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، رديايی و كشتی رانی بازرگانی هب منظور ايفای نقش مرجعيت دانشی خود و رد راستای تحقق راهبرداهی  سازمان بنارد و رديانوردی هب عنوان تنها مرجع حاكميتی كشور رد امور بندری

تسهيل ااقتنل و ااشتنر دا  حمايت از توسعه شبكه"كالن نقشه جامع علمی كشور مبنی رب 
ردسازی و اصالح فراينداهی توليد، "از طريق " دهی علمی نش و ساماناهی تحقيقاتی و  استاندا

م هب اراهي اين ارث رد سايت "اهی اطالعاتی يكپارهچ ربای نشريات، اختراعات و اكتشاافت ژپوهشگران ثبت، داوری و سنجش و ايجاد بانك  . نمايد می SID، اقدا



هر دانش، به تدريج و با      .  هر دانشي، از يك ماهيت تجميعي و يك هويت جمعي، تاريخي و نتيجه اي حاصل از هم افزايي نظري و تجربي دارد                      

طرح مساله ها و رهيافت هاي خود و در پرتو همكاري هاي دانشمندان  در طول همان تاريخ مورد اشاره و به اهتمام همان هم افزايي و هويت                              

–بنابراين، اشراف بر مساله ها و موضوع ها و خبرها در حوزه هاي علمي.  جمعي پيوسته بالنده شده و بر خط كمال يابي، مستقر مي شود             

كيفي   –اجتماعي، فعاليت هاي شغلي، دستاوردهاي حاصل از فعاليت سازمان ها، سرمايه گذاري و توسعه، داده هاي كمي                    –پژوهشي، اقتصادي   

همه سببي براي شناخت جريان هاي پيش ... در زيربخش بهره وري، تراز بازرگاني، آمار مرتبط با ثبت اختراع و اكتشاف و توليد كاال و خدمت و 

 .در جهت حل آن مسايل است» تفكر«روي و زمينه اي براي 

تجري براي كاهش اثر منفي برخاسته از         –نظري    –اشراف بر مساله ها و موضوع هاي مورد اشاره در فوق، گامي در جهت هم افزايي علمي                    

در اين ميان، افزايش خزانه آگاهي هاي خود، از رهيافت ها و اخبار مرتبط با حوزه شغلي و كاري خود،                     .  مساله ها و تالش، براي حل آن هاست       

 .گام مهمي براي افزايش دانش و تجربه ها و قدمي براي شناخت مساله ها، با هدف انجام پژوهش هاي راهبردي است

اين خبرنامه، تالشي براي فراهم آوردن اين خط ارتباطي بين مخاطبان محترم و داده ها و يافته هاي حاصل از تالش كنش گران امور                               

. دريايي، بندري و حمل و نقل و صنايع دريايي است

. در جهت پردازش دانش تجربي خود، از اين فرصت و از اين امكان بهره گيريم

فراخوان  دريافت  خبر

خبرهاي دريايي را دريابيم و از وراي  آن ها، با طيف وسيعي از شهرها، بازارهـا،  

حـوزه هـاي     .  فن آوري ها، مشتريان، دستاوردها، و رهيافت ها آشنـا شـويـم     

در ايـن    .  يادگيري، مانيتورها و دموهاي متنوعي دارند، خبراز جمله ي آن هاست

دعوت مي كنيم و از حضور شمـا  .  دمو و بر اين مانيتورها، خود را مشاركت دهيم

استقبال مي كنيم تا با خبرهاي ناب و روزآمد خود، اين حوزه اطالع رسانـي را،    

 .تقويت و پربار سازيد

لطفاً در صورت تمايل اخبار خود را در حوزه هاي مرتبط با فعاليت هاي دريايي و 

بندري، صنعت حمل و نقل دريايي، پيشرفت هاي فـن آوري و حـرفـه اي،            

به اين ...  تحقيقات و مطالعات و ره يافت هاي علمي، اخبار اقتصادي و تجاري و 

 .ارسال فرماييد ir.pmo@mvahedi: آدرس 
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مازاد بر نياز  TEU10000 -8000به متصديان حمل و نقل اقيانوسي كه داراي شناورهاي  Drewryشركت مشاوران كشتيراني مستقر در دبي 

