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دانـش كـه بهعنـوان يكـي از مزايـاي رقابتـي سـازمان درنظـر گرفتـه ميشـود نقـش بسـيار مهمـي در
ارتقـاء دانـش سـازماني ،كيفيـت تصمیمگیـری ،انجـام سـریعتر و بهتـر کارهـا ،صرفهجويـي در زمان
و هزينـه و  ...دارد .بهعلاوه تعـداد زيـادي روشهـاي مبتنـي بـر فـنآوری اطالعـات مديريـت دانش
را پشـتيباني ميكننـد .هـدف ايـن تحقيق بررسـي چرایی و نقش فـنآوری در تسـهيل مديريت دانش
در صنعـت نفـت و گاز اسـت .در تحقیـق حاضـر دالیـل نیـاز بـه مدیریـت دانـش در صنعـت نفـت و
گاز بررسـی شـده و بـا توجـه بـه ماهیت و شـرایط حاکم بر ایـن صنعت نتیجهگیری شـده کـه ارائهی
نرمافـزار خـاص ایـن حـوزه جهـت کمـک بـه یکپارچهسـازی فعالیتهـای دانشـی و اجـرای فرآینـد
مدیریـت دانش اقدام مناسـبی اسـت.
موفقيـت هـر سـازمان بسـتگی زیـادی بـه توانايـي آن در تطبیـق خـود با
تغييـرات محيـط كسـب و كار دارد .محیـط رقابتـی کسـب و کار قابـل
پیشبینـی نیسـت و پیچیدگـی و عـدم اطمینـان سـبب میشـود محیـط
مرتبـاً در حـال تغییـرباشـد .مدیریـت دانـش یکـی از منابعـی اسـت کـه
سـبب افزایـش قابلیتهـای سـازمان و موفقیـت آن خواهـد شـد .بـرای
درک مدیریـت دانـش بایـد بتـوان بیـن دانـش و اطالعـات تفـاوت قائل
شـد و ایـن دو را از یکدیگـر تفکیـک کـرد.
اهداف مدیریت دانش در سازمان بهشرح زیر است [:]4
تسـهیل در انتقـال دانـش از افـرادی کـه سـازمان را تـرک میکننـد به
افـرادی کـه جایگزیـن آنها میشـوند.
جلوگیـری از محـو حافظـهی سـازمانی بـه دالیلـی مثل بازنشسـتگی یا
از دسـت دادن کارمندان.
شناسـایی حوزههـا و منابـع حیاتـی دانـش بهگونـهای کـه سـازمان در
مـورد آنچـه میدانـد و کیفیـت و چرایـی آن آگاهـی حاصـل کنـد.
ایجـاد جعبـهی ابـزاری از روشهـا که افـراد ،گروهها و سـازمان از آن
جهـت جلوگیـری از اتلاف سـرمایههای فکری اسـتفاده میکنند.
اجرای مدیریت دانش در سازمانها مزایای زیر را در پی دارد:
افزایش انعطافپذیری و پاسخگویی به نیازهای محیط
افزایش نوآوری
بهبود تصمیمگیری
ارتقاء کیفیت محصوالت و خدمات
کاهش دوبارهکاریها و صرفهجوییهای زمانی
کاهش هزینههای سازمان و افزایش درآمد
غنیسازی مشاغل
*
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تـا زمانـی کـه ارزش و واقعیـات از داده و اطالعـات اسـتخراج نشـود
نمیتـوان آنهـا را بهعنـوان دانـش درنظـر گرفـت .در سـاختار سلسـله
مراتبـی ،دانـش در باالترین سـطح ،اطالعات در سـطح وسـط و داده در
پایینتریـن سـطح قـرار دارد.
 -1تأثیر فنآوری اطالعات بر مدیریت دانش

