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مقدمه
صنعت نفت در سال هاى اخير با چالش هاى 
مختلفى مواجه شــده است. نوســانات تقاضاى 
نفت و به تبع آن، نوسان در قيمت نفت، صنعت 
را تحت تأثيــر خود قرار داده اســت. بااين حال 
برخــى ســاختارهاى بنياديــن اقتصــاد جهانى، 
وابســتگى به صنعــت نفــت را در ميان مدت و 
بلندمــدت تضمين كــرده اســت. از جملة اين 
ســاختارها، رشــد وابســتگى اقتصاد جهانى به 
تأمين بخش مهمى از انرژى مصرفى آن از محل 

سوخت هاى فسيلى در سال هاى آينده است. 
بــر اين  اســاس، صنعــت نفــت در حالى 
بايــد پاســخگوى نيازهــاى اقتصــاد جهانى به 
حامل هاى انرژى فسيلى باشد كه با چالش هاى 
مهمى در ادامة فعاليت هاى خود مواجه اســت. 
چالش هايــى كــه حل بخــش مهمــى از آنها 
در گرو برخــوردارى از نيروى انســانى ماهر، 
كارآمــد و كافى اســت. بر اين اســاس، تأمين 
نيازهاى صنعت نفت با نيروى انسانى كه نيروى 
محركة اصلى فعاليت هاى اين صنعت محسوب 
مى شــود، در رأس مســائلى است كه صنعت با 

آن مواجه است. 

منابع انسانى، موضوعى چندبعدى
تأميــن نيــروى انســانى مــورد نيــاز بــراى 
پاسخگويى به نيازهاى آتى صنعت نفت مشكلى 
چندبعدى اســت. بخش مهمى از نيروهاى شاغل 
در صنعت نفــت در آيندة نزديك، بازنشســته و 
عمًال از چرخة فعاليت هاى صنعت خارج مى شوند. 
درعين حال پيشرفت هاى سريع حوزة فنّاورى، نياز 
بــه نوع جديدى از نيروهــاى متخصص را الزامى 
ساخته اســت. نيروهايى كه ضمن برخوردارى از 
آموزش هاى مرتبط با ســطوح جديد فنّاورى، از 
مهــارت الزم براى فعاليــت در محيط هاى جديد 
صنعت نفت برخوردار باشــند. اين در شــرايطى 
اســت كه صنعت نفت اساســاً و به صورت سنتى 
با چالش هايى شــامل مديريــت تقاضاى فصلى و 

گردش نيروى كار با ســرعتى باالتر از متوســط 
ساير صنايع و نيز جذب نيروى كار در محيط هاى 

سخت كارى روبه رو بوده است. 
براســاس گزارشــى كه اخيــراً درخصوص 
وضعيت نيــروى كار در صنعت نفت كانادا، كه 
يكــى از مهم تريــن قطب هاى صنعــت نفت در 
منطقة امريكاى شمالى محســوب مى شود، تهيه 
شده اســت[1]، نياز آن صنعت به نيروى كار در 
سه سناريوى محتمل شامل سناريوى رشد تقاضا 
براى نفت و گاز، ســناريوى رشد در بخش نفت 
و رشــد محدود در بخش گاز و ســناريوى رشد 
پايين در تقاضاى نفت و گاز در شــكل 1 نشــان 

داده شده است. 
وضعيــت نيروى انســانى در صنعت نفت در 

بررسى وضعيت موجود و راهبردهاى آتى حوزة منابع 
انسانى در شركت هاى بين المللى نفت
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كلگرى كانادا يكــى از بهتريــن نمونه هاى قابل 
بررســى در اين خصوص است. كلگرى باالترين 
ميــزان تمركز شــركت هاى نفتى فعــال در يك 
منطقه در ســطح بين المللى را دارد. 500 شركت 
نفتــى در مناطق مركــزى آن به فعاليت مشــغول 
هســتند[1] . اين امر جابه جايى نيروى انســانى در 
بين شــركت هاى مختلف را به آسانى امكان پذير 
ســاخته اســت و در اين ميان آنچه در حال وقوع 
است، رقابت شركت ها براى جذب نيروى انسانى 
يكديگــر به جاى تربيت نيروى انســانى جديد و 
افــزودن به موجــودى نيروى انســانى كل منطقه 
اســت. بــروز چنين شــرايطى به معنــاى افزايش 
روزافزون دستمزدهاى پيشنهادى شركت ها براى 
تأميــن نيازهاى خــود بدون تأمين چشــم اندازى 
مطمئــن براى تأمين تقاضا در آينده اســت. روند 
فزايندة دستمزدهاى پرداختى در منطقة آلبرتا در 