 .هستند اخطار جدي داد، مگر آن كه تفكر خالق غيرمنسجمي پشت اين سفارش هاي جديد وجود داشته باشد

Drewry  خاطر نشان ساخت كه متصديان حمل و نقل اقيانوسي تعداد بسياري شناورهايTEU10000-  8000   سفارش داده اند كه موجـب

 .ظرفيت مازاد بر نياز يا توسعه خدمات غيرمعمول در خطوط لوله خواهد شد

. درصدي ظرفيت اين بخش و رشد بار جهاني خواهد شد 18تحويل بازار داده شد كه موجب افزايش  TEU  8600كشتي  55تا پايان امسال، 

 45عالوه بـر ايـن،       .  درصد ديگر افزايش يابد 6/11شناور نيز در سال آينده تحويل بازار خواهد شد كه موجب مي شود نرخ رشد،  40تعداد 

 .درصد ديگر نيز به نرخ رشد ساالنه خواهد افزود 6/11وارد بازار خواهد شد كه  2015شناور ديگر در سال 

شناور با اندازه هاي مختلف،  20اروپاي شمالي تا فصل دوم امسال، حدود / در آسيا CMA CGMو  MSCبا ادغام خدمات كشتيراني مرسك، 

است كه در سال آينده تحويل  TEU 14638شناور ديگر با ظرفيت متوسط  44چيزي كه اوضاع را بدتر مي كند وجود . مازاد بر نياز خواهند شد

 .خواهند شد TEU 10000و  TEU 8000بازار شده و احتماال موجب بالتكليف ماندن همين تعداد شناور با ظرفيت 

از آن جايي كه رقباي اين . واحد براي پنج سرويس اقيانوس اطلس خواهد بود 30از نقطه نظر تقاضا، اتحاد سه گانه فوق احتماال مستلزم وجود 

نـد  اتحاد قادر به رقابت با صرفه جويي هاي مقياس حاصل از كشتي هاي بزرگ اقيانوس پيما نخواهند بود، احتماال ناچار به پيگيري تقاضا خواه

 .بود؛ اگر چه هنوز معلوم نيست كه چطور اين كار را انجام خواهند داد

فقط محدوده تجاري خط تجاري و مسير ميان آسيا ) NYKو  MOL ،HMM ،OOCLلويد،  –، هاپاگ APLاتحاد ميان ( �Gدر اتحاد گروه 

 .مشخص شده است و هيچگونه رايزني درخصوص خدمات صورت نگرفته است WCNAو 

بيش از رشد تقاضا خواهد بود و محل استفـاده  TEU  10000و  TEU  8000با ناديده گرفتن اين احتمال، مي توان گفت كه عرضه شناورهاي 

 .از اين ظرفيت مازاد شركت مستقر در لندن خواهد بود

فرصت هاي بسياري فراهم خواهد شد، هر چند كه اين مساله هنوز تاييد نشده است و  2015با افتتاح حوضچه هاي جديد كانال پاناما در پايان 

 در هر صورت، بسيار محتمل است كه ظـرفـيـت بسـيـاري از سـرويـس هـاي                .  هرگونه پيش بيني فقط بر مبناي حدس و گمان مي باشد

 فـعـلـي      TEU  5000نسبـت بـه        2016تا سال   ECNA/  آسيا  

 .افزايش يابد 

 TEU 10000 - 8000درخصوص مشكالت پيش رو براي شناورهاي  Drewryهشدار 



و شركاي تجاري آن سند يك طرح كلي را براساس ايده ي سيستم حمل و نقل دريايي پايدار تهيه كرده است، به موجب اين  IMOدبيرخانه   

 :سند 

حوزه حمل و نقل دريايي گسترش خواهد يافت و علت اهميت زياد صنعت حمل و نقل دريايي براي دستيابي به جهاني پايدارتر مشـخـص    

