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چكيده

تاريخ پذيرش59/7/11 :

دريايي در محیطي بهشدت رقابتي و با حضور رقباي قدرتمندي مشابه نیروهاي رقیب در ساير صنايع و مشاغل فعالیت ميكنند
امروزه دستگاههاي حملونقل درياي
و نه تنها با رقباي موجود رقابت ميكنند بلكه با تهديدات مستمر از جانب رقباي جديد و پتانسیل جايگزينهاي جهاني و حضور مشتريان و عرضهكنندگان قدرتمند
خدمات در سطح بینالملل مواجهاند .باور رايج در قرن  ،21كلیديترين عامل موفقیت يك دستگاه را اتكا به دانش نیروهاي فكري و فناوريهاي مبتني برآن در
ي الزم
ارزيابي
توسعه همهجانبه بهويژه توسعه علمي و فناوري ميداند .خلق و توسعه دانش در يك محیط مناسب و مساعد جريان پیدا ميكند و از طريق بازخورد و ارزياب
تحت نظارت قرار ميگیرد و در نهايت نتايج مورد انتظار محقق شود .عصر ما شاهد تحوالت و پويايي زيادي در عرصههاي مختلف حملونقل دريايي در سطح
دريايیان دانشي در اين حوزه را كامالً مشهود ساخته است .با توجه به اهمیت توسعه كسب و كارهاي دانشبنیان در حملونقل
جهان ميباشد و اين امر ،نیاز به درياي
دريايي ،شناسايي راهبردها و عوامل مؤثّر و محیط شكلگیري اين كسب و كارها ،اهمیت بسزايي دارد .در اين مقاله ضمن تعريف جامعة دانش بینان و محرکهاي
دريايیان دانشي پرداخته شده است تا ببه واسطه بررسي
نوآوري ،كسبوكارهاي يادگیرنده و جايگاه دانش در كسبوكار ،به شناسايي عوامل مؤثّر در ايجاد و پروش دريايی
رفتارها و مهارتهاي اين افراد در كسبوكارها ،روشي مناسبي معرفي و ارائه شود كه مديران با شناسايي ،تقويت و مديريت آنها بتوانند در محیط بهشدت رقابتي
امروز ،اثربخشي كسبوكار خود را باال ببرند و به مزيت رقابتي دستگاه زيرمجموعة خود دست يابند و نسبت به كسبوكارهاي مشابه برتري پیدا كنند.
واژههاي کليدي :ججامعه دانشبنیان ،كسبوكار يادگیرنده ،كاركنان دانشي ،سیستم حملونقل دريايي ،رقابت ،دريايي دانشي.
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 -1مقدمه

 -1-1ادبيات پژوهش

 -1-1-1جامعة دانشبنيان

اگرچه فعالیتهاي انسان از گذشته بسیار دور ،با دانش عجین بوده
است ،اما در دهة اخیر است كه با تشديد اهمیت دانش در كسبوكارها و
اقتصادهاي نوين ،بهويژه خدماتي و حملونقل دريايي كه در زمره
فعالیتهاي خدماتي است ،در اثر استفاده گسترده از فناوريهاي مختلف به
خصوص فناوريهاي برتر از يك طرف و تسهیالت گستردهاي كه فناوري
اطالعات در زمینه مديريت دانش فراهم ساخته است از طرف ديگر ،پیش
مفاهیمي
از آنكه جوامع اطالعاتي بهطور كامل شكل بگیرند شاهد ظهور مفاهیم
مانند جامعه دانشي ،دانشبنیان و جامعه يادگیرنده ميباشیم .در اين عصر
جوامع صنعتي به جوامع دانشمحور تبديل شده يا ميشوند .كشور ما نیز
همسو با تحوالت ججهاني ،در سطح كالن خود چشماندازي را در افق بیست
ساله كشور ،ترسیم كرده است تتا بتواند در بیست سال آينده به كشوري
توسعهييافته و داراي جايگاه اول اقتصادي ،علمي و تكنولوژيكي در سطح
منطقه تبديل شود.

 -2-1-1کسبوکار يا سازمان يادگيرنده

كسبوكار يادگیرنده ،كسبوكاري است كه ميتواند تغییرات محیطي
خود را از طريق يادگیري در سطوح راهبردي پیشبیني كند و در برابر آنها
واكنش مناسب نشان دهد .هدف اصلي اين كسبوكارها بهبود توانمندي
خود براي يادگیري مضاعف يا همافزايي ميباشد .يك كسبوكار يادگیرنده
به منظور يادگیري در سطح راهبردي ،از يادگیري تمام كاركنانش استفاده
ميكند و همین مسئله باعث ميشود كه يادگیري در همه سطوح سلسله
مراتب بهبود يابد .در اين كسبوكارها حمايت بسیار ويژه و مممتاز از

