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 ،ن استآسازي مدیریت گذار خارجی به کشور میزبان و زمینههاي مطرح در قراردادهاي نفتی، انتقال دانش از سرمایهاز چالش
د را هاي دانشـی و مـدیریتی خـواحب مخزن پس از انعقاد چند سلسله قرارداد و سپري شدن مدتی معین، تواناییبه نحوي که ص

دانـش  تیریمـد تیوضع یبررس ،ها ارتقا دهد. هدف اصلی این تحقیقبه عنوان منافع جانبی حاصل از انعقاد واجراي این پیمان
عـاد ي اسـت. ابتارمعـادالت سـاخ يسـازبـا اسـتفاده از مـدل رانیـت نفت اصنع(قراردادهاي محرمانه) متقابل عیب يدر قراردادها

زیـابی دانـش کارگیري، نگهـداري و ارشناسایی، کسب، توسعه، تسهیم، ب مدیریت دانش بر اساس مدل پروبست شامل اهداف،
یت موجـود مـدیریت ) و وضع1998مدل مدیریت دانش پروبست و همکاران( نامهپرسشها از دو . براي گردآوري دادهباشدمی

 تـایجمدیریت دانش شـرکت ملـی نفـت ایـران اسـتفاده شـد. طبـق ن دانش با مراجعه به خبرگان مطلع از این قراردادها در حوزه
ت موجـود مـدیریت دانـش در ایـن مثبتی بر روي وضـعی تاثیر متقابل بیعهاي مدیریت دانش در قراردادهاي مولفه ،آمدهبدست

مـورد متقابـل بیعقراردادهاي  ت تمام ابعاد مذکور به منظور بهبود وضعیت مدیریت دانش در حوزهصنعت ندارند و ضروري اس
 ه قرار گیرند.جتو
 قراردادهاي نفتی، بیع متقابل، صنعت نفت، مدیریت دانش، مدل پروبست: کلیدي هايهواژ

                                                           
 28/4/1397تاریخ پذیرش:                              8/7/1396 تاریخ دریافت:
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 . مقدمه1

میلیـارد  158ت بـیش از کشور پهنـاور ایـران بـا مالکیـ که هاي آماري حکایت از آن داردبررسی
تریلیـون متـر مکعـب گـاز طبیعـی و در مجمـوع بـا  5/33نفـت خـام و نیـز   1بشکه ذخایر اثبات شده
در زمـره بزرگتـرین کشـورهاي   BOE(2میلیارد معادل بشکه نفـت خـام ( 366برخورداري از بالغ بر 
 از بـیش .)BPشـرکت  2017هیدروکربوري جهان قرار دارد(سالنامه آمـاري   3دارنده ذخایر متعارف

 نفت میادین توسعه و اکتشاف که واقعیت این گذرد ومی ایران در نفت تولید و اکتشاف از قرن یک
 ایـن پدیـده بـوده اسـت مسبب همواره است، فنی دانش بودن دارا و هنگفت مالی توان نیازمند گاز و
. گیـرد صـورت شورهاي خـارجیقرارداد با ک انعقاد طریق از خدادادي نعمت این از برداريبهره که
 موضـوعات از اغلـب و اعمـال تغییـرات در شـرایط حـاکم بـر آن، قـرارداد چارچوب انتخاب لهامس

 قـرارداد، چارچوب تغییر براي میزبان کشورهاي گاهی که آنجا تا است بوده جنجالی و انگیزبربحث
 پرداخـت بـه نفتـی يهاکتشـر امـوال مصـادره یا نفت صنعت کردنملی مانند هاییشیوه به توسل با

  )1385(مقدم و مزرعتی، .اندشده محکوم المللیبین محاکم در سنگین خسارات
دهـد محـور اصـلی در مـذاکرات مرور اجمالی بر سیر تاریخی قراردادهاي نفتـی ایـران نشـان می

میزان  حسابداري همچون المللی عمدتاً رویکردها و مالحظات مالی وي نفتی بینهاشرکتطوالنی با 
اقتصـادي بـوده  -مالیات بر درآمد، سود یا بهره مالکانه و سود تولید و پاداش و این قبیل مسائل مـالی

جایگـاه شـرکت ملـی نفـت از بعـد مـدیریتی، فنـی و  ينحـوه ارتقـا ماننـداست و به مسـائل اساسـی 
در قراردادهـاي  نـه تنهـا ،افزایی، توسعه منابع انسانی و تربیت نیروي انسانی متخصصدانش مهندسی،

بلکه در قوانین و مقررات حوزه نفت نیز به نحو شایسته توجـه نشـده اسـت و مسـائلی همچـون  ،نفتی

                                                           
1. Proven Reserves 
2. Barrel of Equivalent 
3. Conventional Reserves 
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بخش صـوري صـرفا زینـتسطح دانـش شـعارهایی فریبنـده و  يانتقال فناوري، کسب دانش و ارتقا

 ) 1392(درخشان،.قراردادهاي نفتی بوده است
 ایـران نفـت ملـی شـرکت مجلـس بـه بـار اولین فتاد برايانقالب اسالمی در ابتداي دهه ه از پس
 خـارجی متخصـص يهاشـرکت بـا هاي نفتـی وگـازيمیدان جهت توسعه قراردادهایی تا داد اجازه
 عوایـد یـا هامیدان این تولیدات از بخشی تخصیص طریق از هاهزینه  تمام کهاین شرط به نماید منعقد

 متقابـل،بیع هرچنـد قراردادهـاي ).1392و کالنتـر،  گردد(امرایـی بازپرداخـت آن فـروش از حاصـل
 زیـر نیـز را قراردادهـا ایـن ذات گـاه کـه دارد نیـز تهدیداتی و هامحدودیت اما است، مزایایی داراي
 ایـن در بایـد دانش نیـز انتقال معنیبه    1فناوري انتقال که گفت توانمی نمونه عنوان به .بردمی سؤال
اسـت و اسـتمرار  نـداده در دوران حیـات و اجـراي ایـن قراردادهـا رخ الًعمـ کـه بیفتـد اتفـاق مورد

 ،سـتتی نفت و گاز کشور موید ایـن مدعاي خارجی در عرصه باالدسهاشرکتوابستگی به حضور 
ــادات و ظر از نقــاط ضــعف در رویکــرد مذاکرهنصــرف ــدگان قراردادهــاي نفتــی و برخــی انتق کنن

  )1391(ابراهیمی و همکاران، .دادهاذات این قبیل قرار به ناظر اشکاالت

                                                           
هـاي تحقیـق و ، ارائـه خـدمات و فعالیتفراینـدکـاربري و تجربه که براي تولید کـاال، ب فناوري به مجموعه پویایی از دانش، مهارت .1

توان بـه شده است میاریفی که از تکنولوژي یا فناوري ارائه ) با مرور  بر سایر تع1389 عامري،ته می شود. (توسعه به کار می رود، گف
توان در یک تعریف کلی، بندي رسید که دانش و ابزار دو جزء الینفک و شاکله و پیکره اصلی فناوري هستند. به عبارتی میاین جمع

یابی بـه یـک لـذا شـرط الزم بـراي دسـت .با جمع ابزار و دانش (ابزار + دانـش = فنـاوري) این گونه بیان داشت که فناوري برابر است
اگر دانش بـه عنـوان رکـن  ،فناوري یا انتقال آن به کشور میزبان، کسب دانش اعم از ضمنی و آشکار و مدیریت آن می باشد. در واقع

به نحو مطلوب و شایسـته مـدیریت نشـود، چـالش جـدي در مقابـل  اصلی و پایه و اساس فناوري، در دوران اجراي پروژه  و بعد از آن
. شایان ذکـر )1389راضیه امامی میبدي، و  (اشتریان، کیومرثپذیر ایجاد خواهد نموداوري براي کشور میزبان یا سرمایهانتقال فن فرایند

العـات و طا مقالـه نـاظر بـر فنـاوري شـده در ایـناست که تکنولوژي(فناوري) داراي ابعاد گونـاگونی اسـت کـه اکثـر مباحـث مطرح
نظر ) ضـمن مـد2009باشد. مطابق تقسیم بندي الودن و الودن ( می )Information & Communication Technology( ارتباطات

 هاي مبتنی بر دانش(ماننـد صـنایع نفتـی) بـهحاضر، مدیریت سیستم حکمت، در مقاله -دانش -العاتطا -مراتب دادهقرار دادن سلسله
  اند.گرفتهنظر قرارعنوان نقطه تمرکز انتقال فناوري مد
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 موفقیـت و شـده مطـرح سـازمان سـرمایه تـرینمهم عنـوان بـه دانـش دانایی، عصر به واردشدن با

 .اسـت کـرده گی پیـدابسـت دانـش انتقـال و گیـريبهره و کسـب ایجاد، ها درتوانایی آن به ها سازمان
مـام تدارد تـا بـراي بقـا، نی را بر آن می، هر سازمااطالعاتتغییرات سریع و رشد روز افزون دانش و 

سـاز و نیـز ل زمینهدر پی شناسایی عوامـ ها سازمانتالش خود را در مدیریت دانش به کار گیرد. لذا 
امـون شـی خـود و محـیط پیرموقع از منابع داناند تا باد مدیریت دانش برآمدهبسترسازي به منظور ایج

 ارتقــا را ملکردشــانعتــا  کننــد مــدیریت کــاراتر و رترمــوث طــور بــه دانــش را وبــرداري کننــد بهره
بـزار مـوثر و اصـلی در ادانش فنی و فناوري منبـع اصـلی درآمـد و  ).1388نظر، دهند(صلواتی و حق

المللـی نفتـی نسـبت بـه کشـورهاي میزبـان اسـت. بـدیهی اسـت ایـن ي بینهاشـرکتتوفق و برتري 
کنند و این یقال آن اتخاذ منامشهود در برابر انتهاي مشهود و هاي جدي و سیاست، مقاوتهاشرکت

(ابراهیمی و شـودمیتلقـی انتقـال دانـش  فراینـدوضعیت به عنوان عـاملی بازدارنـده و ضـدانگیزه در 
بیر ). واقعیت موصوف، ضرورت مدیریت دانش داخلی یـا اتخـاذ تمهیـدات و تـدا1394چهره،خوش

