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مديريت استعدادها در صنعت نفت ايران: عوامل 

 اثرگذار و راهبرد کالن

- 

 

 چکيده:
هاي اخير توانسته است  مديريت استعدادها يکي از جديدترين مباحث مديريت منابع انساني است که در سال

توانيد ثايار    سازي موفق اين نظام ميي  توجه بسياري از فعاالن اين حوزه را در جهان به خود جلب نمايد. پياده

زمان داشته باشد. صنعت نفت ايران به عنوان فراواني در ايفاي نقش راهبردي حوزه مديريت منابع انساني سا

سازي ايين نظيام دارد.    هاي فراواني براي پياده هاي اقتصادي و فني در کشور، زمينه يکي از مهمترين مجموعه

گييري گلوليه برفيي و تللييت ملتيواي       اين مقاله با مصاحبه با خبرگان صنعت نفت کشوربا استفاده از نمونه

تا با بررسي عوامت مليطي و سازماني اارگذار بر اجراي نظام مديريت استعدادها  کيفي ثنها تالش کرده است

سازي ثن را تعيين کند. ملققين اين عوامت  گيري کالن مورد نياز براي پياده در صنعت را يادثور شود و جهت

ف هاي موجود منيابع انسياني صينعت نفيت و تعريي      سطح مليط عمومي صنعت نفت، چالش 3اارگذار را در 

اي رقابتي را براي اجراي نظام مديريت استعدادها در صنعت  استعداد در صنعت دسته بندي و رويکرد توسعه

 اند. نفت کشور پيشنهاد کرده

 

 کليدي هاي هواژ
 استعداد ،مديريت استعدادها، رويکردهاي مديريت استعدادها، صنعت نفت 
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 مقدمه
بر روي منابع انساني سازمان بسيار افيزايش يافتيه اسيت     هاسازمانامروزه توجه و تمرکز 

انيد کيه تنهيا منبيع ايجياد      چرا که امروزه انديشمندان مديريت به اين نتيجه دست يافته

باشد و مديريت استعدادها در واقيع يکيي از    مزيت رقابتي پايدار منابع انساني سازمان مي

 نمايند. در اين مسير اتخاذ مي هاي پيشرو و موفقهايي است که شرکتمهمترين تالش

يکي از مباحث نوين در حوزه مديريت منابع انساني به حسيا  ميي   5مديريت استعدادها

کيه توسيط کارشناسيان     1997در سيال   6ثيد. اين بلث با مقاله جنگ براي اسيتعدادها 

تهيه شده بيود در ادبييام ميديريت منيابع انسياني       7کنزيموسسه مشاوره مديريت مك

 ,Guthridge)      و توانست جايگاه قابت توجهي را به خيود اختصياد دهيد.    مطرح شد

Komm, & Lawson, 2008) . در انگلسيتان انجيام    2006بر اساس تلقيقي که در سال

اي درگير اقدامام مربوط به مديريت ها به گونهدرصد سازمان 51شد مشخص گرديد که 

مشيکت   Collings & Mellahi, 2009)د )اني استعدادها در حوزه منابع انساني خود بيوده 

کمبود استعدادها، موضوعي نيست که به يك کشور يا صنعت خاد ملدود باشيد، بلکيه   

شود. يکي از صينايعي کيه    در همه مناطق جغرافيايي و صنايع مختلف به خوبي حس مي

دهيد، صينعت نفيت اسيت.      مطالعام صورم گرفته در ثن، بروز اين مشکت را نشيان ميي  

هياي   اي را بر روي برخي از شيرکت  مطالعه 2007موسسه تلقيقاتي اليور ويمن در سال 

ها در اين صنعت در ميورد نييروي انسياني     نفتي انجام داده است که بيانگر تقويت نگراني

 5باشد. نتايج اين تلقيق نشان دهنده ايجاد بلران در شرکت هياي نفتيي در    کارثمد مي

و همچنيين  سال  ثينده به دليت کاهش نيروي نيروي هاي تخصصي صنعت نفيت   10تا 

باشيد در کشيور ميا     بازنشستگي نيروهاي کارثمد صنعت نفت به ويژه مديران صنعت ميي 

عالوه بر دو مشکت فوق خروج برخي از نيروهاي مستعد صنعت از ثن نييز وجيود دارد از   

اين رو طراحي نظام مديريت استعدادها که بتواند با تمرکز بر هير سيه حيوزه ميرتبط بيا      

                                                           
5 -Talent Management 

6 -The War for Talent 

7 - McKinsey 
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يکپارچه را براي استفاده  يعني جذ ، توسعه و نگهداشت نظامينيروهاي مستعد سازمان 

 مناسب از اين افراد و رشد و بهره وري هر چه بيشتر صنعت فراهم سازد.

 ميورد  موضيوعام  مهمتيرين  از يکيي  به تبديت استعدادها مديريت اينکه در کسي امروزه

 اابيام  را امر اين يفراوان مطالعام. ندارد شکي است شده انساني منابع مديريت در توجه

 :شود مي اشاره ثنها از برخي که کنند مي

 در بيزر   شيرکت  22 در 2002 سيال  در پيرين  تياور  پژوهشي شرکت مطالعه •

 موضيوعي  بيه  تبيديت  ثنهيا  دييدگاه  از موضيو   کيه  داد نشيان  يافتيه،  توسيعه  کشورهاي

 . (Blass, 2009, 8) است شده استراتژيك

 ميديريت  کيه  رسييد  نتيجيه  اين به 2009 سال در ديگري مطالعه در تاورپرين •

 اسيت  گرفتيه  قرار انساني منابع حوزه تلول در ها سازمان هاي تالش صدر در استعدادها

(Towers Perrin, 2009) . 
 نبيرد  کيه  داد نشان 2008 سال در مکنزي مطالعاتي موسسه مديريتي پيمايش •

  .(Ooi, 2010, 14) است تشديد حال در استعدادها سر بر

 75 کيه  داد نشيان  داد انجيام  2007 سال در مکنزي توسط که ديگري مطالعه •

 در هيا  سيازمان  رشد ملرک سه از يکي استعدادها مديريت که معتقدند مديران از درصد

  . (Ooi, 2010, 61) ثيد مي حسا  به ثينده سال پنج تا سه

 انجيام  نفتيي  هاي شرکت در 2007 سال در ويمن اليور شرکت که اي مطالعه در •

 هياي  سيال  در ثنهيا  از درصيد  70 اول اولويت استعدادها مديريت موضو  که دريافت داد

 .(Bob Orr, 2007) بود خواهد ثينده

 بيه  او همکاران و سيلزر که است گرفته صورم زمينه اين در نيز ديگري فراوان تلقيقام

 ايين  هميه  کيه  مهميي  نکته .  (Silzer & Dowell, 2010, 4)اند کرده اشاره ثنها از برخي

 ميديريت  کارکردهياي  و اهمييت  هيا  سيازمان  کيه  اسيت  اين دارند تاکيد ثن بر تلقيقام

 هسيتند  نيازهيايي  به پاسخگويي براي تالش حال در و اند شناخته خوبي به را استعدادها

 تعرييف  حيوزه  در فراواني نظر اختالف حال اين با. کند  مي ايجاد را استعدادها مديريت که

  (David G. Collings, 2009)  دارد وجود استعدادها مديريت و استعداد
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 استعداد

تعريف سازمان از استعدادهاي خود سنگ بناي نظام مديريت اسيتعدادها اسيت. هميواره    

در نظيام   اسيتعداد پيش از شرو  اين فعاليت بايد به اين سوال پاسي  داد کيه منظيور از    

اي ديرين دارد و به دوران يونيان باسيتان    مديريت استعدادها چيست. واژه استعداد سابقه

گيري مورد استفاده  گردد. در ادبيام التين اين واژه ابتدا به عنوان يك واحد اندازه  باز مي

گرفت، سپس تبديت به يك واحد پولي شيد و پيس از ثن در معنياي ارزش ييك      قرار مي

کيه فيردي داراي    هاي دروني او مورد استفاده قرار گرفيت. اميروزه هنگيامي    بليتفرد يا قا

.  (Silzer & Dowell, 2010, 13)شود  هاي دروني باشد به او استعداد گفته مي توانمندي

)دهخدا, در ادبيام فارسي نيز اين واژه با معناي ظرفيت مورد استفاده قيرار گرفتيه اسيت   

1388) . 

 شود: در ادبيام سازماني نيز استعداد در معاني مختلفي به کار گرفته مي

 فرد قابلييت انجيام دادن ثن بيراي     هاي يك فرد يا چيزي که ها و توانايي مهارم

 سازمان را دارد.

