
دبیر انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل ریلی و خدمات وابسته
دکتر سبحان نظری

لزوم تغییر نگرش به سرمایه انسانی در صنعت حمل و نقل ریلی

اصطــاح “مدیریــت منابع انســانی” و شــکل مترقی تر آن یعنــی “مدیریت 
سرمایه انسانی” پیشینه تاریخی زیادی در دنیای علم ندارد و در حدود 40 سال 
گذشــته مورد اســتفاده قرار گرفته است. پیش از آن، این رشته به طور کلی به 
عنوان “مدیریت پرســنل” شناخته می  شد. البته این تغییر نام فقط به صورت 
ظاهری نبوده اســت و بیانگر تغییرات مفاهیم و رویکردها بوده اســت. اداره 
کارکنان، که به عنوان یکی از اصلی ترین مســائل جهان در اوایل قرن بیســتم 
ظهور کرد، عمدتًا مربوط به جنبه های فنی استخدام، ارزیابی، آموزش و جبران 
خســارت کارکنان و از همه مهم تر عملکرد “کارکنان” در ســازمان ها بود. در آن 
زمان این رشــته معمواًل به رابطه شیوه های مختلف استخدام تمرکز داشت و 
بر عملکرد کلی سازمانی یا روابط سیستماتیک توجه نمی کرد و تا سالیان سال 
فاقد الگوی یکپارچه بود. نمودار ترســیم شده روند تغییرات تاریخی مفاهیم 

این حوزه مدیریت است.
 

مدیریت سرمایه انسانی، در پاسخ به افزایش قابل توجه فشار سازمان های 
تجاری جهان در اواخر دهه ۱۹۷0 به دلیل عواملی مانند جهانی ســازی، از بین 
رفتن مقررات و رشــد ســریع فناوری ایجاد شــد و نقطه عطف آن را می توان 
این تاریخ دانســت. بر اســاس تعریف مدیریت سرمایه انسانی در مرحله پس 
از اســتخدام، ســازمان، شیوه های مدیریت ســرمایه انســانی را برای مدیریت 
موثــر کارکنان پس از “ورود به ســازمان” توســعه می دهد. ایــن روش ها برای 
بیشینه ســازی عملکــرد و رضایتمنــدی کارکنــان از راه دانش افزایی و آموزش 
مهارت های الزم برای انجام وظایف آن ها و ایجاد شــرایطی که باعث تحریک، 
هدایت و تسهیل تاش های کارکنان در جهت تحقق اهداف سازمان می شود، 

طراحی شده اند.

توســعه ســرمایه انســانی برای ســازمان هایی که قصد رشــد دارند، حیاتی 
است، چرا که کارکنان دارای ظرفیت های فراوانی هستند به گونه ای که سازمان 
می توانــد بــا ایجــاد محیطی پویــا و اســتفاده حداکثــری از بهــره وری آنها، به 
توســعه ســازمان کمک نماید. اساسًا سرمایه های انســانی ارزشمندترین منبع 
ســازمان های امروزی به شــمار می آیند و اســتفاده درست از ظرفیت های آنها 
بهبود عینی عملکرد ســازمان را به همراه خواهد داشــت. رشد و توسعه یک 
ســازمان تابــع دانش، تجربــه، تاش، انگیــزه و مهم تر از آن رضایت ســرمایه 

انسانی است. 
بخش حمل و نقل ریلی از حوزه های کسب و کاری است که نقش سرمایه 
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سخن نخست

انســانی در تولیــد خدمــات باکیفیت در آن چشــمگیر اســت. بر اســاس آمار 
منتشــر شــده در ســالنامه آماری راه آهن در ســال ۱3۹۹، حدود ۷600 نفر به 
صورت مســتقیم در شــرکت راه آهن جمهوری اســامی ایران مشــغول به کار 
بوده اند. عاوه بر شاغلین در شرکت راه  آهن، در صورتی که کارکنان شرکت های 
خصوصی حمل و نقل ریلی، پیمانکاران و شرکت های وابسته را نیز به صورت 
مســتقیم و غیرمســتقیم در نظر بگیریم، این عدد چند برابر می شــود. اگر در 
ایــن بخــش به توســعه، موفقیت و دســتیابی بــه خدماتی در ســطح جهانی 

