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  هايسايتنگاهي به وب
  چهار شركت اصلي صنعت نفت

  ي خدماتهاي ارايهي موردي يكي از زيرساختمطالعه(
  )و مديريت دانش در صنعت نفت

  
 ١زادهمحمدرضا مهدي

  
  چكيده

 بـروز و  يترين درگـاه و عرصـه   ها، امروزه مهم سايت شركت صفحات الكترونيكي يا وب   
ها به مردم كشورشان و بلكه سراسر جهـان       عمليات، خدمات و محصوالت شركت     يارايه

ها، تاثير زيـادي در رشـد،   هستند و صورت و محتواي دانش و اطالعات قرارگرفته در آن        
هاي چهار شركت اصلي صـنعت     در اين بررسي، سايت   . ها  دارد  توسعه و موفقيت شركت   

اند تا با توجـه   ، مورد مطالعه قرار گرفته    )پتروشيميملي نفت، پااليش وپخش،گاز و      (نفت  
 اين چهار شركت در اقتصاد و اجتماع كشور، نقاط قـوت و ضـعف      يكنندهبه نقش تعيين  

هاي اصلي ايـن بررسـي، فقـدان        ترين نتيجه   يكي از مهم  . ها مشخص شود  هريك از سايت  
، و رسالت و اهدافي ها شركتيهاارتباط و پيوند منسجم و مشخص، ميان راهبرد  و هدف

  . ها قرار گيردسازي اين سايتاست كه بايد مبناي طراحي وپياده
  

  هاي كليدي واژه

 سايت، شركت ملي پااليش و پخـش، شـركت ملـي صـنايع پتروشـيمي،              وب
  .خدمات ارتباطات، مديريت دانش، شركت ملي گاز، شركت ملي نفت،

                                                   
  mahdizam@yahoo.com/  شركت ملي پااليش و پخش  .1
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  مقدمه
ي آورياطالعـات، زمينـه   وم شده است و فنعصر كنوني، به عصر ارتباطات و اطالعات موس  

اي را براي پيوند زدن تمام نقاط جغرافيايي جهان و ازبين بردن فواصل مكاني مناسب و قوي  
شـدن بـر فـراز امـواج الكترونيـك و      بنـابراين فرآينـد جهـاني   . و زماني، فـراهم آورده اسـت   

، اجتمـاعي و اقتـصادي   روز مرزهاي مصنوعي و قراردادي سياسي تكنولوژي اينترنت، روزبه  
هـا و در  ها و اقتـصاد و فرهنـگ  تر كشورها، شركتدارد و زمينه را براي تماس بيش  را برمي 

  .كندتر ميها، شديدتر و بيشنتيجه رقابت يا همكاري
 موثرتر يهي ارا،هاي بقا و موفقيت در اين دنياي پرستيز، پرسرعت و فعال     يكي از راه  

 هـاي ه صـفح ،به ايـن منظـور  . ست امشاركت گسترده و پويايگر از سويي دتر خود و    و فعال 
روز شـمار   كـه روزبـه   (هاي اينترنتي شخصي و سازماني      و پايگاه ) WebPages(الكترونيكي  

سـرعت و بـا    بـه )هـا ويژه شـركت و به( جديد هستند تا افراد اي، رسانه)شودتر مي ها بيش آن
و در برابـر  بنماياننـد  هاي خود را بـه جهـان    يدهها، محصوالت و ا    كم بتوانند فعاليت   يهزينه

  .رقبا عرضه كنند
ديگر است که انبوهي از اطالعـات   مرتبط با يک هايصفحهي از   اسايت، مجموعه يك وب 

بــا داشــتن يــک . دهــدرا در قالــب مــتن، تــصوير، صــدا، و فــيلم در اختيــار بيننــده قــرار مــي
 يماننـد بيـوگرافي، حـوزه    ( سـازمان  اطالعـات مربـوط بـه يـک    تمـامي توان   مي ،سايت وب

 را در قالب يک کاتالوگ جامع ايجاد کرد، بـا ايـن تفـاوت کـه بـر             ،)فعاليت و محصوالت  
و آساني  نيازي به چاپ و توزيع اين کاتالوگ نخواهد بود و به،هاي عاديخالف کاتالوگ 

 خواهـد  يترسـ  افرادي که به اينترنت متـصل هـستند، قابـل دس   يترين زمان براي کليهدر کم 
تـر   و در صورت نياز بـراي دريافـت اطالعـات بـيش    سايت،وبدر ضمن افراد با ديدن      . بود
پايگاه الكترونيكـي  .  با سازمان ارتباط برقرار کنند،توانند از طريق اينترنت و با ارسال نامه  مي

هـا در گذشـته    آرم و نـشان شـركت  ي انـدازه در امروزه جايگاهي ،سايت هر شركت  يا وب 
 اطالعـات،  يهينوع طراحي، ارا. خوردتر پيوند ميها بيشتدريج با شهرت شركت  رد و به  دا

-انداز شركتسو معرف نوع نگاه و چشم از يك،جذب مخاطبان و نوع دسترسي هر سايت  
 نوع نگـاه ديگـران و در   يدهنده شكل،ها به دنياي خارج و مخاطبان است و از سوي ديگر        
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عنـوان يـك   تولننـد بـه   ميهاهاين صفح بنابراين، .ست اها رقابت آن فعاليت وي آينده ،نتيجه
  . نقش مديريت دانش را نيز برعهده گيرند،مخزن دانشي

بان يهـاي پـشت   با شركتشركتهر  درگاه و گذرگاه تماس      ها،ه اين صفح  ،رواز اين 
 خواهـد  هـا  خود بـر آن  ي عرضه ي شيوه يكننده در نتيجه تعيين   است و  و مشتريان    ،يا رقيب 
تماس كاركنـان   ابرازي براي تعامل و ) هابر اينترانت اين شركت   عالوه ( و از سوي ديگر    بود

شركت با سايرين و نيز پيوند هميشگي با يك شركت و كسب هويت و اشتياق كاري براي           
  .آن است
 ابـراز و  ،)بنگـاهي داخلـي، خـارجي و ميـان    (بر كاركرد ارتبـاطي     ها عالوه سايتوب
هـا نيـز   ها و مشتريان آن خدمات و مديريت دانش كاركنان شركت  ياصلي ارايه زيرساخت  
 خواهنـد  ،ه كننـد  يـ تـري ارا  هـاي قـوي، غنـي و مهـم        هايي كه بتواننـد پايگـاه     شركت. هستند

هـا ذخيـره    در اين سـايت چونينهمو کنند تري را جذب    توانست دانش و استعدادهاي بيش    
هـاي  هاي نو و پيـشرفت  بروز ايدهي زمينه، در نتيجه؛دو در دسترس مخاطبان قرار دهن کرده  

  .هاي خود فراهم كنند جديد را در فعاليت
تـرين صـنعت كـشور كـه يـك قـرن       عنوان پيشروترين و پيچيدهصنعت نفت ايران به  

 الگوهـاي سـاير صـنايع بـوده و تجـارب آن بايـد       يكننده همواره ارايه؛تجربه را همراه دارد   
 مـوج  يدهنـده  شـكل ،هـاي جهـاني  و در مقيـاس مورد توجه قرار گيـرد  بقيه برتر و باالتر از     

 نقـش  ،هـاي ايـن صـنعت   سـايت  وب،رواز ايـن . هاي ساير صنايع باشدها و پيشرفت  نوآوري
 الگوهـاي  يهيـ  ارا طـور همـين  و پيشرفت ايـن صـنعت و         داريرچم÷بسيار موثري در تداوم     

 هاها و قرارگيري آن فعاليتيد به توسعهنتواني م، از سوي ديگر .دنموفق به ساير صنايع دار    
عنوان يكـي از  به( ميان كشور ما ،مسير اقتصاد جهاني و تعامل و تبادل دانش جهاني نفت        در

  .دنساير كشورها داشته باش  و)ترين توليدكنندگان نفتبزرگ
 نقـاط ضـعف و قـوت     توجـه بـه    اينترنتي ايـن صـنعت و        هايصفحه بررسي   بنابراين،

 خواهد داشـت كـه در ايـن    هاسايتاين وب نقش مهمي را براي ارتقا و رشد كيفيت       ،ها آن
  .پردازيمبررسي به اين موضوع مي
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   بررسييشيوه
 اما در ،كنندها شركت فرعي كوچك و بزرگ فعاليت مي    ده ،هرچند در صنعت نفت ايران    

وشيمي و گـاز  پخش، پتر شركت اصلي و تخصصي ملي نفت، پااليش و       چهار  اين بررسي،   
گرچـه هركـدام از     . اندديگر مقايسه شده  ها با يك  هاي آن سايتاند و وب  مدنظر قرار گرفته  
لحــاظ  هــستند، امــا بــهگونــاگون داراي چنــدين شــركت فرعــي ،هــاي اصــليايــن شــركت

- مخاطبان به شـركت ي اهميت مراجعه  چونينهمسو و    بررسي از يك   يمحدودكردن دامنه 
 از هـا هاي فرعي توسط ايـن شـركت  گذاري و هدايت شركت   ياستهاي اصلي و رسالت س    

  .اند شركت مورد بررسي قرار گرفتهچهار، صرفا اين سوي ديگر
 در هـر روز  ،طور متوالي و تـصادفي  به،شركتچهار هاي  منظور انجام كار، سايت   به

ررسـي  سـپس ب   مـورد بازديـد و  ،۸۶  آبـان ۱۰ مهرماه تا    ۲۳به مدت حدود دو هفته از تاريخ        
بـراين،   عـالوه .اند مورد بررسي موردي قرار گرفته،هايياند و در قياس با شاخص  قرار گرفته 
بخـش  ( هـا  نخـست سـايت    ي صفحه  تصويرهاي بررسي،  موضوع مورد  ، نتيجه يجهت ارايه 
 يبخـش پـاييني صـفحه     در مـتن مقالـه و     ،)شـونده در اولـين كليـك      رويـت  مريي و  بااليي،

بـا حركـت    اسـت و   بـااليي برخـوردار    يوم اهميت بعد از صـفحه      د يكه از درجه  (نخست  
  .آمده استها پيوستدر ، )شد  قابل رويت خواهد،به پايين كاربر

  چارچوب بررسي
 ارزيــابي ،هــا براســاس معيارهــاي مختلــفســايت الكترونيكــي و وبهــايصــفحهطــور كلــي بــه
- سـايت ازقابليت اسـتفاده   درخصوص ارزيابي سودمندي و) Nielson, 1994(  نيلسون.شوند مي
، )heuristic( هـاي ابـداعي  ند از رهيافـت ا عبارتها؛ اين رهيافتشمردرهيافت را برمي هشت   ،ها

