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 سازي خدمات و محصوالت هواشناسي ايران  تدوين الگوي تجاري
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 دانشكده مدیریت دانشگاه تهراناستاد  -9
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 چكيده

خدمات و محصول شود كه  های دولتی ایران خود به تنهایی، یک مقوله بحث برانگیز و پرچالش بوده و این چالش زمانی بیشتر می سازمان سازی در تجاری

به منظور رفع  .ای مهم برای بقا و ارتقا آنها باشد ها دانش و خرد بوده و تعیین جایگاه و ارزش این محصوالت با استفاده از مكانیسم بازار، راهكار وگزینه سازمان

سازی  و پاسخگویی به نیاز متنوع متقاضیان، موضوع تجاری كمبود منابع مالی، جلوگیری از اضمحالل دانش، تشویق به نوآوری و خالقیت، ارتقا و بهبود هواشناسی

جامعه، دارای در سازمان هواشناسی كشور كه سازمانی دولتی، غیرتجاری، خدماتی وتولید كننده محصوالت دانشی و در عین حال تأثیرگذار برامنیت و سالمت 

ای محیطی ناشی از تغییرات اقلیم است، با مطالعه تجارب سه هواشناسی منتخب مورد ه تعامالت گسترده بین المللی، مواجه با تقاضای متنوع كاربران و فرصت

 .سازی خدمات هواشناسی در ایران، مدلی بدین منظور استخراج و طراحی گردد سنجی تجاری بررسی قرارگرفته تا ضمن امكان

 

، دفاتر انتقال دانش و Stage-Gate , PACEسازی  های تجاری مدل سازی دانش، ، انتقال دانش و فناوری، شبكه دانش، تجاریDBS, DNS :کليدي کلمات

 .های اسپین اوت و اسپین آف برداری خارجی دانش، شركت ها، بهره ها و حامیان پروژه در شركت فناوری در دانشگاه
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 مقدمه
 دانش یک منبع كلیدی برای یک شركت شده و امروزه

هال . در گروه بزرگتر منابع ناملموس گنجانده شده است

منابع ناملموس یک شركت را به عنوان اعتبار، دانش ( 9113)

یک از این  ها و فرهنگ تعریف كرده كه هر كاركنان، داده

منابع، مطابق نظر هال یک بخش اساسی استراتژی كسب و 

دهند و تنها توسعه و پشتیبانی از چنین  می كار را تشكیل

ها ایجاد  تواند یک برتری رقابتی برای شركت هایی می دارائی

سازی خارجی دانش را یک فعالیت  ها، تجاری شركت. كند

كنند كه بخشی از استراتژی كسب و كار  تلقی می 9گستر پیش

تواند شامل كلیه علوم و دانش  دهد و می آنها را تشكیل می

 .ود در شركت شودموج

و به ویژه ای كه در شرق آسیا  های توسعه سیاست

یک شكل متمركز كشورهای ژاپن و كره اتخاذ گردید، 

بوروكراتیک توسعه سیاست دولتی بود كه به عنوان بیانیه 

(DBS  ) های داخلی  كمک به شركت و با هدفنامیده شده

ای طراحی شده بود تا بتوانند با رقبای خارجی در بازاره

كه اروپا و سیاستی  اما .محصوالت خاص به چالش برخیزند

 ای شبكهتوسعه ند، یک بیانیه اتخاذ نمودایالت متحده 

(DNS )ها برای توسعه  بر كمک به شركت و شود نامیده می

محصول و فرایند ابداعاتی كه هنوز موجود نیستند، متمركز 

 .است

جوامع های توسعه، توان  بدین ترتیب در راستای سیاست

گیری از تحقیقاتی كه قابلیت تجاری  برای تولید دانش و بهره

یافتن راهكارهایی مطلوب برای  شدن را دارند، افزایش یافته و

های  انتقال دانش از مراكز تحقیقاتی و دانشگاهی به شركت

های داخل  خصوصی و عمومی شاغل در صنعت و یا شركت

گفتنی . استمورد توجه قرارگرفته  یک صنعت به یكدیگر

برداری خارجی دانش بیش از آنكه یک  است، افزایش بهره

حركت آغاز شده به وسیله تحقیقات دانشگاهی باشد، نوعی 

                                                             
1. Proactive 

های  دار آن یک سری شركت گرایش عملی است كه طالیه

 .اند بوده IBMبزرگ مانند 

 

