
بررس��ي هاي علم��ي و س��ازمان یافته نش��ان مي دهد که هدای��ت و کنترل 
فعالیت هاي باالدستي در گسترة اکتشاف تا تولید بیش از هر چیز مستلزم مدیریت 
خالق و دانا محور است و با ایجاد چنین کنترلي حتي جزیي ترین فعالیت باالدستي 

در جایگاه مناسب خود به ارزشمندترین عنصر فعال بدل خواهد شد.
واقعیت آن اس��ت که باورهاي متقن، هدفمند و ملموس یک سازمان با گذر از 
فرایند هاي علمي، وقتي که به دس��ت مدیران داراي اعتماد به نفس و تصمیم گیر 
برس��د، ماهیت مي یابند و پاي به عرصه اجرا مي گذارند. در غیر این صورت چونان 

ترکیبي شیمیایي ماهیت خود را از دست مي دهند.
برنامه ریزي در صنعت باالدس��تي نفت و گاز از ارکان اساس��ي 

مدیریت اس��ت زیرا برنامه ریزي، تفک��ر در کلیات و جزییات 
برنامه، اتخاذ ش��یوه و روش هایي اس��ت که م��ا را به بهترین 
نتیجه مطلوب مي رساند و به جرأت مي توان گفت که غفلت 
از برنامه ری��زي، اه��داف متعال��ي را تهدی��د و ضرره��اي 

جبران ناپذیري به پیکره سازمان وارد مي سازد.
سؤال اساسي اینجاست که چگونه مي توان بر چالش ها و 
کمبودهاي بخش باالدستي فائق آمد و مدیریت تحول را در 

کوتاه مدت در کلیه فرایندهاي مربوطه عینیت بخشید.
ه��دف تحول عب��ارت اس��ت از نقطه اي ک��ه تالش ها و 

کوش��ش  ها معطوف به آن است و تعیین هدف براي هر برنامه تحول 
الزم و ضروري اس��ت و هیچ پیشرفت و تحولي بدون هدف به ثمر نمي رسد. تحول 
در فرآیند فعالیت هاي باالدس��تي از پوسته سنتي و باورهاي غلط و قدیمي بیرون 
آمدن اس��ت و در عوض جایگزین نمودن اندیشه هاي درست است و باید پذیرفت 

که تا باورهاي قدیمي ذوب نشوند، تحولي اتفاق نخواهد افتاد.
صنعت نفت ایران با قدمتي 101 س��اله ش��اهد ارزشمندترین تجارب است و 

الزم است که از این تجارب براي ارتقاء و جهش علمي و مدیریتي استفاده کرد.
اصوالً فلس��فه تغییر و تحول عدم رضایت به وضع موجود و تالش براي بهبود 
مس��تمر، دائمي و مداوم اس��ت. تحول، نتیجه نگاه هوش��مندانه و مدبرانه است. 
مدی��ران تحول گرا جور دیگري مي بینن��د و از روزنه تغییر در دانش، نگرش و باور، 
افق هاي دوردس��ت تحول را در کانون اتاق هاي فک��ر و جریان نخبگان به همگان 

نشان مي دهند.

متخصص��ان و صاحب نظران باالدس��تي باید بدانند که بهینه س��ازي فرایند 
تصمیم گیري و ترسیم راهبردها و برنامه اجرایي آنها در بخش باالدستي، منوط به 

ایجاد اتاق هاي فکر و گردش نخبگان است.
اتاق فکر یکي از واژه هایي اس��ت که این روزها بس��یار آن را مي ش��نویم و در 
بس��یاري از سازمان ها اقدامات متعددي براي ایجاد این اتاق انجام شده است. ولي 
راه ان��دازي این اتاق بدون ش��ناخت کافي از آن، خ��ود مصداق بارزي از خأل فکري 

است. 
اتاق فکر یکي از ابزارهاي آفرینندگي براي حل مساله و توسعه خالقیت در هر 
سازماني مي باشد. اتاق هاي فکر در شرایطي علمي و استاندارد در 
فرآیند قانوني سیاس��تگذاري و روزمرگي ه��اي اجرایي، به 
تدوی��ن و انعکاس پیش��نهادهاي س��ازنده و خالقانه خود 
مي پردازند و با نوآوري فضاي برنامه ریزي و تصمیم گیري را 

از یکنواختي خارج مي کنند.
یکي از آس��یبهاي جدي در حوزه باالدس��تي نفت و گاز 
گرفتار ش��دن برخي صاحب نظران تصمیم گیر درگیر و دار 
مس��ایل جاري و اجرایي اس��ت که به ش��کل روال مندي با 
ش��رکت در جلسات و پاس��خگویي به مراس��الت، چندان 
فرصت تفکر و اندیشه نمي یابند و در خوشبینانه ترین حالت 
، اگ��ر هم فرصت این کار را بیابن��د در تصمیم گیري، تکیه بر تفکر 
منف��رد چندان تضمیني براي موفقیت ندارد. بنابرای��ن الزمه عبور از این چالش، 

