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Abstract 
The purpose of this study was to identifying the challenges and opportunities 

of organizational development in the oil industry through technology. This 

research was from a type qualitative research. The statistical population of 

the study included managers and employees in the oil industry. Semi-

structured interviews were conducted using targeted snowball sampling 

method, 13 managers and employees in the oil industry. After the interview, 

the text of the interviews was analyzed using thematic analysis technique. 

The results showed that organizational development challenges in six of 

category (employee resistance, ignoring interpersonal relationships, 

communication and information barriers, uncertainty about job conditions, 

weak security structure and non-compliance with beliefs and values) and 

opportunities in six of category (management and decision facilitation, 

economic savings, competitiveness, system dynamics, formation of the 

learning organization, network communication, internationalization of 

communication, meritocracy, standardization of activities and processes, 

development of infrastructure and employee socialization) are manifested. 
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از طریق  یسازمان  ۀتوسعهای  تها و فرص ششناسایی چال

 فناوری در صنعت نفت
 

 3فرنوش اعالمی ـ2غالمرضا شمس ـ1*خدیجه قنبریها

 

 چكيده

 قیاز طر یسازمان  ۀتوسع یها ها و فرصت چالش ییهدف پژوهش حاضر شناسا

و به  یا پژوهش، بر اساس نوع هدف، توسعه نیدر صنعت نفت بود. ا یفناور

و کارکنان در بخش  رانیپژوهش شامل مد یبود. جامعه آمار یفیلحاظ روش، ک

نفر از  13هدفمند با تعداد  یریگ نمونهبا استفاده از روش که  صنعت نفت بودند

ها با  انجام شد. متن مصاحبه افتهیساختار مهین یها و کارکنان مصاحبه رانیمد

پژوهش نشان داد که  جیشد. نتا وتحلیل یهتجزمضمون  لیتحل کیاستفاده از تکن

 نیگرفتن روابط ب دهیمقوله )مقاومت کارکنان؛ ناد 6در  توسعۀ سازمانی یها چالش

احراز شغل؛ ساختار  طیانامشخص بودن شر ؛یو اطالعات یموانع ارتباط ؛یفرد

مقوله  12ها در  ها( و فرصت و عدم انطباق با باورها و ارزش فیضع یتیامن

 ؛یریپذ قدرت رقابت ؛یاقتصاد ییجو صرفه ؛یریگ میتصم لیزمان؛ تسه تیری)مد

کردن  یالملل نیب ؛یا ارتباطات شبکه رنده؛یادگیسازمان  یریگ شکل ستم؛یس ییایپو

 ۀتوسع ندها؛یو فرا ها تیاستاندارد کردن فعال ؛یساالر ستهیارتباطات؛ شا

 اند. کرده دایشدن کارکنان( نمود پ یو اجتماع ها رساختیز

  .یها، صنعت نفت، فناور ها و فرصت چالش ،توسعۀ سازمانی :واژگان كليدي

                                                           
 .رانیتهران، ا ،یبهشت دیدانشگاه شه ،یو روانشناس یتیدانشکده علوم ترب ،یآموزش تیریارشد مد یکارشناس. 1

 Khadije.ghanbariha@yahoo.comنویسنده مسئول: 
. رانیتهران، ا ،یبهشت دیدانشگاه شه ،یو روانشناس یتیدانشکده علوم ترب ،یتیگروه علوم ترب اریدانش. 2

gh_shams@sbu.ac.ir 
. رانیتهران، ا ،یبهشت دیدانشگاه شه ،یو روانشناس یتیدانشکده علوم ترب ،یتیگروه علوم ترب اریاستاد.  3

farnoosh_al@yahoo.com 

 مقاله علمی ـ پژوهشی
 

 1401/ 12/06تاریخ پذیرش   05/02/1400تاریخ دریافت 

  سال چهاردهم  54شماره  1401 پایيز   196تا  177صفحات   [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ii

es
hr

m
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

22
 ]

 

                             2 / 21

mailto:Khadije.ghanbariha@yahoo.com
http://iieshrm.ir/article-1-1433-fa.html


 فصلنامه مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی/  178

  چهاردهمسال  54شماره  1401پایيز 

 مقدمه

رو کرده است. های اساسی روبهها را با چالشتغییر و تحوالت عصر امروز، سازمان

کوشند که از طریق منابع خود در گستره جهانی به ها برای بقا و بالندگی خود میسازمان

ی برای آینده و آمادگ پذیری،ی، سودبخشی، انعطافکارآمد رشد سریع و بهبود مستمر،

ها سازمان ازآنجاکه شوند. نائلهای خود برخورداری از موقعیت ممتاز در عرصه فعالیت

خود  ی خود هستند برای سازگاری و توسعۀیک سیستم باز به دنبال بقا و اثربخش عنوان به

های خود را افزایش ها و شایستگیباید با استفاده از محیط و اقتضای آن، قابلیت

یک رویکرد جامع برای بهبود  توسعۀ سازمانی (1393دهند.)شمس مورکانی و همکاران، 

های ، منافع و اولویتها دگاهیددر سازمان  ازآنجاکهاثربخشی افراد و سازمان است و 

ن تضادها را با ای های مناسب مداخلۀتوان با استفاده از تکنیکمتفاوتی وجود دارد، می

روحیه کارکنان را تقویت کند؛ زیرا وقتی کارکنان  تواندو این عمل می دیکدیگر همسو کر

 قدرت و ارزش بیشتری داشته باشند. توانند احساسباشند می افتهی سازمان خوبی به

(Oncioiu & Kandzija, 2021) 

 شود به مطالعۀقلب سازمان مطرح میضربان  عنوان بهکه  توسعۀ سازمانی، رو نیازا

آوری های سازمان توجه دارد و در این راه به جمع میزان موفقیت فعالیتتغییر و رصد 

پردازد. هایی مانند تجزیه، تحلیل و ارزیابی میاطالعات و آمار با استفاده از روش

گونگی ضربان قلب توسط پزشک، توان گفت که مشابه با بررسی چمی گرید عبارت به

وری و  هایی برای بهبود بهرهو یافتن راه «ضربان قلب» صیتشخسازمان نیز با  توسعۀ

سازد و توانایی  ها، سالمت سازمان را ممکن میی بسترساز ادهیپموفقیت سازمان از طریق 

در حال حاضر  (Chen et al., 2020) کند.ار آمدن با مشکالت را کسب میبیشتری در کن

 ،اجتماعی محدود بین افرادهای به فراتر از فرایند توسعۀ سازمانیتمرکز توجه و عمل 

ها، روابط و تعامالت سازمان و محیط، یادگیری سازمانی و ها، ساختارراهبرد سوی به

توسعۀ ، عالوه بهانداز و مقاصد سازمان کشیده شده است. حتی تغییرات عمیق در چشم

هم باشد تا  «محور فرصت»است نیست، بلکه الزم  «محور مشکل»فقط دیگر  سازمانی

هتری بهبود و کیفیت به نحو ب را درها، نقش خود برداری از فرصتد با کشف و بهرهبتوان

 (1385زاده و صباغیان، )ترک ایفا کند.

