گزارش

رويكرد استراتژيک به مديريت منابع انساني
در صنعت نفت
تهیه و تنظیم :سعيد شهبازمرادي

منابع انساني شركت ملي نفت ايران

بهمنظ��ور تش��ريح مقول��ه برنامهري��زي
اس��تراتژيك در منابع انساني در صنعت نفت
و گاز ،ابت��دا الزم اس��ت تعري��ف س��ادهاي
از مقول��ه برنامهري��زي ارائ��ه داد .مفه��وم
برنامهريزي ،تعيي��ن اولويتها و تعيين زمان
اجرايي آنهاست.
اين مفه��وم ،بع��د از جن��گ جهاني دوم
اهميت بيش��تري يافت ،زيرا کشورهايي که
تا پيش از اين درگي��ر جنگ بودند ،دغدغه
س��ازندگی يافتن��د .اي��ن كش��ورها بهرغ��م
هم��کاري با يكديگر ،رقي��ب نيز بودند .لذا،
اينكه چه کسي در ابتدا اولويتها و زمان را
تعيين كند ،به نوعي به يک مقوله رقابتي بدل
شد.
جري��ان ديگ��ر ،انفج��ار جمعي��ت جنگ
جهاني بود که در پی آن ،افرادی در دهههای
ِ
كاري
 1940و  1950ب��ه دنيا آمدند تا نيروي
از دس��ت رفته را جبران کنند .وقتي این نسل
به  10تا  30س��الگي رس��يد ،اهمي��ت مقوله

برنامهريزي بهمنظور دس��تيابي به اولويتها و
زمانبنديهاي اين نس��ل خود را بيش از پيش
نش��ان داد .در اين زمان بود كه چهار الگوي
برنامهريزي پدیدار ش��دند؛ الگوي Master
 Planningي��ا برنامهريزي جامع يكي از اين
الگوه��ا بود .بر اس��اس اين ن��گاه ،هر مقوله
ي��ا هر آنچه به آن فكر ميكني��م ،بايد برنامه
داشته باشد.
دومين الگو ،الگوي برنامهريزي بلندمدت
ب��ود .با توج��ه به اينك��ه در آن زم��ان هنوز
الگوه��اي محيط��ي باثبات بودن��د ،الگويي
بهن��ام  Long-term planningيا برنامهريزي
بلندمدت مطرح شد که بيان ميداشت براي
دهه بعدمان نيزبايد برنامه داشته باشيم.
در اين ميان ،جريان سومي نيز بهنام جريان
برنامهري��زي پويا پا به عرصه گذاش��ت و در
ايران ،ن��ام "برنامهغلطان" به خود گرفت كه
معادل مفهوم  Rolling Planاس��ت .براساس
اين الگو ،در آخر هر دوره برنامهريزي شده،
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عملكرد آن دوره مورد بررس��ي واقع ميشد
و براس��اس آن ،اه��داف دوره بع��د ش��کل
میگرفت.
الگوي چهار ِم برنامه نيز كه اواخر دهه 70
و اوايل دهه  80ميالدي مطرح ش��د ،بهعنوان
برنامههاي خدش��هناپذير ی��ا Robust Plan
شناخته ميش��ود که مفهوم تحقق برنامههای
بس��یار درازمدت را پوش��ش میدهد؛ مانند
اس��تقرار يک نظام فرهنگي ی��ا تغيير الگوي
جمعيتي.
در ص��ورت تركيب چه��ار الگوي مطرح
ش��ده ،ب��ه آلي��اژي ميرس��يم ك��ه بهعنوان
برنامهري��زي اس��تراتژيک مط��رح اس��ت.
برنامهريزي اس��تراتژيک ی��ک برنامه ریزی
بلندم��دت ،غلط��ان ،جام��ع و همچني��ن
خدشهناپذير است كه از سال  1970تا 1980
به دنياي مديريت وارد شد.
ش��رکتهاي نفت��ي مل��ي و بينالمللي از
س��ال 1970تا  1980به دنبال الگوهايي بودند
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ت��ا بتوانند خودش��ان را با محي��ط وفق دهند
و درص��ورت ام��كان ،تالطمه��اي محيطي
را پيشبين��ي کنن��د .ب��راي مث��ال ،پيشبيني
لشکرکش��ي عراق به کويت در س��ال 1990
بسیار دش��وار بود که بحران س��وم انرژي یا
جنگ نفت را بهدنبال داشت.
تنها مقولهاي که ميتواند موارد ياد ش��ده
را ب��ه نوعي پوش��ش ده��د ،ب��ه برنامهريزي
استراتژيک بازميگردد ،چراكه استراتژیها
همان راه ماندگاري در محيط اس��ت که در
سایه پيشبيني آينده محقق میشود.
با توجه به اهميت صنعت نفت و وابستگي
آن ب��ه اقتصا ِد سياس��ي و ديپلماس��ي كه نياز
ب��ه پيشبين��ي را ض��روری ميس��ازد و در
تدوین استراتژیها میگنجد ،درحالحاضر
كمتر ش��ركت نفتي پيدا ميشود كه الگوي
برنامهريزي پيشتدبيرانهاي براي اس��تراتژي
نداشته باشد.
شايان ذكر است كه اين تدبير و پيشبيني
آينده در مديريت استراتژيک تقريباً خود را
در سه گام اصلي خالصه ميكند :برنامهريزي
اس��تراتژيک ،اجراي اس��تراتژيها و کنترل
تحقق استراتژيها .البته آن چيزي که از اين
طوف��ان و تالطمها به کش��ور م��ا وزيده تنها
يک نس��يم برنامهريزي اس��تراتژيک است.
نبايد از نظر دور داشت كه در كشور ما صرفاً
داشتن يك برنامه از اصالت برخوردار است،
درصورتيكه آنچه بايد از اهميت بيش��تري
برخوردار باش��د آن اس��ت كه اين برنامه تا
چ��ه ميزان اجرايي ميش��ود و ما را به هدف
میرساند.
بر اس��اس يک تحقيق انجام شده در سال
 ،1990بالغ بر  600سازما ِن داراي برنامهريزي
استراتژيک در دنيا بررس��ي شدند .براساس
اين تحقيق مش��خص ش��د ك��ه بال��غ بر 97
درصد vision،و عناصر راهبردي را ترس��يم

