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چکیده
شرکت های نوآور، در حوزۀ باالدستی صنعت نفت، تمایلی ندارند از ثبت کردن )پتنت( برای محافظت از دستاوردهای 
، این بی میلی به ویژگی ها و میزان اثربخشی پتنت 

ً
فناورانۀ خود و تصاحب منافع اقتصادی آن ها استفاده کنند. احتماال

برای حفاظت از فناوری، با توجه به تفاوت های موجود در حوزۀ باالدستی صنعت نفت و سایر صنایع، مرتبط است. 
البته، میزان این بی میلی، در میان تصمیم گیران مختلف این حوزه، متفاوت است. 

میزان  و  نفت  صنعت  باالدستی  حوزۀ  در  فکری  دستاوردهای  از  حفاظت  در  پتنت  تأثیر  مقاله،  این  در  براین اساس، 
اهمیت آن بررسی شده و علل تمایل نداشتن تصمیم گیران این حوزه به استفاده از پتنت مطرح شده است. در پایان، به 

ضرورت بازنگری در این رویۀ غالب، با هدف سرعت بخشیدن به روند پیشرفت در این صنعت، پرداخته شده است.
درمجموع، هزینه های بسیار باالی توسعه و اثبات و تجاری سازی فناوری، در کنار منافع عظیم بهره برداری از فناوری و 

ویژگی تقلیدپذیری مفرط در این صنعت، موجب شده است نظام پتنت ابزار حفاظتی ناکارامدی تلقی شود. 

واژگان کلیدی: حوزۀ باالدستی صنعت نفت، حفاظت از دستاوردهای فکری، اسرار تجاری، پتنت

مقدمه

شاخص  دو  از   
ً
معموال صنایع،  نوآوری  وضعیت  بررسی  در 

تعداد پتنت ها و میزان هزینه کرد پژوهش و فناوری استفاده می شود. 
باتوجه به  اما  نوآوری اند؛  مناسب  شاخص های  از  یکی  پتنت ها 
پتنت کردن  به  تمایلشان  میزان  در  شرکت ها  و  صنایع  تفاوت های 
پتنت  هر  اهمیت  میزان  همچنین  و  خود  قابل پتنت  دستاوردهای 
در ارتباط با میزان پیشبرد فناوری، از شاخص تعداد پتنت ها انتقاد 
به جای  می دهند،  ترجیح  شرکت ها  و  صنایع  برخی  زیرا  می شود. 
پتنت کردن، از محرمانگی )رازداری(2 برای محافظت از دارایی های 
نشان دهندۀ  بیشتر  پتنت  عالوه برآن،  کنند.  استفاده  خود  فکری 
اختراع است تا نوآوری. بررسی ها نشان می دهد شرکت ها، به طور 

قابل پتنت  اختراعات  از  درصد   )87-66(  76 برای  فقط  متوسط، 
خود درخواست ثبت پتنت می کنند و به طور متوسط، 50 )60-40( 
 Orsenigo( درصد از اختراعات پتنت شده به نوآوری منجر می شود

.)and Sterzi, 2010; Archibugi, 1992
در مقابل، پتنت نقاط قوتی دارد که نمی توان در سایر معیارها یافت. 
مهم ترین مزیت پتنت  این است که برای عموم و به مدت طوالنی 
در دسترس است و اطالعات فناورانه را به تفصیل بازگو می کند. در 
دسترس بودن به مدت طوالنی، پتنت را از دیگر شاخص های نوآوری 
پتنت  اطالعات  آماری  تحلیل  و  تجزیه  می کند. همچنین،  متمایز 
گردآوری داده های پراکنده را با صرف هزینۀ بسیار پایین )در قیاس 
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با اطالعات حاصل از بررسی های اجمالی( برای محققان ممکن 
دیگر  از شاخص های  بسیاری  به  پتنت  داده های  به عالوه،  می کند. 
نشان می دهد.  را  نوآوری  زیرا خروجی های  دارد؛  اولویت  نوآوری 
شاخص های معمول دیگر مانند هزینه های R&D )تحقیق و توسعه( 
و تعداد نیروهای علمی بر ورودی ها تمرکز می کنند. اطالعات پتنت  
هزینه های  درصورتی که  است،  دسترس  در  فناوری ها  همۀ  برای 
 اینکه بخش خصوصی 

ً
 مشخص نیست، مخصوصا

ً
R&D معموال

مایل نیست میزان هزینه های R&D خود را اعالم کند. طبقه بندی 
پتنت ها به بخش های فنی شاخص های نوآوری ویژه ای را خلق کرده 
است. شمارش پتنت می تواند شاخصی از میزان فعالیت های نوآورانه 
و  فعالیت های تحقیقاتی  میزان  آن  با  و  باشد  فناورانه  در یک حوزۀ 
اختراعات و وضعیت و سمت وسوی تحقیقات در آن حوزۀ خاص 
فناورانه را بررسی کرد. اطالعات پتنت های مرتبط با فناوری های یک 
حوزۀ صنعت برای شناسایی میزان توسعۀ این فناوری ها در بخش های 
 Perrons, 2014;(  خاص و مناطق مختلف جهان استفاده می شود

 .)Somaya and Teece, 2007
نوآور  شرکت های  بی میلی  به سبب  شاخص،  این  باوجوداین، 
پتنت، در حوزۀ  ازطریق  فناورانۀ خود  از دستاوردهای  به حفاظت 
باالدستی صنعت نفت، کارایی الزم را ندارد و ممکن است اطالعاتی 

که از تعداد پتنت ها به دست می آید برای ارزیابی گمراه کننده باشد.
نتایج  در  موجود  تعارض  که  روست  آن  از  موضوع  این  اهمیت 
تحقیقاتی را روشن می کند که به بررسی وضعیت پژوهش و فناوری 
را  اختراع  ثبت  آمار  و  می پردازد  نفت  صنعت  باالدستی  حوزۀ  در 
شرکت های  ازآنجاکه  درواقع،  می گیرد.  درنظر  نوآوری  شاخص 
 پرونده های ثبت 

ً
نوآور فعال در حوزۀ باالدستی صنعت نفت معموال

اختراع کمتری را برای نوآوری های خود تشکیل می دهند )بایگانی 
می کنند(، هر تجزیه و تحلیلی از فعالیت های پژوهشی و فناوری در 
حوزۀ باالدستی صنعت نفت، که فقط برمبنای آمارهای ثبت اختراع 
باشد، به احتمال زیاد، در ارزیابی وضعیت نوآوری در حوزۀ باالدستی 

.)Perrons, 2014( صنعت نفت گمراه کننده خواهد بود
باتوجه به افزایش نقش فناوری در حوزۀ باالدستی صنعت نفت و 
تمایل شرکت های فناور و نوآور به حفاظت از ابداعات و نوآوری های 
خود، به منظور تصاحب منافع اقتصادی آن، پرسشی جدی در زمینۀ 
به  پرسش  این  است.  مطرح  پتنت  از  بهره گیری  به  تمایل نداشتن 
ویژگی ها و میزان اثربخشی پتنت برای حفاظت از فناوری، باتوجه به 
تفاوت های موجود در حوزۀ باالدستی صنعت نفت و سایر صنایع، 
مرتبط است. البته، میزان این بی میلی در میان تصمیم گیران مختلف 
.)Weijermars and McCredie, 2012( این حوزه متفاوت است
نیز  و  فناوری  متفاوت  ویژگی های  بر  تمرکز  با  مقاله،  این  در 
ماهیت بازار و الگوهای رقابتی غالب در حوزۀ باالدستی صنعت 
حفاظت  در  آن  اثربخشی  میزان  و  پتنت  نقش  تحلیل  به  نفت، 
به  تمایل نداشتن  علل  و  می شود  پرداخته  فکری  دارایی های  از 

از  پس  ادامه،  در  براین اساس،  می شود.  تشریح  آن  از  بهره گیری 
مرور کارکردهای بنیادین و نوین پتنت، نقش آن در حوزۀ مذکور و 

شاخص های مؤثر بر نوع استفاده از آن بررسی می شود.

ضرورت نوآوری فناورانه در حوزۀ باالدستی صنعت 
نفت و موانع محافظت از آن

نفت  صنعت  باالدستی  حوزۀ  اصلی  موانع  مهم ترین  بررسی 
نشان می دهد که این موانع تنها از مسیر نوآوری و توسعۀ فناوری در 
حوزه های مرتبط مرتفع خواهد شد. براین اساس، موانع جاری و آتی 
در حوزۀ باالدستی صنعت نفت، فناوری را به نیروی حیاتی در توسعۀ 
، رویکرد فناوری محور 

ً
بلندمدت این حوزه تبدیل کرده است. اساسا

و رقابت مبتنی بر فناوری و نوآوری در صنعت نفت از آنجا شکل 
بازیگران اصلی صنعت نفت فناوری و نوآوری در آن  می گیرد که 
رقابتی صنعت و  توان  افزایش  را مهم ترین عامل کاهش هزینه ها، 
همچنین مقابله با مشکالت آتی این صنعت می دانند. براین اساس، 
الزمۀ فعالیت در حوزهۀ باالدستی صنعت جهانی نفت حضور در 
عرصۀ فناوری و کسب منفعت از محل فروش فناوری های مرتبط با 

.)Handscomb et al., 2016( اکتشاف و تولید نفت است
از  حفاظت  سپس  و  اثربخش  فناورانۀ  نوآوری  انجام  ازاین رو، 
برای  اساسی  مانعی  آن،  اقتصادی  منفعت  کسب  به منظور  آن، 
در  فناوری  ماهیت  باتوجه به  است.  حوزه  این  نوآور  بنگاه های 
از مرزهای  به آسانی  فناورانه  باالدستی صنعت نفت، دانش  حوزۀ 
با  و  می کنند  تقلید  را  آن  به راحتی  رقبا  و  می کند  عبور  سازمانی 
این  در  فناورانه  دانش  حفظ  بنابراین،  می گیرند.  به کار  کم  هزینۀ 

