سخن نخست

اهميت منابع انساني در صنعت نفت ايران

در یکصد سال اخیر صنعت نفت جايگاه ويژهاي
در اقتصاد ايران داش��ته و عم ً
ال محور پيش��رفت و
توس��عه كش��ور در تمامي زمينههاي موجود بوده
اس��ت .ازاینرو ،رش��د و بالندگی کشور در گرو
رشد و توسعه این صنعت است .ازآنجاییکه منابع
انسانی یکی از عوامل مهم در رشد و توسعه صنعت
نفت محسوب میشود ،لذا جایگاه و اهمیت منابع
انس��انی نيز در اين صنعت دوچندان میگردد .در
اكثر كشورهاي پيشرفته دنيا ،بهويژه در كشورهاي
فاقد منابع طبيعي غني اعم از سوختهاي فسيلي و
غيره ،پايه اقتصاد بر حفظ و توسعه منابع انساني بوده
و بهرهوري نیروی انس��اني با اهميتترين موضوع
بهش��مار ميآيد .اما در كش��ورهاي غن��ي از منابع
طبيعي بهويژه كش��ورهاي داراي منابع عظيم نفت
و گاز ،تأمي��ن عمده منابع ماليِ مورد نياز ،متكي به
فروش سوختهاي فسيلي است و به نيروي انساني
توجه كمتري ميشود ،بهطوريكه در اين كشورها
همواره پديده مهاجرت نخبگان و فرار نيروي انسانيِ
كارآمد چالشي جدي است .متأسفانه ايران نيز جزو
اين دس��ته از كشورهاس��ت .چنانچه اهمیت منابع
انس��انی در توسعه صنعت نفت کشور و اثرگذاری
آن بر اقتصاد ایران امری پذیرفته شده تلقی گردد،
الزم است تا در سال جاري كه رهبر معظم انقالب
بهرهگيري از مديريت جهادي را در س��رلوحه كار
مديران متعهد ،متخص��ص و كارآمد قرار دادهاند،
مسائل اساس��ی پیشروی مدیریت منابع انسانی در
صنعت نفت نيز در راس��تاي كاهش نارس��اييها و
تقويت كارايي نيروي انساني موجود كه خاستگاه
مديران متعهد ،متخصص و شايسته در آينده صنعت
را تشكيل ميدهد ،مورد بررسی قرار گیرد.
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اهم چالشهاي منابع انسانی صنعت نفت ایران

 -1در حالحاضر ،ش��رکتهای فعال در حوزه
نفت و گاز بهعلت رشد فزاينده پروژههاي نفتي در
سراسر جهان ،بهطور جدي با كمبود نيروي انساني
ماهر و با تجربه مواجهند .بههمين دليل ،ش��رايطي
رقابتي براي جذب نيروي انس��اني ماهر و با تجربه
در بين ش��ركتهاي فعال در اين صنايع در س��طح
جهان و بهويژه منطقه خاورمیانه ايجاد ش��ده است.
بازنده اين رقابت ،ش��ركتهايي هستند كه شرايط
نگهداشت منابع انساني در آنها كمترين جذابيت
را داش��ته باشد .در اين رابطه ،مهاجرت نيروي كار
از اين شركتها به شركتهاي رقيب ،شاهدي بر
اين مدعاست.
 -2در ده��هي اخیر ،بهعلت عدم توجه كافي به
تربيت نيروي انس��اني متخصص ،خروج غیرعادی
نیروه��ای کیف��ی و عدم تناس��ب كم��ي و كيفي
جانش��ينپروري ،هرم نيروي انس��انيِ صنعت نفت
ایران نا همگون شده بهطوريكه در آینده نزدیک،
صنعت نفت کش��ور با كمبود جدي كارشناسان و
مديران حرفهاي درس��طوح باالي سازماني مواجه
خواهد گرديد .گفتني اس��ت ،ب��اال بودن ميانگين
س��ني مديران صنعت نفت اي��ران گواهي بر عدم
تربيت نيروي انس��اني شايسته در ردههاي مختلف
مديريتي است.
 -3ضع��ف نظام جبران خدم��ات صنعت نفت
در فضای رقابت بینالمللی و همچنین در مقایس��ه
با ش��رکتهای مط��رح داخلی ،موج��ب کاهش
جذابی��ت صنعت نفت براي جذب و نگهداش��ت
نيروهاي متخصص و تغییر الگوی شایستگیِ منابع
انسانی شده است.

ِ
مديري�ت س�رمايه انس�اني ،در ط�ول 8
 -4از منظ�ر
س�ال گذش�ته بهدليل ع�دم توجه ب�ه اصل شايس�تگي و
حرف�هاي گراي�ي در جذب ،اس�تخدام ،ارتق�ا و انتصاب
ني�روي انس�اني ،صنعت نف�ت عم ً
ال با چال�ش ناهماهنگ
تناسب تخصص و
بودن تركيب نيروي انس�اني از جهت
ِ
مهارت با نيازهاي مش�اغل دچار شده است .اين موضوع
گسستگي كليت يكپارچه وجوه
بهجاي انسجامبخشي ،به
ِ
فكري ،رفتاري و عملكردي نيروي انساني در ابعاد فردي،
گروه�ي و س�ازماني منج�ر ش�ده بهنحويكه در مس�ير
همافزايي فعاليتهاي نيروي انساني(سينرژي) در صنعت
نفت موانع متعددي به وجود آمده است.

