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درانسانیمنابعجامعریزيبرنامهبرايچارچوبیارائه

گازونفتصنعتدرمحورپروژههايسازمان

4موشیسیدخاسیدمحمدصادق-3الفتلعیا-2دهقانانحامد-1پورعباسعباس

چکیده

دومیانتعادلبرقراريمحور،پروژههايسازماناختصاصیپیچیدگیونفتصنعتعمومیپیچیدگی

است.کردهمواجهچالشبارا-هاپروژهیعنی-هاآنموقتیبخشونفتصنعتهايشرکتدائمیبخش

دراساس،اینبرنیست.هاسازمانینانیازگويپاسخانسانیمنابعریزيبرنامهکمیهايروشسبب،بدین

باگازونفتمحورپروژههايسازماندرانسانیمنابعریزيبرنامههايمؤلفهوعواملتعیینحاضرتحقیق

ایندراکتشافی،رویکردبهتوجهباگرفت.قرارهدفجامعچارچوبیارائهوکیفیرویکردازاستفاده

ازتن28باساختاریافتهنیمهمصاحبهانجامازپسکهشدستفادهانظريگیرينمونهروشازتحقیق

جامعچارچوبآمده،بدستعواملاساسبرنهایتدرگردید.حاصلنظرياشباعنفت،صنعتخبرگان

وجذبسیستمسازمان،طراحیزیرسیستمدهزمانهمریزيبرنامهشامل:انسانی،منابعریزيبرنامه

ارزیابیومدیریتپاداش،سیستمنگهداشت،سیستمپروري،جانشینوارتقاتوسعه،سیستمگزینش،

.گردیدارائهبهداشتوایمنینهایتاودانشمدیریتارتباطات،عملکرد،

.گازونفتصنعتپیچیدگی،محور،پروژههايسازمانانسانی،منابعجامعریزيبرنامه:کلیديواژگان

عالمهدانشگاهتربیتیعلوموروانشناسیدانشکدهاستاد1
عالمهدانشگاهحسابداريومدیریتدانشکدهاستادیار2
عالمهدانشگاهحسابداريومدیریتدانشکدهاستاد3
سازمانیرفتارگرایشبازرگانیمدیریتدکترايدانشجوي4

(مسئول:نویسندهایران.تهران،طباطبائی،
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مقدمه

کشور،گازونفتصنعتدرفعالهايشرکتمعضالتازیکیقبل،دههیکتا
افتیچنیننفتقیمتکهکردمیباورکسیترکمشایدزمان،آنبود.متخصصانمهاجرت

وشودمواجهجديرکودبادنیاسرتاسردرنفتیهايپروژهآن،تبعبهوکندتجربهرا
هايشرکتازوبزرگ،هايشرکتتاگرفتهکوچکهايشرکتازنفتی،هايشرکت

بهناگزیرالمللی،بینچندملیتیهايشرکتحتیوملیهايشرکتتاگرفتهخصوصی
و2015سالدر،1شلداچرویالشرکتمثالعنوانبهشوند؛نیروهایشانرهاسازي

پتروناسشرکتیا)2016(نموداخراجراخودازنفر12،500حدود2016
سالدرو)2016(نفر1000حدود،2016سالدر

کهحالیدرنمود.تعدیلراخودنیروهاياز)2017(نفر2300حدود2017
شدیديبسیاررقابتتوانمند،نیروهايجذبسربرهاشرکتازبسیاريقبل،چنديتا

داشتند.
عواملتاریخطولدرکهدهدمینشاننیزنفتصنعتتاریخچهبهتريجامعنگاه
صنعتبتوانرادنیاصنعتترینسیاسیشایدواستبودهتاثیرگذارصنعتاینبرمتعددي

اقتصادي،سیاسی،متعددعوامل).1389صدرآبادي،رضاییوجهرمی(دانستنفت
و)1392درخشان،(افکندهسایهصنعتاینهايفعالیتبرهموارهغیره،واجتماعی

اقبالروزیکسبب،همینبهاست.دادهقرارتأثیرتحتراآنپیشرفتورشدسرعت
نیمههاپروژههمهروز،فرداوباالستبسیارگازونفتحوزهدرگذاريسرمایهبهعمومی

شود.میرهاکاره
ايهپیچیدگینیزمحورپروژههايسازماننفت،صنعتعمومیهايپیچیدگیبرافزون

موقتیوها)شرکتخود(یعنیدائمیبخشدودارايها،سازمانایندارند.راخودخاص
(کنندبرقرارتعادلدائمابخشدواینبینبایدوهستندها)پروژه(یعنی
برخالفوهاستآنذاتازجزئیبودن،متغیروموقتیبنابراین،).2011
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نیروهاازبسیاريمواجهند.سازماناندازهدرانقباضوانبساطبادائمتولیدي،هايسازمان
کنند.میترکراسازمانها،پروژهاتمامباوآیندمیهاپروژهباهاسازمانایندر

عملخودرسالتبهبایدهاسازماناینانسانیِمنابعمتخصصانشرایطی،چنیندر
مهم،ایناماکنند.یاريشاناهدافتحققدررانفتیمحورپروژههايسازمانوکنند

خودنیروهايهمههم،انقباضهايدورهدربایدها،سازماناینآیایابد؟تحققبایدچگونه
سازماناهدافتحققگويجوابها،پروژهبانیروهاخروجوورودسیرآیانگهدارند؟را

منطقیاي)پروژهنفراتآموزش(مثلاهپروژهانسانیمنابعبرايکردنهزینهآیااست؟
بایدچگونهبدهد،دستازانقباض،دورهدرراخودنیروهاينخواهدسازماناگراست؟

حساببههمسازمانسرباروندهنددستازراخودهايقابلیتکهگیردبکارراهاآن
شود.دادهپاسخبایدکهدست،اینازدیگريسواالتونیایند؟

منابعبرايمناسبوجامعریزيبرنامهداشتنگرودرالذکر،فوقسواالتبهگوییپاسخ
درهاشرکتاکثرکهاستاینشودمیمشاهدهآنچهاما).1992(استانسانی
سایرواندکردهتوجهانسانینیرويتامینکمیجنبهبهتنهاانسانیمنابعریزيبرنامه
است.ماندهباقیمغفولانسانیمنابعمدیریتهايمؤلفه
درکهبستريوصنعتنوعکهدهدمینشانمختلفهايپژوهشنتایجدیگر،سوياز

مختلفهايجنبهوماهیتبرشود،میاجراییانسانیمنابعمدیریتفرآیندهايآن
برخاصطوربهو(هاآنموفقیتوانسانیمنابعمدیریت

).2002(استتاثیرگذارانسانیمنابعریزيرنامهب
برايايویژهمدلنفت،صنعتجملهازصنعتیهردرکهاستضروريبنابراین،

شود.تدوینانسانیمنابعریزيبرنامه

اینزیابیاربهکیفی،رویکردازاستفادهباتااستآنبرحاضرتحقیقاساس،اینبر
محورپروژههايسازمانانسانیمنابعریزيبرنامهدربایستیعواملیچهکهبپردازدمساله
منابعجامعریزيبرنامهمدلکهدهدپاسخپرسشاینبهوشودگرفتهنظردرگازونفت