 مروري برادبيات تحقيق

های  ای در خصوص سازمان ادبیات بزرگ و رشد یافته

ها وجود  یادگیرنده، تولید دانش جدید و یا جذب ظرفیت سازمان

برداری خارجی دانش در حد  ها در زمینه بهره دارد و كتب و نوشته

همچنین با علم به  .ای جدا جدا و بخش بخش هستند گسترده

هایی میان مفاهیم دانش و فناوری، به منظور محدود  وجود تفاوت

نوع  را به عنوان فناوریتوان  كردن چارچوب ادبیات تحقیق، می

 .، قلمداد نمودخاص و محدودتری از دانش

انتقال دانش موضوع مهمی است كه از نوآوری نشأت  

واگذاری دانش از یک مكان، شخص،  انتقال دانش، بر. گیرد می

 .غیره به دیگری داللت دارد حق مالكیت و

های مفهومی چندی در زمینه انتقال دانش و فناوری  مدل

كه به وسیله كولی، سالگتر و  2رح گردیده از جمله مدل گرهمط

سلسله مراتب  هورتون ارائه شده است و چهار قسمت مشترك در

 :گیرد دانش را در برمی

بندی  های رده داده: اطالعات -2مواد واقعی خام؛ : ها داده -9

معانی : خرد -4اطالعات با اهمیت انسان؛ : دانش -3شده و مفید؛ 

 بسیار نظام یافته؛و اهداف 

مدل فرایندی نیز كه توسط ترات و همكارانش ارائه شده، 

نهایتاً مدل حاصل از . هایی با مدل كوهن و لوینتال دارد شباهت

 9تركیب دو مدل گره و فرایندی انتقال دانش، در قالب شكل 

  :نمایش داده شده است

 

 

 

 

                                                             
2. Node 
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 مدل نهایی حاصل از تركیب دو مدل گره و فرایندی انتقال دانش -1شكل شماره 

Source: (Major & Cordey – Hayes. 2000. 417) 

 

 

مدل فوق به وضوح گویای روند تولید محصوالت و 

آوری داده از  جمعخدمات هواشناسی است كه با تولید و 

های هواشناسی آغاز، با برازش آماری و كنترل  انواع ایستگاه

ها در بخش فناوری اطالعات و ارتباطات  كیفیت داده

بینی در  هواشناسی، همچنین پردازش داده در قالب پیش

های هواشناسی و  بینی و تحقیقات در پژوهشكده مراكز پیش

های تخصصی منجر به  مشاورهشناسی ادامه یافته و با ارائه  اقلیم

 كالن كشور های خرد و ریزی برنامه اتخاذ تصمیم بهینه در

 .خواهد شد

دانش  های توسعه مبتنی بر راستای سیاست اساساً در

و تعامل میان  شبكه دانشوگسترش نوآوری، ایجاد 

سازی  انتقال و تجاری های نهادی جامعه به منظور تولید، حوزه

 9های كالن نظام ملی نوآوری ومدل بوده دانش اجتناب ناپذیر

گذشته .اند در این چارچوب تعریف شده 2و مارپیچ سه گانه

توان به بازار رسانیدن یک  سازی را می از انتقال دانش، تجاری

سازی به یكی  ایده و یا یک نوآوری دانست و امروزه تجاری

 برای اثر .فرایند نوآوری تبدیل شده استهای اصلی  از حلقه

-می های زیادی سازی، مكانیزم د تجاریینبخش ساختن فرا

توانند به صورت منفرد، نقش مهمی ایفا كنند، اما برای این 

منظور نیاز به یک سیستم كامل و تعامالت مناسب بین 

از آنجا كه ادبیات  .اقدامات گوناگون وجود دارد

های كسب وكار بنا شده، هنگام  ئوریسازی بر پایه ت تجاری

سازی،  سردرگمی ناشی از توسعه محصول جدید، ادبیات تجاری

تصمیمات الزم در رساندن یک محصول به یک بازار  اعمال و

دهد و عمده ادبیات كسب وكار در توسعه  معین را توضیح می

تولید كننده و بهترین تجربه متمركز  R&Dمحصول جدید، بر

برداری  سازی دانش خارجی و بهره ، تجاری(2002) رلیختنتال. است

خارجی دانش در سطح شركت را مترادف با تعریف زیر 

، توصیف "خارجی دانش( برداری بهره)سازی  تجاری "داند؛ می

های دانشی یک سازمان به سازمان  كننده انتقال سنجیده دارائی

دی یک كار قراردادی، در ازای دریافت ما مستقل دیگر دخیل در

سازی خارجی  های مختلف تجاری بندی او طبقه. یا غیرمادی است

مطالعات منتخب گذشته را شامل همكاری،  دانش مورد استفاده در

 سازی واحدهای شركت بر بهره اعطای مجوز، فروش دانش و بی

 .شمرده است

 

