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مقیاس پذیر به وجود آمده است.
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چکیده
نفت،  باالدستی صنعت  در حوزۀ  فناوری  توسعۀ  در  نفت  بین المللی  نقش شرکت های  با کم رنگ شدن  در دهۀ 1990، 
شرکت های خدمات میدان های نفتی مسئولیت شناسایی و تأمین نیازهای فناورانۀ حوزۀ باالدستی صنعت نفت را عهده دار 
شدند. با توجه به ریسک و هزینۀ باالی توسعه و تجاری سازی فناوری های دارای نوآوری بنیادی، شرکت های خدمات 
میادین نفتی پیشرو به نوآوری های تدریجی روی آوردند. این امر زمینه را برای ورود استارت آپ های فناورانه2 به حوزۀ 
 بنیادی، فراهم کرده است. هم اکنون لبۀ فناوری، در بسیاری 

ً
باالدستی صنعت نفت، با هدف دستیابی به نوآوری های غالبا

از حوزه های فناورانۀ باالدستی صنعت نفت، در اختیار تعداد زیادی از شرکت های کوچک دانش بنیان است که شکل گیری 
اغلب آن ها بر مبنای استارت آپ های فناورانۀ موفق بوده  است. استارت آپ ها، به منزلۀ بازوی توسعۀ فناوری های بنیادی 
در حوزۀ باالدستی صنعت نفت، در آینده توجه بیش از پیش مدیران شرکت های فعال در حوزۀ باالدستی صنعت نفت را به  

خود جلب خواهند کرد.
در این مقاله، پس از مروری بر روند تحول رویکردها و نقش بازیگران حوزۀ باالدستی صنعت نفت در توسعۀ فناوری، به 
نقش استارت آپ های بخش فناوری به منزلۀ محرک های نوآوری در حوزۀ باالدستی صنعت نفت پرداخته و به چالش های 

اختصاصی آن ها در این حوزه اشاره خواهد شد.

واژگان کلیدی: استارت آپ های فناورانه، حوزۀ باالدستی صنعت نفت، بازیگران توسعۀ فناوری، توسعۀ فناوری.

مقدمه

وجود  همچنان  گاز  و  نفت  برای  جهانی  تقاضای  درحالی که 
تحوالت  به علت  خود،  کسب وکار  محیط  در  نفت  دارد، صنعت 

زیر، در معرض تغییرات بنیادی قرار گرفته  است:

•   بخش عمدۀ منابع سهل الحصول نفتی3 جهان مصرف شده  
فناوری های  بیش ازپیش  ناچارند  نفت  باالدستی  شرکت های  و 

پیچیده و نوآورانه را برای اکتشاف و تولید منابع هیدروکربوری 
آینده به خدمت گیرند؛ چراکه منابع نفت و گاز آینده، به خصوص 
با  بسترهایی  در  و  بیشتر  اعماق  در  غیراوپک،  کشورهای  در 

دسترسی بسیار دشوارتر قرار گرفته اند.

•  انتظارات از شرکت های نفتی در حوزه های ایمنی، بهداشت، 
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محیط  زیست و رفاه  انسانی افزایشی چشمگیر یافته  است.
شکست  یا  موفقیت  در  مسائلی،  چنین  با  رویارویی  برای 
داشت.  خواهد  بسزایی  تأثیر  فناوری  آینده،  نفتی  شرکت های 
براین اساس، حوزۀ باالدستی صنعت نفت در گذر زمان فناوری محور 
شده و امروزه نوآوری فناورانه اصلی اساسی و محوری در افزایش 
رقابت پذیری شرکت های فعال در حوزۀ صنعت جهانی نفت به شمار 
می رود. ازاین رو، بازیگران صنعت نفت، برای بقای رقابت پذیر در 
این عرصه، نیازمند حضور فعال و مؤثر در حیطۀ فناوری و نوآوری 

.)Longwell, 2002; Handscomb et al., 2016( فناوری اند
در  اساسی  نقش  فناوری  نفت،  نوین صنعت  رقابتی  در فضای 
تولید و بهره برداری از منابع نفت و گاز جهانی دارد و توسعۀ فناوری 
به واقعیتی درحال  تغییر در صنعت نفت و گاز تبدیل شده است. 
امروزه، توسعۀ فناوری در پیشرفت برنامه ها و اقدامات و پاسخ گویی 
به مسائل و نیازها در حوزۀ باالدستی صنعت نفت تأثیری چشمگیر 

.)Lord, 2007( برجای نهاده است
در مسیر تبدیل ایدۀ فناورانه به فناوری تجاری، بازیگران متعددی 
ایفای نقش می کنند که از جملۀ  در حوزۀ باالدستی صنعت نفت 
ملی  )شرکت های  عملیاتی  شرکت های  به  می توان  بازیگران  این 
)شرکت های  مستقل  عملیاتی  شرکت های  نفت(،  بین المللی  و 
مراکز  نفتی،  میدان های  خدمات  شرکت های  تولید(،  و  اکتشاف 
تحقیقاتی و دانشگاه ها، شرکت های دانش بنیان و استارت آپ های 

.)Leis et al., 2012; Perrons, 2014( فناورانه1 اشاره  کرد
شناخت وظایف بازیگران بازار فناوری برای اجرای الگوی کسب وکار 
مبتنی  بر توسعۀ فناوری2 در صنعت نفت از اهمیت ویژه ای برخوردار 
است. در گذشته، شرکت های بین المللی نفت تمام مراحل خدمات 
فناورانه و توسعۀ فناوری های مرتبط  با بخش باالدستی را در انحصار 
داشتند، ازاین رو هیچ گونه تمایلی به انتقال فناوری به کشورهای درحال 
نفتی  بین المللی  درواقع، سیاست شرکت های  نداشتند.  نفتی   توسعۀ 
حفظ وابستگی دائمی کشورهای صاحب مخزن به سرمایه، فناوری 
و مدیریت این شرکت ها بود. بنابراین، با هر اقدامی که موجب کاهش 
نیاز به خدمات مدیریتی، مالی و فناورانۀ آن ها می شد به شدت مخالفت 

.)Dantas and Bell, 2009; Perrons, 2014( می کردند
در  سرمایه گذاری  درصد   80 از  بیش   ،1990 دهۀ  از  قبل  تا 
بزرگ  یازده شرکت  برعهدۀ  فقط  نفت  فناوری صنعت  و  پژوهش 
این  برای  فناوری  بود.3  نفتی(  بین المللی  )شرکت های  نفتی 

1. Tech Start-Ups

کشورهای  در  نفـت  صنعت  باالدستی  حوزۀ  در  کسب وکار  الگوی  دو  2. به طورکلی، 
جهان وجود دارد: الف( الگوی کسب وکار مبتنی بر بهره برداری از منابع هیدروکربنی، 
به دنبال  که  شرکت هایی  براین اساس،  فناوری.  توسعۀ  بر  مبتنی  کسب وکار  الگوی  ب( 
به دنبال  که  شرکت هایی  و  دوم  الگوی  از  هستند  فناوری«  زمینۀ  در  »رقابت پذیری 

می کنند. استفاده  اول  الگوی  از  هستند  فناوری«  منشأ  با  »رقابت پذیری 

آن  نفتی  میدان های  خدمات  بخش  در  درصد(     80 به  )نزدیک  سرمایه  این  3. عمدۀ 
می شد. هزینه  شرکت ها 

 
ً
نسبتا برنامه های  از  بیشتر آن ها  و  بود  راهبردی  اولویت  شرکت ها 
یک    از  کمتر  صرف  با  درون سازمانی،  فناوری  و  پژوهش  جامع 
دهه های  در  اما  پشتیبانی می کردند.  خالص خود،  درآمد  درصد 
1980 و 1990، این شرکت های بزرگ نیز برنامه های پژوهش و 
درواقع،  دادند.  کاهش  را  خود  درون سازمانی  نوآوری  و  فناوری 
شرکت های بین المللی نفتی در اواخر دهۀ 1980 تصمیم گرفتند 
کسب وکار خدمات میدان های نفتی را از حوزۀ فعالیت های خود 
داخلی  فناوری  و  پژوهش  زیاد  هزینه های  بتوانند  تا  کنند  خارج 
را کاهش دهند. رهاسازی فعالیت های خدمات میدان های نفتی 
شرکت های  شکل گیری  به  نفتی  بین المللی  شرکت های  توسط 
شرکت های  و  شد  منجر  نفتی  میدان های  خدمات  مستقل 
این  به  برون سپاری  قالب  در  را  الزم  خدمات  نفتی  بین المللی 

.)Stevens, 2016( شرکت ها واگذار کردند
شرکت های بین المللی نفتی، با کاهش هزینه های پژوهش و فناوری، 
رفته رفته مزیت خود را در لبۀ فناوری  ازدست دادند؛ در مقابل، شرکت های 
خدمات میدان های نفتی، با تالش برای یافتن آخرین فناوری ها، توانستند 
شرکت های  دست  در  زمانی  که  یابند  دست   فناورانه  رقابتی  مزیت  به 

.)Thuriaux-Alemán et al., 2010( بین المللی نفت بود
یکی از تحوالت مهم قرن 21،  ظهور استارت آپ های فناورانه 
)شرکت های نوپای مبتنی  بر فناوری های نوین( در عرصۀ کسب وکار 
حوزۀ باالدستی صنعت نفت است. این شرکت ها طی دو دهۀ اخیر، 
با ویژگی های منحصربه فردی که دارند، توانسته اند در رشد و توسعۀ 

فناوری در حوزۀ باالدستی صنعت نفت تأثیر بسزایی داشته باشند.
صنعت  سیاست گذاری  قواعد  در  رخ داده  تحوالت  در این بین 
جهانی نفت و نقش این تحوالت در هدایت فعالیت های فناورانه و 
نوآورانه قابل تأمل است. بنابراین، اهمیت کسب وکارهای نوین و نوپا 
)استارت آپ های فناورانه( در حوزۀ باالدستی صنعت نفت، بیش از 
هر موضوع دیگری، باید به درستی درک شود )Wholey, 2018(. در 
ادامه، به منظور بررسی این تحوالت و چگونگی تغییر نقش بازیگران 
صنعت  باالدستی  حوزۀ  برای  الزم  فناوری های  تأمین  در  مختلف 
نفت، ویژگی های پژوهش و فناوری در حوزۀ باالدستی صنعت نفت 

و سازوکارهای اتخاذشده برای مواجهه با آن مرور می شود.

