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تهيه و تنظيم: سعيد شهبازمرادي  منابع انساني شركت ملي نفت ايران

رويكرد استراتژيك به مديريت منابع انساني
 در صنعت نفت 

برنامه ری��زي  مقول��ه  تش��ریح  به منظ��ور 
اس��تراتژیک در منابع انساني در صنعت نفت 
و گاز، ابت��دا الزم اس��ت تعری��ف س��اده اي 
مفه��وم  داد.  ارائ��ه  برنامه ری��زي  مقول��ه  از 
برنامه ریزي، تعیی��ن اولویت ها و تعیین زمان 

اجرایي آن هاست. 
این مفه��وم، بع��د از جن��گ جهاني دوم 
اهمیت بیش��تري یافت، زیرا کشورهایي که 
تا پیش از این درگی��ر جنگ بودند، دغدغه 
س��ازندگی یافتن��د. ای��ن کش��ورها به رغ��م 
هم��کاري با یکدیگر، رقی��ب نیز بودند. لذا، 
اینکه چه کسي در ابتدا اولویت ها و زمان را 
تعیین کند، به نوعي به یک مقوله رقابتي بدل 

شد.
جری��ان دیگ��ر، انفج��ار جمعی��ت جنگ 
جهاني بود که در پی آن، افرادی در دهه های 
1940 و 1950 ب��ه دنیا آمدند تا نیروي کارِي 
از دس��ت رفته را جبران کنند. وقتي این نسل 
به 10 تا 30 س��الگي رس��ید، اهمی��ت مقوله 

برنامه ریزي به  منظور دس��تیابي به اولویت ها و 
زمانبندي هاي این نس��ل خود را بیش از پیش 
نش��ان داد. در این زمان بود که چهار الگوي 
 Master برنامه ریزي پدیدار ش��دند؛ الگوي
Planning ی��ا برنامه ریزي جامع یکي از این 

الگوه��ا بود. بر اس��اس این ن��گاه، هر مقوله  
ی��ا هر آنچه به آن فکر مي کنی��م، باید برنامه 

داشته باشد.
دومین الگو، الگوي برنامه ریزي بلندمدت 
ب��ود. با توج��ه به اینک��ه در آن زم��ان هنوز 
الگوه��اي محیط��ي باثبات بودن��د، الگویي 
به ن��ام Long-term planning یا برنامه ریزي 
بلندمدت مطرح شد که بیان مي داشت براي 

دهه بعدمان نیز  باید برنامه داشته باشیم. 
در این میان، جریان سومي نیز به  نام جریان 
برنامه ری��زي پویا پا به عرصه گذاش��ت و در 
ایران، ن��ام "برنامه غلطان" به خود گرفت که 
معادل مفهوم Rolling Plan اس��ت. براساس 
این الگو، در آخر هر دوره برنامه ریزي شده، 

عملکرد آن دوره مورد بررس��ي واقع مي شد 
و براس��اس آن، اه��داف دوره بع��د ش��کل 

می گرفت.
الگوي چهارِم برنامه نیز که اواخر دهه 70 
و اوایل دهه 80 میالدي مطرح ش��د، به عنوان 
 Robust Plan ی��ا  برنامه هاي خدش��ه ناپذیر 
شناخته مي ش��ود که مفهوم تحقق برنامه های 
بس��یار درازمدت را پوش��ش می دهد؛ مانند 
اس��تقرار یک نظام فرهنگي ی��ا تغییر الگوي 

جمعیتي.
در ص��ورت ترکیب چه��ار الگوي مطرح 
ش��ده، ب��ه آلی��اژي مي رس��یم ک��ه به عنوان 
اس��ت.  مط��رح  اس��تراتژیک  برنامه ری��زي 
برنامه ریزی  برنامه ریزي اس��تراتژیک ی��ک 
همچنی��ن  و  جام��ع  غلط��ان،  بلندم��دت، 
خدشه ناپذیر است که از سال 1970 تا 1980 

