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سخن نخست

صنعت نفت يك صنعت بين المللي اســت و 
در صحنه معادالت جهاني به صورت پيوســته در 
معرض تأثيرپذيري از رويدادها، تصميم ها و حتي 
شايعات سياسي، اقتصادي و اجتماعي است. ظهور 
و بروز اين ويژگي جهان شمول براي صنعت نفت 
كشــورمان به منفذي بــراي بزرگ نمايي برخي 
بدخواهي هــا و القائات از طرف دشــمنان قســم 
خورده انقالب اسالمي تبديل شده است. برخي از 
شركت هاي خارجي در سياست هاي خود همواره 
به نهادينه ساختن وابستگي صنعت نفت كشورهاي 
رو به توســعه به تكنولوژي و فناوري كشورهاي 
توسعه يافته مي انديشند. نگاهي به تجربه گذشته 
صنعت نفت كشور نشان مي دهد كه در هر مقطع 
كه بيشتر در معرض اين مشكالت و تحريم ها قرار 
گرفته ايم، انگيزه و برنامه جدي تري براي رهايي 
از وابستگي ها داشــته ايم و اوج اين روحيه را در 
مقطع دفاع مقدس از پرســنل صنعت نفت شاهد 

بوده ايم.
صنعــت نفــت جايــگاه ويــژه اي در اداره 
كشــور مان ايــران دارد و بايــد شــرايطي فراهم 
شــود كه كمترين آســيب پذيري را از تغييرات 
و تحوالت بيروني داشــته باشــد. به گونه اي كه 
هيــچ گاه فعاليت هاي جــاري و توســعه اي اين 
صنعت دچار خدشه نشود. از سويي به دليل اين كه 
موضوع ثــروت و منابع انســاني در زمره عوامل 
بنيادين شــكل دهنده به روند توسعه فعاليت هاي 
صنعت محسوب مي شود، برنامه ريزي براي منابع 

انساني تأثيرى غير قابل انكار بر جايگاه و اهميت 
اين صنعت در كشور دارد. 

صنعت نفت محور توســعه كشور است و تا 
ساليان دراز اهميت وجايگاه برتر خود را خواهد 
داشــت. تــداوم و اســتمرار فعاليت هــا در گرو 
پويايي منابع انساني و هم راستايي آن با تحوالت 
ملي،  منطقه اي و جهانــي و تالش براي تجهيز به 
فناوري ها و استراتژي هاي نوين است. زمينه سازي 
براي جريان اطالعات علمي و فناوري، تسريع در 
به كارگيري آن ها توسط متخصصين اين صنعت 
يك اقــدام مســتمر و راهبرد كليدي بــراي اين 

صنعت است.

ضرورت و اهميت توانمندسازي نيروي انساني 
ديگــر  امــروزي،  ســازمان هاي  ثــروت 
ســرمايه هاي فيزيكي و تكنولوژي نيســت؛ بلكه 
شالوده ثروت هر سازمان را كاركنان ماهر، دانش 
آموخته و داراي انگيزه تشكيل مي دهند. واقعيت ها 
نشــان داده است كه منشأ اصلي برتري رقابتي در 
جهان آينده تكنولوژي جديد نيست؛ بلكه ابتكار 
عمل،  خالقيت، تعهد،  جلب حمايت و مشاركت 
كاركناني است كه  در سايه توانمندسازي راهبري 

مدل توسعه مطلوب خويش را پي مي گيرند.

سرمايه گذاري پرسود 
نقش نيروي انســاني به عنوان ركن اساســي 
تحقق اهداف توســعه اي و تأميــن مزيت رقابتي 

سازمان ها،  نقشــي حائز اهميت اســت. انسان به 
عنوان عامل تصميم گيــري و با اتخاذ روش هاي 
مناســب بهره بــرداري از تكنولــوژي و ديگــر 
عوامــل مؤثر در توســعه همه جانبه،  بــه ويژه در 
شرايط گســترش پرشتاب مرزهاي دانايي،  نقشي 

تعيين كننده ايفا مي كند. 
ايفاي مؤثر چنين نقشي مستلزم دقت و اهتمام 
تــوأم با تأمــل و بهره گيــري از روش هاي علمي 
ســازمان ها،  در گزينش و جذب نيروهاســت و 
با اين كار در بســياري از هزينه هاي نگهداشــت 
و توســعه منابع انســاني صرفه جويي مي شود. در 
اين صورت ســازمان الزامي بــه جبران زيان هاي 
ناشــي از نقص نظام جذب خود نخواهد داشت. 
بديهي اســت كه تنوع تخصص هــا و واگذاري 
برخى از وظايف سازماني نيز با توسل به نيروهاي 
پيمانكاري و تأمين بخشــي از نيروهاي خارج از 

سازمان اجتناب ناپذير شده است.

رشد افراد توانمند و متخصص و متعهد 
به طور حتم اجرايي شدن بحث استراتژيك 
تغيير در سياست هاي گذشتة مديريت منابع انساني 
به شرحي كه گذشت،  در ميان مدت و بلند مدت  
آثار و بركات بســياري بــراي صنعت نفت و در 
نهايت براي كشور و نظام حاصل خواهد كرد. از 
مهم ترين اين آثار مي توان به رشد افراد توانمند و 
متخصص و متعهد در فاصله هاي زماني كوتاه تر 

از معمول اشاره كرد .