باالدستی  حوزۀ  در  فناوری  و  پژوهش  ویژگی های   .1
صنعت نفت و سازوکارهای اتخاذشده برای مواجهه با آن

حوزۀ  دارایی های  از  بسیاری  بر  که  دارایی ها،4  مشارکتی  ساختار 
برای شرکت های  را  اغلب کار  باالدستی صنعت نفت حاکم است، 
 Acha( نوآوری های جدید دشوار می سازد نوآور در حفظ مالکیت 
and Cusmano, 2005(. ساختار مشارکتی دارایی ها به ظهور پدیدۀ 

4. Shared Equity Structure
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می شود  منجر  نفت  صنعت  باالدستی  حوزۀ  در  رایگان«1  »سواری 
و این پدیده  مزیت رقابتی را،  که به واسطۀ یک فناوری برای شرکتی 
فراهم شده، کاهش می دهد. ازسوی دیگر، روزبه روز دغدغۀ هزینۀ 
طرح های پیشتاز پژوهش و فناوری در حوزۀ باالدستی صنعت نفت 
جدی تر می شود و توسعۀ فناوری »آن چنان پیچیده، گسترده، و پرهزینه 
شده که حتی بزرگ ترین شرکت ها به تنهایی توانایی اجرای آن را ندارند« 

.)Thuriaux-Alemán et al., 2010; Perrons, 2014(
فناوری  اثبات   برای  همه جانبه  آزمایش های  اینکه  به  توجه  با 
گیرد،  صورت  واقعی  مقیاس  در  باید  بازار  در  آن  پذیرفته شدن  و 
زمان بر  و  پرهزینه  گاز  و  نفت  بازارهای  در  فناوری  تجاری سازی 
است؛ به طوری که در این حوزه، به طور متوسط شانزده سال زمان 
الزم است تا یک فناوری توسعه یابد و به  طور گسترده تجاری شود. 
درحالی که فرایند توسعۀ فناوری در سایر حوزه ها ممکن است کمتر 
از دو سال به طول انجامد، این فرایند در حوزۀ باالدستی صنعت نفت 
به ده تا پانزده سال زمان نیاز دارد. هرچند توسعۀ فناوری های جدید 
برای تولید کنندگان آن آوردۀ اقتصادی کالنی دارد، شرایط ذکرشده 
  برای سرمایه گذاران جذابیت اندکی دارد و این موضوع قابلیت 

ً
بعضا

به عرصه های  تغییرات محیطی و ورود  با  برای مواجهه  را  صنعت 
.)Perrons, 2014( جدید محدود می کند

ایجاد و تحول فناوری در صنعت نفت و گاز نیز، همچون سایر 
قاعده های  و  پژوهش  و  فناوری  نسل های  در  تحول   تابع  صنایع، 
نوین حاکم  بر فضای نوآوری در دنیا بوده است. در گذشته، منشأ 
صنعت  باالدستی  حوزۀ  در  بنیادی  فناورانۀ  تحوالت  از  بسیاری 
بودند،  درون سازمانی  فناوری  و  پژوهش  گروه های  اغلب  نفت 
از  دست یافتنی  و  تازه  اندیشه های  توسعۀ  برای  امروزه  درحالی که 

سازمان های بیرونی  یاری می جویند. 
مفهوم  نفت  صنعت  باالدستی  حوزۀ  در  زیادی  شرکت های 
»نوآوری باز« را پذیرفته اند )مدل های همکارانه تر پژوهش و فناوری 
که از ایده های صنایع و حوزه های فناوری دیگر استقبال می کند(. 
بخش های گوناگون »اکوسیستم نوآورِی«2 حوزۀ باالدستی صنعت 
در  بنابراین  دارند؛  متنوعی  مهارت های  مجموعه  و  منابع  نفت 
سرتاسر فعالیت های نوآورانۀ مرتبط می توانند به منابع اطالعاتی و 
دانشی گوناگونی روی  آورند. شرکت های زیادی در حوزۀ باالدستی 
صنعت نفت اتحادهای پژوهشی و فناوری با رقبای مستقیم خود 
انواع  تجربۀ  به  نیز  حوزه  این  شرکت های  برخی  و  کرده اند  برقرار 
فعالیت های  از  تا، خارج  آورده اند  سرمایه گذاری خطرپذیر3 روی 
بالقوه   نویدبخش  مفاهیم  از  درون سازمانی،  فناورانۀ  و  پژوهشی 
 Moore and Wüstenhagen, 2004; Perrons( حمایت کنند

1. Free Ridership

2. Innovation Ecosystem

3. Venture Capital

.)and Donnelly, 2012; Handscomb et al., 2016
بررسی های انجام شده در صنعت نفت تغییرات قابل مالحظه ای 
را از یک سیستم درون سازمانی به سمت فعالیت های مشارکتی در 
از دهۀ 1990، کنسرسیوم های  فناوری نشان می دهد.  پژوهش و 
فناورانه  همکاری های  به منظور  بسیاری،  فناوری  و  پژوهش 
و  متحدان(  و  )رقبا  نفت  باالدستی صنعت  بنگاه های حوزۀ  میان 
تأمین کنندگان، شکل گرفته که جریان های  غیرخطی اطالعات را 
در نوآوری تقاضامحور بهبود داده است. اما این گونه فعالیت های 
شکست  خطر  آن  به تبع  و  الزم  بودجۀ  پیچیدگی،  سطح  جدید 
بنابراین،  می دهد.  افزایش  را  فناوری  و  پژوهش  پروژه های 
حالت های جدید سازمان دهی و مدیریت پژوهش و فناوری، برای 
افزایش احتمال موفقیت و مقابله با شکست احتمالی، ضروری اند 
سازمان دهی  شیوۀ  اخیر،  دهۀ  چند  در   .)Perrons, 2014(
تغییر  نوآوری در صنعت نفت  فناوری و  فعالیت های پژوهشی و 
مدیریت  برای  راهبردی  رویکردهای  از  و  یافته  شایانی  تحول  و 

پژوهش و فناوری بهره گرفته  شده است.
با آنکه روشن است فرایندهای نوآوری در حوزۀ باالدستی صنعت 
این  خاص  جزئیات  شده ،  همکارانه تر  بسیار  بوده   آنچه  از  نفت 
نیست. مجموع بحث های مطرح شده  همکاری ها چندان روشن 
نشان می دهد که توسعۀ فناوری در حوزۀ باالدستی صنعت نفت 
این مسئله، بررسی  دشواری ها و مالحظات خاص خود را دارد. 
روند تاریخی تغییرات نقش بازیگران حوزۀ باالدستی صنعت نفت 

در حیطۀ پژوهش و فناوری را ضروری می سازد.

2. روند تحوالت  رویکردها و تغییرات نقش بازیگران 
و  پژوهش  حیطۀ  در  نفت  صنعت  باالدستی  حوزۀ 

فناوری )توسعۀ فناوری(

خطرپذیری و هزینۀ زیاد توسعۀ فناوری و مشکالت حفاظت از 
آن در حوزۀ باالدستی صنعت نفت شرکت های بین المللی نفت را، 
که تا پیش  از دهۀ 1990 پیشتاز توسعۀ فناوری بودند، بر آن داشت 
و  توسعه  حوزۀ  در  را  دنباله روی  سیاست   1990 دهۀ  از  پس  که 
تجاری سازی فناوری اتخاذ کنند و منتظر باشند که سایر شرکت ها 

برای نخستین بار فناوری جدیدی عرضه نمایند.
دوم  جهانی  جنگ  از  قبل  دهه های  در  اگرچه  تاریخی،  ازنظر 
از  پاره ای  در  موردی  به صورت  فناوری  و  پژوهش  واحدهای  از 
به  آن  تبدیل  اما  می شد،  بهره برداری  نفتی  بین المللی  شرکت های 
داد  نسبت  دوم  از جنگ جهانی  بعد  به  را می توان  )پارادایم(  الگو 
صنعت  اصلی  شرکت های  در  روبه رشدی  تأثیرگذاری  روند  که 
نفت ایجاد کرد. پس از جنگ جهانی دوم، شرکت های بین المللی 
نفتی در زمینۀ پژوهش و فناوری سرمایه گذاری بیشتری کردند و از 
به  تجاری سازی  و  فناوری  و  پژوهش  از  به دست آمده  نتایج  طریق 
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پیشرفت های شایانی دست  یافتند. در پی این پیشرفت ها، واحدهای 
پژوهش و فناوری آن ها از بخش های تحقیقاتی کوچک به نهادهای 
تحقیقاتی گسترده ای تبدیل شد که آثار مثبت آن در جایگاه رقابتی 
این شرکت ها در عرصۀ کسب وکار و همچنین خدمات نوینی که 
تا قبل از دهۀ 1990 عرضه کرده بودند نمایان است. این روند تا 
اواخر دهۀ 1980 ادامه داشت و بر مبنای آن، تا قبل از دهۀ 1990، 
شرکت های بین المللی نفت در توسعۀ فناوری و رهبری فناورانه در 
حوزۀ باالدستی صنعت نفت پیشتاز بودند و بیشترین میزان بودجه و 
هزینه کرد پژوهش و فناوری را داشتند. در آن دوره فناوری اولویتی 
 Cibin and( بود  نفت  بین المللی  شرکت های  برای  راهبردی 

.)Grant, 1996; Anderson, 2000; Daneshy, 2003a
ُنه دالر،  با کاهش شدید قیمت نفت در اواسط دهۀ 1980 به 
به علت افزایش تولید نفت عربستان، شرکت های بین المللی نفت 
به  نفت  صنعت  سود  درنتیجه  گرفتند،  قرار  فشار  تحت  به شدت 
شرکت ها  این  هدف  مهم ترین  ازاین رو،  یافت؛  کاهش  سرعت 
در این دوره افزایش سودآوری و بازگشت سرمایۀ سهام داران بود. 
در طول سال های  اجراشده  راهبردهای  تمام  پردۀ  بنابراین، پشت 
بود؛  سهام داران  و  سرمایه گذاران  بازدهی  بهبود   1994 تا   1985
نفتی  بین المللی  شرکت های  تمام   

ً
تقریبا بازه،  این  در  درنتیجه، 

تغییر ساختاری بنیادی یافتند که این تغییر به خروج سرمایه از این 
شرکت ها، کاهش نیروی کار و تغییر در راهبردهای آن ها منجر شد 

.)Daneshy, 2003b(
در اواخر دهۀ 1980 و اوایل دهۀ 1990، شرکت های بین المللی 
نفت بخش ها و شرکت های خدمات میدان های نفتی را از ساختار 
سازمانی خود خارج کردند و بودجۀ پژوهش و فناوری را کاهش 
انجام شد که قسمت عمدۀ بودجۀ  براین اساس  اقدام  این  دادند.1 
هزینه  فناوری  و  پژوهش  زمینۀ  در  نفت  بین المللی  شرکت های 
عملیاتی  گرفتاری های  که  بود  این  بر  تصور  عالوه برآن،  می شد. 
میدان های  خدمات  شرکت های  و  است  زیاد  بسیار  بخش  این 
نفتی حلقۀ مهم و اصلی در زنجیرۀ باالدستی صنعت نفت نیستند 

2.)Thuriaux-Alemán et al., 2010(
شرکت های خدمات میدان های نفتی، پس از این تغییرات، به طور 
مستقل به فعالیت خود ادامه دادند و با سرمایه گذاری روی پژوهش 
ازنظر  نفت،  بین المللی  شرکت های  جدی  رقبای  به  فناوری  و 
ظرفیت ها و توانمندی های فناورانه در حوزۀ باالدستی صنعت نفت، 
تا 2008،  سال های 1990  فاصلۀ  در  براین اساس،  شدند.  تبدیل 

کاهش  به   1990 و   1980 دهۀ  در  زمانی  مختلف  مقاطع  در  نفت  قیمت  1. کاهش 
شدید سودآوری فعالیت های حوزۀ صنعت نفت، در مقایسه با دیگر حوزه های صنعتی، 
منجر شد. این شرایط، شرکت های بین المللی نفت را وادار کرد تا بخش های پرهزینه و 

کم بازده خود را از زنجیرۀ صنعت نفت حذف کنند.

در  داشت.  نیز  جهانی«  کسب وکار  الگوی های  »تحوالت  در  ریشه  کار  این  2. البته 
بر »کسب وکار محوری« جایگزین مدل شرکت های  شرکت های بزرگ جهانی، تمرکز 

شد. عمودی  یک پارچگی  دارای 

باالترین توانمندی فناورانه در بخش باالدستی صنعت نفت در اختیار 
شرکت های بین المللی نفتی یا شرکت های خدمات میدان های نفتی 
بود. اگرچه این دو گروه از شرکت ها )شرکت های بین المللی نفتی 
 متفاوتی 

ً
و شرکت های خدمات میدان های نفتی( راهبردهای کامال

در قبال فناوری  ـ   به منزلۀ مهم ترین مزیت رقابتی در حوزۀ باالدستی 
ـ  داشتند،3 پس از سال 2008، شرکت های خدمات  صنعت نفت  
باالدستی  در حوزۀ  فناوری  پیشتازی  به  که  بودند  نفتی  میدان های 
 Thuriaux-Alemán et al., 2010;( صنعت نفت دست یافتند

.)Handscomb et al., 2016
بین المللی  شرکت های   2010 تا   1990 سال های  فاصلۀ  در 
هزینه  فناوری  توسعۀ  برای  را  مبالغ  بیشترین  دیرباز  از  که  نفت، 
کاهش  زمینه  این  در  را  خود  فعالیت های  و  هزینه ها  می کردند، 
»خرید«  راهبرد  نفت  بین المللی  شرکت های  که  به نحوی  دادند؛ 
فناوری ها  این  »خلق«  راهبرد  جایگزین  را  پیشرفته  فناوری های 
که  می کردند  استفاده  فناوری هایی  از  فقط  شرکت ها  این  کردند. 