ده سال اخير در شكل 2 نشان داده شده است. 
براســاس مطالعة انجام شــده در ايــن منطقه، 
عمده تريــن مشــكالت موجود در بخــش منابع 

انسانى شامل موارد ذيل است: 
- روند فزايندة فعاليت هاى صنعت نفت همراه 

با سالخورده ترشدن نيروى انسانى (شكل 3)؛
- افزايــش فشــار براى تأمين نيروى انســانى 
به خصوص با دشوارترشــدن تأمين نيروى انسانى 

در مناطق سخت جغرافيايى و عملياتى؛
- محدوديت در موجودى نيروى انسانى ماهر 
و متخصص به گونه اى كه فقــط در منطقة آلبرتا 
در ده ســال آينده كمبــود 77000 متخصص در 

رده هاى مختلف صنعت روى خواهد داد. 
ادامــة شــرايط مزبور موجب شــده اســت 
پيش بينى باالترين ســطح دســتمزدهاى پرداختى 
در كانادا به فعاالن صنعــت نفت در منطقة آلبرتا 
اختصاص يابد. همان گونه كه از سال 2006 به بعد 

نيز عمًال اين شرايط برقرار بوده است. 
براســاس مصاحبــه با مديران ارشــد صنعت 
نفــت در كانادا، از ميــان چالش هايى مانند ايمنى 
و ســالمت، مديريــت محيط زيســت، مديريت 
سهامداران، تأمين سرمايه براى رشد پايدار، كنترل 
هزينه هــا، مقررات وضع شــده از ســوى دولت، 
تأمين منابع جديد نفــت و گاز، تصور عمومى از 

فعاليت هاى صنعت و دسترسى به نيروى انسانى و 
تأمين نيروى انســانى از نظر 47درصد از مديران، 
مهم ترين چالش اين صنعت در ســال هاى آينده 

خواهد بود. 
در ميان مسائل موجود در حوزة منابع انسانى 
نيــز از ديد مديــران صنعت نفــت، بكارگيرى و 
استخدام نيروى انســانى راهبردى (با 47درصد)، 
استخدام نخبگان كليدى در صنعت (18درصد) و 
بهره گيرى از ظرفيت و درگيركردن منابع انسانى 
در اهداف ســازمان (18درصد) مهم ترين مسائل 

صنعت خواهد بود[1].
امــا آنچه در صنعــت نفت منطقــة كلگرى 
در مقياســى كوچك در جريان اســت، در سطح 
صنعــت بين المللى نفت نيز با مقياســى كم وبيش 

مشابه جريان دارد. 

مسائل نيروى انسانى در مقياس بين المللى
دانش آموختگان رشــته هاى علوم پايه، فنى، 
مهندسى و رياضيات، ورودى اصلى نيروى انسانى 
در صنعت نفت را تشكيل مى دهند. اين در حالى 

اســت كه رقابت از ســوى ســاير صنايع نيز براى 
جذب نخبگان حوزه هاى مزبور دائماً جريان دارد 
و از سوى ديگر، محدوديت در عرضة نخبگان در 

رشته هاى فنى مشهود است. 
تجــارى  مالكيــت  الگــوى  در  تفــاوت 
شــركت هاى مختلــف نفتى عاملــى اثرگذار در 
محيــط و ميزان دسترســى آنها به نيروى انســانى 
اســت. در اياالت متحــده مالكيت شــركت هاى 
نفتى دراختيار ســهامداران عمومى است. شركت 
نفت بريتيش پتروليوم (بى پــى) در ابتدا دراختيار 
دولت انگلســتان بود، اما از دهة 1980 ســهام آن  
را عموم مردم در تملك دارند. در نروژ، بخشــى 
از سهام شركت اســتات اويل را شهروندان اختيار 
كرده اند؛ بااين حال، عمدة سهام، دراختيار دولت 
است. در نيم كرة جنوبى شركت پتروبراس برزيل، 
بزرگ ترين شــركت نفتى اســت كه عمدة سهام 
آن (64درصد) در اختيار دولت اســت. مالكيت 
سهام شــركت نفتى لوك اويل روسيه نيز به منزلة 
دومين شــركت بزرگ توليدكننــدة نفت و گاز 
دنيــا، دراختيــار مديران آن اســت. در خاورميانه 

روند متوسط دستمزدهاى پرداختى در آلبرتا طى دورة 2010-2002 [3]     2  
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مالكيت شركت هاى بزرگ نفتى عمدتاً دراختيار 
دولت هاست. 

