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مقدمه
رونق و ركــود فعاليت ها در صنعت نفت 
ارتباط مســتقيمي با نوســانات اقتصاد جهاني 
دارد. اين امر به  خصوص طي ســال هاي اخير 
و با تغييرات مداوم نرخ رشــد اقتصاد جهاني 
صــورت عملي تري بــه خود گرفته اســت. 
صنعت نفــت به عنــوان تامين كننــدة بخش 
اصلي ســبد ســوخت انرژي مصرفي جهان، 
در ســال 2010 ســهمي معــادل 57 درصــد 
از مجمــوع انــرژي اوليه مصرفي در ســطح 
بين المللــي را در قالــب نفــت و گاز طبيعي 

تامين كرده است [1]. 
در عين حال، همين وابســتگي مســتقيم 
بخش نفــت به نوســانات اقتصــاد جهاني و 
نقش عمدة آن در تامين ســبد انرژي مصرفي 
دنيا، مشــكالت متعددي را براي اين صنعت 
به دنبال داشــته اســت. مهم تريــن نمود اين 
مشــكالت عالوه بر تعليق مقطعــي ميلياردها 
دالر از ســرمايه گذاري هاي انجــام شــده به 
منظــور توســعه ظرفيت هــاي توليــد نفت و 
گاز در بخــش باالدســتي، نمــود عمــده اي 
در برنامه ريــزي بــراي تامين نيروي انســاني 
متخصــص مــورد نياز صنعت نفــت در حال 

حاضر و طي سال هاي آينده داشته است. 

اهميت نيروي انساني
برنامه ريزي بــراي تامين نيروي انســاني 
به خصوص در بخش باالدستي صنعت نفت در 
سطح بين المللي، امروزه به يكي از مهم ترين 
الويت هاي صنعت نفت تبديل شــده اســت. 
تمركز ســطح بااليي از تخصص و تجربه در 
نيروهاي متخصص بخش باالدســتي، متوسط 
باالي سنى نيروهاي اين بخش و بازنشستگي 
قريب الوقوع بخــش مهمي از اين نيروها طي 
ســال هاي آينده و روند رو به رشــد نيازهاي 
تخصصــي در ايــن بخــش در عصــري كه 
كارشناسان صنعت انرژي، آن را «عصر پايان 
نفت آسان» مي نامند، موجب شده است تامين 
نياز صنعت نفت به نيروي انســاني متخصص 
به محوري اساســي در سياســت گذاري هاي 

محافل انرژي در دنيا تبديل شود. 
طى ســال هاى اخير، مطالعــات زيادى با 
هدف ارزيابى شــرايط نيروى انسانى صنعت 
نفت به خصوص در بخش باالدستى صورت 
گرفتــه اســت. بر اســاس مطالعــه اى كه در 
سال 2007 توســط «موسسه تحقيقات انرژى 
كمبريج2» صــورت گرفته اســت، به منظور 
اجــراى 400 پروژه تعريف شــده در صنعت 
نفت و بــا هدف بهره بردارى از آنها تا ســال 

2012 برنامه ريزى شده است كه بر اساس آن 
كمبــود 55,500 نيروى متخصص در ســطح 
بين المللي مشــهود خواهد بود [2]. در مطالعه 
اين موسسه آمده است نيازهاي نيروي انساني 
در بخش باالدستي از 73/5 ميليون نفر ساعت 
در ســال 2006 به 79/1 ميليون نفر ساعت در 
سال 2010 افزايش مي يابد. همچنين نيازهاي 
نيروي انســاني در بخش مديريت پروژه هاي 
بخش باالدســتي نيــز با 10 درصــد افزايش 
از 19/1 ميليــون نفر ســاعت در ســال 2006 
بــه 21/1 ميليون نفر ســاعت در ســال 2010 
افزايــش مي يابد كه در نتيجــه، صنعت نفت 
نيازمنــد 55,500 مهنــدس بخش باالدســتي 
بــراي تامين نيــاز پروژه هاي توســعه اي اين 
بخش خواهد بود. بر اساس مطالعه اى ديگر، 
صنعت نفــت اياالت متحده در ســال 2006 
زيانى معادل 5-4 ميليــارد دالر بابت كمبود 
نيروى انسانى ماهر را متحمل شده است [2].