شـور شی حاصـل از اجـراي قـرارداد را بـراي ککارآمد در خصوص حفظ و کاربرد دستاوردهاي دان
 .سازدمیزبان مضاعف می

نظران و بـه صـاحبمتقابـل بیعقراردادهـاي  شناخت وضـعیت موجـود مـدیریت دانـش در حـوزه
مربوط کمک خواهد نمود تا به منظور بسترسازي و تسهیل تحقق مدیریت دانش، تمهیدات  مسئولین

ین قراردادهاي بزرگ اتخاذ و اصالحات مقتضی را در نسل نـوین و تدابیر الزم را قبل و حین انعقاد ا
 ضـرورت ،مـا کشـور در نفـت صـنعت اهمیت به توجه این گونه قراردادها اعمال و رعایت نمایند. با

 راه سـر بـر موجود موانع و گرفته قرار مورد توجه در آن حوزه جدي صورت به دانش مدیریت دارد
ضـمن بررسـی سـیر تکـامالت قراردادهـاي ایـن پـژوهش   د. درگیـر قـرار بررسـی مورد آن استقرار

هاي سـاختمان ي مدیریت دانش مبتنی بـر مـدل پایـههافرایند يبا احصاصنعت نفت ایران، متقابل بیع
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وضـعیت موجـود مـدیریت دانـش در قراردادهـاي  ،دانش و تلقـی آنهـا بـه عنـوان متغیرهـاي کیفـی

 اختاري مورد بررسی قرار گرفته است.سازي معادالت سمدل با رویکردمتقابل بیع

 . پیشینه تحقیق2

متقابـل بیعهاي قانونی، مزایا، معایـب و شـناخت ابعـاد قراردادهـاي در خصوص الزامات، داللت
اي انجـام شـده ع وگسـتردهوتحلیلی، جستارهاي نسبتاً متنـ -پژوهشی و خبري -نفتی، در منابع علمی

جانبـه ایـن قراردادهـا، منـابع مـذکور را بـه بررسی همه ین پژوهش حاضر، در راستايقاست که محق
) بـا برشـمردن 1391انـد. منتظـر و ابراهیمـی(موضوعی مورد مطالعه قـرار داده عنوان بخشی از پیشینه

را به عنـوان  هانفتی، این گونه قراردادمتقابل بیعاي استفاده از دالیل قانونی، حاکمیتی، مالی و توسعه
ي نفتـی هاشـرکتبر این اعتقـاد اسـت کـه  )1392اند. درخشان(ط کشور دانستهمدل سازگار با شرای

هـاي فنـی و تربیـت قش فعالی در انتقال دانش و مهارتخارجی در چارچوب قراردادهاي منعقده، ن
توان از قراردادهـاي نفتـی در انتقـال اند و بر اساس سوابق تاریخی نمینیروهاي متخصص ایفا نکرده

در  )1394درخشــان و تکلیــف(ش نیــروي متخصــص انتظـاري چنــدانی داشـت. دانـش فنــی و پـرور
رغم تاکیـدات مکـرر در قراردادهـاي نفتـی بـر ضـرورت انتقـال و بهپژوهش خود بر این باورند که 

شـده بـراي هاي اتخاذه عملکـرد تـاریخی سیاسـتتوسعه فناوري در خالل بیش از چند دهه، متاسفان
 طـی) 1394نـوروزي ( بخش نبـوده اسـت.ت نفـت اساسـاً رضـایتناورري در صـنعانتقال و توسعه ف

در حـوزه متقابـل بیعموافقین و مخالفین در خصوص موفقیت قراردادهاي  يآراپژوهش خود با بیان 
 در صنعت نفت را شـناخت بـازیگران فعـال فناوريکارهاي اصلی توسعه انتقال فناوري، از جمله راه

تـوالیی و  ه از ظرفیـت آنهـا در توسـعه فنـاوري دانسـته اسـت.و اسـتفاد هاي نفتـیدر عرصه فناوري
ن داراي اسـتراتژي اند که شرکت ملی نفت ایـراگونه یافته هاي خود این) در بررسی1389همکاران(

سـازي وضـعیت مـدیریت دانـش در باشد. پژوهش حاضر از جهـت بررسـی و مدلدانش تدافعی می
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هاي مـدیریت رخهنگرش مستقیم به آنها از منظر ابعاد و چنفتی و متقابل بیعخاص قراردادهاي  حوزه

 دانش، کامالً بدیع بوده و سابقاً تحقیقی با این موضوع در منابع داخلی انجام نگرفته است.
 

 . ادبیات نظري تحقیق3

 فت ایران درآمدي بر قراردادهاي باالدستی صنعت نپیش

تاکیـد  بـادادهـا ستی صنعت نفت، انواع این قراربه منظور آشنایی اجمالی با قراردادهاي حوزه باالد
گیرنــد تــا ضــمن اشــراف بــر متقابــل بــه طــور مختصــر مــورد بررســی قــرار میبــر قراردادهــاي نفتــی بیع

رد ارزیـابی هاي این نوع قرارداد در مقایسه با سایر قراردادها، در ادامه از منظر مدیریت دانش موویژگی
 قرار گیرند.
 میـادین توسـعه و اکتشاف، اسـتخراج حوزه در نفتی قرارداد نوع عمده سه نتاکنو ایران نفت صنعت

 بـوده  1االمتیـازيحق قراردادهـاي کشـور، در نفتـی قـرارداد چارچوب نخستین .است کرده تجربه نفتی
 بـه ایـران نفـت دستیپایین باالدستی و عملیات بخش دو هر شد، ملی ایران نفت که 1951 سال تا. است

نـوین  طـرح ایـران ،1336 سـال در نفـت تصویب قانون با.   2گردیدمی اداره 1933 امتیاز قرارداد موجب
 مـورد دومـین چـارچوب قراردادهـا، نـوع ایـن که کرد تجویز مشارکت قرارداد تحت عنوان را دیگري
 ،: اولبـود شـده بینیپیش مشارکت از دو مدل ،قانون این در. شدمی محسوب کشور صنعت در استفاده

یـه معینـی را در خارجی، شـرکت ثـالثی را تشـکیل و ناح ذارگهسرمایملی نفت ایران و شرکت شرکت 
داد و فتی را به صورت انحصـاري انجـام مـیگذاشتند و آن شرکت کلیه عملیات ناختیارآن شرکت می

                                                           
1. Concession 

ه.ش) و شـرکت  1315ه.ش)، شرکت امریک ایـران (1312ه.ش)، شرکت نفت انگلیس و ایران( 1280قرارداد هاي امتیازي دارسی ( .2
هاي خـارجی و حاکمیـت ز بین طرفص حوزه اکتشاف نفت و گاهاي مطرح هستند که مخته.ش) از جمله قراردادهاي1318دي (هلن
، مفاد قراردادهاي امتیازي صنعت نفت ایران،  فـارغ از رویکـرد هـاي انتقـال فنـاوري، مـدیریت ت ایران منعقد گردید. به طور کلیوق

 )1393شود. (کاظمی، سازي تحقق ابعاد آن ارزیابی میهدانش و زمین
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 1336قـانون نفـت  1مـاده  4نمود. مفاد بنـد مالیات دولت ایران را پرداخت می از محل درآمد اکتسابی،

بـه جـاي سـازمان مشـترك،  ،گیرد. در نـوع دومازمان مشترك مورد استفاده قرارمیس خصوص ایندر 
که این دسـتگاه فاقـد شخصـیت  آمدیمرارداد با سهام مساوي به وجود دستگاه مختلطی توسط طرفین ق

انون شـبیه شـرکت در قـ ) و به نظـر اسـاتید از لحـاظ حقـوقی1336قانون نفت  1ماده  5حقوقی بود(بند 
این شرکت مدنی به عنوان دستگاه مختلط، کلیه عملیاتی را که مـورد توافـق طـرفین بـود،  مدنی بوده و
 )1387.(ایرانپور،   1انجام می داد
 کـه را شـارکتقرارداد م اصوالً ) 1353(ایران نفت قانون به مربوط قراردادي و تحول قانونی سومین

 بـود، چـاه سـر در شـدهاستحصال بـه نفـت خارجی شرکت کلتم حق شناخته شدن به رسمیت مستلزم
 ملـی شـرکت حقـوقی روابـط بـراي مناسـب قالب به عنوان خدمت را قرارداد امنحصر و دانست ممنوع
 . کرد تجویز تولید و توسعه اکتشاف، زمینه در ي خارجیهاشرکت و ایران نفت

ست که به دنبال استقالل بسـیاري متأثر از این واقعیت ا    2ماهیت قراردادهاي خدماتی بخش باالدستی
 مـوثرهـا بـه نحـو ی نسبت به منابع زیرزمینی، دولتلاز کشورهاي صاحب نفت و با استناد به حاکمیت م

نسبت به کنترل نحوه اکتشاف، استخراج، تولیـد و انتقـال منـابع نفتـی و گـازي در سـرزمین خـود اقـدام 
گونه قراردادي ي خارجی تحت هیچهاشرکتند تا اي هستکنند و در این رابطه داراي مقررات آمرهمی

 )1393(ابراهیمی و همکاران، .از امتیازات مالکانه برخوردار نگردند
کلیـه  ،اهمیـت اینکـه قبـل از ایـن قـانونقانون نفت کشور است و نکته حائز دومین 1353قانون نفت 

در حالی کـه بـه موجـب  بایست به تصویب مجلس شوراي ملی و مجلس سنا برسدقراردادهاي نفتی می

                                                           
هاي خـارجی در صـنعت نفـت ایـران منعقـد شـده اسـت و عمومـاً از نـوع بـا شـرکتفقره قرارداد مشارکتی  12 ،بر مبناي این قانون  .1

مقوله توسعه منابع انسـانی داخلـی در مقایسـه بـا قراردادهـاي  ،باشد. در سیر تاریخی این مدل قرارداديگذاري میر سرمایهمشارکت د
 مشارکتی قبلی مورد توجه فراتر قرار گرفته است.