 هـاي جلـسه بررسي  استانداردها،     هاي منسجم، جلسات ارزيابي متكثر، بررسي    بازنگري راهنماها، 
 (اي ديگـر   در مطالعـه  كههايي حصيصههاي رسمي سودمندي و بررسي  بررسي ارزيابي شناختي، 

Gray & Salzman, 1998(، و  بررسـي راهنماهـا   شـناختي و هـاي   جلـسه هـاي ابـداعي،   ارزيـابي
گـري   تجربي يـا آزمـايش  ،ها راساير رهيافت  بررسي تحليلي وزيرها را رويه ها و روش ،هاهدف
كاررفتـه  هبـ اگون گونـ زانگ و ون دران در ارزيابي خود از معيارهاي     . كنندبندي مي  دسته ،كاربر

در خـصوص   )  بهداشـتي  - انگيزشـي ( عاملي هرزبرگ   دو يبر مبناي نظريه  ،  هادر ارزيابي سايت  
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 شـاخص ارزيـابي كيفيـت    ۶۷ ،)۱۹۸۷ هرزبـرگ، ( عوامل ناخرسندكننده آفرين وعوامل رضايت 
 زيـر و  ،آفـرين نارضـايتي  سـاز و  رضايتيدسته  در دو،بنديخوشه ها را با تحليل عاملي و     سايت

 سـاختار و  توانمندسـاز كـاربر،   اعتبـار،  بخشي، ظـاهر، لذت  شناختي،هاينتيجه داشتن  ي مقوله ۱۲
فنـي، مقـدارمحتوا،    و ابعـاد  )سـاز رضـايت  عنوان عوامل انگيزشـي و هب( سازمان اطالعات و محتوا 

معـادل    عامل مـرنبط بـا نارضـايتي و        شش( طرفي بي  و ناوبري امنيت،چابكي، فضاي خصوصي و  
 در ،طـوركلي بـه . (Zhang & Von Dran, 2000: 1255-66) انـد قـرار داده ) مـل حفـاظتي  عوا

  كـه  سـودمندي و  به دست آمده اسـت  اين نتيجه    ، براي تعيين شاخص ارزيابي    ،هاتمامي رهيافت 
 تمـام  چـونين  هـم  سـنجيده شـود و   متعـدد   وگونـاگون بايد بـا عوامـل   است و   چندبعدي   ،كيفيت
حـذف ايـن داوري      و (استهاي كاربر   صورت قضاوت هاي ذهني و به   ريها مبني بر داو   ارزيابي

 فـردي  سيرهايبـا تفـ   و   يـست  عـاملي عينـي ن     در حقيقت  خود   ، سودمندي بنابراين. )ناممكن است 
- بـه  بنـابراين .تنيـده اسـت    درهـم طور کامل،به ، نوع تعامل وي با سايت مورد نظر يكنندهارزيابي

 كـه  ،)تفـسيري ( حدسـي   ارزيابي  ابـداعي و .روش الف  دو،خالصه طورهب شناسي ولحاظ روش 
- بـه داوري مـي  ، راهنماها يـا عوامـل حدسـي     يبرابر مجموعه  ارزيابان در  آن گروه اندكي از    در

آن كـاربران    آزمايشگاهي براي اين كار وجود دارد كـه در . روش ارزيابي آزمون.پردازند  و ب  
 ،مـسايل مواجـه بـا آن    كليـت سـايت و   ورد محتـوا و  م  بينشي را در   ،واقعي با تعامل با يك سايت     

 رضايت مـشتريان و  نظرها،طور كلي معيارهاي اين بررسي براساس    هبدليل،  نهميبه. كنندخلق مي 
بـا توجـه بـه    . گرددميها تعيين يا تركيب آنو مخاطبان يا براساس راهبرد و اهداف يك شركت    

هـاي  ماننـد شـركت  هـا را بـه  توان آنستند و نمي دولتي هييهاهاي ملي نفت، بنگاهكه شركت آن
در نتيجه سـايت   تصور کرد؛   ها   كامل مشتريان و جلب توجه آن      منديرضايتدر پي    ،خصوصي

بـر  هـا عـالوه   ايـن شـركت  ،از سوي ديگر. شوداساس طراحي و نگهداري نمي     همين   ها نيز بر  آن
 ي بايد زمينـه و رسـانه  ، كشورشان برسانند خود را به اطالع مردم   هاياقدامها و   كه بايد فعاليت  آن

زيرســاخت بــراي مــديريت   از ايــن وهــاي وابــسته را نيــز همــوار كننــد تعامــل داخلــي شــركت
.  اقتصاد و دانش جهـاني عقـب نماننـد      يرحال از حوزه  ه به ؛رساني و دانش استفاده كنند     خدمات
 از  شـده گرفتـه نتيجـه بي است كـه      يك معيار تركي   ،ها اين شركت  يمعيارهاي مقايسه ترتيب  اينبه

 .اسـت و نيز اهـداف شـركت   ) Aledwani & Palvia, 2002( محورهاي مشتريمعيارهاي سايت
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طراحـي  ( صـورت براسـاس  يـا  و كيفيـت سـايت    يا براساس كميت و طور عمده   بهاين معيارها را    
اي كـه بـدون   همعيارهـاي اوليـ  . كننـد بنـدي مـي   دسـته ،)شدهنوع مطالب بارگذاري  ( محتوا و) فني

 براسـاس  ، براي يك سايت قوي و جذاب مهم است؛درنظر گرفتن نوع شركت، اندازه و فعاليت      
ــه   ــاملي صــــورت گرفتــ ــاتي از ايــــن دســــت  .اســــتمطالعــــات و تحليــــل عــ   در تحقيقــ

Aledwani, 2006; Hung and McQueen, 2004; Smith, 1997; Ravi, 2006)(   بـر
 مالك كار ما بـه شـرح زيـر          ، درنهايت )۲۰۰۱ :۴۷۶-۴۶۷(» العدواني وپلويا «مبناي پژوهش   
ــت ــرار گرف ــا  .ق ــن معياره ــتفاده از اي ــل اس ــراي   ،دلي ــا ب ــدواني وپلوي ــاالي كــار الع ــت ب  دق

بـراي  (سـازي   مفهـوم ياعتبار محتوايي و اعتبار سـازه در سـه مرحلـه         آوردن روايي،  دست هب
 يمرحلـه  ،) معيارهـا  خـصوص  كارشناسـان در   نظرهاي   سازه با روش دلفي و      اعتبار دريافت
اسـت كـه بـه    ) هـا تاييد نهايي مولفـه    جهت اعتبار و  ( سازينرمالپاياني،   يمرحله و ١طراحي

  :شودعامل زير منتهي ميچهار 
جـو،  وكه عموما از امنيت، امكانات جـست  )Technical adequacy(كفايت فني . ۱
دسترسـي و  آسـاني   ،  اهـ صـفحه پذيري، پيوندهاي معتبر، سرعت بارگذاري      دسترس ناوبري،

  . استتشکيل شده تعامل با سايت 
 كه شامل  اطالعـات تمـاس، اطالعـات كلـي     Content quality)(  كيفيت محتوا. ۲

خدمات، اطالعات خدمات مشتري، سادگي و شفافيت و دقت   / يات محصول   يشركت، جز 
 .است

 ي شـامل جـذابيت سـايت، نـوع سـازماندهي، اسـتفاده             کـه  Appearance)( ظاهر. ۳
 . استاي مناسب از ابزار چندرسانهي مناسب از رنگ، استفادهيمناسب از فونت، استفاده

درنظـر   بـا  ،مـوردي   ما تركيبي از اين معيارهـا را بـا نگـاهي كيفـي و         ،در اين بررسي  
 و) المللـي امـروز  اهميـت آن در دنيـاي بـين    جهـت   بـه (  انگليـسي  يوضعيت  صـفحه   گرفتن  

 .ايـم  به كـار بـرده  ،ها جهت ارزيابي سايت،)۲۰۰۳(  برجرونمديريت دانش براساس تعريف  
ســازي بهينــهو  آگاهانــه ييافتــه يــك اســتراتژي ســازمان، مــديريت دانــش،برمبنـاي نظــر او 

                                                   
 ۵۵ ضـريب روايـي كرومبـاخ    با توزيع پرسشنامه وآمده دستبهتحليل روايي معيارهاي      اعتبار سازه و   دريافتبراي  . 1

  هاي نهاييهساز  اعتباردريافتشده براي  مولفه غربال۳۰تحليل عاملي  مولفه و
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انتـشار اطالعـات     تـدوين و   وري،آگـرد  سـازي، ذخيـره  اقتباس، وكار جهت انتخاب،   كسب
پـذيري آن  رقابـت   ونحوي كه عملكرد كاركنـان وكار يك شركت است به   ضروري كسب 

ــه . (Bergeron,2003:8-9) شــركت را افــزايش دهــد  ــف را ب ــوان ايــن تعري صــورت مــي ت
مـشتريان    براي مديريت دانش سـازمان و ،يافتهسازمان هاي وجود استراتژي مشخص و     مولفه

سـازي  در سـايت شـركت، ذخيـره      ...) اقتبـاس و   انتخـاب، ( خلق دانش جديـد    خارج از آن،  
پـذيركردن  دسـترس  انتـشار و  سـايت،  در) نگهداشـت مناسـب   وين و تـد  وري،آگرد( دانش

-هبـ شدن به آسانشده درنهايت كمك سايت طراحي    دانش با ابزارهاي مناسب در سايت و      
  . مورد استفاده قرار داد،براي بررسي كيفي بندي و دانش دستهيدوبارهخلق  كارگيري و

 قوت و ضعف هاينقطه موردي يهدرنهايت بايد يادآوري كرد كه هدف اين بررسي مطالع 
سـازي بـستري بـراي    فـراهم  هـا و  سايت وب يتوسعه منظور بهبود طراحي و    شركت به  چهار

هـا  دقيـق آن  بندي علمـي و موضوع رتبه صورت ميداني بوده و  ها به مطالعات تطبقي آتي آن   
  .مدنظر اين نوشته نبوده است

 )NIOC.COM ( سايت شركت ملي نفت ايران.١
. طراحي شده اسـت  دوباره  تغيير يافته و    در اين اواخر     ،سايت مورد بررسي  نخست   يصفحه
 مربوط به كارت هوشمند سـوخت،  ، پيوندهاي اصلي سايت ،شودگونه كه مشاهده مي   همان

ــساني، ســايت   ــابع ان  پــست ،هــاي مــرتبطايمنــي و بهداشــت و محــيط زيــست، معاونــت من
  . استهانشريهالكترونيك كاركنان و 

