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براي پاسخگويي دانشيييانييانيدريامدل پرورش 
هاي دريامحوربه نيازهاي امروزي فعاليت

1*علي مرادي

11/7/59                         تاريخ پذيرش:                          تاريخ پذيرش:                                                                                                      نويسنده مسئول*                                                                   2/2/59تاريخ دريافت: 
ونقل دريايي است.، تمامي حقوق اين اثر متعلق به نشريه صنعت حملونقل دريايي 1951ونقل دريايي 1951ونقل دريايي نشريه صنعت حمل©

چكيده 
كنندفعالیت ميمشاغل نیروهاي رقیب در ساير صنايع و مشابه رقباي قدرتمنديرقباي قدرتمنديرقباي با حضوررقابتي ورقابتي ورقابتي شدتبهونقل دريايي در محیطيونقل دريايي در محیطيونقل دريايحملهايدستگاهامروزه 

كنندگان قدرتمند عرضههاي جهاني و حضور مشتريان وپتانسیل جايگزينومستمر از جانب رقباي جديدبا تهديداتبا تهديداتبا بلكهكنند رقابت ميرقباي موجود نه تنها با و
در برآنهاي مبتنيهاي مبتنيهاي فناوريوفكرينیروهايدانشبهرا اتكارا اتكارا موفقیت يك دستگاهموفقیت يك دستگاهموفقیت عاملترينكلیدي،21قرندرباور رايج . اندالملل مواجهدر سطح بینخدمات 

ي الزم ي الزم ارزيابي ارزيابي ارزيابوبازخورداز طريقوكندجريان پیدا ميجريان پیدا ميجريان مساعدومناسبيك محیطيك محیطيك دانش درخلق و توسعهخلق و توسعهخلق و . داندميفناوريوعلميتوسعهويژهبهجانبههمهتوسعه
در سطح در سطح دريايي در دريايي در دريايي نقلوحملمختلفهايعرصهدرزياديپوياييوتحوالتشاهدعصر ما. شودمحققانتظارموردنتايجو در نهايتگیرد ميقرار نظارتتحت
ونقلدر حملبنیاندانشرهايكاوكسبتوسعهاهمیتبهتوجهباساخته است.مشهود را كامالًرا كامالًرا در اين حوزهدانشي دريايیاندريايیاندرياينیاز بهو اين امر، باشدميجهان

هاي و محرکو محرکو بیناندانشجامعةتعريفضمنمقالهدر ايندر اينرد. در رد. در رد. دابسزايي، اهمیت، اهمیت، كارهاوكسباينگیريمحیط شكلومؤثّرعواملوراهبردها، شناساييدريايي
بررسي به واسطهبه واسطهبتاپرداخته شده استپرداخته شده استپرداخته دانشيدريايیاندريايیانپروش دريايیپروش دريايیپروش وايجاددرمؤثّربه شناسايي عواملبه شناسايي عواملبه شناسايي ،وكاركسبدردانشجايگاهويادگیرندههايوكارنوآوري، كسبنوآوري، كسبنوآوري، 

رقابتيشدت در محیط بهدر محیط بهدر محیط بتوانندتقويت و مديريت آنهاتقويت و مديريت آنهاتقويت ،كه مديران با شناساييكه مديران با شناساييكه مديران با شودمعرفي و ارائه مناسبي روشي ،هاوكارافراد در كسبافراد در كسبافراد در اينهايرفتارها و مهارت
برتري پیدا كنند. برتري پیدا كنند. برتري مشابههاي وكارنسبت به كسبنسبت به كسبنسبت به ودست يابنددستگاه زيرمجموعة خود مزيت رقابتيو به و به و خود را باال ببرندخود را باال ببرندخود را باال وكارثربخشي كسبثربخشي كسبثربخشي ا،امروز

.دانشيدريايي،رقابت،درياييونقلسیستم حملسیستم حملسیستم ،دانشيكاركنان،يادگیرندهوكاركسببنیان،دانشجامعهجامعهجکليدي: هايواژه

                                                                                                                                                                                                
Amoradi@pmo.ir. دكتراي مديريت و دريانوردي، سازمان بنادر و دريانوردي،1
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مقدمه-1
آنجابهكهنیستجاييآيندهاست. ساختني، نیستيافتنيآينده

درحالهموارهآينده.آوريمميه وجوده وجودبه به براآنكهاستجاييبلكهرويممي
نوآوريوخالقیتدانش،میزانبهتوجهباايجامعههرشدن است. ساخته

  هايشاخص.سازدرا ميآيندة خود،خوداهدافوهاارزشنیزو
اقتصاديبنگاهدر گذشته براي يكدر گذشته براي يكدر گذشته براي مشهود كهمشهود كهمشهود هايداراييوافزاريسخت
خلقابداع،نوآوري،بهراخودامروزه جايامروزه جايامروزه داشتكنندهتعییننقش

است كه سیستماست كه سیستماست دادهافزاري نرمهايداراييوجديدو خدماتمحصوالت
ودانشازگیريبهرهي نیست.ي نیست.قاعده مستثني قاعده مستثني قاعده مستثناز اين دريايي نیز ونقل حمل

و قدرتو قدرتو توانمندي،درياييونقلحملنظام هايزمینهتمامدرآنگسترش
دانشوعلمتولیدازايمالحظهقابلبخشكهكند. كشورهاييكند. كشورهاييكند. ايجاد مي

توان ازاند واند واند يافتهيافتهيافتتوسعهتوسعهتوسعصنعتينظرازاند،دادهاختصاصخودبهرا
هاي انسانيسرمايهسرمايهسرمايدراين میان نقشباشند. ميبرخوردارباالييقتصاديا

كاركنان »هايي مشابه عبارت. عبارتبسیار مهم استسازي بنادر در رقابتي
ايم.را بارها شنیدهرا بارها شنیدهرا «ند، جامعه و كشوروكار، هر كسب، هر كسب، هر هايبزرگترين سرمايه

هايتوانند با روشديگر نميهاوكار، كسب، كسب، توجه به تحوالت جهانيباباب
اين كار ، بلكه معمولي مديريت، پاسخگوي تحوالت سريع محیطي باشندمعمولي مديريت، پاسخگوي تحوالت سريع محیطي باشندمعمولي مديريت، پاسخگوي تحوالت 

، شودنامیده مي«دانشيدريايیاندريايیاندريايی»هاي انساني كه در اينجا سرمايهتوسطه
سرمايه انساني هستند كه« دانشيريايیانريايیانريايید»در واقع اينشود.ميعملي 
اين دهند و موفقیت را شكل ميهاي بندري و دريايي وكارواقعي كسبواقعي كسبواقعي 
در (،1555بوتیس و همكارانش ). ها بستگي داردها نیز به همانها نیز به همانها نیز به وكاركسب

سرمايه انساني يعني عامل انساني موجود "اند: تعريف سرمايه انساني آورده
ها و تخصصي كه ويژگي و تركیب استعدادها و مهارتوكاريك كسبيك كسبدر يك در يك در 

بخشد. عناصر انساني ميوكاربارز و منحصر به فردي به كسببارز و منحصر به فردي به كسببارز و منحصر به فردي به 
، عواملي هستند كه توان يادگیري، تغییر، نوآوري و خالقیت ، عواملي هستند كه توان يادگیري، تغییر، نوآوري و خالقیت ، عواملي هستند كه توان يادگیري، تغییر، نوآوري هاوكاركسب

شوددرست در آنان شوق و انگیزه الزم ايجاد دارند و چنانچه به شیوة 
."به صورت اثر بخش، باشندبه صورت اثر بخش، باشندبه صورت اثر بخش، هاوكاربقاي بلند مدت كسببقاي بلند مدت كسببقاي بلند مدت ضامنتوانند مي

توان دارايي نامشهود اصلي توان دارايي نامشهود اصلي توان دارايي نامشهود اصلهاي موجود در سرمايه انساني را ميظرفیت
طمینان از رشد و بقاي براي ايوكارهر كسبهر كسبهر شمار آورد. بهوكارهر كسبهر كسبهر 

