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مرورى بر چالش  ها و راهكارهاى جذب و نگهداشت 
سرمايه  هاى انسانى در شركت ملى نفت ايران 

مقدمه
پيش  بينــى منابــع مختلف همچــون آژانس 
بين المللى انرژى نشان مى  دهد، منابع هيدوركربنى 
به عنــوان  مهم ترين حامــل تأمين كننــدة انرژى 
جوامع بشــرى و صنعت نفت جهــان در آينده با 
چالش  هــاى فراوانــى مواجه خواهند بــود. براى 
نمونه آمار و داده  ها، اين حقيقت را بيان مى كنند 
كه امكان موفقيت در اكتشاف ميادين نفت و گاز 
جديــد، كاهش و از ســويى ديگر ميزان مصرف 
افزايش يافته است كه خود به كشف منابع جديد 
هيدروكربورى نياز دارد. در پاســخگويى به اين 
نياز و يافتن راه حل براى اين معضل، كارشناســان 
به شــيوه  هاى مختلفى دســت زده  اند. پــاره  اى از 
راه  حل  هــا ناظر بر اســتفاده از منابــع موجود در 
آب  هاى عميق است و بنابراين اقداماتى را شاهديم 
كــه به ســمت اكتشــاف و توليد نفــت و گاز از 

آب  هاى عميق گرايش دارند. 
پاره  اى ديگر از روش  ها به بازنگرى در شيوه  هاى 
ازدياد برداشــت از مخازن نفت و گاز پرداخته  اند. 
برخى به يافتن شيوه هايى براى بهره بردارى از نفت 
باقيمانده روآورده  اند كه از اين روش، امكان توليد 
درصدى از نفت غيرقابل اســتحصال و به تله افتادة 

فعلى بين چاه  هاى توليدى فراهم شده است.
با اين همه، چنانچه به اســتراتژى شركت  هاى 
ملى و فرامليتــى نفتى جهان نظرى بيفكنيم، متوجه 
مى شــويم محور اصلى توســعة اين شــركت  ها را 

سرمايه  هاى انسانى تشكيل داده  اند.
اين موضوع براى صنعت نفت ايران، با عنايت به 
برنامه  هاى بلندمدت و سند چشم انداز خود، اهميت 
دوچندانى دارد؛ چراكه با نگاهى به نقشة توزيع منابع 

و ذخاير نفت و گاز در جهان، موقعيت استراتژيك 
منطقة خاورميانــه، به طوراعم و ايران، به طوراخص 
به خوبى نمايان مى شود كه جمهورى اسالمى  ايران 
با قرارداشــتن بين حوزه  هاى نفتــى خليج فارس و 
خزر و همچنيــن برقرارى ارتباط بين كشــورهاى 
آسياى ميانه با آب  هاى آزاد خليج فارس، از موقعيت 

ژئوپوليتيك انرژى برخوردار است.
بنابراين توجــه ويژه به مســائل مرتبط با منابع 
انسانى، به خصوص در بخش كارشناسى بنا به داليل 

ذيل بسيار اهميت دارد:
* ضرورت حضور در عرصه  هاى بين المللى؛

* مواجهة جّدى با تحريم  هاى بين المللى؛ 
* رويارويــى با چالش  هاى ســرماية انســانى 
در صنعــت نفت جهــان براى تحقق اهداف ســند 

چشم انداز شركت ملى نفت ايران.

اهـداف شـركت ملى نفت ايران و ضـرورت توجه 
ويژه به منابع انسانى متخصص

شــركت ملى نفت ايران با توجه به برنامه  هاى 
عالية نظام جمهورى اسالمى، اهدافى كيفى و كّمى 
را تدوين كرده كه در سند چشم انداز صنعت نفت 
ايران منعكس شــده اســت. ازجمله ايــن برنامه  ها 

مى  توان به نكات زير اشاره كرد:
* يكى از شركت  هاى برتر منطقه (شركت  هاى 

ملى نفت) است؛
* قابل رقابت با شركت  هاى بين المللى باشد؛

* بهره  ورى و كارآيى را افزايش و هزينه  ها را 
كاهش دهد؛

* به فنّاورى  هاى پيشرفته دسترسى داشته باشد؛
*منابع انسانى كيفى داشته باشد.