در كانادا، صنعت نفــت يكى از مهم ترين 
بخش هاى اقتصاد ملى محســوب مى شود. بيش 
از 500 هزار نفر به صورت مستقيم و غيرمستقيم 
در بخش هــاى مختلف صنعت نفــت كانادا به 
فعاليت اشــتغال دارند. بر اســاس مطالعه انجام 
شــده توسط شــوراى منابع انسانى صنعت نفت 
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در كانادا [3]، بخش باالدســتي شامل: اكتشاف 
و توليــد نفــت و گاز كه دوميــن بخش عمده 
در زنجيــره صنعــت نفت را تشــكيل مي دهد، 
بيشــترين تعداد مهندســان، متخصصين فناوري 
و زمين شناســان حرفه اي را در اســتخدام خود 
دارد. بر اســاس پيش بيني شوراي نيروي انساني 
صنعت نفت كانــادا در خصوص نيروهاي فعال 
در بخش اكتشــاف و توليد نفــت،  چنانچه طي 
سال هاي آينده قيمت هاي نفت در سطوح پايين 
قرار بگيرند، صنعت نياز به 8,600 نيروي جديد 
براي جايگزيني با نيروهاي بازنشسته شده خواهد 
داشــت. همچنين در صورت رشــد قيمت هاي 
نفــت و گاز مجموعاً  36,700 موقعيت شــغلي 

در دسترس خواهد بود (شكل1). 
در نمودار فوق، قســمت قرمــز، تعديل 
نيروهــا در نتيجــه نوســانات قيمــت نفت و 
گاز و قســمت آبي رنگ نشــان دهنده نياز به 
جايگزينــي در اثر روندهاي ســني كاركنان 
است. ســاير مالحظات اين بخش كه عمدتاً 
مربوط به شــرايط كاري در بخش باالدستي 
نفت و گاز اســت نيــز ورودي نيروي كار به 
اين بخش را با محدوديت هاي بســيار مواجه 
كرده اســت. موقعيت جغرافيايي ميادين نفت 
و گاز عموماً داراي شرايط ويژه اي مي باشد.

بر اســاس مطالعه انجام شــده توسط شوراي 

منابــع انســاني صنعت نفــت كانــادا، حدود 
70 درصد از خدمات نيروي انساني مورد نياز 
در بخش فنِي توليد مربوط به مياديني اســت 
كه نفرات در آن بايد خود را براي كار تحت 
هر شــرايط آب و هوايــي و در نقاطي كه از 
مراكز عمده جمعيت دور هستند آماده كنند 
[3]. همچنيــن بخش خدمات فنــي از جمله 
بخش هايي اســت كــه نيــروي كار ماهر آن 
عمدتاً توســط ســاير بخش ها جذب و به كار 

گرفته مي شوند.
نتايج جديدترين بررســى هاى انجام شده 
در اين بخش در سپتامبر سال جارى منتشر شده 
اســت. بر اســاس اين مطالعه  كه اخيراً توسط 
 (Ernst & Young) «موسســة «ارنست و يانگ
و بــا مصاحبه با 82 مدير ارشــد شــركت هاى 
بزرگ نفتــي در 15 كشــور مختلف صورت 
گرفتــه اســت، 10 چالش مهــم صنعت نفت 
طي سال هاي آينده اســتخراج شده است [4]. 
در اين ميان، كمبود ســرمايه انســاني به عنوان 
ششــمين چالش بزرگ صنعت نفــت به تاييد 
مديران و سياســت گذاران اين حوزه رســيده 
است و اين در حالي است كه در مطالعه مشابه 
ســال گذشــته، نيروي انســاني هفتمين چالش 
بزرگ اين صنعت بوده اســت. اين كمبود در 
مناطقــى مانند نواحى توليد نفت از «شــن هاى 