است؟چگونههاسازمانایندرانسانی
رویکردونرمرویکردگرفت:نظردردرویکردوتوانمیانسانیمنابعریزيبرنامهبراي
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»1انسانینیرويریزيبرنامه«آنبهکهسخت،رویکرد).,20102009(سخت
بهسازمانآتیهاينیازعدديوکمیارزیابیوبینیپیشدنبالبهشود،میگفتهنیز

گیرند،میرارقمطالعهموردامجیچونموفقیهايسازمانکهزمانیاست.کارنیروي
افرادصحیحمدیریتواستخدامشده،هاآنموفقیتموجبچهآنشودمیمشاهده
بنابر).1992(کنندپیادهراسازمانهاياستراتژيتوانندمیکهاستايشایسته

بهتریندردارد)توجهنیازموردنیروهايتعدادبهصرفا(کهریزيبرنامهسخترویکرداین،
مدیریتبخشومدیریت؛نهنمود،خواهدیارياستخدامزمینهدرتنهاراسازمانتحال

گويپاسخبتواندکهرویکرديداشتننتیجه،دراست.ریزيبرنامهنیازمندچنانهمافراد
نماید.میضروريباشد،بخشدوهر

باوکندمیاتخاذاستراتژیکدیدگاهیارقام،واعدادبرتمرکزجايبهنرم،رویکرد
بهانسانی،منابعهايرویهوهامشیخطوکارنیرويهايمهارتوهاشایستگیبرتکیه

عبارتبه).2006(استسازماناستراتژیکاهدافتحققدنبال
داردتوجهآنبامرتبطهايفعالیتوانسانیمنابعسیستمکلبهنرمرویکرددیگر،

معادلراآنتوانمیو)1996(
مدلاصطالحازجاري،تحقیقدررواینازدانست،انسانیمنابعسیستمریزيبرنامه
است.شدهاستفادهانسانیمنابعجامعریزيبرنامه

منابعژیکاستراتهايروشاتخاذبالقوهتأثیرونرمرویکرداستراتژیکدیدگاهرغمعلی
)،2000(آنبقايوسازمانکلیاهدافتحققبرانسانی
محققانتوجهموردترکممذکوررویکردکهاستآنازحاکیگذشته،تحقیقاتبررسی

منابعسیستمابعادکلیهبهکهنرمرویکردبرمبتنیجامعمدلیکخالءواستبوده

شود.میحسد،باشداشتهتوجهانسانی
هايتصمیمدرکهاستاستراتژیکفرصتیکانسانی،منابعجامعریزيبرنامه

توسعهباکهاستمسالهاینتضمیندنبالبهوداردنقشسازماندهیشکلواستراتژیک
(شودمحققسازمانیاهدافانسانی،منابعهاياستراتژياجرايو

1
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,Ulrich(انسانیمنابعهايزیرسیستم-1شکل 1992(

سازماناثربخشیافزایشبهمنجرانسانی،منابعاثربخشریزيبرنامه).2006
کردخواهدایجادسازمانبرايرقابتیمزیتکارکنان،کیفیسطحارتقاءباوشدخواهد

),

ریزيبرنامهدهدمینشانشدهانجامتحقیقاتچنین،هم).1992
Al(سازمانعملکردبرانسانیمنابعاثربخش Al

Al(آنوريبهرهو)2014

است.تاثیرگذار)2014
جامعیتبههستند،منابعریزيبرنامهدرنرمرویکردبهمعتقدکهمحققینیاکثراگرچه

اکثردراجرامیداندروتحقیقاتدرچهآنعملدرامااندداشتهاشارهآنفراگیريو
ازجنبهیکربعمدتاانسانی،منابعریزيبرنامهدرکهاستاینشودمیمشاهدههاشرکت
یامارکوف،زنجیرهبینیپیشکارراهه،توسعهپروري،جانشین(مثالانسانیمنابع
منابعریزيبرنامهزمانیاما).1992(شودمیتکیهمهارت)سیاههریزيبرنامه

ریزي سازمانیبرنامه

گزینش/کارمندیابی

پاداش

توسعه

ارتباطات

ارزیابی
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راانسانیمنابعهايفعالیتکلیهکهکندنقشایفايسازمانموفقیتدرتواندمیانسانی

کهکندمیمطرحراانسانیمنابعزیرسیستمشش)1992(آلریچمنظوربدینگیرد.بردر

منجرفرآینداینتاگیرند،قرارتوجهموردبایستیانسانیمنابعاستراتژیکریزيبرنامهدر

).1(شکلشودسازمانبرايرقابتیمزیتایجادبه

نظردرزیرسیستمششاینازیکیمعادلانسانیمنابعاستراتژیکریزيبرنامهمعموال،

قابلیتوتواناییتنهایی،بهموارداینازیکهربرتمرکزکه،حالیدرشود؛میگرفته

ازعبارتندزیرسیستمششاینکند.میمحدودرارقابتیمزیتایجاددرانسانیمنابع

)1992:(

سازماندهیمختلفهايراهبررسیبهسازمانیریزيبرنامهسازمانی:ریزيبرنامه

شود.انجامبایداستراتژیکاهدافتحققبرايکهپردازدمیکارهایی

استراتژیکبرنامهدرتواندمینیزگزینشوکارمندیابیهايروشگزینش/کارمندیابی:

اول،شود:توجهمسالهدوبهبایدکارمندیابیوگزینشدرشود.لحاظانسانیمنابع

یابد.ارتقابایدکسیچهکهایندوم،وشوداستخدامبایدیکسچهکهاین

کهدهندمیانجامراکارهاییعمدتاافرادکهدهدمینشانتحقیقاتپاداش:سیستم

(کنندمیدریافتپاداشهاآنبابت

ریزيبرنامه).2017

موردراپاداشسیستمازاستفادهبرايمختلفهايگزینهانسانی،منابعاستراتژیک

دهد.شکلکارکنانرفتاربهبتواندتادهدمیقرارتحلیلوبررسی

هايفعالیتشاملهمورسمیهايآموزششاملهمتوسعه،توسعه:هايسیستم

باشد.داشتهنقشرقابتیمزیتایجاددرواندتمیوشودمیخدمتحینايتوسعه

منابعاستراتژیکهايبرنامهخلقدرکلیدينقشتواندمیايتوسعههايبرنامه

باشد.داشتهانسانی

عملکردياستانداردهايارزیابی،هايسیستمحالت،ترینکلیدرارزیابی:هايسیستم

کنند.میارائهراعملکردخصوصدربازخورو

کارکنانشد،ایجادانسانیمنابعاستراتژیکهايبرنامهکهزمانیارتباطی:هايرنامهب
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وباشندداشتهدسترسیموجودهايبرنامهبهبایستیمستمرطوربهسازماندرون

اطالعاتکهکندمیمشخصارتباطیهايبرنامهکنند.درکراهاآنوجودچرایی

اطالعاتیچهوزمانیچهدرچگونه،کسی،چهتوسطشود؛منتشرسازماندرچگونه

شود.مطرح

داشتهگیريچشمافزایشموقتیهايسازمانوهاپروژهبرتمرکزاخیر،هايسالدر

یکم،وبیستقرنهايسازماناصلیهايویژگیازیکیکهاندکردهادعابرخیاست.

