منجر به شــرایطی برای بازيگران اصلي حوزه ی باالدستی صنعت نفت 
در عرصه ی جهانی شــده است که اگر نتوانند خود را با شرایط روز هماهنگ 
کنند، محکوم  به فنای صنعتی هستند و به همین دلیل است که آنها همواره 
اقدامات قابل توجهی را در راستای ارتقای توانمندی های فناورانه ی خود انجام 

می دهند.]7[
در شــرايطي كه خلق فناوري و ارائه ی خدمــات نوآورانه منبع اصلی مزیت 
رقابتي بــراي بازيگران اصلي فعــال در عرصه ی رقابــت بين المللي حوزه ی 
باالدســتی صنعت نفت است،]8[ شناخت رژیم فناورانه ی این حوزه و آگاهی 
از ویژگی های آن، الزامی راهبــردی و ضرورتي انكارناپذير برای بازیگران این 
صنعت اســت. در ادامه برخی از ويژگي هاي حوزه ی باالدستی صنعت نفت به 

عنوان پيچيده ترين بخش صنعت نفت بيان مي شود.]9[
 عدم قطعيت ذاتي در فعاليت ها و وجود مدل ريســك زياد ـ پاداش زياد در 

فعاليت هاي اكتشاف و توليد
 حاکم بودن مقررات بين المللي زیســت محيطي و شرايط سياسي بين المللي 

)عامل بسيار حساس( بر فضای کسب وکار این صنعت
 تکامل مســتمر و همیشــگی فناوري و تغييرات ناگهانی با سرعت زیاد در 
فناوری )به گونه اي كه برخي اوقات با تغيير مقررات بين المللي بايد بســياري 

از فناوري ها جايگزين شوند(
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 كمبود شــديد نيروي متخصص با تجربه در ســطح بين الملل )عامل بسيار 
تاثيرگذار( 

 سرمايه بر بودن
 نیاز به سرمايه گذاري فراوان در بخش پژوهش و فناوری 

 قراردادهاي بلندمدت اكتشاف و توليد
 كاهش هزينه ي توليد با رشد فناوري ها

 وجود شــركت هاي نفتي بزرگ بين المللي )IOC( در كنار شركت هاي ملی 
نفت )NOC( به عنوان بازيگران اصلي

 همچنیــن جدول1 برخی دیگــر از ويژگي هاي فضای کســب وکار حوزه ی 
باالدستی صنعت نفت را تشریح می کند.]9-11[

موارد باال برخی ویژگی های فضای کســب وکار در حوزه ی باالدستی صنعت 
نفت اســت. اما نگاه به رژیم فناورانه در حوزه ی باالدستی صنعت نفت بدون 

توجه به ویژگی های کســب وکار فناورانه در این حوزه كار ناقصي است. بر این 
اساس در ادامه به این موضوع پرداخته می شود.

2- ویژگی های کسب وکار فناورانه در صنعت نفت 
در مقایسه با فناوری در سایر صنایع، فناوری در صنعت نفت دارای 3 ویژگی 

قابل توجه است که در ادامه به آن اشاره شده است:]12[
ویژگی اول: الگــوی غالب در بهره بــرداری از نوآوری فناورانــه بر مبنای 
به کارگیری آن توســط خود توسعه دهنده اســت. در مقایسه با سایر صنایع، 
صنعت نفت دارای زنجیره ی ارزش طوالنی اســت و بســیاری از شرکت های 

بزرگ در کل زنجیره ی صنعت حضور دارند. 
محدوده ی  کســب وکار بســیاری از شــرکت ها، کل زنجیره ی صنعت نفت را 

   1    ویژگي هاي فضای کســب وکار حوزه ی باالدستی صنعت نفت 

مصادیقویژگیشرح

ساختار و قوانین حاکم 
بر بازار

تعداد محدود و شبه انحصاری عرضه کنندگان و تقاضاکنندگان 
تعداد محدود عرضه کنندگان و تقاضاکنندگان بزرگ در حوزه ی باالدستی صنعت نفت و توزیع بازار 

میان تعداد محدودي از بازیگران 

عدم عرضه ی فناوری توسط توسعه دهندگان آن و ارائه ی آن در 
قالب خدمات فناورانه

دارندگان فناوری از ارائه ی فناوری به سایر بازیگران خودداری می کنند و فناوری را در قالب 
خدمات فناورانه ارائه می کنند.

بازار سیاسي و تحت کنترل دولت ها )کارتل های بزرگ(
تاثیر سیاست هاي دولت ها بر بازار حوزه ی باالدستی صنعت نفت و بازار به شدت سیاسي و تحت 

کنترل کارتل های بزرگ )اغلب وابسته به دولت ها(

تاثیر سیاست هاي زیست محیطي بر بازار حوزه ی باالدستی صنعت نفتسیاست هاي زیست محیطي

قوانین رقابت
رقابت شدید در بازارهاي بین المللی و موانع ورود زیاد

رقابت تنگاتنگ میان شرکت هاي پیشرو و وجود موانع متعدد ورود به بازار براي شرکت هاي تازه 
وارد و موخر 

بازیگران دارای مزیت های هزینه ای که مبتنی بر فناوری های پیشتاز باشد برتری رقابتی دارند. مزیت هزینه ای مبتنی بر پیشتازی فناورانه

روابط و تعامالت 
میان مصرف کننده و 

تولیدکننده

B2G و B2B روابط
کسب وکار در حوزه ی باالدستی صنعت نفت مبتنی بر روابط B2B و B2G و شرایط شبه انحصاری در 

طرف عرضه و تقاضا

مشتریان کسب وکارها در حوزه ی باالدستی صنعت نفت شرکت های آگاه و با دانش هستندمشتریانی آگاه از جنس شرکت های حرفه ای 

سازوکارهاي 
قیمت گذاري

مشتریان دولتي یا شرکتی و قیمت گذاري بر اساس مذاکره و توافق طرفینمشتریان دولتي یا شرکتی و قیمت گذاري توافقي

سازوکارهاي 
قیمت گذاري

مشتریان دولتي یا شرکتی و قیمت گذاري بر اساس مذاکره و توافق طرفینمشتریان دولتي یا شرکتی و قیمت گذاري توافقي

اندازه و جهت گیري 
بازار

ظهور مدل های کسب وکار جدید 
به کارگیری مدل های کسب وکار جدید توسط بازیگران موجود و حرکت در راستای گذار انرژی و 

همچنین الگوهای قراردادی جدید در حوزه ی باالدستی صنعت نفت

تمرکز بازیگران عرضه کننده ی فناوری بر بازارهاي داخلي به 
عنوان بستري براي آزمون و خطا و یادگیري

بازار داخلي برای بازیگران عرضه کننده ی فناوری اغلب به عنوان بستر مناسبي براي آزمون و خطا و 
یادگیري از طریق تست و اصالح فناوری های توسعه یافته
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شامل می شــود که به معنای ادغام عمودی قابل توجه است. ادغام عمودی با 
سرمایه ی زیاد، منجر به "نسبت تراکم کسب وکار"4 باال5 می شود که متفاوت 
از ســایر صنایع، مانند صنعت ارتباطات، صنعت برق و صنعت کامپیوتر است. 
بنابراین، شــرکت های نفتی، با انحصار چندجانبه6 در حیطه ی صنعت دارای 
فناوری هایی هســتند که بیشتر توسط )شــرکت های( خودشان به کار گرفته 
می شــود. به عبارت دیگر، صاحبان فناوری به کارگیرندگان آن نیز هســتند. 
هرچند واگذاری لیسانس و انتقال فناوری ممکن است بین شرکت های نفتی 
رخ دهد7، اما مدل اصلی کســب سود از فناوری، به کارگیری آن توسط خود 

