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مقدمه
همانگونه كه مستحضريد اكوسيستم نفت و گاز شامل عناصر و بازيگران مهم و متعددي است كه همواره بر حياا،
بقا و توسعه صنعت نفت و گاز تاثير داشته و ريسک هاي موجود در آن را مديريت مي نمايند .مهمترين اين عناصار
و بازيگران عبارتند از« :دانش هيدروكربني و مهندسي فرايند و عمليا« »،مديريت» «حکمراني قوانين مقاررا،
حقوق ژئوپولتيک و امنيت انرژي» « انتفاع اقتصاد و كسب و كار» و «دانش و فن آوريهاي وابسته نظير ژئولاوژي
مکانيک سياال ،برق فناوري اطالعا ،و ارتباطا ،مهندسي مواد» .بناابراين آشاکارا مصااس اسات كاه ماهيات
صنعت نفت و گاز كصور ماهيتي چندگاناه ( )Multi Diciplinaryو چناد بعادي ( )Multi Lateralباوده و طبيعتاا
اكوسيستم حاكم بر آن نه تنها با ساير اكوسيستم هاي جاري در كصور (خارج از صنعت نفت) شباهتي نداشته بلکاه
داراي تفاو ،هاي اساسي و بنيادي مي باشد.
بر همين اساس طراحي و ايجاد بوم فناوري در اين اكوسيستم نيز مستلزم بهره گيري از الزاما ،شرايط و مقتضيا،
خاص مي باشد .هر چند تحقق اهداف بلندمد ،چصمانداز نفت و گاز كصور جز با انديصيدن و تباديل ايادههاا باه
نوآوري در صنعت پيچيده نفت و گاز امکان پذير نمي باشد اما اين دستيابي به اين مهام بار خاالف تفکارا ،رايا
(كه تمركز اصلي نوآوري را در زمينه تکنولوژي مي دانند) نيازمند يک نگرش مديريتي جديد مبتني بار تفکار نوآوراناه در
كلياااه فعاليتهااااي صااانعت باشاااد .باااا اراياااه راهکارهااااي نوآوراناااه در تماااامي حاااوزه هااااي مهندساااي
منابع انساني مالي فروش و بازاريابي اطالعاتي و ساير واحدهاي سازماني مي توان گامي درجهت ارتقاي بهره وري
در صنعت نفت و گاز برداشت .اين تفکر مستلزم اين است كه نوآوري و ارايه راهکارهااي خالقاناه درجهات بهباود
مستمر فعاليت هاي سازمان بصور ،فرهنگ سازماني درآيد .بنابراين نوآوري به عنوان عنصري تلقي مي شاود كاه
بايااااد در تمااااامي باااااش هاااااي سااااازمان نفااااو كاااارده و باااار تمااااامي فرآيناااادهاي اصاااالي
و پصتيباني زنجيره ارزش سازمان تاثيرگذار باشد.
صنعت نفت و گاز به عنوان محرک اصلي اقتصاد كصور داراي ظرفيت هاي بسيار باال و بعضا بالقوه درجهت تساريع
در رشد اقتصادي كصور و نيز ارتقاي نقش كصور در عرصه بين المللي مي باشد .مسلما در راستاي ارتقااي عملکارد
صنعت نفت و گاز كصور و رفع مصکال ،پيش روي آن ارايه راهکارهاي نوآورانه متناسب با شرايط و توانمندي هاي
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كصور بسيار كاراتر و مؤثرتر از كپي برداري از روش ها و راه حل هاي مورد استفاده ساير كصورها و يا شركت هااي
نفتي دنيا مي باشد.
تااا كنااون ماادن هاااي نااوآوري ماتلفااي نظياار ماادن قي ا نااوآوري ( )Innovation Funelو موشااک نااوآوري
( )Innovation Rocketبااا رويکردهاااي باااز و بسااته در جهااان مااورد اسااتفاده قاارار گرفتااه اساات .ولااي ق عااا
گرته برداري و پياده سازي اين مدن ها در اكوسيستم نفت و گاز كصور نمي تواند چندان اثارباش و كارآماد باشاد
و بايااد بااه دنبااان ماادن هاااي تلفيقااي و كاااربردي مبتنااي باار تفکاار طراحانااه ()Designing Thinking

