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راهبری ساختارهای سایه مدلی چابک و پویا در توسعه امور باالدستی

اولیــن بارقه هــای بنــگاه داری صنایــع باالدســتی 
بــه روش مذاکــرات مســتقیم و رودر رو بــا 
در  تکنولــوژی  و  ســرمایه  پــول،  صاحبــان 
اواخــر نیمــه اول و اوایــل نیمــه دوم دولــت 
حســن روحانــی علیرغــم چالش هــای پیــش رو 
-در هضــم و جــزم مفاهیــم، اصــول و دســتگاه 
فکــری و مــدل تامیــن ســرمایه پروژه هــای بــاال 
دســتی در داخــل-، بــه مجری گــری معاونــت 
توســعه و مهندســی شــرکت ملــی نفــت ایــران 
ــتقیم وزارت  ــارات مس ــری و نظ ــت رهب و تح

ــه اســت. نفــت شــکل گرفت
در  محـدود  افـرادی  بـا  زمانـی  کـه  کاری 
اتاق هـای در بسـته برای سـازمانی بزرگ انجام 
بیـرون  سـمت  بـه  قـدم  یـک  امـروز  می شـد، 
نهـاده و جمـع بزرگی از مدیران و کارشناسـان 
ارشـد حوزه هـای فنـی، مالـی و حقوقـی را در 
بـر می گیـرد. بـه ناچـار رویه هـا و فرآیندهایـی 
هـم براسـاس قانـون و مدیریـت اجرایـی بـرای 
سـازمان دهی  ناخـودآگاه  و  تدویـن شـده  آن 
خاصـی برای آن در زیر مجموعه های شـرکت 
نفـت بـه فـرم کارگروه هایـی بـه هـم مرتبـط و 
نظام منـد و در راسـتای هدفـی متمرکـز ایجـاد 
شـده اسـت. درسـت مثـل یک سـاختار سـایه. 
شـاید مثـل مدل زیسـتی یـک آمیب کـه برای 
شـکار، بـه چابکی بازوهایـی را از سیتوپالسـم 
مرکـزی خـود ایجـاد و پـس از زمـان کوتاهی 
شـکار را محاصـره و هضـم می کنـد. بلـه ایـن 
سـاختار جدیـد و چابـک را می تـوان سـاختار 

نامید.  آمیبـی 
گزارشــات پیشــرفت ایــن کارگروه هــا و رونــد 
مذاکــرات نشــان می دهــد، در داخــل شــرکت 
نفــت می تــوان ســاختارهای ســایه چابــک 
 NOC ــه ســرعت در داخــل یــک طراحــی و ب
پارامترهــا و محســنات و توانایی هــای یــک 

ــرد.  ــه ک ــازی را تعبی IOC مج
تجربیاتـی کـه در خـالل ایـن مـدت کـم بـرای 

مدیـران و کارشناسـان هر سـه بخـش فنی، مالی 
و حقوقی بدسـت آمده بسـیار ذی قیمت و نوید 
و امیـد تغییـر رویه هـای سـنتی مدیریتـی را بـه 

روش هـای نویـن و پویـا می دهـد. 
ــدی  ــار تصمیم گیری هــای کلی - تفویــض اختی

در خــالل مذاکــرات رودررو
ــروز دانــش و تخصــص  ــه نفــس در ب ــکا ب - ات

ــی ــای مذاکرات ــردی در چالش ه ف
- مذاکــره تیمی و آشــنایی با اصول و شــگردها 

و سیاســت های مذاکراتــی و چانه زنی
ــه  ــراردادی ب ــم ق ــن و ضمای ــا مت ــنایی ب - آش
تفضیــل و بطــور کلــی ایجــاد آمادگی هــای 
ــرب در  ــانی مج ــروی انس ــرورش نی ــدی و پ بع

بین المللــی تعامــالت 
- تبــادالت ملــی و فرهنگــی و حرفــه ای بــا 
شــرکت های بین المللــی و کشــورهای مربوطــه
در  دقــت  و  زمان ســنجی  برنامه ریــزی،   -
تجربــه  خــالل  در  اصولــی  گزارش دهــی 
بین المللــی کلیــدی  تصمیم گیری هــای 

