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چکیده 
امروزه بنگاههای دانشمحور برای حفظ ذخایر ارزشمند دانشی و مزیت رقابتی بر «حفاظت دانش» به عنکوان فراینکد کلیکدی
مدیریت دانش تأکید دارند .در واقع خلق و به اشتراک گذاری دانش بدون حفاظکت دانکش منجکر بکه ایجکاد ارزش افکزوده پایکدار
نمیشود .هدف از این مقاله ،بررسی رویکردهای حفاظت دانش با پیشنهاد چهارچوب چندسطحی در شرکت ملی نفکت ایکران بکه
عنوان بنگاه دانشمحور است که با توجه به ماهیت اکتشافی تحقیق از مطالعه موردی استفاده میشود .حفاظت دانش شامل حفظ
دانش صریح (نظیر ثات اختراع و مستندهای سازمانی) و نیز حفاظت دانش ضمنی (دانش در ذهن کارکنان نظیر تجربه) است.
نتایج تحقیق نشان میدهد که ریسک از دست دادن دانش و لزوم حفاظت دانش در سطح فردی (ترک خدمت و بازنشستگی
کارکنان) و در سطح سازمانی (کوچکسازی ،مدیریت رواب بین سازمانی و مدیریت پروژه) باید مورد نظر قرار گیرد که مروری بر
استراتژیهای شرکت ملی نفت به عنوان بنگاه دانشمحور برای کاهش هر یک از ریسکهای مذکور صورر میگیرد.
کلیدواژهها :مدیریت دانش ،حفاظت دانش ،چهارچوب چندسطحی ،دانش ضمنی ،جابهجایی شغلی ،مدیریت رواب بین سازمانی.
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55

رهیافت

شماره  | 71پاییز 1397

[ ]10با این حال حفاظکت دانکش ،حکوزه تحقیقکاتی کمتکر
توسعهیافته است [ ]5 ،2که این تحقیق بر پرکردن این خأل
تحقیقاتی متمرکز میشود.
تککاکنون تعککاریف متعککددی از حفاظککت دانککش (مطککابق
جدول )1ارائه شده اسکت و در ادبیکار عاکاررهکایی نظیکر
حفاظت دانش ،نگهداری دانش ،ذخیره دانکش و نگهداشکت
دانش 4بسیار به هم نزدیکاند و جایگزین یکدیگر بکه ککار
میروند .با مرور ادبیار وسیع ،حفاظت دانکش جلکوگیری از
سرریز و رسو دانش( 5در اتحاد استراتژیک) و پیشگیری از
دست دادن دانش (در هنگام تکرک خکدمت و بازنشسکتگی
کارکنان) و کاهش قابلیت رویت دانش توسک افکراد بکرون
سازمانی تعریف شده است [.]5
به طور کلی در تعاریف حفاظت دانش هم به ابزارهکای
قانونی /رسمی و نیز غیررسکمی بکرای جلکوگیری از رسکو
ناخواسته یا عمدی دانش تأکید میشود [ .]9 ،5 ،3 ،2منظور
از ابزارهای رسمی حفاظکت دانکش ،حفکظ حقکوق مالکیکت
معنوی دانش از طریق مواردی نظیر حق ثات اختراع اسکت
که به طور عمده بر حفاظت دانش صریح و کد شکده بکرای
جلوگیری از رسو آن به رقاا تأکید دارد .در مقابل حفاظکت
غیررسمی دانش در فرایندهایی نظیکر بازنشسکتگی و تکرک
خدمت کارکنان و یا برونسپاری و کوچکسکازی سکازمانی
مطرح است .عمده تمرکز حفاظت غیررسمی دانش بر حفظ
دانش ضمنی و غیرکدبندی شده است.
به عالوه تأکید میشود ککه حفاظکت دانکش امکری بکه
مراتب فراتر از امنیت اطالعکار اسکت [ .]5در واقکع مقولکه
امنیت اطالعار به طور عمده به حفاظکت دانکش رسکمی و
دانش کدبندی شده میپردازد؛ در حالی که حفاظکت دانکش
شامل هم استفاده از ابزارهکای رسکمی و غیررسکمی و هکم
حفظ دانش کدبندی شده و نیز دانش ضمنی است.

مقدمه
مدیریت دانش مجموعهای از فعالیتهای نظاممند برای
هدایت و ارزشآفرینی از ذخایر کلیدی دانشی بنگاههاست و
باید در تمامی فرایندهای کسبوکار به وجود آید تکا منجکر
به خلق ارزش استراتژیک و پایدار برای بنگاههکا شکود [.]1
فرایندهای مدیریت دانش مشتمل بر خلکق دانکش ،انتقکال
دانش و حفاظت دانش و بهکارگیری دانکش 1اسکت [ .]2در
این تحقیق ما از میان فرایندهای مدیریت دانش بر حفاظت
دانش متمرکز میشویم .زیرا حفاظکت دانکش بکرای مزیکت
رقابتی بنگاهها نقش کلیدی دارد؛ لیکن بکه طکور عمکده در
سطح مدیریت نادیده گرفته میشکود [ ]4 ،3و تحقیقکار در
حوزه حفاظت دانش در مراحکل آغکازین قکرار دارد [ .]5بکه
عالوه تحقیقار در مکورد حفاظکت دانکش بکه طکور عمکده
نامنسجم است .در حالی ککه خلکق دانکش و انتقکال دانکش
بدون حفاظت دانش یا منجر به ایجاد ارزش افزوده نشکده و
یا موجب اختراع دوباره چر (خلق مجدد دانش) میشود .در
واقع حفاظت دانش میتوانکد هزینکههکای ماکادالتی 2را بکا
محدودکردن میزان جستوجکو و تحلیکل مکورد نیکاز بکرای
تصمیمگیریهای تکراری را کاهش دهکد [ .]6بنکابراین بکا
توجه به اهمیت حفاظت دانش ،هدف این مقالکه بررسکی و
ارائه چهارچوب جامع و یکپارچه چندسکطحی بکرای فراینکد
حفاظت دانش در مطالعه موردی -شرکت ملی نفت ایران-
است.
مرور پیشینه تحقیق و مبانی نظري
حفاظت دانش :کلیات و تعاریف

بککر مانککای تئککوری دانککشمحککور ،]7[ 3وظیفککه مهککم
سازمانها ،تجمیع و حفاظت دانکش ارزشکمند اسکت [ .]5از
آنجائی که حفاظکت از دانکش بکرای حفکظ مزیکت رقکابتی
بنگاهها ضروری است [ ]8بنابراین حفاظت از دانش میتواند
مناع توانمندی بنگاه [ ]9و بهاکود عملککرد سکازمانی باشکد
1. Knowledge creation, knowledge transfer and
knowledge protection, knowledge application
2. Transaction costs
3. Knowledge-based theory

4. Knowledge protection, knowledge maintain,
knowledge storing, knowledge retention
5. Knowledge leakage
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حدی زیر سوال رفته [ ]17که در جکدول  2معایکب
حفاظت دانش رسکمی جمکعبنکدی شکده اسکت .در
مجموع این عوامل کنار یککدیگر پیچیکدگی ذاتکی
حفاظت دانش را تأکید دارد.

