مديريت مهارت در شرايط بحراني
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نشريه فني تخصصي
شركت ملي نفت ايران

بيش��ك شرايط كنوني ،يكي از چالشبرانگيزترين شرايطي است
ك��ه مديران تاكنون با آن مواجه بودهاند .ولي س��ازمانهايي كه به هر
نوع با انرژي سر و كار دارند بايد مد نظر داشته باشند كه اين فقط يك
مرحله از چرخه كسب و كار است .در حالي كه بعضي از شركتها در
اين صنعت با مشكالت دست و پنجه نرم ميكنند ،برخي ديگر حتي
بزرگتر هم ميشوند .در شرايط خاص كنوني ،احتماال شركتها مجبور
خواهند بود براي دستيابي به عملكرد باال در روش مديريت نيروي كار
ماهر خود تجديد نظر نمايند و تجديدنظر در مديريت نيروي انس��اني
در واقع به معني كشف ارتباط بين تنگناهاي بازار ،استراتژي (راهبري)
كسب و كار و سرمايه انساني است.
مقاطع زماني متغير و اهميت تفكر راهبردي

*

عوامل بنيادي و ساختاري كه چالشها در صنعت انرژي را موجب
ميشوند ،معموالً ثابت باقي ميمانند .كمبود ژئوفيزيست و مهندسين
پ��روژه را نميتوان با به كارگي��ري كاركنان واحدهاي ديگر مث ً
ال واحد
مالي جبران كرد.
براي شركتهايي كه به اهميت هدايت منابع انساني به صورت از
قبل برنامهريزي ش��ده پي بردهاند ،مسئله چيز ديگري است ،آنها بايد
بتوانند هماهنگ با بازار حركت كنند و قادر باشند سريعاً فعاليتهاي
خ��ود را با ش��رايط وفق دهند تا بتوانند تواناييه��اي خود را به مزيت
رقابتي پايدار تبديل كنند .س��رعتي كه اقتصاد تغيير ميكند ،فضايي
ايجاد ميكند كه در آن ،شركتها با عملكرد باال از بقيه جدا ميشوند.
تحقيقات نش��ان ميدهد ،كه ش��ركتهاي موفق ،نسبت به رقبا
توانايي بيشتري براي استفاده از خرد جمعي و انگيزش كاركنان دارند.
براي دستيابي به چنين موفقيتي ،شركتهاي انرژي نياز به گنجاندن
تواناييها و استعدادها در فرهنگ سازمان دارند .به عبارت ديگر مديريت

تجارت همواره فراز و فرودهايي را تجربه ميكند و دقيقاً همين فراز
و نشيبها است كه شركتهاي موفق را از بقيه جدا ميكند .براساس نيروي انساني ماهر ،تنها ،وظيفه واحد منابع انساني نبوده و در كنار
مطالعات ،موفقيت اين ش��ركتها نتيجه عملكرد باالي خود شركت و آن مديران در تمامي سطوح نيز بايد به آن بپردازند.
ساير شركاي تجاري آنها در طوالني مدت و در خالل برهههاي زماني
اتخاذ رويكرد راهبردي
مختلف اعم از زير و رو شدن صنعت و ساير بحرانهاست.
در يك محيط كسب و كار پيچيده كه نيروهاي مختلفي از منابع
داشتن عملكرد باال ،مستلزم انطباقپذيري با شرايط متغير بازار و
گوناگون به سازمان وارد ميشوند ،استفاده از روشهايي براي مديريت
هدايت عملكرد نيروي كار به سوي اهداف صحيح است.
شرايط بازار هر چه كه باش�د ،شركتهاي فعال در زمينه انرژي تواناييها كه قب ً
ال امتحان ش��ده و موفق بودهاند ،بس��يار وسوسهانگيز
بايد به شناسايي و بهرهبرداري از فرصتها براي جذب ،توسعه و حفظ به نظر ميرس��د ولي اعتقاد بر اين است كه رويكردهاي راهبرديتر و
نيروي كار ماهر بپردازند تا بتوانند مزيت رقابتي خود را حفظ كنند .مؤثرتري نيز براي مديريت تواناييها در شرايط بحراني وجود دارد كه
شركتهاي انرژي براي رسيدن به هدفهاي خود همواره به كاركنان به شركتها كمك ميكند تا از پس اين شرايط برآمده و موقعيت خود
را تثبيت نمايند.
ماهر و شايسته نياز داشتهاند.
اولي��ن و مهمترين مورد اين اس��ت كه ش��ركتهاي نفتي بايد به
اگرچه نرخ استخدام در زمان بحرانهاي اقتصادي كاهش مييابد،
مع هذا ،هيچگاه نرخ نبايد به صفر برس��د و همواره بايد تعهدي براي چيزي فراتر از فرآيندهاي س��نتي مديريت منابع انساني بيانديشند و
راههاي جديدتري براي مديريت توانايي بيابند.
استخدام نيرو به صورت مستمر وجود داشته باشد.
* شركت نفت فالت قاره ايران

