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در واقع پیام تداوم » تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی«به عنوان سال  1391پیام رهبر معظم انقالب و نامگذاري سال  مقدمه:

چه که رهبر معظم انقالب در سال گذشته بیان فرمودند، امسال با عنوان گسترش و حمایت از تولید  جهاد اقتصادي را در خود دارد. یعنی آن

اند. اگر بخواهیم با این پیام برخوردي جدي و عملی و فراتر از تعارف و تکرار شعار داشته باشیم، باید هم  مجدد قرار داده ملی مورد تأکید

هاي این توفیق را تبیین کنیم تا در پایان سال  تعریف دقیقی از این عبارت داشته باشیم و هم لوازم توفیق در آن را بشناسیم و شاخص

 همچنین می بایستی پتانسیلهاي موجود در زمینه هاي تولیدي و خدماتی ها بسنجیم و ارزیابی کنیم. ود را با این شاخصي خ بتوانیم کارنامه

برنامه ایی جهت  چگونگی بهره برداري موثر از آنها را بصورت طرح جهت  در ابتدا شناسائی نمود و  پس از الویت بندي را  (داشته ها ) 

مود . در این مقاله سعی ما براین است تا با استفاده از فرمایش معظمله بندر و دریا را به عنوان یک موقعیت اجرا ارائه ن و امکان سنجی

مورد ارزیابی قراردهیم و  ارائه خدمات و نیز جذب سرمایه گذاري و در نهایت ایجاد ارزش افزوده  و ري ارزش مند در زمینه هاي تولید کا

  در تحقق این هدف بزرگ ارائه نماییم . بتوانیم راهکاراها و گامهایی را

هاي اقتصادي ما باشد،  ي سیاست باید شاخص همه» و پایدار تولیدمحوري« حمایت از الذکر این است که ترین مفهوم پیام فوق شاید اصلی

که تولید ملی ما به حدي برسد نیز مهم است که جهت این حمایت چه باید باشد؟ آیا حمایت از تولید ملی به این معنی است   منتها این نکته

مثال با توجه به ماهیت فعالیتهاي اداره کل که جنبه خدماتی می باشد( بخش عملیات   که بتواند با بهترین تولیدات جهانی رقابت کند؟

ي در افزایش رضایت بندري سرعت عملیات تخلیه و بارگیري در بندر را به استاندارهاي جهانی نزدیک نماید ! که البته بعنوان یک استراتژ

حمایت از  «منظور  می توان چنین اظهار نمود که  مندي مشتریان و نیز فضاي رقابت جاي تفکر و  تصمیم گیري دارد . بعبارت دیگر

تولیدات حمایت از تولید ملی در مقابل موانع رقابت عادالنه و برابر. یعنی  بگوییم، یا بهتر این کهو  ؟ تولیدات ملی براي رقابتی شدن است

  » .پا به عرصه رقابت بگذارندداشته باشد و عادالنه و برابر د به بازار دسترسی نکشور باید بتوان

ا بعنوان یک فرصت براي خود آزمایی مورد توجه مدیران و همقام معظم رهبري تحریم نباط نمود که با توجه به افق دیدمی توان چنین است

تري در زمینهاي ذیل صورت  برنامه ریزي دقیق ؛منابع غنی و سرمایه هاي بیکرانی که وجود دارد و با توجه به  قرار گیردبایدمسئولین 

گذار رهنمون باشد . در آن ی براین مهم باشد و مارا دراین سال دفاع مقدس می تواند نقطه عطف 8تجربه . شعار مذکور تحقق یابد پذیرد تا 

جهاد سازندگی ، خودیاري توانستن توفیقاتی در زمینه هاي تولیدي و تحقیقاتی کسب نمایند . دوران تیمهایی با عناوین جهاد خودکفایی ، 

که مردم مسلمان ایران در هنگام بحران  ال را اینگونه می توان پاسخ داد .این سئو نستیم ؟ چرایی سئوال این است چگونه  در آن دوران توا

به آنها سیلی محکمی در توانسته اند دشمنان بزرگی را به زانو درآورده و چه بسا متحدتر  و منسجم تر از همیشه دوبدوش هم همواره 

بگان اقتصادي نواخته اند . در این دوران شاهد شکوفایی و مرزگستري بسیاري در علوم مختلف از سوي دانشمندان و نخ سیاسی ، عرصه