جدول  .1تعاریف مختلف حفاظت دانش
تعاریف حفاظت دانش

مراجع

جلوگیرا از سرریز و رسوخ دانش در روابط بین
سازمانی و پیشتیرا از دست دادن دانش (در هنتا
ترک خدمت و بازنشستتی کارکنان) و کاهش
قابلیت مشاهده دانش توسط افراد برون سازمانی

[ ]5

جلوگیرا از رسوخ و از دست دادن دانش براا
حفظ مزیت رقابتی بنتاه

[]6

حفظ دانش سازمانی در برابر رسوخ ناخواسته دانش
و نیز پیشتیرا از دست دادن دانش در اثر سرقت
دانش کلیدا به ویژه توسط رقبا

[]11

حفاظت دانش رسمی مشتمل بر ابزارهاا قانونی
براا جلوگیرا از سرریز ناخواسته دانش به شرکاا
رقیم و نیز رویکردهاا غیررسمی حفظ دانش

[]12

جدول ( :)2معایب و ریسکهاي حفاظت دانش رسمی/
قانونی

چالشهای حفاظت دانش

به طور کلی هکر چنکد حفاظکت دانکش بکرای افکزایش
بهرهوری و عملکرد بنگاههای دانکشمحکور کلیکدی اسکت؛
لیکن در عین حال حفاظت دانش در حالکت کلکی دشکوار و
چالشی است و با ریسکهای متعددی مواجه است که اهکم
دالیل آن عاارراند از:
 .1دانش سیار و در مغز افراد است [ ]7و با جابهجکایی
کارکنان خطر بالقوه از دست دادن دانکش سکازمانی
وجود دارد؛
 .2تشخیص تقلید غیرقانونی دانش دشوار است []8؛
 .3دشواری در اندازهگیری و کمیککردن ارزش دانکش
وجود دارد []13؛
 .4به شکل قانونی نظیر ثات اختراع میتوان تا حکدی
از دانش حفاظت کرد؛ لیکن ایکن رویککرد نیکاز بکه
کدسازی دانش مابهازایش دارد []15؛
 .5ابزارهای حفاظت قانونی و رسکمی دانکش بکه طکور
عمککده بککرای دانککش صککریح و کدبنککدی شککده در
محصوالر و خدمار نهکایی ککاربرد دارنکد [ ]14و
کمتر از ثات اختراع برای حفاظت سایر انواع دانکش
به ویژه دانش ضمنی میتوان استفاده کرد .بنابراین
حفاظت دانش رسمی ممککن اسکت دشکوار [ ]15و
برای همه بنگاهها در دسترس نااشد [ .]16بکه ایکن
ترتیب کارایی حفاظکت قکانونی /رسکمی دانکش تکا

معایب حفاظت دانش رسمی /قانونی

مراجع

هزینهبربودن و دشوارا به کارگیرا حفاظت رسمی

[]15

دامنه کاربرد محدود حفاظت دانش رسمی به طور
عمده براا حفاظت دانش محصوالت نوین (نظیر
ثبت اختراع) و یا دانش صریح و کاربرد کمتر
حفاظت رسمی براا سایر انواع دانش نظیر دانش
ضمنی

[]11

حفاظت دانش نشانهاا از فقدان اعتماد

[]17

نیاز به کدسازا دانش در حفاظت قانونی نظیر ثبت
اختراع و خطر رسوخ دانش

[]14

نیاز به دسترسی به دانش بیرونی در عین حفاظت از
دانش داخلی

[ ]5

همچنین تاکنون بیشتر بر نقش مرات حفاظت دانش به
ویژه در دستیابی به مزیت رقابتی تأکیکد شکده اسکت لکیکن
حفاظت دانش میتواند پیامکدهای منفکی نیکز بکرای بنگکاه
داشته باشد .اول حفاظت دانش خود میتوانکد مکانع انتقکال
دانش باشکد [ ]17بکه ویکژه حفاظکت رسکمی دانکش و بکه
کارگیری گسترده قرارداد بین شرکا در رواب بین سکازمانی
ممکن است نشانهای از فقدان اعتماد بین شرکا تلقی شود و
بنابراین تأثیر منفی بر تمایل اشکتراک دانکش داشکته باشکد
[ .]18دوم هرچند سازمانها باید قابلیت کسب دانش جدیکد
را داشته باشند؛ همزمان باید توانایی فقکدان بهکرهگیکری از
دانش منسو شده و گمراهکننده 1را نیز داشته باشند [ ]19و
انجام تحقیقکار در مکورد تکوازن بکین «انتقکال دانکش» و
«حفاظت دانش» میتواند درک عمیقتکری از پدیکده ارائکه
دهد.

1. Obsolete and misleading knowledge
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ملی نفت ایران در سطوح فردی و سکازمانی مکیپکردازد .در
واقع ماهیت اکتشافی به همراه تمرکز بکر رویککرد حفاظکت
دانش در بستر خاص صنعت نفت ایکران و نیکاز بکه تحلیکل
اطالعار عمیق ،بهکارگیری مطالعه موردی تک مکوردی را
انتخاب مناسای کرده اسکت [ ]20در ایکن تحقیکق پکس از
مرور جامع ادبیار موضوع نسات به تهیه چهکارچوب جکامع
چندسطحی حفاظت دانش اقدام میشود.
به عالوه در این تحقیق برای جمعآوری دادههکا عکالوه
بر مشاهده ،از مصکاحاه (داده اولیکه) و تحلیکل مسکتندها و
بررسی اسناد سازمانی آرشیوی (داده ثانویه) به طور همزمان
اسککتفاده شککده اسککت کککه ایککن امککر بککر مانککای رویکککرد
کرررگرایی 1در دادهها میتواند منجکر بکه افکزایش سکطح

