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ضرورت ايجاد تحوالت اساسي در مديريت منابع انساني 
بخش باالدستي نفت و گاز كشور

توجه ويژه به نيروي انســاني به  عنــوان عامل مهم 
پيشــرفت، نخســتين بار پس از جنگ جهاني دوم 
توجه دولت  ها و سازمان  ها را به  خود معطوف كرد. 
در حال حاضر نقش انسان از يك نيروي كار ساده 
ابتدا به منبعي هم  تراز با ساير منابع و سپس به سرمايه 
انساني و مهم  ترين عامل توليد ثروت يك سازمان 
تبديل شده است. از مشــخصه  هاي عمده مديران 
موفق در سطح جهان، استعداديابي، توان برانگيختن، 
تفويض اختيار، مربي  گري و توانمندسازي كاركنان 
است. در دوران حاضر كه اهميت سرمايه  هاي فكري 
در يك ســازمان بيش از اهميت ساير سرمايه  هاي 
آنست، مى  توان گفت كه درحقيقت انسان  ها هستند 
كه ارزش يك سازمان را تعيين مي  كنند و براي آن 
سود مي  آفرينند. چالش  هاي پيچيده و فراگير اقتصاد 
جهاني از جمله جهاني شدن، تحول بازارها، تغييرات 
فن  آورى  ها و الگوها، منابع انســاني را از عموميت 
خارج كرده و جزء عناصر اصلي روش  هاي جديد 

مديريت قرارداده است.
در عين حال رقابتي شدن بازار و سازمان  ها، تغييرات 
نيروي انســاني را در مسيري قرار داده كه از نيروي 
انساني به  عنوان سالح برتر استراتژيك و مهم  ترين 
عامل رسيدن به مزيت رقابتي ياد مي  شود. چنانچه 
ســازماني ممكن اســت در عين داشتن منابع غني، 
فقط به  دليل نداشتن نيروي انساني كارآمد در عرصه 
كسب و كار، حرفي براي گفتن نداشته باشد و در 
مقابل سازمان ديگري تنها با تكيه بر نيروي انساني 
متخصص و كاراي خــود و با به  كارگيري منابعي 

اندك، گوي سبقت را از ديگر رقبا بربايد.
با اين حال مديريت اين ســرمايه ارزشمند، مستلزم 
رويكردي نوين در حوزه منابع انساني و به  كارگيري 
روش هاي جديد از جمله سيستم پيشرفته حسابداري 
منابع انساني است. در اين راستا صنعت نفت ايران 
در مقام يك نهاد معظم و تأثيرگذار در شبكه نظام 
اداري-اقتصادي و به  تبــع آن مؤلفه  هاي اجتماعي 

كشور بايد از پيش  قراوالن اين امر باشد. حسابداري 
 (Human Resource Accounting) منابــع انســاني
اطالعاتي فراهم مي  آورد كــه مديران هرچه بهتر 
و مفيدتر بتوانند از منابع انســاني تحت اختيارشان 

استفاده كنند.
حسابداري منابع انســاني عبارت  است از شناسايي 
و ارزيابي منابع انســاني ســازمان و گزارشگري به 
اشخاص ذينفع. در اين تعريف سه بخش اساسي در 
حوزه منابع انساني وجود دارد: شناسايي (تشخيص 
كميت و كيفيت آن و تهيه آمار مناسب)، ارزيابي 
(اندازه  گيــري ارزش اقتصادي و تعيين ميزان مالي 
آن) و گزارشگري (تنظيم و ارائه گزارش هاي مالي 

مناسب در مورد آن).
در همين راســتا مي  توان بيانات ســال 1390 رهبر 
انقالب در جمع كاركنان صنعت نفت در عسلويه 
را بــار ديگر مــرور كرد. آنجا كــه فرمودند:"گاز 
ثروت است، نفت ثروت است؛ اما از اين ثروت  ها 
خيلى مهم  تر، نيروى انســانِى بااستعداد و عالقه مند 
و داراى تــوان كار اســت. ما اين ثــروت را داريم. 
اصل اينست. اگر ملتى اين نيروى انسانى را داشت 
مي  تواند ثروت  هاى طبيعى خود را استحصال كرده 
و در خدمت ملت قرار دهد. اما اگر اينرا نداشــت 
ثروت  هاى طبيعى اش هم در خدمت ديگران قرار 

خواهد گرفت".
حقيقت آنســت كه صنعت نفت كشور با اتكاء بر 
توانمندي  هاي نيروي انســاني باتجربه و ماهر خود 
توانسته طي يكصد سال گذشــته پيشران و پيشرو 
اقتصاد كشور باشد. اين در حالي است كه نگاهي 
كلي به وضعيت نيروي انســاني اين صنعت نشــان 
مي  دهد كه علي  رغم وجود ظرفيت  ها و پتانسيل  هاي 
بالقوه و بالفعل سرمايه انساني، خألها و چالش  هايي 
جــدي اين بخــش را تهديد مي  كند كــه اين امر 
اقدامات عاجل براي حفظ و ارتقاء وضعيت منابع 

انساني صنعت نفت را اجتناب ناپذير مي  نمايد.
بر اساس آمارهاي موجود، طي پنج سال آتي تعداد 
افراد باسابقه و در معرض بازنشستگي صنعت نفت 
بيش از دو برابر نيروهاي جوان و كم  سابقه خواهد 
بود. روشــن است كه جبران بازنشستگي و خروج 
از خدمت يك نيروي انساني باتجربه براي سازمان 
مهارت محوري چون صنعت نفت به  راحتي ممكن 
نيســت؛ چراكه يك نيروي تازه اســتخدام، حائز 
خبرگي و تجربه الزم جهت انجام وظايف سازماني 
يك فرد باتجربه با بيش از سى سال سابقه خدمت 
نبوده و حداقل 2تا 5 ســال زمان نياز است تا چنين 
فردي براي صنعت تربيت شده و مفيد واقع گردد. 
به  عنوان مثال از بين حدود 15 هزار نفر نيروي انساني 
شاغل در يكى از بزرگ ترين شركت هاى توليدى 
زيطمجموعه شــركت ملى نفت ايران، حدود 20 
درصد داراي ســابقه كمتر از 10 ســال، 14 درصد 
داراي سابقه 10 تا 20 سال، 39 درصد داراي سابقه 
20 تا 29 ســال و 27 درصد داراي سابقه حدود 30 
سال و بيشتر هســتند. نكته مهم آنكه 66 درصد از 
شاغلين اين شركت 20 تا 30 سال سابقه كار دارند 
و كمتر از 10 سال ديگر بازنشسته مي  شوند. اين آمار 
در كنار ريزش نســبتاً زياد نيروهاي تازه استخدام 
در مناطــق عملياتي در 2 تا 5 ســال ابتداي خدمت 
و ســير مهاجرت آنها به همراه نيروهاي باتجربه به 
شركت  هاي بخش خصوصي يا خارج از كشور كه 
بســته به تحصيالت، مهارت و تجربه كاركنان 2 تا 
10 برابر دستمزد و مزايا پرداخت مي  كنند معنادار و 

نگران  كننده خواهد بود.
بنابراين ضروري است با بهره  گيري از رويكردهاي 
نوين و تجربيات گذشته، تحولي نوين در مديريت 
منابع انســاني صنعت نفت صورت پذيــرد تا اين 
صنعت بتواند چون گذشته طاليه  دار توسعه صنعتي 

كشور قلمداد گردد.
سردبير
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