نفتــى»3 «آتاباســكا»4 بــه حدى اســت كه در 
مقاطعى، نيروى انسانى مورد نياز بخش توليد، 
از كشــورهاى مكزيك و چين بــه اين ايالت 
منتقل شــده اند. دولت كانــادا به منظور جذب 
نيروى انســانى ماهر و متخصــص، برنامه هاى 
متنوعى را بــراى اعطاى اقامت بــه داوطلبانى 
كه در طرح هاى بخش باالدستى در اين منطقه 
مشغول به كار شده اند اعالم كرده است. با اين 
حال، مجموع تمهيدات پيش بينى شده نتوانسته 
است نگرانى  در خصوص تامين نيروى انسانى 

بخش توليد نفت و گاز را مرتفع سازد. 
بر اســاس اعالم مديران مصاحبه شونده، 
كمبود نيروي انســاني متخصــص در بخش 
باالدســتي و افزايش رقابت شــركت ها براي 
دســتيابي بــه نخبــگان ايــن حــوزه يكي از 
مهم ترين چالش هاي آتي صنعت را تشــكيل 
خواهد داد. 22 درصد از مصاحبه شــوندگان 
اعالم كرده اند كمبود پرسنل كارآمد و ماهر 
در حــال حاضر تاثير خــود را بر فعاليت هاي 
عملياتــي آنها گذارده اســت [4]. در مطالعه 
مربوطه آمده اســت، چنانچه اقدامات كافي 
براي مقابله با كمبود نيروي انســاني صورت 
نگيرد، اين موضوع مي تواند به بحراني جدي 

در فعاليت هاي صنعت نفت تبديل شود. 
بنابــر اعالم كارشناســان نيروي انســاني 
صنعــت نفــت، نيروي انســاني مســن همراه 
بــا كمبــود اســتخدام نيروهاي جديــد - در 
شــرايطي كه صنعت نفت به لحاظ اســتفاده 
از ســوخت هاي فســيلي به عنوان صنعتي كه 
محيط زيست را آلوده مى كند و در حال افول 
ارزيابي  مي شــود معرفى مى شود - تهديدي 
جدي بــراي فعاليت هاي اين صنعت اســت. 
بر اســاس اظهــارات مصاحبه شــوندگان در 
اين بررســي، ريسك كمبود نيروي انساني تا 
سال 2013 براي شركت هاي نفتي پررنگ تر 

خواهد شد. 
از  ميان مصاحبه شــوندگان، 29 درصد، 
فقــدان تمركز ســازماني بر مقولــه مديريت 
نيروي انساني در اين بخش را به عنوان عاملي 
براي تبديل شــدن اين مقولــه به يك چالش 
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مهم صنعت نفت قلمداد كرده اند. بر اســاس 
اين مطالعه، يكي از نقاط آسيب پذير صنعت 
نفت در اين حوزه، تصويري است كه جامعه 
از نــوع فعاليت هــاي اين صنعــت دارد. طي 
ســال هاي گذشــته و به خصــوص در غرب، 
صنعت نفت در معرض نقد و هجوم موسسات 
طرفدار محيط زيست و فعاالن اين بخش قرار 
گرفته اســت و لذا جذابيت الزم براي ورود 
به رشــته هاي تحصيلي مرتبــط با اين صنعت 
توسط نخبگان دانشــگاهي از بين رفته است. 
از سوي ديگر نوسانات شديد قيمت نفت در 
ســال هاي اخير، كه ركــود مقطعي و تعديل 
نيرو در بسياري از پروژه هاي توسعه اي بخش 
باالدستي را در مقاطع مختلف به همراه داشته 
اســت، موجب شده است بخشــى از نيروى 
كار در ايــن بخش تعديل شــده و از صنعت 
نفت خارج شوند و در ســاير صنايع به دنبال 
مشاغلى با ثبات باالتر باشند. چنين تجربياتى 
موجب شــده است ورودي نيروي كار به اين 

بخش با محدوديت  مواجه شود. 

