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چکیده
تبیین توانمندیهای درون شرکت د ر قالب مدیریت دانش نیاز ادامه حیات سازمان می باشد تا از تجربه دوباره آنها پرهیز نماید .از سوی دیگر
پژوهش و فن آوری برای یک شرکت تکنولوژی محور که اساس کار آن را پس از دانش نیروی انسانی متخصص و وفادار آن  ,تجهیزات و
تکنولوژیهای مختلف صنعت حفاری اعم از دکلهای حفاری و خدمات جانبی تخصصی آن تشکیل می دهد نیز ضرورتی اجتناب ناپذیر می
نماید .لذا تلفیق این دو مهم بعنوان دو بازوی توانمند سازی شرکت جهت هماهنگی هرچه بهتر آنها بعنوان یک راهکار مدیریتی برای
تحقق این دو مهم ارائه گردیده است.
گستردگی صنعت حفاری و مجموعه خدما ت فنی و تخصصی مربوطه  ،و اهمیت و جایگاه صنعت حفاری بعنوان کلید فتح مخازن نفت و
گاز کشور  ،و پیشرفت روزافزون تکنولوژی در صنعت حفاری دنیا  ،تحقق این مهم را برای این صنعت بیش از پیش حیاتی و حساس می
نماید .لذا در این مقاله سعی شده است تا با پرداختن به سه مقوله مدیریت استراتژیک  ،مدیریت دانش و مدیریت فن آوری  ،به تشریح این
تجربه پرداخته و مورد بحث قرار گیرد.

واژه های کلیدی :
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مقدمه
شرکت ملی حفاری ایران بعنوان شرکتی که پس از انقالب تشکیل شده  ,در طول سالهای گذشته با تجارب متخصصین و کارکنان خود
توانسته است از پیچ و خم مشکالت تحریمها و مانند آن به خوبی گذر کند  .مدیریت این دانش از یک سو یک الزام و دارایی مهم برای
شرکت تلقی می گردد و از سوی دیگر کمک گرفتن از پژوهشگران دانشگاهی و صنعتی می تواند خالء های احتمالی این مهم را پر کند و
آنرا در مسیر خود بسوی تعالی یاری رساند.

مدیریت استراتژیک
بنابر تئوریهای مدیریتی یکی از وظایف خطیر و اصلی مدیران شرکتها و سازمانها برنامهریزی است که بر نحووه انجوام سوایر وظوایف
نظیر سازماندهی ،هماهنگی ،کنترل و رهبری مؤثر است.
مدیریت استراتژیک هنر وعلم تدوین ،اجرا و ارزیابی تصمیمات وظیفه ای چندگانه ای است که سازمان را قادر می سازد به مقاصد خود
دست یابد .مدیریت استراتژیک تطبیق فعالیتهای داخلی با تغییرات محیطی و همچنین تطبیق منابع با فعالیتهای مورد نیاز است که شامل
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سه بخش ا صلی تدوین  ،اجرا و ارزیابی استراتژی می باشد  .این سه بخش که در نمودار زیر نشان داده شده اند و ارتباطی تنگاتنگ و
متقابل دارند.

اجراي
مديريت

استراتژي

استراتژي

تدوين
استراتژي

ارزيابي
استراتژي

تعامل بخش های سه گانه مدیریت استراتژیک
تدوین استراتژی :دراین مرحله ماموریت شرکت تعیین شده ،عوامل خارجی و داخلی بررسی می شوند تا فرصت ها ،تهدیدها ،قوت ها و
ضعف ها مشخص شوند و براساس آنها اهداف و استراتژی های سازمان در سطوح مختلف تعیین شوند .
اجرای استراتژی :دراین مرحله استراتژی های تعیین شده در مرحله تدوین بایستی به اجرا درآیند .برای اجرای استراتژی ها ابتدا اهداف
وسیاست ها در راستای ماموریت استراتژی ها تعیین شده و براساس آنها منابع سازمان تخصیص داده می شوند و سپس در ساختار مناسبی
با فرهنگ سازنده هدایت می شوند تا استراتژی ها به اجرا درآیند.
ارزیابی استراتژی :دراین مرحله تغییرات احتمالی عوامل اثر گذار داخلی و خارجی و اثرات احتمالی آنها بر ماموریت ،اهداف و استراتژی
ها و راه کارهای اجرایی بررسی می شود ،همچنین نحوه انجام هر کدام از مراحل تدوین و اجرای استراتژی از ابعاد مختلف مورد مداقه قرار
می گیرند و در نهایت نتایج بدست آمده و نحوه دستیابی به آنها ( عملکرد ) مورد ارزیابی قرار می گیرند تا انحرافات احتمالی شناسایی شده
ودر جهت رفع آنها اقدام شود.