با قابليت هاي ان باق با اكوسيستم چند بعدي نفت و گاز بود.
ضرورت تفكر طراحانه در نوآوري
عقبه شکلگيري مفهوم تفکر طراحانه به دهه شصت ميالدي باز ميگردد .در اين زمان اولين تالشها براي مرزبندي
علم طراحي (به عنوان دانصي براي ساختن فرمها و محصوال ،جديد) از علوم طبيعي انجام گرفت .بر اين اساس در
حاليکه علوم طبيعي بر تحليل واقعيت موجود «چه هست» تمركز دارد هادف طراحاي تباديل وضاعيت فعلاي باه
حاااالتي بهتااار قااارار مااايگيااارد و باااه دنباااان «چاااه باياااد باشاااد» مااايگاااردد .ا ،فرايناااد طراحاااي
«يادگيري از طريق فعاليت» است .طراح به ايجاد چندين چارچوب دربااره مساهله ياا موقعيات باه طارق ماتلا
ميپردازد و به مرور طرح به عنوان فرآيندي براي حال مساائل بادخيم بدسااختار و پيچياده شناساايي مايشاود.
تالشهاي نايجل كراس در بسط مفهوم راههاي «طراحانه درک كردن» همراساتا باا ديادگاههااي معاصاران خاود
(الوسون و بوكانن) منجر به پايهگذاري تفکر طراحانه گرديد .در ادامه شيوه عمل طراحان در حل مسهله مورد توجه
مديران براي حل مسائل مديريتي قرار گرفت و به كار بردن تفکر طراحانه در حوزههاي ديگر به شکلي جدي فراگير
شد .طراحي و مديريت در موقع تصميمگيري درباره مسائل هم ريصه دانسته شده و امکان الهاام گارفتن ماديريت
از آن براي خلق تصميما ،فارغ از من ق فراهم شد .در نهايت اين اثرباصي و استفاده از تفکر طراحانه براي بهبود
كسبوكار تا تالش براي بهبود عملکرد بنگاهها نيز پيش رفت .در حان حاضر تفکر طراحاناه در حاوزههااي متناوع
و گوناگوني همچون آموزش تجار ،مديريت و خدما ،پزشکي و عليالاصوص نوآوري كااربرد دارد و حاوزههااي
تحت نفو آن همچنان در حان گسترش است .بدون شک مدن تفکر طراحانه براي حل مسائل پيچيده (غيرخ اي)
در صنعت نفت و گاز بسيار كارآمد مي باشد« .تفکر طراحانه» روشي خالق و رويکردي انسان محور به نوآوري براي
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حل مصکال ،و مسائل پيچيده است و از شيوههاي نوين مديريت بصمار ميآيد .بر اين اساس باراي ناوآوري و حال
مسائل پيچيده ابتدا از همفکري همه ينفعان بالقوه و بازخوردهاي گذشته شاروع مايشاود ساپ

مساهله دقيقاا

تعري شده در ادامه درباره راهکارها بر اساس تعري مصاکل و باازخورد ناشاي از اجارا و تسات ايادههااي قبلاي
ايدهپردازي ميگردد .در نهايت با نمونهسازي و تست به محصون موردنياز مصتريان و بازار ميرسد .يکي از راي ترين
مدن هاي تفکر طراحانه كه توسط موسسه طراحي « »Hasso-Plattnerارائه شده است تفکار طراحاناه را شاامل 5
مرحلااه «همفکااري» «تعرياا مصااکل» «انديصااه پااردازي» «ساااخت نمونااه اوليااه» و «تساات كااردن»
مي داند( .شکل )1