2. Upstream Service Contract 
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مـورد  قراردادهاي منعقـده بـر اسـاس ایـن قـانون شـش .  1کندنون، تایید هیات وزیران کفایت میاین قا
نظران بر این اعتقاد هسـتند کـه قراردادهـاي خـدماتی نظیـر قـرارداد پیمانکـاري باشد. برخی صاحبمی

می توان ایـن قـرارداد را بـه لحـاظ تـاریخی  دارد ومتقابل بیعاراپ ساختاري کامالً مشابه با قراردادهاي 
مروري بر متن قراردادهاي موصوف گویاي . )1392دانست(درخشان،متقابل بیعنقطه شروع قراردادهاي 

این قراردادهـا  )8(ماده  "و"اند و بند ز ساختار و مفاد یکسان تشکیل شدهآن است که هر شش قرارداد ا
قراردادهـاي  ،ر واقـع. د  2باشـدمینی و ایجاد ابعاد مدیریت دانـش تا حدودي زمینه ساز توسعه منابع انسا

سازي انتقال دانش فنی و توجه به ابعاد مدیریت دانش در مفـاد قراردادهـاي نفتـی زمینه خدماتی سرمنشا
 ایران است. 

ي خارجی فعال در عرصه نفـت هاشرکتبسیاري از  1357با وقوع انقالب اسالمی در بهمن سال 
ایـن فعـل و  .  3خود را در ایران تقلیل داده یا به حالت تعلیـق درآوردنـد يهافعالیتر سطح و گاز کشو

                                                           
 : 1353مصوب سال  نفت قانون از  .1

 :قرارداد انعقاد و مذاکره اجازه -3 ماده
 تولیـد،  توسـعه، اف،اکتشـ زمینـه در ایـران نفتـی منـابعه بـ نسـبت ایران ملت مالکیت حق اعمال و است ملی ایران نفت صنعت و نفتی منابع -

 و هانماینـدگی لهوسـیه بـ یـا رأسـاً که است ایران نفت ملی شرکت عهده هب منحصرا قاره فالت و کشور سرتاسر در نفت پخش و برداريبهره
 .کرد خواهد اقدام باره آن در خود پیمانکاران

 و ایرانـی از ماعـ شـخص هـر بـا نفتـی آزاد هـايبخش در نفـت توسعه و اکتشاف عملیات اجراي منظوره ب تواندمی ایران نفت ملی شرکت -
 امضـاء و تنظـیم انونقـ این مصرحات و مقررات رعایت با و پیمانکاري مبناي بر بداند مقتضی که را ییهاقرارداد و شود مذاکره وارد خارجی
 .شد خواهد گذارده اجرا موقعه ب وزیران هیأت تایید از بعد مزبور قراردادهاي. نماید

یـاز فنی متخصـص مـورد ن ر مواردي که کارکنانقراردادهاي مشارکتی: کارکنان پیمانکارکل بایستی ایرانی باشند و فقط د 8ماده  "و"بند  .2
م غیـر ایرانیـان ن به استخدابوده و چنان کسی از ایرانیان در دسترس نباشد، پیمانکار کل می تواند با کسب اجازه قبلی از شرکت ملی نفت ایرا

رایرانـی کارکنـان غی زش دهـد تـا جانشـینمبادرت ورزد مشروط بر اینکه پیمانکار کل تعهد نماید که ایرانیان را در همان زمینه تخصص آمـو
 )1381مزبور گردند. (امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران، 

نعقد گردیـد کـه برخـی از قرارداد خدماتی با شرکت هاي خارجی در حوزه باال دستی نفت و گاز م 12انقالب اسالمی ایران بالغ بر  . قبل از3
ن قراردادهـا عـدادي از ایـی وقت(انقالب اسالمی) به مرحله تولید و بهـره بـرداري نرسـید. تآنها به دلیل تقارن دوره اکتشاف با تحوالت سیاس

اخته بود. هاي فنی  و تربیت نیروي انسانی فراهم سنخستین بستر حقوقی و قراردادي را براي تحقق برخی ابعاد مدیریت دانش و کسب مهارت
 )1381(امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران، 
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اي کـه عمـالً بسـیاري از گونـهبه ،تشـدید شـد 1358انفعاالت با مصوبه شوراي انقـالب وقـت در سـال 

هاي خارجی از جمله قرارداد جدیـد کنسرسـیوم در سـال قراردادهاي جاري نفت و گاز کشور با طرف
 ،جانبه از طرف ایران فسـخ گردیـد. از ایـن روبه صورت یک   1هجري شمسی معروف به آسکو 1352

سـازي امکانـات مـالی و به تکالیف قانونی، خـود را نسـبت بـه فراهم توجهنفت ایران که با  ملیشرکت 
ومی بودجـه دید، مجبور شد راساً و از محل منابع عمد میهمتع هافعالیتعملیاتی مناسب براي این دست 

ماننـد ماهیـت هاي مربوط به این حوزه بنماید. در هـر حـال، بـه دالیلـی مالی پروژه تامینکشور اقدام به 
هـاي هاي درآمـدي و ارزي کـه روشي باالدستی و نیز محـدودیتهافعالیتانتظار پرریسک و غیرقابل

ینـه بـراي اسـتفاده از تـدریج زمنمـود، بریسـک بـر کشـور تحمیـل می مـالی و پیمانکـاري بـدون تامین
 )1393(ابراهیمی و شیریجیان، .هاي مالی و مهندسی افراد خارجی در این حوزه فراهم گردیدظرفیت
 نفتـی حـوزه در متقابـل بیع از اينمونه بار، اولین انقالب اسالمی و در ابتداي دهه هفتاد براي از پس

جهـت  قراردادهـایی تـا داد اجازه ایران تنف ملی شرکت مجلس به ،برهه زمانی در این .شد منعقد ایران
  تمـام کـهاین شـرط بـه نمایـد منعقـد خـارجی متخصـص يهاشـرکت با هاي نفتی و گازيمیدان توسعه
 بازپرداخـت آن فـروش از حاصـل عوایـد یـا هامیدان این تولیدات از بخشی تخصیص طریق از هاهزینه
اندازها و تکالیفی را براي صـنعت نفـت در پرتـو چشمساله توسعه هاي پنجمتعاقب آن نیز برنامه .  2گردد

ــاي  ــل بیعقرارداده ــیم میمتقاب ــر، ترس ــد(امرایی و کالنت ــرارداد1392کردن ــع  ). ق ــل،بی ــروه متقاب  زیرگ
 تشـکیل مجـزا قـرارداد چنـد یـا دو از قـرارداد نـوع این. گرددمی محسوب   3خدمت خرید هايقرارداد

                                                           
1. Oil Service Company 

هاي تولید نفـت خـام، گـاز سازي مورد نیاز کشور در زمینهبه منظور ظرفیت :کل کشور 1373قانون بودجه سال  29بند(ب) تبصره  . 2
 5/3بلـغ مهاي نفتی جهت اجراي طرحهاي توسعه ....... شرکت ملی نفت ایران اختیار خواهد داشت رأساً حداکثر تـا طبیعی و فرآورده

ید به نحـوي هاي ذیصالح خارجی منعقد نمام را به صورت بیع متقابل با شرکتقراردادهاي الز ر پس از تأیید هیأت وزیرانمیلیارد دال
ونـه یرد و هـیچ گکه بازپرداخت اقساط سالیانه به صورت مساوي ......و از محل فروش تولیدات این طرحها به قیمـت روز صـورت پـذ

قراردادهاي مذکور بایستی به نحوي  .ر بانک هاي کشور ایجاد نکنداسالمی ایران و دیگريتعهدي براي دولت و بانک مرکزي جمهو
موجود کشور توان  هاي خارجی به انتقال دانش فنی و تکنولوژي و آموزش نیروي انسانی و استفاده حداکثر ازمنعقد گردد که شرکت

 الت ملزم گردند.آدسی، ساخت و نصب تجهیزات و ماشینهاي طراحی و مهندر زمینه
3. Service Contracts 
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 کشـور طـرف از غیـره و خـدمات تجهیـزات، تکنولـوژي، خرید دقراردا نخست، قرارداد که است شده

 همـــان تولیـــدي محصـــوالت فـــروش قـــرارداد بعـــدي، قراردادهـــاي و اســـت پذیر(میزبان)ســـرمایه
 مربـوط بهـره و سـرمایه سود ها،هزینه استهالك جهت گذار،سرمایه شرکت یا کشور به گذاري،سرمایه

 بـه مربـوط هـايهزینـه کلیـه خارجی شرکت قرارداد، این موجببه  ،دیگربیان به . است گذارسرمایه به
 نیـروي از اسـتفاده بـه مربوط هايهزینه کلیه و اندازيراه ،نصب ،تجهیزات خرید از اعم گذاريسرمایه
 کـهآن از بعـد و کنـدمی تامین خاص گازي یا نفتی میدان توسعه مرحله تا را عملیاتی هايهزینه و انسانی
در  و دهـدمـی قـرار نفت ملی شرکت اختیار در را تجهیزات کلیه ،رسید قرارداد در مقرر سطح به تولید
 هـا،هزینـه از اعـم را قـرارداد طـرف پیمانکـار خـدمات کلیه که کندمی توافق نفت ملی شرکت ،مقابل
 قـرارداد طـرف کـارپیمان بـه میـدان، از حاصـل گـاز یـا نفت مستقیم فروش طریق از سود، و حمهزالحق
 شـرکت توسـط کـه قـرارداد طـرف نفـت یا گاز سهم از حاصل عواید تخصیص طریق از یا کند رانجب
 کند. جبران معلوم زمان مدت در و نیمع اقساط طی است، شده فروخته ثالث هايطرف نفت به ملی

با روش قراردادهاي اکتشاف یـا توسـعه میـادین نفـت و گـاز مـورد متقابل بیعنسل اول قراردادهاي 
برداري میدان از اکتشـاف تـا تولیـد و مراحل مختلف بهره فراینددر  ،به عبارت دیگر .قرار گرفت تاکید

ي زیـادي در چـارچوب هاشـرکتشد. اي منعقد میهر یک از مراحل، قرارداد جداگانهاستخراج براي 
ي نفتـی را بـه هابا ایران شدند و بسیاري از بلوك همکاري در حوزه نفت و گاز  این نوع قراردادها وارد
زودي دریافتند که ریسک این نوع قراردادها بسیار زیاد است. زیرا بـر اسـاس ، اما بخود اختصاص دادند

