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بررسي تطبيقي ابزارهاي توسعة منابع انساني در 
شركت ملي نفت ايران و شركت هاي پيشرو 

مقدمه
بي ترديد منابع انســاني در همة اعصار و قرون، 
مهم ترين عامل دســتيابي به توسعه به شمار مي روند 
و همواره، به منزلة موتور توسعه ناميده مى شوند. در 
عصر حاضر نيز كه بشر به پيشرفت هاي فوق العاده اى 
در زمينــة علوم و فنّاورى دســت يافته، به رغم نقش 
فنّاورى در تحقق توســعة اقتصادي و صنعتي، نه تنها 
از اهميت منابع انســاني كاسته نشــده، بلكه توجه به 
موضوع «منابع انســاني» در مقام خالق و بكارگيرندة 

فنّاوري، ضرورتي روزافزون يافته است. 
در توسعة منابع انساني در سازمان، همواره بايد 
ظرفيت هاي جديد انســاني شناسايي شوند تا توسعة 
قابليت ها و كيفيت هاي انســاني، به صورت فرايندى 

دائمي باشند.
درواقع يكي از ابزارهاى مهم براى   تحول و بقاى 
سازمان و رسيدن به هدف ها و رسالت هاى موردنظر، 
عنصر انســان اســت. در اين ميان آنچه مقولة تحول 
را حيات مى  بخشــد و بقاى ســازمان را نيز تضمين 

مى كند، منابع انسانى است.                 [1]
بنابراين مي توان گفت، ســازمان ها در وضعيت 
رقابت دائمي اند. شــدت رقابت، هر ســاله افزايش 
مي يابد و به طورپيوســته همة ســازمان ها براي بقا و 
بالندگي خود به بهبود عملكرد سازماني نياز دارند.[2]

نتايج حاصــل از بســياري از تحقيقات دربارة 
نقش و اهميت نيروي انســاني در رشــد و توســعة 
ســازمان ها و گاهى رشد جوامع بشري، بر اين نكته 
تأكيد دارد كه جامعه اي توســعه يافته اســت كه به 
توســعة منابع انســاني خود پرداخته باشــد. امروزه 
محققــان موضوعات نيــروي انســاني پي برده اند، 

نيروهــاي انســاني واجد شــرايط و ماهــر، عامل با 
ارزش و ســرمايه اي بي پايان براى رشــد و توســعة 
ســازمان ها و كشــورها هســتند؛ به طوري كــه در 
نيم قرن گذشــته بخــش قابل توجهي از پيشــرفت 
كشورهاي توســعه يافته، مرهون تحول در نيروهاي 

انساني كارآزمودة آنها بوده است.

مباني نظري پژوهش
صاحبنظران و دانشــمندان حوزة منابع انساني، 
تعابير و تعاريف متنــوع و گوناگوني دربارة مفهوم 
«توســعة منابع انســاني» بيان كرده اند كه در ادامه به 

برخي از اين تعاريف اشاره مي كنيم:
* مجموعــه اى از فعاليت هــاى سيســتماتيك 
و برنامه ريزى شــدة يــك ســازمان و فراهم كــردن 
مهارت هــاى الزم بــراى كاركنان ســازمان، جهت 

پاسخگويى به خواسته هاى فعلى و آيندة شغلى.[3] 
* توســعة منابــع انســاني2، چارچوبــي اســت 
بــراي كمك كردن به توســعة توانايي هــا، دانش و 
مهارت هاي فردي و ســازماني كاركنان كه مشتمل 
اســت بر فرصت هايي از قبيل: آمــوزش كاركنان، 
توسعة حرفه اي كاركنان، توسعه و مديريت عملكرد 

و...[4]
يادگيــري  فعاليت هــاي  فـراهم كــردن   *
سازماندهي شده در ســازمان براى بهبود عملكرد يا 

رشد شخصي، براى بهبود شغلي فرد يا سازمان.[5]
* توسعة منابع انساني فعاليت ها و فرايندهايي را 
شامل مي شود كه بر يادگيري سازماني و فردي تأثير 