می اندیشیم باید نقش این عامل را پررنگ تر و جدی تر ببینیم. 
در حال حاضر با وجود توسعه فناوری اطاعات در صنعت حمل و نقل ریلی 
هنوز بسیاری از امور در راه آهن به صورت دستی انجام می شود و این واقعیت 
منجر به مســئولیت بیشــتر سرمایه انســانی در امر حمل و نقل ریلی می گردد 
و از این روی لزوم اســتفاده از فناوری اطاعــات و علی الخصوص نرم افزارها 
به عنوان ابزارهای مکمل ســرمایه انسانی به شــدت احساس می گردد. اگر در 
بخشــی پافشاری به استفاده از ظرفیت های نرم افزاری در فعالیت ها می شود، 
هدف اصلی این است که نقش انسان در آن بخش پررنگ تر و جدی تر در نظر 
گرفته شود و در همان راستا وظایفی که به او سپرده می شود با آرامش بیشتر 
و استرس کمتر انجام شود. در واقع می بایست امر برنامه ریزی توسعه سرمایه 
انسانی به سمتی حرکت کند که بتوان نقش فعالیت فکری سرمایه انسانی در 

امور را به حداکثر و نقش فعالیت دستی را به حداقل برسانیم.
الزم بــه ذکــر اســت در هرم ســرمایه انســانی هر چه به ســمت باال حرکت 
کنیم نقش رهبری برجســته تر تلقی می شــود. مدیران برای توســعه ســرمایه 
انســانی شایسته است به جای نقش مدیریت در سرمایه انسانی نقش رهبری 
ایفا نمایند. رهبری یک جایگاه نیســت، بلکه یک رویکردی رفتاری اســت و از 

این روی، داشــتن خصایص رهبری به معنای آن اســت که بــه کارکنان انگیزه 
داده شــود تا با چشــم انداز، ماموریت و ارزش های ســازمان زندگی کنند. کار 
رهبــران صرفا این نیســت کــه به افراد بگوینــد چه کاری انجــام بدهند و چه 
کاری انجام ندهند. یک رهبر عالی، کســی اســت که به کارکنان قدرت می دهد 
تا تصمیم هایی بگیرند که با اهداف و چشــم انداز سازمان همراستا باشد و در 

نهایت، هوشمندانه تر عمل کنند. 
نقش رهبری و نقش مدیریت در بســیاری از جنبه ها اختاف دارند و نباید 
این دو با هم اشتباه گرفته شوند. برخی از ویژگی های رهبر در سازمان، مواردی 
از جملــه اعطــای قــدرت و اختیار به کارکنــان و نظارت بر اثربخشــی فعالیت 
می باشــد در صورتــی کــه در نقش مدیریت در ســازمان تمرکز بــر روی فرآیند 

عملیاتی سازمان می باشد. 
رهبر با ترسیم چشم انداز و نگاه بیرونی به مسائل تاش  می کند با استفاده 
از اعطای قدرت و تفویض اختیار به کارکنان ســازمان به عنوان تحریک کننده 
تغییــر در ســازمان عمــل نماید در حالیکــه نقش مدیریت نگــرش درونی به 
مســائل داشــته و طرح های مصوب شده در ســازمان را اجرا می نماید و غالبًا 
از نظرات کارکنان بهره نمی برد. در نتیجه مدیران ســازمان ها می بایســت نقش 
رهبــری در ســازمان را چه در بخش دولتــی و چه در بخش خصوصی حمل و 
نقــل ریلــی فراگرفته و به صــورت عملی اجرا نمایند تا مقدمات پیشــرفت و 
توسعه سرمایه انسانی فراهم گردد. توسعه سرمایه انسانی و در نتیجه توسعه 
صنعــت حمل و نقــل ریلی در گرو آمــوزش، اعطای اختیــارات، ایجاد انگیزه 
شغلی، هدایت و رهبری سرمایه انسانی است. امید است با بهره گیری درست 
از توانمندی ســرمایه انســانی در صنعت ریلی، زمینه های رشــد این صنعت را 

فراهم نماییم.
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