به دنیاي مدیریت وارد شد. 
ش��رکت هاي نفت��ي مل��ي و بین المللي از 
س��ال 1970تا 1980 به دنبال الگوهایي بودند 
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ت��ا بتوانند خودش��ان را با محی��ط وفق دهند 
و درص��ورت ام��کان، تالطم ه��اي محیطي 
را پیش بین��ي کنن��د. ب��راي مث��ال، پیش بیني 
لشکرکش��ي عراق به کویت در س��ال 1990 
بسیار دش��وار بود که بحران س��وم انرژي یا 

جنگ نفت را به دنبال داشت.
تنها مقوله اي که مي تواند موارد یاد ش��ده 
را ب��ه نوعي پوش��ش ده��د، ب��ه برنامه ریزي 
استراتژیک بازمي گردد، چراکه استراتژی ها 
همان راه ماندگاري در محیط اس��ت که در 

سایه پیش بیني آینده محقق می شود.
با توجه به اهمیت صنعت نفت و وابستگي 
آن ب��ه اقتصاِد سیاس��ي و دیپلماس��ي که نیاز 
ب��ه پیش بین��ي را ض��روری مي س��ازد و در 
درحال حاضر  می گنجد،  استراتژی ها  تدوین 
کمتر ش��رکت نفتي پیدا مي شود که الگوي 
برنامه ریزي پیش تدبیرانه اي براي اس��تراتژي 

نداشته باشد. 
شایان ذکر است که این تدبیر و پیش بیني 
آینده در مدیریت استراتژیک تقریباً خود را 
در سه گام اصلي خالصه مي کند: برنامه ریزي 
اس��تراتژیک، اجراي اس��تراتژي ها و کنترل 
تحقق استراتژي ها. البته آن چیزي که از این 
طوف��ان و تالطم ها به کش��ور م��ا وزیده تنها 
برنامه ریزي اس��تراتژیک است.  یک نس��یم 
نباید از نظر دور داشت که در کشور ما صرفاً 
داشتن یک برنامه از اصالت برخوردار است، 
درصورتي که آنچه باید از اهمیت بیش��تري 
برخوردار باش��د آن اس��ت که این برنامه تا 
چ��ه میزان اجرایي مي ش��ود و ما را به هدف 

می رساند.
بر اس��اس یک تحقیق  انجام شده در سال 
1990، بالغ بر 600 سازماِن داراي برنامه ریزي 
استراتژیک در دنیا بررس��ي شدند. براساس 
این تحقیق مش��خص ش��د ک��ه بال��غ بر 97 
درصد،vision  و عناصر راهبردي را ترس��یم 

کرده اند. از این میزان تقریباً 80 درصدش��ان 
توانس��ته بودند چش��م انداز را ب��ه برنامه هاي 

شفاف استراتژي تبدیل کنند.
50 درصد از این س��ازمان ها توانسته بودند 
برنامه هاي خود را به اجرا برس��انند و تنها 33 
درصد آن ها از برنامه هاي خودشان موفقیت 
معناداري کس��ب کرده بودند. علت این امر 
نیز آن بوده که برنام��ه در یک دوره تدوین 
شده، درحالي که اجرا براي یک دوره دیگر 

باقي مانده است. 
ش��دن  منس��وخ  و  مدیری��ت  ثب��ات 
پیش بیني های��ي ک��ه در یک ب��ازه بلندمدت 
ایجاد شده، باعث مي شود بیشتر از یک سوم 

از برنامه ریزي ها منجر به نتیجه نشود.
ب��ا توجه به ای��ن حقیقت ک��ه تنها چیزي 
ک��ه در دنیا ثابت اس��ت، خوِد تغییر اس��ت، 
اثربخش��ی برنامه جاي تأم��ل دارد. برهمین 
اساس اس��ت که اکثر برنامه هاي استراتژیک 
 Master در صنعت نفت و گاز ایران به سمت
Planning ی��ا هم��ان برنامه ری��زي تلفیق��ي 

حرکت کرده است. 
دومی��ن نکته یا جریاني که در برنامه ریزي 

اس��تراتژیک در صنع��ت نف��ت و گاز به طور 
شفاف دیده نمي ش��ود، آن است که تاکنون 
از داش��تن دهان مصرف و تقاضا براي تولید 
نفت مطمئ��ن بودیم، ل��ذا به رغم تالطم هاي 
محیطي، اس��تخراج،  انتق��ال و پاالیش براي 

