
بکارگیری کارکنان متخصص و شایسته؛
مهمترین عامل حیات سازمان های 

خصوصی در رقابت اقتصادی

گفت و گو با مهندس علیرضا اسداللهی طهرانی
مدیر منابع انسانی شرکت ریل پرداز نوآفرین 

قطارهای پنج ستاره فدک

عوامل بروز سوانح می تواند به شرایط مکانیکی و فیزیکی محیط کار مانند معیوب بودن ابزار کار، نبود وسایل ایمنی، نقص فنی واگن و لکوموتیو و .... و یا به عوامل 

انســانی در محیط کار بســتگی داشــته باشد، مانند بی توجهی به روش صحیح کار، استفاده نکردن از وسایل ایمنی و از همه مهمتر عدم آموزش مناسب کارکنان اشاره 

کرد؛ که می توان با تدابیری مانع از بروز این عوامل شد مانند نظارت و کنترل نحوه اجرای مقررات ایمنی، تهیه و تأمین امکانات و تجهیزات ایمنی، اجرای مانورهای الزم 

جهت آشنایی کارکنان با عوامل خطرساز و آمادگی ایشان جهت پیش گیری یا کاهش عوامل بروز حادثه، انجام آزمایش های ادواری کارکنان، طراحی و اجرای دوره های 

آموزش متناســب با شــرایط شــغلی کارکنان و حتی االمکان آشــنایی کارکنان با سوانح موجود شغلی و در نهایت دقت در فرآیند اســتخدام و بکارگیری افراد متناسب با 

هر شــغل. البته مقدم بر همه مســائل، الزم اســت جایگاه و اهمیت ایمنی در کار در ساختار سازمان نهادینه شــود و تبدیل به فرهنگ سازمانی گردد. در این خصوص 

گفت وگویی با مهندس علیرضا اسداللهی طهرانی، مدیر منابع انسانی شرکت ریل پرداز نوآفرین داشته ایم که به آن می پردازیم:

نیروی  پول،  عامل  چهار  نقش  بخواهیم  اگر 
در  را  وسیع  اختیارات  و  تکنولوژی  انسانی، 
پیشرفت ریلی کشور در بخش دولتی و خصوصی 

بسنجیم کدام عامل نقش اول را دارد و چرا؟
مسلما هر چهار عاملی که ذکر شد، در موفقیت 
یک ســازمان تأثیر بســزایی دارد. نقش منابع مالی 
در به کارگیــری تکنولــوژی و جــذب منابع انســانی 
متخصص حائز اهمیت است؛ اما آنچه باعث تمایز 
و موفقیت بخش خصوصی در صنعت ریلی است، 
به کارگیری منابع انســانی کارآمد و شایســته است. 
نیروی انسانی یا با مفهوم متعالی تر سرمایه انسانی، 
در ســازمان ها به عنــوان مهم ترین دارایی می تواند 
مــا را به مزیت رقابتی پایدار برســاند و تنها عاملی 
اســت که می توانیم با مدیریت صحیح و توسعه و 
پرورش آن، باعث ایجاد تمایز و کسب موفقیت و 
در نتیجه جلب رضایت مشتریان و ذینفعان شود. 
تأکید بر رشــد و اعتای کیفیت نیــروی کار یکی از 
راههای اساســی افزایش بهره وری و تســریع رشــد 

اقتصادی در سازمان ها است.

چه عواملی در بهره وری صحیح از نیروی انسانی 
می تواند مؤثر باشد؟

ســرمایه انســانی جــزء دارایی های هوشــمند و 
بزرگ ترین ســرمایه هر ســازمان اســت. سازمان ها 
به ســرمایه های انســانی خود، با توجــه به دانش، 
شایستگی و قابلیت های آن ها، به عنوان یك مزیت 

رقابتی نظر دارند؛ بنابراین بر عهده مدیران اســت تا 
قدرت عظیم نهفته اســتعدادهای انســانی سازمان 
خود را شــناخته و به شــوق آورده و از آن استفاده 

بهینه نمایند.
بطــور کلــی می تــوان عوامــل مؤثر بر بهــره وری 
منابع انسانی را به سه دسته کلی تقسیم بندی کرد: 
عوامل فردی که شــامل رضایت شغلی، شایستگی 
افراد، توان و مهارت آنان می باشد. عوامل سازمانی 
که شامل مشــارکت، آموزش، انگیزش و ارتباطات 
سازمانی اســت. همچنین عوامل شغلی که شامل 
وضــوح نقــش، اســتقال عمــل و کار بــا معنی و 