كار را وقتي يك كسب. وهاستاين داراييدرگذاري سرمايهخود نیازمند به خود نیازمند به خود نیازمند 
باشد، يعنيباشد، يعنيباشد، مي22/02،پاراتوشويم كه قانونكنیم متوجه ميميبررسي

كه جزء اينكاركنانيد. اكثرشوميانجام% كاركنان % كاركنان % 22% كارها توسط 02
افراد با استعداد فعال و دهند،فعالیت اصلي را انجام ميهستند و 22%

به صورت قانون 22/02قانون دانشيريايیانريايیانريايیاند. اما در رابطه با دپرانرژي
توسط توسط توس،دريايير وكا% امور مربوط به كسب% امور مربوط به كسب% امور مربوط به 59آيد يعني در مي9/59

، از اين روشود. انجام مي% كارها توسط ساير كاركنان% كارها توسط ساير كاركنان% كارها توسط ساير 9، و ، و ، دانشيدانشيدانشدريايیاندريايیاندريايی
بستگي % از بهترين كاركنان% از بهترين كاركنان% از ب9به تالش به تالش به هاي دريامحوركاروكسبآيندة

رشد ، سهم بازارافزايشنوآوري، كارآيي، خالقیت،دارد. اثربخشي،
توجه به يك موضوع  يهمه در گروغیر آن،شدن وجهاني،وكاركسب

دانشي در حوزة دريايي است. اين افراد دانشي در حوزة دريايي است. اين افراد دانشدريايیاندريايیاندريايیاهمیت دادن بهاست و آن 

توانیم مي؟ چطور توان به وجود آنها پي بردميچه كساني هستند؟ از كجا 
هاي برانگیزنده و نحوة هاي برانگیزنده و نحوة هاي برانگیزنده و مديريت كنیم؟ نیازها و عاملآنها را بشناسیم و آنها را بشناسیم و آنها را بشناس

توانیم چگونه ميا هاي انساني رهاي انساني رهاي انساناستفاده از ظرفیت موجود در اين سرمايه
در عصر حاضر تنها با درياييي هاوكاركسبيسازبشناسیم؟ رقابتي

پذيري خود اين اي كه با اتكا به توانايي و  تحولاي كه با اتكا به توانايي و  تحولاي كه با اتكا به توانايي استفاده از نیروهاي دانشي
گونه نیروها براي پرداختن به ايناست.است.اسپذيرامكان،آورندمهم را فراهم مي

بوده انگیز همواره چالش2درياييهاي وكارمديران و دست اندركاران كسبمديران و دست اندركاران كسبمديران و دست اندركاران 
ي بايد ضمن آگاهي كامل از الزامات و ي بايد ضمن آگاهي كامل از الزامات و دريايي بدريايي بدريايوكارمدير يك كسبمدير يك كسبمدير يك .است

را در بازار جهاني به خوبي بشناسد و آنهايمحدوديت،نیازهاي مشتريان
كار دريايي به يك شريك در محیط واز رويكرد مناسب براي تبديل كسب

تواند بسیاري از ميدانشيد. توجه به كاركناند. توجه به كاركنانتجاري برخوردار باشد. توجه به تجاري برخوردار باشد. توجه به تجاري برخوردار باش
طور را مرتفع سازد. بهر دريايير دريايير وكاشدن كسبشدن كسبشدن هاي ناشي از رقابتيچالش

جهاني يك موقعیت محلي، بلكه در موقعیت، نه دردريايير وكا، كسب، كسب، كلي
دريايي دريايي هاي دريايهاي دريايهاي وكاركسباكثرشود.انجام مياساس قاعده تجارت جهاني و برو برو 

. پردازندبه رقابت مييكديگرجهان در مقیاس جهاني باجهان در مقیاس جهاني باجهان در مقیاس جهاني 

ادبيات پژوهش -1-1
بنيانجامعة دانش-1-1-1

بودهعجیندانشبادور،بسیارگذشتهازانسانهايفعالیتاگرچه
ووكارهادر كسبدانشاهمیتتشديدبااما در دهة اخیر است كهاما در دهة اخیر است كهاما در دهة اخیر است ،است

كه در زمره كه در زمره كه درياييونقلحملوخدماتيويژه نوين، بهنوين، بهنوين، اقتصادهاي
به مختلفهايفناوريازگستردهاستفادهاثر در، هاي خدماتي استفعالیت

فناوريكهايگستردهتسهیالتطرف وطرف وطرف يكبرتر ازهايفناوريخصوص
پیش ،از طرف ديگراستساختهفراهمدانشمديريتزمینهدراطالعات
مفاهیمي مفاهیمي مفاهیمظهورشاهدبگیرند شكلكاملطوربهاطالعاتيجوامعاز آنكه
عصر ايندر.باشیممييادگیرندهجامعهوبنیان، دانش، دانش، دانشيجامعهمانند 
نیز كشور ماكشور ماكشور .شوندميياشدهتبديلمحوردانشجوامعبهصنعتيجوامع
بیستافقدررااندازيچشمسطح كالن خودر دجهاني،جهاني،جتحوالتباهمسو
كشوري بهآيندهسالبیستدربتواند، ترسیم كرده است تا، ترسیم كرده است تا، ترسیم كرده است تكشورساله

سطحدرتكنولوژيكيوعلمياقتصادي،اولجايگاهداراييافته ويافته ويتوسعه
.شودتبديلمنطقه

يادگيرندهسازمان وکار يا کسب-1-1-2
تواند تغییرات محیطيي است كه ميوكاريادگیرنده، كسبيادگیرنده، كسبيادگیرنده، وكاركسب

در برابر آنها و بیني كندبیني كندبیني خود را از طريق يادگیري در سطوح راهبردي پیش
توانمنديها بهبودوكارمناسب نشان دهد. هدف اصلي اين كسبمناسب نشان دهد. هدف اصلي اين كسبمناسب نشان دهد. هدف اصلي اين واكنش 

يادگیرنده وكارباشد. يك كسبباشد. يك كسبباشد. يك افزايي ميخود براي يادگیري مضاعف يا هم
سطح راهبردي، از يادگیري تمام كاركنانش استفاده به منظور يادگیري در 

شود كه يادگیري در همه سطوح سلسله كند و همین مسئله باعث ميمي
ازو ممتازو ممتازو مبسیار ويژهحمايتها وكاربهبود يابد. در اين كسببهبود يابد. در اين كسببهبود يابد. در اين مراتب 

                                                                                         
ها و ها، شركت: عبارت است از كلیه سازمان: عبارت است از كلیه سازمان: دريايي. منظور از كسب و كار 2

درياييونقل حملاي از سیستم دريايي و زنجیرهونقل حملمؤسساتي كه در حوزه 
ها عبارتند از: بنادر و دريانوردي، شیالت، برخي از اين كسب و كارد.قرار دار
سازي و .....هاي كشتيهاي كشتیراني، شركتشركت
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در . دشوميفراهمآناني و رشدي و رشدي و رشگیرو بهرهو بهرهو جذبمنظوربه نخبگان
مورد نظر،وكاربراي كسببراي كسبد براي د براي يادگیرنده كاركنان بايد بتوانند يادگیرنده كاركنان بايد بتوانند يادگیرنده كاركنان بايد بتواننوكاركسب

و وكاراين دانش جديد در داخل كسباين دانش جديد در داخل كسباين دانش جديد در داخل ر انتشا. تحصیل و يا تولید دانش كنند
بهبود و يا نوسازي كارگیري اين دانش باعثكارگیري اين دانش باعثكارگیري اين دانش و بهو بهو ساير كاركنانبه 
شود. ت ميكاري تولیدات و خدماهايرويه

يادگيرندهوکارکسبيکهايويژگي(: 1)جدول
و ارائه خدماتتولیدي دري درپیشگامي پیشگامي پیشگام

اصليعناصرعنوانبهنوآوريوخالقیت
درآمد سريعرشد

ارتباطاتنوينهايفناوريبهكاركنانتماميدسترسي
ها دانشگاهبینپايدارتعامل
دانشتولیدابزارهايبهكاركنانكاركنانكتماميدسترسيقابلیت
هاي تخصصي و عموميكتابخانهازايي به شبكهي به شبكهدسترسي به دسترسي به دسترس