 را بـه دو نـيم تقـسيم    صـفحه  صـفحه و در نـواري كـه وسـط     يوندها در ميانـه   اين پي 
   نخـست بـا شـعارهايي تحـت عنـوان       يباالي ايـن نـوار در وهلـه       . اند قرار داده شده   ،كند مي
 شـركت ملـي نفـت ايـران بـه      .۲ محيط زيست سالم آرمان شركت ملي نفت ايران است؛        .۱

 بنـر ( در يك زمينـه     ؛ درست مصرف كنيم   ،آينده با نگاهي به     .۳ انديشد؛اي روشن مي  آينده
  .اندقرار گرفته )ثابتنيمه

كه در واقع كـاربر را بـه محتويـات و    است و سپس چندين پيوند آن را اشغال كرده      
پـايين ايـن نـوار نيـز محتويـات داخلـي و       . كنـد  هدايت مي، شركت ملي نفت ايران هايمنبع

 لينـگ  ۱۸آوري، اخبار نفت و اخبـار و  فننيست بلكه در سه بخش  موجود  توليدي شركت   
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  .خورد پيوند مي)اري شانازيعني خبرگ( باز به يك منبع ،تصويري
  

  
و محتـواي  نيـست   سـايت   يويـژه تـازه و    موردي   ، محتويات اين بخش   ،ترتيباينبه

حـول محورهـاي زيـر      محتـواي اصـلي،     .  اصـلي قـرار دارد     ياصلي در بخش بااليي صـفحه     
  :اندگرفتهدر سايت قرار و شده بندي دسته

ت مديره، چارت سازماني و شـوراي      يا اطالعاتي در خصوص اعضاي ه     :مديران. ۱
  .كنده ميين و مديران صنعت نفت اراامعاون

 را بـا آدرس و پـست   وابـسته هـاي  در يـك صـفحه شـركت     : وابستههاي  كتشر. ۲
 .كند ه مييالكترونيك ارا

اندازي نشده است امـا در آن      آن هنوز راه   ي بخش مزايده  :ها و مزايده  هامناقصه. ۳
 . قرار داده شده است،PDF چندين مناقصه با فرمت

  :اطالعات متشكل از پيوندهاي آوري فن. ۴
مقالـه  سه افزار مهندسي و   نرمهفت  كه صرفا به معرفي     ( سيستم علمي و مهندسي    •
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  .پردازد ميافزاراين هفت نرمدر خصوص 
  هاي آنمعرفي كل سيستم و زيرسيستم(سيستم جامع نيروي انساني  •
  )معرفي(   كااليسيستم خدمات مكانيزه •
كــه از آمــوزش خــدمات كــامپيوتر و  (سيــستم آمــوزش اطالعــات و مــديريت   •

تشکيل شـده  ها و سمينارهاي اين واحد آموزشي      CDاطالعات مديريت، كتب،    
   )است كه تعدادشان محدود است

 و E-ORGفــزار و راهنمــاي اســتفاده از ا نــرميهيــارا(سيــستم اتوماســيون اداري  •
  )معرفي آن

-هـا و دسـتورالعمل   و روش هاهدف،     خط مشي  يهيارا(سيستم مديريت كيفيت     •
  )هاي اجرايي

افـزاري و   افـزاري و سـخت    اسـتانداردهاي نـرم   (آورياطالعـات     استانداردهاي فن  •
  . قرار داده شده استPDFصورت  در اين بخش به،شبكه

  )Pars map و Pars platافزار دو نرمدر مجموع ( داخلي افزارهايمعرفي نرم •
 
 IT شـاغل در واحـد   ي نويسنده دوپيوند مديريت دانش كه حدود بيست مقاله از         . ۵

وري و كه موضوع تحول و بهبـود بهـره  ضمن آن. اين شركت را در خود ذخيره كرده است     
وري در ايـن  ي تحول و بهـره    حركت به سو   ،۸۳  سال ي آن و برنامه   ي كلياتي درباره  يهيارا

 .قرار داده شده استهم قسمت 
 :خدمات به كاربران. ۶
 هاها و مجتمعمتشكل از خدمات رفاهي باشگاه •
 ) عكس و پوستر۳۰صرفا حدود ( حراست صنعت نفت  •
 )تكرارشده در لينك وسط صفحه( پست الكترونيك داخلي كاركنان •
آورياطالعـات    لينك فنزيرر  ددليل قرارگرفتن آنكه (شرح وظايف كارمندان   •

 ) گذاشته شده است»آورياطالعات شرح وظايف فن« ،عنوان آنو  نامعلوم است
 حساب بازنشستگانرويت صورت •
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 ١)mainframe(هاي كاربردي دستورالعمل •
 شدهzipصورت به) ۸۲ - ۸۶سال (ها و پارامترهاي مالي حسابشماره •
 )ط به پيمانكاراناطالعات مربو( شركت ملي نفت ايران يسياهه •
 
 ،شـركت هاي هدف مختصر صنعت نفت و  ي در خصوص تاريخچه   : ما يدرباره. ۷

در پيونـد مـستقيم ميـان صـفحه، دو پيونـد خـدمات       . كنـد ه مـي يچندين صفحه اطالعات ارا   
حساب بازنشستگان در لينك اصلي ميان صـفحه  رفاهي، ليست الكترونيك داخلي و صورت 

كـه  ( لينـك كـارت هوشـمند    :از ايـن پيونـدها   . اند نيز تكرار شده   هاهاي آن و در ميان لينك   
نـشريات داخلـي شـركت    (، نشريات )شود  به سايت كارت هوشمند وصل مي      طور مستقيم  به

فقـط شـرح   (و ايمنـي، بهداشـت و محـيط زيـست     )  ژورنـال نفـت و گـاز   چهـار ملي نفت و   
هـاي مـرتبط بـا     تسـايت شـرك   ( هـاي مـرتبط   و سـايت  ) اقدامات اين واحـد در نـيم صـفحه        

  )هاي ملي نفت جهانهاي اصلي و شركتشركت
 آرم شركت ملـي نفـت و در       ، اصلي يدر باالي سمت چپ صفحه    : ير موارد سا. ۸

  ).دن سايت و تماس با ما نيز قرار داري نقشه،)نمادهاي خانه(باالي سمت راست 
 ملي نفت، يافزار و دومين كنگرهآموزش از راه دور، فرم درخواست نرم      : تبليغات

  .دنقرار دار)  ساله۲۰انداز هشدارهاي حفاظتي، حراستي، سمينار مهندسي چشم
  .وجود ندارد: روز شدن صفحاتتاريخ به

، رخ داده اسـت  اصـلي  ي در صـفحه تغييرهايي کهبا توجه به   : دستي صفحات يك
 رويــت يماننــد صــفحه.( دنــ بــا يكــديگر تفــاوت دار، قــديمي و جديــدهــايصــفحهنمــاي 
  ). ذكر شده است۱۵/۴/۸۳ ،روزرساني آنبگيران كه آخرين بهحساب مستمري رتصو

  سايت انگليسي
 ،هاي اصلي و تماس با مـا درسـمت راسـت   هاي فرعي، لينكاز چهار بخش درباره، شركت 

.  در سـمت چـپ تـشكيل شـده اسـت         ،لينك خبرگذاري شانا و پيام مديرعامل     دو  صفحه و   

                                                   
  .ال استؤس  براي آن قابل تامل وجا معرفي و راهنمايي اين سيستم كه باز اين.  1
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 "”Shana newاوير نفتي قرار گرفته است متاسفانه لينـك   تصي مجموعه،ميان اين دو ستون
مخاطبـان از  در عمـل،  شـود و   به بخش انگليسي اين خبرگذاري متصل نمـي       طور مستقيم، به

  . آن بهره نخواهند برد
ت مـديره و   ا ايران، نمودار سازماني، اعضاي هي     ي اطالعاتي درباره  ،در بخش درباره  
هـاي اصـلي    لينـك ، انگليـسي يترين بخـش صـفحه     مهم. شوده مي يتاريخ تصويري نفت ارا   
-ها، معرفي افراد، دانلـود نـرم    ها و كنفرانس  ، نمايشگاه ها و مزايده  هااست كه در آن مناقصه    

 ي مركـزي، خـدمات كـامپيوتري، اسـتانداردها، توسـعه     يافزار، مركز اطالعات و كتابخانـه     
 بـه صـنعت نفـت و چنـد شـركت      هاي وابـسته  شركت(هاي مرتبط   وري، اخبار و سايت   بهره

  .قرار داده شده است) خارجي
  :به اين شرح است ، اين بخش انگليسيي عمدههاينقص

   اول به بخش انگليسي شانايعدم ارجاع مستقيم در صفحه . ۱
كـه هـر خـارجي     ( مركـزي و مركـز اطالعـات         ياز كارافتادگي پيونـد كتابخانـه      . ۲
  ).به آن مراجعه خواهد كردبسيار احتماال 
بانـك اطالعـات   (  فارسـي دارد ي نيـز ارجـاع بـه صـفحه    ”who is who“نـك  لي . ۳
 .)مديران

 »وري بهـره يتوسـعه « معـادل  احتمـال بـه  Development productivity“ “پيوند  . ۴
 .است كه اشتباه قرار داده شده است

 كـه   ايافزارهـاي خـارجي   نـرم  (”Download“رسـد قـراردادن بخـش     به نظر مـي    . ۵
 .در بخش انگليسي توجيهي ندارد) دارتباطي با شركت ندارن

 ي و از سـوي ۲۰۰۳زمان طراحي سـال   . نيز از كارافتاده است"”Contact usبخش . ۶
- به۲۰۰۷ فوريه ۱۱ اين ساعت در    نخست، يبنابر صفحه . دهدخدمات كامپيوتر را نشان مي    

 .روز شده است
رت گرفتـه    بهتـر صـو    ،هاي آبـي و زمينـه     اگرچه طراحي سايت انگليسي با رنگ     . ۷ 

شـد  کـه مـي  اسـت درحـالي  رسد سمت راست و چپ صفحه خالي مانده اما به نظر مياست  
 . بهتري از آن به عمل آيدياستفاده
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   (NIORDC.ir)  سايت شركت ملي پااليش و پخش.۲

 يها، يك پاراگراف دربـاره ها و فرآورده   اصلي با يك بنز فلش در معرفي فعاليت        يصفحه
سمت چپ و راست اين بخـش را  . شود اخبار شركت آغاز مي ، زير آن  تاريخ شركت و در   

  .شركت  احاطه كرده استاز پيوندهاي داخلي و پيوندهاي مربوط به افراد خارج 
  :دنها قرار دار اين لينك،در پيوندهاي محصوالت و خدمات