تفاوت رويكردها در تأمين نيروى انسانى
صنعــت نفت ناچار اســت نيازهــاى خود به 
نيــروى فنى را از منبعــى تأمين كند كه موجودى 
آن به تدريج در حال كاهش اســت. ضمن اينكه 
ســاير صنايع نيز از همين منبع بــه تأمين نيازهاى 
خود مى پردازند. همچنين سياســت هاى كشورها 
درخصــوص تربيــت و ارائة آموزش هــاى فنى 
متفاوت اســت. به همين دليل رويكرد شركت ها 
در تأمين نيازهاى خود به نيروى انســانى ضرورتاً 
متفاوت خواهد بود. براى مثال شركت پتروبراس 
برزيل هم اكنون در 14 كشور فعاليت مى كند. اين 
در حالى است كه تأمين نيروى انسانى اين شركت 
فقط از سوى دفتر مركزى در برزيل انجام مى شود 
و بر اين اساس اين شركت در تأمين نيازهاى خود 

به هماهنگى بااليى با دولت برزيل نياز دارد. 

دسترسى به سرماية انسانى
عوامــل مختلفــى در تأميــن نيروى انســانى 
موردنيــاز صنعت نفت مؤثرنــد. تركيب جمعيت 
نيــروى كار در ســطح جهانــى عمده ترين عامل 
در ايــن زمينــه اســت. كاهش جمعيــت جوانان 
(گروه ســنى تا 14 ســال) از 30درصد در ســال 
2000 به 21درصد در ســال 2050 و افزايش سهم 
ســالخوردگان در تركيب جمعيت از 7درصد در 
سال 2000 به 17درصد تا سال 2050[4]، عواملى 
تعيين كننده در تعيين ميزان دسترسى به نيروى كار 

براى صنايع مختلف در دنياست. 
چنيــن تغييراتى در بافت جمعيتى دنيا نشــانة 
پيرشدن ســريع جمعيت از يك سو و محدوديت 

در عرضة نيروى كار است. 
براين اســاس شــرايط فعلــى تركيب ســنى 
نيروى كار فعال در حوزه هاى فنى و مهندسى نيز 

تحت تأثير اين روند قرار دارد (شكل 3). 
همان گونه كه از ارقام نمودار مشخص است، 
به طور متوســط حدود 42درصد از دانشــمندان و 
مهندسان در بازة سنى 45 تا 64 سال قرار دارند كه 
به ســرعت به دورة بازنشستگى نزديك مى شوند. 

اين در حالى اســت كه فقــط 30درصد از فعاالن 
اين بخش، در ردة ســنى 35 تا 44 سال قرار دارند 
و پركردن خأل حاصل از بازنشســتگى افراد طبقة 

باال بسيار دشوار خواهد بود.
افزايــش ســن دانشــمندان در بســيارى از 
حوزه هــاى علمى و صنعتــى تبعاتــى را به دنبال 
داشــته است. بررســى ها نشــان مى دهد، متوسط 
ســنى اعضاى آكادمى علوم روســيه بيش از 50 
سال اســت. به گفتة وزير علوم روســيه در زمان 
شوروى سابق، روسيه نياز مبرمى به جوانان بيشتر 
در حوزة علوم دارد و وابستگى اين كشور به افراد 
سالخورده اى كه بهره ورى ســابق را ندارند، بايد 

كاهش يابد. 
در كشــورهاى توســعه يافته ماننــد كانادا و 
اســتراليا نيــز شــرايط كم وبيش مشــابهى برقرار 
است. متوسط ســن افراد داراى مدرك دكتراى 
استخدام شــده در كانــادا در ســال 2001 معادل 
46 ســال بوده است[6]. در اســتراليا نيز مطالعات 
حاكى از كمبود مهندســان جوان در آينده است. 
براساس برآورد انجمن مهندسان استراليا در فاصلة 
ســال هاى 2006 تا 2011 حدود 70000 مهندس 
بازنشسته شده اند و در مقابل، تقريباً به ميزان نيمى 