سازوكارهاى پيشنهادى
1- بازسازى چهره صنعت در افكار عمومى 

در صورتي كه شــركت هاي نفتي مايل به 
اســتفاده از خدمات نســل بعدي نخبگان فني 
دانشگاه  ها و رهبران پيشرو مطرح در مناسبات 
تجاري و كسب  و كار هستند، بايد با بازسازي 
وجهــه خود در ســطح افكار عمومــي، زمينه 
جذب اين نيروهــا را فراهم ســازند. در حال 
حاضر حدود 45 درصد از نيروي انساني فعال 
در شــركت هاي نفتي مورد مطالعه داراي سن 
بيش از 45 ســال هســتند. بخش مهمي از اين 
نيروها طي 5 تا10 سال آينده بازنشسته خواهند 
شــد [4] و به نظر مي رســد نيــروى جايگزين 
كافي براي اين ســطح از دانش و تجربه اي كه 
در حال خروج از صنعت است وجود ندارد. با 
توجه به زمــان مورد نياز براي تربيت نيروهاي 
جايگزين و هزينه هاي مورد نياز به اين منظور، 
صنعت نفــت بايد هرچــه ســريع تر اقدامات 

اجرايي خود را در اين زمينه آغاز كند. 

2- به روزسازى دانش شاغلين 
بخــش ديگــري از يافته هاي ايــن مطالعه 
مربوط به روزسازي دانش نيروي انساني شاغل 
در پروژه هاي فعلي اســت؛ چرا كه ســهم قابل 
مالحظه اى از نفِت در دسترس - در مخازني كه 
توليد از آنها در گذشــته به سادگي امكان پذير 
بوده - به پايان رســيده اســت و بهره برداري از 
مخــازن نفت و گاز با پيچيدگي ها و مالحظات 
فني جديد و نيز بهره برداري در شــرايط سخت 
اقليمى مواجه هســتند. يكى از مديران صنعت 
نفت دراين خصوص معتقد اســت: «توليد نفت 
و گاز، نيازمنــد برخوردارى از نيروى انســانى 
روزآمــد از نظر دانش و مهارت هاى فنى مورد 
نياز در تمامى سطوح است. سناريوهاى جديد 
توليــد تكنولوژى محــور، مســتلزم همكارى 
نزديك دانشمندان و مجريان طرح هاى توليدى 
اســت تا ارائه تجهيزات، روش ها و سيستم هاى 
جديد مديريت اكتشاف و توليد هيدروكربن ها 
به روشــى پايــدار و ايمن صــورت گيرد [4]». 
همچنين اهميت نيروهاى كارآزموده در بخش 
مخــازن دريايى با توســعة كامــل ميادين و در 
برخى موارد، آغاز روند كاهش توليد آنها كه 
نگرانى هايــى جدى را به دنبــال دارد، روز به 

روز در حال افزايش است.  

3- توجه به متنوع سازى منابع انسانى
 بخــش ديگري از يافته هــاي اين مطالعه 
نشان مي دهد شركت هاي نفتي در كشورهاي 
در حال توســعه با مســائل مختلفي در تامين 
نيروي انســاني مورد نياز خود مواجه هستند. 
هرچنــد مالحظــات زيســت محيطي در اين 
كشــورها، عامــل مهمــي در تعييــن مســير 
شــغلي افراد محســوب نمي شــود، اما فقدان 
آموزش هاي تخصصي و سيســتم آموزشــي 
روزآمــد، موجــب كمبــود نيروي انســاني 
متخصص در اين كشــورها شــده است. اين 
در حالى است كه شــركت هاى بزرگ نفتى 
با ســرمايه گذارى در آموزش نيروى انسانى 
در اين كشورها مى توانند از منبع جديدى در 
تامين نيروى انسانى مورد نياز بهره مند شوند؛ 

ضمن اينكه بهره منــدي از نيروهاي آموزش 
ديده بومــي، مي تواند مشــكالت فرهنگي و 
امنيتي ناشــي از فعاليت مهندسان خارجي در 

پروژه هاي كشوري ديگر را مرتفع سازد. 