 ،هاي اصلي، ويژه و صادراتي، كارت هوشـمند، مـديريت مـصرف سـوخت          هفرآورد . ۱
) انـد ايـن پيونـدها از كارافتـاده   (هاي دانشجويي مورد حمايـت   پااليش و پخش و پروژه    بازديد از 

 ،در پيونـدهاي سـمت چـپ       ). اطالعيـه  ۱۶(هـاي مربـوط بـه كـارت هوشـمند           همراه بـا اطالعيـه    
  .دهدمرتبط پيوند ميهاي صفحهبيننده را به ها، عنوان اين زيراطالعاتي 
 وظـايف، تاسيـسات و   ،هـا وليتويخچـه، مـس  اطالعـاتي در خـصوص تار  :  ما يدرباره . ۲

  .ه شده استي ارا،صفحهتر از نيمامكانات، ساختار سازماني معرفي مديران در حد كم
 در خصوص هر شركت ،در هر لينك: هاي پااليشيشركت  ووابستههاي شركت . ۳

اطالعاتي مانند زمان تاسيس، وظـايف و آدرس و تلفـن و فـاكس           )  شركت ۱۲در مجموع   (
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 .ده استه شيارا
هنوز در دست طراحي اسـت و فاقـد اطالعـات           : ها و امور ستادي   بخش مديريت  . ۴
  .است

  
  

هـاي   و قسمت،آمار، توليد، مصرف، صادرات و واردات: بخش آمار و اطالعات   . ۵
هـا  برخي از اطالعات اين سـال    . وجود دارد ) ۸۵ البته تا سال  (هاي نفتي و نفت خام      فرآورده

هـاي نفتـي   كه پيوند مشخصات استاندارد فـرآورده آني عالوهبه يا وجود ندارداست  ناقص  
  .دست طراحي است نيز هنوز در
المللـي،  هاي نفتي بينهاي اعضاي اپيك، شركت   سايت شركت : پيوندهاي مرتبط . ۶
  .كنده مييهاي وابسته به اين شركت را اراساير شركت هاي وابسته به صنعت نفت وشركت

در ( كنـد ه مـي ي ارا ۸۴ مصرف فرآورده را تا پايان سال        ،رنامهآما: بخش انتشارات . ۷
  )PDFهاي قالب فايل
توانـد اطالعـات يـا نظـرات      مربوطه ميي فعال است و صفحه»تماس با ما«بخش  .  ۸
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 ،هـا  تماس روابط عمومي تمـام شـركت    يكه شماره افراد را به شركت انتقال دهد ضمن آن       
طـور  همينمراه مدير عامل و  ه به هر شرکت ول  ومسنام  چونين  همو  قرار دارد   در اين بخش    

  .تلفن تماس آورده شده است
بـرداري كامـل    هنوز داراي مشكل است و قابل بهـره       :  پست الكترونيك كاركنان   . ۹
  .نيست

عـدم اسـتفاده از خـودرو بـراي مـسيرهاي      (صرفا در آن يـك موضـوع        :  وبالگ .۱۰
ه يـ  اراقسمت نظرهاي اين پست در   )۸۵يبهشت  ارد ۱۹در  ( نظر   ۸طرح شده و  صرفاً      ) كوتاه

  )۲۴/۷/۸۶آخرين نظر  (.شده است
هـاي نفـت و گـاز و    هـاي نمايـشگاه   مربوط به عكس و تراكـت      »گالري عكس « .۱۱

  . كشورهاي درياي خزر استچونين هم
 بـراي   ،گهـي اسـتخدام و نيـز ارسـال پيـشنهاد          آهاي مربوط به اخبار،     ساير لينك . ۱۲
   .استبندي بنزين سهميه

)  استپيشآخرين خبر مربوط به حدود يك ماه (بخش مياني اخبار داخلي شركت  
  و پااليش و پخش در آينده مطبوعات متعلق است 

 ماننـد مـديريت دانـش، تعميـرات و نگهداشـت،            ،صرفا سمينارهاي مـرتبط   : تبليغات
  .در سايت وجود دارد) ترموديناميك

  سايت انگليسي
 قـرار  Home و site map ،Commerce، D&R ،Projectsهـاي   لينك،در نوار باالي سايت

صـفحه مطلـب بـه زبـان     دو  هر لينـك نيـز متـشكل از نـيم تـا      هايصفحه كه  استداده شده 
هـا  ها لينك فعالي قرار داده نشده است و صرفا به برنامـه كدام از آنانگليسي است و در هيچ 

  .پردازدهر بخش ميهاي هدفو 
 اصـلي  يهاي صـفحه   همان لينك  يشدهكه ترجمه (صفحه  از پيوندهاي سمت چپ     

هـستند  هـاي فرعـي داراي صـفحه    هاي مديريت پااليش و شركت فقط لينك،)فارسي است 
 آن  يمختـصري دربـاره    كه هريك تا يـك صـفحه داراي اطالعـات اوليـه، ميـزان توليـد و                

  .استشركت داراي اطالعات 
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صرفا يـك عنـوان در آن قـرار     (.خوردي به اطالعاتي فارسي پيوند م،”event“پيوند  
  )دارد

، سـت ا هـا هـاي شـركت   هرچند داراي بخش اطالعات و تلفن”Contact us“پيوند 
هـا بـراي   فاقد آدرس سايت و ميـل شـركت  اين بخش،  هم دارد اما Send messageبخش  

  .استارسال پيام 
  .است) ن خبر با دو عنوا(قبل ه ماپنج روزرساني اخبار نيز مربوط به آخرين به

  
 خـارجي را  ي كـه در نگـاه نخـست هـر بيننـده     ( در ايـن بخـش    "commerce"پيوند 

 در يكـي دو صـفحه بـه شـرح      تنها مطلب يا خدمات خاصي را در برندارد و   )كند جذب مي 
توانـد پـل    كه اين بخش مي درحالي .هاي مديريت بازرگاني پرداخته است     پروژه ها و  فعاليت

  .هاي خارجي باشد  شركتتعاملي شركت با ساير

  NIPC.NETسايت شركت ملي صنايع پتروشيمي . ۳
 اصلي پر نشده اسـت، قـسمت بـاال بـا     ي ها، تمام صفحه  سايتي  در اين سايت برخالف بقيه    

 برجسته شـده  ، فعاليت اين شركتهاي منطقه جغرافيايي ي  لوگوي آرم و نام شركت و نقشه      
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 ، قرمـز لوگـو  ي جغرافيـاي فعاليـت در زمينـه    جهان و ي  هرچند رنگ خاكستري نقشه   (است  
  ).كند چندان خودنمايي نمي
  :دهد هاي زير پيوند مستقيم مي  به بخش،بر باالي صفحه نوار ميان

 رسـاني، پـژوهش و   آورياطالعـات، مركـز اطـالع    گـو، فـن  و تماس با ما، تاالر گفـت   
  .سيعمومي و سايت انگليهاي  رابطه، مديريت منابع انساني، HSEآوري،  فن

و امكـان ارتبـاط    اسـت    صرفا آدرس و پست الكترونيـك آمـده          »تماس با ما  «بخش  
توانـد اطالعـاتي در مـورد        امـا پيونـدهاي بـاالي ايـن صـفحه مـي            ،الكترونيك وجود نـدارد   

. ه كنـد يـ ارا هاي كـاربردي بـه افـراد      هها، امور مختلف و برنام     ، نمايشگاه ها  گزارشنشريات،  
 تـر  بـيش حـال   بـااين . چـه بخـشي اسـت   ي   برعهـده اس  وليت تمـ  وهرچند مشخص نيست مـس    
  .صورت پورتال داخلي قابل دسترس است اطالعات اين بخش به

 مجـزا و متـشكل از   ي سايت منابع انساني به مديريت اداري و آموزش با يك صفحه       
 ي  مجموعه؛عالوه در آن يابد و به    پيوند مي  ، آن ي  هايي به تمام واحدهاي زيرمجموعه     لينك

  .خورد ها و سمينارها به چشم مي و همايشها  مقاله، ها گزارشاخبار، 
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انـد امـا    روزسـاني نـشده    هايي از اين پيوندها هنـوز بـه        رسد بخش  حال به نظر مي    بااين
ه يـ فردي را براي آن بخش ارا     كامل است و اطالعات منحصربه     نسبت  بهپيوندهاي هر بخش    

  ).ر و مددكاريمانند امور خدمات درماني يا روابط كا( كند مي
 همراه با   ،)زيست محيط بهداشت و  ايمني،(  متناسب با سه بخش آن     ،HSE ي  صفحه

 ساير واحدهاي ، عالوه به.  ساماندهي شده است، بخش آموزش و پژوهش و اخبار مرتبط  دو
نـسبت بـه سـاير    (تـري را   نـسبتا جـامع و همـراه بـا اطالعـات بـيش      هـايي     صفحه نيز   ذكرشده
  .اند خود قرار دادهاي ه صفحهدر ) ها شركت

  :ند ازا هاي اصلي ديگر عبارت  لينك، اصلي و در سمت راستي در صفحه
  ) سايتي تاريخچه، اهداف، ساختار سازماني، معرفي مديران و نقشه( ما ي درباره . ۱
هـا،   سيـستم  هـا، امـور   مديريت اداري و آموزش، مديريت طـرح   ( هاي فعال  سايت . ۲

دو لينـك آخـر    (دسـتي    پايگاه فرهنگـي و صـنايع پـايين       رساني،   روابط عمومي، مركز اطالع   
  ))اند اندازي شده تازگي راه  و بهاست كافيپيوندها تقريبا غيرفعال و يا فاقد محتواي 

هـاي فعـال در      پتروشيمي، نفت و گروه    ي  وابستههاي   شركت (وابستههاي   سازمان . ۳
  )پتروشيمي
  نشريات داخلي . ۴
  گزارش . ۵
، هـا   مكاتبـه نفت و گاز و پتروشـيمي، پيگيـري         هاي   پروژه(هاي كاربردي    برنامه . ۶
  )داردداخلي ي  استفادهگو كه و گفت تاالر

  ) تلفنيي دفترچه(هاي اطالعات  راه . ۷
  ها نمايشگاه . ۸
  منابع اينترنتي . ۹
  ميل دريافت اي . ۱۰

آوريپيونــدهايي ماننــد مــديريت دانــش، نظــام پيــشنهادات،  در پيونــد پــژوهش و فــن
 ايـن صـفحه را   ،هـا  ك اطالعـات پـروژه  ننيك و با  حضور و غياب، آموزش الكترو     ي  سامانه

  .غني كرده است
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 ي هـا و بريـده   ، اخبـار صـنعت و اطالعيـه          پايين صـفحه، نظرسـنجي     ي  در بخش ميانه  
  .خورد جرايد به چشم مي