.)Stevens, 2016( حوزه بسیار مهم و پرهزینه است
150 سال  در حوزۀ باالدستی صنعت جهانی نفت، با بیش از 
قدمت، هنوز نوآوری اتفاق می افتد و این حوزه امروز برای بقا و 
ظرفیت های  است.  مستمر  فناورانۀ  نوآوری  نیازمند  خود  تکامل 
نوآوری این حوزه، به علل گوناگون، محدود و اندك است و هیچ گاه 
نخواهد توانست مانند صنعتی که در لبۀ تحوالت فناورانه و خلق 
و ایجاد کسب وکارهای جدید و کارآفرینانه قرار دارد نوآوری کند 
از ایده های ناب، محصوالت تجاری و بازاری پرطرفدار خلق  و 
باالدستی  در حوزۀ  فناورانه  نوآوری  تحقق  بنابراین، سرعت  کند. 
برای  آن  از  حفاظت  ازاین رو،  نیست.  سریع  خیلی  نفت  صنعت 
از  مناسب  و روش حفاظت  است. حفاظت  مدت طوالنی الزم 
بسیار  نفت،  صنعت  باالدستی  حوزۀ  در  فناورانه،  دستاوردهای 

.)Rassenfoss, 2016( اهمیت دارد
ساختار مشارکتی دارابی ها،1 که بر بسیاری از دارایی های حوزۀ 

صنعت  باالدستی  حوزۀ  شرکت های  دارایی های   ،Shared equity structure .1
نفت شامل میدان های نفت و گاز تملکی و صاحب امتیازی، قراردادهای سرمایه گذاری 
مشترک، قراردادهای خدمات و مشارکت در تولید مخازن و چاه ها و تأسیسات خشکی 

و دریایی است.
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باالدستی صنعت نفت حاکم است، اغلب کار را برای شرکت های 
نوآور در حفظ مالکیت نوآوری های فناورانۀ جدید دشوار می کند. 
این  در  رایگان«1  »سواری  پدیدۀ  به  دارایی ها  مشارکتی  ساختار 
حوزه منجر می شود و در بیشتر موارد، مزیت رقابتی را، که فناوری 
ازسوی  می برد.  تحلیل  می کند،  فراهم  نوآور  شرکت  یك  برای 
دیگر، هزینه های مربوط به طرح های پیشتاز پژوهش و فناوری در 
حوزۀ باالدستی صنعت نفت، به صورت فزاینده ای، دلهره آور شده 
است. بنابراین، تصاحب منافع حاصل از یك نوآوری فناورانه در 
این حوزه بسیار حیاتی و الزامی است و دشواری های خاص خود 

.)Perrons, 2014; Acha and Cusmano, 2005( را دارد
ریسك های فوق العاده و هزینۀ فراوان شکست مربوط به پیشتازی 
در به کارگیری )کاربر نخست( فناوری های جدید در این حوزه چنان 
است که شرکت ها اغلب ترجیح می دهند »دنبال کنندگان سریع« 
باشند. درنتیجه فرایند تکامل نوآوری های صنعت از مرحلۀ مفهومی 
تا کاربرد گستردۀ )وسیع( تجاری، به صورت میانگین، شانزده سال 

.)Perrons, 2014( به درازا می کشد
به عبارت دیگر، به سبب معضالت توسعه و تجاری سازی فناوری 
در حوزۀ باالدستی صنعت نفت، شرکت های نفتی ترجیح می دهند 
دنباله رو باشند و منتظر بمانند تا سایر شرکت ها، برای نخستین بار، 
فناوری جدید را آزمایش کنند. به رغم اینکه توسعۀ فناوری های جدید 
برای بازیگران این حوزه منفعت اقتصادی فراوانی دارد، با توجه  به 
این  اندکی دارد.  شرایط ذکرشده، گاه برای سرمایه گذاران جذابیت 
موضوع قابلیت صنعت را در مواجهه با تغییرات محیطی و ورود به 

.)Daneshy, 2003a( عرصه های جدید محدود می کند
امروزه، باتوجه به نقش فناوری و نوآوری در این حوزۀ باالدستی 
از  بهره گیری  با  نفتی،  شرکت های  از  بسیاری  نفت،  صنعت 
رویکردهای نوین و سرمایه گذاری های عظیم در بخش پژوهش و 
فناوری، توانسته اند توان خود را در دستیابی به فناوری های نوین باال 
ببرند؛ اما موضوع چگونگی حفاظت از این دستاوردهای فناورانه، 
به منظور گسترش فعالیت ها در سطح بین المللی و کسب درآمدهای 
معضلی  به  فناورانه،  نوآوری های  تجاری سازی  بر  مبتنی  هنگفت 

.)Anderson, 2000( جدی برای آن ها تبدیل شده است

حفاظت از دستاوردهای فناورانه

شرکت ها با حفاظت از دستاوردهای فناورانه به انحصار و ارزش 
از  استفاده  با  آن ها  می بخشند.  استمرار  خود  فناورانۀ  نوآوری های 
سازوکارهای مختلفی ازجمله حقوق مالکیت فکری، اختفا، حفظ 
کارکنان کلیدی، جزءبندی کار )جداسازی ساختاری(، فعالیت های 
از  راهبردی  شیوۀ  به  اطالعات  اشتراک گذاری  و  ضدجاسوسی 
پیچیدگی،  به عالوه،  فّناورانۀ خود محافظت می کنند.  نوآوری های 

1. Free Ridership

تخصصی  بودن، ضمنی بودن، ویژگی های مرتبط با فرایند گردآوری و 
موانع یادگیری بین سازمانی )مانند منابع ناهمگون( نیز در حفاظت 

.) Mcevily et al., 2004( از نوآوری های فناورانه مؤثر است
حفاظت  نوع  متغیر  دو  از  تابعی  فناورانه  نوآوری  تقلید  قابلیت 
ذاتی  قابلیت  و  تجاری(  عالئم  تجاری،  اسرار  نشر،  حق  )پتنت، 
یا  ضمنی  )میزان  دانش  ماهیت  به  که  است  فناوری  کپی برداری 
صریح بودن آن( بستگی دارد و هرچه درجۀ ضمنی بودن آن بیشتر 
به عبارت دیگر،  است.  کمتر  آن  کپی برداری  ذاتی  قابلیت  باشد، 
میزان تقلیدپذیری نوآوری و هزینه های مرتبط با پیشگیری از تقلید 
در میزان تمایل و انگیزۀ شرکت های نوآور، به استفاده از ابزارهای 
مختلف در حفاظت از نوآوری های فناورانۀ خود، عاملی اساسی 

.)Teece, 2006( محسوب می شود
 از مکانیسم های متفاوتی برای محافظت 

ً
بنگاه های نوآور معموال

شرکت های  موارد،  بعضی  در  می کنند.  استفاده  خود  نوآوری  از 
در   

ً
خصوصا باشند،  متکی  تجاری  اسرار  به  است  ممکن  فناور 

و  است  پایین  تکامل  و  تغییر  سرعت  که  فناورانه ای  حوزه های 
پیشرفت است و ممکن  به سرعت در حال  فناوری  زمان هایی که 
است در زمان کوتاهی منسوخ شود. متغیرهایی نظیر »زمان ورود 
تعیین کننده در روش  نقشی  یا »دارایی های مکمل«3  و  بازار«2  به 

حفاظت از نوآوری فناورانه دارد.
برای  پتنت  از  استفاده  بررسی  به  اغلب  حفاظت،  موضوع  در 
در  است.  شده  پرداخته  فناورانه  نوآوری های  ارزش  از  حمایت 
شده  معرفی  حفاظتی  سازوکاری  سریع  نوآوری  نیز  مواردی 
بهره برداری سریع  است  فناوری، ممکن  از  برای محافظت  است. 
نوآوری های فناورانه ازطریق ارائۀ محصوالت نوآورانۀ پیاپی به اندازۀ 
محافظت از آن نوآوری ها ازطریق ثبت اختراع یا تنظیم سیاست های 

 .) Mcevily et al., 2004( کاری کارکنان اهمیت داشته باشد
گروه  دو  فناورانه،  دستاوردهای  از  حفاظت  برای  درمجموع، 
کلی حقوق مالکیت فکری وجود دارد که در ادامه تشریح می شود.

انواع حقوق مالکیت فکری
 Alizada,( دارد  وجود  فکری  مالکیت  حقوق  دسته  دو  درکل، 

 :)2014a

محرمانه،  اطالعات  )ازجمله  »نرم«  فکری  مالکیت  حقوق   -
اسرار تجاری و دانش فنی(.