شرکت ملی حفاری ایران
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شرکت ملی حفاری ایران که بنا به باور مدیران و کارکنان خود  ،کلید فتح مخازن و سفره های نفتی اسوت در شورایطی تيسویس شود کوه
ضرورت حاکم بر آن صرفا" راه اندازی امکانات و انجام عملیات حفاری و خدمات فنی را طلب می نمود و شرایط به گونه ای بود که مجالی
برای تدوین ،اجرا و ارزیابی استراتژی فراهم نمی کرد .
فلسفه وجودی شرکت  ،نیاز حیاتی کشور به تولید نفت و گاز بود آنهم در شرایطی که خروج شرکتها و پیمانکاران خارجی بوه قصود توقوف
تولید نف ت صورت گرفته بود  .شناسایی واحدهای خود گردان میسر نمی شد و اگر هم می شد قابل اجرا نبود  ،زیرا در آن شورایط  ،تمرکوز
واحدهای مختلف شرکت تحت مدیریتی واحد حل مسایل و مشکالت آنها را ساده تر می کرد و تيمین منابع مورد نیاز را آسان تر می نمود .
بحث ارزیابی سرمایه گ ذاری مبحثی نبود که در آن زمان مطرح شود چون نتایج فعالیت های شرکت که همانا انجام عملیات حفواری نفوت
وگاز بود بنا به ضرورت و نیاز بایستی به هر قیمتی انجام می شد تا به تولید نفت و گاز بیانجامد و نهایتا" امکانات شرکت با تمام ظرفیت در
اختیار برنامه های عملیاتی شرکت ملی نفت ایران بود و هیچگونه امکانات مازادی نبود تا به فعالیت های جدید تخصیص یابد .
همین ضرورت و شرایط محیطی  ،تاریخی را برای شرکت رقم زد که مشتمل بر دوره های زیرین است :
 -1دوره تيسیس  ،جمع آوری تجهیزات و منابع متفرق بجا مانده از شرکت های متعدد و متنوع خارجی و تثبیت شرکت .
 -2دوره راه اندازی  ،تجهیز و توسعه امکانات با تکیه بر حمایتهای شرکت ملی نفت ایران .
 -3دوره توجه به منابع انسانی شرکت بعنوان سرمایه های معنوی  ،ترویج و توسعه آموزش و رفاه کارکنان .
 -4دوره ترویج دیدگاه مهندسی و اعمال نظارت بر عملیات حفاری و هدایت آن بسوی مدیریت تکنولوژی .
 -5دوره ایجاد چشم انداز و ترویج برنامه ریزی استراتژیک .

چشم انداز شرکت ملی حفاری ایران
شرکت ملّی حفاری ایران در افق  4141هجری شمسی:
شرکت ملّی حفّاری ایران (هلدینگ) به عنوان ارائه دهنده بسته کامول عملیوات و خودمات صونعت حفواری بوه زنجیوره اکتشواف ،تولیود و
بهره برداری منابع انرژی زیرزمینی در بازارهای هدف با نگاه اقتصادی و ملّی ,ضمن برخورداری و بهرهگیری از کلیودیتورین فنواوریهوای
صنعت حفاری و نیروی انسانی متخصَص و وفادار ,با رعایت اصول توسعه پایدار و دستیابی به باالترین استانداردها توانسته اسوت در زموره
منتخبین مشتریان خود قرار گیرد.

