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ش ـج دانـرویـک به تـمـدف کـبا ه» 

صی حوزه های بندری و دریایی، ـتخص

ت به ـبـسـادگی دارد تا نـریه آمـاین نش

خاص حقیقی ـته اشـش اندوخـر دانـشـن

و ل ـمـت حـعـنـال در صـعـو حقوقی ف

 «د ـایـمـدام نـی اقـایـل دریـقـن
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 «فرهنگ» 
 زینضرورتی بدون جایگ 

ديگر چندان به حجم و نوع سرمايه ها و پشتوانه اقتصادي آنها در عصر حاضر مالك توفيق سازمان ها 

ميزان و انحصاري بودن سرمايه هاي فكري موجود در آن سازمان و توانايي وابسته نيست بلكه به 

رقابتي آن سازمان ها در ميدان وسيع و گسترده بازار تجارت و  تكاربرد و فرآوري آن به عنوان مزي

مديريت دانش در اين مسير نقش به سزائي ايفا مي كند آنجاكه در مديريت  .مرتبط مي باشدرقابت 

 زمينه ساز تحقق  تسهيم دانشسرمايه هاي فكري با تسهيل تبادل دانش و يا به عبارتي بهتر 

 موج اول
 سرمقاله
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 راهی كه آمدیم 

 
در  و ، شركت يا مجموعه توليدي و خدماتي در عصر حاضرمرار روند رو به رشد هر سازمانالزمه است

حفظ مزيت رقابتي در بازار پرتالطم كاال و خدمات است. حفظ مزيت رقابتي  ،مسير تحقق اهداف پيش روي خود

 گيري از دانش موجود و بكارگيري بهره حفظ و تمامي موارد مذكور در گرو بوده و روز دانشمجهز شدن به در 

امروزه به تائيد بسياري از سازماني  مديريت دانش است.پيش روي سازمان ها آن در طراحي اقدامات 

و بهره گيري از دانش موجود در  ين روند سازمان يافته در استخراجدانشمندان و مراكز علمي و تحقيقاتي، بهتر

 بدنه سازمان هاست.

ناسب فرهنگي جهت تحقق ، ايجاد بستر منظام كارآمد در سازمان هاي متعالي زيرساخت استقرار هر

 هـدف كـمـک به تـرويـج دانـش تخصـصي حوزه هايماهنامه الكترونيكي امواج دانش با اهداف آنست،  فلذا 

در  بندري و دريايي و در جهت پاسخ گويي به اين نياز مبرم در جامعه بزرگ فعاالن صنعت حمل و نقل دريايي

تا با بيان مطالبي در  ش سعي شددر اولين سال انتشار ماهنامه امواج دانمنتشر گرديد،  1395فروردين سال 

 استقرار مسير ، ترسيم گر صورت مطلوب سازماني درو فرآيندهاي آن معرفي مديريت دانشهمچنين اهميت و 

مديريت دانش باشيم. بايد اذعان داشت كه تا وضع مطلوب همچنان فاصله قابل توجهي وجود دارد، اما با  نظام

ارائه اطالعات در اين در اين موضوع به يمن  و پرسنل سازمانمديران ياري خداي متعال بارقه هاي اهتمام 

نه فقط در از حيث كمي و كيفي  قابل مشاهده است. اين ماهنامه به استناد جستجو هاي صورت پذيرفته خصوص

بوده و قرار گيري آن در نمايه نشريات قابل  جامعه بندري و دريايي بلكه در ميان ساير سازمان ها نيز كم نظير

استناد در پايگاه اطالعات علمي جهاد دانشگاهي، افتخار و مزيتي براي فعاالن اين حوزه و سازمان بنادر و 

 دريانوردي به شمار مي آيد.

براي فعاالن بندري و دريايي بپردازيم و ر سال پيش رو بر آنيم تا بيشتر به دانش موجود در نزد د

   خواهيم بود.نيازمند همراهي همه فعاالن و عالقه مندان  مطلوب، استمرار حركت 

 

 

 محمد صادق بهرامی

 دبير تحریریه ماهنامه الكترونيكی امواج دانش
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 موج دوم
 تازه ها
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 چالشهای متعارف در مدیریت پروژه

 

هر مدير پروژه اي جدا از اينكه چه ميزان تجربه دارد و از چه رزومه اي برخوردار است، در مواجهه با پروژه ها به نوعي 

در پيشبرد امور را در  مديريت موجب آن دانش، هنر، زيركي وبه يک چالش و رقابت فراخوانده مي شود. رقابتي كه به 

 .ميباشد مديريت پروژه آن نمايش خواهد داد كه اين رقابت يک بعد از چالشهاي متعارف در

ا براي غلبه بر آن ها و با آن رو به رو است پرداخته و نكاتي ر الش هاي مهمي كه هر مدير پروژهبه چ مطلبدر اين 

 .استفاده ي صحيح از توانمندي هاي مديران پروژه در مسير انجام صحيح پروژه مطرح خواهيم كرد

 

 االجلهاي غيرواقعي ضرب   -1

تقريبا تمامي مديران پروژه از ضرب االجل هاي از پيش تعيين شده براي پروژه ها گله مند هستند. البته در تمامي 

پروژه ها ضرب االجل هاي پيش بيني شده اي وجود دارد كه كامال طبيعي و غير قابل كنترل است. اما در بسياري از 

محدوده ي  دربعضي از فاز هاي پروژه پيش بيني شده اند معموال  موارد ديده شده كه معموال تاريخ هايي كه براي اتمام

 .داشته و وابستگي چنداني به روند اجرائي پروژه ندارند تاثير  پروژه

ي زماني در مورد ضرب  ان راهكارهايي براي كنترل برنامهدر بسياري از پروژه ها كه محدوديت زماني ندارند، مي تو

ترتيب به راحتي مي توان فشار ناشي از اين ضرب االجل ها را هم بر مدير پروژه و هم تيم  االجل ها اتخاذ كرده و به اين

 .اجرا و نهايتا تاثير منفي اي كه بر خروجي پروژه دارد، تحت كنترل قرار داد

زين و اما كنترل اين ضرب االجل ها نيازمند يک برنامه ريزي خالقانه، تحليل و بررسي راه كار ها و برنامه هاي جايگ

 .ارتباط درست و صادقانه با مشتريان است

در گام هاي بعدي، مي توانيد ارتباط ميان ضرب االجل ها با اهداف پروژه را استخراج كرده و با ترتيب يک برنامه ي 

زماني ميان اين پروژه و پروژه هاي ديگر سازمان، برنامه ي مدون پيش برد فرآيند هاي متناسب با روابط تعيين شده 

 .تنظيم كنيد و به اين ترتيب در كاهش استرس ناشي از ضرب االجل هاي سرزده موفق خواهيد بود

 پيدايش تغيير در محدوده پروژه   -2

حساب  هت. اما آن چيزي كه معموال چالش بها اين است كه تغيير اجتناب ناپذير اس پروژه مديريت از قواعد مهم در

مي آيد، تغييرات كنترل نشده اي است كه به خزش در پروژه ها معروفند و بايد از آن ها جلوگيري شود. يک مدير 

پروژه ، تقاضاهايي را كه در روند پروژه ابراز مي شوند به دقت بررسي كرده و ميان تاثير ناشي از يک تغيير و جايگزين 
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 .هاي آن يک ارتباط منطقي و درست برقرار كند

به ياد داشته باشيد كه شما هرگز نمي توانيد از تغييرات چشم پوشي كنيد و نسبت به خواسته ي مشتريان خود بي 

تفاوت باشيد اما بهتر است در كمال آرامش و با حفظ اصول ارتباط با مشتري به آن ها توضيح دهيد كه هر گونه تغيير 

 .مه ي زمان بندي شده، هزينه ها و كيفيت محصول نهايي منجر شودناگهاني در روند پروژه مي تواند به تغيير در برنا

 ريسک  مديريت عدم موفقيت در  -3

پروژه ها در طرح پروژه ليستي از ريسک هي ممكن براي پروژه نيز پيش بيني مي شوند اما در كمتر  %1۰۰در قريب به 

رل اين ريسک ها و مواجه با آن ها برنامه ريزي و راه حل قابل قبول و مطالعه شده اي ارائه و پروژه ها براي كنت %2۰از 

 .اجرا مي شود

چنانچه ريسک هاي احتمالي شناخته شوند و تيم اجرا با آن ها آشنا باشند به راحتي مي توان در هر فرآيند احتمال و 

و بهترين و  بودتاثيري كه ريسک ناشي از آن مي تواند در پي داشته باشد تعيين كرده و آماده ي مواجه با آن 

 .داد موثرترين عكس العمل ممكن را در مقابل آن از خود بروز

 تخصص ناكافي تيم پروژه  -4

دشوارترين كار يک مدير اين است كه ناكارآمدترين عضو تيم را شناسايي كند و از اين هم دشوار اين كه آن فرد خود 

 .هم نداند كه چقدر در آن تيم ناكارآمد يا نامفيد است

 : در برخورد با تيم اجرائي و كاركنان خود بايد نكاتي را رعايت كنيد

 سرزنش ممنوع -4-1

هرگز كارگر يا كارمندي را كه تالش كرده تا وظيفه ي خود را به بهترين شكل ممكن انجام دهد، ولي در اين امر موفق نبوده است 

و به اين نكته بينديشيد كه ممكن است شما در آموزش و هدايت آن در هرچه بهتر اجرائي شدن وظايفش كوتاهي  سرزنش نكنيد

 .و درست را نديده است كرده و آموزش كافي

 تنظيم سندي از مهارت هاي مورد نياز پروژه -4-2

شما براي مشاوره مديريت عالوه بر مدير پروژه، برنامه ريز و كنترل كننده ي امور مربوط به اجراي آن نيز هستيد. پس الزم است 

ارت هاي مورد نياز در اجراي پروژه را نيز مي كنيد حتما ليستي براي تخصص ها و مه هايي كه در كنار برنامه ريزي و طراحي

تدوين كنيد. سپس مهارت ها و تخصص هاي اعضاي تيم اجرا را با ليست خود مقايسه كرده و در صورتيكه در تيم خود افراد 

دقيقا متخصص نداريد بهتر است برنامه هاي آموزشي اي ترتيب داده و با آموزش هاي تكميلي تمامي اعضاي تيم را به سمت 