توسعه دهنده و مالک می باشد8 که بسیار متفاوت از سایر صنایع است.
در شــرکت کوالکام9 در صنعت ارتباطات، کســب ســود از فناوری عمدتا از 
طریق واگذاری لیسانس و مبالغ پرداخت شده توسط انتقال گیرنده ی فناوری 
تحقق می یابد. مایکروســافت در صنعت کامپیوتر نیــز با ارائه ی نرم افزارهای 
نوآورانــه و راه حل های فناورانه ی خود در حوزه های فکری10، ســود کســب 
می کند. با این حال، شرکت های نفتی فناوری ها را انحصارا به طور عمده برای 
بهبــود رقابت پذیری خود، کاهش هزینــه در فرآیندهای مختلف خود مانند 
بهره برداری از نفت و گاز، ذخیره سازی و پاالیش توسعه می دهند. شرکت های 
نفتی ســود بیشتری را از طریق توســعه ی فناوری خلق می کنند، چراکه در 
صنعت نفت ابزار خلق سود تولید فناوری های انحصاری است و نه تولید انبوه 

کاالهای مصرفی رایج.11
ویژگی دوم: تخصصی بودن صنعت نفت ریســک های بزرگ تری را به همراه 
دارد. صنعــت نفت یک صنعت ســرمایه محور و فناوری محور اســت. برخی 
ویژگی های صنعت نفت منجر به ریســک برای ســرمایه گذاری در توسعه ی 

فناوری می شود که از سایر صنایع متفاوت است و عبارتند از: 
الف( دوره ی توســعه ی فنــاوری طوالنی و زمان بر اســت12 کــه نیازمند 
ســرمایه گذاری های باالتر و در نتیجه دارای ریسک های باالتر است. به عنوان 
یک نتیجه، با توجه به ریسک ها و عدم اطمینان های باالی به کارگیری فناوری 
در آینده، شــرکت های نفتی تمایل دارند که در هنگام ســرمایه گذاری برای 
توسعه ی فناوری مشخص کنند که آیا می توانند از طریق توسعه ی آن فناوری 

خاص سود به دست آورند. 
ب( دوره ی بازگشــت ســرمایه بــرای فناوری های نفتی که بــه طور موفق 
توســعه یافته اند طوالنی تر از سایر صنایع است. چراکه صنعت نفت صنعتی با 
زنجیره ای طوالنی است13، پیچیدگی و فاصله ی زمانی استخراج نفت، انتقال 
و فرآیندهای پاالیش در صنعت نفت و همچنین اثر شــالقی )تاثیر موج گونه( 
در پیوندهــای مختلف زنجیره ی صنعتی، به چرخه ی بازدهی طوالنی تر برای 
مزایای به کارگیری فناوری و عدم اطمینان بیشــتر در سرمایه گذاری فناوری 
منجر می شود. این پدیده متفاوت از صنایع با فناوری باال )های تک( است که 

فناوری های آن دارای کاربرد باال و دوره ی بازگشت سریع است.

ویژگی ســوم: تفاوت های چشــمگیری بــرای به کارگیــری فناوری در 
حوزه های مختلف در زنجیره ی صنعت نفت وجود دارد. تمرکز فناورانه در 
باالدســتی عمدتا بر اکتشــاف، تمرکز میان دستی بر ذخیره سازی و انتقال 
نفت و گاز و تمرکز پایین دســتی بر روی پاالیش نفت و صنایع شــیمیایی 
اســت. تفاوت های چشــمگیری بین این ســه بلوک وجود دارد که موارد 

اصلی آن در اینجا آمده است:
الــف( تفاوت در هزینه ها و ریســک ها: در مقایســه با میان دســتی و 
پایین دستی، صنایع باالدستی هزینه ی بیشتری برای اکتشاف صرف می کنند. 

بنابراین، ریسک آنها بیشتر است.
ب( نیازهای فناورانه ی مختلف: مدیریت نفت و گاز به فناوری در ســطوح 
متفاوتی نیاز دارد. شــرکت های باالدستی و پایین دستی به فناوری های بسیار 
پیشــرفته نیاز دارند، در حالی که ذخیره ســازی و انتقال در میان دســتی به 

فناوری های نوین کمتری نیاز دارند. 
ج( رقابت بازار در ســطوح متفاوت: در زنجیره ی صنعت نفت، باالدستی 
و میان دستی توســط شرکت های غول پیکر اغلب دولتی هدایت می شوند، اما 
صنایع پاالیش و خرده فروشــی در پایین دســت برای شرکت های خصوصی 
فضای بازتری دارند. بنابراین رقابت در صنعت پاالیش و خرده فروشــی بسیار 

شدید و فشرده است. 
در حــوزه ی باالدســتی صنعت نفت، در ســطح صنعت و ســطح حوزه های 
فناورانه، فناوری های حاصل از همکاری شرکت های نفتی دارای ویژگی هایی 
اســت که به طور چشــمگیری متفاوت از این نوع فناوری ها در سایر صنایع 
است. بنابراین، تعیین مکانیزم همکاری در توسعه ی فناوری های صنعت نفت 

نیاز به ایجاد چارچوب ویژه ای دارد.

3- رژيم فناورانه 
صنایــع مختلف داراي رژيم هــاي فناورانه ی متفاوتی هســتند. رژيم فناورانه 
چارچوبي نظری اســت كه بر اســاس آن تنوع فرآيندهــاي نوآوري در صنایع 
مختلف تبيين مي شــود و اولين بار توسط نلسون و وينتر)1977( به كار گرفته 
شد. رژيم فناورانه رابطه ی ميان ابعاد گوناگون فرآيند نوآوري را تبيين مي كند و 
تفاوت هاي ميان صنايع را در قالب دسته بندي هايي، سازمان دهي مي كند. مفهوم 
رژيــم فناورانه بر طبق نظريه ی دانش محور توليد و به تعريف ماهيت فناوري و 
فعالیت های فناورانه مي پردازد و محيط دانشي خاصی را كه فعاليت هاي نوآوري 

بنگاه در آن به وقوع مي پيوندد ترسيم مي كند.]13[
نگاه نئوشومپيتريني، رژيم فناورانه را به عنوان روشی خاص توصيف مي كند كه 
فعاليت هاي نوآورانه در يك حوزه ی فناورانه ی خاص سازماندهي مي شوند.]2[

شومپيتر در مطالعات خود بر روي توسعه ی اقتصادي، به طور واضحي اهميت 
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تفاوت هاي بين بخشــي )بین صنایع( در زمينــه ی فرآيند نوآوري را تصديق 
مي كند. شــومپيتر بين صنايعي كه ديگران آن را ســبك هاي نوع يك و نوع 
دو14 ناميده اند تمايز قائل شد. ويژگي اصلي سبك نوع يك، "تخريب خالق"15 
اســت كه در آن،  كارآفرينان و شــركت هاي جديد و تازه  كار، نقشي كليدي 
در فعاليت هاي نوآورانه دارند. ســبك هاي نوع دو، با پيشرفت هاي فناورانه ی 
تجمعي شناخته مي شوند. در سبک نوع دو، شركت هاي استقراریافته ی بزرگ 

