
مقدمه
بــا توجه بــه اهميت نفــت و گاز در ســبد 
انرژي و همچنين اســتناد بر تئورى نزديك شدن 
به نقطه اوج نفتي4 جهان، اســتفاده بهينه از منابع 
هيدروكربورى بســيار با اهميت است. از اين رو، 
جهت بهينه نمودن بهره وري از منابع، به كارگيرى 
سيســتم  هاي مديريتــى صحيــح و اســتفاده از 
نيروهــاى متخصص و با تجربه كامًال احســاس 
مى شود. صنعت نفت صنعتى است كه در بسيارى 
از بخش هاي آن تجربه حــرف اول را مى زند و 
بر خالف بســيارى از رشته       هاى مهندسى، اصول 
و قوانيــن حاكم بر آن به راحتي منطبق بر اصول 
تئــوري و مباني نظري نيســت. بنابراين به عنوان 
يك پارامتر تاثير گذار، مديريت دانش و ارزش 
افزوده  حاصل از اين ســرمايه از اهميت ويژه اى 

برخوردار است.
در حال حاضــر در صنعــت نفــت تغييرات 
به سرعت در بسياري از جوانب از جمله پيشرفت 
فــن آوري، ارائه روش هــاي نويــن، تجهيزات 
مدرن، بهره بــرداري از منابــع هيدروكربوري با 
شرايط حفاري سخت و توليد نامناسب و يا ادغام 

شركت هاي نفتي با يكديگر صورت مي پذيرد. 
با توجه به اين شــرايط اســتفاده از علم مديريت 
جهت انتقال دانش در تمام سطوح، به كارگيري 

تجارب عملي افراد متخصص و باتجربه و انتقال 
اطالعــات فني و غيــر فني مديريتــي كارمندان 
كامال احســاس مي گردد. در اين تحقيق ســعي 

چالش هاي پيش رو و مزاياي استفاده از قابليت هاي 
مديريت دانش محور در صنعت انرژي

بهنام ساعي1، حسين بازدار2  معاونت برنامه ريزي و نظارت بر منابع هيدروكربوري وزرات نفت
سعيده رعيت دوست3  كارشناس ارشد مركز تكنولوژي حفاري، پژوهشگاه صنعت نفت

  1    نمودار نقطه اوج نفتي (Peak Oil) چند كشور دنيا و پيش بيني توليد بعد از اين نقطه [3].
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شــده اســت ضمن ارائه تعاريف جامــع از علم 
مديريــت دانش و اجــزاي تشــكيل دهنده آن، 
مزاياي استفاده از اين علم و ضرورت استفاده از 
آن در صنعت نفت ايران مورد بررسي قرار گيرد. 
همچنين به نمونه هاي عملي در اســتفاده از انواع 
تكنيك هــاي مديريت دانش و مزاياي اســتفاده 
 BP، از آن در ديگــر شــركت هاي نفتــي مانند
Halliburton،shell و غيره اشاره شده است.

طى نيم قرن گذشته موضوع فرا رسيدن نقطه 
اوج در توليــد نفت (شــكل 1) - نقطه اي زماني 
كه ديگر افزايش توليد نفت ممكن نبوده و سطح 
توليد ثابــت مانده و يا به تدريج كاهش مي يابد- 
مسأله مورد مناظره و مباحثه صاحب نظران صنعت 
نفت بوده اســت. با توجه به اينكــه هنوز بخش 
عمد    ه اى از تقاضاى جهانى انرژى بر نفت استوار 
اســت و نيز با عنايت به پيش بينى افزايش شديد 
تقاضاى انرژى طى بيســت ســال آينده، تعيين و 
تشخيص مدت زمان استمرار در توليد نفت بسيار 

ضرورى است [2,1]. 
با وجود افزايش كاربرد منابع غير نفتى نظير 
گاز طبيعــى و منابع تجديد پذير در ســبد انرژى 
مصرفــي، هنــوز هم بخــش عمده اي از ســهم 
انرژى مــورد نياز جهــان بر نفت متكى اســت. 
اداره اطالعات انرژى در چشــم انداز بين المللى 
خود پيش بينى مى كند كه تقاضاى جهانى انرژى 
طى ســال     هاى 2006 تــا 2030 حدود 45 درصد 
افزايش خواهد يافت. اين در حالي اســت كه بر 
مبناي مطالعات انجام شده حدود 25 درصد اين 
افزايــش تقاضا بايــد از منابع نفــت تأمين گردد 
(شــكل 2 و 3). بدين ترتيب درك بهتر وضعيت 
عرضه نفت در آينده و چالش هاى مرتبط، يك 
موضوع مهم جهانى روز و يكي از مباحث عمده 
در عرصه جهان به شــمار آمــده و به عنوان يك 
نگرانــى عمده در كوتاه مدت، ميان مدت و بلند 