 خواهد شد ؛

 مورد بحث قرار خواهد گرفت ؛) SMTS(طرح كلي سيستم حمل و نقل دريايي پايدار  

احتماال اقداماتي كه بايد توسـط  ( و فعاليت هاي الزم براي دستيابي به اين اهداف  SMTSضرورت ها يا اهداف الزم االجرا جهت اجراي  

بايد در نظر داشت كه اين اهداف را نمي توان نتايجي قـابـل     .  شناسايي مي شود) نهادهاي مرتبط و ذينفعان مختلف دريايي انجام شود

 .اندازه گيري در نظر گرفت، بلكه بيش تر مي توان به آن ها به چشم يك حالت مطلوب نگاه كرد

بايد با همكاري ديگران براي دستيابي به يك سيستم حمل و نقل دريايي پـايـدار    IMOدر اين طرح فهرستي از ضرورت ها يا اهداف كلي كه 

 :از جمله اين ضرورت ها با اهداف كلي مي توان به موارد زير اشاره كرد . فراهم كند، ارايه شده است

 فرهنگ ايمني و حفاظت از محيط زيست ؛ 

 آموزش حرفه دريانوردي و پشتيباني از دريانوردان ؛ 

 بهره وري انرژي و تعامل كشتي و بندر ؛ 

 تامين انرژي براي كشتي ها ؛ 

 سيستم هاي مشاوره و پشتيباني از ترافيك دريايي ؛ 

 امنيت دريانوردي ؛ 

 همكاري فني ؛ 

 فن آوري ها و ابتكارات جديد ؛ 

 مكانيسم هاي مالي، مسووليت و بيمه ؛ 

 .اداره و كنترل اقيانوس 

 .به زودي از سوي مركز بررسي ها و مطالعات راهبردي منتشر خواهد شد“ طرح كلي سيستم حمل و نقل دريايي پايدار”ترجمه 

 طرح كلي سيستم حمل و نقل دريايي پايدار 



DP World  دبي براي ترمينال جديد خود در بندر جبل علي هفت دستگاه جا به جا كننده كانتينر خالي به كالمار سفارش داد. 

جبل علي كه در حال حاضر در دست احداث اسـت وارد     3اين جا به جا كننده هاي جديد كانتينر خالي در آوريل سال آينده به ترمينال كانتينري 

افزايـش   TEUميليون  19افتتاح خواهد شد و ظرفيت كلي بندر جبل علي را به  2014در سال  TEUميليون  4با ظرفيت  3ترمينال .  مي شوند

 .خواهد داد

، سيستم هشدار دهنده عقب و خروجي اطالعات مجهـزنـد كـه       Twistlockاين ماشين آالت جديد به گزينه هايي نظير دوربين هاي نظارتي 

 .موجب ارتقاي ايمني اپراتور مي شود

DP World در ماه اكتبر، كـالـمـار پـنـج          .  پيش از اين نيز تجهيزات متحرك مختلفي را براي خاورميانه و آفريقا به كالمار سفارش داده بود

reachstacker در ماه سپتامبر، ترمينال كانتينري .  براي بندر جده در عربستان سفارش گرفتDoraleh   )DCT  (        در جيبوتي آفـريـقـا، دو

بندر جـبـل    T٢و  T١چندين ليفتراك براي ترمينال هاي   DP Worldبه كالمار سفارش داد و در بين آوريل و اكتبر،  reachstackerدستگاه 

 ).از جمله سه ليفتراك نسل جديد كالمار كه بسيار مطلوب مشتري واقع شد(علي به كالمار سفارش داد 

DP World   ترمينال دريايي در شش قاره جهان برخوردار است و پروژه هاي توسعه مختلفي را در هند، آفـريـقـا،     65از شبكه اي متشكل از

 .جا به جا نمود TEUميليون  56، اين شركت بيش از 2012در سال . اروپا، آمريكاي جنوبي و خاورميانه در دست اجرا دارد

 