دانشيکارکنان-1-1-3
يادگیرنده و مديريت دانش به همه كاركنان و وكاردر حوزه كسبدر حوزه كسبدر حوزه 

دارند، كاركناندارند، كاركناندارند، وكارمديراني كه سهمي در افزايش سرمايه فكري كسبمديراني كه سهمي در افزايش سرمايه فكري كسبمديراني كه سهمي در افزايش سرمايه فكري 
كه وكاريك كسبيك كسبكاركنان يك كاركنان يك كاركنان به كلیهبه كلیهبه شود. به عبارت ديگر،گفته ميدانشي
گیرند، دانش خود را با ساير كار ميخود را در انجام وظايف شغلي بهخود را در انجام وظايف شغلي بهخدانش

افزايند و افزايند و افزايگذارند، دانش ديگران را به دانش خود ميميكاركنان به اشتراک 
دانشيبندد، كاركنانبندد، كاركنانبندد، حاصل تجربیات گذشته خود و ديگران را به كار مي

شود.گفته مي

دانشيدريايي-1-1-4
هاي وكارشود كه در كسبشود كه در كسبشود كه در ميگفتهانشي به كاركنانيانشي به كاركنانيانشي به دريايي ددريايي ددرياي

يك،به عبارت ديگرآورند.دريايي به دست ميدانشدريامحور، يادگیرنده 
يعني درياييعلوم مختلفهمواره در راستاي يادگیري دانشي از دريايي

، اعم از دريانوردي، امور بندري، مهندسيدرياييهاي علوم تمام شاخهتمام شاخهت
هايي كه در زنجیره هايي كه در زنجیره هايحوزهسازي و ساير، كشتيدرياييي ها، سازهدريايي
كند.اقدام مياقدام مياقدام ، گیرندقرار ميرياييونقل دونقل دونقحمل

دانشيريايييک ديک ديک هايترين ويژگيعمده(: 2)جدول
كندمحور استفاده ميدرياهايهاي شغلي از دانش و تجربیات خود در زمینهدر انجام فعالیت

ي استي استدانشي دانشي ي دانشي دانشدريايي دريايي شغل و ماهیت آن، اولويت اصلي يك دريايشغل و ماهیت آن، اولويت اصلي يك دريايشغل و ماهیت آن، اولويت اصلي يك 
سوي دستیابي به هدف استسوي دستیابي به هدف استسوي دستیابي به موفقیت در كار و حركت بهموفقیت در كار و حركت بهموفقیت در كار ،ي دانشيي دانشيدريايي دريايي درياييكعامل انگیزش

شخصیت و باورهاي محكمي دارند
ندمندي عالقهي عالقهبه كار گروهي عبه كار گروهي عبه كار گروه
و به چالش شغلي و آموزش مستمر نیاز دارنداندهدهندانگیخته، فعال، يادگیرنده و يادافرادي خود

انداي محیط كاري خود اهمیت زيادي قائلبر
كنندها تالش ميافرادي پرسشگر هستند و براي رسیدن به پاسخ

گیرنداز اشتباهات خود درس مي
كنند تا براي ديگران قابل استفاده باشدهاي دريامحور ثبت ميدانش خود را در زمینه فعالیت

كنندخود به ديگران دريغ نميدريايياز ارائه دانش
به كار خود تعهد زيادي دارند

درباالمهارتبادانشيدريايیاندريايیاندريايیجذب، پرورش و نگهداريجذب، پرورش و نگهداريجذب، پرورش و نبه منظور 
دريايیاندريايیاندريايیبراي پرورشودرياييدرياييدريونقلحملدر عرصه مختلفهايحوزه
يادگیرنده با مشخصات گفته شده شكل وكاراست ابتدا كسباست ابتدا كسباست ابتدا الزم دانشي دانشي دانش

دانشي تبديل شوند.دريايیاندريايیاندريايیبه كاركنان دانشبگیرد و سپس

روش تحقيق-2
باتوجه. استشدهاستفادهايكتابخانهوتوصیفيرويكردازتحقیقدراين

گرفتهكاربهاموراجرايدركهدانشينوعودرياييكاركنانماهیتبه
اهدافبهرسیدنبرايتوصیفيتحقیقيهايروشازاستفادهشود،مي

شناخت ديگرسوياز. باشدميمناسب«دانشيكاركنانپرورش»
باوشودميحاصلبهتر ايكتابخانهبررسيطريقازدانشيهايمولفه
.استترمناسبكاربردي،عناصربانظريهارتباطوسازيمدل

هاتجزيه و تحليل داده-3
درياييهايوکارمحورهاي اصلي دانش در کسبمحورهاي اصلي دانش در کسبمحورهاي اصلي دانش در -2-1

اصلي هاي خود داراي محورهايهاي خود داراي محورهايهاي خود داراي به فراخور فعالیتيوكارهر كسبهر كسبهر 
شناسايي د، اما از طريق د، اما از طريق تواند بسیار گسترده باشد، امتواند بسیار گسترده باشد، امتواند بسیار گسترده باشگرچه اين محورها ميگرچه اين محورها مي. گرچه اين م. گرچه اين م. است

برخي از اين محورها و كسب دانش ويژه در زمینةبرخي از اين محورها و كسب دانش ويژه در زمینةبرخي از اين محورها و كسب دانش ويژه در زمیتوجه قرار دادن موردو 
توان به توان به توان مي، در آنها نهفته استدرياييي كه دانش اصليي كه دانش اصلييي يي يهامحور
زير تخصص، هاير زمینهدانشي ددانشي دي دانشي دانشدريايي دريايي دريايآوري دانش پرداخت. يك آوري دانش پرداخت. يك آوري دانش پرداخجمع

درياييوكارتجربه، علم و توانايي دارد كه دانش محوري او را در كسبتجربه، علم و توانايي دارد كه دانش محوري او را در كسبتجربه، علم و توانايي دارد كه دانش محوري او را در 
هد.دشكل مي

درياييمحورهاي اصلي دانش(: 3)جدول
دريانوردي شامل:

 ايمني بر روي كشتي
راهايمني در آب
امنیت و حفظ كشتي از تهديدات بیروني
دريايي حفاظت از محیط زيست

ونقل  و جايگاه آن در سطح جهان شامل:حمل
 میزان تقاضا
میزان عرضه
ونقل  هاي مختلف حملروش

:شاملهاي دانشي آنمؤلفهشدن و جهاني
انتظارات مشتريان
انتظارات كارفرمايان
انتظارات كاركنان
عرصه رقابت و شناسايي رقیبانعرصه رقابت و شناسايي رقیبانعرص
درياييونقلهاي مرتبط با حملسازمان

:ونقل شاملحملالمللي در زمینه هاي بینكنوانسیون
هاي دريانوردي كنوانسیون
دريايي هاي مربوط به كاركنوانسیون
درياييحقوقهايكنوانسیون
ونقلهاي سازمان ملل در زمینه حملكنوانسیون

دانشيدريايياندريايياندرياييو نقش رقابتي اندازچشم-2-2
روي بندر و پیشپیشپنماي رقابتيدورپنج نیرو در ايجاد پنج نیرو در ايجاد پنج نیرو 21در قرن 

( 1: )عبارتند ازكنند كهكنند كهكننآوردندگان خدمات بندري نقش بازي ميفراهم
( پتانسیل جايگزين ( پتانسیل جايگزين ( 9، )( تهديد رقباي جديد( تهديد رقباي جديد( 2)،موجودقابت بین رقباي ر

كاربران بندر و زني( قدرت چانه1)،جهاني ) استفاده از خدمات بنادر ديگر(
.عرضه خدمات بندرياندركاران زني دست( قدرت چانه9)