- حقوق مالکیت فکری »سخت« )ازجمله پتنت، عالئم تجاری 
و حق نشر( 

موقعیت  کسب  به منظور  بازار،  به  نوآوری  ارائۀ  مناسب  زمان   ،Entry Times .2
صنعت رهبری 

فعالیت های  به   
ً
مستقیما که  دارایی هایی  و  منابع   ،Complementary assets .3

از نوآوری ضروری است، مانند تولید  اما برای استخراج منافع  نوآورانه مرتبط نیست، 
بازاریابی و 
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حقوق مالکیت فکری نرم
حقوق مالکیت فکری نرم به دسته ای از حقوق مالکیت فکری 
اشاره دارد که قانون از آن محافظت نمی کند. بااین حال، در طبقۀ 
 با سایر حقوق مالکیت 

ً
»حقوق نامشهود« قرار می گیرد و معموال

فکری همراه است. این حقوق شامل »دانش فنی، اسرار تجاری و 
اطالعات محرمانه« است که به یک شرکت مزیتی بر رقبا می دهد. 
به عبارت دیگر، اسرار تجاری مواردی همچون فرمول ها، فرایندها، 
روش ها و تکنیک ها را پوشش می دهد. دانش  فنی شامل اطالعات 
مربوط به کاربرد عملی اختراعات، فرمول ها یا فرایندهای خاص 
شامل  که  را  مهارت  و  تجربه  دانش،  همچون  مواردی  و  است 
2پوشش  کرد   کتبی  ثبِت  را  آن   نمی توان  و  است  فنی1  اطالعات 

.)Alizada, 2014b; 2014a( 3می دهد
مزیت حفظ یک راز تجاری این است که منقضی نمی شود و 
ارزش حقوق مالکیت فکری آن، تا وقتی اطالعات محرمانه باقی 
می ماند، حفظ می شود و نیازی به افشای اطالعات محافظت شده 
نیست. بااین حال، وقتی اطالعات افشا می شود، ارزش راز تجاری 
ازدست می رود. افشا، مهندسی معکوس یا اختراع مستقل ممکن 
از  ببرد. یکی  است حقوق مالکیت فکری اسرار تجاری را ازبین 
از دستاوردهای فکری  برای حفاظت  راز تجاری  بر  تکیه  معایب 
 آن موضوع یا موضوع مرتبط 

ً
این است که یک رقیب، که مستقال

دیگری با آن راز تجاری را کشف می کند، می تواند یک پتنت در 
آن حوزۀ فناورانه به دست آورد و درواقع از استفادۀ مخترع اصلی 
از  حفاظت  کند.  جلوگیری  تجاری(  راز  )دارندۀ  خود  اختراع  از 
دستاوردهای فکری از طریق اسرار تجاری هنگامی مطلوب است 

:)Castellaneta et al., 2017b; Alizada, 2014b( که

- اطمینان وجود دارد که اختراع می تواند مخفی نگه  داشته شود. 

یا  دهد  توسعه   
ً
مستقال را  اختراع  همان  رقیب  یک  است  بعید   -

مهندسی معکوس کند.

1. داده های فنی یعنی تمام اطالعات مکتوب در دانش فنی که شامل )و نه محدود به( 
گزارش تحقیق و همة داده ها و اطالعات فنی در مورد طراحی، محاسبه، نقشه ها، فرایند 
عملیات،  آزمایش،  و  اندازه گیری  روش های  نصب،  آزمایش،  کیفیت،  کنترل  تولید، 
دستورالعمل ها و روش های نگهداری و تعمیرات، زمان آخرین اصالح و بهبود عملکرد 

است. محصول 

یا اختصاصی  2. ممکن است لزومی نداشته باشد مالکیت برخی اطالعات محرمانه 
برای مالک آن به رسمیت شناخته شود. ممکن است یک شرکت آن اطالعات را با َصرف 
هزینه، زمان و منابع جمع آوری کرده باشد و بنابراین، برای او ارزشمند است، بدون اینکه 
 "راز" باشد. نمونه هایی از اطالعات محرمانه لیست مشتریان، پایگاه های داده ها و 

ً
ذاتا

 مربوط به اسرار تجاری کسب وکار است.
ً
دانش فنی خاصی را شامل می شود که عمدتا

3. در برخی کشورها، بین اسرار تولید و اسرار تجاری تفاوت قائل می شوند. دستۀ اول 
اسرار تجاری به اطالعات صرف ویژگی های فنی مانند روش های تولید، فرمول شیمیایی 
روش های  شامل  تجاری  اسرار  دوم  دستۀ  است.  مرتبط  اولیه  نمونه های  یا  طرح ها  و 
فروش، روش های توزیع، فرم های قرارداد، برنامه های زمان بندی و تفصیلی کسب وکار 

و غیره است.

حقوق مالکیت فکری سخت
حقوق مالکیت فکری »سخت« به طبقه ای از حقوق مالکیت 
طبقۀ  در  و  می کند  محافظت  آن  از  قانون  که  دارد  اشاره  فکری 
 با سایر حقوق مالکیت 

ً
»حقوق نامشهود« قرار می گیرد و معموال

فکری همراه است. این حقوق شامل »پتنت، عالئم تجاری و حق 
نشر« است که  به یک شرکت مزیتی بر رقبا می دهد.

حق نشر نیاز به نوآوری فناورانه ندارد و برخالف پتنت، در برخی 
از شرکت های نوآور، به ویژه در مورد نوآوری های نرم افزاری، به کار 
دارند،  خوبی  کاریرد  تجاری  عالئم  و  نشر  حق  هرچند  می رود. 

بسیاری از بنگاه های نوآور اهمیت کمتری برای آن ها قائل اند.
پتنت، عالوه بر اینکه نشانۀ پیشرفت علم است، انحصار قانونی 
بتواند سود انحصاری آن  تا  اختراع را برای مخترع فراهم می کند 
برای  باالتری  اقتصادی  انگیزۀ  مخترع  بنابراین،  آورد.  به دست  را 
اختراع دارد. در مقابل، پس از انقضای پتنت، اختراع او وارد حوزۀ 
عمومی می شود و دیگران می توانند، بدون هیچ محدودیتی، از آن 

.)Alizada, 2014b; 2014a( استفاده کنند
کید می شود که پتنت برای محافظت از یک  از دیدگاه تجاری، تأ
اختراع زمانی گزینۀ )انتخاب( مرجح است که قدرت بازدارندگی 
جذاب  نوآور  برای  لیسانس  واگذاری  پتانسیل  یا  و  باشد  باال  آن 
باشد. ارزش پتنت ها، به مثابه حقوق قابل واگذاری، زمانی افزایش 
 Alizada, 2014a; Hurmelinna-Laukkanen( که  می یابد 

:)and Ritala, 2010

نظر  از  فناوری،  دارندۀ  شرکت  برای  بازار،  به  دسترسی  قلمرو   -
تجاری، محدود باشد؛

جای  کسب وکار  غیرمحوری  فناوری  یک  درون  در  اختراع   -
گرفته باشد؛

- اختراع مربوط به یک فناوری رادیکال )مخرب( 4باشد؛ 

ریسک  افزایش  هم زمان،  و  باشد  پرازدحام   
ً
نسبتا پتنت  حوزۀ   -

ادعای نقض پتنت، از سوی یک رقیب دیگر، وجود داشته باشد. 

کارکردهای مختلف پتنت

سه کارکرد اصلی پتنت در فرایندهای نوآورانه به شرح زیر است 
:) Castellaneta et al., 2017a(

است  تقلید  برابر  در  نوآوری  برای  محافظتی  ابزار  نوعی  پتنت   -
ایجاد  پرهزینه  نوآورانۀ  فعالیت های  برای  مناسب  انگیزه ای  که 
می کند. باید توجه داشت، بدون یک سیستم پتنت قوی، فناوران 
از  بسیاری  از  خصوصی  شرکت های  تحقیقاتی  بخش های  و 

نوآوری های پرهزینه چشم می پوشند. 

4. Disruptive
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در  دارد.  نوآوری ها  اطالعات  افشای  در  اساسی  نقشی  پتنت   -
این  می توانند  مخترعان  صورت گرفته،  محافظت های  غیاب 
اطالعات را مخفی کنند، درحالی که افشای حساب شدۀ اطالعات 

به پیشرفت های فناورانۀ جدید منجر خواهد شد.

- پتنت، با پشتیبانی از توسعۀ بازارهای فناوری، به تجاری سازی 
اختراعات کمک می کند. ایجاد حقوق مالکیت بر نتایج تحقیقات، 
با ایجاد انگیزۀ سرمایه گذاری پژوهشی و فناورانه، در شرکت های 
گوناگون، به روند بهره برداری از دانش فناورانه سرعت می بخشد و 

از توسعۀ دانش بی کاربرد جلوگیری می کند.
عالوه بر کارکردهای بنیادین نظیر حفاظت از نوآوری در مقابله با 
تقلید رقبا و نیز تبادل دانش از طریق صدور مجوزهای بهره برداری از 
پتنت، کارکردهای نوینی از پتنت نظیر استراتژی های شهرت و اعتبار 
استراتژی های  فکری(،  دارایی های  افزایش  طریق  از  برند  )ارتقای 
نیز  و  متقابل(  بهره برداری  مجوزهای  )صدور  تبادلی  و  دفاعی 
استراتژی های توسعۀ بازار )تجارت فناوری های توسعه یافته و داد و 

ستد پتنت(، به مرور زمان، اهمیت بیشتری یافته اند.
از  بسیاری  که  پتنت،  سیستم های  اصلی  مشکالت  از  یکی 
با آن مواجه اند، سوءاستفادۀ باج گیران پتنت از  شرکت های نوآور 
سیستم های حفاظتی و نیز استفاده های تهاجمی و انحصارگرایانه 
از حقوق مالکیت فکری )در مقابل استفاده های تدافعی مقابله با 

.)Alizada, 2014b( است )تقلید رقبا
بازدهی  به مثابۀ سازوکار تخصیص  پتنت،  اثربخشی  از دیدگاه 
تئوری  اندازۀ  به  عمل  در  پتنت  معتقدند  صاحب نظران  نوآوری، 
زمینۀ  در  انجام شده  مطالعات  نیست.  مطمئن  و  ندارد  اثربخشی 

:)Nelson, 2006( اثربخشی پتنت نشان می دهد که

- اثربخشی پتنت ها، به مثابۀ سازوکار تخصیص بازده فعالیت های 
پژوهش و فناوری، در شرکت ها و صنایع گوناگون، متفاوت است.

از  مؤثرتر   
ً
معموال محصول  نوآوری های  در  پتنت  کارکردهای   -

نوآوری های فرایند است.

در  بیشتر  پتنت  از  تدریجی،1  نوآوری های  با  مقایسه  در   -
نوآوری های بنیادی2 استفاده می شود.

