مفهوم نوین قابلیتهای دینامیکی (پویا) در مدیریت بخش باالدستی و تجارت
اکتشاف و تولید نفت و گاز

چارچـــوب قابلیتهـــای پویـــا
 Capabilitiesمفهومـــی نویـــن در عرصـــهی
بازارهـــای پرســـرعت و ســـطح بـــاالی
فنآورانـــهی باالدســـتی نفـــت و گاز اســـت
ک ــه اساس ـاً توس ــعه و ارتق ــاء مفه ــوم چاالک ــی
اســـتراتژیک را در عرصـــهی مدیریـــت ایـــن
صنای ــع و تج ــارت اکتش ــاف و تولی ــد تداع ــی
میکنـــد.
در ای ــن گ ــزاره مدی ــران عملیات ــی و مدی ــران
عامـــل ارشـــد بهعنـــوان تصمیمگیـــران
کلیـــدی ،مســـئولیت خطیـــر رویارویـــی بـــا
چالشهـــای فـــراروی بـــازار تقاضـــا و منابـــع
انـــرژی را بـــر عهـــده دارنـــد .بازیگـــران
اصلـــی ایـــن بـــازار ،فنآوریهـــای نـــو،
منابـــع نامتعـــارف ،رقابتپذیـــری شـــدید،
مشـــارکت جهانـــی در اســـتفاده از منابـــع در
دســـترس ایـــن صنعـــت و درکـــی واقعبینانـــه
از ریســـکهای محیـــط زیســـتی هســـتند.
ســـه قابلیـــت دینامیکـــی اصلـــی بـــرای
شـــرکتهای دولتـــی و خصوصـــی-
بینالمللـــی باالدســـتی در ایـــن عرصـــه و
تجـــارت اکتشـــاف و تولیـــد عبارتنـــد از:
پیشـــرفت دووجهـــی؛ هـــم در بلـــوغ و
تکامـــل و هـــم در ظهـــور و مانـــدگاری در
بـــازار
قابلیـــت مدیریـــت اکوسیســـتمی تجـــارت
باالدســـتی
مدیریـــت ســـامت ،ایمنـــی و حراســـت از
محیـــط زیســـت HSSE
Dynamic

بدینســـان مفهـــوم قابلیتهـــای دینامیکـــی،
اســـتفاده از روشـــمندیهای اســـتراتژیکی
اس ــت ک ــه نقط ـهی عط ــف صنای ــع باالدس ــتی
ام ــروزی ،ح ــول مح ــور آن ش ــکل میگی ــرد.
ایـــن قابلیتهـــا در جهـــت یکپارچهســـازی،
ســـاخت و بازســـازی تواناییهـــای داخلـــی و
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خارج ــی ی ــک س ــازمان باالدس ــتی ،متناس ــب
بـــا شـــرایط بـــازار و قدرتمنـــد شـــدن آن
بـــهکار میرونـــد .قابلیتهـــای دینامیکـــی بـــا
قابلیته ــای ع ــادی ()Ordinary Capabilities
فـــرق دارنـــد و ســـازمان را قـــادر میکننـــد تـــا
در شـــکار فرصتهـــا و مدیریـــت ریســـک،
بهتریـــن عملکـــرد رقابتپذیـــر و توانمنـــد
را داشـــته باشـــند .ایـــن مهـــم بهخصـــوص
در همکاریهـــای بینالمللـــی و تجـــارت
اکوسیســـتمی شـــکل میگیـــرد.
در واقـــع ایـــن مفهـــوم یـــک فرا-فرآینـــد
 Meta-Processesدر جهـــت هـــمآوازی
مجموعـــهای از فرآیندهـــای ضـــروری
اســـت کـــه منجـــر بـــه یـــک عملکـــرد برتـــر
میش ــود .مدی ــران بخ ــش باالدس ــتی ب ــا ای ــن
روش در رویاروی ــی ب ــا ب ــازاری پرس ــرعت و
رقابتـــی ،بـــه چاالکـــی میتواننـــد فرصتهـــا
را شــکار کــرده و ریســک تجــارت اکتشــاف
و تولیـــد را کاهـــش دهنـــد.
ایج ــاد ارزشه ــای مال ــی و غیرمال ــی پای ــدار،
ارتقـــاء ســـود و ایمنـــی ،افزایـــش ذخایـــر

