
الزام در بررسی شاخص های موثر بر 
بهره وری نیروی انسانی

گفت و گو با دکتر جواد شرفخانی 
رئیس هیئت مدیره شرکت فوالد ریل توس

هر ســازمان و ارگانی برای ادامه حیات نیاز به تغییر و تحوالت چشــم گیری دارد. با توجه به اینکه هر ســازمان و ارگان از نیروی انســانی متشکل شده بنابراین تغییر 

باید در ابتدا از نیروی انســانی آغاز شــود.  صنعت ریلی کشــور از این قاعده مستثنی نیست و نیازمند تغییرات اساسی یا به نوعی نیازمند دمیده شدن روحی نو در کالبد 

فرسوده اش است. این روح نو در هیچ یک از بخش های صنعت ریلی اعم از ناوگان، تکنولوژی، نیروی انسانی، سرمایه گذاری و ... دیده نمیشود، مگر در بخش الیه های 

انســانی تشــکیل دهندۀ آن. نیروهای کار جوان، متخصص و متعهد، موتور محرکه صنعت ریلی میباشند و نیازمند انگیزه برای حضور نه ترک کشور. برای واکاوی بیشتر 

مسائل و مشکالت نیروی انسانی گفت و گویی با دکتر جواد شرفخانی رئیس هیئت مدیره شرکت فوالد ریل توس داشته ایم که به آن می پردازیم: 

مختصری در مورد حمل و نقل ریلی بفرمایید و 
اگر بخواهیم عوامل موثر در پیشرفت ریلی کشور 
خواهد  زمینه ای  چه  در  بسنجیم،اولویت ها  را 

بود؟ 
از  یکــی  عنــوان  بــه  نقــل  و  صنعــت حمــل 
زیرمجموعه هــای مهــم ارتباطــات، طبیعتا یکی از 
عناصر مهم اقتصاد ما محسوب می گردد و به دلیل 
داشتن نقش بسیار مهم، تاثیرات فراوانی بر فرآیند 
رشــد و توســعه اقتصادی کشــور دارد تــا جائی که 
بدون داشتن شــبکه حمل و نقل ریلی، تاسیسات 
و تجهیزات و ناوگان مناســب تصور رشد و توسعه 

عمومی کشور غیرممکن به نظر می رسد. 
در کشــور ما هم فرصت های زیادی برای توسعه 
صنعت ریلــی وجود دارد، بنابراین جای پیشــرفت 
بــرای ایــن صنعــت می توان متصــور بــود و البته 
بایــد از ظرفیت های به وجود آمده اســتفاده شــود 
کــه برخــی از این فرصت ها وجــود الزامات قانونی 
در برنامه هــای توســعه برای گســترش حمل ونقل 
ریلــی، اجرای قانــون هدفمند کــردن یارانه ها، نیاز 
موجود کشور به ناوگان ریلی، وجود بازارهای بالقوه 
در منطقــه، بهــای تمام شــده پایین حمــل و نقل 
ریلی در مقایســه با ســایر روش های حمل و نقل، 
ظرفیت های صنعتی موجود در کشور، ایمنی باالی 
حمل ونقل ریلی در مقایسه با نرخ باالی تصادفات 
جاده ای، فرهنگ عمومی و تقاضای رو به گسترش 

حمل ونقل ریلی است.
امروزه این صنعت فرآیند توســعه را به شــدت 
تحت تاثیر قرار داده و در این راستا خود نیز دچار 

تحــول شــده اســت. اگر صنعــت حمــل ونقل از 
مکانیزم اجرایی صحیحی برخوردار باشــد می تواند 
به عنــوان عاملــی مؤثر در توســعه تجــارت داخلی 
و بین المللــی، ســرعت جابه جایــی بــار و مســافر، 
تثبیــت قیمت هــا، افزایش میــزان بهره بــرداری از 
منابــع کمیــاب، ارتقای کیفیت و گســترش صنعت 
گردشــگری نقش خود را ایفا نمایــد. حمل و نقل 
ریلی کشــور با دارا بودن قابلیت هایی که عرض شد 
و داشــتن ظرفیــت و توان بالقــوه در زمینه حمل 
بــار و جابجایی مســافر، می تواند به عنوان شــیوه 
مناســب و ایمن در خدمت توســعه کشــور و رفاه 

عمومی قرار بگیرد.
مــا در رویکرد حمل ونقل پایدار به دنبال یافتن 
توازنــی میــان شــاخص های محیطــی، اجتماعــی 
و اقتصــادی هــم در زمان حال و هم بــرای آینده 