ماموریت پنجساله شرکت ملی حفاری ایران
شرکت ملّی حفاری ایران در پنج سال آینده ميموریت دارد ،به منظور ایجاد ارزش مطلوب کلیه ذینفعان و حرکت به سمت تحقق افق
چشمانداز خود ،واحدهای نیمه خودگردان ایجاد کندکه ،قابلیت انجام پروژهها (مجموعاّ با ارائه بسته کامل خدمات) در صنعت حفاری
حوزههای نفت ،گاز و منابع انرژی زیرزمینی کشور و بازارهای هدف را دارند ،و توسعه دهد.
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مدیریت دانش
اغلب کتاب های مربوط به حوزهی تکنولوژی با تعدادی تعریف شروع می شود ،اما تعریف مدیریت دانش کار آسانی نیست .نویسندگان
مختلف از دیدگاه های مختلف و با رویکرد های متفاوت و انگیزه های گوناگون ،به تعریف مدیریت دانش پرداختهاند .اغلب ،مدیریت دانش
به طور کلی تعریف شده و آن را به عنوان هر آنچه که سازمان برای داشتن نحوهی انجام وظایف و فعالیت هایش نیاز دارد ،تعریف کردهاند.
این تعریف از مدیریت دانش ،شامل دانش رسمی ،قوانین برنامه ها و رویه ها و دانش فنی ناملموس ،مهارت ها و تجارب افراد است.
همچنین تعریف باال از مدیریت دانش ،شامل روش انجام کار توسط سازمان ها ،ارتباط ،تجزیه و تحلیل موقعیت ،ارایهی راه حل های جدید
برای مسائل و توسعهی روش های جدید انجام کسب و کار است .عالوه بر آن ،تعریف باال شامل مباحث فرهنگی ،قومی و ارزش ها و
روابط با تامین کنندگان و مشتریان نیز هست.
مدیریت دانش ،شامل همهی روش هایی است که سازمان ،دارایی های دانش خود را اداره می کند که شامل چگونگی جمع آوری ،ذخیره
سازی ،انتقال ،بکار گیری ،به روز سازی و ایجاد دانش است (.)Rubitz, 2002 & Wickramasinghe
دانشگاه مدیریت دانش تگزاس ،مدیریت دانش را اینگونه تعریف می کند :مدیریت دانش ،فرایند سیستماتیک و نظام مند کشف ،انتخاب،
سازماندهی ،تلخیص و ارائهی اطالعات است؛ به گونه ای که شناخت افراد را در حوزهی مورد عالقه اش بهبود می بخشد .مدیریت دانش
به سازمان کمک می کند تا از تجارب خود ،شناخت و بینش بدست آورد و فعالیت خود را بر کسب ذخیره سازی و استفاده از دانش
متمرکز کند تا بتواند در حل مشکالت ،آموزش پویا ،برنامه ریزی راهبردی و تصمیم گیری ،از این دانش بهره گیرد .مدیریت دانش نه تنها
از زوال دارایی های فکری و مغزی جلوگیری می کند ،بلکه به طور مداوم بر این ثروت می افزاید.
دو تعریف جامع و کامل از مدیریت دانش:
 -1مدیریت دانش ،رسیدن به اهداف سازمانی از طریق ایجاد انگیزه در کارگران دانش و ایجاد تسهیالت برای آنها با توجه به استراتژی
شرکت است تا توانایی آنها برای تفسیر داده ها و اطالعات (با استفاده از نتایج موجود اطالعات ،تجربه ،مهارت ها ،فرهنگ ،شخصیت،
خصوصیات فردی ،احساسات و غیره) از طریق معنا بخشی به داده ها و اطالعات افزوده شود.
 -2مدیریت دانش ،مدیریت صریح و سیستماتیک دانش حیاتی و فرایندهای مربوط به ایجاد ،سازماندهی ،انتشار و استفاده و اکتشاف دانش
است (.)1991 ,Grover & Madhavm
چرا دانش باید مدیریت شود ؟
دانش همیشه برای افراد ارزشمند است .فرهنگهای قوی و متمدن ،اغلب با کتابخانه های شان مشخص می شوند .کتابخانهی بزرگ
موزهی الکساندریا ،کتابخانهی بریتیش و غیره همه ،محل تجمع دانش یک تمدن است .بنابراین ،مدیریت دانش در پیرامون ماست که
هنوز به طور وسیع مورد استفاده قرار نگرفته است .همهی ما به گونه ای ،با عبارت هایی مثل اقتصاد دانشی و کارگران دانشی آشنا هستیم.
در دوره های قبلی ،کلید اصلی تولید ثروت ،مالکیت و دسترسی به سرمایه و منابع طبیعی بود؛ در حالی که امروز ،کلید اصلی ثروت ،به
میزان دسترسی به ایجاد دانش است .بنابراین ،یک دانشکدهی کوچک با ارائهی ایده های جدید ،میتواند میلیاردها دالر کسب کند .زمانی
قطع درختان ،معدن طال ،یا آهنگری موجب تولید ثروت می شد ،حاال تمام بخش ها به خدمات همدیگر نیاز دارند تا بتوانند ایجاد ثروت
کنند.
اغلب شرکت های بزرگ امروز دریافته اند که به خاطر مهارت ها و تجارب نیروی کارشان موفق بوده اند ،نه به خاطر دارایی های فیزیکی
که در اختیار داشتند .مضافا اینکه دریافته اند که حتی اگر برخی از محصوالت آنها از بازار جهانی کنار گذاشته شود ،گذشت زمان و تغییر
افراد آن شرکت ضروری است (.)2005 ,Wickramasinghe
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مفهوم دانش
قبل از توضیح مفهوم دانش ،الزم است که بین «داده» و «اطالعات» که کم و بیش القا کنندهی مفهوم دانش هستند ،تفاوت قائل شویم.
داده ها« :دادهها» رشته واقعیت های عینی و مجرد در مورد رویدادها هستند .از دیدگاه سازمانی ،دادهها  -به درستی یک سلسله معامالت
ثبت شدهی منظم تلقی شدهاند .دادهها تنها بخشی از واقعیت ها را نشان می دهند و از هر نوع قضاوت ،تفسیر ومبنای قابل اتکا برای اقدام
مناسب تهی هستند .دادهها را میتوان مواد خام عناصر مورد نیاز برای تصمیمگیری به شمار آورد ،چراکه نمیتوانند عمل الزم را تجویز
کنند .دادهها نشانگر ربط ،بیربطی و اهمیت خود نیستند ،امّا به هر حال برای سازمان های بزرگ اهمیت زیادی دارند ،چراکه مواد اولیهی
ضروری برای خلق دانش به شمار میروند.
اطالعات« :اطالعات» را نوعی پیام به شمار میآورند .پیام مورد نظر ما معموالً به شکل مدرکی مکتوب یا به صورت ارتباطی شنیداری یا