در صنعت داراي برتري برای نوآوری هستند.)انباشت خالق16(]14[
الگوهای نوآوری شــومپیتر نوع یک و دو همچنین با برچســب "گســترده 
کردن"17 و "عمیق کردن"18 نیز شــناخته می شــوند. الگوی گسترده کردن 
فعالیت هــای نوآورانــه مربوط به یک پایگاه نوآورانه اســت که به طور مداوم 
از طریــق ورود نــوآوران جدیــد و از بین رفتن مزایای رقابتــی و فناورانه ی 
شرکت های اســتقراریافته، در حال رشد است. در مقابل، الگوی عمیق کردن 
فعالیت های نوآورانه مربوط به یک پایگاه نوآورانه اســت که در تســلط چند 
)تعداد محدودی( بنگاه اقتصادی اســت که از طریق انباشــت توانمندی های 
فناورانه و نوآورانه در طول زمان به طور مداوم نوآور هســتند. بر این اســاس 
مطابق جدول2، مدل شــومپیتر نوع یک )گسترده کردن( با تمرکز کم و عدم 
تقــارن پایین در فعالیت های نوآورانه، ثبات کم در رتبه ی نوآوران و ورود زیاد 

و اندازه ی کوچک نوآوران جدید مشخص می شود. 
به طور متقابل، مدل شومپیتر نوع دو )عمیق کردن( با تمرکز باال و عدم تقارن 
زیاد در فعالیت های نوآورانه، ثبات باال در سلسله مراتب نوآوران و ورود کم و 

اندازه ی بزرگ نوآوران جدید مشخص می شود.]1[

4- ابعاد رژيم فناورانه 
برای تعیین و تبیین ابعاد رژیم فناورانه مطالعات متعدد و مختلفی انجام شــده 

است که در ادامه به برخی از آنها اشاره می شود.
پاويت به چند جنبه از رژيم هاي فناورانه اشاره كرده است:]15[

 منبــع فناوري يك صنعت: از اين جنبه كه فناوري هاي يك صنعت در داخل 
همان صنعت توســعه پيدا مي كند يا در قالب تجهيزات و مواد اوليه از ســاير 

بخش ها خريداري مي شوند.
 منبع نهادي توسعه ی فناوري: منبع نهادي توسعه ی فناوري يعني فناوري 
در داخل بنگاه توســعه مي يابد يا در بيرون آن و در ســاير بنگاه ها يا در مراكز 

تحقيقاتي دولتی.
 ماهيت فناوري توليد شــده: يعني عمده ی نوآوري هــاي فناورانه در اين 

صنعت از نوع نوآوري فرآيندي است يا نوآوري در محصول.
 ويژگي  بنگاه هاي نوآور صنعت: اندازه بنگاه های نوآور صنعت و فعاليت 

اصلي آنها.
مارسيلي نيز به هشت جنبه از رژيم فناورانه اشاره كرده است:]16[ 

 وضعیت )كم يا زياد بودن( فرصت هاي فناورانه در صنعت موردنظر 
 وضعیت )كم يا زياد بودن( موانع ورود تازه واردها در صنعت موردنظر 

 سطح پايداري و بقاي نوآوري ها در صنعت موردنظر 
 تنوع فعاليت شركت ها در صنعت موردنظر 

 تنوع در بستر دانش در صنعت موردنظر )يعني فناوری های محوری آن صنعت 
به چند رشته ی علمي وابسته است( 

 منبــع بيروني دانش در صنعت موردنظر )يعني دانش از كدام يك از نهادهاي 
بيروني به بنگاه های صنعت منتقل مي شــود، شــامل مراکز تحقیقاتی دولتی، 

مشتریان،  تامين كنندگان، دانشگاه ها و غيره( 
 نوع ارتباط صنعت موردنظر و بنگاه های آن با مراكز تحقيقاتي 

 ماهيت نوآوري فناورانه )نوآوري محصولي يا فرآيندي( در صنعت موردنظر لي 
و ليم نيز سه جنبه را براي رژيم فناورانه در نظر گرفته اند:]17[

   2    ویژگی های الگوهای نوآوری شــومپیتر نوع یک و دو

ویژگی الگوی انباشت خالق )عمیق کردن(ویژگی الگوی تخریب خالق )گسترده کردن(

تمرکز زیاد در فعالیت های نوآورانهتمرکز کم در فعالیت های نوآورانه

عدم تقارن باالعدم تقارن پایین

ثبات باال در سلسله مراتب نوآورانثبات کم در سلسله مراتب نوآوران

ورود کم نوآوران جدید و با اندازه ی بزرگورود زیاد نوآوران جدید و با اندازه ی کوچک

تعداد زیاد نوآوری به ازای هر نوآور جدیدتعداد اندک نوآوری به ازای هر نوآور جدید
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 ســطح سيال بودن تحوالت فناورانه )ســطح غيرقابل پيش بيني بودن سیر 
تکامل ـ آينده ی تحوالت ـ فناوري19( در آن صنعت 

 تناوب نوآوري در آن صنعت )تنوع و تكثير نوآوري در دوره اي از زمان( 
 ميزان دسترسي بنگاه های آن صنعت به منابع دانش بیرونی 

برسچي و همكاران نيز تالش كرده اند رژيم فناورانه را به عنوان تركيبي خاص 
از ابعاد كليدي شامل این موارد تعريف کنند:]1[ 

 میزان فراوانی فرصت های فناورانه20: احتمال نــوآوري موفق به ازاي 
سرمايه گذاري مشخصي در فعاليت هاي نوآورانه 

 صيانت پذيري نوآوري فناورانه21: امكان محافظت از نوآوري ها در مقابل 
تقليد و تكرار آنها توسط سايرين 

 ويژگي انباشتي پيشرفت هاي فناورانه22: ميزان وابستگي پيشرفت هاي 
فناورانه ی كنوني به نوآوري هاي گذشته

 ويژگي هــاي بنیادی و پايه ای دانش: درجــه ی تخصصي بودن، ضمني 
بودن،  پيچيدگي و مستقل بودن دانش 

پارك و لي چهار بعد ديگر را براي رژيم فناورانه مطرح كرده اند:]18[
 چرخه ی عمر فناوري )سرعت منسوخ شدن فناوري( 

 سهولت دسترسي به جريان دانش بیرونی 
 حداقــل میزان موجودی اولیه ی مورد نیاز برای شــروع به انباشــت دانش 

فناورانه 
 عدم قطعيت يا سيال بودن مسيرهای توسعه ی فناوري 

در جدول3 با جمع بندی نظریه های مطالعه شده به تشریح ابعاد مختلف رژیم 
فناورانه پرداخته شده است.]14[

بــه طور کلی می توان بیان کرد که یک رژیــم فناورانه به عنوان یک ترکیب 
خاص از چهار عامل کلیدی می باشــد: وضعیت فرصت  های فناورانه، وضعیت 
صیانت پذیــری نوآوری ها، وضعیت ویژگی انباشــتی نوآوری ها و ویژگی های 

پایگاه دانش.
1( وضعیــت فرصت های فناورانه: به احتمال نوآوری در یک بخش خاص 
ناشی از یک سرمایه گذاری مشخص در فرآیندهای تحقیقاتی اشاره دارد. چهار 
بُعد اساســی وضعیت فرصت های فناورانه عبارتند از: سطح، تنوع، فراگیری و 