بیشـک نقـش فـنآوری اطالعـات در موفقیـت مدیریـت دانش بسـیار
قابلتوجـه اسـت .فـنآوری اطالعـات و سیسـتمهای اطالعاتـی در
اکتسـاب ،ذخیرهسـازی ،توزیـع و کاربرد دانش اسـتفاده میشـوند .مث ً
ال
دادهکاوی و ابزارهـای یادگیـری میتواننـد در کسـب دانـش ،انبارهـای
دانـش ،پایـگاه داده در ذخیرهسـازی دانـش ،شـبکههای داخلـی در
توزیـع دانـش و سیسـتمهای خبـره در کاربـرد دانـش مفیـد واقع شـوند.
فـنآوری اطالعـات میتوانـد بهعنـوان ابـزاری قدرتمنـد عمـل کـرده
و ابزارهـای مؤثـر و کارآمـدی بـرای تمامـی وجـوه مدیریـت دانـش
(شـامل تسـخیر ،اشـتراک و کاربرد دانـش) تأمین نمایـد .فنآوریهایی
ماننـد مدیریـت بانکهـای اطالعـات ،سیسـتمهای مدیریـت مـدارک،
اینترنـت ،موتورهـای کاوش ،سیسـتمهای پشـتیبان تصمیمگیـری،
دادهکاوی ،ذخیـرهی دادههـا ،پسـت الکترونیـک ،کنفرانـس تصویری،
تابلـوی اعالنـات ،گروههـای خبـری و تابلوهـای بحث میتوانند نقشـی
اساسـی در تسـهیل مدیریت دانش داشـته باشـند .اما فنآوری اطالعات
بهخودیخـود قلـب مدیریـت دانـش نیسـت و تنهـا نقـش پشـتیبان را در
مدیریـت دانـش ایفـا میکنـد.
از ســوی دیگــر کدگــذاری و انتقــال دانــش ،مفاهیــم جدیــدی در
مدیریــت دانــش نیســتند و در گذشــته نیــز بهدلیــل رویههــا ،گزارشهــا،
دســتورالعملها و مــواردی از ایــن دســت انجــام میشــدند .در مقابــل
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اســتفاده از فنآوریهــای اطالعاتــی مدرنــی مثــل اینترنــت ،اینترانــت،
سیســتمهای خبــره ،جســتجوگرها ،نرمافزارهــای عامــل ،فیلترهــای
داده و انبارهــای داده از مفاهیــم جدیــد مدیریــت دانــش محســوب
میشــوند .کامپیوترهــا و شــبکههای ارزان قیمــت ،زیرســاختهای
بالقــوهای بــرای اشــتراک دانــش ایجــاد کردهانــد و فرصتهــای
چشــمگیری در اختیــار مدیریــت دانــش قــرار دادهانــد [ .]8بهعــاوه
فنآوریهــای جدیــد در ف ـنآوری اطالعــات و ارتباطــات بــا معرفــی
ابزارهــای جدیــدی مثــل نقشــههای دانــش ،کاربردهایــی را پشــتیبانی
میکننــد کــه در گذشــته امکانپذیــر نبودهانــد.
هرچنـد فنآوریاطالعـات در تولیـد دانـش و نیـز مدیریـت آن
مشـارکت داشـته امـا دانـش بهطـور انحصـاری از فـنآوری اطالعـات
حاصـل نمیشـود .فنآوریاطالعـات در جمـعآوری ،تبدیـل و توزیـع
داده ،اطالعـات و دانـش نقـش کلیـدی دارد و مدیریـت دانـش از
مسـئولیتهای فـنآوری اطالعـات بـه شـمار مـیرود [.]1
بـر اسـاس تعریف زلنـی ،]24[ 2دانـش هماهنگی هدفمند فعالیتهاسـت
و نمیتـوان آنـرا از فرآینـد دانسـتن تفکیک کـرد .بنابراین افـراد ،دانش
را از طریـق تجـارب و تعامـل بـا دنیـای پیرامـون بهدسـت میآورنـد و با
درنظـر گرفتـن فـنآوری اطالعـات موجـود ،هر عنـوان ذخیره شـده در
ِ
نمایش داده باشـد نـه خود دانش.
کامپیوتـر میتوانـد داده ،اطالعـات یـا
طبـق نظـر وارد و پپـارد ]23[ 3هرچنـد مدیریـت دانش از فـنآوری بهره
میگیـرد امـا اسـتفاده از فـنآوری نبایـد گام اول در مدیریـت دانـش
باشـد .بهعبارتـی مدیریـت دانـش بایـد در ابتـدا از انسـان و فرآینـد
آغـاز گـردد و پـس از آنکـه ایـن دو جنبـه را درنظـر گرفـت ،اسـتفاده
از فـنآوری توصیـه میشـود .البتـه حتـی نقـش فـنآوری اطالعـات در
برخـی مـوارد در مدیریـت دانـش سـازمان ناچیز میشـود .در واقـع باید
بـه ایـن موضـوع توجـه کـرد کـه در بهرهگیـری از فنآوریاطالعـات
نبایـد صرفـاً قابلیتهـای فنآورانـه را درنظـر گرفـت و مـواردی مثـل
فرهنـگ سـازمانی و انگیزانندههـا نیـز بایـد مـورد توجه قـرار گیرند [.]8
صنعـت نفـت ایـران در طـول عمـر بیـش از صـد سـالهی خـود مسـائل
مختلفـی از جملـه جنـگ ،تحریـم ،کار بـا پیمانـکاران مختلـف داخلـی
و خارجـی ،ورود و خـروج نیروهـای مختلـف ،مشـکالت مالـی و  ...را
بهخـود دیـده و از هـر کـدام از آنهـا تجـارب بسـیاری آموختـه اسـت.
بیشــک اســتفاده از هــر تجربــه و درسآموختــه در پیشــرفت ایــن
صنعــت ،پیشــبرد فعالیتهــای آن و حرکتــش بهســمت تعالــی
کمــک خواهــد کــرد .از طرفــی بــا وجــود تخصصهــای گوناگــون
و پراکندگــی جغرافیایــی ذینفعــان حــوزهی نفــت و گاز (کارفرمایــان،
پیمانــکاران ،تأمینکننــدگان ،کارگــران ،کارمنــدان و  )...نیــاز بــه
بســتری یکپارچــه بــرای ثبــت ،نگهــداری و اســتفاده از ایــن تجــارب و
درسآموختههــا بســیار ضــروری بهنظــر میرســد .اگرچــه فــنآوری
اطالعــات بهتنهایــی بــرای پیادهســازی مدیریــت دانــش کافــی نیســت
امــا ابزارهایــی را مهیــا میکنــد کــه میتواننــد تــا حــد زیــادی بــه
پیادهســازی ایــن زیرســاخت کمــک نمایــد .از جملــه امکاناتــی کــه

