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 چکیده8
شود که منطق ایجاد آن، ایجاد اثرات  شبکه دانش یکی از راهکارهاي نوین مدیریت دانش محسوب می

هاي دانشی شرکتهاي هم پیمان است.  از طریق ترکیب موثر منابع انسانی دانشکار و پایگاهافزایی  هم
هاي  هاي ساختاري بوده و ذینفعان مختلف با دیدگاه امروزه مواجهه با مسائلی که داراي پیچیدگی

 هاي نرم خصوصاً در حل مسائل مدیریتی متفاوتی نسبت به آن دارند، موجب افزایش بکارگیري سیستم
هاي موجود در این روش شناسی و به منظور ارتقاء کیفیت  گشته است. از سوي دیگر بدلیل محدودیت

اي براي بهره گیري از ابزار نگاشت شناختی ایجاد نموده است. در این  در یک پژوهش کیفی، انگیزه
امل تشکیل هاي نرم، ابعاد و عو شناسی سیستم گیري ترکیبی از نگاشت شناختی و روش تحقیق با بهره

هاي موجود در این مدل  دهنده مسأله تحقیق مورد بررسی قرار گرفته و با بهره گیري از تکنیک
هاي مختلف و تشکیل  ترکیبی، امکان ترکیب نظرات خبرگان مختلف و حصول اجماع نظر میان نگرش

ه نقشه شناختی گروهی فراهم شده است. نتایج تحقیق حاضر نشان داده است که الگوي توسع
هاي پژوهشی صنعت نفت داراي ابعاد سه بعدي شامل ساختار شبکه دانش،  هاي دانش در هاب شبکه

 .باشد محتواي شبکه دانش و زمینه شبکه دانش می
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 مقدمه

 در که رسمی نشان داده است ساختارهايت یریج مطالعات سازمان و مدیامروزه نتا
 راها  سازمان در دانش واقعیهاي  جریان کل قطعاً یابد، می نمود سازمانی نمودارهاي

 در. دارند حیاتی نقشها  فعالیت انجام در غیررسمیهاي  شبکه و دهد نمی نشان
 به را ارشد مدیران از بسیاري توجهها  سازمان در غیررسمیهاي  شبکه اخیرهاي  سال
 یتوسط منابع انسانها  فعالیت از بسیاري که اند شده آگاهها  سازمان. اند کرده جلب خود

 از بسیاري این، وجود با. شود می انجامها  شبکه این طریق از و همکارانه صورت به
 غیرقابل راها  آن زیرا ندارند، اطالع غیررسمیهاي  شبکه این مدیریت نحوه ازها  سازمان
 .اند یافته کنترل غیرقابل و مشاهده

دانسته  دانش خلق فرایند درك در کلیدي عامل یک عنوان به راها  شبکه محققان، 
 خلق که کردند اظهار (Hildreth and Kimble, 2004) کیمبل و هیلدرت مثال براي. اند

 دو این میان مثبت ارتباط و هستند مربوط هم به نشدنی جدا طور به شبکه و دانش
 کرد می تالش که داد توسعه را پایه مفهومی مدل یک نیلسون همچنین. دارد وجود
 ارتباطات در بود معتقد او. کند تشریح جدید دانش خلق فرایند در را ارتباطات نقش

1شده يدانش جاساز" مفهوم از آن بیان براي که گرفته جا دانشی شبکه، در موجود
" 

 (Hung, 200) .کرد  استفاده
 به است؛ دانش در افزایی هم کننده ز بیانین ینه منابع انسانیزم در مفهوم این 

 از باالتر که شود می دانشی ایجاد به منجر مختلف افراد بین دانش اشتراك دیگر عبارت
 را دانش خلق شبکه، در افراد میان ارتباطات بنابراین،. است فرد هر دانش مجموع
 است، شده گرفته جا شبکه در موجود ارتباطات در دانش که آنجا از. کند می تسهیل
 جا شبکه در که دانشی مقدار باشد، بیشتر شبکه چگالی و باشد قویتر ارتباطات هرچه
 سازمان را یمنابع انسان همکاري شانسها  شبکه همچنین. است بیشتر شده گرفته
 و مختلف ذهنی مدلهاي ادغام و اشتراك باعث که (Jyrama. 2005) کنند می فراهم
  شود. می تجارب مختلفهاي  حوزه از مرتبطهاي  تئوري

 دانش، بودن ضمنی ماهیت دلیل به که دارد اشاره موضوع این به پیشین تحقیقات 
 دانش. دارد یمنابع انسان تعامالت و اجتماعی فرایندهاي به نیاز اغلب دانش اشتراك

 طریق از غیرمستقیم طور به اشتراك هنگام و شود می کدبندي آسانی به صریح

                                                      
1. Knowledge Embeddedness 
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 دانش اشتراك ولی یابد؛ می انتقال) الکترونیکی پست مثال براي( مختلفهاي  تکنولوژي
 بیشتر یا نفر دو میان تعامل و رسمی غیرهاي  شبکه طریق از و است پیچیده ضمنی
 پذیري دسترس بلکه دهند می نشان را اعضا میان ارتباط تنها نهها  شبکه. یابد می انتقال

 هایی اجتماع توسعه براي بنابراین. دهند می نشان نیز را شبکه در دانش منابع تبادل و
 هستند، کلیدي دانش اشتراك و خلق فرایند براي اي شبکههاي  همکاري آن در که

 .است شده تبدیل سازمانی مهم موضوع یک به دانشهاي  شبکه مطالعه
هاي  مناسب جهت توسعه شبکه ين است که الگویق حاضر ایتحق یمسئله اصل 

باشد؟  یی میچه ابعاد و مولفه ها يران دارایا یاسالم يدر صنعت نفت جمهور 1دانش

و   2نرمهاي  ستمیسشناسی  ب روشیق از ترکین تحقین مسئله در ایبه ا ییپاسخگو يبرا

صنعت نفت  ین با توجه به گستردگیاستفاده شده است. همچن 3یابزار نقشه شناخت

استفاده شده  يمورد کاو يق از استراتژیدر قلمرو تحقشتر یکشور و به منظور تمرکز ب
شامل پژوهشگاه صنعت  وزارت نفت ( يهاب پژوهش و فناورن اساس سه یاست. بر هم

نفت، موسسه مطالعات بین المللی انرژي و دانشگاه صنعت نفت) به عنوان مورد مطالعه 
ن است یانتخاب ا دانش در آنها مطالعه شده است. علت يانتخاب شده اند و شبکه ساز

باشند و خصوصاً  می محل انباشت دانش کل صنعت نفت يپژوهش و فناورهاي  که هاب
انجام شده براي کل هاي  هاب جامعیت علمی فنی و راهبردي و نظري پژوهش 3این 