,n(هستندهاپروژه 1999.(

بابتوانندتاکنندمیاستفادهتمایزایجادبرايابزاريعنوانبههاپروژهازهاسازمان

برتمرکزاینالبته).1997(نمایندمقابلهمحیطیروزافزونهايپیچیدگی

شینقچنانهمهاشرکتنیست.هاآننقشوهاشرکترفتنبینازمعنايبهها،پروژه

وموقتی)هاي(سازمانهاپروژهبینتعادلایجادازاستعبارتنقشاینودارندحیاتی

گونههماندیگر،طرفاز).2011(دائمی)هاي(سازمانهاشرکت

(استبستربهوابستهانسانیمنابعمدیریتشد،اشارهنیزقبالکه

گرایشوتحوالتوتغییراینتاثیراتتواننمیلذا،).2011

منابعمدیریتبررادائمیهايسازمانباهاآنتعاملوموقتیهايسازمانوهاپروژهبه

گرفت.نادیدهانسانی

پروژهکرد.تعریفراپروژهابتدابایستیمحور،پروژهسازمانمفهومشدنروشنبراي

صورتبفردمنحصرنتیجهیاخدمتمحصول،یکخلقبرايکهاستموقتیشتالیک

(گیردمی

محصولکهبودخواهدسازمانیمحورپروژهسازمانتعریف،اینمبنايبر).2013

چنیندرآمداصلیمنبعدیگر،عبارتبهیااستپروژهقالبدرکند،میارائهکهخدمتییا

نمود.ارائهتوانمینیزدیگريتعریفاما).2008(هستندهاپروژههایی،سازمان

اقداممجموعهیکیاپیچیدهبفرد،منحصرموقتی،وظیفهیکعنوانبهپروژهسنتی،بطور

سازمانمجموعهرگیرندهبدرزیاديحدتاامروزهاماشود؛میگرفتهنظردرجمعی

اینازهاسازمان).2011(استوظیفهیکانجامبرايموضعی
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بهکنند.اجراییراخودکاروکسبفرآیندهايتاکنندمیاستفادهموقتیهايسازمان

حساببهموقتیهايسازمانازخاصینوععنوانبههاپروژهروزمرهبطورخاطرهمین

پروژهسازمانبراياخیر،تعریفبهتوجهبا).1995(آیندمی

سازماناساس،اینبرکرد.ارائهتوانمیسازمانطراحیمبنايبردیگريتعریفمحور

است.شدهتشکیلموقتیسازمانخردهتعداديازکهاستسازمانیمحور،پروژه

کههستنددائمیساختارهايوبسترهاازلمتشکمحورپروژههايسازمانمعموال

(شوندمیتعبیههاآندرموقتیهايسازمانهمانیاهاپروژه

سازمانکلپروژه،پایانباکهاي،پروژهتکهايسازماننتیجهدر).2004

).2008(آیندنمیحساببهمحورپروژههايسازمانجزءشود،میمنحل

نیزهاآنانسانیمنابعمدیریتبایستیشدن،محورپروژهسمتبههاسازمانحرکتبا

(شودایجادکاملهماهنگیتاکندتغییرتناسببه

پروژههايسازماندرتفکیکایجادبهمنجرها،پروژههمانیاموقتیهايسازمان).2008

(کندمیتربیشراسازيیکپارچهبهنیازتفکیک،اینوشوند؛میمحور

ازیکیواقع،در).1997

متضادامردوبرتمرکزمحور،پروژههايسازماندرانسانیمنابعمدیریتهايویژگی

تضادمحورپروژههايسازماندردیگر،ضادتاست.واحدآندرسازيیکپارچهوتفکیک

هايسازمان).2008(استدائمیبسترهايوموقتساختارهاينیازهايبین

است،نوسانحالدردائماکارکنانبرکاريفشارودارندپویاییکاريمحیطمحور،پروژه

متعددنقشتقاضاهايبادواحآندرافرادازبسیاريواستمواجهاطمینانعدمباالزامات

).2008(اندمواجه

انسانیمنابعمدیریتبرايراخودخاصالزاماتمحورپروژههايسازماناساس،اینبر

راخوداهدافنتوانداستممکنانسانی،منابعمدیریتسنتیهايروشومفاهیمودارند

(کندمحققدرستیبههاییسازمانچنینبستردر

پروژههايشرکتحتیوشودنمیمسالهاینبهچندانیتوجهغالبااما).2010

جديهايچالشباانسانیمنابعمدیریتحوزهدراند،رسیدهکافیبلوغبهکههممحوري
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).2010(اندمواجه

اینازبرخیکنند.میذکرمحورپروژههايسازمانبرايراییهاویژگیمطالعات،برخی

نمود:ذکرزیرصورتبهتوانمیراهاویژگی

ایجادانسانیمنابعمدیریتبرتريبیشفشارمحور،پروژههايسازمانازاستفاده

درچهومدیریتیسطحدرچهشغلی،مسیرهايشدنترپیچیدهبهمنجروکندمی

).1995(شدخواهدناسی،کارشسطح

ودهدمیپرورشافراددررادقیقواندیشمندانهتعامالتمحورپروژههايسازمان

استمدیریتیوسازمانیهايپشتیبانیوفرديهايمهارتمستلزمکار،این

)2005.(

هاپروژهبیننخبگانآزادانهجریانوپذیريانعطافنوآور،محورپروژههايسازماندر

استاساسیايمسالهبازار،تعامالتمشابهتعامالتیاساسبرهازمانهمهدرو

)2006.(

مسالهیکبلکهنیست،استثناامريهاسازمانایندراي،دورهمجدددهیسازمان

).2009(استرایجومتداول

است؛هاییتنشومشکالتدارايدیگر،پروژهبهپروژهیکازافراددائمیجاییجابه

پروژهساختارهايبهمربوطمستقیماکهپیامدهاییبینشدنقائلتمایزاگرچه

استدشواراندکیموقتی،استخدامیقراردادهايازناشیپیامدهايواستمحور

)2004.(

ومضاعفکاريبارریسکاي،چندپروژههايمحیطدرخصوصبهاي،پروژهکارهاي

چنینهمدهد.میافزایشرابهبودویادگیريتأمل،برايکافیزماننداشتن

(شودمیاسترسازناشیهايواکنشبهمنجرزمانیفشارهاي

بهمنجرمعموالهاپروژهذاتیهايپویایی).2006

باهمراهمشکالتبروزبهمنجردرازمدتدروشود.میکارکنانبرجديفشارهاي

گردد.میمفرطخستگیعالئموشخصیتفرسایش

پروژههايسازمانبهمحققینبرخیتوسطبسیاريانتقاداتفوق،هايویژگیکناردر
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2پاکندورفونلیندگرو)2004(1هاجسونمثالعنوانبهاست.شدهمطرحمحور

