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سخن نخست

نيروي انساني؛ سرماية واقعي شركت ملي نفت ايران

بى ترديد در قرن حاضر منابع انســانى، مهم ترين 
عامل دســتيابى ملت ها و كشــورها به توســعه، رفاه 
اقتصادي و حتي فراتر از آن، به ســطح ثبات و اقتدار 
سياســي به شــمار مى رود. اين واقعيــت را نمي توان 
انكار كرد كه اگر كشوري قادر نباشد، نيروي انساني 
موردنياز حوزة توســعه و توليد خــود را از ميان افراد 
جامعه  اش تأمين كند، هرگز نمي تواند به منابع و ذخاير 
هرچند ارزشمند خود، اتكا و آنها را زمينه ساز قدرت 

منطقه اي و فرامنطقه اي خود نخواهد انگاشت.
برهمين اساس، به نيروي انساني يا به تعبيري ديگر 
به عامل«انســان در فرايند توسعة ملي» همواره به منزلة 
موتور محركة برنامه هاي استراتژيك نگريسته مي شود. 
در عصر كنونى نيز كه بشر به پيشرفت هايى فوق العاده 
در زمينــة علــوم و فنّاورى دســت يافته، به رغم نقش 
فنّاورى در تحقق توسعة اقتصادى و صنعتى، نه تنها از 
اهميت منابع انسانى كاسته نشده، بلكه توجه به موضوع 
منابع انســانى، به منزلة خالــق و بكارگيرندة فنّاورى، 

ضرورتى روزافزون يافته است.
مهم ترين ركــن هر جامعه اي را نيروى انســانى 
تشكيل مى دهد. درواقع نيروى انسانى مى تواند كشور 
را به سوى اهداف توسعه هدايت كند. استفادة صحيح 
از نيروى انسانى، به مثابه ارزشمندترين و بزرگ ترين 
ثــروت هر جامعــه، به منزلة موضوعــي حائز اهميت 

همواره مورد توجــه دولت ها بوده اســت؛ به عبارت 
ديگر مى توان گفت، انســان هم هدف توســعه و هم 
عامل آن محسوب مى شود و تحقق اهداف توسعه تا 
حد قابل توجهى به نحوة اداره و مديريت اين ثروت و 

منبع حياتى بستگى دارد.
اهميت توسعه و دستيابى به يك مجموعة نيروى 
انســانى كارآمد، به ويــژه در صنعت نفت كه به منزلة 
ركن اصلى اقتصاد كشورمان شناخته مي شود، مى تواند 
به پيشرفت همه جانبة آن بينجامد و بر همين مبنا اصالح 
بخش مهمى از اقتصاد كشورمان در گرو سازماندهى 
و استفادة بهينه از ظرفيت هاى نيروى انسانى شاغل در 

صنعت نفت است.
درواقع دســتيابى به نيــروي انســاني كارآمد با 
هزينــه  اي منطقــي، پرورش و توســعة اســتعدادها و 
مهارت  هــاي افــراد و درنهايــت حفــظ و نگهداري 
نيروهاي اليق و توســعة روابط مطلــوب بين آنان، به 
منزلة اهداف سه گانة توســعة منابع انسانى در صنعت 
نفت كشــورمان، مى تواند به شــكوفايى فنّاورى در 
صنايع نفت، گاز و به تبع آن افزايش تراز ايران در ابعاد 

سياسى و اقتصادى در عرصة جهانى بينجامد.
در اين ميان درايت و خالقيت مديران و نيز تأثير 
مديريت هاى سازمان در پرورش خالقيت كاركنان، به 
منزلة زمينه ساز رشد و بالندگى سازمان اهميت بااليى 

دارد. هدف در سازمان بايد پرورش انسان هايى باشد 
كه بتوانند با فكرى خّالق با مشكالت روبه رو شوند و 
آنها را حل و فصل كنند؛ چراكه يكى از رموز موفقيت 
در ســازمان ها به جريان انداختن جريان علم، دانش و 

تجربه در بين كاركنان است.
موضوع بــه جريان افتادن علم و دانش مســتلزم 
زمينه سازى و بسترســازى در بين نيروي انساني براي 
ايجاد گونــه اي از روابط فرهنگى اســت كه همگان 
در تالش براى رشددادن ديگرى باشند. ايجاد انگيزة 
كارى در ميــان كاركنــان، يكــى از پرمطالعه تريــن 

جنبه هاى مديريت است. 
باوجوداين سازمان ها هنوز نتوانسته اند تا الگوى 
مؤثرى بــراى ايجاد انگيــزة كارى در ميان كاركنان 
خود بيابند. صنعت نفت نيز از اين قاعدة كلى مستثنى 
نيســت؛ اگرچه در دو سال گذشــته تالش شده تا با 
راه اندازى طرحى همچون مديريت عملكرد در سطح 
شــركت ملى نفت ايران، خأل ناشــى از ارزشگذارى 
مؤثر كاركنان ســازمان تا حدود زيادى پر شــود، اما 
مسلم اســت، مديران نمى توانند كارمندان خود را به 
انگيزه داربــودن در كارها وادار كننــد، اما مى توانند 
آنها را در تســلط يافتن بر كارهايشــان، تقويت و در 
فرصت هاى مقتضى در صورت دســتيابى به اهداف 