از  حفاظت  برای  پتنت  انتخاب  بر  مؤثر  عوامل 
نوآوری های فناورانه 

خاص  ویژگی های  با  پتنت ها  اثربخشی  کلی،  به صورت 
فناوری،  و  پژوهش  فرایند  صنعت،  هر  در  اصلی  فناوری های 
به طور خاص،  است.  مرتبط  رقابتی  الگوهای  نیز  و  بازار  ماهیت 
از  حاصل  نتایج  پراهمیت ترین  درعین حال  و  ساده ترین  از  یکی 

1. Incremental Innovations

2. Radical Innovations

آن،  ماهیت  باتوجه به  که  است  فناوری  مفهوم  نوآوری،  اقتصاد 
براین اساس،  داشت.  خواهد  صنعت  هر  در  متفاوتی  ویژگی های 
صنعت،  هر  در  مورداستفاده  فناوری های  ویژگی های  باتوجه به 
آن  فناورانۀ  نوآوری های  از  حفاظت  در  را  پتنت  نقش  می توان 
صنعت بررسی کرد. درواقع، یکی از عوامل مؤثر در نقش و آثار 

پتنت در صنایع گوناگون »رژیم های فناورانۀ« آن صنایع است.
عالوه بر رژیم های فناورانه، ماهیت فرایند پژوهش و فناوری نیز 
در اثربخشی پتنت نقش مهمی دارد. برای مثال، در صنایعی مانند 
داروسازی، که فعالیت های پژوهش و فناوری  قطعیت باالیی ندارد 
حیاتی  بسیار  پتنت  نقش  است،  باالیی  سرمایه گذاری  نیازمند  و 
خواهد بود. در مقابل، در برخی از صنایع، تغییرات فناورانه بسیار 
فناوری های  و  نوآوری  عمر  دورۀ  درنتیجه  و  می دهد  رخ  سریع 
صنایعی،  چنین  در  است،  بدیهی  است.  کوتاه  توسعه داده شده 
نمی کند  ایجاد  نوآوران  در  کافی  انگیزۀ  اختراع  ثبت  فعالیت های 

 .)Teece, 2006; Rivkin, 2001(
یکی دیگر از شاخص های اثرگذار در اهمیت پتنت و نوع استفاده 
در  ترکیبی  و  بین رشته ای  فناوری های  تمایز  صنعت  یک  در  آن  از 
مقابل فناوری های گسسته و مجزاست. بدیهی است ارزش پتنت، در 
صنایعی نظیر نیمه هادی ها و الکترونیک و نرم افزار، که فناوری های 
 ترکیبی و بسیار پیچیده است، پایین تر 

ً
مورداستفاده در آن ها معموال

آن ها  در  که  است  شیمیایی  صنایع  و  داروسازی  نظیر  صنایعی  از 
 وابستگی 

ً
فناوری ها در یک حوزۀ محدود توسعه می یابد و معموال

چندانی به دیگر زمینه های علمی و فنی ندارد. باید توجه داشت، برای 
پتنت های متعدد، در طیف وسیعی  به  ترکیبی،  فناوری های  توسعۀ 
نوعی  پتنت  ازاین رو،  نیاز است.  از زمینه های تخصصی گوناگون، 
الزم،  نوآوری های  مبادلۀ  به منظور  رقبا،  مقابل  در  چانه زنی  قدرت 
 Castellaneta et( برای توسعۀ یک فناوری خاص، شمرده می شود

.)al., 2017a; Nelson, 2006
درنهایت، باید به شاخص اندازۀ بازار اشاره کرد. براین اساس، 
در مواقعی که بازار محصول، در مقایسه با هزینه های فعالیت های 
در  کافی  انگیزۀ  اختراع  ثبت  است،  کوچک  فناوری،  و  پژوهش 
نوع  باتوجه به  بازار،  ساختار  عالوه براین،  نمی کند.  ایجاد  نوآوران 
فناوری  مقابل  در  فرایند  )فناوری  مورداستفاده  اصلی  فناوری 
است.  مؤثر  پتنت  نقش  ایفای  نوع  و  اثرگذاری  در  محصول(، 
از  محدودتر  پتنت  نقش  فرایندی،  فناوری های  در   ،

ً
معموال

.)Teece, 2006( فناوری های محصول است
در  پتنت  از  استفاده  نوع  در  تفاوت  فوق،  کارکردهای  باتوجه به 
طبیعی  تاحدی  آن  از  استفاده  متفاوت  اثرات  و  گوناگون  صنایع 
هزینه های  که  صنایعی  در  پتنت،  کارکرد  مثال،  برای  می نماید. 
از صنایعی  متفاوت  است،  ارزان  تقلید  و  باال  فناوری  و  پژوهش 
است که اطالعات منتشرشده ازطریق پتنت فرصت های فناورانۀ 
جدیدی برای رقبا فراهم نمی کند و نوآوری فرایندی تجمعی همراه 
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با نیاز به دسترسی به بخش های مختلف از دانش منتشرشده است.
علل برتری حفاظت از طریق رازهای تجاری به پتنت، در حوزۀ 

:)Castellaneta et al., 2017a( کسب وکار

است،  موضوع  نوبودن  نیازمند  پتنت  با  حفاظت  درحالی که   -
حفاظت از طریق راز تجاری فقط به این معنی است که موضوع 
ارزش تجاری معنی داری دارد که ناشی از در دسترس نبودن برای 

دیگران است. 

- پتنت فقط از دانش صریح محافظت می کند؛ یعنی دانشی که 
در  است.  شده  ذخیره  مشخصی  ابزار  در  و  تبیین  درحال  حاضر 
مقابل، اسرار تجاری محافظت از هر نوع دانش اختصاصی است 
که برای دیگران ناشناخته است و مزیت رقابتی دارد، پس ممکن 

است دانش صریح یا ضمنی باشد.

زمانی  که  تا  و  ندارد  انقضا  تاریخ  تجاری  راز  پتنت،  برخالف   -
دانش مخفی نگه داشته شود ادامۀ حیات دهد.

حفاظت از فناوری های حوزۀ باالدستی صنعت نفت 

تصمیم گیران حوزۀ باالدستی صنعت جهانی نفت، در سال های 
ازاین رو،  برده اند.  پی   )IP( اهمیت دستاوردهای فکری  به  اخیر، 
حوزۀ  در  پیشتاز،  نفتی  شرکت های  مالی  دارایی های  سبد  در   IP
باالدستی صنعت جهانی نفت، اهمیت بسیاری یافته است و در 
بسیاری از شرکت های نفتی، برای مدیریت آن کمیته ای متشکل از 
مدیران ارشد و متخصصان حوزه های مرتبط تشکیل شده است. 
کمیتۀ IP در هر شرکت نفتی باید تصمیم بگیرد هر نوآوری فناورانۀ 
خاص را ثبت کند یا از طریق اسرار تجاری از آن حفاظت کند. 
تصمیم گیری برای حفاظت از نوآوری ها از طریق پتنت و یا اسرار 
تجاری کار چندان ساده ای نیست، به ویژه که نوآوری های فناورانه 
تصمیمات  این  مستعدند.  حفاظت  مختلف  اشکال  برای  اغلب 
شد.  خواهد  اتخاذ  قانونی  و  تجاری  عوامل  از  ترکیبی  برمبنای 
به سادگی  داده،  پایگاه های  مانند  دارایی ها،  از  بعضی  مثال،  برای 
قابل ثبت شدن نیست و بنابراین، باید مثل یک راز تجاری نگهداری 

.)Alizada, 2014a( شود
بنگاه های نوآور حوزۀ باالدستی صنعت جهانی نفت با مدیریت 
قالب  در  حفاظت،  و  بهره برداری  اکتساب،  فعالیت  سه  یکپارچۀ 
از  بهره برداری  و  اکتساب  طریق  از  هم زمان  مکمل،  ساختار  یک 
از  استفاده  با  اغلب  درواقع،  می کنند.  محافظت  فناورانه  دانش 
انجام  فناورانه  نوآوری  از  بهره برداری  برای  که  سرمایه گذاری هایی 
می شود، از آن ها محافظت نیز می شود. بنابراین، تصمیمات مربوط 
از  بهره برداری  و  اکتساب  در  بنگاه  توانایی  با  فناوری  حفاظت  به 
فناوری جدید ارتباط دارد. براین اساس، رویکرد یک شرکت نوآور 
در حوزۀ باالدستی صنعت نفت به حفاظت از نوآوری های فناورانه، 
به واسطۀ توانمندی های پیشین شرکت در اجرای دو فرایند اکتساب 

و بهره برداری، مشخص می شود. درنتیجه، حفاظت از دستاوردهای 
تصمیم گیری های  مذکور  حوزۀ  در  نوآور  بنگاه  یک  فناورانۀ 
استراتژیک او را تحت تأثیر قرار می دهد؛ یعنی مدیریت دارایی های 
تدوین  و  نیست  مستقل  کسب وکار  استراتژی  از  شرکت  فکری 
استراتژی کسب وکار نیاز به درک مسائل مربوط به مالکیت فکری 
و  نشان می دهد که چگونه شرکت های کوچک  واقعیت  این  دارد. 
بدون مالکیِت فکرِی قابل توجه و بدون دارایی های مکمل، در کسب 
به چالش کشیده می شوند  فناورانۀ خود،  نوآوری  از  منافع حاصل 

 .)Mcevily et al., 2004(
چرا  که  می کند  کمک  واقعیت  این  تبیین  به  استنتاج  این 
شرکت های کوچک و کارآفرینان فردی، در حوزۀ باالدستی صنعت 
فعال اند،  بسیار  خود  نوآوری های  ثبت  در  به احتمال زیاد،  نفت، 
 بی تفاوت یا حتی 

ً
درحالی که شرکت های بزرگ ممکن است کامال

امر  این  باشند. علت  نوآوری های خود  ثبت  از  مخالف حمایت 
تاحدی این است که شرکت های بزرگ تر، به احتمال زیاد، فهرست 
ارزش  تصاحب  برای  جایگزین  استراتژی های  از  گسترده تری 

نوآوری های خود و دیگران دارند.