  DP Worldسفارش جا به جا كننده كانتينر خالي به كالمار توسط 



ابراز خرسندي كرد و سازمان بين المللي كار را    2013آگوست  20در مورخ )  MLC 2006(از تصويب كنوانسيون كار دريايي  IMOدبير كل  

پيشرفتي قابل توجه در راسـتـاي بـه      )  MLC( تصويب كنوانسيون كار دريايي « :  وي اظهار داشت .  يك نهاد همتا در سازمان ملل اطالق نمود

اين كنوانسيون يك نقطه عطف واقعي براي دريانوردان و نيـز  .  رسميت شناختن نقش دريانوردان و تضمين رفاه و شرايط كاري آن ها مي باشد

 .»صنعت كشتيراني است كه تكيه گاه اقتصاد جهاني محسوب مي شود

دستيابي به كار مناسب و معقول براي دريانوردان جهان و دستيابي به منافع اقتصادي مطمئن در رقابت عـادالنـه بـراي       MLCهدف از پيمان 

مهم ترين قوانين و مقررات حمل و نقل دريايي است و صنعت كشتيراني بين المـلـلـي را      »  ركن چهارم«   MLC.  صاحبان كشتي ها مي باشد

، كنوانسيـون بـيـن      ) سوالس( مي باشد كه عبارتنداز كنوانسيون ايمني جان اشخاص در دريا  IMOپوشش داده و مكمل سه كنوانسيون مهم 

 ).STCW(و كنوانسيون بين المللي استانداردهاي آموزش، صدور گواهي نامه و نگهباني دريانوردان ) مارپل(المللي جلوگيري از آلودگي كشتي ها 

درصد از فعاليـت هـاي      99كشور كه مبين  150مورد قبول قرار گرفت و سپس در بيش از  1970براي اولين بار در دهه  IMOاين معاهدات 

سابقه اي طوالني در همكاري در زمينه مسايل مربوطه خود دارند و تا جايي كـه   ILOو  IMO.  كشتيراني تجاري جهان بودند به تصويب رسيد

درخصوص مسايلي چون ساعت كار و استراحت، آزمايش  ILO/IMOبه دريانوردان مربوط است به تشكيل گروه هاي كاري تخصصي مشترك 

هاي پزشكي دريانوردان، رفتار منصفانه با دريانوردان درصورت بروز حوادث دريايي و مسووليت و جبران خسارت درصورت مرگ، جراحت يا رها 

 .كردن دريانوردان، مي پردازند

مورد تجديدنظر قرار گرفت و بـا     2012در سال  IMOكنوانسيون بين المللي استانداردهاي آموزش، صدور گواهي نامه و نگهباني دريانوردان 

 .اصالحاتي در قوانين و مقررات كار دريانوردان نظير ساعت كار و  استراحت صورت گرفت  MLCادغام اين معاهده با معاهده 

است و همچون گذشته مشتاقانه در انتظار همكاري با كشـورهـاي      2006MLCآماده حمايت از اجراي  IMO:  اظهار داشت  IMOدبير كل 

 .عضو خود در رابطه با مسايل دو جانبه است

 از كنوانسيون كار دريايي  IMOاستقبال دبير كل 



پيش نويس سند توسعه صنايع دريايي كشور، از سوي كانون هماهنگـي  

تدوين پيش نويس سند ملي .  دانش و صنعت دريايي تدوين و منتشر شد

توسعه صنايع دريايي كشور، از سوي شوراي عالي انقالب فرهنگـي بـه     

معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري واگذار شده و در همين راسـتـا،   

كانون هماهنگي دانش و صنعت صنايع دريايي، از چند ماه گذشتـه، بـه     

به تازگي پيش نويس سـنـد   .   عنوان دبيرخانه اين طرح، فعاليت مي كند

توسعه صنايع دريايي، براي دريافت نظرات متخصصان و كارشناسان اين 

عالقمندان .  حوزه، توسط كانون دانش و صنعت دريايي منتشر شده است

مي توانند نظرات خود را درباره اين پيش نويس از طـريـق تـلـفـن            

 .به دبيرخانه طرح، اطالع دهند marine@sharif.eduيا ايميل  66165563

 نويس سند توسعه صنايع دريايي منتشر شد  پيش

 شوند  هاي بدون سرنشين راهي درياها مي كشتي

 .مانند اند كه بر اساس آنها، ناخداها براي كنترل از راه دور همزمان دهها كشتي، در ساحل مي هايي ارائه داده محققان اروپايي طرح