 . 2منظور از كسب و كار دريايي :عبارت است از كلیه سازمانها ،شركتها و
مؤسساتي كه در حوزه حملونقل دريايي و زنجیرهاي از سیستم حملونقل دريايي
قرار دارد .برخي از اين كسب و كارها عبارتند از :بنادر و دريانوردي ،شیالت،
شركتهاي كشتیراني ،شركتهاي كشتيسازي و .....
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آينده يافتني نیست ،ساختني است .آينده جايي نیست كه به آنجا
ميرويم بلكه جايي است كه آن را ببهه وجود ميآوريم .آينده همواره درحال
ساختهشدن است .هر جامعهاي با توجه به میزان دانش ،خالقیت و نوآوري
و نیز ارزشها و اهداف خود ،آيندة خود را ميسازد .شاخصهاي
سختافزاري و داراييهاي مشهود كه در گذشته براي يك بنگاه اقتصادي
نقش تعیینكننده داشت امروزه جاي خود را به نوآوري ،ابداع ،خلق
محصوالت و خدمات جديد و داراييهاي نرمافزاري داده است كه سیستم
ي نیست .بهرهگیري از دانش و
مستثني
حملونقل دريايي نیز از اين قاعده مستثن
گسترش آن در تمام زمینههاي نظام حملونقل دريايي ،توانمندي و قدرت
ايجاد ميكند .كشورهايي كه بخش قابل مالحظهاي از تولید علم و دانش
يافتهاند و از توان
توسعهيافت
را به خود اختصاص دادهاند ،از نظر صنعتي توسع
سرمايههاي انساني
اقتصادي بااليي برخوردار ميباشند .دراين میان نقش سرماي
در رقابتيسازي بنادر بسیار مهم است .عبارتهايي مشابه عبارت «كاركنان
بزرگترين سرمايههاي ،هر كسبوكار ،جامعه و كشورند» را بارها شنیدهايم.
ببا توجه به تحوالت جهاني ،كسبوكارها ديگر نميتوانند با روشهاي
معمولي مديريت ،پاسخگوي تحوالت سريع محیطي باشند ،بلكه اين كار
دريايیان دانشي» نامیده ميشود،
توسطه سرمايههاي انساني كه در اينجا «دريايی
ريايیان دانشي» هستند كه سرمايه انساني
عملي ميشود .در واقع اين «دريايی
واقعي كسبوكارهاي بندري و دريايي را شكل ميدهند و موفقیت اين
كسبوكارها نیز به همانها بستگي دارد .بوتیس و همكارانش ( ،)1555در
تعريف سرمايه انساني آوردهاند" :سرمايه انساني يعني عامل انساني موجود
در يك كسبوكار و تركیب استعدادها و مهارتها و تخصصي كه ويژگي
بارز و منحصر به فردي به كسبوكار ميبخشد .عناصر انساني
كسبوكارها ،عواملي هستند كه توان يادگیري ،تغییر ،نوآوري و خالقیت
دارند و چنانچه به شیوة درست در آنان شوق و انگیزه الزم ايجاد شود
ميتوانند ضامن بقاي بلند مدت كسبوكارها به صورت اثر بخش ،باشند".
اصلي
ظرفیتهاي موجود در سرمايه انساني را ميتوان دارايي نامشهود اصل
هر كسبوكار بهشمار آورد .هر كسبوكاري براي اطمینان از رشد و بقاي
خود نیازمند به سرمايهگذاري در اين داراييهاست .وقتي يك كسبوكار را
بررسي ميكنیم متوجه ميشويم كه قانون پاراتو 02/22 ،ميباشد ،يعني
 %02كارها توسط  %22كاركنان انجام ميشود .اكثر كاركناني كه جزء اين
 %22هستند و فعالیت اصلي را انجام ميدهند ،افراد با استعداد فعال و
ريايیان دانشي قانون  02/22به صورت قانون
پرانرژياند .اما در رابطه با دريايی
توسط
 59/9در ميآيد يعني  %59امور مربوط به كسبوكار دريايي ،توس
دانشي ،و  %9كارها توسط ساير كاركنان انجام ميشود .از اين رو،
دريايیان دانش
دريايی
آيندة كسبوكارهاي دريامحور به تالش  %9از ببهترين كاركنان بستگي
دارد .اثربخشي ،نوآوري ،كارآيي ،خالقیت ،افزايش سهم بازار ،رشد
كسبوكار ،جهانيشدن و غیر آن ،همه در گروي توجه به يك موضوع
دانشي در حوزة دريايي است .اين افراد
دريايیان دانش
است و آن اهمیت دادن به دريايی

چه كساني هستند؟ از كجا ميتوان به وجود آنها پي برد؟ چطور ميتوانیم
بشناسیم و مديريت كنیم؟ نیازها و عاملهاي برانگیزنده و نحوة
آنها را بشناس
انساني را چگونه ميتوانیم
استفاده از ظرفیت موجود در اين سرمايههاي انسان
بشناسیم؟ رقابتيسازي كسبوكارهاي دريايي در عصر حاضر تنها با
استفاده از نیروهاي دانشياي كه با اتكا به توانايي و تحولپذيري خود اين
است .پرداختن به اينگونه نیروها براي
مهم را فراهم ميآورند ،امكانپذير اس
2
مديران و دست اندركاران كسبوكارهاي دريايي همواره چالشانگیز بوده
ي ببايد ضمن آگاهي كامل از الزامات و
دريايي
است .مدير يك كسبوكار درياي
نیازهاي مشتريان ،محدوديتهاي آن را در بازار جهاني به خوبي بشناسد و
از رويكرد مناسب براي تبديل كسبوكار دريايي به يك شريك در محیط
د .توجه به كاركنان دانشي ميتواند بسیاري از
باشد.
تجاري برخوردار باش
چالشهاي ناشي از رقابتيشدن كسبوكار دريايي را مرتفع سازد .بهطور
كلي ،كسبوكار دريايي ،نه در يك موقعیت محلي ،بلكه در موقعیت جهاني
دريايي
و بر اساس قاعده تجارت جهاني انجام ميشود .اكثر كسبوكارهاي درياي
جهان در مقیاس جهاني با يكديگر به رقابت ميپردازند.
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رشد آنان فراهم ميشود .در
نخبگان به منظور جذب و بهرهگیري و رش
بتوانندد براي كسبوكار مورد نظر،
كسبوكار يادگیرنده كاركنان بايد بتوانن
تحصیل و يا تولید دانش كنند .انتشار اين دانش جديد در داخل كسبوكار و
به ساير كاركنان و بهكارگیري اين دانش باعث بهبود و يا نوسازي
رويههاي كاري تولیدات و خدمات ميشود.
جدول ( :)1ويژگيهاي يک کسبوکار يادگيرنده
ي در تولید و ارائه خدمات
پیشگامي
پیشگام
خالقیت و نوآوري به عنوان عناصر اصلي
رشد سريع درآمد
دسترسي تمامي كاركنان به فناوريهاي نوين ارتباطات
تعامل پايدار بین دانشگاهها
قابلیت دسترسي تمامي ككاركنان به ابزارهاي تولید دانش
ي به شبكهاي از كتابخانههاي تخصصي و عمومي
دسترسي
دسترس

 -3-1-1کارکنان دانشي

در حوزه كسبوكار يادگیرنده و مديريت دانش به همه كاركنان و
مديراني كه سهمي در افزايش سرمايه فكري كسبوكار دارند ،كاركنان
دانشي گفته ميشود .به عبارت ديگر ،به كلیه كاركنان يك كسبوكار كه
دانش خخود را در انجام وظايف شغلي بهكار ميگیرند ،دانش خود را با ساير
افزايند و
كاركنان به اشتراک ميگذارند ،دانش ديگران را به دانش خود ميافزاي
حاصل تجربیات گذشته خود و ديگران را به كار ميبندد ،كاركنان دانشي
گفته ميشود.