هستیم. 
هم چنین در ادبیــات مدیریت یک مثلث داریم 
تحــت عنوان مثلث بقاء که یک ضلع آن ســرعت 
اســت، ضلع دیگــر قیمــت و نهایتــا آخرین ضلع 
آن کیفیــت اســت، حــال آنکــه مهم تریــن عامل 
تصمیم گیــری هــر مشــتری در انتخــاب گزینه های 
حمــل و نقــل نیز بررســی این ســه عامــل در کنار 
یکدیگــر اســت. مــا در صنعت حمــل و نقل ریلی 
باید ضمن توســعه خطوط ریلی، برای دســت یابی 
به ســرعت باالتر، کیفیت، ایمنی و رفاه بیشــتر در 
کنار كاهش هزینه ها، ســهم بــازار صنعت حمل و 
نقــل ریلی را در رقابت با ســایر روش های حمل و 

نقل ارتقاء دهیم. 

در این جا برای پاســخ به ســوال شما ابتدا باید 
به شناســایی عوامل موثر بر توســعه حمل و نقل 

پایدار ریلی بپردازیم؛ 
از جملــه عوامــل کلیدی موثر بر توســعه حمل 
و نقل پایدار ریلی می تواند شــامل زیرســاخت های 
حمل و نقل ریلی، ماشین آالت و تجهیزات جانبی، 
فرهنگ سازی، مدیریت سیستم حمل و نقل ریلی، 
نیــروی انســانی متخصــص و فن آوری هــای نوین 
باشــد. این عوامل الزم و ملزوم یکدیگرند و همه 
در کنــار یکدیگــر می تواننــد باعث ارتقــای صنعت 

حمل و نقل ریلی شوند.

افزایش ایمنی در حمل و نقل ریلی در گرو آموزش 
نکته که  این  به  توجه  با  است.  انسانی  نیروی 
ساخت تمام زیرساخت ها و بهره برداری از خطوط 
توسط انسان یا با نظارت انسان ها انجام می گیرد 
عامل انسانی چه نقش کلیدی می تواند در بروز یا 

جلوگیری از حوادث ریلی داشته باشد؟
عوامل مختلفی از جمله نگاه مدیریت، ارزیابی 
ریســک،  توســعه قوانیــن و مقــرارت، الزامــات و 
استانداردهای متناسب با صنعت، استقرار سیستم 
ایمنی مناسب و نیروی آموزش دیده نقش بسزائی 
در ایمنی ناوگان حمل و نقل ایفا می کند و از سوی 
دیگر، مشــارکت کارکنان موجب گســترش و بهبود 
ایمنــی در این صنعت خواهد شــد. نظام مدیریتی 
نوین بر تبیین اســتراتژی های ســازمانی در راستای 
نهادینه ســازی ایمنــی، تاکید ویژه دارد تا شــرایط 
عملیاتی مناسب برای خدمت رسانی، فراهم گردد. 

“پرونده گفت وگو با کارشناسان  ریلی”
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لذا، یافتن راهکارهای انگیزشی و روش های ارتقای 
بهره وری ایمنی در دو ســطح فردی و ســازمانی در 
همــه صنایــع و خصوصا در صنعــت حمل و نقل 
ریلــی، دارای اهمیت بســزائی می باشــد. همچنین 
ریســک ها و خطراتــی که در این صنعــت در ایجاد 
ســانحه مؤثر است بایستی توسط مدیران مختلف 

اعم از ستادی و نواحی مشخص شود.
همان گونه که می دانید انســان، محیط، ماشین 
آالت، تجهیزات، مواد و ... از عوامل این سیســتم 
می باشــند ولــی انســان مهم تریــن جزء آن اســت 
کــه با به کارگیــری اصولی و صحیــح عوامل دیگر، 
می تواند نظــام ایمنی را راه انــدازی می کند. در این 
نظــام هر عامل دارای وظایفی اســت کــه چنانچه 
این عوامل در جای خود و بدرســتی عمل نمایند، 
آنگاه سیســتم نیز بدرســتی عمل می کند و در غیر 
این صورت سیســتم اصطاحا ناکار آمد می شــود. 
حادثه نیز یک مساله ای است که ممکن است یکی 
از عوامــل مذکور در آن دخیل باشــد. همانطور که 
ذکر گردید مهمترین جزء این سیستم، انسان است 
و از طرفــی مهمتریــن عنصر یــک حادثه نیز عامل 
انسانی اســت. در واقع با داشتن یک محیط ایمن 
و اســتفاده از ماشــین آالت و تجهیزات ایمن، یک 
سیســتم هنگامی ایمن عمل می نماید که عملکرد 
انسانی ایمن باشد. لذا عامل انسانی بر خاف سایر 
عوامــل دارای ابعاد پیچیده تری اســت که شــامل 