و  باالدســتی  اقتصــاد  عمیــق  درک   -
فنــی -اقتصــادی در نظامــی  حساســیت های 

مذاکــرات حیــن  در  جهانــی  و  فراملــی 
- کار تیمـی و بین سـازمانی و در نتیجه انسـجام 
داخـل  جزیـره ای  مجموعه هـای  زیـر  داخلـی 

شـرکت ملـی نفـت در قالـب هدفـی مشـترک
ده هــا مــورد و دســتاورد دیگــر در همیــن مــدت 
ــک  ــت ی ــزی و مدیری ــره برنامه ری ــاه، ثم کوت
ــع  ــا جهــان و صنای ــوا ب ــی و همن ــدگاه اصول دی
ــی  ــوده اســت کــه حت باالدســتی نفــت و گاز ب
ــل توجــه  ــی قاب ــه تامیــن مال اگــر هــم منتهــی ب
ــتاورد  ــک دس ــت ی ــت نف ــرای صنع ــردد، ب نگ
ارزشــمند خواهــد  مدیریتــی و کارشناســانه 
بــود و می توانــد نویــد تشــکیل ســاختارهای 
قدرتمنــد و چابــک بعــدی را در بدنــه صنعــت 
نفــت بــرای رویارویــی و هدف گزاری هــای 

ــد. ــن بخــش ده ــی کشــور در ای آت

پــرورش مدیــران کلیــدی و کارشناســان ذبــده 
و اعــزام آنهــا بــرای بازاریابــی و تعامــالت 
ــی  ــه دولت ــب بدن ــه در قال ــدی، چ ــاری بع تج
و  خصوصــی   E&P شــرکت های  چــه  و 
بین المللــی ایرانــی، می توانــد بــا حمایــت و 
توســعه همیــن نگرش هــا و ســازماندهی های 

ــد.  ــق یاب ــد تحق هدفمن
دوران سیسـتم و سـاختارهای سـنتی جزیـره ای 
پردازشـگر-  سـتاد  از  مرکـب  وظیفه گـرا  و 
فرمایشـگر و صـف فرمانبـر – ستایشـگر، دیگر 
بین المللـی  رقابت هـای  عرصـه  در  نمی توانـد 
مانـدگاری  بـرای  جایـی  امـروزی  باالدسـتی 
بیابـد. امـروز سـاختارهای منسـجم پردازشـگرا 
- عملگـرا در قالـب تیم هایـی واحد به سـادگی 
همـان مـدل آمیبـی و لیکـن چابک و حسـاس، 
منابـع  صاحبـان  باالدسـتی  اقتصـاد  توسـعه 
هیدروکربنـی و البتـه صاحبان پـول و فناوری را 

راهبـری می کنـد.  در عرصـه جهانـی 
در واقــع پیش قــراوالن و نــوک پیــکان تمامــی 
شــرکت های NOC  و IOC  امــروزی، کــه از 
یــک ســو منابــع هیدروکربنی و از ســمت دیگر 
پــول و فنــاوری را در اختیــار دارنــد، همیــن 
ســاختارهای آمیبــی قدرتمنــد و چابــک و ذبده 
ــا  ــوان آنه ــب می ت ــرم و قال ــن ف هســتند و در ای
را در شــکل کلــی شــکارچیان چابکــی فــرض 
ــد  ــاق فکــری قدرتمن ــری ات ــا راهب کــرد کــه ب
-در مرکزیــت نیــروی جنبشــی خــود- بــا دقــت 
و حساســیت بــه اهــداف و در واقــع صیــد خــود 
دسترســی پیــدا می کننــد. البتــه قــدم بعــدی آن 
ــد و  ــد زمانمن ــا ایجــاد یــک فرآین اســت کــه ب
ــتغال و  ــد، اش ــتی، تولی ــی باالدس ــه ارزش چرخ

توســعه تحقــق پیــدا کنــد. 
بــرای خیــل عظیــم ذینفعــان اقتصــاد باالدســتی 
داخــل کشــور، بایــد ابتــدا شــکارچیان کار 
ــاد  ــکان اقتص ــوک پی ــم. ن ــت نمایی ــدی تربی بل

ــت.  ــز نیس ــی تی ــدر کاف ــه ق ــتی مان ب باالدس