گذاري هنگفت درحوزه اکتشـاف و انجـام عملیـات ي نفتی بعد از سرمایههاشرکتها، این نوع قرارداد
بـرداري) ه کار(توسعه و بهرهمختلف مطالعات اکتشافی و تشخیص تجاري بودن توسعه میدان، براي ادام

یی که بـه هـیچ عنـوان در جریـان امـور مربـوط بـه اکتشـاف هاشرکتاي با سایر مناقصه فراینددر یک 
نده مناقصـه را کسـب و توسـعه میـدان را بـه خـود توانستند عنوان برکردند و اگر نمینبودند، رقابت می

شـدند. از آنجـا کـه از کشـور خـارج می آن را دریافـت و اختصاص دهند، صرفاً اصـل سـرمایه و سـود
 ایـن نـوع قراردادهـا مـورد بـازنگري مجـدد قـرار ،ي نفتی موافق قراردادهاي نسل اول نبودندهاشرکت

گرفت و به قراردادهاي توام با اکتشاف و توسعه(نسل دوم) تغییرکرد. مطرح شـدن ایـن نـوع قراردادهـا 
م ونسـل د. )1391 نـوروزي،ن ترغیـب شـوند (ي بزرگ نفتی براي حضـور در ایـراهاشرکتباعث شد 
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شـرکت ملـی  ،اسـاس آن شکل گرفـت کـه بـر 1382قراردادهاي بیع متقابل، متعاقب قانون بودجه سال 

ي خارجی به صورت توامان براي اکتشـاف هاشرکترا با متقابل بیعنفت ایران مجوز انعقاد قراردادهاي 
ایرادهــاي وارد بــه  تــرینمهم). از 1394 رحیمــی، و توســعه میــادین نفــت و گــاز دریافــت نمود(شــافع و

پـس از  ،قراردادهاي نسل اول و دوم، ثابت بودن سقف قیمت قراردادها بود که همان طور که اشاره شد
شـد باعـث می ،دهاي با سقف معین قیمتی در ایـراني نفتی خارجی از بستن قرارداهاشرکتطفره رفتن 

 ،هاکـردن هزینـه، بـراي کمهاي قـراردادزودن مبالغ دلخواه به هزینـهعالوه بر ناتوانی از اف هاشرکتاین 
نـوع  ي مـذکور هاشرکت ،از این رو .خود را مکلف به پایان دادن قرارداد در مدت زمان معقولی بدانند

عنوان مناقصه باز پیشنهاد کردند که به عنـوان  دیگري از قرارداد را با مناسبات مالی و حقوقی جدیدي با
 ،شود و بر خـالف قراردادهـاي پیشـینبندي میسل سوم) دستهمتقابل(نهاي قراردادهاي بیعهز گونیکی ا

هاي مربـوط بـه قرارداد پـس از انجـام کامـل مناقصـهسقفی براي پرداخت قرارداد وجود ندارد و سقف 
 )1391 نوروزي،( .شودمیکاال تعیین  تامینمهندسی پایه و 

ام فعالیـت ه قراردادهـاي نسـل اول و دوم ایـن بـود کـه پـس از اتمـبـ جمله دیگر ایرادهـاي وارد از
کـرد کـه افـت میهاي خود را دریبازپرداخت هزینه پیمانکار ،شدهمانکار و آغاز جریان تولیدي تعهدپی

رکت توتـال شـ ،ي پیمانکاري قرار گرفت. در همین راسـتاهاشرکتاین امر هم مورد اعتراض برخی از 
ت میــدان، شــرکت ملــی نفــ بــه محــض شــروع تولیــد نفــت از ،بــر اســاس آن داد کــه ارائــهپیشــنهادي 
 ،یـقاز ایـن طر شـده موکـول ننمایـد تـاکند و آن را به تحقق تولیـد تعهد هاي پیمانکار را آغازپرداخت

توتـال،  شـرکت شرکت پیمانکار هم بتواند سریعتر به تعهدات خود عمل کنـد. بـر اسـاس ایـن پیشـنهاد
انی کـه تولیـد قبـل از زمـاگـر  ،آن جانبه اضافه شد که بـر اسـاسا عنوان توافق دواي به قرارداد بضمیمه

 .یردپذ هاي پیمانکار از محل تولید نیز انجامبازپرداخت هزینه ،اند آغاز شودتعهد داده
گردیـد، اسـتخراج هـم بـه متقابـل بیعنسل سوم قراردادهاي  در سومین بازنگري که منجر به تکوین

توسعه و توام با اکتشاف و استخراج تغییـر نـام داد و متقابل بیعضافه شد و به قراردادهاي مفاد قراردادها ا
گیري زیـادي صـورت دهد سختمی ارائهبراي برنامه توسعه میدان که شرکت نفتی که  قرار بر این شد

اي قبلـی سقف قرارداد بـر خـالف قراردادهـ ،نگیرد و صرفاً روي مبلغ قرارداد مداقه شود و عالوه بر آن
قانون حداکثر استفاده از توان فنی مهندسی ایرانـی رعایـت شـود و پیمانکـار  .همچنینبسته نباشد ثابت و
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ترین قراردادي که براسـاس نسـل سـوم نیز موظف به انتقال تکنولوژي به نیروهاي ایرانی گردد. شاخص

دانـش کـاملی کـه در مـورد قرارداد توسعه میدان دارخوین بود که شرکت پیمانکار به سبب  ،منعقد شد
هـزار بشـکه  50میدان کسب کرده بود با پذیرش کل ریسک حاضر به توسعه میدان شد و تعهـد تولیـد 

هزار بشکه در روز را تولید نمود در حالی کـه  160با انجام عملیات تزریق گاز  ،درسال اول و بعد از آن
 )1391 نوروزي،هزار بشکه در روز بود. ( 25انتظار حداکثر تولید 

ا ت و گـاز بـم قراردادهاي بیع متقابل، چندین قرارداد بزرگ در بخش باالدستی نفـواساس نسل س بر
بـه نیازهـا و  تـالش نمـوده اسـت تـامتقابـل بیعل از قراردادهاي المللی منعقد شد. این نسي بینهاشرکت

اي خود را به بلوغ حرفههاي باالدستی پاسخ مناسب دهد و قراردادهاي بیع مقابل مقتضیات جدید پروژه
مـدت در گذاري طوالنیقابلیـت جـذب سـرمایه المللـی،برساند تا جایی کـه در حـد اسـتانداردهاي بین

 )1391(ابراهیمی و همکاران، . بخش باالدستی صنعت نفت و گاز را داشته باشد
 ،1390 بومصـ نفـت قانون اصالح قانون ویژهب کشور گاز و نفت صنعت در قانونی جدید تحوالت

 گذارسـرمایه ،صورت این در که سازدمی فراهم نیز را چهارم نسل متقابل بیع امکان طراحی قراردادهاي
ــادر خواهــد خــارجی ــود ق ــر ب ــدان، توســعه و اکتشــاف دوره در حضــور عــالوه ب  و تولیــد دوره در می

 حضـور از،گـ و نفـت تولیـدي منـابع یـا گـازي و نفتی ذخایر به نسبت مالکانهحق بدون نیز برداريبهره
 قـرار ثیراتـتحت گـاز، و نفـت منـابع بـر سلطه در کشور حاکمیت کهآن بدون باشد مدت داشته طوالنی

 ودادهاي نفتی ایـران مقوله بازنگري قرار ،در دولت یازدهم ،). بر این مبنا1391گیرد(منتظر و ابراهیمی، 
متقابـل بیعهمـان نسـل چهـارم کـه بـه تعبیـري   IPCطراحی الگوي جدید قراردادهاي نفتـی موسـوم بـه

ات وزیـران هیـ 13/5/95مـورخ ه  53376/ت/ 57225، کلید خورد و با صـدور مصـوبه شـماره باشدمی
ن آنی انعقـاد و الگوي قراردادهاي باالدستی نفت و گاز بسـتر قـانو تحت عنوان شرایط عمومی، ساختار

 . نیز فراهم گردید
 فتیمدیریت دانش در صنعت نفت و قراردادهاي ن 

 شوند:و دانش، به ترتیب زیر تمایز قائل می اطالعات) بین داده، 2000دانپورت و پروساك(
 وقایع. ا و عینی دربارهزي حقایق مجداده: مجموعه -1
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 شنیداري یا دیداري. : پیامی معموالً به شکل سند یا مخابرهاطالعات -2
اي و بینش تخصصـی کـه زمینه اطالعاتا، ههاي تنظیم شده، ارزشالی از تجربهیس دانش: آمیزه -3

کنـد. دانـش از ذهـن دانایـان جدیـد عرضـه می اطالعاتچارچوبی براي ارزیابی و گنجاندن تجارب و 
الوه بـر اسـناد یـا ، دانـش غالبـاً عـها سـازمانشـود. در رفتـه میگگیرد و در ذهن آنها به کـار نشأت می

      شــود(توالیی وها و هنجارهــا نیــز تنیــده مییوهها، شــفراینــدهــا، در روال معمــول کــار ســازمانی، مخزن
 معطـوف انـشمـدیریت د بـه سـمت سـازمانی هـايتالش اخیـر، بسـیاري از هايسـال ). در1395فیلی، 
 بـر تمرکـز بردارنـدهدر که رودمی شمار به ي کلیدي مدیریتهافعالیت از یکی دانش مدیریت. اندبوده

 زمانسـا یـک در خـدمات و محصـوالت ها، رقبـا، سـاختارها،راینـدف مـورد در کارفرمایان روي دانش
آمریکـا، مـدیریت  وريبهـره و کیفیت بیر متعددي از آن ارائه شده است. مرکزباشد و تعاریف و تعامی

 زمـان در ناسـب،بـراي افـراد م درسـت، دانـش کسـب دانـش، کند: مدیریتدانش را چنین تعریف می
 بهتـرین مان،سـاز بـه اهـداف یابیدسـت بـراي بتواننـد آنان که ايگونهبه است، مناسب مکان و صحیح
 توسـط هکـ بـوده دانـش مـدیریت در مهمـی رکـن دانش مدیریت سازيببرند. پیاده دانش از را استفاده