کردهاند .از اين ميزان تقريباً  80درصدش��ان
توانس��ته بودند چش��مانداز را ب��ه برنامههاي
شفاف استراتژي تبديل کنند.
 50درصد از اين س��ازمانها توانسته بودند
برنامههاي خود را به اجرا برس��انند و تنها 33
درصد آنها از برنامههاي خودشان موفقيت
معناداري كس��ب كرده بودند .علت اين امر
نيز آن بوده كه برنام��ه در يک دوره تدوين
شده ،درحاليكه اجرا براي يک دوره ديگر
باقي مانده است.
ثب��ات مديري��ت و منس��وخ ش��دن
پيشبينيهاي��ي ک��ه در يک ب��ازه بلندمدت
ايجاد شده ،باعث ميشود بيشتر از يک سوم
از برنامهريزيها منجر به نتيجه نشود.
ب��ا توجه به ای��ن حقیقت ک��ه تنها چيزي
ک��ه در دنيا ثابت اس��ت ،خو ِد تغيير اس��ت،
اثربخش��ی برنامه جاي تأم��ل دارد .برهمين
اساس اس��ت كه اکثر برنامههاي استراتژيک
در صنعت نفتوگاز ايران به سمت Master
 Planningي��ا هم��ان برنامهري��زي تلفيق��ي
حركت كرده است.
دومي��ن نکته يا جرياني که در برنامهريزي