آزاديکارکنانکهشدایجادمنظوربدینپروژهمدیریتکهباورنداینبر)2006(

مسالهاینعکسعملدراماباشند؛داشتهپیشرفتوماجراجوییکاوش،برايتريبیش

بوروکراتیکاصولسازينهادینهوتربیشکنترلبرايابزاريبهپروژهمدیریتوافتاداتفاق

بهموارديدروشدهتبدیلذهنیزندانیکبهپروژهاست.شدهتبدیلآزادي،اسمبه

باهاپروژهاست.سنتیبوروکراتیکساختارهايازدشوارترآنازخالصیوترسختمراتب

همراهبهراکارمحلدرسطحیروابطوآشفتهخانوادگیزندگیتنهایی،استرس،خود

آورند.می

گیريشکلبهمنجرمحور،پروژههايسازمانوهاپروژهبهردواانتقاداتبررسی

ومدیرانشود.میهاییسازمانچنینپیامدهايوماهیتبهنسبتترعمیقدیدگاهی

داشتهآگاهینیزمحورپروژههايسازمانمنفیهايجنبهبهنسبتبایستیپردازاننظریه

درستیبهراانسانیمنابعمدیریتسیستمجملهازپشتیبانیهايسیستمبتوانندتاباشند

).2011(باشندکاريشرایطبهبوددنبالبهوکنندطراحی

منفیپیامدهايخالصهبطورگذشته،تحقیقاتاساسبر)2011(سودرالندوبردین

مدیریتابمرتبطپیامدهااینکهاندکردهشناساییمحورپروژههايسازماندررازیر

نظرمدبایستیهاییسازمانچنینانسانیمنابعسیستمطراحیدروبودهانسانیمنابع

از:عبارتندپیامدهااینگیرند.قرار

ماتریسیهايسازماندرغیرشفافهايمسئولیتووفاداريبهمربوطمشکالت

بودنبخشیمیاندلیلبهعمیقتخصصفقدانووابستگیفقدان

مداومکاريفشارعلتبهها،شایستگیتوسعهبرايمحدودرصتفوزمان

وظایفپیچیدگیخاطربهآشوبوناامنیاحساس

فنیاطمینانعدمدلیلبهنقشکرنشونقشابهام

هايسازمانوهاتیمخاطربهشخصیتفرسایشواعتمادعدمواجتماعیانقطاع

1

2
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تغییرحالدرموقتی

تقاضادردائمیاننوسخاطربهشغلیناامنی

سیستمالزاماتتاشود،توجهنیزقوتنقاطبهبایستیالذکر،فوقضعفنقاطکناردر

گسترشبهمنجرکههاسازماناینمزایايجملهازشود.شناختهدرستیبهانسانیمنابع

):2011(نموداشارهزیرمواردبهتوانمیاست،شدههاآناستفاده

ايپیچیدهمسائلحلوسازيیکپارچهدرباالییقابلیتازمحورپروژههايسازمان

است.مختلفهايحوزهدرمتعددمتخصصانازاستفادهنیازمندکهبرخوردارند

زمانیهايمحدودیتوهااالجلضرببهدستیابیبرايغالبامحورپروژههايسازمان

شد،اشارهقبالکهمنفیهايجنبهبرعالوهها،لاالجضرباینشوند.میطراحی

همکاريو1انعکاسیتفکربهمنجرکهاینجملهازدارند.نیزمثبتیپیامدهاي

بهمنجرکهآیدمیحساببهکنترلیمکانیزمنوعیهااالجلضرباینشوند.می

بهمنجررند،گیقراراستفادهمورددرستیبهاگروگرددمیکارکنانمتمایزعملکرد

واستقاللتمرکززدایی،باکنترلاینکهشوند؛مینامحسوسکنترلنوعی

چنینهم).1998(استترهماهنگخودسازماندهی

ارتباطاتانسجام،پشتیبانی،وحمایتپویایی،تعهد،افزایشبهمنجرمذکورساختار

Hovm(شودمیگروهاستقاللو Nordqvist, 1996.(

شناسیروش

انسانیمنابعریزيبرنامهمدلبودناختصاصیضرورتخصوصدرکهنکاتیبهتوجهبا

روشازتحقیقایندرشد،ذکرنظرموردهايسازمانايزمینهعواملوبستربهتوجهبا

فرآیندبرکههاییمؤلفهوعواملتاشد؛استفادهاکتشافیرویکردباکیفی،تحقیق

وجودکشورداخلدرگازونفتمحورپروژههايسازماندرانسانیمنابعجامعریزيبرنامه

بانفت،صنعتخبرگانازتن28بامنظوربدینگردد.شناساییهاآنمیانروابطودارد،

منظوربهگرفت.انجامساختاریافتهنیمهمصاحبهنظري،گیرينمونهروشازاستفاده

1
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درمختلف،هايتخصصبینازشوندگانمصاحبهشده،گردآوريهايدادهشدنترنیغ

وکوچکهايشرکتپیمانکاري،وکارفرماییهايشرکتدولتی،وخصوصیهايسازمان

جملهازمختلفهايسمتوهاتخصصباخرد)،پیمانکارانوعمومی(پیمانکارانبزرگ

مدیریتدفترمدیرانسانی،منابعمدیرپروژه،مدیرمدیرعامل،کل،مدیروزیر،معاونت

هاتخصصسایرومهندسینگاز،ونفتقراردادهايکارشناسدانشگاه،اساتیدپروژه،

گیرينمونهداد.تشکیلرامصاحبهدقیقه2700ازبیشمجموعدرکهگردیدند؛انتخاب

ادامهنکند)بروزنوییاهیممفجدید،هايدادهدردیگرکهزمانی(یعنینظرياشباعتا

یافت.

وکوربینتوسطشدهارائهبنیاد،دادهنظریهکیفیتحقیقروشها،دادهتحلیلمبناي

وتوصیفکشف،صرفاونبودهنظرمدنظریهارائهکهجاآنازامابود.)2007(اشتراوس

بااست،بودهقیقتحهدفجامع،ریزيبرنامهمدلدرنظرموردعواملمفهومیسازيمرتب

پارادایمی)مدل(ارائهنظریهارائهمرحله)2007(اشتراوسوکوربینرهنمودبهتوجه

باز،کدگذاريروشازاستفادهباها،دادهتحلیلاولگامدراساس،اینبرنشد.انجام

و1990(کوربینواشتراوسترقدیمیرویکردخالفبرآمد.بدستها،دادهازکد1258

باشد.نمیبازکدگذاريازجداايمرحلهمحوري،کدگذاريجدید،ویرایشدر)،1998

کوربینهاست.مقولهبینارتباطایجادتر،قدیمیرویکرددرمحوريکدگذاريازهدف

بینروابطتحلیلی،هايیادداشتنوشتنوبازکدگذاريفرآیندطیدرکهاستمعتقد

بنابرباشد.نمیمستقلیفرآیندفرآیند،اینوگیردمیکلشمختلف،هايمقولهومفاهیم

آشکارازپسوگرفتانجاممرحلهچنددرزمانهمصورتبهمحوريوبازکدگذارياین،

گردید.بنديدستههامقولهقالبدرمفاهیمبعديمرحلهدرمفاهیم،شدن

البتهاست؛تحقیقاعتباربحثگیرد،قرارتوجهموردبخشایندربایدکهدیگرينکته

اعتباردرخصوصاست.متفاوتکمیتحقیقاتدراعتبارباکیفی،تحقیقاتدراعتبار

کهراهاییویژگیکهاستمعتبرهایییافتهاستمعتقد)1987(هامرزلیکیفی،تحقیقات

بادد،گرارائهآندربارهاينظریهیاشودتبیینیاتوصیفنظرموردپدیدهدراستقرار

تحقیقاتدرکهموارديجملهاز).2007(دهدنشانبخوبیودقت
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تجربه،لحاظازکهاستخبرگانیازگیريبهرهدهد،میافزایشراهایافتهاعتبارکیفی،