در سایه  ایجاد فضاي اعتماد به نیروي ران پر افتخار دفاع مقدس جامه بوده ایم . و قطعا پیروزیهاي مهم و کسب قله هاي افتخار در دو

) و رضوان اهللا تعالیحضرت امام خمینی (عظیم و جوان این مرز و بوم و اعتقاد این فرزانگان به نظام مقدس جمهوري اسالمی  به رهبري 

  روز شدیم . وما پی بودد . اتحاد ، رمز پیروزي جامعه عمل پوشانامام خامنه ایی والیت حضرت 

و صحیح عمل کردن از رموز   لی مسلمانان جهان نیاز داریم .  هم اندیشیديدر سال جاري نیز بیش از پیش به اتحاد و انسجام ملی و فرام

مام در سایه هم اندیشی ، کار و تالش گروهی در ت» حمایت از تولید ، کار و سرمایه ایرانی « اصلی پیروزي خواهد بود . براي تحقق شعار 

   و کنترل مراحل آن این امر تحقق می یابد .  برنامه ریزي با  حوزه ها و هدف قراردادن استفاده بهینه از فرصتها ، الویت بندي 

  



  

  

   مشارکت و توانمند سازي 

باید  در ابعاد و الیه هاي  مختلف کسب و کار  تحول ایجاد در هروضعیتی بهبودهر حرکت جدیدي نیاز به تغییر دارد یعنی اینکه براي 

  صورت پذیرد .

توانمند سازي است . مشارکت در برنامه هاي تحول سازمان ، مختص  –یکی از مهمترین مبانی تحول سازمان ، بکارگیري مدل مشارکت 

پیدا کند . افزایش مشارکت و توانمند  نخبگان یا افراد سطح باالي سازمان نیست ، بلکه باید به طور وسیع در سراسر سازمان گسترش

سازي  ، از عمده ترین  اهداف اصلی و ارزشهاي واالي حوزه تحول سازمان بوده اند . مبانی تحول سازمان ، هم در عمل و هم از طریق 

  تحقیق ، اعتبار خود را ثابت نموده اند .

قیقات ثابت نمود که به رشد فزاینده دست یافت . این تح 1960و 1950آغاز و در دهه  1940تحقیقات پیرامون پویایی گروهی در دهه 

توانایی بهبود عملکرد و ارائه راه حلهاي بهتري را براي مشکالت دارا می  ،مورد عالقه  بیشتر افراد  بوده ومشارکت و دخیل شدن در امور 

تحقیقات نشان داد که چنین پویایی هاي گروهی ،  از جانب افراد مشارکت کننده را بیشتر می نماید . اینباشد و پذیرش و تصمیمات 

اي مقاومت در برابر تغییر را کاهش ، تعهد به سازمان را افزایش و سطح فشار روانی را کم می نماید و به طور کلی افراد نسبت به خود و دنی

افراد می باشد و به طور قابل مالحظه ایی پیرامون خود احساس بهتري ابراز می کنند . مشارکت نوعی اکسیر قدرتمند است ، مورد عالقه 

  عملکرد فردي و سازمانی را بهبود می بخشد .

، اعمال براي توانمند سازي ، باید به افراد قدرت داد . این مهم از طریق اختیار دهی به افراد براي مشارکت ، اتخاذ تصمیمات ، ابراز ایده ها 

می شود .بهمین علت است که مشارکت شکل موثري از توانمند سازي است . مشارکت  نفوذ و همین طور مسئولیت دهی به افراد ، محقق

  توانمند سازي را افزایش می دهد و توانمند سازي نیز در عوض ، عملکرد و سالمت فردي را بهبود می دهد .

لت و مشارکت رهبران و اعضاي سازمان در حوزه تحول سازمان ، برنامه هاي ایجاد تغییر به گونه ایی دقیق طراحی می شوند تا میزان دخا

  افزایش یابد .