 سازي فناوري و دانش هاي تجاري مدل

گیری  سازی، فرایند تصمیم تجاریای ه به طوركلی مدل

سازی تصمیمات الزم برای كسب و كار  متوالی هماهنگ و بهینه

آمیز یک محصول یا خدمت جدید به  موفقیت معرفیفناوری را با 

های متنوعی به منظور  در حال حاضر مدل. كنند بازار، توصیف می

سازی محصوالت جدید ارائه شده است كه بیشتر  توسعه و تجاری

2. Triple helix 

 

1- National innovation system (NIS) 
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های  مبنای پروژه ها دارای رویكرد مدیریت پروژه بر آن

در یک شركت، حامی پروژه به عنوان واسطه . جدید است

میان توسعه دهندگان فناوری یک نوآوری و مدیریت اجرایی 

كند، مشروط بر این كه اطالعات كافی و حمایت  عمل می

ای بیشتر وجود  های توسعه تیم اجرایی برای ترغیب تالش

9اشد و از برخی لحاظ ،داشته ب
TTO ها، بی  در دانشگاه

 .شباهت با یک حامی پروژه در یک شركت نیست

، حوزه انتقال فناوری، به وسیله (2090) 2به اعتقاد تلو 

سازی پذیرفته  ، فرایندهای تجارینهادهایک شبكه مستحكم 

و ( PACE 4و فرایند 3دروازه –مثل فرایند مرحله )شده 

، بر PACEمدل فرایندی  .شده استبهترین تجارب مشخص 

استوار  "فرایند محصول و برتری زمان دوره توسعه محصول"

 Pattiglio Robin Todd andبوده و اولین بار توسط

Michale McGrath  معرفی شد و  9168در سال

McGrath(9118)این مدل را به روز نمود 2، در كتابش .

توسعه محصول در های  سازی گروه روش مورد ارائه، آماده

های كارخانه است كه اولین بار در راستای تالش  بخش

در مقابل ژاپن ارائه  خود امریكا برای بازیابی موقعیت رقابتی

 . گردید

 ، مدل متداول فرایندی(9368)از دید موسایی و همكاران 

های  ، نقشه راه عملیاتی برای هدایت پروژه"دروازه –مرحله "

دادن آن در بازار  ه ایده تا مرحله قرارمحصوالت جدید از مرحل

جایی است كه در آن اقدام به وقوع  "مرحله"در این مدل . است

جایی است كه در آن اتخاذ تصمیم در  "دروازه" پیوندد و می

  .گیرد خصوص ادامه یا عدم ادامه مسیر توسعه صورت می

خدمات  سازی تجاریدر حوزه هواشناسی بررسی امكان  

هواشناسی و نحوه اجرای آن با مقایسه سه هواشناسی منتخب به 

سازی  های تجاری صورت اكتشافی و توصیفی، با توجه به مدل

مرحله اول تحقیق،كه به روش . گیرد مطرح، در دو مرحله انجام می

مطالعه تطبیقی معیارهای ساختار، محصوالت و فرایندهای 

خب استرالیا، نیوزیلند و امریكا های منت سازی در هواشناسی تجاری

. گردد ، می8گیرد، منجر به تدوین الگوی به گزین شده انجام می

در مرحله دوم تحقیق، ضمن مصاحبه با خبرگان و متخصصان كه 

اند، در زمینه  انتخاب شده 8گیری گلوله برف به روش نمونه

. شود پذیری آن نظرسنجی می های الگوی به گزین و امكان ویژگی

ها  س نتایج به دست آمده، تحلیل شده و نتیجه نهایی از آنسپ

نمایش  2شكل  روش تحقیق مورد استفاده در. گردد استخراج می

 .داده شده است

 

 
 های سه هواشناسی منتخب سازی خدمات و محصوالت هواشناسی بر اساس مقایسه روش روش تحقیق موضوع تدوین الگوی تجاری -2شكل شماره 

 

 

 

 

 

 