 يك فرد خاد 

 )گروهي از افراد در سازمان )استعدادها 

تواند به صورم ذاتي يا از طرييق ييادگيري حاصيت شيده      البته استعدادهاي اين افراد مي

 & Silzer)باشد و در ادبيام سازمان تفاوم چنيداني بيين ايين دو حيوزه وجيود نيدارد       

Dowell, 2010, 13) . 

تيوان ابعياد کليي     براي شناسايي استعدادها ارائه داد اما مي دقيقيتوان مدل  اگرچه نمي 

ي از که استعدادها در ثن با هم مشترک هستند را تعريف نمود. از ثنجا که تعاريف مختلف

مديريت استعدادها وجود دارد، تعاريف مختلفي نيز از اسيتعداد ارائيه گردييده اسيت. بيا      

گيردد، ايين اسيت     حال، ثنچه به عنوان نظر رايج بين کارشناسان اين حوزه مطرح مي اين

هياي بيااليي برخيوردار هسيتند و در عيين       که استعدادها افرادي هستند که از شايستگي

. اين افراد  (Smilansky, 2006)االتر از سطح انتظار سازمان است حال عملکرد ثنها نيز ب

هياي کلييدي سيازمان     برداري کنند و به پسيت  هاي خود بهره توانند از اين شايستگي مي

. برخي ديگر از ملققيين نييز بيا توجيه بيه اهمييت       (Ma¨kela¨, 2009)دست پيدا کنند

از عملکرد  موضو  تعهد سازماني در بين استعدادها معتقدند که اگر يکي از افراد سازمان
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توان او را  برخوردار باشد، اما به سازمان خود متعهد نباشد، نمي مناسبيهاي  و شايستگي

 . (Karacay-Aydin, 2009)استعداد دانست    

بيين معتبير بيراي دارا بيودن      هياي پييش   است، عملکرد فعلي يکي از ميالک  ذکرالزم به 

فارغ از ايين ابعياد،   هاي بيشتر نيست، بلکه تنها يکي از شروط الزم براي ثن است.  قابليت

ها ممکن نيست. در تلقيقيي کيه در    امکان تعريف دقيق از استعدادها براي همه سازمان

گرديد که اگرچيه مفهيوم اسيتعداد درون    شرکت انجام شد، مشخص  32در  2004سال 

شرکتي يافت نشد که تعريف مشترکي را  دوهر سازمان مورد اتفاق همگان است اما هيچ 

.  گيارو و هييرش معتقدنيد کيه ايين امير       (Preece, 2009)از استعداد ارائه نموده باشند 

هياي ميورد نيياز در اسيتعدادهاي خيود را       طبيعي است زيرا هر سازماني بايد شايسيتگي 

رايط کياري خيود تعرييف کنيد. ثنهيا در مقابيت معتقدنيد کيه در ميديريت          متناسب شي 

هاي ميورد نيياز در اسيتعدادها ميورد توجيه       استعدادها، بيش از اينکه موضو  شايستگي

باشد، موضو  تمرکز بايد مورد توجه قرار گيرد. بر اين اساس، سوال ملوري در ميديريت  

هياي   ي سازمان باييد بيه عنيوان فعالييت    ها استعدادها اين است که کدام دسته از فعاليت

هيا   کليدي تعريف شود و استعدادهاي مورد نياز ثنها تيامين گيردد. برخيي از ايين حيوزه     

 ,Garrow)اي خياد در سيازمان و ...    هياي وظيفيه   عبارتند از تمرکز بر رهبيري، حيوزه  

رو، نبايد در ادبيام موضو  به دنبال مدل دقيقي بود که مفهيوم اسيتعداد    .  از اين(2008

. اين امر حتي براي يك سازمان خاد در گذر زميان تغييير   را به طور کامت تبيين نمايد

 کند و بايد مورد بازبيني قرار گيرد. مي

 مديريت استعدادها
ها است و اگرچه امروزه به شکت  نوظهور در مديريت سازمان مديريت استعدادها مفهومي

 .David Gاما هنوز تعريف واحدي براي ثن وجود ندارد )  شود، گسترده از ثن استفاده مي

Collings, 2009      سيلزر در کتا  خود برخي از تعياريف ايين موضيو  را ارائيه نميوده .)

 ثمده است. ذيتاست. اين تعاريف در جدول 
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 تعريف مولف

 آودون
هييا و فرثينييدها کييه در سييازمان در راسييتاي جييذ ،    مجموعييه منسييجمي از رويييه 

سيازمان اسيتعدادها در مسيير    سازي، نگهداشت، توسعه، جابجايي و خروج از  اجتماعي

 پذيرد. دستيابي به اهداف سازماني صورم مي

 گرديک وير
توانايي ما در جذ ، نگهداشت و توسيعه اسيتعدادهاي کلييدي و متميايز در راسيتاي      

 دستيابي به نيازهاي حياتي حال و ثينده کسب و کار

 سرون
هاي  مناسب با مهارممديريت اسعتداد عبارم است از جذ ، نگهداشت و توسعه افراد 

 هاي مناسب مناسب در نقش

 کاپلي
بيني و دستيابي به نيازهياي خيود    فرثيندي است که در ثن استخدام کنندگان به پيش

 پردازند در زمينه سرمايه انساني مي

 الولر

يك نظام مديريت استعدادهاي خو  نظامي است که بيه جيذ  اسيتعدادهاي واقعيي     

اي را از کيار خيود و سيازمان داشيته      ثموزد که انتظار چه تجربه ميپردازد و به ثنها  مي

کند که  اي را فراهم مي باشند ... همچنين اين نظام براي کارکنان خود تجربيام توسعه

سيازند. ايين نظيام همچنيين بيه       هياي مليوري سيازمان را ميي     ها و شايستگي قابليت

 پردازد. نگهداشت استعدادهاي واقعي مي

 ولينس
توسعه، ارتقاء و نگهداشت کارکنان که در راسيتاي اهيداف     بارم است از استخدام،... ع

 شود. ريزي و اجرا مي حال و ثينده سازمان برنامه

 اسلوآن
المللي استعدادهاي رهبري تا فرد مناسب در  ... عبارم است از مديريت استراتژيك بين

 زمان مناسب در جايگاه مناسب قرار گيرد.

 

 (Silzer & Dowell, 2010)مختلف از مديريت استعدادهاتعاريف 

ها وجود دارد. بالس و همکيارانش   رويکردهاي مختلفي به مديريت استعدادها در سازمان

 اند. بندي نموده اين رويکردها را در قالب جدول زير دسته
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 مختلف مديريت استعدادها در سازمانرويکردهاي 

 راننده  پيش رويکرد

کارمنددددددديا ي و 

 انتخاب

 پاداش حفظ و نگهداري

ريددد ي   رنامددد 

 جانشيني

 رويکرد توسع 

 فرايندي

استفاده از فرايندهاي 

مييديريت مشييارکتي، 

سازي  به منظور بهينه

توسييييييعه و بييييييه 

 کارگماري استعدادها

نگرش شايسته سياالر  

 و

توجيييه کيييردن بيييه   

فرثيندهايي که سيبب  

احسيياس تعلييق خيياطر 

 شوند در افراد مي

مييييزان پييياداش بييير 

مبنييياي عملکيييرد ،  

هيياي  برخييي توانييائي 

بييييالقوه ملاسييييبه  

 شود. مي

مرور ميداوم فراينيد   

بيير مبنيياي چرخييه  

 بازنگري عملکرد

توسييعه، بخشييي از فراينييد  

مديريت عملکيرد ملسيو    

شييود. شييايد برخييي    مييي

مييداخالم فييردي نيييز الزم 

 باشد

 فرهنگي

بييياور بيييه اينکييييه   

استعدادها مهمتيرين  

 عامت موفقيت هستند

به دنبال اسيتعدادهاي  

بکيير بگرديييد اجييازه   

ها معرفي  دهيد داخلي

 شوند.