هیدروکربنـــی و میـــزان تولیـــد متناســـب بـــا
تقاضـــای مشـــتریان از اهـــم خروجیهایـــی
اســـت کـــه بـــا ایجـــاد ایـــن مفهـــوم جایـــگاه
ی ــک س ــازمان باالدس ــتی را در ب ــازار تعیی ــن
میکننـــد.
در ایــن فرا-فرآینــد ســه رکــن هدایتگــری،
یکپارچهســازی و یادگیــری منجــر بــه
خروجــی تغییــر شــکل میشــوند .بدینســان
مفهــوم متعالــی تجــاری Asset Orchestration
یــا همنــوازی داراییهــا در راســتای ارتقــاء
ســازمان شــکل میگیــرد.
میتــوان گفــت کــه ایــن فرا-فرآینــد در
تبییــن واژهی ارکستراســیون مدیریتــی از
مراحــل اساســی درک و ســنجش ، Sensing
بــه تصــرف درآوردن  Seizingو ســپس
تبدیــل کــردن  Transformationمیگــذرد.
نکتـــهی اساســـی اینســـت کـــه تنهـــا و
تنهـــا مدلهـــای تجـــاری میتواننـــد در
ارتقـــاء و ایجـــاد ارزش متفـــاوت و تکویـــن
قابلیتهـــای دینامیکـــی کارســـاز باشـــند.
بدینس ــان و از ف ــراز ای ــن روش اس ــتراتژیک
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مدیریتـــی ،ســـاز و کاری حاصـــل میشـــود
کـــه میتـــوان آنـــرا فرآینــــــــد تضـــــمین
ش ــده ی ــا امض ــاء شـــده Signature Practice
نامی ــد ک ــه ب ــا مفه ــوم بهتری ــن عملک ــرد Best
 Practiceمتفـــاوت اســـت؛ چراکـــه یـــک
مـــدل تجـــاری تضمیـــن شـــده اســـت.
میدانی ــم ک ــه قابلیته ــای ع ــادی ،Ordinary
تلفیقــی از مهــارت پرســنلی ،تجهیــزات ،ابــزار
و در نهایـــت فرآیندهـــای تعریـــف شـــدهاند
کـــه بـــا آئیننامههـــا و راهنماهـــا و صرفـــاً
بـــرای انجـــام یـــک کار پشـــتیبانی میشـــوند
و اگـــر بهخوبـــی انجـــام گردنـــد منجـــر بـــه
یـــک  Best Practiceخواهنـــد شـــد .ایـــن
روشهـــا (همانطـــور کـــه در ماهیـــت
مدیریـــت  NOCهـــا یـــا شـــرکتهای
ملـــی نفـــت میبینیـــم و بیشـــتر هـــم از
منابـــع خارجـــی ،اخـــذ یـــا Out Source
شـــدهاند) بهخصـــوص در ماهیـــت دولتـــی
قابلخریدنـــد؛ در واقـــع یـــک عملکـــرد
جمـــعآوری و آنالیـــز مســـتمر اطالعـــات
هســـتند کـــه در اهدافـــی کوتاهمـــدت یـــا
بلندمـــدت تعبیـــه شـــدهاند.
ام ــا  Signature Practiceی ــا عملک ــرد امض ــاء
شـــده متفـــاوت اســـت؛ بدیـــن ترتیـــب کـــه
مدلهـــای تجـــاری متفـــاوت را از لحـــاظ
یادگی ــری مس ــتمر و بس ــته ب ــه ش ــرایط ب ــازار،
پیشـــینه و اســـتعداد ســـازمانی بـــهکار گرفتـــه
و بهپیـــش میرانـــد و بنابرایـــن خریدنـــی

نیســـت و بایـــد ســـاخته شـــود.
بهعبـــارت دیگـــر ایجـــاد رقابتـــی پایـــدار بـــا
ی ــک اس ــتراتژی دقی ــق و همخ ــوان ب ــا محی ــط
تجـــارت اســـت کـــه بـــا نـــوآوری عجیـــن
می باشـــد .اینجـــا درســـت همســـنگی و
تطاب ــق قابلیته ــای دینامیک ــی ب ــا اس ــتراتژی
تجـــاری مطـــرح اســـت؛ بهطـــوری کـــه ایـــن
قابلیتهـــا اجـــازه میدهنـــد تجـــارت بـــه
ســـهولت انجـــام شـــود.
بنابرایـــن مدیـــران همـــواره بـــا رصـــد
فرصته ــا و تهدی ــدات ،درس ــت کار ک ــردن
را در راس ــتای کار درس ــت تروی ــج میکنن ــد.
البتـــه همنوایـــی مدیـــران ارشـــد بـــا مدیـــر

اجرایـــی بســـیار مهـــم بـــوده و از یـــک تیـــم
مدیریتـــی توســـعههای کلیـــدی شـــکل
میگیـــرد .در جـــدول زیـــر خالصـــهی
مقایســـهی ایـــن دو نـــوع قابلیـــت عـــادی و
دینامیکـــی ارائـــه شـــده اســـت.
بنابرایــن بــا وجــود تجدیــد قابلیتهــای
عــادی درونســازمانی و پوســتاندازی در
شــرکت ملــی نفــت (کــه ایــن روزهــا مدنظــر
مدیــر عامــل محتــرم و مدیــران ارشــد قــرار
گرفتــه و البتــه جــای تقدیــر دارد) ،توجــه
هم ـهی دس ـتاندرکاران را بــه نــوع دیگــری
از قابلیتهــای صنعــت باالدســتی نفــت و گاز
در عرصـهی جهــان امــروزی جلــب میکنیــم:

قابلیتهای دینامیکی (پویا)
موضوع

قابلیت عادی

قابلیت پویا

هدف

بازده فنی در توابع تجاری

تناسب میان فرصت فنی-تجاری و تقاضا

ارکان ثالثه

عملیات ،ادارات ،تصدی دولتی

درک و سنجش ،تصرف ،تبدیل

سطح قابلیت

Best Practice

Signature Practice

پیشنیاز

کار را درست انجام دادن

کار درست را انجام دادن

تقلیدپذیری

نسبتاً تقلیدی

غیرقابلتقلید

بهدستآوری

خرید یا ساخت

نوآوری و ساخت

شایستگی

فنی

تکاملی
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