 .تخصص ها و صالحيت هاي مورد نياز خود هدايت كنيد

  ر نظر گرفته نشدن مشتري/مشتريان نهايي در طول دوره پروژهد  -5
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در موارد بسياري ديده شده كه تيم اجرايي و مديريتي يک پروژه به حدي درگير در امور اجرائي و متمركز بر فرآيند ها 

دقيق و درست به مشتريان و مالكان پروژه غافل مي شوند. در چنين  و ضرب االجل ها مي شوند كه از اطالع رساني

شرايطي مشتريان از اطالعات حساس و بحراني پروژه مطلع نخواهند بود. در جهت جلوگيري از بروز اين مشكل، 

و برگزاري جلسات با حضور مصرف كنندگان و مشتريان مي تواند به آگاهي بخشي از شرايط كنوني پروژه كمک كرده 

هم چنين نظرات مفيد و پيشنهادات مشتريان در پيشبرد هرچه بهتر و موفق تر پروژه و رسيدن به محصول نهائي 

 .مطابق با انتظارات و توقعات آن ها مثمر خواهد بود

 تحریریه امواج دانش
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 یک نكته

 كاوش در استراتژی بازاریابی جهانی

محصوالت به بازاري در يک كشور ديگر حمل شود، و اين كار چنان دشوار كشيد تا ها طول ميتنها چند نسل پيش، ماه

هاي تجاري بزرگ قادر به خطر كرددن در اين راه بودند. پس از آن، تحول در فن آوري حمل و نقل بود كه تنها شركت

 .اشته شدباعث شد مردم و محصوالت بسيار سريع تر از قبل منتقل شوند، و اولين گام به سمت جهاني شدن برد

كسب و  اخيرا، تكنولوژي اطالعات، به ويژه اينترنت، حتي بيش از قبل باعث كوچک شدن جهان گرديده است. يک

توانند محصوالت ان آن نقاط از جهان ميممكن است شركا و كارمندان داشته باشد در آن سر دنيا، و مصرف كنندگ كار

 .شركت را در طي چند روز دريافت كنند

 بازاريابي جهاني چيست؟

المللي است. در عوض، اين مبحث تمام چيزي فراتر از تنها فروش يک محصول در سطوح بين بازاريابي جهاني

گيرد. كسب و ر بازار سراسر جهان را در برميريزي، توليد، قرار دادن و ترويج محصوالت يک شركت دبرنامه هايفرايند

ها مراوده دارند، داراي دفاتر نمايندگي هستند، اما با گسترش هاي بزرگ اغلب در كشورهاي خارجي كه با بازار آنكار

حتي اگر شركتي  توانند به مشتريان سراسر جهان دسترسي داشته باشند.هاي كوچک نيز مياينترنت، حتي شركت

وارد رقابت  آن هاي خارجي بر سر بازار داخليسطح جهان گسترش پيدا كند، براحتي ممكن است با شركت نخواهد در

 .ها به يک ضرورت تبديل كرده استالمللي را تقريباً براي اكثر كسب و كارشود. اين رقابت حضور بين

 چه كسي به دنبال بازاريابي جهاني است؟

محصوالتي كه تقاضاي جهاني دارند، از جمله مواد غذايي و خودرو اهميت دارد. بنابراين به ويژه براي  بازاريابي جهاني

هاي چوبي در بازار يک شركت محصوالت غذايي آشاميدني به احتمال زياد، بيش از مثال يک شركت توليد اسباب بازي

اي متنوع در جهان ت در گوشههاي چوبي هم ممكن اسالمللي حضور دارد. اما حتي يک شركت توليد اسباب بازيبين

، و مثالً در اياالت متحده اندا بر بازار داخلي متمركز شدههبازارهايي بكر پيدا كند. با اين حال، حتي امروزه اكثر شركت

اند. با اين وجود، ارزش صادرات اياالت متحده همچنان گذاري كردهها بر روي صادرات سرمايهتنها يک درصد از شركت

 .تريليون دالر بوده است 1/2اين ميزان بالغ بر حدودًا  2۰11زايش است چنان كه در سال رو به اف

 هاي خاص بازاريابي جهانيبرخي از نمونه

كشور جهان حضور دارد.  2۰۰آغاز كرده و در حال حاضر در بيش از  1919المللي خود را از سال كوكا كوال فروش بين

كند ولي به منظور يكساني برند خود، در همه مناطق از طعمي يكسان استفاده مي كوكا كوال به منظور حفظ پايداري و
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ها، اندازه، شكل، و برچسب بطري متغير بوده است. در حالي كه اين شركت قبال از تطبيق با هنجارهاي هر يک از كشور

هاي هاي تبليغاتي با فرهنگا پيامكرد، اين رويكرد را به نحوي تغيير داده تيک رويكرد تبليغاتي استاندارد پيروي مي

ها انطباق بيشتري داشته باشد. عالوه بر اين، شركت فوق محصوالت خود را به نحوي ترتيب داده تا داخلي كشور

ت غذايي آشاميدني اضافي براي محصوال مناسبت بيشتري با ساليق محلي داشته باشد؛ از جمله به توليد تعدادي برند

 ت. اقدام نموده اس

ها به طور قطع طعم و مزه يكساني داشته باشد؛ اما اين شركت نيز در تمام كشور Big Mac مک دونالد كاري كرده كه

توانند يک چيزبرگر در برخي موارد منوي خود را با توجه به سليقه محلي تغيير داده است. مشتريان در مكزيک مي

همبرگر بولگوگي بخورند؛ و مشتريان شركت در بسياري از  تواننداي شركت ميفلفل سبز سفارش دهند، مشتريان كره

 .لذت ببرند كه ساندويچ كوفته كبابي داخل نان پيتا است McArabia توانند از خوردنكشورهاي عربي مي

 برسد؟ جهاني بازاريابي چه نوع از مشتريان ميخواهند به

 گروه گيرد، غير ممكن است كه تنها يکيبر مهاي مختلفي را در از آنجا كه بازاريابي جهاني محصوالت و فرصت

هاي متعددي براي هر يک از مناطق مختلفي مشتري براي آن تعريف كنيم. يک شركت جهاني بايد آماده بسط پروفايل

باشد كه كه با آن معامله تجاري دارد. بزرگترين شركاي تجاري اياالت متحده كانادا، مكزيک، چين، و اتحاديه اروپا 

 .پذيردپايان نميالملل به هيچ وجه در اين نقطه است، اما تجارت بين

هاي جهاني توان براي خود يک مشتري دست و پا كرد. شركتاي از جهان ميبسته به نوع محصول، تقريباً در هر نقطه

توانند هاي توزيع محلي تكيه كنند، اما با رشد آنان در بازاري خاص، ميتوانند به شبكهبه منظور انجام اين كار مي

كنند وارد بازارهاي نوين شوند تمايل بيشتري هايي كه تالش مييجاد كنند. شركتهاي توزيعي خودشان را اشبكه

 .دارند كه از مراكز شهري پر جمعيت شروع كنند و پس از آن به سراغ مناطق اطراف آن بروند

را در   المللي نياز به توجه خاصي دارد زيرا امكان دسترسي مشاغل به مشترياندر سطح بين آنالين بازار رو به رشد

در گزارشي  ها صحبت كنند. جي پي مورگانآنهاي محلي كه بتواند به زبانكند، مشروط بر آنسراسر جهان فراهم مي

توانند انگليسي صحبت درصد از خريداران آنالين مي 2۷كه براي وزارت بازرگاني تهيه كرده، تخمين زده است كه تنها 

هاي آنالين خريد درصد از كساني كه به اينترنت دسترسي دارند از فروشگاه 99كنند. با اين حال، در كره جنوبي 

هايي كه مايل به شكستن مرز اين بازارها هستند، درصد است. بنابراين، شركت 9۷و اين عدد در آلمان و ژاپن كنند مي

نه تنها بايد محصولي خوب براي بازار توليد كنند، بلكه همچنين نيازمند آنند كه خود را در زبان و فرهنگ بازاري كه 

 .مايل به ورود به آن هستند غوطه ور سازند

 بازاريابي جهاني چگونه شكل گرفت؟كمپين 

ها بايد توجه داشته باشند كه يک آيد، شركتكه صحبت از بازاريابي محصوالت در سطح جهان به ميان ميهنگامي

كند، احتمال دارد همان موفقيت را در بازار ديگري تجربه ننمايد. بازاريابي تركيبي كه در بازار داخل هم كار مي
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هاي محلي گذاري مختلف نياز داشته باشد. زيرساختتواند تنها به يک استراتژي قيمتداخلي ميهاي تفاوت در رقابت

توانند بر چگونگي توليد يا حمل و نقل محصوالت تاثير گذار باشند. در برخي موارد، ممكن است سود بيشتر در مي

 .تر تمام شودهاي جهان ارزانكشورها از ديگر توليد داخلي محصول باشد؛ در موارد ديگر ممكن است واردات آن

تواند گامي مهم در گسترش در آن بازار باشد؛ در حالي كه در در برخي مواقع همكاري با كسب و كارهاي محلي مي

يک بازارياب  .هايي ممكن است به قيمت از سكه افتادن برند تجاري شركت تمام شودبازاري ديگر، چنين مشاركت

هاي بازاريابي را هم در نظر ه دار شدن وظيفه ارتباط متقابل فرهنگي، بايد تمام اين جنبهجهاني دانا عالوه بر عهد

 .بگيرد

هاي هاي دفتر مركزي و پيامشود، شركت بايد بين استانداردكه يک محصول يا برند در سطح جهان ترويج ميهنگامي

تر بوده و به توليد و حفظ قوام ها ارزانين رسالتكرده و نوعي مصالحه و تراضي ايجاد كند. يكي از ا را ارزيابيمحلي 

ها يا انتظارات فرهنگي، در برخي از مناطق به گردد؛ اما ممكن است با توجه به تفاوت در ارزشبرند تجاري منتهي مي

 .خوبي انجام نشود

ي از اقصي نقاط عالم، هاي دريافتيک شركت جهاني بايد به دقت درباره بازارهاي مختلف تحقيق كرده و بر اساس پيام

حتي گاهي اوقات كار به تغيير بسته  .آماده ايجاد تغييرات در محصول باشد. گاهي اوقات نياز است نامي تغيير كند