اینکه)؛1397،ندافوروشنی،عقوبی،(جوادزادهدارندمتفاوتیتجربیاتوهستندمتنوع

درکهدیگريمورداست.گرفتهقرارنظرمدتحقیقایندرشد،اشارهکهگونهنهماامر،

;2017(است»مداوممقایسه«افزاید،میهایافتهاعتباربرکیفی،تحقیقات

روشایندرواستمداوممقایساتفرآیندبنیاد،دادهنظریهروشاساس).1387،بازرگان

مقایسهدیگر،تعبیربه).2011(شودمیحاصلطریقاینازدانش

ودقتمیزانشده،گردآوريهايدادهباتحقیقطولدرشدهآشکارروابطومفاهیم

(دهدمینشانراهایافتهموشکافی

هايدادهباقبلیهايمصاحبههايهیافتمصاحبه،هرتحلیلدرنیزتحقیقایندر).1998

دربگیرد.شکلکافیاعتبارباهامقولهومفاهیمتاشد،مقایسههمبامداومطوربهجدید

یاخودپژوهشهايیافتهمقایسهباتواندمیپژوهشگراستمعتقد)1387(بازرگاننهایت،

قرارنظرمدنیزمسالهاینکهبیفزاید،پژوهشهايیافتهاعتباربرگذشته،هايپژوهش

گرفت.

هایافته

درکدهااینکهآمد؛بدستمفهومیاکد1258اولمرحلهدرباز،کدگذاريطریقاز

طراحیاز:عبارتندزیرسیستم10اینگرفت.قرارانسانیمنابعمدیریتزیرسیستم10

سیستمپروري،جانشینوارتقاتوسعه،سیستمگزینش،وجذبسیستمسازمان،

وایمنیدانش،مدیریتارتباطات،عملکرد،ارزیابیومدیریتپاداش،سیستمنگهداشت،

است.شدهدادهنشان)1(جدولدرشدهاستخراجهايمقولهوکدهابهداشت.

راتحقیقاینهايیافتهها،آنبنديجمعوشدهاستخراجهايمقولهومفاهیماساسبر

درانسانیمنابعجامعریزيبرنامههنگامدرکهنمودمطرحیسواالتقالبدرتوانمی

اساسبرسواالتاینشود.دادهپاسخهاآنبهبایستیگاز،ونفتمحورپروژههايسازمان

گردد.میارائهوبنديدستهمربوطههايزیرسیستم
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پژوهش)هايیافته(منبع:هايمقولهومفاهیمکدها،-1جدول

هازیرسیستم

)ها(مقوله
مفاهیموکدها

طراحی

سازمان

واصولسازمانی،ساختارسازمان،کلیهايگیريجهتسازمان،هاياستراتژيواهداف

میزانسازمان،سطحدروپروژهسطحدروظایفدهیسازماننحوهسازمانی،هايارزش

فرآیندهايها،سیستموهارویهها،پروژهوسازمانجغرافیاییپراکندگیسازمان،رسمیت

وسازماناندازهسازمان،رهبريومدیریتسبکمدیران،نگرشواختیاراتسازمانی،

واحدهااختیارواستقاللمیزانسازمان،جوها،پروژهاندازه

وجذب

گزینش

واقعیتوانمنديوتخصصارزیابیگزینی،شایستهانرژي،-زمان-مالیمنابعتخصیص

گزینشبرابردرتخصصی-فنیگزینشغیره،ومدرکبرتمرکزلمقابدرمتقاضی

آزمایشیاستخدامغیرمدیران،گزینشمقابلدرمدیرانگزینشعمومی،هايصالحیت

مقابلدرگزینشگرانازجمعیتوسطگزینشگزینش،وسنجشازايمرحلهعنوانبه

گزینش،بزارهاياگزینش،درشاغلوشغلتناسببهتوجهنفر،یکتوسطگزینش

خارج،وداخلافرادازجامعاطالعاتیبانکگزینش،ضوابطوروشگزینش،معیارهاي

رقبابینتعاملها،هلدینگدرگزینشوجذب

وارتقا

جانشین

پروري

درمناسبوانسانیبسترامر،اینبهتوجهیبیمقابلدرکارکنانرشدوارتقابهتوجه

افراد،درپیشرفتبهمیلایجاددانشی،ارتقاي-مالیارتقاي-تیموقعیارتقايسازمان،

اختیار،تفویضدادن،(مسئولیتپروريجانشینهاياستراتژيوهاروشارتقا،هايروش

برايمرکزيداشتنوجود)،ابرازفرصتسازمان،درگیريتصمیمهايمکانیزموهاروش

سایربرابردرکلیدينیروهايارشدیت،ارساختموقعیت،ورتبهآموزش،پروري،جانشین

نیروها

توسعه

پروژه،هايهزینهبرابردرتوسعهوآموزشبودجهتوسعه،وآموزشبهمدیراننگرش

برابردررسمیهايآموزشتوسعه،وآموزشدرمختلفنیروهايبینشدنقائلتفاوت

یادگیريبهکارکنانترغیببرابردرسازمانتوسطآموزشغیررسمی،هايآموزش

برايعاملیعنوانبهمناسببازخورتوسعه،ابزارعنوانبهشغلیگردشخودانگیخته،

بههاآموختهدرسثبتبهالزامنیروها،برايخطاوسعیامکانکردنفراهمیادگیري،

عملی،هايآموزشبرابردرنظريهايآموزشفرد،یادگیريبرايابزاريعنوان

بینهايآموزشانسانی،-فرهنگی-عمومیهايآموزشبرابردرتخصصی-فنیهايآموزش

هايبرنامهبرابردرمقطعیومدتکوتاهآموزشیهايبرنامهتخصصی،بینوايرشته

شرکت،سويازشدهارائهآموزشیهايبرنامهبرايالزمتضامیناخذبلندمدت،

اساسبرايتکنولوژي،تغییراتاساسبرشغل،الزاماتاساس(برآموزشینیازسنجی
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هازیرسیستم