2.  Tello 
4. Product And Cycle-time Excellence 

product development process 

6. Benchmarking 

1.Technology Transfer Office 
3. Stage - Gate 
5. Setting the PACE in Product 

Development” Butterworth-Heinemann, 
Boston, 1996 

7. Snowball 
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 هواشناسي استراليا
امور هواشناسی استرالیا در قالب اداره ملی وضع هوا، اقلیم 

هشدارها،  های منظم، بینی و آب استرالیا، از طریق صدور پیش

ها در محدوده استرالیا و قلمرو جنوبی،  پایش و توصیه

ترین خدمات كاربردی دولت را ارائه  ترین و گسترده اساسی

این امور، عالوه بر تحقق بخشی از اهداف اجتماعی، . كند می

المللی استرالیا را  اقتصادی، فرهنگی و محیطی ملی، تعهدات بین

جهانی، معاهدات و  تحت كنوانسیون سازمان هواشناسی

در اول . رساند های بین المللی هواشناسی به انجام می موافقتنامه

، امور هواشناسی یک اداره اجرایی تحت مصوبه 2002جوالی 

، یک اداره تجویزی 2002سپتامبر  92و در  9111خدمات عامه 

 . شد 9118تحت مصوبه مدیریت مالی و محاسباتی 

 

 تراليا خدمات و محصوالت هواشناسي اس

امور هواشناسی استرالیا، خدمات و محصوالتی در اشكال 

ها، هشدارها و  بینی متنوع كاربردی اعم از داده اقلیمی، پیش

NWPها، ها، دیدبانی اطالعیه
، ماهواره، رادار و سایر خدمات 9

ای آبشناسی  شامل طراحی بارش و برآورد آن، خدمات مشاوره

جهانی وب، تلفن، نمابر، و امور مشتركین را از طریق شبكه 

FTP رادیو و تلویزیون، خدمات نقشه وب و
در دسترس  2

محصوالت رایگان بوده كه از  برخی از .دهد می كاربران قرار

گیرد و برخی  طریق رسانه و اینترنت در اختیار عموم قرار می

های آنها به  دیگر از محصوالت ویژه هستند و الزم است هزینه

 . دطریقی پوشش داده شو

 

 ساختار هواشناسي استراليا

امور هواشناسی استرالیا، زیر نظر وزارت پشتیبانی، محیط 

 2001زیست، آب، جمعیت و ارتباطات قرار دارد و از اكتبر 

ساختار دفتر مركزی آن از یک بخش اجرایی شامل مدیر 

شاخه را تحت امر  29قسمت و  4معاون مدیر كه  4هواشناسی و 

: از های اصلی عبارتند قسمت. دارند، تشكیل شده است

عالوه بر . ها، خدمات، آب و اقلیم، شركت تحقیقات و سیستم

این ساختار، مركز تحقیق اقلیم و وضع هوای استرالیا به عنوان 

و تحقیق به ها  واحدی وابسته و تحت نظارت معاونت سیستم

 .پردازد ایفای مسئولیت خود می

 