كسب و  كنند، هم به منظور مديريت روابطهاي جهاني بازاريابي كار ميبازاريابان منفرد كه با كمپين .رسدبندي هم مي

زبان بازاري  هاي ترجمه شده، همواره بايد در تالش براي يادگيريبا شركت هاي داخلي و هم به منظور بررسي كار كار

 ها فعالند. باشند كه در آن

ها وقت بگذرانند و حتي مدت زماني عالوه بر اين، بازاريابان شخصاً بايد به بازارهاي هدف خود سر بزنند، مدتي در آن

هاي محلي خود را گسترش دهند و همچنين را در آن بازار ساكن شوند. در اينجا آنها مي توانند روابط و تماس

تري از چگونگي كسب و كار در آن منطقه به دست آورند. مثالً در ژاپن، صحبت كردن به ژاپني به د درك عميقتواننمي

ژاپني را هم بدانيد. بايد بدانيد چه چيزي ارزش فرهنگي محسوب مي  كسب و كار تنهايي كافي نيست. شما بايد روش

  .شود و چه كاري نوعي توهين است

براي   وجود آنانهاي تجاري محلي نيز غافل شد زيرا و كسب احترام، نبايد از استعداد كسب و كار در كنار توسعه

هاي حرفه اي بازاريابي جهاني حياتي است. اگر دفتري مثالً در هنگ كنگ داريد،بهتر است به طور كامل از استعداد

ها را ها فرصتهاي هنگ كنگ در بازاريابي، تبليغات و شبكه توزيع خود استفاده كنيد. بسياري از شركتچيني

زند كه به عنوان يک اند چون همواره اين نگرش در آنان موج ميدادهشان را از خود فراري سوزانده و متحدان

 .فهمندشان ميآمريكايي، به طور خودكار بهتر از شركاي خارجي
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 دانش ارتباطات

 سومبخش 

 جوامع نخبگی

كند از اي كه اين مفهوم به آن اشاره ميهاي نسبتاً جديد است اما پديدهاز واژه «جوامع خبرگي»اصطالح 

دهد. تعداد زيادي از افراد قدمت بااليي برخوردار است. اين مفهوم ابعاد مفيدي از دانايي و يادگيري را ارائه مي

نگرند. عملكردشان مي ها در جوامع مختلف اكنون بر جوامع خبرگي به عنوان كليدي براي بهبودو سازمان

منتشر نمود اولين بار به مفهوم جوامع خبرگي اشاره كرد و هدف از به  1991در مقاله اي كه در سال  1اتين ونگر

 وجود آمدن چنين گروهي را بيان كرد. 

ها و غيره را ارائه ميروشهاي جديد، بهيک سرمايه دانش است كه اشياي دانش مثل ايده 2جامعه خبرگيک ي

 هايروش درون سازمان هستند كه اغلب مسئول انتقال دانش با يررسميهاي غگروه خبرگيجوامع  كند.

 اند. ين نشدهدست كم تدو يا يضمن

ها، چگونگي كاركرد و يادگيري در جوامع خبرگي را در ادامه تعريف جوامع خبرگي، مزاياي آن براي سازمان

 كنيم.بيان مي

 تعريف جوامع خبرگي -1-1

هاي بشري هستند، يابند كه درگير فرآيند يادگيري جمعي در يک قلمرو مشترك تالشبرگي از طريق افرادي شكل ميجوامع خ

اي از هنرمندان كه بر روي سبک جديد هنري كار مي كنند، گروهي از مهندسان كه بر گيرد زنده بماند، دستهاي كه ياد ميقبيله

توان و گروهي از جراحان كه در پي فنون نويني هستند. به طور كلي تعريف زير را مي اي به فعاليت مي پردازندروي مسائل مشابه

 براي جوامع خبرگي ارائه نمود. 

دهند نقطه اشتراك دارند و با تعاملي كه با يكديگر دارند جوامع خبرگي گروهي از افراد هستند كه در مورد كاري كه انجام مي»

 .«بهتر به انجام برسانندگيرند كه چگونه كار را ياد مي

توان باشد. هر گروهي را نميها است و ثمره تعامل و ارتباطات بين اعضا ميپيدايش گروهيادگيري از يكديگر يكي از داليل 

توانند گروه را بوجود آورند اما نمي توان آن را جوامع خبرگي ناميد. جوامع خبرگي اطالق نمود. براي مثال افراد يک محله مي

 گرديده است. جوامع خبرگي سه خصوصيت برجسته بايد داشته باشد كه در ذيل ذكر

ها موجوديتي است كه از طريق بلكه آن اي از ارتباطات بين افراد نيست: جوامع خبرگي فقط تشكلي از دوستان و يا شبكه3حوزه .1

كند. بنابراين عضويت آيد. يک مهارت مشترك كه اعضا را از ساير افراد متمايز مي شود و بوجود ميحوزه مشترك كاري تعريف مي

 تواند متعلق به گروهي باشد ولي هرگز حوزه و دامنه فعاليت آن را نشناسد. به تعهد به حوزه كاري اشاره دارد. فرد مي

                                                           
WengerEtienne  1 
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كنند و كنند، به يكديگر كمک مياي گروه شركت ميهها و كنفرانسبه دنبال تمايل در حوزه اشتراكي، اعضاي گروه در بحث :4گروه .2

باشد. داشتن شغلي گذارند. ارتباط شكل گرفته بين اعضا به منظور يادگيري از يكديگر مياطالعات را بين خود به اشتراك مي

د و يادگيري بوجود دهد مگر اينكه اعضا با يكديگر ارتباط برقرار كنناي مشترك جوامع خبرگي را تشكيل نمييكسان و يا وظيفه

آموزان يک دبيرستان ممكن است نقاط مشترك كاري بسياري داشته باشند آيد. براي مثال كارمندان يک سازمان بيمه يا دانش

ولي تا وقتي كه با يكديگر تعامل نداشته باشند و اطالعات خود را به ديگر منتقل نكنند و يادگيري سرلوحه كارشان نباشد جوامع 

كنند. براي مثال نقاشان يک سبک گردند. اما اعضاي جوامع خبرگي لزوماً با يكديگر هر روز ارتباط برقرار نمينمي خبرگي اطالق

نمايند. اين نوع تعامالت براي كنند و بحث و تبادل نظر مياي يكديگر را مالقات ميخاص در يک استوديو يا كافه به صورت هفته

باشند. بنابراين اساس جوامع خبرگي شركت در مباحث به منظور يادگيري و آموزش به مي ايجاد يک جامعه خبرگي الزم و ضروري

 ديگران است. 

باشد براي مثال افرادي كه به يک سبک سينمايي يا موسيقي عالقه دارند لزوماً يک گروه عاليق نمي جامعه خبرگييک  :5فعاليت .3

گردد تا دسترسي به منابع تهيه ميمحلي براي ذخيره منابع . شته باشندبايد فعاليت كاري دا جوامع خبرگيآيند. اعضاي گردهم 

باشد. پرستاران كه در تجارب كه نيازمند وقت و تعامل بسيار ميها از و دست نوشته ، ابزارها، اسنادمتون. منابعي مانند آسان شود

عامل با يكديگر نوعي انتقال اطالعات و دانش در كنند خود واقف نيستند كه اين تهنگام نهار با يكديگر صحبت و تبادل نظر مي

 باشد.دانش مي و باشد. در اين جلسات در هنگام صرف چاي يا ناهار محلي براي بازگو كردن تجربياتمورد نگهداري از بيماران مي

مي به صورت موازي و تركيبي با يكديگر اجرا  اجزاء كهگيرند شكل ميجوامع خبرگي حوزه، گروه و فعاليت،  جزءبا ادغام سه 

 نشان داده شده است. 1-۰شكل . اين اجزاء در شوند

 

خصوصيات بارز جوامع خبرگي :1-۰شكل   

                                                                                                                                                                                                            
Domain 3  

Community 4 

Practice 5 
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 اقدامات قابل انجام در جوامع خبرگي -1-2

، «6شبكه يادگيرنده»هاي مختلف كلمه جوامع خبرگي ممكن است بكار برده نشود ولي از كلمات ديگر با مضامين سازمان درون

 گردد. استفاده مي« 8هاي مضمونيگروه»و « ۷هاي تكنيكيكلوپ»

شوند. از نظر اندازه حوزه، گروه و فعاليت هستند به اشكال مختلفي ظاهر مي ي داراي سه المانبا توجه به اينكه جوامع خبرگ

كنند. به كه يک گروه اصلي دارند و بقيه اعضا به صورت افتخاري شركت مي باشند.بعضي خيلي كوچک و بعضي بسيار بزرگتر مي

اعضا  تشكيل گردد. تمام« برخط»تواند رو در رو و يا معمواًل به صورت باشد. ديدارها ميالمللي ميصورت محلي يا به صورت بين

هايي كه در اندازه، محل و چگونگي ديدار تواند از يک سازمان و يا از چندين سازمان مختلف باشند. با توجه به تمام تفاوتمي

 خورد. هاي زير در يک جامعه خبرگي به چشم ميباشد معموالً فعاليتبين جوامع خبرگي موجود مي

 هاي حل مسأله روش 

  جستجو به دنبال تجربه 

 ه مجدد از منابع استفاد 

  هماهنگي و همكاري با يكديگر 

 ها نويسي در مورد تجارب و پروژهگزارش 

 هاي شخصي يا گروهيمالقات 

 جوامع خبرگي در كسب و كار -1-3

 .شان هستندها به دنبال مزيت رقابتي پايدار در فرآيندها و در خدمات و محصوالتها و سازمانبه طور حتم تمام شركت

كنند. در مقابل، نوآوري به كيفيت فرد در كنجكاوي، كارشناسان رسيدن به اين فاكتور مهم را در فرآيند مداوم نوآوري ذكر مي

هاي انجام شده، نوآوري با دانشي كه افراد به هر روش به منظور حل بينش، انديشه، تصميمات رابطه مستقيم دارد. در بررسي

از آنجا سرچشمه  ها و نوآورينند بستگي دارد. جوامع خبرگي مكاني است كه بهترين روشكمسائل قديمي يا جديد كسب مي

هاي كاركنان و مديران مياني در حيطه جوامع خبرگي صورت گردد. اغلب نوآوريبراي مسائل مشترك ارائه مي گيرد و راه حلمي