ابعاد جسمی و روحی روانی است.
چه عواملی در بهره وری صحیح از نیروی انسانی 

می تواند موثر باشد؟
به نظرم ارتقای بهره وری شرط بقا و ادامه فعالیت 

هر ســازمانی در دنیای پر رقابت کنونی، می باشــد و 
ایــن امــر نیز مســتلزم رعایت اصــول و روش های 
صحیح و علمی انجام امور اســت. درواقع، امروزه 
ســازمان ها در این محیط رقابتی محکوم به تمرکز 
بر روی بهره وری هســتند. شاید نتوان برای رسیدن 
به بهره وری عدد و رقم مشــخصی را در نظر گرفت 
امــا آنچــه در این میــان اهمیت دارد رســیدن به 
نقطــه بهینــه در انجام امور و وظایف ذاتی اســت. 
از آنجــا کــه از میــان عوامل صنعت ریلــی، نیروی 
انســانی از مهمتریــن عوامــل در افزایش یا کاهش 
بهره وری ســازمانی بوده و از جایگاه برتری برخوردار 
می باشد، لذا باید توجه ویژه ای به آن شود. ارتقای 
بهــره وری این روزها تبدیــل به یکی از اولویت های 
حمل و نقل ریلی کشور نیز شده است و مجموعه 
ریلی کشــور به طور جدی برای اســتفاده حداکثری 
از امکانــات و ظرفیت ها در تاشــند. من معتقدم 
مهمتریــن اقداماتــی کــه بــرای افزایش بهــره وری 
صنعت ریلی کشور باید انجام شود، تقویت نیروی 
انســانی اعم از مدیران و نیروی کار است. پژوهش 
حاضر با استفاده از روش کتابخانه ای و مشاهده ای، 
به بررسی عوامل و شــاخص های موثر بر بهره وری 
نیروی انسانی و ارتقای آن پرداخته است. لذا برای 
تحقق ایــن امر مهم ما باید به نتایج پژوهش های 
مربوطــه مراجعه نمائیم؛ نتایج به دســت آمده از 
تحقیقات میدانی نشــان می دهد که عواملی نظیر: 
حمایت ســازمانی و نظام جبــران خدمات، عوامل 
فــردی، عوامــل مدیریتــی، تقویت حــس تعهد و 
وفاداری، جو صمیمیــت و همکاری، میزان آزادی 
و اســتقال کارکنان مهمتریــن موضوعاتی اثرگذار 

بر بهره وری نیروی انســانی بوده و ارتقای بهره وری، 
منوط به ارتقای این شاخص ها می باشد.

چه عواملی در بروز خطای انسانی در صنعت ریلی 
کشور نقش دارند و چه راهکارهایی برای رفع آن 

وجود دارد؟
همانگونه که معلوم اســت خطای عامل انسانی 
یكــی از مهمترین علــل بروز حوادث و ســوانح در 
صنعــت ریلی می باشــد، لــذا ما باید پس از کســب 
شــناخت، بررســی و تحلیــل آن، همــراه بــا ارایــه 
راهكارهــای عملــی در جهــت کاهش و یــا برطرف 

نمودن حوادث گام های اساسی برداریم.
عوامل متعددی می تواند در این مســاله دخیل 
باشــند امــا اگــر بخواهم بصــورت خاصــه عرض 
کنم این اســت کــه ما می توانیم عواملی كه ســبب 
بــروز خطای انســانی می شــوند را در ســه گروه كلی 

تقسیم بندی کنیم ؛
 اوال ماهیت كار که می تواند شامل مسائلی مانند 
سختی کار، شرایط محیطی، یکنواختی کار و... باشد.

ثانیــا شــرایط روحــی، روانــی کــه می تــوان بــه 
مــواردی نظیر شایســته گزینــی، اعتماد بــه نفس، 
مســائل انگیزشی، امنیت شغلی، توجه مدیریت به 

مشکات روحی پرسنل و ... اشاره کرد.
و همچنیــن هدایت، كنترل و نظارت که این نیز 
مسائلی نظیر آموزش، ارزشــیابی، الزامات، قوانین 
و مقــررات را در بر می گیرد. لذا به نظرم می توان با 
اتخاذ یک ســری تصمیمات کم هزینه نظیر ارتقای 
سطح دانش و مهارت نیروی انسانی از بروز حوادث 

زیان باری جلوگیری نمود. 
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