با شاخص های زیر سنجیده شده و تأییدیۀ فنی اخذ کرده بودند:

•   بلوغ فناوری موردنظر از دیدگاه تجاری

•   وضعیت نیاز حوزۀ باالدستی صنعت نفت به فناوری مورد نظر

•   میزان رقابت پذیری فناوری مورد نظر

•   نیازهای راهبردی شرکت

ازطرف دیگر، شرکت های خدمات میدان های نفتی بیش ازپیش 
تخصصی  خدمات  و  صنعت  جدید  فناوری های  عهده دار  تأمین 
شدند. با ورود فعاالنۀ شرکت های خدمات میدان های نفتی به حوزۀ 
توسعۀ فناوری در بخش باالدستی صنعت نفت، همراه با رقابتی شدن 
بازار جهانی نفت و تخصصی ترشدن فرایند عملیات در این صنعت، 
شرکت های بین المللی نفت به ندرت برای توسعۀ فناوری های خاص 
فعاالن،  سایر  با  اغلب  و  می دادند  انجام  مستقیم  سرمایه گذاری 
همکاری  مشارکتی،  فعالیت های  دیگر  و  مشترک  تحقیقات  در 
جدید  فناوری  یک  تجربی  ارزیابی  که  است  واضح  می کردند. 
نیازمند حضور یک شرکت عملیاتی  در حوزۀ بهره برداری و تولید 
 تمایل نداشتند 

ً
است، درحالی که شرکت های بین المللی نفت عموما

برای اولین بار فناوری جدیدی را به کار گیرند. اگر این شرکت ها در 
 درگیر 

ً
فناوری سهیم می شدند،  می بایست عمال پروژه های توسعۀ 

تا مرحلۀ تجاری شدن آن،  از زمان شروع پروژه  فرایندی طوالنی، 
.)Economist, 2012; Handscomb et al., 2016( شوند

3. شرکت های بین المللی نفتی حول محورهای راهبردی جمعآوری اطالعات، اکتشاف 
و بهرهبرداری منابع نفت و گاز به رقابت می پردازند و فناوری به روزتر را تنها ابزاری برای 
کاهش زمان و هزینۀ اجرای هر پروژه می دانند. دستۀ دوم، یعنی شرکت های خدمات 
میدان های نفتی، عرضۀ خدمات به شرکت های عملیاتی )ملی، بین المللی و مستقل( را 
راهبرد پیش روی خود می دانند، درنتیجه این شرکت ها به فناوری به مثابۀ یک محصول 

نگاه می کنند و رقابتشان در محتوای فناوری، کیفیت و قیمت آن است.
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الگوی  و  باز  نوآوری  رویکرد  از  بهره گیری   .1-2
باالدستی  حوزۀ  در  فناورانه  همکاری  شبکه های 

صنعت نفت

با پیشتازی فناورانۀ شرکت های خدمات میدان های نفتی در حوزۀ 
بین المللی  شرکت های   ،2008 سال  در  نفت  صنعت  باالدستی 
نفت و شرکت های ملی نفتی، که به سمت جهانی شدن حرکت کرده 
غیررقابت پذیر  وضعیتی  در  نفت(،  جهانی  ملی  )شرکت های  بودند 
در صنعت قرار گرفتند. ازاین رو، ظرف چند سال اخیر )از 2010 به 
بعد(، هزینه کرد شرکت های بین المللی و ملی نفت در زمینۀ پژوهش 
و فناوری و نوآوری به طور چشمگیری افزایش یافته است. شرکت های 
بین المللی نفتی، با وجود کاهش هزینه های پژوهش و فناوری خود 
)در مقایسه با دورۀ قبل از دهۀ 1990(، در تالش اند تا با مشارکت در 
نقش  کلیدی  فناورِی  و  پژوهش  پروژه های  در  فناورانه  همکاری های 
بین المللی  به عبارت دیگر، هرچند شرکت های  بازیابند.  را  مؤثر خود 
نفتی هزینه و فعالیت های پژوهش و فناوری خود را، پس از سال 2010 
در مقایسه با دورۀ قبل از دهۀ 1990، کاهش دادند )و در قیاس با بازۀ 
زمانی دهۀ 1990 تا 2010 افزایش دادند(، با عضویت در شبکه های 
نوآوری، در پروژه های مشترک پژوهش و فناوری حضور فعال یافتند.1 
حضور شرکت های بین المللی نفتی در پروژه های مشترک، در قالب 
شبکه های نوآوری، نه تنها به آن ها این امکان را داده که به فناوری های 
بگیرند،  زیرنظر  را  آن  توسعۀ  و  باشند  داشته  دسترسی  مورد نظر خود 
بلکه آن ها را قادر ساخته که در پژوهش ها تأثیرگذار باشند و آن ها را 
هدایت و جهت دهی کنند. شرکت های بزرگ بین المللی نفتی، اغلب 
 با دسترسی دشوار و 

ِ
در ِسمت مسئول بهره برداری از منابع نفتی )منابع

غیرمتعارف(، همچنان راهبری مجموعۀ شبکه های نوآوری را بر عهده 
نیز سرمایه گذاری  فناوری  دارند؛ عالوه براین، کوتاه شدن چرخۀ عمر 
در فعالیت های پژوهش و فناوری را برای شرکت های کوچک صنعت 
نفت بسیار دشوار کرده است. مواجهۀ بنگاه های صنعت نفت با محیط 
پویا و کوتاه شدن چرخۀ عمر فناوری و محصوالت به افزایش تصاعدی 
هزینه های پژوهش و فناوری منجر شده است. بنگاه های صنعت نفت، 
به منظور ارائۀ راهکارهای فناورانه برای انبوهی از مشکالت و تنگناها، به 
این وضعیت )کنترل سرمایه گذاری های سنگین الزم برای فعالیت های 
واکنش  و  یادگیری،  زمان  کوتاه کردن  در  تعهد  با  فناوری(  و  پژوهش 
سریع تر به تغییرات سریع فناورانۀ محیط از طریق شبکه های راهبردی 
 Perrons and( دادند  نشان  واکنش  جدید  فناوری های  کسب  برای 

.)Donnelly, 2012; Weijermars et al., 2014

شرکت های  فناوری  و  پژوهش  فعالیت های  و  هزینه ها  هرچند  1. به عبارت دیگر، 
بین المللی نفتی پس از سال 2010 در قیاس با بازۀ زمانی قبل از دهۀ 1990 کمتر بود، 
آن ها الگوی فعالیت خود را، در حوزۀ پژوهش و فناوری، از برنامه های درون سازمانی به 
رویکردهای همکارانه تر ارتقا دادند. درواقع این به نوعی بازگشت بازیگران بزرگ صنعت 
نفت برای نقش آفرینی در زمینۀ پژوهش و فناوری و نوآوری است، اما با الگویی جدید.

طی ده سال گذشته، فضای نوآوری صنعت جهانی نفت شاهد 
بازیگران  و  است  بوده  باز  نوآوری  تفکر  انفجارگونۀ  شکل گیری 
از  مملو  در محیط  که  بوده اند  این سؤال  به  پاسخ  به دنبال  پیشتاز 
دانش و با تغییرات سریع فناورانه چگونه می توان کار کرد؛ جایی که 
حتی بزرگ ترین شرکت های بین المللی نفتی و شرکت های خدمات 
میدان های نفتی پیشتاز مجبور به پذیرش این واقعیت شده اند که 
تفکر  این  کرد.  کار  بسته  نوآوری  سنتی  الگوی  با  نمی توان  دیگر 
باعث شده بازیگران فعال در حوزۀ نوآوری صنعت جهانی نفت، 
دانش  گسترش  و  گردآوری  خلق،  ثابت  فرایند  بر  تمرکز  به جای 
فناورانه، بر فعال سازی و تقویت جریان های دانشی به/ از سازمان 

.)Weijermars et al., 2014( متمرکز شوند )دوسویه(
یک جنبۀ مهم نوآوری باز، توانایی آن در افزایش ظرفیت جریان 
دانشی به سایت های جدید و منابع دانشی از حوزه های دیگر است.2  
مثال های متعددی از نوآوری های نوترکیب3 وجود دارد که در آن، 
دانشی که به خوبی در یک حوزه یا بخش شکل گرفته توانسته در 
تأثیر  است،  اصلی  حوزۀ  از  دور  اغلب  که  دیگر،  بخش  یا  حوزه 
قابل مالحظه ای بگذارد. مشکل بسیاری از سازمان ها قفل شدن در 
شبکۀ دانشی موجود است که تغییر در آن باعث ناپایداری خواهد 
شد. چالش این سازمان ها، یافتن، شکل دادن و فعال کردن شبکه های 
جدید است، درحالی که به طور هم زمان باید اتصاالت به شبکه های 

.)Bessant et al., 2010( موجود سست شود
مسابقات نوآوری عرصۀ دیگری است که در قالب تفکر نوآوری 
بتوانند  که  افرادی  برای  جایزه  درنظرگرفتن  است.  یافته  توسعه  باز 
راهکاری نوآورانه  برای مشکلی ارائه دهند، دیدگاه جدیدی نیست؛ 
چنین  جمله  از  مدیون  مارگارین   

ِ
اختراع و  هریسون  جان  کرنومتر 

رقابت هایی است. تفاوت در این است که امروزه چنین رقابت هایی 
به سازمان دهی سریع تر و ساد ه تر نوآوری منجر می شود. بدین ترتیب 
این مسابقات توانمندی نوآوران را، هم در غنای منابع نوآوری و هم 

در دستیابی به منابع نوآوری، افزایش می دهد.

3. تبدیل شدن شرکت های خدمات میدان های نفتی به 
محور توسعۀ فناوری در حوزۀ باالدستی صنعت نفت

ازجمله  نفت،  صنعت  باالدستی  حوزۀ  بازیگران  سایر  اگرچه 
و  تحقیقاتی  مؤسسات  و   )NOC( نفت  ملی  شرکت های 
دانشگاه ها، فعالیت های چشمگیری در پژوهش و توسعۀ فناوری 
بین المللی  شرکت های  با  مقایسه  در  می دهند،  انجام  نوآوری  و 
در  چندانی  نقش  نفتی  میدان های  خدمات  شرکت های  و  نفتی 
 )SPE( توسعۀ فناوری ندارند. پژوهشی که انجمن مهندسی نفت

کید بیشتر بر جریان  2. در این شرایط که دیدگاه از خلق، تملک و حفاظت از دانش به تأ
و تبادل دانش گرایش می یابد، چالش اصلی مدیریت دارایی های فکری است.