كنند و از آنها پشتيباني به پايي و ترقي جوامع خبرگي تشويق ميها، كارمندان را به برها و كمپانيپذيرد به اين داليل سازمانمي

 شود. هايي كه باعث ايجاد مزيت رقابتي بيشتري مي ها و عملياتآورند مخصوصاً در فرآيندها، زمينهعمل مي

تخصص از  ي همهاجوامع خبرگي براي پيشرفت، ترقي و سودآور شدن به زمان نياز دارند. مديريت شديد و منظم بر روي گروه

ها را اجبار كنند ولي با تشكيل تواند عضو شدن در گروهگردد. اگرچه مديريت و سازمان نميعوامل كاهش كارايي محسوب مي

ها هايي براي جلسات گروهها به روند كاري آنها سرعت بخشيد. سازمان بايد مكانها توسط سازمان وحمايت از اين گروهگروه

افزارهاي مختلف هاي كامپيوتري و نرمسايل مورد نياز از جمله وسايل ارتباطي بين اعضاي گروه مانند سيستمتهيه ببيند و تمام و

توانند انجام دهند هماهنگي و حمايت كردن از جوامع خبرگي است. جوامع خبرگي به ها ميمهيا گردد. بهترين كمكي كه سازمان

 شود.مي برنامه مديريت دانش قلمداد« ستون فقرات»عنوان 

                                                           
Learning Networks 6 
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باشد. در مقابل نياز گردد و براي منافع كوتاه مدت مناسب نميها محسوب مي مدت در سازمانگذاري بلندجوامع خبرگي سرمايه

توان منافع بلند مدت بسياري كسب كرد. در مجموع جوامع گذاري وسيع و پر هزينه ندارد و با كمترين امكانات نيز ميبه سرمايه

 يابند. ها و نتايج بسيار در آينده دست ميارزش گذاري نسبتًا كم در منابع كنوني سازمان، بهها با سرمايهخبرگي در سازمان

 انواع جوامع خبرگي از نظر مديريت -1-4

 جوامع خبرگي از منظر مديريت به دو دسته تقسيم مي شوند:

كنند و اعضاي گروه تمايالت مشترك ها به صورت خود مختار و مستقل عمل مي: اين گروه9جوامع خبرگي خود سازمانده .1

هاي جديد حل ها و روشها با يادگيري از يكديگر، انتقال تجارب، انتشار بهترين عمليند. اين گروهنماگروه را دنبال مي

نمايند. عضويت داوطلبانه، طبيعت غيررسمي بسيار شكننده اما قابل انعطاف و مسائل، سازمان را در ايجاد ارزش ياري مي

اند كه تالش براي مديريت و كنترل آن ممكن است به شكننده باشد. از اين لحاظها ميهاي اين نوع گروهمتغير از ويژگي

انحالل جوامع خبرگي منجر شود و شديداً متغيرند به اين دليل كه عضويت آزاد افراد باعث رشد و نمو و تغيير عاليق 

 شونده تبديل شوند.توانند به حالت پشتيباناشتراكي گروه شود. البته بعد از مدتي مي

رود بعد از آيد و انتظار مي: تحت مديريت و پشتيباني توسط فردي يا سازمان به وجود مي1۰شوندهيبانجوامع خبرگي پشت .2

گردد و اعضا داراي نقش هاي اي داشته باشند. منابع مورد نياز تأمين ميشدهفعاليت در زمان مشخصي بازده از قبل تعيين

هاي تيمي تر نسبت به پروژهتر و وسيعارتر، مستقلهاي خاصي هستند اما بسيار خودمختمشخص، رسمي و مسئوليت

 باشند.مي

هاي تواند قرار گيرد. چندين مورد مهم از تمايالت و حيطههاي تمايل كارمندان و مديران ميجوامع خبرگي بر روي همه حيطه

  .مورد بحث در جوامع خبرگي در ذيل آمده است

  وكالت.حرفه يا شغل مانند مهندسي، پزشكي، تحقيقات و 

 كنندگان، توليد، توزيع، فروش و خدمات.فرآيندهاي مرتبط با شغل و كسب و كار مانند مديريت حمايت 

 .مسائل مرتبط با يک فرآيند يا عمليات خاص مانند طراحي مجدد فرآيندها در سازمان و مديريت تغييرات 

 هاي فكري.موضوعات عام مانند فناوري، نوآوري و سرمايه 

 هاي مالي و خدمات مسافرتيهاي دولتي و خصوصي مانند خودروسازي، بانک، سرويسصنايع، سازمان. 

                                                           
Organizing-Self 9 
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 تأثيرات جوامع خبرگي -1-5

نتايج و تأثيرات جوامع خبرگي به فرآيندها، فعاليت ها، چگونگي سازماندهي، مجازي يا رو در رو بودن بستگي مستقيم دارد. اما 

 زيرا را دريافت كرد. توان نتايج به طور معمول از يک جامعه خبرگي مي

 ارتقاء پيشرفت كيفيت روابط بين افراد؛ 

 افزايش يادگيري؛ 

 ايجاد دانش جديد؛ 

 نوآوري؛ 

 ها؛اشتراك تجارب و بهترين عمل 

 افزايش كلي عملكرد فرد و سازمان. 

 جوامع خبرگي مجازي -1-6

مشغول هستند و شعب متعدد آنها در المللي به فعاليت هاي توزيع شده و بين ها به خصوص تجاري در محيطبيشتر سازمان

اند. حال اين  بندي شده اند كه از نظر جغرافيايي پراكندههايي دستهها و گروهها به تيمسرتاسر جهان فعاليت دارند و سازمان

 د؟ توانند مجازي باشنآيد كه آيا جوامع خبرگي در چنين محيطي قابل فعاليت هستند؟ آيا جوامع خبرگي ميسؤال بوجود مي

تواند از فعاليت مجازي جوامع خبرگي هاي كامپيوتري و اينترنت بوجود آمده ميهاي قابل مالحظه اي كه در شبكهپيشرفت

هاي جوامع خبرگي غير مجازي بايد به صورت مجازي نگاشت گردد. براي مثال پيدا كردن يک پشتيباني كند. بعضي از جنبه

 توان نام برد.وه ارتباط افراد با يكديگر و مديريت جلسات را ميجامعه خبرگي در مورد يک موضوع خاص، نح

هاي گرايش به سمت مجازي بودن، نحوه شركت در جلسات، جستجوي اعضاي خبره در گروه و يادگيري از از مهمترين چالش

ر باعث بوجود آمدن ترين عامل براي رشد و تكامل گروه است و ايجاد ارتباط مؤثباشد. مشاركت در جلسات اصلييكديگر مي

 شود. يادگيري، نوآوري و هدايت مناسب گروه مي

ها و هاي كامپيوتري و ارتباطات مبتني بر كامپيوتر شده فرصتدر تكنولوژي و فناوري اطالعات كه باعث رشد شبكه پيشرفت

وجود نداشته « رو در رو»گي هاي جديدي براي جوامع خبرگي در شكل مجازي بودن بوجود آورده است كه در جوامع خبرقابليت

هايي باشد. بيشتر تعريفپذيري يكي از نتايج مجازي بودن است چون محدود به زمان و مكان خاصي نميافزايش انعطاف .است

 كه بر روي اجتماع هاي مجازي صورت گرفته است تفاوت بين جوامع خبرگي رو در رو و مجازي را در تعريف گنجانده است. 

كنند و از ابزارهاي مبتني بر كامپيوتر به عنوان گروهي از افراد با گرايش مشترك كه با يكديگر ارتباط برقرار مي اجتماع مجازي»

در اجتماع هاي مجازي ارتباط رو در رو معموالً به ندرت و يا هرگز «. گرددبراي انتقال اطالعات و ارتباط استفاده كنند تعريف مي

هاي هاي مجازي ناحيه بيشتري نسبت به اجتماعباشد. اجتماعترين ابزار ارتباط اينترنت مييترين و اصلگيرد. آسانصورت مي

 تواند پشتيباني كند. دهد و اعضاي بيشتري را ميرو در رو تحت پوشش خود قرار مي

باشد. اين كامپيوتر مي هايهاي مجازي معموالً ابزارهاي مبتني بر كامپيوتر و ارتباطات مبتني بر شبكهوسيله ارتباطي اجتماع

 باشد. ارتباطات معموالً بر شبكه داخلي، اينترانت و اينترنت مي

 توان تعريف نمود : سنكرون، آسنكرون. در جوامع خبرگي مجازي دو نوع ارتباط را مي
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 را نام برد. « يهاي خبرگروه»و « ليست پستي»كنند مي توان پست الكترونيكي، از ابزارهايي كه به صورت آسنكرون عمل مي 

 باشد.و تلفن اينترني « كنفرانس تصويري»، «چت»تواند شامل ابزارهاي سنكرون مي 

 نشان داده شده است. 2-۰شكل گردد در هايي كه در جوامع خبرگي استفاده ميدر مجموع تكنولوژي
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: تكنولوژي هاي قابل استفاده در اجتماع هاي مجازي2-۰شكل   

 قواعد طراحي جوامع خبرگي مجازي -1-۷

 شود.اجمالي بيان و توضيح داده ميگردد. قواعد به صورت در اين بخش قواعدي براي طراحي جوامع خبرگي مجازي ذكر مي

ترين نكته شناسايي و تعريف هدف ريزي و ايجاد جوامع خبرگي مجازي اولين و مهمبراي پايه تعريف و بازگويي اهداف: .1

باشد. در ابتدا تعريف هدف ممكن است آسان و بديهي به نظر برسد، اما آمارهاي بيشماري از شكست جوامع خبرگي مي

ها گردند در طول زمان حيات اجتماع، هدف باشد. حتي اگر اهداف در ابتدا تعريفمجازي حاكي بر مهم بودن اين مورد مي

كنندگان اجتماع ها در انتظار آن هستند با اهداف اجتماع رابطه مستقيمي دارد و جزئي از يابند. منافعي كه شركتتغيير مي

واند تهاي بيان كردن اهداف اجتماع، تاريخچه ايجاد اجتماع مذكور ميگردد. يكي از راهعناصر كليدي موفقيت محسوب مي

ترين نكته طراحي و عنصر كليدي جذب اعضا و موفقيت ايباشد. به طور خالصه تعريف و بازگويي اهداف به عنوان پايه

