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ضرورت ارتقاء بهره وري در شركت ملي نفت ايران

وجه بارز وجود انسان اينست كه فعاليت هاي 
ارادي را با نمونه گيري، طراحي و ابداع الگوهايي 
بــراي حصول اهداف مشــخصي انجام مي دهد. 
اين اهداف به منظور دست يابي به مطلوبيت هايي 
اســت كه نيازهاي مادي و معنوي او را برآورده 
مي ســازد و زندگي بهتر و متعالي تــري براي او 
فراهم مي كند. "بهره وري" هم يك مفهوم است 
و هم معيار ارزيابي عملكرد نظام ها با نســبتي از 
مطلوبيت هاي حاصل يا ســتانده ها در برابر آنچه 
كه براي به دست آوردن آن صرف مي شود. اين 
مفهوم در قرن حاضر براي ارزيابي عوامل توليد 
(كار، ســرمايه، مواد و انــرژي) در اقتصاد به كار 
گرفته شــده و در دهه هاي اخير در كشــورهاي 
مختلــف، حركــت براي ارتقــاء ايــن مفهوم با 
جنبش بهره وري مطــرح گرديده و فعاليت هاي 
گسترده اي به وسيله ســازمان هاي بهره وري ملي 
و منطقه اي انجام شــده اســت. بهــره وري يك 
نگرش، شــيوه، منش فكري و ديدگاه است كه 
ســعي مي كند به طور پيوسته و مســتمرآنچه را 
كه بوده و هســت بهبود بخشــد. متخصصان بر 
ايــن عقيده اند كه بهر ه وري پديده اي چند بعدي 
بوده و به معناي استفاده مؤثر و مفيد از تمام منابع 
از جمله نيروي انســاني، ســرمايه، مواد مصرفي، 
انرژي، زمان، اطالعات و غيره مي باشــد. ضمن 
اينكــه بايد توجه داشــت كه بهــره وري تنها بر 
كميت متمركز نبوده و مقوله كيفيت را نيز حائز 
اهميت مي داند. از آنجا كه براي ارتقاء كيفيت، 
بايد وجوه اجتماعي، رواني و اقتصادي متعددي 
مورد توجه قرار گيرد، مسائلي مثل كيفيت محيط 
كار، رضايت شغلي و غيره نيز در اين حيطه مهم 

تلقي مي شوند.
امروزه اهميــت و ارزش بهره وري به حدي 
اســت كه اين مفهوم را به عنــوان يك فرهنگ، 
بــا ارزش هــا و بينش هاي خاص خــود جلوه گر 
ساخته است. در حال حاضر بسياري از كشورها 
سرمايه گذاري هاي زيادي جهت بهبود و ارتقاء 
بهره وري در سطح ملي، بخشي، منطقه اي و حتي 
واحدهاي كوچك انجــام داده اند. در اكثر اين 

كشــورها، سازمان يا مراكز ملي بهره وري وجود 
دارد كه مســئوليت تحقيق و توســعه بهره وري، 
مشــاوره و به طــور خالصــه ترويــج فرهنــگ 
بهــره وري بين تمامي اقشــار جامعــه را بر عهده 
دارد. در حــال حاضر فعاليت هاي ســازمان يافته 
و سيســتماتيك براي ارتقاء بهــره وري از طريق 
استقرار نظام مديريت بهره وري آغاز شده است. 
در واقع مديريت بهره وري يك فرآيند مداوم و 
مستمر است كه شامل چهار مرحله اندازه گيري، 

ارزيابي يا تحليل، برنامه ريزي و بهبود مي باشد.
در ادبيات بهره وري، عوامل مؤثر بر بهره وري 
يك ســازمان از ديدگاه هاي مختلف تعريف و 
دســته بندي شده اســت. برخي از صاحب نظران 
با نگاه درون ســازماني و برون ســازماني به تعيين 
عوامــل مؤثر بر بهــره وري پرداخته انــد. عوامل 
برون سازماني تحت اختيار افراد و مديران درون 
ســازمان نيســتند ولي عوامل درونــي در حيطه 
اختيارات افراد و مديران ســازمان قرار داشته و با 
تعمق و مديريت صحيــح مي توانند از بهره وري 