دیداری نمود مییابد .اطالعات باید متضمن آگاهی و حاوی دادههایی تغییر دهنده باشد .واژهی  informدر انگلیسی به معنای «شکل
دادن» و  informationنیز به معنی «شکل دادن» بینش و دید دریافت کنندهی اطالعات است .اگر بخواهیم معنی واژهی مورد بحث
را دقیق تر و سختگیرانهتر روشن کنیم ،باید بگوییم« :تنها گیرنده میتواند مشخص کند که دریافتیهای او واقعاً اطالعات بوده و او را
تحت تيثیر قرار داده است» .اطالعات برخالف دادهها ،معنیدار هستند .به قول پیتر دراکر« :داشتن ارتباط و هدف ،ویژگی اطالعات است».
اطالعات ،نه تنها دارای قابلیت تيثیرگذاری بر گیرنده هستند ،بلکه خود نیز شکل خاصی دارند و برای هدف خاصی سازمان مییابند .دادهها
زمانی به اطالعات تبدیل میشوند که ارائه دهندهی آنها،ا معنی و مفهوم خاصی به آنها ببخشد .با افزودن ارزش به دادهها ،در واقع آنها را
به اطالعات تبدیل میکنیم.
دانش« :دانش» مخلوط سیالی از تجربیات ،ارزش ها ،اطالعات موجود و نگرش های کارشناسی نظام یافته است که چارچوبی برای
ارزشیابی و بهرهگیری از تجربیات و اطالعات جدید به دست میدهد .دانش ،در ذهن دانشور به وجود آمده و به کار میرود .دانش در
سازمان ها نه تنها در مدارک و ذخایر دانش ،بلکه در رویههای کاری ،فرایندهای سازمانی ،اعمال و هنجارها مجسم میشود .این تعریف ،از
اول مشخص می کند که دانش ساده و روشن نیست ،مخلوطی از چند عامل متفاوت است؛ سیالی است که در عین حال ساختارهای
مشخصی دارد و نهایت اینکه ،ابهامی و شهودی است و به همین علت ،به راحتی نمیتوان آن را در قالب کلمات گنجاند و به صورت
تعریفی منطقی عرضه کرد .دانش در خود مردم وجود دارد و بخشی از پیچیدگی ندانستههای انسانی است .ما گرچه به طور سنتی ،سرمایهها
را مشخص و ملموس میدانیم ،امّا سرمایهی دانش را نمیتوان به راحتی تعریف کرد .درست مشابه ذره اتمی که میتواند موج یا ذره باشد،
بسته به اینکه دانشمندان چگونه وجود آن را دنبال کنند .دانش به شکل های پویا و نیز انباشته و ایستا قابل تصور است (رحمان سرشت،
.)1329
دانش از اطالعات و اطالعات از دادهها ریشه میگیرند .تبدیل اطالعات به دانش در عمل بر عهده خود بشر است .با نگرش فراتری به این
موضوع ،آشکار میشود که معموالً «دانش پایه» عامل تمایز بین داده ،اطالعات و دانش است .این یکی از دالیلی است که در محیط و
فضای متکی به دانش ،برخی موسسات یا شرکتها میتوانند همچنان برتری های اقتصادی و رقابتی خود را حفظ کنند« .کوهن» و
«لونیتال» در مباحث خود ،این حقیقت را تشریح میکنند که گسترش دانش منوط به شور و هیجان یادگیری و دانش پیشین است .به
عبارت دیگر ،دانش اندوخته شده عامل موثری در افزایش واکنش و فراگیری سهلتر مفاهیم است .بنابراین ،دانش ترکیب سازمان یافتهای
است از «دادهها» که از طریق قوانین ،فرایندها و عملکردها و تجربه حاصل آمده است .به عبارت دیگر« ،دانش» معنا ومفهومی است که از
فکر پدید آمده است و بدون آن اطالعات و داده تلقی میشود .تنها از طریق این مفهوم است که «اطالعات» حیات یافته و به دانش تبدیل
میشوند (.)Leviathan, 1990 & Cohen
ماهیت دانش سازمانی
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به طور کلی ،سازمان ها دو نوع دانش دارند که به عنوان دانش پیشزمینه و پسزمینه یا دانش صریح و ضمنی شناخته میشوند .نخستین
بار ،پوالنی ( )1915میان دانش صریح و ضمنی تمایز قایل شد .نوناکا و تاکواچی معتقدند که امتیاز غالباً نادیده گرفتهشدهی شرکت ه،ا
مواردی هستند چون بینش ها ،شهودها ،گمان ها ،احساس های ناخودآگاه ،ارزش ها ،تصورها ،استعارهها و مقایسهها .بهرهبرداری از این
امتیاز ناملموس میتواند ارزش فراوانی به عملیات روزانهی یک شرکت ببخشد.
دانش ضمنی معموالً در قلمرو دانش شخصی ،شناختی و تجربی قرار میگیرد ،در حالی که دانش صریح بیشتر به دانشی اطالق میشود که
جنبهی عینیتر ،عقالنیتر و قوی تری دارد .دانش صریح به طور معمول هم به خوبی قابل ثبت است و هم قابل دسترسی است .پوالنی در
تمایز میان دو دانش میگوید« :میتوانیم بیش از آنکه به زبان میآوریم ،بدانیم» .او در اصل چنین میگوید که بیان کردن دانش ضمنی با
واژه ها دشوار است .فناوری اطالعات ،به طور سنتی روی استفاده از دانش صریح متمرکز شده است .با این حال ،سازمان ها اکنون
دریافتهاند که برای انجام مؤثر کارهایشان ،نیازمند یکپارچه کردن هر دو نوع دانش هستند .از این رو ،در حال ایجاد روش شناسی خاص
به منظور تبدیل دانش ضمنی به دانش صریح هستند که میتواند تدوین شود و بنابراین ،دیگران میتوانند آن را ثبت ،ذخیره ،منتقل ،از آن
استفاده و بر طبق آن عمل کنند.
دانش آشکار به راحتی قا بل پردازش کامپیوتری ،انتقال الکترونیکی و ذخیره سازی در پایگاه های اطالعاتی است؛ ولی ماهیت ذهنی و
حسی دانش ضمنی ،پردازش و انتقال دانش کسب شده را از طرق منطقی و ساختارمند بسیار مشکل می سازد .برای اینکه دانش ضمنی در
سازمان انتقال و گسترش یابد ،باید آن دانش به کلمات یا اعدادی تبدیل شوند که برای هر کس قابل درک و فهم است .به طور مختصر،
هنگام وقوع این فرآیند (یعنی تبدیل دانش ضمنی به دانش آشکار و تبدیل دانش آشکار به دانش ضمنی) سازمان ،تولید دانش می نماید
(.)Takeuchi, 1995 & Nonaka

