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  خصوصي سازي و تاثير آن بر روي ساختار سازماني
   راه آهن جمهوري اسالمي ايران شركت

  
  ارزيابي عملكرداسداله اسدبيگي ، كارشناس مسئول تشكيالت اداري و مالي ، دفتر 

   شركت راه آهن و پاسخگويي به شكايات 
  ASADBEIGI@IRIRW.COM :   پست الكترونيكي 5124616: نمابر  5122407– 5122409: تلفن 

  
 

 
   :چكيده

در ديدگاه متعارف و سنتي ، خصوصي سازي با غير ملي كردن و انتقال مالكيت موسسات عمومي ـ دولتـي بـه بخـش     
براي پذيرفتن اين شيوه از خصوصي سازي عمدتاً يك شوراي ويژه قيمت آغازين موسسه را ارائه مي دهد .خصوصي برابر است 

توسط وزارتخانه هاي ذيربط تعيين و در آنجا قيمت نهايي مشخص مي            ) بورس  ( در بازار مالي    و سپس قيمت قطعي براي عرضه       
‹‹ دولت مي تواند در روابط اقتصادي و اجتماعي به سه طريق به تنظيم فعاليتها بپردازد ؛ شيوه سـنتي ايـن دخالـت از راه                    .شود  

اقدامات وادارنـده  ‹‹ بر صنايع و خدمات و ›› مديريت مستقيم ‹‹ و روشهاي ديگر آن به ترتيب از طريق  ›› وضع قوانين و مقررات     
كه براساس آن دولتها نه تنها بايد خود را از قلمـرو اقتصـاد و برنامـه ريـزي و مـديريت                      . تشويقي و هدايتي تحقق مي پذيرد       ›› 

در همـين چهـارچوب      . بپردازند   مستقيم كنار بكشند ، بلكه بايد به كاهش كمي و ايجاد نرمش در مقررات و حذف انحصارات نيز                 
افـراد و يـا   ( روشهاي ديگري نيز براي انتقال ـ خارج از بازار عرضه و تقاضا ـ وجود دارد چون واگذاري به اشخاص خصوصـي    

‹‹ بـراي  ›› قـدرت عمـومي   ‹‹ اما گاه ديده مي شود كـه   .و فروش به كاركنان ›› موسسات تضمين كننده ‹‹ ، انتقال به   ) موسسات  
، ضمن انتقال مالكيت به بخش خصوصي ، مايل به حفظ كنترل بعـد از فـروش مـي                   ›› مصالح دولت   ‹‹ منافع عمومي و يا     ›› حفظ  
  .باشد 

ً علتهاي نبود رشد و سوددهي در موسسات دولتي را بايد در عواملي چون تاكيد مفرط بر منـافع عمـومي در اشـكال                        
در  .  سازماندهي و نبود خودمختاري براي شركتهاي عمومي جستجو كـرد  نديكاهاي كارگري ، بديسمتعارف آن ، قدرت زياد  

رابطه با بدي سازماندهي الزم به يادآوري است كه عموماً دولتها تمايل دارند تا از موسسات عمومي با فعاليتهاي صنعتي ـ تجاري  
از طريـق خريـد و   ( ، و كنترل بيكاري ) از طريق كنترل و گاه بلوكه كردن قيمتها         ( ، درجهت اهداف ملي و براي كاهش تورم         

اسـتفاده كننـد و بـدين ترتيـب از گسـترش            ) ادغام شركتهاي روبه ورشكستگي با موسسات بزرگ با هدف حفظ سـطح اشـتغال               
خالقيت شركتهاي دولتي و استفاده آنها از استراتژيهاي توسعه ، تنوع گرايي و ادغام عمودي با موسسات پيشرو جلوگيري بعمـل                     

     .آورند
خصوصي سازي ، مناسب ترين محور استراتژيك براي بستر سازي توسعه ملي است و خصوصي سازي، زمينه كار را 