دالیل تمایل نداشتن به استفاده از پتنت در حوزۀ باالدستی 
صنعت نفت

باالدستی  حوزۀ  در  نوآوری  و  فناوری  بر  مبتنی   رقابت  ظهور 
موضوع  یافتن  اهمیت  اصلی  علت های  از  یکی  نفت  صنعت 
آن،  به تبع  و  است  حوزه  این  در  فناورانه  نوآوری های  از  حفاظت 
باالدستی  حوزۀ  در  فکری  دستاوردهای  مدیریت  سیستم های  به 

صنعت نفت، توجه بیشتری شده است.
از ویژگی های مهم فناوری در حوزۀ مذکور می توان به »پیچیدگی 
فراوان خدمات فناورانه«، »طول عمر طوالنی خدمات فناورانه« و 
نیز »سرعت متوسط تغییرات فناورانه« اشاره کرد که سبب می شود 
کارکردهای سیستم پتنت در این صنعت از دیگر صنایع متفاوت 
نفت  باالدستی صنعت  فناورانۀ حوزۀ  نوآوری های  ماهیت  باشد. 
زمانی  افق  کوچك،   

ً
نسبتا نوآوری های  ویژگی های  با  به ندرت 

کوتاه مدت و تك مرحله ای که در درون یك بخش انجام می شود 
است  فناورانه  از حوزه های  معدودی  تعداد  یا  یك  گیرندۀ  دربر  و 
)منظور نوآوری های تك ماژوله( تطابق دارد و اغلب با ویژگی های 
 بزرگ، افق زمانی بلندمدت و چندمرحله ای که 

ً
نوآوری های نسبتا

در حیطهۀ چند بخش  مختلف قرار می گیرد و دربر گیرندۀ چندین 
دارد  تطابق  چندماژوله(،  نوآوری  )منظور  است  فناورانه  حوزۀ 

 .)Perrons, 2014; Burnett and Williams, 2014(
پتنت به علل زیر برای حفاظت از نوآوری در حوزۀ باالدستی 

 :)Alizada, 2014a( صنعت نفت موردتوجه است

تقلید  و  باال  فناوری،  و  پژوهش  هزینه های  مذکور،  حوزۀ  در   -
ارزان است. پس، پتنت اهمیت بسیاری دارد.
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- در این حوزه، نوآوری فرایندی تجمعی همراه با نیاز به دسترسی 
به بخش های گوناگون دانش منتشرشده دارد )اجازۀ بهره برداری از 

زنجیرۀ تجمعی دانش را نمی دهد(. 

عدم قطعیت  فناوری،  و  پژوهش  فعالیت های  حوزه،  این  در   -
باالیی دارد و نیازمند سرمایه گذاری بسیاری است. بنابراین، نقش 

پتنت بسیار حیاتی است. 

و  نمی دهد  رخ  سریع  بسیار  فناورانه  تغییرات  حوزه،  این  در   -
کوتاه  توسعه داده شده  فناوری های  و  نوآوری  عمر  دورۀ  درنتیجه، 
نیست. پس، انگیزۀ کافی برای فعالیت های ثبت اختراع در نوآوران 

وجود دارد.

از  - در فناوری های ترکیبی، پتنت های متعدد، در طیف وسیعی 
نیاز  مورد  فناوری،  توسعۀ  برای  گوناگون،  تخصصی  زمینه های 
خواهد بود و به همین سبب، پتنت نوعی قدرت چانه زنی در مقابل 
فناوری خاص  ِتوسعۀ یک  نوآوری های موردنیاز  مبادلۀ  برای  رقبا 

ایجاد می کند.

- در حوزۀ مذکور، بازاِر محصوِل حاصل از تجاری سازی فناوری ها، 
به نسبِت هزینۀ فعالیت های پژوهش و فناوری، بسیار بزرگ است. 

بنابراین، ثبت پتنت انگیزۀ کافی در نوآوران ایجاد می کند. 
همچنین، علل جذاب نبودن پتنت، برای حفاظت از نوآوری در 

حوزۀ باالدستی صنعت نفت، عبارت است از: 

- پتنت )از طریق افشاشدن اطالعات فنی در سیستم پتنت(، در 
حوزۀ مذکور، فرصت های فناورانۀ جدیدی برای رقبا فراهم می کند.

- از دیدگاه فناوری های بین رشته ای و ترکیبی در مقابل فناوری های 
گسسته و مجزا، اغلب فناوری های مورداستفاده در حوزۀ باالدستی 
بنابراین،  هستند.1  پیچیده  بسیار  و  ترکیبی   

ً
معموال نفت  صنعت 

جدابیت پتنت از مواردی که فناوری های آن ها گسسته و مجزاست 
پایین تر است.

- در حوزۀ باالدستی صنعت نفت، نوآوری فرایندی تجمعی همراه 
دارد  منتشرشده  دانش  گوناگون  بخش های  به  دسترسی  به  نیاز  با 

)اجازۀ دسترسی به زنجیرۀ تجمعی دانش را می دهد(. 

فناوری  اغلب  حوزه،  این  در  مورداستفاده  اصلی  فناوری  نوع   -
پتنت،  نقش   ،

ً
معموال است.  فناوری محصول(  مقابل  )در  فرایند 

در فناوری های فرایندی، محدودتر از فناوری های محصول است.
صنعت  باالدستی  حوزۀ  فناورانۀ  خدمات  پیچیدگی  باتوجه به 
نفت، که سبب می شود طیف وسیعی از پتنت ها جهت حفاظت 
از نوآوری های فناورانه مورد نیاز باشد و نیز طول عمر طوالنی این 
 
ً
خدمات فناورانه، که هزینه های الزم برای محافظت از آن ها را کامال

 وابستگی 
ً
1. هرچند در مواردی فناوری ها در حوزه ای محدود توسعه می یابد و معموال

چندانی به دیگر زمینه های علمی و فنی ندارد.

توجیه می کند و همچنین بازار بزرگ خدمات فناورانه در مقایسه با 
هزینه های فعالیت های پژوهش و فناوری، به نظر می رسد، عالوه بر 
سایر  برای  پتنت  ثبت  اثرگذاری  بنیادی،  نوآوری های  و  ابداعات 
نوآوری های فناورانۀ حوزۀ مذکور نیز بسیار باال باشد. براین اساس، 
نقش پتنت و سطوح استفاده از آن در این حوزه، به علت ویژگی های 
بررسی  براساس  باشد.  حیاتی   

ً
کامال باید  صنعت،  این  خاص 

پتنت  از طریق  1986 م، در صنعت نفت، حفاظت  منسفیلد در 
توسعه  با هدف  نوآوری ها،  و  اختراعات  از 30 درصد  بیش  برای 
تمامی  در   

ً
تقریبا نتیجه  )این  است.  ضروری  تجاری سازی،  و 

شده  تأیید  گوناگون  کشورهای  در  صورت گرفته  بعدی  مطالعات 
.)Orsenigo and Sterzi, 2010; Archibugi, 1992( )است

بااین حال، شواهد، به طور تعجب برانگیزی، از بی میلی شرکت های 
فعال در حوزۀ باالدستی صنعت نفت برای ثبت پتنت و استفاده نکردن 
خود  فناوری  و  پژوهش  فعالیت های  نتایج  از  حفاظت  برای  آن  از 
و  نوآوری ها  پتنت کردن  )حیاتی بودن  پدیده  این  می کند.  حکایت 
تمایل نداشتن به استفاده از آن(، که از اواسط دهۀ 90 میالدی آغاز 
شده است، به »پارادوکس پتنت« مشهور شده است و از همان زمان، 

بسیاری از محققین در پی یافتن چرایی این پدیده بوده اند.
»Blockbuster« ها،2   به ویژه  و  نوآوری  که  داشت  توجه  باید 
به صورت سنتی، یک ابزار اصلی رقابتی در حوزۀ مذکور به شمار 
اثبات  نیز  و  فناوری  و  پژوهش  باالی  بسیار  هزینه های  می رود. 
از  بهره برداری  باالی  منافع  کنار  در  فناوری،  تجاری سازی  و 
این صنعت موجب  در  باال  بسیار  تقلیدپذیری  ویژگی  و  فناوری3 
شود.  تلقی  ناکارامدی  حفاظتی  ابزار  پتنت  سیستم  است  شده 
با توجه به پیوستگی گروه خدمات در این حوزه، استفاده از سیستم 
پتنت ورود رقبای ثانویه را بسیار آسان می کند؛ زیرا یافتِن ترکیِب 
و  زمان بر  چندان  اصلی،  پتنت  نقض  بدون  جایگزین،  رقابتِی 
پرهزینه نخواهد بود؛ یعنی ثبت پتنت به معنی ارائۀ فناوری به رقبا 
اتخاذ یک مدل کسب وکار  زمان  تا  بازار )حداقل  ازدست دادن  و 
حوزۀ  در  فناورانه  پیشروبودن  مزایای  درواقع،  است.  جایگزین( 
باالدستی صنعت نفت با بحران بزرگ تقلیدپذیری آسان از سوی 
پتنت  از سوی سیستم  ارائه شده  رقبا مواجه است و حفاظت های 

 .)Perrons, 2014( به خوبی این بحران را رفع نمی کند
باالدستی  حوزۀ  تصمیم گیران  تمایل نداشتن  علت های  از  یکی 
کاربرد  اثربخش نبودن  پتنت  سیستم  از  استفاده  به  نفت  صنعت 
این ابزار در ایجاد محدودیت برای رقبا و حفظ موقعیت های بازار 
»دیوار  نوعی  نمی توان  پتنت،  سیستم  با  دیگر،  به معنای  است؛ 
دفاعی« در مقابل ورود به حوزه های تحقیقاتی و توسعۀ فناوری در 
حوزۀ مذکور ایجاد کرد. از سوی دیگر، ویژگی افشاشدن اطالعات 

به تغییر و تحوالت عظیم در  ابداعاتی که موفقیت تجاری بسیاری دارد و  2. ایده ها و 
می شود. منجر  خاص  حوزه ای 

3. تفاوت بارز منافع حاصل از واگذاری فناوری و ارائة خدمت برمبنای آن فناوری.
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فعالیت های  در  سرمایه گذاری  خطر  پتنت،  سیستم  در  فنی، 
در  می دهد.  افزایش  به شدت  را  حوزه  این  در  فناوری  و  پژوهش 
بسیاری  در  فناوری  خدماتی بودن  ماهیت  به علت  صنعت،  این 
آشکارسازی  نوعی  پتنت  انتشار  و  ثبت  خدمات،  گروه های  از 
از  بسیاری  سبب،  همین  به  و  است  چگونگی2  و  چرایی1  دانش 
شرکت های نوآور سیاست اجتناب از پتنت کردن را دنبال می کنند 
و  پتنت  به کارگیری  توأمان  سیاست  نیز  اضطراری  موارد  در  و 
عالوه براین،  می گیرند.  پی  را  محرمانه  جزئیات  ارائۀ  از  اجتناب 
تسهیل  هدف  با  فناورانه،  دانش های  نظام مندکردن  است  ممکن 
یا »ماژول بندی«  از طریق کدگذاری   

ً
بازترکیب، مثال انتقال و  در 

ایجاد  توان آن ها، در  تقلید و تضعیف  به سهولت  فناورانه،  دانش 
یک مزیت رقابتی پایدار، منجر شود.