 باشند. می صنعت نفت را دارا

 دانش در صنعت نفت: يضرورت شبکه ساز

 دانش، از گیري بهره با آن، ي تابعههاي  شرکت و ایران اسالمی جمهوري نفت وزارت
 گاز، نفت، از اعم مختلفهاي  رشته متخصصان از اي گسترده طیف تجربه و تخصص

 و اطالعات فناوري مدیریت، حفاري، نفتی،هاي  فرآورده پخش و پاالیش پتروشیمی،
 انجام به مشغول برداري بهره و انتقال استخراج، اکتشاف، مختلفهاي  بخش در و غیره،
. باشند می کشور نفت صنعت با ارتباط در متنوع بسیار موضوعات با متعدديهاي  پروژه

 با دانش از عظیمی حجم ،)ها فعالیت گستردگی دلیل به ویژه به(ها  شرکت این در
 و اسناد قالب در دانش این از قسمتی که شود می تولید مختلفهاي  پروژه اجراي

                                                      
1. Knowledge networks 

2. Soft Systems Methodology (SSM) 

3. Cognitive Maps (CM) 



 

 پژوهشی مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت -فصلنامه علمی

 

 1393/ تابستان 20سال ششم/ شماره           

184 

 نیز آن از قسمتی و گردد می ثبت غیره وها  دستورالعمل افزارها، نرم ها، گزارش مدارك،
 ذهن در غیره وها  بینش ها، مهارت روابط، تجربیات، قالب در و بوده ملموس نا صورت به

 عدم. یابند می مجدد گیري کار به و انتقال براي اندکی احتمال و مانده پنهان افراد
 موجود دانشیهاي  سرمایه وها  فعالیت در شده تولید دانش مجدد کارگیري به و تسهیم

هاي  سرمایه و ساختاريهاي  سرمایه انسانی؛هاي  سرمایه شامل( نفت صنعت در
 صنعت این در وري بهره عدم ي دهنده نشان وها  هزینه دادن هدر حقیقت در ،)ارتباطی

 نفت صنعت در موجود دانش از مهمی بخش که آنجا از دیگر، سوي از. باشد می
 از افراد این خروج با است، پنهان افراد ذهن در فکري سرمایه صورت به و بوده ناملموس

 صنعت این از نیزها  دانش این عمالً...) و تعدیل انتقال، بازنشستگی، دلیل به( صنعت
 نفت صنعت براي را هایی نگرانی اکنون هم که مقوالتی جمله از لذا. شود می  خارج
 با صنعت این خبره کارشناسان و مدیران دانش و تجربه رفتن دست از است نموده ایجاد
 .باشد می خودهاي  فعالیت در شده تولیدهاي  دانش گذاري اشتراك به عدم و آنان خروج

 عدم دارد، وجود کشور نفت صنعت در اکنون هم که یاساس مسأله نهیزم نیهم در 
هاي  بخش نیب دانش گذاري اشتراك به و مناسب یدانش و یاطالعات ارتباطات وجود

 که ستیحال در نیا. باشد می مشابه تیمامور با تابعههاي  شرکت یحت و مختلف
 کل قطعاً یابد، می نمود سازمانی نمودارهاي در که نفت صنعت رسمی ساختارهاي

 انجام در غیررسمیهاي  شبکه و دهد نمی نشان را صنعت در دانش واقعیهاي  جریان
 . دارند حیاتی نقشها  دانش انتقال وها  فعالیت

 باید دانش مدیریتهاي  استراتژي وها  سیستم و است آن کاربرد به دانش ارزش 
 مسأله و چالش نیمهمتر وجود نیا با. کنند تسهیل آن، کاربرد محل به را دانش جریان

 تیریمد ستمیس در تیعضو به سازمان افراد بیترغ دارد وجود دانش تیریمد در که يا
هاي  سازمان در شده انجام مطالعات. باشد می شانیها دانش گذاشتن اشتراك به و دانش

 چالش نیبزرگتر که شود می دیتاک و گذارد می صحه کشور در موضوع نیا بر زین یرانیا
 افراد اغلب نییپا لیتما و یفرهنگ يا نهیزم عوامل دانش تیریمدهاي  ستمیس تیموفق

 اساس بر. باشد می شانیها دانش يگذار اشتراك به و مستندکردن يبراها  سازمان
 کشور نفت صنعت در مسأله نیا  )1391، يدیو رش یین (توالیمحقق نیشیپ قاتیتحق

 نیتر اثربخش و نیکارآمدتر یدانشهاي  شبکه انیم نیا در. باشد می یاتیح و مهم زین
 و افراد انیم دانش يگذار اشتراك به منظور به که است دانش تیریمد يبرا راهکار

ران یا نفت صنعت موجود مسائل مهمترین .شود می یطراح  مختلف یدانشهاي  گاهیپا
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 باشد: می ریبه شرح ز دانشهاي  شبکه توسعه و دانش کردن تیریمد نهیزم در
ت یاست اما سطح فعال یک صنعت ملّیران یصنعت نفت در کشور ارقابت جهانی: ) 1 

جهت حضور در بازار رقابت ن منظور یباشد. به هم ی مین المللیآن ب یو بازار رقابت
ن یاتجارب و دانش خبرگان ن یهمچننفت و  صنعتهاي  جهانی باید از تمامی پتانسیل

 ت دادن بهیعدم اولومتاسفانه به دلیل  هم اکنون  اما .استفاده الزم را نمود صنعت
این توانایی سلب  ،وري بهرهو  ییش کارایافزاابزارهاي نوین مدیریتی در  ریکاربرد و تاث

و پیشرو در جهانی سازي صنایع  عیصنانفت به عنوان یکی از  صنعتشده است. جایگاه 
که این سازمان، به عنوان یکی از اولین  ه است، موجب گردیدیایران يسازمانها
جاد یت کردن دانش و ایریمد يبرا ییجار راه کارهایموضوع اایرانی، هاي  سازمان

 .را مورد توجه قرار دهد نشداهاي  شبکه
بعد نظارتی شتر یب که دارد، یبا احساس مسئولیت یستیصنعت نفت کشور با یاز طرف 

خود را افزایش داده تا حجم بوروکراسی کم شده و بازدهی و توان مدیریتی باال رود. به 
را با زی ،عالوه باید بقاي مبتنی بر توسعه را به عنوان اولویت سیاست خود انتخاب نماید

اولویت یافتن سیاست تولید ثروت مبتنی بر تکنولوژي اطالعات، ضریب فاصله کشورها 
شود. بنابراین توسعه و پیشرفت نه یک سیاست از روي انتخاب که  بیش از پیش می

زیرا با تغییر و تحوالت بسیار زیادي که در عرصه جهانی  ،باشد سیاستی از روي الزام می
المللی نیز در راستاي توسعه و پیشرفت  در بازارهاي بین صنعتدهد، بقاي این  رخ می