 سازي در هواشناسي استراليا فرايند تجاري

سال پیش، امور، فعالیتی را آغاز نمود كه سپس  20حدود 

به منظور ارائه خدماتی  SSU .نامیده شد 3واحد خدمات ویژه

كار اصلی امور كه از طرف دولت تأمین  خارج از كسب و

شد و به منظور ترغیب بخش خصوصی به ملحق شدن  اعتبار می

برای تحقق . به بازار خدمات هواشناسی، شروع به كار كرد

مقاصد و اهداف بخش خصوصی، دولت ایجاد یک بازار برای 

اطالعات وضع هوا به . را مدیریت كرد اطالعات وضع هوا

در ازای قیمتی عرضه شد و این قیمت سپس  SSUمشتریان 

در مدت . ها قرار گرفت مبنای به گزینی برای دیگر شركت

كوتاهی، تعدادی عرضه كننده اطالعات هواشناسی خصوصی 

، صنایع نفت و SSUبازار هدف اولیه . در بازار به وجود آمد

های ویژه برای نصب  بینی ماً نیازمند پیشگاز دریایی كه عمو

. هستند، بود...  قطعات در شرایط باد، امواج متالطم دریا و

دهند، مایل به  هایی كه عملیات نصب را انجام می شركت

ای هستند كه وقفه ناشی از  پرداخت وجه برای دریافت توصیه

به دلیل تجربه امور در این حوزه، . طوفان را كاهش دهد

سایر . ترین بازار باقیمانده امور در همین حوزه است موفق

، صنعت انرژی، معادن، كشاورزان و بازارهای SSUبازارهای 

ها با ارائه خدمات ارزانتر از  المللی بودند كه برخی از آن بین

. سوی بخش خصوصی هواشناسی توسط آن بخش جذب شد

اكنون خدمات تجاری هواشناسی هویت یافته و تحت لوای 

قصد نهایی این . كند مات هواشناسی تجاری ایفای نقش میخد

سازی این  های تجاری و دولتی با هدف بهینه بین است كه پیش

ها یا  بین ذخائر دانشی ادغام شده و با اضافه پرداخت به پیش

. ها، تجارت بیشتری از این گروه بدست آید بین خرید پیش

1- Numerical  Weather  Prediction 

3- SSU: Special  Services Unit 
روشی برای انتقال فایل ازطریق اینترنت و  پروتكل و -2

 .ساده تر و سریعتر است httpكامپیوتركه در مقایسه با 



 و همكارانعلی اصغر پورعزَت                 با مقایسه سه هواشناسی استرالیا، نیوزیلند و امریكاسازی خدمات و محصوالت هواشناسی ایران  تدوین الگوی تجاری           21

كه بخش  هایی همچنین گرایشی به تقسیم بازار به قسمت

این . خصوصی نتواند یا نخواهد به آن وارد شود، وجود دارد

تقسیمات مستلزم برآورد خدماتی است كه با وجود سادگی 

مشكل است كه  برای بخش خصوصی توام با خطر است و

فرایند . ای برای این تجارت به دست آورد پوشش بیمه

اده نمایش د 3سازی خدمات هواشناسی استرالیا در شكل  تجاری

 . شده است

 

 
 سازی خدمات هواشناسی استرالیا فرایند تجاری -3شكل شماره

 

 هواشناسي نيوزيلند
كند و  نیوزیلند اغلب چهار فصل را در یک روز تجربه می

بر این اساس هواشناسی در . پویا ستدارای وضع هوایی متغیر و 

در روند تكاملی هواشناسی . نیوزیلند قدمت طوالنی دارد

 .نیوزیلند، فرایند انتقال دانش بوضوح قابل مشاهده است

دیدبانی و مطالعات وضع هوای نیوزیلند كه ماحصل آن  

بینی  خدمات پیش. آغاز گردید 9640تولید داده است، در دهه 

در نتیجه وقوع سیلی ویرانگر در  9689وضع هوا ابتدا در سال 

ر طوفان به عنوان بخشی از وزارت قالب خدمات هشدا

در ادامه، این خدمات دانشی در سال . دریانوردی ارائه گردید

بخشی از وزارت تازه تأسیس تحقیقات صنعتی و علمی  9128

طی جنگ جهانی دوم به عنوان بخشی از نیروی هوایی . گردید

آمد و تمركز بر هوانوردی منجر به انتقال  سلطنتی نیوزیلند در

. شد 9184ات به وزارت هوانوردی غیر نظامی در سال این خدم

نقل  های حمل و توسعه ارائه خدمات هواشناسی به سایر بخش

نهایتاً باعث انتقال این خدمات به وزارت حمل و نقل در سال 

فشار بر بودجه دولت به  9160در طول دهه . گردید 9186

سی های دولتی از جمله هواشنا منظور تأمین اعتبار سازمان

نیوزیلند افزایش یافت و به تبع آن حركتی گسترده برای ایجاد 

های دولتی و شناسایی  استقالل و مسئولیت بیشتر وزارتخانه

ها شكل گرفت  های تأمین منابع مالی و خودگردانی سازمان راه

بوده 9112كه نتیجه آن اصالح هواشناسی نیوزیلند در سال 

بین كشورهای  در 9د، نیوزیلن9112در حقیقت از سال . است

OECD سپاری خدمات هواشناسی و  تنها كشوری بود كه برون

. خارج كردن آن از هسته مركزی بخش عمومی را آغاز نمود

متعاقب اصالحات بعمل آمده در بخش مدیریت دولتی و به 

نقل در نیوزیلند، شركت خدمات  طور مشخص علم و حمل و

تجاری در بازار هواشناسی نیوزیلند به عنوان یک شركت 

همچنین موسسه ملی  2بینی وضع هوا و تحت مالكیت دولت پیش

ای تجاری تحقیقاتی در زمینه  به عنوان موسسه 3آب و جوّ

مت . مطالعات اقلیمی تحت مالكیت دولت بوجود آمدند

سرویس به عنوان خدمات هواشناسی ملی نیوزیلند با سازمان 

بخشی از . كند اری میدر ارتباط بوده و همك 4هواشناسی جهانی

های دیدبانی شده نیوزیلند به  این همكاری انتقال رایگان داده

اساس مصوبه دوازدهمین كنگره  سازمان هواشناسی جهانی بر

اكنون مت سرویس یک سازمان . این سازمان جهانی است

فناوری برتر با تخصص باال و محصوالت و خدمات متكی بر 

1- NZMS: New Zealand  Meteorological 
Service Ltd.( Met service) 
  NIWA: National Institute of  Water 