حفاظت دانش صریح و ضمنی در سطح فردی و سازمانی

با توجه به طاقهبندی دانش به دو گروه «دانش صریح»
و «دانش ضمنی» ،حفاظت ایکن دو نکوع دانکش از اهمیکت
ویژهای برخوردار است .همچنانکه ذکر شد دانش صریح بکه
طور عمده از طریق ابزارهای رسکمی و قکانونی نظیکر ثاکت
اختراع حفاظت میشود و در مقابل حفاظت دانش ضمنی با
ابزارهای غیررسمی و دشوارتر صورر میگیرد؛ زیکرا دانکش
ضمنی چسانده و پیچیده است و به دشواری قابل کد کردن
و تادیل به مسکتندهای سکازمانی بکرای نگهداشکت دانکش
اسککت .در واقککع سککاختارهای رسککمی قابلیککت ب کهکککارگیری
رویکردهای فناوری و امنیت اطالعار را تسهیل میکنکد و
هرچه دانشکی قابکل طاقکهبنکدی و کدبنکدی بیشکتر باشکد
حفاظت آن امکانپذیرتر است [ .]19 ،5این در حکالی اسکت
که به طور کلی حفاظت دانش ضمنی دشوارتر است؛ لکیکن
بخش مهمی از دانش سازمانها به صکورر دانکش ضکمنی
است که اهمیت حفاظت دانش ضکمنی را عکالوه بکر حفکظ
دانش صریح و کدبندی شده تأکید دارد.
همچنین حفاظت دانش میتواند هم در سطح فکردی و
هم در سطح سازمانی بسته به واحد تحلیل مطرح باشکد .در
سطح فردی حفظ دانش در فرایندهایی نظیر ترک خدمت و
جابهجایی کارکنان باید صورر گیکرد و در سکطح سکازمانی
حفاظت دانش در رواب بین سازمانی و اتحکاد اسکتراتژیک،
برونسپاری و کوچکسکازی مکدنظر اسکت [ .]12 ،6 ،5بکه
طور عمده حفاظت دانش در سطح سازمانی پیچیدهتر است.
الاته حفاظت دانش در هر دو سطح مذکور برای حفظ مزیت
رقابتی بنگاهها از اهمیت ویژهای برخوردار است.

دقت تحقیق شود.
توسااعه چهااارچوب چندسااطحی حفاظاات دانااش در
شرکتهای دانشمحور :مطالعه موردی شارکت ملای
نفت ایران

در تحقیق حاضر چهارچوب مفهومی چندسطحی بکرای
حفاظت دانش (مطابق شکل  )1در شرکتهای دانشمحکور
پیشنهاد شده است که همزمان بر حفاظت دانکش در سکطح
«فرد» و «سازمان» متمرکز میشود که در سطح فردی بکر
مقوله حفاظت دانش در فرایندهایی که خطر بالقوه از دست
دادن دانش فردی وجود دارد نظیر جابهجایی و ترک خدمت
کارکنان و بازنشستگی کارکنان تمرکز میشکود و در سکطح
تحلیل سکازمان بکه حفاظکت دانکش در فراینکدهایی نظیکر
کوچکسازی ،برونسپاری و مدیریت پکروژه و روابک بکین
سازمانی میپردازد که ایکن تحلیکل چندسکطحی مکیتوانکد
منجر به دید جامعتر /عمیقتر پدیده حفاظکت دانکش شکود.
این چهارچوب مفهومی برای تمامی بنگاههای دانشمحکور
قابل کاربرد است و در این تحقیکق بکر شکرکت ملکی نفکت
ایران -که بنگاه دانکشمحکور اسکت -بکه عنکوان مطالعکه
موردی تمرکز میشود.
به عالوه بکر مانکای جامعیکت چهکارچوب پیشکنهادی،
عالوه بر ابزارهای رسمی و غیررسکمی حفاظکت دانکش بکر

روششناسی

در هر تحقیق بر حسب ویژگیهای خاص نظیکر سکوال
تحقیق و درجه توسعهیافتگی حکوزه تحقیقکاتی ،پژوهشکگر
روش مناسب با آن پژوهش را انتخاب میکند .از آنجائی که
تحقیقار حفاظت دانش در مراحل شکلگیکری اولیکه قکرار
دارد [ ]5از یک تحقیق اکتشافی /کیفکی و مطالعکه مکوردی
برای بررسی حفاظت دانش در مطالعه موردی شرکت ملکی
نفت ایران استفاده شده است .این مطالعه موردی به کشکف
و شناسایی فرصتها و چالشهای حفاظت دانش در شرکت

1. Triangulation
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فرد نظیر هنگام ترک خدمت و هکم در سکطح بنگکاه نظیکر
جلوگیری از رسو دانش ضمنی در رواب بین سکازمانی بکه
مراتب پیچیدهتر از حفاظت دانش صریح است.

حفاظت دانش صریح و نیز حفاظکت دانکش ضکمنی تأکیکد
میشود .به ویژه بخش مهمی از دانش با وجود تالش برای
کدسازی دانش همچنان به صورر دانش ضمنی و در ذهن
کارکنان است ،بنابراین حفاظت دانش ضمنی هم در سکطح

شکل  .1چهارچوب چندسطحی حفاظت دانش

میکند .با وجود این دالیل متعددی نظیر جابهجایی شکغلی،
برونسپاری /رواب بین سازمانی ،کوچککسکازی و خاتمکه
پروژهها میتوانکد بنگکاه را بکا خطکر از دسکت دادن دانکش
کلیدی مواجه کند ،بنکابراین بنگکاه بایکد همکواره بکه طکور
نظاممند بر حفاظت دانش تمرکز کند .بنابراین شرکت ملکی
نفت ایران با ایجاد سمت مدیریت ارشکد دانکش 3در سکطح

اهمیت حفاظت دانش در شرکت ملی نفت ایران

صنعت نفکت و گکاز ،صکنعتی دانکشمحکور 1اسکت ککه
مدیریت دانش به عنوان عامل کلیدی موفقیت بنگکاههکای
این صنعت محسوب میشود [ .]22 ،21صنعت نفکت ایکران
زنجیره یکپارچه از فعالیکتهکای باالدسکتی ،میکاندسکتی و
پاییندستی 2است و شرکت ملی نفت بر مانای چشمانکداز و
سند راهاکردی توسکعه منکابع انسکانی بکه عنکوان بنگکاهی
«دانشمحور» معرفکی شکده اسکت ککه حفاظکت از ذخکایر
دانشی در دستیابی به مزیت رقکابتی آن نقکش مهمکی ایفکا

اول سازمان -با گزارشدهی مسکتقیم بکه مکدیرعامل -بکر
فرایندهای مدیریت دانش به ویژه حفاظت دانکش بکه طکور
نظاممند و یکپارچه تأکید میکند.

1. Knowledge based industry
2. Upstream, mid stream and downstream

)3. Chief knowledge officer(CKO
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بررسی حفاظت دانش در زنجیکره تکأمین صکنعت نفکت
کلیدی است .درهم تنیدگی «مدیریت دانش» و «مکدیریت
زنجیره تأمین» منجکر بکه خلکق عاکارر «زنجیکره تکأمین
دانش ]14[ »1شده است که نیاز به جریان دانشی و حفاظت



دانش در میان بازیگران یک شاکه زنجیره تکأمین را تأکیکد
میکند [ ]23در واقع بکه جکای آنککه مکواد ،محصکوالر و
خدمار پایه تاادالر الیههای مختلف زنجیره تکأمین باشکد
محور تاادالر در زنجیره تأمین دانشی به طور عمده بر پایه
دانش است .بنابراین کارایی زنجیره تأمین تا حکدی زیکادی
وابسته به حفاظت و انتقال دانش است.