در اين ساختار، با احترام به مالكيت و با انگيزش هاي مادي و معنوي، عمالً زمينه نوآوري و . براي همگان فراهم مي نمايد
 كه خود با اصالح الگوي مصرف و از طريق تدارك پس انداز، سرمايه شكوفايي فراهم مي شود و دولت به مردم مي آموزد

در اين راستا، ارتباطات فردي، سازماني سازمانها و شركتها، انتقال دانش فني . مورد نياز براي تضمين رفاه جامعه را فراهم آورند
  .    بهپويي سازمان هدايت مي كند بسوي تعالي ودر حركت  انسان راه را براي را براي جامعه متعهد هموار مي سازد و
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راه آهن جمهوري اسالمي ايران در راستاي انجام وظايف خود و رسالتش در نظام اقتصادي كشور موارد فوق الـذكر را سـرلوحه                       

جـام  كار خود قرارداده و گام به گام براساس آن حركت نموده و مي نمايد تا بتواند نقش خود را بهتر و بهره ورتر از گذشته بـه ان                           

  .برساند

   :  تاثير خصوصي سازي بر روي اشتغال

  :است يكي از وظايف دولت توجه و برآوردن سه هدف ذيل 

  ايجاد و حفظ فرصت هاي شغلي) الف 

  ايجاد رشد مستمر) ب 

  ثبات قدرت خريد براي پول ملي) ج 

تصـاد و كميسـيون تلفيـق       اين سه مهم از اهداف سياستهاي مالي و پولي است و بـراي ارزيـابي نتـايج، شـوراي اق                   

مجلس، مسئوليت را پذيرفته و شوراي اقتصاد در گزارش اقتصادي ساالنه، رئيس جمهور را از وضـعيت موجـود        

  .اقتصاد كشور مطلع مي سازد تا رئيس دولت بتواند بودجه سال مالي بعد را تنظيم و اصالح كند

ر تاثير مي گذارد و از اين رو تاثيرات كيفي از           خصوصي سازي بطور مستقيم و غير مستقيم روي اشتغال بازار كا          

طريق تغيير در فضاي سياستگذاري اشتغال در عمل بوجود آمده و ميليون ها شغل مفيد در اقتصـاد جهـان ايجـاد                      

اين پديده، محصول بازار آزاد و همچنين تجارت آزاد است و اگر اين سياست به آزاد سازي عوامل                  . شده است 

  . ور طبيعي نتايج گسترده تري را به دنبال خواهد داشتتوليد منجر شود، بط

اما آنچه نگران كننده است، ضرورت تعديل نيروي كار اوليه است كه بيكاري موقت را فراهم مي آورد، لـيكن                    

. اگر سياستهاي مكمل درست و به موقع بكـار گرفتـه شـوند، ايـن تـاثير سـوء نيـز از ميـان برداشـته      مـي شـود             

كـه در   . ر زمينه اشتغال آثار متفاوتي را روي نيروهـاي كـار مختلـف بـه جـاي گذاشـته اسـت                    خصوصي سازي د  

 كـاهش نيروهـاي مـازاد صـورت نگيـرد، در مـدت              –مجموع برآيند آن مثبت بوده است، زيرا اگر عمل تعديل           

  .كوتاهي باعث از هم پاشيدگي سازمان يا شركت مي شود
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ي از مزيت هاي نسـبي موجـود بـه درسـتي اسـتفاده شـود، ضـرورت                 اگر در اين شرايط بخواهيم در اقتصاد جهان       

بايد توجه داشت كه سياست تعديل، سياست اخراج يا دور ريخـتن  . تعديل نيروي انساني كامالً احساس مي شود   

  .نيست، بلكه سياست استفاده مناسب تر از نيروي كار است

اشته است بخاطر بحث بـه اطالـه          كشـانده                   در اين راستا شركت راه آهن جمهوري اسالمي ايران توفيقات د          