ـر ـر اگون اثـاگون اثــاگون اثـاگون اثگونـگونـگونهايـدازهـدازهانـانـانر ددرياييوكار وكار وككسباين نیروها بر تمامي
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، بهبود خدمات،دريايير وكاگذارند و الزاماتي براي توسعه كسبگذارند و الزاماتي براي توسعه كسبگذارند و الزاماتي براي توسعه مي
. برندگان و كنندگذاري و ساير اقدامات مديريتي ايجاد ميتصمیمات قیمت

چگونه در چگونه در چگونه دريايي دريايي دريايوكاربازندگان اين عرصه برحسب اينكه مديران كسببازندگان اين عرصه برحسب اينكه مديران كسببازندگان اين عرصه برحسب اينكه مديران 
،آورندبه دست ميراخودجايگاهدرياييوكارجهاني كسبجهاني كسبجهاني دورنماي رقابت

. كندظهور پیدا ميظهور پیدا ميظهور 
حلقه هستند كه دانشيدريايیاندريايیاندريايیاين ، وكار درياييوكار درياييوكار در كسبدر كسبدر در واقع، 

داشتن به خاطردانشي دانشي دانشدريايیاندريايیاندريايیعبارت ديگر، عبارت ديگر، دهند. به عبارت ديدهند. به عبارت ديدهند. به ميرقابت را تشكیل 
اساس و ،و توانايي انجام كارو توانايي انجام كارو محیطيمحیطيو شناخت محیطو شناخت محیطو شناخت رقابتيشمّ توانمندي و 

دهند. بنیاد رقابت را تشكیل ميبنیاد رقابت را تشكیل ميبنیاد رقابت را 

درياييروکادر کسبدر کسبدر بين رقباي موجودرقابت -2-3
نخستن نیرو از جمع پنج نیروي نخستن نیرو از جمع پنج نیروي بندري نخبندري نخبندري بندري و بینرقابت درون

در برخي بنادر در مورد محل بندر، نوع دورنماي رقابتي است.دهندةتشكیل
به فعالیت و ديگر عوامل هاي قادرخدمات، مقررات مربوط به تعداد شركت

در برخي ديگر رقابت بین رقبا شديد است و در برخي ديگر رقابت بین رقبا شديد است و اما در برخي ديگر رقابت بین رقبا شديد اما در برخي ديگر رقابت بین رقبا شديد . اما . اما . رقابتي وجود نداردرقابتي وجود نداردهیچگونه رقابتي وجود نهیچگونه رقابتي وجود نهیچگونه 
. شودكنندگان از مزايا منتهي ميگذاري منجر به محرومیت تأمیناغلب با تعرفه

كنند. ي وجود دارد كه شدت رقابت در حوزة بندر را تعیین ميعوامل متعدد ديگر
مهمترين عوامل رقابت بين رقباي موجود (: 4جدول )

دسترسي به بازار پسكرانهدسترسي به بازار پسكرانهدسترسي به بازار پس
توانايي ارائه خدمات به ترانسشیپ
ظرفیت و تقاضاي بندر در منطقه

توانايي ايجاد رقابت درون بندر
گذاريريسك سرمايه

توانايي جبران ضررها
توانايي كنترل عملیاتتوانايي كنترل عملیاتتوانايي 

وكارهاي رقابت درون كسبمحدوديت
تمايل دولت به اعطاي يارانه عملیات

توانايي جبران ضررها

يبندروکاردر کسبدر کسبدر تهديد رقباي جديد-2-4
دومین نیرو از يركنندگان جديد خدمات بندعرضهتسهیالت ياتسهیالت ياتسهیالت وجود

. در اين دهدرا تشكیل ميرا تشكیل ميرا دورنماي رقابت در بندر دهندةپنج نیروي شكل
به /ازروش توزيع بار كه مراكز بارگیري جديد در منطقهراستا، ايجاد 

. اهمیت اين تهديد با در ، ضرورت دارددهدپسكرانه يك كشور را تغییر ميپسكرانه يك كشور را تغییر ميپسكرانه يك كشور را 
باشد. به بندر ديگر متفاوت ميبه بندر ديگر متفاوت ميبه بندر دينظر گرفتن تعداد عوامل از  يك بندرنظر گرفتن تعداد عوامل از  يك بندرنظر گرفتن تعداد عوامل از  

ترين عوامل عبارتند از:مهم
رقبامهمترين عوامل مؤثر بر تفاوت تهديد(: 5جدول )

منابع مالي تسهیالت جديد بندر
الگوهاي جديد توزيعالگوهاي جديد توزيعالگوهاي جديد توزيع
هاي عملیاتيشرايط موافقت نامهشرايط موافقت نامهشرايط موافقت نامه

موانع طبیعيموانع طبیعيموانع طبیعي
اهمیت هزينه انتقالاهمیت هزينه انتقالاهمیت هزينه انتقال

مزاياي هزينه و وفاداري مشتري

هاي جهانيهايي براي جايگزينپتانسيل-2-5
هايي براي ت پتانسیلت پتانسیلدورنماي رقابت دورنماي رقابت دورنماي رقاب،دهندسومین نیروي تشكیل

. اين نیرو با آزاد شدن رقابت در تجارت . اين نیرو با آزاد شدن رقابت در تجارت . اين نیرو بباشدميجهانيهاي جايگزين
تأمین منابع و افزايش روز افزون اهمیت تأمین منابع و افزايش روز افزون اهمیت تر شدن تأمین منابتر شدن تأمین منابتر شدن جهاني، جهاني

، هاي لجستیكي جهانگرايي به عنوان يك عامل مهم در رنجیرهتخصص
شود.محسوب مي

جهانييهاجايگزينبرايپتانسيلهاييعوامل(: 6جدول )
شوندجا ميساير منابع جهاني براي محصوالتي كه از طريق بندر جابه

و وادراتجايگزيني محصوالت براي صادرات 
هاي انتقال براي جايگزينيتأثیر هزينه

پذيري تقاضا در صادرات و وارداتانعطاف
هاي بندر در قیمت كل تحويل كاالهاي بندر در قیمت كل تحويل كاالهاي بندر در قیمت كل تحويل اهمیت هزينه

درياييدرياييوکارهايوکارهايکسبکسبرقابتيرقابتيمدلمدل(: (: 11))شكلشكل



يى
دريا

ل 
و نق

ل 
حم

ت 
صنع

مدل پرورش درياييان دانشي براي پاسخگويي به نيازهاي امروزي فعاليت هاي دريامحور/ علي مرادي

56

يى
دريا

ل 
و نق

ل 
حم

ت 
صنع

مدل پرورش درياييان دانشي براي پاسخگويي به نيازهاي امروزي فعاليت هاي دريامحور/ علي مرادي

56

يزني کاربران بندرچانهقدرت -2-6
هاي نظارت بر مديريت بندر توسط شركتزني وقدرت چانه

از جمله ،كشتي و مسئوالن در سطوح مختلفكشتي و مسئوالن در سطوح مختلفونقل، مالكان كشتي و مسئونقل، مالكان كشتي و مسئونقل، مالكان حمل
دهند. انداز رقابتي بندر را شكل ميهاي مهمي است كه چشمشاخص

زني کاربران بندر مرتبط با قدرت چانهعوامل(: 7جدول )
تمركز قدرت كاربر بندر

تأثیر تغییر در روابط تجاري
كنندگان با ارزش افزوده قابل توجهحضور اجاره

اهمیت بندر در اقتصاد
توانايي ارائه خدمات بندر در جايي ديگر

گذاري كاربران بندر در زمینه تسهیالتسرمايه

کنندگان خدماتزني عرضهقدرت چانه-2-7
زني آن زمینه چانهكنندگان در هايي را كه عرضه0( زمینه0( زمینه0جدول )

زني در تحلیل موارد مربوطه هاي چانهدهد. توجه به حوزهنشان ميكنند،مي
كند. كند. كعرصه فعالیت بندر نقش مهمي بازي ميدر

کنندگانزني عرضههاي چانه(: زمينه8جدول )
كنندگان خدماتهاي عرضهتجربه و توانمندي

گذاري مالي براي تأمین تسهیالتمشاركت در سرمايه
نقاط گلوگاه در بندر

هارفته ناشي از توقف فعالیتتوانايي جبران زمان از دست
كنندگان خدمات و كاربران بندركنندگان خدمات و كاربران بندركنندگان خدمات و روابط متقابل بین عرضه