مدیریت فن آوری
یکی از مهمترین ویژگیهای عصر کنونی را سرعت تحوالت در آن میدانند .تکنولوژیهای جدیدی ظهور میکنند و معادالت بازرگانی را
بر هم میزنند و سیستمهای مدیریت نیز میبایست بتوانند خود را با این تغییرات هماهنگ سازند .شرکتهای تکنولوژی محور ،برحسب
جایگاه ،غالباً یا تولید کننده تکنولوژی هستند و یا برحسب شرایط برای کسب تکنولوژیهای مختلف از یکی از روشهای مختلف انتقال
تکنولوژی مانند خرید تکنولوژی ،انتقال دانش فنی و مانند آن بهره میبرند .اما در اینگونه شرکتها وجود سیستمی که تکنولوژیهای پایه،
کلیدی و نوظهور را در برای کسب و بکارگیری یک تکنولوژی را تعیین نماید ضروری میباشد .زیرا به همان میزان که انجام درست یک
فرایند انتقال تکنولوژی میتواند به تقویت مهارت تکنولوژیک سازمان کمک کند و در نهایت به تصاحب دانش فنی منجر شود ،اجرای
نادرست آن ممکن است به اتالف منابع و وابستگی دائمی و تضعیف تحقیق و توسعه درون زا در سازمان منجر شود .
میتوان گفت که مهمترین دالیل توجه به مدیریت تکنولوژی در دنیای کنونی عبارتند از:
 سرعت گرفتن تحوالت تکنولوژیک
 تغییر در قلمرو (از تولید انبوه به انبوه سازی طبق سفارش)
 تغییر در رقابت (حضور کشورهای جدید در صحنه رقابت و تغییر قوانین رقابت)
 شکلگیری بلوکهای تجاری
مدیریت تکنولوژی دارای پنج فرایند اصلی می باشد که همانگونه که در شکل دیده میشود این فرایندها ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر داشته
و با نبود هر یک پازل مدیریت تکنولوژی هرگز تکمیل نمیگردد.
این فرایندهای پنجگانه عبارتند از :
 -1فرایند کشف و شناسایی تکنولوژیهای مرتبط؛
 -2فرایند انتخاب تکنولوژیهای مورد نیاز بنگاه؛
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 -3فرایند اکتساب تکنولوژی؛
 -4فرایند به کارگیری تکنولوژی؛
فرایند حفاظت از تکنولوژی و خبرگی فنی بنگاه.
سطوح تکنولوژی به سه سطح پایه  ,کلیدی و نوظهور طبقه بندی میشوند .تکنولوژی های پایه پایین ترین سطح تکنولوژی می باشند و
همچنین به تکنولوژی توانمندسازی هم معروف می باشد .تکنولوژی پایه ای شرکت را در انجام کسب و کاراصلی روزانه توانمند می سازد.
این تکنولوژی برای شرکت بصورت انحصاری نمی باشد و به تکنولوژی که بوسیله رقبا مورد استفاده قرار می گیرد بسیار شبیه می باشد و
مزیت رقابتی نیز فراهم نمی کند.
تکنولوژی که دارای سطح باالتری می باشد تکنولوژی کلیدی نامیده می شود که به تکنولوژی رقابتی نیز معروف می باشد .این تکنولوژی
در انحصارشرکت می باشد و همچنین دارای مزیت رقابتی می باشد .بعضی ازشرکت ها در تعداد زیادی از قسمتهای رقابتی تکنولوژی
کلیدی را ندارند .شرکت های خالق دارای تکنولوژی کلیدی می باشند که موجب متمایز کردن محصوالت و افزایش کارایی با هزینه کمتر
و سود بیشتر آنها می گردد.
روش های بسیاری جهت تملک تکنولوژی برای یک شرکت موجود است که شامل محدوده تحقیق و توسعه در داخل شرکت تا خرید
تکنولوژی از خارج شرکت می گردد .به شکل سنتی ،همه تحقیق و توسعه در داخل شرکت ها انجام می گردید ،اما جدیدا ،ایده تملک حق
امتیاز تکنولوژی از منابع خارج از شرکت و بازار آزاد نوآوری و تکنولوژی متداول شده است .در جدول ذیل خالصه ای از طبقه بندی
راهبردهای ممکن برای تملک تکنولوژی در رابطه با منبع تکنولوژی  ،از صد در صد تولید داخلی تا صد در صد تولید خارجی ارائه گردیده
است.
صنعت حفاری نفت و گاز در دنیا قدمتی حدود یکصد ساله دارد .این صنعت در این مسیر  ,روند ارتقای تکنولوژی نسبتاً آرامی را طی می
کند و تاکنون شاهد تغییرات انقالبی در آن نبوده ایم .البته متناسب با ماهیت سختی کار در این صنعت و بر حسب ضرورت و شرایط  ,غالب
تغییرات بسوی مکانیزه سازی هرچه بیشتر امور در بخشهای انجام و کنترل از یک سو و کسب اطالعات با استفاده از تکنولوژیهای جدید از
سوی دیگر بوده است.
بر اساس تقسیم بندیهای صورت پذیرفته  ,تکنولوژیهای صنعت حفاری به دو بخش حفاری و خدمات فنی تخصصی تقسیم میشود.
بخش حفاری  ,شامل دستگاه حفاری اعم از سازه  ,پمپها  ,موتورها و ژنراتورها  ,سیستم گردش گل  ,سیستم انتقال نیرو و گردش مته  ,و