مدت مطرح خواهد بود[2].
با توجه به اهميت نفت و گاز در سبد انرژي 
و همچنين بر پايه تئورى نزديك شــدن به پيك 
نفتى جهان، استفاده بهينه از منابع هيدروكربورى 
بســيار ضروري اســت. جهت بهــره ورى بهينه 
از منابــع، به كارگيرى ابــزار مديريتى صحيح و 
اســتفاده از نيروى متخصص و باتجربه از اهميت 

بااليي برخوردار است. 

ازاين رو، مديريت دانش و اســتفاده ارزش 
افــزوده از اين ســرمايه بــه عنوان يــك پارامتر 
تاثيرگذار بســيار مهم اســت. با توجه به عوامل 
مختلف در از دست دادن نيروها مانند بازنشستگي 
و حوادث، يكى از مشكالت موجود در صنعت 
نفت، شناســايى، گســترش و نگهدارى مديران 
براي آينده ســازمان اســت كه به طور مشخص 
شامل افرادي مي شود كه داراى بيشترين تجربه و 
باالترين ميزان دانش در سازمان مورد نظر هستند. 
اين نيروها بدون آن كه دانش و تجربياتشان را به 
طور مســتند براى سازمان به جا گذراند، سازمان 
را تــرك مي كنند كــه در نهايــت تأثيرات غير 
قابل جبرانى بر عملكرد سازمان خواهند داشت؛ 
مگر اينكه سيســتم، راهكارهايي براى يادگيرى 
و نگهــدارى دانش كليه نيرو هــا به ويژه افراد در 
حال بازنشستگى داشته باشد. همچنين نگهدارى 
نيروهــاى كليدى و مهم كه توانايي انتقال دانش 
و تجربه خود را به طــور مؤثر به ديگر كاركنان 

دارند، تاثير زيادي در اجراى امر مذكور دارد. 
تنها گردآورى تجربيات و دانش نيروى در 
حال بازنشستگى هدف نهايى اين تحقيق نيست، 
بلكه بايــد نيروهــاى هدايتگــر و رهبري كننده 
در درون ســازمان وجود داشــته باشــند كه اين 
دانش جمع آورى شــده را به كاركنان ســازمان 
منتقل نمايند. مطلوب اين اســت كه اين نيروها، 
توســط همه نيروهاى ارشــد و كاركنانى كه در 
درون ســازمان داراى سمت هاى كليدى هستند، 

شناسايي گردند. 
اســتفاده از مديريت دانش گروهى موجود 

در يــك ســازمان نفتى، بــه مديران ارشــد اين 
توانايــى را مى دهد كــه بتوانند توانايــى و اراده 
كارمندان ســازمان در حل مشــكالت فنى و در 
رابطــه با مســايل ارتباطــى، خالقيت ها و تحت 
تأثير قرار دادن ديگر كاركنان سازمان را بسنجند 
و نيروهــاى داراي قابليــت رهبرى را شناســايى 

كنند[5].

تعريف مديريت دانش از ديدگاه هاي مختلف
تعاريف بســيار زيادى بــراى علم مديريت 
دانش ارائه شــده است. در اين ميان تعريف ارائه 
شــده توسط شــركت Halliburton به شرح 