نرمافزارهــای خــاص مدیریــت دانــش (کــه در حــال حاضــر نیــز توســط
تعــدادی از شــرکتهای داخلــی توســعه داده شــده ،مهیــا میگــردد)
میتــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره کــرد:
ایجاد محیطی جذاب و کاربرپسند برای فعالیتهای دانشی
امـکان ایجـاد جسـتجوهای پیشـرفته بـرای یافتـن اسـناد ،خبـرگان،
تخصصهـا و ...
امکان ایجاد تاالرهای گفتگو و کافههای دانشی
امکان ایجاد طرح پرسش ،گرفتن پاسخ و امتیازدهی به پاسخها
امکان تهیهی نقشههای گرافیکی و بصری از دانش
امکان تهیهی فرمها و روندهای مخصوص سازمان
امـکان ثبـت درسآموختههـا و تجـارب و ارتبـاط دادن آنهـا بـه
موضوعـات و افـراد مختلـف
امـکان ثبـت ،نگهـداری و مدیریـت اسـناد جـاری و دانـش صریـح
سـازمان
بنابرایـن بهنظـر میرسـد بـا اینکـه مدیریـت دانـش بهتنهایـی بـا نرمافزار
قابـل پیادهسـازی نیسـت امـا بهطـور یقیـن میتـوان گفـت بـه شـرط
آمادگـی سـازمان از لحـاظ فرهنگـی و داشـتن حداقـل پیشنیازهـا،
نرمافـزار نیـز ابـزاری بسـیاری مناسـب بـرای کمـک و تسـهیل فرآینـد
اسـتقرار مدیریـت دانـش اسـت.
ایـن مطلـب کـه از مـوارد مهـم و قابلگفتگـو اسـت بـه ایـن موضـوع
میپـردازد کـه آیـا میتـوان در پیادهسـازی مدیریـت دانـش از کاربـرد
فـنآوری اطالعـات صرفنظر کـرد یا خیر؟ [19و ]4آیـا فنآوری فقط
و تنهـا فقـط بخشـی معمولـی از مدیریـت دانـش اسـت؟ آیـا فـنآوری
اطالعـات بخشـی کلیـدی از مدیریـت دانـش اسـت و آیـا بـه انـدازهی
مؤلفههـای افـراد و فرآیندهـا اهمیـت دارد؟
در پاسـخ بـه ایـن سـؤاالت دیدگاههـای مختلفـی وجـود دارد .بـا وجود
اینکـه  94درصـد از شـرکتها ،مدیریـت دانـش را بهعنـوان موضوعـی
مهـم و اسـتراتژیک بـرای کسـب و کار خـود درنظـر میگیرنـد بخـش
قابلتوجهـی از پروژههـای مدیریـت دانـش با شکسـت مواجه میشـوند
[ .]11بعضـی از منابـع دیگـر میـزان شکسـت پروژههـای مدیریت دانش
را  70درصـد اعلام کردهانـد [ .]20سـؤالی بدیهـی کـه باید پاسـخ داده
شـود اینسـت کـه چگونـه این تعـداد سـازمان در مسـئلهای بدیـن مهمی
شکسـت میخورنـد؟!
موفقیـت پروژههـای مدیریـت دانـش نیازمنـد تعـادل بیـن فـنآوری،
فرآینـد ،افـراد و محتواسـت و ایـن مـوارد بایـد توسـط اسـتراتژی و
برنامهی تغییر مناسـب پشـتیبانی شـوند .شـرکتها باید درک روشـنی از
دایـرهی شـمول مدیریت دانـش و چگونگی مدیریت آن داشـته باشـند.
محققـان و فعـاالن حـوزهی مدیریـت دانـش ،دیدگاههـای مختلفـی در
خصـوص نقـش فـنآوری در ایـن حـوزه ارائـه کردهانـد .بـر اسـاس
تحقیـق داونپـورت و پروسـاک ]5[ 4فـنآوری در مقایسـه بـا مسـائل
انسـانی و سـازمانی اهمیـت کمتـری دارد.