 .آن رقم خواهد خورد
توسط مسئوالن وزارت نفت هرم نیروي انسانی: بر اساس آمار منتشر شده ) 2 

ل مختلف از جمله عدم ی) بنا بر دال1390ت وزارت نفت، یریرکل توسعه مدی(گزارش مد
ن یانگیدر وزارت نفت، هم اکنون م یشمس 70ل دهه ید در اوایجد يروهایاستخدام ن

تا پنج سال صنعت نفت   باشد و می سال 50 يران ارشد صنعت نفت کشور باالیسن مد
و  کارشناسان باتجربه خود خواهد بودران و یمدآینده شاهد بازنشستگی جمع عظیمی از 

ود شان و نسل قبل کارمندان بوجیان ایحدوداً ده ساله م یو تجرب یک شکاف دانشی
 . خواهد آمد

هاي  دهد بخش اعظم سرمایه می مطالعات در ایران نشان است که ین در حالیا 
در مستندات کاغذي و الکترونیک موجود نبوده و تنها در اذهان ها  دانشی سازمان

. از سویی دیگر، طبق آخرین تحقیقات )1388، ی(نظافت خبرگان سازمانی مستتر است
کند. این  می ر دو هفته، حداقل یک آموزه ارزشمند خلقهر دانشکار، به طور متوسط ه
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اگر به سرعت استخراج و بازیابی نگردد روز به روز کمرنگ تر گردیده و پس از ها  آموزه
 مسائل. با وجود  (Hislop, 2010)سه سال حتی از یاد خود شخص نیز خواهد رفت

با  توانند می که هستنددر صنعت نفت رت دانش یمدهاي  ستمین سیامطرح شده فوق، 
ن به اشتراك یهمچن و ،گذشته و حالدر تجربیات مدیران و کارشناسان و ها  دانشثبت 
گر کارکنان و یدبه دانش، هاي  ق شبکهیاز طرتجربیات ها  دانشانتقال این  و يگذار

جدیداالستخدام، امکان ابقاي دانش و حفظ حافظه سازمانی و همچنین  يروهاین
 .دورنفراهم آرا مورد نیاز هاي  رب در موقعیتاستفاده از این تجا

از  رانیا یاسالم يصنعت نفت جمهورهاي مختلف:  عدم تعادل اطالعات در بخش )3 
متعددي تشکیل شده که پراکندگی جغرافیایی زیادي در سطح کشور دارند هاي  شرکت

 همف شده (که بعضاً مشابه یتعرهاي  تیبر اساس مامورها  و هر یک از این شرکت
 دانش يبه اشتراك گذارکنند. لذا  می بطور مستقل تصمیم گیري و عملباشند)  می
و ها  و افزایش کارایی و اثربخشی در تصمیم گیريها  تواند موجب کاهش دوباره کاري می

 .گرددصنعت نفت تابعه هاي  در کلیه شرکتها  عملیات
) یصفر (امکان سنج ج مطالعات فازی: بر اساس نتایکپارچگین بودن سطح یی) پا4 

ران که توسط شرکت ینفت ا یشرکت ملّهاي  و روشها  ستمیپروژه اصالح ساختار، س
وزارت نفت در موسسه مطالعات بین المللی انرژي  Bain & Company ییایتالیمشاور ا

 یکپارچگینفت موضوع  یشرکت ملّ ين چالش ساختاریانجام شده است، مهمتر
 که ییاز راهکارها یکیباشد.  می نفت در سرتاسر کشورم و گسترده صنعت یمجموعه عظ

هاي  و توسعه شبکه ینفت کمک کند، طراح یدر شرکت مل یکپارچگیجاد یتواند به ا می
 باشد.  می ن شرکتیدر ا یدانش
خلق ارزش افزوده: بر اساس نتایج مطالعات انجام شده در پروژه اصالح ساختار  )5 

انجام شده است؛  Bain & Company ییایتالیا شرکت ملی نفت که توسط شرکت
تواند براي شرکت  می مدیریتی مهم است کهن ینوهاي  مدیریت دانش یکی از سیستم

 .نماید افزوده ملی نفت ایجاد ارزش
ساختاري هاي  استانداردسازي بهترین تجربه ها: ضرورت به اشتراك گذاري دانش )6 

1هاي ن تجربهنماید تا بهتری می در شرکت ملی نفت ایجاب
مربوط به فرایندهاي انجام  

2کار
 .و قوانین و مقررات استانداردسازي گردد  

                                                      
1 Best Practice 

2 Procedure 
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ش از یل سابقه بیدانش: صنعت نفت به دل يبه اشتراك گذار یجاد بستر بومی) ا7 