 -4-1-1دريايي دانشي

دريايي دانشي به كاركناني گفته ميشود كه در كسبوكارهاي
درياي
يادگیرنده دريامحور ،دانش دريايي به دست ميآورند .به عبارت ديگر ،يك
دريايي دانشي از همواره در راستاي يادگیري علوم مختلف دريايي يعني
تتمام شاخههاي علوم دريايي ،اعم از دريانوردي ،امور بندري ،مهندسي
هايي كه در زنجیره
دريايي ،سازههاي دريايي ،كشتيسازي و ساير حوزههاي
ونقل دريايي قرار ميگیرند ،اقدام ميكند.
حملونق
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جدول ( :)2عمدهترين ويژگيهاي يک دريايي دانشي
در انجام فعالیتهاي شغلي از دانش و تجربیات خود در زمینههاي دريامحور استفاده ميكند
ي است
دانشي
ي دانش
دريايي
شغل و ماهیت آن ،اولويت اصلي يك درياي
ي دانشي ،موفقیت در كار و حركت بهسوي دستیابي به هدف است
دريايي
عامل انگیزش يك درياي
شخصیت و باورهاي محكمي دارند
ي ععالقهمندند
گروهي
به كار گروه
افرادي خود انگیخته ،فعال ،يادگیرنده و ياددهندهاند و به چالش شغلي و آموزش مستمر نیاز دارند
براي محیط كاري خود اهمیت زيادي قائلاند
افرادي پرسشگر هستند و براي رسیدن به پاسخها تالش ميكنند
از اشتباهات خود درس ميگیرند
دانش خود را در زمینه فعالیتهاي دريامحور ثبت ميكنند تا براي ديگران قابل استفاده باشد
از ارائه دانش دريايي خود به ديگران دريغ نميكنند
به كار خود تعهد زيادي دارند

دريايیان دانشي با مهارت باال در
به منظور جذب ،پرورش و ننگهداري دريايی
دريايیان
دريايي و براي پرورش دريايی
حوزههاي مختلف در عرصه حملونقل دري
دانشي الزم است ابتدا كسبوكار يادگیرنده با مشخصات گفته شده شكل
دانش
دريايیان دانشي تبديل شوند.
بگیرد و سپس كاركنان دانش به دريايی

 -2روش تحقيق
دراين تحقیق از رويكرد توصیفي و كتابخانهاي استفاده شده است .باتوجه
به ماهیت كاركنان دريايي و نوع دانشي كه در اجراي امور بهكار گرفته
ميشود ،استفاده از روشهاي تحقیقي توصیفي براي رسیدن به اهداف
«پرورش كاركنان دانشي» مناسب ميباشد .از سوي ديگر شناخت
مولفههاي دانشي از طريق بررسي كتابخانهاي بهتر حاصل ميشود و با
مدلسازي و ارتباط نظريه با عناصر كاربردي ،مناسبتر است.

 -3تجزيه و تحليل دادهها
 -1-2محورهاي اصلي دانش در کسبوکارهاي دريايي

هر كسبوكاري به فراخور فعالیتهاي خود داراي محورهاي اصلي
د ،اماما از طريق شناسايي
باشد،
است .گرچه اين ممحورها ميتواند بسیار گسترده باش
زمینة
و موردتوجه قرار دادن برخي از اين محورها و كسب دانش ويژه در زمی
ي كه دانش اصلي دريايي در آنها نهفته است ،ميتوان به
محورهاييي
دانشي در زمینههاي زير تخصص،
ي دانش
دريايي
پرداخت .يك درياي
جمعآوري دانش پرداخ
تجربه ،علم و توانايي دارد كه دانش محوري او را در كسبوكار دريايي
شكل ميدهد.
جدول ( :)3محورهاي اصلي دانش دريايي
دريانوردي شامل:
 ايمني بر روي كشتي
 ايمني در آبراه
 امنیت و حفظ كشتي از تهديدات بیروني
 حفاظت از محیط زيست دريايي
حملونقل و جايگاه آن در سطح جهان شامل:
 میزان تقاضا
 میزان عرضه
 روشهاي مختلف حملونقل
جهانيشدن و مؤلفههاي دانشي آن شامل:
 انتظارات مشتريان
 انتظارات كارفرمايان
 انتظارات كاركنان
عرصه رقابت و شناسايي رقیبان
 عرص
 سازمانهاي مرتبط با حملونقل دريايي
كنوانسیونهاي بینالمللي در زمینه حملونقل شامل:
 كنوانسیونهاي دريانوردي
 كنوانسیونهاي مربوط به كار دريايي
 كنوانسیونهاي حقوق دريايي
 كنوانسیونهاي سازمان ملل در زمینه حملونقل

درياييان دانشي
 -2-2چشمانداز رقابتي و نقش دريايي

در قرن  21پنج نیرو در ايجاد دورنماي رقابتي پپیش روي بندر و
كنند كه عبارتند از)1( :
فراهمآوردندگان خدمات بندري نقش بازي ميكنن
رقابت بین رقباي موجود )2( ،تهديد رقباي جديد )9( ،پتانسیل جايگزين
جهاني ( استفاده از خدمات بنادر ديگر) )1( ،قدرت چانهزني كاربران بندر و
( )9قدرت چانهزني دستاندركاران عرضه خدمات بندري.
اگون اثاثــر
گونــاگون
وكار دريايي در انانــدازههاي گون
اين نیروها بر تمامي كسبوك
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ميگذارند و الزاماتي براي توسعه كسبوكار دريايي ،بهبود خدمات،
تصمیمات قیمتگذاري و ساير اقدامات مديريتي ايجاد ميكنند .برندگان و
دريايي چگونه در
بازندگان اين عرصه برحسب اينكه مديران كسبوكار درياي
دورنماي رقابت جهاني كسبوكار دريايي جايگاه خود را به دست ميآورند،
ظهور پیدا ميكند.
دريايیان دانشي هستند كه حلقه
در واقع ،در كسبوكار دريايي ،اين دريايی
دانشي به خاطر داشتن
دريايیان دانش
ديگر ،دريايی
رقابت را تشكیل ميدهند .به عبارت دي
محیطي و توانايي انجام كار ،اساس و
توانمندي و شمّ رقابتي و شناخت محیط
بنیاد رقابت را تشكیل ميدهند.