 شـركت اقمـاري تبـديل شـده كـه      5نشود و بخاطر اينكه بطور مختصر مي توان اعالم كرد كـه ايـن شـركت بـه                

  .فرصت هاي زيادي را جهت اشتغال فراهم كرده است

   :  تاثير خصوصي سازي برروي تمركزو عدم تمركز

ميت تقسيم كار در سازمانها واقفند ، بـاز هـم در اكثـر مـوارد، اداره امـور      جالب توجه است با آنكه همگان بر اه       

اگر چـه در اينجـا بـر شـمردن امتيـازات و موانـع تمركـز و عـدم                    . سازمان را در قالبي متمركز به عهده مي گيرند        

آيي تمركز مورد نظر نمي باشد، ليكن كامالً پذيرفته شده است كـه مـديريت متمركـز نخواهـد توانسـت از كـار                      

اگر به موضوع توجه كنـيم كـه هـدف از دسـت در دسـت همـديگر                  . افراد سازمان به نحو مطلوب استفاده نمايد      

داشتن و هدايت ارزشها، همانا حركت دادن سازمان به سمت عدم تمركز است، عدم تمركز براي كاركناني كـه                   

  .ان ببينندنسبت به اهداف سازمان متعهد باشند و منافع خود را در گروي منافع سازم

خصوصي سازي در سازمان، وقت مديريت را آزاد مي كند و به وي فرصت مي دهد كه به محيط اطراف خـود                      

امروزه در غالب سازمانهايي كه مديران، با افتخار بـر تمـامي كارهـا نظـارت دارنـد و                   . توجه بيشتري مبذول دارد   

رعت انجام كارها آن قـدر پـائين اسـت كـه ارزش             همه امور مي بايست نهايتاً توسط آنها بررسي و اقدام شود، س           

  .تصميم در بعد زمان را به صفر مي رساند

اگر با ديد عملياتي به مسائل سازمان نگريسته شود، فعاليت هاي سازمان به گروه اساسي و غيراساسي قابل تقسيم                   

ه و بعلـت محـدود بـودن        در شرايط مديريت متمركز هر دو دسته اين فعاليتها از يكديگر تفكيك نشـد             . مي باشد 

زمان بررسي، اولويت خاصي به آنها داده نمي شود، بنابراين، متحمـل اسـت كـه برخـي از فعاليتهـاي اساسـي بـه             
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در حاليكه با قبـول خصوصـي   . تعويق افتند و آثار اقتصادي سوء آن، همانا عدم استفاده مطلوب از منابع مي باشد       

نيروهاي انساني سازمان در شرايط غيـر متمركـز ، خـود مسـئول             سازي چه در سطح ملي و چه در سطح سازماني           

  .   نتايج فعاليت ها و تصميم گيري هاي اقتصاديشان مي باشند

بطور كلي، آرايش سازمان نيروها در حالت متمركز به شكلي است كه همه، خواسته يا ناخواسته مطيع عمل مـي                    

بـراي حيطـه مسـئوليت خـود اسـتفاده       مـي نمايـد، در                     كنند و مدير در اين شرايط از آرامترين قشر كاركنـان            

حاليكه در وضعيت عدم تمركز طبيعي است كه برخي از مديران زيردست مـي تواننـد بـه علـت ديـد تخصصـي                        

موجود از توانمندي هاي باالتري نسبت به مدير مافوق برخوردار باشـند و ايـن خـود زمينـه سـاز رشـد و تكامـل                  

 اختيارات مديران زير مجموعه برتوانمندي هاي آنها خواهد افـزود و از هـدر رفـتن                 گسترش دامنه . سازمان است 