3. Recombinant Innovation
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صنعت  باالدستی  حوزۀ  در  فناوری  و  پژوهش  نقش  به  توجه  با 
نفت، امروزه بسیاری از شرکت های خدمات میدان های نفتی بزرگ 
در صنایع باالدستی، با سرمایه گذاری های عظیم در بخش پژوهش 
و فناوری، توان خود را برای دست یابی به فناوری های نوین افزایش 
داده اند  و بر همین اساس فعالیت های بین المللی خود را گسترش داده 
و درآمدهای هنگفتی به دست آورده اند. ازاین رو، شرکت های خدمات 
میدان های نفتی در صنعت نفت گسترش یافته اند و با کسب سود های 
کالن به سرعت رشد کرده اند و امروزه برخی از آن ها به بازیگران اصلی 
و بزرگ صنعت نفت تبدیل شده اند. این شرکت های بزرگ خدمات 
میدان های نفتی، مبتنی بر زیرساخت های فناورانه و توانمندی فنی و 
مهندسی، در محیط جهانی صنعت نفت به کسب وکار می پردازند 

.)Economist, 2012; Rassenfoss, 2016(
فناوری های  تجاری سازی  و  توسعه  زمان بربودن  و  زیاد  هزینۀ 
مخاطره آمیزبودن  نیز  و  نفت  صنعت  باالدستی  حوزۀ  در  جدید 
کید آشکار  ذاتی حوزۀ باالدستی صنعت نفت، درگذر سال ها، به تأ
بر نوآوری تدریجی در این بخش منجر شده است؛ اما تحوالت 
بنیادی تر، مانند لرزه نگاری سه بعدی1 و حفاری افقی، نیز گاه گاهی 
پیشتازی  در  شکست  زیاد  هزینۀ  و  باال  ریسک   شده اند.  پدیدار 
حوزۀ  در  جدید،  بنیادی  فناوری های  تجاری سازی  و  توسعه  در 
و  و گستردگی خدمات  تنوع  و همچنین  نفت،  باالدستی صنعت 
فعالیت های عملیاتی شرکت های خدمات میدان های نفتی چنان 
ترجیح  پیشرو  نفتی  میدان های  خدمات  شرکت های  که  است 
فعالیت های  و  وارد نشوند  بنیادی  نوآوری های  می دهند در حوزۀ 
پژوهش و فناوری خود را بیشتر بر نوآوری های تدریجی متمرکز 

.)Perrons and Donnelly, 2012; Perrons, 2014( کنند
به رغم پیچیدگی های خاص فناوری های بخش باالدستی نفت و گاز، 
به علت دشوارشدن شرایط محیطی و فعالیت در این بخش،2 بی شک 
ابداع و کاربردی خواهند شد  آینده فناوری های جدیدی  در سال های 
تا به نیاز جهانی، به منظور تولید ]استخراج[ بیشینه از مخازن متعارف 
و غیرمتعارف نفت و گاز، پاسخ دهند )Kulkarni, 2011(. با وجود 
فناوری،  به  باالدستی صنعت نفت  نیاز شدید حوزۀ  و  تقاضای بسیار 
این صنعت به کندبودن در توسعه و تجاری سازی فناوری شهرت دارد؛ 
نوآوری های  حوزۀ  در  به خصوص  فناوری،  توسعۀ  تسریع  ازاین رو، 
بنیادی، نیازمند ساختاری متفاوت بود که خارج از بوروکراسی و فرهنگ 
حاکم بر شرکت های حوزۀ باالدستی صنعت نفت باشد تا سرعت ارائۀ 
نوآوری های فناورانۀ بنیادی را، در حوزۀ باالدستی صنعت نفت، افزایش 

.)Weijermars et al., 2014; Handscomb et al., 2016( دهد
بدین ترتیب، با توجه به نیاز شدید صنعت نفت به فناوری های 
شرکت های  ناتوانی  و  بی میلی  و  بنیادی  نوآوری  دارای  جدید 

1. 3D Seismic Mapping

و  شمال  قطب  آب ها،  اعماق  مانند  دشوار  و  دسترس  از  دور  هیدروکربوری  2. منابع 
باال. دمای  و  فشار  با  محیط های 

در سال 2014، به منظور ارائۀ تصویری کلی از وضعیت پژوهش 
انجام داده  باالدستی صنعت نفت،  نوآوری در حوزۀ  فناوری و  و 

نشان می دهد که:

بازیگران  سایر  از  بیش  نفتی،  میدان های  خدمات  شرکت های  ـ 
برای  ثبت  اختراع  پرونده های  نفت،  صنعت  باالدستی  حوزۀ 
نوآوری تشکیل می دهند. البته چون پتنت ]حق ثبت اختراع[ برای 
حفاظت از دستاوردهای فناورانه در حوزۀ باالدستی صنعت نفت 
الگوی غالب نیست و رویکرد برتر استفاده از دارایی های مکمل 
برای تجاری سازی است،  راهبرد »ادغام« گزینۀ مطلوب  است، 
و فناوری اغلب در پناهگاه دارایی های مکمل حفاظت می شود، 
اختراع  ثبت  آمارهای  برمبنای  فقط  تجزیه وتحلیل   بی تردید 

گمراه کننده خواهد بود.

ـ بیش از 60 درصد نوآوری های به کارگرفته شده در حوزۀ باالدستی 
نشئت  نفتی  میدان های  خدمات  شرکت های  از  نفت  صنعت 
میدان های  خدمات  شرکت های  تجاری سازی،  )محور  می گیرد 

نفتی است(.

ـ دانشگاه ها و سازمان های پژوهشی دولتی، در ابتکارات مربوط به 
پژوهش و فناوری در حوزۀ باالدستی صنعت نفت، منابع با ارزش 
)Perrons, 2014؛  نمی شوند  شناخته  نوین  دانش  و  اطالعات 
صنعت  باالدستی  حوزه های  از  بسیاری  در  فناوری،  لبۀ  اگرچه 
نفت، در اختیار تعداد زیادی از شرکت های دانش بنیان است که 

 به نهادهای دانشگاهی و تحقیقاتی وابسته اند(.
ً
عمدتا

بدین ترتیب وظیفۀ شناسایی نیازهای فناورانۀ شرکت های عملیاتی 
)بین المللی نفت( و توسعه و تأمین فناوری های اکتشافی و تولیدی 
این  و  گذاشته  شده  نفتی  میدان های  خدمات  شرکت های  به عهدۀ 
بازار  در  فناوری  تقاضای  و  عرضه  سازوکار  تسهیل  در  شرکت ها 
فناوری حوزۀ باالدستی صنعت نفت بسیار فعال اند. بدیهی است 
بازار  فعاالن  سایر  از  بیش  نفتی  میدان های  خدمات  شرکت های 
از مشکالت و چالش های فناورانه و ضرورت توسعۀ فناوری های 
خود  مؤثر  تقاضای  با  و  گاه اند  آ مشکالت  این  رفع  برای  مناسب 
محرک عرضۀ فناوری های جدید می شوند؛ هرچند فناوری هایی که 
 با 

ً
مستقل از تقاضای شرکت های خدمات میدان های نفتی و صرفا

نوآوری های شرکت های توسعه دهنده عرضه می شوند تقاضای خود 
نفتی،  میدان های  خدمات  شرکت های  اکنون،  می کنند.  ایجاد  را 
شرکت های دانش بنیان و گروه وسیعی از تأمین کنندگان تأثیر بسزایی 
نفت  صنعت  باالدستی  حوزۀ  فناورانۀ  و  پژوهشی  فعالیت های  در 
 .)Acha and Cusmano, 2005; Economist, 2012( دارند 
براین اساس، شرکت های خدمات میدان های نفتی در ابداع فناوری 
در صنایع باالدستی نفت تأثیر بسزایی دارند. فناوری های تولیدی 
شرکت های  از  بسیاری  نفوذ  و  توان  گسترش  در  نیز،  ]ابداع شده[  
خدمات میدان های نفتی بزرگ، در صنایع باالدستی نفت، اثرگذارند.



13 تبيينعللظهوراستارتآپهايفناورانهدرحوزۀباالدستِيصنعتنفتوچالشهایاختصاصیآنها

خدمات میدان های نفتی پیشرو برای توسعۀ نوآوری های فناورانۀ 
حوزۀ  به  فناورانه  استارت آپ های  ورود  و  ظهور  زمینۀ  بنیادی، 
نوآوری های  سریع  انجام  مأموریت  با  نفت  صنعت  باالدستی 

اغلب بنیادی فراهم شد.1

باالدستی  حوزۀ  در  فناورانه  استارت آپ های   .4
صنعت نفت

باالدستی  حوزۀ  در  فناورانه،  استارت آپ های  وجودی  فلسفۀ 
و  جدید  فناورانۀ  شایستگی  به سوی  حرکت  نفت،  صنعت 
فعالیت های  با  شرکت ها،  این  است.  بنیادی  نوآوری  دارای 
جست وجوگرانۀ متعدد کوچک و محرک های بسترساز 2ی شروع 
 به  کار می کنند که منابع محدودی الزم دارند. نرخ شروع آزادانۀ 
یا  استفاده نشده  منابع  مقدار  به  جست وجوگرانه  فعالیت های  این 
آزاد در دسترس آن ها و همچنین فرهنگ کارآفرینانۀ آن ها وابسته 
به  جدید  فناورانۀ  امکانات  اتصال  فعالیت ها،  این  هدف  است. 
نیازهای پاسخ داده نشده یا ضعیف پاسخ داده شده در صنعت است 

.)Lord, 2007; Rassenfoss, 2016(
خدمات  شرکت های  مدیران   

ً
معموال پایدار،  محیط های  در 

نتیجۀ  با  فناورانه  نوآوری  پروژه های  به دنبال  نفتی  میدان های 
بزرگ تری  بخش  پرتالطم،  محیط های  در  اما  قابل پیش بینی اند؛ 
از  خارج  دارند،  باالیی  ریسک  که  فناورانه،  نوآوری  پروژه های  از 
توانمندی  های اصلی شرکت های خدمات میدان های نفتی هستند. 
در محیط های پرتالطم، شرکت های خدمات میدان های نفتی، برای 
پروژه های  از  فناورانه، شماری  نوآوری  پروژه های  تعادل سبد  حفظ 
در  دارند  کم ریسک  و  مطمئن  قابل پیش بینی،  نتیجۀ  که  را  نوآوری 
)ازجمله  مناسب  با سازوکارهای  و  برنامه ریزی  درون سازمان خود 
برون سپاری و شبکۀ همکاری( اجرا می کنند؛ در مقابل، تعداد کمی از 
پروژه های نوآوری با ریسک باال را به استارت آپ های فناورانه واگذار 

این  بی تناسبی  با وجود  باالدستی صنعت نفت،  فناورانه در حوزۀ  استارت آپ های  1. ظهور 
بازیگران با ماهیت توسعۀ فناوری در حوزۀ باالدستی صنعت نفت، تحقق یافته است، چراکه 
شکل گیری استارت آپ های فناورانه بر مبنای حرکت سریع در توسعه و تجاری سازی فناوری 
حداکثر هفت سال زمان نیاز دارد، درحالی که متوسط زمان الزم برای توسعه و تجاری سازی 
یک فناوری در حوزۀ باالدستی صنعت نفت پانزده سال است. همچنین، استـارت آپ های 
فناورانه ای که تاکنون، در حوزۀ باالدستی صنعت نفت جهان، ظهور و رشد یافته اند از نوع 
 )New Technology Based Firms (NTBFs)( شرکت های مبتنی بر فناوری جدیــد
هستند، نه از نوع شرکت های نوآور )Innovative Firm (IF)(. شرکت های مبتنی بر فناوری 
جدید، در مقیاسی وسیع، عامل معرفی نوآوری، ترویج انتقال فناوری، تشدید رقابت در بازار، 
می شوند  شناخته  اقتصادی  رشد  تحریک کنندۀ  سرانجام  و  صنعتی  تکامل  به  سرعت دهنده 
)Ejermo and Xiao, 2014(. شرکت های مبتنی بر فناوری جدید )NTBFs( بر مبنای 
بهره برداری از یک اختراع یا نوآوری فناورانه، که ریسک های فناورانۀ قابل توجهی دارد، شکل 
می گیرند و عمر آن ها به بیش از 25 سال نمی رسد. شرکت های نوآور )IF( پیوسته محصوالت 
و خدمات جدیدی ارائه می دهند که با نیازهای بازار فعلی و بازارهای نوظهور سازگاری بیشتری 
راهبردی  تناسب  است  که ممکن  بازار های جدیدی شوند  وارد  به سرعت  می توانند  و  دارند 

.)Kreiser et al., 2013( بیشتری با توانمندی های نوآورانۀ آن ها داشته باشد

2. Seed Bed

می کنند و بدین طریق از فرصت های نوآوری بنیادی و بلندمدت نیز 
.)Kulkarni, 2011; Karimi, 2017a( غافل نمی شوند

تالش ها برای حرکت به جلو در حوزه های فناورانۀ بنیادی از طریق 
محرک های پایین به باال صورت می پذیرد. چنین محرک هایی ، با 
ایجاد پروژه هایی عمل می کنند که پروفایلی جذاب، انگیزشی و 
بدین ترتیب،  بسیارند.  راهبردی  اهمیت  دارای  و  دارند  پرمنفعت 
در  پایین  از سطح   

ً
دائما بنیادی  فناورانۀ  دارای  نوآوری  پروژه های 

طریق  از  و  ایجاد  پیشرو  نفتی  میدان های  خدمات  شرکت های 
استارت آپ های فناورانه اجرا می شوند.