، بهسازی سازمان را تسهیل توسعۀ سازمانی آن برنامۀ موجب بههایی که یکی از رویه

 (1398)سپهوند،  .استو استفاده بهینه از آن در سازمان  نماید توجه به فناوریمی

 تیبا محور ها سازماندر  تحوالت ،یفناور ۀدر عصر حاضر با ظهور و توسع، درواقع
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 یها عرصه ۀینوظهور کل دیپداین در حال گسترش است.  ندهیفزا یاطالعات، با شتاب

 یآن با شتاب عیسر عیبا داشتن انبوه اطالعات و امکان توز و را فراگرفته است سازمانی

استفاده مؤثر و  یبرا (Uskov et al., 2020) .متحول نموده است را ها سازمان ندهیفزا

 ها، استیس یبررس کردها،یبه بهبود رو ازی، نها سازمان ۀدر توسع ژهیو ، بهفناوریکارآمد 

 ،یفرهنگ یارائه مؤثر و تکامل هنجارها یبرا ،یبهبود منابع انسان و مجدد یده سازمان

 عنوان بهفناوری  ازآنجاکه (Mirzajani et al., 2016) .است ازیموردن دیجد یفنّاورهمراه با 

ها موجب ی فناوری در سازمانریکارگ بهها مطرح است، بنابراین سازمان ۀمحور توسع

 حال نیباادهد. ها را نوید میرشد و توسعه در کلیه زمینه شود و زمینۀتغییرات بنیادین می

 ییتنها به کنند خلق میو کارایی  وری بهره در زمینۀهایی که  فرصت باوجود ها یفناور

مانند ایمنی، هایی  همواره با چالشو اثربخشی سازمان شوند زیرا  شرفتیباعث پ توانند ینم

 (1401)روشنی و همکاران،  .همراه هستند ها فعالیتو دیجیتالی شدن  ها مهارتکمبود 

های توسعه و مبنی بر غرق شدن در فعالیتتوان گفت که تفکر رایج از طرفی می

ها تمامی مشکالت را رفع خواهد کرد، چندان منطقی  فناوری و این تصور که این فعالیت

ف های مختلتوان امید داشت که مشکالت بین بخشمی حال نیدرعاما  ،رسد نمی به نظر

در تحقق  ترین عواملشود. یکی از مهمبرطرف یک صنعت با بهبود فناوری تا حدی 

کارکنان در صنعت نفت،  یی برای باال بردن انگیزۀسازوکارهااهداف سازمان و افزایش 

کشور در این راستا،  (1398)مروست و همکاران،  از فناوری برای توسعه است.استفاده 

برای داشتن عملکرد ، دارندگان ذخایر نفت و گاز دنیا نیتر یاصلاز  یکی عنوان بهایران 

 ها رسانی تجهیزات و توانمندیهای نفتی نیازمند بروزگذاری و انجام پروژهسرمایهبهتر در 

تا از این  استالمللی نفتی های بینهای خود توسط شرکتهای انجام پروژهو روش

، چهره خوشو  )ابراهیمی استفاده کند.های موجود طریق بتواند از بهترین فناوری

در صنعت نفت  سازمان که در زمینۀ توسعۀ هاییا در نظر گرفتن پژوهشب (1394

مزیت در  نیتر مهمتواند گیری هوشمندانه از ذخایر ارزشمند نفت می، بهرهصورت گرفته

ها سازمان در حالی است که در رابطه با توسعۀی به شمار رود. این الملل نیبرقابت  عرصۀ

تحقیق  ، پیشینۀرواقعداست.  شده انجاماز طریق فناوری در صنعت نفت تحقیقات اندکی 

در صنعت نفت  ها سازمان ف وسیعی از تحقیقات در مورد توسعۀکه طی دهد یمنشان 

از  ها سازمان بر مبنای فناوری سعی کند به توسعۀانجام شده است، اما پژوهشی که 

است. در  نشده انجاممبادرت کنند، در صنعت نفت  ها چالشو  ها فرصتطریق شناسایی 

 گرفته به شرح زیر هستند: صورت یها پژوهش نیتر مهم، برخی از یطورکل بهاین راستا، 
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سالمت مردم و  تیاهم منظور بهد که ننک بیان می( 1399) و همکاران یضرغام

سمت  به تر عیسرهر چه باید  ،صنعت نفت ویژه به یبخش انرژ ،ستیز طیحفظ مح

 ،و در این راه یک عامل بسیار مهم کندکت رح ستیز طیدوستدار مح یابیبازار یاجرا

 حرکت کرد. داریپا ۀبه سمت توسع توان یمآن  یبا اجرا تیدرنهافناوری است که 
عاملی  عنوان بهرا استفاده از قدرت محیط کار دیجیتال  (2020) 1عطاران و همکاران

 عنوان بهفناوری دهد که و این امر زمانی رخ می دانند یمسازمانی  بهبود محیط منظور به

الم و س باشد.های اصلی یک سازمان بخش یکی از های اقتصادی یااستراتژییک 

 از طریق فناوری، باید با توسعۀ سازمانی منظور بهکه  کنند یمبیان ( 2017) 2همکاران

های بازار، دستیابی به اطالعات و ادغام چنین سیستم اطالعاتی در یک سازمان چالش

 عنوان بهاجتماعی و اقتصادی نیست بلکه  محدود به توسعۀ فناوریکرد و اثرات مقابله 

شمار  تحول و توسعه به یربنایز و ی عملیاتیرسان اطالعاستراتژیک مدیریتی،  توسعۀ

 آید. می

ها بعد از دهد که علیرغم پیشرفتنگاهی به فناوری صنعت نفت کشور نشان می

 رو است و سهم عمدۀبههایی روالشبا چ فنی و انسانی در زمینۀانقالب اسالمی، 

یند کلی توان برداری است. برآبهره های فناوری صنعت نفت در حوزۀفرصتتوانمندی و 

استفاده از فناوری دیگران است. متأسفانه شکاف فناوری به علت  ،فناوری این صنعت

 هایفناوری ها در حوزۀ تحقیقات و توسعۀها و حتی شرکتگر کشورگذاری دیسرمایه

تهدیدات علیه  نیتر از مهمتواند یکی در حال افزایش است و این امر می روز روزبهجدید، 

صنعت نفت باشد. این شکاف آشکار فناوری، چندین دهه است که مدیران این صنعت را 

 نیبنابرا ؛ناگزیر به سمت استفاده از فناوری وارداتی در قالب انواع و اقسام آن کرده است