 -3-2رقابت بين رقباي موجود در کسبوکار دريايي

نخستن نیرو از جمع پنج نیروي
رقابت درونبندري و بینبندري نخ
تشكیلدهندة دورنماي رقابتي است .در برخي بنادر در مورد محل بندر ،نوع
خدمات ،مقررات مربوط به تعداد شركتهاي قادر به فعالیت و ديگر عوامل
هیچگونه رقابتي وجود نندارد .اما در برخي ديگر رقابت بین رقبا شديد است و
اغلب با تعرفهگذاري منجر به محرومیت تأمینكنندگان از مزايا منتهي ميشود.
عوامل متعدد ديگري وجود دارد كه شدت رقابت در حوزة بندر را تعیین ميكنند.
جدول ( :)4مهمترين عوامل رقابت بين رقباي موجود
پسكرانه
دسترسي به بازار پس
توانايي ارائه خدمات به ترانسشیپ
ظرفیت و تقاضاي بندر در منطقه
توانايي ايجاد رقابت درون بندر
ريسك سرمايهگذاري
توانايي جبران ضررها
توانايي كنترل عملیات
محدوديتهاي رقابت درون كسبوكار
تمايل دولت به اعطاي يارانه عملیات
توانايي جبران ضررها

 -4-2تهديد رقباي جديد در کسبوکار بندري

وجود تسهیالت يا عرضهكنندگان جديد خدمات بندري دومین نیرو از
پنج نیروي شكلدهندة دورنماي رقابت در بندر را تشكیل ميدهد .در اين
راستا ،ايجاد مراكز بارگیري جديد در منطقه كه روش توزيع بار از/به
پسكرانه يك كشور را تغییر ميدهد ،ضرورت دارد .اهمیت اين تهديد با در
ديگر متفاوت ميباشد.
نظر گرفتن تعداد عوامل از يك بندر به بندر دي
مهمترين عوامل عبارتند از:
جدول ( :)5مهمترين عوامل مؤثر بر تفاوت تهديد رقبا
منابع مالي تسهیالت جديد بندر
الگوهاي جديد توزيع
شرايط موافقت نامههاي عملیاتي
موانع طبیعي
اهمیت هزينه انتقال
مزاياي هزينه و وفاداري مشتري

 -5-2پتانسيلهايي براي جايگزينهاي جهاني

ت پتانسیلهايي براي
رقابت
سومین نیروي تشكیلدهند ،دورنماي رقاب
جايگزينهاي جهاني ميباشد .اين نیرو ببا آزاد شدن رقابت در تجارت
منابع و افزايش روز افزون اهمیت
جهاني ،جهانيتر شدن تأمین مناب
تخصصگرايي به عنوان يك عامل مهم در رنجیرههاي لجستیكي جهان،
محسوب ميشود.
جدول ( :)6عوامل پتانسيلهايي براي جايگزينهاي جهاني
ساير منابع جهاني براي محصوالتي كه از طريق بندر جابهجا ميشوند
جايگزيني محصوالت براي صادرات و وادرات
تأثیر هزينههاي انتقال براي جايگزيني
انعطافپذيري تقاضا در صادرات و واردات
اهمیت هزينههاي بندر در قیمت كل تحويل كاال
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شكل ( :)1مدل رقابتي کسبوکارهاي دريايي
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 -6-2قدرت چانهزني کاربران بندري

قدرت چانهزني و نظارت بر مديريت بندر توسط شركتهاي
مسئوالن در سطوح مختلف ،از جمله
حملونقل ،مالكان كشتي و مسئ
شاخصهاي مهمي است كه چشمانداز رقابتي بندر را شكل ميدهند.
جدول ( :)7عوامل مرتبط با قدرت چانهزني کاربران بندر
تمركز قدرت كاربر بندر
تأثیر تغییر در روابط تجاري
حضور اجارهكنندگان با ارزش افزوده قابل توجه
اهمیت بندر در اقتصاد
توانايي ارائه خدمات بندر در جايي ديگر
سرمايهگذاري كاربران بندر در زمینه تسهیالت

جدول ( :)9شاخصهاي مختلف در کسبوکار بنادر

 -7-2قدرت چانهزني عرضهکنندگان خدمات

جدول ( )00زمینههايي را كه عرضهكنندگان در آن زمینه چانهزني
ميكنند ،نشان ميدهد .توجه به حوزههاي چانهزني در تحلیل موارد مربوطه
در عرصه فعالیت بندر نقش مهمي بازي ميككند.
جدول ( :)8زمينههاي چانهزني عرضهکنندگان

تجربه و توانمنديهاي عرضهكنندگان خدمات
مشاركت در سرمايهگذاري مالي براي تأمین تسهیالت
نقاط گلوگاه در بندر
توانايي جبران زمان از دسترفته ناشي از توقف فعالیتها
روابط متقابل بین عرضهكنندگان خدمات و كاربران بندر
حقوق و وظايف مندرج در موافقتنامه قراردادي

 -8-2شاخصهاي تهديد در کسبوکار بنادر

چهار شاخص تهديد در كسبوكار بنادر شناسايي شدهاند كه در جدول ()5
ارائه شده است .اين شاخصها در فعالیتهاي رقابتي مد نظر قرار ميگیرند و
براساس تهديدات شناساييشده استراتژيهاي مناسب اتخاذ ميشود.