 باشد. اجتماع مي

صرف نظر از اينكه اجتماع، مجازي يا رو در رو باشد به مكاني براي ارتباط برقرار كردن اعضا نياز داريم.  ايجاد فضاي ارتباطي: .2

آيد، ابزارهايي كه در هاي مجازي امكان تعريف فضاي ارتباطي و ايجاد آن بوجود ميزي بوسيله ابزارهاي محيطدر محيط مجا

بخش قبلي توضيح داده شدند. فضاي ارتباطي نحوه تعامل افراد با يكديگر، سنكرون يا آسنكرون بودن ارتباط را معين 
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 كنند.پايه ارتباطات خود استفاده مي كند. بيشتر جوامع خبرگي مجازي از اينترنت به عنوانمي

توان عنوان كرد. اعضا يكي از اجزا مهم ايجاد جوامع خبرگي مجازي مي« پروفايل»: ايجاد و توسعه پروفايل اعضاي اجتماع .3

له ها مكانيسمي است كه اعضا بتوانند يكديگر را بشناسند. پروفايل اعضا شامل اطالعاتي مربوط به فرد مذكور از جمپروفايل

باشد و در بيشتر موارد نقش شخص در اجتماع را بيان ها ميكاري و فعاليتهاي كاري، رزومهنام، سن، شغل، تمايالت، عالقه

شود. در مقابل هر ها براي تمام اعضا قابل ديدن است و به عنوان پروفايل عمومي شخص نشان داده ميكند. پروفايلمي

توان باشد رجوع كند. از جنبه ديگر پروفايل را ميكه فقط در دسترس خودش مي تواند به پروفايل خصوصي خودشخص مي

كند از جمله وظايف هر شخص، مجوزهاي دسترسي و مي بررسي كرد براي مثال اطالعاتي كه سيستم از اعضا نگهداري

 هاي انجام گرفته توسط اعضا كه اين اطالعات در اختيار مدير سيستم قرار دارد.فعاليت

تعيين كردن و توسعه نحوه تعامل و ارتباط افراد با يكديگر در جوامع خبرگي مجازي بر موفقيت اجتماع  ه تعامل افراد:نحو .4

تأثير بسزايي دارد. چگونگي تعامل با يكديگر سنكرون يا آسنكرون بودن، استفاده از تكنولوژي مناسب براي ارتباط، آسان 

 چندين روش مختلف تعامل از جمله مواردي است كه بايد در نظر گرفته شود. بودن يادگيري و طرز استفاده آن و تركيب 

و قوانين خاص ممكن است وجود داشته باشد. براي مثال براي  11«تشريفات»هاي رو در رو  در اجتماع تشريفات و قوانين: .5

ها، استفاده از منابع نرانيآمدگويي ممكن است داشته باشند يا قوانيني براي چگونگي سخعضو جديد مراسم معارفه و خوش

 توان به صورت مجازي نگاشت كرد. و نحوه دعوت اعضا. اين قوانين و تشريفات را مي

گردد. شوند و براي هر كدام وظايفي تعيين ميهايي تعريف ميبه منظور ساختاردهي به جوامع خبرگي مجازي نقش ها:نقش .6

 ذيل چندين نقش معمول براي جوامع خبرگي مشخص شده است. ها باعث حفظ و رشد اجتماع مي شوند. در اين نقش

  .ميهمان: ميهمان يا ديدارگر كه دسترسي موقتي به اعضا و منابع اجتماع دارد 

 اند و ممكن است به تمام منابع دسترسي الزم را نداشته باشند. مبتدي: افراد جديد يا نوآموز كه به تازگي وارد اجتماع شده 

 اي دارد. كند و فعاليت منظم دورهبه طور منظم در جلسات شركت مي عضو ثابت: شخصي كه 

 هاي مديريت سازمان را اجرا مينمايد. سرپرست: شخصي كه به عنوان مسئول اجتماع است و براي بقاي اجتماع جنبه 

  اجتماع نيز باشد و پيشكسوت: شخصي كه عنوان عضو اصلي و طوالني مدت جوامع خبرگي را دارد و ممكن است از بنيانگذاران

 گذارد. تر به اشتراك ميدانش خود را با ديگران بيشتر و كامل

 هاي وي باشد.تواند از نقشكننده ارتباطات، مدير جلسات، پيگيري كردن موضوعات جلسه ميكننده: شخصي كه تسهيلتسهيل  

  كند. معموالً در قبال اين آيد را حل ميراه بوجود مياسپانسر: پشتيباني مالي از اجتماع را برعهده دارد و موانعي را كه بر سر

 ها انتظاراتي از قبيل نتيجه كاري دارد.فعاليت

 

 مركز بررسی ها و مطالعات راهبردی سازمان بنادر و دریانوردی

                                                           
Ritual 11 
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رویدادها و همایش های علمی

 مدیریت دانش و كارگاه كنفرانس

 آمریكا، وستونيه ،96اردیبهشت  8تا  4

Knowledge Management Conference & Workshop 
(APQC’S12 2017), 24-28 Apr.2017, TX, USA 

 
 
 :و كارگاه آموزشی مورد بحث در كنفرانس حورهایم

  استراتژی و برنامه های مدیریت دانش 
 ، یاجرای هایتوسعه و یا بازسازی یک استراتژی مدیریت دانش به ابزار −
 طراحی یک استراتژی و کسب و کار در مورد مدیریت دانش  −
 استفاده عملی از ابزارهای مدیریت دانش  −
 ردیابی سالمت و تاثیر ابزار و ابتکارات در مدیریت دانش −

  تعامل و همکاری در مدیریت دانش 
 تعامل در اشتراک گذاری   −
 همکاری در تخصص و ارتباط با رسانه های اجتماعی در مدیریت دانش −

 ایده های جدید، ابزار و تکنیکها 
 راه حل های نوآورانه به چالش های تکنولوژی،  −
 واقعیت های استفاده از ابزارها و تکنیک های جدید،  −
 ، برای ایجاد افزایش محتوا در مدیریت دانشه حل ها اجرای را −

 انتقال دانش ضمني 
 و حفاظت از دانش معیارها شناسایی  −
 و....گرفتن عکس، نقشه برداری طریق طراحی روش انتقال و حفظ دانش از  −
  رنامه های مشارکت داخلی و خارجی درس های آموخته و ب −
 ر انتقال دانش در نتایج کسب و کارارزیابی اث −

 
 راجعه گردد.م   conference-management-knowledge-2017-https://www.apqc.org/apqcsبرای اطالعات بیشتر به سایت 

                                                           
 اتصال افراد با یکدیگر در کشورها کمک می کند.و بهبود بهره وری و کیفیت مدیریت دانش بحث مدیریت دانش که به غیر انتفاعی از طرفداران پیشرو در موسسه یک  12
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 مدیریت با رویكرد اقتصاد مقاومتی

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد آباده ،96اردیبهشت  14

 

 
 
 :همایش حورهایم

 – مقاومتي اقتصاد و بازار مدیریت 

 – مقاومتي اقتصاد و مالي مدیریت 

 – مقاومتي اقتصاد و صادرات توسعه 

 – بازرگاني مدیریت 

 – صنعتي مدیریت 

 – مالي مدیریت 

 – استراتژیک مدیریت 
 

 
 07144351085تلفن تماس با دبيرخانه: 

 07144351085نمابر: 

 merconf.irآدرس وب سایت: 

info@merconf.irآدرس ایميل: 
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 اخبار دانشی
 

 ریاست جمهوری از كسب وكارهای جدید دانش بنيان حمایت می كندمعاونت علمی و فناوری 

 

معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري از كسب و كارهاي جديد با موضوع دانش بنيان كه در دومين دوره رويداد فين  ((( فروردین23

لمي و فناوري رييس جمهوري، عليرضا به گزارش مركز روابط عمومي و اطالع رساني معاونت ع .عرضه مي شوند حمايت مي كند استارز

دليري معاون توسعه مديريت و جذب سرمايه معاونت علمي درباره اين چتر حمايتي گفت: خدمات مالي كه در حوزه فناوري هاي جديد و با 

 .محوريت دانش بنيان عرضه مي شوند از سوي معاونت علمي حمايت مي شوند

نوع خدمات در حوزه دانش بنيان ارائه مي كند اظهار كرد: بسياري از  1۰۰حاضر معاونت علمي بيش از وي با اشاره به اين موضوع كه در حال 

خدماتي كه ارائه مي شود در راستاي فعاليت هاي مجموعه هاي جديد و كسب و كارهاي جديد خواهد بود ودرصورتي كه اين شركت ها 

استفاده از فناوري هاي جديد سوق دهند مي توانند از حمايت هاي معاونت علمي  بتوانند فعاليت هاي خود را به سمت موضوع دانش بنيان و

دليري به برگزاري رويداد فين استارز توسط شركت فرابورس ايران اشاره كرد و گفت:اين رويداد به منظور گردهمايي تيم ها،  .بهره مند شوند

دهنده ها، پارك هاي علم و فناوري، دانشگاه ها و تمامي نهادهاي مالي كه استارتاپ ها، شركت ها، صندوق هاي جسورانه، مراكز رشد و شتاب

 .درزمينه فين تک و استفاده از فناوري هاي جديد فعاليت مي كنند برگزار مي شود

فناوري هاي جديد معاون توسعه مديريت و جذب سرمايه معاونت علمي درادامه بيان كرد: با توجه به اينكه امروزه دنيا به سمت استفاده از 

اد در حوزه تامين مالي و بازار پول و سرمايه در حال حركت است كشور ما نيز با توجه به فعاليت مناسب بازار پول و سرمايه خود و وجود تعد

ر آن از وي گفت: يكي از حوزه هايي كه مي توان د .زيادي بانک برآن شد تا از فناوري هاي جديد در كسب و كارهاي جديد استفاده كند

فناوري هاي جديد استفاده كرد حوزه فناورهاي مالي است كه استفاده از كسب و كارهاي جديد براي خدمات رساني، كسب و كارهاي 

را اينترنتي، خدمات اينترنتي و ايجاد بستر مناسب براي انتقال وجه ومنابع مالي و ارتباط بين توليد كنندگان، فروشندگان و صادر كنندگان 

دليري درباره هدف از برگزاري نمايشگاه بين المللي بانک، بورس و بيمه اظهار كرد: اين نمايشگاه در  .دهاي مالي برقرار مي سازدبا نها