ازآنجاکه یکی از نتایج گسترش استفاده از پتنت برای حفاظت از 
نوآوری های فناورانه در حوزۀ باالدستی صنعت نفت، تسهیل جریان 
دانش از طریق آشکارسازی دانش چرایی و چگونگی بین کارتل های 
پیشرو در این حوزه است، بنیان مدل کسب وکار شرکت های نوآور 
حوزۀ مذکور نیز بر پایۀ حفاظت از نوآوری های فناورانه بنا شده است 
که شرکت های نوآور فعال در این حوزه را قادر می کند، با توسعه و 
ارائۀ خدمات جدید، به سود بسیار باالیی برسند. صنعت نفت دارای 
انواع فنون با فناوری باالست که هریک از آن ها از طریق مدل های 
الگوی  بنابراین،  می شوند.  تجاری سازی  مختلف  کسب وکار 

.)Alizada, 2014a( حفاظتی خاص خود را می طلبند
خدمات  در  نوآوری  فرایند  مهم  بسیار  ویژگی های  از  یکی 
می دهد،  قرار  پیچیده  خدمات  شمار  در  را  آن  که  حوزه،  این 
تجمیع پذیربودن پیشرفت های فناورانه است. درواقع، دانش حاصل 
از توسعۀ یک خدمت خاص برای توسعه و ارائۀ خدمتی دیگر به کار 
باالدستی  حوزۀ  شرکت های  می شود  موجب  امر  این  که  می رود 
صنعت نفت به سرعت بتوانند از دانش انباشتۀ حاصل از پروژه های 
استفاده  تولید خدمتی جدید،  در جهت  قبلی،  فناوری  و  پژوهش 
کنند. این ویژگی بسیار مهم، در عین ایجاد برخی محدودیت های 
حوزه،  این  در  موجود  مشکالت  برخی  می شود  سبب  توسعه ای، 
می یابد،  پیچیده ظهور  فناورانۀ خدمات  وابستگی های  به علت  که 
 بر الگوهای رقابت 

ً
جدی شود. از سوی دیگر، این ویژگی ها عمیقا

نوآوری های  باالی  سود  باتوجه به  بود.  خواهد  اثرگذار  صنعت  در 
جدید خدمت، این خدمات در معرض سیاست های تقلیدی رقبا 
قرار دارد. درنتیجه، استفاده از سیستم پتنت، به علت آشکارسازی 
دانش چرایی و چگونگی، مورد توجه و استقبال شرکت های نوآور 

پیشرو قرار نمی گیرد. 
مطالعات انجام شده درخصوص علل تمایل شرکت ها به ثبت 

1. Know-Why

2. Know-How

بهره برداری  متقابل  از مجوزهای  استفاده  که  می دهد  نشان  پتنت 
از پتنت قدرت چانه زنی باالتر در مذاکرات با رقبا، استراتژی های 
از  جلوگیری  رقبا،  سوی  از  نوآوری  تقلید  از  )ممانعت  دفاعی 
شکایات نقض پتنت و محدودیت در ورود بازیگران جدید به حوزۀ 
رقابت( و نیز محافظت از نام و نشان تجاری و توسعۀ برند شرکت 
از علل مهم تمایل شرکت ها برای ثبت اختراعات خود است. اما 
از  استفاده  می دهد  نشان  نفت  صنعت  باالدستی  حوزۀ  مطالعۀ 
 به سبب کارکردهای اصلی آن )در مقابل 

ً
پتنت، در این حوزه، صرفا

کارکردهایی نظیر کسب سود نامنصفانه از سوی باج گیران پتنت( 
است. از میان کارکردهای اصلی پتنت نیز، باتوجه به اینکه الگوی 
بهره برداری  مجوزهای  مبادالت  بر  مبتنی  فناوری  از  بهره برداری 
از پتنت نیست و انتقال فناوری ازطریق واگذاری لیسانس فرایند 
رایجی در بین شرکت های نوآور این حوزه به شمار نمی رود، فقط 
دیگر  از  استفاده  عالوه براین،  است.  مطرح  نوآوری  از  حفاظت 
از  بهره برداری  مجوز  صدور  نظیر  پتنت،  استراتژیک  کارکردهای 
پتنت برای شرکت های کشورهای گوناگون، با هدف کاهش هزینه 
و ارائۀ خدمات با قیمت ارزان تر، چندان در این حوزه رایج نیست 

.)Arora et al., 2013(
سایر  در  جدید،  نوآوری های  انگیزۀ  ایجاد  با  پتنت،  ثبت 
را،  نقش موتور محرک  به نوعی  پیشرو،  فناور  و  نوآور  شرکت های 
برای رشد حوزۀ باالدستی صنعت نفت، ایفا می کند. باوجوداین، 
این کارکرد استراتژیک در حوزۀ مذکور چندان مورد توجه نیست 

.)Weijermars, 2009a(
با فناوری باال استفاده می شود  انواع فنون  از  در صنعت نفت، 
جدید،  مجموعه های  به مثابه  است  ممکن  آن ها  از  بسیاری  که 
با  قابل اجرا  جدید  الگوریتم های  یا  فرایندها  و  جدید  روش های 
آن ها  از  بسیاری  بااین حال،  شود.  پتنت  کامپیوتری  نرم افزارهای 
نیازمند  آن  از  تجاری  بهره برداری  که  است  مربوط  فرایندهایی  به 
از  آن ها،  بنابراین، مهندسی معکوس  نیست.  افشای عمومی شان 
طریق محصول تجاری حاصل از چنین فرایندهایی، دشوار است. 
درنتیجه، در چنین مواردی، اسرار تجاری بهترین ابزار محافظت 

.)Alizada, 2014a( از دانش فناورانه است
ازآنجاکه راز تجاری از اطالعات و فرایندهای مخفی محافظت 
می کند، برای صنعت نفت بسیار مهم است، به خصوص باتوجه به 
از داده ها و نقشه ها. راز تجاری  برای محافظت  ناتوانی حق نشر 
نشده  افشا  که  نرم افزاری  سورس  کد  از  محافظت  برای  همچنین 
است و در جای دیگر با پتنت محافظت نمی شود استفاده می شود.

علل استفاده نکردن از پتنت، در حوزۀ باالدستی صنعت 
نفت، از زاوایه ای دیگر

موضوع تمایل نداشتن تصمیم گیران حوزۀ باالدستی صنعت نفت 
چگونگی  چارچوب  در  خود،  فناورانۀ  دستاوردهای  پتنت کردن  به 
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خدماتی  »کسب وکارهای  در  فناورانه  دستاوردهای  از  حفاظت 
دانش بنیان«، نیز قابل تحلیل است. زیرا، به طور کلی، فناوری های 
محافظت  نشر  حق  یا  پتنت  با  اغلب  خدمات  بخش  در  اصلی 
از  حفاظت  برای  )رازداری(  محرمانگی  از  بیشتر  و  نمی شود 

.)Bolisani et al., 2013( فناوری های اصلی استفاده می شود
ماهیت فعالیت های حوزۀ مذکور خدماتی است. ازاین رو، این 
حوزه سیستمی خدماتی است. یکی از ویژگی های مهم خدمات 
و تفاوت های آن با محصول نامشهودبودن آن است. نامشهودبودن 
خدمات  به راحتی  رقبا  می شود  سبب  خدمات  )ناملموس بودن( 
قابل ثبت  اختراع  به صورت  خدمات  توسعۀ  چون  و  کنند  کپی  را 
ماهیت  بنابراین،  است.  قابل پیگیری  به ندرت  کپی کردن  نیست، 
و  است  خدمت گرا1  نفت  صنعت  باالدستی  حوزۀ  در  فناوری 

.)Daneshy, 2003b( به صورت خدمات فناورانه2 ارائه می شود
است.  مهارت  نوع  از  بیشتر  خدمات،  در  اصل  فناوری های 
بنابراین، با ثبت اختراع و یا حق نشر نمی توان از آن محافظت کرد 
و باید در بنگاه ها و ازطریق اسرار تجاری )محرمانگی( حفاظت 
مالکیت  که  است  بنگاهی«3  »اختصاصی  فناوری ها،  این  شود. 
آن را در اختیار دارد. همچنین، از دیدگاه تحلیلی، باتوجه به اینکه 
فعالیت های حوزۀ مذکور اغلب خدمات دانش پایه، فناوری محور 
و دارای نوآوری بسیار است، در این گونه خدمات، دانش ضمنی 