ذيل است:
علــم مديريت دانش عبارت اســت از يك 
راهكار سيســتماتيك براى رســاندن اطالعات 
صحيح در زمان مناســب به شــخص مناســب. 
اين تعريف تقريبــاً با تعريفي كه مركز مطالعات 
بهره بردارى و توليد و كيفيت5 آمريكا ارائه مى 
دهد منطبق اســت: "علم مديريت دانش عبارت 
اســت از يــك ســرى اســتراتژى و روش براى 
توليــد، محافظت و اســتفاده از دارايي هاى يك 
ســازمان (شــامل اطالعات و افراد) و اين امكان 
را فراهم مي آورد كه دانش در زمان مناســب به 
افراد مناســب آن دانش انتقال يابد؛ در نتيجه اين 
افراد مى توانند ايــن دارايى ها (دانش ها) را براى 
توليــد ارزش افزوده بــكار گيرنــد" [5 ، 6]. به 
بيان ديگر فرآيندى اســت كه سازمان ها را يارى 
مى كند تا اطالعات مهم را يافته و پس از پيمايش 
و ســازماندهى، منتشــر كنــد. به عبــارت ديگر 
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تخصصى اســت كه بــراى فعاليت هايى از قبيل 
درك مشــكالت، آموختن پويا و تصميم گيرى 
ضرورى اســت .بنابــر تعريفى ديگــر، مديريت 
دانش فرآيندى اســت كه اطالعات ارزشــمند 
را يافتــه و آن را به دانــش الزم و ضرورى براى 
تصميم گيــرى و عمل تبديــل مى كند. مديريت 
دانش به عنــوان يك علم راهبــردى، فرآيندى 
اســت شــامل شناســايى دانش، كســب دانش، 
توسعه دانش، اشــتراك دانش، نگهدارى دانش 

و بكارگيرى آن [7] . 
بر مبناى شــكل 4 مولفه هاى مديريت دانش 

را مى توان به شرح زير توصيف نمود:
دانش به دو دســته پنهان و آشــكار تقســيم 
مى گردد. دانش مدون شــده دانش آشكار بوده 
كه به آسانى مى توان آن را به ديگران منتقل كرد. 
دانشــى كه در ذهن افراد بوده دانش پنهان است 
كــه بدون تكيه بر فرآيندهاى انتقال دانش، براى 
ديگران غير قابل دسترســى است. بيش از 80 % 
از دانش حياتى ســازمان را دانش پنهان و بدون 
ســاختار تشــكيل مى دهد. مديريت دانش محور 
به ســازمان كمــك مى كند تا از تجــارب خود 
شناخت و بينش بدست آورد و فعاليت خود را بر 
مبناي كسب ذخيره سازى و استفاده از دانش پويا 
و برنامه ريزى راهبــردى متمركز نمايد. از اين رو 
مديريت دانش محــور نه تنها از زوال دارايى هاى 
فكــرى و مغزى جلوگيرى مى كند، بلكه به طور 

مداوم بر اين ثروت مى افزايد.

اجزاى تشـكيل دهنده مديريت دانش و 
مزاياي استفاده از آن

مديريت دانش از ســه جزء اساسى تشكيل 
شده است:

(1) فرايندهــاى مديريت دانــش: مجموعه 
فرايندهــاى خلق، مشــخص نمــودن، انتخاب و 
گــردآورى، طبقه بندى، ســازماندهى و ذخيره، 
انتشــار و به اشتراك گذاشتن، دسترسى ديگران 
به دانش و اســتفاده از دانش اســت كه در توالى 

هم، چرخه مديريت دانش را تكميل مى كنند. 
(2) نيروي انســاني يــا صاحبــان دانش: از 
آنجــا كه حجم قابل توجهــى از دانش نزد افراد 
و صاحبــان دانش جديــد وجــود دارد و نيز از 
آنجا كه بكارگيــرى دانش و خلق دانش جديد 

تنها توسط انسان قابل انجام است، انسان يكى از 
اركان سيستم مديريت دانش است.

فرآيندهــاى  پياده ســازى  فــن آورى:   (3)
مديريت دانش در گروى بهره گيرى از فن آورى 
اســت. با به اشتراك گذاشــتن مى توان از انتشار 
مجلــه و روزنامه يا فن آورى اطالعات اســتفاده 

نمود.
اســتفاده از مديريت دانــش مزاياي متعدي 
به همراه دارد كه در شــكل 6 فهرست وار به آن 

اشاره گرديده است. 

مديريـت  بكارگيـري  از  نمونه هايـي 
دانـش در حـل چالش هـاي موجود در 

شركت هاي نفتي
تيم اجرايــى مى تواند در ارتباط و همكارى 
بين كاركنان كمك بسزايى به مديران نمايد. در 
اين زمينه تيم اجرايى تمام ايده ها و نظرات ارسال 
شــده در مورد ابزارهاى همكارى در سازمان را 
مورد بررســى قــرار مى دهد. دراينجــا برخي از 
موارد بكارگيري مديريت دانش در چند شركت 
معتبر و بازخورد آن آورده شــده است كه نتايج 

به دست آمده قابل تامل است.