  .منابع جلوگيري خواهد نمود

  :در اين راستا شركت راه آهن جمهوري اسالمي ايران هدف سازماني خود را بشرح ذيل 

  حضور در بازار-1

  توجه به نوآوري-2

  محور قراردادن كارآيي-3

   و فيزيكيفراهم آوردن منابع مالي-4

  احترام گذاشتن به اصل سوددهي-5

  حركت به سمت توسعه از سوي مديريت-6

  توجه به اصالح رفتار كارگري-7

  مسئوليت پذيري عمومي-8
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با اجرا نمودن مصوبات سازمان مديريت وبرنامه ريزي كشور مبني بر منطقـي نمـودن انـدازه دولـت و كـاهش                     

رارداد و براساس آنها حركت نمود و بطور گام به گام مشكالت ق... تصدي گري و اصالح ساختار سازماني و 

  :و مسائل آن را مطالعه و براي حل آن اقدام نمود كه به ترتيب ذيل مي باشد 

  توجه به فعاليتها) الف

  توجه به خواسته هاي مشتريان) ب

  گسترش اختيارات و به فعل در آوردن سرمايه گذاري) ج 

  ق كاركناندستيابي به كارآيي از طري) د

  )پرسنل ومديريت( بر اساس نظام مشاركت دست در دست همديگر داشتن و هدايت ارزشها) هـ 

  وارد گود شدن) و

اصـالح قـوانين و مقـررات دسـت و پـا             (ساده گرفتن و سخت گيري در رابطه امور مالي بطور همزمـان           ) ز

  )گير

   : تاثير خصوصي سازي بر روي مديريت

 ستاده ها در يك محيط پويا يك سيستم باز است و در برگيرنده دو ديدگاه با ظرافت                  فرآيند تبديل داده ها به    

  در كنار يكديگر

آزادي ورود و خروج اطالعات، پذيرش پيشنهادها، طرح مشكالت و به عبارتي، نگرش مثبـت               ) الف

  داشتن به مسائل مديريتي

ــتمزدها ، ر     ) ب  ــا، دس ــت ه ــه در آن قيم ــاز ك ــتم ب ــادي سيس ــدگاه اقتص ــروج               دي ــابتي ورود و خ ق

  .سرمايه هاي استراتژيك را بدنبال دارد

در اين ميان، خصوصي سازي مي تواند رهايي از قيود دست و پاگير سازماني بشمار آيد كـه در ايجـاد زمينـه                       

ه مي كنـد و     پذيرش سياست درهاي باز، سازمان را با يك رقابت رودررو مواج          . اي پويا موثر واقع خواهد شد     
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در نتيجه، محور سياستگزاري بر اين پايه استوار خواهد شد كه بـه جـاي آنكـه از هزينـه تمـام شـده بـه قيمـت            

لذا سياستها را طـوري     . فروش برسيم، از قيمت هاي رقابتي به هزينه تمام شده مورد انتظار دست خواهيم يافت              

اقل سـود مـورد انتظـار و در دراز مـدت، سـود              هماهنگ مي سازيم كه هزينه ها بتوانند در كوتـاه مـدت، حـد             

  .نرمال، بعالوه امكانات بازگشت سرمايه را فراهم سازند

هماهنگي استراتژي ها براي دستيابي به اين هدف، كه در واقـع ورود بـه بازارهـاي جهـاني نيـز محسـوب مـي                         

 تكنولـوژي، از طريـق      شود، ضرورت ايجاد تفكر استراتژيك را در زمينه هاي مختلـف بازاريـابي، نـوآوري و               

بودجه ريزي درازمدت بر مبناي استراتژي هاي عملياتي پايه ريزي  مي كنـد و در ايـن ميـان، مشـكل اساسـي                        

  : عمدتاً شامل موارد زير مي شود

  سيستم با چه سرعتي بايد باز شود؟) الف 

  در اين مسير، چه واحدهايي ، فعاليت هايي نقش پيشگامان را بازي خواهند كرد ؟) ب

  در مقابل خطرات احتمالي، چگونه مقابله كنيم ؟) ج

  موفقيت در اين مسير، چگونه ارزيابي مي شود؟) د

مالحظه مي شود كه اگر در تخصيص نيروهاي كاري در انتقال سيستم ها از بسته به باز، به       نقش هاي افراد  