و  ملـى  شـركت هاى  و  رقبـا  سـاير  ديده بانـى 
بين المللى نفتى

بســيار ضرورى است كه شــركت ملى نفت  
ايران، براى حضور مؤثر در عرصه  هاى بين المللى، به 
چگونگى برنامه  ريزى  هاى شركت  هاى رقيب، توجه 
و برنامه  هاى خود را چنان تنظيم كند تا بتواند در اين 
عرصه مطرح باشد. براى مثال آرامكو، به منزلة يكى 
از اصلى  ترين رقباى شــركت ملى نفت ايران، منابع 
انسانى خود را اصلى  ترين ســرماية خود مى نامد و 
در اين ارتباط از هرگونه تالشى در راستاى ارتقاى 
سطح توانمندى، رضايت  مندى و درنتيجه افزايش 

بهره  ورى كارشناسان خود كوتاهى نمى كند. 
شركت تازه ادغام شــدة استات اويل هيدرو نيز 
همچون همة شــركت  هاى ديگر بين المللى توجه 
به منابع انســانى را در سرلوحة برنامه  هاى خود قرار 

داده است.

اهم چالش  هاى حوزة منابع انسانى در صنعت نفت 
امروز جهان

قيمت نفــت همواره بر برنامه  هــاى بين المللى 
صنعــت نفت در جهــان اثرگــذار بوده اســت. با 
كاهــش قيمت نفــت در دهة گذشــته و همچنين 
ادغام شــركت  هاى بين المللى نفتــى در يكديگر، 
كارشناســان متخصص نفت تغيير شــغل داده اند و 
بنابراين صنعت نفت جهان امــروزه با كاهش افراد 
متخصص مواجه شــده و اين در حالى است كه به 
داليل متعــدد، ميل و رغبت به انتخاب رشــته  هاى 
مرتبط با نفت در دانشــگاه  هاى جهان كاهش يافته 
است، به طورى كه بنا به بررسى ها، در ميان متقاضيان 
ورود به دانشگاه هاى اروپايى و امريكايى، انتخاب 

مجتبى كريمى1   پژوهشگاه صنعت نفت 
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رشــته  هاى مرتبط با نفت در رتبة نهــم عالقه قرار 
دارد. بنابراين از يك ســو افراد متخصص، صنعت 
نفت را ترك مى كنند و از ســويى ديگر جوانان و 
دانشجويان به تحصيل در زمينة نفت رغبتى ندارند؛ 
درنتيجه صنعت نفت جهان با كمبود منابع انســانى 
در بخش كارشناســى مواجه شده است و درنتيجه 
افرادى بــا تحصيالتى در رشــته  هاى ديگــر وارد 
صنعت نفت شده  اند و بنابراين بين شاغالن صنعت 
نفت جهان و تخصص  هاى تحصيلى آنان تناســبى 
نيســت. اين نكات باعث شــده اند تا كشــش براى 
جذب تحصيلكردگان نفتى افزايش يابد و بازارى، 
به نام بازار منابع انســانى تشــكيل شــود كه در آن 
كارشناسان نفتى با دريافت تسهيالتى تغيير شركت 
مى دهند و از يك شــركت به شركتى ديگر منتقل 

مى شوند.
بنابراين امروزه چالش مهم فراروى صنعت نفت 
جهان، حفظ و نگهدارى كاركنان متخصص است.

در ايــن ميان نياز مناطق مختلف به متخصصان 
نفتى يكســان نيســت. با توجه به بررسى  ها، كمبود 
نيروى كار متخصص نفتى در مناطق نفتخيز جهان 

براساس اولويت عبارتند از:
• منطقة خاورميانه (شــامل عربستان، امارات، 

كويت و قطر)؛
• امريكاى شمالى؛

• شمال آفريقا (ليبى، الجزاير، نيجريه).
براساس بررسي  ها، منطقة خاورميانه با بيشترين 
نياز به نيروى متخصص روبه رو است. در پاسخگويى 
به اين نيازها و مقابله با مشــكالتى كه در سال  هاى 
آينده روى خواهد داد، آرامكو اعالم كرده است، 
هر كارشناسى كه به مدت پنج سال به شركت تعهد 
خدمت بدهد، 1ميليون دالر پاداش خواهد گرفت 
كه 50درصد ايــن مبلغ بالفاصله پــس از ورود به 
شركت پرداخت و مابقى در پايان پنج سال پرداخت 
خواهد شــد. البته اين غير از حقوق و مزايايى است 

