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 چکیده 
هاي ارائه دهنده گر آن است كه از نظر هر يك از محققان يا سازمانها و فرايندهاي مختلف مديريت دانش بيانالگوبررسي 

طرفي با توجه به نقش شركت ملي . از استهاي خاصي در حوزه مديريت دانش موردتأكيد مدل، مراحل و در واقع فعاليت

نفت ايران در اقتصاد كشور و شرايط فعلي اقتصادي حاكم بر آن كه دستيابي به دانش و فناوري الزم را با دشواري مواجه 

هاي توليدشده و در اختيار اين شركت حداكثر استفاده صورت پذيرد. ضرورت دارد تا از دانش، تجربه و مهارت ،ساخته

هاي ارزشمندي در شركت به صورت پراكنده وجود دارد كه در صورت تجربه و مهارت، دهديه نشان ميهاي اولبررسي

تجارب مديريت و ارائه مرور . هدف اين مقاله شناخته شودتواند به عنوان مزيت رقابتي شركت انسجام و انتشار آنان مي

شرايط حاكم با توجه به شناخت خبرگان از يك فرايند مديريت دانش  هاي نفتي جهان و معرفيدانش در برخي از شركت

هاي مختلف مديريت دانش، استفاده از الگوضمن بررسي اين مطالعه، بر شركت ملي نفت ايران است. در بخش كيفي 

الگوبرداري ا تالش شده ت ،ضمن ارائه اين تجارتهاي مطرح نفتي جهان مورد مطالعه قرار گرفته و مديريت دانش در شركت

هاي مرحله قبل، پرسشنامه تحقيق طراحي شده و با از آنها صورت پذيرد. سپس در بخش كمي با اتکاي به يافتهكاربردي 

استفاده از نظر خبرگان مديريت دانش شركت و مصاحبه با آنها و توجه به شرايط حاكم، مدلي اثربخش و كارآمد جهت 

   گردد.ت ملي نفت ايران ارائه مياستفاده اهرمي از دانش موجود در شرك

 

 ، نفت و گازمديريت دانش، شركت ملي نفت ايران، فرايند مديريت دانش واژگان كلیدي:
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Abstract 
Studying the knowledge management (KM) models and processes shows that for each 

of the researchers or organizations, the special phases or stages are emphasized. 

According to the important role of National Iranian Oil Company (NIOC) on Iran 

economy and current conditions of economy -impeding gaining needed knowledge 

and technologies- it is necessary to explore, recognize and use the available and 

existing knowledge, experience and skills produced in NIOC. Preliminary 

investigation demonstrates that there are worthwhile experience and skills in NIOC 

sparsely that can be the competitive advantage of the company if recognized and 

gathered. The purpose of this study is to review and present KM experiences of some 

oil and gas companies and introduction of a KM process based on NIOC conditions. 

In the qualitative section of this study, different KM models as well as KM experiences 

of the world well-known oil companies were investigated and tried to introduce an 

applied benchmarking. Then, in the quantitative study of the research via a survey 

designed based on previous findings from qualitative phase, experts points gathered 

and then deep interviews with them performed. Finally, based on these data the most 

compatible process of KM in NIOC would be presented. 
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  مقدمه

هاي پيشرو يکي از ابزارهاي بدست آوردن ترين منبع راهبردي اثربخش و كارا براي اغلب شركتدانش امروز به مثابه مهم

شركت برتر دنيا  200هاي انجام شده در ميان شود. نظرسنجيدنياي پرتالطم كسب و كار مطرح ميمزيت رقابتي سازمان در 

هاي بزرگ و موفق دنيا، مديريت دانش را به عنوان دومين اولويت اصلي كاري ان شركتاز مدير %88دهد كه بيش از نشان مي

اما ، استاگرچه مدت زمان زيادي است كه موضوع مديريت دانش مطرح (. 1393منش، اند )وكيلي و ايرانود ذكر كردهخ

بکارگيري آن به ويژه در صنعت نفت گاز قابل توجه نبوده يا با شکست مواجه شده است. از طرفي مطالعات قابل توجهي با موضوع 

 Badpaكشورهاي درحال توسعه انجام نشده است ) به آن در صنعت نفت و گازِ هاي مربوطمديريت دانش، فرايندها و سيستم

et al., 2018 .) 

فهمند كه نتايج و دستاوردهاي مالي ي مختلف از صنايع متفاوت همگي ميدهد كه چگونه كسب و كارهامطالعات نشان مي

عوامل ديگري همچون مهارت و تخصص نيروي انساني يك . آنها به يستكننده در موفقيت آينده يك سازمان نتنها عوامل تعيين

ها در حوزه تحقيق و توسعه، كارايي فرايندهاي كاري موجود و بالقوه و گذاريسازمان يا شركت، ميزان و تأمين مالي سرمايه

 (. Pasher and Ronen, 2011هاي فناوري اطالعات و مبناي مشتريان يك شركت نيز توجه دارند )زيرساخت

محور خود، ارزش آفريده و اين ارزش را براي ايجاد هاي دانشها از طريق داراييريت دانش فرايندي است كه سازمانمدي

اي يك چارچوب مديريت دانش، مجموعه(. Jha et al., 2008نمايد )بهترين اقدامات ميان افراد و واحدهاي سازمان تسهيم مي

يادگيري پيش از انجام هر كاري، در حين و نيز پس از انجام آن است به نحوي كه از ابزارها و فنون جهت كمك به افراد براي 

هاي سر راه اجتناب شود. به عبارت ديگر، مديريت دانش بر يادگيري در سرتاسر اقدامات خوب تکرار شده و از مشکالت و دام

 (.Department of Health, 2010چرخه عمر يك فعاليت تأكيد دارد )

 

 بیان مسئله

در شركت ملي نفت ايران كه در حال حاضر، امکان كمتري براي استفاده از دانش و تجارب شركت هاي پيشرو نفتي جهان 

ها توسط كاركنان و هايي كه در طول سالرسد فرصتي فراهم شده تا بيش از پيش دانش، تجربه و مهارتوجود دارد، به نظر مي

تر و نيز استمرار يژه براي نيروهاي جواناي به وشك دستيابي به چنين گنجينهمديران كسب شده، مورد كنکاش قرار گيرد. بي

چرا كه  حل بسياري از مسائل و مشکالت پيش روي شركت خواهد بود.و انتشار آنان در سطح شركت، راه حفظ اين تجارب

 ,.Badpa et alلکرد سازماني است )مطالعات به ويژه در حوزه نفت و گاز حاكي از تأثير مثبت بکارگيري مديريت دانش بر عم

2018; Li et al., 2016; Moffat and Crichton, 2015; Elizabeth et al., 2015; Tanaka, 2014; Gardiner, 2014; 

Akeel, 2013.)  

نشان  هاي اوليهاند، اما بررسياگرچه افراد مختلف با درک اين ضرورت اقدام به اجراي مديريت دانش نموده ،از طرف ديگر

بت اين اقدامات از يکپارچگي و انسجام برخوردار نبوده و هر كدام به شيوه و مدل متفاوتي، انجام شده كه غالباً بر ث ،دهدمي

رسد تبيين يك مدل و فرايند هاي پاياني خدمت آنها متمركز بوده است. به همين دليل به نظر ميتجارب مديران، به ويژه در سال

حجم قابل توجهي از مطالعات صورت گرفته در با توجه به شرايط شركت ملي نفت ايران ضرورت دارد. مناسب مديريت دانش 

هاي فني كار تمركز داشته اند و كمتر بر عوامل اجتماعي و فرايندي توجه شده است اين حوزه بر موضوعات، بيشتر بر جنبه

(Wint, 2016.) 