مروری بر تکامل و بلوغ حفاظت داناش در شارکت ملای
نفت

در ابتدا بیشتر برنامههای حفاظت دانش در شرکت ملی
نفت به دو فعالیت کلی محدود میشد .نخست؛ برنامههکای
حفاظت قانونی از دانش جدید تولیکد شکده در بخکشهکای
پژوهش و توسعه بود که بیشتر بر حفاظت از طریق حقکوق
مالکیت معنکوی 2تأکیکد داشکت .دوم؛ برنامکههکای امنیکت
اطالعار 3که بر حفاظت دانش از طریق امنیکت اطالعکار/
دانش در فرایندهای انتقال دانش به ویکژه در سیسکتمهکای
اطالعاتی تأکید داشتند که سکاختارهای بکا رسکمیت بکاالتر
بیشتر بهکارگیری رویکردهای حفاظت /امنیت اطالعکار را
تسهیل میکنند که این امر با ساختار بکه نسکات بکا درجکه
رسمیت باالی شرکت ملی نفت نیز سازگار اسکت [ .]19بکه
این ترتیب رویکرد حفاظت دانش به طور عمده متمرکز بکر
دو حوزه «پژوهش و توسعه» و «فناوری اطالعار» بود .در
مجموع برخکی از چکالشهکای کلیکدی حفاظکت دانکش در
شرکت ملی نفت را به صورر زیر میتوان جمعبندی کرد:
 حفاظت داراییها در شرکت ملکی نفکت بکه طکور
عمده بر حفاظت داراییهای ملموس تأکیکد دارد؛
لیکن در سالهای اخیر با توسعه مکدیریت دانکش
حفاظت داراییهای غیرملموس به ویژه حفاظکت
دانش مورد توجه قرار گرفته است؛



همچنانکه پیشتر ذکر شد در ابتدا حفاظت دانکش
بیشتر مترادف با حفاظت حقوق مالکیکت معنکوی
دانشکککمندان و پژوهشکککگران و حفاظکککت داده و
اطالعار (با تمرککز بکر امنیکت اطالعکار) بکود،
بنککابراین رویکککردی منسککجم و یکپارچککه بککرای
حفاظت دانش در سراسکر زنجیکره تکأمین وجکود
نداشت؛
بنگاه رویککرد مناسکب و مکدونی بکرای حفاظکت
دانش در تمام زنجیکره دانکش (دانکش مشکتری،
دانش تأمینکننده و دانش رقاا) نداشت؛
ارتااط منسکجم و تکوازن مناسکای بکین حفاظکت
دانش با سایر فرایندهای مکدیریت دانکش وجکود
نداشت بکه گونکهای ککه حتکی در برخکی مکوارد
فرایندهای خلق و اشکتراک و ککاربرد دانکش بکه
علت تأکید بیش از حد بر حفاظت دانکش ممککن
بود با دشواری و با سرعت کمتر انجام گیرد .برای
نمونه انتقال دانش بین واحکدهای مختلکف درون
سازمانی با هدف حفاظت و محرمانگی اطالعکار
و دانش به سختی و کندی انجام میشد؛
حفاظت دانش در فرایندهایی که به صورر بالقوه
منجر به از دست دادن دانش سکازمانی مکیشکود
نظیر بازنشستگی و کوچکسکازی و روابک بکین
سازمانی /برونسپاری و از دست دادن دانکش بکا
خاتمه پروژهها کمتر مورد توجه قرار میگرفت.

برای غلاه بر چالشهای ذککر شکده بکازطراحی فراینکد
حفاظت دانش مورد توجه قکرار گرفتکه اسکت ککه در ادامکه
برخی اصول کلی و نتایج آن ارائه میشود.
حفاظت دانش در بازنشسیگی کارکنان

امروزه حفاظت دانش در هنگام بازنشسکتگی موضکوعی
حیاتی است؛ زیرا سازمانها با بازنشستگی تعکداد زیکادی از
کارکنان مواجهاند [ .]24بخکش زیکادی از مکدیران شکرکت
ملی نفت ایران نیز در آستانه بازنشستگیاند .بنکابراین وزیکر
نفت با رویکرد هوشمندانه بر اهمیت انتقال و حفاظت دانش
و تجربه ارزشمند بازنشستگان و جانشینپروری تأکیکد ککرد
که بر این اساس مدیرانی که در دو سکال آینکده بازنشسکته

1. Knowledge supply chain
2. Intellectual property right
3. Information security
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میشوند باید بر سمتهای مشاور قرار بگیرند و انتصاب آنها
بر سمت مدیریتی را غیرمجاز دانستهاند تا فرصت بیشکتری
برای انتقال و حفظ تجارب و دانش بازنشسکتگان بکه جکای
تمرکز بر مسئولیت سنگین مدیریتی فراهم شود .به ویژه در
این طرح بر انتقکال و حفاظکت دانکش ضکمنی مکدیران در
1
آستانه بازنشستگی به سایر مدیران از طریکق مربکیگکری

جابهجایی شغلی ،ترک تدمت و حفاظت دانش

حفاظت دانش امری دشوار است که جابهجایی کارکنان
میتواند پیچیدگی فرایندهای حفاظکت دانکش را دوچنکدان
کند .به صورر ذاتکی همکواره خطکر از دسکت دادن دانکش
ضمنی با جابهجایی کارکنان وجود دارد زیرا دانکش ضکمنی
بنگاه نه فق تیممحور و تعایه شده در فعالیتهای معمکولی
سازمانی است [ ،]26بلکه همچنان بخکش مهمکی از آن در
مغز سرمایه انسانی وجود دارد [.]27
به ویژه در شرکت ملی نفت ایران که در گذشته بیشکتر
رواب استخدامی بکه شککل بلندمکدر از طریکق اسکتخدام
کارکنان رسمی بوده است ،لیکن در  15سال اخیر بکا توجکه
به افزایش قراردادهای برونسپاری و ارکان ثالث بکر حجکم
قراردادهای استخدام موقتی و کوتاهمکدر نظیکر قکراردادی،
پیمانکاری ،پارهوقت و مشاورهای تا حد زیادی افزوده شکده
است و این در حالی است که بکا افکزایش تکرک خکدمت در
چنین قراردادهایی با توجه به ماهیت موقکت آنهکا حفاظکت
دانش امری دشوارتر و با چالش بیشتری همکراه اسکت .بکه
ویژه کارکنان موقتی ممکن است با توجه بکه فقکدان ثاکار
شغلی انگیزه الزم برای انتقال و حفاظت دانش سکازمانی را
بر خالف کارکنان رسمی نداشته باشکند .بنکابراین حفاظکت
دانش هنگام ترک خدمت کارکنان موقتی مورد توجکه قکرار
گرفته است.