كه در طول خدمت دريافت خواهد كرد.
نمودار پرداخت حقوق براساس تجربة كارى 
و شرح شــغل براى پنج گروه شــغلى علوم زمين، 
مهندســى، مديريت، تحقيق و توسعه و بازاريابى و 
فروش، براساس بررسى  هاى انجمن مهندسان نفت 
در ســال 2006، نشــان مى  دهد ميزان دستمزدها از 
حداقل 96000دالر در ســال براى كسانى كه فاقد 

هرگونه تجربة كارى هســتند تــا 177هزار دالر در 
سال براى متخصصانى كه باالى 26سال سابقة كار 

در صنعت نفت دارند، در نوسان است.

آسيب شناسـى وضعيت موجود شركت ملى نفت 
ايران با توجه به سرمايه هاى انسانى

يكى از روش  هاى متداول براى آسيب شناسى 
حوزه  هاى مختلف، شناسايى نقاط قوت و ضعف، 
فرصت  ها و تهديدهايى اســت كــه در اين مقاله به 
نام سرماية انســانى صنعت نفت بررسى شدند. اين 
بررسى با تنظيم پرسشــنامه و تكميل آن با حضور 
مديــران و كارشناســان شــركت ملى نفــت ايران 
شكل گرفته اســت. در يك نظرسنجى از 70نفر از 
مديران ارشد و ميانى شركت ملى نفت  ايران، چه در 
واحدهاى ستادى و چه در واحدهاى عملياتى، نتايج 
قابل توجهى حاصل شده است. در اين نظرسنجى بر 

موارد ذيل، تأكيد و سؤال شده:
* وجود انگيزه بين كارشناسان؛

* چگونگى عملكرد و بهره ورى؛
* فرهنگ كارى؛

* قابليت تغيير (آگاهى يا اصرار بر تغييرات)؛
* ارزش  ها و اهداف؛

* تصميم سازى و تصميم  گيرى؛
* روش  هــا و رفتارهــاى مديريتــى و رهبرى 

سازمان.
نتايج حاصل شده از اين آسيب  شناسى نتايج زير 

را دربارة منابع انسانى نشان داده است.
الف) نقاط قوت

* اهداف و ارزش  هاى شركت به خوبى درك 
شده اند؛

* رهبــرى و مديريت مثبت در مديران ارشــد 
تشخيص داده مى  شود؛

* وفادارى افراد باسابقة باال به شركت ملى نفت 
ايران زياد است.
ب) نقاط ضعف

* روش  هاى صحيح مديريتى كمتر اســتفاده 
مى  شــوند و نتايــج مثبــت روش  هــاى صحيــح 

بكارگرفته شده، نيز تقدير و ارج  گذارى نمى شوند؛
* اندازه  گيــرى واقعــى عملكــرد و انگيزه  ها 

ازبين رفته است؛
* بيشتر فعاليت هاى پشــتيبانى ارزش افروده 

توليد نمى  كنند.
ج) فرصت  ها

* ارتقاى بهره  ورى و جايگاه شركت ملى نفت 
ايــران در عرصه  هاى بين  المللى، به منزلة مهم ترين 
اولويت كارى براى مديريت تشــخيص داده شده 

است.
د) تهديدها

* كمبود فرهنگ عملكردى ممكن اســت از 
تكامل به سمت تجارى شدن جلوگيرى كند؛

* عدم پذيــرش در قابليت تغيير ممكن اســت 
از حركت به ســمت تكامل و رســيدن به مدل  ها، 
روش  ها، سيستم  ها و سازمان جديد جلوگيرى كند.