سایر قسمتها میباشد .طی سالهای اخیر  ,سیستم حفاری تغییر چندانی نداشته و همچنان از سیستم حفاری دورانی و قسمتهای اصلی ثابت
استفاده می شود .در هریک از قسمتها شاهد تغییرات تکنولوژی و پیشرفت بوده است.
بخش خدمات فنی تخصصی  ,نسبت به بخش حفاری از رشد و تغییر تکنولوژی بیشتری برخوردار بوده تا جائیکه در سالهای اخیر ,خدمات
جدیدی بر اساس تکنولوژیهای نوین  ,وارد صنعت حفاری گردیده است  .این بخش شامل بخشهای مختلفی اعم از سیمان  ,اسید  ,لوله
مغزی سیار  ,آزمایش چاه  ,تکمیل چاه  ,نمودارگیری  ,کسب اطالع از گل حفاری و بسیاری بخشهای دیگر که بعنوان خدمات جانبی که در
صنعت حفاری چه در مراحل مختلف عملیات حفاری  ,و حتی بعضی خدماتی که خارج از عملیات حفاری و برای چاههای نفت و گاز ارائه
میشوند را شامل میشود.
از جهت طبقه بندی تکنولوژیها  ,مهمترین تکنولوژیهای پایه شرکت ملی حفاری ایران را میتوان شامل تکنولوژی حفاری مرسوم ,
تکنولوژی سیال حفاری  ,تکنولوژی سیمانکاری  ,تکنولوژی لوله گذاری  ,تکنولوژی آزمایش چاه  ,تکنولوژی تکمیل چاه  ,تکنولوژی اسید
کاری دانست.
در این طبقه بندی  ,تکنولوژیهای کلیدی شامل تکنولوژیهایی مانند دستگاه گرداننده فوقانی  ,موتورهای درون چاهی ,حفاری افقی و جهت
دار  ,حفاری با لوله مغزی سیار  ,حفاری با هوا  ,حفاری چند شاخه ای  ,حفاری زیر تعادل  ,حفاری در آب های عمیق  ,حفاری چاه های با
دما و فشار زیاد  ,حفاری چاه های با قطر کوچک میباشد.
در طبقه تکنولوژیهای نوظهور  ,مسلماً وضعیت با دو مورد قبل متفاوت است .در دنیای امروز صنعت حفاری نفت و گاز  ,شرکتهای بزرگی
بر روی تکنولوژی سرمایه گذاری میکنند و در دور رقابت  ,عالقمند هستند بعنوان اولین دارنده و استفاده کننده و یا فروشنده یک تکنولوژی
نوظهور قابل توجه  ,جهشهای بزرگی را تجربه نمایند .از جمله مواردی که در سالهای اخیر در دنیای تکنولوژی بطور عام و در دنیای
تکنولوژی حفاری بصورت خاص مطرح هستند میتوان به مواردی چون حفاری با لوله های جداری  ,تکنولوژی حفاری چاه های فاصله دار ,
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حفاری لیزری (در مرحله آزمایشگاهی)  ,تکنولوژی نانو و کاربرد آن در حفاری  ,تکنولوژی اطالعات ( , )ITتکنولوژی اتوماسیون ,
تکنولوژی نوین در مواد و متالوژی و همچنین تکنولوژی نوین در شیمی ،زیست شیمی و زیست تکنولوژی اشاره نمود.
بر اساس تکنولوژیهای پایه  ,کلیدی و نوظهوری که پیش از این بیان شد  ,جایگاه هریک از شرکتهای فعال در زمینه صنعت حفاری نفت و
گاز تعیین میگردد .تشخیص تکنولوژی در ارتباط با تکنولوژی های قدیمی و جدید بکار می رود و شرکتها که به وفور در مورد آنها صحبت
می شود بر اساس نوع تکنولوژی که دارند ارزیابی می شوند.
شرکتهایی که فقط دارای تکنولوژی پایه ای باشد با "من نیز" تعریف می شوند ،و معموالً دارای راهبرد کسب تکنولوژی کپی برداری می
باشند.
شرکتهای سطح متوسط با تکنولوژی کلیدی دارای مزیت های رقابتی می باشد .تکنولوژی ها و ویژگی های هوشمندانه تا حدودی کاال
های متمایز برای این شرکتها فراهم می کند .این شرکتها در حالیکه رهبر تکنولوژی نمی باشند ولی به سختی تالش می کنند که از این
نظر توسعه یابند .این سازمانها را می توان بعنوان "دنباله رو پیشرو" توصیف کرد .تغییر و بهبود معموالً راهبرد کسب تکنولوژی این نوع
شرکتها می باشد ،ولی ممکن است پیگیر این امر باشند که از طریق گرفتن حق امتیاز این شرکت رهبر تکنولوژی شوند.
شرکتهای با باالترین سطح دارای تکنولوژی نوظهور می باشند .سازمانهای "پیشرو در بازار" معموالً دارای کاالها و خدمات جدید می
باشند .راهبرد کسب تکنولوژی این شرکتها اختراع و بهبود می باشند.
اگر سازمانی قصد دارد مثالً از "من نیز" به "دنباله رو پیشرو" ارتقاء یابد باید راهبرد های کسب تکنولوژی را نیز تغییر دهد .همچنین انوواع
گوناگونی از تکنولوژی در قسمت های مختلف این شرکت وجود دارد .شرکت های بزرگ که دارای راهبرد روشن می باشند ،از نقواط قووت
خود در یک قسمت از تکنولوژی برای کمک به قسمت های ضعیف تر استفاده می کنند .نکته قابل توجه این است که تکنولوژی های پایه
ای لزوماًًٌ دارای تکنولوژی سطح پایین نیستند.