 يدارد، داراها  گر بخشیکه نسبت به د یو اعتبار خاصها  یژگیسال در کشور و و 105

ک یکار در  يبرا ییزه باالیباشد که انگ ي میادیخبره و دانشکاران ز یه انسانیسرما

 يبرا یرنده دارند. عدم وجود بستر بومیادگی یجاد سازمانیدانش محور و ا يط کاریمح

شود که توسعه  می ز آنهایت و انگیدانش موجب کاهش رضا ين امر و به اشتراك گذاریا

ارتقاي ن مسأله را پاسخگو باشد و موجب یا يادیتوانند تا حدود ز می دانشهاي  شبکه

 صنعت نفت گردد.  فرهنگ دانش محوري و نوآوري در

ت دانش یریت دانش: بر اساس گزارش گروه مدیریمد يره ایجز ياده سازی) پ8 

ت به ی، با عنا1390سال  يوزارت نفت در ابتدا يانرژ ین المللیموسسه مطالعات ب

هاي  ران بخشیدانش در صنعت نفت توسط مدت یریمد يریاحساس ضرورت به کارگ

 یینه هایتابعه صنعت نفت به صرف هزهاي  از شرکت یر برخیچند سال اخ یمختلف، ط

ت دانش به صورت مستقل و یریمد ينرم افزارهاي  ستمیس يو راه انداز یاقدام به طراح

فاز صفر نموده اند. همچنین بر اساس آمار منتشر شده در مطالعات مقدماتی  يره ایجز

فعالیت پژوهشی (شامل پروژه  188مدیریت دانش صنعت نفت، تا کنون بیش از 

) مستقل در زمینه مدیریت دانش در وزارت نفت یان نامه و مقاله علمی، پایپژوهش

ن اقدامات اگرچه به ی). ا1391، يانرژ ین المللیشده است (موسسه مطالعات ب ییشناسا

داشته باشد، اما با  یتواند اثرات مثبت می تابعهو تنها در همان شرکت  یصورت مقطع

در صنعت  یکل يک الگویدر قالب ها  ستمین سیکه ا یدر صورت يکالن و راهبرد ینگاه

جاد هم یتوانند موجب ا می گر مرتبط باشند،یکدیف شوند و به صورت شبکه با ینفت تعر

 در کل صنعت نفت گردند.  يو ارتقاء بهره ور ییافزا

وزارت نفت،  يموارد ذکر شده، هم اکنون توسط معاونت پژوهش و فناورعالوه بر  

صنعت  يپژوهش و فناورهاي  و پروژهها  ت دانش طرحیریمد"با عنوان  یدستورالعمل

د بر یصنعت نفت با تاک یدانشهاي  آن توسعه شبکه یابالغ شده که هدف اصل "نفت 

پژوهش در  ينظام جامع راهبراز  ین دستورالعمل بخشیع و انباشت دانش است. ایتجم

ع دانش و یتجمهاي  ک شامل هابیان سطح یآن نقش مجر یصنعت نفت است و ط

م ین دستورالعمل، تسهیا يدیکل ياز محورها یکیمشخص شده است.  يمراکز فناور

و  یخلق دانش همراه با کاربرد و توسعه افقهاي  جاد فرصتیو ا یسازمانهاي  دانش

ق حاضر ین راستا تحقیباشد. در هم می صنعت نفتهاي  پروژهو ها  دانش طرح  يعمود

دانش در صنعت نفت و هاي  توسعه شبکه يبرا یمناسب یبوم يالگو یبا هدف طراح
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 اد شده انجام شده است.ی يمحورها ینیتحقق ع

 قیتحق يات نظریادب

 جادیمنطق اکه  شود می دانش محسوب تیریمدن ینو ياز راهکارها یکیشبکه دانش 

دانش هاي  گاهیپاخبره و  یمنابع انسانموثر  بیترک قیاز طر ییاثرات هم افزا جادیا ،آن

مرتبط هاي  دانش شرکتهاي  گاهیرود پا می انتظار جهیاست. درنت مانیهم پ يشرکتها

راهکارها را مبادله نموده و  نیبه طور همزمان بهترها  شرکت رایز ابدیگسترش 

در  لیموجب تسه تینها خواهند نمود که در جادیا دیجد نشبر دا یمبتنهاي  تیقابل

  . (Johnson, 2009) خواهد شد يامور روزمره کار

 ارتباط جادیا ابزار دانشهاي  شبکه ،یعلم معتبر منابع در موجود فیتعار اساس بر 

 یهدف به یابیدست يبرا دانش تبادل منظور به شرکت درون متخصصان و خبرگان نیب

 بر شتریب دانش خلق عوض در دانشهاي  شبکه مفهوم). Enkel, 2005( باشد می خاص

 دارد دیتاک یخارج منابع یکپارچگی و سازمان درون دانش اشتراك

)Enkel,2005;Seufert et al., 1999 .(ای مرکز کی وجود ضرورت به پاسخ دانش شبکه 

 چه و دانند می را ییزهایچ چه یکسان چه نکهیا دانستن يبرا است یانسان قطب

 که است يابزار دانش شبکه). Earl, 2001( است شده آموخته سازمان در ییزهایچ

 سازمان ها، شبکه که یزمان از). Johnson,2009(شود  می خلق و منتشر دانش آن توسط

 منبع عنوان به آوردند فراهم را يفناور و  منابع دانش، به یدسترس تیقابل با ییها

 ).Inkpen and Tsang, 2005(اند شده شناخته یرقابت يدستاوردها به دنیرس يدیکل

 ،يشده اند، دانش ثبت، کدگذار یسازمانده يکه به صورت شبکه ا ییها در شرکت 

ابد و یان یجر یمختلف يشود تا در کل سازمان جهت کاربردها می يو طبقه بند رهیذخ

و  يتبادل دانش فرد يراهکار مناسب برا کیدانش  شبکه .ردیمورد استفاده قرار گ

هاي  در بخش یدانش گروههاي  شبکه جادیمنظور ا نیشود. بد می محسوب یگروه

 و تبادل اطالعات باشد. یدر دسترس لیتسه يراهکار مناسب برا کیتواند  می مختلف

 تیقابل ،یتیمل چند يشرکتها وجود عمده لیدل که باورند نیاز افراد برا ياریبس 

یسازمان نیب طیمح در اثربخش طور به ازدانش استفاده و انتقال
1

 چند يسازمانها. است 

 منابع رایز کنند یم دایپ یابیدست دانش به يا شبکه روش به ،یکنون برجسته یتیمل

                                                      
1. intra- corporate 
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 آن در شرکت که یارتباطات شبکه در و آنها شرکت از خارج غالباً یرقابت يتهایمز
 .شود می افتی است، شده نهینهاد

 قیتحقشناسی  روش

ی شیمایداده ها، پ يو از نظر جمع آور ينوع هدف، کاربردپژوهش حاضر از نظر 

ک ی یق حاضر به منظور طراحیکند. در تحق می استفاده 1ییباشد و از منطق استقرا می

دانش صنعت نفت هاي  و عوامل اثرگذار در شبکهها  نه مولفهیخاص در زم يشبکه ا
نرم استفاده شده هاي  ستمیب آن با سیو ترک ینگاشت شناخت یفیران، از روش کیا

 رانیمد شامل قیتحق يآمار ، جامعهین منظور جهت انجام نگاشت شناختیاست. به هم
 يفناور و پژوهش معاونت و نفت صنعت يفناور و پژوهشهاي  هاب خبرگان و ارشد

 نفت وزارت يفناور و پژوهش جامع نظام به نسبت که در نظر گرفته شد نفت وزارت
نفر از خبرگان به  7با  یعمقهاي  ن اساس مصاحبهیر همباشند. ب داشته کامل اشراف

هاي  شان نقشهیه ایکل يط فوق الذکر انجام شد و برایبا شرا یقضاوت يریصورت نمونه  گ
 ل داده شد.یتشک یشناخت

 دانشهاي  توسعه شبکه يالگو یطراح يبرا ینگاشت شناخت يریبکارگ

تحت عنوان نگاشت  یفیق کین تحقینوهاي  از روش یکی يرین بخش با بکارگیدر ا

توسعه  يم تا الگوینرم، برآنهاي  ستمیسشناسی  ب آن با روشیو ترک 2یشناخت

 م.  یینما یران طراحیصنعت نفت ا يدانش را براهاي  شبکه

ک مسئله یک فرد در مورد یفه نگاشت تفکر یوظ يبه معنا یمضمون نگاشت شناخت 

است که از  يافکار در مورد مسئله اش یز نماین 3یباشد. نقشه شناخت می ا مشکلی

 يشناخت براهاي  شود. بر اساس مطالعات انجام شده، نقشه می ند نگاشت حاصلیفرا

هاي  با عنوان نقشه (Tolman, 1948) در مقاله تولمن يالدیم 1948ن بار در سال یاول

در  یبعنوان مدلها  ن نقشهیمطرح شده است. تولمن از اها  و انسانها  شناخت در موش

 استفاده کرده است. یروانشناس

                                                      
1. Induction 

2. Cognitive mapping 

3. Cognitive map 
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جهت هاي  از گراف یمتصل به هم (نوع خاصهاي  کانیو پها  از گره يشبکه اها  نقشه 