 -9-2تأثيرات کليدي درياييان دانشي

عملكرد دريايیان دانشي تأثیرات كلیدي مختلفي به اين شرح دارند:
دريايیان
( )1نتايج فوقالعاده در كسبوكار ايجاد ميكنند .به عبارت ديگر ،دريايی
دانشي از طريق كسب باالترين بازدهي ،هدايت كیفیت ،خلق روابط بیشتر
دانش
با مشتري ،توزيع كاال در خارج از كسبوكار ،توسعه محصوالت و خدمات
نفعــان
اد ارزش ببــراي ذينفع
ايجــاد
راي كسبوكار ببــهه ايج
رت ببــراي
شهــرت
ججــديد ،كسب شه
دانشي بهطور پیوسته در راستاي كسب
ان دانش
دريايیان
كسبوكار ممي پردازند )2( ،دريايی
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كنند .سعي ميكنند افراد ،فرآيندها و محصوالت
بهبود و پیشرفت تالش ميكنن
دريايیان دانشي به دلیل اينكه از دانش
پیوسته بهبود بخشند و ( )9دريايی
را بهطور پیوست
و توانايي بااليي برخوردارند و ميتوانند تأثیر مثبت بر اطرافیان خود
بگذارند .افراد مستعد ديگر را به سمت خود جذب ميكنند و بیشتر كاركنان
بگذارن
دانشي در هر جاي كسبوكار
ان دانش
ريايیان
كنند .دريايی
عالقمند هستند با آنها كار كنن
باشند .زيرا استعداد الزم براي برتر بودن در يك نقش بعداز
ميتوانند موفق باشن
نقش ديگر را دارند و ميتوانند در شرايط جغرافیايي متفاوت ،فرهنگها و
سبكهاي رهبري مختلف و غیر آن ،موفق شوند .آنها بسیار قوي و
دانشــي با
دريايیان دانش
چگــونه دريايی
نشــان ميدهد كه چگ
باشنــد .شكل ( )2نش
منعطف ميباشن
شاخصهاي قدرت چانهزني عرضهکنندگان خدمات بندري:
 تجربه و قابلیتهاي منحصر به فردي كه عرضهكنندگان خدمات به بندر انتقال ميدهند.
 گستره يا محدوده مشاركت عرضهكنندگان خدمات در فعالیتهاي مالي
 وجود موانعي كه كاهش يا توقف عملیات را در بندر آسان ميكند
 توانايي عرضهكنندگان خدمات در برابر مديريت بندر براي جبران مدت از كار افتادگي
 روابط دروني بین عرضهكنندگان خدمات و كاربران بندر
 حقوق قانوني تخصیصيافته در امور رهن و ساير توافقهاي به عمل آمده در زمینه
استفاده از امكانات
شاخصهاي قدرت چانه زني کاربران بندر:
 میزان سهم كاربران بندر (به در صد) از سهم عظیم ترافیك در بندر و كنترل آن
 تنظیم مجدد فعالیت و همكاريهاي بین كاربران بندر كه منجر به حضور
دستاندركاران توانمند ميشود.
 حضور اجارهكنندگان با ارزش افزوده باالتر كه بندر مايل است آنها را حفظ كند.
 اهمیت بندر براي اقتصاد محلي
 هزينه انتفال به ساير بنادر يا عرضهكنندگان خدمات
شاخصهاي تهديد رقباي بندر:
 افزايش نقدينگي در بنادر كه با افزايش هزينه ورود موانعي را ايجاد ميكنند.
 تغییر در الگوي توزيع منطقهاي و توانايي شركتهاي حملونقلي در استفاده از
مراكز بارگیري به جاي خدمات مستقیم
 مفاد موجود در توافقهاي مربوط به اجاره تسهیالت و ساير موافقتنامههاي
محافظت از عرضهكنندگان خدمات در برابر رقباي جديد كه وارد بندر ميشوند و موانع
طبیعي پیش رو
 اهمیت يا قابل توجه بودن هزينههاي انتقال به استفاده از ساير بنادر يا ساير
عرضهكنندگان خدمات درون بندر
مزاياي عرضهكنندگان فعلي خدمات و وفاداري مشتري در زمینه هزينه
شاخصهاي شدت رقابت در بندر:
 موازنه عرضه و تقاضا براي خدمات بندر و تسهیالت يا امكانات در ناحیه
 توانايي ارائه عملیات زنجیرهاي در بندر براي ايجاد رقابت بین عرضهكنندگان خدمات
 خطرات كنوني حفظ كسبوكار موجود
 توانايي براي جذب ضرر و زيانها
 تعداد بنادر رقیب قادر به دسترسي اقتصادي به بازارهاي درون خشكي مشابه
 توانايي كنترل كارآيي خدمات بندر ،خصوصا روشهاي ترخیص كاال
قوانین و مقررات و خط مشيها در مورد تعداد رقبا و يا ضوابط مربوط به بهرهبرداري بندر

ويژگیهاي دريايیان دانشي

ويژگیهاي محیط رقابتي

ﺻﻨﻌﺖ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ ﺩﺭﻳﺎﻳﻰ

 رقابت بین رقباي موجود
 تهديد رقباي جديد

دريايیان دانشي از طريق ويژگیهاي
منحصر به فرد به رقابت در بنادر
مي پردازند

 پتانسیل جايگزين جهاني

 قدرت چانه زني كاربران بندر

 قدرت چانه زني دست اندر كاران عرضه
خدمات بندري

شكل ( :)2تعامل محيط رقابتي و درياييان دانشي












مناعت طبع
بلند پروازي
مهارت ارتباطي با ديگران
پاي بندي به اخالقیات
خلق كنندگان ارزش
انعطاف پذيري
صمیمیت
سخت كوشي
هدفمند بودن
مصمم در تصمیم گیري
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جنبه نرمافزاري آن نهفته است زيرا اساسا اين نیروها با جوانب نرمافزاري،
فعالیت ميكنند .اين جنبه و نگرش به مديريت منابع انساني بر به دست
آوردن تعهد (قلب و فكر) كاركنان از طريق مشاركت دادن آنها ،ارتباطات و
ديگر روشهاي مناسب تاكید ميكند .بهرهمندي دو جانبه يعني پذيرش
اينكه در يك زمان ميتوان هم منافع مديران و هم منافع كاركنان را تامین
اين
كرد ،به عنوان نگرشي تساويگرا كانون توجه بوده است.

ويژگيهاي منحصر به فرد خود ميتوانند با ويژگيهاي محیط رقابتي
كنند .نیروهاي رقابتي و
رقابت بین بنادر نقش ايفا كن
عامل برقرار كنند و در رقاب
تتعامل
دريايیان دانشي در عرصه رقابت ،نقش مكمل را بازي ميكنند
ويژگيهاي دريايی
و بندر را براي رويارويي با رقیبان خود ،آماده ميكنند.