ایجاد ساختاري است که بتوان از طریق آن فکر را غني و بارور ساخت.
اگ��ر برخي متولیان در گذش��ته صرف��ا با تکیه بر دانش خ��ود و حلقه محدود 
مش��اوران به اداره امور عمومي س��ازمان همت مي گماردند، اینک با بهره گیري از 
چنین س��ازه اي مي توانند به اداره عمومي امور بپردازند به صورتي که در تصمیم 
گی��ري خود با به��ره گیري از تفکر جمعي و تضارب آراء و افکار، ضمن شناس��ایي 
فرصته��ا، تهدیده��ا و نقاط قوت و ضعف ، چالش هاي اجرای��ي بویژه در طرح هاي 

توسعه باالدستي را به حداقل کاهش دهند.
امروزه اتاق فکر یک بخش اصلي در س��ازمان هاست و نمي توان به عنوان یک 

بخش مکمل و یا فرعي درباره آن صحبت کرد.
 اتاق فکر »موسس��ه تحقیقاتي متش��کل از گروهي از نخبگان است که به ارایه 

فرایند توس�عه مدیریت 
اه�داف  راس�تاي  در  تحول گ�را 
استراتژیك سازمان و در پرتو گردش 
نخبگان و تکوین اتاق هاي فکر عينيت 
مي یابد و آنچه که شرکت هاي هزاره 
س�وم را از گذش�ته متف�اوت خواهد 

کرد، گردش نخبگان است 
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مش��اوره و ایده بویژه براي مس��ایل علمي مي پردازد«، همچنین به »گروهي بین 
رشته اي از مشاوران متخصص« نیز اطالق مي شود.

بنابراین مي توان گفت که اتاق فکر، مرکزي مطالعاتي و پژوهش��ي اس��ت که 
»مطالعات و تحقیقات کاربردي« انجام مي دهد. اعضاي اتاق فکر اندیشه ها، ایده 
ه��ا و دانش مراکز دانش��گاهي و پژوهش��ي را قابل اس��تفاده و فرصت س��از براي 

سیاستمداران و مدیران اجرایي مي نمایند.
ات��اق هاي فکر چهار ویژگي عمده دارند که آنها را از س��ایر س��ازمان هاي 

پژوهشي متمایز مي سازند:
1- جمع اندیشي: افزایش حجم اطالعات، گسترش روابط 
بین المللي و افزایش عوامل تاثیرگذار در امر تصمیم س��ازي و 
اس��تراتژي پردازي، ضرورت تفکر جمعي و جمع اندیش��ي را 
محرز کرده است. اتاق فکر الگوي سازماني جمع اندیشي بود 
ک��ه در پرتو این ضرورت بوجود آم��د. فعالیت اتاق هاي فکر 
باعث شد که فرآیند جمع اندیشي رشد و گسترش پیدا کند و 

توانایي خود را براي حل مسایل بزرگ نشان دهد.
2- تولید فرآورده هاي فکري و انتقال به مخاطب: یکي از 
وظای��ف اتاق هاي فکر، تولید و خلق ایده هاي مناس��ب براي 

حل مس��ایل و همچنین تدوین، صورت بندي و مستندسازي آنها 
اس��ت. س��اختار و نوع فعالیت اتاق هاي فکر به گونه اي اس��ت که خالقیت را براي 
ایده پردازي افزایش داده و میداني را براي تضارب آراي مختلف که معطوف به حل 
مسایل هستند، ایجاد مي کند؛ اما اگر ایده ها و آراي به دست آمده، اوالً جمع بندي 
و خالصه س��ازي نشود و ثانیاً به گونه اي مفید و جذاب براي مخاطبان، ارایه نشود، 
اتاق فکر به اهداف خود دست نیافته است؛ لذا اتاق هاي فکر، عالوه بر شناخت و حل 
مس��ایل، تالش عمده اي را صرف رس��اندن پیام هاي خود به مخاطبان تا حصول 

آخرین نتایج مورد نظر، به عمل مي آورند.
اتاق هاي فکر در تعامل با دستگاه هاي اجرایي، صرفاً تصمیم ساز هستند و نباید 

درگیر مسائل اجرایي و یا توجیه کارشناسانة تصمیم هاي روزمرة دستگاه ها شوند.
3- معطوف بودن کوشش ها به مسایل روز: روح حاکم بر فعالیت اتاق هاي فکر 
باید معطوف به تصمیم سازي و استراتژي پردازي بر روي مسایل روز جامعه باشد؛ 
مس��ائلي که اگر به آنها پرداخته نشود، مشکالتي براي حال و آیندة کشور به جاي 