نيروي انساني،  رشد،  بالندگي و پويايينيروي انساني،  رشد،  بالندگي و پويايي
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امكان اعتماد كامل و تفويض اختيار براي 
تصميم گيري قاطع

با عملياتي شدن ســه وجه تغيير، يعني تغيير 
در ســاختارها،  قوانين و مقررات سازماني،  تغيير 
در نگرش ها و فرهنگ ســازمان و همچنين تغيير 
در منابع انساني و مديران و همچنين ايجاد بانك 
اطالعات مديران،  افراد توانمند با درصد خطاهاي 
بســيار كم شناسايي مي شــوند كه نتيجه حضور 
اين افراد در ســمت هاي مديريتي،  انجام درست 
فعاليت هــا با هزينه كم تر و بازدهى باالتر اســت. 
در اين صــورت از مهم تريــن آثاري كــه اتفاق 
مي افتــد امــكان اعتماد كامــل و تفويض اختيار 
براي تصميم گيري مديران كه از ســال هاي دور 
يكي از جدي ترين آفت هاي سيســتم هاي اداري 
بروكراتيك  بوده اســت،  تا حد مطلوبي كاهش 

خواهد يافت.

رفع كامل فسادهاي احتمالي 
فعاليت هاى صنعت نفت عموماً محل گردش 
مالي سنگين و قراردادهاي متعدد بوده و چنانچه 
تصميم سازان اين عرصه خداي ناكرده از ايمان و 
پاك دستي ضعيف برخوردار بوده و يا از ضعف 
و ناتوانــي كارشناســي در مذاكــرات برخوردار 
باشند زمينه بروز فساد مهيا مي شود. اگرچه عموم 
پرسنل خدوم صنعت نفت ملبس به لباس تذهيب 
و اخالق هســتند، اما پياده سازي برنامه ريزي شده 
و بدون خطاي راهبردهاي مديريت منابع انساني، 
زمينه هاي بروز فســاد مالي را به طور چشمگيري 

كاهش خواهد داد.

افزايش بهره وري 
اتخاذ تصميمات در يك چرخة داراي برنامه 
و نقــش نيروهاي تخصصــي و كارآمد به عنوان 
عناصــر اصلي راهبر اين سيســتم منجر به ارتقاي 

راندمان عملكردها خواهد شد.

استمرار روحيه خودكفايي،  رشد و بالندگي 
پويايــي صنعت نفــت در نوســانات فضاي 
كســب و كار جهاني مســتلزم پويايي و تحرك 

عوامل توليد و در رأس آن منابع انساني است.
استمرار روحيه خودكفايي،  رشد و بالندگي 
براي صنعت نفت كشورمان كه دائماً در معرض 
تهديدات است، يك ضرورت انكارناپذير است 
كه از ثمرات پياده ســازي سيستم مديريت منابع 

انساني سازگار با صنعت نفت كشور است.

عدالت محوري بر مبناي شايسته ساالري 
عدالت محوري در نظام اســالمي از اهداف 
غايي و اصلي اســت. عدالت محوري در سيستم 
منابــع انســاني آميــزه اي از شايسته ســاالري و 
تعهدگرايي اســت كه خود از نتايج ايجاد تحول 
در حوزه منابع انســاني و عملياتي شدن سه وجه 
تغيير كه حاصل از سيســتم مديريت انساني نوين 

نفت است.

حاصل كالم
انسان به عنوان ركن اساسي توسعه سازماني، 
 در قالــب فعاليت هاي گروهي و ســازماني خود 
ايفاگر نقشي مهم و پراهميت است. امروزه رشد 

و توســعه سازمان ها در گرو به كارگيري درست 
منابع انســاني است. نظريه پردازان علم مديريت با 
شــناخت انســان به عنوان يك عنصر پيچيده در 
سازمان،  عامل انساني را به عنوان مهم ترين عنصر 
براي حفظ موجوديت و بقاي سازمان ها مي دانند 
و توجــه روزافزوني بــه منابع انســاني،  به عنوان 
يك ابزار نيرومند در تغيير و تحوالت ســازماني 

ذكركرده اند.
توانمندسازي منابع انســاني،  ابزاري است 
بسيار كارآمد بر پايه نگرش تحول ساز مديريت. 
به گونه اي كه بــا به كارگيري آن،  ســازمان ها 
مي توانند گام هاي بسيار بلند و سريعي در مسير 
توسعه و رشد بردارند. از آنجا كه انسان محور 
تحوالت سازماني است،  براي دستيابي به تراز 
بالندگي قابل قبول سازماني بايد به ارتقاء تراز 
منابع انســاني پرداخت و آن ها را از درون رشد 
داد كــه اين مهــم از راه اجــراي راه كارهايي 
مانند:  ارتقاي سيســتم شايسته ساالري،  سيستم 
توسعه شغلي، سيستم غني سازي شغلي،  سيستم 
مشــاركت،  سيستم توانبخشــي نيروي انساني، 
 سيستم عقالنيت رفتاري و ايجاد ذهنيت فلسفي 
 امكان پذير است. همچنين مشاركت كاركنان 
و توان بخشــيدن به آن ها،  از فنون جديد براي 
آزادســازي استعداد و توان انســان در سازمان 
اســت كه شــامل چهار جزء كليدي شــامل: 
قــدرت،  اطالعات،  دانش و مهــارت و پاداش 

است.
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