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معمـوالً افـراد ،مدیریـت دانش را از طریـق تمرکز بر نیازهـای فنآوری
یـک پـروژه شـروع میکننـد؛ در حالـی کـه فرآینـد و افـراد مـوارد
کلیـدی هسـتند [.]10
بـر اسـاس تعریـف نمیتـوان دانش را به یـک موضوع تبدیل کـرده و از
شـخصی به شـخص دیگر انتقال داد [.]21
رنکـر و بونتـزن ]13[ 5دربـارهی ایـن مسـأله بحـث میکنند کـه مدیریت
دانـش ،افـراد را بهعنـوان مدیـران اصلـی دانـش درنظـر میگیرد تـا آنرا
بهعنـوان یکسـری از فعالیتهـا تصـور کنند و میـزان اسـتفاده از دانش
را افزایـش دهنـد؛ در حالـی کـه بعضـی دیگـر بدیـن صـورت اسـتدالل
میکننـد:
دافـی ]7[ 6بیـان میکنـد کـه فـنآوری اطالعـات نقـش خـود را در
مدیریـت ،ذخیرهسـازی و دسترسـی بـه اسـناد و بانکهـای اطالعاتـی
ایفـا مینمایـد امـا بـرای موفقیـت هـر پـروژهی مدیریـت دانـش،
متخصصـان فـنآوری اطالعـات بایـد مراقـب فرآیندهـای مختلـف و
متفـاوت مدیریت دانش باشـند .فـنآوری اطالعات وقتی بـا فرآیندهای
مدیریـت دانـش تجمیـع شـود ،در شـرکتها بهعنـوان بازیگـری اصلـی
در حـوزهی مدیریـت دانـش درنظـر گرفتـه میشـود.
استانکوسـکی و بالدانـزا ]22[ 7در چارچـوب مفهومـی کـه ارائـه کردند
بهروشـنی مشـخص نمودهانـد کـه فـنآوری بههمـراه مـواردی دیگـری
مثـل سـازمان ،رهبـری و یادگیـری ،از ارکان مدیریـت دانـش بهشـمار
میرود.
8
همچنیـن در مـدل ارائه شـده توسـط نونـاکا و تاکیوچی مسـائل مربوط
به فنآوری اطالعات بررسـی شـده و پرز بوسـتامانت  ]17[ 9فنآوری را
بهعنـوان دانشـی برای ایجـاد نیازهای بـازار درنظـر میگیرد.
رنکـر و بونتـزن [ ]13اعتقـاد دارنـد کـه فعـاالن مدیریـت دانـش بایـد
ابزارهـای آنـرا بـا دقـت زیاد تحلیـل و انتخـاب کنند تـا بتواننـد تأثیرات
مثبـت آنهـا را در اجـرای پروژههـای مدیریـت دانـش پیشبینـی نماینـد
و جهـت موفقیـت کامـل پروژههـای مدیریـت دانـش بایـد فـنآوری
اطالعـات بهعنـوان قسـمتی مهـم درنظـر گرفتـه شـود.
بیشـک فـنآوری اطالعـات نقـش بسـیار مهمـی در موفقیـت مدیریت
دانـش دارد؛ چراکـه از یکسـو بهعنـوان راهـی ارتباطـی بـرای جریـان
دانـش اسـت کـه ارتباطـات و همکاریهـای اجتماعـی را پشـتیبانی
میکنـد (انگـوک )]15[ 10و از سـوی دیگـر محققـان دانشـگاهی در
خصـوص سـرمایهگذاری عظیـم در فـنآوری اطالعـات (بهعنـوان
سـرمایه انسـانی) هشـدارهایی به مدیران دادهاند .این مسـأله ممکن است
اسـتراتژیهای مبتنـی بـر فنآوری اطالعـات حوزهی مدیریـت دانش را
بهسـمتی هدایـت کنـد که بـدون توجه به نقـش دانش ضمنـی ،دانش را
بـه اطالعـات ایسـتا و راکـد تبدیـل نماید.