 )2002همکاران،  و گیلبرت(. است گرفته قرار مورد بررسی مختلفی قانقمح
 علـوم توجـه مـورد ها سـازمان یادگیري و دانش سازمانی دانش، مدیریت مقدمات ،گذشته دهه در

 عصـر از ذارگـ بیانگر زمینه، این فزاینده در ). گرایش2003دوچرتی،  است(شانی و گرفته مختلف قرار
اي محـور، جامعـهدانش یـک جامعـه ،یلـ). به طور ک2000دانش است(سانچز و هنس،  عصر به صنعت

 تـاثیری تحتتوجهو سیاسـی آن بـه طـرز قابـل اقتصـادي است که تمام ساختارهاي اجتماعی، فرهنگی،
 موضـوع، انقـالب ). ایـن1395آن دگرگـون شـده اسـت(توالیی و فیلـی،  دانش قرار گرفته و به وسـیله

پـژوهش،  توسـعه ،ایجاد زمینه در که باید هاستشرکت اصلی دارایی دانش زیرا است، دانش نام گرفته
 و نوناکـا(. کـار گرفـت بـه خـود رقـابتی مزیـت عنـوان بـه را آن و نمـود اقدام مدیریت آن و نگهداري

 )2001همکاران، 

هاي ارتباطـات و رایانـه، هـاي برتـر در جهـان بـویژه در زمینـهریع فناوريپیشرفت س ،1970از دهه  
دانـش بـه  ،1990ساخت و به دنبال آن، از دهـه الگوي رشد اقتصادي جهان را با تغییرات اساسی مواجه 

بـر همـین ). 2004، هاي پولی و فیزیکی شـد(چن و همکـارانمایه، جایگزین سرمایهترین سرمهمعنوان 
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هـاي تولیـد آن در حوزهیابی بـه آخـرین دانـش و فنـاوري و بازدستهاي نفتی دنیا نیز ست که غولمبنا

 اند. هاي خود قراردادههاي آن را در صدر استراتژيیافتهبرداري  و نیز مدیریت اکتشاف و بهره
اقتصــاد «دانــش شــکل گرفتــه اســت کــه از آن بــه عنــوان  چنــان بــر پایــهاقتصــاد امــروز دنیــا آنلــذا 
مـالی،  دانش به عنوان منبع اساسی اقتصـادي، جـایگزین سـرمایه ،رتیبتشود. به این یاد می» محوردانش

 )1995(دراکر، . گرددمنابع طبیعی و نیروي کار می

 هايایـده از ايگسـترده دامنه سازمان، موفقیت در اسیاس و ضروري بخشی مثابه به دانش، مدیریت
 امـروز جهـان در. گیـردمی در بر را مدیریتی و اقتصادي، رفتاري راهبردي، هايسازمانی شامل نوآوري

 مزیـت کسـب ايبـر کلیـدي دارایـی دانـش اند،شده مداردانش شدتخدمات ب ارائه و کاالها تولید که
 .رودمی شمار به رقابتی
 اقتصـادي سـعهدر تو پایـه صـنایع تـرینمهم از یکـی که ما کشور در نفت صنعت اهمیت به وجهت با

 دارد ضرورت شود،می تامین نفت از صنعت کشور ملی درآمد عمده بخش و آمده حساب به اجتماعی
 آن قراراسـت راه سـر بـر موجـود موانـع و گرفتـه قرار مورد توجه در آن جدي صورت به دانش مدیریت
 )1388نظر، (صلواتی و حق. گیرد قرار بررسی مورد

شـود، عـدم انتقـال فنـاوري و از جمله انتقاداتی که به قراردادهـاي باالدسـتی صـنعت نفـت وارد می
گذاران خارجی و عدم آموزش صحیح و کاربردي نیروي انسانی صنعت نفـت ط سرمایهسی توندانش ف

پیمانکاران خارجی انگیزه زیـادي ندارنـد کـه  شودته میگف متقابلبیعباشد. در در این نوع قراردادها می
ت به نفـع پـروژه دمکه در بلندطوري به ،گذاري استفاده کنندی در سرمایهنها و انتقال دانش فاز فناوري

این حقیقـت  اي قوي در اتمام پروژه طی حداقل زمان ممکن دارند وباشد، بلکه پیمانکاران مزبور انگیزه
و دانش فنی به نحو مطلوب و مفید به کشـور میزبـان انتقـال نیابـد(ابراهیمی و اوري موجب شده است فن

هاي و تکنولـوژیکی دهـه دانشـیهاي شـگرف رغم تحـوالت و پیشـرفتبه ،). به عبارتی1391دیگران،
دانـش اي به درج این شروط نشده و بحث اسـتفاده و توسـعه قراردادهاي نفتی ایران توجه ویژهاخیر، در 

تنهـا در خـالل ایـن قراردادهـا بـه  و گردیـدهصراحت مطـرح نیچکدام از این قراردادها بدر ه وريو فنا
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ــات  ــزات و امکان ــروژه اشــاره شــده اســتهاشــرکتموضــوع اســتفاده از تجهی و  ابراهیمی(ي عامــل پ

هاي فنـی بـا هـدف زداري و مراقبـت از انتشـار دانسـتهضمن اینکه رعایت اصل را ،)1394 ،چهرهخوش
در  هاشرکتکننده انگیزه این دي، خود عاملی بازدارنده و تضعیفهاي نسبی و مطلق اقتصایتحفظ مز

متقابـل بیعگروهی دیگر بر ایـن اعتقـاد هسـتند کـه  ،در مقابل. باشدمیمقوله انتقال دانش فنی به سایرین 
داخلی جـذب  رفیتباید ظ اما ،ظرفیت بسیار خوبی براي گنجاندن بندهاي مربوط به انتقال فناوري دارد

فقدان مدیریت دانش در مسـیر انعقـاد و  ،. از منظر نگارنده)1394 ،نوروزي(داددانش فنی را نیز افزایش 
اجراي این طیف از قراردادهاي باالدستی از جمله عوامل و موانع انتقـال فنـاوري بـوده اسـت  بـا لحـاظ 

ا پـرداختن بـه مقولـه دانـش، شـرط الزم اینکه فناوري، ترکیب دو رکن زیربنایی دانش و ابزار است، لذ
برداري مفید و موثر از دانـش نیـز مـدیریت آن اسـت و بهره یابیدستبراي حصول فناوري است. مسیر 

شناسـایی، کسـب،  گـذاري،هـا و ابعـادي چـون هـدفکه بر اساس مدل هاي موجود، مشتمل بر چرخه
). ضمن اینکـه 2002د(پروبست و دیگران، باشکارگیري، نگهداري و ارزیابی دانش میتوسعه، تسهیم، ب

و نیل بـه  یابیدست فرایندتري بر ها با اثرات مطلوبهاي دانشی و دانستهمدیریت بهینه و اثربخش داشته
هاي ي در برابر انتقال اسرار و داشـتهي خارجی، مقاومت جدهاشرکتچرا که  ،فناوري توام خواهد بود

د به فناوري از مسیر اجراي هرگونـه قـراردا یابیدست. بنابراین براي دانشی به غیر از خود نشان می دهند
بایست ساختاري بـراي مـدیریت دانـش و حاکمیـت آن بـر محتـواي ابتدا می ،باالدستی در صنعت نفت

 قرارداد ترسیم نمود که تاکنون مورد توجه متولیان امر نبوده است.
ن کـه شـرکت ملـی نفـت مبـادرت بـه انعقـاد تـاکنو 1995از سـال  کـه باید اذعان داشت ،واقع در 

هــاي انتقــال دانــش و مــدیریت آن یــا نمــوده، اهــداف، انــواع، مصــادیق و روشمتقابــل بیعقراردادهــاي 
ه داراي اهـداف کمـی و کیفـی و به فناوري به صورت یـک پیوسـت جداگانـه و مسـتقل کـ یابیدست
ن دلیل بوده که خاستگاه قـانونی نفـت منحصـر نظارت و کنترل باشد، مطرح نبود. این امر شاید به ایقابل

هاي تکلیفـی مجلـس و دولـت بـوده و عمـالً پـرداختن بـه ی تولید برحسب برنامـهمق اهداف کقدر تح
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هـاي اکتشـافی هاي اجراي پروژهبر انتقال فناوري نه تنها موجبات افزایش هزینههاي پیچیده و زمانمقوله

ی برنامـه دور نگـاه مـق اهـداف کقـکن بود صنعت نفـت را از تحبلکه مم ،کرداي را فراهم میو توسعه
 )1391دارد. (ابراهیمی و دیگران،

ون صنعت نفـت مچگیري از مدیریت دانش در صنعت بزرگی هچه گذشت، الزام بهرهبه آن توجهبا 
 نفتـیمتقابـل بیـعاست که مدیریت دانش در حوزه قراردادهاي  توجهبدیهی بوده و ذکر این نکته شایان 

 باشد.الزم در انتقال فناوري می عواملاز جمله 
 مدل مدیریت دانش پروبست 

سازي این قراردادهاي نفتی و مدل وضعیت مدیریت دانش در حوزه کمیبه منظور بررسی کیفی و 
گیري و ی قابـل انـدازهیهاشـاخصو زیر هاشـاخصوضعیت در قالب یک جسـتار پژوهشـی، اسـتخراج 

هاي مـدیریت دانـش نظیـر چرخـه در حـوزه هاي گوناگونیها و چرخه. مدلي استمقایسه ضرورقابل
 5، بیـرکین شـاو و شـیهان  4بیوکـویتز و ویلیـامز ،  3مـک الـوري ،  2، می یـر و زاك  1مدیریت دانش ویگ

 هـايپژوهشنظران مطـرح گردیـده اسـت کـه بـه منظـور انجـام قـین و صـاحبقط محسـتو   6دالکـر و
در  ).1394قلـیچ لـی،  و 1391(احمـدي، ها بهره گرفـت توان از این مدلمیگوناگون در این خصوص 

 7هاي مدیریت دانش با اسـتفاده از روش کیفـی گـروه کـانونیها و چرخهتحقیق حاضر، انواع مدلانجام 
 ایجـاد نفر از خبرگان این حوزه (آشنا به قراردادهاي صـنعت نفـت و مـدیریت دانـش) بـراي 14ط ستو