 .دهد تر كرده و خطر دزدان دريايي را كاهش مي ها را كارآمدتر و ايمن انجامد، بلكه كشتي ها مي اين امر نه تنها به كاهش هزينه

توانند در مقابل، كشتي را با گاز پر كنند؛ با اين عمل، هر فردي كه بدون اجازه قبلي وارد كشـتـي شـود،       هاي بدون خدمه مي كشتي

 .شود بيهوش مي

هاي انساني را    هاي بدون سرنشين، هزينه رويس، بر اين باور است كشتي-اسكار لواندر، رئيس بخش نوآوري دريايي شركت رولز

 .دهند دهند، كاهش مي درصد هزينه عملياتي را تشكيل مي 30تا  10كه 

ترشدن كشتي و  هاي بحراني مانند تخليه فاضالب نيست و اين موضوع منجر به سبك وي معتقد است بدون خدمه، نيازي به سيستم

 .شود جويي در سوخت مي صرفه

نام دارد و بر اساس مطالعات آن، سـه چـهـارم         Muninكند،  اين پروژه تحقيقاتي كه كميسيون اروپايي بودجه آن را تأمين مي

 .دهد كه بخش مهمي از اين خطاها ناشي از خستگي است سوانح دريايي به دليل اشتباهات انساني رخ مي

 .كند دوختن به دريا را حذف مي كننده مانند چشم هاي خسته هاي بدون خدمه، مسؤوليت فناوري كشتي

هاي بدون سرنشين در دريا و در شكـل پـهـپـادهـا و           حاضر كشتي هايي از پيش وجود دارد و درحال فناوري طراحي چنين سامانه

 .كنند هاي كوچك براي انجام عمليات نظامي و همچنين عمليات تحقيقاتي فعاليت مي سامانه

ها را با استفاده از رادارهـاي روي         هاي ارتباطي جهاني، توانايي ارائه پهناي باند كافي براي راهبري از راه دور اين كشتي ماهواره

 .ها در اختيار دارند عرشه و دوربين

 .كنند هاي روي عرشه اشان به طور خودكار حركت مي اس و دوربين پي ها همچنين با استفاده از فناوري جي اين كشتي

 



 ايران در سازمان جهاني دريانـوردي    براي اولين بار پس از عضويت جمهوري اسالمي 

)IMO(المللي رسيد ، يك قطعنامه پيشنهادي ايران به تصويب اين نهاد بين. 

برخورد منصفانه با دريانوردان در رابـطـه بـا          « قطعنامه پيشنهادي ايران با عنوان 

در نشست بيست و هشتم مجمع »  مرخصي خشكي و دسترسي به تسهيالت ساحلي

 .به تصويب اين سازمان رسيد) IMO(المللي دريانوردي  سازمان بين

هـاي    كه در چارچوب فعاليت IMOمجمع  A 28/14/1بنابراين گزارش، سند شماره 

در    IMOانجام شده براي حضور فعال و موثر در بيست و هشتمين اجالس مجمـع    

هـاي تـخـصـصـي و            دفتر سازمان( معاونت امور دريايي سازمان بنادر و دريانوردي 

تهيه شده بود، تحت دستور كار شماره چهارده ارائه و توسط نـمـايـنـده       )  المللي  بين

 .در اين دوره از اجالس مطرح شد IMOسازمان بنادر در 

اي راجع به برخورد منصفانه و به دور از تبعيض با دريانوردان راجع به اعطاي مرخصي خشكي و دسترسي   اين سند متضمن قطعنامه