تمرکز شد.
بکا وجکود نقکاط قکور طکرح انتقکال و حفاظکت دانککش
بازنشستگان به نسلهکای بعکدی ،بکا ایکن حکال مکیتکوان
پیشنهادهایی برای تکامل آن ارائه داد .نخست؛ میتوان در
کنار مربیگری -که برای انتقکال /حفاظکت دانکش ضکمنی
بسیار مناسب است -بر انتقال /حفاظت دانش صریح نیکز از
طرق مختلف به ویژه مستندسازی دانکش مکدیران پکیش از
بازنشستگی تأکید کرد و این امر نیز نااید محدود به  2سال
پایانی خدمت مدیران باشد بلکه فرایند پیوسته و مدوام طی
خدمت همه کارکنان و نه فق مدیران اسکت .دوم؛ انگیکزه
افراد در آستانه بازنشستگی برای انتقکال و حفاظکت دانکش
کمتر مورد توجه قرار گرفته است .به ویژه که انتقال دانکش
به طور عمده امری غیرطایعی است که به طور ذاتی ممکن
است افراد تمایلی به آن نداشته باشند [ ]25بنابراین انگیکزه
کارکنان نقکش مهمکی در ایکن امکر دارد .افکراد در آسکتانه
بازنشستگی در مقایسه با دیگر کارکنان ممکن است انگیکزه
کمتری برای به اشتراکگکذاری دانکش داشکته باشکند زیکرا
بسککیاری از مککدیران ارشککد پککس از بازنشسککتگی در بخککش
خصوصی صنعت نفت ایران فعالیت خواهند کرد و بنکابراین
انتقال دانش در مرحله پکیش از بازنشسکتگی حتکی ممککن
اسککت فرصککت اسککتخدام در بخککش خصوصککی پککس از
بازنشستگی (از بخش دولتی) مدیران را کم کند و بکه ایکن
ترتیب مدیران ممکن است انگیزه کافی برای انتقال دانکش
را پیش از بازنشستگی نداشته باشند که این امکر مکیتوانکد
چالش مهمی برای حفاظت دانش باشد.

مدیریت روابط بی سازمانی و تاوازن انیقاال و حفاظات
دانش

هر رابطه بین سازمانی به صورر بالقوه با خطر از دست
دادن دانش و رسو دانش به طور عمدی و ناخواسته مواجه
است ،بنابراین حفاظت دانش در مرکز یادگیری و رواب بین
سازمانی قرار دارد .در واقع یادگیری در رواب بین سکازمانی
مناع مهم یادگیری و کسب دانش جدید است لیکن همواره
خطر رسو دانش و مهارر و توانمندی کلیدی بنگاه وجکود
دارد .بنگاهها چنانچه نتوانند در رواب بین سکازمانی ،دانکش
کلیدیشان را حفاظت کنند دو گزینه پیش رو دارنکد یکا بکه
رواب بین سازمانی خاتمه دهند و یا ممکن اسکت از انتقکال
دانش پرهیز کنند [ ]12که هر دو مورد میتوانکد منجکر بکه
شکست کامل و یا نسای مدیریت رواب بین سازمانی شوند

1. Mentoring
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است .به این ترتیب در ابتدا در مدیریت رواب بین سازمانی
شرکت ملی نفت بر انتقال سرمایه و فنکاوری بکرای اجکرای
مگاپروژهها تأکید میشده اسکت امکا در مرککز آن از منظکر
مدیریت دانکش بایکد انتقکال دانکش و تجکارب عملیکاتی و
مدیریتی شرکتهای بینالمللی نفتی پیشرو به شرکت ملکی
نفت ایران و در عین حال حفاظت دانش سازمانی باشد.
به ویژه که به تکازگی نسکل جدیکد قراردادهکای نفتکی
توسعهیافته که یک نوع قکرارداد خریکد خکدمار نظیکر بیکع
متقابل است با این تفاور که حضور پیمانکار توسکعهدهنکده
بعد از اتمام پکروژه و راهانکدازی تکا  15تکا  20سکال تکداوم
مییابد و در آیپیسی باید حلقههای مختلف صکنعت نفکت
(اکتشاف ،توسعه و تولید) به صورر یکپارچه واگذار شوند تا
شرکت های خارجی با چنین قکراردادی ،انگیکزه الزم بکرای
حضور در صنعت نفت ایران داشته باشند .در این چهارچوب
از قرارداد ،عملیار اکتشاف به پیمانکار واگذار میشود و باید
سعی شود شرکتهای خارجی به مناطق پرریسکک صکنعت
نفت وارد شوند زیرا بر مانای قاعده کلی در سکطح جهکانی
هزینککه س کنگین اکتشککاف را شککرکتهککای خککارجی ت کأمین
میکنند و نااید هزینکههکای ملکی صکرف مخکارج سکنگین
اکتشاف شود .انتقال فنکاوری یککی از مهکم تکرین مااحکث
قراردادهای جدید (آی پی سی) محسکوب مکی شکود ککه بکر
اسککاس آن قککرار اسککت در الگککوی قراردادهککای جدیککد،
کارشناسان ایرانی در کنار شرکتهای سرمایهگکذار خکارجی
قرار گیرند تا با آخرین فناوریهکا و دانکش روز آشکنا شکوند
ضمن اینکه بایکد کارکنکان نیکز در ایکن انتقکال و دریافکت
فناوری /دانش به صورر فعاالنهتری دخیل شوند .الاته بکه
طور سنتی در قراردادهای رواب بین سازمانی شکرکت ملکی
نفت بر مکدیریت و انتقکال فنکاوری بیشکتر تأکیکد و کمتکر
مااحث مدیریت دانش نظیر حفاظت و انتقکال دانکش مکورد
توجه قرار گرفته است.
همچنین در شرکت ملی نفت توازن بین اشتراک دانش
و حفاظت دانش به ویژه در قراردادهای جدید نفتکی امکری
مهم است .زیکرا نخسکت حجکم و گسکتردگی روابک بکین
سازمانی شرکت ملی نفت به مراتب افزایش مییابد به ویژه
که برای نخستین بار فراینکد اکتشکاف ،توسکعه و تولیکد بکه
پیمانکار واگذار و دوره قراردادها به  15تا  20سال افکزایش