 -11-2جنبههاي سرمايههاي انساني

سرمايههاي انساني از دو جنبه نرمافزاري و سختافزاري تشكیل شده
است .شكل ( )99جنبههاي سخت و نرم و عوامل آن را نشان ميدهد و جايگاه
ي را در عرضه جنبههاي سرمايههاي انساني مشخص ميكند.
دانشي
دريايیان دانش
دريايی

رقــابتي
زيت رق
دانشــي و ممــزيت
درياييــان دانش
 -12-2دريايي

درکسبوکار دريايي

دريايیان دانشي
است .دريايی
دريايیان دانشي ،بسیار مهم اس
چگونگي مديريت دريايی
بايد به عنوان منابع ارزشمندي در نظر گرفته شوند كه به مديريت دقیق
نیاز دارند .اما مديريت آنها به روشي غیر از مديريت ديگر كاركنان صورت
ميپذيرد .براي مديريت اثربحش كاركنان با ارزش ،شش مفهوم كلیدي به
ريايیان
اين شرح ضرورت مييابد )1( :توسعه فرهنگ مناسب .براي اينكه دريايی
دانشي مولد باشند و انگیزه بااليي داشته باشند ،بايد اختیار الزم و مناسب
به آنها داده شود .بايد به ايجاد فرهنگ درست در كسبوكار پرداخت تا در
مناسب باشد .معنادار بودن و
برابر ارزشهايي كه توسط آنها خلق ميشوند من
دريايیان دانشي است .زيرا
بازخورد داشتن فعالیتها از روشهاي مديريت دريايی
رزشي كه براي كسبوكار ايجاد
اين افراد ميخواند مطمئن شوند ببه دلیل ارزش
شناخته ميشونند و شهرت به دست ميآورند و پاداش مناسب،
ميكنند ،شناخت
دريايیان دانشي اجازه
كنند )2( ،اتخاذ شیوة مديريتياي كه ببهه دريايی
دريافت ميكنن
ميدهد رشد يابند و به تولید ارزش بپردازند .مديران بايد بدانند كه سه
ريايیان دانشي ضروري است:
مديريت دريايی
عامل اساسي به اين شرح براي مديري
الف -فراهم كردن راهنماييهاي واضح در مورد استراتژي و تنايج ضروري
دريايیان دانشي و ج -ببرقراري
دريايیان دانشي ،ب -تتفويض اختیار به دريايی
براي دريايی
دريايیان دانش )9( ،فراهم كردن مسیري براي توسعه و بازخورد،
ارتبــاط با دريايی
ارتب

 -1 -11-2جنبههاي سخت سرمايه انساني

جنبه سخت سرمايههاي انساني بر وجوه كمّي ،محاسباتي و تجاري به
شیوهاي عقاليي همانند ساير عوامل اقتصادي تاكید ميكند و با فلسفه
مبتني بر كسبوكار ،سازگار است و تاكید ميكند كه كاركنان بايد به
گونهاي مديريت شوند كه ارزش افزوده و مزيت رقابتي خلق شود .فلسفه
مبتني بر كسبوكار ،كاركنان را سرمايهاي انساني ميداند كه ميتوان با
آموزش و توسعه به آن دست يافت.

 -2 -12-2جنبههاي نرم سرمايه انساني

اين جنبه ،از مفاهیمي مانند مكتب روابط انساني ،تاكید بر ارتباطات،
انگیزش و رهبري نشات و ريشه گرفته است .استري ،)2221( 9در باره
جنبههاي نرم ميگويد :بايد با كاركنان مثل داراييهاي با ارزش رفتار كرد
و تعهد ،سازگاري و مهارتهاي آنها را موجب و منبع مزيت رقابتي
انساني را به عنوان
كسبوكار دانست .مهمترين موضوع كه سرمايههاي انسان
ديگر،
عوامل اصلي رقابت تعیین ميكند ،جنبه نرمافزاري است .به عبارت دي
ريايیــان دانشي در
نهفتــه است .جايگاه دريايی
رقابتــي در جبنه نرمافزاري نهفت
زيت رقابت
ممــزيت

منابع انساني

كسب و كار دريايي (بنادر)

جنبه نرمافزاري

جنبه سختافزاري

 ساختار فیزيكي
 ساختار كسبوكاري
 منابع سرمايهاي

دريايیان دانشي با جنبه نرمافزاري

اثر متقابل ايجاد ميكند و بهطور

مستقیم بر مزيت رقابتي بنادر اثر

مزيت رقابتي

کسبوکار دريايي
(بنادر)

شكل ( :)3نقش کارکنان در رقابتيسازي فعاليتهاي دريامحور
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دريايیان دانشي

 روابط انساني
 انگیزه
 توانمندسازي
 فرهنگ كسبوكاري
 توانايي
 اخالق و معنويت
 ارتباطات كسبوكاري