4- بازبينى در راهبردهاى بخش منابع انسانى 
يكى از گام هــاى مهم اوليه مورد نياز در 
اين بخش، اصالح وضع موجود است. به اين 
منظور، در مواردى حتى بازبينى در ســاختار 
ســازمانى منابع انسانى شــركت هاى نفتى نيز 
ضرورى است. هنگامى كه شركت «بريتيش 
پتروليــوم»5 (BP) در ســال 2006 تصميم به 
بازبينــى اســتراتژى خــود در بخــش نيروى 
انســانى گرفــت، 60 درصد از كارشناســان 

ارشد اين بخش تغيير كردند [6]. 
بر اســاس اعالم مديران شــركت هاى نفتى 
مورد بررســى، برنامة جامعى بــا هدف مديريت 
منابع انســانى موجود به عنوان اســتراتژى اصلى 
براى مواجهه با ريسك كمبود منابع انسانى تدوين 
شــده است. ساير استراتژى هاى اين بخش شامل: 
افزايش متنوع ســازى منابِع تامين نيروى انســانى 
و تمركــز بر ايجاد فرهنگ ســازمانى اســت كه 
ماندن در سازمان را تشويق مى كند. 55 درصد از 
مديران مورد مصاحبه اعالم كرده اند كه مواجهه 
با ريســك كمبود نيروى انســانى و تامين نيروى 
مورد نياز را در برنامه هاى خود قرار داده اند [4]. 
نكته جالب توجه اين اســت كه اهميت توجه به 
عامل نيروى انسانى در صنعت نفت بيش از ساير 
صنايع اســت. همچنين ميزان حقوق و دســتمزد 
پرداختى در صنعت نفت، در بيشــتر كشــورهاى 

صنعتى بيش از ساير صنايع است. 
در جــدول 1، متوســط پرداخت حقوق 
و دســتمزد در بخــش توليد نفــت و گاز در 
شهرهاى مختلف ايالت «آلبرتا» در كانادا كه 
يكــى از مراكز مهم توليد نفت و گاز در اين 

كشور مى باشد، نشان داده شده است [5]. 

5- همكارى نزديك صنعت نفت با دانشگاه ها
طى ســال هاى گذشــته، تعداد دوره هاى 
آموزشــى تخصصى در حوزه نفت و گاز در 



ماهنامه  اكتشاف و توليد/ شماره 85 / آذر ماه 1390

13

منطقــه اروپا و آمريكا تــا حد زيادى كاهش 
يافته اســت. توســعه روابط بين دانشــگاه ها 
و موسســات آموزشــى با صنعت نفت يكى 
از الزامــات موجــود براى پركردن بخشــى 
از خــالء موجــود ٌدر ايــن زمينه اســت. اين 
موضوع بــه خصوص در كشــورهاى داراى 
درآمد محــدود، با ذخاير نفــت و گاز قابل 

مالحظه، از اهميت بيشــترى برخوردار است. 
هرچند زيرساخت هاى صنعتى مورد نياز اين 
كشــورها فراهم نيست، اما وجود نيروى قابل 
مالحظه كار، فرصت هاى بالقــوه فراوانى را 

در اين حوزه ايجاد مى كند. 
بر اســاس نتايج يــك مطالعه ، دوره هاى 
آموزشــى برگزار شــده در داخل شركت ها 

(دوره هــاى ضمن خدمت) نتايج موثرترى از 
دعوت افراد بازنشسته به كار داشته است. 