های آن نیز  ها در صنعت نفت، بایستی به چالش های فراوان فناوری فرصتبا توجه به 

 منظور بههای استفاده از فناوری  نگریست و از این زاویه به آن نگاه کرد که همراه فرصت

شود. در  رو روبههایی ممکن است  در صنعت نفت، این امر با چه چالش توسعۀ سازمانی

عت نفت باید به همراه یکسری از مطالعات علمی و ی فناوری در صنریکارگ بهاین راستا 

های  مزایا و چالش و همچنین توسعۀ سازمانی. مباحث فوق حاکی از اهمیت مناسب باشد

یی هر یک این شناسا عدم؛ تواند داشته باشدمی زمینه نیدر اافزونی است که فناوری روز

استفاده بهینه  منظور بهآن را تحت تأثیر قرار دهد. لذا  تواند موفقیت و توسعۀها می چالش

                                                           
1. Attaran et al 
2. Saleem et al 
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ی ریکارگ بهو  شرویپهای ها و فرصتاز فناوری برای اثربخشی سازمان شایسته است چالش

 سؤاالتاین منظور  به آن را بشناسیم و برای توانمند ساختن صنعت نفت تالش کنیم.

 قرار گرفتند: موردتوجهپژوهشی زیر در این پژوهش 

از طریق  نفت در صنعت توسعۀ سازمانیعد رهبری های بُها و فرصتچالش. 1

 اند؟ فناوری کدام

نفت از طریق  در صنعت توسعۀ سازمانیانداز عد چشمهای بُها و فرصتچالش. 2

 اند؟فناوری کدام

در صنعت نفت از طریق  توسعۀ سازمانی عد ارتباطبُ هایها و فرصتچالش. 3

 اند؟فناوری کدام

از  نفت در صنعت توسعۀ سازمانی عد منابع انسانیهای بُها و فرصتچالش. 4

 اند؟ طریق فناوری کدام

از طریق  نفت در صنعت توسعۀ سازمانیعد ساختار های بُها و فرصتچالش. 5

 اند؟فناوری کدام

در صنعت  توسعۀ سازمانیپذیری اجتماعی عد مسئولیتهای بُها و فرصتچالش. 6

 اند؟نفت از طریق فناوری کدام

 یشناس روش

 توسعۀ سازمانیهای ها و فرصتشناسایی چالش منظور بهی فیک ویکردر باپژوهش حاضر 

پژوهش شامل  نیکنندگان ا مشارکت از طریق فناوری در صنعت نفت ایران انجام شد.

 وها  از موضوع، چالش یکه شناخت کاف در بخش صنعت نفت بودندکارکنان  ران،یمد

 داشتند. از طریق فناوری سازمان ۀتوسع یها فرصت

 ،است رویکرد کیفیپژوهش،  نیمورداستفاده در ا روشکه  با توجه به این

 در شد.استفاده  یگلوله برفاز نوع هدفمند  یریگ نمونهروش  گیری، ازنمونه منظور به

کننده بر اساس قضاوت پژوهشگر انتخاب  هدفمند، افراد شرکت یریگ نمونهروش 

است. پس از  شبر مربوط بودن گروه نمونه به اهداف پژوه یقضاوت مبتن نیو ا شوند یم

 د؛ش ییکنندگان شناسا شرکت دگاهیدر د یمشترک میمفاه جیتدر مصاحبه، به 11 یاجرا

 گرینفر د 2 با ق،یتحق یها افتهیشدن  تر یها و غن مضمون نیاز ا نانیمنظور اطم اما به

به  یدیجد دهیو ا نشیمصاحبه، ب 13که پس از انجام  ییتا جا افتیمصاحبه ادامه  زین

. افتیها مشخص و ثبات  آن انیها و ارتباط م افزوده نشد و مقوله شده یگردآور یها داده
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 فصلنامه مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی/  182

  چهاردهمسال  54شماره  1401پایيز 

مصاحبه  ونه،عنوان موارد نم به یدینفر از مطلعان کل 13 پژوهش با نیلذا درمجموع، در ا

 .(1)جدول  انجام گرفت

 در فرایند پژوهش کنندگان مشارکت .1جدول 

جنسي

 ت
 سن

سابقه 

 خدمت
 محل خدمت

جایگاه 

 سازمانی

رشته 

 تحصيلی
 مدرک

 مرد
سال و  41

 باالتر

 20تا  11

 سال

شرکت نفت فالت 

 رانیقاره ا
 ITکارشناس 

 یمهندس

 کیالکترون
 یکارشناس

 مرد
 40تا  25

 سال

 20تا  11

 سال

 ۀیشرکت نفت ناح

 بروجرد
 رئیس سکو

مهندسی 

 برق

 یکارشناس

 ارشد

 مرد
سال و  41

 باالتر

سال و  21

 باالتر

شرکت نفت فالت 

 رانیقاره ا
 کارشناس ارشد

IT 

برق و 

 کیالکترون

 یکارشناس

 ارشد

 مرد
سال و  41

 باالتر

سال و  21

 باالتر

نفت  یشرکت مل

 رانیا

رئیس تعمیرات 

 سکو

برق و 

 کیالکترون

 یکارشناس

 ارشد

 مرد
 40تا  25

 سال

 10تا  1

 سال

شرکت نفت 

 مانیمسجدسل
 برق ITرئیس بخش 

 یکارشناس

 ارشد

 مرد
کمتر از 

 سال 25

 10تا  1

 سال

شرکت نفت 

 مانیمسجدسل
 ITکارشناس 

 یمهندس

 نفت
 یکارشناس

 مرد
سال و  41

 باالتر

 20تا  11

 سال

شرکت نفت فالت 

 رانیقاره ا
 ITمعاون بخش 

 یمهندس

 برق
 یدکتر

 زن
 40تا  25

 سال

 10تا  1

 سال

شرکت نفت 

 مانیمسجدسل

مسئول کارگاه 

 ارتباطات
 تیریمد

 یکارشناس

 ارشد

 مرد
سال و  41

 باالتر

 20تا  11

 سال

شرکت نفت فالت 

 رانیقاره ا
 ITکارشناس 

 یمهندس

 برق
 کارشناسی

 مرد
سال و  41

 باالتر

 20تا  11

 سال

فالت شرکت نفت 

 رانیقاره ا
 ITکارشناس 

 یمهندس

 کیالکترون
 یکارشناس

 زن
 40تا  25

 سال

 20تا  11

 سال

 ۀیشرکت نفت ناح

 بروجرد

نفت  مسئول آتیۀ

 و گاز

 یمهندس

 کیمکان
 یکارشناس

 مرد
 40تا  25

 سال

 20تا  11

 سال

شرکت نفت فالت 

 ایران قاره
 ITکارشناس 

 یمهندس

 کیمکان
 یکارشناس

 زن
 40تا  25

 سال

 20تا  11

 سال

شرکت نفت فالت 

 ایران قاره
 کارشناسی حقوق ITکارشناس 
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  183/  نفت صنعت در یفناور قیطر از یسازمان  ۀتوسع یها فرصت و ها چالش ییشناسا