منـابع انـساني و    : شـود  ها پيونـد داده مـي       به اين سايت   ،در اين بخش  : دسترسي سريع 
هـاي نفـت و گـاز جهـان،      ، پـروژه ها مكاتبهگيري جوي منابع اطالعات، پي   و  مديريت، جست 

هاي در دست اجرا، پايگاه دولت، مشاوران جـوان و پورتـال    ، شانا، طرح  وابستههاي   شركت
  خدمات الكترونيكي ايران 

  . تخصصي استـهاي علمي  ها و همايش عموما كنفرانس: تبليغات

  سايت انگليسي
، پروفايـل  )دنـ خـش فارسـي هـم قـرار دار     ب تيزرهاي فلـش كـه در     (  از رويدادها  شده  تشكيل

 ي در اين صـفحه نيـز مـشابه صـفحه         . هاي سريع است    و دسترسي  خبرهاها،   شركت، اطالعيه 
   :ها پيوند مستقيم داده شد  در باالي صفحه به اين بخش،فارسي

Contact us, Information Center, R&D, HSE, HRM, IT  
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 فقط آدرس ،)ت انگليسي شركت است يك سايِءترين جز كه مهم(در بخش تماس   
كـه   ايـن عـالوه    بـه ؛مشخص نيستندهم والن مربوط   وو مس است  و تلفن و ميل غيرفعال آمده       

پيونـدهاي بـاال بـه انگليـسي      نين فقـط عنـوان  وچـ  هـم . امكان ارسال مستقيم پيام وجود ندارد  
. دنـ رخو  مجـددا بـه صـفحات فارسـي پيونـد مـي        ،ها  و محتواي داخلي آن    استترجمه شده   

 ,R&D sitemap, organization, Mission(هـاي   صـفحه  بـا  "About us"صـرفا بخـش   

history ( مستقل به زبان فارسي هستندهاي صفحهداراي .  
امـا در خـود   . شـود   انگليسي وصـل نمـي  ي  به صفحهطور مستقيم، به نيز  R&Dلينك  

آوريبه زبـان   ت فناي وجود دارد كه در آن اخباري از شرك  فارسي لينك انگليسي   ي  صفحه
  .شود  ديده مي،انگليسي

  Nigc.irسايت شركت ملي گاز 
 خاكـستري قـرار گرفتـه    ي زمينه  گسترده نشده است و در پيش    ،طور كامل   اصلي به  ي صفحه

و دو طرف سـمت راسـت و   است حاوي نام شركت ملي گاز ايران    زمينه    اين پيش  است كه 
  .باشد چپ آن خالي مي

يك لوگو از آرم، نـام و تـصويري مربـوط بـه شـركت و        حامل   ،بخش باالي سايت  
تـازه و آلبـوم   خبرهاي ها و   با اطالعيه،نام انگليسي آن است و سمت چپ صفحه     چونين    هم

  .گيرد هاي چند ماه گذشته را دربر مي تسليت و پربينده هاي تبريك و تصاوير، پيام
ارتبـاط بـا   «، »تمـاس بـا مـا     « پيونـدهاي جـو،   و  سمت راست را عالوه بر بخش جست      

 و »افـزار  بانـك نـرم  «، »پـست الكترونيـك  «، »ارتباط با سرپرسـت وزارت نفـت  «،  »مديرعامل
 فرهنگي، شوراي امر به معروف و ي كميته( بخش فرهنگي و) فرهنگ لغات ( »واژگان گاز «

  . اشغال كرده است»پيوندهاي مهم« و »ها اخبار روابط عمومي«) شوراي نماز
لفن، آدرس، ميل و سمت افراد درج شده و محل دريافت پيغام نيـز      ت »با ما تماس  «در بخش   

 داخلـي يـا    سـرور افزارهـاي مفيـد را از طريـق           نيز نـرم   »افزار بانك نرم «. قرار داده شده است   
   .دهد  در اختيار كاركنان قرار مي،سرور معاونت منابع انساني

س مربوط و يك ، عك خبربخش، خبرهاي شركت همراه با عنوان  اين دو ي  در ميانه 
 ي  مـتن كامـل بقيـه   ؛دارد و افراد با كليـك اوليـه    خبر و تاريخ درج قرار  ي  پاراگراف درباره 
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  .بينند ميخبرها را 
 

  
  

  :ند ازا پيوندهاي نوار باالي صفحه عبارت
گونـاگون   هـاي  وسـيله  ي هاي ايمني دربـاره     و توصيه  خطرهامتشكل از   :  مشتركين .۱

 اشـتراك،  ي  شـماره واردكـردن  صورتحـساب مـشتركين بـا        ي هيـ ارا)  عنوان ۱۲در مجموع   (
  روزرساني صورتحساب، آشنايي با گاز طبيعي آخرين به
 مـديران  ي تاريخچـه   سـيماي صـنعت گـاز،   ي  اطالعاتي دربـاره  :  شركت ي   درباره .۲

هـا، مختلـف و بـه     هـا و عكـس   تعـداد فـيلم  . شود ه مييصنعت گاز همراه با عكس و فيلم ارا 
 در لينك مربوطه قرار داده شده است كـه مخاطبـان داخلـي و خـارجي و               ،هميزان قابل توج  

  .گيرد كودكان را نيز دربر ميحتي 
ماننـد  ( برخي از منوها . نفر استدو محدود به    ،فهرست مديران شايان ذكر است كه     

  ). فاقد اطالعات هستند،نفت و گاز در جهان
، ) اسـتان ۲۴(سـتاني   متشكل از منوهاي شـركت گـاز ا       : هاي تحت پوشش    شركت .۳



  های چهار شرکت اصلی صنعت نفت سايت نگاهی به وب
 

۱۷۱ /۱۳۸۹ تابستان / ۱۱شماره  / چهارم  سال  

شـركت    گـاز ايـران،  ي شركت مهندسي و توسـعه   )  شركت هفت(هاي پااليش گاز     شركت
 تلفـن،  ،است كه با كليك روي هريك)  عمليات انتقال گازي  منطقههفت  (انتقال گاز ايران    

 ايـن پيونـدها   . شـود  ه مـي  يارااو   نام مديرعامل و پست الكترونيك و آدرس اينترنتي          ،فاكس
  .دهند واسطه با فرد مورد نظر در ارتباط قرار مي طور مستقيم و بي بهفرد را 

، »هــا پااليــشگاه«، »گازرســاني«، »خبرهــاي داخلــي«، »هــا اطالعيــه« شــامل:  خبرهــا.۴
، » خبر اخير۱۰۰«، »ها  رسانهي آينه«، »آمار مصرف گاز «،  »حوادث ورزشي «،  »فني«،  »علمي«
  . است» عنوان گروه خبري۱۵« و »تبريك و تسليت«

ــديريت.۵ ــا  م ــسمت : ه ــن ق ــوي هريــك از  ،در اي ــديرعامل من ــا م ــهه ــزي،  ، برنام ري
سازي، بازرگاني پااليش، اداري و آموزش، گازرساني، مالي و اسپچينگ، پژوهش و  ذخيره
  .آوريو انتقال گاز قرار داده شده است فن

بـا   خـود را  ي ويـژه  ي هـا صـفحه    قابل توجه اين است كه هريك از مـديريت      ي  نكته
ريزي   منوهاي مديريت برنامه  ،عنوان مثال  به. اند  دريافت داشته  ،اطالعات مرتبط و قابل توجه    

هـاي   ريزي و ارزشيابي، مطالعات و بررسي  بررسي منابع و مصارف گاز، برنامه     : ند از ا  عبارت
  . هاي اطالعات مديريت ها و سيستم  مهندسي و اقتصادي طرحي مهندسي، مطالعه

مي اطالعات مربوط به گزارش ماهيانه و ساالنه و آمار رسمي شركت در اين منو تما
 بـا رمـز عبـور قابـل دسـترس          ، براي كاركنان  ، و اكسل  PDF هاي صورت فايل   به ها،  نشريهو  
  .هستند فاقد اطالعات ، برخي از اين منوهاالزم به ذكر است كه. است

هـا، روال   مناقـصه هـا و    نخـست، درج نمـاد مزايـده     ي   صـقحه  ي   برجـسته  هاي  نكتهاز  
 صورتحـساب و نيـز درج روز، بينـدگان         ي   مشاهده ،پرداخت الكترونيكي صورتحساب گاز   

  .استروزرساني در انتهاي پايين صفحه   زمان به وفعال، تعداد بازديد
وري، آ مـديريت پـژوهش و فـن   : نـد از ا  عبـارت ،پيوندهاي مهم سايت شـركت گـاز    

كت مهندسـي و توسـعه، شـركت انتقـال گـاز،      مديريت گازرساني، پااليش، بازرگاني، شـر    
، HSEهـاي اطالعـات جغرافيـاي اسـتانداردهاي شـركت گـاز،         نداي گـاز، سيـستم  ي  نشريه
 الكترونيكـي امـور     ي   الكترونيكي آمـوزش، سـامانه     ي  هاي اطالعات مديريت، سامانه    سيستم

ي و خارجي كاال، آوري، منابع داخل فن ها و قراردادها، امور مهندسي و كاركنان، امور تعرفه



  نامه مديريت و منابع انساني در صنعت نفت فصل
 

   ۱۳۸۹  تابستان / ۱۱شماره  / چهارم سال  /۱۷۲ 

، معاونـت   ISO ي  ورزش، سايت اينترانتي خدمات اداري و رفـاهي، امـور سـازماني، كميتـه             
 مقررات استخدامي، مشاوران جوان وزير، طـرح ملـي      ي  منابع انساني وزارت نفت، مجموعه    

  سازماندهي ايدهاي جوان، سومين همايش علمي بسيج
، )ها فهرست آگهي( ، شناسايي منابعجوو شامل منوهاي جست : ها مناقصه و مزايده  . ۶
  .هاي كاال و تجهيزات است هاي پيمان و مناقصه ها، مناقصه مزايده

  سايت انگليسي
  . اينترنتي انگليسي وجود نداشته استي  صفحه،تا زمان بررسي، در سايت اين شركت

  بحث و بررسي 
پادكـست و    خبـر، عكـس، فـيلم،  (اي  كافي از ابزارهاي چندرسـانه   مناسب و  ي  عدم استفاده 

هـاي مـورد     ضـعف اكثريـت سـايت      هـاي   نقطـه  يكي ديگـر از      گوناگونبراي مقاصد   ) فلش
 نقـش بـسيار مـوثري در    ، فيلم، عكس مناسـب و فلـش   قراردادن چندين دقيقه . بررسي است 