چالش برانگیز می باشد.
عــاوه بــر مــوارد ذکــر شــده موسســه گالــوپ 
در زمینــه دلبســتگی و تعلــق کارکنان به ســازمان 
تحقیقــات زیــادی را انجام داد کــه می تواند منجر 
بــه رضایت باالی کارکنــان گردد و به طــور ویژه ای 
بــر عملکرد کارکنان و در نهایت بهره وری مطلوب تر 
تأثیــر بگذارد. مهم ترین ایــن عوامل که می توان از 
این تحقیق بزرگ اشــاره کرد: بیان شفاف انتظارات 
آوردن  فراهــم  از کارکنــان؛  ســازمان  و  مدیــران 
امکانــات، منابع، اطاعات و ســایر ملزومات برای 
کار؛ دقــت در تناســب شــغل و شــاغل در زمــان 
اســتخدام کارکنان؛ اســتفاده از سیســتم پاداش و 
قدردانی در ســازمان؛ توجه به جنبه های انســانی و 
شــخصیتی کارکنان؛ فراهم آوردن امکانات و منابع 
پیشرفت و توسعه کارکنان؛ رعایت اخاق کاری در 

ســازمان و همچنین ایجاد جو دوستانه و صمیمی 
در ســازمان از جمله مواردی اســت که بسیار حائز 

اهمیت هستند.

انسانی  نیروی  ما  کشور  ریلی  بخش  در  آیا 
و  فنی  بخش های  در  آموزش دیده  متخصص 
تخصصی بخش خصوصی بکار گرفته شده است؟ 
بخش خصوصی تا چه میزان خود را در بکارگیری 

نیروی انسانی متخصص مسئول می داند؟
بله، مهم ترین عامل بقاء و حیات ســازمان های 
خصوصــی در محیــط پرتاطــم رقابــت اقتصادی 
بکارگیری کارکنان متخصص و شایســته اســت. در 
قطارهای پنج ستاره فدک، با استفاده از روش های 
مناسب جذب و استخدام مانند کانون های ارزیابی 
و توسعه، افراد مستعد شناسایی می شوند و با طی 
نمــودن آموزش های تخصصــی و به روز، عملکرد 
مؤثری از خود نشــان می دهند. کانون های ارزیابی 
و توســعه با داشــتن فنــون و روش هــای نوین و 
اســتفاده از مــدل شایســتگی و ارزیابــان متعدد و 
متخصص جهت شناســایی پتانســیل افراد روشی 
بســیار کاربردی اســت که مورد استقبال سازمان ها 
و شــرکت های بــزرگ در دنیــا قــرار گرفتــه اســت 
و شــرکت ریل پــرداز نوآفریــن مالــک و بهره بردار 
قطارهای پنج ســتاره فدک از ابتدا با بکارگیری این 
شــیوه توانسته است افراد متخصص را در سازمان 
اســتخدام نماید. این موضوع منابع انســانی را به 

“پرونده گفت وگو با مدیران حمل ونقل مسافر ریلی”
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عنوان مهم ترین سرمایه و مزیت رقابتی پایدار این 
سازمان تبدیل کرده است.

از نظر جنابعالی به عنوان کارشناس در توسعه این 
صنعت بکارگیری نیروی متخصص در راه آهن و 
بخش خصوصی هر کدام به تفکیک چقدر موثر 
است و آیا این دو بخش خصوصی و دولتی در 
یکدیگر  بر  متخصص  انسانی  نیروی  از  استفاده 

موثر خواهند بود؟
بلــه، انتخــاب ســرمایه انســانی آموزش دیــده 
و متخصــص در بخــش خصوصــی باعــث ایجــاد 
رقابــت بیــن بخــش خصوصــی و نیمه دولتــی در 
جذب مشــتریان و سودسازی شده است. با ارتقای 
کیفیت خدمات رســانی به مشتریان، انتظار آنان از 
بخش دولتی و نیمه دولتی نیز بیشتر شده و همین 
منجر به افزایش ســطح کیفیت صنعت می شــود. 
حمایت و تسهیل گری بخش حاکمیتی و دولتی از 
شرکت های خصوصی پیشــرو و نوآور می تواند در 
سرعت بخشــیدن به تحول در صنعت ریلی کمک 
بسیاری کند. در صنایع حمایت از شرکت های خاق 
و پیشــرو می توانــد در حوزه هــای مختلف صنعت 
ایجــاد کیفیــت کــرده و با توســعه ایــن کیفیت به 
بخش های مختلف و اضافه شدن حوزه های کیفی 
بــه یکدیگر صنعتــی متحول و پیشــرو در جامعه 

داشت.
در همین راستا مدیران ارشد شرکت فدک امروز 
بــر این باورنــد جذب منابــع انســانی متخصص با 
روش های نوین، یکی از مهم ترین عوامل دستیابی 
به موفقیت ســازمان است و این موضوع موجب 
شــده شــرکت قطارهــای فدک بــه عنوان شــرکتی 
پیشــرو و موفــق با بهتریــن برند با ارائه ســرویس 
خدمــات خاقانــه و نوآورانــه و متنــوع در بخش 
مســافری ریلی در بین ســایر رقبا باشــد. این اتفاق 
سایر شرکت های مسافری را به سمتی هدایت کرده 
که فرایندها و خدمات خود را توسعه دهند که در 
نهایت به بهبود سطح خدمات صنعت ریلی منجر 

شده است.