  چهاردهمسال  54شماره  1401پایيز 

صورت گرفت.  افتهیساختار مهین ۀابزار مصاحب قیپژوهش از طر یها داده یگردآور

 یها ها در پژوهش داده یورآگرد یها روش نیدتریو مف نیتر از متداول یکیمصاحبه 

 یچگونگو  افراد یها دگاهیپژوهشگر از د یساز آگاه یبراروش   این است. از یفیک

حاصل  یها داده لیتحل یبراهمچنین  .شود یاستفاده م اه مشترک آن ادراک یریگ شکل

 یها برا مصاحبه، ارتباط یندرا. مضمون استفاده شد لیها از روش تحل از مصاحبه

بار موردمطالعه قرار  چندین ها چالشو  ها مرتبط با فرصت میموضوعات و مفاه ییشناسا

را  یفیک یها ، دادهرا مرور کرد یفیک یها بار داده نیچند که نیپس از ا محقق .گرفت

 یها گر داده ازآن، پژوهش . پسکردمشخص  داردغنا را در موضوع پژوهش  نیتر شیکه ب

محقق با استفاده از  ،یکدگذار ۀپس از اتمام مرحل ی نمود.شده را کدگذار انتخاب یفیک

 نین مرحله مضامیازا پس کرد.برچسب انتخاب  کیاز کدها،  کیهر  یخود، برا تیخالق

 کیرا در  گریکدیبه  کینزدمشابه و  یکار، ابتدا کدها نیا ی. براآمدبه دست  یاصل

 نیپس از مضامانتخاب کردیم. آن  یعنوان مناسب برا کیو سپس  مدادیدسته قرار 

صورت  به و رندیگ یطبقه قرار م کیهستند و در  هیرا که به هم شب ینیآن مضام ،یاصل

آخر  ۀو در مرحل ؛کردیم یگذار دهنده نام با عنوان مضمون سازمان تر یکل ۀساز کی

را  است قیتحق یکه هدف اصل ریدهنده را با عنوان مضمون فراگ سازمان نیمضام یتمام

 .کردیم یگذار نام

 ها افتهی

 یاساس یها از مؤلفه کی هر مورد در هاداده لیحاصل از تحل جیقسمت نتا نیدر ا

، این کار ایبر .شد سهیمقا یقبل هایپژوهش هایافتهیو  جیپژوهش ارائه، سپس با نتا

شده استخراج، سپس  انجام یها مصاحبه ی، بر رویکدگذار قیاز طر هیاول یابتدا کدها

 ریجدول ز مطابقدر ادامه آمده، اقدام شد.  دست به یکدها شیرایو و شینسبت به پاال

در  رادهنده  سازمان نیکه مضام پرداخته شدها  از مصاحبه ریفراگ نیمضام یبه بررس

در شش  یاصل یها کدها، مؤلفه شیرایو و شیپس از پاال .دهند یخود قرار م رمجموعهیز

در ارتباط با  مقوله 12ها و  در ارتباط با چالش مقوله 6شامل که  شدندشناسایی  عدبُ

 .استها  فرصت
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 فصلنامه مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی/  184

  چهاردهمسال  54شماره  1401پایيز 

 از طریق فناوری توسعۀ سازمانی یها فرصتو  ها چالشاری کدگذ جینتا .2جدول 

 مضامين پایه  مضامين فراگير

ش
چال

 
 ها

و 
ت

فرص
 

ها
 ی

ی
توسعۀ سازمان

 
از طر
ی

 ق
فناور

 ی

عد بُ یها چالش

 رهبری
 مقاومت کارکنان

 کاربرانمقاومت 

 نگاه منفی کاربران نسبت به فناوری

 کاربرد در ناکامی و عجز احساس

 فناوری

عد بُ یها فرصت

 رهبری

 زمان تیریمد

 از زمان نهیاستفاده به

 بر زمانو بازدیدهای  ها تیفعالکاهش 

 ریگ وقتو 

 یریگ میتصم لیتسه

 یریگ میتصم ندیفرا عیتسر

 یریگ میتصم عیو تسر لیتسه

 انتشار اطالعات عیتسر

 یریگ میتصمتغییر سبک 

ی به سطح ریگ میتصمانتقال قدرت 

 تر نییپا

عد بُ یها چالش

 انداز چشم
 فردی نادیده گرفتن روابط بین

کمرنگ شدن ارتباطات کالمی و 

 دیداری

 گسترش موانع حضوری

عد بُ یها فرصت

 انداز چشم

 یاقتصاد ییجو صرفه

 مناسب یگذار هیسرما

 دیتول شیافزا

 یو مکان یزمان یها نهیکاهش هز

 اقتصادی افزوده ارزشایجاد 

 جلوگیری از اتالف منابع

 یریپذ قدرت رقابت

 یرقابت یفضا جادیا

 یریپذ رقابت تیارتقا قابل

 نیرقابت ب ۀنیزم گیری شکل

 ها سازمان

 یسازو برند یسازبرتر

 سازمان یقدرت رقابت شیفزاا

 ستمیس ییایپو

 زهیانگ شیافزا

 رفاه و سالمت کارکنان شیافزا

 رضایتمندی کارکنان
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  185/  نفت صنعت در یفناور قیطر از یسازمان  ۀتوسع یها فرصت و ها چالش ییشناسا