)ها(مقوله
مفاهیموکدها

-استادهايآموزشکردن،اجتماعیفرآیندمدیران)،توسطنیازسنجیایمنی،الزامات

هايمکانیزماثربخشیسنجشکار،درمدیرهايگیريسخت،گريمربیوشاگردي

یادگیريوآموزش

نگهداشت

ها،خانوادهبهتوجهکنان،کاربهنسبتمدیرانسويازکرامتباهمراه(برخوردماندن

ازماندنکارها،يمندنظاموهدفمنديسازمان،بهنسبتکارکناندرمثبتحسایجاد

جاییجابه(سازمانترککار)،کاهشهايدورهبرايمناسببرنامهداشتنعادت،روي

هايشرکتبهمهاجرتکشور،ازخارجبهمهاجرتصنعت،تغییرمقابلدرصنعتدرون

المللی)بینیاداخلیبرقی

دانشمدیریت
سازمان،دردانشرسوبدرمدیریتیمختلفابزارهاينقشسازمان،دانشازحفاظت

دانشتولیداطالعات،فناورينقشدهی،گزارشسیستم

ارتباطات

ارتباطاتبودن،دسترس(درکارکنانومدیرانتعاملنحوهواحدها،بینتعاملنحوه

وانسانیروابطصحیح،دهیگزارشروابطتعارضات،آزادانه)،انتقادانامکغیررسمی،

بموقع،وصحیحرسانیاطالعروح،بیوخشکروابطمقابلدرکارکنانکرامتحفظ

هاآنازصحیحاستفادهومحرمانگیوشفافیتبینتناسبرعایت

ارزیابی

عملکرد

ارزیابیمختلف)،هايدورهدرهارفتپسوهاپیشرفتتصویر(ارائهصحیحبازخورارائه

ارزیاب،شخصیتیهاي(ویژگیارزیابخاص،عملکردارزیابیبرابردرعامعملکرد

درونارزیابسایرین،توسطارزیابیبرابردرمدیرانتوسطارزیابیارزیاب،تخصص

مدیران،وکارکنانارزیابیبینهايتفاوتسازمانی)،برونارزیابمقابلدرسازمانی

تدویندرافرادمشارکتشده،تعیینپیشازهايشاخصواهدافاساسبرارزیابی

ارزیابیدرجه،360ارزیابیبرابردرجهتهیکارزیابیارزیابی،بازهعملکردي،اهداف

ارزیابیهايشاخصجمعی،عملکردارزیابیبرابردرفرديعملکرد

پاداشسیستم

جامع

شایستگی،مبنايبرپرداختشاغل،مبنايبرپرداختبرابردرشغلمبنايبرپرداخت

توجیهقابلبودن،مندضابطهبرابردرهاپرداختدرولنگاريعملکرد،مبنايبرپرداخت

نیازهايمتغیر،پرداختبرابردرثابتپرداختانصاف،وعدالتها،پرداختتفاوتبودن

پاداشوحقوققدرشناسی)،پاداش،عنوانبه(آموزشغیرمالیهايپاداشافراد،

برابردرویژهوخاصکارهايبهدهیپاداشنیروها،سایربرابردرکلیدينیروهاي

فردي،عملکردبهپاداشبرابردرجمعیعملکردبهپاداشروتین،وظایفبهدهیپاداش

تحصیلهزینه(مزایابازار،درشرکتپرداختیموقعیتپرداخت،هايشاخصومعیارها
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هازیرسیستم

)ها(مقوله
مفاهیموکدها

نگاهپاداش،ومزایادرهاخانوادهکردندرگیررفاهی)،خدماتدرمانی،خدماتفرزندان،
بامتناسبپاداشارزش،ایجادعاملعنوانبهنگاهمقابلدرهزینهعنوانبهپاداشبه

وعملکردبینارتباطایجادشده،ایجادافزودهارزشبامتناسبپاداشمقابلدرحقوق

پاداشارائهزمانها،پاداشدرانتخابحقاش،پاد

وایمنی
بهداشت

خطوطواصولازیکیعنوانبهبهداشتوایمنیبهتوجهکار،خطراتکارکنان،سالمت
ایمنیالزاماتآموزشسازمان،قرمز

دهند:قرارنظرمدرازیرنکاتبایستیریزانبرنامهسازمان،طراحیسیستمزیردر

چیست؟سازمانقرمزخطوطوکند؟دنبالبایدرااصولیواهدافچهانسازم

ترمناسبهاپروژهوسازمانبرايساختاريچهاي،زمینهعواملوشرایطبهتوجهبا

است؟

است؟صورتچهبهمختلفافرادوواحدهااختیارات

بایدسازمانايفرآیندهوهاسیستمساختارها،دراصالحاتیچهشرایط،درتغییربا

گیرد؟صورت

باشد؟چگونهبایدسازمانمدیریتورهبريسبک

رقبابینتعاملشودلحاظحتمابایدکهموضوعییکجذب،وگزینشزیرسیستمدر

مختلفهايپروژهبینتعاملاول،سطحاست.سطحسهدرهمکاران)بهترتعبیربه(یا

بیننزدیکهمکارياست،توجهقابلنش،گزیوجذبهايهزینهکهجاآنازاست.

کند.کمکهاهزینهایندرجوییصرفهبهتواندمیمختلفهايپروژه

اکثرحاضر،حالدرهاست.هلدینگزیرمجموعههايشرکتبینتعاملدوم،سطح

کههستندهاییهولدینگپوششتحتگاز،ونفتحوزهدرفعالمحورپروژههايشرکت

است.مهمبسیارحوزه،ایندرمختلفهايزیرمجموعهبینتعاملکنند.میرهاداراهاآن

داشتهمدیریتونظارتمسالهاینبربایدمادرشرکتها،هولدینگدردیگر،تعبیربه

گروههايشرکتسایردرخوبیبهاست،پایانبهروشرکتیکهايپروژکهزمانیباشد.
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کند.جایابینیروها،براي

