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موفقيت در رهبري به توانايي ما در برقـراري ارتبـاط و     
هماهنگ ساختن تالش جمعـي كاركنـان بـه منظـور            
. دستيابي به هدفي مشترك يا مورد توافق، بستگي دارد  

ــبران موفــــق    رهــ
دريافتند كه اين امـر     

وري از    از طريق بهره 
هـا و ترغيـب      توانايي

تمايالت افرادي كـه    
 . گردد نمايند، به بهترين شكل ميسر مي رهبري مي

خـواه در   (اگر قصد داريد رهبر يا مديري كارآمد باشـيد    
هـاي   ، شايد بهتر باشد استراتژي)شغلتان و يا اجتماعتان

كليدي رهبري در سيستم در دسترسـشان باشـد ايـن            
ها پايه و بنيان مديريت كارآمد، رهبري موفق    استراتژي

 .دهند و گروهي موثر را تشكيل مي
از كاركناني كه تحت رهبري شما هستند بهترين     

معمـوال  .  را انتظار داشته باشيد
  كاركنان براساس سطح توقـع   

. يابنـد   ترقي نموده يا تنزل مي
ها را آن گونه كـه      بنابراين آن

بايد باشند در نظر بگيريد، نـه    
 !  آن چه هستند 

ــال        نيازهــاي ديگــران را كام
هر يك از افـراد   .  بررسي كنيد

تيم شما، فـردي جداگانـه بـا       
ها، نيازهـا و      ها، ضعف   توانايي

وقـت  .  روياهاي خاص اسـت   
هـا كـردن،      صرف شناخت آن 

هـا بـه      رهبري و هـدايت آن     
ــه را       ــت دوجانب ســوي موفقي

 . سازد تر مي آسان
معيارهــاي بزرگــي را جهــت      

. تفويض مقام در نظر بگيريـد    
ــاني   ــبران زم ــج       ره كــه نتاي
پذيرنــد و يــا     متوســط را مــي  

گيرند، با شكـست     معيارهاي بزرگ را در نظر نمي
اتـان    از به رقابـت كـشيدن تيـم      .  شوند مواجه مي

نترسيد تـا اهـداف قابـل دسـتيابي و معيارهـاي            
چرا مايل  .  برتري را به اجرا درآورده و موفق شويد

نيستيم اين كار را در نقش رهـبر انجـام دهيـم؟          
گيري و با الگو و سرمـشق      تر مي وقتي كه سخت

پردازي، كاركنان تو را حـيرت   بودن به رهبري مي
  .كنند زده مي

محيطي بسازيد كـه شكـست در آن بـه معنـاي            
اشتباه كـردن بخـش طبيعـي از         .  مصيبت نيست 

زندگي است و ريسك كـردن گـاهي باعـث دور         
اتان حس كند كـه    اگر تيم.  شود شدن از هدف مي

هر چند، بايد صادق باشيد و تصديق كنيد   . باشيد
كه كاركنان هميشه مثل هم نيـستند و هميـشه     

هـا    معيارهايشان شبيه معيارهايي كه شما بـا آن    

حال كـه چنيـن اسـت،       .  ايد، نيست  زندگي كرده
اجازه دهيد آن ها راه خودشان را برونـد و شـما        

ساير كاركنان كه معيارهايشان بـا  .  راه خودتان را
شما يكي است، از شما پـيروي خواهنـد كـرد و       

  .رهبري شما را مورد حمايت قرار خواهند داد
. براي تشويق موفقيـت از مـدل اسـتفاده كنيـد           

استفاده از مثال و نمونه در قلـب رهـبري قـرار          

اطمينان حاصل كنيد كه اصول موفقيت كه . دارد
كنيـد در زنـدگي شـما و در           شما بدان اشاره مي

ها ترفيع داده و به سوي   زندگي كساني كه به آن
وقتي .  اند ايد، سرمشق بوده موفقيت سوقشان داده

كــه در هــر نقــش رهــبري، خودتــان شخــصا         
مسووليت موفقيتتان را بر عهده بگيريد، كـساني    

كنيد را به الگوبرداري از خودتـان      كه هدايت مي
 .ايد تشويق كرده

مردم .  پيشرفت را تشخيص داده و تحسين كنيد    
نياز به قدرداني   .  كنند واقعا به خاطر پول كار نمي

شدن و مهم پنداشته شـدن در درون همـه مـا           

همه ما يك   .  جويي پيروي كنيد  تر از حس رقابت كم
اگـر از ايـن     .  نوع حس رقابت جويي طبيعـي داريـم   

تواند ابزار خوبي براي   حس عاقالنه استفاده كنيم مي
. تـر باشـد    پيشرفت بيش

اما اين سكه روي ديگر    
شـود    نيز دارد، باعث مي 

هـا و رفتارهـاي       فعاليت
تفرقه انـداز در محيـط       

ــه كنــد    روي .  تيــم رخن
همه اعضا را به   .  پيشرفت تيمي و متقابل تاكيد كنيد