بررسى عوامل مؤثر در جذب و نگهدارى سرماية 
انسانى در شركت ملى نفت ايران

از چندى قبل فرايند استخدام در شركت ملى 
نفت ايران عمدتاً براساس جذب نخبگان، استوار و 
ويژگى هايى براى افراد نخبه، تعريف و عالوه بر آن 
امتيازاتى نيز بر اى آنان در نظر گرفته شــده است. به 
غير از جذب نخبگان، استخدام با برگزارى آزمون 
نيز همچنــان امكان دارد. فرايند اســتخدام با اعالم 
نياز واحدهاى مختلف ســتادى و عملياتى، آغاز و 
پــس از آزمون و گفتگو، پذيرفته شــدگان جذب 
مى  شوند كه البته فرايندى زمان  بر و طوالنى است و 
گاه اتفاق مى  افتد، شخص در اين فاصله به استخدام 
وزارتخانه  هــا يا شــركت  هاى ديگرى در كشــور 

درآيد.
اما آنچه در عمل اتفاق افتاده، وفادارى بيشــتر  
كارشناســان باســابقة شــركت ملى نفت ايران در 
مقايسه با استخدام  شدگان جديد است و به عبارت 
ديگر، نخبگان جذب شــده و جديداالســتخدام به 
مهاجرت، بيشتر تمايل دارند. اين امر مى  تواند داليل 
متعددى داشته باشد. در اين رابطه تاكنون مطالعات 
گوناگونى شده اســت. در بررسى و مطالعه اى كه 
جامعة آمارى آن را متقاضيان استخدام تشكيل داده 
بودنــد، عوامل محيطى، ســازمانى و فردى ازجمله 
عوامل تأثيرگــذار بر انتخاب و تمايــل افراد براى 
اســتخدام تعيين شــده اند. در اين مطالعه مسائل و 
مشكالت فارغ التحصيالن شاغل و ممتاز نيز بررسى 

شده اند. بر اين اساس نشان داده شده كه:
* هرچه سطح مقطع تحصيلى افزايش مى  يابد، 
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عدم رضايت  مندى نيز افزايش مى  يابد؛
* متأهالن از مجردان رضايت بيشترى دارند؛

بــراى  مهمــى  عامــل  كارى  انگيــزة   *
فارغ التحصيالن ممتاز است.

برخى از پذيرفته  شدگان در آزمون  هاى شركت 
ملى نفت ايران، پس از قبولى انصراف مى دهند. اين 
مطالعه به بررسى اين موضوع نيز پرداخته و براساس 
پرسشــنامه  هايى كه آن افراد تكميــل كرده اند و با 
اســتفاده از تحليل  هاى بدست  آمده از نرم   افزارهاى 
رايانه  اى مشخص شــده است، عوامل زير در اعالم 

انصراف پذيرفته شدگان مؤثر بوده اند:
* عدم تناســب ميان ويژگى  هاى فرد و شــغل 

موردنظر؛
* عدم كفايت حقوق و مزايا در صنعت نفت؛

* مشكالت ادارى- مديريتى.

ضرورت  هاى الزم در كيفى كردن و بهبود عملكرد 
نيروى انسانى

بــا توجه به نكاتى كه از اين مطالعه مشــخص 
شــده، بديهى است كه شركت ملى نفت ايران بايد 
نگاه خــود را دربارة كارشناســان متخصص تغيير 
دهد؛ چراكه از يك سو الزامات بين المللى با افزايش 
قيمت نفت و كمبود منابع انسانى متخصص وجود 
دارد و از ســويى ديگر منابع انســانى موجود نيز با 
عدم رضايت  مندى مواجه شــده و آمار مهاجرت و 
ترك شــركت ملى نفت ايران افزايش يافته است. 
درنتيجــه، در ايــن وضعيت امــكان تحقق اهداف 
بلندمدت شــركت ملى نفت ايران حداقل خواهد 
بــود. دراين بــاره مى  توان مــوارد زير را بــه منزلة 
ضرورت  هايى در راستاى كيفى كردن نيروى انسانى 

بيان كرد:
* فراهم آوردن زمينه  هاى رضايت شغلى بيشتر 

در ميان كاركنان؛
* افزايش مهارت  هاى كاركنان؛

* فراهم آوردن فرهنگ فعاليت بر مبناى برنامه 

(نتيجه مدارى به جاى فرايندمدارى)؛
* بكارگيــرى مناســب نيروها براى مشــاغل 

مختلف (حركت به سمت شايسته ساالرى).
انســانى  نيــروى  بهبــود عملكــرد  بــراى  و 

رويكردهاى زير پيشنهاد مى شوند:
* تقويت روحية همكارى، هميارى و مشاركت 

جمعى؛
* تقويت هويت كارشناسى؛

* خودانتقادى تكاملى؛
* آموزش در حين عمل؛

* توانمندسازى با توسعة اختيارات شغلى.