and Atmosphere 
 

2- SOE: State Owned  Enterprise 
4- NMS: National  Meteorology  Service 
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قسمتی از اقتصاد دانشی  دانش و فناوری است و در حقیقت

 .دهد نیوزیلند را تشكیل می

 

 محصوالت و خدمات هواشناسي نيوزيلند

با توجه به شرایط متغیر جوی نیوزیلند، خدمات هواشناسی 

 :گردد در طیف گسترده ذیل ارائه می

های زمانی مختلف، ارائه  بینی وضع هوا برای بازه پیش

مستلزم مهارت قابل های وضع حدی هوا كه  هشدارها و دیدبانی

توجه هواشناسی، درك بنیادی از فیزیک جو، توان ترجمه 

بینی عددی وضع هوا و تفسیر تصاویر دور  اطالعات پیش

ها و  های پیچیده و شناخت سیستم سنجی، همچنین دستورالعمل

ها و  های الكترونیک است، كمک به باز نگهداشتن جاده رویه

و، كمک به كشاورزان با ها، هدایت محققان علوم ج فرودگاه

مدیریت كشت، كمک به صنعت ماهیگیری و دریانوردی، ارائه 

های مربوطه، كمک به عرضه  های تلویزیونی به شركت نمایش

كنندگان انرژی به منظور مدیریت مصرف بهینه، كمک به عامه 

 .به منظور استفاده مطلوب از تعطیالت

 

 ساختار هواشناسي نيوزيلند

نیوزیلند در قالب شركتی با مالكیت دولتی مشابه هواشناسی 

آهن نیوزیلند زیر نظر وزارت حمل  های هواپیمایی و راه شركت

به صورتی سازماندهی گردید تا  9112نقل بوده و در سال  و

سه  مشتمل بر. های بخش خصوصی را داشته باشد بتواند ویژگی

خدمات محوری : كار كالن كه عبارتند از واحد كسب و

واشناسی آبشناسی ملی، خدمات هواشناسی هوانوردی و ه

بینی  كار، واحدهای پیش واحدهای كسب و. خدمات تجاری

مجزایی برای خود دارند، هرچند كه با هم در یک دفتر مركزی 

: از كنند، و سه واحد پشتیبانی كه عبارتند بینی كار می پیش

 . ، مالی و مدیریت و منابع انسانیIT بخش

هیأت مدیره متشكل از تیمی ثابت و منسجم بوده و مدیر 

ای در ایجاد محیطی  اداری و منابع انسانی شركت سهم عمده

، met serviceمترا، زیر مجموعه . برانگیزاننده و مترقی دارد

این شركت . دهد بخش تجاری هواشناسی نیوزیلند را تشكیل می

با هدف ارائه خدمات تجاری به  9112غیر دولتی در سال 

ها با تمركز عمده بر بازارهای جهانی  های صنعتی و رسانه بخش

مركز مت سرویس در ویلینگتون نیوزیلند بوده اما . ایجاد گردید

. مترا دفاتری در استرالیا، انگلستان و امارات متحده عربی دارد

اكنون ساختار هواشناسی نیوزیلند در مرحله گذر به یک 

 .زمان تجاری است و تغییرات آن در جریان استسا

 