سهم بیشتر و اهمیت باالتری دارد.
بررسی های میدانی نشان می دهد که پتنت کردن سهم اندکی در 
حفاظت از دستاوردهای فکری کسب وکارهای خدماتی دانش بنیان 
دارد. درواقع، ابزارهایی مانند پتنت و حق نشر فقط در مورد خدماتی 
قابل  به سخت افزار  به میزان زیادی،  کاربرد دارد که عملکردشان، 
پتنت کردن بستگی داشته باشد و یا گزارش ها و مستنداتی که تحت 

.)Bolisani et al., 2013( قانون حق نشر قابل کنترل باشد
بررسی های انجام شده در سال 2000، درخصوص چگونگی 
خدماتی  کسب وکارهای  فکری  دستاوردهای  از  حفاظت 
خدماتی  کسب وکارهای  از  نیمی  در  می دهد،  نشان  دانش بنیان، 
در  روش،  این  بود.  نشده  استفاده  پتنت  از  هرگز  دانش بنیان، 
به  کار گرفته شده بود.  به ندرت  باقی مانده،  50 درصد  از  یک سوم 
درحالی که، در دوسوم دیگر، در بیش از 50 درصد موارد، استفاده 
دانش بنیان  از کسب وکارهای خدماتی  بسیاری  در  زیرا  بود.  شده 
دارایی های  سایر  از  بیشتر  باال  دانش  با  کارکنان  وجود  اهمیت 

.)Alizada, 2014a( فکری است

1. Service- Oriented

کاربران  و  کسب وکارها  به وسیلۀ  فناوری  از  استفاده  تسهیل  برای  که  حرفه ای  2. خدمات 
نهایی طراحی شده  است. خدمات فناورانه از طریق ترکیب فرایندها و وظایف نرم افزاری، 
سخت افزاری، مغزافزاری و سازمان افزاری راه حل های فناوری محور اختصاصی ارائه می کند.

3. Firm-Specific

علل تفاوت در میزان بی میلی تصمیم گیران حوزۀ باالدستی 
صنعت نفت به ثبت پتنت

استراتژی های  اتخاذ  در  مدیریتی  چشمگیر  تغییرات  باتوجه به 
متفاوت حفاظت از نوآوری های فناورانه ازسوی شرکت های نوآور و 
نیز ظهور فناوری های جدید در حوزۀ باالدستی صنعت نفت، تغییرات 
پتنت در  اثربخشی  به  به نگرش های متفاوت  ساختاری در صنعت 

حفاظت از نوآوری های فناورانه در این حوزه منجر شده است.
فناورانه  نوآوری های  از  حفاظت  با  مرتبط  مالحظات  از  یکی 
حوزۀ  مختلف  تصمیم گیران  میان  در  حفاظت  متفاوت  الگوهای 
مذکور است. تفاوت های مهم تصمیم گیران مختلف این حوزه، در 
استفاده از پتنت، به عوامل مختلفی ازجمله همسویی سیاست های 
بهره برداری، انتشار و حفاظت فناوری و کارکردهای پتنت و همچنین 
حوزه،  این  اصلی  فناوری های  ویژگی های  بین  پیچیده  تعامالت 
ماهیت بازارها، الگوهای متنوع رقابت و نیز تفاسیر متفاوت از قوانین 

و تکامل آن ها بستگی دارد.
نفت،  صنعت  باالدستی  حوزۀ  مختلف  تصمیم گیران  میان  در 
پتنت کردن  به  بیشتری  تمایل  نفتی  میادین  خدمات  شرکت های 
میادین  زیرا شرکت های خدمات  دارند؛  فناورانه خود  نوآوری های 
 پرونده های 

ً
نفتی، در مقایسه با دیگر تصمیم گیران این حوزه، معموال

ثبت اختراع بیشتری را، به ازای هر نوآوری، بایگانی می کنند. هرچند 
تحلیل متقنی درخصوص تأکید بیشتر شرکت های خدمات میادین 
نفتی بر پتنت کردن نوآوری هایشان وجود ندارد، توضیحات یکی از 
مدیران ارشد یك شرکت خدمات میادین نفتی تاحدودی موضوع را 

.)Perrons, 2014( روشن می کند
مالکیت فکری دراصل به منظور دفاع از قلمرو بازار آیندۀ کسب و کار 
یا دفاع از تکامل محصوالت و خدمات در کسب و کار خدمات میادین 
نفتی است. چنانچه »بردارهای تهدیدات رقابتی« در حوزۀ باالدستی 
صنعت نفت ترسیم شود، بیشترین رقابت در بخش خدمات – به ویژه 
دست اندرکاران  مستقیم،  )رقابت  است  یکپارچه-  خدمات  بخش 
شرکت های  بازار،4  گوشۀ  بر  متمرکز  و  خاص  خدمات  ارائه دهندۀ 
شرکت های  ازاین رو،  مشتریان(.  و  دانشگاه ها  فناورانه،5  استارت آپ 
خدمات میادین نفتی از راهبرد های مالکیت فکری برای ایجاد الیه های 
و  تقلید  تا  می کنند  استفاده  ایده های محوری خود  پیرامون  حفاظتی 

»طراحی بدل )جایگزین(«6 را برای رقیبان دشوارتر کند.
پتنت،  ثبت  به  نفتی  میادین  خدمات  شرکت های  بیشتر  تمایل 
سایر  با  قیاس  در  خود،  فناورانۀ  دستاوردهای  از  حفاظت  برای 
تصمیم گیران حوزۀ باالدستی صنعت نفت، تعارض موجود در نتایج 
تحقیقاتی را روشن می کند که به بررسی وضعیت پژوهش و فناوری 

4. Firm-Specific

5. Start up

6. Design Around
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در این حوزه می پردازد و آمار ثبت اختراع را شاخص نوآوری درنظر 
و  پژوهش  فعالیت های  از  تحلیلی  و  تجزیه  هر  ازاین رو،  می گیرد. 
فناوری در حوزۀ مذکور که فقط برمبنای آمارهای ثبت اختراع باشد، 
به احتمال زیاد، در سهم نسبی شرکت های خدمات میادین نفتی در 

نوآوری در این حوزه اغراق آمیز خواهد بود.

اشاراتی برای آینده

ضرورت افزایش تعداد و سرعت نوآوری های فناورانه، 
در حوزۀ باالدستی صنعت نفت و راهکار آن.

مصرف انرژی جهان روند فزاینده ای دارد و تأمین پایدار انرژی، 
راهبردی  بحران  زیست محیطی،  تأثیرات  بدون  و  پایین  هزینۀ  با 
حوزۀ کسب وکار انرژی است. واضح است که منابع عرضۀ نفت 
متعارف به اوج خود رسیده است و رشد عرضۀ نفت در آینده باید 
و...(،  نفتی2  ماسه های  تایت،1  )نفت  نامتعارف  منابع  از   

ً
کامال

عرصه های3 آب های عمیق و مناطق قطبی باشد. 
بخش عمدۀ منابع نفت سهل الحصول4 جهان مصرف شده است 
و حوزۀ باالدستی صنعت نفت، برای اینکه بتواند به تقاضای بازار 
جهانی انرژی پاسخ دهد، ناچار به استفادۀ فزاینده از فناوری های 
پیچیده و نوآورانه برای اکتشاف و تولید منابع هیدروکربنی آینده، 

 .) Weijermars, 2009a( به صورت هزینۀ اثربخش، است
به  نفت  صنعت  باالدستی  حوزۀ  زیاد  نیاز  و  باال  تقاضای  به رغم 
فناوری، این صنعت برای توسعۀ فناوری و تجاری سازی کند است، 
ازاین رو نیاز به تحولی اساسی، در سرعت انتشار دانش فناورانه، برای 
فناورانۀ  نوآوری های  حوزۀ  در  به خصوص  فناوری،  توسعۀ  تسریع 
بنیادی، وجود دارد که متفاوت از رویه های فعلی حاکم در شرکت های 
حوزۀ باالدستی صنعت نفت برای حفاظت از دانش فناورانه باشد تا 
این حوزه تسریع شود.  بنیادی در  فناورانه  نوآوری های  ارائۀ  سرعت 
فناوری  پیشرفت  و  تکامل  تدریجی  روند  هرچند  به عبارت دیگر، 
برای منابع متعارف به خوبی محقق شده است، حوزۀ مذکور اکنون 
نیازمند تسریع در نوآوری های فناورانه، به منظور تسریع در توسعه و 
بهره برداری از منابع نامتعارف است. حوزۀ باالدستی صنعت نفت، 
برای پذیرش و انطباق با واقعیت های موجود در محیط، به شدت متغیر 
خود نیازمند »سرعت ساعت«5 بسیار سریع تر است. اگر حوزۀ مذکور 
در سرعت بخشیدن به نوآوری های فناورانۀ خود موفق نباشد، در آینده 
با معضل عدم ایفای مأموریت مواجه خواهد شد و تأمین پایدار انرژی 
جهان نیز مختل خواهد شد. یکی از موضوعات مهم درخصوص پر 

1. Tight Oil

2. Oil Sands

3. Play

4. Easy Oil

5. Clock Speed

کردن این شکاف )افزایش »سرعت ساعت« حوزۀ باالدستی صنعت 
نفت( و تسریع تکامل نوآوری های فناورانۀ این حوزه، نحوۀ حفاظت 
 Rassenfoss, 2016;( از دانش فناورانه و سرعت انتشار آن است

