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در كش��ورهاي پيش��رفته، سياس��تمداران و تصميم گيرندگان با 
مش��كل فقدان اطالعات مواجه نيستند  ؛ مسألة اصلي براي آنان حجم 
بس��يار زياد اطالعات اس��ت كه آنان را زير فشار س��همگين خود قرار 
مي دهد. در اغلب موارد، سياست گذاران در اين كشورها با اين مشكل 
دس��ت به گريبانند كه اطالعات عرضه ش��ده به آنها، به مراتب بيش از 
حدي اس��ت كه قادر به هضم و جذب آن باش��ند. موضوع  ديگري كه 
در اي��ن زمينه رخ مي نمايد آن اس��ت كه بخش��ي از اي��ن حجم انبوه 
اطالعات غيرقابل اعتماد اس��ت و بخشي نيز رنگ منافع گروه ها و افراد 
ذي نف��ع را به خود گرفته و برخي نيز چنان فني و پيچيده اس��ت كه 
سياس��ت گذار از آن س��ر در نمي آورد. پاره اي از اطالعات ارائه شده نيز 
ممكن اس��ت به لحاظ سياس��ي، اقتصادي، مالي يا اداري غير قابل اجرا 
باشد و بخشي نيز به اين اعتبار كه با ديدگاه ها و ايدئولوژي هاي مقبول 
در تعارض اس��ت مفيد نباشد. نياز دست يابي به اطالعات مفيد و قابل 
بهره برداري وضرورت ارائه ديدگاه هاي راهبردي براي سياس��ت گذاران 
و تصميم گيرن��دگان در دهه هاي اخير و به عبارت بهتر ضرورت توليد 
اطالعات معطوف به سياس��ت گذاري، منجر به رشد مراكز و نهادهايي 
 )think tanks( »شده است كه از آنها با عنوان » نهادهاي مولد انديشه

ياد مي شود.
در كش��ور ما نيز چندي اس��ت موضوع ايجاد كانون هاي تفكر در 
دس��تور كار دولت قرار گرفته اس��ت كه از جمله اين اقدامات مي توان 
به تصويب ش��يوه نامه تأس��يس كانون هاي تفكر در ش��وراي گسترش 

آموزش عالي اشاره كرد.
انتش��ار نش��ريات تخصص��ي در حوزه ه��اي مختلف و تش��كيل 
كارگروه ه��اي موضوع��ي و كانون ه��اي تفك��ر در زنجيره باالدس��تي 
نفت و گاز، بحثي اساس��ي در زمينه گس��ترش دانش و تس��هيل روند 
تصميم س��ازي را موجب شده اس��ت. جريان سامان يافته اطالعات كه 
به صورت تدوين مقاالت و بررس��ي سوژه هاي فني و تخصصي در اين 
نشريات تجلي مي يابد، حاصل تالش هاي علمي و تجربيات ذي قيمت 
كارشناس��ان و مطالعات و پژوهش هايي است كه تنها با صرف زمان و 
هزينه انس��اني و مادي قابل توجه، به انجام رس��يده و در اختيار ساير 

صاحب نظران، تصميم سازان و محققين اين عرصه قرار مي گيرد. 
به همين منظور ايده كانون هاي تفكر باالدس��تي نفت و گسترش 
نش��ريات تخصص��ي حوزه هاي نفت و گاز از چن��د جهت قابل توجه و 

پي گيري  بيشتري است. 
 اول، كاركرد جريان س��ازي اس��ت.  بس��يار ديده ايم كه توليدات 
فكري و رهيافت هاي پژوهش��ي نمود و نفوذي در صحنه عمل و اجرا 
پيدا نمي كنند و در حقيقت به جريان انداختن ايده ها و انديش��ه هاي 
جدي��د در س��ازمان  و به عبارتي » مديريت ن��وآوري و تحول«  يكي 
از حلقه هاي مفقوده فعاليت هاي ما اس��ت. نكته اينجاس��ت كه اساساً 
اجرايي ك��ردن ايده ه��اي جدي��د، كاري پيچيده و چند بعدي اس��ت. 