 فرايند تجاري سازي در هواشناسي نيوزيلند

عوامل متعددی، بسیاری از خدمات هواشناسی ملی جهان را 

بینی عالوه  به سوی نوآوری و ارائه خدمات ارزش افزوده پیش

. سوق داده استشان با اتكا بر اعتبارات دولتی  بر نقش اصلی

منجر  9110و  9160های  ترین عواملی كه در دهه یكی از عمده

های ملی شد،  های تجاری مشابه در هواشناسی به اتخاذ رویه

این عامل باعث شد كه . ها بود فشارهای مالی بر هواشناسی

های ملی به دنبال كسب درآمد، توانایی خود را برای  هواشناسی

بینی با تكیه بر اعتبار عمومی،  پیش ارائه خدمات ارزش افزوده

، این خدمات ارزش (2006)از نظر گردون . افزایش دهند

افزوده در هواشناسی نیوزیلند، شامل دو دسته خدمات جبران 

های ملی  تمامی هواشناسی .شوند می 2و خدمات تجاری 9هزینه

های اساسی و خدمات  در ابتدا به بودجه دولت برای زیرساخت

با تأكید بر ( 2006،233)گوردون . هستندعامه متكی 

معتقد است خدمات  Freebairn, Zillman (2002b)نظرات

خصوصی است كه  هواشناسی، تركیبی از كاالهای عمومی و

ها و ارائه خدمات  نیازمند تأمین اعتبار دولتی برای زیرساخت

این دسته از خدمات غیر رقابتی بوده و هزینه . عمومی است

البته سطح متفاوت اعتبارات دولتی در . یی دارندمحرومیت باال

های جهان بستگی به تاریخچه، منابع مالی،  میان هواشناسی

 .هوای آن منطقه دارد گذاری، فرهنگ و اقلیم و آب و قانون

1- Cost Recovered  Services 2- Commercial Services 
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های یک  جبران هزینه در مواقعی كه خدمات، ویژگی 

كاالی مخلوط یا خاص را داراست و هواشناسی ملی تنها ارائه 

چنین خدماتی . رسد ده این خدمات است، مناسب به نظر میكنن

ها  حقیقتاً تجاری نیستند زیرا نه مكانیسم بازار برای ایجاد قیمت

و نه هیچگونه رقابتی وجود دارد و مخارج، بازتاب هزینه نهایی 

های باالسری كاربردی مثل  تهیه و تدارك خدمات شامل هزینه

گوردون . ی استای و دانش ارزش وقت كاركنان حرفه

گذاری و رسمی را برای  یک چارچوب قانون(  2006،234)

داند كه امكان حفظ درآمد حاصله از  ها ضروری می هواشناسی

های ملی بدون الزام  ارائه خدمات جبران هزینه برای هواشناسی

 از دید گوردون. واریز آن به خزانه دولت را فراهم كند

ه مناسبی برای ، خدمات جبران هزینه، گزین(2099)

های دولتی است و تأمین اعتبار مستقیم از سوی دولت  هواشناسی

ای به این بزرگی را  هرگز ملزومات خدمات هواشناسی با جامعه

 .پوشش نخواهد داد

ای است  خدمات تجاری آن دسته خدمات ارزش افزوده

كه هواشناسی ملی، تنها ارائه كننده خدمات نبوده و قیمت برای 

گوردون  به نظر. شود رقابت در بازار تعیین میخدمات با 

سازی خدمات هواشناسی بدون تغییر بنیادی در  تجاری( 2099)