اس��تراتژيک در صنع��ت نف��توگاز بهطور
شفاف ديده نميش��ود ،آن است که تاكنون
از داش��تن دهان مصرف و تقاضا براي توليد
نفت مطمئ��ن بوديم ،ل��ذا بهرغم تالطمهاي
محيطي ،اس��تخراج  ،انتق��ال و پااليش براي
فروش ادامه داشت.
با اين حال ،اتفاقات چند س��ال اخير نشان
داد ک��ه لزوماً پيشبينيه��اي ما ديگر محقق
نميش��ود .اينكه آيا بايد به خامفروشي ادامه
داد يا خير ،مدتهاس��ت ذهن برنامهريزان را
مشغول کرده است.
به همين دليل ،اين صنعت براي ماندگاري
خود نيازمند اس��ت تا در اي��ن محيط برنامه
داش��ته باش��د و آن ،چي��زي نيس��ت ج��ز
برنامهريزي استراتژيک .برنامه استراتژيک به
نوعي معادل کلمه ployبه معنی تدبير است.
به اين مفهوم كه بايد مدبرانه راجع به چيزي
فک��ر کني��م كه بقيه ب��ه آن فک��ر نميکنند.
برنامهريزي استراتژيك بايد حداقل در چهار
حوزه کارس��ازي ش��ود .جريان تكنولوژي،
مال��ي و تجهي��زات اين حوزهها را تش��كيل
ميده��د .البته ركن چهارم و مهم اين جريان
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نيز به جريان منابع انساني بازميگردد.
ط�رح مفهوم مديريت اس�تراتژيک در حوزه
منابع انساني

الگ��وي برنامهري��زي تلفيق��ي ،الگ��وي
تجهيزاتم��دار و ماليم��دار اس��ت .به اين
مفهوم كه مش��خص ميكند کدام پروژه چه
ميزان پ��ول و تجهيزات ميخواه��د .بهزعم
متخصصان فني در صنعت نفتوگاز ،بحران
آين��ده ما بح��ران منابع انس��اني اس��ت .البته
اينجانب اين سخن را اينگونه اصالح ميکنم
ك��ه بح��ران كنوني صنع��ت نف��ت ،بحران
شايس��تگي منابع انساني اس��ت .با اين تفسير
ميتوانيم به مديريت اس��تراتژيک در حوزه
منابع انساني برسيم.
جالب اس��ت بدانيد الگوي اس��تراتژيك
اکثر ش��رکتهايي که تالش دارند تا ادبيات
خصوصيس��ازي را پياده کنند ،يک الگوي
خصولتي اس��ت .به اين مفهوم كه هنوز براي
خصوصي ش��دن در گذار از مديريت دولتي
ماندهاند.
اکثر مديران��ي که از بخ��ش دولتي فارغ
ميش��وند و به بخش خصوص��ي ميپيوندند
نی��ز هم��ان اف��کار را پي��اده ميکنن��د ،لذا
چن��د هلدين��گ بزرگي که دنب��ال مديريت
منابع انس��اني ب��ا طعم اس��تراتژيک رفتند ،با
بهرهگيري از الگوي برنامهريزي دولتي بوده
اس��ت .درصورتيكه بخواهيد مديريت منابع
انساني اس��تراتژيک را پيادهسازيكنيد ،سه
گزينه روبهروي شما قرار ميگيرد:
الگوي نخس��ت الگوي عقاليي است كه
در صنعت نفت و گاز قابل اس��تفاده اس��ت.
براس��اس اين الگ��و تمام ارکان جهتس��از
س��ازمان بايد از باال بهص��ورت دقيق تعيين و
به سمت پايين خرد شود .در الگوي عقاليي
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نميتواني��د چش��مانداز  ،مأموريت و هدف
نداشته باشيد.
الگ��وي دوم در مديري��ت منابع انس��اني
استراتژيک ،الگوي طبيعي نام دارد كه مثال
آن ،الگوي اش��تغالزايي است .بر مبناي اين
الگو ،بايد ارکان جهتساز را رها کرد.
الگوي س��وم ،ب��ه الگ��وي نق��اط مرجع
اس��تراتژيک ش��هرت دارد .براس��اس اي��ن
الگو ،سازمان شما ماتريس��ي از جريانهايي
اس��ت ک��ه همديگ��ر را مالق��ات ميکنند.
البته در تقاطعش الزم اس��ت محيط ،منابع و
گونهگوني نيروي انساني ديده شود.
بر اس��اس اين الگو ،چهار دسته استراتژي
بايد ب��راي چهار ِ
تيپ نيروي انس��اني وجود
داش��ته باشد .جالب اس��ت بدانيد در صنعت
نف��ت و گاز اين چهار تيپ کامال ًقابل لمس
است.
حال اين پرس��ش مطرح ميش��ود كه اين
چه��ار تيپ ني��رو چگونه بهدس��ت ميآيد؟
تخصصي اس��ت يا تکراري؟ آي��ا تأمين اين
نيروي انساني بهسادگي از داخل ،قابل انجام
است؟
پاس��خگويي به هريك از اين پرس��شها،
 4دس��ته نيرو براي ش��ما احص��ا ميکند که
تش��كيلدهنده  4نوع استراتژي است .گفتني
اس��ت ك��ه در صنعت نف��ت يك دس��ته از
فعاليته��ا ماهي��ت كاري تك��راري دارند،
لذا تأمين نيروهاي اين دس��ته از فعاليتها از
ب��ازار بيرون(خدمات پيمان��كاري) بهراحتي
قابل انجام اس��ت .ب��ا افرادي كه اين دس��ته
از فعاليته��ا را ب��ه انج��ام ميرس��انند ب��ا
استراتژيهاي ثانويه برخورد ميشود.
حيط��ه دوم ،کاره��اي تکراري را ش��امل
ميش��ود كه بهراحتي تأمي��ن نيروهاي آن از
بي��رون ش��ركت امکانپذير نيس��ت .اهميت