  چهاردهمسال  54شماره  1401پایيز 

 مضامين پایه  مضامين فراگير

 زمانیسا تیشفاف

 پویایی محیط کار

 رندهیادگیسازمان  گیری شکل

 آموزش ضمن خدمت

 ریی( تغیی)توانا ۀبازتابند

 رندهیادگی طیگیری مح شکل

عد بُ یها چالش

 ارتباطی
 یو اطالعات یموانع ارتباط

 ی ارتباطیها هیدر رو یبازنگرعدم 

 سازمان

 کاری نامشخص رویه

 حجم اطالعات باال

مجهز و  یها رساختینداشتن ز

 یکاف زاتیتجه

عد بُ یها فرصت

 ارتباطی

 یا شبکه ارتباطات

 سازمان یساز شبکه

 یسازمان درونارتباطات  لیتسه

 ارتباط سازنده یبرقرار

 تعامالت سازنده و اثربخش

 یبستر مناسب اطالعات

 کردن ارتباطات یالملل نیب

 اتیاز تجرب یریگ اعزام و بهره

 یالملل نیب

 اتیتجرب یگذار به اشتراک

 یالملل نیارتباطات ب یبرقرار

 یالملل نیبتسریع در ارتباطات 

عد بُ یها چالش

 انسانی
 شغلاحراز  طیشرا نامشخص بودن

 تغییر شرایط احراز شغل

 تغییر مشاغل و محتوای شغلی

 دقیق نبودن شرح شغل

عد بُ یها فرصت

 انسانی
 یساالر ستهیشا

 یسازمان یروهایروز بودن ن به

 یسازمان یها یروین یتوانمندساز

 شکوفا کردن استعدادها

 یروین یها ارتقا دانش و مهارت

 یانسان

 یانسان یروین یکاهش خطا

عد بُ یها چالش

 ساختاری
 ی ضعیفتیساختار امن

 یمناسب نبودن فناور

 درز کردن اطالعات محرمانه
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 فصلنامه مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی/  186

  چهاردهمسال  54شماره  1401پایيز 

 مضامين پایه  مضامين فراگير

 تیامن ۀبه کارشناسان حوز ازین

 اطالعات

 یقدرت حفاظت کاهش

 داشتن اطالعات نگه منیا

عد بُ یها فرصت

 ساختاری

و  ها تیاستاندارد کردن فعال

 ندهایفرا

 یانسان یرویکار ن ندیبهبود فرا

 ها تیفعالاستانداردسازی 

 فناورانه ۀکپارچی ستمیس

 یکار یها تیفعال تیفیک

 یمجاز یتیریمد یها میت لیتشک

ی ناشی از ها یکاغذبازحذف 

 بوروکراسی

 ها تیفعالمدرنیزه کردن 

 چابکی ساختار سازمانی

عد بُ یها چالش

 یریپذ تیمسئول

و  ها ارزشی ریپذ قیتطبعدم 

 باورها

 عدم انطباق سازمانی

 نگرش فناورانهعدم برخورداری از 

و  ها ارزشبا  ها یفناور قیتطبعدم 

 یسازمان یباورها

 یسنت یها باورها و ارزشوجود 

 فناوری با درگیر افراد آشنایی نا

 اطالعات

 کاربردهای ناهمخوانی و تناسب نبود

 اطالعات فناوری

عد ی بُها فرصت

 یریپذ تیمسئول
 اجتماعی شدن کارکنان

 فناورانه هدفمند و نگرش

 افزایش روحیه کار گروهی

 یمشترک انسان یها ارزش گیری شکل

 رشد فضای اعتماد

 

توسعۀ ی ها فرصتو  ها چالشمباحث مرتبط با شناسایی  2بر مبنای جدول 

از  آمده دست بهبا توجه به نتایج  .ی شدبند جمعدر صنعت نفت ی فناور قیاز طر سازمانی

ی در صنعت نفت دارای فناور قیاز طر توسعۀ سازمانیی ها فرصتو  ها چالشها،  مصاحبه

عدم انطباق با » ،«یو اطالعات یارتباط موانع»، «مقاومت کارکنان» گانه ششی ها چالش
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  187/  نفت صنعت در یفناور قیطر از یسازمان  ۀتوسع یها فرصت و ها چالش ییشناسا

  چهاردهمسال  54شماره  1401پایيز 

و  «یفرد نیگرفتن روابط ب دهیناد» ،«ی ضعیفتیساختار امن»، «ها و باورها ارزش

گانه  دوازده های مقوله دارایها  و در مبحث فرصت «شغلاحراز  طیشرا نامشخص بودن»

 ،«فرایندها و ها تیفعال کردن استاندارد»، «زمان تیریمد» ،«یریپذ قدرت رقابت»

 لیتسه»، «شدن کارکنان یاجتماع» ،«یساالر ستهیشا» ،«یا ارتباطات شبکه»

 ییجو صرفه»، «ها رساختیز ۀتوسع»، «کردن ارتباطات یالملل نیب» ،«یریگ میتصم

ارائه  1که در شکل  است «رندهیادگیگیری سازمان  شکل»و  «ستمیس ییایپو» ،«یاقتصاد

 .اند شده

 یفناور قیاز طر توسعۀ سازمانی های فرصتها و  نهایی چالش چارچوب .1 شكل

 

 یريگ جهينتبحث و 

 هاییدر عصر حاضر، سازمانعدم اطمینان از آن  و به تغییر و تحوالت محیطیبا توجه 

استراتژیک روی آورده و در جهت  یزیر برنامهبه  که شوند یموفق و کارآمد محسوب م

 ندهیدر آ زیرا ن ها یو دگرگون راتییتغ ریبتوانند مس یبا تحوالت جامعه امروز هماهنگی
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 فصلنامه مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی/  188

  چهاردهمسال  54شماره  1401پایيز 

 جادیرا در جهت ا راتییتغ نیو قادر باشند که ا (1401)اسدی و همکاران،  کرده ینیب شیپ

 (Singh & Ramdeo, 2020) .کنند تیبهتر هدا یا ندهیساختن آ یتحوالت مطلوب برا

از طریق  سازمانیتوسعۀ یک دوراهی که به  عنوان به ها فرصتو  ها چالشبررسی ، رو نیازا

توسعۀ  یها فرصتو  ها چالششناخت  رو نیازابسیار مهم است.  کند یمفناوری کمک 

 .استاز طریق فناوری در صنعت نفت موضوع پژوهش حاضر  سازمانی

بالقوه  رییتغ منظور بهاصلی که رهبران  یها چالشدر راستای نتایج پژوهش، یکی از 

قادر باشد در مقابل آن  دیبافناوری  یساز ادهیپدر هنگام اجرا و  رییبا تغ شدن مواجهو 

ممکن  یک عامل مهم عنوان بهاست که مقاومت کارکنان ند، نشان ده یواکنش مناسب

 (1388 ،اسکوییو  یانصار).ساز شود مشکل فناورانه یها ستمیس یساز ادهیپ ریاست در مس

، ارتباط یندرا. دیراهبرد مناسب انتخاب نما کیبتواند باید هر سازمان  تیریمد، رو نیازا

که ایجاد یک کانال باز در راستای تشویق  کنند یم( بیان 1401روشنی و همکاران )

تا  ایجاد فرهنگ نوآوری و پذیرش فناوری بسیار مهم است منظور بهجدید کاری  های یدها

 .نگاه کارکنان به این مسئله را تغییر دهد از این طریق بتواند

از طریق فناوری در مبحث  توسعۀ سازمانی یها فرصتاز سویی دیگر، در ارتباط با 

 یریگ میتصمو تسهیل  زمان تیریدکه شامل م شود یمرهبری دو فرصت مطرح 

 میزمان و تقو تیریمد رگذار،یثأرهبر ت کیبه  شدن لیتبد یگام برا نیتر مهم. باشند یم

است که  نیا یفرض اصل د کهنکنبیان می (2020) و رامدو نگیس در این رابطه است.