 ،هـاي بـزرگ   بـراي شـركت   ويژه به بيندگان خـارجي خواهـد داشـت و    ها به  معرفي شركت 
هـاي روابـط     كـه بخـش    ويـژه آن    بـه  . كـار دشـواري نيـست      ،اي ه اين مطالب چندرسان   ي  تهيه

  . آرشيو كاملي از اين مطالب را در اختيار دارند،عمومي
 تنها سايت شركت ملي گاز در ، سايتچهاردر اين بررسي مشخص شد كه در ميان 

  گام بوده است اين مورد پيش
يعنــي (انـش  عنـوان زيرسـاخت مــديريت د    عــدم اسـتفاده از وب بــه ،ديگـر   ي لهامـس 

 ضـمني و (كاربـست ايـده و دانـش      گـذاري و   اشـتراك  خلـق، بـه    ينـد آهدايت  فر   راهبري و 
 ي صـفحه  صرفا در . هر شركت است   ١كاركنان خود شركت و نيز مشتريان خارجي       )آشكار

 ،امـا بـا ورود بـه لينـك آن    اسـت  ها به ايـن موضـوع اشـاره شـده       يكي از اين سايت   نخست  
 بـا ايجـاد تـاالر       ،شـركت ملـي صـنايع پتروشـيمي       . جود نـدارد  اطالعات گسترده و زيادي و    

 انـدكي جلـوتر اسـت امـا پيونـد مربـوط، در           ،گو و قراردادن اين موضوع در سـايت       و  گفت
قـرار  ) وريآ شركت پژوهش و فـن ( داخلي هاي صفحهقرار ندارد بلكه در     نخست   ي  صفحه

                                                   
1 .Ackerman et al 2003; Bell aver & Lisa 2001 
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هـاي   سـايت   دانش وب،ديريتهاي مدرن م كه يكي از زيرساخت   با توجه به اين    .اده شده است  د
هـاي مـورد بررسـي اسـت كـه        ضعف سايتهاي نقطهاين موضوع نيز يكي از      است؛  پويا   قوي و 

  .بايد جدي گرفته شود
 ي هيـ هاي ايجاد ارتباط ميـان كاركنـان و ارا   ها يكي از راه  سايت گونه كه گفتيم وب    همان

 ، پيـشرفته و خودكـار  ،طور كامـل  بهها  اين كار در تمام سايت  . ست ا ها خدمات الكترونيك به آن   
هـاي امـور كاركنـان، آمـوزش       سـامانه  ي  هيـ صورت نگرفته است و صرفا شركت ملي گاز بـا ارا          

هـا   و ساير شـركت است خدمات اداري و رفاهي پيشگام بوده       ي    در ارايه  ،اينترانت الكترونيكي و 
تــوجهي   قابــلي  اســتفاده،هنــوز از ايــن قابليــت وب بــراي بهبــود كمــي و كيفــي خــدمات خــود

  .اند نكرده
 نظيـر  ،بـسياري از ابزارهـاي معرفـي بـر روي اينترنـت     : ١استفاده از ابزارهاي تبليغاتي و بنـر   

                                                   
براي معرفي و تبليغ خـدمات   صورت متن و تصوير عموما  بهطور معمول، به که استبه عبارت ساده، بنر يک آگهي تبليغاتي  .1
 بنـر و  ي سايت، کـاربران سـايت بـا مـشاهده      وبقراردادن بنر در يک با .شود  مي ها طراحي ها و سازمان  شرکتهاي محصولو 

هـاي   محـصول تفـصيل بـا خـدمات و     جـا بـه   شـوند و در آن   مورد نظر صاحب بنر هـدايت مـي  ي صفحه  به، آن کليک بر روي
ها ظـاهر   سايت  وبهاي صفحهبه شکلی هنری، شامل تصاوير و متون زيبای ثابت يا متحرک، روي       بنر. شوند شده آشنا مي  تبليغ
طـور   بـه  پيکـسل ارتفـاع دارد و   ۶۰ پيکسل پهنا و ۴۶۸ بنر استاندارد .كند دهنده هدايت می ود و بينندگان را به سايت آگهی ش مي

، )ند هـست  معـروف »تمبـر پـستی  « يـا  »بند انگـشتی «که به بنر  (تر بنرهای کوچک . گيرد  وب قرار می   ي   در باالی صفحه   معمول،
  . شوند صفحه جای داده می)  راست يا چپي حاشيه( ديگر هاي نقطهدر طور معمول  به

 روی ،هـای مـديريت پخـش آگهـی     ، يـا از طريـق سيـستم   )Rotation(  چرخـشی   انيميـشن يـا    صورت ثابت،  توان به   بنرها را می  
از . شـوند  طراحـي مـي   gif يـا  jpg هـاي  فايـل  تر در قالب بنرهاي ثابت تصويرهاي ثابتي هستند که بيش . وب قرار دادهاي صفحه
ودن تحـرک و  بـ بـا دارا ) انيميشن(بنرهاي متحرک . ها اشاره کرد بودن فايل آن حجم توان به سادگي و کم  بنرها مي ي اينمزايا

را بـه خـود جـذب     تـري  تري براي کاربران برخوردار بوده و غالبـا افـراد بـيش     از جذابيت بيش،هاي متعدد جلوه تغيير رنگ و
 بنرها از طريق سيستم مديريت بنـر   آخر كه در حالت.شوند مي ساخته flash يا gif هاي صورت فايل هاين بنرها معموال ب .دکنن مي

تواننـد بـر چگـونگی     مـی ) Publisher( آگهـی  ي کننـده  و پخـش ) Advertiser( دهنـده  شوند، مديريت سيستم، آگهی    پخش می 
ای خـارج   تبليغات را از صورت غيرحرفـه های مديريت پخش بنر اين نوع  سيستم. و آن را اداره کنندنمايند  پخش بنرها نظارت    

  .کنند ای مطرح می پذير و حرفه و آن را در سطحی گسترده، نظارت
سـرعت و بـا     بنر بهي تهيه. کشاند دهنده می کند و مشتري را به سايت آگهی صورت فعال عمل می مزيت مهم بنر اين است که به  

 مانند گرافيـک، عکـس و انيميـشن    گوناگونهای  ها و تکنيک ز جاذبهتوان ا پذير است و در طراحی آن می   امکان ، کم ي  هزينه
بـا   .های خودکار تحت وب، نظارت و مـديريت پخـش بنـر بـسيار دقيـق و آسـان اسـت        عالوه به کمک سيستم هب. استفاده کرد 

خـش بنـر، تعـداد کليـک      به اطالعاتی نظير تعداد پOnlineصورت  تواند در هر لحظه به دهنده می ها آگهی استفاده از اين سيستم 
براسـاس  ) معمـوال چنـد سـاعت   (کننده دست يابد و پس از مدت کوتاهی   روی هر بنر، تاريخ، زمان و حتی کشور فرد کليک         
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 ي هـا، سـازوکارهايي هـستند کـه براسـاس تقاضـاي اوليـه        جـو و دايرکتـوري  و موتورهاي جـست  
سـايت هـدايت    اين ابزارها فقط هنگامي کاربران را بـه يـك وب  . کنند  عمل مي،کاربران اينترنت 

.  آن ســايت باشــندهــاي  خــدمات يــا محــصول جــوي ســايت،و کــه فعاالنــه در جــستكننــد  مــي
 بايـد بـه انتظـار مـشتري       اگر براي جلب مشتري تنها به اين ابزارها اکتفـا شـود،           ،تر روشن عبارت به

کننـدگان    مـشتري يـا مخاطـب از ميـان عرضـه          ،اقبـالي  خـوش با  با   صورت تصادفي و   نشست تا به  
طبيعـي اسـت اگـر نـام سـايتي بـراي       . دد کاالها و خدمات مشابه، نام سـايت را انتخـاب کنـد            متع

هـاي   ش در رده يك شركت در بازاري پررقابت فعاليت کند يا نـام     كه     اين  يا ،مشتري ناآشنا باشد  
 ي  از ايـن ابزارهـا بهـره    ها درج شده باشد،    جو يا انتهاي فهرست   و   جست ي   نتيجه هاي  صفحهپايين  
 سـايت که رقبا مشتريان را جذب و  اين شركت قبل از آن در اين مواقع، .شود ي حاصل نمي  چندان

و محـصول يـا خـدمات خـود را بـه مـشتريان       ) Brand (»نام تجـاري «را از بازار خارج کنند، بايد      
 ،تبليغـاتي  banners)( بنرهـاي . جـوي آن برآيـد  و معرفي کند و منتظر نماند که مشتري بـه جـست    

 معرفي نام تجـاري و ايجـاد نيـاز بـراي کـاال يـا         بر  عالوهو   هستندئد    براي اين منظور   بهترين وسيله 
آمـار   براسـاس . كننـد تواننـد مـشتريان بـالقوه را بـه خريـداران بالفعـل تبـديل                خدمات جديد، مي  
٪ کــل ۴۷، طريــق بنــر مــيالدي، تبليغــات از۲۰۰۰  در ســال ،)IAB( المللــي تبليغــات ســازمان بــين

ايـن   آنالين در هاي تبليغويژه اگر توجه کنيم که رقم کل  هب. را تشکيل داده است تبليغات آنالين   
 چنـدان  ،هـاي مـورد بررسـي     ايـن موضـوع در سـايت   ميتاه. ١ ميليارد دالر بوده است   ۲/۸  ، سال

انـد صـرفا آن را بـراي     كـه از بنـر اسـتفاده كـرده        ) سايت چهاراز  (  سايتي دوجدي گرفته نشده و     
درنهايـت شـعارهاي سـازمان را بـا آن تبليـغ             اند يا   به كار گرفته   ،موزشيآهاي   رساني دوره  اطالع
  . ت و وسواس زياد به خرج داده نشده استاند كه در انتخاب نوع اين شعارها جدي كرده

                                                                                                                        
 
  عالوه در يک سيـستم مـديريت پخـش،    هب. نحوی که بهترين نتيجه را حاصل کند تغيير دهد  را بهها تبليغآمده  دست ه بهاي  نتيجه

 مخاطبـان را  ، آگهیي کننده های پخش بندی سايت توان با دسته مي، ده متعددی در آن عضويت دارند    کنن هاي پخش  که سايت 
 ورزشی، تجـاری   های خبری، هنری، تواند انتخاب کند که بنرهای او در سايت  دهنده مي  آگهیطور مثال،     به. كردگيری   هدف

ــال آن ــستم.  پخــش شــود،و امث ــر در حقيقــت سي ــل و  اطالعــات،هــای مــديريت بن ــار هــاي امكــان کام  متعــددی را در اختي
 .های سنتی به اين دقت و گستردگی قابل دسترس نيست يک از رسانه گذارند که در هيچ دهندگان مي آگهی