 -1-2مدیریت دانش

مدیریـت دانـش در مقـاالت علمـی بـه انحـاي مختلف تعريف شـده كه
از نظـر مفهومـي در زیـر بـه چنـد نمونـه از این تعاریف اشـاره ميشـود:
در مقالـهی کواینتـاس ،لفـرر و جونـز ]16[ 11مدیریـت دانـش بهعنـوان
رهبـري تمـام دانـش موجود پیوسـته بهمنظـور یافتن نیازهـای متنوع یک
سـازمان تعریف شـده اسـت.
کولمـن ]3[ 12مدیریـت دانـش را چتـری تصـور میکند کـه مجموعه ی
وسـیعی از كاركردهـاي مسـتقل يـا پیوسـته را دربرمیگیـرد .ایـن
فعالیتهـا شـامل ایجـاد دانـش ،ارزیابـی و ارزشگـذاری دانـش و
معیارهـا ،نگاشـت دانش و اندیسگـذاری ،انتقال دانـش ،ذخیره ،توزیع
و اشـتراک اطالعـات اسـت.
گورتیـن ]6[ 13مدیریـت دانش را مجموعهی صریحـی از اصول طراحی
و بهرهبـرداری سـازمان ،فرآیندهـا ،سـاختار سـازمانی ،برنامههـای
کاربـردی و فنآوریهایـی میدانـد کـه بـه دانشـکاران کمـک میکند
تـا خالقیـت و توانایـی ایجـاد ارزش بـرای کسـب و کار را بـروز دهنـد.
در تعریفــی دیگــر رابینســون ]18[ 14مدیریــت دانــش را وســیلهای
بــرای آشکارســازی و آزادســازی انــواع مختلــف دانــش میدانــد
کــه بهعنــوان یــک دارایــی ســازمانی مطــرح میشــود .بــه اعتقــاد وی
پیادهســازی مدیریــت دانــش ،ایــن امــکان را بــه بخشهــای مختلــف
ســازمان میدهــد کــه از امکانــات و تواناییهــای ســایر بخشهــا
اســتفاده کننــد ،دانــش را بــه اشــتراک بگذارنــد و نقــاط رقابتــی
را شناســایی نماینــد تــا بهکمــک ایــن مــوارد بتواننــد بــه ســازمانی
یادگیرنــده و بــا نــگاه رو بــ ه جلــو تبدیــل شــوند.
مدیریــت دانــش ســازمانی از مهمتریــن عوامــل موفقیــت شــرکتها
در شــرایط رقابتــی و عصــر اطالعــات اســت كــه بــا تبدیــل داده بــه
اطالعــات و ســپس دانــش محقــق ميگــردد .محــور اصلــی مدیریــت
دانــش ،آزادي انديشــه اســت .بهطــور خالصــه مدیریــت دانــش یعنــی
برانگیختــن افــراد بــه تســهیم دانــش ســازمان [.]2
مؤلفههـای مدیریـت دانـش را میتـوان بهصـورت شـکل 1-بیـان کـرد.
بههـر حـال مؤلفههـای مدیریـت دانـش ،تأثیـر متفاوتـی بـر ایـن حـوزه