آن نیز این  شود و علت عمدۀیم یناش تیریمد ۀکارکنان از نحو فیضع وریعلت بهره

متعدد را ندارد و  یها تیفعالاست که مدیران اکثر اوقات وقت کافی برای رسیدگی به 

از  که استفاده است مانز تیریمد تعارضات در محیط کار نیز ناشی از علت عمدۀ

-، فناوری رهبران را قادر میارتباط نیدرا تواند به تسهیل این امر کمک کند.فناوری می

به دست آورند و این عامل موجب حمایت بیشتر  یراحت بهها و اطالعات را سازد تا داده

 (Hedelin & allwood, 2002)شود.گیری میاز فرایند تصمیم

فناورانه  انداز چشمدر پژوهش حاضر مباحث مرتبط با  بحث مورددومین عامل 

قدرتمند در دست  اریابزار بس ازجمله ها سازمان ۀتوسع یبرا یستقرار فناورااست. 

در  یاز استقرار فناور یناش از طریق آن تغییرات تواندیسازمان است که م تیریمد

 ،یرسان مانند اطالع ییراهکارها قیو از طر کرده تیاهم کمکاهش روابط را سازمان 

 یفناور ۀتوسع راستقرا ندیو فرا دنمای برطرف را و... آن یمشارکت سازمان جادیآموزش، ا

 .دینما لیو تسه عیدر سازمان تسرهای ارتباطی افراد با یکدیگر را و گسترش راه
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 شیافزا باهدفها  در سازمان فناوریاستفاده از  ،وجود ینباا (1388 ،ییو اسکو ی)انصار

 همراه بوده شرفتیپ، امروزه با ها سازمان یبرا یو کسب ارزش تجار یریپذ رقابت

مهم  یرقابت و به دست آوردن ارزش تجار شیافزا یبرا فناورانه یها پلتفرمو است 

 .کنند یم دیرا تول یجهان یاطالعات بالدرنگ با دسترس یا طور لحظه به هاآن رایهستند، ز

(Aswani et al., 2017)  و مشیری تبریزی و  (2018) 1و همکاران ویکونتایج تحقیقات

 فناوری، قدرتاز  ریفراگ ۀو استفاد تیمحبوبدهد که نشان می (1400همکاران )

، حال ینباا. است افزایش داده یارزش تجار جادیو ا پذیریرقابت شیافزا یبرارا  ها سازمان

وجود  گذارد،یم ریتأث هاسازمان ییایپوبر ها یچگونه فناور کهنیدر مورد ا یکم قاتیتحق

 طور بهها  سازماندهد ( نشان می2021) 2در همین راستا، نتایج تحقیقات سپادارد. 

در  دهیچیپ یاتیعمل یندهاایفر لیو تحل شیضبط، نما یبرا ها یاز فناور یا ندهیفزا

 یندهاایفر سازینهیو به یریادگی یرا برا هاییفرصت و این امر کنند یسازمان استفاده م

 کند.می تیرا تقو یی در سازمانایپو یجهدرنتو  کندیفراهم م یهمکار

از طریق  توسعۀ سازمانی منظور به ها فرصت وها  چالشیکی از ابعاد دیگر پژوهش که 

 یتوافق دارند موانع متعددان قمحقعد ارتباطی است. ، بُکند یمفناوری در آن نمود پیدا 

غلبه  ها آنبر  یقبل از ثمربخش هافناورانه در سازمانابتکارات بر  تواند یموجود دارد که 

مانع الزم  نیبر ا بهغل یبرااست که  نفعان یهمه ذ نیثر بؤارتباط م یکی از این مواردکند. 

از سویی  (Sanchez et al., 2003)شود.تدوین  فناورانه اتابتکار با حل راهاست که یک 

عد ارتباطی دو مقوله بُ یها فرصت نیتر مهمکه  دهد یمپژوهش حاضر نشان  جینتادیگر 

 ریامروزه تحت تأث ایارتباط شبکهکردن ارتباطات هستند.  یالملل نیبو  یا ارتباطات شبکه

اوری فن یمبنابر  کل طور بهو  کیالکترون هایبزرگ، شبکه هایرسانه یتعامل تیفعال

گر این نکته است ( بیان2010) 3تحقیقات تل (Vries & Dianna, 2005).پذیردیمصورت 

 یسازمان درونو  یسازمان نیب ۀتوسع لیتسه یبرا ایهیپا عنوان به یریادگی هایشبکهکه 

روابط  نیدانش مشترک و همچن جادیبر تبادل تجربه و ا دها بایشبکه نیتمرکز ا است و

 .باشد یتجار

 احراز شغل طیشرا نامشخص بودندر بعد انسانی نتایج بیانگر این واقعیت است که 

است.  توسعۀ سازمانیفناوری با هدف  یساز ادهیپاجرا و  منظور به عمده یها چالشیکی از 

ن تغییر سازما هایماهیت برخی از فعالیت، فناوری اطالعات ۀبا ورود و توسع کهازآنجا

                                                           
1. Kwayu et al 
2. Cepa 
3. Tell 
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فنون جدید کاری را  که فعالیت با فناوری اطالعات، توجه به اینبا  یجهدرنتو  کند می

زیرا  ؛دلیل تغییر خواهد کرد ینه ااحراز شغل و آموزش کارکنان نیز ب، شرایط طلبد می

ممکن  هرچندفناوری  رو نیازا. سابق کارکنان پاسخگوی این نیازها نخواهد بود یها مهارت

باشد اما ممکن است گاهی اوقات  سازمانیتوسعۀ ساز در اکثر اوقات زمینه است

های رو سازد. رفع این مسئله در کسب دانش و مهارتهای سازمانی را با وقفه روبه فعالیت

در این  (1401)اسدی و همکاران، .ساالری افراد استالزم است که مبنای آن شایسته

 یبا نوآور یمعنادار ۀرابط یاجتماع ـ یعاطف هاییستگیشا اندنشان داده هاپژوهش زمینه

از جمله  ساالریستهیشا ازآنجاکه درواقع (Hyter, 2011).دارند یشغل های یستگیو شا

مداوم و  راتییمدرن با تغ هایسازمان یو سازگار یریپذ انطباق یاست که برا هاییروش

بهترین راه برای  (،1398شامیری و مرادی، به وجود آمده است ) یکار طیمستمر مح

های فردی و شغلی ورود فناوری نیز انتخاب و استخدام و آموزش افراد بر مبنای شایستگی

 است.