تـر و     رقابت جهت دسـتيابي بـه معيارهـاي بـزرگ          
 .هاي شخصي تشويق كنيد گسترش مهارت

اين جـا  .  العاده قايل شويد براي همكاري پاداش فوق
كند و نـيز جـايي كـه          جايي است كه تيم كاري مي

آموزنـد كـه كاركنـاني بـا پـس             رهبران كارآمد مي  
هاي كاري و تجـارب مختلـف را در       ها، برنامه زمينه

كنار هم قرار داده و به يگاني كارآمـد     
ارايـه فكرهـاي بكـر و       .  تبديل كننـد  

هــاي تــشريك    ناگهــاني يكــي از راه    
مساعي اسـت و بـه كاركنـان اجـازه           

دهد كه قوه ادراك ديگران را بـاال     مي
 .برده و به آن نزديك شوند

ــا           ــه ب ــراي مواجه ــان ب ــه كاركن ب
. هاي ناگهـاني بودجـه بدهيـد        طوفان

هميشه جاده براي جـوالن رهـبر يـا          
. مدير كارهـاي تيمـي صـاف نيـست         

مــسيرهاي     هــا،  هــا، چــالش   طوفــان
ها زماني كه اصـال     انحرافي و مصبيت

انتظارشان را نداريـد بـر سـرتان آور           
به عنوان رهـبر بايـد بـراي       .  شوند مي

اين موانع غيرقابل پيش بيني بـر سـر    
اي در    اتان، بودجـه    راه پيش رفت تيم  

نظر بگـيرد و چنـد نقـشه پـشتيباني           
 )ادامه دارد.(مناسب و به جا داشته باشيد

 حميد رضا پيشه ور
 

  هاها  هاي كليدي  در رهبري تيمهاي كليدي  در رهبري تيم  استراتژياستراتژي



 عوامل انساني 
 در 

 طراحي و عملكرد كشتي 

نقش عوامـل انـساني در طراحـي و عملكـرد            «كنفرانسي تحت عنوان   

در لندن برگزار گرديد كه به  2009فوريه  26و  25هاي  در تاريخ»  كشتي

 :موارد ذيل پرداخت 

  كار معماران كشتي ساز و مهندسان دريايي به طور مستقيم بـر قابليـت        

تـصميماتي  .  گذارد  كاربردي و ايمني كشتي و سالمت دريانوردان تاثير مي

تواند رفتار انـسان را تحـت       شود مي كه در مورد طراحي كشتي اتخاذ مي

 .تاثير قرار دهد

اگر مهندسان درك بهتري از مهندسي عوامـل انـساني داشـته باشـند             

. توانند خطرها را در نظر گرفته و از حوادث آالينـده جلوگـيري كننـد           مي

تر  تواند از طريق برنامه ريزي براي سكني پذيري بيش كمبود دريانورد مي

 .و عملكرد بهتر با تكيه بر نيروي انساني، جبران شود

هـا و     سيـستم، حـتي بـا وجـود سيـستم          /  با درك بهتر ديناميك انسان 

تـر در زمينـه       هاي بزرگ   توان به پيشرفت  تر نيز مي هاي پيچيده آوري فن

تري در مورد نقش ساختارهاي مـديريتي،   آگاهي بيش.  ايمني دست يافت

 .ها در عملكرد ايمن و موثر، مورد نياز است نامه فرهنگ، فرايندها و آيين

المللي شـامل     اي بين اين كنفرانس بر آن بود كه متخصصان و افراد حرفه

طراحان، اپراتورهاي كشتي، دريانوردان، سازندگان تجهيزات و مـاموران   

انتظامات را دور هم جمع كند تا نشان دهـد چگونـه درك بهـتر عوامـل           

 . ها را كاهش داده و ايمني را افزايش دهد تواند هزينه انساني مي

 :محورهاي كنفرانس 
 :مقاالت درباره مفاهيم ذيل ارايه شد 

 .يكپارچگي عناصر انساني در روند طراحي ♦

 .تجاربي از عملكرد واقعي عوامل انساني فني و  مهندسي ♦

 .دريافت نظرات كاربران درخصوص حلقه طراحي ♦

 .هاي پايداري، فرار و تخليه سيستم ♦

 .هاي ناوبري و هدايت كشتي طراحي سيستم ♦

 .هاي عملياتي دريانوردي و كارگروهي سازمان ♦

 .عملكرد و مديريت ايمني ♦

 .برنامه ريزي جهت بهداشت و ايمني شغلي ♦

 .سكني پذيري ♦

 



 