ﻣﺪﻝ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﺩﺭﻳﺎﻳﻴﺎﻥ ﺩﺍﻧﺸﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻱ ﺍﻣﺮﻭﺯﻱ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻱ ﺩﺭﻳﺎﻣﺤﻮﺭ /ﻋﻠﻲ ﻣﺮﺍﺩﻱ
به اين معنا كه مدير بايد بداند كه به عنوان يك مربي ميتواند با ايجاد
تشويق و دادن اطمینان و احساس مفید بودن در دريايیان دانشي ،گروهي
از افراد با استعداد را تربیت كند .يكي از مهمترين نقشهاي يك مدير در
دانشي جستجو و ايجاد فرصتهاي رشد و توسعه است .روش
دريايیان دانش
رشد دريايی
اد ـ شاگردي است .برخي از
استاد
دريايیان دانشي ،ايجاد رابطه است
ديگر مديريت دريايی
دانشي
دريايیان دانش
نقشهايي كه استاد ميتواند ايفا ككند به اين شرحاند :ببه دريايی
كمك ميككند تا از طريق يادگیري شیوههاي خاص رهبري و كسبوكار،
كند تا راه خود را با توجه به فرهنگ و
رشد و توسعه يابند ،به آنها كمك ميكن
سسیاستهاي كسبوكار بیابند و اعتبار كسب كنند ،به عنوان مربي و مشاور
عمل ميكنند ،به مثابة ابزاري براي نشر ايدههاي جديد ععمل ميكنند)1( ،
دريايیان دانشي ،به اين معنا كه الزم
فراهم كردن چالش مورد نیاز ببراي دريايی
دانشي فراهم سازند .يعني آنها
دريايیان دانش
است مديران چالش هايي را براي دريايی
بايد در مشاغل و محیطهاي چالشانگیز قرار گیرند .بدون داشتن چالش
كاركنان با ارزش ،دردساز و خستهكننده ميشوند .ضروري است كه آنها به
حل مسائل و مشكالت بزرگ و مهم كسبوكار بپردازند .لزوم ايجاد چالش
آنها فقط به خاطر شخصیت آنها نیست ،بلكه براي كسبوكار نیز
براي آنه
مزايايي دارد و يك موفقیت "برد -برد" محسوب ميشود)9( ،
دريايیان دانشي ارتباط
انعطافپذيري ،يعني ضروري است كه مديران با دريايی
برقرار كنند و زماني را براي آنها اختصاص دهند كه اين كار به شناخت
بیشتر شخصیت منجر ميشود و باعث ميشود تا آنآنها نسبت به موفقیت
خود شناخت حاصل كنند و اين شناخت در ايجاد انگیزه در آنها موثر است،
دانشي به ماندن در كسبوكار دريامحور .مديران
دريايیان دانش
( )1تشويق دريايی
نسبت به ترک كسبوكار كاركنان با ارزش ،نگراناند .مديران بايد به
عوامل ناراحتي و ترک كسبوكار اينگونه افراد ،آگاهي باشند و نسبت به
رفع آن اقدام كنند .برخي از اقداماتي كه ميتوانند از ترک كسبوكار توسط
دانشي جلوگیري كنند به اين شرحاند :الف ـ بايد اطمینان حاصل
دريايیان دانش
دريايی
دريايیان دانشي تنها يك كارمند فعال نیستند و به جوانب ديگر نیز
شود كه دريايی
دريايیان دانشي براي اعضاي كسبوكار و
پرداخته شود ،ب ـ اهمیت دريايی
دانشي و شناخت
دريايیان دانش
مديران يادآوري شود ،ج ـ برقراري ارتباط زياد با دريايی
عوامل چالشانگیز بیروني و دروني آنها ،د ـ شناخت چگونگي ايجاد ارزش
دانشي و تقدير و حمايت از آنها و برآوردن نیازهايشان،
دريايیان دانش
توسطییدريايی
توسط
دريايیان دانشي» در ممیان تمام اعضاي
ه ـ شناسايي و شهرت پیدا كردن دريايی
آنهاا و و ـ تالش براي پايبند كردن
كسبوكار و ارائه پاداش متناسب به آنه
آنها به كسبوكار ،نه براي نگهداشتن آنها در يك بخش.
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استراتژي تمرکز بر يادگيري به جاي آموزش
هدف اصلي در كسبوكارهاي مبتني بر دانش ،سازماندهي
دورههاي آموزشي نیست ،بلكه هدف پشتیباني و تسهیل
جريان دانش در كسبوكار ميباشد .واحدهاي منابع انساني
كسبوكارها ،نه تنها يادگیري رسمي را توسعه ميدهند،
بلكه در جهت تقويت يادگیري غیررسمي و حتي يادگیري
ضمني نیز تالش ميكنند .اين واحدها نه تنها بر يادگیري
فردي تمركز دارند بلكه هدف آنها تسهیل يادگیري گروهي
و جمعي و يادگیري كل كسبوكار نیز هست.

دانشي
ان دان
درياييان
 -13-2استراتژيهاي تربيت دريايي

دانشي استراتژيهاي مندرج در جدول ()12
ان دانش
دريايیان
براي تربیت دريايی
پیشنهاد ميشود .مديران كسبوكارهاي دريايي با اجراي آنها در فرآيند
ي را كه قلب تپنده كسبوكارهاي
مناسبي
دانشي مناسب
ان دانش
دريايیان
امور ميتوانند دريايی
دريامحور ميباشند ،تربیت كنند.

دانشي
ان دانش
درياييان
 -14-2استراتژي تقويت انگيزة دريايي

دانشي در
ان دانش
دريايیان
توسعه دريايی
از مهمترين مواردي كه موجب پرورش و توس
كسبوكارهاي دريايي ميشود ،ايجاد ،حفظ و ارتقاي انگیزه آنهاست ..اين
زمینة سرمايهگذاري بیشتر در كسبوكارهاي دريايي ،بهبود فرهنگ
امر زمین
كسبوكار دريايي و ايجاد بستر مناسب براي تقويت انگیرة دريايیان دانشي
را فراهم ميكند .وظايف اصلي مديران كسبوكارهاي دريايي در قبال
دريايیان دانشي در جدول ( )11ارائه شده است.









جدول ( :)11وظايف اصلي مديران در قبال درياييان دانشي
بها دادن به استعدادها و توانمنديهاي آنها
فراهمكردن فضاي فیزيكي و غیرفیزيكي مناسب براي پروش استعدادهاي آنها
مشاركتخواهي از دريايیان دانشي در تصمیمگیريها
ايجاد فرصتهاي مناسب براي پیشرفت آنها
استقرار نظام پاداشي كه به شدت انگیزاننده است
دادن آزادي و استقالل عمل در انجام وظايف محوله
تقدير و تشكر به موقع ،از موفقیتهاي كسبشده توسط آنها
ترسیم مسیر شغلي و ارتقاي پست سازماني آنها

 -15-2درياييان

کسبوکار دريايي

دانشي

و

رقابتيسازي

براي بهرهگیري از دريايیان دانشي در رقابتيسازي كسبوكار دريايي
در بنادر ،بايد عوامل رقابتي در بندر و خصوصیات و ويژگيهاي اين افراد در
نظر گرفته شود .شكل ( )1مدل تركیبي اين عوامل را نشان ميدهد.

 -4نتيجهگيري

جهانيشدن بر فعالیتهاي كسبوكار دريايي اثر ميگذارد و موجب
پیدايش طبقه يا افرادي با توانمندي خاص ميشود كه منابع انساني را به
آورند ،طبقهاي كه كاركنان دانشي نامیده ميشوند .هر
حركت درميآورن
كسبوكاري در اين دنیاي دائما متحول به كاركنان توانمند و دانشي نیاز
دانشي
دريايیــان دانش
دارد .كسبوكار دريامحور نیز از اين قاعده مستثني نیست .دريايی

جدول ( :)11استراتژيهاي تربيت درياييان دانشي
استراتژي پيوند يادگيري با کار
استراتژي يادگيري به عنوان مسئوليت مشترك
مسئولیت دريايیان دانشي در خصوص يادگیري و آموزش دو براي دريايیان دانشي فرآيندهاي يادگیري و كار باهم تنیده
جنبه دارد .از يك سو ،دريايیان دانشي مسئول مديريت شدهاند .در اين فرآيند ،يادگیري براي كاركنان دانشي به عنوان
فرآيندهاي يادگیري خود هستند و بايد فرآيندهاي يادگیري و كار روزمره است يعني ار آنها به عنوان منبعي براي يادگیري تلقي
كاري را دو عنصر الينفك تلقي كنند و خود را نیز به عنوان ميشود .به عبارت ديگر ،دريايیان دانشي ،هم يادگیرنده كار و هم
كسي كه دائماً در حال يادگیري است ،فرض كند و از سوي كارمند ياددهنده محسوب ميشوند.
ديگر ،مسئول يادگیري همكاران خويش نیز ميباشند.
دريايیان دانشي هر روز بیش از روز قبل در فرايندهاي كاري
رسمي و غیررسمي به عنوان مربي ،عمل ميكنند.
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خصوصيا