براي عملي ش��دن و به جريان افتادن يك ايده در س��ازمان، مراكز و 
بخش هاي مختلفي بايد درگير ش��وند و اتفاقات زيادي بايد بيفتد كه 
همه آنها از س��نخ پژوهش و مطالعه نيس��تند. در اينجا فرهنگ سازان 
و صاحبان رس��انه، صاحبان نفوذ و ش��بكه هاي غيررسمي موجود در 
س��ازمان، ايده ها و دس��تاوردهاي جديد را گام به گام ب��ه اجرا نزديك 
مي كنند. در حقيقت  »مديري��ت تغيير«، تحول، ضرورت ها و الزامات 

آن، وجود نشريات تخصصي را ضروري مي سازد. 
نكته بعدي آنكه عوامل اجرايي و نويس��ندگان اين حوزه ها، خود 
نيز دس��ت اندركاران پژوهش هس��تند اما توليدات ايشان بيشتر صبغه 
مطالع��ات بنيادي دارد و يك گام جلوت��ر از مطالعات و پژوهش هايي 
اس��ت كه در واحدهاي برنامه ريزي انجام مي شود. مطالعات اين مراكز 
بيش��تر معطوف ب��ه پي ريزي جهت گيري ه��اي اساس��ي، پارادايم ها، 

الگو هاي تحول، توسعه و چشم انداز سيستم است.

سخن نخستسخن نخست

بگرديد آن فكر نو را پيدا كنيد ... 
بايد زمينه اي را فراهم كنيم كه استعداهاي جوانان كشور شكوفا شود و شعار جذاب 

توليد فكر و علم به حركتي جدي و پايدار تبديل شود. 
 »مقام معظم رهبري«

مديريت نو آوري و تحول 
حلقه مفقوده زنجيره باالدستي نفت و گاز

 بس�يار ديده اي�م كه توليدات فكري و رهيافت هاي پژوهش�ي 
نم�ود و نف�وذي در صحن�ه عمل و اج�را پي�دا نمي كنند و در 
حقيق�ت ب�ه جريان انداخت�ن ايده ه�ا و انديش�ه هاي جديد در 
س�ازمان  و ب�ه عبارتي » مديريت ن�وآوري و تحول«  يكي از 

حلقه هاي مفقوده فعاليت هاي ما است
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انتش��ار دوره جدي��د ماهنامه فني – تخصصي اكتش��اف و توليد 
با س��مت و سوي دس��تيابي به حلقه هاي مفقوده زنجيره باالدستي و 
براس��اس رهنمود مقام معظم رهب��ري مبني بر »نهضت توليد فكر« 
و با ش��عار »بگرديد آن فكر نو را پيدا كنيد« در صنعت نفت آغاز 
ش��د و گس��تره توزيع آن با حدود چهار هزار مخاطب از كارشناس��ان 
و متخصصين صنايع باالدس��تي نفت و گاز، در حوزه هاي اكتش��اف تا 
توليد تداوم يافته اس��ت. »نشريه اكتشاف و توليد« تالش دارد همانند 
چش��مان تيزبين و هميش��ه بيدار سيس��تم عمل كند و ب��ه عبارتي 
هوش��مندي استراتژيك س��ازمان را ارتقاء دهد. از جمله اين اقدامات 
پايش و رصد مداوم رخداد ها، تحوالت و شناسايي روندهاست و از اين 
نظر »غالب فعاليت ها بيش از آنكه متعلق به امروز س�ازمان باش�ند 

متعلق به فرداي سازمان است«.
اين مجموعه با توليد مداوم تحليل هاي مختلف وضعيت سازمان، 
مديران را ياري رس��انده و آنها را براي اتخاذ تصميمات بهنگام كمك 
مي كن��د. مدي��ران به دنب��ال گزارش ه��اي مديريتي هس��تند كه هم 
اطالعات موجود در آنها از جوانب مختلف پااليش ش��ده، خالصه باشد 
و هم گزينه هاي مختلف تصميم براي ايش��ان مشخص و تحليل شده 
باش��د، يعني تصميم سازي ش��ود. در اين صورت يك مدير مي تواند به 
ش��كل منطقي و مطمئن دس��ت به انتخاب بزند و تصميم بگيرد. اين 
قبيل گزارش��ات براي ناظران بيروني هم سودمند و هم راهگشا است. 
ب��ه عنوان مثال براي توجيه نماين��دگان مجلس، نهادهاي نظارتي كه 
ن��گاه كالن و مديريت��ي دارند و يا رس��انه ها و اف��كار عمومي، اينگونه 
شفاف سازي ها، گزارش��ات و مطالعات، كمك شاياني به عمومي سازي 
عملكرد و فرايند نمود و ظهور و بروز ايده هاي مديريتي و مهندسي در 