منشأ فرصت های فناورانه.
 ســطح فرصت های فناورانه: به میزان حجم فرصت هــای فناورانه برای 
مقدار معینی از منابع ســرمایه گذاری شــده در تحقیقــات در یک صنعت یا 

حوزه ی فناورانه اشاره دارد.
 تنــوع فرصت های فناورانه: به میزان تنــوع فرصت های فناورانه در یک 

صنعت یا حوزه ی فناورانه اشاره دارد. 
 فراگیری فرصت های فناورانه: به میزان قابلیت به کارگیری دانش جدید 

فناورانه در محصوالت و یا بازارهای مختلف اشاره دارد.
 منشــأ فرصت های فناورانه: به منشأ فرصت های فناورانه در یک صنعت 
یا حوزه ی فناورانه اشــاره دارد که می تواند شامل پایگاه دانش پیشرفت های 
فناورانه ی تامین کنندگان و مشــتریان و پیشــرفت های علمی در دانشگاه ها 

باشد.
2( وضعیت صیانت پذیری دانش فناورانه: به امکان محافظت از نوآوری ها 
در برابر تقلید و کســب ســود از فعالیت های نوآورانه اشاره دارد که دارای دو 

بُعد اساسی است: سطح و ابزار صیانت. 
 ســطح صیانت: بخش های صنعتــی را می تــوان با توجه بــه وضعیت 
صیانت پذیــری به دو ســطح صیانت پذیری باال و یا پاییــن طبقه بندی کرد. 
صیانت پذیــری باال به معنای وجود روش  هایی برای محافظت موفقیت آمیز از 

نوآوری در برابر تقلید است. 
 ابزار صیانت: به ابزارهای مورد اســتفاده برای حفاظــت از نوآوری مانند 
پتنت، اســرار تجاری، نوآوری های مداوم و کنترل دارایی های مکمل در یک 

صنعت یا حوزه ی فناورانه اشاره دارد.
3( وضعیت ویژگی انباشتی دانش فناورانه: به میزانی كه توسعه ی یک 
دانش جديد بر مبنای انباشت و تسلط بر دانش های قبلی از ديدگاه شناختي 
است، اشاره دارد. ویژگی انباشتی می تواند در سطح یک فناوری و یا در سطح 
یک بنگاه مطرح باشد. هنگامی که ویژگی انباشتی در سطح بنگاه زیاد باشد، 
میزان صیانت پذیری دانش فناورانه هم باال اســت. بر مبنای این تعریف، سه 

منبع مختلف را می توان برای ویژگی انباشتی شناسایی کرد:
 فرآیندهای یادگیری و بازده فزاینده ی پویا در ســطح فناوری: در 
مواردی خلق دانش فناورانه ی جدید بر مبنای آنچه که پیشــتر انجام شــده 

   3    ابعاد رژیم فناورانه

ابعاد

 صیانت  پذیري دانش و قابلیت هاي فناورانه
 میزان صریح یا ضمني بودن دانش

 نرخ نوآوري محصول و فرآیند
 امکان و سهولت دسترسي به دانش بیرونی

 ویژگي انباشتي در نوآوري ها و پیشرفت هاي فناورانه
 میزان پیچیدگي دانش )تعدد و تنوع دانش ها و قابلیت ها(

 پیشران و منشأ نوآوري )سازندگان،  مشتریان، دانشگاه ها، سرریزها و...( 
 سیستم تولید محصول )انبوه، پروژه اي، فرآیندي و...(

 چرخه ی  عمر فناوري/ سرعت منسوخ شدن فناوري
 میزان عدم قطعیت و سیال بودن مسیرهای توسعه و تکامل فناورانه
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اســت، بنا می شود. در چنین مواردی ماهیت شناختی فرآیندهای یادگیری و 
دانش گذشته، تحقیقات فعلی را محدود می کند. 

 منابع ســازمانی: ویژگی انباشتی ممکن است با ســرمایه گذاری ثابت در 
امکانات تحقیق و توســعه ایجاد شــود که پس از آن جریان نسبتا پایداری از 
نوآوری ها را ایجاد می کند. با این حال به طور کلی، ویژگی انباشــتی احتماال 
ناشــی از توانمندی های فنی و ســازمانی اختصاصی شرکت است که فقط به 
تدریج و در طول زمان شکل می گیرد و آنچه را که یک شرکت در حال حاضر 
می تواند انجام دهد و یا در آینده امیدوار است به آن برسد را تعریف می کند.

 موفقیت، موفقیت می آورد: ســرانجام، مفهوم ویژگی انباشتی می تواند به 
ســادگی نتیجه ی فرآیندهای »موفقیت، موفقیت می آورد« باشــد. به عنوان 
مثال موفقیت نوآورانه ســودهایی را به دست می آورد که می تواند در تحقیق 
و توســعه  ســرمایه گذاری مجدد شــود و در نتیجه احتمال نوآوری دوباره را 

افزایش می دهد. 
4( ویژگی هــای پایگاه دانش فناورانه: خصوصیات و مشــخصات پایگاه 
دانش که فعالیت های نوآورانه را شکل می دهد و دو بُعد اصلی آن عبارتند از: 

ماهیت دانش فناورانه و ابزارهای انتقال دانش فناورانه.
  ماهیت دانش فناورانه: دانش فناورانه شــامل درجات مختلفی از عمومی 
در مقابل اختصاصی بــودن، ضمنی در مقابل صریح بودن، پیچیده در مقابل 
ســاده بودن و مستقل در مقابل سیستمی بودن اســت. اختصاصی بودن به 
دامنه ی کاربردها در درون یک حوزه ی دانشــی خاص اشاره می کند. ضمنی 
بــودن به میزان عــدم قابلیت بیان یک دانش در قالب های اســتاندارد مانند 
نقشه ها و طرح های اصلی اشاره دارد. پیچیدگی به میزان یکپارچگی و ترکیب 
رشــته های مختلف علمی و فناورانه و همچنین نیــاز فعالیت های نوآورانه به 
انواع مختلف شایســتگی ها )مانند تحقیق و توســعه، طراحی و مهندســی و 
تولید( اشــاره دارد. درجه ی استقالل اشاره به میزانی دارد که دانش مرتبط با 

فعالیت های نوآورانه می تواند تفکیک شود. 
  ابزار انتقال دانش فناورانه: هرچه دانش فناورانه قابلیت استانداردسازی 
کمتر، ضمنی تر، پیچیده تر و وابسته تر باشد، ابزارهای غیررسمی انتقال دانش، 
مانند گفتگوهای رودررو، آموزش های تئوریک و عملی فردی، گردش شــغلی 
کارکنان و حتی اکتساب کل افراد گروه برای آن مناسب تر هستند. در مقابل 
هرچه دانش استانداردتر، مدون تر، ساده تر و مستقل تر باشد، ابزارهای رسمی 
انتقال دانش مانند انتشــارات، مجوزها )لیسانس ها(، پتنت ها و غیره برای آن 

مناسب تر هستند.