عوامل

ت

رقابتي
كسب و كار

اجزاي کليدي

دور نماي رقابتي بنادر



رقابت بین رقباي موجود






تهديد رقباي جديد

تاثیر
دريايیان
دانشي
برعوامل
رقابتي و
برعكس

پتانسیل جايگزين جهاني
قدرت چانهزني كاربران بندر

قدرت چانهزني دستاندركاران
عرضه خدمات بندري

سرآمدي در
رقابت بین
كسبوكارهاي
دريايي
(بنادر)

درياييان دانشي
 نتايج فوقالعاده در كسب و كار
ايجاد ميكنند
 بهطور پیوسته براي كسب بهبود و
پیشرفت تالش ميكنند
 تأثیر مثبت در اطرافیان خود دارند
 در هر جاي كسبوكار ميتوانند
موفق باشند

ويژگي ها











شاخصهاي تهديد كسبوكار
دريايي (بنادر)
شاخصهاي تهديد كسبوكار دريايي (بنادر)
 شاخصهاي قدرت چانهزني عرضهكنندگان
خدمات بندري
شاخصهاي تهديد رقباي بندر
 شاخ
 شاخصهاي قدرت چانهزني كاربران بندر
 شاخصهاي شدت رقابت در بندر

مناعت طبع
بلند پروازي
مهارت ارتباطي با ديگران
پايبندي به اخالقیات
خلقكنندگان ارزش
انعطافپذيري
صمیمیت
سختكوشي
هدفمند بودن
مصصم در تصمیم گیري

مديريت
 )1توسعه فرهنگ مناسب
 )2اتخاذ يك شیوه مديريتي كه به
« دريايیان دانشي» اجازه بدهد تا
رشد يابند و به تولید ارزش بپردازند
 )9فراهم كردن مسیري براي توسعه و
بازخورد
 )1فراهم كردن چالش مورد نیاز ببراي
« دريايیان دانشي»
 )9امكان انعطاف پذيري
 )1تشويق«دريايیان دانشي» به ماندن
در كسب و كار

شكل ( :)4مدل رقابتي بنادر با بهرهگيري از درياييان دانشي
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اين مهم را براي كسبوكارهاي امروزي دريامحور ،فراهم ميكنند.
دريايي و دادن انگیزه الزم به
دانشي در كسبوكارهاي درياي
دريايیان دانش
شناسايي دريايی
شناساي
آنها موجب رهاسازي ظرفیتهاي موجود ،شناخت مزيتهاي رقابتي و
دريايي
موفقیت در كسبوكار دريايي ميشود و شهرت و اعتبار كسبوكار درياي
همهه كاركنان كسبوكار ،اثر مثبت ميگذارد .با توجه به
ند و بر هم
را باال ميببند
وجه ببه
ظرفیت موجود در ايران و وجود نیروهاي كارآمد ،شناسايي و تتوجه
دريايیان دانشي و مديريت آنها در كسبوكارهاي دريايي يران ،ميتواند
دريايی
كنــد .دانش به طور روز
جهــاني ،تضمین كن
اس جه
مقیــاس
رقابت در اين حوزه را در مقی

افزوني بهعنوان منبع اصلي رشد اقتصادي  ،سیاسي  ،فرهنگي و اجتماعي
افزون
در نظر گرفته ميشود .از اين رو تولید و توزيع دانش به هدف اصلي
موسسات و حكومتها تبديل شد و در اين راستا شهرهاي دانشمحور
ظهور يافتند ،اين شهرها فضاهايي را براي نخبگان و كسبوكارهاي
پیشرفته فراهم كردند .شهرها به منظور توسعه شهري و ارتقاي كیفیت
زندگي شهري و دستیابي به آينده آرماني خود ،به برنامهريزي استراتژيك
در اين زمینه روي آوردند .چشمانداز شهرها در هزاره سوم تحقق و ايجاد
داناييمحور شد .در سالهاي اخیر ،لزوم توجه به روشهاي جديد
شهرهاي داناي
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ﻣﺪﻝ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﺩﺭﻳﺎﻳﻴﺎﻥ ﺩﺍﻧﺸﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻱ ﺍﻣﺮﻭﺯﻱ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻱ ﺩﺭﻳﺎﻣﺤﻮﺭ /ﻋﻠﻲ ﻣﺮﺍﺩﻱ
كسب وكارهاي دانش بنیان و افزايش حجم شركتهاي تازه تأسیس
دانشممحور ،اتخاذ سیاستهاي مناسب براي كمك به تشكیل اين
شركتها به يكي از دغدغههاي اصلي دولتها در اين حوزه تبديل شده
است .افزايش اهمیت اين شركتها ،لزوم تدوين مجموعة كاملي از
اس
سیاستهاي حمايتي را براي كمك به شكلگیري و رشد آنها آشكار كرده
ت .با توجه به اهمیت توسعه كسبوكارهاي دانشبنیان در توسعه و
است.
اس
شكلگیري و توسعه
اشتغالزايي ،لزوم شناسايي راهبردها و عوامل موثر بر شك
اين كسبوكارها را چند برابر كرده است.
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Abstract:

N

owadays, maritime transportation companies are finding themselves in a very competitive environment like in
other industries. Not only are they competing with the competitors, but also they are faced with constant threat

from new entrants and potential alternative solutions and powerful service-providers on the international level. The
21st century notion places the emphasis of the success of entities on embracing development in all aspects relying on
the knowledge of its experts together with new technologies. We are witnessing developments in many areas of
maritime transportation and this has brought to point the need for knowledge maritimers.
In this article we try to define the “knowledge-based society”, incentives for innovation, learning businesses and the
place knowledge in the business, we will try to identify the effective factors in developing knowledge maritimers, so
that managers can identify, and therefore, to enhance and manage those qualities, they can achieve increases in the
relative productivity of their respective businesses.

Keywords: Knowledge-Based Society, Learning Businesses, Knowledge Staff, Maritime Transportation System,
Competition, Knowledge Maritimers.
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