مديـريــــت دانــش در شـــــركت 
 Halliburton

گروه هــاي   Halliburton شــركت  در 
مشاور  مانند گروه  Baroid Fluid به طور ويژه 
به يك محصــول خاص، تمركز دارند؛ مثال اين 
گروه براى پيشبرد علم مديريت دانش در سازمان 

مورد نظر و به منظور شناســايى رهبران برآمده از 
كاركنان، مورد استفاده قرار گرفته است[9]. 

اين گروه اطالعات را تنها به اطالعات فنى، 
اشخاص را تنها به كاركنان فنى و زمان را تنها به 
وقتى كه مشكلى در ســازمان ايجاد شده است، 
محدود نكرده؛ بلكه در حقيقت همكارى و سهيم 
شدن در اطالعات بين اعضاى گروه را در موارد 
 ،HSE ،جــذاب، از قبيل بحث هاى اســتراتژى
فرصت هاى شغلى موجود در سازمان، تجهيزات 
اضافى و غيره توســعه مي دهنــد كه مى تواند در 
ارتباط و همكارى بين كاركنان، كمك به سزايى 
به مديران ســازمان نمايد؛ زيــرا از مديران انتظار 
مــى رود تمام بحث هــا و همكارى هــاى منتقل 
شــده بين كاركنان را مورد بررســى قرار دهند. 
در اين باره تيم اجرايى مورد نظر تمام ســؤال ها و 
نظرات ارسال شــده در مورد ابزارهاى همكارى 
در سازمان را مورد بررسى قرار مى دهد. همچنين 
تيم مورد نظر به طور مداوم با كاركنان در تماس 

است. 
در مجمــوع، ايــن گــروه، چشــم و گوش 
مديران ســازمان خواهند بود تــا بتوانند رهبران 
برآمده از درون ســازمان را شناســايى كنند. اين 
امر باعث مىشــود كه تيم اجرايى براى مديران 
ارشد سازمان بســيار ارزشمند باشد. رهبرانى كه 
از درون ســازمان انتخاب مي شوند در كيفيت و 
ميزان كمك رســانى به ديگــر كاركنان قابليت 

بيشتري دارند.
 ســمت هاي شــركت در كار گروهى نبايد 
معيار اصلــى انتخاب كانديدها و روشــي براي 

  3    بررسي ميزان مصرف نفت در جهان
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ارزيابــى آنان در بــه كارگيرى در ســمت هاى 
سازمانى جديد باشد. ولى اگر كانديداها توانايى 
همسانى در ميزان تجارب كارى و آموزش هاي 
تخصصي را داشــته باشند، سنجيدن توانايى آنها 
در ميــزان توانايــى رهبــرى در كار  گروهى و 
همچنين شــركت آنها در كارگروهى مي تواند 
دريچه اي به ســوى ســنجش اســتعداد رهبرى 
آنها باشــد. چرا كه مشــاركت بيشــتر افراد در 
كارگروهى يكى از پارامترهاى مهم در سنجش 
توانايي هــاى آنان در امر رهبرى اســت. با توجه 
بــه نقش افراد، بعضى از خصوصيات بيان شــده 
از اهميت بيشــترى برخــوردار هســتند. به طور 
مثال، قابليت متقاعدسازى و توانايى در ارتباط با 
ديگران تأثير بيشترى در گسترش برنامه تجارى و 
بازاريابى سازمان دارد. خالقيت و طرح پرسش ها 

نيز تأثير بيشترى در حوزه تحقيق و توسعه دارد.
در طــول دوره اى كه به جايگزينى افراد در 
سمت هاى ســازمانى اختصاص داده شده است، 
فهرست تهيه شده از كانديداها براى شغل مورد 
نظر مى تواند تغييراتى داشــته باشــد كه اين امر 
وابســته به عوامل مختلفى اســت. به عنوان مثال، 
بعضى از كانديداها ممكن اســت شــغلى را در 
ســازمان قبول كرده باشــند كه فكــر مى كنند با 
اهداف آينده شــغلى آنها ســازگاري به سزايى 
دارد. بر اين اساس، فرآيند انتخاب كانديداهاى 
جديد براى شغل ها و سمت هاى سازمانى موجود 