عات پيشين و تجارب برخي شركت هاي نفتي جهان در اجراي مديريت تالش شده تا از طريق بررسي مطال مطالعهدر اين 

دانش و در ادامه استفاده از نظرات خبرگان مديريت دانش كه تجربه و نيز دغدغه استفاده از اين فرايند را در شركت داشته اند 

 به مدل و فرايند متناسب با نياز شركت ملي نفت ايران دست يافت. 
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 مباني نظري پژوهش

 فرايندهاي مديريت دانش و ضرورت نگاه فرايندي به آن
وجود رويکردي فرايند محور به مديريت دانش باعث يکپارچگي هر چه بهتر فرايندهاي كسب و كار و مديريت دانش خواهد 

ک و (. به عالوه فرايندهاي مديريت دانش، ابتکارات و فعاليت هايي هستند كه خلق، اشتراRemus and Schub, 2003شد )

كاربرد دانش را براي هر چه بيشتر اثربخش ساختن سازمان تسهيل مي نمايد. بنابراين درک كامل گردش كار و مراحل مختلف 

 Alavi andآن ضرورت دارد؛ چرا كه اگر فرايندي براي طراحي وجود نداشته باشد، امکان شکست هر نظريه خوبي وجود دارد )

Leidner, 2001 .) 

ر به مديريت دانش نشان دهنده آن است كه دانش سازمان مي تواند منبعي براي كسب مزيت رقابتي رويکرد فرايند محو

(. بدين ترتيب نگاه فرايندي به مديريت دانش به سازمان كمك مي كند تا اوالً مناسب ترين Linderman et al., 2010باشد )

اين تناسب با توجه به فرايند كسب و كار اصلي سازمان صورت فرايند مديريت دانش مورد بررسي و استفاده قرار گيرد و ثانياً 

 (. 1390پذيرد )شفيعي نيك آبادي، 

به اشتراک گذاري دانش و اطالعات در سازمان ها و بنگاه ها اهميت روز افزون داشته و يك دارايي حياتي براي موفقيت  

به شمار مي رود. دسترسي راحت به دانش و اطالعات براي كاركنان و كاربران بسيار سودمند مي باشد. دانش با تبديل  وكاركسب

و ترجمه داده و اطالعات به مجموعه معناداري از روابط كه توسط فرد ديگر قابل درک باشد، ارتباط دارد. مديريت دانش را مي 

، سازماندهي و انتشار دارايي هاي فکري كه براي عملکرد بلندمدت سازمان حياتي است، توان به صورت؛ فرايند شناسايي، اكتساب

 (.Debowski, 2006تعريف نمود )

، وكارگيري، حل مسأله، ارتباطات و روابط بين فردي، ارتقاي سطح اثربخشي حرفه و كسبدانش و اطالعات براي تصميم 

هايي كه از رشد بسيار سريعي (. امروزه سازمانHartley and Rowley, 2008)رود شمار ميعملکرد و موفقيت عاملي ضروري به

هايي هستند كه درک بهتري از نقش مديريت دانش در سازمان دارند. اين فهم و توان انجام يك قضاوت خوب برخوردارند، شركت

ترين فرايندهاي مديريت دانش برخي از مهم (1)در جدول باشد. مبتني بر اهميت و ارزش اطالعات دريافت شده، بسيار مهم مي

 كه در مطالعات مختلف بررسي گرديده، ارائه شده است. 

 
 فرايندهاي مديريت دانش در مطالعات مختلف -1جدول 

 منبع محقق فرايند مديريت دانش

 Lio et al., 2010 خلق، تسهيم و بهره برداري

 Lee and Lee, 2007 گيريجاسازي، بکارگيري، انتقال، اندازهايجاد، دستيابي، تسهيل، ارائه، استقرار و 

 سازي، خدماتشناسايي، تسخير، انتخاب، ذخيره

 تشخيص، گردآوري، توسعه، انتشار، بکارگيري و نگهداري دانش

 مدل مديريت دانش سه سطحي )دروني ترين اليه: تسخير، ذخيره، به اشتراک گذاري و مشاركت در دانش(

Deng and Yu, 2006 

Probst et al., 2006 

 2006جعفري، اخوان و فشاركي، 

 Cui et al., 2005 كسب، تبديل، بکارگيري

 Stollberg et al., 2004 شناسايي، كسب، آماده سازي، تخصيص، توزيع، بکارگيري، حفظ و ابقاء

 Bose, 2004 خلق، تسخير، پااليش، ذخيره سازي، توزيع، مديريت

 ذخيره و سازماندهي، به اشتراک گذاري، بکارگيريكشف، كسب، خلق، 

كسب دانش، بکاربردن دانش، يادگيري، تسهيم و مبادله دانش، ارزيابي دانش، ايجاد و تثبيت دانش و استفاده 

 بهينه از دانش

Bouthillier and Shearer, 

2002 

Bukowitz and Williams, 

2002 

 خلق، ذخيره سازي، انتقال، بکارگيري

دانش جديد، خلق دانش و يادگيري، ذخيره سازي، توزيع، حذف دانش هاي غيرمفيد و در نهايت  جستجوي

 بکارگيري

Alavi and Leidner, 2001 

Hales, 2001 

تشخيص دانش، كسب دانش، بکارگيري دانش، به اشتراک گذاري دانش، توسعه دانش، نگهداري دانش و اندازه 

 گيري دانش

Newman and Conrad, 

2000 

 ,Ahmed, Lim and Zairi خلق، به اشتراک گذاري، اندازه گيري، يادگيري، بهبود

1999 
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وآوري و نقشه برداري، كسب و تسخير و خلق، طبقه بندي، ذخيره سازي، بکارگيري و به اشتراک گذاري، ن

 تکامل و استفاده مجدد

Despres and Chauvel, 

1999 

 يع، ارزيابي و تطبيق و بکارگيري دانشخلق، شناسايي، گردآوري، سازماندهي، توز

 كدگزاري، جداسازي، جذب، توزيع، اثرگذاري، بررسي، تجزيه و تحليل

Odell and Grayson, 1998 

Boisot, 1998 

 Dixon, 1992 كسب، توزيع، تفسير، معناسازي، ايجاد حافظه سازماني، بازيابي

 Huber, 1991 كسب، توزيع، تفسير، ايجاد حافظه سازماني

 

ه كنند، به آن دسترسي دانش تمايل دارد تا در سطح سازمان به جريان درآيد. افراد مي توانند بيشتر از آنکه از دانش استفاد 

ند؛ آنچه كه كاركنان و كار را از اين نقطه آغاز مي كن« بدانند چه مي دانند؟»داشته باشند. سازمان ها به دنبال آن هستند كه 

تر فرهنگ سازمان  اما عامل مهم ،سازمان نقش اساسي دارد. اگرچه فناوري اطالعات و نوآوري اهميت داردمي دانند، در موفقيت 

ي و مشتريان سازمان مي باشد. سرمايه گذاري شديد بر روي فناوري نيازمند داشتن يك فهم كامل و دقيق از نيازهاي كاربران نهاي

ر اجراي بموفقيت مديريت دانش مستلزم نگرشي جامع و نظام مند مي باشد و در اين خصوص عالوه (. Banjoko, 2011است )

 رخوردار است. صحيح فرايند مديريت دانش توجه به زيرساخت ها به ويژه زمينه هاي فرهنگي و ... الزم، از اهميت شاياني ب

 

 رويکردهاي حاكم بر مديريت دانش
ورت مي صگرفته در حوزه مديريت دانش در دو رويکرد دانش شخصي و دانش سازماني عمده مطالعات و تحقيقات انجام 

ستخراج و (. مفروضات رويکرد دانش شخصي اصوالً دانش را شخصي مي داند و بر اين باور است كه اSanchez, 2005پذيرد )

فراد گيرد و اضمني جاي مي شناسايي آن به سختي ممکن است. با اين فرض، دانش موجود در سازمان ها در دسته دانش

مختلف سازمان  هايباشند. از اين رو براي نشر و توزيع دانش بايد افراد را به بخشتوليدكنندگان و توسعه دهنده دانش مي

ز اين رويکرد اگيرد كه افراد مناسب در شرايط مناسب قرار گيرند. شركت تويوتا فرستاد. يادگيري نيز در شرايطي صورت مي

د دانش كند. اين شركت با فرستادن يك گروه از نيروهاي متخصص به دفاتر، شعبه ها و خطوط توليد جديد خويتبعيت م

 تخصصي الزم را به كاركنان آنجا منتقل مي نمايد. 