براي مثال گروههاي کاري خود گردان (مستقل) حلقه هاي کنترل کیفیت ، تیم سازي ، مطالعه بازخور ، برنامه هاي کیفیت زندگی کاري ، 

، منجر به راه حلهاي بهتري براي همایشهاي بررسی وضعیت آینده ، و بررسی فرهنگی ، داللت بر این باور دارند که افزایش مشارکت 

که مناسبترین افراد براي حل مشکلند )) و ((  مشکالت و فرصتهاي خواهد شد. عباراتی از قبیل (( تصمیمات به وسیله کسانی گرفته شود ،

ایجاد تغییر در حوزه تحول  به افراد بیشتري قدرت زیاد تري واگذار کنید )) همگی شواهدي دال بر مفید بودن مشارکتند . اساساّ برنامه هاي

]75- مدیرت در تحول  - دانایی فر [سازمان ، روشهایی براي افزایش مشارکتند . محور اصلی تحول سازمان ، توانمند سازي است .

ت نیاز به ذا براي انجام این ماموریلاعتقاد من براین است که شعار فوق بعنوان یک ماموریت براي کلیه سازمانها می تواند تعریف شود . ف

ید ، یک استراتژي موفق و کارا داریم تا بتوانیم مراحل اثر بخشی آنرا اندازه گیري نماییم . بعنوان یک مورد مطالعاتی که بتوانیم فضاي تول

توسعه آینده مد را  به عنوان ((نقطه طالئی))  شروع  تولید پایدار و امنیت شغلی و  اراضی پشتیبانی ه .و کار را در آن بررسی نماییم ،سرمای

  داد . خواهیم  نظر قرار



.  بدون تردید توسعه نیاز به سرمایه دارد و با توجه به ماموریت تعریف شده این سرمایه می بایستی از محل توان داخلی ( ملی ) تامین گردد 

بخش کاري متخصص ، متشکل از   تشکیل تیمهاي ، لذا استفاده از استراتژیهاي بازار بعنوان یک اصل بسیار مهم است . در این میان

  می تواند  مارا در تدوین این استراتژي موفق نماید . R&Dتحقیقات بازار ، تحلیل محیط ، و 

مطرح شد  1960و اوایل دهه 1950تحول سازمان خود نوعی استراتژي بهسازي در تفکر و عملکرد سازمان می باشد که در اواخر دهه 

  .هدف ما از بیان این مطالب ایجاد و سرعت بخشیدن به تغییر برنامه ریزي شده  می باشد . 

رویکردي اصولی و هدف مدار و  خت و مجدانه در طی زمان ، دارا بودنتغییر برنامه ریزي شده مستلزم آگاهی هاي کلی ، کار و فعالیت س

دانشی معتبر و نافذ در مورد پویایی هاي سازمانی و چگونگی تغییر آنهاست . دانش معتبر و صحیح از علوم رفتاري نظیر روانشناسی ، 

ي سازمان و عمل مدیریت به دست انی ، تئورروانشناسی اجتماعی ، جامعه شناسی ، انسان شناسی ، نظریه سیستمها ، رفتار سازم

   ]13 –وندال فرنچ [.یدمیا

اجراي این در باب توسعه منطقه موسوم به اراضی پشتیبانی چنین احساس می شود که تحول در آن منطقه می تواند راهگشاي ما در 

هت شناسایی نقاط ضعف و قوت و احیاناّ تغییر  ماموریت باشد از اینرو استفاده از مدلهاي تیم سازي با توجه به پتانسیلهاي موجود ج

  .   ک می پردازیمبرنامه استراتژی یک مدل از تدویناشاره ایی به اهمیت می باشد . در اینجا در آن ناحیه حائز  استراتژي 

  

  

	
  

  

  

  

  

  

  

مورد را می گردد جذب سرمایه گذار  ک فعالیتهایی که منجر بهباید بار دیگر وضعیت بوراکراتی، براي اینکه بتوانیم در این مسیر موفق شویم 

گام الزم است  روشاجراي این  اطمینان از براي حصول گذار براي اراضی پشتیبانی . . یعنی بررسی فرآیند جذب سرمایهتوجه قرار دهیم 

  . انجام شودذیل  اقدامات به گام

( براي تشکیل تیم می بایستی از دانشگران سطح اداره کل یا به عبارتی کانونهاي دانش تشکیل تیم راهبردي تغییر استراتژي )1

استفاده نمود)