نامه قرارداديحقوق و وظايف مندرج در موافقت

بنادر وکارهاي تهديد در کسبهاي تهديد در کسبهاي تهديد در شاخص-2-8
( 5اند كه در جدول )بنادر شناسايي شدهوكارچهار شاخص تهديد در كسبچهار شاخص تهديد در كسبچهار شاخص تهديد در 
گیرند و هاي رقابتي مد نظر قرار ميها در فعالیتارائه شده است. اين شاخص

شود. هاي مناسب اتخاذ ميشده استراتژيبراساس تهديدات شناسايي

درياييان دانشيتأثيرات کليدي -2-9
عملكرد دريايیان دانشي تأثیرات كلیدي مختلفي به اين شرح دارند: 

دريايیان دريايیان كنند. به عبارت ديگر، دريايیكنند. به عبارت ديگر، دريايیكنند. به عبارت ديگر، وكار ايجاد ميده در كسبالعا( نتايج فوق1)
خلق روابط بیشتر ،، هدايت كیفیت، هدايت كیفیت، هدايت از طريق كسب باالترين بازدهيدانشي دانشي دانش

خدمات وكار، توسعه محصوالت و از كسباز كسباز ي، توزيع كاال در خارج با مشتر
ـان ـان نفعـنفعـنفعـراي ذيـراي ذياد ارزش بـاد ارزش بــاد ارزش بـاد ارزش به ايجـه ايجــه ايجـه ايجوكار بـوكار بـوكار براي كسبراي كسبـراي ـراي رت بـرت بــرت بـرت بكسب شهـكسب شهـ، كسب شه، كسب شه، ـديدـديدجـجـج

در راستاي كسب طور پیوسته ان دانشي بهان دانشي بهدريايیان دانشدريايیان دانشدريايی( 2وكار مي پردازند، )وكار مي پردازند، )وكار مكسب

، فرآيندها و محصوالتكنند افرادكنند. سعي ميكنند. سعي ميكننبهبود و پیشرفت تالش مي
به دلیل اينكه از دانش دريايیان دانشيدريايیان دانشيدريايی( 9و )بهبود بخشندطور پیوستهطور پیوستهطور پیوسترا به

اطرافیان خود توانند تأثیر مثبت برتوانند تأثیر مثبت برتوانند تأثیر مثبت توانايي بااليي برخوردارند و ميو
كنند و بیشتر كاركنان مستعد ديگر را به سمت خود جذب ميافراد بگذارند.بگذارند.بگذارن

وكار كسبهر جايدر ان دانشي ان دانشي ريايیان دانشريايیان دانشريايیعالقمند هستند با آنها كار كنند. دعالقمند هستند با آنها كار كنند. دعالقمند هستند با آنها كار كنن
در يك نقش بعداز استعداد الزم براي برتر بودن زيراتوانند موفق باشند. توانند موفق باشند. توانند موفق باشنمي

ها و ، فرهنگتوانند در شرايط جغرافیايي متفاوترا دارند و مينقش ديگر
آنها بسیار قوي و .موفق شوندغیر آن، هاي رهبري مختلف وسبك

با ـيـيدانشـدانشـدانشدريايیاندريايیاندريايینه ـوـوچگـچگـچگدهد كه ـان ميـان مي( نشـ( نشـ( نش2شكل )ـد. ـد. باشنـباشنـباشنمنعطف مي
وکار بنادردر کسبهاي مختلفهاي مختلفهاي (: شاخص(: شاخص(: 9)جدول 

کنندگان خدمات بندري: زني عرضههاي قدرت چانهشاخص
 دهند.كنندگان خدمات به بندر انتقال ميهاي منحصر به فردي كه عرضهتجربه و قابلیتتجربه و قابلیتتجربه و
هاي ماليكنندگان خدمات در فعالیتگستره يا محدوده مشاركت عرضه
كندوجود موانعي كه كاهش يا توقف عملیات را در بندر آسان مي
كنندگان خدمات در برابر مديريت بندر براي جبران مدت از كار افتادگيكنندگان خدمات در برابر مديريت بندر براي جبران مدت از كار افتادگيكنندگان خدمات در برابر مديريت بندر براي جبران مدت از توانايي عرضه
كنندگان خدمات و كاربران بندرروابط دروني بین عرضه
هاي به عمل آمده در زمینه يافته در امور رهن و ساير توافقحقوق قانوني تخصیص

استفاده از امكانات
هاي قدرت چانه زني کاربران بندر:  شاخص  شاخص  
 و كنترل آنمیزان سهم كاربران بندر )به در صد( از سهم عظیم ترافیك در بندر
هاي بین كاربران بندر كه منجر به حضور تنظیم مجدد فعالیت و همكاري

شود.اندركاران توانمند ميدست
كنندگان با ارزش افزوده باالتر كه بندر مايل است آنها را حفظ كند.حضور اجاره
 اهمیت بندر براي اقتصاد محلي
تكنندگان خدماهزينه انتفال به ساير بنادر يا عرضه
هاي تهديد رقباي بندر:  شاخص  شاخص  
كنند.افزايش نقدينگي در بنادر كه با افزايش هزينه ورود موانعي را ايجاد مي
ونقلي در استفاده از هاي حملاي و توانايي شركتتغییر در الگوي توزيع منطقه

مراكز بارگیري به جاي خدمات مستقیم
هاي نامههاي مربوط به اجاره تسهیالت و ساير موافقتهاي مربوط به اجاره تسهیالت و ساير موافقتهاي مربوط به اجاره مفاد موجود در توافق

شوند و موانع كنندگان خدمات در برابر رقباي جديد كه وارد بندر ميمحافظت از عرضه
طبیعي پیش رو

هاي انتقال به استفاده از ساير بنادر يا ساير اهمیت يا قابل توجه بودن هزينه
كنندگان خدمات درون بندرعرضه

و وفاداري مشتري در زمینه هزينهكنندگان فعلي خدمات مزاياي عرضه
هاي شدت رقابت در بندر:شاخص

موازنه عرضه و تقاضا براي خدمات بندر و تسهیالت يا امكانات در ناحیه
كنندگان خدمات اي در بندر براي ايجاد رقابت بین عرضهتوانايي ارائه عملیات زنجیره
وكار موجودخطرات كنوني حفظ كسب
ها ر و زيانتوانايي براي جذب ضر
تعداد بنادر رقیب قادر به دسترسي اقتصادي به بازارهاي درون خشكي مشابه
هاي ترخیص كاالتوانايي كنترل كارآيي خدمات بندر، خصوصا روش

برداري بندرها در مورد تعداد رقبا و يا ضوابط مربوط به بهرهقوانین و مقررات و خط مشي

تعامل محيط رقابتي و درياييان دانشي(: 2)شكل

محیط رقابتيويژگیهاي 

رقابت بین رقباي موجود
تهديد رقباي جديد
پتانسیل جايگزين جهاني
 زني كاربران بندرقدرت چانه
 قدرت چانه زني دست اندر كاران عرضه

خدمات بندري

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

مي پردازند

ريايیان دانشيويژگیهاي د

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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رقابتيهاي محیط توانند با ويژگيهاي منحصر به فرد خود ميويژگي
نیروهاي رقابتي و بین بنادر نقش ايفا كنند. بین بنادر نقش ايفا كنند. بین بنادر نقش ايفا كنعامل برقرار كنند و در رقابت عامل برقرار كنند و در رقابت تعامل برقرار كنند و در رقابتعامل برقرار كنند و در رقابت

كنند در عرصه رقابت، نقش مكمل را بازي ميدر عرصه رقابت، نقش مكمل را بازي ميدر عرصه رقابت، نقش مكمل را دريايیان دانشيدريايیان دانشيدريايیهايويژگي
كنند.آماده ميبندر را براي رويارويي با رقیبان خود،و 