 كارگاه مبارزه با دزدان دريايي 
 

تر به مشكل دزدان دريايي سوماليايي مربوط    اقدامات عملي كه پيش

المللـي    شدند اخيرا در كارگاهي در لندن به ميزباني سازمان كشتيراني بين  مي

BIMCO           و يك شركت قديمي ايمني دريانوردي تحـت عنـوان مـشاوران

ايـن كارگـاه بـا      .  مورد بررسي قرار گرفـت  )  MUSC(ايمني دريا و زير دريا 

المللي دريـانوردي،   ها، سازمان بين حضور متخصصان صنعت كشتيراني، دولت

هاي موجود براي فائق آمدن بـر ايـن         متخصصان ايمني، بيمه و قانون، بر راه

 .مشكل تمركز نمود

شناسايي بهترين تدابير صورت گرفتـه در خليـج           هدف اين كارگاه،

عدن و اطراف شاخ آفريقا به منظور كاهش تهديد دزدان دريايي و مديريـت       

بـه    2008كشتي طي سال  40هاي تجاري بوده است و بالغ بر  حمله به كشتي 100اين ناحيه شاهد بيش از .  بهتر حوادث گروگان گيري بود

 .تصرف دزدان دريايي در آمدند

BIMCO  هـا    بخشد، روند تبادل اطالعات ميان آن  تر ميان سهام داران، اقدامات متقابل را بهبود مي اظهار داشت كه همكاري بيش

را   كنند  هايي را كه احتماال از مناطق در معرض خطر حمله عبور مي  هاي كشتي دهد و ارايه مشاوره پر معناتر به مالكان و كاپيتان را افزايش مي

هايي كه نياز به توسـعه     هاي كارآمد و استراتژي اين كارگاه فرصت با ارزشي را جهت تبادل تجارب، بحث در مورد استراتژي.  سازد ممكن مي

 .دارند و نيز يكپارچگي بهينه عقايد مشترك جهت مقابله به مثل با تهديدات دزدان دريايي، فراهم نمود

هاي قـانوني بـه       مباحثي نظير تعليم و تربيت پيشرفته كاركنان كشتي و فراهم آوردن يك سيستم اطالعاتي بهتر و ارايه دستورالعمل

 .ها نيز از موضوعات خاص مورد بحث در اين جلسه بودند هاي كشتي اپراتورها و كاپيتان

ايـن  .  تر تعداد حمالت نيز مورد بحث قرار گرفتند    هاي دفاعي و نظامي و پيشنهادات صورت گرفته جهت كاهش هر چه بيش تاكتيك

هاي مذاكره مـشترك و چگونگـي          تر نمودن روش هايي كه بايد در صورت گروگان گيري كشتي اتخاذ شوند، بهتر و مناسب كارگاه استراتژي

 .كاهش رنج خدمه گروگان گرفته شده و خانواده دريانوردان را نيز مورد بحث و بررسي قرار داد



 سيستم پيشرفته پيش رانش دريايي 

 ) New Twist(با يك نيوتويست 

در سان دياگوي كاليفرنيا به تازگي يـك سيـستم پيـش       OCORموسسه 
رانش دريايي براي زيرآب را به ثبت رسانده اسـت كـه از يـك پمـپ آب           

به شكل هندسي حلزونـي     »نيوتويست«لغت .  كند استفاده مي  آورد، حلزوني شكل كه آب را در سيستم به گردش در مي
 .هاي پمپ در رتورهاي چرخنده باالي هر پيچ اشاره دارد  لبه

تواند مصرف سوخت تقريبا هر سـايز        شود مي ناميده مي)  OCOR  )OMPسيستم جديد كه سيستم پيش رانش دريايي 
 .به طور قابل توجهي كاهش دهد  اي را بدون ايجاد شيار بر سطح آب، كشتي

 1150از ميـان    .  نتيجه نهايي كاهش قابل توجه در آلودگي دريا و محيط و نيز كاهش هزينه عمليات كشتي خواهـد بـود        
 2008كه در آوريـل    » آينده را بسازيد«ارايه شدند، اين طرح در مسابقه » تك بريفنر«در مجله  2007طرحي كه در سال 
 .گشت» لوح اقتصاد«برنده  8برگزار شد، يكي از 

. گيرد گذارد كه پمپ روتور دوتايي را در بر مي اي قالب مانند را به نمايش مي زيرآبي، محفظه OMPترين شكل طرح  ساده
همان طور كه در سمت راست شكل نمايش داده شده است، محفظه روي يك ورودي در سطح زيرين ديواره واتر گرافت، 

سر جلوي محفظه . گيرد قسمت زيرين محفظه كه در آب شناور است، دهانه پمپ و مجاري تخليه را در برمي. سوار است
 زيرآبي به شكل يك پنجره مشبك است كه در 

پنجره مشبك از ورود اشياي بزرگ به داخل پمپ و هم . درصد براي ورود آب به سوپاپ جانبي پمپ، باز است 70حدود 
بخش باالي محفظه پمپ در داخل بدنه قرار دارد تا محور انتقال دهنده . كند چنين به نصب ياتاقان پاييني نيز كمك مي

 . توان ورودي به روتور اصلي بتواند به موتور بچسبد

R&D center  
Www.PMO.ir 
R&D@pmo.ir 
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