 راستاي ارتقاي نظام مالي كشوراز طريق فناوري هاي جديد هم در بازار پول و هم در بازار سرمايه برگزار مي شود تا كارشناسان و شركت ها

دهمين نمايشگاه بين المللي  .ه پولي و بانكي به تبادل نظر در پنل هاي تخصصي و بررسي آخرين تحوالت اين حوزه بپردازندوفعاالن حوز

فروردين ماه جاري در محل دائمي نمايشگاه بين  29تا  26توسط سازمان فرابورس ايران و با همكاري معاونت علمي از  بانک، بورس و بيمه

 شدالمللي تهران برگزار 

 

 نظام تامين مالی اقتصاد دانش بنيان در یک قدمی تصویب نهایی

 

دكتر عليرضا دليري روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار علمي ايرنا اظهار داشت: طي چندماه اخير، تمام خالهايي كه  ((( فروردین 14

برمي گيرد و مباحث مربوط به بازار پول، بازار  درماده را  35در حوزه حمايتهاي دانش بنيان وجود داشت را شناسايي كرديم كه بيش از 

وي ادامه داد: در همين راستا، هماهنگي هاي  .سرمايه، بيمه و ارزش گذاري و همچنين توجه به ظرفيت صندوق توسعه ملي را شامل مي شود

بنيان را تهيه و تاييده هاي الزم را از ضروري را با حوزه هاي تخصصي و مجموعه هاي مرتبط انجام داده و نظام تامين مالي اقتصاد دانش 

دليري خاطرنشان كرد: نهايتا امضاي نمايندگان وزارت دارايي، بانک مركزي و سازمان مديريت را در جمع بندي  .حوزه هاي مرتبط گرفتيم

 .نهايي داشتيم و اميدواريم اين نظام، بدون هيچگونه خدشه اي در دولت مصوب شود
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 .لي كه به ما دادند انتظار داريم اين نظام تامين مالي در فروردين ماه در هيات دولت مطرح شودوي يادآور شد: مطابق قو

معاون توسعه مديريت و جذب سرمايه معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري، موضوع بيمه را يكي از ضعفهاي اساسي در حوزه فعاليت 

ن مالي دانش بنيان، پيش بيني شده و در همين رابطه با بيمه مركزي به توافق هاي دانش بنيان برشمرد و گفت: مبحث بيمه در نظام تامي

 .رسيديم كه دو شركت بيمه بتوانند بيمه نامه اعتباري و بيمه نامه محصول دانش بنيان صادر كنند

 .موجود، ارائه شود وي تصريح كرد: در بحث ضمانت نامه هم، ضمانت نامه هاي جديدي پيش بيني كرديم كه دركنار ضمانت نامه هاي

دليري افزود: در بحث ارزش گذاري ايده و دانش كه در ايران، سابقه نداشت نيز پيش بيني الزم براي راه اندازي شركت هاي ارزشگذاري در 

ونت به گفته وي، اين شركت هاي ارزشگذاري، متعلق به بخش خصوصي خواهند بود كه معا .قالب اين نظام تامين مالي صورت گرفته است

دليري تاكيد كرد: هرچند، معاونت علمي رياست جمهوري  .علمي رياست جمهوري، بسترهاي الزم را براي فعاليت آنها فراهم خواهد كرد

براي فعاليت شركت هاي ارزش گذاري، مدارك و شرايطي را قائل خواهد شد ولي مالك مقبوليت آنها در بازار، عملكرد شركت ها خواهد 

اد: در قالب نظام تامين مالي دانش بنيان همچنين به بانكها تكليف كرديم كه حمايتهاي سرمايه گذاري و تسهيالت داشته وي ادامه د  .بود

شركت دانش بنيان در حوزه هاي مختلف علمي،  9۰۰اكنون بيش از دو هزار و   .باشند و براي بورس هم بسترهاي حمايتي درنظر گرفته ايم

 .اليت دارندفناوري و صنعتي در ايران فع
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 مقاالت و 

 پایان نامه ها

 موج پنجم
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 تحول بنادر در دنيای رقابتی با بهره گيری از سرمایه های نامشهود
 برای رقابتی سازی بنادر ( 13هاMVP)توجه به 

 
 علي مرادي: مولف/ مترجم

  مديريت دانش موضوع:

 1392مجله ديدگاه، بهار  : منبع

 

  چكيده:

شناسايي ؛ ن ها  و عوامل انساني آنان قصد معرفي روشي را دارد كه مديران با اهاي افراد در سازم مقاله حاضر با بررسي رفتارها و مهارت

؛ و  نسبت به سازمان و به مزيت رقابتي دست يابند. ثر بخشي سازمان خود را باال بردهدر محيط رقابتي اتوانند  ميانگيختن و مديريت آنان 

  2۰چند در صد از مديران به مزيت رقابتي سازمان خود واقف هستند و قانون پاراتو ) هاي همانند  ويژگي ها و  امتيازات ؛ برتري داشته باشد.

)صاحب مايكرو سافت( متعقد است كه موفقيت درصد كار را انجام مي دهند. بيل كيتس  8۰درصد كاركنان 2۰( آگاهي دارند. يعني  8۰/

با نيروي رقيب مشابه نيروهاي رقيب در   امروزه بنادر ديگر در محيطي مجزا فعاليت نمي كنند ؛ درصد كاركنان آن است.  2۰سازمان در گرو 

از جانب رقباي جديد؛ پتانسيل ساير صنايع و كسب و كار مواجه مي باشند. در اينجا نوعي رقابت بين رقباي موجود ؛ تهديدي مستمر 

 جايگزين هاي جهاني و حضور مشتريان و عرضه كنندگان قدرتمند خدمات به چشم مي خورد . 

؛ مدير بندر بايد ضمن آگاهي كامل از الزامات و پرداختن به اين گونه نيروها براي مديران و دست اندركاران بندر همواره چالش انگيز است 

؛ محدوديت هايشان را در بازار جهاني به خوبي بشناسد و از رويكرد مناسب براي تبديل بندر به يک شريک در محيط  نيازهاي كاربران بندر

ها  مي تواند بسياري از چالش ها را از سر راه رقابتي شدن بنادر ؛ بردارد.  به طور MVPتجاري برخوردار باشد. براي انجام اين مهم توجه به 

، نه در يک موقعيت محلي ، بلكه در موقعيتي جهاني براساس قاعده تجارت جهاني مطرح است. اكثر بنادر جهان با  اساسي ، فعاليت هر بندر

يكديگر در مقياس جهاني به رقابت مي پردازند و با توجه به دستاوردهاي عظيم در طول چند دهه اخير در زمينه  بهره وري حمل و نقل 

 ي قابل كنترل براي بهبود كارآيي سياست هاي ساماندهي حمل و نقل دريايي ياد مي شود. دريايي از آن ها  به عنوان مولفه ها

كاركنان بزرگترين  سرمايه هاي  ،  هر سازمان ، »دراين ميان نقش سرمايه هاي انساني در رقابتي سازي بنادر بسيار مهم است . عبارت 

سازمان ها با توجه به تحوالت و تغييرات جهاني، ديگر نمي توانند با روش هاي  و عبارات مشابه را بارها شنيده ايم.« جامعه و كشور هستند

پاسخ گوي تحوالت  سريع محيطي باشند ، بلكه اين كار را سرمايه هاي انساني كه در اين جا به آن ها   معمولي مديريت و برنامه ريزي، 

MVP ها گفته مي شود ، عملي مي شود و در واقع اينMVPسرمايه انساني واقعي هر سازمان را شكل مي دهند و موفقيت   ها هستند كه

سرمايه انساني يعني عامل »(؛ سرمايه انساي را اين گونه تعريف كرده اند:  1999سازمان نيز به همان ها بستگي دارد.  بوتيس و همكارانش )

و منحصر به فردي به سازمان مي بخشد. عناصر انساني  انساني موجود در سازمان و تركيب استعدادها و مهارت ها و تخصصي كه ويژگي بارز

د سازمان ها ، عواملي هستند كه توان يادگيري ، تغيير ، نوآوري و خالقيت دارند و چنانچه به شيوه درست در آنان شوق و انگيزه الزم ايجا

 «.گردد ؛ مي توانند متضمن بقاي بلند مدت سازمان ها به صورت اثر بخش ، باشند

موجود در سرمايه انساني را مي توان دارايي نامشهود اصلي هر سازماني بر شمرد و سازمان براي اطمينان از رشد و بقاي خود  پتانسيل

 نيازمند سرمايه گذاري براي اين دارايي ها هستند.

 

 متن كامل اين مقاله در مركزبررسي هاي راهبردي و مطالعات سازمان بنادر و دريانوردي قابل دسترسي است
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  EFQM تدوین استراتژی مدیریت منابع انسانی با رویكرد

 شاخص توانمند ساز( 5با استفاده از )ره()در اداره كل بنادر و دریانوردی بندر امام خمينی 

 
 رضا دباغيان نژاد: مولف/ مترجم

  مديريت دانش موضوع:

 1393مجله ديدگاه، بهار  : منبع

 

  چكيده:

)در اداره كل بنادر و دريانوردي بندر امام خميني )ره( با  EFQMهدف تدوين استراتژي مديريت منابع انساني با رويكرد  با پژوهش اين

تمامي پرسنل شاغل در اداره كل بنادر و  شامل پژوهش، اين ي آماريجامعه. است گرديده شاخص توانمند ساز( انجام 5استفاده از

-نمونه روش. بود 139۰-1391 تحصيلي سال امل )رسمي، پيماني، تابع  قانون كار و قرارداد مستقيم( دردريانوردي بندر امام خميني )ره( ش
روش پژوهش حاضر از نظر استراتژي، توصيفي، از نظر مسير اجرا، . مي باشد ايگيري تصادفي طبقهنمونه روش حاضر، پژوهش در گيري

 پيمايشي و از نظر هدف، كاربردي است. 