شركت ملي نفت ايران مي كند.
مديري��ت ماهنامه فني - تخصصي اكتش��اف و توليد عطف به 
رهنم��ود » توليد فكر« مقام معظم رهبري تالش هاي خود را براي 
انع��كاس ديدگاه هاي صاحب نظران صنعت نفت، در س��ال 1387 
تداوم بخش��يده و در فض��اي اداري و بوروكراتي��ك علي رغم همه 
محدوديت ه��ا، اين روند را  ادامه خواهد داد اما ذكر نكاتي خالي از 

فايده نخواهد بود:

اول اينكه فضاي اداري و بوروكراتيك به س�ختي مي تواند ظرف 
اين نوع  فعاليت ها واقع ش�ود. محيط نش�و و نماي اين مجموعه بايد 
منعط�ف و داراي آزادي عم�ل در ب�ده و بس�تان با محي�ط خارج از 
س�ازمان بوده و فضايي خالقانه بر آن حاكم باش�د. بايد تمهيدات و 
چارچوب هايي انديش�يده شود كه نخبگان باالدستي نفت بتوانند به 

خوبي وظايف خود را به انجام برسانند. 
دوم اينك��ه هس��ته فعال كانون ه��اي توليد فك��ر و ايده هاي نو را 
بايد جوانان خالق، مس��تعد و پيگير تش��كيل بدهن��د زيرا حجم زياد 
فعاليت هاي ميداني و مكتوب س��ازي فقط از عهده جوانان مجرب و با 
توانايي  باال بر مي آيد و از س��ويي ديگر اين جوانان هس��تند كه بايد 
براي فرداي س��ازمان تربيت شوند. البته اين مطلب به اين معنا نيست 

كه بدون حضور كارشناس��ان مجرب مي توان مراكز توليد فكر را غني 
كرد و نگاهداشت بلكه حضور صاحبان تجربه و علم براي صنعت نفتي 

مقتدر و توانمند، ضروري و الزم است.
 نكته آخر اينكه بايد تبيين دقيقي از كانون هاي تفكر ارائه ش��ود، 
مراكز توليد فكر از جهاتي ش��بيه واحده��اي برنامه ريزي و از جهاتي 
ديگر ش��بيه واحدهاي آموزشي و پژوهشي و از سويي شبيه واحدهاي 
روابط عمومي هس��تند درحالي كه هيچ يك از آنها نيس��تند.  فلس��فه 
تأس��يس اي��ن مراكز كه  به اعتق��اد ما كمك ب��ه مديريت تحوالت و 
نوآوري در س��ازمان اس��ت بايد به خوبي تبيين ش��ود و كاركردهاي 
مختلف آينده پژوهش��ي، ديده باني، ترازيابي، تحليلگري و ... ذيل اين 
عنوان جامع قابل جمع هستند. اين همان نقش كليدي و اصلي بخش 
باالدس��تي صنعت نفت و گاز كشور است و همان طور كه توجه داريد 
برنامه ري��زي يكي از حلقه هاي جريان تحول و نوآوري اس��ت. بنابراين 
نمي ت��وان كانون هاي توليد فكر و انديش��ه را با برنامه ريزي مس��اوي 

دانست هر چند كه تبايني با هم ندارند.

مدير مسئول

نش�ريه اكتشاف و توليد« تالش دارد همانند چشمان تيزبين 
و هميش�ه بيدار سيس�تم عم�ل كند و به عبارتي هوش�مندي 

استراتژيك سازمان را ارتقاء دهد.