اجيازه دهيييد افييراد بييا  

ثزادي استعداد خود را 

بييه نمييايش بگذارنييد،  

خواه موفق شوند، خواه 

 شکست بخورند

سيسييييتم پيييياداش  

منعطيييف بييير طبيييق 

 نيازهاي شخص

ه جسيتجوي  ابتدا بي 

نيرو از داخيت اقيدام   

کنيد، سپس، خيارج  

 از سازمان را بگرديد

افييراد بيير سيير مسيييرهاي   

توسعه خود مذاکره کيرده و  

رسيند. اسيتاد    به توافق ميي 

شيياگردي و مربيگييري بييه  

هاي اسيتاندارد پيياده    شيوه

 شوند. مي

 رقابتي

استعدادها را بيدور از  

 رقابت نگهداريد

بيياالترين دسييتمزد را  

هيا   بپردازيد تا بهترين

را جيييذ  کنييييد. در 

رقابييييت شييييکارگر  

 ها باشيد. بهترين

مييردم خييو  دوسييت  

دارند براي مردم خو  

کار کنند. سعي کنييد  

بييه اسييتخدام کننييده  

 منتخب تبديت شويد.

بيييش از ثنچييه توافييق 

ايييد پرداخييت   کييرده

کنييييد. اگييير افيييراد  

سيييازماني را تيييرک   

کننيييد بخييياطر  ميييي

 پاداش باال نيست

ت دادن بيييه مطابقيي 

 منظور حفظ،

اجييازه دهيييد مييردم 

درباره اهيداف شيغت   

شما اطالعام داشته 

 باشند.

ريزي و هم  برنامه  هم نگرش

نگييرش اقتئييائي داشييته   

باشيييد. مربيييان در صييدد   

ايجاد وفاداري در شياگردان  

 برثيند.

توسيييييعه 

 گرايانه

توسييعه افييرادي کييه  

پتانسيت باالئي دارنيد  

 را شتا  بخشيد.

ورودي  فقط در نقطيه 

نيييرو جييذ  کنيييد و  

سپس ثنهيا را توسيعه   

 دهيد.

هييياي پيشيييرفت و  راه

توسعه را باز نگهدارييد  

تيييا اسيييتعددها را در  

مسييير صييليح کيياري 

 حفظ کنيد

افييزايش حقييوق بيير   

مبناي ميزان توسعه و 

عملکييييرد صييييورم  

 گيرد. مي

در هيير سيييطلي از  

هيياي  سييازمان گييروه

اي  تعريييييف شييييده

 يابند توسعه مي

شده و هيم   ريزي هم برنامه

طلبانييه اسييت. بيير   فرصييت

هاي کلييدي   گسترش نقش

 متمرکز است.

  برناميييييه

رييييييزي 

نييييييروي 

 انساني

مطمئن شيويد افيراد   

مناسيييب در زميييان  

مناسب بر سرکارهاي 

 مناسب قرار دارند.

هاي کمبيود در   عرصه

سييييازمان را هييييدف 

بگيريييييد. اعييييداد و  

هيا را در نظيير   سيهميه 

 داشته باشيد.

انتظار جابجايي شيغلي  

را داشته باشيد، بر ثنها 

نظارم کنييد و ثنهيا را   

هييا مللييو   در برنامييه

 نمائيد

سيسيييتم و مقيييياس 

مشخصييييي بييييراي  

 پرداخت داشته باشيد.

برنامييييه داخلييييي  

مشروح و مبسيوطي  

براي هر فرد داشيته  

 باشيد.

مطابق با نيازهياي کسيب و   

کييييار در ادوار مختلييييف  

 ريزي کنيد. برنامه

 

 سواالت تحقيق
 دنبال پاسخگويي به سواالم ذيت مي باشد: اين تلقيق به

 ضرورم هاي اجراي نظام مديريت استعدادها در صنعت نفت کشور کدامند؟ 

     در اجراي نظام مديريت استعدادها در صنعت نفت چه رويکيردي ميي بابيسيت

 اتخاذ گردد؟

 تعريف استعداد در صنعت نفت چيست؟ 
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 فرضيات تحقيق
 فاقد فرضيه مي باشد. اين تلقيق به دليت اکتشافي بودن

 روش تحقيق

روش تلقيق اين پژوهش کيفي و از اسيتراتژي تللييت ملتيواي کيفيي در ثن اسيتفاده      

در اين تلقيق در ابتدا با خبرگان حوزه منابع انساني صنعت نفيت بير اسياس     شده است.

 ميورد  مصياحبه  مصاحبه، هر انجام از پس شيوه نمونه گيري گلوله برفي مصاحبه گرديد.

 در بخش  . گرديد تعريف هامصاحبه ادامه براي چارچوبي و گرفت قرار ليتتل

 نفيت  صنعت مديران کاويذهن پروژه در شده مستند عمومي هايمصاحبه از دوم برخي

 تللييت  ميورد  نيز پرداختمي انساني، منابع جمله از نفت، صنعت کالن موضوعام به که

 تيا  شيد  تيالش  و گرديده ثغاز مختلف اطالعاتي منابع بررسي در بخش سوم،. گرفت قرار

استخراج شده از تلليت ملتواي کيفيي   شده شناسايي هايحوزه از هرکدام مختلف ابعاد

 .  گردد تبيين مصاحبه ها

 ها تجزيه تحليل داده
 صينعت  در اسيتعدادها  ميديريت  ثييا  شيود  مشخص که اين مقاله ثن است از اصلي هدف

 بيا  ها،مصاحبه تلليت پايان در. هستند اارگذار امر اين بر ابعادي چه و دارد ضرورم نفت

 در مطالعيه  براي چارچوبي گرفته، صورم ملتواي کيفي تلليت و ثنها نتايج از گيريبهره

 Error! Reference source. دهيد مي پوشش را مختلف ثن سطوح که شد گرفته نظر

not found. ترسيم مي نمايد. را چارچو  اين 
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 استعدادها مديريت نظام  ا مرتبط محيط اصلي : ا عاد1شکل

 
 خبرگان نظرام از گرفته صورم تلليت اساس بر که داشت بيان بايد مدل  اين تبيين در

 از کيه  اسيت  مختلفيي  عواميت  از متياار  نفت، صنعت در استعدادها مديريت نفت، صنعت

 تعرييف  بيه  و شيود ميي  عميومي صينعت نفيت ثغياز     مليط سطح يعني سطح ترينعالي

 :از عبارتند ابعاد اين. گرددمي ختم نفت صنعت در استعدادها

 نفت صنعت عمومي مليط تلوالم .1

 نفت صنعت انساني منابع موجود هايچالش .2

 نفت صنعت در استعدادها تعريف .3

 عواميت  باييد  نفتيي،  هياي سازمان در استعدادها مديريت نظام تعريف براي اساس، اين بر

 نظيام  طراحيي  بيه  اساس اين بر و نمود شناسايي را فوق هايحوزه از هرکدام در اارگذار

 روش در. اسيت  تئورييك  گيرينمونه از گيريبهره نيازمند امر، اين دقيق انجام. پرداخت

 از پيس  ملقيق  گييرد، ميي  قرار اشاره مورد کيفي تلقيق روش ادبيام در که گيرينمونه

 ايين  بيا  که کندمي متمرکز هايينمونه بر را خود تلقيق خود، بلث اصلي ابعاد شناسايي

تعریف استعداد در 
 صنعت نفت

چالش های موجود منابع 
 انسانی صنعت نفت

تحوالت محیط عمومی صنعت  
 نفت



 مديريت منابع انساني در صنعت نفتپژوهشي  -فصلنامه علمي

 1393/ بهار 19سال ششم/ شماره / 18
 

 

 تللييت  پاييان  از پيس  منظيور  بيدين .  (Given 2008, p.874)  هسيتند  ارتبياط  در ابعاد

 تيا  شيد  تيالش  و گرديده ثغاز مختلف اطالعاتي منابع بررسي ها، در روش سوم،مصاحبه

 از  هرکدام ادامه، در.  گردد تبيين فوق شده شناسايي هايحوزه از هرکدام مختلف ابعاد

 اجيزاي  ابتيدا  مسيير،  ايين  در. اسيت  گرفتيه  قرار بررسي مورد تفصيلي شکت به ابعاد اين

 انساني منابع وضعيت بر ثن ثاار ثن از پس و است شده روشن ذيت ابعاد از هرکدام اصلي

 . است گرفته قرار بررسي مورد نفتي هايسازمان

 

 صرنعت  در آن گيرري شکل و استعدادها مديريت بر اثرگذار کالن هايحوزه

 نفت

 نفت صنعت عمومي محيط تحوالت 

 بير  نييز  کشيور  نفت صنعت در فعاليت عمومي مليط کار، و کسب کالن مليط بر عالوه

 صيورم  هياي مصياحبه  نتيجيه . است اارگذار مجموعه اين انساني منابع حوزه هايبرنامه

 نظير  ميد  کلييدي  موضو  چند که دهدمي نشان نفت، صنعت حوزه متخصصين با گرفته

 اارگيذار  نفيت  صينعت  هياي فعالييت  همه بر اندداشته اعتقاد که است بوده افراد اين اکثر