دارند.[6]
سوآنســون و هولتون توســعة منابع انساني را 

بدين شــرح تعريــف كرده اند: «فرآينــدي براي 
توســعه و تكامــل مهارت هــاي افراد، با توســعة 
ســازماني، آمــوزش كاركنان و توســعه با هدف 

بهبود عملكرد».[7]

رابطة ميان مديريت منابع انساني و توسعة منابع انساني
به طورســنتي برخي از صاحبنظران حوزة منابع 
انساني معتقدند، توسعة منابع انساني بخشي از مديريت 
منابع انساني است، درواقع فرايند توسعة منابع انساني، 
مديريت منابع انساني را در آموزش و توسعة كاركنان 

پشتيباني مي كند.[8]
جدول شمارة1 به مقايسة مديريت منابع انساني و 

توسعة منابع انساني مي پردازد. [9]

روش پژوهش
روش  از  اســتفاده  بــا  حاضــر  پژوهــش  در 
كتابخانــه اي، به بررســي و تحليل مســائل مرتبط با 
ابزارهاي توسعة منابع انســاني در شركت ملي نفت 

ايران مي پردازيم.

ابزارهاي گردآوري داده ها و اطالعات
1- مصاحبه: مصاحبه همواره، روشى با ارزش در 
جمع آوري اطالعات به شمار مى رود كه بر آن بسيار 
تأكيد و توجه شده است.[10] با استفاده از اين روش 
اطالعات مفيد و ارزشــمندي دربــارة رويكردها و 
اقدامات انجام گرفته در حوزة توسعة منابع انساني، از 
كارشناسان و صاحبنظران حوزة منابع انساني شركت 

ملي نفت ايران كسب شده است.
2- بهينه كاوي و الگوبرداري از شركت هاي نفتي

مهدي ابراهيمي بالني1   اداره پژوهش و برنامه ريزي راهبردي مديريت منابع انساني شركت ملي نفت ايران
سعيد شهبازمرادي2   رئيس پژوهش و برنامه ريزي راهبردي مديريت منابع انساني شركت ملي نفت ايران
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بررسي ابزارهاي توسعة شركت هاي پيشرو در مقايسه 
با شركت ملي نفت ايران

بــا نگاهي اجمالــي بــه ابزارهاي توســعه در 
شــركت هاي پيشرو، مشــاهده مي شــود، عليرغم 
برنامه هاي متنوع در حوزة آموزش و توســعة منابع 
انســاني، مي توان در يك دسته بندي، اين فعاليت ها 
و برنامه هــا را به پنج فعاليت عمده و اصلي تقســيم 
كرد كه بيشتر شركت هاي پيشرو اين فعاليت ها را با 
نام هاى گوناگوني بيان مي كنند، اما جنس و ماهيت 

اين فعاليت ها يكسان است:
1- برنامه هاي آموزش تخصصي (آموزش هاي 
فني و توسعة مهارت ها) براي كاركنان و سرپرستان؛ 
(بــورس  تحصيلــي  كمك هزينه هــاي   -2

تحصيلي) در سطح ملي، منطقه اي و بين المللي؛
3- همكاري با دانشگاه ها، حمايت و پشتيباني 
از برنامه هاي آموزشــي دانشــگاه ها، مشاركت در 

پروژه هاي تحقيقاتي دانشگاه ها؛
4- اجراي آموزش الكترونيك؛ 

5- توســعة شايســتگي هاي مديــران (اعم از 
مديران منابع انســاني و مديران  ارشــد پــروژه) به 

صورت آموزش تمام وقت و آموزش مجازي.
در جدول 2 مالحظه مي شود، به اين فعاليت ها 
به تفكيك، در كدام شــركت ها، بيشتر توجه شده 

است.
در ادامــه بــه بررســي تطبيقــي فعاليت ها در 
شــركت هاي پيشــرو و شــركت ملي نفــت ايران 

مي پردازيم.