از اين تعداد از دانشگاه فارغ التحصيل مى شوند[7]. 
همچنين تغيير تركيب جمعيتى افراد مشغول 
بــه تحصيــل در حوزة فنىـ  مهندســى به ســوى 
افزايش ســهم زنان، از ديگر تحوالت اين حوزه 
است. مطالعات نشان مى دهد تمايل زنان به ورود 
به تحصيالت عالى روند فزاينده اى را شاهد بوده 

است (شكل 5). 
جمعيتــى  تركيــب  در  تغييــرى  چنيــن   
دانشــجويان، تغييــرات مهمى در عرضــة نيروى 
كار در حوزه هــاى فنىـ  مهندســى به دنبال دارد. 
گزارش ها نشــان مى دهد فقط 27درصد از زنانى 
كه در رشــته هاى مهندســى، علوم پايــه و فنى از 
دانشگاه فارغ التحصيل مى شوند، عالقه مند به يافتن 
شغلى در همين حوزه ها هســتند. اين به آن معنى 
است كه 73درصد از زنان فارغ التحصيل به اشتغال 
در حوزه هاى صنعتى مرتبط با رشتة خود عالقه اى 
ندارند. درخصوص مردان، نســبت افراد جوياى 
كار در حوزه هــاى فنى از ميــان فارغ التحصيالن 
رشــته هاى فنــى ـ مهندســى معــادل 54درصــد 
است[9]. اين اطالعات در حالى بيان كنندة نگرانى 
فزاينده از وضعيت تأمين نيروهاى فنى است كه به 
ســهم زنان در ميزان آموزش در كشورهاى مورد 

توزيع سنى نيروى كار موجود در حوزه هاى فنى مهندسى در كشورهاى منتخب [5]     4  

نسبت دانشجويان ورودى به مقاطع تحصيالت عاليه بر حسب جنس در نه كشور منتخب [8]     5  
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مطالعه توجه شود. 
براســاس برآوردهاى ســازمان جهانى كار، 
درحالى كه متوســط نرخ اشــتغال مردان در بازار 
كار در فاصلــة ســال هاى 1998 تا 2008 شــاهد 
كاهش 2درصدى در سال بوده، نرخ رشد اشتغال 
در ميان زنان در دورة مزبور افزايشى 5درصدى را 

شاهد بوده است[9].
خروج جمعى منابع انســانى باتجربه به دليل 
بازنشســتگى، شــكاف بزرگى در حوزة دانش و 
تجربه براى شــركت هاى بزرگ بــه همراه دارد. 
اين امر به خصوص در صنايعى كه امكان كمترى 
براى بكارگيرى زنان، بــه منزلة نيروى كار دارند 
(از جمله صنعت نفت) مشــكالت بزرگى ايجاد 

مى كند. 
براســاس مطالعــه اى، بيــش از 50درصد از 
مديران صنعتى معتقدند، خروج نيروهاى مجرب 
بعد از بازنشســتگى خأل بزرگى از دانش و تجربه 
 ،CA Technologies  را به همراه دارد. در شركت
دومين سازندة بزرگ نرم افزار براى كامپيوتر هاى 
Mainframe، متوســط ســن كاركنــان بخــش 
Mainframe حدود 55 تا 60 ســال است. ديتون 
سمرجيان، معاون مديرعامل اين شركت، با اشاره 
به اين نكته مى گويد: «چالش بزرگ اين شركت 
Main- اين است كه افرادى كه روى كامپيوترهاى

frame كار كرده اند، در حال بازنشستگى هستند. 
متوسط ســنى كاركنان، حقيقتى غيرقابل اغماض 
است كه در صورت ناديده  گرفته شدن، مشكالتى 

براى طرح هاى شركت ايجاد خواهد كرد.» 
همينطــور شــركت IBM نيز كــه 85درصد 
بازار Mainframe هــا را دراختيار دارد، با تهديد 
مشابهى روبه رو است. كمبود و فقدان مهندسانى 
كه در طراحى، برنامه ريزى و تعميرات سيستم هاى 
Mainframe كار كرده انــد، تقاضا براى يكى از 
سودآورترين توليدات شركت را تحت تأثير قرار 

خواهد داد. 
بازنشســتگى چنين افرادى همچنين به معناى 
افزايش هزينه هاى شــركت است. كالين كاداس، 
رهبر تيم طراح فنّاورى در شــركت رولز رويس، 
محاسبه كرده كه بازنشستگى يكى از افراد باتجربة 
اين تيم در همان ســال اول حدود 400هزار دالر 

براى شــركت ايجاد هزينــه دارد. اين هزينه بابت 
ازدست رفتن بخشى از توليد، استخدام افراد جديد 

و آموزش آنان است. 