 .به تسهيالت بندري است

هاي نمايندگي كشورهاي اياالت متحده امريكا، انگليس و نروژ با اين استدالل كه موضوع در دستـور كـار       پس از ارايه سند، هيأت

اي ممكن است در كار اصالح كنوانسيون تسهيل ترافيك دريايي اختالل   كميته تسهيل است و به بهانه اينكه تصويب چنين قطعنامه

ها و با توجه به حمايت اكثريت قاطع كشورها، مجمع با  عليرغم اين مخالفت. ايجاد كند، با آن مخالفت كردند و خواستار رد آن شدند

 صدور قطعنامه بر اساس سند ايران موافقت كرد

قطعنامه مورد نظر به همراه چند قطعنامه ديگر از سوي كميته به رئيس مجمع گزارش شد و مجمع نيز بدون هرگونه اعتراضـي از     

هاي مصوب مجمع در   سوي حاضرين، آن را در روز چهارشنبه سيزدهم آذر ماه به تصويب رساند و مقرر شد، بعنوان يكي از قطعنامه

 . مـنـتـشـر و بـه كشـورهـاي عضـو ابـالغ شـود                         IMOنشسـت بـيـسـت و هشـتـم، از سـوي دبـيـرخـانـه                          

  

در بخش .  قطعنامه مصوب داراي دو بخش مقدماتي و عملياتي است: هاي اصلي قطعنامه و تحول در عرصه حقوق دريانوردان  ويژگي

 :مقدماتي طي پنج پاراگراف به موارد زير اشاره شد

شناسايي جايگاه دريانوردان و ماهيت صنعت دريانوردي، اقرار به اهميت مرخصي خشكي در رابطه با عامل انساني و تأثير آن بـر      

هاي سوالس و فال به دو دستورالعمل موجود راجـع بـه         هاي عضو كنوانسيون ايمني دريانوردي، تأكيد مجدد بر اهميت توجه دولت

هاي غيرضروري، تأييد لزوم عدم تبعيض دريانوردان بـه      مرخصي خشكي و دسترسي به تسهيالت ساحلي بدون ايجاد محدوديت

كنند و     داليل مختلف مليت، نژاد، رنگ، جنسيت، دين، عقايد سياسي يا ريشه اجتماعي و نيز نوع پرچم كشتي كه بر روي آن كار مي

نهايتا درنظر داشتن اين نكته كه برخورد غير منصفانه و تبعيض آميز در رابطه با اعطاي مرخصي خشكي و تسهـيـالت سـاحـلـي        

 . همچنان ادامه دارد

معروف است، مجمـع از    )  Operative Paragraphs( هاي عملياتي   در بخش دوم كه مشتمل بر پنج بند است و به پاراگراف

هاي عضو مصرانه درخواست نمود، اوال به حقوق بشر اوليه دريانوردان در رابطه با موضوع قطعنامه احترام بگزارنـد، ثـانـيـا         دولت

هاي الزم را براي حصول اطمينان از عدم برخورد تبعيض آميز بردارند، ثالثا از اعطاي مجوز ورود به خشكي با رعايت مـقـررات     گام

مربوطه اطمينان حاصل نمايند، مگر اينكه داليل قانع كننده اي براي رد آن وجود داشته باشد، رابعا اقدامات الزم را براي اعـطـاي     

بردارند و خامسا داليل رد مرخصي خشكي را به دريانورد يا ناخداي كشتي اعـالم  ......  مرخصي خشكي بدون توجه به مليت، نژاد، و 

 .نمايند و درصورتي كه كتبا درخواست شد، داليل را به صورت كتبي اعالم كنند
 

  IMOتصويب يك قطعنامه پيشنهادي ايران براي اولين بار در 



 

به در جريان انجام تغيير در سازمان، مديريت موسسه بايد بتواند در نقش رهبر و هدايت كننده تغيير، ميزان تنش و مقاومت ها را در سازمان                            

 :بدين منظور رعايت نكات زيادي مطرح است كه اهم آن به شرح ذيل است . حداقل ممكن كاهش دهد