ه و لذا هوشياري نخبگان مي تواند       توجه كافي مبذول داريم، بخش قابل توجهي از بحران تحت كنترل درآمد           

  .راه بروز هرگونه ناهنجاري را سد كند

   : خصوصيات خصوصي سازيومشخصات 

  ايجاد فضاي انتقاد پذيري-1

   اصالحات مستمر-2

   پذيرش قوانين-3

   استراتژي موثر-4
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شتن بـه   يكي از نقاط قوت چشمگير خصوصي سازي در سطح خرد، همانا رهايي از خودپسندي و احترام گذا                

از ديدگاه سازندگي ايجاد فضاي انتقاد پذيري مي تواند امكـان شـناخت وضـع بحرانـي،             . عقايد ديگران است  

توجه به زمانهاي حسـاس و شـكيبا بـودن در مقابـل انتقـاد را فـراهم آورد و بـرارزش هـاي خصوصـي سـازي                

  .بيفزايد

  

  :قاد پذيري تايجاد فضاي ان

  :ا قادر مي سازد كه ايجاد فضاي انتقاد پذيري سازمان ر

  .روابط كمي و كيفي را بهتر تعريف كند ) 1

  .الگوي كلي را بطور منظم تري مورد مشاهده قراردهد ) 2

  .هدف كلي از روابط موجود را بهتر ارزيابي كند ) 3

  :يكي از نقاط مثبت ديگر در فضاي انتقاد پذيري همانا ايجاد شرايط موثر نوآوري است كه شامل 

  بع مالي، مواد، فضا و زمانشامل منا: منابع ) الف

  شامل داده هاي مربوط به بازار، تجهيزات و مهارتها: اطالعات) ب 

  شامل حمايت، تائيد و قانونمند كردن: پشتيباني ) ج

 از قـوانين پيشـرفته   جبـر و زور كه به مديران اين اجازه را مي دهد كه براي عبـور از بحـران، بجـاي توسـل بـه                     

  .رندمديريت سازنده استمداد گي

   :اصالحات مستمر

اصالحات مستمر در اينجا مترادف با كايزن يعني بهبود پيوسته و مسـتمر مـي گيـريم، كـه از طريـق مشـاركت                   

  .و مديران حاصل مي آيد) اعم از كارگران ، كارمندان ( همگاني كاركنان 
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 ايـن فضـا چـه ميـزان         البته اصالحات مستمر؛ مستلزم بازنگري در فضاي سازندگي است تا معلوم شودكه براي            

الزم به يادآوري اسـت كـه موضـوع         . آزادي عمل به ديگران داده شده، وارزش گذاري و عرضه خواهند شد           

  .شيوه عرضه نتايج بدست آمده، خود مديريت جداگانه اي را مي طلبد

   :پذيرش قوانين

 چند شكل مختلف از موضـوع       اگر قوانين حاكم بر ارزيابي رفتار انسان را در سازمان مورد بررسي قرار دهيم،             

  :از اهميت ويژه اي برخوردار مي باشند

  .قوانين كار كه به بررسي رابطه بين كارگر و كارفرما در شرايط مختلف مي پردازد -1

ر و كارفرمـا مـي پـردازد و از ايـن طريـق،      گقوانين اقتصادي كه بررسي روابط اقتصادي حاكم بر رفتار كار         -2

  . را در چارچوب قانون عرضه و تقاضا معين مي كندحدود تمايالت به كار و تالش

قواعد رواشناسي سازمان كه به اتكاي ويژگيهاي شخصيتي گوناگون شيوه برخـورد بـا افـراد و گروههـا را                    -3

  .معين مي كند

 مقررات و ضوابط اجتماعي و سياسي كه موجب مي شوند افراد با توجه به عاليق، اولويت هـا و ارزشـهاي             -4