كاهش كيفيت آموزشى
كاهــش كيفيت آموزش در مقاطع دبســتان 
و دبيرســتان موجب افت كيفــى فارغ التحصيالن 
مقاطع دانشــگاهى در رشــته هاى فنى و مهندسى 
مى شــود. هنگامى كــه بازار كار، ســيگنال هايى 
مبتنى بر نياز به فارغ التحصيالن رشــته هاى فنى از 
طريق پرداخت دســتمزد باالتر ارسال مى كند، به 
دليل افزايش تقاضا، معلمان با سطح علمى پايين تر 
جذب آمــوزش مى شــوند و اين، چرخــه اى از 
پرورش نيروهاى ضعيف علمى را ايجاد مى كند. 
بااين  حال براساس مطالعات، كرةجنوبى، سنگاپور 
و كشورهاى حوزة اسكانديناوى توانسته اند بر اين 

مشكل فائق آيند.
افت كيفيت آموزشــى در حوزه هاى فنى و 
مهندســى در مثًال اياالت متحده نيز محل نگرانى 
جّدى است. در يكى از گزارش هاى اخير تهيه شده 
براى ارائه به كنگره [10] در اين زمينه آمده است: 
«نگرانى فزاينــده اى در اين خصوص وجود دارد 
كــه اياالت متحده بــه تعداد كافــى دانش آموز، 
اســتاد و معلم در رشــته هاى علوم پايه، فنّاورى، 
مهندســى و رياضيات تربيت نمى كند. بسيارى از 
دانش آموزان مقطع دبيرســتان به اســتانداردهاى 
الزم در علــوم و رياضيــات نمى رســند و بخش 
قابل مالحظه اى از دانش آموزان و دانشــجويان را 
اســتادانى آموزش مى دهند كه خــود فاقد دانش 

كافى در اين بخش ها هستند.» 
در بخش ديگرى از اين گزارش آمده است: 
«شرايط مناسب اقتصادى امروز در اياالت متحده 

تا حــد زيــادى نتيجــة ســرمايه گذارى ملى در 
بخش هاى تحقيق و توسعة دانشگاه ها، شركت ها 
وكتابخانه ها در پنج سال گذشته است. بااين  حال 
به تازگــى شــركت ها، دولت و رهبــران علمى و 
فنــى كشــور نگرانى خــود را در ايــن خصوص 
اعالم كرده اند كه فشــار بر شــركت هاى دانش و 
فنّاورى محور مى تواند به طور جّدى اين گذشــتة 
موفق را تخريب كند و آيندة خوب اياالت متحده 

را در معرض تهديد قرار دهد.»
عــالوه بــر دولت هــا و بخش هــاى علمــى، 
بازيگــران بــزرگ صنايع نفــت و گاز هم نگران 
وضعيــت تربيت نيروهاى متخصص از ميان نســل 
جوان در حوزه هاى مهندســى، علوم پايه،  فنّاورى 
و رياضيات هستند و تمهيداتى براى تربيت نيروى 
انسانى مورد نياز خود پيش بينى كرده اند. براى مثال 
شركت پتروبراس ضمن ابراز نگرانى در خصوص 
تأمين نيروى انســانى مورد نياز و ميزان عالقه مندى 
نســل جوان به فعاليت هاى صنعت نفت، برخالف 
روال صنعت نفت در امريكا و انگلستان، برنامه اى 
را با مشــاركت دولت برزيل براى جلب، تربيت و 
تأمين نيروى انســانى خود اجرا كرده است. عنوان 
اين برنامــه PROMINP اســت كه بــا همكارى 
دولت و در ســطح ملى اجرا مى شود. اين شركت 
همچنين دانشــگاه پتروبراس را با الگويى مشــابه 
دانشگاه 80سالة گابكين روسيه كه با شركت نفتى 
لوك اويل اين كشور ارتباطاتى قوى دارد، تأسيس 

كرده است. 