تعیین رهبر و دبیر تیم )2

تعیین ماموریت

بررسی عوامل 

خارجی

بررسی عوامل 

داخلی

تعیین هدفهاي 

بلند مدت

ارزیاببی و  ،تدوین

انتخاب استراتژي

تخصیص منابع هدفهاي تعیین 

ساالنه و سیاستها

محاسبه و 

ارزیابی عملکرد

بازخور

محاسبه و ارزیابی عملکرداجراي استراتژي تدوین استراتژي



تهیه و ابالغ برنامه زمانبدي جلسات )3

با وضعیت موجود  آن تعیین شاخص بعنوان فرآیند بهینه و تطبیق)4

تطبیق شاخص با قوانین و ضوابط حاکم )5

تطبیق ایده آل با وضع موجود )6

ارائه استراتژي ها )7

انتخاب موضوع )8

تهیه برنامه زمانبندي و تخصیص منابع  موردنیاز ( اعم از شناسائی گلوگاها ، موانع جذب سرمایه گذار شامل مشکالت مربوط به )9

ات ، و سایر محدودیتها )؛ قوانین و مقرارسرمایه گذار 

انتخاب استراتژي  )10

اجراي استراتژي )11

محاسبه و ارزیابی موفقیت )12

پس از انجام تحلیل محیط و اقدامات الزم براي  بهبود وضعیت سرمایه گذاران بلفعل می بایستی اداره کل را بعنوان یک فرصت 

یا ترفیع و ترجیحات مشتري را مد نظر   promotionبازاریابی   4pطالیی سرمایه گذاري که پیشنهاد می شود با توجه به 

قرارداده و اثر گذار ترین روش تبلیغ را جهت معرفی اداره کل بنادر و دریانوردي و منطقه ویژه اقتصادي بندر امام خمینی (ره) را 

  انتخاب نماییم . 

یی و در اختیار سرمایه گذاران ساجیه پذیر می باشند شنانظراقتصادي تو از در بخش توسعه بازار می بایستی تمام فرصتهایی که

  یا بخش بندي بازار قرارداده شود .

غیر از ساخت انبار و بارانداز چه نوع کارخانه هاي دیگري در این منطقه می توان احداث نمود که ارزش افزوده باالیی   -1سئوال

  ؟ بدنبال داشته باشند 

مبادي صادرات کاالهاي ساخته می تواند بعنوان هاي خارجی دارند که بندر امام خمینی (ره) چه نوع کارخانجاتی بازار -2سئوال 

  و نیز ورودي مواد اولیه انها باشد ؟ شده 

  بازارهاي هدف چه کشورهایی هستند ؟ ( ترجیحا کشورهاي حاشیه خلیج همیشه فارس ) - 3سئوال 

نظیر : گردهمایی عمومی ، همایش  جامع تغییر هاي ایجاد برنامه ی از یک در قالب وانندکلیه فعالیتهایی که در باال به آنها پرداخته شد می ت

هاي جستجوي آینده ، جلسه رویارویی بک هارد ، فعالیتهاي مدیریت استراتژیک ، بررسی بازخور ، شبکه تحول سازمان و روش تجزیه و 

  تحلیل  فرهنگی شاین اشاره نمود . 

توجیه مناسب فضاي کسب و کار در این منطقه  متوجه  سایر سازمانها و نهاد ه ( صنایع معادن ، محیط زیست از آنجایی که بخش اعظم 

حامیان مالی و بانکها) می باشد و ممکن است ضوابط ،قوانین و مقررات هر کدام از آنها بعنوان گلوگاه باعث از دست دادن انگیزه سرمایه 

  مل و اثر بخشی فعالیتهاي مرتبط به بازار ارائه می شود .دلی کارساز جهت ایجاد تعاگذار شود م

  مدل تحول سازمانی :

چنانچه استراتژي تحول بین سازمانی انتخاب شود ، برنامه ایجاد تغییر(کلیت سیستم جامع) را انتخاب می شود،و سیستم به عنوان چندین 

تحول بین سازمانی را احساس نماییم . توماس کامینگز، یکی از  سازمان با هم ، مفهوم سازي می شود می توانیم برخی از پیچیدگیهاي

  بهترین توصیفات را از این شکل تحول سازمان ، ارائه داده است . 