ز ذهن افراد خارج از طرف ديگر باور غالب در رويکرد دانش سازماني بر اين است كه دانش مي تواند بصورت آشکار درآيد، ا

هدايت و  ده و بصورت مستند و كدگذاري شده در سراسر سازمان توزيع نمود. دانش موجود از طريق ساز و كارهاي رسميكر

انال هاي تشويق به شناسايي و خلق دانش جديد منجر مي شود. دانش از اين منظر يك دارايي سازماني است كه از طريق ك

 رسي همه افراد در جهت ايجاد ارزش افزوده وجود دارد. ارتباطي و ابزارهاي مختلف امکان انتقال آن و دست

 

 پیشینه پژوهش

  نقطه آغاز و انگیزه مديريت دانش در صنعت نفت و گاز
، شركت هاي بي.پي، رويال داچ شل، شلمبرژر و شورن به عنوان رهبران مديريت دانش 21در سال هاي ابتدايي قرن 

دو شركت معظم هاليبرتون و شلمبرگر براي برنامه مديريت دانش خود شهرت همچنين، (. Grant, 2013) شناخته شده بودند

شرايط خاصي كه شركت هاي فعال در حوزه نفت و گاز وجود داشت، بر  (.Edwards, 2009قابل مالحظه اي بدست آوردند )

، 2010تا  2000سال هاي استفاده از مديريت دانش براي حل برخي از مهمترين مسائل پيش روي اين صنعت اشاره داشت. بين 

سال دانش و تجربه جمع شده طي ده سال آينده به دليل بازنشستگي  231000تخمين زده بود كه  1انجمن مهندسان نفت

نقطه آغاز مديريت دانش در برخي از شركت هاي نفتي  2جدول مهندسان نفت و ديگر كاركنان فني از دست خواهد رفت. در 

 (. Grant, 2013دنيا را نشان مي دهد )

 
 قطه آغاز برنامه مديريت دانش در برخي شركت هاي نفتين -2جدول 

                                                           
1 Society for Petroleum Engineers (SPE) 
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 نام شركت
سال پذيرش 

 مديريت دانش
 نقطه آغاز مديريت دانش

 1995 رويال داچ شل
-ريزي شركتي )مانند؛ تجزيه و تحليل سناريو، نقشهابتکارات يادگيري سازماني از طريق برنامه

 هاي شناختي(

 يادگيري سازماني، انتقال بهترين اقدامات به بخش هاي باالدستي 1996 )بي.پي( بريتيش پتروليوم

 دستي شركت شورنهاي پايينوكارانتقال بهترين اقدامات و كاهش هزينه در كسب 1996 شورن

 بکارگيري فناوري اطالعات در حفاري 1997 شلمبرژر

 نگاريهاي لرزهتجزيه و تحليلبکارگيري فناوري اطالعات در حفاري و  1998 هاليبرتون

 2003 اِگزون موبيل
 در اِگزون: بکارگيري فناوري اطالعات در اكتشاف و توليد

 دستيدر موبيل: انتقال بهترين اقدامات به بخش پايين

 

 د و بر اين باور است كه؛ همه شركت ها باسمدير ارشد اجرايي پيشين شركت بي.پي نقش مشابهي را براي دانش مي شنا

 (. Grant, 2013يك چالش مشترک روبرو مي شوند و آن استفاده اثربخش تر از دانش در مقايسه با رقبا مي باشد )

نيروهاي مشتركي به شركت هاي فعال در صنعت نفت و گاز فشار آورده و آنها  1990سال هاي پاياني دهه  ردر حالي كه د

يك از شركت ها متفاوت از ديگري بود. اين شرايط متفاوت، تأثير مهمي را ترغيب به پذيرش مديريت دانش مي نمود، شرايط هر 

ارائه شده  3جدول ( كه در Grant, 2013بر استراتژي هاي پذيرفته شده براي مديريت دانش در هر شركت به همراه داشت )

 است.

 
 در برخي شركت هاي نفتي انگیزه هاي پذيرش مديريت دانش -3جدول 

 پذيرش مديريت دانشانگیزه هاي  شركت

 بي.پي آموكو
هاي جانبي ديده سازيبه دنبال عدم تمركزهاي سازماني اساسي، مديريت دانش به عنوان سازوكاري جهت دستيابي به هماهنگ

 شد. 

 رويال داچ شل

در ساختار چندمليتي به شدت غيرمتمركز شركت شل، مديريت دانش يك مکمل طبيعي براي برنامه ريزي استراتژيك و 

مديريت كارراهه شغلي بوده و به عنوان يك سازوكار يکپارچه ساز محسوب مي شد. به دليل سودآوري ضعيف در ابتداي دهه 

 دهاي پراكنده خود، زير فشارهاي شديدي بود. ، شركت شل براي استفاده هر چه مؤثرتر از استعدا1990

 شورن تگزاكو
زير فشار براي كاهش هزينه تحقق يافت و به دليل توجه  1990پذيرش مديريت دانش توسط شركت شورن در ابتداي دهه 

 زياد به انتقال بهترين اقدامات به نتيجه رسيد. 

 اِگزون موبيل
( و E&Pبه دليل تمايل به بهبود كارايي در اكتشاف و توليد ) 1990اواسط دهه اشتياق موبيل براي پذيرش مديريت دانش در 

 نيز پااليش از طريق شناسايي و انتقال بهترين اقدامات رقم خورد. 

 كونوكوفيليپس
گسترش و توسعه اكتشاف، به ويژه در آب هاي عميق خليج مکزيك، نياز به سيستم مديريت داده ها را ايجاد نمود كه حجم 

 عظيم داده هاي توليد شده و پردازش شده را پشتياني نموده و آنها را به فرايندهاي تصميم گيري مرتبط نمايد. 

داده ها با سيستم هايي كه متخصصان بخش هاي مختلف عمليات در سطح جهان  نياز به ارتباط سريع ميان پيشرفت مديريت شلمبرژر

 هاليبرتون را به هم مرتبط سازد.

 تمايل به بهبود عملکرد بخش باالدست از طريق ارتباط اثربخش تر ميان افراد با افراد و افراد با اطالعات ماراتن اويل

 

به صورت رو در رو يا از طريق بستر فناوري اطالعات، مستندسازي درس هاي انتقال دانش از طريق ارتباط افراد با يکديگر 

اموخته شده، صفحات زرد، انتقال بهترين اقدامات، اجتماعات اقدام و مواردي از اين دست ابزارهايي جهت برقراري ارتباط و ايجاد 

 ,Grantفاده ديگر افراد سازمان مي باشد )اتصال بين دانش ضمني و دانش صريح و احتماالً تبديل آنها به يکديگر جهت است

2013.) 

در حال حاضر بيش از دو دهه است كه به موضوع مديريت دانش و بکارگيري آن در صنعت نفت توجهي جدي صورت 

گرفته است. تغييرات سريع و متعدد در ادغام شركت هاي نفتي، رشد و پيشرفت سريع فناوري هاي نفتي، گسترش اكتشاف ها 
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هايي دريايي، وابستگي رو به رشد كشورها به منابع ارزشمند نفتي، اهميت يافتن بيش از پيش موضوعات زيست محيطي و حفاري 

 و موارد ديگري اهميت مديريت دانش را در صنعت نفت روزافزون نموده است. 