برای استارت آپ های فناورانۀ فعال در بخش باالدستی صنعت نفت، 
درون  به  حرکت  برای  الزم  مالی(  منابع  )به خصوص  منابع  به  دستیابی 
حوزه های فناورانۀ جدید و به سرعت درحال تغییر و تکامل بسیار دشوار 
است. یکی از شیوه های تأمین منابع استارت آپ های فناورانه سرمایه گذاری 
قالب  در  نفت،  صنعت  باالدستی  حوزۀ  )استقراریافته(  اصلی  بازیگران 
خطرپذیر  سرمایه گذاری های  است.  خطرپذیر،  سرمایه گذاری های 
بسیاری از بازیگران اصلی )استقراریافته( حوزۀ باالدستی صنعت نفت بر 
روی استارت آپ های فناورانه با این هدف است که این شرکت ها در حکم 
کنند.  استقراریافته عمل  این سازمان های  برای  باال  به  پایین  یک محرک 
بازآفرینی  برای  مهمی  منبع  می توانند  استارت آپ  شرکت های  ازاین رو، 
باشند.  نفت  صنعت  باالدستی  حوزۀ  استقراریافتۀ  شرکت های  راهبردی3 
استارت آپ های  روی  بر  اصلی  بازیگران  خطرپذیر  سرمایه گذاری های 
جداگانه  و  جدید  کسب وکاری  به اندازۀ  است  ممکن  مواردی  در  فناورانه 

.)Hyytinen et al., 2015; Islam et al., 2017( رشد و توسعه یابد
مورد نیاز خود  اولیۀ  منابع  استارت آپ ها چگونه  اینکه  از  صرفنظر 
را تأمین می کنند، آن ها پس از جست وجوهای بسیار و یافتن یک یا 
چند مسیر فناورانه،4 که در پاسخ گویی به چالش ها و نیازهای صنعت 
امکان پذیر  فناوری  ازنظر  همچنین  و  دارد  امیدبخش  چشم اندازی 
است، در مسیر تکامل آن با شتابی فزاینده به حرکت درمی آیند؛ چراکه 
محیط پویا و غیرقابل پیش بینی شرکت های استارت آپ باعث می شود 
که مدیریت، با سرعت بخشیدن به کارها، سعی کند از بروز شکست 
و خأل در بازار جلوگیری کند. پس از عبور شرکت های استارت آپ از 
مرحله های پرخطر در فرایند توسعۀ فناوری )فناوری های منتخب خود( 
و مشخص شدن امکان پذیری آن ها، باید تکامل فناوری و تجاری سازی 

.)Rassenfoss, 2016; Karimi, 2017b( آن به سرعت انجام شود
در این مرحله استارت آپ های مستقل به وسیلۀ شرکت های معظم 
خدمات میدان های نفتی پیشرو5 تغذیه می شوند و امکان استفادۀ 

3. Strategic Renewal

کید می شود، اما آن ها اغلب در   بر یک خط کسب وکار تأ
ً
4. در استارت آپ ها معموال

یک یا چند بخش با فناوری باال کار می کنند.

استارت آپ ها، بخش های  تغذیۀ  برای  پیشرو،  نفتی  5. شرکت های خدمات میدان های 
بیِن وظیفه ای دارند و امکان استفادۀ نظام مند از منابع موجود در آن ها برای استارت آپ ها 

فراهم است.
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استارت آپ ها،  برای  شرکت ها،  آن  در  موجود1  منابع  از  نظام مند 
فراهم می شود.2 به محض مشخص شدن طرح برتر توسط صنعت، 
شرکت های بزرگ خدمات میدان های نفتی شرکت های استارت آپ  
کوچک را خریداری می کنند یا با آن ها مشارکت راهبردی می کنند؛ 
شرکت های  هم  و  می شوند  حمایت  شرکت ها  آن  هم  بدین طریق 
را  خود  شرکت  فناورانۀ  پایه های  پیشرو  نفتی  میدان های  خدمات 

3.)Karimi, 2017a( محکم می کنند
آن ها  ناتوانی  و  فناورانه  استارت آپ های  اندک  توان  به  باتوجه 
شرکت ها  این  می دهند،  توسعه  که  فناوری هایی  تجاری سازی  در 
فناوری های خود را از طریق اعطای حق امتیاز، فروش حق مالکیت 
یا ادغام با یک شرکت بزرگ تر روانۀ بازار می کنند. در این خصوص، 
باتوجه به نقش فعال شرکت های خدمات میدان های نفتی در تسهیل 
سازوکار عرضه و تقاضای فناوری در حوزۀ باالدستی صنعت نفت، 
اغلب این شرکت های پیشرو فناوری های توسعه داده  شدۀ استارت آپ ها 

.)Karimi, 2016; Karimi, 2017b( را تجاری  می کنند
پیشرو  نفتی  میدان های  خدمات  شرکت های  براین اساس، 
نیازهای فناورانۀ حوزۀ باالدستی صنعت نفت را شناسایی می کنند 
فناورانه  استارت آپ های  به  بنیادی  نوآوری  به  نیاز  تأمین  برای  و 
فناورانه  پژوهش  انجام  عالوه بر  خودشان،  و  می دهند  ارجاع 
یا  خود  توسعه یافتۀ  فناوری های  تدریجی،  نوآوری های  برای 

.)Karimi, 2017a(  استارت آپ ها را تجاری  می کنند
هم اکنون لبۀ فناوری در بسیاری از حوزه های فناورانۀ باالدستی 
کوچک  شرکت های  از  زیادی  تعداد  اختیار  در  نفت  صنعت 
تحقیقاتی   و  دانشگاهی  نهادهای  با   

ً
عمدتا که  است  دانش بنیان 

حوزۀ  تخصصِی  و  مشخص  محدود،  زمینه های  در  و  مرتبط اند  
این  اغلب  شکل گیری  می کنند.  فعالیت  نفت  صنعت  باالدستی 
شرکت ها بر مبنای استارت آپ های فناورانۀ موفق بوده  است. روند 
توسعۀ نفت و گاز شیل در ایاالت متحده نشان از اهمیت نقش و 
فوق العاده تخصصی  و  متعدد  و  این شرکت های کوچک  جایگاه 
در یک حوزۀ فعالیت مشخص و محدود دارد. حتی وضعیت به 
جایی رسیده که شرکت های بزرگ بین المللی نفتی نیز، در برخی 
به  خدمات،  گرفتن  برای  خود،  فعالیت  تخصصی  بخش های  از 
روی  آورده اند  دانش بنیان  این شرکت های کوچک  با  قرارداد  عقد 

.)Perrons, 2014; Rassenfoss, 2016(

 گروه های توسعۀ محصول بین وظیفه ای، انکوباتور فناوری و یا گروه های عملیاتی 
ً
1. مثال

.)skunk works operation( ویژه برای رسیدن  به نتایج فوق العاده

خدمات  شرکت های  ارشد  مدیریت  مقاومت  با  عمل  این  است  ممکن  2. هرچند 
است. شرکت  سنتی  عقل  تقابل  با  در  زیرا  شود،  مواجه  نفتی  میدان های 

فناورانه  استارت آپ های  بنیانگذاران  برای  مالی  3. درحالی که ممکن است کسب سود 
آخرین هدف )انتهای راه( باشد، به علت عالقه و هدفی که در کار خود دنبال می کنند، 
زیرا  می دهند،  انجام  دارند  توان  در  آنچه  و  می شوند  فعالیت ها  اینگونه  درگیر  اغلب 

.)Ries, 2011( تحول اند  و  تمایز  تغییر،  ایجاد  به دنبال 

4-1. نقش استارت آپ های فناورانه در آیندۀ حوزۀ 
باالدستی صنعت نفت

حیاتی   نفت  صنعت  باالدستی  حوزۀ  برای  نوآوری  و  فناوری 
است، چراکه همواره تغییردهندۀ قواعد بازی برای حوزۀ باالدستی 
بااین حال، توسعۀ  بوده است.  صنعت نفت در عرصۀ کسب وکار 
فناوری های جدید در صنعت نفت چالش بزرگی است که علت 
و  زیاد  پیچیدگی  باال،  هزینه های  توسعه،  طوالنی  زمان های  آن 
مقیاس بزرگ پروژه های نفت و گاز است. با وجود این چالش ها، 
که،  هستند  فناوری هایی  به دنبال  همچنان  نفتی  شرکت های 
تغییر دهند و  را در عرصۀ کسب وکار  بازی  قواعد  به کمک آن ها، 
راه های بهتری برای توسعۀ مؤثرتر منابع هیدروکربنی موجود بیابند 
همچنان  نوآوری ها  دهند.  افزایش  را  خود  کم  سود  بدین گونه  و 
بزرگ  شرکت های  در  درون سازمانی  توسعه ای  تالش های  با 
مشارکت  ـ  برون سازمانی  مشارکت  و  نفتی  میدان های  خدمات 
خدمات  شرکت های  و  تأمین کنندگان  بهره بردار،  شرکت های  بین 
میدان های نفتی و پژوهش های دانشگاهیـ  در صنعت نفت ایجاد 

4.)Lord, 2007; Handscomb et al., 2016( می شوند
به  امید  را،  بیشتری  نفتی  شرکت های  نفت  پایین  قیمت های 
کاهش هزینه ها، به سمت توسعه و ایجاد فناوری سوق داده است؛ 
زیرا در مواقعی که قیمت نفت باالست یا در پایین ترین حد خود 
است، حوزۀ باالدستی صنعت نفت به فناوری روی می آورد تا از 
منابع جدیدی بهره برداری کند و منابع موجود را به طور مؤثرتری 

.)Rassenfoss, 2016( توسعه دهد
و  بزرگ  در شرکت های  در سال 2013،  انجام شده  بررسی  در 
کوچک نفتی در حوزۀ باالدستی صنعت نفت که در هجده کشور 
قرار داشتند، 48 درصد مدیران به این نکته اشاره کرده اند که، در 
پنج سال آینده، نوآوری و به خصوص نوآوری بنیادی برای صنعت 
بنابراین، شرکت های نفت و گاز  امری حیاتی است؛  نفت و گاز 
بنیادی داشته باشند که محور  بر نوآوری های  باید تمرکز بیشتری 

.)Rassenfoss, 2016( این نوآوری ها فناوری خواهد بود
با توجه به اینکه مأموریت توسعۀ نوآوری های بنیادی در حوزۀ 
و  بوده  فناورانه  استارت آپ های  برعهدۀ  نفت  صنعت  باالدستی 
بنیادی  فناورانۀ  نوآوری های  انتظار  نفت  صنعت  دست اندرکاران 
بیشتری دارند، اهمیت استارت آپ های فناورانه در حوزۀ باالدستی 
ماهیت  فناورانه  نوآوری های  است.  افزایش  به  رو  نفت  صنعت 
داد  تغییر خواهند  نفت  باالدستی صنعت  در حوزۀ  را  کسب وکار 
ماهیت  تغییر  این  در  بسزایی  تأثیر  فناورانه  استارت آپ های  و 
باالدستی  حوزۀ  آیندۀ  در  فناورانه  استارت آپ های  نقش  دارند. 
تأثیرات  نوپا  زیرا کسب وکارهای  است،  مهم  بسیار  نفت  صنعت 