داشتند، این بود که  دیتأکبر آن  شوندگان مصاحبهعامل مهمی که بیشتر 

در  مؤثر تیریمد شرفته،یپ یبا فناور هاییسازمان ۀتوسع نیعامل در تضم نیتر مهم

با  هاییسازمانساختارها و  تیریتوسعه و مد تیامن نیاست. مشکل تضم زمینه امنیت

 قرارگرفته یبررس مورد یکاف ۀانداز به محققاناز  یدر کار تعداد شرفتهیپ یفناور

,Aryanto & Setiawan, 2018; Havierniková & Kordoš).است  که یدرحال (2019

 چیکاهش دهند، ه امنیتی داتیرا در برابر تهد ها یریپذ بیآس توانند یم یفن یها کنترل

 نیبه ا کارکنان و مدیراناگر  برخوردار نیست، لذا یکاملاز ساختار امنیتی  یفناور

 یکمتر تیداشته باشند، ممکن است با امن یرموجهیخودکار اعتماد غ یها ستمیس

 کی ییشناسا یبرا یراه ۀنقش این امر، (Butavicius et al., 2019)مواجه شوند.

بخش، همراه  کیبالقوه  یها تیفعال ای های سازمانفعالیتدر رابطه با  استاندارد مشخص

 یها تیقابل که اازآنج. دکن یارائه م آن توسعۀ منظور بهسازمان  یکیتکنولوژ یها تیباقابل

ها سازمان ،(al., 2015atD’Emidioکنند ) یم شرفتیپ ناپذیریاباجتن طور به ناوریف

. حرکت کنند هااستاندارد سازیو شخصی یساز ساده یسو بهدارند  لیزمان تمادر طول 

از طریق باال بردن ظرفیت توجه به رشد سریع فناوری و با  توانندمی هاسازمانهمچنین 

 ،اطالعاتو  و استفاده سریع از دانش نوین )اینترنت اسیا و رایانش ابری( های یفناور

)عمیدی و  نشان داده و کسب ارزش افزوده ارزشایجاد  منظور به خود را هایتوانمندی

ثیرگذاری خود در أالزم را داشته و تفاوت و ت یبردار بهره هاو از فرصت (1398همکاران، 
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با لذا  (1390جوادیان،  و )لک.دنساز دوچندان خدماتجامعه را در جهت ساماندهی 

های جدید و یا استفاده از فناوری منظور بهها زیرساختدر بخش  و توسعه راتییتغ جادیا

 ها فراهم خواهد شد.سازمان ستمیاکوس رشد و توسعۀمقدمات  ها،انتقال این فناوری

های یکی از چالشکه  کنند یماین ایده را مطرح  شوندگان مصاحبهاز سویی دیگر 

نسبت تعهد است. در این راستا،  مشترک زبان کینبود اصلی در مباحث مرتبط با فناوری 

از جمله  ،نینو هایی فناوریفلسفه و ذات سردرگم کنندگ و حجم کار شیبه زمان و افزا

های یافته (al., 2018etO’Doherty).توسط محققان مختلف است شده گزارش یها چالش

 راستا هم( 2013) 1و همکاران لیدار تیدپژوهش حاضر از این لحاظ با نتایج پژوهش 

ی فنی و نگرش و باور افراد در مباحث مرتبط با پذیرش و ها مهارت کنند یماست که بیان 

بحث  دنکن یاستدالل م ی کها گونه بههای نوظهور بسیار مهم است.  استفاده از فناوری

 یها زهیمهم است که انگ نیا یک امر رایج است و یدر مورد فناور رییمقاومت در برابر تغ

و جا افتادن  آمیزتیورود موفقباید گفت که ، وجود ینباا آن را بپذیرند یا رد کنند. یذات

. شود ینمسازمان محدود  یها هیروفرد با فرهنگ، اهداف و  قیفرد در سازمان، تنها به تطب

 در نظر گرفته شود. زیفرد از سازمان ن یها خواستهو  ازهایاهداف و ن دیبلکه با

نتایج  اساس بر فناوری که است واقعیت کی نیا ،شده مطرحبا تمام جوانب 

 صنعت نفت و توسعۀ به کمک برای بلکه دارد، مثبتی علمی نتایج تنها نه، شده مطرح

 زیچ همه که با توجه به این کند می کمک ما به این است. مناسب ها سازمان

 برای بهتری های حل راهاست،  آن از نوعی COVID-19 بحران و است ینیب شیپ رقابلیغ

 بنابراین؛ استخراج، تصفیه و نیز توزیع صنعت نفت در اختیار داشته باشیمبهبود فرایند، 

 سمت به حرکت .باشیم سازمان رشد و توسعۀ برای ها یفناور انواع از استفاده آماده باید

 مستلزم اقدامی چنین. است فعلی خواسته و نیاز یک فناورانه یها یتوانمند از استفاده

 یها چالشو  ها فرصت محققین حاضر، پژوهش در که جوانب مختلف آن است بررسی

 های فرصت و دانش این. اند داده قرار وتحلیل یهتجز مورد را در صنعت نفت ازیموردن

 های قابلیت و توسعۀ سازمانیو نقش فناوری در  اهمیت مورد در تحقیق برای بیشتری

 پژوهش، این نتایج به توجه با. کند می فراهمی محیط چنین در ها آوری فن متنوع

 :است شده ارائه ملی سطح در منظور این برای ییها شنهادیپ

 یاقتصاد ۀ: جهت رشد و توسعصنعت نفت در سطح جهانی موقعیت بهبود. 1

از  یبخش باید که دهیم ررا سرمشق قراپروفسور ملور به کشاورزان  ۀیتوص دبای ،سازمان

                                                           
1. Petit dit Dariel et al. 
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 توزیعو  خدماتو  تولید یها نهیزمو ابزارآالت خود در  لیوسازمان را جهت بهبود 

این امر زمانی تحقق پیدا . پیدا کند شیافزا ها یبازده ق،یطر نیتا از ا داداختصاص 

چنین امری نیز استفاده از  حل راهکه ابزارهای فناورانه در اولویت قرار گیرند و  کند یم