 :از عبارتند موضوعام اين. بود خواهد

 نفت صنعت در سازيخصوصي 

 صنايع ديگر به نسبت نفت صنعت جايگاه تقليت 

 نفت صنعت در سازيخصوصي

 بيه  را نفت صنعت کار و کسب مليط که است بنياديني تغييرام جمله از سازيخصوصي

 در سيازي خصوصي اارام پيگيري براي. است داده قرار خود تأاير تلت ايگسترده شکت

 از تعرييف  رويکيرد،  ايين  در. گرفيت  بهره سازمان در فناوري هايمدل از توانمي صنعت،

 :از است عبارم فناوري

 مورد تجهيزام و ابزارها، ملصوالم جمله از فيزيکي بشرساز مصنوعام يا اشياء 

  ثنها توليد در استفاده

 بردارند در را توليد هاي شيوه که فرايندهايي يا ها فعاليت. 
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 هياي  شيوه و ابزارها ، تجهيزام کارگيري به و دهي شکت براي نياز مورد دانش 

 چگيونگي  مثيال  بيراي  دارد فني دانش به اشاره دانش،) خاد ستاده يك توليد

 (.اتومبيت يك کردن مونتاژ

 تيا  اسيت  گردييده  باعيث  نفيت  صينعت  هياي فعاليت در گرفته صورم تغييرام 

 و نظيارتي  هياي فعاليت و شود کمتر نفت وزارم هايفعاليت عملياتي هاي جنبه

 هميه  کيه  شيود مي عملياتي زماني تغيير اين. گردد بيشتر مجموعه اين هدايتي

 بيا . کنيد  پيدا تغيير نقش اين با متناسب نفت وزارم استفاده مورد فناوري ابعاد

 تغييرام هنوز نفت، صنعت در سازيخصوصي هايفعاليت بودن جديد به توجه

ميي  تغيييرام  ايين . است نيفتاده اتفاق مناسب شکت به بخش اين در نياز مورد

 :از عبارتند ثنها از برخي که دهد نشان را خود مختلفي هايبخش در تواند

 بيين  جيدي  هياي تفياوم  از يکي: اداري هاينسبت و سازماني ساختار در تغيير 

 سيازماني  ساختار در تغيير هدايتي، و نظارتي هايسازمان و اجرايي هايسازمان

 از معميوال  غيراجراييي  هياي سيازمان  کيه  ثنجا از. است ثنها اداري هاينسبت و

 بيه  نيياز  هستند، خود کاري هايحوزه متخصص که شوندمي تشکيت نيروهايي

 دارند عهده بر را زيردست نيروهاي بر نظارم و کنترل وظيفه که مياني مديران

 نفيت  وزارم هياي مجموعيه  ساختار شدن تخت به منجر امر اين. شودمي کمتر

 کيه  اسيت  ايين  شيود  اشاره ثن به بايد اينجا در بايد که مهمي نکته. شد خواهد

 قيوانين  و هيا ناميه ثيين در تغيير با همزمان بايد ساختاري، هاينسبت در تغيير

 سيمت  بيه  کيه  هاييسازمان اداره. پذيرد صورم سازمان انساني منابع با مرتبط

 زيياد  ارتفيا   داراي هايسازمان با مرتبط قوانين با کنندمي حرکت شدن تخت

 بير  فراوانيي  منفيي  اايرام  تواندمي که است موضوعاتي جمله از مراتبي سلسله

 . باشد داشته سازمان انساني نيروي

 کيه  هيايي ويژگيي  از ديگير  يکي: سازمان کارکنان استفاده مورد دانش در تغيير 

 اسيتفاده  ميورد  دانيش  در تغييير  کنيد، ميي  ايجاد نفت صنعت براي شرايط اين

 و نظيارم  بيراي  نيياز  ميورد  دانش متخصصين، اعتقاد به. است سازمان کارکنان

 ميورد  دانيش  از متفياوم  پيچييدگي  و عمق نظر از صنعت، در هافعاليت هدايت

 عليم  عيين  بايد ناظر که تصور اين صرف. است هافعاليت همان اجراي براي نياز
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 ثن پيراميون  فراوانيي  شيك  کيه  است موضوعاتي جمله از باشد داشته را مجري

 از پيس  هياي فعالييت  بيراي  نياز مورد هايدانش شناسايي رو،اين از. دارد وجود

 ايين  در نفيت  وزارم هياي سيازمان  مهم هايماموريت جمله از سازي،خصوصي

 .بود خواهد مرحله

 کنتيرل، : نفيت  وزارم هياي زيرمجموعيه  اجراييي  هايرويه و فرثيندها در تغيير 

 اسيت  جدييدي  هايرويه و فرثيندها طراحي نيازمند هافعاليت هدايت و نظارم

 هياي روييه  و فرثيندها اين  در تغيير. باشد صنعت جاري نيازهاي با منسجم که

 دولتيي  هياي سيازمان  هميه  در سازيخصوصي مهم هايچالش جمله از اجرايي

 بير  طيوالني  هياي سيال  نفيت  صنعت متخصصين اينکه به توجه با. است جهان

 بيه  نيياز  جاري فرثيندهاي در تغيير اند،نموده فعاليت اجرايي فرثيندهاي اساس

 نکتيه  ايين . رود پييش  سيرعت  بيه  کيه  داشيت  خواهند جدي تطبيق و ثموزش

 . بود خواهد نفتي هايسازمان انساني منابع مديريت براي جدي چالشي

 انساني منابع حوزه در صنايع ديگر به نسبت نفت صنعت جايگاه تقليل

 پر از يکي عنوان به همواره و دارد کار و کسب دنياي در طوالني ايتاريخچه نفت صنعت

 دنيياي  در ايگسيترده  تغيييرام  حال،اين با. است ثمده حسا  به دنيا صنايع درثمدترين

 بير . دارد صينعت  ايين  جايگياه  بر توجهي جالب اارام که است وقو  حال در کار و کسب

ميي  حسا  به زمينه اين در مهم منابع جمله از که Fortune 500 مجله گزارشام اساس

 قابيت  نمياي  امريکيايي  هياي شيرکت  ميالي  وضيعيت  از مجموعه اين گزارش بررسي. ثيد

 مجموعيه،  اين در گرفته صورم مطالعام اساس بر. سازدمي روشن را نکته اين از توجهي

 پتروشييمي،  سياختمان،  و مهندسيي  گذاري،لوله مانند ثن پيرامون صنايع و نفت صنعت

. شيوند ميي  ملسيو   کشيور  ايين  صنايع درثمدترين پر جزء هنوز...  و حفاري و اکتشاف

 .گذاردمي نمايش به را امر اين جدول ذيت
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 2008 سال درآمد رشد در اول صنعت

 2008 سال در( درصد به) درآمد در رشد صنعت نام

 27.3 گذاريلوله

 26.8 ساز و ساخت و مهندسي

 25.2 پتروشيمي

 23.9 خام نفت توليد و حفاري

 19.8 نفتي خدمات و تجهيزات

 16.4 انرژي

 16.1 کشاورزي تجهيزات و ساختمان

 16.1 فلزات

 15.9 غذايي مواد توليد

 13.3 صنعتي تجهيزات

 

 دهييم،  قرار تلليت مورد هاسازمان سودثوري در تغيير رويکرد با را بازار اگر وجود، اين با

 ثميار . است نبوده سودثوري افزايش معناي به درثمد، افزايش اين که شد خواهيم متوجه

 مرتبط صنايع که دهدمي نشان هاسازمان ساله 5 و ساله 1 سودثوري در تغيير به مربوط

 .اندبوده برخوردار کمتري سودثوري از بازار با مقايسه در اخير هايسال در انرژي با
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 2008 سال در سود رشد در اول صنعت

 در( درصد   ) سود در رشد صنعت نام

 2008 سال

 43.1 غذايي خدمات

 38 وساز ساخت و مهندسي

 36.8 درماني خدمات

 35.5 اينترنتي فروشيخرده و خدماتي

 24.5 دارو توليد

 24.2 اطالعات فناوري خدمات

 18.5 وگاز نفت تجهيزات و خدمات

 18 گذاريلوله

 16.4 آهنراه

 15.4 پزشکي تجهيزات

 .است شده ارائه نيز ساله 5 زماني بازه  يک در آمار اين 
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 2003-8زماني  ازه در سود رشد در  رتر صنعت 10