5- رژیم فناورانه ی حوزه ی باالدستی صنعت نفت
بر مبنای ابعاد تعریف شــده از رژیم فناورانــه و با توجه به ویژگی های خاص 

حوزه ی باالدستی صنعت نفت، در ادامه وضعیت برخی از ابعاد رژیم فناورانه ی 
حوزه ی باالدستی صنعت نفت تشریح شده است:]11و17[ 

 وضعیت فرصت های فناورانه در اغلب حوزه های فناورانه ی صنعت باالدستی 
نفت از نظر حجم و تنوع محدود اســت اما فراگیری متوســطی دارد. منشــأ 
فرصت های فناورانه نیز به گونه ای است که کمتر از پایگاه دانش پیشرفت های 
فناورانه ی مشــتریان و پیشــرفت های علمی در دانشگاه ها استفاده می کند و 
منشــأ عمده ی فرصت های فناورانه پیشرفت های فناورانه ی تامین کنندگان و 

شرکت های خدمات میدان های نفتی هستند.
 ماهیت فنــاوری در حوزه ی باالدســتی صنعت نفت خدماتی اســت و در 

فناوری های خدماتی تفکیک فرآیند از محصول دشوار است.
 بــا توجه به ماهیت خدماتــی فناوری در حوزه ی باالدســتی صنعت نفت، 
صیانت پذیری دانش فناورانه در این حوزه ضعیف اســت و عمدتا حفاظت از 
طریق کنترل دارایی های مکمل انجام می شــود. هرچند در حوزه ی باالدستی 
صنعت نفت هر دو گروه فناوری هــای با حفاظت محکم و با حفاظت ضعیف 

قابل مشاهده است اما عمدتا این حوزه با حفاظت ضعیف شناخته می شود.
 بــا توجه به ماهیت خدماتــی فناوری در حوزه ی باالدســتی صنعت نفت، 
دانش های فناورانه در این حوزه عمدتا ضمنی، اختصاصی، پیچیده و وابســته 

به یکدیگر هستند و استانداردسازی آنها دشوار است. 
 در حوزه ی باالدستی صنعت نفت هر دو گروه فناوری های ساده و فناوری های 
با سیستم های پیچیده قابل مشاهده است اما عمدتا فناوری های این حوزه در 

قالب سیستم های فناورانه23 ارائه می شوند.
 با توجه به اینکه توســعه ی دانش فناورانه در حوزه ی باالدستی صنعت نفت 

وابسته به دانش های قبلی است، ویژگی انباشتی دانش فناورانه باال است.
 در حوزه ی باالدســتی صنعت نفت با توجه به ویژگی انباشتی باالی دانش 
فناورانه، چرخه ی زمانی فناورانه نســبی )سرعت از بین رفتن دانش(24 بسیار 

طوالنی و بلندمدت است.
 دسترسی شرکت های موخر25 به جریان دانش های بیرونی، محدود و کمرنگ 

است و احتمال وقوع سرریز شدن دانش فناورانه از سرچشمه اندک است.
 موجودی اولیه از دانش انباشــته شــده ی شــرکت های موخر نســبت به 
شــرکت های پیشتاز پایین اســت. به عبارت دیگر، شکاف دانش شرکت های 
موخر با شــرکت های پیشــتاز برای هر حوزه ی فناورانه اغلب بزرگ است و 

هرچه اندازه ی شکاف بزرگ تر باشد، همپایی فناورانه دشوارتر است.
 عدم اطمینان )ســیالیت( مســیرهای فناورانه باال است. به عبارت دیگر، در 
فناوری هایــی که در مراحــل اولیه ی خود هســتند، پیش بینی اینکه چگونه 
فناوری ها در آینده تکامل می یابند دشــوار اســت و می توان گفت که سطح 

عدم قطعیت باال است.
سيســتم های فناورانــه ی مورد نياز حوزه ی باالدســتی صنعت نفت در قالب 
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انواع بســته هاي خدمات فناورانه و دانش بنيان تعريف می شــوند. هرچند در 
شكل گيري سيســتم های فناورانه، تجهيزات و ابزارهای پيشرفته و رایانه های 
پرقدرت و... دخيل هستند اما دانش توليد خدمات و حل مسئله،  بسيار مهم تر 
از داشــتن ماشين آالت و کامپیوترهای پر قدرت و يا ساير محصوالت فيزيكي 

فناورانه است. 
بنابراین، فناوري هاي کلیدی در حوزه ی باالدســتی صنعت نفت بيشــتر در 

حوزه ی فناوري هاي نرم26و27 هستند. 
ماهیت فناوری نرم شامل دانش، مهارت، تکنیک و تجربه است. بر این اساس 

فناوری های کلیدی در حوزه ی باالدســتی صنعت نفت معموال دانش، تجربه 
و روش تولید و ارائه ی خدمت فناورانه می باشــد. در نتیجه طبیعی است که 
فناوري هاي كليدي در حوزه هاي مختلف خدمات فناورانه، بيشتر از نوع دانش 

شخصي و ضمني كارکنان و فناوري هاي نرم باشد. 
بنابراين قابل حفاظت توســط ثبت اختراع و يا كپي رايت نبوده و بايد در این 
بنگاه ها و به وسيله ی اسرار تجاری )محرمانگي( حفاظت شوند. اين فناوري ها، 
به طور انحصاري، اختصاصی بنگاهي28 است كه مالكيت آن را در اختيار دارد. 

خالصه ی موارد باال و برخی دیگر از موارد در جدول4 تشریح شده است. 

   4    ویژگي هاي رژیم فناورانه ی حوزه ی باالدســتی صنعت نفت

شرحویژگی

ت
ت نف

صنع
رژیم فناورانه ی حوزه ی باالدستی 

اختالف سطح چشمگیر میان دانش و قابلیت هاي توسعه ی فناوری با دانش و قابلیت هاي مورد نیاز تجاری سازی اهمیت دانش تجاری سازی

پیچیدگي و تنوع دانش ها و فناوري هاي به کار رفته در حوزه ی باالدستی صنعت نفت دانش متنوع و پیچیده

پیش بیني پذیري پایین خط سیر فناوري برای 
فناوری های نوظهور

پیش بیني پذیري پایین مسیر تغییرات فناوري برای فناوری های نوظهور به دلیل اقتباس از سایر صنایع 

ویژگي انباشتي بودن و وابستگي به مسیر در پیشرفت هاي فناورانهویژگي انباشتي و وابستگي به مسیر باال

عمر طوالني فناوری و اهمیت نوآوري ها و به روزرساني هاي تدریجی پس از تجاری شدندوره ی عمر طوالني فناوری

نرخ پایین نوآوري هاي فناورانه ی بنیادی )در حدود دو یا سه دهه(نرخ پایین نوآوري فناورانه بنیادی

سیستم تولید میدان محور و پروژه اي و اجرای سفارشی شده ی فناوری هاتولید میدان محور و پروژه اي

اهمیت قابلیت یکپارچه سازي فناوری های مختلف به عنوان یک قابلیت راهبرديقابلیت یکپارچه سازي 

سهم باالی دانش ضمني در مقایسه با دانش صریح و کدبندي شدهحجم باالي دانش ضمني

نیازمند حجم باالیي از نوآوري ها و ابتکارات خدماتیماهیت خدماتی نوآوري ها 

کسب فناوري از طریق اتحادها
اتحادها و همکاري هاي راهبردي با شرکت هاي پیشرو در سایر صنایع برای توسعه ی فناوری های نوآورانه

اتحادها و همکاري هاي راهبردي با شرکت هاي پیشرو در صنعت برای شرکت های موخر به عنوان روش اکتساب فناوري ها

صنعت با بازیگران خاص فناوری
به طور خاص شرکت های خدمات میدان های نفتی بازیگران محوری حوزه ی نوآوری فناورانه در حوزه ی باالدستی 