تبادلزمینهدر(رقبا)همکارهايشرکتبینهمکاريبهناظرسوم،سطحنهایتدر

است.رایجکامالفوتبالهايباشگاهمثلهاحوزهازبسیاريدرشایدکهايمسالهاست.نیرو

نفتصنعتتوانمندنیروهايوباشندداشتهتوجهمسالهاینبهجدي،طوربهبایدهاشرکت

نفت،صنعتبودنخاصوبودنکوچکبهتوجهباکنند.مبادلهخوبیبهیکدیگربینرا

ماندگاريباعثصنعت،ایندرفعالهايشرکتبینسازندهتعاملصنایع،سایربهنسبت

دورهدرسازمانیککهزمانیشد.خواهدصنعتایندرمتخصصنیروهايتربیش

یاموقتصورتبهراخودتوانمندهاينیروتواندمیدارد،قرارهاپروژهکاهشوانقباض

اگرکند.دریافتمبلغیآن،مقابلدرودهدقرارهمکارهايشرکتسایراختیاردردائم

است.آنصحیحاجرايبرايالزمسازوکارهايتدوینوتهیهمستلزمکاراینچه

اینبهنامهبربایدگزینش،وجذبزیرسیستمریزيبرنامهدرالذکرفوقمواردکناردر

که:دهدپاسخهاپرسش

دخیلامرایندربایدکسانیچهوباشدبایدچگونهگزینشبهمربوطفرآیندهاي

باشند؟

معیارهااینشرایط،درتغییرباوگیردقرارتوجهموردگزینشدربایدمعیارهاییچه

شود؟اصالحوتعدیلبایدچگونه

داشتهوجودبایدنیروهاسایروکلیدينیروهايگزینشوجذببینتفاوتیچه

باشد؟

افراداکثریتاوال،است.اهمیتحائزموضوعدوپروري،جانشینوارتقازیرسیستمدر

درموقعیتومقامارتقايیعنیآن،متداولمعنايبهارتقااماخواهند،میارتقاسازماناز

ها،پروژهموقتیساختارهايباچندانسازمانی،مراتبسلسلهدررفتنباالوسازمان

برهستند.همراهسازمانباپروژهمدتاندازهبهتنهاافرادازبسیاريچونندارد؛تناسبی

سهدرارتقا،بایستیمحورپروژههايسازماندرها،مصاحبهازآمدهبدستمفاهیماساس

موقعیتی.يارتقابعدودانشیارتقايبعدمالی،ارتقايبعدشود:تعریفبعد

یکدیگرند.مکملارتقا،بحثباواقعدرکهاستپروريجانشینبحثدوم،مساله
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بایستیمحورپروژههايسازمانپروري،جانشینوارتقازیرسیستمریزيبرنامهدرپس

کنند:مشخصرازیرموارد

ازبعدکدامرادافازیکهردرنیروها،هايقابلیتوهاتوانمنديها،ویژگیبهتوجهبا

گیرد؟قرارتربیشتوجهموردها،آنبرايبایستیارتقا

نمود؟استفادهتوانمیهاییمکانیزمچهازارتقا،گانهسهابعادازیکهردر

باشد؟بایدصورتچهبهبالقوه،هايجانشینشناساییمکانیزم

شود؟گرفتهاربکبایدبالقوههايجانشینتربیتبرايهاییاستراتژيچه

زیرسیستمگیرد،قرارتوجهموردجامع،ریزيبرنامهدربایدکهدیگريزیرسیستم

شود:دادهپاسخزیرسواالتبهبایدزیرسیستم،ایندراست.توسعه

دارند؟نیازهاییآموزشچهبهنیروها،کدام

تخصصیوفنیهايآموزشوانسانی-فرهنگی-عمومیهايآموزشازیکهرجایگاه

است؟چگونه

بایدهاآموزشازمیزانچهوگیردصورتسازمانتوسطبایدهاآموزشازمیزانچه

شود؟دنبالکارکنانسويازخودانگیختهصورتبه

وابزارهاچهازخودانگیخته،یادگیريبرايکارکناندرکافیانگیزشایجادبراي

کرد؟استفادهبایدهاییروش

یادگیريکهباشدبایدچگونهتوسعهزیرسیستموپاداشیستمزیرسبینتعامل

شود؟تشویقخودانگیخته

آموزشحداکثرتاباشدچگونهتوسعهزیرسیستمباعملکردارزیابیزیرسیستمتعامل

یابد؟تحققغیررسمی،

منظوربهوشود؟اتخاذبایدهاییاستراتژيچهکار،حینوغیررسمیهايآموزشدر

است؟نیازابزارهاییوهاروشچهبههانآاجراي

استافتادهاتفاقکهنسلیبینوفرهنگیتغییراتبهتوجهبانگهداشت،زیرسیستمدر

کهعاملیترینمهمشایدشوند،مینفتصنعتجذبکهافراديشخصیتیهايویژگیو

هاسازمانمساله،نایکناردرنیروهاست.درکرامتحسایجادگیردقرارتوجهموردباید
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داشتهخودنیروهايبرايجديبرنامهها،پروژهکاهشوانقباضهايدورهبرايبایستی

کناردرکرد.خواهندترکراخودسازماننیروهاراحتیبهنیفتد،اتفاقیچنیناگرباشند.

باشند:داشتهتوجهزیرمواردبهبایدهاسازمانمساله،دواین

اتخاذبایدصنعتازبیرونودرونهايسازمانسایربارقابتبرايراهکارهاییچه

کند؟ترغیبنفتصنعتدرماندنوسازماندرماندنبهراافرادکهشود

داد؟افزایشماندنبههمکارانترغیببرايراهاخانوادهمشارکتتوانمیچگونه

کرد؟جلوگیريکشور،ازاجتنابقابلهايمهاجرتازامکانحدتاتوانمیچگونه

یکیعنوانبههمودارداهمیتسازمانانسانیمنابعحفظمنظرازهممساله(این

قرارتوجهموردبایدکشور،فکريسرمایهحفظدرسازماناجتماعیهايمسئولیتاز

گیرد)