پيشـنهادهايى بـراى تغييـر وضـع موجـود و رفـع 
نگرانى  هاى آينده

بــا توجه به چالش  هايى كــه در آينده صنعت 
نفت جهان را تحت تأثيــر قرار خواهد داد و رقابتى 
كــه براى جــذب كارشناســان متخصص صورت 
خواهد پذيرفت، ضرورى اســت كــه از هم اكنون 
اقداماتــى صــورت پذيرد و تالش كرد با كســب 
مجوزهــاى قانونــى موردنياز، براى نگهداشــت و 
رضايت  مندى كارشناســان اقدام شــود. دراين باره 

مى  توان پيشنهادهاى زير را بيان كرد:
* توجه به مزاياى غيرنقدى؛

* پرداخت فوق العادة متناســب و قابل مقايسه 
(منطقه  اى و بين المللى)؛

* نظام بهبود جبران خدماتى؛
* اســتفاده از روش  هــاى پرداخت به صورت 

انگيزشى؛
* برخــوردارى از مزاياى تحصيلى ويژه براى 

افراد تحت تكفل؛
* فراهم آوردن امكانات به روزرسانى علمى در 

سطح بين المللى؛
* مقايسة برنامه  هاى شركت ملى نفت ايران با 
ساير شركت هاى ملى و بين المللى نفتى از نظر نگاه 

به منابع انسانى در برنامه  هاى بلندمدت.

نتيجه گيرى
امــروزه نيروهــاى متخصــص از مهم تريــن 
ســرمايه  هاى هر ســازمان يا شــركت محســوب 
مى  شــوند؛ به طورى كه پيش از اين اگر براى افراد 
متخصــص و مجرب ســازمان، عبــارت «نيروى 
انســانى» يا «منابع انسانى» اســتفاده مى  شد، اكنون 
اين عبارت به «ســرماية انســانى» تغيير يافته است. 
اين قاعدة كلى براى شــركت هاى نفتى نيز كامًال 
صادق اســت. امروزه دارايى اصلى و برگ برندة 
هر شركت نفتى سرماية انسانى آن به شمار مى رود 
و همة شــركت  هاى نفتى در جــذب و نگهدارى 
سرمايه  هاى متخصص كوشش مى كنند و در اين 
ارتبــاط، رقابت پيچيده  اى در حال شــكل گرفتن 
اســت كه ســوى ديگــر آن بــراى كشــورهاى 
درحال توســعه تهديــدى خواهــد بــود؛ چراكه 
به راحتــى نيروهــاى متخصص خود را از دســت 

خواهند داد.
ايــن موضوع براى صنعت نفت ايران با عنايت 
بــه برنامه هاى بلندمدت و ســند چشــم انداز خود، 
اهميتى دوچندان دارد و توجه ويژه به مسائل مرتبط 
با منابع انسانى، به خصوص در بخش كارشناسى بنا 
به داليل حضور در عرصه  هاى بين  المللى، رويارويى 
با چالش  هاى منابع انســانى در صنعت نفت جهان و 
براى تحقق اهداف ســند چشــم انداز شركت ملى 

نفت ايران بسيار اهميت دارد.
بنابراين شركت ملى نفت ايران بايد شيوه  هاى 
ايجاد انگيزه، در بين كارشناســان متخصص خود 
را بازنگــرى كنــد؛ چراكــه از يك ســو الزامات 
بين المللــى، افزايــش قيمت نفــت و كمبود منابع 
انســانى متخصص را در پى دارد و از سويى ديگر 
منابع انسانى موجود نيز با عدم رضايت مندى مواجه 
شــده و آمار مهاجرت از شــركت ملى نفت ايران 
افزايش يافته اســت. بنابراين ضــرورت دارد كه با 
تدوين برنامه  هايى تشويقى و انگيزشى منابع انسانى 

متخصص حفظ شوند.
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