شركت هاى «شل» و «اكسون موبيل» طى 
ســال هاى اخير با هدف متنوع ســازى منابع 
تامين نيروى انســانى مورد نياز خود، اقدام به 
ايجاد مراكز آموزشــى بين المللى - با هدف 
انتقال تجربيات نيروهاى با ســابقه به هزاران 
نفر از نيروهاى تازه استخدام خود-كرده اند. 
مراكز ايجاد شــده از ســوى اين شركت ها، 
ظرفيــت آموزش 10 هــزار نفر در ســال را 
دارد و ايــن شــركت ها اميدوارنــد بتوانند با 
جذابيت هــاى ايجاد شــده، دانشــجويان را 
بــه مراكز آموزشــى با تخصص هــاى مورد 
نيــاز جلب كنند. شــركت نفتى «بــى پى» با 
مشــاركت دانشگاه «اِم  آى تى»20  اين راهبرد 

را دنبال كرده است. 

6- استفاده از منابع غيرمتعارف
از ديگر ســازوكارهاى اتخاذ شده دراين 
زمينه، توجه به منابع غير متعارف عرضة نيروى 
انســانى ماهر در اين بخش اســت. بر اســاس 
مطالعــات انجام شــده، چين در حــال حاضر 
ساالنه يكصد هزار فارغ التحصيل در زمينه هاى 
مختلف انرژى تربيت مى كند. همچنين موسسه 
پتروشيمى و گاز مسكو نيز هشت هزار دانشجو 
را تحــت آموزش دارد و ســاالنه 1500 نفر به 

اين رقم افزوده مى شود [2]. 
از دانــش آمـوختـگان سايـر  اســتـفـاده 
كشــورها مى توانــد يكى از راه هــاى كوتاه 
مــدت براى جلوگيــرى از بــروز بحران در 
تامين نيروى انســانى مــورد نياز صنعت نفت 
باشــد،  پيمانكاري)  قراردادهاي  قالــب  (در 
ضمن اينكه احتمال جذب نيروي انســاني و 
متخصصين داخلي توســط شركت هاي ملي 
نفت در ســاير كشــورها نيز به همين نسبت 
وجــود دارد. همچنيــن توجه به اســتفاده از 
نيــروى كار زنــان در ايــن بخــش از جمله 
روش هايى است كه از سوى مراكز مطالعاتى 
با هدف كاهش ريســك نيروى انســانى در 
صنعت نفت پيشــنهاد شده است. در دانشگاه 
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16/713/421/118/715/318/116/920/7كشاورزى

جنگلدارى، 
ماهيگيرى، شكار

22/322/322/8-22--24/7

32/433/247/440/229/228/333/137/1توليد نفت و گاز

31/730/231/623/633/228/330/931/1خدمات برق و گاز

26/926/628/325/53022/824/733/9ساخت
31/925/724/425/925/921/733/223توليد

2420/423/622/126/62223/732/9عمده فروشى

17/316/517/417/117/416/616/219/5خرده فروشى

حمل و نقل و 
27/925/222/621/52522/421/427/22انباردارى

اطالع رسانى، فرهنگ 
16/816/516/814/421/715/21515/6و سرگرمى

تامين مالى، بيمه، 
21/524/123/723/324/321/622/127/7امالك

متخصصين و 
27/524/635/125/633/227/330/232/9دانشمندان 

كسب و كار، ساختمانى  و 
1919/918/116/916/416/117/516/1ساير خدمات

31/118/834/625/731/922/916/724/1خدمات آموزشى

بهداشت و مددكارى 
21/822/725/621/224/321/82422/4اجتماعى

12/112/612/211/611/710/711/213/9خدمات غذايى

24/32122/519/322/521/318/722ساير خدمات

29/929/331/326/731/82730/628/1دولتى
--26/425/725/827/719/428/1معدن

  1   متوسط حقوق پرداختى بر حسب صنايع و مناطق اقتصادى (دالر/ساعت) [8]
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كويت،  هم اكنون تعــداد زيادي از زنان در 
رشــته هاي مربــوط به صنعت نفــت در حال 

تحصيل هستند.
 