 2003-8( درصد   ) سود در رشد صنعت نام

 57,9 فلزي صنايع

 55,5 اينترنتي فروشيخرده و خدمام

 48,9 گاز و نفت تجهيزام و خدمام

 36,9 فروشيعمده

 29,5 وساز ساخت و مهندسي

 26,5 کشاورزي تجهيزام و ساختمان

 24,2 ارتباطاتي خدمام و شبکه

 23,6 ثهنراه

 23,2 دفا  و فئا هوا

 22,6 گذاريلوله

 
 هياي  حيوزه  جمله از نفت صنعت اگرچه که داشت بيان توانمي فوق ثمارهاي به توجه با

 کيرده  پياد زيادي رقباي امروزه اما است، اقتصادي کارهاي و کسب در سودثور و درثمدزا

 اميا  باشيند،  متفياوم  نفيت  صينعت  با تخصصي نظر از رقبا اين است ممکن اگرچه. است

 اميري . کننيد مي ايفا ديگر هايتخصص و صنايع به نخبه نيروهاي جذ  در مهمي نقش

 در فعياالن  شغلي امنيت که نفت صنعت ايپروژه ساختار چون ديگري عوامت کنار در که

 صنعت انساني منابع حوزه در جهاني بلران يك به منجر دهد،مي کاهش شدم به را ثن

 جهيان  نفيت  صينعت  انسياني  منابع مديريت حوزه در گرفته صورم مطالعام. است شده

 در نفيت  قيميت  بيا  مسيقيمي  رابطيه  نفتيي  هياي شيرکت  نيروي تعداد که دهدمي نشان

 بيه  زيير  .Error! Reference source not found در امير  ايين . دارد جهياني  بازارهاي

 .است شده کشيده تصوير به خوبي
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 (Resler 2007) نفت قيمت  ا نفتي المللي ين هايشرکت انساني نيروي تعداد را ط 

 
 عقيب  صينايع  از برخيي  از سيودثوري  نظر از که تنها نه گاز، و نفت صنعت اساس، اين بر

بيي  باعث که است نموده عمت ايگونه به انساني نيروي نگهداشت حوزه در است، افتاده

 سيختي  عيالوه  به امر اين. است شده صنعت اين به جهاني سطح در انساني منابع رغبتي

 نييروي  کمبيود  بليران  جهيان،  صنعت مديران است شده باعث گاز و نفت صنعت در کار

 .کنند احساس خوبي به را خود نياز مورد نخبه

 ايين  شيدن  درک بيانگر گاز و نفت انساني منابع حوزه با مرتبط اخبار در کوتاهي بررسي

 :است صنعت در فعال مختلف هايگروه توسط بلران

 انجيام  نفتيي  امريکيايي  شيرکت  22 انساني منابع مديران بين که ايمطالعه در 

 بيه  را سيازمان  بيه  جيذ   بيراي  بازار در نخبه انساني نيروي نبود ثنها همه شد،

 . (Bob Orr 2007) اندشمرده بر خود هايبلران بزرگترين از يکي عنوان

  در کمبيريج  دانشيگاه  به وابسته مطالعاتي موسسه يك توسط که ايمطالعه در 

 انجيام  2012 سال تا بايد که نفتي پروژه 400 بررسي با شد، انجام 2007 سال

 در پيروژه  ميديريت  کارشناسيان  و مهندسين کمبود که شد مشخص شدند،مي

 .  (Peter Peek 2009) است نفر 55500 حدود

  شرکت BP حيوزه  در اساسيي  تکياني خانه به دست بلران، اين با ههمواج براي 

 درصيد  60 حدود بخش، اين ساختار تغيير ضمن و است زده خود انساني منابع

 . (Peter Parry 2006)            است داده تغيير را خود انساني منابع مديران از
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  خيود،  نيياز  ميورد  انساني نيروي کمبود به توجه با نفتي هايشرکت از بسياري 

. انيد نميوده  نخبيه  افيراد  جيذ   بيراي  دانشيگاهي  هياي دوره طراحيي  بيه  اقدام

 جهيان  مختليف  منياطق  در مشيترک  اقيدام  ييك  در اکسون و شت هاي شرکت

. پيذيرد ميي  دانشجو نفر 10000 ساليانه که اندکرده طراحي ثموزشي هاي دوره

BP دانشگاه با قراردادي انعقاد به اقدام مشابه، اقدامي در نيز MIT اسيت  نموده 

 را شيوند  شيرکت  ايين  وارد کيه  کارمنداني شغلي پيشرفت مسير هايبرنامه که

 . (Peter Parry 2006) کندمي تأمين

جمع در. است شده رصد زمينه اين در که است هاييفعاليت از ملدودي بخش تنها اين

 زمينيه  در مناسبي جايگاه از جهاني نفت صنعت که داشت بيان توانمي فوق موارد بندي

حيوزه  در خاد شکت به نفتي، بزر  هايشرکت امروزه و نيست برخوردار انساني منابع

 .  هستند مواجه نخبه نيروي کمبود با تخصصي، هاي

 ثميار  اگير  احتمياالا  کيه  اسيت  ايين  داشت اشاره ثن به نوشته اين در بايد که مهمي نکته

 از نمياييم،  بررسي را نفت صنعت تخصصي مختلف هايحوزه در دانشجو خروجي عمومي

 نيروهيا  ايين  کيفييت  پيراميون  اصيلي  سوال اما بود، نخواهيم مواجه مشکلي با کمي نظر

 بيراي  مناسيبي  مبناي تواندنمي دانشگاهي مدرک صرف ديگر، عبارم به. شودمي مطرح

 از دسته اين کيفيت کننده تعيين عوامت ديگر و هامهارم بلکه باشد صنعت به نيرو ورود

 .است هاشرکت اين دغدغه اصلي موضو  نيروها،

 نفت صنعت انساني منابع موجود هايچالش

 که دهدمي نشان نفت صنعت انساني منابع مديريت حوزه در صاحبنظران نظرام بررسي

 دنبيال  به و هامصاحبه طول در حال،اين با. دارد وجود زمينه اين در مختلفي هايديدگاه

 کيه  اسيت  گرفته قرار توجه مورد اصلي و مهم موضو  چندين گرفته، صورم هايتلليت

 :از عبارتند موضوعام اين. شد خواهد تبيين ادامه در

 کارراهه مديريت   

  نيروها خروج  

  جديد نست اقتئائام 

  مقررام و قوانين واسطه به شده ايجاد هايملدوديت 
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  نياز مورد انساني نيروي در کمبود   

 کارراهه مديريت

 ثنها سازماني ارتقاء و رشد امکان ها،سازمان در کارکنان انگيزش عوامت مهمترين از يکي

 :کندمي نظر جلب اساسي موضو  چند رابطه، اين در. است

 باشيد  شده مشخص او شغلي پيشرفت مسيرهاي سازمان، به فرد ورود ابتداي از 

 بينيي پييش  سيازمان  خبرگان و مشاورين با تعامت در را خود ثينده بتواند فرد و

 .نمايد

 امکان بود، برخوردار ارتقاء شرايط از سازمان، به ورود از پس فرد که صورتي در 

 .  باشد فراهم شغلي پيشرفت مسير در او ارتقاء

 بداند متعهد خود کارکنان شغلي پيشرفت قبال در را خود سازمان. 

 انسياني  منيابع  ميديران  اگرچه که رسدمي نظر به گرفته، صورم هايمصاحبه به توجه با

 تيوجهي  قابيت  مشکالم اما دانند،مي متعهد امر اين به را خود زيادي حد تا نفت، صنعت

 حاليکيه  در رسيد، مي نظر به رواين از. دارد وجود نفت صنعت کارراهه مديريت زمينه در

 اسيت،  شيده  تعريف سازمان افراد همه براي شغلي پيشرفت مسير تعريف جامع نظام يك

 انتصيا   و ارتقياء  هياي مليدوديت  بيانگر تنها شده، تعريف شغلي پيشرفت مسيرهاي اما