4. همکاری بین صنعت و دانشگاه در حوزۀ باالدستی صنعت نفت برای ایجاد اکوسیستم 
نوآوری، که به توسعۀ استارت آپ های فناورانه کمکی نمی کند، کافی نیست.
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فعال در  نفتی  فناورانۀ شرکت های  بدنۀ دانش  مطلوبی در توسعۀ 
حوزۀ باالدستی صنعت نفت داشته و خواهند داشت. به علت رکود 
صنعت  باالدستی  حوزۀ  برای  نوآورانه  فناوری های  نفت،  قیمت 
نفت حیاتی اند و صنعت باید محیط حمایتی برای استارت آپ های 
فناورانه ای ایجاد کند که رشد و رقابت الزم برای بازاری پایدار را 

.)Weijermars, 2011; Wholey, 2018( به وجود می آورند
نیز در  را  فناورانه، مدل های کسب وکار جدید  استارت آپ های 
کنار فناوری های جدید ارائه می دهند. این استارت آپ ها، مدل های 
کسب وکار نزدیک تر به مدل کاربر فناوری را، با روش های ارزان تر 
و ساده تر، برای شروع استفاده از فناوری ارائه می کنند. عالوه براین، 
استارت آپ های فناورانه انعطاف پذیری و سرعت ایجاد می کنند و 
با حضور آن ها چابکی خاصی در محیط حوزۀ باالدستی صنعت 

.)Jokela et al., 2014( نفت پدیدار می شود
باالدستی  حوزۀ  در  فناورانه  استارت آپ های  توان  از  استفاده 
صنعت نفت به تعریف نقش برای بنگاه های کوچک در کسب وکار 
سرمایه گذاری  میزان  افزایش  نفت،  صنعت  باالدستی  حوزۀ 
نیروهای  از  استفاده  فناورانه،  نوآوری  در  بزرگ  نفتی  شرکت های 
باالدستی  حوزۀ  موردنیاز  خدمات  و  فعالیت ها  توسعۀ  و  خالق 
استارت آپ های  درصورتی که  شد.  خواهد  منجر  نفت  صنعت 
فناورانه، از طریق نوآوری )اغلب( رادیکال، بتوانند به فناوری های 
بهترین  به  را  فناوری ها  آن  بر  مبتنی  خدمات  و  دست  یابند  الزم 
نحو ارائه دهند، به مرور زمان شرایط توسعۀ فعالیت ها و خدمات 
می کنند.  فراهم  را  نفت  صنعت  باالدستی  حوزۀ  برای  الزم 
با  که  نفت،  صنعت  باالدستی  حوزۀ  در  فناورانه  استارت آپ های 
مزیت کم بودن هزینۀ اولیه شروع به فعالیت می کنند، در صورت 
موفقیت در مراحل اولیه، برای رشد به سرمایه گذاری شرکت های 
نفتی بزرگ بخش خصوصی و دولتی و تسهیل قوانین کسب وکار 

.)Relander, 2018( نیازمندند
صنعت  باالدستی  حوزۀ  در  فعال  اصلی  بازیگران  و  شرکت ها 
استارت آپ های  در  اولیه  سرمایه گذاری  تسریع  برای  نفت، 
راهبردی سرمایه گذاری خطرپذیر خود  مالی  منابع  باید  فناورانه، 
باعث  که  باشد  به گونه ای  نباید  اقدام  البتهاین  دهند؛1  توسعه  را 
ازدحام بیش از حد سرمایه گذاران  و  هجوم سرمایه های خطرپذیر 
 .)Calnan, 2016( مناطق شود  و  برخی حیطه ها  در  خطرپذیر 
ازسوی دیگر، استارت آپ های فناورانه باید بتوانند یک فناوری را 
به نقطه ای از توسعه یافتگی برسانند که یک شرکت متخصص در 
آن حوزه به آن فناوری تمایل یابد و برای پاسخ به نیازهای حوزۀ 

به  سرعت بخشیدن  و  شکل دهی  به  کمک  برای  ابتدایی،  مراحل  در  1. سرمایه گذاران، 
توسعۀ استارت آپ، اغلب به عنوان مربی یا همکار با کارآفرینان کار می کنند. این کار را 
اغلب شتاب دهنده های سرمایه )Seed Accelerators( انجام می دهند که خدمات 
تزریق مالی و مربیگری را ارائه می کنند و فرصتی را برای همۀ شرکت های استارت آپ و 
تیم هایی که به یادگیری و موفقیت در دنیای استارت آپ ها تمایل دارند، فراهم می کنند.

و  اصالح  استارت آپ  همکاری  با  را  آن  نفت  صنعت  باالدستی 
تکمیل کند.

براین اساس، استارت آپ های فناورانه در حوزۀ باالدستی صنعت 
نفت نوآوری هایی را که می توان به کمک شرکت های بهره بردار یا 
شرکت های خدمات میدان های نفتی بزرگ و یک پارچه دنبال کرد، 
نباید به تنهایی دنبال کنند و برای ارائۀ ارزش های پیشنهادی نوآورانۀ 
بکوشند  قابل کنترل تر  و  کوچک تر  مقیاس  در  رادیکال  )اغلب( 

.)Hyytinen et al., 2015; Calnan, 2016(

4-2. چالش های اختصاصی استارت آپ های فناورانه 
در حوزۀ باالدستی صنعت نفت

از منابع  بلوغ بهره برداری  از بحران  صنعت نفت، برای خروج 
متعارف و با توجه به نیاز حوزۀ باالدستی برای بهره برداری از منابع 
با دسترسی دشوار و نامتعارف به صورت هزینۀ اثربخش، نیازمند 
و  ابداع  روند  تسریع  و  فناوری  انتشار  و  نوآوری  سرعت  افزایش 
به کارگیری فناوری های جدید، به خصوص از نوع رادیکال، است 

.)Weijermars, 2009a(
حوزۀ  در  فناورانه  نوآوری  اجرای  بر  حاکم  الگوی  اساس  بر 
نوآوری  اجرای  در  محوری  بازیگِر  نفت،  صنعت  باالدستی 
فناورانه اند.  استارت آپ های   

ً
عمدتا بخش  این  در  بنیادی  فناورانۀ 

تسریع  در  سرمایه گذاری  خطرپذیر  و  فناورانه  استارت آپ های 
صنعت  باالدستی  حوزۀ  تکامل  درنتیجه  و  فناورانه  نوآوری های 
از  دسته  این  توسعۀ  و  رشد  به  توجه  دارند.  بسزایی  تأثیر  نفت 
صنعت  باالدستی  حوزۀ  در  را  بنیادی  فناورانۀ  نوآوری  شرکت ها 
نفت رونق خواهد داد که موجب رشد و جهش فناورانه در حوزۀ 
باالدستی صنعت نفت خواهد شد. بنابراین، تالش برای ایجاد و 
رشد و توسعۀ استارت آپ ها، به منزلۀ موتورهای نوآوری در حوزۀ 
مطلوب  چشم انداز  تحقق  الزامات  از  نفت،  صنعت  باالدستی 
است  نامتعارف  و  با دسترسی دشوار   

ِ
منابع در حوزۀ  این صنعت 

.)Weijermars, 2009b; Hyytinen et al., 2015(
با توجه به اهمیت استارت آپ ها در توسعۀ فناورانۀ صنعت نفت، 
ورود  بستر  فراهم کردن  می توان  را  حوزه  این  در  اصلی  مأموریت 
حوزۀ  در  فناورانه  استارت آپ های  ظهور  توسعۀ  برای  کارآفرینان 
باالدستی صنعت نفت و حل مشکالت پیش  روی این شرکت ها 
به منظور رقابت پذیری فناورانۀ صنعت نفت و افزایش نوآوری های 
بنیادی در این حوزه دانست. با این توصیف، اولین قدم در حمایت 
آن هاست؛  چالش های  شناسایی  آن ها  توسعۀ  و  شرکت ها  این  از 
سطوح  در  را  راهکارهایی  می توان  چالش ها  شناسایی  با  چراکه 
گوناگون سیاست گذاری و اجرایی، برای رفع چالش ها و افزایش 
حوزۀ  فناورانۀ  استارت آپ های  گرفت.  درنظر  آن ها،  اثربخشی 
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تمام  که  عمومی1  چالش های  به غیراز  نفت،  صنعت  باالدستی 
حوزۀ  در  اختصاصی  چالش  دو  دچارند،  آن  به  استارت آپ ها 

باالدستی صنعت نفت دارند که در ادامه تشریح می شود.

4-2-1. چالش استارت آپ های فناورانه با شیوۀ غالب 
باالدستی  حوزۀ  در  فکری  دارایی های  از  حفاظت 

صنعت نفت

باالدستی  حوزۀ  در  فکری  دارایی های  از  حفاظت  غالب  شیوۀ 
صنعت نفت یکی از چالش های اساسی گسترش استارت آپ های 
که  فناورانه ای  حوزه های  در  چراکه  است،  حوزه  این  در  فناورانه 
برای  از رازهای تجاری  تغییر و تکامل کم است استفاده  سرعت 
محافظت از دارایی فکری کاربرد بیشتری دارد و در صنایعی که در 
آن ها رازهای تجاری مهم تر است از پتنت کمتر استفاده می شود. 
 در 

ً
حفاظت از دارایی های فکری به شیوۀ رازهای تجاری معموال

نسبت  به  و  دارد  گسترده ای  کاربرد  نفت  صنعت  باالدستی  حوزۀ 
پتنت ارزش بالقوۀ بیشتری ایجاد می کند. علل برتری حفاظت از 
طریق رازهای تجاری به نسبت پتنت در حوزۀ باالدستی صنعت 

نفت عبارت اند از:

موضوع  نوبودن  و  تازگی  نیازمند  پتنت  طریق  از  حفاظت     -
است، درحالی که حفاظت به شیوۀ راز تجاری فقط به این معنی 
است که موضوع دارای ارزش تجاری معنی داری است که ناشی 

از دردسترس نبودن برای دیگران است.

-   پتنت فقط از دانش صریح محافظت می کند؛ یعنی دانشی 
که درحال حاضر تبیین و در ابزار مشخصی ذخیره شده است. 
در مقابل، حفاظت به شیوۀ رازهای تجاری محافظت از هر نوع 
دانش اختصاصی است که برای دیگران ناشناخته است و مزیتی 
رقابتی به وجود می آورد، پس ممکن است صریح یا ضمنی باشد.

-   برخالف پتنت، راز تجاری تاریخ انقضا ندارد و عمر آن تا 
زمانی است که دانش مخفی نگه داشته شود.