شكل  -1مدل تفكر طراحانه

مدل استراتژي نوآوري DLA
م العا ،و بررسي هاي تاصصي به عمل آمده نصان مي دهد كه مدن مناسب براي ايجاد باوم ناوآوري در صانعت
نفاات و گاااز كصااور «م ادن اسااترات ي نااوآوري  » DLAمااي باشااد .اي ان ماادن بس ايار جدي اد كااه از تركي اب
سه مدن تفکر طراحانه مدن استارتاپ ناب ( )Lean Start UPو مدن توليد چابک ( )Agile Diagramنصأ ،گرفته
است كامال متناسب با نيازهاي نواورانه صنعت نفت و گاز كصور مي باشد.اين مدن با تلفيق مدن تفکار طراحاناه در
ابتداي حلقه و تركيب آن با مدن شركتهاي نوپا و سيستم چابک باعث مي گردد كاه صانعت نفات و گااز باا طارح
مسايل و چالصها در قالب همفکري و همدلي با صاحبنظران ينفعان و بازيگران مهم مرتبط ( )Empathyايده هااي
مناسب را تبيين و آنها را بعنوان خوراک اوليه به شركتهاي نوپا جهت تولياد محصاون ارائاه ماي دهناد و باا ارائاه
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بازخوردهاي الزم در مراحل متفاو ،كار تالش مي كنند تا محصون نهايي قابل ارزيابي و ان باق با نياز اوليه م ارح
شده باشد.
شکل شماره  2روند اتصان اين حلقه ها را از طرح مساله تا فراهم شدن يک كمينه محصون پذيرفتني قابل اعتباار
( )MVVP –Minimum Viable and Valid Productنمااايش مااي دهااد .بايسااتي خاااطر نصااان ساااخت
كه در مدن نواوري  B2Cو مرسوم بيصتر به  MVPو يا كمينه محصون پذيرفتني اهميت داده مي شود ولي در مدن
ناااواوري ساااازماني بيصاااتر باااه  MVVPيا اا كميناااه محصاااون پاااذيرفتني و معتبااار ساااازمان اهميا ات داده
مي شود .از مهمترين وي گي اين قالب كاري نوآوري مي تاوان باه بهيناه نماودن هزيناه هااي ناوآوري ساازماني
و برنامه پذير بودن نوآوري در سازمان اشاره نمود .همچنين برخالف مدن نوآوري  B2Cو قيا ناوآوري كاه نق اه
آغاااازين آنهاااا بصاااور ،كاااامال گاااازي ماااي باشاااد و مقصاااد و خروجاااي نظاااام كااااري آن الزاماااا
مي تواند م ابق هدف اوليه نباشد مدن  DLAداراي يک نق ه آغازين مصاس ( مصکل و مساله مصااس اولياه )
و يک خروجي و نق ه پايان مصاس قابل سنجش ( )Tangibleمي باشد.

شكل  -2مدل استراتژي نوآوري DLA

مرور تاریخچه و زنجيره اقتصادي در مهندسي نفت و گاز
ق عا نهادينه سازي اين تفکر و رويکرد جديد در صنعت نفت و گاز كصور اتفاق تازه اي است كه مي تواند سرمنصاا
حل بسياري از معضال ،و مصکال ،موجود باشد .مرور تارياچه و زنجيره اقتصادي در مهندسي نفت و گاز مي تواند
تا حد زيادي ضرور ،و اهميت اين موضع را آشکار نمايد.
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همان ور كه مستحضريد در سان  1280ويليام دارسي نفت را صرفا به عنوان يک ارزش ( )Valueبراي كصور تعري
نمود .بر اساس اين تعري نفت ماده اي بدبو و سياه رنگ بود كه با فروش آن كصور عالوه بر اينکاه باه ياک ارزش
يا منفعت اقتصادي دست پيدا مي كرد از شر آن نيز خالص مي شد .در اين شرايط كصاور هاين نقاش و جايگااهي
در كص

بهره برداري و فروش نداشت.