که بر اهمیت حفاظت دانش در رواب بین سکازمانی تأکیکد
دارد.
همچنین حفاظت دانش در داخل بنگاهها به طور عمکده
سادهتر است و در مقابل حفاظت دانش در مکدیریت روابک
بین سازمانی با پیچیکدگی بیشکتری مواجکه اسکت .زیکرا در
مدیریت رواب سازمانی ککه بنگکاههکا بکه نکوعی همزمکان
«رقیب و در عین حال شریک تجاری» محسوب میشکوند،
بنابراین حفاظت دانش پیچیدهتر اسکت ککه لکزوم حفاظکت
دانش کلیکدی در عکین انتقکال دانکش را تأکیکد دارد [.]12
همچنین حفاظت دانش در مکدیریت روابک بکین سکازمانی
میتواند به علت فاصکله شکناختی ،تعکارض در منکافع بکین
بنگاههکا و مسکتقلبکودن آنهکا و داشکتن اهکداف سکازمانی
جداگانه [ ]12و کنترل کمتر بر فعالیتها و دخالت ذینفعان
بیشتر امری دشوارتر باشد.
بنابراین یکی از چالشهای رواب بکین سکازمانی ایجکاد
تککوازن بککین اشککتراک دانککش و حفاظککت دانککش اسککت کککه
پژوهشگران بسیاری بر آن تأکید ککردهانکد [ .]28 ،12 ،5در
رواب بین سازمانی و اتحاد استراتژیک نیاز به دسکتیابی بکه
دانش بیرونی در عین حفاظت دانش داخلی به طور همزمان
وجود دارد [ ]29و رویکرد برنده -برنده در مکدیریت روابک
بین سازمانی به طور عمکده از طریکق تکوازن منطقکی بکین
انتقال دانش و حفاظت دانش محقق میشود.
شرکت ملی نفت ایران همواره رواب بکین سکازمانی بکا
برخی شرکتهای بینالمللی نفت (نظیر توتال ،بی پی) و یا
شرکتهای ملی نفت دیگر (نظیر شرکت ملی نفت روسیه و
چین) داشته است والگوی جدید قراردادهای نفتکی موسکوم
به آیپیسی 1نیز بکا هکدف تسکهیل روابک بکین سکازمانی
شرکت ملی نفت با سایر شرکتهای ملی و بینالمللی نفکت
و انتقال دانش طراحی شده است.
رواب بین سازمانی شرکت ملی نفت با شرکتهای ملی
و بینالمللی نفت تاکنون با اهکداف مختلفکی نظیکر انتقکال
فناوری و دستیابی به فنکاوری روز ،افکزایش ککارایی تولیکد،
دستیابی بکه بازارهکای جدیکد و غلاکه بکر محکدودیتهکای
سرمایهای برای اجرای مگاپروژههای نفتکی صکورر گرفتکه
1. IPC
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سازمان داشته باشند [ ]36زیکرا کارکنکان بکه طکور معمکول
دانششان را به عنکوان قکدرر بکرای ایمکنککردن جایگکاه
سازمانیشان مورد توجه قرار میدهند [.]37

مییابد .بنابراین حفاظت دانش در این دوران طوالنی امری
دشوارتر و پیچیده است و شرکتهکای بکینالمللکی ممککن
است رویکردهای توسعهیافته و رسمی ،فعاالنه و نظکاممنکد
برای حفاظت دانش سازمانیشان -با توجه به بلکو بیشکتر
نظامهای مدیریت دانششان -داشته باشند اما شرکت ملکی
نفت ایران نیز باید با تعایه ساختارها و فرایندهای مکدیریت
دانش بر حفاظت دانش در عین انتقکال دانکش در مکدیریت
رواب سازمانی تأکید کند.

شرکت ملی نفکت در دو مقطکع زمکانی یککی در سکال
 ،1376و دیگری سال  ،1392بکه کوچککسکازی پرداختکه
است .چابکسازی و کاهش الیههای مدیریتی غیرضکروری
از اهم اهداف کوچکسازی شرکت ملی نفت بوده است .بکه
ویژه برنامه کوچکسازی سکال  ،1392در حجکم و وسکعت
بیشتری انجام شد که در نهایت منجر به حکذف  15درصکد
سمتهای سازمانی شد .الاته به موازار اجکرای ایکن طکرح
تالش شد حذف برنامهریزی شده سکمتهکا /کارکنکان بکه
گونهای انجام پذیرد که تا حد امکان منجر به آسیب جکدی
به دانش سازمانی نشود و حفاظت از دانش سازمانی مکدنظر
قرار گیرد.
اهمیت حفاظکت دانکش در اقکدامهکای کوچککسکازی
شرکت ملی نفت عاارراند از:
 .1حجم به نسات باالی کوچکسازی ( 15درصد) که
خطر از دست دادن دانش سازمانی را تأکید میکند؛
 .2بخشی از سمتهای مدیریتی هدف کوچککسکازی
بوده است.

کوچ سازی سازمانی و حفاظت دانش

عمده شرکتهای برتکر مجلکه فورچکون از سکال1990
اقدام به کوچکسازی -1حذف برنامهریزی شده سمتهکا و
مشاغل -کردهاند [ ،]30که هکدف آن ککاهش هزینکههکا و
بهاود کارایی بنگاه [ ]31است.
بیشتر تحقیقار کوچککسکازی بکه خروجکی اقتصکادی
کوچکسازی و یا تأثیر کوچککسکازی بکر رفتکار و نگکرش
کارکنان به ویژه گروه باقیمانده در بنگاه پرداختهاند [ ]32اما
کمتککر بککر اهمیککت حفاظککت دانککش سککازمانی در هنگککام
تصمیمهای کوچکسازی تمرکز میشود [ .]33با این حکال
در هر کوچکسکازی خطکر بکالقوه از دسکت دادن سکرمایه
انسانی و دانش ارزشمند کسکب شکده سکازمانی وجکود دارد
[ ]34به بیان دیگر اهمیت حفاظت دانش در کوچکسکازی
به این علت است که استراتژی کوچکسازی مکیتوانکد بکا
ریسک جدی از دست دادن دانش کلیدی سکازمانی مواجکه
باشد در واقع همچنانکه کارکنان بنگکاه را تکرک مکیکننکد
دانش ارزشمندی که طی سالها در ذهنشان تجمیکع شکده
است را با خود میبرند ([ ]35بنابراین بر هزینههکای پنهکان
کوچکسازی نظیر از دست دادن دانکش کلیکدی ،از دسکت
دادن هزینههای آموزش و توسکعه و یکا سکایر هزینکههکای
معنوی نظیر آسکیب بکه برنکد سکازمانی نیکز در طکرحهکا و
اقدامهای کوچکسازی باید تأکید شود و تا حکد امککان بکا
حفاظت دانش مناسب مانع از تحمیل این هزینههای پنهان
به بنگاه شد .در واقع افراد با افزایش کوچکسکازی ممککن
است تمایل کمتکری بکه انتقکال و حفاظکت دانکششکان در

به عالوه کوچکسازی از یک طرف نااید منجکر بکه از
دست دادن دانش کلیدی مورد نیاز سازمانی شود و از طرفی
باید تا حد امکان دور ریختن دانش منسو شده و نامتناسب
با استراتژی بنگاه را تسریع کند .بنابراین در کوچککسکازی
ایجاد توازن مناسب بین «کوچکسازی» و «حفاظت دانش
سککازمانی» و «فقککدان یککادگیری و بیککرون ریخککتن دانککش
غیرقابل نیاز» کار دشواری است که شرکت ملی نفت سکعی
داشته است همزمان به آن دست یابد .در مجموع از آنجائی
که کوچکسازی به طور عمده با قصکد قالکی و بکه شککل
هدفمند و برنامهریزی شده صورر میگیکرد [ ]38بنکابراین
به این معناست که تا حدی قابلیت حفاظت دانش دست کم
به صورر تئوریک وجود دارد و در واقع میتوان سمتهکا و
کارکنانی را کاهش داد که در مرکز قابلیکتهکای کلیکدی و
دانش اصلی فعلی و آتی مورد نیاز بنگاه نااشند.