 کان نشان دهنده علت آن تفکریکه جهت پ يبه گونه ا (Harary, 1972)باشند  می )1دار

2یسببهاي  نقشه"به عنوان  یشناختهاي  اوقات نقشه ین برخیباشد. بنابرا می
ز ین "

از افرد ساخته شده باشند؛ در  یکه توسط گروه یشوند، به خصوص هنگام می شناخته
 یشناختهاي  توان ادعا کرد که تنها با شناخت هر فرد مرتبط اند. نقشه یجه نمینت

مصاحبه  یذهن يایش دنین هدف آنها نمایشوند، بنابرا می استخراجها  معموالً از مصاحبه
 شونده است.

ر (که توسط یتاث يا نمودارهایو  "کانیحرف و پ" يخت صرفاً نمودارهاشناهاي  نقشه 
ستند. ین يمغز-/ نقشه یذهن-ا نقشهیشوند) و  می بکار بردهها  ستیکینامیستم دیس

ر به عنوان راهنما در یتاث ينمودارها یاغلب منجر به گسترش آت یند نگاشت شناختیفرا
 شود. می ستمیس ییایپو يه سازیمدل کردن شب

جهت  ياست که شامل قواعد یرسم يک مدلسازیک تکنی ینگاشت شناخت 
 یمفهوم ياز تئور یشناختهاي  نقشه یه رسمیباشد. پا می گسترش و توسعه خود

انسانها از  يمعناساز یرد که هدف آن درك چگونگیگ می ، نشأت(Kelly, 1955) 3يفرد

ت و یریمد يتمرکز بر رون یباشد. ا می ت و کنترل آنیریرامون خود، با مدیپ يایدن
 ات ارزشیق در عملیتحقهاي  تیدر فعال یشناختهاي  است که به نقشه يزیکنترل چ

را جهت  یت، نگاشت شناختیحل مسئله و فعال ين تمرکز بر رویدهد. همچن می
 سازد.  می ممکن راه کارها، مناسبهاي  نهیاز گز يو پرده بردار "مسئله يساختار ساز"

مختلف هاي  در علوم و رشته ینگاشت شناخت يبرا یمختلفهاي  روش یبه طور کل 
 ینگاشت شناخت (Carley, 1997) یمورد استفاده قرار گرفته است. بر طبق گفته کارل

که متون  یکند. هنگام می بیگر ترکیکدیرا با  5و نگاشت روشمند 4ل محتوایعوامل تحل

ن خواهد ییشوند، محقق تع می دهیر کشیبه تصو یشناختهاي  و عبارات در قالب نقشه
ز یم را نیان آن مفاهیل محتوا) و ارتباطات میوجود دارد (تحل یمیکرد که چه مفاه

 استخراج خواهد کرد (نگاشت روشمند).

                                                      
1. Directed graph 

2. Cause maps 

3. Personal Construct Theory 

4. Content analysis 

5. Procedural mapping 
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ت یریو مد یتوسط صاحبنظران علوم اجتماع یدر مجموع سه روش نگاشت شناخت 

 Siau) 3ییو نگاشت معنا 2ی، نگاشت مفهوم1یارائه شده است که عبارتند از نگاشت علّ

& Tan, 2005) روش استفاده شده است.  ییق حاضر از روش نگاشت معنایکه در تحق

 یساختار اضافهاي  تیا فکر خبرگان بدون محدودیده یجهت کشف ا یینگاشت معنا

 در مرکز صفحه آغاز یده اصلیبا قرار دادن ا ییک نقشه معنایساخت . شود می بکاربرده

 يکه ساختار يابد، به گونه ای می مختلف ادامههاي  سمت باال در جهتشود و به  می

ده یکند. اطراف ا می جادیرا ا يدیر کلیافته و رو به رشد شامل واژگان و تصاویسازمان 

 ي) مرتبط با کلمه مرکز5ده (کلمه خردیتفکر/ا 10 یال 5)، حدود 4ي(کلمه مرکز یاصل

مرحله  يبرا يخرد به عنوان کلمه مرکز ن کلماتیک از ایشوند. سپس هر  می دهیکش

 ییمعنا نقشه گر،ید عبارت . به(Buzan, 1993)شوند  می دن نقشه انتخابیکش يبعد

 ).ریز شکل مانند( دارد مانند درخت ییها شاخه با یاصل ای يمرکز مفهوم کی

 

 

 (Siau & Tan, 2005) ییحاصل از نگاشت معنا ی: نقشه شناخت1 نمودار

                                                      
1. Causal mapping 

2. Concept mapping 

3. Semantic mapping 

4. Central word 

5. Child word 
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 یشناختهاي  ل نقشهیتشک

 ر در مسئله ساختهیا افراد درگیق مصاحبه با فرد یه عموماً از طریاول ینقشه شناخت
ان یمرتبط با مسئله، م يدیسئواالت کل يکسرین صورت که با پرسش یشود. بد می

اطالعات با  يشود. جمع آور می جادیا يمصاحبه کننده و مصاحبه شوندگان طوفان فکر

ر در مسئله بدون یرا افراد درگینامند؛ ز می 1ده نشدهید يع آورن روش را اصطالحاً جمیا

گر تعامل داشته باشند، به طور ناخودآگاه و گاه یکدیند مصاحبه با یآنکه لزوماً در فرا
 گذارند. می و افکار خود را به اشتراكها  دهیهمزمان ا

مصاحبه هاي  دهیتوان افکار و ا می ن منظور در خالل مصاحبه به دو روشیبد 
تواند با ضبط  می شوندگان را در مورد مسئله مورد نظر استخراج نمود. مصاحبه کننده

 يات را به ثبت رسانده و سپس آنها را طبقه بندیجزئ یمصاحبه شونده تمام يصدا
مخصوص مصاحبه و اختصاص هاي  توان با قرار دادن کارت می گرید ید. در حالتینما
از افراد درخواست کرد که به ها  از مطرح کردن پرسش پاسخ سئواالت، پس يبرا ییفضا

، نظرات خود را در مورد يگریبه پاسخ د یک بدون دسترسیسئواالت پاسخ داده و هر 
از  يف گسترده ایتوان به ط می بین ترتیجه بدید. در نتیسوال مطرح شده ثبت نما