برنامه هاي آموزش تخصصي (آموزش هاي فني 
و توسعة مهارت ها) براي كاركنان و سرپرستان

همان گونــه كــه در جــدول 2 اشــاره شــد، 
آموزش هاي تخصصــي براي كاركنــان، از تعميم 
بيشــتري ميان شركت هاي پيشــرو برخوردار است. 
درواقع شركت هاى پيشرو بدين وسيله ميزان تخصص 
و مهارت كاركنان خود را بروز مى دهند و اثربخش 

مي كنند.
شــركت ملــي نفت ايــران نيز بنــا بر نيــاز در 
حوزه هاي گوناگــون، آموزش هــاي تخصصي از 
قبيل: مهندسي مخازن نفت و گاز، مهندسي ساخت 
چاه و حفاري، مهندسي پااليش نفت، زمين شناسي 
نفــت و... را بــراي كاركنان خــود پيش بيني و اجرا 
كرده است؛ البته آموزش هاي حوزة تخصصي طيف 
وسيع و گسترده اي دارند. خالصه اينكه به تعداد هر 
تخصص در شــركت ملي نفت ايران، آموزش هاي 

مقتضي و به روز نياز است.

كمك هزينه هاي تحصيلي (بورس تحصيلي)
كمك هزينه هاي تحصيلــي و همچنين بورس 
تحصيلي، به منزلة ابزارى اثربخش و مهم در توسعة 
منابع انساني محسوب مي شــود، براى مثال شركت 
توتال براى تسهيل در دسترسى به آموزش عالى براى 
دانشجويان با استعداد، كمك هزينه هاي تحصيلي را 
در ســطح ملي، منطقه اي و بين المللي، فراهم و فقط 
در سال 2010، بيش از 10000 كمك هزينة تحصيلى 
به دانش آموزان در 50كشور جهان اعطا كرده است.

همچنيــن آرامكــو نيــز بــراي 1922نفــر از 
دانش آموزان مســتعد كمك هزينة تحصيلي فراهم 
كرده است، ضمن اينكه 1781نفر غيركارمند نيز در 
كالج اين شركت تحصيل مى كنند و به عبارت ديگر 
مي توان گفت، بيشتر شركت هاي پيشرو، به صورت 
مســتقيم و غيرمســتقيم به شناســايي و جذب افراد 
مستعد، اقدام و در اين دوران، افراد را با حمايت خود 
به طورضمني با اهداف شركت و در راستاى مطلوب 

آموزش مي دهند. 
در شــركت ملــي نفت ايــران نيز بــا توجه به 
گســترش فعاليت هاي تخصصي و توســعة فنّاوري 
در همة بخش هاي صنعت نفت و ضرورت اســتفاده 
از خدمــات نيروهاي با تحصيالت عالي، هر يك از 
شــركت هاي ملي نفت، گاز، پتروشيمي و پااليش 
و پخــش فرآورده هاي نفتي ايران پس از تأييد وزير 
نفت، مي توانند براى تأمين نيروي انساني متخصص 
در سطح دكتري(PhD)  براي واحدهاي تخصصي 

خود عمل كنند.

همـكاري بـا دانشـگاه ها،حمايت و پشـتيباني از 
برنامه هـاي آموزشـي دانشـگاه ها، مشـاركت در 

پروژه هاي تحقيقاتي دانشگاه ها
شركت هاي نفتي پيشــرو همواره با دانشگاه ها 
و مراكز علمي معتبر دنيا تعامل دارند، مثًال شــركت 
IN- شــل از سال 2001 با چند دانشــگاه معتبر مانند

SEAD كه در فرانســه، ســنگاپور و ابوظبي شــعبه 
دارد، طرحي مشاركتي را براي اجراي برنامة خاص 

مديريت منابع انسانيتوسعة منابع انساني
تعريف:تعريف:

مجموعه اي از 
فعاليت هاي سازماندهي  

شده در مدت زمان 
مشخص، براى ايجاد 

تغيير در رفتار

فرايند مديريت 
استعدادهاي انسان، 
براى نيل به اهداف 

سازمان

فعاليت ها: فعاليت ها: 
1-آموزش و توسعه

2- ارزيابي عملكرد 
مديريت

3- توسعه و برنامه ريزي 
حرفه اي

4- مديريت تغيير

1-گزينش و استخدام
 2- جبران خدمات و

مزايا
3-روابط كاري و صنعتي

 4-مديريت بهداشت
و ايمني

  1     مقايسة مديريت منابع انساني و  توسعة منابع انساني

  1    عوامل اصلى توسعة منابع انسانى

 آموزش و توسعه به افراد كمك مى كند تا به شايستگى هاى اصلى محيط كارى كه براى 
رسيدن به نيازمندى هاى كنونى و آتى شغل مورد نياز است، دست يابند.