امني��ت اطالعات ،ماهيت نظم��ي که بايد در
سازمان رعايت شود و رابطهاي که آن فرد با
سايركاركنان دارد ،مانع از تأمين اين نيروها
از خارج از مجموعه ميشود .برهمين اساس،
حيطه دو ِم نيروها شناس��ايي ميشوند که بايد
با آنها با استراتژي پدرانه برخورد کرد.
در اي��ن مي��ان ،ي��ک س��ري فعاليتهايي
نيز وج��ود دارد که ماهي��ت آنها تخصصي،
ولي گران اس��ت ،لذا تأمين اي��ن نيروها در
کش��ور بهراحت��ي انج��ام نميگي��رد و بهتر
اس��ت اين نيروه��ا از بي��رون تأمين ش��وند.
ب��راي مثال ،ميتوان به خدم��ات کامپيوتري
و ITي��ا خدم��ات مش��اورهاي ،طراح��ي
مخازن و پااليش��گاهها اشاره داشت .الگوي
استراتژي س��وم براي تيپ اين دسته از افراد،
استراتژي پيمانکارانه است .الگوي استراتژي
شركتهايي مانند تأسيساتدريايي و اُوي ِك
نيز از اين الگو تبعيت ميكند.
چهارمين دس��ته از اف��راد در اين حوزه نيز
ب��ا وجود آنك��ه كار تخصص��ي دارند ،ولي
با توجه ب��ه امنيت اطالع��ات و حفظ دانش
در س��ازمان ،همچنين اهميت ذخيرهس��ازي
اطالعات در داخل سازمان ايجاب ميکند-
اي��ن اف��راد ب��ه ارزشزاي��ي قابلتوجه -در
داخ��ل مجموعه فعاليت كنند .اين دس��ته از
افراد نيازمند اعمال اس��تراتژي چهارم ،يعني
استراتژي متعهدانه هستند.
به موارد ياد ش��ده ،مديريت اس��تراتژيک
منابع انس��اني اتالق ميش��ود وگرن��ه ،پياده
کردن ابعاد  swopبا طعم انس��اني ،مديريت
اس��تراتژيک منابع انساني به حساب نميآيد.
برهمين اساس اين اجبار وجود دارد كه نظام
جذب ،نگهداش��ت ،بهکارگيري و توس��عه،
آموزش و جانش��ينپروري براي چهار دسته
افراد ياد شده ،متفاوت باشد.