 -2مفاهیم و تعاریف

در ایــن بخــش برخــی از مفاهیمــی کــه در الگــو ارائــهشــده شــرح داده
میشــوند.
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دارنـد .بـر اسـاس مطالعـات انجام شـده تأثیر عامـل افراد بهمراتـب باالتر
از دو عامـل دیگـر اسـت .تأثیـر عامـل فرآینـد نیـز بیشـتر از فـنآوری
اسـت .بنابرایـن تأثیـر عامـل فنآوری از سـایر مـوارد کمتر اسـت .با این
حـال نقش فـنآوری اطالعـات در پیادهسـازی مدیریت دانـش غیرقابل
انکار اسـت.
 -2-2دانش ضمنی

دانشـی اسـت که در ذهن افراد وجود دارد و نشـاندهنده ی فرآیندهایی
ذهنـی به صورت یک واقعه ،داسـتان ،ایده ،پرسـش یا رویداد اسـت.
 -3-2دانش صریح

دانـش صریـح بهنوعـی از دانـش اشـاره دارد کـه نشـاندهندهی نتایـج
حاصـل از فعالیتهـا و فرآیندهاسـت کـه بهصـورت گـزارش ،پیشـنهاد
طـرح یـا کار جدیـدی بـه سـازمان عرضـه میشـود.
 -4-2فنآوری اطالعات

بــه مجموعــه فنآوریهایــی کــه امــکان ذخيرهســازی ،پــردازش،
ارائــه و انتقــال اطالعــات را از طريــق محيطهــای انتقــال فراهــم
میکنــد فــنآوری اطالعــات اطــاق میشــود .فــنآوری اطالعــات
و ارتباطــات بــر جايــگاه برجســتهی اطالعــات ،دســتگاههای
ذخيرهســازی و پــردازش اطالعــات و دســتگاههای انتقــال و دســتيابی
بــه اطالعــات تأکيــد دارد .ف ـنآوری اطالعــات ویژگیهــای منحصــر
بــه فــردی دارد کــه آنــرا از دیگــر فنآوریهــا و تأثیــرات آنهــا بــر
ســازمانها متمایــز کــرده اســت .بــر ایــن اســاس ،تأثیــرات ایــن
فــنآوری بــر ســازمانها همزمــان بــا ظهــور و کاربــرد آن مطــرح
شــده اســت .بعضــی از محققــان تأثیــرات ایــن فــنآوری نوپدیــد را
بــر ســازمانها (بــه ویــژه ســازمانهای بــزرگ و متوســط) بررســی و
پیشبینــی کردهانــد .از نظــر آنهــا ایــن تأثیــرات بیشــتر معطــوف بــه
مدیریــت میانــی ســازمان بــوده اســت .پیشبینــی آنهــا ایــن بــود کــه
مشــاغل مدیــران میانــی بســیار ســاختیافته اســت و مقــدار بیشــتری از
کار آنــان برنامهریــزی شــده خواهــد گردیــد .بدیــن ترتیــب تجدیــد
ســاختاری بنیادینــی در ســطح مدیریــت میانــی بهنحــوی بهوقــوع
می پیونــدد کــه انــواع ویــژهای از مشــاغل آنــان بهدلیــل نیــاز کمتــر
بــه اختیــار و مهــارت بــه ســطوح پایینتــر و تعــدادی از آنهــا نیــز بــه
ســطوح باالتــر انتقــال خواهنــد یافــت .در ســازمانهای بــزرگ نیــز
تمرکــز بیشــتری ایجــاد خواهــد شــد؛ بهنحــوی کــه مدیــران ارشــد،
نســبت بیشــتری از برنامهریــزی و دیگــر وظایــف خالقانــه را انجــام
خواهنــد داد .بــا گســترش کاربــرد ف ـنآوری اطالعــات پژوهشهــای
بیشــتری نیــز در ایــن زمینــه انجــام شــده اســت .روکارت و شــورت []19
بــا بررســی نتایــج مطالعــات انجــام شــده در زمین ـهی تأثیــر ف ـنآوری
اطالعــات بــر ســازمانها تــا اواخــر دهــهی  80میــادی بــه چهــار
دیــدگاه عمــده دســت یافتهانــد.