) Weijermars, 2009b; Weijermars, 2009a
باتوجه به اینکه در حوزۀ باالدستی صنعت نفت رازهای تجاری 
بسیار مهم تر از پتنت است و بیشتر برای حفاظت از دانش فناورانه 
»سرعت  افزایش  برای  پیشنهادی  راهکار  می شود،  استفاده  آن  از 
فناورانۀ آن  ساعت« حوزۀ مذکور و تسریع در تکامل نوآوری های 
توسعۀ افشای اجتناب پذیر6 است؛ زیرا نقش تعیین کننده ای در انتشار 
دانش فناورانه و تسریع و کوتاه کردن زمان نوآوری های فناورانه در این 
حوزه دارد. بنابراین، الزامی است شرکت های نوآور حوزۀ باالدستی 
صنعت نفت راهکارهایی را با هدف مدیریت نشت و انتشار عمدی 
دانش فنی، اسرار تجاری و دیگر دستاوردهای فکری تدوین کنند، 
به گونه ای که به سوء استفاده و تصاحب غیرقانونی آن ها منجر نشود. 
دستاوردهای  از  حفاظت  برای  غالب  الگوی  اینکه  توجه  به  با 
افشای  اغلب  است،  تجاری  اسرار  از  استفاده  مذکور  حوزۀ  فکری 
اجتناب ناپذیر،7 به مثابه شکلی از انتشار اسرار تجاری، باعث تکامل 
فناورانۀ این حوزه می شود؛ اما سرعت آن بسیار کند است؛ زیرا تقلید 
طبیعی  حفاظت  مشخصی  مقدار  و  است  دشوار  ضمنی  فنی  دانش 
دارد. بااین حال، مقداری از دانش فنی نشت می کند که به انتشار کند 
 دستاوردهای فکری شرکت های نوآور 

ً
دانش فنی، اسرار تجاری و کال

در حوزۀ باالدستی صنعت نفت منجر می شود. ازاین روست که حوزۀ 
مذکور در توسعۀ فناوری و تجاری سازی آن کند است. شرایط فعلی 
می طلبد که سرعت انتشار افزایش یابد و عالوه بر انتشار اجتناب ناپذیر، 
توسعۀ  امروزه،  براین اساس،  استفاده شود.  نیز  اجتناب پذیر  انتشار  از 
سازوکار هایی برای کمک به افزایش و تسریع جریان انتشار فناوری، 
در حین محافظت از حقوق مالکیت فکری از سوء استفاده و تصاحب 
غیرقانونی، به بنیان تکامل حوزۀ باالدستی صنعت نفت تبدیل شده است. 
افشای اجتناب پذیر ازیک سو باعث کاهش جذابیت سرمایه گذاری در 
نوآوری فناورانۀ این حوزه و ازسوی دیگر، باعث افزایش سرعت انتشار 
دانش فناورانه و به تبع آن، افزایش سرعت نوآوری های فناورانه می شود8 

)Castellaneta et al., 2017b; Alizada, 2014b(

ظهور رویکردهای جدید همکاری های فناورانه، در حوزۀ 
باالدستی صنعت نفت و اهمیت یافتن پتنت

در صنایعی که رقابت مبتنی بر نوآوری دارند، کارایی و بقای یک 
بنگاه به توانایی آن در خلق و تجاری سازی فناوری های جدید وابسته 

6. Avoidable Disclosure

7. Inevitable Disclosure

نوآوری  آن  در  که  صنعتی  و  کشور  ویژگی های  توجه  به  با  اجتناب پذیر،  8. افشای 
و عملکرد  فناورانه  نوآوری  در  در سرمایه گذاری  متفاوتی  تأثیر  انجام می شود،  فناورانه 

می پردازند. فناورانه  نوآوری  به  که  دارد  شرکت هایی 
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است؛ بدین منظور، از همکاری مشترک استفادۀ گسترده ای می شود. 
برای  از همکاری های مشترک  بهره گیری  در  اساسی  موانع  از  یکی 
اکتساب و بهره برداری نوآوری های فناورانه لزوم محافظت از دانش 
هنگاِم تبادل آن در میان شرکاست. دامنۀ همکاری های مشترک اهرمی 
خطر  وقتی  براین اساس،  است.  تعارض  این  کنترل  برای  ضروری 
شرکا  بازارهای  میان  هم پوشانی  وقتی   

ً
)مثال باالست  دانش  سرریز 

زیاد است یا وقتی طرفیِن همکارِی مشترک رهبران فناوری به شمار 
فعالیت های محدودی همکاری می کنند.  در  می روند(، شرکت ها 
همچنین، دامنه و ساختار ادارۀ یك همکاری مشترک سازوکارهایی 
جایگزین برای جلوگیری از نشت دانش است. شرکت های حاضر در 
یک همکاری مشترک با دو روش از دانش خود محافظت می کنند: با 
همسوسازی انگیزه ها، که تکیۀ بیشتر شرکت ها بر سرمایه گذاری های 
این مطلب  مؤید  اغلب همکاری های مشترک  در  مشترک سهامی 
آن ها  در  طرفین  که  فعالیت هایی  تعداد  محدودکردن  با  یا  است 
همکاری دارند. البته، در همکاری های مشترک بسیار گسترده، گرایش 
)عقب مانده(  تکامل یافته  کمتر  فناوری های  توسعۀ  در  مشارکت  به 

.)Hurmelinna-Laukkanen and Ritala, 2010( وجود دارد
باالدستی  حوزۀ  در  فناوری  توسعۀ  جدید  رویکرد  باتوجه به 
قالب  در  مختلف  بازیگران  بر همکاری  مبتنی  که  نفت،  صنعت 
از  حفاظت  چگونگی  موضوع  به  است،  نوآوری  شبکه های 
نوآوری های فناورانۀ سازمان هنگام همکاری با سازمان های دیگر 
کمتر توجه شده است هرچند در مواردی تعارض میان به اشتراک 
و  بررسی  مشترک  همکاری  در  فناوری  از  حفاظت  و  گذاشتن 
سازوکارهای ویژه ای شناسایی شده است که شرکت ها می توانند با 

استفاده از آن ها موازنه ای بین این اهداف برقرار کنند.

نتیجه گیری

باتوجه به اینکه بسیاری از فناوری های حوزۀ باالدستی صنعت 
آن ها  از  تجاری  بهره برداری  که  است  وابسته  فرایندهایی  به  نفت 
معکوس  مهندسی  درنتیجه  ندارد،  نیازی  عمومی شان  افشای  به 
توسعۀ  و  فناوری ها  آن  از  حاصل  )خدماِت(  تجارِی  محصول 
مستقل آن ها دشوار است. بنابراین، بهترین ابزار حفاظتی می تواند 

اسرار تجاری باشد.
و  بیشتر  و  بهتر  حفاظت  امکان  فراهم شدن  طبیعی،  به طور 
حوزۀ  در  نوآوری  نرخ  محسوس  رشد  به  تقلید،  فرایند  دشواری 
باتوجه به  دیگر،  ازسوی  می شود.  منجر  نفت  صنعت  باالدستی 
فناوری  بر  مبتنی  رقابت  همچنین  و  حوزه  این  در  رقابت  شدت 
و  نوآور  شرکت های  افراطی  حفاظت  صنعت،  آن  در  نوآوری  و 
مؤسسات تحقیقاتی فعال از دستاوردهای فناورانه تاحدی سرعت 
در  ازاین رو،  است.  کرده  مواجه  اختالل  با  مذکور  حوزۀ  توسعۀ 
حوزه  این  در  موانع  برخی  رفع  به  نیاز  پی  در  گذشته،  دهۀ  یک 
ازسوی  پتنت  ثبت  نامتعارف(،  منابع  حوزۀ  در  )به خصوص 

و  نفتی  میادین  خدمات  شرکت های  )اغلب  نوآور  شرکت های 
این  در  است.  شده  روبه رو  استقبال  با  فناورانه(  استارت آپ های 
یک  به  که  نفت،  صنعت  باالدستی  حوزۀ  در  کسب وکار  مرحله، 
حوزۀ صنعتی انحصاری تبدیل شده بود و ازنظر دورۀ تکامل، به 
بلوغ خود رسیده بود، از طریق ثبت پتنت، سرعت نوآوری و رشد 
دانش فناورانه در حوزۀ مذکور را افزایش داد. با ثبت پتنت و رواج 
دارایی های  از  بسیار گسترده  آن، سبدی  از  استفاده  صدور مجوز 
فکری در دسترس افراد و شرکت های گوناگون در سرتاسر جهان 
بازیگران جدید ازجمله استارت آپ های  به ظهور  قرار می گیرد و 

فناورانه در این صنعت منجر می شود.
فناوری  توسعه دهندۀ  کوچک  شرکت های  نوین،  شرایط  در 
اعطای  از طریق  را  فناوری های خود  فناورانه(،  )استارت آپ های 
بزرگ تر  شرکتی  با  ادغام  یا  و  مالکیت  حقوق  فروش  امتیاز،  حق 
سایر  در  فناوری  توسعۀ  فرایند  درحالی که  می کنند.  بازار  روانۀ 
حوزه ها، ممکن است کمتر از دو سال به طول بینجامد، این فرایند 
در بخش باالدستی صنعت نفت به ده تا پانزده سال زمان نیاز دارد. 
افزایش  به منظور  و  حفاظت  نوین  الگوی های  با  باید  زمان  این 
از موانع  به برخی  فناورانۀ حوزۀ مذکور در پاسخ  سرعت حرکت 

حوزۀ انرژی جهان کاهش یابد.
اختراع  ثبت  از  صنعت  این  در  پیشرو  شرکت های  اکنون، 
پژوهش  فعالیت های  در  سرمایه گذاری  از  محافظت  برای   

ً
صرفا

نظیر  اشتراک گذاری  اهدافی  بلکه  نمی کنند؛  استفاده  فناوری  و 
بازار، بهره برداری از توافق نامه های مرتبط با مجوزهای بهره برداری 
از دستاوردهای فکری،  نگه داری  از مشکالت  اجتناب  پتنت،  از 
کاهش ریسک سرمایه گذاری و افزایش توانایی شرکت در جذب 
)به خصوص  شرکت ها  توجه  مهم  علل  از  خطر پذیر  مالی  منابع 

استارت آپ های فناورانه( به سیستم پتنت است.
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