فروش ادامه داشت.
با این حال، اتفاقات چند س��ال اخیر نشان 
داد ک��ه لزوماً پیش بیني ه��اي ما دیگر محقق 
نمي ش��ود. اینکه آیا باید به خام فروشي ادامه 
داد یا خیر، مدت هاس��ت ذهن برنامه ریزان را 

مشغول کرده است. 
به همین دلیل، این صنعت براي ماندگاري 
خود نیازمند اس��ت تا در ای��ن محیط برنامه 
نیس��ت ج��ز  باش��د و آن، چی��زي  داش��ته 
برنامه ریزي استراتژیک. برنامه استراتژیک به 
نوعي معادل کلمه  ploy به معنی تدبیر است. 
به این مفهوم که باید مدبرانه راجع به چیزي 
فک��ر کنی��م که بقیه ب��ه آن فک��ر نمي کنند. 
برنامه ریزي استراتژیک باید حداقل در چهار 
حوزه کارس��ازي ش��ود. جریان تکنولوژي، 
مال��ي و تجهی��زات این حوزه ها را تش��کیل 
مي ده��د. البته رکن چهارم و مهم این جریان 
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نیز به جریان منابع انساني بازمي گردد.

ط�رح مفهوم مديريت اس�تراتژيك در حوزه 
منابع انساني

الگ��وي  تلفیق��ي،  برنامه ری��زي  الگ��وي 
تجهیزات م��دار و مالي م��دار اس��ت. به این 
مفهوم که مش��خص مي کند کدام پروژه چه 
میزان پ��ول و تجهیزات مي خواه��د. به زعم 
متخصصان فني در صنعت نفت و گاز، بحران 
آین��ده ما بح��ران منابع انس��اني اس��ت. البته 
 اینجانب این سخن را اینگونه اصالح مي کنم 
ک��ه بح��ران کنوني صنع��ت نف��ت، بحران 
شایس��تگي منابع انساني اس��ت. با این تفسیر 
مي توانیم به مدیریت اس��تراتژیک در حوزه 

منابع انساني برسیم. 
جالب اس��ت بدانید الگوي اس��تراتژیک 
اکثر ش��رکت هایي که تالش دارند تا ادبیات 
خصوصي س��ازي را پیاده کنند، یک الگوي 
خصولتي اس��ت. به این مفهوم که هنوز براي 
خصوصي ش��دن در گذار از مدیریت دولتي 

ماند ه اند.
اکثر مدیران��ي که از بخ��ش دولتي فارغ 
مي ش��وند و به بخش خصوص��ي مي پیوندند 
نی��ز هم��ان اف��کار را پی��اده مي کنن��د، لذا 
چن��د هلدین��گ بزرگي که دنب��ال مدیریت 
منابع انس��اني ب��ا طعم اس��تراتژیک رفتند، با 
بهره گیري از الگوي برنامه ریزي دولتي بوده 
اس��ت. در صورتي که بخواهید مدیریت منابع 
انساني اس��تراتژیک را پیاده سازي  کنید، سه 

گزینه روبه روي شما قرار مي گیرد:
الگوي نخس��ت الگوي عقالیي است که 
در صنعت نفت و گاز قابل اس��تفاده اس��ت. 
براس��اس این الگ��و تمام ارکان جهت س��از 
س��ازمان باید از باال به ص��ورت دقیق تعیین و 
به سمت پایین خرد شود. در الگوي عقالیي 

نمي توانی��د چش��م انداز،  مأموریت و هدف 
نداشته باشید.