ضرورت برای اقدام تجربه شده
شرکت ملی حفاری ایران بعنوان شرکتی که پس از انقالب تشکیل شده  ,در طول سالهای گذشته با تجارب متخصصین و کارکنان خود
توانسته اس ت از پیچ و خم مشکالت تحریمها و مانند آن به خوبی گذر کند  .مدیریت این دانش از یک سو یک الزام و دارایی مهم برای
شرکت تلقی می گردد و از سوی دیگر کمک گرفتن از پژوهشگران دانشگاهی و صنعتی می تواند خالء های احتمالی این مهم را پر کند و
آنرا در مسیر خود بسوی تعالی یاری رساند.

چگونگی شناسایی مسائل و راه حل انتخابی
توانمندیهای درون شرکت در قالب مدیریت دانش نیاز ادامه حیات سازمان می باشد تا از تجربه دوباره آنها پرهیز نماید .از سوی دیگر
پژوهش و فن آوری برای یک شرکت تکنولوژی محور که اساس کار آن را پس از دانش نیروی انسانی متخصص و وفادار آن  ,تجهیزات و
تکنولوژیهای مختلف صنعت حفاری اعم از دکلهای حفاری و خدمات جانبی تخصصی آن تشکیل می دهد نیز ضرورتی اجتناب ناپذیر می
نماید .لذا تلفیق این دو مهم بعنوان دو بازوی توانمند سازی شرکت جهت هماهنگی هرچه بهتر آنها بعنوان راه حل انتخاب گردید.