 شفافيت مزيت هاي تغيير  -3-1  

ا مدير سازمان بايد مزيت هاي تغيير را به طور كامال آشكار و مبرهن طوري براي همه كاركنان بازگو نمايد كه آنان بتوانند اين مزيت ها ر                                 

 .لمس كنند يا از طريق برقراري يك نظام فكري نتيجه يك ابتكار و خالقيت را در قالب يك تغيير ارايه نمايند

 مطابقت تغيير  -3-2 

لذا درصورت پذيرش تغيير، اجراي     .  هر چه روند اجراي تغيير با فرايندهاي قبلي تطابق داشته باشد، ميزان پذيرش تغيير افزايش مي يابد                      

 .تغيير تسهيل مي گردد

 

 سادگي ارايه تغيير  -3-3  

به اين منظور،   .  جريان اجراي تغيير بايد به شكل كامال ساده تشريح گردد و نگراني كاركنان را از نتيجه ناخوشايند تغيير به حداقل برساند                          

 .فرايند تغيير بايد دقيقا بررسي شود و راه هاي ساده اگرچه طوالني تر انتخاب گردد

 انجام مرحله اي  تغيير  -3-4  

ي اگر تغييرات بتواند به كارها و بخش هاي مختلف تقسيم شود و هر مرحله نيز داراي يك نتيجه مثبت باشد، طبعا دستاورد حاصل از فرايند كل    

البته، مرحله بندي اجراي تغيير به سازمان اين كمك را نيز مي كند كه در هر مرحله درصورت وجود هر نوع اشكالي، آن را                           .  مثبت خواهد بود  

البته اين نكته حايز اهميت است كه جزء نگري          .  بهبود بخشد و سپس مرحله بعدي شروع شود       

نبايد هدف نهايي را تحت الشعاع قرار دهد، بلكه هر مرحله بايد در جهت تكوين مرحله نهايي                   

 .باشد

 

 ...ادامه مبحث تغيير در سازمان



 محسوس بودن نتيجه تغيير  -3-5

موس مل تغييرات به گونه اي بايد انجام گيرد كه كاركنان نتيجه آن را دريابند، يا آن كه نتيجه آن را در جريان انجام وظايف خود به شكل كامال    

 .و محسوس مشاهده نمايند

 قابليت ارزيابي  -3-6  

هر تغيير بايد همراه با شاخص هايي طرح گردد تا بتوان آن را در زمان هاي مشخص ارزيابي نمود و ميزان بهره دهي آن را با زمان قبل از                                   

 .اجراي تغيير مقايسه نمود

 هزينه متعارف تغيير  -3-7  

سهام داران و صاحبان منابع مالي بايد توسط يك طرح          .  در نظر مدير، ميزان هزينه الزم جهت اجراي تغيير، از اهميت خاصي برخوردار است           

 .توجيهي اقتصادي، موافقت خود را با اجراي تغيير اعالم نمايند

 استفاده از نيروي انساني داخلي موسسه -3-8  

يعني جريان تغيير از داخل ايجاد گردد و همه كاركنان نيز در انجام آن          . مديريت سازمان بايد سعي در نهادينه نمودن تغيير در سازمان نمايند    

 .نقش داشته باشند

بدون مشاركت همه   .  از ميان سبك هاي مختلف رهبري در سازمان ها، شايد بتوان از سبك مشاركتي بهره بيش تري در جريان تغيير برد                         

زيرا نيروي انساني در سازمان هاي فعلي و آينده         .  كاركنان و تامين رضايت آنان بدون ترديد تحوالت سازماني نتيجه مثبتي به بار نخواهند آورد              

 .جزو نيروهاي متفكر هستند، نه نيروهاي فيزيكي

ر بديهي است اگر نيروي انساني به اين درجه از خالقيت برسد، كه بدون شك خواهد رسيد طبعا برخورداري از نيروي فكر و خالقيت او در به ثم    

 .رسيدن اهداف عاليه سازمان بسيار مهم است

 

 

 

 



 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