ي و چه ه باالدستهاي فعال در صنعت نفت و گاز، چه در حوزها و مشکالت سازمانمديريت دانش در مواجه با چالش

ستفاده از مديريت اهاي ناشي از مطالعات در اين صنعت، از مزاياي متعدد كننده و راهگشا است و يافتهدستي بسيار كمكپايين

 ,Desai and Rai, 2016; Li et al., 2016; Al Muzahmiها حکايت دارد )دانش و تأثير آن در عملکرد سازماني اين شركت

2015, Akeel, 2013ف زمان و هزينه هاي آگاهانه و بهتر و جلوگيري از اتالگيري(. برخي از تأثيرات آن شامل كمك به تصميم

(Mughal and Ahmad, 2016; Grant, 2013كاهش دوباره ،)ح ها، بهبود كيفيت محصوالت و خدمات و افزايش سطكاري

سان توزيع آن در سطح كل شركت و دسترسي مهند پاسخگويي، تسهيل در ارائه راهکار جهت حل مسائل مهندسي از طريق

 ,Moffat and Crichtonهاي تيمي )(، حمايت از توسعه نيروي انساني و فعاليتBraganza et al., 2008مربوط به آن مسئله )

اي توليد، هنه(، هزيTanaka, 2014اي و زيرساختي بزرگ و پيچيده )هاي توسعههاي مؤثر از انجام پروژه(، كاهش حمايت2015

وري در ره(، افزايش بهPonomarenko and Khaertdinova, 2015توسعه بازار از طريق سازوكارهاي خالقانه، افزايش درآمد )

 ( مي باشد. Akeel, 2013ميادين نفت و گاز )

 

 

 عوامل مؤثر بر موفقیت مديريت دانش در نفت و گاز
وامل اثرگذار بر عسازمان، يادگيري سازماني و فناوري را به عنوان  عامل رهبري، 4برخي مطالعات در زمينه مديريت دانش 

ده گرفته است موضوعي است كه كمتر پژوهشگري اهميت آن را نادي ،موفقيت مديريت دانش را مد نظر داشته اند. اگرچه فرهنگ

(Hsieh and Chen, 2002; Poruban and Clark, 2001; O’Brien and Rounce, 2001; MAKE Study, 2002; 

Mcilroy, 2003; Hill, 2003; Collison and Parcell, 2001; O'Reilly, 2002; Derr, 1999;  برنامه  5جدول (. در

 مورد بررسي قرار گرفته است. عامل اثرگذار  4مديريت دانش سه شركت مطرح نفتي جهان از منظر اين 

 
 عامل تأثیرگذار بر موفقیت آن 4تجزيه و تحلیل تطبیقي اجراي مديريت دانش مبتني بر  -5جدول 

عامل 

 موفقیت
 شركت شورن شركت بي.پي شركت شل املوع زير

 رهبري

 مديريت ارشد
حمايت مستقيم مديريت ارشد از 

 برنامه مديريت دانش
 حمايت مدير ارشد اجرايي

ترغيب و تشويق مدير ارشد اجرايي 

 از مديريت دانش

 نقش
نقش هاي ايجاد شده جهت تسهيل 

 مديريت دانش

ايجاد نقش هاي مختلف جهت 

 حمايت از اشتراک دانش

ايجاد نقش هايي جهت افزايش 

 اشتراک دانش

 خط مشي
جهت نظارت  2داشتن كارت امتيازي

 بر به اشتراک گذاشتن دانش

دانش توسط  ضرورت خلق و توزيع

 همه افراد سازمان
 نبرنامه بازخورد رو به باال و نظاير آ

 سازمان

 ساختار سازماني
عدم تمركز، ساختار مبتني بر 

 واحدهاي سازماني، 
 ساختار سازماني تخت

عدم تمركز، واحدهاي كسب و كار 

 چندگانه

هماهنگي تيم يا 

 واحد مديريت دانش

شکل گيري گروه هايي جهت 

فعاليت هاي مديريت هماهنگي 

 دانش

ايجاد تيم مديريت دانش جهت 

 تسهيل فعاليت ها

تيم هاي متعدد در واحدهاي كسب 

و كار و عملياتي جهت تسهيل 

 مديريت دانش

شناسايي براي 

 اشتراک دانش

استفاده از كارت امتيازي و شناسايي 

همکاري از طريق رايانامه، ثبت در 

 خبرنامه و غيره

فراهم نمودن  بدون پاداش مالي،

 شناسايي هاي غيرملموس

استفاده از هر دو گونه شناسايي 

 رسمي و غيررسمي

 بله بله بله شبکه اينترانت فناوري

                                                           
2 Scorecard 
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فناوري هاي 

 همکاري و مشاركت

، 3استفاده از فضاي فعلي محل كار

، نشست هاي 4جلسات اينترنتي

 و غيره 5برخط

محيط عملياتي مشترک، نشست 

 بررسي و غيرههاي برخط بحث و 

ارتباطات اطالعاتي جهاني، نرم 

، Lotus Dominoافزارهاي

QuickPlace ،Get Smart  و

 غيره

فهرست راهنماي 

 متخصصان

در دسترس بودن فهرست راهنماي 

 مربوط به تخصص هاي مختلف

ايجاد فهرست راهنماي متخصصان 

 «اتصال»به نام 

فهرست راهنماي مربوط به تخصص 

 هاي مختلف

 پايگاه هاي داده
روش »تعداد پرتال ايجادشده مانند 

 «6هاي جديد كار

در دسترس بودن اجتماعات اقدام 

 مبتني بر پرتال

پايگاه هاي داده مربوط به بهترين 

 اقدامات داخلي و خارجي

يادگيري 

 سازماني

 اجتماعات اقدام
اجتماعات اقدام متنوع، به ويژه 

 مبتني بر رشته هاي فني تخصصي

هاي همکار، اجتماعات اقدام گروه 

و ديگر راه هاي ارتباطي براي به 

 اشتراک گذاري دانش

Process Masters 

Programs ، تيم هاي بهترين

 اقدام

شبکه رسمي/ 

 غيررسمي
 شبکه رسمي و غيررسمي 250 ايجاد شبکه هاي رسمي

شبکه رسمي و  100بيش از 

 غيررسمي

 يادگيري يك فرهنگ سازماني است  تعليم/ آموزش
و  7توسعه چارچوب چرخه يادگيري

 غيره

روش خاص شورن به عنوان يك 

، فرهنگ 8ابزار يادگيري رسمي

 سازمان يادگيرنده

 

اطالعاتي  بدين ترتيب بايد تالش شود تا مديريت دانش يك بخش جدانشدني فرهنگ سازمان، فرايندهاي كاري، و سيستم هاي

يد به دقت انجام ه اجراي موفقيت آميز مديريت دانش خواهد بود. تاكيد نهايي نيز آن است كه مديريت دانش باشود و اين نتيج

هاي به موفقيت هاي كوچکي است كه منجرها نبايد به صورت همزمان بکار گرفته شود چرا كه نکته مهم شروع با گامشود. روش

ه شما نيز در كنار كتر برداشته شده تا جايي تر و قويمراحل باقيمانده بزرگها و ها، گاماوليه شود. بر اساس اين موفقيت

 .(Pasher and Ronen, 2011) اند با اقتدار و اعتماد كامل گام برداريدهايي كه در مديريت دانش برجستهشركت

 

 مديريت دانش در برخي از شركت هاي نفتي

 شركت نفت آرامکو عربستان 
سرمايه گذاري كرده كه نقش اصلي را در حمايت و  9عربستان بر راهکار مديريت دانشي به نام شارِکشركت نفت آرامکو 