دیـدگاه نخسـت بر تأثیـرات این فنآوری بر سـاختار مدیریتـی ،نقشها
و فرآیندهـای داخلـی سـازمان تأکیـد دارد .تمرکز یا عدم تمرکز بیشـتر
در تصمیمگیـری ،سـطوح کمتـر مدیریـت میانـی و باالتـر و تمرکـز یـا
عـدم تمرکـز بیشـتر قـدرت مدیریتـی از جملـه ایـن مـوارد محسـوب
میشـوند.
دومیـن دیـدگاه بـر پدیـداری گروههـای کاری مسـألهمحور ،مبتنـی بـر
کار تیمـی و متغیـر بهعنـوان شـکل اصلـی سـازمانی تمرکـز دارد کـه
بـا ارتباطـات الکترونیکـی پشـتیبانی میشـوند .ایـن دیـدگاه بـر نقـش
فـنآوری اطالعـات در تأمین هماهنگـی بهتر فعالیتها بـرای گروههای
پراکنـده تأکیـد دارد.
دیــدگاه ســوم بــر ایــن اســاس اســتوار اســت کــه ســازمانهای سلســله
مراتبــی در حــال از دســت دادن یکپارچگــی خــود هســتند و مرزهــای
ســازمانی خلــل مییابنــد .ایــن موقعیــت بهدلیــل کاهــش فزاینــدهی
هزینههــای ارتباطــات الکترونیکــی و افزایــش جریانهــای اطالعــات
اســت.
دیـدگاه چهـارم دیدگاهـی فنیتـر اسـت و بـه یکپارچگی کسـب و کار
بـر اثـر یکپارچگـی دادههـا و سیسـتمها توجـه دارد .در اینجـا مفهـوم
یکپارچگـی سـازمانی بـا کاربـرد فـنآوری اطالعـات ،نتیجـهی طبیعـی
توسـعهی ارتباطـات و در دسـترس بـودن بیشـتر دادههای مشـترک تلقی
میشـود.
 -3نرمافزار مدیریت دانش در صنعت نفت