 شــــاخص توانمندســــاز)رهبري، 5بــــين اســــت كــــه  ايــــن از تحقيــــق حــــاكي هــــاي يافتــــه نتــــايج

ــدها( ــاري و فرآين ــركاي تج ــان، ش ــتراتژي، كاركن ــي و اس ــط مش ــت  خ ــدار ثاب ــا مق ــر ب ــک متغي ــانگين ي ــرض مي ــون ف  3.5و آزم

ــراي  ــت ب ــود دارد. در نهاي ــو وج ــم س ــادار و ه ــه معن ــي )ره( رابط ــام خمين ــدر ام ــانوردي بن ــادر و دري ــل بن ــت و در اداره ك تقوي

ــي در  ــم افزاي ــه، ه ــعه دو جانب ــه )توس ــايي از جمل ــي )ره( راه كاره ــام خمين ــدر ام ــانوردي بن ــادر و دري ــل بن ــرفت اداره ك پيش

ــط ــودن خ ــي ب ــدف و مبتن ــاي ه ــه ه ــدير از جامع ــدالت در روش تق ــه؛ ع ــر خالقان ــداع و تفك ــديگر و اب ــا يك ــار ب ــي و ك مش

 كاركنان، موسسات و ساير ذينفعان( ارايه شد. راهبردها بر داده هاي پيرامون نيازها و انتظارهاي
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فنی احداث مركز تعمير كشتی  -امكان سنجی اقتصادی   

 در بنادر شمالی كشور

 

 رمضانعلي مباشر امينيمحبوبه عليزاده، محمد رحيم رمضانيان، اسماعيل رمضانپور، مولف/ مترجمان: 

  مديريت دانش موضوع:

 1392مجله ديدگاه، بهار  : منبع

 

  چكيده:

ها، جذب  هاي مختلفي از جمله حمل و نقل، حجم سرمايه گذاري تعمير كشتي از اساسي ترين صنايع جهاني مي باشد كه در بخش عتصن

اين كار عالوه بر داشتن سود اقتصادي، از اتالف  هزينه هاي نيروي انساني و ايجاد فرصت هاي شغلي در ابعاد مختلف كاربرد خواهد داشت. 

 مضاعف، خروج ارز از كشور و از دست دادن فرصت هاي شغلي و سرمايه گذاري هاي كالن در كشور جلوگيري به عمل مي آورد.

 مي باشد . به عتجنوب كشور داراي زمينه بسيار مساعدي جهت توسعه اين صنو  داشتن مرزهاي وسيع آبي در شمال كشور ما نيز با 

احداث مركز لزوم  ،اين منطقهتردد شناورها در  درياي خزر و آمار بااليمنطقه در هاي آزاد شمال كشور  خصوص مرزهاي آبي مرتبط به آب

احداث مركزي كارآمد جهت احداث مركز تعمير شناور در بنادر در اين مقاله ناپذير ساخته است. تعمير كشتي را امري ضروري و اجتناب 

شامل ارزيابي بازار، و  انجام شده است UNIDOشمالي كشور امكان سنجي شده است. اين امكان سنجي بر اساس الگوريتم تدوين شده در 

بازار، به  بررسي بازار شناورهاي موجود در درياي خزر و پيش بيني وضعيت آينده  در ارزيابي ارزيابي فني و ارزيابي مالي و اقتصادي است.

 عملكرد معايب و و مزايا  است شده تعميرگاه هاي شناور بررسي انواع مختلف فني، ارزيابي بازار تعميرات شناورها پرداخته شده است. در

 اور)سينكروليفت( انتخاب شد و به بخش ارزيابي اقتصادي راه پيدا كرد.است و بهترين سيستم تعمير شن قرار گرفته مطالعه مورد آن ها 

سوددهي و نسبت هاي مالي براي بازار مورد نظر)بندر انزلي( ارزيابي شد و بندرانزلي به عنوان مكان مناسب،  اقتصادي، مالي و ارزيابي در

 در انتها ارزيابي سياسي و اجتماعي طرح بيان شده است. جهت احداث مركز تعميرات شناور، از توجيه اقتصادي الزم برخوردار است.

 نتايج اين تحقيق نه تنها آينده روشني از اين كسب و كار پيش روي دولتمردان قرار مي دهد، بلكه  آنان را در رسيدن به اهداف خودكفايي 

 در امور تعميرشماورها ياري مي رساند.

 

 ي و مطالعات سازمان بنادر و دريانوردي قابل دسترسي استمتن كامل اين مقاله در مركزبررسي هاي راهبرد
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 مدل ارزیابی سوانح دریایی با استفاده از تكنيک 

 (FDAHPتحليل سلسله مراتب دلفی فازی )
 

 علي مرادي، ايرج سلطاني، عليرضا شرواني، اكبر اعتباريان مولف/ مترجمان:

 عمليات بندري مديريت دانش موضوع:

 1392پائيز مجله ديدگاه، : منبع

 

  : چكيده

هدف اين مقاله پژوهشي ارايه مدلي مناسب به منظور ارزيابي سوانح دريايي با توجه به ويژگي هاي خاص و پارامترهاي اثرگذار بر آن است.   

شود. گاهي يپيشي بيني ، ارزيابي و مقايسه نتايج راه حل هاي موجود و انتخاب قطعي يک راه حل براي رسيدن به هدف ، تصميم ناميده م

هاي اتخاذ شده به راحتي صورت مي گيرد و به آن ها توجهي نمي شود در مقابل مسايل و مشكالتي وجود دارند كه بسيار مهم تصميم

گيري جوهره مديريت است و عمل گيري پيرامون آن ها به زمان طوالني تري نياز دارد. به طور دقيق تر تصميمهستند و اقدم به تصميم

يكي از شيوه هاي علمي تصميم گيري روش هاي  ترين كار هر مدير است. ري در واقع دشوارترين و در بعضي مواقع خطرناكتصميم گي

تصميم گيري چند معياره با رويكرد فازي است كه مي تواند در شرايط نامطمئن با بررسي روابط بين معيارها يا پارامترها و هدف ها مناسب 

(. تحليل و بررسي سوانح دريايي به سبب وجود مداخله گرهاي زياد در 139۰ميم است، ارايه نمايد )هادي ، ترين گزينه را كه همان تص

ارزيابي يكي از حوزه هاي پيچيده محسوب مي شود. اين تحقيق برآن است تا با استفاده از روش ارزيابي با تكنيک فرآيند تحليل سلسلسه 

براي طراحي مدل مورد نظر ابتدا هدف ، سپس سلسله مراتب  را شناسايي و مدل سازي نمايد.عوامل متعدد  14(FDAHPمراتبي دلفي فازي )

عوامل تعيين و ارتباطات بين عوامل و كنش بين آن ها بررسي و عالوه بر مطالعه اسنادي از تكنيک فرآيند تحليل سلسله مراتبي دلفي فازي 

دو مدل براي ارزيابي سوانح دريايي در مقاله ، ارايه مي شود . مدل اول  رفته مي شود.ها، پارامترها يا معيارها ، بهره گجهت پااليش مولفه

براي پارامترهاي كلي سانحه و مدل دوم براي ارزيابي عوامل انساني و پارامترهاي آن طراحي شده است كه در هر سانحه نقش بسيار مهمي 

و ساير مقاله ها و  16و سازمان بين المللي كار 15سازمان بين المللي دريانوردي براي طراحي مدل از مولفه ها و مواردي كه ايفا مي نمايند.

پژوهش ها در باره فعاليت صنعت حمل و نقل دريايي به ويژه سوانح دريايي، تعيين نموده اند ، به كار برده شده است و با بهره گيري  از 

بندي پارامترهاي موثر گيري چند معياره فازي به اولويتي( با روش تصميمنظرات خبرگان در حوزه حمل و نقل دريايي )دريانوردي و كشتيران

ها برنامه هاي اصالحي را براي كاهش عواملي كه بيش ترين اثر در بروز سانحه دريايي پرداخته شده  تا تصميم گيران با مد نظر قرار دادن آن

رات و قوانين مورد نياز براي تقويت عدم بروز سوانح دريايي ، به مرحله اجرا را دارند به طور اصولي ، با وضع دستورالعمل ، آيين نامه ، مقر

 يابي و كنترل امور را جايگزين مقصريابي نمايد.  درآورند. در واقع پژوهش بر آن است تا علت

 

 اله در مركزبررسي هاي راهبردي و مطالعات سازمان بنادر و دريانوردي قابل دسترسي استاين مق متن كامل

                                                           
14. Fuzzy Delphi Analytical Hierachy Process  
15 . International Maritime Organization (IMO) 
16 . International Labor Organization (ILO) 
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 یونيركنوانسيغ یشناورها ییایدر سوانح بركاهش آموزش اثرات یبررس

 

 دامون رزمجويي، روانشاد امير سعيد نورامين، جهانگير نجاتي مولف/ مترجمان: 

  مديريت دانش موضوع:

 1392مجله ديدگاه، پائيز : منبع

 

  : چكيده

 خدمه آموزش پيشنهاد مي دارد، ييايدر حوادث در يانسان يخطا نقش كاهش يبرا ييايدر يجهان جامعه كه ييها روش از يكي

 قيطر از يونيركنوانسيغ يشناورها در ييايدر سوانح عمده علل ابتداپژوهش  نيا در.باشدي م يستگيشا مدارك اخذ و يكشت

  يسازمانده ،يانسان فاكتور چهار شده يبررس عوامل نيب از سپس. شونديم يبندقهطب و يبررس سوانح گزارش ليتحل و هيتجز

 پرسش دو قيطر از و يمعرف آموزش پذير موثر يفاكتورها عنوان به يساحل بخش در تيريمد كار، و يزندگ طيشرا شناور، يرو

 يآموزش مشكالت از سه جنبه موجود يآموزش نواقص و مشكالت. در اين مقاله دنشويم تجزيه و تحليل ب و الف مجزا نامه

 يبررس ي شوند.م يبررسي، از دو ديدگاه خدمه و موسسات آموزشي نظارت يها دستگاه و يآموزش موسسات خدمه، به مربوط

 ليقب از يرسم رغي يهاآموزش فاكتوردو  بر شده انجامهاي  اقدام زانيم خدمه، ديد از كه است آن از يحاك ها نامه پاسخ

كم بيترت به ،يعلم نظر از ها كالس بودن همگن و سطح هم عدم و هاهياتحاد قالب در يكار طهيح از خارج يگروه ارتباطات

 قلمرو در يآموزش مشكالت عمده كه يحال در .دارند را ريپذ آموزش يفاكتورها ريسا نيب از استان سطح در را زانيم نيتر

 و انيمرب ديتاك زانيم ي ونظارت يها دستگاه ازي افتيدر بازخورد يفاكتورها به مربوط يآموزش انيمرب و اههموسس ديد از قيتحق