1. Downsizing
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در واقع به منظکور انتقکال و حفاظکت دانکش از طریکق
انتقال مدیران از یک پروژه به پروژههکای دیگکر مکیتکوان
مهار چاههای نفت فوران کرده را به عنوان نمونه تکاملی در
شرکت ملی نفت ایران نکام بکرد .بکه ایکن ترتیکب یککی از
مدیران پروژههایی که موفق به مهار چاههای نفتی در حین
حفاری از طریق بومیسازی فناوری در چاه دهلران مربکوط
شده بود چند بار دیگکر نیکز در پکروژههکای مشکابه مهکار و
کنترل چاه نفت نظیر چاه  50اهکواز ،چکاه شکماره  24نفکت
شهر  104مارون و چاههای دریایی میدان ابوذر ،چاه گکازی
کنگان  23و کشور کویت -که با پیچیکدگی و لکزوم ایمنکی
زیاد همراه بوده -به خدمت گرفتکه شکد تکا بکا جابکهجکایی
مدیران پروژه موفکق زمینکه الزم بکرای انتقکال و حفاظکت
دانش از یک پروژه موفق به سایر پروژهها نیز فراهم شکود.
به طور عمده گردش شغلی مدیران پروژههای موفکق بکین
پروژهها به عنوان مکانیزم مناسب انتقال و حفاظکت دانکش
در داخل شرکت ملی نفت است.

انیقال و حفاظت دانش در سازمانهای پروژهمحور

سازمان پروژهمحور برای نوآوری (خلق دانش) میتوانکد
سازماندهی مناسب باشد اما به طور عمده حفاظت دانش بکا
توجه به ماهیت موقت ،تأمین اهداف کوتاهمدر پروژههکا و
تعکککارض بکککا هکککدف یکککادگیری سکککازمانی در درازمکککدر
مشکلزاست .به ویژه هر چند تعداد سازمانهکای مکوقتی و
پروژهمحور در حال افکزایش اسکت ([ ]39امکا تحقیقکار در
حوزه حفاظت دانش در شرکتهای پروژه محور اندک است
[.)]40
1
انتقال تجارب موفق و درسهای یادگرفته شکده بکرای
حفاظت دانش در شرکتهای پروژهمحور به ویژه در مقایسه
با سازمانهای وظیفهگرا دشوار است که این امر میتواند به
علت ماهیت سیال حافظه سازمانی 2با توجه به تغییر مککرر
پروژهها و ماهیت مکوقتی سکازمان و بکه تاکع آن دشکواری
کسب و حفکظ دانکش باشکد .در واقکع هرچنکد در سکازمان
وظیفهمحور ،واحدهای سازمانی خود به عنوان محل رسوب
دانش3اند اما سکازمان پکروژهمحکور فاقکد مککانیزمی بکرای

نتیجهگیري

انتقال ،حفظ و بهکارگیری دانش حاصکل طکی یکک پکروژه
[ ]41و ظهککور فعالیککتهککای مککنظم و معمککولی و حافظککه
سککازمانی [ ]42اسککت کککه اهمیککت حفاظککت دانککش در
شرکتهای پروژهمحور را تأکید میکنند.
در شرکت ملی نفت نیز بخکش زیکادی از فعالیکتهکای
عملیککاتی ،مهندسککی و توسککعهای در قالککب سککازمانهککای
پروژهمحور بنا شده است که این ساختارها برای خلق دانش
مناسب اند لیکن با پیچیدگی بیشتری برای حفاظکت دانکش
مواجهاند .به همین دلیل پیشنهاد میشود بکا بهکرهگیکری از
مکانیزمهایی نظیر بازنگری پس از اقدام ،انتقال افراد خاکره
و مدیران پروژه از یک پروژه به پروژههای دیگر و برگزاری
جلسههای بین پروژهای تا حد امکان انتقال دانکش از یکک
پروژه به پروژههای دیگر و یادگیری بین پروژهای و زمینکه
تسریع حفاظت دانش و یادگیری سازمانی فراهم شود.

نادیدهگرفتن حفاظت دانش در بنگاههکای دانکشمحکور
میتواند منجر به خلق دوباره ایدهها و فقدان بهرهبرداری از
نککوآوریهککای انجککام گرفتککه شککود ،بنککابراین در مرکککز
استراتژیهای مدیریت دانش ،حفاظت دانش قکرار دارد [.]5
یافتههای این تحقیکق نشکان داد ککه خطکر از دسکت دادن
دانش در سکطح فکردی و در سکطح سکازمانی بایکد مکدنظر
سیاستگذاران حوزه مدیریت دانش شرکتهای دانشمحور
قرار گیرد .بر این اساس شرکت ملی نفکت ایکران بکا ایجکاد
سکمت مککدیریت ارشککد دانکش در سککطح اول سککازمان -بککا
گزارشدهی مستقیم به مدیرعامل -بکر حفاظکت دانکش در
سطوح فرد و سازمان به طور نظاممند و یکپارچه تأکید کرده
اسککت .در سککطح فککردی حفاظککت دانککش در فراینککدهای
جابهجایی و ترک خدمت و بازنشسکتگی کارکنکان ضکروری
اسککت و در سککطح سککازمان فعالیککتهککای مختلفککی نظیککر
برونسپاری فعالیتها و رواب بین سازمانی و کوچکسازی
سازمانی میتواند منجکر بکه از دسکت دادن دانکش کلیکدی
سازمان شود و متناسب با هر یک ،استراتژیهکای حفاظکت