ايجاد جذابيت براى نخبگان
نفت،  فعاليت هــاى صنعت  ويژگى هــاى 
چهره اى منفــى از اين صنعــت در ميان افكار 
عمومى ايجاد كرده است. براساس نظرسنجى 

ارتباط بين تعداد شاغالن در شركت هاى نفتى با قيمت نفت (در دورة 1970 تا 2005) [11]     6  
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در اياالت متحــده، صنعــت نفــت منفى ترين 
تصوير در افــكار عمومى در يــك دهة اخير 
را داشــته اســت. به عالوه اين صنعــت از نظر 
و  ريســك  و  زيســت محيطى  گزارش هــاى 
مديريــت بحران رتبــه اى پايين تــر از ميانگين 
براساس شاخص DJSI در ســال 2010 داشته 
اســت. ســاير عوامل مؤثر در اين زمينه شامل 
ايجاد محيط مثبت كارى، سيســتم پرداخت و 
جبران عادالنه و فرصت هاى توسعه و پيشرفت 
شــغلى و حرفه اى اســت. صنعت نفت عموماً 
در زمينــة ارائــة آموزش هاى الزم بــه نيروى 
كار خــود خوب عمــل كرده اســت؛ چراكه 
فعاليت در صنعت نفت به خودى خود، نوعى 
آمــوزش در محــل كار محســوب مى شــود. 
پتروبراس، به عنــوان يكى از بخش هاى برنامة 
ملــى خود در جذب فعــاالن حوزه هاى فنى و 
مهندســى آموزش هاى رايگان بــه هزاران نفر 
از داوطلبــان در قالــب دوره هاى مختلف فنى 
مرتبط با حوزه هاى نفت و گاز و زيربخش هاى 
مربوطه ارائه مى كند. اعطاى بورس پژوهشــى 
بــه پژوهشــگران عالقه مند بــا برنامــة جايزة 
فنّــاورى پتروبراس كــه از ســال 2005 آغاز 
شــده، يكى ديگر از روش هاى اين شــركت 
بــراى جــذب نخبــگان علمى و دانشــگاهى 
اســت. با بهره گيرى از اين روش ها، پتروبراس 
براى چهارمين ســال متوالى از ســوى يكى از 
سازمان هاى معتبر بررسى بازار، عنوان شركت 
رؤيايــى بــراى جوانــان در برزيــل را به خود 
اختصاص داده اســت. اين شــركت همچنين 
برخالف دستاوردهاى ضعيف خود در حوزة 
گزارش دهى زيست محيطى و مديريت ريسك 
و بحران بر اساس شاخص DJSI، مقام شركت 
شاخص براى توســعة نيروى انسانى را به خود 

اختصاص داده است. 

تقاضاى آتى براى نيروى كار در صنعت نفت
تقاضاى نيروى كار در صنعت نفت مستقيماً 
تابعى از تقاضا براى نفت و گاز در سال هاى آينده 

است (شكل 6). 
 اين در شرايطى است كه برآوردها حاكى 

از افزايش مداوم تقاضا براى سوخت هاى فسيلى 
است. براساس پيش بينى ادارة اطالعات انرژى 
امريكا، تقاضاى انرژى كشورهاى عضو سازمان 
 (OECD) همكارى هاى اقتصادى براى توسعه
تا سال 2035 معادل 14درصد و تقاضاى انرژى 
كشورهاى غير عضو ســازمان در دورة مزبور، 
رشــدى معادل 84درصد را شاهد خواهد بود. 
افزايش توليد نفت و گاز، عمده ترين سازوكار 
موجــود بــراى تأمين نيــاز روزافــزون اقتصاد 
جهانى بــه حامل هاى انرژى خواهد بود. نياز به 
سرمايه گذارى بيشتر در بخش اكتشاف و توليد 
منابع نفت و گاز بــراى تأمين تقاضا اولين گام 
در اين زمينه است. اين به معناى رشد هزينه هاى 
ســرمايه گذارى شــركت هاى بــزرگ نفتــى 
بين المللى اســت. برآورد انجام شــده از ميزان 
هزينه هاى سرمايه گذارى برخى از شركت هاى 
بزرگ نفتى در بخش هاى مختلف زنجيرة توليد 
نفت و گاز شامل بخش باالدستى، پايين دستى و 
پتروشيمى و ساير بخش ها، بر اساس اطالعات 

موجود در شكل 7 نشان داده شده است. 
 بر اساس برآورد انجام شده درخصوص نياز 
به نيــروى كار جديد در صنعت نفت بر اســاس 
تقاضــاى آتى نفــت و گاز و ميزان بازنشســتگى 
نيروهاى موجود، صنعت نفت براى تأمين نيازهاى 

آتى خود تا ســال 2020 بــه 105هزار نيروى كار 
جديد نيازمند است[13]. 