شده به فرد  يم طبقه بندیدا کرد. در مرحله بعد مفاهیدست پها  دهیاطالعات و ا
 که از قلم افتاده به آن افزوده یمیو مفاهها  دهیشود و ا می مصاحبه شونده نشان داده

مسئله و  يبه همان اندازه که به گسترش فضا ين دو مرحله از طوفان فکریشود. ا می
ه یمرتبط با مسئله، با تکهاي  دهیکند، منجر به ساخت ا می م کمکیمفاه يشفاف ساز

 شود. می زیر در مسئله نیبر افراد درگ
د، اتصاالت ید رسییم استخراج شده توسط مصاحبه شوندگان به تایپس از آنکه مفاه 

گر یرا از د يدیم کلیتوان مفاه می شود. با افزودن اتصاالت می م افزودهیان مفاهیم یعلّ
توان  می کانهایم توسط پین صورت که پس از اتصال مفاهیز کرد. بدیم متمایمفاه

ها  تیگر فعالیرا نسبت به د یو خروج ين ورودیشتریب يدیم کلیمشاهده کرد که مفاه
 خواهند داشت.

ت در هر ی، انتخاب نوع فعالیشناختهاي  ند مصاحبه و استخراج نقشهیدر طول فرا 
ت اطالعات مورد نظر و آنچه ینش مصاحبه شونده در مورد اولویک از نقاط خاص، به بی
و استخراج  یدارد. در نگاشت شناخت یباشد بستگ می مصاحبه يشتر مناسب فضایب

                                                      
1. Blind gather 
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ک از یبه هر  یفرد به مصاحبه کننده جهت شکل ده یه اصلی، تکیشناختهاي  نقشه
ن مورد وجود ندارد. در طول یدر ا يرانه و قاعده مندیرا روش سختگیباشد ز می مراحل

ست در یبا می شود، می مصاحبهکه با آنها  ینفعانیر در مسئله و ذیند افراد درگین فرایا
هاي  دهیبه ا یر شوند که عبارتند از: ساختاردهیمتفاوت درگ يت طوفان فکرین فعالیچند

گر، شماره یکدیم و اتصال آنها به یمفاه يبا طبقه بند ياستخراج شده از طوفان فکر
ق یآنها از طر یابیشتر آنها، ارزیجهت توسعه ب يدیم کلیمفاه ییم، شناسایمفاه يگذار

ت توافق بر ینه ها، انتخاب عملکرد مناسب، و در نهایبحث و گفتگو، بنا نهادن اهداف و گز
 یان ذکر است که مصاحبه کننده در استفاده از نگاشت شناختیش رو. شایپهاي  سر راه

 .)Westcombe et al. 2002(ندارد  یتیبه تمام موارد اشاره شده محدود یابیدست يبرا
دانش در هاي  توسعه شبکه يالگو یل نقشه شناختیق حاضر جهت تشکیدر تحق 

ران ارشد و خبرگان صنعت نفت ینفر از مد 7با  یران، با روش نگاشت علّیصنعت نفت ا
، پژوهشگاه يانرژ ین المللیوزارت نفت، موسسه مطالعات ب يدر معاونت پژوهش و فناور

هرکدام از  يرفت و برایصورت پذ یعمقهاي  صنعت نفت و دانشگاه صنعت نفت مصاحبه
 م شد.یق ترسیمرتبط با موضوع تحق ی، نقشه شناختییشان با روش نگاشت معنایا

 یشناختهاي  حصول اجماع در نقشه

 واحد موضوع کی به نسبت که است ینفعان يذ از متشکل نرمهاي  ستمیس یکل طور به
 که يافراد انیم نیا در. است مشروع و ریپذ دفاع معموالً که دارند یمتفاوتهاي  برداشت

 شکل يفکر جناح و شده کینزد گریکدی به هستند، مشابه و کینزد ادراکات يدارا
 با متفاوتشانهاي  برداشت علت به ناخودآگاه يفکرهاي  جناح یحت یگاه و ردیگ می

 .ندینما می مجادله و نزاع گریکدی
 یانسانهاي  تیفعال ستمیس کی مسئله، به نسبت متفاوتهاي  دگاهید از کی هر 

 یاجتماع ستمیس وها  تیفعال ستمیس از یناش که دینما می جادیا را يفرد به منحصر
 ستمیس نیا که دارد نظر در اجماع حصول ندیفرا لذا. است يفکرهاي  جناح از کیهر
 تیفعال ستمیس کی به يمحدود يتکرارها یط در را فرد به منحصر یانسانهاي  تیفعال

 .دینما لیتبد مختلف يفکرهاي  جناح توسط رشیپذ قابل یانسان
 توافق دهنده انعکاس آمده، بدست یگروه یشناخت نقشه آنکه يق براین تحقیدر ا 
خبرگان  يفرد یشناختهاي  باشد، نقشه مسئله در ریدرگ گوناگون يفکرهاي  جناح نظر
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هیفه اولیمدل اجماع وظ"با روش ساخت 
1
بدست  یگروه یادغام شده و نقشه شناخت "

 که باشند يدر هر تعداد یمفهومهاي  ن روش، مدلیا ياده سازیآمده است. با پ

ابند یباشد، کاهش  يفکرهاي  جناح یک مدل واحد، که مورد قبول تمامیتوانند به  می

ه یفه اولیک مدل اجماع وظیتوان به عنوان  می ران مربوطهیق تعامل با مدیکه از طر

مخصوص به خود آن سازمان، دفاع  ینه اجتماعیمک سازمان خاص، در زیمرتبط با 

ک ین برداشت قرار دارد، یل چندیتحل يبر مبنا ین مدلیکه چن ییر باشد. از آنجایپذ

 .(Wilson, 1993)گذارد  می شیرا به معرض نما "ت ساخته شدهیواقع"

 یشناختهاي  ان نقشهیم هیفه اولیجهت ساخت مدل اجماع وظق حاضر یدر تحق 

ت یگر افعال از اهمیرا که نسبت به دها  تیاز فعال يکسری، ابتدا خبرگان مورد مطالعه

 گوناگون يفکرهاي  ان جناحیبرخوردار بودند و نشان دهنده اجماع نظر م يشتریب

ستم یس"ف ارائه شده، ینه با توجه به تعارین زمیم. در همیباشند را مشخص نمود می

ست آنها را انجام یبا می ت هاست که سازمانیاز فعال يمجموعه ا "یه خنثیفه اولیوظ

در ها  تین فعالیک سازمان خاص حفظ کند. ایت خود را به عنوان یدهد تا بتواند ماه

تک تک خبرگان مورد مطالعه بدست آمده است  يم شده برایه ترسیاول ینقشه شناخت

که  يوان مجموعه ادانش به عنهاي  شبکه یاصل يان آنها، ابعاد و فاکتورهایکه از م

 در مورد آنها وجود دارد انتخاب شده اند. ياجماع سراسر

 يم که در مورد آنها اجماع صد درصدینام می را ییدسته دوم ابعاد شبکه دانش آنها 

ک مفهوم یدهند که به عنوان  می لیاز ابعاد تشک ين دسته را مجموعه ایوجود دارد. ا

 ینگرشهاي  افراد در گروه یگر تمامیبه عبارت دشوند.  می سازمان در نظر گرفته يبرا

دهند که  می لیتشک ییت هایگوناگون در مورد آنها اجماع نظر دارند. دسته سوم را فعال

را ها  تین مجموعه از فعالیده اند. ایدو به دو در مورد آنها به اجماع رس ینگرشهاي  گروه