1. www.irib.ir/amouzesh/research/maghale6 -htm+%D8%A8%D9%86%D8%B1+ %DA% 
86%D9%8A%D8%B3%D8%AA&hl=en&ct=clnk&cd=6  . ( 

http://www.irib.ir/amouzesh/research/maghale6
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 ظاهر محتوا، هاي فني،  ويژگي ي  هاي چهارگانه  سايت برمبناي شاخصه  چهار  بررسي  
طور خالصه  ه ب،وضعيت كمك به مديريت دانش هاي بخش انگليسي و ويژگيچونين    و هم 

 . آمده است۱در جدول 

 و مديريت دانش )انگليسي ي وظاهر محتوايي، فني،( هاي اصلي   ويژگيي  مقايسه.۱جدول 
  سايت وبچهار 

پااليش   نفت  
  گاز  پتروشيي  و پخش 

 ندارد وجود  جو در سايتو امكانات جست
  )پيوند به گوگل(

وجود دارد  وجود دارد
 )فعال نيست(

 وجود دارد

ساير   به هر نقطه  از حركت  بازگشت و امكان ( ناوبري
 خوب خوب  خوب  متوسط  )اصلي ي   و صفحهها صفحه

  توسطمزير  خوب  خوب  متوسط  ها دانلود فايل سرعت بارگذاري و

گي
ويژ

 
ني
ي ف
ها

  

  خوب  متوسط  خوب متوسط  ) راحت كاربري استفاده( دسترسي و تعامل با سايت
  ندارد  دارد  دارد  ندارد  )اول  ي  در صفحه» با ما تماس«منوي ( اطالعات تماس

  خوب بسيار  خوب متوسط متوسط  )ها هدفتاريخچه، رسالت، (اطالعات كلي شركت 
  خوب  متوسط متوسط متوسط  ها يات خدمات و فعاليتيجز

  متوسط زير  متوسط متوسط  خوب  سادگي

توا
مح

  

  خوب  متوسط متوسط  متوسط  )اطالعات، مرجع خبر يا مطالب( دقت 
  متوسط زير  متوسط  خوب متوسط  جذابيت 

  متوسط  خوب  متوسط متوسط  نوع سازماندهي
  متوسط زير  متوسط  متوسط زير  خوب   مناسب از فونتي ستفادها

  متوسط  متوسط  خوب   خوب   مناسب از رنگي استفاده

اهر
ظ

  

  خوب  متوسط زير  متوسط زير  متوسط زير  )فلش عكس، فيلم و(  اي استفاده از ابزار چندرسانه
  - متوسط زير متوسط زير متوسط زير  تناسب و ارتباط

  - متوسط متوسط متوسط  پيوندهابودن   فعال
  - متوسط زير متوسط زير متوسط زير  بودن روز به

سي
گلي
ش ان
بخ

  - متوسط زير متوسط زير متوسط زير  حجم اطالعات  
 وجودندارد وجود ندارد وجود ندارد  وجود ندارد   دانشيي يافته سازمان  وجود استراتژي مشخص و

 زير متوسط متوسط زير متوسط  زير متوسط  ...)  س واقتبا انتخاب،( خلق دانش جديد
 زير متوسط متوسط زير متوسط  زير متوسط  )نگهداشت مناسب تدوين و گرداوري و(  دانشي ذخيره
 زير متوسط متوسط زير متوسط  زير متوسط  پذيركردن دانش دسترس انتشار و

ش
 دان
يت
دير
ه م
ك ب
كم

  

 زير متوسط متوسط زير متوسط  زير متوسط  خلق مجدد دانش كارگيري و ه بسازي آسان

  

 هـاي  نقطه ،شاخص هر سايت هاي برجسته و توان پس از  ويژگي مينيز  ۲در جدول  
   پيونـدهايِ  نخـست، در سـطر   . مقايـسه كـرد  بـا يكـديگر  هـا را    سايتي ضعف عمده قوت و 
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  شركت اصليچهار هاي  هاي سايت  ساير ويژگيي  مقايسه:۲جدول 

  گاز  پتروشيمي  پخش و  پااليش  نفت  

ــ ــرين پيونــــدهاي  ممهــ تــ
  خارجي 

دسترســـــي ســــــريع در  (
  )نخست ي صفحه

  منابع انساني -۱
   كارت هوشمند-۲
  بازنشستگان صورتحساب -۳
   خدمات رفاهي-۴

   منابع انساني-۱  ندارد
   شانا-۲
   مشاوران جوان-۳

   منابع انساني-۱
   مقرراتي  مجموعه-۲
  مشاوران جوان-۳

ترين پيونـدهاي  مـنظم      مهم
سـريع در   دسترسي  (داخلي  
  )نخست ي صفحه

  مديريت دانش-۱
 اطالعات آوري  فن-۲

۱- HSE  
فاقـد  ( ها ها و پروژه    طرح -۲

  )مناقصه مزايده و

۱- HSE  
ــات  -۲ ــستم اطالعــ سيــ

  مديريت
 الكترونيـك   ي   سامانه -۳

  آموزش و امور كاركنان 
  اطالعات آوري فن -۴
 ،R&Dهــاي   مــديريت-۵

  ....گازرساني، پااليشي 

  نيسا  مركز اطالع-۱
   روابط عمومي-۲
۳- HSE  
  اطالعات  آوري  فن-۴

  دارد  ندارد  دارد  ندارد  مار بازديدكنندگانآ
  دارد  ندارد  ندارد  ندارد  روزرساني تاريخ به
 هاي  هدفشعارها و     تناسب
  شركت

  متوسط  كم  كم  كم

  كم  متوسط به پايين  متوسط به باال  متوسط به باال  هاي تبليغاتي فلش
 com, org nioc.ir  niordc.ir nipc.net nigc.ir ,  دامين

 / هاي فانتزي  جنبه نمادها و 
  برجسته

 بــا :ماننــد( بنرهــاي تبليغــاتي 
ــت   ــده درسـ ــه آينـ ــاهي بـ نگـ

  .)مصرف كنيم

  اوقات شرعي  ساعت و-۱
  وهوا  آب-۲
ــر-۳  پايــدار، ي توســعه:  بن

ــد، خـــدمت  توليـــد روزآمـ
  مطلوب

ــنجي -۱  نظرســـ
  سايت

  

   صورتحساب گاز طبيعي -۱
  هوا و  آب-۲

 عـدم انـسجام و يكنـواختي    -۱   ضعف برجسته هاي نقطه
  صفحات 

   فقدان اطالعات-۲
با وجود  HSE عدم پيوند به     -۳

  بنري مربوط به محيط زيست

ــات در -۱ ــدان اطالعــ  فقــ
  پيوندهاي داخلي

 عدم دسترسي بـه پـست       -۲
  الكترونيكي

هـــاي   فقــدان لينـــك -۱
  وابسته به محصول

كمـــــي پيونـــــدهاي -۲
 بخـــش  پتروشـــيمي در  
  دسترسي سريع

نخست  ي  بودن صفحه   طوالني -۱
  هايي از آن بودن بخش و خالي

   سرعت پايين بارگذاري -۲

 قـوت برجـسته و     هـاي   نقطه
  متمايز

هـاي خـارجي      وجود لينك  -۱
  تصويري

كـــارگيري بنزهـــاي   بــه -۱
  فلش

 ي  جــــذابيت صـــــفحه -۲
  نخست

ــت و  -۱ ــوع در فونــ تنــ
  سازماندهي

ــادگي و-۲ ــراكم  ســ  تــ
  نخست ي صفحهمناسب 

ــان  -۱ ــدگان فعــال و زم ــار بين  آم
  روزرساني  به
   اطالعات داخلي باالي هي ارا-۲
  عدم تداخل زياد پيوندها-۳
  افزار  پيوند بانك نرم-۴

  

 قابليـت هـدايت افـراد بـه        و اند  خارج سازماني كه توسط هر سايت ارجاع داده شده        
تاكيد  )نخست ي يژه در صفحهو به(قراردادن لينك هر سايت  .آمده استها وجود دارد،     آن
پخـش كـه  پيونـد خـارجي      جـز پـااليش و   به . ميزان اهميت آن سايت براي سازمان است  بر
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 لينـك مـستقيم يـا دسترسـي سـريع       ،ها به سايت معاونت منـابع انـساني         شركت ي   بقيه ،ندارد
كنـان  مفيـدي را بـراي كار    قابـل اسـتفاده و     روز و   به  خبرهاي اين سايت اطالعات و    .اند داده

تواننـد بـه اطالعـات پرسـنلي خـود       كاركنان از طريق آن مـي  كند و  شركت فراهم مي  چهار  
  .پيدا كننددست 

 نـام  ،قابل ارجاع هـستند    منظم و  ي  سازماني كه داراي صفحه    از ميان پيوندهاي درون   
HSE اطالعات قرار دارد كه بـا توجـه بـه     آوري  واحد فن  ،پس از آن  . شود تر ديده مي    بيش

 قابـل توجيـه   نخـست  ي هـا در صـفحه    قرارگيـري آن ،ها ن واحدها در طراحي سايت  نقش اي 
 رغـم   ؛ بـه  زيست محيط و  بهداشت حال در سايت شركت ملي نفت بخش ايمني،        بااين .است
  .اند برجسته نشدهوجه  هيچ به شان  قابل توجهاهميت

  پيشنهاد گيري و نتيجه
نبـودن   خـورد، مـشخص    يت به چشم مي   سا چهار   ويژگي بارزي كه در   نخستين   ،طور كلي  به

در هر سايت بايـد مـشخص   .  هر شركت استهاي هدف طراحي سايت با   هاي  هدفارتباط  
 يا »ها و مردم است؟ رساني بين شركت  اطالعي  شده صرفا وسيله   آيا سايت طراحي  «  كه شود

 بـا  و...) رسـاني، آمـوزش و     اطـالع ( كاركنـان بـا شـركت        ي  ابزار تعامل و پيونـددادن كليـه      «
كـردن شـركت در    سايت مورد نظـر ابـزاري بـراي شناسـايي و معرفـي            «كه    يا اين  »يكديگر؟

نيـست و  روشـن  طـور مـشخص    هـا بـه    هنـوز در سـايت    هـا   موضـوع اين  . »سطح جهاني است  
فقـدان  «ويـژه در   بـه (هاي ما  هاي استراتژيك سازمان   تواند در يكي از آسيب     ديگر مي  بياني به

  . نيز ريشه داشته باشد)» استراتژيكي يك برنامه
 باعث شده اسـت    ، سايت هاي  هدف سازمان و    هاي  هدفنبودن ارتباط ميان     مشخص