 ،انـد و در نهایـتتر مـورد بررسـی قـرار گرفتهعمیق بحث براي انگیزه ایجاد و گروه اياعض میان تعامل
هـاي مـدیریت دانـش کـه در سـایر مدل پروبست به لحاظ جامعیت آن و در برگرفتن کلیـه ابعـاد و گام

                                                           
1. Wiig 
2. Meyer and Zack 
3. McElroy 
4. Bukowitz and Wlliams 
5. Birkinshaw and Sheehan 
6. Dalkir 
7. Focus Group 
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هاي مــدیریت دانــش موجــود اســت، بــه عنــوان مــدل پایــه جهــت اســتخراج  ابعــاد و ها و چرخــهمــدل

 مـدل ایـنریت دانش در پژوهش حاضر(قراردادهاي بیع متقابل) انتخاب شـده اسـت. مدی يهاشاخص

مـدیریتبنـاي) سـاختمانهاي (سـنگپایـهمدلنامبه)1998(1رمهاردتوپروبست، روبتوسط
 نسـبتاً مدل عنوان به را آنتوان میمدل  این ترکاربردي به جنبه توجه با  .است شده گذارينام دانش

 این  طراحان. گیردبر می در تقریباً را ي مدیریت دانشهامدل سایر مثبتنکات که اد کردقلمد کامل

 آن مراحـل و اسـت مئدا در چرخش که بیننددینامیکی می سیکل صورت به را دانش مدیریت مدل،
 .است وبیرونی درونی سیکل دو از جزء، متشکل هشت شامل
) برداريهتسـهیم، کـاربرد(بهر کسب، توسعه، ،)ییشناسا(کشف هايبلوك وسیله به :درونی سیکل 
 .شودساخته می دانش از نگهداري و

 را مـدیریت دانـش سـیکل کـه اسـت آن ارزیـابی و دانش اهداف هايبلوك شامل: بیرونیسیکل
 .نمایدمشخص می

 
 

 

 

 

 

 پروبست دانش مدیریت هاي ساختمانپایه مدل .1شکل

                                                           
1. Probst, Raub and Romhardt 

 

 هاي دانشیهدف

 نگهداري

 استفاده شناسایی

 ارزیابی

 توسعه تسهیم

 کسب

 بازخور
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تیــزالورد و و اور 1998(پروبســت، . گــرددفــی میرصــیل معیــک از ایــن ابعــاد بــه تف هــر ،در ادامــه

 )2007و نالیوب و وگا،  2003همکاران، 
ن یکند. این اهداف معـي مدیریت دانش را مشخص میهافعالیتاهداف دانش: اهداف دانش، مسیر 

هایی باید در چه سطحی به کار گرفتـه شـوند. اهـداف دانشـی ممکـن اسـت بـه کنند که چه ظرفیتمی
 ف اصلی دانشی، اهداف استراتژیک دانشی یا اهداف عملیاتی دانشی تقسیم شوند.اهدا

بایـد بداننـد چـه دانـش و  ها سـازمانهـاي جدیـد، شناسایی دانش: پیش از اهتمـام بـه ایجـاد ظرفیت
یرونـی بي اسـت کـه در آن دانـش فراینـد ،صی داخل و خارج از سازمانشان وجود دارد. شناساییصتخ

 شود. گیرد و دانش سازمان از محیط پیرامون خود توصیف میلیل قرار میمورد تجزیه و تح
شـود کـه سـازمان بایـد از طریـق روابـط خـود بـا ص اطـالق میصـهایی از تخکسب دانش: به جنبه

 دهار مسـیر عمـکنندگان(پیمانکاران)، رقبا و همکاران از محیط بیرون کسب نمایـد. چهـتامینمشتریان، 
باشد، خبرگـان ها(پیمانکاران) میش وجود دارد: دانشی که در اختیار سایر بنگاهورودي براي کسب دان

 .و کاالهاي مبتنی بر دانش

هـاي جدیـد، باشد و تمرکز آن بـر ایجـاد مهارتل کسب دانش میمدانش مک دانش: توسعه توسعه
هـاي تالش امل تمـامهاي کارآمـدتر اسـت. توسـعه دانـش شـفراینـدهاي برتـر و کاالهاي جدید، ایـده

معـی مدیریت در راستاي تولید دانش جدید(داخلی و خارجی)، چه در سطح فـردي و چـه در سـطح ج
 است.

گذاري و گسـترش دانشـی اسـت کـه در حـال حاضـر در بـه اشـتراك فراینـدتسهیم(توزیع) دانش: 
ن، ازمااسـر سـسازمان وجود دارد. به منظور در دسترس قرار دادن دانـش و اسـتفاده کـردن از آن در سر

سـازمان  وبا چـه مقـدار جزئیـات، چهار پرسش اساسی مطرح است: چه کسی، چه چیزي را باید بداند، 
 توزیع دانش را پشتیبانی نماید. فرایندتواند این گونه میچ
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تولید، هـدف اصـلی مـدیریت دانـش  فراینددانش سازمانی در  سازي سازندهکارگیري دانش: پیادهب

نش موجـود در دایی است تا اطمینان حاصل شود که هافعالیتل انجام دادن است. بکارگیري دانش شام
 شود.ي در راستاي منافع آن به کار گرفته میموثربه طور  سازمان

اري ت از آن نگهـدنش کسب شد یا ایجاد شـد، بایـد بـه دقـکه داحفظ(نگهداري) دانش: پس از آن
وري ضـر ط مـدیریتساسناد و تجاربی که تو، اطالعاتي است که در آن فرایندنمود. نگهداري دانش 

 شود.شده نگهداري میشود، به طور انتخابشمرده می

مدیریت دانـش  ترین چالش را در زمینهگیري دانش سازمانی، بزرگارزیابی دانش: ارزیابی و اندازه
نتــرل هــاي ضــروري را بــراي کمــذکور، داده کنــد. ارزیــابی دانــش ضــمن تکمیــل چرخــهمــنعکس می

جش کند. از این مدل به عنوان مدل پایه بـه منظـور شناسـایی و سـنراتژیک مدیریت دانش فراهم میاست
ــش در  ــدیریت دان ــازمانوضــعیت م ــه  ها س ــده است(خمس ــتفاده ش ــرکت هپکــو اس ــه در ش        واز جمل

اد یـک از ایـن ابعـي مـورد نیـاز بـراي تحقـق هرهـافعالیتها و ). با ترسیم استراتژي، گام1393، قضاتی
زي و دف بسترسـانکـار بـا هـو تعهدات الزم در قرارداد براي پیما مدیریت دانش و متعاقباً تعبیه وظایف

هـاي مطلـوب و تـوان یـک قـرارداد  نفتـی را در جهـت کسـب ویژگیکارگیري این مـدل میتسهیل ب
نشـی اي داوردهبه طوري که قرارداد در جریان انعقاد و اجرا دسـتا ،افزایش ثمرات جانبی مدیریت کرد

 مورد نیاز را براي پیمانکار به همراه آورده و حفظ نماید.

 . روش شناسی4

 پیمایشی، و توصیفی هايپژوهش نوع از اطالعات، گردآوري نوع و روش دید از حاضر پژوهش
ــه ــدف، لحــاظ ب ــوع از ه ــايپژوهش ن ــاربردي و ه ــان براســاس ک ــع زم ــا،داده آوريجم ــو از ه  عن

جامعـه آمــاري عبــارت اسـت از خبرگــان مطلــع از قراردادهــاي  .باشــدمی مقطعیتــک هـايپژوهش
جـا کـه تعـداد خبرگـان مطلـع از دانـش شـرکت ملـی نفـت ایـران. از آنمدیریت  در حوزهمتقابل بیع
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مـدیریت دانـش شـرکت ملـی نفـت ایـران  در حـوزه  1قراردادهاي بیع متقابل(قراردادهاي محرمانـه)

 نامهپرسـشنفر از این خبرگـان بـه منظـور احـراز اطمینـان از روایـی  14به  ،باشد، در ابتدامحدود می
هاي مـدیریت و اي بـودن موضـوع تحقیـق (میـان رشـته. بـا توجـه بـه میـان رشـته  2مراجعه شده است

حقوق) تعداد خبرگان این حوزه محدود بوده و از طرفی با توجه به استفاده از تلفیق روش مصاحبه و 
 نامهپرسـشهـا از دو ها به دست آمده است. بـراي گـردآوري دادهدر پاسخ، اشباع نظري نامهپرسش

) و 1998اول بــر اســاس مــدل مــدیریت دانــش پروبســت و همکــاران( نامهپرســش کــه اســتفاده شــد
دوم بر اساس نظر خبرگان به منظور شناسایی ابعاد وضعیت موجود مدیریت دانـش اسـت.  نامهپرسش

انـش، هشت بعد اهداف دانش، شناسایی دانش، کسب د ،یت دانشسنجش ابعاد مدیر نامهپرسشدر 
و در  سـؤال 30کارگیري دانش، نگهـداري دانـش و ارزیـابی دانـش بـا توسعه دانش، تسهیم دانش، ب

                                                           
و دسترسـی بـه مفـاد آن  رسـیدگـاهی عمـومی می) بـه آ1251از زمـان رویتـر( و اسالمی کلیه قراردادهاي نفتی منعقده قبل از انقالب. ١

هاي خارجی باید به تصـویب تصریح نشده است که قراردادهاي نفتی منعقده با شرکت 1366ولی چون در قانون نفت سال  ممکن بود،
 ضـمنتـوان ینم از ایـن رو حرمانه بـه خـود گرفـت.مقده بعد از انقالب اسالمی قید عمن مجلس شوراي اسالمی برسد، قرارداهاي نفتی

زیرا این قراردادها اساسـاً  بـه صـورت  داد. در آن را مورد واکاوي قرار هاي مدیریت دانشابعاد و چرخه ،مداقه در متن و مفاد قرارداد
دسترس پژوهشـگران  دور از قراردادهاي مرتبط با صنعت نفت و گاز کشوردر واقع، بعد از انقالب اسالمی، . نیسترسمی در دسترس 

بیع متقابل در حوزه اکتشاف یا استخراج و مرتبط بـا انتقـال دانـش فنـی اطالعـی در دسـترس  يو از جزییات کامل قراردادها می باشد
، به منظور بررسی وضعیت مدیریت دانش در قراردادهـاي بیـع متقابـل رویکـرد جدیـدي بر همین مبنا. )1393صادق ،شمشیري(نیست 