توسعه سازمانى، فرايند برنامه ريزى شده تغيير سازمانى است كه براى سودبخشى به افراد 
و كل سازمان طراحى شده است. تأكيد اولية توسعة سازمانى، بهبود روابط و فرايندهاى 
بين افراد و گروه هاســت تا باعث اثربخشــى بيشتر كار شــود. اهداف توسعة سازمانى با 

فرايندهاى سازمانى مانند توسعة تيم ها و بهبود فرايندهاى كارى محقق مى شوند.

كارراهة شــغل، رويكردى نظام مند است براى اطمينان از اين كه هر يك از عالقه مندى ها، ارزش ها و 
مهارت هاى افراد با نيازمندى هاى نيروى انسانى سازمانى همسو است. فرايندى است كه با آن افراد كارراه 
شغلى خود را با توجه به رهنمود استراتژيك سازمان برنامه ريزى مى كنندو نتايج مثبت با بهبود دانش فرد 

در مورد كارراهة شغلى و هماهنگى بين افراد و نقش كارى آن ها در سازمان، به دست مى آيد.

آموزش و توسعه

توسعة سازمانى

توسعة كارراهة 
شغلى
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و متناسب با سرپرســتان و مديران اين شركت اجرا 
مى كند و بيش از 380مدير در فرانســه و ســنگاپور 
در اين مؤسســه آمــوزش ديده انــد. همچنين برنامة

بــا   Group Business Leadership Program  
مشاركت دانشگاه پنسيلوانيا و حول كسب مهارت ها 
و 9 قابليت محوري استراتژيك براي تربيت مديران 
آينده و جهاني شــل و توسعة مهارت هاي رهبري و 
مديريت استراتژيك در مدت دو هفته طراحي و اجرا 

كرده است.
همچنين شــركت نفت ابوظبي در ســال 2000 
براى ارائة برنامه هاى آكادميك در زمينه هاى مختلف 
مهندسى، ازجمله مواد شيميايى، الكتريكى، مكانيكى، 
نفت و مهندســى نفت و زمين شناســي، با دانشكدة 
معدن كلرادو، مؤسسة نفت را راه اندازي كرد؛ ضمن 
اينكه بــا مراكز علمي و تحقيقاتي بي پي، شــركت 
نفت ژاپن، شــل و توتال براى تأمين و توسعة نيروي 
انساني خود در تعامل است. [11] شركت لوك اويل 
روســيه نيز با حمايت مالي خود، با دانشگاه هايي كه 
به متخصصان نفت و گاز آمــوزش مى دهند تعامل 
ســازنده اي دارد، ازجملــة اين دانشــگاه ها و مراكز 
علمي مي توان به مؤسسة معدن ايالتى سن پترزبورگ، 
دانشگاه ايالتى ولگوگراد، دانشگاه فنى آستاراخان و 

دانشگاه مندليف اشاره كرد. 
شــركت ملي نفــت ايــران نيز بــر اهميت اين 
موضــوع، واقف و بــا دانشــگاه ها و مراكز علمي و 
پژوهشــي به صورت قابل توجهي در تعامل و ارتباط 
اســت. راه اندازي دانشگاه تخصصي در حوزة نفت، 
گاز و همچنيــن طرح نظــام (خدمت وظيفــه) و.... 
همگي مبيّن درك جايگاه دانشگاه ها و مراكز علمي 
و پژوهشي از سوى شركت ملي نفت ايران است، اما 
آنچه در اين فرايند اهميت ويژه اي دارد، كيفيت اين 
همكاري هاست؛ به عبارت ديگر بايد توجه كرد، آيا 
شــركت ملي نفت ايران توانسته است نيازهاي خود 
در حوزة نيروي انســاني را از دانشگاه ها مرتفع كند 
يا اينكه شركت هاي پيشرو در اين رابطه چه اقداماتي 
را انجام داده  اند و با چه مقدار ســرمايه؟ كه اين امر 

مستلزم انجام طرح ها و مطالعات مقتضي است.