صنعت نفت هستند

مشتریان عمدتا در تعریف چالش ها و نیازمندی ها و همچنین تست و اثبات فناوری های نوآورانه ایفای نقش می کنندنقش مشتریان در نوآوری

رقابت مبتنی بر فناوری و عدم امکان دسترسی به فناوری از طریق رقبا، مشوق اصلی برای درونی  سازی فناوری استوجود مشوق برای درونی سازی فناوری 

نقش کلیدی دانش و فناوری در تکامل صنعت نفت در یک قرن اخیرصنعت دانش محور

تحقیق و توسعه در جهت حل چالش ها و نیازمندی های مشخصی پیگیری می شوداهداف تحقیق و توسعه ی مشخص 

ظهور استارت آپ های فناورانه و شرکت های 
خدمات میدان های نفتی نوآور

کاهش نقش بازیگران بزرگ در توسعه ی فناوری های نوآورانه )به خصوص بنیادی( در حوزه ی باالدستی صنعت نفت و ورود 
استارت آپ های فناورانه برای انجام نوآوری های بنیادی به این حوزه

شکل گیری انفجارگونه ی تفکر نوآوری باز و شبکه های نوآوری طی 10 سال گذشته در فضای نوآوری صنعت جهانی نفت الگوی های نوین و همکارانه ی نوآوری 
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بر مبنای این ویژگی های تعریف شــده از رژیم فناورانه ی حوزه ی باالدســتی 
صنعــت نفت، می تــوان به این جمع بندی رســید که منبع اصلي انباشــت 
توانمندي فناورانه، ســرمايه ی انســاني و كاربران متخصص بوده و مهم ترين 
مكانيزم اصلي يادگيري و انتقال فناوري برای بازیگران موخر نيز يادگيري از 

طريق تعامل با كاربران پيشرفته بوده است. 
بر اين اساس مي توان اين گونه نتيجه گيري کرد كه حوزه ی باالدستی صنعت 
نفــت با تمام پيچيدگي هاي خود،  صنعتي با ويژگي هاي انباشــت خالق بوده 
كــه مهم ترين مكانيزم تغييرات فناورانــه در آن نيز يادگيري از طريق تعامل 

بوده است.
شــواهد نشان می دهد که تغییر ماهیت الگوهای بخشی نوآوری به طور ذاتی 
بــا پویایی رژیم های فناورانه ارتباط دارد. ابعاد رژیم های فناورانه می توانند در 

طول زمان در نتیجه تغییرات مختلف تغییر کنند. 
تغییر در یک یا چند مورد از این ابعاد رژیم فناورانه احتماال تاثیرات مهمی در 
الگوهای بخشــی نوآوری خواهد داشت. این موضوع به طور خاص در حوزه ی 

باالدستی صنعت نفت نیز مشاهده شده است. 
در اویل شــکل گیری، حوزه ی باالدســتی صنعت نفت یــک الگوی نوآوری 
شــومپیتر نوع یک تحت سلطه ی کارآفرینان انفرادی را نشان می داد تا اینکه 
یک ساختار انحصاری مشــابه الگوی نوآوری شومپیتر نوع دو به دلیل ظهور 

استاندارد اویل تحقق یافت. 
اگرچه برچیده شدن اســتاندارد اویل در سال 1911 سطح تمرکز را کاهش 
داد، اما ســاختار بنیادی انحصار چندرقیبی )الیگوپولیســتی( تحت سلطه ی 
"هفت خواهر" تا دهه ی 1990 باقی ماند، زمانی که افزایش رقابت باعث تغییر 

صنعت در جهت الگوی نوآوری شومپیتری نوع یک شد. 
در این تحول شــرکت های خدمات میدان های نفتی و سپس استارت آپ های 
فناورانه به عنوان بازیگران اصلی نوآوری وارد حوزه ی باالدســتی صنعت نفت 
شــدند. این در حالی است که هرچند بازیگران بزرگ، فعالیت های نوآورانه ی 
خود را پس از ســال 1990 محدود کردند و از حوزه ی نوآوری خارج شــدند 
اما پس از سال 2010 فعالیت های نوآورانه ی خود را با بهره گیری از الگوهای 

نوین از سر گرفتند. 
این شــرایط باعث شــکل گیری یک رژیــم فناورانه ی خاص بــرای حوزه ی 
باالدســتی صنعت نفت شده است که متشکل از ترکیبی از دو الگوی نوآوری 
شــومپیتری نوع یک و دو می باشــد که در حال حاضر علی رغم شکل گیری 
برخــی از ویژگی های الگوی نوآوری شــومپیتری نوع یــک، همچنان الگوی 

نوآوری شومپیتری نوع دو مشهودتر است. 
در واقع حوزه ی باالدســتی صنعــت نفت عمدتا دارای یــک الگوی نوآوری 
شومپیتر نوع دو اســت و بر این اساس دارای موانع جدی برای ورود نوآوران 

جدید و شرکت های کوچک می باشد. 

امــا روند کلی ظهور و ورود اســتارت آپ های فناورانه به حوزه ی باالدســتی 
صنعت نفت و تمهیدات ایجاد شده توسط بازیگران اصلی صنعت نفت و سایر 
نهادهای مرتبط برای تســهیل ورود و موفقیت ایــن بازیگران جدید نوآوری 
)اســتارت آپ های فناورانه( در حوزه ی باالدســتی صنعت نفت، باعث بروز و 

غلبه ی الگوی نوآوری شومپیتر نوع یک در این صنعت خواهد شد.

بحث و نتيجه گيري
هدف از این مطالعــه تبیین ویژگی های رژيم فناورانه ی حوزه ی باالدســتی 
صنعت نفت به عنوان یک صنعت بالغ، فناوری محور و ســرمایه بر بوده است. 
نتایج این مطالعه در خصوص رژیم فناورانه ی حوزه ی باالدســتی صنعت نفت 

بیانگر برخی واقعیت ها است که در ادامه به آنها اشاره می شود: 
 سیســتم تولید حوزه ی باالدســتی صنعت نفت یک سیستم تولید پروژه ای 
میدان محور اســت. هميــن ويژگي، بــر اهميت ســاختارهاي پروژه محور و 
قابليت هاي يكپارچه ســازي سيســتم و مديريت پروژه هــاي كالن و پيچيده 
در حوزه ی باالدســتی صنعت نفت مي افزايد كه امروزه به يكي از مزيت هاي 
راهبردي براي شركت هاي عملیاتی و بهره بردار تبديل شده است. قابليتي كه 
بنگاه هاي بهره بردار موخر فعال در حوزه ی باالدستی صنعت نفت در آن دچار 

ضعف هستند و به بلوغ الزم نرسيده اند. 
 با تاييد اينكه موارد متعددی از صنايع در زمره ی صنايع دانش محور هستند 
و دانش در همه ی آنها نقش كليدي دارد،  اما ميزان وابســتگی آنها به دانش 
ضمني كه خود را در قالب مهارت ها و تجارب تعبيه شــده نزد افراد و گروه ها 
نشان مي دهد، متفاوت است. به طوري كه بر طبق نظر اكثريت صاحب نظران 
حجم دانش ضمني در حوزه ی باالدســتی صنعت نفت بسيار بيشتر از دانش 

آشكار و صريح است. 
نكته ی بســيار مهم آن اســت كه اين دانش ضمني در اكثر موارد خود را به 
شــكل دانش انباشته شده در خالل رابطه و تعامل ميان شرکت های خدمات 