 م.یکن ي میوجود دارد، نام گذار "یاجماع محل"که در مورد آنها  یبا نام افعال

نرم هاي  ستمیسشناسی  در روش یمختلف نگرشهاي  و جناحها  انواع اجماع گروه 

ر نشان داده یوزارت نفت در شکل ز یپژوهشهاي  دانش در هابهاي  شبکه یطراح يبرا

 شده است.

                                                      
1. “Consensus” Primary Task Model 
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 دانشهاي  شبکه یطراح ينرم براهاي  ستمیسشناسی  : انواع اجماع در روش2 نمودار

 

هاي  مطلوب و مشترك، از نقشههاي  تیاز فعال ين مرحله، مجموعه ایدر ادامه ا 

ساخته شده است. با در نظر  یشیه آزمایفه اولیشده و مدل وظ يگردآور یشناخت

ند و یفرا يق، امکان وارونه سازیتحق یان ابعاد مدل مفهومیم یوند منطقیداشتن پ

 ين مرحله دشواریوجود خواهد داشت. ا یشیماه آزیفه اولیها از مدل وظRDاستخراج 

شود  می شکل گرفته، ساخته یها که به تازگRDجه آن مدل آزمون از یاست که در نت

(Wilson, 1993). 

 یشناختهاي  مطلوب و مشترك در نقشههاي  همانطور که اشاره شد، ابعاد و مولفه 

ه یفه اولیوظدند و در قالب مدل یاستخراج شده، در مرحله نخست مشخص گرد

فه یمدل وظ يبر مبنا يشه ایف رین مرحله تعریش درآمده اند. پس از ایبه نما یشیآزما

 ين مرحله برایبدست آمد و با توجه به آن، مدل آزمون ساخته شد. در ا یشیه آزمایاول

ست در مدل آزمون انسجام الزم برقرار گردد. یبا می هیفه اولیساخت مدل اجماع وظ

ر یابعاد غ يکسریمختلف برگزار شد،  ینگرشهاي  که با گروه یجلسات ین منظور طیبد

 ق افزوده شد.یابعاد مکمل مورد اجماع به مدل تحق يکسریضرور حذف و 
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 ینگرشهاي  ه، گروهیفه اولیگر، پس از شروع به ساخت مدل اجماع وظید ياز سو 
موضوع منجر به ن یگر احساس کردند که ایکدهاي ی دگاهیان دیرا م يق تریوند عمیپ

ن ید. ایموجود در مدل آزمون گردهاي  تیان ابعاد و فعالیم يشتریارتباطات ب يبرقرار
 هاي صنعت نفت  هاي موجود در هر کدام از هاب ک شدن نگرشیموضوع خصوصاً در نزد

 برخوردار است. يژه ایت ویوزارت نفت از اهم يو معاونت پژوهش و فناور
خبرگان مطرح  یدر جلسه گروه یلیاز ابعاد تکم ين تعدادین مرحله همچنیدر ا 
توسعه آنها هاي  تیدگاه و محدودین سه دیج اعمال اید و به مدل اضافه شد که نتایگرد

 داد. می انعکاس يرا به طور واضح تر
بر همین اساس پس از طی مراحل فوق الذکر نقشه شناختی گروهی مدیران ارشد و  

خبرگان معاونت پژوهش و فناوري وزارت نفت، موسسه مطالعات بین المللی انرژي، پژوهشگاه 
هاي  ها و  شاخص صنعت نفت و دانشگاه صنعت نفت به شکل زیر نهایی شده و ابعاد، مولفه

 هاي پژوهشی صنعت نفت استخراج شده است.  در هابهاي دانش  الگوي توسعه شبکه

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 دانش در صنعت نفت هاي  شبکه ی: نقشه شناخت3 نمودار

شبکه هاي 

 دانش

عوامل 
 محتوایی

 

عوامل 
 ساختاري

 عوامل 

 زمینه اي

قطب هاي 
 علمی

توسعه 
 دهندگان

سامانه هاي 
 اطالعاتی

محیط 
 سازمانی

محیط صنعت 
 نفت

 

 محیط کالن

 

 دانش سازمانی

 دانش افراد

 درخت دانشی دانش پروژه ها

 بانک دانشی
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 يریجه گیو نت يجمع بند

م یحل مسئله است، به تصم يبرا يدینکه روش مفیعالوه بر ا ینگاشت شناخت

به جواب مطلوب را  یابیپنهان کمک کرده و دست یل روابط علّیرندگان در تحلیگ

کند. نقشه شناخت ترکیبی از گره هایی است که بیانگر مهم ترین عوامل محیط  تسهیل می

تصمیم گیري هستند عالوه بر این نگاشت شناختی امکان شناسایی روابط علّی مختلف بین 

ه هاي شناخت را نوعی مدل قلمداد کرد ک توان نقشه کند. از این روي می ها را فراهم می گره