7- همكارى شركت هاى نفتى
راهبردى كه تاكنون شــركت هاى نفتى 
براى تامين كمبود نيروى انسانى صنعت نفت 
خــود در پيش گرفته اند، تــالش براى حفظ 
منابع انســانى موجود و جذب ايــن منابع از 
شــركت هاى رقيب با ارائه مشوق هاى مالى 
بيشــتر بوده اســت. اين در حالى اســت كه 
مجموع مشــاهدات در خصوص نوســانات 
بازار نفت و نيازهاى صنعت به منابع انســانى، 
نشــان دهندة لــزوم همكارى شــركت هاى 
بــزرگ نفتــى در زمينه تامين نيــروى مورد 
نياز صنعت اســت. همكارى شــركت ها در 
ايــن بخــش مى تواند عــالوه بر پيشــگيرى 
از بــروز بحــراِن ناشــى از كمبــود نيــروى 
انســانى، به تربيت و آماده ســازى نيروها- با 
ســرمايه گذارى مشترك و هزينه اى كمتر از 
اقدامــات انفرادى شــركت ها دراين زمينه- 
منجــر گــردد. پيش بينــى شــرايط عرضه و 
تقاضــا در بازار نيروى كار ماهر، به خصوص 

در بخش باالدســتى بــا همــكارى نزديك 
شركت ها در اين بخش، به نتايج قابل قبول و 

اجرايى ترى منجر خواهد شد.
 

نتيجه گيري 
تامين نيروي انســاني مــورد نياز صنعت 
نفت در ســطوح منطقــه اي و بين المللي (به 
خصوص در بخش باالدســتي)، به داليلى از 
جمله: نوســانات قيمت نفت به وي ژه در يك 
دهه اخير، نگرش  منفي موجود به فعاليت هاي 
اين بخــش و تبعات زيســت محيطي آن در 
كشورهاي صنعتي و هم چنين كاهش ورودي 
دانشــجويان به رشــته هاي مرتبط با صنعت 
نفت طي سال هاي اخير، با محدوديت هايى 
مواجه شده است. به اين منظور، برنامه ريزي 
براي تامين نيروي انســاني درسال هاى اخير 
به يكي از مهم ترين راهبردهاي شركت هاي 
توليد كنندة نفت و گاز تبديل شــده اســت. 
مطالعات نشــان مي دهد شــركت هاي فعال 
در بخش باالدســتي مي توانند با بازســازي 
وجهه فعاليت هــاي صنعت نفــت در افكار 
عمومــي و تشــريح اهميــت آن در تاميــن 
انرژي مصرفي در ســطح بين المللي، نسبت 

به جذب نخبگان دانشــگاهي به اين صنعت 
اقدام كنند. روزآمدســازي دانِش شــاغلين 
در اين بخش، توســعه همكاري آموزشــي 
با دانشــگاه ها به خصوص در كشورهاي در 
حال توســعه (داراي ذخاير هيدروكربوري 
قابل مالحظه) جهت ايجاد رشته هاي جديد 
و مــورد نيــاز و نيــز تربيت نيروي انســاني 
متخصص، متنوع ســازي منابــع تامين نيرو و 
توجه به پتانسيل نيروي انساني در كشورهاي 
كمتر توســعه يافته با ذخاير نفــت وگاز، از 
ديگــر راهبردهــاي اجرايــي در اين بخش 
اســت. هم چنين بازبينــي راهبردهاي كالِن 
بخش نيروي انساني شركت هاي نفتي، توجه 
به منابع جديد نيروي انساني مانند نيروي كار 
زنان و شــهرونداِن ساير كشــورها و توسعه 
بين شــركت ها- در  همكاري هــاي داخلي 
جهت برنامه ريزي مشــترك براي پيش بيني 
نيازهــاي بخش نيروي انســاني و اقدام براي 
تامين آتي آن- از مهم ترين ســازوكار هاي 
موجــود براى جلوگيرى از بروز كمبودهاي 
آتــي در تاميــن نيروي انســاني متخصص و 
تبعات ناخوشايند آن، به خصوص در بخش 

توليد نفت و گاز است.
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