-   با توجه به اینکه الگوی غالب برای حفاظت از دارایی های 
فکری در حوزۀ باالدستی صنعت نفت استفاده از اسرار تجاری 
اسرار  انتشار  از  شکلی  اجتناب ناپذیر،   افشای  اغلب  است، 
نفت  صنعت  باالدستی  حوزۀ  فناورانۀ  تکامل  باعث  تجاری،  

.)Castellaneta et al., 2017( می شود
افشای اجتناب ناپذیر، با توجه به ویژگی های کشور و صنعتی که 
استارت آپ های فناورانه در آن فعالیت می کنند، تأثیر متفاوتی بر 
سرمایه گذاری های خطرپذیر و عملکرد شرکت های سرمایه گذار 

نداشتن دانش کافی  را  ایده محور  و  1. محققان مهم ترین مشکل کسب وکارهای جدید 
دربارۀ بازار، نبود منابع مالی و سرمایه گذاری، نداشتن دانش و تجربۀ مدیریتی کافی و 

می دانند. آن ها  فعالیت دست اندرکاران  پاره وقت بودن 

اگرچه  اجتناب ناپذیر،  افشای  می دهد  نشان  یافته ها  می گذارد. 
باعث شکل گیری استارت آپ های فناورانۀ بیشتر می شود، هم زمان 
تمایل سرمایه گذاران  خطرپذیر به سرمایه گذاری در استارت آپ ها 

را کاهش می دهد.
مطمئن نبودن  به علت  ازیک سو،  اجتناب ناپذیر  افشای 
بقای رازهای تجاری در استارت آپ های  از حفظ و  سرمایه گذاران 
برای  خطرپذیر  سرمایه های  جذب  کاهش  باعث  هدف، 
استارت آپ های فناورانه در حوزۀ باالدستی صنعت نفت می شود و 
ازسوی دیگر سرعت انتشار دانش فناورانه را افزایش می دهد و به تبع 
آن نرخ نوآوری های فناورانه از طریق افزایش تعداد استارت آپ های 
 Hyytinen( فناورانه در حوزۀ باالدستی صنعت نفت افزایش می یابد

.)et al., 2015; Castellaneta et al., 2017
در  بیشتر  سرعت  به  نفت  صنعت  باالدستی  حوزۀ  نیاز  به  توجه  با 
در  فناورانه  استارت آپ های  نقش  همچنین  و  بنیادی  فناورانۀ  نوآوری 
تحقق نوآوری های بنیادی در این حوزه، راهکار پیشنهادی برای پرکردن 
گسترش  استارت آپ ها  فعالیت های  گسترش  طریق  از  شکاف  این 
این  فناورانۀ  دانش  اجتناب پذیر   افشای  حتی  و  اجتناب ناپذیر  افشای 
حوزه است، زیرا نقش تعیین کننده ای در افزایش  سرعت و کوتاه شدن 
زمان نوآوری های فناورانه در حوزۀ باالدستی صنعت نفت دارد. منظور 
از افشای اجتناب پذیر انتشار عمدی دانش فنی، اسرار تجاری و دیگر 
نوآور حوزۀ  بنابراین، الزم است شرکت های  دارایی های فکری است. 
باالدستی صنعت نفت راهکارهایی را برای مدیریت نشر و انتشار عمدی 
به  تا  دانش فنی، اسرار تجاری و دیگر دارایی های فکری تدوین کنند 
 Weijermars,( نشود  و تصاحب غیرقانونی آن ها منجر  سوء استفاده 

.)2009a; Castellaneta et al., 2017
براین اساس، باید توجه ویژه ای داشت تا بازیگران حوزۀ باالدستی 
از  از دارایی های فکری خود، استفاده  صنعت نفت، در حفاظت 
پتنت را جایگزین استفاده از اسرار تجاری کنند؛ چراکه، با وجود 
نقش مهم پتنت در حفاظت از دارایی های فکری، به خوبی ثابت 
شده که پتنت تا حدودی از دارایی های فکری محافظت می کند. 
محافظت  فکری  دارایی های  از  اگرچه  پتنت،  به عبارت دیگر 
زیرا  است،  اجتناب پذیر(  )انتشار  عمدی  انتشار  نوعی  می کند، 
برای اثبات آن و دستیابی به حقوق ناشی از آن باید ابعاد نوآوری را 

به طور کامل منتشر کرد.

در  نفتی  بزرگ  شرکت های  فعلی  الگوی   .2-2-4
پذیرش فناوری جدید و توسعۀ آن

چالش دیگر استارت آپ های فناورانه در حوزۀ باالدستی صنعت 
است؛  صنعتی  مقیاس  در  خود  فناوری های  تجاری سازی  نفت 
چراکه شرکت های بزرگ نفتی، برای پذیرش و توسعۀ فناوری های 
مانع  که  می گیرند  به کار  را  دشواری  و  پیچیده  فرایندهای  جدید، 
پذیرش فناوری های جدید در حوزۀ باالدستی صنعت نفت خواهد 
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شد یا در بهترین حالت به طوالنی شدن فرایند پذیرش فناوری های 
جدید در این حوزه خواهد انجامید. 

داشتن  به علت  بزرگ،  نفتی  شرکت های  از  بسیاری  درواقع 
عملیات جاری متعدد و َسبِک کارِی خود، از پرداختن  به نوآوری 
با  بزرگ  نفتی  شرکت های  در  نوآوری  می کنند.  اجتناب  فناورانه 
دشوار  موجود  قدرت های  ِاعمال  و  تعادل ها  کنترل ها،  به  توجه 

است، چراکه این اقدامات باعث نابودشدن نوآوری می شود.
نیاز بازیگران حوزۀ باالدستی صنعت جهانی نفت توسعۀ فناوری 
و تأمین مالی برای آن در طول چرخۀ کسب وکار است. با وجود اینکه 
حوزۀ باالدستی صنعت نفت صنعتی بلندمدت است، همۀ بازیگران 
اصلی آن کوتاه مدت فکر می کنند؛ درنتیجه، هزینۀ پژوهش و فناوری 
شرکت های بهره بردار و شرکت های خدمات میدان های نفتی در سال 

2014 و 2015 کاهشی دورقمی داشته است.
با افزایش قیمت نفت هزینۀ پژوهش و فناوری باز می گردد، اما 
فناوری های  به  بزرگ  نفتی  شرکت های  اقبال  مانع  تنها  بازار  رکود 
بزرگ  بسیار  بنگاه های  در  فناوری  پذیرش  الگوی  نیست؛  جدید 
حاضر،  درحال  است.  دیگری  مانع  نفت  باالدستی صنعت  حوزۀ 
فرایندی  باید  نفت  صنعت  باالدستی  حوزۀ  در  جدید  فناوری های 
پیچیده  از اعتبارسنجی و آزمایش های میدانی را طی کنند. این فرایند 
فناوری جدید  با  تردیدهای همراه  و  احتمالی  رفع خطر های  برای 
یا حذف  برای کاهش  نفتی،  بزرگ  انجام می شود. در شرکت های 
خطر )ریسک(، مسئولیت تصمیم گیری درخصوص پذیرش فناوری 
جدید میان بخش های گوناگون سازمان توزیع شده است، به این 
معنی که هریک از بخش های سازمان باید به نوعی دربارۀ آن تصمیم 

.)Weijermars et al., 2014; Rassenfoss, 2016( بگیرد
برای  فناوری،  پذیرش  و  اعتبارسنجی  به  صنعت  رویکرد 
سرمایه گذاری های میلیارد دالری که موجب خطر وقوع حوادث 
اینجاست  سؤال  اما  است؛  معقولی  رویکرد  می شود،  نیز  مهیب 
که آیا الزم است همان فرایند پیچیده برای به کارگیری یک فناوری 
فناوری  پذیرفتن  فرایند  شود؟  استفاده  هم  دالری  میلیون  چند 
توسط شرکت های بزرگ نفتی، قبل از رکود صنعت جهانی نفت، 
پروژه ها  و  باقی است  بود و هنوز هم دشوار  پرپیچ وخم  و  دشوار 

پس از چند ماه هزینه کرد در این فرایند حذف می شوند.
نفتی  بزرگ  شرکت های  که  پیچیده ای  تصمیم گیری  فرایند 
نفت شیل  در حوزۀ  آن ها  موفقیت  از  دارند  فناوری  پذیرش  برای 
نفت  در  که  بودند  کارآفرین  شرکت های  این  و  کرد  جلوگیری 
و  پذیرش  شیوۀ  باید  نفتی  بزرگ  شرکت های  شدند.   موفق  شیل 
به کارگیری فناوری جدید را تغییر دهند، از این رو نیازمند تنظیم 

دوبارۀ سطح هزینه کرد خود در حیطۀ پژوهش و فناوری اند.
شرکت های  لیست  به  جدید  تأمین کنندگان  افزودن  در  ناتوانی 
جدید  فناوری  پذیرش  برای  دیگری  مانع  فناوری،  عرضه کنندۀ 
در  حد  از  بیش  فناوری  تأمین کنندگان  داشتن  درحالی که  است. 

یک حیطۀ محدود فناورانه ممکن است ازنظر چالش های قانونی 
نگران کننده باشد، دستورکار تصمیم گیری برای پذیرش فناوری، از 
طریق اجماع بخش های مختلف سازمان، نیز به این معنی است 

که تأمین کنندۀ فناوری جدید اضافه نشود.
بزرگ  شرکت های  در  فرد  یک  برای  انگیزه ای  هیچ  امروزه، 
به کارگیری  در  خود  اجرایی  اختیارات  از  که  ندارد  وجود  نفتی 
برخی  کند.  استفاده  بزرگ  تهدیدی  حذف  برای  جدید  فناوری 
را  گروه هایی  فناوری  پذیرش  و  بررسی  برای  نفتی  از شرکت های 
اما این گروه ها هیچ اختیار مالی یا اجرایی برای  به کار گرفته اند، 
برای    )JIP( مشترک  صنعتی  طرح های  ندارند.  فناوری  پذیرفتن 
اعتبارسنجی فناوری ممکن است یک موهبت و مزیت باشد، اما 
است  ممکن   JIP یک  راه اندازی  ندارد.  مزیتی  سرعت  لحاظ  از 
و  کند  فعالیت  تا سه سال  دو  بکشد، سپس  دو سال طول  تا  یک 
 Idachaba,( در طی این مدت کوتاه هیچ تصمیمی اتخاذ نشود

.)2010

نتیجه گیری

از دیدگاه اکوسیستم نوآوری، باید سیاست هایی در مقیاس ملی 
و جهانی برای نوآوری های فناورانه تعریف شود و روابط شرکت ها 
این  یابد.  بهبود  ویژه  ابزارهای  از  استفاده  با  فناوری  و  پژوهش  با 
ابزارها شامل ایجاد زیرساخت برای کمک به توسعه دهندۀ فناوری 
مرتبط  نهادهای  مؤثر  شبکۀ  ابزار  مهم ترین  دراین میان،  می شود. 
و  علم  پارک های  از:  عبارت اند  که  است  نوآوری  اکوسیستم   با 
فناوری، مراکز رشد، سازمان های پژوهش و فناوری، شرکت های 
سایر  و  دانشگاه ها  خطرپذیر،  سرمایه گذاران  دانش بنیان، 
با سازمان های عمومی محلی و  ارتباط مناسب  نهادهای مرتبط، 
نوآوری  نیازهای  به  واقعی  پشتیبانی  ارائۀ  درنهایت  و  خصوصی، 
شرکت ها. اکوسیستم نوآورِی حوزۀ باالدستی صنعت نفت نیز از 
در حوزۀ  فناورانه  نوآوری های  افزایش  و  نیست  مستثنا  قاعده  این 
صنعت  سرمایه گذاری  افزایش  نیازمند  نفت  صنعت  باالدستی 
نفت در پژوهش و فناوری و آموزش کارکنان، از طریق برنامه های 

تحقیقاتی مشترک و هزینه کرد هدفمند، است.
محصول  یک  به  فکر  یک  تبدیل  برای  شانزده ساله  حدود  زمان 
زمان  برابر  سه  که  نفت،  صنعت  باالدستی  حوزۀ  در  تجاری 
معمول برای توسعۀ یک محصول مصرفی است، شایستۀ صنعت 
فناوری محوِر نفت نیست. ازسوی دیگر، همۀ مؤلفه های الزم برای 
نوآوری، ازجمله پشتکار، سعی و خطا، ذهنیت کارآفرینانه، ُبنیۀ فنی 
خوب و مشتریان حمایت کننده از نوآوری، در سازمان های بزرگ در 
کنار هم قرار نمی گیرند. بنابراین، پیشبرد نوآوری در حوزۀ باالدستی 
صنعت نفت به شرکت های کوچک تر و کارآفرین نیاز دارد. درنتیجه 
حوزۀ  در  جدید  فناوری های  توسعۀ  برای  فناورانه  استارت آپ های 