 -5ضع��ف برنامهريزي در ايجاد س��اختارهاي
الزم ب��راي ايجاد انگي��زه و تقوي��ت عالقهمندي
كارمن��دان و افزايش امكان تأثيرگ��ذاري آنان از
طريق فراهمسازي فضاي محيط كار توأم با تالش،
نقشآفريني ،اثرگذاري و ارزيابي صحيح عملكرد
افراد كه مانع از دلزدگي و انفصال معنوي نيروهاي
كاري از سيستم سازماني گردد.
راهكارها

 -1ايج�اد ش�رايط رقابت�ي ب�راي نگهداش�ت

نيروهاي ماهر و با تجربه

همزم��ان با افزایش طرحهای توس��عهای صنایع
نف��ت و گاز در کش��ورهای ح��وزه خلیجفارس،
نیاز به نیروی انسانی متخصص بهطور چشمگیری
افزایش یافته است .کمهزینهترین راه تأمین نیروی
انس��انی مورد نیاز ،جذب نیروهای با تجربه و ماهر
ش��رکتهای رقیب اس��ت ،زی��را عالوهب��ر اینکه
هزینههای آموزش و توسعه آنها بسیار پایین است،
امکان بهرهمندی از تجربیات شرکتهای رقیب را
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نيز فراهم میسازد .این امر ممکن است در درازمدت
مشکالت بس��یار جدی برای صنعت نفت ایران در
رقابت با کش��ورهایی که دارای میادین مشترک با
ایران هس��تند ،بهوجود آورد .بههمین دلیل ،انجام
مطالعات تطبیقی در زمینه سازوكارهاي نگهداشت
منابع انس��انی در شرکتهای رقیب و تغيير شرايط
جهت حف��ظ نيروهاي متخصص ب��ا مكانيزمهاي
جدید جبران خدم��ات ازجمله راهکارهای اصلی
در جهت حفظ نیروهای متخصص در این شرایط
رقابتی است.
 -2شناس�ايي و جذب نيروهاي توانمند متناسب

با شرايط مشاغل

براس��اس مطالعات ص��ورت گرفت��ه ،یکی از
مهمتری��ن دالیل خروج نیروی انس��انی متخصص
از صنع��ت نفت ،عدم تناس��ب ش��رایط ش��غل با
توانمندیهای ش��اغل اس��ت .جذب نیروی نخبه
متناظر با مشاغلی که غالباً نخبهپذیر نمیباشند ،هزینه
مادی و معنوی باالیی ب��رای صنعت نفت بهوجود
آورده است ،زیرا ماندگاری این نیروها در صنعت
اغلب با فرسودگی همراه بوده و خروج آنها منجر
ب��ه از دس��ترفتن هزینههای ج��ذب ،آموزش و
توسعه نیروی انسانی میشود .از اینرو ،هوشمندی
و هدفمندی در ج��ذب میتواند تا حد زیادی این
چالش را مرتفع سازد.
 -3پ�رورش مدي�ران ج�وان صنع�ت نف�ت و

بهرهگیری از تجارب مدیران با سابقه

تربيت مديران نسل آينده مطابق با استانداردهاي
جهاني ،جذب نخبگان مديريتي با توجه به نيازهاي
شركت و مستندسازی تجارب مدیرا ِن با تجربه ،از
جمله مس��ائلی اس��ت که بايد بهطور جدی مورد
توجه قرار گيرد.
 -4ساماندهی نیروهای ارکان ثالث

از چالشهایی که مدیریت منابع انسانی در 4سال
گذشته با آن مواجه شده است ،عقد قرارداد مستقيم
با نیروهای ارکان ثالث میباش��د .این شرایط ،نظام
نگهداش��ت و جبران خدمات منابع انسانی صنعت
نفت را ب��ا پیچیدگیهایی مواجه کرده اس��ت .از
ط��رف دیگر ،ای��ن نیروه��ا درحالحاضر ،بخش
زیادی از پیکره صنعت نفت را تشکیل میدهند و

عدم س��ازماندهی مناسب این نیروها باعث کاهش
بهرهوری س��ازمان خواهد ش��د .بنابراین ،ضروری
است ضمن س��اماندهی وضعیت این نیروها ،نظام
نگهداش��ت و توسعه مناسب با ش��رایط این نیروها
طراحی و اجرا گردد.
 -5سامانبخشي پيكره نيروي انساني