كافي برخوردار باشند.
پايين بودن ســطح بهــره وري در بخش هاي 
مختلف يكي از مشكالت مهم پيش روي كشور 
اســت. با عنايت به اين موضــوع، در برنامه هاي 
توســعه بر افزايش بهــره وري به عنــوان يكي از 
عوامــل مهــم در ايجاد رشــد اقتصــادي تأكيد 
گرديده اســت. به گونه اي كــه در برنامه چهارم 
و پنجم توســعه تأكيد شده كه يك سوم از رشد 
اقتصادي مورد نظر اين برنامه ها منوط به افزايش 
بهره وري اســت. با توجه بــه اهميت بهره وري و 
تكليفي كه برنامه چهارم و پنجم توســعه در اين 
زمينه تعيين كرده و بــا عنايت به اهميت صنعت 
نفت ايران در تحقق رشد اقتصادي كشور، لزوم 
پياده سازي كامل مديريت بهره وري در شركت 
نفت از جمله ضرورت هاي غيرقابل انكار خواهد 

بود.
در هميــن راســتا در گام نخســت، برآورد 
بهره وري و تخمين عوامل مختلف مؤثر بر آن از 
اهميت ويژه اي برخوردار است. هم چنين اقدامات 

مهم و قابل توجهي وجود دارند كه با در اولويت 
قرار دادن آنها مي توان سطح بهره وري موجود را 
به ميزان قابل توجهي افزايــش داد. برخي از اين 
اقدامات عبارتند از: استفاده و به كارگيري مؤثرتر 
فن آوري اطالعات، جلوگيري از سوزانده شدن 
گازهــاي همراه، بهبــود شــيوه هاي مديريت و 
روش هاي انجام كار، تحــول در مديريت منابع 
انساني، افزايش ضريب بازيافت از مخازن نفت و 
گاز، كاهش انرژي مصرفي واحدهاي عملياتي، 
كاهــش زمــان و هزينه انجــام پروژه هــا، بهبود 

كيفيت اجراي پروژه ها و ...
نكتــه مهم اينكه براي اين منظور بســترهاي 
قانوني مناسبي نظير قانون اصالح الگوي مصرف، 
قانون هدف مندي يارانه ها و سياست هاي اجرايي 
اصل44 قانون اساسي موجود است كه در همين 
خصــوص مي تــوان از توان مندي هــاي بخــش 
خصوصي نيز اســتفاده مناسبي كرد. در حقيقت 
بخش خصوصي داخلي در بســياري از زمينه ها 
پيشرفت قابل توجهي داشته كه مي توان با هدايت 
و نظارت صحيــح، از توان مندي هاي اين بخش 
نيز براي ارتقاء بهره وري در صنعت نفت استفاده 

كرد.
خوشبختانه در راستاي افزايش بهره وري در 
شــركت ملي نفت ايران اقدامات بســيار مناسبي 
در حــال انجــام اســت. به عنــوان نمونه جهت 
جمع آوري گازهــاي همراه، تعداد 22 پروژه در 
مناطق عملياتي دريا و خشــكي تعريف شده كه 
در حال حاضر از پيشرفت مناسبي برخوردار بوده 
و اميد است تا پايان برنامه پنجم توسعه، 90 درصد 
گازهاي همراه نفت در سطح كشور جمع آوري 
شود. هم چنين طرح هاي احداث واحدهاي گاز 
و گازمايع (NGL) در دســتور كار اســت كه از 
آن طريق گاز و مايعــات همراه نفت در مراحل 
مختلف از نفت خام جدا شده و گاز سبك جهت 
تزريق به ميادين نفتي و مايعات همراه نيز به عنوان 
خوارك واحدهاي پتروشيمي اختصاص خواهد 

يافت.
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