  .براي خود قائلند، در مجموعه هاي خاص به گونه اي مطلوب تر عمل كنندفرهنگي كه 

پذيرش قوانين، دستورالعملها و رعايت آئين نامه ها منوط به يك پذيرش همه جانبه است بـه نحـوي كـه فـرد                       

مسـلماً  . متقاعد شود كه اين واكنش ها از هر جهت موجبات رضـايت شـغلي وي را نيـز فـراهم خواهنـد كـرد                       

ازي اين ويژگي مثبت را دارد كه انسان را نسبت به پذيرش قوانين و به كارگيري آنهـا، بـا آزادي              خصوصي س 

عمل روبرو مي سازد و اگر بتواند در متقاعد كردن، با شيوه مديريت رودرو، با موفقيت بـه جلـو بـرود، طبيعتـاً       

  .كارها به سهولت انجام مي گيرد

 مي آورد كه انسان بتواند بـراي تحقـق آرمـان هـايش چنانچـه                به هر حال خصوصي سازي، موجباتي را فراهم       

  .محيط سازمان را مناسب نبيند، از طريق جابجايي، به جستجوي جايگاه مناسبت تر بپردازد
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و همچنين خصوصي سازي مي تواند محور بسيار مطلـوبي بـراي ايجـاد انگيـزه بـراي كـار بـه حسـاب آيـد و                           

  .ي رشد سازماني محسوب گرددهمچون موتور محركه اي بسيار قوي برا

خصوصي سازي را مي توان يك نـوع قانونمنـد كـردن افـراد از طريـق آگـاهي دادن و جلـب توجـه آنهـا بـه                             

البته آگاهي در حدي كه توان پذيرش، تحليـل و          نتيجـه گيـري                       . واقعيات درون و برون سازماني دانست     

 يك بنگاه سخن پراكني، جز پراكندگي افكار و بـه هـم             در غير اين صورت مانند    . مثبت آن وجود داشته باشد    

بديهي است كـه شـيوه هـاي مختلـف اطـالع            . ريختن نظم و انضباط سازماني چيزي را به دنبال نخواهد داشت          

رساني در جهت سازندگي، خود بحث جداگانه اي است و الزم است كـه مـورد توجـه خـاص مـديران قـرار                        

  .گيرد

   : استراتژي موثر

خصوصي سازي مي بايست در چهار جهت اصلي، سياستها و تاكتيك ها،  سازمان را حمايـت كنـد                   استراتژي  

  :اين چهار محور عبارتند از . تا بتواند شركت را از بحران مرگ سازماني نجات بخشد

  حركت به سمت رقابت سازنده -1

  تمركز روي مقررات زدايي -2

  سازگاري با ايده هاي نو -3

  انعطاف پذيري در برابر بحران -4

در خصوص رقابت سازنده الزم به يادآوري است كه در شروع خصوصي سازي، ممكـن اسـت                  -

رقابت ها تخريبي بوده و باروندهاي ضدارزش همراه باشند، اما به تدريج خلق و خوي رقابت و تالش                  

  .براي زندگي بهتر همه را به تالش وا مي د ارد و فرايند كلي را به سمت سازندگي هدايت مي كند

ر زمينه مقررات زدايي، تا آنجا مي بايست پيش رفت كه بـا توجـه بـه درك عمـومي سـازمان،                      د   -

آموزش در اين خصوص  مـي توانـد نقـش           . اطالعات و فرايند تصميمات در اختيار همگان قرار گيرد        
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  . كاري رابا واقعيت هاي اقتصادي رودروي سازمان آشنا سازد         گرفته ونيروهاي  سازنده اي را به عهده    

مـي تواننـد در      لبته موضوع مورد توجه همانا آموزش هاي كالسيك و غير كالسيك است كه هر دو              ا

  .جهان بيني سازماني موثر واقع شوند

بنـابراين،  . موضوع سازگاري با ايده هاي نو، معموالً مهارتهاي مديريتي سطح بااليي را مي طلبـد                -