درسان  1329مرحوم مصدق با رهبري نهضت ملي شدن صانعت نفات حاوزه بهاره بارداري ( )Operationرا وارد
كصور نمود و عمليا ،بهره برداري را در صنعت نفت نهادينه نمود.

در سان  1339عبداهلل انتظام مديرعامل وقت شركت ملي نفات اياران باا همکااري كصاور ونازوئال ساازمان اوپاک
را راه اندازي نمود و در كنار موضوع فروش ( )Saleبحث بازاريابي ( )Marketingرا نيز وارد صنعت نفت كصور نمود.
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بنااابراين بااه عبااارتي تااا سااان  1340تصااور حاااكم از نفاات در كصااور صاارفا بااه بهااره باارداري فااروش و بااازار
و در نهايت كسب ارزش محدود مي شد.
در اوايل انقالب اسالمي درسان  1359در دوران وزار ،آقايان غرضاي و آقاازاده باا درگيار شادن اياران در جناگ
تحميلي با كصور عراق و بمباران تاسي سا ،نفتي مفااهيم و فراينادهاي مارتبط باا عملياا ،نگهاداري و تعميارا،
( )Maintenance & Repairmentنيز به صنعت نفت اضافه شد.

در سان  1370اقاي مهندس زنگنه به عنوان وزير وقت نيرو موجب شکل گيري نظاام  EPCشاده و از ايان طرياق
موجبا ،ايجاد و توسعه شركت هاي توانمند مهندسي فراهم شد .در سان  1376نيز با آغاز دوره وزار ،آقاي زنگناه
در وزار ،نفت همين الگو به وزار ،نفت منتقل گرديد.

صفحه  7از 12

در ادامه در سان  1392بحث ساخت داخل در وزار ،نفت شکل گرفت و به زنجيره اضافه گرديد و اكنون نيز تالش
مي گردد مدن استرات ي نوآوري به ابتداي اين زنجيره اضافه گردد تا اين تمام اين زنجيره ارزش بومي سازي گردد.
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بوم نوآوري مناسب جهت پياده سازي در صنعت نفت و گاز (مباني ،رویكردها و ساختار)
با توجه به عزم و اهتمام جدي وزار ،نفات در ايجااد تيييارا ،و ناوآوري باراي خلاق ارزش و افازايش بهاره وري
و همچنين استفاده از موتور محركه شبکه نوآوري جاري در كصور و بهره برداري از آن در زنجيره ارزش نفت و گاز
ضروري است براي تحقق اين هدف يک بوم نوآوري موثر و كارآمد مبتني بر يک مدن كسب و كار متناسب طراحي
و پياده سازي شود.
بااا توجااه م العااا ،انجااام شااده ساااخت تمااامي اكااو سيسااتم موجااود نااوآوري در ايااران در حااان حاضاارمبتني
بر الگاويي برگرفتاه از روش نواوراناه  Innovation Funnelياا قيا ناوآوري از سايليکون ولاي آمريکاا ماي باشاد
كه رويکردي مبتني بر مدن همکاري اقتصاادي  )Business to Costomer( B2Cو مادلي راهکاارگرا (Solution

) Focusمي باشد و همين مدن اسااس و مبنااي فعاليتهااي معاونات علماي رياسات جمهاوري صاندوق ناواوري
و شکوفايي رياست جمهوري شتابدهنده هاي و شركتهاي نوپا ) (Startupاست.
همچنين اين مدن در تمامي كصورها براي آفرينش نوآوري و استرات ي نوآوري براي ارايه محصوالتي راهکارگرا براي
باااازار عماااومي و ماااردم ماااي باشاااد .حاااان ساااوان اساساااي ايااان اسااات كاااه آياااا ايااان مااادن ناااوآوري
و استرات ي نوآوري مي تواند مصکل صنعت نفت و گاز را پاسخ دهد يا خير.
بررسااي اكوسيسااتم نااوآوري درحااوزه نفاات و گاااز در شااركتهاي باازرت نفتااي م اال Schlumberger BP