در اين برنامه  10پشتيباني از اقدامات مديريت دانش آن ايفا مي نمايد. بسياري از ساز و كارهاي حمايتي مانند اجتماعات اقدام

راه اندازي شده است. كاركنان قادرند با هر يك از اجتماعات مورد عالقه خود ارتباط برقرار كرده و دانش، مسائل و راه كارهاي 

خود را به اشتراک بگذارند، مباحث و دستاوردهاي خود را در ارتباط با موضوعات مذكور عرضه نمايند. كليه اين مباحث و فعاليت 

ت تيم يا واحد مديريت دانش مي باشد تا از رعايت هنجارهاي فرهنگي و محرمانه بودن اين فرايند اطمينان حاصل تحت نظار

(. در شركت نفت آرامکو عربستان مهمترين بخش برنامه مديريت دانش پرتال به اشتراک گذاري دانش Alsereihy, 2012) شود

 . است كه به نام شارِک شناخته مي شود

باشد. شارِک به راي سفارشي شده براي شركت نفت آرامکو عربستان از برنامه مايکروسافت شيرپوينت ميشارِک يك اج

گذاري بيشتر هاي اثربخش مديريت دانش و به اشتراکكند. سيستمعنوان پرتال دانش شركت نفت آرامکو عربستان عمل مي

زمان  تواندي اضافي و تکراري شود. غالباً چنين سيستمي ميتواند مانع انجام كارهادانش سازماني در سرتاسر يك سازمان مي

                                                           
3 Site Space 
4 NetMeeting 
5 Online Forums 
6 New ways of working 
7 Developed ‘Learning Cycle’ framework 
8 ‘The Chevron Way’- formal learning tool 
9 ShareK 
1 0 CoPs: Communities of Practices 
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هاي فکري سازمان را پس از خروج كاركنان در صورت كد نمودن دانش، داراييو  ها را براي كاركنان جديد كاهش دهدآموزش

 حفظ نمايد. 

محيط  ري و پرورش يكشکل گيشامل  برنامه مديريت دانش در شركت نفت آرامکو عربستان از چندين استراتژي اصلي

رسان ارييب توسعه يك فرهنگ مبتني بر دانش تشکيل شده كه همه آنها در تحقق دستاوردهاي مطلوو  برداشت دانش، مشاركتي

 .(Khursani, 2011) است

  

 آغاز مديريت دانش در شركت شل
استفاده از آموزش كاركنان، به دنبال آن شركت شل براي استقرار مديريت دانش از كارهاي فرهنگي شروع كرد و ابتدا با  

بودند تا زمينه را براي اجراي هر چه اثربخش تر آن فراهم نمايد. مديريت دانش شركت شل، همانند شركت بي.پي از بخش 

ت، اما حفاري آن آغاز گرديد. در ابتدا تصور بر آن بود كه اين پيشگام بودن به دليل پرانرژي بودن كاركنان فعال در اين بخش اس

بعداً مشخص شد كه ماهيت كاري آنان و موضوع تکميل چاه تأثير قابل مالحظه اي بر اين پيشرو بودن داشته است. در شركت 

شل سه اجتماع حرفه اي و تخصصي آن مربوط به سه حوزه چاه، زيرزمين و روي زمين مي باشد كه هر يك از اين اجتماعات 

حوزه كاري كوچك تر را در بر مي گيرد. همچنين بسياري از اين شبکه ها حوزه  80ا ي 70اقدام يا شبکه هاي جهاني حداقل 

هاي كاري مختلف و متفاوتي را شامل مي شود. اجتماعات يا شبکه هايي همچون به اشتراک گذاري دانش و هوش رقابتي از اين 

ابع انساني، ايمني و محيط زيست نيز در شركت شل نمونه اند. به عالوه، شبکه هايي ميان وظيفه اي مانند خريد، الگوبرداري، من

فعال مي باشد. شركت شل به دنبال آن است تا تعداد شبکه هايي را كه هر فرد در آن عضو است كاهش دهد و بدين ترتيب هر 

 (. Smith et al., 2001كس به تخصص موردنياز خود دسترسي خواهد داشت )

در سرمايه گذاري هاي خود در حوزه فناوري اطالعات جهت بهبود پايگاه داده شركت شل نياز دارد تا تمركزي جديدي را 

و شبکه در پيش گيرد تا جريان اطالعات و به اشتراک گذاري آن در سازمان به شکل بهتري انجام پذيرد. به عالوه، در اين نکته 

همين دليل شركت شل بايد فرهنگ و  بسيار حائز اهميت است كه مديريت دانش چيزي فراتر از فناوري اطالعات است، به

محيطي براي به اشتراک گذاري بهتر دانش فراهم نمايد. مديريت دانش در اين شركت همچنين از طريق اجتماعات اقدام كه در 

آن افراد و اعضاي گروه هاي رشته هاي مشترک در تالشند تا تجارب خود را به اشتراک گذاشته و اقدامات موفق را شناسايي 

(. كاركنان بايد بدانند كه چگونه مي توانند اطالعات را بدست آورده، توسعه دهند، به اشتراک گذاشته Tiegland, 2007) كنند

و كنترل نموده و از آن كسب مزيت و منفعت كنند. به عالوه آنان بايد بتوانند به ديگران در استفاده و بکارگيري اثربخش دانش 

وانمند سازند. در پايان ضرورت دارد تا كاركنان با فهم سيستم ها و فناوري ها بتوانند منابع و اطالعات كمك كرده و آنان را ت

 (. Banjoko, 2011مرتبط دانش و اطالعات را شناسايي كرده و مورد ارزيابي قرار دهند )

 

 مديريت دانش در بي.پي
آموزش و يادگيري كاركنان آغاز نمود.  در بخش حفاري و از 1993برنامه مديريت دانش خود را در سال  (BP) بي.پي 

كاركنان حفاري الزم بود در مواردي به سرعت تصميم بگيرند، اما در برخي موارد تجربه الزم را نداشتند و ضرورت داشت تا از 

رياي تيم سازي مجازي بر روي سکوهاي حفاري در د 1995و  1994تجربه ديگران استفاده كرده و با آنها مشورت كنند. در سال 

شمال، براي بهبود ارتباطات بين فعاليت هاي خشکي و دريا آغاز گرديد. اين تيم سازي مجازي بين مديران اجرايي بخش 

باالدستي نيز انجام شد تا از جدايي مناطق جلوگيري شود. اگرچه بعدها مشخص گرديد بي.پي بيش از حد براي سخت افزار الزم 

گذاري نموده كه ضرورتي نداشته است. نکته مهم در بي.پي آن است كه مدير ارشد از  جهت برقراري ارتباطات مذكور سرمايه

 برنامه مديريت دانش بسيار حمايت مي كرد و در حال حاضر نيز چنين است. 