پروژههايسازماندرامانشدهدیده)1992(آلریچمدلدرکهمهمیمواردازیکی

جاآنازاست.دانشمدیریتزیرسیستمشود،غفلتآنازنبایدواستجديبسیارحورم

روند،میپروژهباوآیندمیپروژهبامحور،پروژههايسازماندرافرادازبسیاريکه

قطعادارد.جديتأثیرنیزهازیرسیستمسایربروکندمیپیدااهمیتبسیاردانشمدیریت

رویکرددانش،مدیریتدربایستیدارد،نیازموردنیروهايخریدبرکزتمرکهسازمانی

هاست.آنبلندمدتنگهداريونیروهاساختدنبالبهکهباشدداشتهسازمانیبامتفاوتی

بیننیروهاکهباشدقرارشد،گفتهگزینشزیرسیستمدرکهگونهآناگرچنین،هم

درکهباشدايبگونهبایدسازماندرشدهلیدتودانششوند،مبادلهرقیب،هايشرکت

ریزيبرنامهدرمنظوربدیننباشد.انتقالقابلراحتیبهونبودهخاصشخصیکاختیار

شود:توجهزیرنکاتبهبایستیزیرسیستماین

قراراستفادهموردبایستیسازماندردانشرسوببرايابزارهاییوهاروشچه

گیرد؟

بایدصورتیچهبهسازماندرغیررسمیورسمیارتباطاتدانش،يگیرشکلبراي

باشد؟

چهپروژه)مدیریتاستانداردهايازاستفاده(مثالمدیریتیهايتکنولوژيوابزارها



نفتتصنعدرانسانیمنابعمدیریتپژوهشی-علمینامه فصل

9139تابستان /44شماره/یازدهمسال

114

شود؟استفادهبایدموارديچهازمنظوربدینوداردسازماندانشمدیریتدرنقشی

چیست؟سازمانشدانمدیریتدراطالعاتفناوريجایگاه

خصوصدررسانیاطالعنحوهبرصرفاارتباطات،زیرسیستم)،1992(آلریچمدلدر

مفاهیمازکهگونههمانامادارد؛تمرکزهاآنوجودچراییوانسانیمنابعهايبرنامه

گرفتهنظردرفراگیرترزیرسیستماینریزيبرنامهبایستیاستمشاهدهقابلآمده،بدست

موردنیز،کارکنانومدیرانتعاملنحوهجملهازارتباطی،مختلفهايمؤلفهآندروشود

میزانبرتعامالت،اینگردد.تدوینقبلازامراینبرايالزماقداماتوگیردقرارمداقه

درافرادماندگاريبرودهدمیکاهشراتعارضاتاست.مؤثرسازماندردانشرسوب

گیرد:قرارنظرمدزیرمواردبایستیزمینه،ایندرگذارد.میتأثیرسازمان

احساسکارکناندرتاباشدچگونهسازمانکارکنانومدیرانبینتعاملنحوه

کند؟بروزسازماندرتعارضاتترینکموشودایجادکرامت

دانشکهگرددتنظیمچگونهروابطسایرودهیگزارشروابطواحدها،بینروابط

بینرابطهبخش،(اینکند؟رسوبسازماندروشودتبدیلصریحدانشبه،ضمنی

کند)میتبیینرادانشمدیریتوارتباطاتزیرسیستمدو

کجادرودهدقرارکارکناناختیاردرشفافرااطالعاتبایدسازمانموارديچهدر

گیرد؟پیشدررامحرمانگیسیاستباید

رازیرمواردبایدزیرسیستمایندراست.عملکردارزیابیزیرسیستمبعدي،زیرسیستم

بگیرد:قرارنظرمد

راتوسعهوآموزشحداکثرتاباشدبایدچگونهآنازحاصلبازخوروعملکردارزیابی

کند؟ایجادکارکناندر

گیرد؟قرارسنجشوارزیابیموردبایدعملکرديهايبخشکدام

دخیلعملکرد)سنجشواهداف(تعیینعملکردارزیابیفرآینددربایدکسانیچه

باشند؟

باشد؟صورتچهبهبایستیارزیابیزمانیهايبازه

کند؟کمکارتقاگانهسهابعادبهتواندمیچگونهارزیابی
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باشد؟داشتهوجودپاداشوعملکردارزیابیبینبایدارتباطیچه

پاداشزیرسیستمانسانی،منابعمدیریتدرهازیرسیستمترینچالشیازیکیشاید

شود:دادهپاسخزیرمواردبهبایدجامع،پاداشزیرسیستمریزيبرنامهدرباشد.1جامع

چیست؟دستمزدوحقوقسطوحتعیینمبناي

گیرد؟قرارخشکاستانداردهايقالبدربایدهاپرداختمیزانچهتا

افراد،سويازمیزانچهتاواست؟توجیهقابلمیزانچهتاهاپرداختدرتفاوت

شود؟میارزیابیعادالنهومنصفانه

بگیرد؟پاداشبایدکارهاییچه

کجاست؟غیرمالیومالیهايپاداشازیکهرجایگاه

وباشند؟دخیلغیرهوهاپاداشمزایا،ها،پرداختدربایدمیزانچهتاهاخانواده

چگونه؟

است؟گرفتهنظردرخودبرايرقابتیبازاردرجایگاهیچهسازمان

مرتبطکنند،میایجادسازمانبرايافرادکهايافزودهارزشباپاداشسیستمچگونه

شود؟می

کارکنانبهداشتوایمنیبحثاستمهمبسیارکهآخرزیرسیستمیاماژولنهایت،در

نظرازهموباشندداشتهتوجهاربسیآنبهبایدهاسازمانقانونینظرازهمکهاست

سازمان،دربایدکهقرمزهاییخطازیکیها،پروژهکارفضايبهتوجهباعرفی.واخالقی

است.سالمتوایمنیبحثگیرد،قرارنظرمدهمواره

گردید،شناساییهامصاحبهازحاصلکدهايازکهزیرسیستم10اینکناردر

کلیهگردید.شناساییریزيبرنامهايزمینهعواملوبسترباطمرتبکدهايازايمجموعه

وابستگیباوايزمینهعواملاینگرفتننظردربابایستیالذکرفوقهايزیرسیستم

سطحچهاردرآمدهبدستايزمینهعواملشوند.طراحیوریزيبرنامهیکدیگربهمتقابل

سازمان؛شرایطوصنعتوضعیتکشور،کالنشرایطالمللی،بینشرایطدارند:قرارکلی

ايمقالهدرونداردوجودمبسوططوربهموارداینبهپرداختمجالمقاله،ایندرالبتهکه

1
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گرفت.خواهندقرارمداقهموردتفصیلیصورتبهدیگر،

گیرينتیجهوبحث

ارائهوبعاداوعواملشناساییتحقیقاینانجامازهدفشد،اشارهکهگونههمان

بود.گازونفتصنعتمحورپروژههايسازماندرانسانیمنابعریزيبرنامهبرايچارچوبی

درانسانیمنابعریزانبرنامهکهگردیدمشخصاستخراجیهايمقولهومفاهیماساسبر

هاينیازپاسخگوییبتواندکهجامعايبرنامهحصولبرايگاز،ونفتپروژههايسازمان

کهنمایند،ریزيبرنامهیکدیگرباتعاملدررازیرسیستمدهبایستیباشد،هاسازماناین

گرفت.قرارطوربهزیرسیستمهربهمربوطهايمؤلفه

کالنشرایطکردنلحاظبابایستیریزيبرنامهاین

تحقیقاینازسازمانشرایطوصنعتوضعیتکشور،

دهد.مینمایشخالصهبطوررا

(تنظیمگازونفتمحورپروژههايسازماندرانسانیمنابعجامعریزيبرنامهچارچوب-2شکل

پژوهشگران)از
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توجهموردمحققینبرخیتوسطانسانیمنابعجامعریزينامهبربحثنیز،اینازپیش

ترینکاملشایدواندپرداختهامراینضرورتبهعمدتامذکورمحققینامااست.بوده

نیزمذکورچارچوبکهباشد؛)1992(آلریچچارچوبزمینهایندرشدهارائهچارچوب

اینازحاصلچارچوبتفاوتاینبربنااست.بودههاسازمانهمهبرايکلیچارچوبیک

بهتوجهباتحقیق،اینازحاصلچارچوباوال،کهاستایندرمذکورچارچوبباتحقیق

ونفتمحورپروژههايسازمانبرايبنیاد)دادهنظریه(روشاستفادهموردتحقیقروش

لحاظآندرهاسازماناینعملکردبرمؤثرايزمینهعواملوشرایطوبودهمناسبگاز

ارائهقبلدههدوازبیش)1992(آلریچچارچوبکهاینبهتوجهباثانیا،است.گردیده

افزایشوکاروکسبفضايتغییراتبهتوجهبامذکورمدلبروزرسانیاست،شده

چارچوبچنینتحقیقایننتایجکهنمود،میضروريسازمانیومحیطیهايپیچیدگی

.نمایدمیارائهرابروزي

منابع

).1387(عباسبازرگان،

دیدار.نشرتهران:،

ارایه).1397(مهدينداف،وسیدعلینقیروشن،نورمحمد،یعقوبی،مهتا،جوادزاده،

جنوب،خیزنفتقمناطملیشرکتدروريبهرهفرهنگمعماريبومیچارچوب

.103-136صص،36شماره،9سال،

جهان،نفتبرسلطه).1389(محسنصدرآبادي،رضاییوسیدجوادجهرمی،

.224-24،253شماره،

تاریخی-اقتصاديرویکردنفتی:قراردادهايمطلوبهايویژگی).1392مسعود(درخشان،

ایران،درنفتیقراردادهايعملکردبه

.53-113،صص9شماره،3سال،

Al Al
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