و يا  Exxonmobilنصان مي دهاد كاه مادن ناوآوري ماورد اساتفاده در شاركتهاي ماذكور فقاط بار پاياه مادن
 Innovation Funnelنيست زيرا اين شركتها عالوه بر نيااز باه ناوآورري محصاون گارا ( )Product Focusبعلات
نيازهاااااي پيچيااااده و چنااااد بعاااادي ( )Multidimensionalو چندنظامااااه ( )Multidisciplinaryخااااود
به نوآوريهاي  Problem solution Focusيا راهکار حال مسااله گارا ياا باه اختصاار راهکاار گارا نياز نيااز دارناد
كااااااه بااااااه آن ماااااادلهاي و اسااااااترات يهاي نااااااواوري Business( B2B

to

 )Businessو B2G

( ) Goverment Business toگفته مي شود.
بنابراين ضروري است صنعت نفت و گاز كصور همگام با ساازمان هاا و شاركتهاي بازرت و معتبار دنياا از رويکارد
تركيبي بهره برده و مدلهاي جديدي براي نوآوري طراحي نمايد كه با سااختار آن همااواني داشاته و نيازهااي آن
را با نوآوري هدايت شده و استفاده از اكوسيستم موجود و شبکه سازي مرتفع نمايد.
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به عبار ،ديگر براي ايجاد يک بوم نوآروي در صنعت نفت و گاز بعلت آنکه سازماني چند بعدي و پيچيده مي باشد
صرفا نمي توان با يک الگوي ساده نواوري  B2Cبه خلق ارزش مورد نياز در سازمان و ساختار رسيد بلکه بايستي
از مدلهاي متناسب با نوآوري  B2C B2Bو  B2Gاستفاده نمود.
اكوسيستم نوآوري مورد نظر صنعت نفت و گاز صرفا از نوع ساختارهاي فيزيکي نظير پارک هاي فناوري متعارف و
يا كارخانه هاي نوآوري كه عمدتا تمركزشان بر روي فناوري اطالعاتي است نمي باشد و نبايساتي باه ايان الگاوي
متعارف در كصور بسنده نمود بلکه اين اكو سيستم بايد بصور ،ايجاد يک پلتفرم و ساکوي نارم افازاري در قالاب
كاري  DLAدر نظر گرفته شود كه وزار ،نفت بتواند با ايجاد يک شبکه نوآورانه ژالتيني تركيبي از امکانا ،دروني
و بيروني در قالب اين اكوسيستم و شبکه نوآوري باز بهره مند شاده و نيازهااي اولويات دار خاود را تاامين نماياد.
اين الگو و قالب كاري نوآوري بايد با رويکرد زيرساخت هاي سات افزاري و نرم افزاري و با تركيب و تلفيق موثر سه
مدن تفکر طراحانه مدن استارتاپ ناب مدن رويکرد چابک طراحي شود.
در ادامه شرايط و مصاصا ،بوم نوآوري پيصنهادي بر اساس شکل شماره  3بر مبناي باش هاي موجاود و بااش
هاي پيصنهادي در جدون شماره  1ارائه شده است.
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شكل  -3الحاق مدل استراتژي نوآوري  DLAبه زنجيره ارزش صنعت نفت و گاز

جدول  -1مقايسه بخشهاي موجود و پيشنهادي در زنجيره ارزش صنعت نفت و گاز
قسمت دوم

قسمت اول
كامال ملموس است

ناملموس

خروجي مصاس است

خروجي نامصاس است بايد تعري شود

سازمان افراد ينفعان روشها فرايندها و قوانين و مقررا ،كاامال
روشن صريح و شفاف هستند.