بهرغم كمبود نيروي كار در بخش مديريت ارشد
س��ازمان نفت ،میتوان با جلوگيري از افزايش سن
بازنشستگي و اس��تفاده از اين نخبگان در اطاقهاي
فكر و تصميمسازي و سپردن مديريتها به مديران
مياني از يكس��و باعث افزايش جذب نيروي كار
فاقد ش��غل ش��ده و از س��وي ديگر ،مديران مياني
بهسرعت ميتوانند در بخش مديريت ارشد سازمان
قرار گرفته و سكان مديريت بخشهاي باالدستي و
پاييندستي صنعت نفت را در دست گيرند.
 -6استقرار قانونمند مديران كارآمد

در یک سازمان موفق ،استقرار مديران كارآمد
ب��ا هدف كاهش هزينههاي ايجاد ش��ده ناش��ي از
بهکارگیری مدي��ران ناكارآمد و بهمنظور افزايش
شديد بهرهوري ناشي از بهبود شرایط محيط كار،
حفظ و گس��ترش روابط متقابل مي��ان كاركنان و
مديريت و درنهايت ،دستيابي به اهداف سازماني با
حداقل هزينههاي مادي و معنوي صورت ميپذيرد.
بيشك اهميت اين موضوع را وزير محترم نفت در
سخنان خود در ششمين جشنواره روابطعموميهاي
صنعت نفت( )93/6/13به بهترين نحو بيان كردند:
"درست نيست افراد به چيزي كه حقشان نيست از طريق
رانت دست پيدا كنند .برداشتن مقررات همانند برداشتن
ستونهاي يك بناست كه باعث ميشود تمام ساختمان

بر س�ر س�اكنان آن آوار ش�ود" .هرچند غالباً اينگونه
عنوان ميشود كه مسايل مادي مهمترين عامل در
فرار نخبگان از كشور است ،اما اين نكته را نبايد از
نظر دور داشت كه در هدررفت نيروي انسانيِ ماهر
و خبره ،دركنار مسايل مادي ،عدم رضايت شغلي
و سرخوردگي ناشي از س��وء مديريت و برخورد
نامناسب مديران ضعيف و ناكارآمد با نخبگان نيز
بسيار تأثيرگذار است .با نگاهی واقعبینانه میتوان
دریاف��ت که نتایج ناش��ی از بهکارگی��ری مدیران
ناکارآمد به ویژه در  8سال گذشته آنچنان صدمات

جبرانناپذیری به ساختار سازمانها وارد آورده که
آثار خرابی آن تا س��الها پابرج��ا خواهد بود .بايد
بپذيريم كه در تقس��يمبندي عل��وم ،علم مديريت
نه تنها از مهمترين عوامل تولي��د بوده كه در كنار
سرمايه ،كار و نيروي انساني در هر سازمان و بنگاه
اقتص��ادي عرض اندام مينماي��د ،بلكه بايد گوهر
تخصص ،فن و تكنيك را نيز بههمراه داش��ته باشد
ِ
جهادي خود در نظام مقدس
تا به زيور تعهد از نوع
جمهوري اس�لامي ايران ،به يك مديريت اليق و
شايسته بدل گردد .اما اين شرايط فراهم نميگردد
مگر به همت انديش��ه و تفكر ريشهاي و عميق در
مس��ايل و چالشهاي پيشگفته و اهتمام جدي در
جهت حل آنها.
سخن آخر

مقام معظم رهبری در ابالغ سیاس��تهای کلی
عل��م و فن��اوری ،در تاری��خ  ،93/6/29شناس��ایی
نخبگان ،پرورش اس��تعدادهای درخشان و حفظ و
جذب سرمایههای انسانی را مورد توجه قرار دادند،
بر این اساس تأكيد ميگردد كه در هزاره سوم يعني
هزاره تفكر و تدبّر ،سرمايه انساني ارزشمندترين و
بزرگترين س��رمايه هر س��ازمان محسوب ميشود
بهطوريكه براي مديران يك سازمان هيچ رسالتي
را مهمت��ر از حفظ و نگهداري اي��ن دارايي عظيم
نميت��وان متصور نم��ود ،زيرا بق��ا و پويايي يك
س��ازمان تنها درگرو حفظ سرمايه انساني و بهويژه
نيروهاي كارآمد و خبره آن س��ازمان است .برخي
صاحبنظران ،جنگ سرد در هزاره جديد را جنگ
شركتهاي بينالمللي بر سر حفظ و توسعه سرمايه
انسانيِ خود و جذب نيروهاي خبره از شركتهاي
رقي��ب ميدانند .بنابراين ،براي حفظ اين س��رمايه
ارزشمند امروز بايد جنگيد و الزمه پيروزي در اين
جنگ وجود ژنرالها و مديرانارشد و تصميمسازي
است كه با درك صحيح اهميت سرمايه انساني ،به
بهتريننحو ممكن تدبير كنند .بنابراين ،براي حفظ
اين سرمايهي ارزشمند ،اولين گام ،درك صحيح
اهميت سرمايه انساني و سپس ،كاربست مديريت
سرمايه انساني در سازمان صنعت نفت ميباشد.
سردبیر
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