.  حساسيت نسبت به ايده هاي نو بوجـود آيـد          الزم است كه فرهنگ سازماني باال برده شود تا كمترين         

البته ميزان ناسازگاري در ميان رده هاي مختلف با توجه به سطح مهارت و توان رويارويي با ايـده هـا،                   

روي هـم رفتـه   . متفاوت بوده و نبايد انتظار داشت كه همگان به يك ميزان از موضوع نو استقبال كنند               

يست امكانـات را بسـيج كـرد چـرا كـه همـواره سـازمان در يـك                   با توجه به اهميت ايده جديد، مي با       

گفتني اسـت   . شرايط پويا با ايده هاي نو روبرواست، لذا نبايد جوي متشنج براي سازندگي ايجاد كرد              

كه در اين خصوص، وظايف مديران عامـل بسـيار دشـوار و حسـاس اسـت و مـي بايسـت آنهـا را بـه                           

  . شكيبايي دعوت كرد

 انعطاف پذيري در برابر بحران ها، چيزي است كه خاصه مديران با تجربـه، خـالق و                  و در نهايت، موضوع   

بحـران  . مدير است و انتظار هم اين است كه همواره خود را براي رويارويي با بحران هـا آمـاده نگهدارنـد                    

وانـد  هايي نظير تغيير تكنولوژي، بحران مالي، بحران كارگري و از اين قبيل كه هـر يـك بـه تنهـايي مـي ت                       

  .تمامي آرزوهاي سازنده مديررا برباد دهد

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir 11

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir 12

  

با توجه به دوره عمر شركتها استراتژي خصوصي سازي مي تواند در جهت ايجاد رشد پويا و تجديـد حيـات                      

سيستم باز، با نگرشي مثبت كه به مسائل دارد، مـي توانـد زمينـه تفكـر اسـتراتژيك را                    . سازمان موثر واقع شود   

شناخت وضع بحراني و پذيرش انتقادات سازنده مي تواند سـازمان           .  و خالقيت ايجاد كند    براي ايجاد نوآوري  

خصوصي سازي، به ويژه در زماني كه بحراني هاي مزمن مـالي در سـازمان               . را در رسيدن به هدف ياري دهد      

ه هاي انساني،   ابزار مناسبي است كه مي تواند با استفاده از سرماي           وجود دارد و حس اعتماد چندان قوي نيست،       

در ايـن راسـتا، توجـه بـه         . ارتباطات سازنده اي را براي انتقال تجربيات علمي و عملي در سازمان فـراهم آورد              

خصوصي سازي، به عنـوان يـك اسـتراتژي         .  سياسي ضرورت مي يابد    – اقتصادي   –قوانين مختلف  اجتماعي     

رقابت هاي سازنده كمك كند و بدين وسيله نقـش          موثر مي تواند سازمان را در برابر بحران ها، ايده هاي نو و            

 .موثري را در مديريت سازمان به عهده گيرد

 : منابع و ماخذ 

آزادسازي ، نظريه ها ، روشها و كاربردها ، غالحسين عبيري ، تهران ، موسسه فرهنگي و هنري ثمين نوين تهران  ]1[

 ،1379 

 فتر تشكيالت و روشهاي راه آهن نگرشي برفرآيند خصوصي سازي درايران، آرشيو د ]2[

طرح خصوصي سازي و تجديد ساختارراه آهن جمهوري اسالمي ايران، آرشيو دفتر تشكيالت و روشهاي راه  ]3[

 آهن

 بررسي اثرات خصوصي سازي بخشي در راه آهن ، آرشيو دفتر تشكيالت و روشهاي راه آهن ]4[

 جمهوري اسالمي ايران ، آرشيو دفتر تشكيالت و بررسي علمي و طراحي الگوي خصوصي سازي راه آهن ]5[

 روشهاي راه آهن
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