میدان های نفتی و شرکت های بهره بردار نشان مي دهد.
 نرخ نوآوري فناورانه در عمده ی صنايع فناوری محور باال و دوره ی تناوب آن 
کوتاه است و اين به آن معناست كه فاصله ی زماني ميان معرفي محصول )یا 
فرآیند( جديد به بازار كوتاه است. اين در حالي است كه نرخ نوآوري فناورانه 
)به خصوص بنیادی( در حوزه ی باالدستی صنعت نفت بسيار كم است و اين 
واقعيت باعث شده است كه چرخه ی عمر فناوری های این حوزه تا چند دهه 

ادامه پيدا كند. 
براي مثال، بســیاری از فناوری هایی كه حدود سه دهه پيش به بازار معرفي 
شده اند، امروز در بسياري از میدان های نفتی به كار برده مي شوند و از طريق 
برخي بهبودهاي جزئي به روزرساني مي شوند. همچنين مشاهده ی سير تكامل 
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نســل هاي مختلف فناوری های حوزه ی باالدستی صنعت نفت در شركت هاي 
پيشــرو نشان دهنده ی آن است كه براي گذار از هر نسل به نسل ديگر تقريبا 

دو تا سه دهه زمان الزم است. 
بــا اين حال،  اين نرخ نــوآوري پايين و دوره ی تنــاوب طوالني برای معرفي 
فناوری های جديد، نتوانســته است شركت هاي موخر را در همپايي فناورانه و 
پيشي گرفتن از شركت هاي پيشــرو در اين صنعت كمك كند كه دليل اين 

امر رژيم فناورانه ی خاص اين صنعت است.
 خط سير فناوري در صنايعی نظير ارتباطات، موبايل، كامپيوترهاي شخصي 
و وســايل الكترونيكــي پيش بيني پذيري پايينــي دارد، در حالي كه حوزه ی 
باالدســتی صنعت نفت نیز علی رغم دارا بــودن ویژگی های متفاوت و متضاد 
بــا آن صنایع از جمله نرخ نوآوري پايين و دوره ی تناوب طوالني، داراي خط 
سير فناوري با پيش بيني پذيري پایین است که دلیل اصلی آن بهره برداري از 

پيشرفت هاي فناورانه در سایر صنایع می باشد. 
بــه عبارتي، عمــده ی تغييرات و پيشــرفت هاي فناورانــه در اين صنعت، از 
سرريزهاي دانشــي و فناورانه ی29 سایر صنایع نشــات مي گيرد و دسترسي 
به آنها از طريق اتحادهاي اســتراتژيك با شرکت های پيشرو در سایر صنایع 

)مانند حوزه ی فناوری اطالعات( امكان پذير است. 
با توجه به پيش بيني پذيري پایین خط ســير فنــاوري در اين صنعت و عدم 
اجــازه ی حضور و مشــاركت شــركت هاي موخر در اتحادهاي اســتراتژيك 
شــرکت های پیشرو، این شــركت ها )شركت هاي موخر( شــانس كمي براي 

بهره برداري از پيشرفت هاي فناورانه ی جديد در زمان مناسب دارند.
 وابســتگي به مسير و ويژگي انباشــتي دانش در حوزه ی باالدستی صنعت 
نفت، برای فناوری های ظهور یافته باال است. اين بدان معناست كه اين سطح 
از توانمندی های فناورانه كه نزد شــركت هاي پيشــرو در حوزه ی باالدستی 
صنعت نفت است،  ريشه در تاريخ تقريبا يكصدوپنجاه ساله ی اين صنعت دارد 
و پيشــرفت هاي فناورانه ی اين صنعت وابستگي بااليي به مسير پيموده شده 

و دانش انباشته شده دارد. 
همين امر باعث شــده است كه شــركت هاي موخر با قدمتي بسيار كمتر از 
شــركت هاي پيشــتاز و بهره مندي محدود از دانش انباشــته شده، به ندرت 

قابليت خلق و بهره برداري از پيشرفت هاي جديد فناورانه را داشته باشند. 
به طور كلي، با بررســی ويژگي هــاي رژيم فناورانه ی نظام نوآوري بخشــي 
حوزه ی باالدســتی صنعت نفــت مي توان به اين نتيجه دســت پيدا كرد كه 
مهم ترین ویژگی های رژیم فناورانه ی حوزه ی باالدســتی صنعت نفت عبارت 
است از: دوره ی عمر طوالني فناوری، ضرورت قابليت يكپارچه سازي فناوری ها، 
وابستگي به مســير و ويژگي انباشتي در پيشــرفت هاي فناورانه، نرخ پايين 
نوآوري فناورانه ی بنیادی، زمان طوالنی و هزینه ی باالی توسعه، تجاری سازی 
و انتشــار فناوری، مشاركت مشتريان در فرآيند نوآوري، حجم باالي ابداعات 

فناورانه ی تدریجی در يك فناوری به دلیل به کارگیری سفارشــی فناوری در 
هر پروژه.

البته باید توجه داشــت که حوزه ی باالدســتی صنعت نفت در مقاطع زمانی 
مختلــف با توجه به تغییــرات هریک از این عناصر دچار گــذار از یک رژیم 

فناورانه به رژیم فناورانه ی دیگری شده است.
از دیگر ویژگی های نظام نوآوري حوزه ی باالدستی صنعت نفت این است که 
توســعه ی موفق فناوری ها در حوزه ی باالدســتی صنعت نفت نیازمند درک 
عمیق مشــکالتی است که صنعت باید آنها را حل کند و بسیاری از شرکت ها 

از امکان داشتن چنین درکی برخوردار نیستند. 
همچنین توســعه ی فناوری برای حوزه ی باالدســتی صنعــت نفت نیازمند 
توانمندی باالیی اســت و به طور چشمگیری از نوآوری های رخ داده در سایر 

حوزه های فناورانه و دانشی بسیار دور بهره می برد.
در حالي كه عمده ی مطالعات رژیم فناورانه بر شرايط اقتصادهاي توسعه يافته 
تمركز كرده اند، برخــی مطالعات این حوزه نیز تالش كرده اند تا مفهوم رژيم 
فناورانه را به مفهوم همپايي فناورانه در بنگاه هاي موخر در كشورهاي در حال 

توسعه متصل کنند. 
برخی مطالعات مرتبط با رژیم هــای فناورانه در صنایع مختلف نیز به تبيين 
الگوهــاي متفاوت همپايي فناورانه در آن صنايع پرداخته اند. بر این اســاس 
رژیم هــای فناورانه برای همپایــی فناورانه اهمیت کلیــدی دارند. در برخی 
رژیم های فناورانه ی خاص، امکان تحقق بروز رفتارهای همپایی فناورانه بیش 

از سایر رژیم ها است. 
بــه عنوان مثــال در رژیم های فناورانه با ویژگی انباشــتی کمتــر و قابلیت 
پیش بینی بیشــتر، احتمال همپایی فناورانه بیشــتر اســت. بــر مبنای این 
ویژگی های تعریف شــده از رژیم فناورانه ی حوزه ی باالدســتی صنعت نفت، 
می توان به این جمع بندی رســید که همپایی فناورانه در حوزه ی باالدســتی 
صنعت نفت دشوار است و حداقل انجام سریع آن دشوار بوده و با موانع جدی 