هيچگاه پايان نمي يابد. 
كاركنان ســازمان اهداف شغلى شــان را در 
طرح و برنامه ريزى عملكرد ساليانه  خود جستجو 
مى كنند. بخشــى از اين طرح شامل اندازه گيرى 
ميزان پيشــرفت و برنامه ريزى براى موفقيت در 
يك شــغل و هدف اســت كه نياز است توسط 
كاركنان شناســايى شــده تا براى رسيدن به آن 
آماده شــوند. براى رسيدن به اين اهداف، گروه 
مشــاورهاى Baroid Fluid  امكان دسترسى 
به اهداف كلى شغل مورد نظر به ويژه رسيدن به 
ويژگى هاى آن شــغل را فراهم مى كند. آشنايى 
رهبران ســازمان با مباحث جديد فنى و غير فنى 
كه تأثير به ســزايى بر عملكرد ســازمان دارد، به 
پيشرفت كارى رهبران ياد شده كمك مي كند؛ 
همانطور كه به ديگر كاركنان سازمان كه در اين 

فرآيند شركت مي كنند، كمك خواهد كرد. 

در حالت كلى تيــم اجرايى مديريت دانش 
برتري هــاى اســتفاده از ايــن علــم را بــا ديگر 
كاركنان ســهيم مي شــود. به ويژه نتايجى كه از 
شركت در بحث هاى گروهى حاصل شده است؛ 
مانند مطالعات انجام شده بر روى موارد خاص، 
گزارش هاي ماهيانه، آموزش ها در ســازمان (از 
آمــوزش مديران گرفته تا برنامه آموزشــى ارائه 
شده براى مهندســان جديد در سازمان) اين امر 
باعث گســترش نتايج و دانش به دســت آمده از 

كار گروهى مي شود.

 BP مديريت دانش در شركت
شــركت BP يك شــركت چنــد مليتى 
تشكيل شــده از صدهزار كارمند است كه در 
صنايع نفت، گاز و توليد برق فعاليت مى كنند. 
اين شركت در بيش از 100 كشور جهان شعبه 
دارد و بيــش از 150 نوع تخصص مختلف در 
آن ديده مي شــود. رئيس شركت BP اعتقاد 
دارد به اشــتراك گذاشــتن دانش كارمندان 
BP در بهبود كارايى بسيار موثر است. بعد از 
ادغام اين شركت با شركت Amoco، نياز به 
تحريك همكارى بين تخصص هاى مختلف و 
تبادل دانش ميان كاركنان دو شركت اهميت 

يافته است.
 برخــى از روش هاى مديريت دانش اجرا 

شده در اين شركت عبارتند از :

(1) ايجاد مدل تبادل دانش با سرمايه هاى 
دانش شــركت: مدل بر مبنــاي تعادل و تبادل 
دانش كاركنان با دانش سازمانى است كه در 
تمامى فعاليت هاى مهم اجرا مى گردد. پيش از 
اجراى هر فعاليت تازه در شــركت BP افراد 
يا تيم هايى از دانش ســازمانى نهايت استفاده 
را مى كننــد. در حيــن اجــراى فعاليــت، تيم 
اجرايى عالوه بر اســتفاده از دانش ســازمانى، 
آموخته هــاى تازه خــود را نيز مستندســازى 
مى نمايد. در پايان فعاليت، تيم مجرى، دانش 
و تجربيــات خــود را كه مســتند نمــوده، در 
اختيار ســازمان قرار مى دهد [10]. مانند ايجاد 
صفحــات مرجع، كه مشــخصات كاركنان و 
متخصصان در آن ذكر شده است، يك بانك 
اطالعات قابل جستجوى اينترنتى است كه همه 
كارمندان در سطح جهان را قادر مى سازد كه 
با سرعت با متخصصان مورد نياز ارتباط برقرار 
نمايند. در واقع هــدف از ايجاد اين صفحات 
ايجاد محيطى است كه همه كارمندان بتوانند 
به سادگي با متخصص مورد نياز ارتباط برقرار 
نمــوده و در ضمــن اجــراي پروژه، سيســتم 
مديريت منابع انســانى را تكميــل  نمايند. اگر 
افراد مديريت اطالعات خود را بر عهده گيرند، 
روابط شــغلى در صورتى كه جزئيات تخصص به 
اشتراك گذاشته شود، شكوفا مى گردد. از طريق 
اين سيســتم مى توان ده ها ميليــون دالر در يك 

  4    مولفه هاي مديريت دانش
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  5    اجزاء اساسي مديريت دانش

شــركت با ابعاد BP-Amoco از طريق تلفن و 
نامه هاى الكترونيكى صرفه جويى كرد. 