.  نيدارد  شيرايط  احيراز  صورم در خود کارکنان قطعي ارتقاي به تعهدي صنعت و هستند

 :از عبارتند اارگذارند موضو  اين بر که عواملي از برخي

 از اييران،  نفت صنعت: نفت صنعت ذيت هايمجموعه سازماني ساختار در تغيير 

 بيه  و اسيت  داده نشيان  خيود  از بوروکراسي به را فراواني تعهد خود، کار ابتداي

 طبيعيي . است گرفته بهره زياد ارتفا  با عمودي سازماني ساختار از دليت همين

 ميديران  تعيداد  باشد، برخوردار زيادي ارتفا  از سازماني ساختار وقتي که است

 ميديريتي  هياي پسيت  به کارکنان ارتقاي امکان رو،اين از و است بيشتر سازمان

 رونيد  بيه  توجيه  با انقال ، از پس هايسال در حال،اين با. کندمي پيدا افزايش

 قاليب  در ثن هياي فعالييت  گسيترش  و نفيت  صينعت  در سيازي خصوصي سريع

 هايمجموعه کت سازماني نمودار کشور، مختلف مناطق در مستقت هايشرکت

که موجب مليدود   است يافته سامان ايگونه به( پايين به ستاد از) نفت صنعت
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 نظرييام  اسياس  بير . شيده اسيت   ميديريتي  مشياغت  به افراد ارتقاء امکان شدن

 باييد  مسيطح  هايسازمان در کارراهه طراحي کارراهه، طراحي حوزه در موجود

 با را خود نفت، صنعت در موجود و کنوني قانون که شود انجام ديگري شکت به

 بيراي  فيراوان  رقبياي  وجيود  بيه  توجيه  با رو،اين از. است نداده وفق شرايط اين

 مليدود  بسييار  هيا پسيت  ايين  به افراد ارتقاء امکان مديريتي، هايپست تصدي

 کارکنيان  شغلي پيشرفت مسير در انسداد بروز موجب امر اين که است گرديده

 .است گرديده

 منيابع  ميديريت  نظيام  اصيلي  راهبردهياي  از يکي: مديران جذ  نظام در ابهام 

 پيگييري  بيه  صينعت  مديران تعهد و ثن قدمت بواسطه که نفت، صنعت انساني

 از مديران جذ  راهبرد است، شده مجموعه اين فرهنگ از بخشي به تبديت ثن

 وجيود  زمينيه  ايين  در فراوانيي  مخالف و موافق نظرام. باشدمي مجموعه داخت

 غفليت  نکته اين از نبايد اما نيست، ثنها نمودن مطرح ملت گزارش اين که دارد

 انسياني  منيابع  مديريت هاينظام طراحي در فراواني تأاير راهبرد، اين که نمود

 از ميديران  انتصيا   نفيت،  صينعت  مجموعيه  فرهنگ اگرچه. دارد مجموعه اين

 ايين فعاليت مختلف هايدوره در اما داند،مي ارزش ضد يك را مجموعه از خارج

 بيا  دهيم،  و نهيم  هايدولت در چه و هشتم و هفتم هايدولت در چه وزارتخانه،

 صورم مجموعه اين از خارج از فراواني انتصابام ها،دولت هايسياست به توجه

 بيراي  ابهيام  ايين  سياسيي،  و فرهنگيي  مباحيث  از جداي رو،ين ازا. است گرفته

 حال در نفت، صنعت انساني منابع مجموعه ثيا که است ثمده وجود به ملققين

 در صينعت،  از خارج از مديران جذ  راهبرد ثيا و است؟ خود راهبردهاي تغيير

 خصوصياا  تغييراتيي،  چنين که ثنجا از. دارد؟ قرار انساني منابع حوزه کار دستور

 بيه  پاس  که رسدمي نظر به است، وقو  حال در نفت، صنعت باالي هايرده در

 از تيوجهي  قابيت  بخيش  هنيوز  اگرچيه  ديگر، عبارم به. باشد صليح سوال اين

 خيارج  از کيه  مديراني نسبت اما گيرد،مي صورم نفت صنعت درون از انتصابام

 داشت توجه بايد حالاين با. است افزايش حال در اند،شده وارد ثن به صنعت از

 کيه  است نموده ايجاد کارکنان در را انتظار اين نفت صنعت موجود فرهنگ که

 سياختار  کيه  نميود  ادعيا  توانمي حتي و گيرد صورم سازمان داخت از ارتقاءها
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 افيراد  کيه  اسيت  گردييده  طراحيي  فير   ايين  با نيز، نفت صنعت انساني منابع

 توجه با رو،اين از. نمايند طي مرحله به مرحله را سازماني ارتقاي مراتب بتوانند

 باييد  صينعت،  از خيارج  از ميديران  جيذ   اجيراي  حيال  در و جدييد  راهبرد به

 بيا  کيه  نميود  تعرييف  مديران و کارکنان کارراهه نظام در را جديدي راهکارهاي

 .باشد متناسب جديد شرايط

 نيروها خروج

 توجيه  مورد هايچالش از يکي نفت، وزارم از نفت صنعت حوزه در فعال نيروهاي خروج

 ايين  بيه  بيشيتر  توجيه  جليب  باعيث  که داليلي از يکي. باشدمي صنعت اين مديران اکثر

 مختلف داليت به نفت صنعت اارگذار و نخبه نيروهاي گسترده خروج است، شده موضو 

 :گيردمي قرار بررسي مورد ادامه در که دارد وجود امر اين براي فراواني داليت.  باشدمي

 بازنشستگي واسطه به نيرو خأل

 اسيت،  شيده  احسياس  نفيت  صنعت در خوبي به امروزه که هاييچالش مهمترين از يکي

 بازنشسيتگي  واسيطه  به صنعت تجربه با نيروهاي و مديران از بزرگي بخش خروج چالش

 باعيث  مشيخص  زمياني  هياي دوره در نيرو جذ  عدم و کارراهه با مرتبط مشکالم. است

 ميديران  از تيوجهي  قابيت  بخش بازنشستگي دنبال به ثينده، هايسال در تا است گرديده

 ايين  اهميت بر که موضوعي. ثيد وجود به ثنها براي جايگزين تأمين مشکت نفت، صنعت

 توجيه  با. باشدمي نفت صنعت حوزه متخصص نيروي تأمين هايپيچيدگي افزايد،مي امر

 سيال  15 نفيت،  صينعت  در تخصيص  به دستيابي زماني ميانگين شده، انجام مطالعام به

 قابيت  دانيش  بيه  نياز تخصصي، مشاغت در مديريت که ثنجايي از. است شده زده تخمين

 ميديريتي،  هياي پسيت  در حئيور  بيراي  افيراد  سيازي ثماده دارد، زمينه همان در توجهي

 صينعت  تخصصيي  و عميومي  هياي مهارم زمينه در ايگسترده هايفعاليت انجام نيازمند

 توسيعه  موجيود  وضيع  اداميه  صورم در شودمي بينيپيش رو،اين از. باشدمي گاز و نفت

 گسيترده  کياهش  موجبيام  نفيت  صينعت  ميديران  بازنشسيتگي  نفت، صنعت در مديران

 .باشد ايپيچيده کار ثن جبران که کند فراهم را صنعت اين انساني سرمايه

 دسيت  در صينعت  مختليف  هايبخش در بسياري هايفعاليت موضو ، همين به توجه با

 فشيرده،  MBA هايدوره برگزاري نفت، شرکت مديران توسعه کانون برپايي. است انجام
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 کارهايي جمله از...  و نفت صنعت مديران تجربيام مستندسازي مختلف هايپروژه انجام

 صيورم  هياي فعاليت همه بررسي حال،اين با. است پذيرفته صورم راستا اين در که است

 و اسيت  ميديريت  عمومي هايدوره بر هابرنامه اين اصلي تمرکز که دهدمي نشان گرفته

 بير  هنيوز  و اسيت  نگرفته صورم مديران تخصصي دانش حوزه براي خاصي فعاليت هنوز

 .  دارد ادامه بخش اين در توسعه جاري، روال اساس

 بيا  نيروهياي  گسترده بازنشستگي اين که داشت بيان توانمي فوق مباحث بنديجمع در

 انسياني  منيابع  ميديريت  بيراي  را فراوانيي  مليوري  موضوعام و هادغدغه صنعت، تجربه

 .شودمي پرداخته هاثن به گزارش اين پايان در که کندمي ايجاد نفت صنعت

 :خارجي و داخلي خصوصي هايشرکت به پيوستن

 خيارجي،  و داخليي  هايشرکت به ثنها پيوستن و نفت صنعت از نيروها خروج نرخ اگرچه

 نتيايج  اميا  نيسيت،  توجيه  قابيت  نفيت  صينعت      در شاغت نيروهاي کت تعداد به نسبت

کيفيي  جيزء  نيروها اين که دارد تأکيد نکته اين بر خبرگان با گرفته صورم هايمصاحبه

 صينعت  ميديران  از بسيياري  رو،ايين  از. ثيندمي حسا  به صنعت در فعال نيروهاي ترين

 ايين  بر فراواني عوامت. دارندمي ابراز نيروها اين خروج از را خود نگراني صراحت به نفت،