اجراي آموزش الكترونيك
شــركت بي پي در سال 2005 براي هشتاد هزار  

از كاركنان خــود، امكان اســتفاده از آموزش هاي 
الكترونيكي را فراهم كرده است. همچنين آرامكو در 
قالب آموزش هاي الكترونيك، 3612دورة آموزشي 
را در سال 2009 براي 53896شركت كننده، برگزار 
كــرده يا شــركت نفت قطــر در يك دورة 5ســالة 
دوره هاي آموزش الكترونيكي (در منزل) براي بيش 

از 2000نفر، فراهم كرده است. 
شــركت ملي نفت ايران نيــز از آموزش هاي 
الكترونيكــي، به منزلة يكــي از مهم ترين روش ها 
و ابزارهاي آموزشــي اســتفاده مي كند. براى مثال 
آموزش زبان انگليسي با سيستم اتوماسيون اداري و 
اقداماتي از اين قبيل. اما اين امر مستلزم برخورداري 
از زيرســاخت هاي ارتباطــي و مخابراتــي قوي و 

پيشرفته اســت تا بتوان (همانند شركت هاي پيشرو) 
از مزاياي اين روش آموزشي نهايت استفاده را كرد 

و نتيجه را برد.

توسـعة شايسـتگي هاي مديران (اعـم از مديران 
منابع انسـاني و مديران ارشـد پـروژه) به صورت 

آموزش تمام وقت و آموزش مجازي
در اين راســتا شل از سال 2001 با چند دانشگاه 
معتبر مانند INSEAD كه در فرانســه، ســنگاپور و 
ابوظبي شعبه دارد، طرحي مشاركتي را براي اجراي 
برنامه اى خاص و متناســب با سرپرســتان و مديران 
اين شــركت اجرا كرده است و بيش از 380مدير در 

فرانسه و سنگاپور در اين مؤسسه آموزش ديده اند.
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1

برنامه هاي آموزش 
تخصصي (آموزش هاي 

فني و توسعة مهارت ها) 
براي كاركنان و 

سرپرستان

**********

2

كمك هزينه هاي 
تحصيلي (بورس 

تحصيلي) در سطح ملي، 
منطقه اي و بين المللي

******

3

همكاري با دانشگاه ها، 
حمايت و پشتيباني از 
برنامه هاي آموزشي 

دانشگاه ها، مشاركت 
در پروژه هاي تحقيقاتي 

دانشگاه ها

*****

4
 اجراي آموزش

*****الكترونيك

5

توسعة شايستگي هاي 
مديران به صورت 

آموزش تمام وقت و 
آموزش مجازي

*****

  2    ابزارهاي توسعة منابع انساني در شركت هاي پيشرو
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 Group Business Leadership همچنين برنامة
Program با مشــاركت دانشگاه پنســيلوانيا و حول 
كســب مهارت ها و 9 قابليت محوري اســتراتژيك 
براي تربيت مديران آينده و جهاني شــل و توســعة 
مهارت هــاي رهبــري و مديريت اســتراتژيك در 
مدت دو هفته طراحي و اجرا كرده است. دوره هاي 
آموزشــي شل در حين كار و خارج از كار در گروه 
آموزش هاي فني و توســعة مهارت هــاي رهبري و 
توســعة كســب وكار چندگانه4 صــورت مي گيرد. 
در ســال 2005 حــدود 7000نفــر در برنامه هــاي 
آموزشي شل حضور داشــتند. شل در اقدامي ديگر 
براي توســعة قابليت هــاي كســب وكار و مديريت 
پروژه ها دو دورة خــاص Project Academy و نيز