انساني هايسرمايههاي جنبه-2-11
افزاري تشكیل شده افزاري تشكیل شده افزاري تشكیل افزاري و سختهاي انساني از دو جنبه نرمسرمايه
جايگاهودهدهاي سخت و نرم و عوامل آن را نشان ميهاي سخت و نرم و عوامل آن را نشان ميهاي سخت و نرم و عوامل آن 9( جنبه9( جنبه9است. شكل )است. شكل )است. شكل 

كند. هاي انساني مشخص ميهاي سرمايههاي سرمايههاي جنبهي را در عرضهي را در عرضهدانشي را دانشي را دانشدريايیاندريايیاندريايی

سرمايه انسانيهاي سختجنبه-2-11-1
بر وجوه كمّي، محاسباتي و تجاري به هاي انسانيسرمايهسخت جنبه

كند و با فلسفه اي عقاليي همانند ساير عوامل اقتصادي تاكید ميشیوه
بايد به بايد به بايد كاركنانكهكندسازگار است و تاكید مي، وكارمبتني بر كسبمبتني بر كسبمبتني بر 

. فلسفه شودمزيت رقابتي خلق وارزش افزودهكه شوندمديريت ايگونه
توان با داند كه ميداند كه ميداند اي انساني مي، كاركنان را سرمايهوكارمبتني بر كسبمبتني بر كسبمبتني بر 

به آن دست يافت. آموزش و توسعه 

سرمايه انساني هاي نرمجنبه-2-12-2
مكتب روابط انساني، تاكید بر ارتباطات، ماننداز مفاهیمياين جنبه،

در باره ،(2221)9انگیزش و رهبري نشات و ريشه گرفته است. استري
هاي با ارزش رفتار كرد بايد با كاركنان مثل داراييگويد:ميهاي نرم جنبه

هاي آنها را موجب و منبع مزيت رقابتي و تعهد، سازگاري و مهارت
هاي انساني را به عنوان هاي انساني را به عنوان هاي انسانمهمترين موضوع كه سرمايهدانست.وكاركسب

افزاري است. به عبارت ديگر، افزاري است. به عبارت ديگر، افزاري است. به عبارت ديجنبه نرمكند،تعیین ميعوامل اصلي رقابت
ر ددانشيـانـانريايیـريايیـريايیدـه است. جايگاهـه است. جايگاهافزاري نهفتـافزاري نهفتـافزاري نهفتـي در جبنه نرمـي در جبنه نرمزيت رقابتـزيت رقابتــزيت رقابتـزيت رقابتمـمـم

                                                                                         
3. Estry

،افزاريزيرا اساسا اين نیروها با جوانب نرمآن نهفته استافزاري جنبه نرم
به دست نگرش به مديريت منابع انساني بر نگرش به مديريت منابع انساني بر نگرش به مديريت منابع انساني اين جنبه وكنند.فعالیت مي

آوردن تعهد )قلب و فكر( كاركنان از طريق مشاركت دادن آنها، ارتباطات و 
يعني پذيرش يعني پذيرش مندي دو جانبه يعني مندي دو جانبه يعني مندي دو جانبه كند. بهرهكید ميهاي مناسب تاديگر روش

توان هم منافع مديران و هم منافع كاركنان را تامین مياينكه در يك زماناينكه در يك زماناين
.كانون توجه بوده استكانون توجه بوده استگرا كانون توجه گرا كانون توجه گرا به عنوان نگرشي تساوي،كرد

ـابتي ـابتي زيت رقـزيت رقــزيت رقـزيت رقمـمـو مو مو ـيـيدانشـدانشـدانشـانـاندرياييـدرياييـدريايي-2-12
درياييوکارکسبدر

دانشيدريايیاندريايیاندريايیاست. است. اسبسیار مهم،دانشيدريايیاندريايیاندريايیچگونگي مديريت 
مديريت دقیق به عنوان منابع ارزشمندي در نظر گرفته شوند كه بهبه عنوان منابع ارزشمندي در نظر گرفته شوند كه بهبه عنوان منابع ارزشمندي در نظر بايد

غیر از مديريت ديگر كاركنان صورت نیاز دارند. اما مديريت آنها به روشي 
شش مفهوم كلیدي به شش مفهوم كلیدي به شش مفهوم كلیدي ،پذيرد. براي مديريت اثربحش كاركنان با ارزشمي

ريايیانريايیانريايیدبراي اينكه.( توسعه فرهنگ مناسب( توسعه فرهنگ مناسب( 1):يابدت مياين شرح ضرور
بايد اختیار الزم  و مناسب ،داشته باشندداشته باشندداشته ييو انگیزه باالباشند مولد دانشي

در پرداخت تاوكاردرست در كسبدرست در كسبدرست در به ايجاد فرهنگ. بايدبه آنها  داده شود
مناسب باشد. معنادار بودن و مناسب باشد. معنادار بودن و منشوند هايي كه توسط آنها خلق ميبرابر ارزش

است. زيرادانشيدريايیاندريايیاندريايیهاي مديريتها از روشفعالیتشتندادبازخور
وكار ايجاد رزشي كه براي كسبرزشي كه براي كسبرزشادلیلبه به خواند مطمئن شوند بخواند مطمئن شوند بخواند مطمئن شوند اين افراد مي

، مناسبآورند و  پاداششهرت به دست ميند وند ونشوميشناخته شناخته شناخت،كنندمي
اجازه دانشيدريايیاندريايیانه دريايیه دريايیكه به كه به اي كه باي كه باي ( اتخاذ شیوة مديريتي2كنند، )كنند، )كنندريافت مي

مديران بايد بدانند كه سه . ارزش بپردازنددهد رشد يابند و به تولید دهد رشد يابند و به تولید دهد رشد مي
ضروري است: دانشيريايیانريايیانريايیبراي مديريت دبراي مديريت دبه اين شرح براي مديريبه اين شرح براي مديريبه اين شرح عامل اساسي

هاي واضح در مورد استراتژي و تنايج ضروري فراهم كردن راهنمايي-الف
برقراري برقراري ب-و جدانشيدريايیاندريايیاندريايیبه تفويض اختیارتفويض اختیارت-، بدانشيدريايیاندريايیاندريايیبراي
، فراهم كردن مسیري براي توسعه و بازخورد( 9، )دانشدريايیاندريايیاندريايیـاط باـاط باارتبـارتبـارتب

منابع انساني 
كسب و كار  دريايي  )بنادر(

افزاريجنبه سخت
ساختار فیزيكي
 كاريوساختار كسبساختار كسبساختار
ايمنابع سرمايه

افزاري جنبه نرم
روابط انساني
انگیزه
سازي توانمند
كاريوفرهنگ كسب
توانايي
اخالق و معنويت
كاريوارتباطات كسب افزاري دريايیان دانشي با جنبه نرم  

طور كند و بهاثر متقابل ايجاد مي
مستقیم بر مزيت رقابتي بنادر اثر 

دريايیان دانشي

مزيت رقابتي 
وکار درياييکسب

)بنادر( 

هاي دريامحورسازي فعاليترقابتي(: نقش کارکنان در 3شكل )
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تواند با ايجادمربي ميبه عنوان يك به عنوان يك به عنوان مدير بايد بداند كه مدير بايد بداند كه به اين معنا كه مدير بايد بداند به اين معنا كه مدير بايد بداند به اين معنا كه 
دريايیان دانشي، گروهي دريايیان دانشي، گروهي دريايیان دانشي، درتشويق و دادن اطمینان و احساس مفید بودن 

مدير در هاي يكترين نقشمهماز افراد با استعداد را تربیت كند. يكي از از افراد با استعداد را تربیت كند. يكي از از افراد با استعداد را تربیت كند. 
وش ر. هاي رشد و توسعه استو ايجاد فرصتجستجو دانشي دانشي دانشدريايیاندريايیاندريايیرشد 

برخي از . اد ـ شاگردي استاد ـ شاگردي استرابطه استاد ـ رابطه استاد ـ رابطه است، ايجاد دانشيدريايیاندريايیاندريايیديگر مديريت
دانشي دانشي دانشدريايیاندريايیاندريايیاند: بهاند: بهاند: بتواند ايفا كند به اين شرحتواند ايفا كند به اين شرحتواند ايفا كهايي كه استاد مينقش