 مشترک، های پروژه طریق از تا است کشور از خارج متخصصان و مهندسان ظرفیت

 .دهند قرار کارکنان اختیار در را خودشان تجربیات و دانش

 تفکر و باور نگاه، نوع است ممکن که این به توجه تغییر دیدگاه و باور کارکنان: با. 2

 و توجیهی جلسات منظور بدین که است الزم نباشد مثبت فناوری به نسبت کارکنان

 عملیاتی بخش در شود و گرفته نظر در مربوطه سازمان طرف از ها آن برای الزم آموزشی

 گروه از این گوید می که آدکار مدل از استفاده تحقق این امر، جهت شود. بیشتر آموزش

 و توانایی دانش، تمایل، آگاهی، مرحلۀ پنجباید  فناوری تغییر پذیرش منظور به کارکنان

 مناسب است. ،کنند طی را تقویت

 حوزۀ در ها استراتژی: در صنعت نفت اجتماعی مسئولیت های استراتژی بر تمرکز. 3

از  ،ستیز طیمح بر تمرکز با (SDGs) پایدار توسعۀ اهداف چارچوب با باید اجتماعی مسئولیت

 شوند. همسو بیشتر نوآوری و اقدام برای طریق بسترهای فناورانه

 کرد ایجاد ییها مشارکت توان یم راستا این در: عمومی ـ خصوصی مشارکت. 4

 واردکردن برای باید هایی برنامه. ندنک ارائه از طریق فناوری پایداری یها پاسخ که

کارکنان جهت استفاده از  تسلط گسترش برای تالش وصنعت نفت   محیط به فناوری

 و افزوده واقعیت مصنوعی، هوش ابری، محاسبات ،مانند ییها برنامهفناوری از طریق 

 ها مشارکت طریق از. شود ایجاد صنایع تکامل با مرزها سایر و ماشین یادگیری مجازی،

 توانمندسازی و تجهیز آموزش، برای مرتبط منابع از باید ما استراتژیک، های برنامه و

 .کنیم استفاده کارکنان

 منابع

 در یفناور توسعۀ و انتقال استفاده، ،(1394) فاطمه ،چهره خوش سیدنصراله؛ ابراهیمی،

 .102ـ62 :9 ،پزشکی حقوق پژوهشی علمی مجلۀ. ایران گاز و نفت باالدستی صنایع

 (1398) آروین صمیمی؛ خادم حمید؛ ،گنجی سعید؛ شکری، مهدی؛ مروست، احمدی

 علمی نشریۀ ،کانادا در سنگین نفت جزئی ارتقای های  فناوری توسعۀ مبانی و اصول
 .63ـ42(, 67)14 ،نو فرآیند
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 ینگار  ندهیآ یالگو یطراح ،(1401) کاوه ،مورنژادیت ؛یمجتب ،یگیب رجب ؛احمد ،یاسد

مطالعات راهبردی در  ،ایپو یها    تیبر قابل دیدر صنعت نفت با تأک یمنابع انسان
 .100ـ81 (:52) 13 ،صنعت نفت و انرژی

 یها سبکبین  بررسی رابطۀ (،1397، علی؛ مدنی، احمد )یزدخواستیاصغری، محسن؛ 

مدیریت  فصلنامۀ دو سازمانی مدیریت زمان، یها مهارترهبری مدیران مدارس با 
 .18ـ1 (:2) 5، مدرسه

قش و عملکرد روابط عمومی ن (،1388اسکویی، وحید؛ حکیم، امین )انصاری، منوچهر؛ 

مدیریت  یالملل نیبششمین کنفرانس ، ها سازمانفناوری اطالعات در  در توسعۀ
 ، ایران.تهران ،فناوری اطالعات و ارتباطات

در شرایط امروز، مفهوم، ماهیت،  توسعۀ سازمانی (،1385صباغیان، زهرا )؛ ، جعفرزاده ترک

 .20ـ19انداز مدیریت، چشم ، مجلۀقلمرو
کارکنان  یا حرفه پذیرش فناوری اطالعات بر توسعۀ ریتأث (،1395رشادت جو، حمیده )

 آموزش و نشریۀ در شرکت کانی کاوان، (TAM)با استفاده از مدل پذیرش فناوری 
 141ـ123 (:8) 3  ،منابع انسانی توسعۀ

 نیحس ،گلویب قره ؛ایرو ،عمران آل ؛ماین ،پور یمینو یجعفر ؛نیحس ،یبوداق ؛یعل ،یروشن

صنعت  یالملل نیب یدر قراردادها نیاستقرار بالکچ یالگو ۀو ارائ یبررس (،1401)

مطالعات راهبردی  ،(یشرق جانیشرکت گاز استان آذربا یمورد ۀنفت و گاز )مطالع
 .36-23 (:52) 13 ،در صنعت نفت و انرژی

قدرت ارتباطات استراتژیک و  (،1398فری، میثم؛ ویشلقی، مهدیه )سپهوند، رضا؛ جع

های دولتی در گذر زمان: تحلیل نقش میانجی در شرکت توسعۀ سازمانی

نوسازی زمان گسترش و تابعه سا یها شرکت: موردمطالعهسیاسی  یساز شبکه

 (.4) 13، مدیریت بهبود علمی فصلنامۀ صنایع ایران،

مجازی و حاکمیت فناوری  یها آموزشنقش  (،1398؛ مرادی، سعید )هادیشامیری، 

پژوهش  نشگاه آزاد اسالمی استان خوزستان،مدیران دا یساالر ستهیشااطالعات در 
 .169ـ155(: 44) 13آموزشی،  یها نظامدر 

تبیین نقش  (،1393نی، منصور )غالمرضا؛ مشایخی، سعید؛ سلیماشمس مورکانی، 

های موردی مدیران دبیرستان عملکرد سازمان، مطالعۀ یدر ارتقاهوش سازمانی 

 .189ـ165: 3، تربیتی یشناس روان فصلنامۀ شهر تهران،

 در پایدار توسعۀ به نیل (،1399) .کیا فریز طاهری، تبریزیان، بیتا؛ صادق؛ سید ضرغامی،
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 فصلنامۀ ،زیست محیط دوستدار بازاریابی یها تیفعال طریق از کشور نفت صنعت
 .153ـ137 (:65) 16 ،انرژی اقتصاد مطالعات

الگوی مدیریت  (1398) علی اکبر ،علیزاده ؛غالمرضا ،هاشم زاده ؛معصومه ،عمیدی

 ۀبر اساس رویکرد نظریفناوری،  دانشِ صنعت نفت با لحاظ دو بُعد انسانی و

 .126ـ97 (:39) 10 ،مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی ،بنیاد داده

عات در فناوری اطال یها رساختیز ریتأث (،1390، رضا )جوادیانبهزاد؛   ،لک

(, 6)19 ،مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی توسعۀ توانمندسازی کارکنان پلیس،

 .60ـ31

عوامل  ییشناسا (1400) یقاسمعل ،ییبازآ ؛نیحس ،صفرزاده ؛یمصطف ،یزیتبر یریمش

مطالعات راهبردی در  ،رانیکارکنان صنعت نفت ا یاز سو یهوش تجار رشیپذ
 .282ـ263 (:49) 13 ،صنعت نفت و انرژی
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