تيم مديريت دانش به صورت رسمي شکل گرفت و به مدت دو سال به دنبال گردآوري تجارب و تعريف و  1996در سال  

يريت دانش شركت بود. در اين مدت گردآوري بهترين اقدامالت به ويژه از ارتش امريکا در دستور كار قرار طراحي صحيح مد

 داشت؛ ضمن آنکه براي اجراي هر چه بهتر مديريت دانش در اين مدت روابط بسيار خوبي نيز شکل گرفت. 
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ه تصور مي شد ي زيادي دارد. ابتدا اينگونقوت و موفقيت برنامه مديريت دانش به نحوه شبکه سازي در سطح وسيع، بستگ 

ان كاري از كه فقط كساني كه در تيم مديريت دانش هستند، كار مديريت دانش را انجام مي دهند و بدون كمك آنها نمي تو

م نفره از تي 3يا  2بعدها مشخص گرديد همه كاركنان در اجراي موفقيت آميز آن نقش دارند. يك گروه  كه پيش برد، در حالي

ي كسب و كار مديريت دانش مي توانست تبادل دانش را ميان نه تنها مناطق جغرافيايي مختلف بلکه ديگر بخش ها و گروه ها

اقدام تعلق  كاركنان حرفه اي و متخصصين اين شركت به يك يا دو شبکه هاني يا اجتماع %75شركت نيز بوجود آورد. حداقل 

ده است. ش(. در شركت بي.پي، تمايز روشني ميان اجتماعات اقدام و اجتماعات عالقه ترسيم Smith et al., 2001دارند )

جز به ر آن است تا باجتماعات عالقه غالباً غيررسمي بوده و افراد به دليل عالقه مشترک آنها را تشکيل مي دهند. تالش بي.پي 

ه شركت بازگرداند بدين ترتيب بتواند منافع اين اجتماعات را دخالت ديگري در كار آنان نداشته باشد تا ب ،مالکيت معنويبحث 

(Smith et al., 2001 .) 

هاي به اشتراک  به بي.پي كمك مي كند تا پويايي« اطالع، اكتساب و اتصال»به عنوان مديريت دانش اين شركت، مرحله اول 

 گذاري بهترين اقدامات را درک كند. برخي از منافع اين مرحله به شرح زير است: 

 كاهش زمان و هزينه حل مسائل 

 سطح باالي ارتباطات و به اشتراک گذاري دانش بين كاركنان شركت 

 كنانارتقاي سطح تعهد كار 

مرحله به  مرحله دوم سفر مديريت دانش خود را آغاز نمود كه اهداف اين 1999تا  1998شركت بي.پي در طول سال هاي 

 شرح زير مي باشد: 

 اطمينان از اينکه به اشتراک گذاري دانش يك اولويت اصلي مديريت است 

 زهاي فعلي مدير دانش جهت شناسايي نيا اطمينان از اينکه يك تمركز راهبردي وجود دارد )هر واحد كسب و كار يك

 و آتي انتصاب خواهد نمود(

 کترونيکي افزايش تأكيد بر اكتساب دانش و برقراري ارتباط ميان كاركنان شركت براي مثال از طريق كنفرانس ال

 مديريت و صفحات زرد شركت(

بيان مي شود:  ارد كه بر اساس اين مواردو پس از آن(، شركت مجموعه اهدافي د 2000در يك بازه زماني طوالني تر )سال 

انش را براي دستيابي به دبياموزد و در پايان  ،اول آنکه بي.پي مي داند چه مي داند، دوم آنکه ياد مي گيرد آنچه را كه نياز دارد

 (. Hackett, the Conference Board, 59مزيت منافع پايدار بکار مي گيرد  )

 

 شورن برنامه مديريت دانش در شركت
اين  (.O'Dell, 2009بوده است ) مشورن يکي از شركت هايي است كه در زمينه پذيرش و اجراي مديريت دانش پيشگا 

كيفيت خود آغاز  به عنوان يکي از نتايج يا برنامه هاي فرعي بهبود 1990برنامه مديريت دانش خود را از ابتداي دهه  ،شركت

هر بشکه نفت بيشتر  نمود. موضوع اوليه مدنظر آنها كاهش هزينه بود؛ چون در مقايسه با ديگر شركت ها هزينه هاي آنان به ازاي

تور كار خود قرار مات را در داخل و خارج از شركت براي دستيابي به كاهش هزينه ها در دسبود. شورن استفاده از بهترين اقدا

اک دانش عملياتي منطقه مختلف به صورت يك سازمان يکپارچه درآمد كه نياز به اشتر 8داد. در نتيجه پااليشگاه هاي آنان از 

يستم و ايده توجه ها، كار كردن به صورت اثربخش در يك س را درک كرده بودند. يادگرفتن از يکديگر، استفاده مجدد از دانسته

ه ها افزايش داد به داخل و خارج سازمان براي بدست آوردن بهترين اقدامات، ابتکارات كيفيت را براي دستيابي به كاهش هزين

(Smith et al., 2001 .) 

يگر شركت ها به منظور كاهش هزينه هاي با الگوبرداري از د 1990مقدمه برنامه مديريت دانش شركت شورن، در سال  

دافع مقتدري براي مديريت دانش شركت بود و به دنبال آن بود مشورن  11عملياتي آغاز گرديد. اگرچه مدير ارشد اجرايي وقت

ه دليل طبيعت آنها نياز دارند تا دانسته هاي خود را تبديل به سرمايه كنند، به همه كاركنان برساند، اما ب ؛تا اين پيام خود را كه

                                                           
1 1 Ken Derr 
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 Chevronد )نمايغيرمتمركز شركت قادر نبود تا به اشتراک گذاري دانش در سطح شركت را به عنوان يك اصل كلي ديکته 

Knowledge Management, 2000 .) 

ان در داد ايده پردازافرادي كه ايده هاي جديدي را مطرح مي كردند، كانديداهاي اول دريافت پاداش بودند. با اين وجود، تع 

وي راه كارها براي مقايسه با مسائل كسب و كار كه نياز به راه حل داشتند، بسيار كم بود. به همين دليل، كاركنان شورن جستج

ياتي شورن، حل مسائل عملياتي سازمان را از خارج شركت آغاز كردند و انتقال بهترين اقدامات بين شركت هاي مختلف عمل

ن هاي خارجي د. بدين ترتيب، شورن يادگيري از شركت هاي عملياتي خود و يادگيري از سازمامهمترين كاري بود كه انجام ش

رداري از شركت هاي را از طريق الگوبرداري به طور همزمان آغاز نمود. خلق دانش، انتقال بهترين اقدامات داخلي شركت و الگوب

 (. Chevron Knowledge Management, 2000) ديگر ساختار سازمان يادگيرنده شورن را بنا نهاد

مر ارتباط دارد. يادگيري از خلق دانش با يادگيري از تجربيات جديد، موفقيت ها و شکست ها و رويارويي با تغييرات مست 

م ها بين وظيفه اي اهرم سازي از دانش موجود نيز از طريق انتقال بهترين اقدامات، كنفرانس ها، شبکه ها، انتشارات شركت، تي

ه هايي از عمليات، جلسات، پايگاه هاي داده، شاخص هاي عملکردي، آموزش و نمايشگاه هاي به اشتراک گذاري/كيفيت نمون

ق الگوبرداري، روش هايي است كه به يادگيري داخلي منجر مي شود. يادگيري خارجي نيز در نتيجه يادگيري از ديگران از طري

ها تحقق  ها، تحصيل و آموزش، جستجوي ادبيات موضوعي و كتاب ها و كنفرانسمقايسات رقابتي، حمايت مشتريان، بازخورد

 (. Chevron Knowledge Management, 2000مي يابد )

 

 شلمبرژرمديريت دانش در شركت 
مديريت دانش در بخش انرژي مسير درازي را پيموده و اگر به دوران پيش از مديريت دانش رفته و به روزهاي اوج سيستم 

مي باشد كه در اكتشاف  13سري بزنيم، يکي از نخستين نمونه هاي عملياتي مشاور ديپميتِر 12مبتني بر دانش يا متخصصينهاي 

نفت توسط شركت شلمبرژر مورد استفاده قرار گرفته است. نکته قابل توجه آن است كه از نظر برخي محققين، اين كار مبتني 

( كه استفاده Smith and Farquhar, 2000ريت دانش رهنمون شده است )بر هوش مصنوعي شركت شلمبرژر را به سوي مدي

از پرتال هاي مديريت دانش پروژه در پروژه هاي ميادين نفتي توسط گروه يکپارچه مديريت پروژه اين شركت نمونه اي از آن 

راكندگي جغرافيايي و متخصصاني كه مي باشد. رويکرد آنان هر دو حوزه اكتشاف و توليد را در بر گرفته و بر مشکالت ناشي از پ

براي شركت ها يا پيمانکاران مختلفي كار مي كنند تأكيد دارد. همچنين ادغام ها غالباً منجر به از دست رفتن كاركنان مجرب 

سال است. مديريت دانش شركت شلمبرژر مبتني بر يك فرهنگ  50مي شود. سن متوسط مهندسان نفت اين شركت در حدود 

سيستم كلي  6جدول (. در Etkind et al., 2003گذاري دانش است و براي اين ادعا نمونه هاي بسياري وجود دارد ) به اشتراک

  مديريت دانش اين شركت نشان داده شده است.