يافتن منابع جديد مهارتها
اين ش��ركتها بايد رويكرده��اي راهبرديت��ر و جامعتري براي
مهارتهاي مورد نياز از طريق ايجاد سيستم مخزن مهارت ،جذب
جذب ،توسعه و آموزش توانايي اتخاذ كنند .غالباً مشاهده ميشود كه
شركتهاي پيشتاز نفتي به اهميت مديريت توانايي و ايجاد محيط كار ميش��وند ولي مش��كل عمده ،جذب نيروي كاردان است .شركتهاي
چالشزا پي بردهاند ولي فاقد چار چوب و رويكرد راهبردي ميباشند .انرژي ،الزم اس��ت كه روشهاي س��نتي جذب نيروي كار كه از طريق
دانش��گاهها و ساير مؤسسات آموزشي است را بهبود بخشند تا بتوانند
مهارتهاي مورد نظر را زودتر از آنچه كه به بدانها نياز خواهند داشت،
چارچوب مديريت توانايي
پنج توانايي راهبردي وجود دارد كه سازمانها بايد بر آنها تمركز كنند :در اختيار گيرند.
عالوهبر آن شركتهاي انرژي بايد با همكاري دولتها به پرورش و
 -1اتخاذ استراتژي براي مهارت همسو با استراتژي خود سازمان
تشويق دانشآموزان براي كسب مهارتهاي مورد نياز خود بپردازند.
 -2تأمين مهارتهاي مورد نياز