قوانین خاصی براي گسترش خود دارند و ویژگی عمده آنها تعریف ساختار سلسله مراتبی 

 .(Bueno and Salmeron, 2008)براي مسائل تصمیم گیري است 

هاي  توسعه شبکه يبه الگو یابیق حاضر به منظور دستین منظور در تحقیبه هم 

استفاده شد.  ییعنام ینگاشت شناختروش صنعت نفت از  یپژوهشهاي  دانش در هاب

ران ارشد و یمد یگروه یم نقشه شناختیق و ترسین تحقیدر ا یج نگاشت شناختینتا

توسعه  يالگوهاي  و شاخصها  ر آنها از ابعاد، مولفهیخبرگان صنعت نفت و تفس

ن الگو در درجه اول شامل ابعاد سه یدهد ا می دانش در صنعت نفت نشانهاي  شبکه

 باشد.  ي میو ساختار یی، محتواينه ایزم یشاخگ

هاي تصمیم  هاي محیط کالن (شامل شاخص بعد زمینه اي متشکل از مولفه 

گیرندگان کالن پژوهش کشور، قوانین مجلس و دولت، فرهنگ علمی پژوهشی غالب 

هاي  در کشور، سیاسی، و اقتصادي)، محیط بخشی صنعت نفت (شامل شاخص

محصول مقررات اداري، مصرف کننده محصول دانش پایه، قرارداد خرید و مصرف 

هاي  تجاري دانش بنیان، و استراتژي و نقشه راه فناوري) و محیط سازمانی هاب

هاي فرهنگ سازمانی، فناوري اطالعات، و ساختار سازمانی)  پژوهشی (شامل شاخص

 باشد.  می

هاي  (شامل شاخص یعلمهاي  قطبهاي  ز متشکل از مولفهین يبعد ساختار 

)، يقات و فناوریمجوز از وزارت علوم تحق يادار یپژوهش یو مراکز علمها  دانشگاه

مانکاران یسازندگان و پهاي  (شامل شاخص يتوسعه دهندگان محصول در سطح تجار

ت دانش، سامانه یریسامانه مدهاي  (شامل شاخص یاطالعاتهاي  صنعت نفت)، سامانه

PMISعملکرد  یابی، سامانه ارزBSC و یپژوهش یمراکز علم يو سامانه قطب بند (

 صنعت نفت) يراهبردهاي  و دانش یفنهاي  دانشهاي  (شامل شاخص یرخت دانشد

 باشد. می
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هاي  (شامل شاخص یدانش سازمانهاي  متشکل از مولفه یین بعد محتوایهمچن 
هاي  (شامل شاخص ی)، بانک دانشیه ارتباطی، و سرمایه انسانی، سرمايه ساختاریسرما

ات مستند شده یتجربهاي  دانش افراد (شامل شاخص)، يداده اهاي  گاهیمرکز اسناد و پا
هاي  صنعت نفت (شامل شاخصهاي  و پروژهها  ) و دانش طرحیضمنهاي  و دانش

 باشد.  می د شده پروژه)یگزارش مکتوب پروژه و محصول تول
ها  ه ابعاد، مولفهیدانش در صنعت نفت الزم است تا کلهاي  لذا به منظور توسعه شبکه 

آنها بر  يکپارچه سازیتوسعه و  ياره شده مورد توجه قرار گرفته و برااشهاي  و شاخص
 رد.یصورت پذ يزیم شده برنامه ریترس یاساس نقشه شناخت

 قیتحق شنهاداتیپ

 :ندهیآ قاتیتحق و پژوهشگران يبرا ییشنهادهایپ) الف

هاي دانش صنعت نفت که بر اساس روش  ها و عوامل اثرگذار در شبکه مولفه .1
هاي  تواند با بکارگیري روش استفاده در این تحقیق بدست آمده، می کیفی مورد

 آماري و کمی نیز اعتبار یابی شود.
 مباحث از توان می را یبیترکهاي  روش يریبکارگ و نرمهاي  ستمیسشناسی  روش .2

 روش ییاجرا و یدانیمهاي  حوزه یبررس و دانست تیریمد علم در دیجد نسبتاً
 توجه با لذا. باشد ندهیآ قاتیتحق از ياریبس موضوع تواند می یبیترکهاي  یشناس

شناسی  روش و یشناخت نگاشت یبیترک و یفیک روش جینتا اعتبار دییتا به
 سرعت و دقت به توجه با گردد می شنهادیپ پژوهش، نیا در نرمهاي  ستمیس

 خصوص در پژوهش انجام يبرا ندهیآ قاتیتحق در قیمحق روش، نیا يباال نسبتاً
 .ندینما استفاده یفیک روش نیا از یتیریمد گرید موضوعات

 بندي رتبه در معیاره چند گیري تصمیم فنون از گیري بهره با توانند می نیمحقق .3
 به منجر تواند می که دانشهاي  شبکه توسعه يالگو بر رگذاریتاثهاي  شاخص

 نقشه شود، "کمی استراتژیک ریزي برنامه ماتریس" شبیه ماتریسی گیري شکل
 نییتب را دانشهاي  شبکه يالگو يساز ادهیپ شده يبند تیاولو و یاتیعمل راه
 .ندینما
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 رانیا یاسالم يجمهور نفت صنعت يبرا ییشنهادهایپ) ب

 يبرا میمستق صورت به که ییها شاخص وها  مولفه ابعاد، هیکل حاضر پژوهش در .1

 مطالعات موسسه شامل( يفناور و پژوهشهاي  هاب در دانشهاي  شبکه توسعه

 دارند تیاهم) نفت صنعت دانشگاه و نفت صنعت پژوهشگاه ،يانرژ یالملل نیب

 و پژوهش معاونت وها  هاب نیا ارشد رانیمد لذا. است شده نییتب و ییشناسا

 يساز ادهیپ به نسبت الزم يبسترها آوردن فراهم با توانند می نفت وزارت يفناور

 .ندینما اقدام آن

 توجه یستیبا نفت صنعت يفناور و پژوهش حوزه رندگانیگ میتصم و رانیمد .2

هاي  پروژه وها  طرح ياجرا يبرا ادیزهاي  نهیهز و زمان صرف که باشند داشته

 در شود می شنهادیپ لذا. بود نخواهد صرفه به یداخل کردیرو با دانش تیریمد

 دانشهاي  شبکه توسعه ،یاتیعملهاي  حوزه گرید یحت و يفناور و پژوهش حوزه

 وها  طرح  نیگزیجا قیتحق نیا در آمده بدست يالگو از استفاده با یسازمان نیب

 .شوند دانش تیریمد یفعل پراکندههاي  پروژه

 در تخصصی مشابههاي  زمینه با توجه با حاضر تحقیق نتایج و آمده بدست يالگو .3

 گاز، نفت، بردار بهره و یاتیعمل يشرکتها قبیل از( نفت صنعت دیگرهاي  بخش

 آن) لوتیپا( یشیآزما ياجرا ،)نفتیهاي  فرآورده پخش و پاالیش و پتروشیمی

 ياجرا الزمه البته. شود می هیتوص بردار بهره و یاتیعمل يشرکتها گرید در

 مستلزم نفت، صنعت در دانشهاي  شبکه توسعه يالگو میتعم سپس و یشیآزما

 رینظ یاطالعاتهاي  سامانه هیکل که است یجامع يافزار نرم سامانه يریبکارگ

 مراکز يبند قطب سامانه و BSC عملکرد یابیارز سامانه ،CPMIS سامانه سامانه

هاي  حوزه در موجود یاطالعاتهاي  سامانه ریسا با و ردیبگ بر در را یپژوهش یعلم

 ارتباط رهیغ و نیتام رهیزنج ،یمال امور ،یانسان منابع رینظ نفت صنعت مختلف

 .باشد داشته يا داده تبادل
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