 
 (Etkind et al., 2003سیستم هاي مديريت دانش شلمبرژر ) -6جدول 

 عناصر سیستم مديريت دانش نوع ارتباط

 افراد، فناوري برخط CVسيستم هاي  افراد با افراد

 فناوري مخازن داده و اطالعات پروژه افراد با اطالعات

 فرايند ابتکار و راه كار ويژه اي كه هدف آن ايجاد اجتماعات اقدام است افراد با اجتماعات دانش

 افراد، فرايند، فناوري در تماس، يك مخزن دانش معتبر متعلق به شركت افراد با دانش

 افراد واحد منابع انساني افراد با يادگيري

 افراد، فناوري پرتال دانش پروژه افراد با همه چيز

 
با كليه مراحل چرخه مديريت دانش در شركت شلمبرژر مرتبط مي باشد. براي مثال پرتال  3سيستم هاي مندرج در نگاره 

، بهبود عملکرد تيمي را كه بر پروژه كار مي كرد در پي داشته مديريت پروژه مورد استفاده در يکي از پروژه هاي امريکاي جنوبي

                                                           
1 2 Expert/knowledge-based systems (KBS) 
1 3 Dipmeter Advisor 
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که پروژه براي چند ماه متوقف بود، منجر به توانمندشدن يك تيم كامالً جديد شد )ذخيره سازي ن)بکارگيري و پااليش( و بعد از آ

 پرتال براي پروژه ها ايجاد نموده است.  326و انتقال(. شلمبرژر در طول سه سال 

نيروي كار خود را از طريق ايجاد يك  هشلمبرژر مدت زمان تحويل خدمت، توسعه و پشتيباني از فناوري جديد و انگيز

شبکه يا اجتماع متمركز و دانش محور از متخصصان و مهندسان ميدان بهبود داد. شلمبرژر به هر يك از افراد اين اجتماع امکان 

بروز مسأله يا ايجاد يك سئوال به راحتي بتوانند به اطالعات موردنياز خود دست يابند. تا به هنگام  داددسترسي به اطالعات را 

براي شركت بود. همچنين مدت زمان الزم براي حل  2001ميليون دالري در سال  150نتيجه فعاليت اين اجتماع صرفه جويي 

كاهش يافت. اين تجربه به  %75اصالحات فني تا كاهش داد و زمان به روز رساني تغييرات و  %95مسائل و بررسي هاي فني تا 

شركت شلمبرژر آموخت كه اختصاص نيروي انساني كافي اين اطمينان را به همراه دارد كه ابتکارات در زمينه دانش باركاري 

 (. O'Dell, 2009روزانه كاركنان را سبك تر كرده و منجر به شناسايي و تشويق رفتارهاي مطلوب مي گردد. )

 

 پژوهش شناسيروش
براي يافتن پاسخ اين پرسش كه فرايند و مدل مناسب مديريت دانش در شركت ملي نفت ايران كدام است، ابتدا اين فرايند 

در برخي از شركت هاي مطرح و پيشرو نفتي جهان مطالعه شد و تجارب، ابزارها و عملکرد آنان در اين زمينه مورد بررسي قرار 

ن و دست اندر كاران مربوط به فعاليت هاي مديريت دانش در سطح شركت بوده كه به صورت گرفت. جامعه پژوهش خبرگا

 پراكنده و نه منسجم در زمينه مديريت دانش در حوزه كاري خود فعاليت هايي را آغاز نموده يا انجام  داده اند. 

و در نظر گرفتن تجارب شركت  پس از مطالعه كيفي و احصاي مراحل مختلف فرايند مديريت دانش از مطالعات مختلف

هاي نفتي، پرسشنامه تحقيق طراحي شده تا نظر خبرگان آشنا با صنعت نسبت به اثربخش ترين فرايند و مدل مديريت دانش 

براي شركت ملي نفت ايران بدست آيد. پرسشنامه شامل مراحل مختلف فرايند مديريت دانش بود كه از افراد خواسته شده بود 

مديريت دانش براي شركت را از ميان آنان انتخاب كرده و داليل خود را تشريح نمايند. اين مراحل از فرايند سب منا الگويتا 

مطالعات پيشين و تجارب شركت هاي نفتي بدست آمده بود. به دليل ناقص بودن توضيحات مندرج در پرسشنامه ها، پس از 

ها، با خبرگان صورت پذيرفت تا يافته هاي حاصل از تحليل پرسشنامههاي حضوري و تلفني نيز مصاحبه ،هادريافت پرسشنامه

 غناي بيشتري داشته باشد. 

به دليل آنکه تالش گرديد تا از نظر تمامي اين افراد كه با شرايط شركت ملي نفت براي اجراي مديريت دانش و انتشار 

 و پرسشنامه براي كل جامعه شناسايي شده ارسال گرديد. گيري صورت نپذيرفت گونه نمونهدانش آشنا هستند، استفاده شود هيچ

كه در مرحله اول از روش كيفي و در مرحله دوم از روش كمي استفاده  استبدين ترتيب، روش تحقيق، آميخته اكتشافي 

هاي شركتاز الگوي فرايندي مديريت دانش در ادبيات موضوعي و شده است. در روش كيفي مطالعه متن و به نوعي الگوبرداري 

هاي توصيفي مورد تجزيه و تحليل قرار هاي حاصل از پرسشنامه از طريق روشانجام شده و در روش كمي دادهمطرح نفتي دنيا 

 گرفته است. 

 

 تجزيه و تحلیل داده ها و يافته ها
ها حدود ازگشت پرسشنامهپرسشنامه برگشت شد و بدين ترتيب نرخ ب 49هاي بسيار زياد، پرسشنامه توزيع شده با پيگيري 57از 

هاي مختلف مديريت دانش ارائه شده و از افراد خواسته الگو. در پرسشنامه طراحي شده مراحل استاست كه رقم قابل قبولي  86%

تر مديريت دانش براي شركت ملي نفت ايران، با اتکاي به تجارب مديريت هاي مناسبالگوبندي شده تا ضمن انتخاب و اولويت

در شركت مدل پيشنهادي خود را نيز ارائه دهند. همچنين از آنها خواسته شد تا داليل و توضيحات خود را براي دانش خود 

ها نيز به دليل آنکه برخي افراد توضيحات انتخاب هر مدل يا احتماال مدل پيشنهادي خود بيان نمايند. پس از دريافت پرسشنامه

هاي صورت هاي حضوري استفاده گرديد تا تجزيه و تحليلتا حد امکان مصاحبهي و هاي تلفنالزم را ارائه ننمودند از مصاحبه

 گرفته، از غناي بيشتري برخوردار باشد. 
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مرحله اصلي زير به عنوان فرايند مديريت دانش مناسب براي شركت  4 است،حاصل كه برايند اطالعات گردآوري شده  الگويدر 

 ملي نفت ايران مشخص گرديد: 