 -3يافتن منابعي كه اين مهارتها را داشته باشد
توسعه پتانسيلهاي مهارت در سازمان
 -4توسعه اين مهارتها
توس��عه مهارت همواره براي صنايعي كه در آن به طور متوسط 3
 -5بكارگيري مهارت درست در زمان و مكان درست
س��ال طول ميكشد تا فرد به حداقل شايستگي برسد و  10سال نياز
دارد تا به طور حرفهاي كار خود را ادامه دهد ،حائز اهميت است .از اين
توسعه مديريت راهبردي مهارت
مديري��ت راهبردي مهارت در واق��ع توانايي مديريت مهارتهايي رو توانايي ايجاد مهارتها ،دانش و شايستگيهاي فردي و جمعي نقش
است كه در جهت اس��تراتژي شركت بنا نهاده شدهاند .در اين مرحله حياتي ايفا ميكند.
توسعه دانش و مهارت نيروي كاري و سرپرستان يك نياز كليدي
بخشهايي از استراتژي كه به مهارتها وابستهاند مشخص ميشود وv
تعيين ميگردد كه در يك محيط عملياتي مشخص ،چه مهارتهايي براي صنعت انرژي است .با بازنشستگي افراد مجرب ،دانش آنها بايد به
نسلهاي آينده و كاركنان جوانتر منتقل شود .به علت اينكه بسياري
براي حال و آينده مورد نياز است.
بدون چشمانداز و برنامه راهبردي ،تعيين اينكه چه مهارتهايي براي از دانش حاصل ش��ده چيزي اس��ت كه در طول كار كس��ب ميشود،
تقويت قابليتهاي كسب و كار سازمان الزم ميباشد ،بسيار دشوار است .شركتهاي انرژي نيازمند بنيانگذاري واحدها و ارائه ابزاري هستند كه
سرپرستان اينگونه فعاليتهاي خاص بايد وظايف زير را عهدهدار بتواند دانش كسب شده را مديريت كند.
شوند:
بكارگيري مهارتهاي درست
 شناس��ايي اجزايي از استراتژي شركت كه به مهارت خاصي وابستهباالخره قابليت نهايي ،توانايي بكارگيري مهارتهاي درس��ت در
است
زمان و مكان مناسب است .بكارگيري مؤثر مهارتها نيازمند مديريت
 يافتن شايستگيهايي كه بايد در داخل سازمان پرورش يابند تعيي��ن ميزان همس��ويي مهارتهاي موجود با اهداف اس��تراتژيك پيوس��ته جريان كار و افراد سازمان است .اين توانايي همچنين در پييافتن روش��ي براي انجام مؤثرتر و كاراتر امور است .شركتهاي انرژي
سازمان
داراي تجربه عظيمي در زمينه چيدمان افراد در
 يافتن خألهاي مهارتيمناطق عملياتي و ساير قسمتها و همچنين در
 دريافتن فرصتها و تهديد در محيط كاريمشاغل مناسب هس��تند .با اين وجود زماني كه
توقعات كاركنان در مورد كارش��ان تغيير ميكند
تعيين نيازهاي مهارتي سازمان
شركتها بايد با ارائه انعطافپذيري بيشتر در كار
ش��ركتهاي فعال در زمينه انرژي ،بايد
به نحوي كه در كل عمليات خللي حاصل نشود،
بتوانن��د با در نظر گرفتن اهداف اس��تراتژيك
انگيزه كاركنان را حفظ كنند.
فعلي و آتي خود به تشخيص نيازهاي مهارتي
همچنين شركتها بايد به افزايش بهرهوري
در كل س��ازمان و در بخشه��اي مختلف آن
از طريق بهبود فرآيندها و تكنولوژي و يا با برون
بپردازند.
سپاري اهميت دهند.
ب��ه عن��وان مث��ال ب��راي حل مش��كل
مهارته��اي كمي��اب در صنايع باالدس��تي،
نتيجهگيري
ش��ركتها ناگريز از انتقال مه��ارت از صنايع
شركتهاي فعال در زمينه انرژي بايد مد نظر
پاييندستي به باالدستي خواهند بود كه البته
اين امر بايد با در نظر گرفتن شرايط و موقعيت پروژه انجام شود .تعيين داشته باش��ند كه تصميماتي كه در زمانهاي بحراني گرفته ميشود،
نيازهاي مهارتي بايد به طور مداوم انجام ش��ود زيرا ميزان پاسخگويي تأثيرات بلندمدت خواهند داشت .استراتژيهاي مهارتي بلند مدت بايد
مهارتهاي موجود به نيازهاي فعلي براي توسعه كسب و كار در طول چيزي بيش از بقاي ش��ركت را مد نظر داش��ته باشند .براي موفقيت
در رقابت ،نوآوري و رس��يدن به عملكرد باال سرپرستان بايد به جذب،
زمان تغيير ميكند.
آموزش ،حفظ كاركنان و همچنين حفظ دانش كسب شده توسط آنها
براي بهبود چنين قابليتي بايد فعاليتهاي زير را انجام داد:
 ارزيابي مهارتهاي مورد نياز حال و آينده با تمركز بر روي مش��اغل ادامه دهند.بين توسعه و پيادهسازي فرآيندها و رويكردهاي جديد و استفاده
بحراني
 تطابق منابع موجود مهارت با تقاضا ،با در نظر گرفتن نيازهاي آينده عملي آنها در س�ازمان فاصله زماني وجود دارد .شركتهاي فعال درزمينه انرژي ميتوانند گامهاي اوليه در اين مسير را با تمركز بر الويتها
و يافتن منابع بالقوه مهارت
 بررسي مستمر وضعيت مهارت ،چالشهاي نيروي كار ،نرخ كنارهگيري برداشته و به نتايج معنيداري برسند .سپس به اهداف بلند مدت خودبيانديشند .اعتقاد بر اين است شركتهايي كه رويكرد استراتژيك بلند
كاركنان ،ميزان انگيزه كاركنان و شاخصهاي بهرهوري
همچنين شركتها براي حفظ مهارتهاي حياتي ،بايد مزايايي عالوهبر مدت براي مديريت مهارت اتخاذ ميكنند ،نفع بيش��تري هم در زمان
آنچه كه سيستمهاي رايج پرداخت ارائه ميكنند ،در نظر بگيرند .يك حال و هم در آينده خواهند برد.
راهكار موفق در زمينه ارائه بستههاي مشوق شامل مجموعهاي از مزايا
منبع:
اعم از خدمات اجتماعي يا پرداختهاي ويژه است.
»E&P Magazine, April 2009 «Managing talent in uncertain times.
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