باالدستی صنعت نفت ضروری اند.
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رشد  و  توسعه  اصلی  ابعاد  از  فناورانه  نوآوری  اینکه  به  توجه  با 
شرکت های فعال در حوزۀ باالدستی صنعت نفت به شمار می رود، 
فناوری های  توسعۀ  بازوهای  جایگاه  در  استارت آپ،  شرکت های 
بنیادی در حوزۀ باالدستی صنعت نفت، به شدت موردتوجه مدیران 
شرکت های فعال در حوزۀ باالدستی صنعت نفت قرار گرفته اند. در 
همین راستا، استارت آپ ها به منزلۀ توانمندساز در حوزۀ نوآوری در 
باالدستی صنعت نفت مطرح می شوند،  فناورانۀ حوزۀ  بخش های 
این  اصلی  قابلیت  بنیادی(  )اغلب  فناورانه  نوآوری  توانمندی  زیرا 

شرکت های کوچک و متوسط است.  
تحقق  برای  راهکارهایشان  وجود  با  فناورانه،  استارت آپ های 
چالش هایی  با  نفت،  صنعت  باالدستی  حوزۀ  در  فناورانه  نوآوری 
مواجه اند. تجاری سازی فناوری و پذیرفته شدن آن در بازار، در حوزۀ 
باالدستی صنعت نفت، نیازمند آزمایش های همه جانبه و در مقیاس 
واقعی برای اثبات فناوری است که انجام آن ها از توان استارت آپ های 
فناورانه خارج است؛ ازاین رو، استارت آپ های فناورانه )شرکت های 
کوچک( باید راه هایی برای عرضۀ سریع دستاوردهای فناورانه به بازار 
بیابند، اما منابع مالی الزم برای آزمایش و اثبات عملکرد دستاوردهای 
فناورانۀ جدید مانع دشوار و بزرگی برای آن هاست. هزینه های زیاد 
آزمایش و توسعۀ فناوری های جدید در حوزۀ باالدستی صنعت نفت 
یکی از مشکالت اصلی استارت آپ های فناورانه است و باید فکری 
با طرح هایی  فناورانه نمی توانند  برای آن کرد؛ زیرا استارت آپ های 
شروع  به فعالیت  کنند که به سرمایۀ مالی زیاد نیاز دارد. براین اساس، 
در  فناورانه  استارت آپ های  می دهد،  نشان  شواهد  که  همان طور 
حوزۀ باالدستی صنعت نفت می کوشند به عرصۀ نوآوری هایی وارد 
یا شرکت های خدمات میدان های  بهره بردار  نشوند که شرکت های 
نفتی بزرگ و یک پارچه می توانند دنبال کنند و برای ارائۀ ارزش های 
و  کوچک تر  مقیاس  در  رادیکال،  )اغلب(  نوآورانۀ  پیشنهادی 

قابل کنترل تر، تالش کنند.
هدف  با  برنامه هایی  از  باید  دولت  نیز،  ایران  نفت  صنعت  در 
ایجاد زیرساخت و به همان نسبت ایجاد انگیزه )مانند مشوق های 
توسعۀ  برای  استارت آپ،  شرکت های  توسعۀ  به ویژه  مالیاتی(، 
خدمات  به  دسترسی   تسهیل  کند.   حمایت  خصوصی  بخش 
رشد  موجب  رویه ها  ارتقای  و  کسب وکار  توسعۀ  اعتباری، 
عالوه بر  استارت آپ ها،  می شود.  استارت آپ  شرکت های  بیشتر 
خالقیت ها  افزایش  و  پویایی  باعث  جوانان،  برای  اشتغال زایی 
صنعت  باالدستی  حوزۀ  بی شک  و  شده اند  آنان  مهارت های  و 
می تواند  اقتصادی،  جذابیت  و  فرابخشی  ماهیت  به علت  نفت، 
صنعت  توسعۀ  روند  در  کسب وکارها  این  ایجاد  از  باالیی  سهم 
نفت کشور داشته باشد. ازآنجاکه بر اهمیت استفاده از خالقیت 
نفت  صنعت  باالدستی  حوزۀ  چون  پویایی  صنعت  در  نوآوری  و 
صنعت  این  در  به راحتی  دانش بنیان  کسب و کارهای  شده،  کید   تأ
شد.  خواهند  آن  ارتقای  و  رشد  موجب  و  بود  خواهند  تأثیرگذار 

اجرای مدل های کسب وکار  و  فراگیری  با  نفت می تواند،  صنعت 
جدید و رویکردهایی که برای پذیرش  فناوری ارزان تر، راحت تر و 

انعطاف پذیرتر است، از صنایع دیگر الگو بگیرد.

منابع

Acha, V. and Cusmano, L. (2005). “Governance and 
Coordination of Distributed Innovation Processes: 
Patterns of R&D Cooperation in the Upstream 
Petroleum Industry”. Econmic of Innovation and 
New Technology, 14(1–2), pp. 1–21.

Anderson, R. (2000). “Technical Innovation: An 
E&P Business Perspective”. The Leading Edge, 
19(6), pp. 632–635.

Bessant J., Stamm B. V., Moeslein K. M. and Neyer 
A. K. (2010). “Backing Outsiders: Selection 
Strategies for Discontinuous Innovation”. R&D 
Management, 40(4), pp. 345-356.

Calnan, C. (2016). “Oil and Gas Tech Startup 
Completes Huge Round of Funding”. Austin 
Business Journal, April 2016. URL: www.
bizjournals.com/austin/blog/techflash/2016/04/oil-
and-gas-tech-startup-completes-huge-round-of.html

Castellaneta, F., Conti, R., Veloso, F. M. and 
Kemeny C. A. (2017). “The Effect of Trade Secret 
Legal Protection on Venture Capital Investments: 
Evidence from the Inevitable Disclosure Doctrine”. 
Journal of Business Venturing, 31(5), pp. 524-541.

Cibin, R. and Grant, R. M. (1996). “Restructuring Among 
the World’s Leading Oil Companies, 1980-92”. British 
Journal of Management, 7(4), pp. 283–307.

Daneshy, A. (2003a). “Dynamics of Innovation in 
the Upstream Oil and Gas Industry”. Journal of 
Petroleum Technology, 55(11), pp. 16–18.

Daneshy, A. (2003b). “Evolution of Technology in 
the Upstream Oil and Gas Industry”. Journal of 
Petroleum Technology, 55(5), pp. 14–16.

Dantas, E. and Bell, M. (2009). “Latecomer firms 
and the emergence and development of knowledge 
networks: The case of Petrobras in Brazil”. 
Research Policy, 38(5), pp. 829–844.

Economist, (2012). “Oilfield Services: The 
Unsung Masters of the Oil Industry”. Economist, 
404, pp. 51–52.



19 تبيينعللظهوراستارتآپهايفناورانهدرحوزۀباالدستِيصنعتنفتوچالشهایاختصاصیآنها

Handscomb, C., Sharabura, S. and Woxholth, J. 
(2016). The Oil and Gas Organization of the 
Future. McKinsey & Company Oil & Gas.

Hyytinen, A., Pajarinen, M. and Rouvinen, P. 
(2015). “Does Innovativeness Reduce Startup 
Survival Rates?”. Journal of Business Venturing. 
30(4), pp. 564–581.

Idachaba, F. (2010). “Current Trends and 
Technologies in the Oil and Gas Industry”. 
International Journal of Emerging Technologies 
and Advanced Engineering, 2(7), pp. 234-237

Islam, M., Fremeth, A. and Marcus, A. (2017). 
“Signaling by Early Stage Startups: US Government 
Research Grants and Venture Capital Funding”. 
Journal of Business Venturing, 33(1), pp. 35–51

Jokela, P., Jaakkola, E., Levy, E. and Nahmias, D. 
(2014). “How to Develop Business Models for 
Rapid Internationalisation: Lessons from a High-
tech Startup”. International Journal of Technology 
Marketing, 9(4), pp. 336–355.

Karimi, M. (2016). “New Infographic: Oil & Gas 
Startup Landscape”. https://www.linkedin.com/
pulse/new-infographic-oil-gas-startup-landscape-
moji-karimi

Karimi, M. (2017a). “How Startups and Operators 
Can Work Together to Accelerate Technology 
Adoption”, Journal of Petroleum Technology, 
March 2017. URL: https://spe.org/en/print-
article/?art=2797

Karimi, M. (2017b). “How To Plan For Meaningful 
New Technology Pilot Tests”, Journal of 
Petroleum Technology, April 2017. URL: https://
www.spe.org/en/print-article/?art=2912

Kulkarni, P. (2011). “Organizing for Innovation”. 
World Oil, 232(3), pp. 69–71.

Leis, J., McCreery, J. and Carlos Ga, J. (2012). 
National Oil Companies Reshape the Playing 
Field. Bain & Company.

Longwell, H. J. (2002). “The Future of the Oil and 
Gas Industry: Past Approaches, New Challenges”. 
World Energy, 5(3), pp. 100–104.

Lord, R. (2007). “Technological Breakthroughs 
Advanced Upstream E&P›s Evolution”. Journal 
of Petroleum Technology, 59(10), pp. 111–116.

Moore, B. and Wüstenhagen, R. (2004). “Innovative 
and Sustainable Energy Technologies: The Role 
of Venture Capital”. Business Strategy and the 
Environment, 13(4), pp. 235–245.

Perrons, R. K. (2014). “How Innovation and R&D 
Happen in the Upstream Oil & Gas Industry: 
Insights from a Global Survey”. Journal of 
Petroleum Science and Engineering, 124, pp. 
301–312.

Perrons, R. K. and Donnelly, J. (2012). “Who 
Drives E&P Innovation?”. Journal of Petroleum 
Technology, 64(12), pp. 62–72.

Rassenfoss, S. (2016). “Pressure Test for E&P 
Innovation”. Journal of Petroleum Technology, 
68(5), p. 5.

Relander, B. (2018). Tech Startups Eye the Oil 
Industry, https://www.investopedia.com/articles/
markets/082115/tech-startups-eye-oil-industry.asp

Ries, E. (2011). The Lean Startup: How Today's 
Entrepreneurs Use Continuous Innovation to 
Create Radically successful businesses. New 
York: Crown Business.

Stevens, P. (2016). International Oil Companies: 
The Death of the Old Business Model. Chatham 
House The Royal Institute of International Affairs.

Thuriaux-Alemán, B., Salisbury, S. and Dutto, P. R. 
(2010). “R&D Investment Trends and the Rise of 
NOCs”. Journal of Petroleum Technology, 62(10), 
pp. 30–32.

Weijermars, R. (2009a). “Accelerating the Three 
Dimensions of E&P Clockspeed - A Novel Strategy 
for Optimizing Utility in the Oil & Gas Industry”. 
Applied Energy, 86(10), pp. 2222–2243.

Weijermars, R. (2009b). “Competitive Advantage 
from Applying an E and P Clockspeed 
Accelerator”. First Break, 27(JUNE), pp. 87–94.

Weijermars, R. (2011). “Moving the Energy 
Business from Smart to Genius by Building 
Corporate IQ”. SPE Economics and Management, 
3(3), pp. 186–194.

Weijermars, R., Clint, O. and Pyle, I. (2014). 
“Competing and Partnering for Resources and 
Profits: Strategic Shifts of Oil Majors during 
the Past Quarter of a Century”. Energy Strategy 



سیاست نامۀ علم و فناوری - دورۀ 8، شمارۀ 3، پاییز 1397 20

Reviews, 3(September), pp. 72–87.

Wholey, M. (2018). Tech Startups Transforming 
The Oil & Gas Value Chain, url: https://www.
cbinsights.com/research/oil-gas-tech-startups-
market-map-expert-intelligence/