الگ��وي دوم در مدیری��ت منابع انس��اني 
استراتژیک، الگوي طبیعي نام دارد که مثال 
آن، الگوي اش��تغال زایي است. بر مبناي این 

الگو، باید ارکان جهت ساز را رها کرد. 
الگوي س��وم، ب��ه الگ��وي نق��اط مرجع 
اس��تراتژیک ش��هرت دارد. براس��اس ای��ن 
الگو، سازمان شما ماتریس��ي از جریان هایي 
اس��ت ک��ه همدیگ��ر را مالق��ات مي کنند. 
البته در تقاطعش الزم اس��ت محیط، منابع و 

گونه گوني نیروي انساني دیده شود.
بر اس��اس این الگو، چهار دسته استراتژي 
باید ب��راي چهار تیِپ نیروي انس��اني وجود 
داش��ته باشد. جالب اس��ت بدانید در صنعت 
نف��ت و گاز این چهار تیپ کامال ًقابل لمس 

است. 
حال این پرس��ش مطرح مي ش��ود که این 
چه��ار تیپ نی��رو چگونه به دس��ت مي آید؟ 
تخصصي اس��ت یا تکراري؟ آی��ا تأمین این 
نیروي انساني به سادگي از داخل، قابل انجام 

است؟
پاس��خگویي به هر یک از این پرس��ش ها، 
4 دس��ته نیرو براي ش��ما احص��ا مي کند که 
تش��کیل دهنده 4 نوع استراتژي است. گفتني 
اس��ت ک��ه در صنعت نف��ت یک دس��ته از 
فعالیت ه��ا ماهی��ت کاري تک��راري دارند، 
لذا تأمین نیروهاي این دس��ته از فعالیت ها از 
ب��ازار بیرون )خدمات پیمان��کاري( به راحتي 
قابل انجام اس��ت. ب��ا افرادي که این دس��ته 
از فعالیت ه��ا را ب��ه انج��ام مي رس��انند ب��ا 

استراتژي هاي ثانویه برخورد مي شود. 
حیط��ه دوم، کاره��اي تکراري را ش��امل 
مي ش��ود که به راحتي تأمی��ن نیروهاي آن از 
بی��رون ش��رکت امکان پذیر نیس��ت. اهمیت 

امنی��ت اطالعات، ماهیت نظم��ي که باید در 
سازمان رعایت شود و رابطه اي که آن فرد با 
سایرکارکنان دارد، مانع از تأمین این نیروها 
از خارج از مجموعه مي شود. برهمین اساس، 
حیطه دوِم نیروها شناس��ایي مي شوند که باید 

با آن ها با استراتژي پدرانه برخورد کرد. 
در ای��ن می��ان، ی��ک س��ري فعالیت هایي 
نیز وج��ود دارد که ماهی��ت آنها تخصصي، 
ولي گران اس��ت، لذا تأمین ای��ن نیروها در 
کش��ور به راحت��ي انج��ام نمي گی��رد و بهتر 
اس��ت این نیروه��ا از بی��رون تأمین ش��وند. 
ب��راي مثال، مي توان به خدم��ات کامپیوتري 
طراح��ي  مش��اوره اي،  خدم��ات  ی��ا   ITو
مخازن و پاالیش��گاه ها اشاره داشت. الگوي 
استراتژي س��وم براي تیپ این دسته از افراد، 
استراتژي پیمانکارانه است. الگوي استراتژي 
شرکت هایي مانند تأسیسات  دریایي و اُویِک 

نیز از این الگو تبعیت مي کند.
چهارمین دس��ته از اف��راد در این حوزه نیز 
ب��ا وجود آنک��ه کار تخصص��ي دارند، ولي 
با توجه ب��ه امنیت اطالع��ات و حفظ دانش 
در س��ازمان، همچنین اهمیت ذخیره س��ازي 
اطالعات در داخل سازمان ایجاب مي کند- 
ای��ن اف��راد ب��ه ارزش زای��ي قابل توجه- در 
داخ��ل مجموعه فعالیت کنند. این دس��ته از 
افراد نیازمند اعمال اس��تراتژي چهارم، یعني 

استراتژي متعهدانه هستند.
به موارد یاد ش��ده، مدیریت اس��تراتژیک 
منابع انس��اني اتالق مي ش��ود وگرن��ه، پیاده 
کردن ابعاد swop با طعم انس��اني، مدیریت 
اس��تراتژیک منابع انساني به حساب نمي آید. 
برهمین اساس این اجبار وجود دارد که نظام 
جذب ، نگهداش��ت، به کارگیري و توس��عه ، 
آموزش و جانش��ین پروري براي چهار دسته 

افراد یاد شده، متفاوت باشد. 