Commerical Academy را طراحــي و اجرا كرده 
و در ســال 2007، 1500نفــر را در مديريت پروژه و 
1000نفر را در مهارت هاي كسب وكار آموزش داده 

است.
شركت ملي نفت ايران نيز با توجه به اهميت اين 
موضــوع، با راه اندازي مركز كانون ارزيابي مديران، 
عمًال در شناســايي و توسعة شايستگي هاي مديران، 
گام هاي مثبتي برداشــته است و تاكنون 4000نفر در 
مركز توســعه و ارزيابي مديران شــركت ملي نفت 
ايران شناسايي شــده اند كه از اين ميان، كار ارزيابي 
و بررسي شايســتگي هاي مديريتي 560نفر به پايان 

رســيده و براي هر يك از اين افراد، پروفايلى خاص 
و شناســنامة مديريتي تهيه شــده و در ارزيابي افراد، 
14شايستگي مختلف براى ســنجش توان مديريتي 

آنها مّدنظرگرفته شده است.

پيشنهادها
1- ضــرورت الگوبرداري شــركت ملي نفت 
ايران از فعاليت ها و برنامه هاي آموزشي و توسعه اي 
شــركت هاي پيشــرو و مطالعات مكفي و مناســب 

به طورجّدي احساس مي شود.
2- با توجه به اين امر كه شــركت هاي  بزرگ ، 
آموزش هاي  بيشــتري  را براي  كاركنان  خود فراهم  
مي  آورنــد، ضــرورت دارد تــا شــركت ملي نفت 
ايــران نيز، به مقولة فعاليت ها و دوره هاي آموزشــي 

ضمن خدمت كاركنان، توجه بيشتري داشته باشد.
3- صرف داشــتن برنامه ها و فعاليت هاى مشابه 
(نام فعاليت ها و اقدامات آموزشي) با نمونه هايي كه 
از شركت هاي پيشرو استنتاج شده است، كافي نيست 
و بايد محتواي اين دوره ها همانند الگوي خود غني 

و مناسب باشد.
4- ضــرورت فراهم كــردن زيرســاخت هاي 
مخابراتــي و الكترونيكــي مناســب، بــراى اجراي 
آموزش هــاي الكترونيكي به كاركنان بيش از پيش 
احساس مي شــود؛ زيرا همان گونه كه مالحظه شد، 

بيشتر شركت هاي پيشرو به آموزش هاي الكترونيكي 
خود اهتمام ويژه اي ورزيده اند.

5- ارتباط و همكاري بيشــتر شركت ملي نفت 
ايران با مراكز علمي و دانشگاهي معتبر داخلي و حتي 
خارجي، زمينه را براي توســعة بيشتر و باكيفيت تر، 
منابع انســاني فراهــم مي كند؛ زيــرا همان گونه كه 
مالحظه شد، شركت هاي پيشرو ارتباطات تنگاتنگ 

و نزديكي با دانشگاه هاي معتبر دنيا دارند.
6- شــركت ملي نفت ايــران ارزيابي دقيقي از 
اثربخشــي دوره هاي آموزش ضمن خدمت را انجام 
داده تا دوره هاي مفيد و كاربردي بسط و توسعه يابند 
و دوره هايي كه اثربخشــي الزم را ندارند، اصالح يا 

حذف شوند. 
7- با عنايت به اين نكته كه مديران در توســعه 
و بهبود ســازمان نقش مهمي ايفا مي كنند، بنابراين 
ضرورت دارد تا به موضوع توســعة شايستگي هاي 
مديران به طورجّدي تر، اهتمام ورزيده و برنامه هايي 
از قبيل جانشــين پروري و... به سرعت دنبال شود، تا 
شــركت ملي نفت ايران دچار بحران كمبود مديران 

شايسته و باتجربه نشود.
8- بازنگــري و توجــه بــه ســاير دوره هــا و 
فعاليت هاي آموزشــي شركت هاي پيشــرو  در اين 
پروژه، اســتحصال و از تجارب شركت هاي پيشرو 

استفادة بهينه شود.
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