 ايين  از برخيي . سيازند مي ترپيچيده را زمينه اين در گيريتصميم که هستند اارگذار امر

 :از عبارتند عوامت

  سياده  ايمقايسيه : خارجي و خصوصي هايشرکت مزاياي و حقوق باالي سطح 

 و خصوصيي  بخيش  و کشيور  در نفيت  صنعت دولتي بخش مزاياي و حقوق بين

 ثن در پرداخيت  سطح که دهدمي نشان حوزه اين در فعال خارجي هايشرکت

 توانيد ميي  کيه  ايگونيه  بيه  دارد دولتيي  بخيش  با توجهي قابت تفاوم هاشرکت

 از خيروج  رو،اين از. دهد قرار تأاير تلت ايگسترده شکت به را کارکنان زندگي

 داراي داخليي،  و خيارجي  هياي شيرکت  به پيوستن و نفت صنعت دولتي بخش

 .است فراواني انگيزاننده عوامت

 بيراي  نبيرد  بليث : داخليي  و الملليي بيين  نفتيي  هياي شيرکت  در نييرو  کمبود 

 حسيا   بيه  الملليبين سطح در رايج واژگان از يکي نفت، صنعت در استعدادها

 زمينيه  در را فراوانيي  گذاريسرمايه الملليبين نفتي هايشرکت اگرچه. ثيدمي
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 جيذ   کيه  اسيت  بيديهي  اميا  انيد، داده انجيام  نيياز  مورد انساني نيروي توسعه

 نفييت صيينعت حييوزه در کييافي تخصييص و تجربييه از کييه توانمنييدي نيروهيياي

 شيرکت  22 در شيده  انجيام  مطالعه. دارد ثنها براي باالتري اولويت برخوردارند،

شيرکت  ديگر نيروهاي جذ  ثنها درصد 70 که است داده نشان امريکايي نفتي

 هيا، شينيده  اسياس  بر. اندبرگزيده خود اول اولويت عنوان به را نفتي فعال هاي

 جيذ   ثتيي  هياي برناميه  در عربيي  متلده امارام مانند کشورها از برخي حتي

نموده ابراز کشور از خارج از نيرو جذ  براي را توجهي قابت تمايت خود، نيروي

 ايين  اهمييت  توجيه  بيا  خاورميانيه،  در فعيال  نيروهياي  جذ  ميان، اين در. اند

 برخيوردار  هيا شرکت اين براي بيشتري اهميت از جهاني انرژي توليد در منطقه

 حيوزه  در ثنهيا  بودن فعال و منطقه در نيروها اين سکونت به توجه با زيرا است

 و اروپيا  از نيروهيا  جابجيايي  بيه  مربيوط  مشکالم از بسياري گاز، و نفت صنعت

 فعيال  خصوصي هايشرکت زمينه در امر، اين. شودمي برطرف منطقه به امريکا

 خزانيه  مهمتيرين  اينکه به توجه با. دارد مصداق نيز کشور گاز و نفت صنعت در

 است فعال دولتي هايشرکت در امروزه نفت صنعت در متخصص انساني نيروي

 خيود  نيياز  مورد نيروهاي يافتن در فراواني مشکالم نيز خصوصي هايشرکت و

 صينعت  نخبيه  نيروهياي  جذ  براي ثنها در فراواني تمايت دارند، ثنها ثموزش يا

 بخيش  خيروج  زمينيه  توانيد ميي  مدم بلند در که دارد وجود ثنها در گاز و نفت

 .  سازد فراهم را صنعت نخبه نيروهاي از ديگري

  کار از ناشي خانوادگي مشکالت
 خيانوادگي  زندگي بر فراواني فشارهاي گاز، و نفت صنعت در موجود کار سختي از جداي

 اقمياري  نيروهياي  نفيت  صينعت  نيروهياي  از بخشيي . شيود مي وارد صنعت اين کارکنان

. گذراننيد مي خود خانواده با نيز را معيني مدم و کار ملت در را معيني مدم که هستند

 روال و عياطفي  نظير  از فراواني فشار تا شودمي باعث نيروها اين مدمطوالني حئور عدم

 زمينيه  ميدتي  از پيس  توانيد ميي  امير  اين که شود وارد ثنها هايخانواده بر زندگي جاري

 . ثورد فراهم را صنعت از او خروج احتمال افزايش و شاغت بر رواني فشار افزايش
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 در افراد اين هايخانواده اسکان موضو ، اين براي شده گرفته نظر در هايحتراه از يکي

هزينيه  واسيطه  بيه  اگرچه. است کارکنان فعاليت ملت اطراف در شدهساخته هايشهرک

 اقدام که مواردي بررسي دارد، وجود ثن اجراي براي ملدودي انگيزه امر، اين باالي هاي

 از عمليياتي  منياطق  دوري دلييت  بيه  که دهدمي نشان است گرفته صورم نيز امر اين به

 نيياز،  ميورد  سيطح  در...  و بهداشيتي  تفريليي،  ثموزشي، امکانام نبود و بزر  شهرهاي

 باعيث  امير  اين که شوندمي افسردگي مانند فراواني مشکالم دچار افراد اين هايخانواده

 باعيث  مشيکالم  ايين  حت عدم. است شده امر اين به صنعت مديران توجه شدنمصروف

 در و بدهنيد  دست از را خود شغلي رضايت زمان مرور به نفت صنعت کارکنان تا شودمي

 . شود فراهم صنعت از ثنها گسترده خروج امکان عملکرد، کاهش ضمن نتيجه

 جديد نسل اقتضائات

 ايين . است نهاده سرپشت را توجهي قابت تلول جهان، و ايران در کار نيروي جديد نست

 ثن، وجيه  مهمتيرين  شيايد  که دارد خود از قبت نست با ايمالحظه قابت هايتفاوم نست

 اطالعيام  و بياالتر  هياي توانمنيدي  از نسيت  ايين  اگرچيه . باشيد  ثن پايين سازماني تعهد

 بيه  دسترسيي  واسيطه  بيه  اميا  اسيت،  برخيوردار  خود از قبت نست به نسبت تريگسترده

 خيود  موجيود  وضع راحتي به خارجي، و داخلي مختلف هايسازمان استخدامي اطالعام

 مانيدن  که بگيرد تصميم سادگي به تواندمي و کندمي مقايسه خود ديگر هايفرصت با را

 کيه  اسيت  رسييده  وضعيتي به جهان سطح در امر اين. خير يا است او نفع به سازمان در

 .  زنندمي تخمين سال 7 تا 5 بين را هاسازمان در افراد بقاي ميزان

. کنيد ميي  تجربيه  را ايمالحظه قابت تفاوم نيز افراد اين شغلي رضايت بر اارگذار عوامت

 رضيايت  ايجياد  عوامت مهمترين جمله از سازمان طرف از شدنشناخته و قدرداني به نياز

 خيورده ميي  چشيم  بيه  کمتير  ثنها از پيش نست در شايد که موضوعي. است افراد اين در

 جمليه  از نييز  ايرانيي  جامعيه  در زنيدگي  شدنپيچيده و فرهنگي گسترده تغييرام. است

 .است بخشيده بيشتر اهميتي را امر اين که است عواملي

 صينعت  انسياني  منيابع  مديريت کارهاي و ساز که رسدمي نظر به فوق، موارد به توجه با

 .نمايد پيدا سوق شرايط اين با بيشتر هرچه همگوني سمت به بايد نفت
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 مقررات و قوانين واسطه به شده ايجاد هايمحدوديت

 ملافت در جدي بلث موضو  اخير هايسال در نفت، صنعت انساني منابع مديريت نظام

 اسيت،  گردييده  مطيرح  زمينه اين در که هاييبلث مهمترين  از يکي. است بوده مختلف

 جيذ ،  نظيام  با مرتبط مباحث همچنين. است کشوري خدمام قانون در نظام اين ادغام

 واقيع  جيدي  بلث مورد زمينه اين در که هستند موضوعاتي از همگي...  و پرداخت نظام

 بيا  قيياس  در نفيت،  صينعت  انساني منابع مديريت براي فراواني هايملدوديت و اندشده

 در مقررام و قانون واسطه به شده ايجاد هايملدوديت. اندنموده ايجاد گذشته هايسال

 حوزه در را خود عمت ابتکار و قدرم نفتي مديران تا است شده باعث هاچالش ديگر کنار

 .  ببينند ملدود انساني منابع مديريت

 و سياز  باييد  نفتيي  ميديران  شيود، مي اعمال قانون از پس مديريت که ثنجا از حال،اين با