(2) ايجــاد انجمن هــاى تخصصــى درون 

ســازمانى و برگزارى همايش براى تبادل دانش 
ميان افراد. 

(3) ايجاد سيستم گردآورى و اخذ دانش.

نمونه اي از مديريت دانـش در شركت شل
 در شــركت شــل و در پــروژه كار گروهــي 
مجــازي6، تمركز بــر غني ســازي ارتباطات و 
توسعه راه هاي مناسب براي به اشتراك گذاردن 
و تطابق نوآوري ها، راه حل ها و تجربيات محلي 
در ديگــر نقاط با ديدگاهي متكــي بر مديريت 
دانــش  صورت پذيرفــت. اين پــروژه با هدف 
ساختن شــبكه اي از افراد جهت تعامالت انساني 
به عنوان عامل ايجاد مزيت رقابتي ايجاد گرديد. 
افــراد با كمك مربيان از طريــق تجهيزاتي مانند 
كنفرانس ويدئويي، پست الكترونيكي، تجهيزات 
چند رســانه اي، ابزارهاي به اشتراك گذاري نرم 
افزارها، اســكنر، دوربين فيلــم، مرورگر وب و 
ifactum 7 بــا يكديگر ارتبــاط برقرار نموده 
و در حل مســائل از تجربيــات ديگران بهره مند 
مي شــدند. حاصــل اين طرح كاهــش هزينه ها، 
زمان، اشتباهات، افزايش سرعت حل مشكالت، 
رضايت كاربران، گســترش آگاهي و تجربيات 
افراد بوده اســت. اين شــركت همواره به عنوان 
يــك شــركت آمــوزش دهنــده (برگــزاري 
دوره هاي  تخصصي) مطرح بوده  اما در سالهاي 
اخير، ديدگاه خود را حين فعاليت هاي آموزشي 
خــارج از محل به يادگيري از ديگران تغيير داده 
اســت. كاركنان در زمان حاضر دقيقاً به ســراغ 
يادگيــري آن چيزي مي روند كه بــراي اجراي 
كار خود به آن نياز دارنــد و بهره وري آموزش 
بسيار باال مي ر ود و نياز در انجام كار موجب شده  
موارد يادگيري براي كاركنان مطلوب تر شــود. 
بنابر گزارش شركت شــل به جهت پياده سازي 
مديريت دانش محور در سال 2000 ميالدي 200 
ميليون دالر دراين شركت صرفه جويي گرديد. 
به طور مثال در يك مورد، تعدادي از متخصصان 
شــل براي حفاري يك چاه تكميلي در شك و 
ترديد بودند كه مشورت آنها با متخصصان ديگر 
آنها را متقاعد نمود كه نيازي به حفر چاه جديد 
نيست. صرفه جويي تخميني به دست آمده از اين 

كار12 ميليون دالر بود.[11]
Schlumberger و نفـتي  شــركـت هاي 

 Chevron - Texaco نـيـز تجربيـات و موارد 
فراوانــي از كاهش هزينه كــه در نتيجه مديريت 
دانش محور به دست آمده، ارائه مي دهند. به عنوان 
مثال شركت Texaco Chevron معتقد است    6    مزاياي مديريت دانش

ســاخت 
سازمان

بهبود چهره سازمان
دســتيابى به دانش مناســب 

توسط تيم اجرايى سازمان
به حداقل رساندن خطاها

كاهش هزينه هاى طراحى و توسعه

كاهش زمان پروژه ها و توسعه محصوالت

افزايش توان تحليلى از بازار و قدرت رقابتى

بهبود توان تصميم گيرى در سطوح مختلف سازمانى

دستيابى به يكپارچگى سازمانى در عملكرد
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كليدي تريــن پارامتر در كاهش هزينة دو ميليارد 
دالري اين شــركت، مديريت دانش محور بوده 
اســت. شــركت Schlumberger نيزگزارش 
داده است كه ســرمايه گذاري 72 ميليون دالري 
ايــن شــركت بــر روي مديريت دانــش محور، 
بازگشت سرمايه اي با نرخ بهره دهي 668 درصد 

داشته است [12].