هاي مـدیریت ذ شد. در حقیقت، براي بررسـی قراردادهـاي بیـع متقابـل از منظـر ابعـاد و چرخـهفارغ از بررسی متن و مفاد قرارداد اتخا
دانش ناگزیر این رویه متخذ است که با مراجعه به گروهی متشکل از خبرگان و متخصصین صنعت نفت آشنا به مدیریت دانش که در 

رارداد دخیل بـوده انـد، بـا اسـتفاده از مـدل  مـورد اجمـاع آنهـا بـه امر مذاکره و تنظیم قرارداد و نیز واحدهاي فنی و عملیاتی اجراي ق
بررسی وضعیت مدیریت دانش بپردازیم. الزم به ذکر است جامعه خبرگان  مطلع از فرایندهاي انعقاد و اجراي قراردادهاي بیـع متقابـل 

 باشد.ایران و آشنا به مباحث مدیریت دانش در واقع بسیار محدود می
شد، اما  در مسیر پژوهش  احراز گردیـد جامعـه آمـاري نفر برآورد می 150ها بالغ بر نامهاولیه پژوهش، مخاطبین پرسش هاي.  در گام2

آفرینی در جلسات مذاکره و انعقاد قراردادها ( آشنایی کامـل بـا مفـاد قـرارداد)، حضـور در هدف یعنی اشخاص واجد سه شرط نقش
هاي آن کـامالً محـدود مـی باشـد و ایـن واقعیـت منجـر بـه ا مقوله مدیریت دانش و ابعاد و فراینـدخیز و نیز آشنا بمناطق عملیاتی نفت

   هاي محدود گردید.نفر و انتخاب یک مدل متناسب با نمونه 30کاهش حجم نمونه به 



 55 رویکرد معادالت ساختاري: یرانمتقابل صنعت نفت ا یعب يدانش در قراردادها یریتمد

 
وضـعیت مـدیریت دانـش سـنجیده  يهاشـاخص سؤال 5با  ،ابعاد وضعیت مدیریت دانش نامهرسشپ

 . گرفته  استمورد تحلیل قرار  PLS Smartیله نرم افزار ها به وسنامهپرسش. نتایج حاصل از شودمی

 هاي پژوهشیافته .5

 یابیمـدل از مـدل تاییـد بـراي تحقیـق متغیرهـاي بـودن سـطحی دو و کم نمونه اندازه به توجه با 
 PLS تخمـین روش. اسـت شـده اسـتفاده  PLS(1جزیـی( مربعات حداقل روش به ساختاري معادالت
 ،باشـد دارا را توضـیح و تفسـیر قـدرت بیشترین حاصل، مدل که کندمی تعیین ايگونه به را ضرایب
 یابیمـدل. نمایـد بینـیپیش را نهایی وابسته متغیر صحت، و دقت باالترین با بتواند مدل که معنا بدین

 بـراي گیري و مدل ساختاري مورد بررسـی قـرار گرفـت.ساختاري در دو سطح مدل اندازه معادالت
و روایـی   )CR(   3سـازگاري ترکیبـی، )CA(  2ضـریب آلفـاي کرونبـاخ گیري ازاندازهارزیابی مدل 

میـزان ضریب آلفـاي کرونبـاخ  استفاده شد. )AVE(  4متوسط واریانس استخراجیهمگرا از شاخص 
گیري انـدازه بارگیري همزمان متغیرهـاي مکنـون یـا سـازه را در زمـان افـزایش یـک متغیـر آشـکار

پایـایی  . باشـد./6باشـد. مقـدار ایـن شـاخص نبایـد کمتـر از می 1تا  0شاخص از  این کند. مقدارمی
نسبت مجموع بارهاي عاملی متغیرهاي مکنون به مجموع بارهاي عاملی بعالوه واریانس خطا ترکیبی 

به این شـاخص  . باشد./6نباید کمتر از نیز باشد. مقدار این شاخص می 1تا  0باشد. مقادیر آن بین می
کـه را میـزان واریانسـی ، شود. متوسط واریـانس اسـتخراجینیز گفته می   5گلداشتاین -دیلون نسبت

. /5کند. مقدار این شـاخص بایـد از گیري میاندازه ،گیردخود می يهاشاخصر مکنون از یک متغی
 نشان داده شده است. )1(گیري در جدول نتایج ارزیابی مدل اندازه  تر باشد.بزرگ

 
                                                           

1. Partial Least Square 
2. Cronbach’s alpha 
3. Composite Reliability 
4. Average Variance Extracted 
5. Dillon-Goldstein’s (or J¨oreskog’s) rho 
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 هاي مدل تحقیقفتهیا .1جدول

 CR AVE آلفاي کرونباخ متغیرها

 711451/0 880748/0 817036/0 ارزیابی دانش

 709772/0 880029/0 800252/0 شاهداف دان

 657091/0 841968/0 705858/0 دانش يریکارگب

 603330/0 851375/0 481781/0 م دانشیتسه

 754363/0 901466/0 846387/0 توسعه دانش

 565422/0 832000/0 786678/0 دانش ییشناسا

 752029/0 923660/0 899253/0 دانش ينگهدار

 736203/0 943568/0 935019/0 کسب دانش

 476025/0 812573/0 705066/0 ت دانشیریت مدیوضع

 
گاري درونی دهنده سازرها نشاندر تمام متغی 6/0بیش از  CRنتایج جدول میزان آلفاي کرونباخ و 

اعتبـار  دهندهبیشـتر اسـت کـه نشـان 5/0از مقـدار  رهاي مکنون نیـزیتمام متغ AVEزان مدل است. می
 باشد.همگراي مدل می

سـاختاري یـا دورنـی تحقیـق  نوبـت بـه بررسـی مـدل ،گیريهاي انـدازهاز اعتبارسنجی مدل پس
 ورده شـدهآ نمودارهـاي زیـریز معیارهاي اعتبارسـنجی مـدل سـاختاري در نرسد. در این قسمت می

 است.
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 )t-valueحقیق در حالت معناداري ضرایب (تمدل  .2شکل

دهد. این مـدل در واقـع ) نشان میt-valueحقیق را در حالت معناداري ضرایب (تمدل  نمودار باال
مـون آز tمـاره آتمامی معادالت اندازه گیري (بارهاي عاملی) و معادالت سـاختاري را بـا اسـتفاده از 

باشـد اگـر معنـادار می درصـد  95ضریب مسیر و بار عاملی در سطح اطمینان کند. طبق این مدل، می
 + قرار گیرد. 96/1ا ت -96/1خارج بازه  tي مقدار آماره

 
 مدل تحقیق در حالت تخمین ضرایب استاندارد .3شکل
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انش، توسعه دانش، تسهیم دانش، متغیرهاي اهداف دانش، شناسایی دانش، کسب د ،در این مدل

ر وضـعیت مـدیریت دانـش در یـزا و متغدانش، نگهـداري دانـش و ارزیـابی دانـش بـرون کارگیريب
 ،اول دسـته :شـونداعداد و یا ضرایب به دو دسته تقسـیم می ،در این نمودارباشد. زا میسازمان، درون

(بیضی) و متغیرهـاي آشـکار  گیري هستند که روابط بین متغیرهاي پنهانتحت عنوان معادالت اندازه
معــادالت  ،دوم دســته و گوینــد   1باشــند. ایــن معــادالت را اصــطالحاً بارهــاي عــاملیســتطیل) می(م

باشـند و بـراي آزمـون فرضـیات اسـتفاده ساختاري هستند که روابط بین متغیرهاي پنهان و پنهـان می
 نامهپرسـشبه منظور تحلیل ساختار  شود.گفته می    2اصطالحاً ضرایب مسیر ،شوند. به این ضرایبمی

از بارهاي عـاملی اسـتفاده شـده اسـت. بـار عـاملی برخـی از  ،دهنده هر سازهو کشف عوامل تشکیل
از مدل حـذف  اصالح شده و یا هاشاخصاست این  بهترشده است، بنابراین  5/0شاخص ها کمتر از 

 توان در جدول زیر خالصه کرد.را می )3(و  )2( هاي. نتایج شکلشوند
 و ضریب مسیر t-valueره مقدار آما .2جدول

ضریب مسیر ضریب تعیین نتیجه T  

 تاثیرعدم 

336/0 

198/0- 114/0  ت دانشیریت مدیوضع ←دانش یابیارز

434/1 603/0 تاثیرعدم   ت دانشیریت مدیوضع ←اهداف دانش

007/0 273/0 تاثیرعدم   ت دانشیریت مدیوضع ←دانش يریکارگب

001/0 306/0 تاثیرعدم   ت دانشیریت مدیوضع ←دانشم یتسه

005/0 336/0 تاثیرعدم   ت دانشیریت مدیوضع ←توسعه دانش

012/0 -791/0 تاثیرعدم   ت دانشیریت مدیوضع ←دانش ییشناسا

011/0 9712/0 تاثیرعدم   ت دانشیریت مدیوضع ←دانش ينگهدار

007/0 009/0 تاثیرعدم   ت دانشیریت مدیوضع ←کسب دانش

 هاي تحقیقافتهمأخذ: ی    

                                                           
1. Loading Factor 
2. Path Coefficient 
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زا را نســبت بــه واریــانس کــل آن توســط واریــانس توضــیحی یــک متغیــر درونضــریب تعیــین، 

تـر از گ. قـوي، بزر/670کند. براي ایـن شـاخص مقـادیر بزرگتـر از گیري میزا اندازهمتغیرهاي برون
ــر از  333/0 ــی می 190/0متوســط و کمت ــود.ضــعیف تلق ــر ش ــدل براب ــین م ــدار ضــریب تعی ــا  مق ب
د بـراي تمـام ابعـا t جـا کـه مقـدار آمـارههنده تبیین متوسط مدل است. از آندکه نشان باشدمی336/0

دهـد کــه هــیچ یــک از ار دارد، نتــایج پــژوهش نشــان میقـر+ 96/1تــا  -96/1بــازه  از خــارجدانـش 
 کـارگیريدانـش، تسـهیم دانـش، ب متغیرهاي اهداف دانش، شناسایی دانـش، کسـب دانـش، توسـعه