در مرحله جنيني به سر مي برد

مهل انتفاع كامال شفاف است

مدن انتفاع بايد مصاس شود (حق كپي رايت حق اختراع حق ابداع فروش
و )...

نقش جايگاه مسهوليت و اختيار صنعت نفت بايد كامال تعري شود و ساهم
در محدوده مسهوليت وزار ،نفت و اركان آن قرار دارد
آن مصاس گردد.
( : EPCپيمانکار 4 :O&M/شركت اصلي :S&M /وزار ،نفت /
نوع و ساختار حضور فيزيکي رگوليصن و هدايت گري صنعت نفت و وزن آن
 :Vحاكميت)
بايد روشن شود.
جن

نوآوري از نوع اصالحي است

مدن هاي قراردادي كامال شفاف و تعري شده هستند.

جن

نوآوري از جن

ايجادي است( .نوآورانه است)

مدن هاي قراردادي باياد تعريا شاوند( .ما ال در قالاب مصااركت عماومي
خصوصي يا  Public-Private Partnershipتا از اين طريق بتوان نسبت
به توسعه مدن قراردادي به اوايل حلقه اقدام نمود)
ايجاد و آفرينش ارزش مصاركتي و بهره باري مصااركتي در تماامي زنجياره
ضروري است

روش تعامل و اتصان حلقه هاي زنجير كامال تعري شده است.

روش تعامل و اتصان حلقه هاي زنجير بايد مصاس شود.
درگير كردن چهار شركت اصلي پيمانکااران  EPCبازنصساتگان مجارب و
متاصس در حلقه هاي ابتدايي

ماهيت حقوقي و قانوني آن كامال روشن است.

ماهيت حقوقي و قانوني آن بايد تعري شود.
اين باش بايد بيزين مدن باشد؟ دولتي باشد؟ خصوصي باشد؟ بنياد باشد؟
يا ....

نظام تامين سرمايه (سرمايه گذاري مصاس است)

تعري نظام تامين سرمايه با جذب شركاي سرمايه گذاري از خارج از دولات
م ل بانک ها  IPO ICO VCو )...

ارزش مصاركتي كامال مصاس است

ارزش مصاركتي بايد مصاس شود

صفحه  11از 12

بنابراين الزم است تمامي مسائل و موضاوعا ،م ارح شاده در قسامت دوم جادون الاذكر ماورد بحاث و بررساي
كارشناسي قرار گيرد تا چارچوب و زيربناي مدن مصاس شود .نحوه و سازوكار يکپاارچگي ( )Integrationقسامت
اون و دوم براي حل مساله مي تواند هم به صاور ،افقاي(از ابتادا تاا انتهااي زنجياره) و هام باه صاور ،عماودي
(باش به باش به صور ،وظيفه محور) باشد كه البته اين موضوع نيز نياز به م العه و بررسي كارشناسي بيصتري
دارد .در پايان وي گي هاي مصاس بوم نوآوري صنعت نفت و گاز در قالب جدون زير ارائه شده است كه موارد 1و 2
آن به اجماع نظر كارشناسي رسيده است و موارد  3-7در دستور جلسا ،آتي قرار گرفته است كه مصروح گزارشا،
جلسا ،متعاقبا به استحضار خواهد رسيد.
1

مدل نوآوري

مدن استرات ي نوآوري DLA

2

مدل كسب و كار

تركيبي از مدن هاي  B2B B2Gو B2C

3

ماهيت حقوقي و قانوني

در حان بررسي و م العه است

4

سازمان ،اركان وساختار

در حان بررسي و م العه است

5
6
7

محدوده وظايف ،مسئوليت
ها و اختيارات
مدل انتفاعي و قراردادي
منابع ،مستندات و
فرايندها (طرح ريزي)

در حان بررسي و م العه است
در حان بررسي و م العه است
در حان بررسي و م العه است
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