 را دارد وجيود  ثنهيا  از گييري بهيره  امکيان  قيانون  هميين  قاليب  در کيه  مختلفي کارهاي

 ميديريت  هايفعاليت بهبود به زيادي حد تا چالش اين بنابراين،. نمايند پياده و شناسايي

 .دارد اشاره موجود هايرويه و قوانين قالب در انساني منابع

 نيرو جذب در توازن عدم

 بيراي  نييرو  جيذ   در توازن عدم وجود به زمينه، اين در موجود هايچالش از ديگر يکي

 قيرار  بررسي مورد حالت دو در توانمي را توازن عدم اين. گرددمي باز مختلف هايحوزه

 :دارد

 در نفيت  صنعت گذشته عملکرد به توجه با: نيرو جذ  در ايوظيفه توازن عدم 

 هياي حيوزه  از برخي حاضر، حال در که نمود ادعا توانمي انساني نيروي جذ 

 برخيي  در اما اندبوده موفق خود مختلف سطوح براي نيرو جذ  در صنعت اين

 کيافي  انيدازه  به يا است نشده جذ  نياز مورد انساني نيروي ديگر، هايحوزه از

 هياي حيوزه  از برخيي  در نفيت  صنعت امروزه رو،اين از. است نکرده پيدا توسعه

 .است جايگزين نيروي کمبود مشکت دچار خود مهم

 ميي  نشيان  صنعت مديران نظرام بررسي: نيرو جذ  در جغرافيايي توازن عدم

 منياطق  در حئيور  از بيشتر همواره مرکز، در حئور براي نيروها تمايت که دهد
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 هياي مجموعيه  بيراي  را مشيکالتي  ثينيده  در تواندمي امر اين که است عملياتي

 .  نمايد ايجاد نفت وزارم تابعه

 نفت صنعت در نخبگان تعريف

 خيورد،  ميي   چشم به وضوح به نفت صنعت مديران نظرام بررسي در که چالشي ثخرين

 جذ  براي نفت صنعت در که هاييتالش از پس. است نخبگان از صنعت تعريف موضو 

 صيورم  هياي فعالييت  کيه  شيده  ايجاد سوال اين است، گرفته صورم دانشگاهي نخبگان

. دارد وجيود  ثن بهبيود  بيراي  راهکارهيايي  چيه  و اسيت  بيوده  حيد صيليح   چه تا گرفته

 :از است عبارم زمينه اين در نفت صنعت خبرگان اصلي هاي دغدغه

  صينعت  در نخبگيان  شناسيايي  بيراي  اصلي معيار: نخبگان شناسايي معيارهاي 

 ايين  نفتيي  خبرگيان  از بسيياري  امروزه. است بوده افراد دانشگاهي معدل نفت،

 امير  ايين  بيراي  ديگري معيارهاي بايد که معتقدند و دانندمي نامناسب را معيار

   .باشد داشته وجود

 نفيت،  صينعت  خبرگان هايدغدغه از ديگري يکي: نخبگان بکارگيري چگونگي 

. اسيت  نفيت  صينعت  در نخبگان بکارگيري براي متناسب، کار و ساز وجود عدم

 حيوزه  بيه  مليدود  نخبگيان،  جذ  برنامه که دهدمي نشان حاصت شده تجربه

 هياي پسيت  در ثنهيا  حداکثري بکارگيري براي تالشي  و است مانده باقي جذ 

 روند اين بهبود رو،اين از. است نشده گرفته کار به زمينه اين در صنعت در مهم

 صينعت  افيراد،  ايين  جيذ   صيورم  در شيود  مشخص که است امر اين گرو در

 .نمايد استفاده ثنها از خواهدمي چگونه

 گيرينتيجه و بنديجمع
 منيابع  موضيو   به استراتژيك و جامع نگاهي نيازمند نفت، صنعت انساني منابع مديريت 

 و موجيود  هياي داده از گييري بهيره  بيا  تيا  شد تالش قبلي هايبخش در. باشد مي انساني

 انسياني  منابع مديريت حوزه کليدي مسائت از برخي نفت، صنعت خبرگان نظرام بررسي

 . شود تلليت و شناسايي استعدادها مديريت بر تمرکز با صنعت اين
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 استعدادها مديريت کليدي مقاصد حوزه در منتخب رويکرد فوق، موارد جميع به توجه با

 در نييز  رقيابتي  هايديدگاه بايد اما باشد،مي ملور توسعه رويکرد صنعت نفت کشور، در

عبارتنيد  داليت مختلفي براي اين امر وجود دارد که برخي از ثنها . گردد للا  ثن حاشيه

 از:

 بيا . اسيت  تجربيه  بيا  و خبره نيروهاي وجود گرو در کشور، نفت صنعت موفقيت .1

 بخيش  در نفتيي  بيزر   هياي شيرکت  ايجياد  و نفت صنعت هايفعاليت توسعه

 بيا  رسد،مي نظر به که است حالي در اين. است شده تشديد نياز اين خصوصي،

 هياي فعالييت  ماهييت  بيه  توجه با و کشور، عالي ثموزش نظام عملکرد به توجه

 دارد، ثن در خبرگيي  و تخصيص  ايجياد  در مهميي  نقش تجربه که نفت صنعت

 موفيق  صينعت  ايين  نيياز  ميورد  نييروي  ارائه در چندان کار نيروي عرضه جانب

 .است نبوده

 کشيور  نفيت  صنعت تجربه، با و خبره نيروهاي به نياز و تقاضا افزايش کنار در  .2

 و تجربيه  بيا  نيروهاي از مهمي بخش خروج با( دولتي بخش در خاد شکت به)

 . است مواجه( هاشرکت ديگر به پيوستن يا بازنشستگي بواسطه) خود خبره

 در کشيور  نفيت  صينعت  موفقييت  کيه  اسيت  بديهي فوق، گزينه دو به توجه با  .3

 توسيعه  حيوزه  بيه  گسيترده  توجيه  نيازمنيد  خود، عملکردي اهداف به دستيابي

 بهبيود  راهکيار  کيه  نخبگيان،  جيذ   طرح خالف بر. است کارثمد انساني نيروي

 دانسيت، مي صنعت از خارج از نخبه نيروهاي جذ  را نفت صنعت انساني منابع

 عبارم به. دارد ملوريت موجود انساني نيروي بر مبتني توسعه رويکرد، اين در

 تجربيه  ايجياد  و صنعت کارکنان توسعه فرثيند تا شودمي تالش اينجا در ديگر،

 صينعت  نيازهياي  پاسخگوي بتواند که شود تسريع ايگونه به ثنها در نياز مورد

 .باشد ثتي هايسال در

 بيا  خيود،  انسياني  نييروي  توسعه بر عالوه ايران، اسالمي جمهوري نفت وزارم   .4

 انسياني  منابع توسعه در را خود نقش بايد وزارتخانه، حاکميتي جايگاه به توجه

 انبياره  بزرگتيرين  امروز نفت، وزارم اينکه به توجه با. نمايد ايفا خصوصي بخش

 باييد  وزارتخانيه  کيه  اسيت  بيديهي  است، کشور در نفت صنعت تخصصي دانش
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 جمليه  از) نفيت  صينعت  انسياني  منيابع  وضعيت بهبود براي را مشخصي برنامه

 .ثورد فراهم( خصوصي بخش

 از ثن کارکنيان  کيه  بود، خواهد ارزشمند زماني ايمجموعه هر کارکنان توسعه  .5

 گيذاري سيرمايه  صورم، اين غير در. باشند برخوردار مجموعه ثن به کافي تعهد

 پيوسيتن  و نيروهيا  بيشتر خروج به منجر تنها کيفي، نيروهاي توسعه و سنگين

مي نشان نفت وزارم موجود وضع بررسي. گرددمي خارجي هايشرکت به ثنها

 ثن انساني منابع نيازهاي با وزارتخانه، انساني منابع موجود ساختارهاي که دهد

 طرف بر را وضعيت اين که راهکارهايي به يازيدن دست عدم و نيست هماهنگ

 بيه  ثنها پيوستن احتمال افزايش و کارکنان رضايت عدم افزايش به منجر کنند،

 .شودمي الملليبين نفتي هايشرکت

 

 تشکر و قدرداني
رئييس و ميديران موسسيه     در پايان الزم اسيت از تميامي ميديران صينعت و همچنيين     

مطالعام بين المللي انرژي که امکان انجام اين تلقيق را فراهم نمودند تشکر و قيدرداني  

 گردد.
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