وكار،هاي خاص رهبري و كسبهاي خاص رهبري و كسبهاي خاص رهبري كند تا از طريق يادگیري شیوهكند تا از طريق يادگیري شیوهككمك مي
كند تا راه خود را با توجه به فرهنگ و كند تا راه خود را با توجه به فرهنگ و كن، به آنها كمك ميرشد و توسعه يابند

و اعتبار كسب كنند، به عنوان مربي و مشاور و اعتبار كسب كنند، به عنوان مربي و مشاور و اعتبار كسب بیابند وكارهاي كسبهاي كسبهاي سیاستسیاستس
( 1كنند، )عمل ميعمل ميعهاي جديد كنند، به مثابة ابزاري براي نشر ايدهعمل مي

الزم ، به اين معنا كه دانشيدريايیاندريايیاندريايیفراهم كردن چالش مورد نیاز براي فراهم كردن چالش مورد نیاز براي فراهم كردن چالش مورد نیاز ب
ند. يعني آنها سازدانشي فراهم دانشي فراهم دانشدريايیاندريايیاني دريايیي دريايیي است مديران چالش هايي را برا

انگیز قرار گیرند. بدون داشتن چالش هاي چالشبايد در مشاغل و محیط
ضروري است كه آنها به شوند. كننده مي، دردساز و خستهكاركنان با ارزش

لزوم ايجاد چالش بپردازند. ركاوحل مسائل و مشكالت بزرگ و مهم كسب
نیز وكاربلكه براي كسببلكه براي كسببلكه براي براي آنها فقط به خاطر شخصیت آنها نیست،براي آنها فقط به خاطر شخصیت آنها نیست،براي آنه

( 9شود، )محسوب مي"برد-برد"مزايايي دارد و يك موفقیت 
ارتباط دانشيدريايیاندريايیاندريايیمديران با، يعني ضروري است كه پذيريانعطاف

را براي آنها اختصاص دهند كه اين كار به شناخت زمانيبرقرار كنند و برقرار كنند و برقرار كنند 
نسبت به موفقیت آنهاآنهاآنشود تاشود و باعث ميشود و باعث ميشود و بیشتر شخصیت منجر مي
، اين شناخت در ايجاد انگیزه در آنها موثر استخود شناخت حاصل كنند وخود شناخت حاصل كنند وخود شناخت حاصل كنند 

مديران . دريامحوروكاربه ماندن در كسببه ماندن در كسببه ماندن در دانشي دانشي دانشدريايیاندريايیاندريايی( تشويق( تشويق( 1)
اند. مديران بايد به اند. مديران بايد به اند. مديران بايد ن، نگرا، نگرا، ارزش  كاركنان با   كاركنان با   وكارنسبت به ترک كسبنسبت به ترک كسبنسبت به ترک 

نسبت به و آگاهي باشندآگاهي باشندآگاهي ، اينگونه افرادوكارناراحتي و ترک كسبناراحتي و ترک كسبناراحتي و ترک عوامل 
توسطوكارتوانند از ترک كسبتوانند از ترک كسبتوانند از ترک برخي از اقداماتي كه مي. رفع آن اقدام كنند

بايد اطمینان حاصل ـالفاند: به اين شرحجلوگیري كننددانشي دانشي دانشدريايیاندريايیاندريايی
نیزو به جوانب ديگرنیستندتنها يك كارمند فعالتنها يك كارمند فعالتنها يك دانشيدريايیاندريايیاندريايیشود كهشود كهشود 

و وكاراعضاي كسباعضاي كسباعضاي برايدريايیان دانشيدريايیان دانشيدريايیهمیتاـ ب، پرداخته شود
دانشي و شناخت دانشي و شناخت دانشدريايیاندريايیاندريايیبرقراري ارتباط زياد با ـ يادآوري شود، جيادآوري شود، جمديران يادآوري شود، مديران يادآوري شود، مديران 

شناخت چگونگي ايجاد ارزش ـدآنها، انگیز بیروني و دروني عوامل چالش
          ، و تقدير و حمايت از آنها و برآوردن نیازهايشاندانشي دانشي دانشدريايیاندريايیانیدريايییدريايیتوسطیتوسطیتوسط

در میان تمام اعضاي در میان تمام اعضاي در م«دانشيدريايیاندريايیاندريايین شناسايي و شهرت پیدا كردـ ه
كردن بندا و و ـ تالش براي پايا و و ـ تالش براي پايو ارائه پاداش متناسب به آنها و و ـ و ارائه پاداش متناسب به آنها و و ـ و ارائه پاداش متناسب به آنهوكاركسب

نگهداشتن آنها در يك بخش.نه براينه براينه ،كاروآنها به كسب

ان دانشيان دانشيدرياييان داندرياييان داندرياييهاي تربيت استراتژي-2-13
( 12)جدولدرمندرجهاياستراتژيان دانشي ان دانشي دريايیان دانشدريايیان دانشدريايیبراي تربیت

هاي دريايي با اجراي آنها در فرآيند وكارمديران كسبمديران كسبمديران . شودپیشنهاد مي
هاي وكاركه قلب تپنده كسبكه قلب تپنده كسبي را كه قلب تپنده ي را كه قلب تپنده مناسبي را مناسبي را مناسبان دانشي ان دانشي دريايیان دانشدريايیان دانشدريايیتوانند ميامور 

باشند، تربیت كنند.باشند، تربیت كنند.باشند، دريامحور مي

ان دانشيان دانشيدرياييان دانشدرياييان دانشدريايياستراتژي تقويت انگيزة -2-14
در ان دانشي ان دانشي دريايیان دانشدريايیان دانشدريايیترين مواردي كه موجب پرورش و توسعه ترين مواردي كه موجب پرورش و توسعه ترين مواردي كه موجب پرورش و توساز مهم

. اين ايجاد، حفظ و ارتقاي انگیزه آنهاست.شود،هاي دريايي ميوكاركسب
بهبود فرهنگ ،هاي درياييهاي درياييهاي وكاردر كسبدر كسبدر گذاري بیشتر سرمايهامر زمینةامر زمینةامر زمین

دريايیان دانشي ة انگیرمناسب براي تقويتبستر ايجاد دريايي و وكاركسب
هاي دريايي در قبالوكاروظايف اصلي مديران كسبوظايف اصلي مديران كسبوظايف اصلي مديران .كندفراهم ميرا 

ارائه شده است. ( 11جدول )در دريايیان دانشي
(: وظايف اصلي مديران در قبال درياييان دانشي(: وظايف اصلي مديران در قبال درياييان دانشي(: وظايف اصلي مديران در قبال درياييان 11جدول )

آنهاهايتوانمنديواستعدادهابهدادنبها
آنهااستعدادهايپروشبرايمناسبغیرفیزيكيوفیزيكيفضايكردنفراهم
هاگیريتصمیمدردانشيدريايیانازخواهيمشاركت
آنهاپیشرفتبرايمناسبهايفرصتايجاد
استانگیزانندهشدتبهكهپاداشينظاماستقرار
محولهوظايفانجامدرعملاستقاللوآزاديدادن
آنهاتوسطشدهكسبهايموفقیتازموقع،بهتشكروتقدير
آنهاسازمانيپستارتقايوشغليمسیرترسیم

سازيرقابتيدرياييان دانشي و -2-15
درياييوکارکسب

درياييوكاركسبسازيرقابتيرددانشيدريايیانازگیريبهرهبراي
درافراداينهايويژگيوخصوصیاتوبندردررقابتيعواملبايد ،در بنادر

. دهدمينشانراعواملاينتركیبيمدل( 1)شكلگرفته شود. نظر

گيري نتيجه-4
موجب گذارد و اثر ميدريايي وكارهاي كسبهاي كسبهاي شدن بر فعالیتجهاني

منابع انساني را به شود كه شود كه شود ميي خاص ي خاص ي پیدايش طبقه يا افرادي با توانمند
هر شوند.اي كه كاركنان دانشي نامیده ميآورند، طبقهآورند، طبقهآورنميحركت در

و دانشي نیاز به كاركنان توانمنددائما متحول دنیايوكاري در اين كسب
دانشي دانشي دانشـانـاندريايیـدريايیـدريايیاز اين قاعده مستثني نیست. وكار دريامحور نیز كسبدارد.