 از يياژي هاسترات يور بهره شيافزا و يآموزش نواقص رفع جهت انيپا در. باشد يم يسيانگل زبان يريادگي بر ها آموزشگاه

 يها آموزش بر ديتاكي و افتيدر يبازخوردها شيافزا يراستا در يآموزشه هاي موسس و ييايدر يها ارگان ارتباط شيافزا ليقب

 .شوند يم هيارا خدمه نيب دره ها تجرب مبادله جهت يملوان يهاهياتحاد قالب در يرسم ريغ

 
 اين مقاله در مركزبررسي هاي راهبردي و مطالعات سازمان بنادر و دريانوردي قابل دسترسي است متن كامل
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 بررسی پتانسيل های بنادر جنوب كشور ایران به عنوان ترمينال 

 (AHPمنطقه ای ترانزیت غالت به روش تحليل سلسله مراتبی)

 

 يحيي نريمي، عليرضا اقبالي ،ناصر اقبالي مولف/ مترجمان: 

 دريايي دانشمديريت  موضوع:

 1392 پائيزمجله ديدگاه،: منبع

 

 چكيده:

عبور كريدورهاي مهم ترانزيتي در قلمروايران، دسترسي سريع وآسان به كشورهاي حوزه ي خليج فارس و درياي خزر و واقع  

شدن بين اين دو منطقه راهبردي موجب شده است،كشور ايران به عنوان يک مسير ترانزيتي كوتاه، ارزان،قابل دسترس وايمن 

زه خليج فارس وكشورهاي آفريقاي جنوبي باشد. به منظورانجام اين پژوهش داده براي ترانزيت غالت به بازارهاي هدف در حو

هاي الزم در خصوص شاخص ها وپتانسيل هاي بنادر بازرگاني در جنوب كشوركه در ترانزيت غالت نقش داشته، با استفاده از 

 ن اين جامع آماري آوري و با استفاده از پرسش نامه توزيع شده بيدانش و تجربه كارشناسان متخصص جمع

 SPSSها وزن دهي شدند.سپس بنادري كه پتانسيل هاي الزم جهت ترمينال ترانزيت غالت را دارندبا استفاده ازنرم افزارشاخص

ها را تعيين درجه اهميت و اولويت هر يک از اين شاخص Expert Choiceمشخص نموده ودر پايان با استفاده از نرم افزار 

 دهدكه بنادر  نشان مي SPSSذيري و جذب هريک از بنادرنسبت به اين شاخص ها مشخص شده است.نتايج ودرصدميزان تاثيرپ

 امام خميني، بندر عباس و بندر چابهار پتانسيل هاي الزم را به منظور ترمينال ترانزيت غالت دارا مي باشند ونتايج نرم افزار
Expert Choice  اسكله %26.9، ظرفيت نگهداري %35.6هاي ريلي و جاده اي دهد كه اهميت شاخص پس كرانه نشان مي ،

مي باشد. ميزان جذب شاخص هاي تاثير گذار درترانزيت غالت در  %۷.9و فاصله تا بنادر شمالي %11.1، تجهيزات%18.6غالت 

براين بندر امام بوده و بنا %۷.1وبندر بوشهر %9.5، بندر خرمشهر%9.9وبندر چابهار %2۷،بندر عباس%46.5بندرامام خميني 

 خميني نسبت به بنادر ديگر از درجه اهميت بيش تري براي ترمينال منطقه اي ترانزيت غالت برخوردار مي باشد.

 

 اين مقاله در مركزبررسي هاي راهبردي و مطالعات سازمان بنادر و دريانوردي قابل دسترسي است متن كامل
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 معرفی كتاب 
 

 «نظام حمل و نقل دريايي پايدار »

  

 نازنين ساغري:  ترجمم

 مركز بررسي ها و مطالعات راهبردي :انتشارات

 1393 تاریخ نشر :

 صفحه۷۰ تعداد صفحات:

 وزيري :كتاب قطع

 

 

 

تبيين مسئوليت اجتماعي سازمان ها و شركت هاي دريا  »

 «محور

 

 حميد وداديمولف : 

 مركز بررسي ها و مطالعات راهبردي :انتشارات

 1394 تاریخ نشر :

 صفحه 258:تتعداد صفحا

 وزيري :كتاب قطع
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دانش نهفته دریانوردان مستند سازی تجارب و  
 از سوي مركز مطالعات بررسي هاي راهبردي سازمان بنادر و دريانوردي به منظور "مستند سازي تجارب نهفته دريانوردان "پروژه 

خارج شدن برخي تجارب و وقايع دانشي از ذهن خبرگان با گذشت زمان و حبس اطالعات دانشي ناشي از استراتژيک جلوگيري از 

سازي موجبات فراهم ،دانش و تجارب دريايي دريانوردان آشكار سازي و مستندسازي و با رويكرد ميسر شدن امكان بودن آن

همچنين كسب بازخورد از تجارب و پيشنهادات كسب شده  وان آموختن تجربيات، امك افزايي دانش كسب شده در استفاده ازهم

 انجام گرديد. از دريانوردان 

بهمراه واژگان دريايي متناسب با موضوعات، در شماره هاي آتي نشريه امواج دانش بخش هايي از نتايج بدست آمده از اين پژوهش 

لنج  يكه عمدتا واژه هاي محلي و تخصصي، كلمات و اصطالحات لنج و لنج داري  و همچنين اسامي محلي اجزاء ساختمان ثبت شده

 ارائه ميگردد.  است، و قشم  بوشهر و گناوهمتناسب با گويش هاي بنادر  كه ها

 

 بادهای موسمی و محدودیت دید

به اين  فارس خليج در بادها اين جهت. دننماي مي برخوردي شمال و سهيلي ي،نعش بادهاي با دريانوردان در طول سال عمدتا

 مي و شروع شرقي جنوب از كه سهيلي باد و آيد مي شرقي شمال از كه نعشي باد ، وزد مي شمال از كه شمال باد صورت است،

 .رسد مي غربي جنوب به و چرخد

 هفت يا روز شبانه سه مدت به باد، اين. گويند مي هم بندري باد آن به و وزد مي عباس بندر سمت از  زمستان در نشعي باد

 سرعت شب طول دراين باد . شود مي كم آن سرعت كم كم و وزد مي شدت به ظهر از بعد 2 تا صبح 4 ساعت حدود از روز شبانه

 و وزد مي آبانماه تا ماه خرداد از سهيلي باد .وجود دارد هميشه كه است غربي شمال باد دريانوردي براي باد بدترين. دارد كمتري

 . دارد ادامه ساعت 2 تا 1 حدود

 باشد زياد وزش شدت اگر. آن وسط در نه مي اندازند و  لنج پاشنه در را باد باد بر دريانوردي، اثرات كاهش برايدريانوردان  

 متوقف شوند پناهگاه ترين نزديک در و كرده  حركت آرام بايد و هستند كردن لنگر به مجبور

 جهت گرفتن نظر در با بعد .كنند مي استفاده دادن عالمت براي چراغ و بوق از و كرده حركت رادار با ديد محدوديت شرايط در

 خود را ادامه ميدهند. حركت باد، سرعت و زمان آب، جريان
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 (ن ، دومقسمت م بخش  )واژگان دریایی 

 

 كه هنگام پهلوگيري به بدنه آسيب نرسدلبه لنج را گويند كه در طرفين حكم سپري دارد :  مَصاب. 

 به شخصي گويند كه در گذشته با دستگاه هاي در اختيار همه روزه مقدار پيمايش و مكان فعلي لنج را محاسبه مي كرد. : معلم كشتي 

 نوعي ميخ مورد استفاده در لنج سازي.:  مِغِرتاني 

 موتور لنج:  مكينه 

 صيد ماهي و مسافرتهاي دور و نزديک از آن استفاده مي كردندنوعي از لنج كه در گذشته براي : مُنجي. 

 چوب، طناب يا لوله هاي عمودي كه در زمين يا روي اسكله براي بستن طناب لنج نصب ميكنند.:  مَنده 

 قايقهاي پنج يا شش نفره:  مِنشوه 

 در البالي درزهاي تخته هاي كشتيوسيله اي شبيه به پيچگوشتي براي فرو كردن رشته هاي پنبه آغشته به روغن :  مَنگر. 

 ابزاري فلزي با نوك تيز و پهن كه با آن فتيله ها را در بين تخته ها با ضربات ممتد چكش وارد مي كنند.:  منگر كُلفات 

 ابزاري فلزي براي تراشيدن چوب در جاهايي كه امكان استفاده از تيشه وجود ندارد. منگر وَليتي : 

 ج بگونه اي كه بتوان آن را سريع باز كردبستن موقت طناب لن:  مول. 

 وسط لنج:  ميان 

 ميخ نجاري مورد استفاده در لنج سازي :  ميخ تيل. 

 ميخ هاي بسيار بزرگ كه در لنج سازي استفاده مي گردد.: ميخ جهازي 

 پارو در كشتي هاي قديمي:  ميداف 

 و نقش سپر را براي لنج ايفا مي كند.تخته اول و آخر لنج كه به صورت افقي و كمي مايل نصب ميشود : ميل 

 سپر عقب و جلوي لنج.:  ميل تِفَر و ميل سينه 

 ساخته شده و به معني فرمانده كشتي است.« خدا»و « ناو»از تركيب دو واژه :  ناخدا 

 نوعي از لنج كه بيشتر در پاكستان ساخته شده و داراي ظرافت و ريزه كاري بيشتري است.:   ناكو 

 دريايينقشه :  ناليه 

 هر يک از دو تير چوبي كه براي افزايش طول به هم مي بندند.:  نَباشه 

 هل دادن لنج با دست به سمت عقب.:  نَسل  

 بار بسته بندي شده بزرگ:  نگله 

 محل توقف لنج ها در هنگام طوفان:  نَگه. 

 كرايه حمل بار از بندري به بندر ديگريا نول، :  نِل 

 آب بند سازي بدنه لنج در فرآيند لنج سازي استفاده مي كنند.يا آهک كه از آن براي  :  نوره 

 آوازي كه براي هماهنگي حركات جاشو ها و ملوانان در هنگام باالكشيدن بادبان و كارهاي دريايي خوانده مي شود:  نِهمه 

 نيم طبقه واقع در قسمت انتهايي لنج را گويند:  نيم 
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