مواجه است. 
در اين راســتا، شناســايي الگوي يادگيــري و همپايي فناورانــه در حوزه ی 
باالدســتی صنعت نفت و تبيين اين الگوها بر اســاس رژيــم فناورانه ی اين 

صنعت به عنوان موضوعي براي پژوهش هاي آتي پيشنهاد مي شود.  
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مباحث ویژه

پانویس هاپانویس ها
1. Technological Regime
2. Technological catch-up
3. Schumpeterian competition
4. Business Concentration Ratio

5. نشان دهنده ی اندازه ی شرکت ها نسبت به کل آن صنعت است. یعنی کل صنعت متشکل از تعداد محدودی شرکت 
بزرگ اســت. )انحصار چندجانبه( به عبارت دیگر، کل صنعت در دســت چند بازیگر محدود اســت که باعث انحصار 
چندجانبه و شدت رقابت پایین می شود. هر چقدر تعداد بازیگران )رقبا( در یک صنعت بیشتر باشد نرخ تمرکز پایین تر 

و رقابت بیشتر است.
6. Oligopolies

7. به طور خاص این وضعیت اغلب در حوزه ی پایین دستی صنعت نفت رایج است.
8. به طور خاص این پدیده در حوزه ی باال دستی صنعت نفت کامال رایج است.

9. Qualcomm Incorporated
10. Intellectual field
11. Commodities

12. بررسي هاي بين المللي مطابق جدول زیر نشان می دهد كه فناوری های جديد در حوزه ی باالدستی صنعت نفت براي 
نفوذ 50درصدي در صنعت به بيش از سي سال زمان نياز دارند كه در كل اين مدت و البته بعد از آن همواره بايد پژوهش 
و فناوری در كنار اين فرآيند بوده و از آن پشتيباني كند. نکته ی مهم این است كه پس از عرضه ی فناوری به صنعت، 
 فعاليت هاي پژوهشي به شدت افزایش مي يابد. زيرا در اين مقطع تطابق كامل فناوری با نياز تك تك مشتريان صنعتي و 

بهبود مستمر آن كماكان نيازمند پژوهش پر دامنه است. 
زمان بري توسعه ی فناوری در حوزه ی باالدستی صنعت نفت

13. هشت حوزه در زنجیره ی صنعت نفت وجود دارد: اکتشاف، حفاری، چاه پیمایی )logging(، تولید نفت، سطح االرضی 
)ground(، پاالیش نفت، صنایع شیمیایی و ایمنی و حفاظت از محیط زیست. 

14. Mark I & II
15. Creative des truction
16. Creative accumulation
17. Widening
18. Deepening
19. Technology trajectory
20. Technological opportunity
21. Appropriability of technological innovation
22. Cumulativeness of technological innovation

23. سيستم فناورانه مجموعه اي از فناوري ها است كه با يكديگر به صورت كاركردي و فيزيكي در ارتباط هستند و در آنها 
تركيبي از سخت افزار، نرم افزار،  مهارت و نيروي انساني براي انجام يك ماموريت و كاركرد عملياتي مشخص وجود دارد. 
24. چرخه ی زمانی فناورانه به وســیله ی دامنه ی زمانی بین زمان به کارگیری یک فناوری توســط پیشگامان و پیروان 

اندازه گیری می شود.
25. latecomer
26. Soft Technology

)Information- based( 27. مديريتي و اطالعات پايه
28. Firm-Specific
29. Knowledge and technology spillovers

منابعپانویس ها
[1]. Breschi, S tefano, Franco Malerba, and Luigi Orsenigo. "Technological 
regimes and Schumpeterian patterns of innovation." The economic journal 
110, no. 463 )2000(: 388-410. 
[2]. Malerba, Franco, and Luigi Orsenigo. "Schumpeterian patterns of innovation 
are technology-specific." Research policy 25, no. 3 (1996): 451-478.
[3]. Maleki, Ali, Alessandro Rosiello, and David Wield. "The effect of the 
dynamics of knowledge base complexity on Schumpeterian patterns of 
innovation: the ups tream petroleum indus try." R&D Management 48, no. 4 
)2018(: 379-393.
[4]. Handscomb, Chris topher, Scott Sharabura, and Jannik Woxholth. "The oil 
and gas organization of the future." McKinsey&Company Oil & Gas (2016).
[5]. Anderson, Roger. "Technical innovation: An E&P business perspective." 
The Leading Edge 19, no. 6 )2000(: 632-635.
[6]. Idachaba, F. E. "Current trends and technologies in the oil and gas indus try." 
International Journal of Emerging Technology and Advanced Engineering 2, 
no. 7 )2012(: 234-237.
[7]. Leis, Jorge, John McCreery, and Juan Carlos Gay. "National oil companies 
reshape the playing field." Bain & Company (2012): 14-22.
[8]. Neal W.H. et al, “Oil & Gas Technology Development”, Working 
Document of the NPC Global Oil & Gas S tudy, July 18, 2007.

]9[. بندریان، رضا، بنیادی نایینی، علی، امیرقدســی، سیروس، مطالعه ی تطبیقی محیط کسب وکار شرکت های نفتی 
بین المللی و ملی و ارائه ی پیشنهادهای سیاستی جهت ارتقای مزیت های رقابتی این شرکت ها. مطالعات حقوق انرژی، 

.39-58 :1399 ،)1(6

[10]. Malerba, Franco, and Richard Nelson. "Learning and catching up in 
different sectoral sys tems: evidence from six indus tries." Indus trial and 
corporate change 20, no. 6 )2011(: 1645-1675.

]11[. بندريان، رضا، تبیین دالیل عدم تمایل به استفاده از پتنت برای حفاظت از دارایی های فکری در حوزه ی باالدستی 
صنعت نفت، فصلنامه ی سیاست نامه ی علم و فناوری، 8)1(، 1397: 57-68.

[12]. Ma, Shao-Chao, Lianyong Feng, Yi Yin, and Jianping Wang. "Research 
on petroleum patent valuation based on Value Capture Theory." World Patent 
Information 56 )2019(: 29-38.
[13]. Winter, Sidney G. "Schumpeterian competition in alternative 
technological regimes." Journal of Economic Behavior & Organization 5, no. 
3-4 )1984(: 287-320.

]14[. صفدری رنجبر، مصطفی، رحمان سرشــت، حســین، منطقی، منوچهر، قاضی نوری سیدسروش. واکاوی رژیم 
فناورانه ی سیاستی و بازار در صنایع با محصوالت و سامانه های پیچیده: صنعت توربین گازی، فصلنامه ی بهبود مدیریت، 

.1-28 :1398 ،)4(13
[15]. Pavitt, Keith. "Sectoral patterns of technical change: towards a taxonomy 
and a theory." Technology, Management and Sys tems of Innovation )1984(: 15-45.
[16]. Marsili, Orietta. "The anatomy and evolution of indus tries." Books )2001(.
[17]. Lee, Keun, and Chaisung Lim. "Technological regimes, catching-up and 
leapfrogging: findings from the Korean indus tries." Research policy 30, no. 3 
)2001(: 459-483.
[18]. Park, Kyoo-Ho, and Keun Lee. "Linking the technological regime to the 
technological catch-up: analyzing Korea and Taiwan using the US patent data." 
Indus trial and corporate change 15, no. 4 )2006(: 715-753.

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

kt
es

ha
f.

ni
oc

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            11 / 11

https://ekteshaf.nioc.ir/article-1-3306-fa.html
http://www.tcpdf.org