نتيجه گيري 
در حال حاضــر در صنعت نفت نياز به وجود 
يــك مرجــع معتبــر و كامل بــراي اســتفاده از 
تجربيات افراد با تجربه و متخصص و جلوگيري 
از دوباره كاري ها مخصوصاً در موارد مشابه كامال 

احساس مي شود. 
مستند ســازي تجارب مديران پيش كسوت 
و با ســابقه از جمله راهكارهاي مناسبي است كه 
مي تواند ما را در جهت ارتقاء سطح دانش فني و 
تجربي مديران جوان فردا ياري دهد. در خصوص 
نيروي انســاني در صنعت نفت ايران دو رويكرد 
سياست گذاري شده است؛ يكي حفظ وضعيت 

موجود و ديگري حركت به سمت جذب (توسعه 
نيــروي متخصــص و توليد كننــده تكنولوژي). 
به منظور دســتيابي به اهداف برنامه پنجم توسعه 
و سند چشــم انداز بيست ســاله در بخش نفت و 
گاز، ضــروري اســت از نيروهــاي متخصص و 
مجرب اســتفاده شــود. با توجه به اين كه در اين 
فاصلــه زماني تعدادي از نيروها به صورت عادي 
و تعــدادي نيز بــه صــورت خاص(مانند ترك 
خدمــت) از چرخه فعاليت صنعــت نفت خارج 
مي شوند، بنابراين براي سامان دادن به سمت هاي 
بالتصدي در آينده صنعت نفت ملزم به آموزش 
نيروهاي مســتعد جهت جايگزيني آنها خواهيم 
بود. پيش بيني مي شــود در پنج ســال آتي براي 
حفظ وضعيت موجود به سي هزار نيروي جديد 

در صنعت نفت نياز خواهد بود.
با اصالح ساختار نيروي انساني سازمان هاي 
تابعه صنعت نفــت و همچنين جذب نيروهاي با 
ســطوح تحصيالت تكميلي كارشناسي ارشد و 
دكتري و همچنيــن ارائه آموزش هاي تخصصي 
و فوق تخصصي به كاركنان مي توان به ســمت 

ســازماني با بهره وري بيشــتر و مولــد فن آوري 
حركــت نمود. همچنين فعاليت هــاي زيادي در 
صنعت نفت تنها با ارتباط با يك فرد متخصص و 
صاحب تجربه با هزينه كمتر و سرعت بيشتر قابل 
اجرا خواهــد بود. ايجاد بانك اطالعاتي كامل و 
منسجم از افراد باتجربه و متخصص با ذكر قابليت ها 
و توانمندي هاي آنها و نحوه تماس با آنها، فراهم 
آوردن امكاناتي جهت دسترســي آسان تر به اين 
افراد مانند استفاده از فن آوري هاي چند رسانه اي 
و همچنين امكان دسترسي به مقاالت و مجالت 
روز دنيا جهت آگاهي از جديدترين فن آوري ها 
مي تواند اثربخشي بيشتري داشته باشد. همچنين 
مي تــوان از افراد با ســابقه جهت آموزش ســاير 
افراد اســتفاده نمود. ايجاد گروه هاي تخصصي، 
برگزاري جلســات تبادل نظر، ارتباط گروه ها با 
يكديگر و ايجاد محيط هايي جهت هم انديشي و 
گفتگو و باالخره به اشتراك گذاشتن اطالعات 
و تجربيات كارمندان مي تواند تاثير به ســزايي در 
ارتقاي ســازمان هاي فعال درصنعت  نفت كشور 

داشته باشد.
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6 virtual team work
iFactum 7: يك مقياســي از سيســتم 

مديريــت كاربــرد شــبكه اســت كــه 

مي تواند از نظر اقتصادي نيازمندي هاي 
شــغلي منحصر به فرد مشــتري را در 

فضاي شبكه و سيستم بهبود بخشد.

       پانويس ها

سرفصل ويژه
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