همانطـور که اشـاره شـد صنعـت نفت بهعنوان شـاهرگ حیاتـی اقتصاد
کشـور کـه در حـال حاضـر بخش عمـدهای از بـار اقتصـادی را بر دوش
دارد ،بـا توجـه بـه عناوینـی از جملـه مـوارد زیـر دربردارنـدهی دانـش،
تجربـه و درسآموختههـای فراوانی اسـت:
تجربهی کار در شرایط سخت تحریم
تجربهی کار در جنگ
تجارب حاصل از کار با پیمانکاران داخلی و خارجی مختلف
وجـود نیروهایـی بـا تخصصهـای کمیـاب در کشـور کـه تـا حـد
زیـادی در پیشـرفت صنعـت نفـت و گاز مؤثرنـد
تجربهی کاری در محیطهای سخت مختلف دریا ،بیابان و ...
تجربـهی کار در پروژههـای مختلـف کـه بـا توجه به اینکـه پروژههای
نفـت و گاز تـا حـد زیادی با چالشهـای مختلفی روبرو هسـتند ،اهمیت
و میـزان این تجارب بسـیار زیاد اسـت.
تعداد زیاد نیروهای متخصص در آستانهی بازنشستگی
وجــود ایــن تجــارب فــراوان ،درسآموختههــا و دانــش ضمنــی
و صریــح در صنعــت نفــت نیــاز بــه اســتقرار مدیریــت دانــش و
بهکارگیــری آن را دوچنــدان میکنــد .پیادهســازی مدیریــت دانــش
در صنعــت نفــت و گاز نیازمنــد زیرســاختهای الزم اســت .از جملـهی
ایــن زیرســاختها میتــوان بــه زیرســاختهای فرهنگــی ،فرآینــدی،
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ســاختاری و فنآورانــه اشــاره کــرد .زیرســاختهای فنآورانــه
شــامل بحثهــای مربــوط بــه فــنآوری اطالعــات اســت.
بـا توجـه بـه مـوارد زیـر وجـود بسـتری جامـع و یکپارچه جهـت اجرای
مدیریـت دانـش در سـازمان بسـیار ضروری اسـت:
پراکندگی جغرافیایی نیروهای فعال در صنعت نفت و گاز
وجــود فرآیندهــا و دســتورالعملهای متفــاوت در شــرکتهای
مختلــف ایــن حــوزه
پراکندگـی نیروهـای متخصص در شـرکتهای مختلـف صنعت نفت
و گاز
وجود مشکالت ،چالشها و سؤاالت مشابه برای پرسنل در شرکتهای
مختلف
نتیجهگیری

شـکی نیسـت کـه مدیریـت دانش امـری ضروری بـرای بقاء و پیشـرفت
سـازمانهای مختلـف اسـت کـه فـنآوری اطالعـات بههمـراه افـراد

و فرآینـد ایـن امـر را تحقـق میبخشـند .گرچـه فـنآوری اطالعـات
بهتنهایـی قـادر بـه اجـرای کامل مدیریت دانش نیسـت اما وجـود آن در
صورت وجود زیرسـاختها و فرهنگ سـازمانی مناسـب سـبب تسـهیل
ایـن امـر خواهد شـد.
میتــوان بــا اطمینــان گفــت کــه بــا توجــه بــه قدمــت و ماهیــت
فعالیتهــای حــوزهی نفــت و گاز (کــه ســبب جــذب و تولیــد دانــش
بســیار گرانقیمتــی بــرای کشــور میشــود) و همچنیــن درصــد زیــاد
نیروهــای در آســتانهی بازنشســتگی ،وجــود مدیریــت دانــش بــرای
ایــن صنعــت اجتنابناپذیــر اســت .امــا متأســفانه ایــن موضــوع مدتــی
طوالنــی مغفــول مانــده بــود کــه همیــن امــر ســبب از دســت رفتــن و
عــدم انتقــال دانــش از افــراد کاردان و خبــره بــه ســایر افراد شــده اســت.
نرمافزارهایـی کـه بهصـورت تخصصـی بـرای مبحـث مدیریـت دانـش
توسـعه داده شـدهاند تـا حد زیـادی میتوانند بهعنوان ابـزاری کارآمد و
مبتنـی بـر فـنآوری اطالعات ،به مشـارکت افراد در فعالیتهای دانشـی
کمـک کنند.

تجربهی کار در جنگ

موارد ایجاد کنندهی دانش و تجربه و

درسآموخته در صنعت نفت و گاز

تجربهی کار درشرایط سخت تحریم

تجارب حاصل از کار با پیمانکاران داخلی و خارجی مختلف
وجود نیروهای با تخصصهای کمیاب با تأثیر زیاد در پیشرفت
صنعت نفت و گاز
تجربهی کاری در محیطهای سخت مختلف دریا ،بیابان و ...
چالشی بودن پروژههای نفت و گاز
تعداد زیاد نیروهای متخصص در آستانهی بازنشستگی

بهدلیل:

ثبت دانش ،تجارب و درسآموختهها

پراکندگی جغرافیایی نیروها
پراکندگی نیروهای متخصص

بروزرسانی و بهکارگیری دانش ،تجارب و درسآموختهها

فرآیندها و دستورالعملهای متفاوت
وجودمشکالت،چالشهاوسؤاالت مشابه

 2فرآیند ایجاد نیاز به بستر یکپارچهی نرمافزاری برای مدیریت دانش
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