وي اظهار می دارد که این برنامۀ ایجاد تغییر فقط بخشی از برنامه تحول سازمان نیست بلکه نوع متمایزي از برنامه هاي متناسب با 

  جتماعی را تشکیل می دهد .پویاییهاي سیستم ا

تحول سازمانی از دیدگاه کامینگز ، شکل مهمی از فرآیند ایجاد تغییر سازمان ، براي سیستمهاي بین سازمانی می باشد . سیستمهاي بین 

نگی خدمات سازمانی ، مرکب از هم پیمانان تجاري ، کنسرسیوم ، و یا اتحادیه هاي شبکه اي هستند ، که براي مقاصد ي از قبیل هماه

جهت ارائه به عموم ، انجام کارهاي تحقیق و توسعه مشترك ، مبادله تکنولوژي ، و یا دسترسی به بازارهاي جهانی ، تشکیل می شوند. 

حلقه هاي ارتباطی بین اعضا بطور غیر مستقیم یا ((پیوند غیر منعطف)) است .قدرت و رهبري به جاي اینکه سلسله مراتبی باشد ، توزیع 

  اند . و ممکن است در تعهد نسبت ب همکاري مبتنی بر اعتماد متقابل در طی زمان ، تغییرات گسترده اي داشته باشد . شده 

  

  کامینگز براي روش تحول بین سازمانی ، سه مرحله زیر را در نظر می گیرد : 

ي بالقوه اعضاء تعیین می شوند . کارگزاران تحول بین سازمانی ، ابتداء ،اعضا را در تشکیل یک کمیته مرحله اول : تواناییها و ظرفیتها 

وشاید هم به عنوان کارگزارانی ، براي معرفی شرکاي بالقوه به یکدیگر ، بکار روند . ؛ راهبردي و تدوین شرایط عضویت کمک می کنند 

سازمانهاي عضو ، در یک همایش جستجوي آینده گرد هم می   گاهی اوقات ، نمایندگان مرحله دوم: سازمانهاي عضو ، دعوت می شوند.

؛تا مطلوبیت و امکان پذیري ایجاد یک سیستم تحول بین سازمانی را ارزیابی کنند. این همایشها ، به اعضا اجازه می دهند تا برداشتها آیند 

  ه مذاکره کنند . و طرحهاي عملی تدوین نمایند .و ایدها ي خوب را ارائه دهند ؛ و در مورد منافع منصفان

مرحله سوم : وقتی اهداف مشترك و انگیزشی کافی ایجاد شده باشند ، کارگزاران تحول بین سازمانی ، به اعضا کمک می کنند تا 

براساس اعتماد متقابل اعضاي نقشهاوساختارها را ایجاد نمایند؛و سازو کار هاي مورد نیاز براي هماهنگی فعالیتهاي مبتنی بر همکاري ، 

  سازند.تحول بین سازمانی را فراهم 

کنند. بعالوه ، ضروري است که کارگزاران نقش در این روش کارگزاران تحول سازمان ،باید نقش فعالتري نسبت به نقش سنتی خود ایفاد

  بی طرف خود را حفظ کنند . و نباید به افراد یا سازمان خاصی ، وابسته باشند . 

  صه : خال

براي جنبش و تحقق شعار تولید ملی حمایت از کار و سرمایه ایرانی نیاز به به تحول در سازمانها براي آینده داریم . فرصتهاي متعددي 

وجود دارد . سازمانها در طول تاریخ به کمک هاي منحصر به فردي نیاز دارند که می تواند به وسیله مشاوران آموزش دیده در سطح باال با 

  ستفاده از رویکرد هاي انسان مدارانه و تحقق در عمل فراهم شود .ا

آینده تحول سازمان روشن است ، به شرط آنکه کار سخت و با کیفیت کماکان تداوام یابد و رهبرانی پرورش دهد که به رویه هاي 

م دادن وجود دارد . تحول سازمان بدنبال چیست مستبدانه در زمانهاي بحرانی متوسل نگردند . کار فوق العاده چالشی و دشواري براي انجا

شان درمحل کار چگونه به یکدیگر های یو توانای ؟ و در چه موردي بحث می کند ؟ تحول سازمان در مورد اینکه افراد براي انسجام روح

ی است اما باید تالشها در آن راه طوالنکمک کنند ، بحث می کند و این هدفی است که در آینده نیز با تالش بیشتر دنبال خواهد شد . 

    ادامه یابد .
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