در  متخصص  انسانی  نیروی  اندازه کافی  به  آیا   
کشور وجود دارد؟

بلــه، اما تا بحال برنامــه مدونی جهت بکارگیری 
نیروهای متخصص و شایســته در اکثر شرکت های 
دولتــی و خصوصــی جاری ســازی نشــده اســت و 
این خــاء همچنان در اکثر ســازمان ها مشــاهده 
می گــردد. البتــه در ســال های اخیــر شــاهد رشــد 
روزافزون خروج افراد مســتعد از کشــور می باشیم 

که این موضوع نیز تأثیر به سزایی در کاهش منابع 
انسانی مستعد داشته است.

برای جذب نیروی انسانی متخصص و ماهر بخش 
خصوصی و راه آهن نیازمند چه اقداماتی است؟

 بنظر می رسد یکی از مهمترین عوامل بکارگیری 
و ایجــاد عاقــه در همــکاری نیــروی متخصــص 
بــا صنعــت ریلــی کشــور تقویــت برنــد کارفرمایی 
نیروهــای  در  را  انگیــزه  و  اشــتیاق  می باشــدکه 
متخصــص ایجــاد کنــد. عامــل مؤثــر دیگــری که 
می توان ذکر نمود همکاری مستمر با دانشگاه های 
برتر جهت شناســایی و جذب افراد مستعد در این 
صنعت اســت. ســایر عوامــل نیز می توانــد ایجاد 
فضــای محیــط کاری مناســب، حقوق و دســتمزد 
عادالنه، پاداش های مبتنی بر عملکرد، هدف گذاری 
و ترســیم چشم انداز ســازمان، نگاهی انسانی و در 
نظر گرفتن نیاز و انتظارات افراد در جذب افراد برای 

کار باشد.

آیا برای آموزش نیروی انسانی متخصص نیازمند 
تجربیات کارشناسان خارجی هستیم؟

بله، بــا توجه به تغییرات تکنولوژیک و شــتاب 
روزافزون صنعت، ورود دانش جدید و استفاده از 
تجربیات موفق سایر کشورها در حوزه حمل و نقل 

ریلی امری بسیار حیاتی است. 
قطارهــای پنــج ســتاره فــدک بــا اســتفاده از 
معتبرتریــن اســاتید بین المللــی توانســته اســت 
مهمان داران و رؤسای قطار که مستقیمًا با مشتری 
در ارتباط اند را آموزش و توســعه دهند؛ و این امر 
تأثیر بســزایی در افزایش ســطح عملکــرد کارکنان 
و موفقیــت این برند در بین مردم داشــته اســت. 
ســازمان ها بایســتی برای رشــد جهانی فکــر کنند و 

بومی عمل کنند.

توسعه  در  متخصص  جوانان  جایگاه  و  نقش 
صنعت ریلی کشور را چگونه ارزیابی می کنید؟

سرمایه انسانی جوان، ایده پرداز، خاق و جسور 
اســت و مقاومــت کمتــری بــرای ایجــاد تغییرات 
و تحــوالت بنیــادی در ســازمان ها دارد. اعتماد و 
تفویــض اختیار به جوانــان به دلیل انرژی و انگیزه 
باال، خصوصًا در سطوح مدیریتی و اخذ تصمیمات 
کان و اســتراتژیک باعث تســریع در دســتیابی به 

اهداف و افزایش بهره وری سازمان می شود. 
در تمامی ســطوح مجموعه شــرکت های فدک 
نیــز از مدیــران ارشــد تــا پرســنل زیرمجموعــه از 
کارکنان جوان شایســته و انقابی با روحیه جهادی 
اســتفاده شــده اســت. متأســفانه در شــرکت های 
دولتــی ایــن صنعت، افراد جــوان و متخصص در 
ســطوح مدیریتی کم تر بکار گرفته شــده و این امر 
منجر به عدم پویایی و توسعه این سازمان ها شده 
اســت. ایجاد تغییرات مثبت بزرگ و تحول آفرین 
در صنعــت ریلی نیازمند حضــور جوانان انقابی با 

روحیه جهادی است.

آیا شرکت های ریلی در جذب نخبگان دانشگاهی 
موفق عمل کرده اند یا خیر؟ اگر موفق نبوده اند 

شما چه دالیلی برای این موضوع می بینید؟
صنعــت ریلــی یکــی از مهم ترین صنایع کشــور 
اســت، اما متأســفانه برند کارفرمایــی این صنعت، 
برای متقاضیان استخدامی و یا نخبگان دانشگاهی 
برند جذابی برای کار نیست. بنظر می رسد مهم ترین 
عوامــل در ایــن موضــوع وجود ســاختار ســنتی، 
از  اداری، عــدم پویایــی و اســتفاده  بوروکراســی 
تکنولوژی روز، انعطاف محدود شرایط کاری، نبود 
فضایی برای خاقیت و نوآوری و میزان نامناســب 

حقوق و دستمزد این صنعت باشد. 
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