موردنظر، آنها را تقدير كنند.
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يكى از بزرگ ترين چالش ها و دستاوردها براى 
مديران امــروز، ايجاد انگيزه در اعضــاى گروه هاى 
كارى تحت رهبرى آنهاست؛ چراكه اين انگيزه سبب 
افزايش بازده كارى كاركنان و آشكارشــدن بيشــتر 
تالش و جّديت آنان مى شــود. انگيــزه زمانى فراهم 
مى شود كه كاركنان احســاس امنيت و ثبات شغلى، 
مشاركت و نقش مؤثر در سازمان و همچنين نشاط و 

شادابى داشته باشد.
مديران نمى تواننــد كاركنان خــود را در انجام 
كارها به انگيزه دارشــدن مجبــور كنند. هنر مديريت 
در ايجاد شرايطى اســت كه براى باانگيزه كردن افراد 
بيشــترين كارآيى را داشــته باشــد. مديران كارآمد 
مى توانند بــه درون اين فرايندهاى داخلى گام نهند و 
با روابطى كه با افراد زيردســت خود برقرار مى كنند، 
فضــاى كارى موردنظر را شــكل دهند. امــروزه در 
شــرايطى كه محيط شــغلى افراد هر روزه مكانيزه تر 
مى شود، كاركنان نياز دارند شخصيت شان بيشتر مورد 
توجه و قدردانى قرار گيرد؛ زيرا با جوان ترشدن نيروى 
كار خواسته هاى آنان تغيير مى كند و برخالف گذشته 
كه كاركنان بيشتر به مسائل ماّدى و اقتصادى اهميت 
مى دادند، اكنون بيشتر احترام و روابط كارى خوب را 

جويا مى شوند.
دادن پاداش هــاى نقدى و غيرنقدى به كاركنان، 
برگزارى دوره هاى آموزشــى ضمن خدمت، تشويق 
كاركنــان در جمع، توزيع عادالنــة امكانات رفاهى، 
اهميت دادن به نظرات كارشناسى آنها، انتصاب مديران 
كارآمد و دسترســى به آنها، انتخاب افراد با مصاحبه 
و آزمــون، ايجــاد فضــاى كارى آرام و بدون ترس، 
حمايت سازمانى از آنها، ايجاد جذابيت كارى، ارتقاى 
شغلى و عدم ارزيابى هاى بى مورد و وقت گير، ازجمله 
راهكارهايى هســتند كه در راستاى افزايش انگيزش 

كارى در ميان كاركنان ســازمان ها ارائه شــده است. 
تشــويق كاركنان بر مبناى ســعى و تالش كاركنان و 
به تشخيص مدير سازمان (اگرچه حتي به موفقيت نيز 
نرسيده باشند)، مى تواند حس امنيت شغلى را در سطح 
عالى براى كاركنان فراهم كند و ترس از اخراج بر اثر 

يك اشتباه را كاهش مى دهد.
همين امر به افراد جرئت مى دهد، تغييرپذير باشند. 
درواقع ســازمان هاى موفق هم بــه موفقيت ها و هم به 
شكست ها پاداش مى دهند. البته با توجه به تفاوت هاى 
فردى، ارزش ها و عاليق افراد، الزم اســت تا مديران 
ســازمان با علــم به ايــن تفاوت ها، براى هــر يك از 

كاركنان راه هاى انگيزشى متفاوتى را برگزينند.
درنهايــت بايد اعتراف كرد، شــركت ملي نفت 
ايران، به منزلة نمادي از حس استقالل و ترقي خواهي 

ملت ايران، امروز بخش اصلي سرمايه اش را نه در انبوه 
ذخاير و ميادين نفت و گاز كــه در ده ها هزار نيروي 
انســاني مستعد و پرتالشي مي بيند كه در گستره اي به 
وسعت ســرزمين ايران در ميان امواج توفندة كاسپين 
و خليج فــارس يا در دشــت هاي تفديدة خوزســتان، 
خراســان، فارس و ايالم، ســرگرم تالش براي توسعه 
و پيشرفت ايران هســتند، اين سرماية ارزشمند البته از 
توجه مداوم و برنامه ريزي بــراي بهبود عملكردهاي 
ســازماني اش بي نياز نيســت و موضوع اين شماره از 
ماهنامة فني- تخصصي اكتشاف و توليد نيز به موضوع 
نيروي انســاني و فرصت ها و چالش هاي فراروي آن 

مي پردازد.
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