هايي كه ايـن صـفحه را      انگليسي نداشته باشند و شركت     ي  ها هنوز صفحه   كه برخي شركت  
 جهـاني بـا اكثريــت   ي اي قـوي، منـسجم و متناســب بـا مخاطبـان دهكـده      دارنـد نيـز صـفحه   

 عـدم  ي منزلـه  تواند به بخشي به اين صفحه مي يقين عدم اهميت  به. م نكنند  فراه ،زبان انگليسي
در سـه  . المللي و خارجي و پيوستن به فضاي اقتصاد جهاني باشـد          اهميت راهبرد فعاليت بين   
و گاه واژه  به واژه و پيوندهاي خارجي ها عنوان انگليسي بودند، ي شركتي كه داراي صفحه  

 محتواي ايـن  ،عالوه به. اند نگليسي ترجمه و در سايت قرار داده شده به ا، اماليي هاي   غلطبا  



  نامه مديريت و منابع انساني در صنعت نفت فصل
 

   ۱۳۸۹  تابستان / ۱۱شماره  / چهارم سال  /۱۷۸ 

 فقدان ،رسد دليل اين امر به نظر مي .شود يا خالي است يا به سايت فارسي وصل مي  ها    عنوان
  .ها باشد عملي در استراتژي شركت طور مشخص و مرزي به برون نگاه جهاني و رويكرد و

 زيرسـاخت مـوثر   ي منزلـه   به،ها هاي آن ها و قابليت  يتسا عدم استفاده از وب   « ،موضوع دوم 
ها  سايت تر اين وب در بيش.  است»عملكرد آن جهت مديريت دانش براي ارتقاي سازمان و  

تـر   هـا بـيش    و اطالعيـه خبرهـا حجـم   (»ها غالـب اسـت   رساني بر ساير استفاده     اطالع ي  جنبه«
سـايت را اشـغال كـرده    چهـار   تـر  بـيش نخـست   ي  و حتي پيوندها و مطالب صفحه     ها  صفحه
سـازماني، بانـك اطالعـاتي جـامع خبرگـان        جـوي درون  و  قراردادن ابزارهاي جـست   ). است

افزارهاي مديريت دانش   نرمگذاشتنل و مشكالت، يگو و طرح مساو هاي گفت  دانش، اتاق 
ي هاي دانش  يكي از استفاده،هاي مناسب هاي دانشي در فرمت داده  وها مقالهو افزايش حجم    

 توليـد دانـش و داشـتن    ، ايـن كـار   ي  البتـه مقدمـه   . ها انجـام شـود     تواند با سايت   است كه مي  
 خالي ،هاي مورد نظر سايتهاي  صفحهتر  كه بيش  دانشي و اطالعاتي است درحالي   ي  ذخيره

  .اند اند يا اطاعات خود را با پيوند به ساير مراجع تامين كرده و فاقد محتوا بوده
شركت اصلي صنعت چهار كه  در صورتي«توان گفت كه   ها مي  با بررسي اين سايت   

جهـت   تـر ظـاهر شـوند بايـد     قـوي  تـر و  خارجي فعاالنـه    داخلي و  ي نفت بخواهند در عرصه   
تـري را صـرف    وقت بيش  خود تامل و ي  ساده روشن و  دقيق،هاي     هدف ترسيم استراتژي و  

اه الكترونيكــي خــود آمــده در درگــ  فــراهميهــا فرصــت هــا و تــر از ظرفيــت مهــم وكننــد 
به ايـن  » . با وضعيت كنوني به عمل آورندمقايسهتري را در     بهينه تر و  هاي بسيار بيش   استفاده
 ،لحاظ صـورت و محتـوا   ها به ارتقا يا طراحي مجدد سايت وها    نقصرفع    بازنگري و  ،منظور
  . رسد نظر مي ضروري به ،ها نگاه به استراتژي كالن شركت  نظرات مديران ارشد وي با ارايه
  يـك اسـتراتژي سـنجيده و   ،مـديريت دانـش  « بـسياري  ي  ؛ بـه عقيـده    گونه كه بيان شد    همان

نـشر   سـازماندهي و   سـازي،  بـراي انتخـاب، فـشرده      .وكـار اسـت    كـسب  يسيستماتيك بهينه 
افـزايش عملكـرد كاركنـان و قـدرت      منظور به ،وكار يك شركت  اطالعات ضروري كسب  

هـاي مـورد بررسـي هنـوز در         سـايت  ،با اين معيـار    .(Bergeron,2003:8-9)» رقابتي سازمان 
پس  ها هستند ودانش مورد نياز شركت نشر اطالعات و گردآوري و   جذب، يمراحل اوليه 

 بايد به سراغ ميـزان تـاثير و موفقيـت ايـن اقـدام در بهبـود عملكـرد              ،از موفقيت در اين كار    
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 ترو تاثير بيشها تعداد سايتراي افزايش شگردهاي الزم ب   ها و پذيري آن رقابت كاركنان و 
ارتباط  تعيين   برعالوهها در استراتژي خود     شود شركت  پيشنهاد مي  ،ترتيباينبه. رفتها  آن
 آوري جايگـاه دقيـق فـن     شـركت، يهـاي آينـده   هـدف وكار واطالعات با كسب  آوري  فن

 خـود  »ي مـديريت دانـش  استراتژ«عبارتي  يا به،فااطالعات و مديريت دانش در تحقق اهد   
 آوري فـن  هـاي دانـشي و   طرح،تا براساس آن کنند  اجرا   مشخص تدوين و   طور دقيق و  را به 

 سـايت  ،هاي موفق نفتي در ايـن مـورد    يكي از سايت  .(مسير مناسب يابند    جهت و  ،اطالعات
 يك ي با ارايه،هم مديريت دانش  خدمات و  ي است كه هم در ارايه     »بي پي وشل  «شركت  
تـر مـوارد محـل اسـتناد       با ساختاري پيشرفته در بيش      و ؛تعاملي پويا و  روز،هب نسجم،سايت م 
  ).گيردميهاي تكنولوژيك قرار پيشرفت آمار مطالعات انرژي و ارقام و

هـدايتگر    وبـان پـشتي «دقت در تعيـين    عدم  ابهام و  ،هاموضوع مهم ديگر در شركت    
تعيـين دقيـق    .اسـت ) سـازمان از خـارج    وداخـل    (»مراكز مجازي مديريت دانش    ها و سايت

 واحـد  ،ريـزي تلفيقـي  برنامـه ،  از ميان واحدهايي چون روابط عمـومي       ،مدير يا هادي سايت   
هـاي مـديريتي يـا تاسـيس      مركز سـامانه  ، منابع انساني  يمديريت توسعه ،  اطالعات آوري  فن

امل موفقيت ايـن   يكي از عو؛خبره كاركنان دانشي و يك مركز مستقل همراه با اختيارات و    
 تـر بـيش  دامنگير ،آن كه ضعف در(روزرساني است هويژه در مديريت محتوا و ب     ها به سايت
رسـمي   تعيـين جايگـاه سـازماني و   بنـابراين  . )انـدازد ها را از كـار مـي  شود و آن  ها مي سايت

 در ١توانـد اي الزم مـي دانـشگران چندرشـته    با اختيـارات و   ،سايت سازمان  مديريت دانش و  
با توجه به تازگي  . ايفا كندايکنندهو تعيينها نقش اساسي   سرزندگي اين درگاه   چاالكي و 

 / سـيس مركـز  ات« پيـشنهاد  ،هـا هـاي شـركت   نيـز اهميـت سـايت      موضوع مـديريت دانـش و     
نظـر  تحـت  هـاي مختلـف و   در هـر شـركت بـا افـرادي از تخـصص       »مديريت جديـد دانـش    

 کـاهش مـانع از   تـري را دربـر خواهـد داشـت و    ش كـارايي بـي  ،مديريت ارشد به اين منظور   
زيـرا   قديمي واحدهاي برشمرده قبلي خواهد شـد  فعاليت نوين اين مركز به وظايف سنتي و       

                                                   
ان مثال، دو نفر از اعضاي گروه مديريت دانش شركت نفتي شلومبرژر داراي دكتراي كامپيوتر و فوق ليسانس عنو به 1.

هـستند و ايـن شـركت را بـه يكـي از سـرامدان مـديريت دانـش و محتـوا در ميـان           ) ريد اسميت و آدام فرگهر   (فلسفه  
  .اندهاي نفتي باالدستي تبديل كرده شركت
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تكنولـوژي مـديريت   (افـزار و وب  اين مركز نه بايد صرفا به محل تمركز متخصصان سـخت  
هــاي سيــستمنـه صــرفا جايگــاه كارشناسـان اطالعــات مــديريت يـا      تبــديل شــود و،)دانـش 
تمـام    شناخت دقيق شركت و يباشد بلكه بايد به پشتوانه    ) يند مديريت دانش  آفر( اطالعاتي
 نـشر دانـش را در داخـل و از خـارج سـازمان بـا ابزارهـا و         توليـد و   ي زمينه ،هاي آن فعاليت
هـدايت   بارگـذاري محتواهـاي نـو و    تهيـه و   هـاي دانـشي،   از جملـه بانـك    (هاي نوين   روش

عبـارتي بتوانـد سـه محـور     بـه   فراهم آورد تا)(communities of practiceمل اجتماعات ع
کنـد   را براي يك مديريت دانش كارآمد در هم تلفيـق  »يندآفر تكنولوژي و فرهنگ،«مهم  
  .كار گيرده ب و

- مجازي و ارايـه ي حوزهيشدن امور و فراگيري گسترده   جديد جهاني  اندازچشمبا  
 اصـلي هـر   يها به آينـه و تـابلو      محتواي آن  ها و هاي شركت  خدمات الكترونيك، سايت   ي

 معيارهـاي مهـم در ارزيـابي مـشتريان آن در     يد و ازجملـه نشو تبديل مي ،شركت در جهان  
  .دنگيرجهان  قرار مي

هاي ملـي نفـت   نيز شركت هاي نفتي جهاني و آدرس شركت  بر روي كليك  يک  با  
تـوان  مـي ، )انـد پرسـرعتي را طراحـي كـرده    پرمحتـوا و   هاي جـذاب،  كه سايت (سطح ما   هم

- عالوه؛دريافت كه اگر صنعت نفت كشورمان بخواهد در اين دنيا پيشرو و زنده باقي بماند  
 ي مجـازي ارايـه   ينيـز حـوزه    بر ارتقاي عملكرد دروني بايد به موضـوع مـديريت دانـش و            

 خـود  يفاصله ودهد  ب نسبت به وضع كنوني      تري و شايسته  تر اهميت بيش  ،دانش خدمات و 
  .تر كندروز كمرا با وضع مطلوب روزبه
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