ندارنـد.  مثبتی بر روي وضعیت موجود مـدیریت دانـش تاثیر اري دانش و ارزیابی دانشدانش، نگهد
 ایـن در و دهسـتن دانـش مدیریت اصلی زیربناي که مذکور هشتگانه هايچرخه و ابعاد دیگر، بیان به

 عقـادان مسـیر در وضـعیت فعلـی در انـد،شـده لحـاظ زامکنـون و درون متغیرهـاي عنـوان به پژوهش
 ایـن کـه گفت توانمی تعبیري به و خوردنمی چشم به آن هايپروژه اجراي ومتقابل بیع قراردادهاي
 اند.بوده دانش مدیریت تحقق در الزم دستاورد و اثربخشی زیربنا، فاقد تاکنون قراردادها

ارن با شناسان ایرانی مقکار عمده ورود ،متقابلبیعاین نکته نیز قابل توجه است که در قراردادهاي 
انـش بـاقی تقیم تبـادل ایـده و دلذا فرصتی براي تعامل، مشاهده مس .روج کارشناسان خارجی استخ

سـت و قابـل از انتقال اساس دانـش کـه عمـدتاً در شـکل ضـمنی آن نهفتـه ا ،ماند. به این ترتیبنمی
وژه هـیچ . از آنجا که پیمانکار خـارجی پـس از تکمیـل پـرشودمیغفلت  ،آموزش و تدریس نیست

 بـه جـاي یـک طبعـاً ،بـرداري نرسـیدن آن نـداردد و مسـئولیتی نیـز دربـاره بـه بهرهر آن ندارحقی د
کند. این بازه زمانی مسئولیت خود اکتفا میمدت در ریزي کوتاهجانبه به برنامهاستراتژي کالن و همه

طلـوب د. مافزاري و تاکید بر تحویل تاسیسـات و تجهیـزات را بـه دنبـال دارامر ضرورت نگاه سخت
از  پـس و سـاندپیمانکار خارجی آن است که در کمترین زمان با کمترین هزینه پروژه را بـه اتمـام بر

مشـکالت ل آن، تعهدي به گیرنده تکنولوژي ندارد، لذا ضرورتی براي اندیشیدن تمهیداتی بـراي حـ
 )1389 ،امامی میبدي و (اشتریان بیند.ضمنی آن نمی خصوص بعداحتمالی و انتقال دانش ب
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 گیرينتیجه .6

شـده از خبرگـان حـوزه آوريهـاي جمعذیرفته بـر روي دادهپبه تحلیـل آمـاري صـورت توجهبا 
عـاد دانـش مـدل هـیچ یـک از اب کـه نفتی، مشخص گردیـدمتقابل بیعمدیریت دانش در قراردادهاي 

انـش، دانش، توسعه دانش، تسهیم پروبست و همکاران شامل اهداف دانش، شناسایی دانش، کسب د
یریت مثبتـی بـر روي وضـعیت موجـود مـد تـاثیر کارگیري دانش، نگهداري دانش و ارزیابی دانشب

ود وضـعیت دانش در حوزه قراردادهاي نفتی ندارند. ضروري است تمام ابعاد مذکور بـه منظـور بهبـ
 ياهشـاخص ،یرند. در این پژوهشگقرار  توجهمورد متقابل بیعقراردادهاي  مدیریت دانش در حوزه

توانند از ایـن ربط میذی مسئولینصین و صمعناداري براي هرکدام از این ابعاد ارائه شده است که متخ
 .بهره گیرند هاشاخص

 آینـده دانشی نیازهاي ومتقابل بیع قراردادهاي دانشی اندازالزم است چشم ،در بعد اهداف دانش 
 قسمت رد سازمانی دانش دد. مدیریتگر مشخص خوبی به قراردادها از نوع این به نفت ملی شرکت
 دح تامتقابل عبی گیرد و قراردادهاي قرار اولویت در )تکنولوژي خرید(متقابل بیع قراردادهاي نخست
 شود. نفت تنظیم ملی شرکت دانشی ضعف با اهداف دانشی و در جهت رفع نقاط امکان

اسـت، متقابـل عبی صـورت بـه هـاآن قـرارداد که هاییپروژه الزم است در ،در بعد شناسایی دانش 
 ن و کارشناسـانپیمانکـارا هايصصـتخ و ها، دانـشآن داخلی مستندات و اطالعاتی هايبانک میزان
 ايقراردادهـ شـدن نهـایی از گـردد و پـیش شناسـایی کامـل طـور بـه ایران نفت ملی شرکت داخلی

 نــوع نصــب، و تســاخ مهندســی، و اجــرا دانشــی در حــوزه  هايمســئولیت نفتــی، کلیــهمتقابــل بیع
 ن شود.یمع اففش طور به پیمانکار طستو اندازيراه ملزومات و آموزش میزان تکنولوژي،

 و نیـاز مـورد دانـش کسـب منظـور بـهمتقابـل بیع قراردادهاي الزم است در ،در بعد کسب دانش 
 تحقیقـاتی هـايشود. پروژه استفاده داخلی مشاوران و خبرگان نظرات تکنولوژي از انتقال چگونگی
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 آموزشـی در هـايتعریـف گـردد. دورهمتقابـل بیع قراردادهـاي طرف پیمانکاران با مشترك دیگري

 اولدست دانش به برگزار شود. دسترسیمتقابل بیع قراردادهاي دانشی هايویژگی شناخت خصوص
 بـه دسترسـی. داشته باشـد وجودمتقابل بیع در قراردادهاي ...)و هاسامانه تولید، هايروش(تکنولوژي

 متقابـل، بیـع قراردادهـاي تنظـیم پیمانکار مطـرح گـردد و در مدیریت یاطالعات هاي دانشی وسیستم
 شود.ویژه  توجه نیز دانش انتقال فناوري، به انتقال گرفتن قرار مدنظر ضمن

 یدانشـ تحـوالت و تغییر اساس برمتقابل بیع قراردادهاي شرایط روزرسانیبه ،در بعد توسعه دانش
 نکـارپیما عنوان به که دانش صاحب افراد جذب در ایران نفت ملی پذیرد و شرکت صورت محیطی

 اقدام نماید. کنند،می فعالیتمتقابل بیع قراردادهاي در
 علمـی هاينشسـت برگـزاري در هادانشـگاه علمـی هیئت مشارکت اعضاي ،در بعد تسهیم دانش

 گفتگـوي رتـاال ایجـاد نظر قـرار گیـرد. بـهمـدمتقابل بیع قراردادهاي حوزه در دانش اشتراك جهت
 هـايپروژه ردشـود.  داده اهمیـت افراد نظر تبادل و بحث براي دانش مدیریت هايسیستم و اینترنتی

ویژه شـود  توجه انایر نفت ملی شرکت در موثر) انسانی نیروي جاییجاب(شغلی چرخش بهمتقابل بیع
نـین در ایـن ق گیرد. همچلتع پیمانکار سوي از دانشی آموزش الزام به مشخصی در قرارداد و بندهاي
 زمـان هـر کـه کـرد ملـزم را خـارجی طـرف همـان یا بینی الزام حقوقی، پیمانکارتوان با پیشبعد می

 طریـق از را خـود سـؤال داشـتند، ابهامی یا سؤال قرارداد، موضوع پروژه حیطه در ایرانی کارشناسان
 ند. باش پاسخگویی به مکلف خارجی کارشناسان و نمایند مطرح هشدتعیین پیش از سازوکارهاي
 از اسـتفاده ضـمن لمقابـ بیع قراردادهاي پیمانکار دانش از گیريبهره به ،کارگیري دانشدر بعد ب
در متقابـل بیع قراردادهـاي جدیـد و دانشـی هـايگزارش و مسـتندات شود. بررسی توجه تکنولوژي

 قـرارداد ندورا در کـه نفتـی میـادین تجهیـزات نگهـداري و میـراتتع هاياولویت قرار گیرد. روش
 گردد. پذیرد، به طور کامل و تفصیلی مستندسازيمی انجام پیمانکار طستومتقابل بیع
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 و هادانش ينگهدار و سازيذخیره در ایران نفت ملی الزم است شرکت ،در بعد نگهداري دانش

 ایجـاد بـه انایـر نفـت ملـی باشـد. شـرکت فعال مقابل عبی قراردادهاي حوزه در کار انجام هايروش
ماید و اقدام نمتقابل بیع هايپروژه در...)  و وب تحت هايپایگاه و هاکتابخانه مانند(دانشی هايبانک

 در العـف افـراد ايحرفـه و علمـی سـوابق بـه  امکـان بـه دتـا حـ نفت ملی شرکت داخلی کارشناسان
 باشند. داشته داخلی و خارجی دسترسیاعم از متقابل بیع هايپروژه

 مـوثر هايشـنهادپی و انتقـادات سیسـتم متقابـل، از بیع قراردادهاي حوزه در ،در بعد ارزیابی دانش
 هـاآن کمیـت بـر هانشدا کیفیت ایران، نفت ملی شرکتمتقابل بیع قراردادهاي عقد شود. در استفاده

 افـراد نشـیدا عملکـرد نتیجـه بـه متقابـل، بیـع يهـاپروژه مختلـف مراحل داشته باشد و در ارجحیت
هـاي شود وضعیت مدیریت دانـش را در سـایر بخشقین پیشنهاد میقشود. به سایر مح داده بازخورد

 لتمـردان وهـاي اولیـه دوصنعت نفت مورد بررسی قرار دهند. از منظـر نگارنـدگان، بـا توجـه بـه گام
 شودمی، توصیه )IPC(ل نوین قراردادهاي بیع متقابلدر طراحی، رونمایی و انعقاد نس گذارانسیاست

 ی الزم درمفاد و محتواي این نسل جدید قراردادهـاي نفتـی بـارویکرد دانشـی و  ایجـاد بسـتر حقـوق
هاي مـدیریت دانـش تنظـیم گـردد و تعهـدات طـرف خـارجی در ایـن جهت تحقـق ابعـاد و چرخـه

     رداد و بـا ضـمانت اجرایـی الزم بـه قـراخصوص مـورد احصـا و ارزیـابی دقیـق و عمیـق قرارگرفتـه 
 .الحاق شوند
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