  خلق دانشكسب و  .1

 دانش سازماندهي و ذخيره سازي .2

  انتقال و اشتراک دانش .3

  استفاده از دانش، اصالح و توسعه آن .4

هاي خبرگان، تطابق زيادي با وضعيت وه بر تطابق با توضيحات و اولويتبدست آمده عال الگويهمانطور كه مشخص است، 

ها در كنار مهم شمردن كليه مراحل، مرحله انتقال و مصاحبه ه شده دارد. در توضيحاتهاي نفتي مطالعمديريت دانش در شركت

ي و پيشرو، مورد تأكيد ويژه و انتشار دانش با توجه به شرايط كنوني شركت و ارتباط بسيار كم با شركت هاي بين الملل

در مديريت دانش نيز  دهندگان بود. چيزي كه مطالعات شركت هاي مطرح نفتي جهان و بررسي ابزارهاي مورد استفاده آنهاپاسخ

 فرايند مديريت دانش مطلوب را براي شركت ملي نفت ايران نشان مي دهد.  (1)آن را تأييد مي نمايد. شکل 

 

 

 

 

 

 

 
 مديريت دانش در شركت ملي نفت ايران(: مدل مناسب 1شکل )

 

بدين ترتيب بايد تالش شود تا مديريت دانش يك بخش جدانشدني فرهنگ سازمان، فرايندهاي كاري، و سيستم هاي  

اطالعاتي شود و اين نتيجه اجراي موفقيت آميز مديريت دانش خواهد بود. تاكيد نهايي نيز آن است كه مديريت دانش بايد به 

هاي كوچکي است كه منجر به ها نبايد به صورت همزمان بکار گرفته شود چرا كه نکته مهم شروع با گامشود. روشدقت انجام 

 (.Pasher and Ronen, 2011هاي اوليه شود  )موفقيت

بررسي هاي اوليه نشان مي دهد كه عمده فعاليت هاي صورت گرفته در زمينه مديريت دانش به دنبال ثبت تجارب كاركنان  

و مديران مجرب و در حال بازنشستگي بوده و اقدامي جدي در زمينه انتشار اين دانش و نيز طراحي مکانيزم هايي جهت انتقال 

و به اشتراک گذاري دانش كاركنان فعلي و در ارتباط با تجارب فعاليت ها و پروژه هاي جاري نبوده است. غالب افراد شركت 

اگرچه به داليل خاص اقتصادي و شرايط تحريم در اين سال ها شركت ملي نفت ايران كننده در اين مطالعه معتقد اند كه 

نتوانسته به فناوري هاي نوين اين صنعت دست يابد اما به دليل تالش در جهت تحقق اهداف شركت در همين شرايط، دانش، 

ملي نفت ايران محسوب شود. تجاربي تجارب و مهارت هايي در شركت شکل گرفته كه مي تواند به عنوان مزيت رقابتي شركت 

كه ممکن است به اين گستردگي در كمتر شركت جهاني باشد. ضمن آنکه در حوزه فناوري نيز بسياري از نيازمندي ها تحقق 

يافته است. نکته مهم آن است كه نسبت به اين موضوع مواظبت شود كه اين توانمندي ها با استفاده از روش هاي انتشار دانش 

 نسل هاي بعدي كاركنان شركت انتقال يافته تا از دست نرود.  ها به

خلق دانش، دهد جستجوي دانش، مطالعات انجام شده در حوزه كاربرد مديريت دانش در صنعت نفت و گاز نيز نشان مي 

هاي مختلف يك گذاري و تسهيم دانش، انتقال، انتشار و درخواست دانش و در نهايت اكتساب دانش به عنوان بخشبه اشتراک

(. اين درحالي Badpa et Al., 2018توجهي دارد )سيستم مديريت دانش نشان داده شده است كه بر عملکرد سازماني تأثير قابل

چون مههايي هاي فعال در حوزه نفت و گاز در زمينه مديريت دانش با چالششركتدهد است كه مطالعات ديگر نشان مي

گذاري دانش و فقدان فناوري اطالعات مناسب مواجه ذخيره و نگهداري دانش، به اشتراک اكتساب و توسعه اثربخش دانش،

 كسب و خلق دانش

 استفاده از دانش، اصالح و توسعه آن دانش سازماندهي و ذخیره سازي

 انتقال و اشتراك دانش
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رهبري نامناسب سازمان، (. در هر صورت پذيرش مديرت دانش و توجه به موضوعاتي همچون Al Muzahmi, 2015هستند )

گذاري دانش، فقدان اعتماد بين اشتراکهاي رسمي، درگيري ضعيف كاركنان، ترس از به فقدان اشتياق و انگيزه، فقدان آموزش

هاي مربوط به زمان و هزينه و تمايل به انجام كارها به صورت فردي در صنايع نفت و گاز مواردي است اعضاي سازمان، محدوديت

 (. Mughal and Ahmad, 2016كه به عنوان موانع استقرار مديريت دانش بيتر مورد توجه بوده است )

 

 نتیجه گیري
در شركت ملي نفت ايران به عنوان صنعتي تأثير گذار بر اقتصاد كشور كه در حال حاضر به دليل شرايط خاص حاكم، 

امکان كمتري براي استفاده از دانش و تجارب شركت هاي پيشرو نفتي جهان وجود دارد، به نظر مي رسد به نوعي فرصتي فراهم 

كه در طول سال ها توسط كاركنان و مديران، افراد در شرف بازنشستگي يا شده تا بيش از پيش دانش، تجربه و مهارت هايي 

حتي بازنشسته بدست آمده مورد بررسي قرار گيرد. بدون شك دستيابي به چنين گنجينه اي به ويژه براي نيروهاي جوان تر و 

شركت خواهد بود. از طرف ديگر نيز استمرار حفظ اين تجارب و انتشار آنان راه حل بسياري از مسائل و مشکالت پيش روي 

اگرچه افراد مختلف با درک اين ضرورت اقدام به اجراي مديريت دانش نموده اند، اما بررسي هاي اوليه نشان مي دهد كه اين 

به  اقدامات از يکپارچگي و انسجام برخوردار نبوده و هر كدام به شيوه و مدل متفاوتي انجام شده كه غالباً بر ثبت تجارب مديران،

ويژه در سال هاي پاياني خدمت آنها متمركز بوده است. به همين دليل به نظر مي رسيد كه تبيين يك مدل و فرايند مناسب 

 مديريت دانش با توجه به شرايط شركت ملي نفت ايران ضرورت داشت. 

وضعيت پذيرش و اجراي اين در اين مطالعه ابتدا مدل هاي مختلف مديريت دانش مورد بررسي قرار گرفت و در ادامه  

فرايند در برخي از شركت هاي مطرح نفتي جهان مورد مطالعه قرار گرفت. پس از آن از طريق تدوين پرسشنامه اي نظر خبرگان 

مديريت دانش شركت در خصوص فرايند مناسب مديريت دانش براي شركت دست آمد. در مصاحبه هاي تلفني و حضوري از 

دل ها و ارائه مدل هاي پيشنهادي آنان مشخص گرديد كه به غني سازي نتايج تحقيق كمك فراواني خبرگان داليل انتخاب م

دهنده افرادي بودند كه در زمينه مديريت دانش در سطح شركت مطالعه و دغدغه داشته و تجربه پياده سازي نمود. جامعه پاسخ

مشخص گرديد كه با توجه به شرايط حاكم بر شركت فرايند  بخش هايي از فرايند مديريت دانش را در شركت داشتند. در پايان

استفاده از ، انتقال و اشتراک دانشدانش،  سازماندهي و ذخيره سازي، كسب و خلق دانشمديريت دانش چهار مرحله اي شامل 

   مي تواند مدل مناسبي براي استقرار مديريت دانش در شركت ملي نفت ايران باشد. دانش، اصالح و توسعه آن
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