درياييان دانشيهاي تربيت (: استراتژي11جدول )
استراتژي پيوند يادگيري با کاراستراتژي يادگيري به عنوان مسئوليت مشتركاستراتژي تمرکز بر يادگيري به جاي آموزش

وكارهاي مبتني بر دانش، سازماندهي هدف اصلي در كسب
هاي آموزشي نیست، بلكه هدف پشتیباني و تسهیل دوره

واحدهاي منابع انساني باشد. وكار ميجريان دانش در كسب
دهند، وكارها، نه تنها يادگیري رسمي را توسعه ميكسب

بلكه در جهت تقويت يادگیري غیررسمي و حتي يادگیري 
كنند. اين واحدها نه تنها بر يادگیري ضمني نیز تالش مي

فردي تمركز دارند بلكه هدف آنها تسهیل يادگیري گروهي 
هست.وكار نیزو جمعي و يادگیري كل كسب

مسئولیت دريايیان دانشي در خصوص يادگیري و آموزش دو 
جنبه دارد. از يك سو، دريايیان دانشي مسئول مديريت 
فرآيندهاي يادگیري خود هستند و بايد فرآيندهاي يادگیري و 
كاري را دو عنصر الينفك تلقي كنند و خود را نیز به عنوان 

و از سوي كسي كه دائماً در حال يادگیري است، فرض كند
باشند. ديگر، مسئول يادگیري همكاران خويش نیز مي

دريايیان دانشي هر روز بیش از روز قبل در فرايندهاي كاري 
كنند.رسمي و غیررسمي به عنوان مربي، عمل مي

براي دريايیان دانشي فرآيندهاي يادگیري و كار باهم تنیده 
انشي به عنوان اند. در اين فرآيند، يادگیري براي كاركنان دشده

كار روزمره است يعني ار آنها به عنوان منبعي براي يادگیري تلقي 
شود. به عبارت ديگر، دريايیان دانشي، هم يادگیرنده كار و هم مي

شوند.كارمند ياددهنده محسوب مي
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كنند. ، فراهم ميمحوردرياهاي امروزي وكاراين مهم را براي كسباين مهم را براي كسباين مهم را براي 
الزم به دادن انگیزهو درياييدرياييدريايي هاوكاردر كسبدر كسبدر دانشي دانشي دانشدريايیاندريايیاندريايیشناسايي شناسايي شناساي
رقابتي و رقابتي و رقابتي هاي، شناخت مزيتهاي موجودظرفیترهاسازي موجبآنها 

دريايي دريايي دريايوكارشهرت و اعتبار كسبشهرت و اعتبار كسبشهرت و اعتبار شود وميدرياييوكاردر كسبدر كسبدر موفقیت 
با توجه به .دگذاراثر  مثبت مي،وكاركاركنان كسبكاركنان كسبه كاركنان ه كاركنان ند و بر همه ند و بر همه بند و بر همبند و بر همبميرا باال

به به وجه بوجه بو توجه و توجه شناسايي و تشناسايي و تشناسايي ،موجود در ايران و وجود نیروهاي كارآمدظرفیت 
تواند ، مييرانهاي درياييوكارو مديريت آنها در كسبو مديريت آنها در كسبو مديريت آنها در دانشيدريايیاندريايیاندريايی

روزطوردانش بهـد.ـد.تضمین كنـتضمین كنـتضمین كنـاني،ـاني،اس جهـاس جهــاس جهـاس جهدر اين حوزه را در مقیـدر اين حوزه را در مقیـدر اين حوزه را در مقیرقابت 

اجتماعيوفرهنگي،سیاسي،اقتصاديرشداصليمنبعن عنوابهافزونيافزونيافزون
اصليبه هدفبه هدفبه دانشو توزيعتولیدروايناز.شودميگرفتهنظردر

محوردانششهرهايراستااينتبديل شد و درتبديل شد و درتبديل شد و هاحكومتوموسسات
هايوكاركسبونخبگانبرايرافضاهايييافتند، اين شهرهاظهور

كیفیتيارتقاشهري وشهري وشهري توسعه منظوربهشهرهاكردند. فراهمپیشرفته
استراتژيكريزيبه برنامهبه برنامهبه خود،آرمانيآيندهدستیابي بهوزندگي شهري

تحقق و ايجاد سومهزارهشهرها درندازاچشمزمینه روي آوردند. ايندر
جديدهايروشبهتوجهلزوماخیر،هايسالمحور شد. درمحور شد. درمحور شد. داناييداناييدانايشهرهاي

مناعت طبع
بلند پروازي
با ديگرانمهارت ارتباطي
بندي به اخالقیاتپاي
كنندگان ارزشخلق
پذيري انعطاف
 صمیمیت
كوشي سخت
هدفمند بودن
مصصم در تصمیم گیري

درياييان دانشي 
العاده  در كسب و كار نتايج فوق

كنندايجاد مي
براي كسب بهبود و طور پیوسته به

كنندپیشرفت تالش مي
دارندتأثیر مثبت در  اطرافیان خود
 توانند وكار ميجاي كسبجاي كسبجاي در هر

موفق باشند

توسعه فرهنگ مناسب  (1
  اتخاذ يك شیوه مديريتي كه به (2

اجازه بدهد تا «دريايیان دانشي» 
رشد يابند و به تولید ارزش بپردازند

فراهم كردن مسیري براي توسعه و (9
بازخورد

ي انیاز برنیاز برفراهم كردن چالش مورد نیاز بفراهم كردن چالش مورد نیاز بفراهم كردن چالش مورد (1
«دريايیان دانشي» 

امكان انعطاف پذيري(9
به ماندن «دريايیان دانشي»تشويق(1

در كسب و كاردر كسب و كاردر 

رقابت بین رقباي موجود
 تهديد رقباي جديد
 جهاني پتانسیل جايگزين
زني كاربران بندر قدرت چانه
اندركاران زني دستقدرت چانه

عرضه خدمات بندري

سرآمدي در 
رقابت بین 

كارهاي وكسب
دريايي 
)بنادر(

اجزاي کليدي

ويژگي ها

مديريت

خصوصيا
ت   عوامل 

رقابتي 
كسب و كار 

(وكار دريايي )بنادرهاي تهديد كسبشاخص
كنندگان زني عرضههاي قدرت چانهشاخص

خدمات  بندري
هاي تهديد رقباي  بندرشاخصشاخصشاخ
زني كاربران بندرهاي قدرت چانهشاخص
هاي شدت رقابت در بندرشاخص

كار وهاي تهديد كسبشاخص
دريايي )بنادر(

دور نماي رقابتي بنادر

            تاثیر
دريايیان 

دانشي
برعوامل 

رقابتي  و  
برعكس

گيري از درياييان دانشيرقابتي بنادر با بهره(: مدل4شكل )
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تأسیستازههايشركتحجمافزايشودانش بنیانكارهايوكسب
تشكیل اينبهكمكبرايمناسبهايسیاستاتخاذ محور،محور،مدانش

شدهتبديلحوزهايندرهادولتاصليهايدغدغهازيكيبههاشركت
ازلزوم تدوين مجموعة كامليلزوم تدوين مجموعة كامليلزوم تدوين مجموعة ها،شركتايناهمیتفزايشاست. ااست. ااس

كردهآشكارآنهارشدوگیريشكلبهكمكبرايراحمايتيهايسیاست
در توسعه ودر توسعه ودر بنیاندانشيهاوكاركسبتوسعهاهمیتبهتوجهت. بات. بااست. است. اس

توسعهوگیريشكلشكلشكبرموثرعواملوراهبردهاشناساييزايي، لزومزايي، لزومزايي، اشتغال
را چند برابر كرده است. هاوكاراين كسباين كسباين 
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Abstract:

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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