توزيع ايــن ميزان نيروى كار در بخش هاى 
مختلف زنجيرة نفت و گاز تابعى از راهبردهاى 
شــركت هاى نفتى در اين بخــش براى تمركز 
فعاليت هــا در بخش باالدســتى يا پايين دســتى 
اســت. براى مثال شــركت هاى شــل، بى پى و 
توتال نيروى كار خود در بخش پايين دســتى را 
در ســال هاى 2005 تا 2009 به ميزان 11درصد 
كاهش داده اند و در عوض، 12درصد به نيروى 
كار موجود خود در بخش باالدستى افزوده اند 

(شكل 11).
براين اساس، تقاضا براى نيروى كار فعال در 
بخش باالدســتى روند فزاينده اى را شــاهد است. 
پيش بينى ها نشــان مى دهد برخى از تخصص هاى 
موجود در اين بخش شــامل مهندسى مكانيك و 
شيمى داراى بيشــترين ميزان تقاضا خواهند بود. 
مهندسان نفت و برق در رده هاى بعدى تقاضا قرار 

خواهند داشت[15].

بهبود سيستم هاى پرداخت
صنعت نفت در تــالش بــراى افزايش انگيزة 
فعــاالن حوزه هاى فنى ـ مهندســى بــراى ورود به 
صنعت و انتخاب آن به منزلة مســير شغلى، دست به 

هزينه هاى سرمايه گذارى شركت هاى بزرگ نفتى [12]     7  
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اصالح ساختار سيستم هاى جبرانى خود زده است. 
به گونه اى كه افزايش حقوق و مزاياى پرداختى در 
بسيارى از شركت هاى بزرگ نفتى در سال هاى اخير 
مّدنظر قرار گرفته است. ميزان تغيير در متوسط حقوق 
و مزاياى ماهانة پرداختى در برخى از شــركت هاى 

مورد مطالعه در جدول 1 نشان داده شده است. 
با اعمال تغييرات فوق در سيستم پرداخت ها، 
57درصد از شركت هاى نفتى ميزان پرداختى خود 
به نيروى كار را تا حدى قابل رقابت با پرداخت هاى 
متداول در ســاير صنايع ارزيابــى كرده اند. اين در 
حالى است كه 14درصد از شركت ها معتقدند كه 
ميزان حقوق و مزايــاى پرداختى به هيچ وجه يا در 
حد بسيار ناچيز قابل رقابت با پرداخت ها به نيروهاى 

فنى در بقية صنايع نيست[15].

نتيجه گيرى
تأمين نيازهاى صنعت نفت به نيروى انسانى 
يكــى از مهم ترين چالش هــاى صنعت نفت در 
سال هاى آينده خواهد بود. هماهنگى شركت هاى 
نفتــى با دولت هــا در تدويــن راهبردهاى تأمين 
نيروى انسانى به خصوص در مورد شركت هايى 
كه مالكيت ســهام آنها در اختيار دولت اســت، 
ضرورتى اجتناب ناپذير است. درنظرگرفتن روند 
بازنشستگى نيروهاى فعال موجود در شركت ها، 
كيفيت آموزش نيروى انسانى در دوره هاى فنىـ  
مهندسى، توجه به تركيب جنسى فارغ التحصيالن 

دانشگاه ها در رشته هاى مورد نياز صنعت، اصالح 
نگــرش عمومى بــه فعاليت هــاى صنعت نفت، 
اصالح و رقابت پذيركردن نظام پرداخت حقوق 
و دســتمزد در صنعت نفت با توجه به متوســط 

ســطوح پرداخت در ساير صنايع پذيرندة فعاالن 
حوزه هاى فنى و نيز شــركت هاى نفتى رقيب از 
مهم ترين سازوكارهايى است كه بايد در تدوين 
سياست هاى حوزة منابع انسانى مّدنظر قرار گيرد. 

تغيير در بافت نيروى كار در بخش هاى باالدستى و پايين دستى شركت هاى شل، بى پى و توتال در سال هاى 
2005 و 2009 [14]

    8  
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410004600012وودسايد

75000810008توتال

  1    رشد متوسط پرداخت ها در شركت هاى بزرگ و متوسط نفتى در فاصلة سال هاى 2005 تا 2009 [16]
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