مي گذارد. 
4- درگیر نشدن در مسایل اجرایي و تشریفات رسمي سیاستگذاري: اتاق هاي 
فکر سیاست س��از هستند نه سیاس��تگذار؛ بدین معني که این اتاق هاي فکر غالبا 
نهادهای��ي پیش��نهاددهنده هس��تند و درگی��ر مس��ائل تش��ریفاتي و حقوقي 
سیاستگذاري نمي شوند. همچنین اتاق هاي فکر در تعامل با دستگاه هاي اجرایي، 
صرفاً تصمیم س��از هستند و نباید درگیر مس��ائل اجرایي و یا توجیه کارشناسانة 

تصمیم هاي روزمرة دستگاه ها شوند.
همچنین اتاق هاي فکر 8 ویژگي فرعي دیگر نیز دارند که عبارتند از: 

1- نقد گفتمان وضعیت فکري و دانش��ي براي س��اختن وضعیت موقعیت 
فکري جدید

2- دعوت به موضوع خودباوري، خودآگاهي و فراهم س��ازي فکر خود بنیاد و 
فراهم نمودن منطق امکان خود اصالحي

3- بوجود آوردن دغدغه فکرورزي و فکر س��ازي پایه جهت تصمیم س��ازي و 
تصمیم گیري

4- زیر ساخت مدلهاي طرح و برنامه اي و شیوه اي براي اعمال مدیریت فکري
5- باشگاه فکرسازي و راهي براي حاکمیت تفکر

6- هدایت ذهن جامعه به سمت نوگرایي
7- کانوني براي فکر کردن و فکرورزي روشمند 

8- ورودي افکار و اندیشه ها به نظام تصمیم سازي
از وظایف اتاق فکر مي توان به موارد زیر اشاره کرد:

1- شناس��ایي، توصیف و صورت بندي دقیق مس��ایل 
مورد نظر، ارزیابي مس��ایل جاري و مسایل در شرف ظهور و 
ارای��ة دیدگاه هاي تحلیل گرایانه در خصوص آن دس��ته از 

سیاست هایي که سیاستگذاران به آن نیاز فوري دارند.
2- تبدیل ایده هاي کلي و ش��کل نگرفته و پیشنهادهاي 

خام به سیاست ها و برنامه هاي دقیق و قابل اجرا در عمل. 
3-  ایف��اي نق��ش ب��ه منزله یک مرج��ع مس��تقل در بحث ه��اي مربوط به 

سیاستگذاري و ارزیابي نقادانه سیاست ها و برنامه هاي سازمان.
4- فراه��م آوردن زمینه براي مبادلة س��ازندة اطالع��ات و نظرات و همچنین 

فعالیت در مقام تسهیل کننده مبادلة اطالعات و آراء میان صاحبنظران.
5- شناس��ایي و تربی��ت نیروه��اي صاحبنظر در قلمرو تحقیق��ات مربوط به 

سیاستگذاري.
6- معرفي و عرضه نیروي کار ماهر به دولت مردان و سیاستگذاران.

7- انجام مطالعات تطبیقي و مرور تجربة کشورهاي توسعه یافته و یافتن نقاط 
قوت و ضعف  سیاستهاي آنها. 

 امروز وقت آن رس��یده است که صنعت نفت کشور بویژه بخش هاي باالدستي 
اعم از اکتش��اف، توس��عه و تولید بصورت فراگیر و ش��تابنده تر وارد مرحله توسعه 
اتاق هاي فکر در راس��تاي تصمیم س��ازي و تصمیم گیري و ارائه الگوهاي بهینة به 
مدیران باالدس��تي ش��ود. فرایند توس��عه مدیریت تحول گرا در راس��تاي اهداف 
استراتژیک سازمان و در پرتو گردش نخبگان و تکوین اتاق هاي فکر عینیت مي یابد 
و آنچه که شرکت هاي هزاره سوم را از گذشته متفاوت خواهد کرد، گردش نخبگان 
است. در قاموس صنعت نفت، گردش نخبگان و تشکیل اتاق هاي فکر دو رکن مهم 
در ارتقاء بخش هاي باالدس��تي نفت و گاز به ش��مار مي آیند. امروز ارتقاء س��طوح 
مختلف مدیریتي به سمت الیه هاي جوان تر، استفاده بهینه از پتانسیل هاي متعهد، 
متخصص، پرکار، مفید و مؤثر و نهادینه کردن گردش نخبگان بطور کامل، رویکرد 

ارزشي و راهبردي صنعت نفت در گام دهم است.
           سردبير 

 ام�روز ارتق�اء س�طوح 
مختلف مدیریتي به سمت الیه هاي 
جوان تر، استفاده بهينه از پتانسيل هاي 
متعهد، متخصص، پرکار، مفيد و مؤثر 
و نهادینه کردن گردش نخبگان بطور 
کامل، رویک�رد ارزش�ي و راهبردي 

صنعت نفت در گام دهم است
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