مراحل اجرای این تجربه در شرکت ملی حفاری ایران
با توجه به توضیحات ارائه شده فوق  ,ساختار اداره پژوهش و فن آوری بر اساس سه واحد زیر مجموعه طراحی گردید که عبارتند از :
واحد مدیریت دانش  /واحد پژوهش و توسعه  /واحد نوآوری و فن آوری
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با فعالیت واحدهای مذک ور زیر نظر رئیس اداره پژوهش و فن آوری  ,هماهنگی الزم میان ثبت  ,مستند سازی  ,تدوین و بکارگیری دانش و
تجارب شرکت اعم از آنچه از دانشگاهها و پروژه های پژوهشی و پایان نامه های تحصیالت تکمیلی کسب می نماید و چه آنها که
کارکنان با گذشت سالها تجربه بدست آورده اند برای ارتقای وضع موجود شرکت بکار بسته می شود.

شواهد و نتایج اثر بخش بودن تجربه
با توجه به گذشت  2سال از آغاز طرح و زمینه آن یعنی مدیریت دانش و همچنین پژوهش و فن آوری آماری دال بر میزان صرفه جویی یا
کاهش زمان یا هزینه ناشی از این اقدام در دسترس نمی باشد .ولی با فعالیتهای صورت پذیرفته از طریق این طرح  ,شرکت توانسته است
در ارزیابی سازمانهای دانشی برتر (  ) MAKEارتقای رتبه چشمگیری بدست آورد و مورد تقدیر قرار گیرد .همچنین بعنوان یکی از
مجموعه های پژوهش و فن آوری برتر در سطح شرکت ملی نفت ایران و وزارت نفت  ,جایگاه مناسبی کسب نماید.
این طرح تنها توسط مجموعه شرکت ملی حفاری ایران بدون هیچگونه مشاور خارج از سازمان صورت پذیرفته است.
در طول دوره مذکور در شرکت ملی حفاری ایران  ،کارگروههای مختلف در سطوح مختلف همچون تیم مدیریت دانش ( )KM TEAM
و همچنین کمیته تخصصی مدیریت دانش در سطح عالی شرکت  ،تشکیل گردیده است.
اعضای کارگروههای مذکور عالوه بر حضور در دوره های تخصصی در این زمینه  ،بعنوان مروج مدیریت دانش در سازمان خود محسوب
گردیده و از این طریق به گردآوری و تدوین اطالعات  ،مستندات و باالخره دانش موجود در سازمان خود پرداخته و از این طریق با تشکیل
جلسات دو هفته یکبار  ،به تبادل این دانش و پیگیری چگونگی بهره گیری هرچه بهتر از این دانش می پردازند .در نهایت روشهای
چگونگی تکرار موفقیتهای سازمان و همچنین پیشگیری از تکرار اشتباهات سازمان مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.
در امور پژ وهش و فن آوری  ،از یک سو پروژه های پژوهشی در قالب طرح های کالن مدیریت فن آوری در بخشهای چهارگانه زیر مورد
پیگیری قرار می گیرند:
 -1فن آوری خدمات فنی حفاری
 -2فن آوری خدمات ویژه و حفاری انحرافی
 -3فن آوری دستگاه حفاری
 -4فن آوری زیرساخت حفاری
بومی سازی تجهیزات مختلف در هریک از حوزه های فن آوری فوق در دستور کار مجموعه پژوهش و فن آوری شرکت ملی حفاری ایران
بوده است که تا کنون در این زمینه به موفقیتهای قابل توجهی دست یافته است.
دانش مربوط به این پروژه ها و فن آوری دست یافته با استفاده از روشهای صحیح مدیریت دانش می تواند به یک دارایی و سرمایه واقعی
برای سازمان تبدیل گردد که در این راستا تلفیق مدیریت دانش و امور پژوهش و فن آوری  ،راهکار ارائه شده در این زمینه بوده است.

محدوده زمانی و مکان اجرای تجربه
محدوده زمانی طرح شامل طراحی ساختار که از مهرماه  1390تا شهریور  1391به مدت یک سال به طول انجامید و با همکاری اداره
مهندسی ساختار و بهره وری و همکاران مجموعه پژوهش و فن آوری شرکت ملی حفاری ایران انجام گردید .از شهریور  1391تاکنون نیز
طرح در شرکت ملی حفاری ایران به اجرا در آمده است.
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مخاطبان اصلی این تجربه
کلیه سازمانها و شرکتها خصوصاً صنایع مختلف که دارای مجموعه ای مانند پژوهش و فن آوری  ,پژوهش و توسعه  ,بخش تحقیقات و
مانند آن هستند بعنوان مخاطبان این طرح می باشند.
افزودن واحد مدیریت دانش به این مجموعه همراه با مجموعه پژوهش می تواند جهش قابل توجهی در توانمندسازی و جهت گیری صحیح
و رویکرد علمی سازمان ایجاد نماید.

نوآوری و تفاوت های این تجربه
غالباً مجموعه هایی همچون پژوهش و فن آوری  ,پژوهش و توسعه  ,بخش تحقیقات و مانند آن در سازمانهای مختلف فعال می باشند
ولی فعالیت در زمینه مدیریت دانش بر اساس بررسیها  ,در بسیاری از سازمانها هنوز آغاز بکار ننموده است یا اینکه بعنوان کمیته یا کارگروه
می باشد و بعلت نداشتن ساختار سازمانی  ,پیگیری آن بصورت موردی و جدای از پژوهش صورت می پذیرد.
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