1. Lesson learned
2. Fluid organizational memory
3. Knowledge silos
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همچنین بر حفاظت انواع دانش اعکم از دانکش صکریح
(نظیر مستندها ،ثات اختراع و بانکهای اطالعاتی) و دانش
ضمنی (نظیر شهود و تجربکه کارکنکان دانشکی و خارگکان
صنعتی) باید تأکید شود .این در حالی است که در ادبیار به
طور کلی بر حفاظت دانش صریح تمرکز شکده و در مقابکل
حفاظت دانش ضمنی کمتر توسعهیافته است [.]5بکه ویکژه
که بخش مهم دانش کلیکدی سکازمان بکرای دسکتیابی بکه
مزیت رقابتی ،دانش ضمنی است ککه در ذهکن کارکنکان و
فرایندهای غیرمستند شده و فرهنگ سکازمانی وجکود دارد.
افزون بر آن حفاظت دانش ضکمنی بکرای بنگکاههکا امکری
چککالشبرانگیزتککر اسککت؛ زیککرا امنیککت اطالعککار و فنککاوری
اطالعار میتواند تا حد زیادی به حفظ دانش صریح کمک
کند؛ اما توسعه ابزارهای حفاظت دانش ضکمنی پیچیکدهتکر
است؛ به ویژه که دانش ضکمنی سکیار و در ذهکن کارکنکان
است و جابکهجکایی و تکرک خکدمت کارکنکان ،بنگکاههکای
دانشمحور را با مشکل جدی برای حفاظت دانکش ضکمنی
مواجه میکند .در واقع سازمانهکا از طریکق تاکدیل دانکش
ضمنی به دانش صریح (مستندهای سازمانی) ممککن اسکت
سعی در حفظ دانش ضمنی دارند ،اما با توجه بکه دشکواری
این فرایند ،حفاظت دانش ضمنی پیچیده و با ریسک باالیی
مواجه است.
در رواب بین سازمانی نیز بنگاهها بکر حفاظکت رسکمی
دانش صریح تأکید دارند در حالی که حفاظت دانش ضکمنی
در اتحادهای استراتژیک بین بنگکاهی بکه ویکژه در جوامکع
خارگی توسعهیافته بین متخصصان چنکد بنگکاه مختلکف از
اهمیت زیادی برخوردار است که میتواند در تحقیقار آتکی
مورد توجه قرار گیرد .همچنین تغییر نگرش مکدیران ارشکد
شرکتهای دانشمحور در خصوص «حفاظکت دانکش» بکه
عنوان مقولهای فراتکر از حفاظکت دانکش صکریح و امنیکت
اطالعار به موازار بلو سیستمهای مدیریت دانکش بایکد
مورد توجه قرار گیرد .بر این اساس در شکرکت ملکی نفکت
ایران نیز ابتدا فعالیتهای حفاظت دانش متمرکز بر حفاظت
حقوق مالکیت معنوی دانشمندان و پژوهشگران و حفاظکت
داده و اطالعار (امنیت اطالعار) -به طکور کلکی حفاظکت
دانش صریح -بود در حالی ککه بکا بلکو آن هکر دو مقولکه

دانش برای کاهش ریسک رسو و از دست دادن دانش هم
برای حفاظت دانش فردی و نیز سازمانی باید طراحی شود.
نتایج این تحقیق میتوانکد بکرای تمکامی شکرکتهکای
دانشمحور به ویژه سایر شرکتهای ملی نفکت و یکا سکایر
شرکتهای فعال حوزه نفت و گاز جذاب باشد .به ویژه ککه
از میان فرایندهای مدیریت دانش بر حفاظت دانش به طکور
کلی و به ویژه در صنعت نفت کمتر تمرککز شکده اسکت .در
واقع مزیت رقابتی شرکتهکای ملکی نفکت و شکرکتهکای
بینالمللی نفت تا حدی زیادی وابسته به انتقکال و حفاظکت
دانش است .در سالهای اخیر نیز در سکطح جهکانی روابک
بین سازمانی بین شکرکتهکای ملکی نفکت و شکرکتهکای
بینالمللی نفتی افزایش داشته است و شرکتهای ملی نفت
از مکانیزمهای شرکتهای بینالمللی نفکت بکرای حفاظکت
دانش تا حدی میتوانند الگوبرداری کنند ،امکا بکا توجکه بکه
تفککاورهککای فرهنگککی ،فنککاوری و غیککره امکککان تقلیککد و
الگوبرداری صرف نیست و باید رویکردهای حفاظت دانکش
شرکت ملی نفکت ایکران متناسکب بکا ویژگکیهکای خکاص
زمینهای آن (اعم از سکاختار ،فنکاوری ،فرهنکگ و محکی )
بومیسازی شود و امکان الگوبرداری کامل از استراتژیهای
حفاظت دانش شرکتهای نفتی بینالمللی وجود ندارد.
به عالوه یکی از چالشهای رواب بین سازمانی ،ایجکاد
تککوازن بککین اشککتراک دانککش و حفاظککت دانککش اسککت کککه
پژوهشگران بسیاری بر آن تأکید کردهاند .در واقع در رواب
بین سازمانی و اتحاد استراتژیک ،نیاز به دستیابی به دانکش
بیرونی در عین حفاظت دانش داخلی به طور همزمان وجود
دارد .در شرکت ملی نفت نیز حفاظکت دانکش بکا توجکه بکه
گستردگی و پیچیدگی رواب بین سازمانی به ویژه بر مانای
الگوی جدید قراردادهای نفتی موسوم به آیپیسکی  -ککه
با هدف تسهیل رواب بین سازمانی شکرکت ملکی نفکت بکا
سایر شرکتهای ملی و بکینالمللکی نفکت و انتقکال دانکش
طراحی شده است -امکری کلیکدی اسکت .در واقکع توسکعه
اتحادهای استراتژیک شرکت ملی نفت از یکک طکرف بایکد
منجر به انتقکال دانکش و فنکاوری شکود و از طکرف دیگکر
راهکارهایی برای جلوگیری از رسو دانش کلیدی بکه رقاکا
به ویژه در سطح بینالمللی برای حفاظت دانکش اندیشکیده
شود.
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استراتژیهای مناسب حفاظت دانش در تمام مراحل چرخکه
عمر پروژهها به ویژه از طریق انتقال تجکارب و مسکتندها و
دانش از یک پروژه به سایر پروژههکا و یکا انتقکال مکدیران
 به این ترتیب بر حفاظت دانش صکریح و.پروژه موفق است
.نیز دانش ضمنی در پروژهها نیز تأکید میشود

حفاظت دانش صریح و دانش ضمنی مورد توجه قرار گرفته
.است
در نهایت چون که بخش مهمی از فعالیتهای عملیاتی
و مهندسی و پژوهش و توسعه شرکت ملکی نفکت در قالکب
سازمانهای پروژهمحور تعایه شده است بنابراین با توجه به
ریسککک بککاالی از دسککت دادن دانککش سککازمانی بککا خاتمککه
 شککرکت ملککی نفککت در تککالش بککرای توسککعه،پککروژههککا
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Abstract
Nowadays, knowledge-based companies emphasis on knowledge protection as a continuousprocess of
knowledge management for knowledge repository retention and competitive advantage. In fact,
knowledge creation and sharing without protection will not lead to the creation of a sustainable value.
This research aims to explore the knowledge protection strategies of NIOC (National Iranian Oil
Company) as a knowledge-based company. Based on the exploratory nature of research, a single case
study method was utilized. Knowledge protection consists of both explicit knowledge (e. g.,
documentation and patent submission) and tacit knowledge (e. g., intuition, expert). The result of this
study shows that the risk of knowledge loss and the necessity of its protection must be taken into
account in downsizing, lay off, retirement, outsourcing and etc. A review on the strategies of the
National Oil Company, as a knowledge base company, to reduce any mentioned risks was performed.
Keywords: Knowledge Management, Knowledge Protection, Multi-level Framework, Tacit Knowledge.
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