در نیوزیلند، اقدام . های هواشناسی ممكن نخواهد بود سازمان

بنیادی بعمل آمده، در گام نخست، تقسیم سازمان پیشین 

 های مختلف اجرایی و هایی با مسئولیت هواشناسی به سازمان

های  های دولتی مزبور به شركت تحقیقاتی و تبدیل سازمان

. های بخش خصوصی بوده است با ویژگی 9تحت مالكیت دولت

در بخش اجرایی با انتصاب یک مدیر اجرایی برخوردار از 

تجربه و مهارت تجاری و بازرگانی اولویت اول به شناسایی 

ا مشتریان و نیازهای اطالعاتی ایشان در زمینه آب و هو

های  سپس شركت مت سرویس به بخش. اختصاص یافت

خدمات . تجاری مرتبط با مشتریان مورد نظر تقسیم شد

هواشناسی عامه نیز با توجه به نقش دوگانه مت سرویس هم به 

قالب  عنوان شركت تجاری و هم خدمات ملی هواشناسی، در

در بخش تحقیقاتی، . گردد قرارداد با وزیر حمل ونقل ارائه می

ارت علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان بازوی مشورتی وز

برای  2دولت در زمینه علم و فناوری، اقدام به تأسیس بنیادی

المنفعه نمود و بدین طریق،  خرید علوم و فناوری عام

. گذاری و تأمین سرمایه از ارائه خدمات علمی جدا شد سیاست

های  و سازمان ها های تحقیقاتی وزارتخانه در این راستا،  فعالیت

كه مشابه  3دولتی در قالب نهادهای تحقیقات صنعتی

های تحت مالكیت دولت، دارای یک مدیر اجرایی  شركت

با این تفاوت كه این نهادها صرفاً . بودند، تجدید ساختار شدند

بر علم تأكید نموده و مسئولیت پرداخت سود سهام به مالكین 

سی، موسسه ملی آب و جوّ در زمینه هواشنا. خود را نیز نداشتند

ایجاد گردید كه با درنظر گرفتن ماهیت تجاری آن، ایجاد یک 

 SOEبه این ترتیب، . شركت فرعی و مشترك ضروری بود

(Met service) ها و هشدارهای  بینی مسئول عمده ارائه پیش

ضمن . بهنگام، بر اساس قراردادهای منعقده به مشتریان گردید

زمینه تأمین اطالعات وضع هوا برای  این كه با چند شركت در

در زمینه تحقیقات وضع هوا نیز، ملزم . كند ها نیز رقابت می رسانه

. ساعت گردید 46پس از  CRI (NIWA)به ارائه اطالعات به 

 4سازی خدمات هواشناسی نیوزیلند در شكل  فرایند تجاری

 .نمایش داده شده است

 

 

 

2- FRST: Foundation for Research , 
Science and Technology  

1- SOE: State Owned Enterprise 
3- CRIs : Crown Research Institutes 
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 سازی خدمات هواشناسی نیوزیلند فرایند تجاری -4شكل شماره 

 

 هواشناسي امريكا

زمانی . گردد پیشینه هواشناسی امریكا به قرن نوزدهم باز می

برداری  نقشه"ترین نمایندگی علمی امریكا یعنی  كه قدیمی

های طبیعی به انجمن  برای ارائه نقشه 9608در سال  "ساحلی

سپس . دریایی امریكا به منظور امنیت سفر دریایی، ایجاد گردید

ها و نمودارها با یكدیگر  به منظور حصول اطمینان از تطابق نقشه

برداری عمومی برای ارجاع دهی  یک شبكه كنترل ملی نقشه

اكنون این شبكه یعنی سیستم  ها ایجاد گردید كه هم مشترك آن

هنگ و پایدار موقعیت ارجاع ژئودزی ملی برای ارائه هما

جغرافیایی، ارتفاع، فاصله و جهت بین نقاط و چگونگی تغییر 

 . شود مدیریت می NOAA 9این مقادیر در زمان، توسط 

دیدبانی و هشدارهای وضع  اولین آژانس دولتی برای ارائه

سپس . در وزارت جنگ امریكا تأسیس شد9680هوا در سال 

های  با ایده. ، به وزارت كشاورزی منتقل گردید9610در سال 

نوآورانه جمعی از محققین در تهیه و نشر نقشه وضع آب و 

ریكن و دیدبانی ا، اولین خدمات هشدار هDCهوای واشنگتن 

به عنوان مرجع و  "آب و هوای ملیخدمات "منظم با كایت، یا 

ها و هشدارها برای  بینی هوا، پیش های آب و منبع اصلی داده

. پا به عرصه وجود نهاد 9180ایاالت متحده امریكا در سال 

یک قسمت ذاتی از تاریخ علم در  NOAAتاریخچه 

های مختلف آن از جمله خدمات وضع  زیرا بخش. امریكاست

اگانه ایجاد شده، براساس نیاز به رفع هوای ملی كه بتدریج و جد

مشكالت و ارتقا سالمت و ایمنی با تكیه بر تحقیقات علمی، 

 . اند شكل گرفته

 

 محصوالت و خدمات هواشناسي امريكا

های  عالوه بر ایفای مسئولیت NOAA به طور كلی، 

های  خدمات هواشناسی ملی، وظایف ذیل را در چارچوب نقش

ایالت، كشور و جهان به انجام  گسترده و متنوع در سطح

 :رساند می

های  های گرافیكی، نقشه بینی ها، پیش بینی هشدارها و پیش

ملی، خدمات رادار، خدمات آب، خدمات كیفیت هوا، خدمات 

ای،  در چارچوب اطالعات ماهواره. ماهواره و خدمات اقلیم

NOAA محصوالت جوّ، اقیانوس، خشكی، فضا و بالیا را تهیه ،

در  NOAAدر خصوص ماهیگیری و شیالت، . كند ئه میو ارا

چارچوب برنامه بازرسی غذای دریایی وزارت بازرگانی،  ناظر 

 . مدیریت شیالت در امریكاست

، علوم، فنون و NOAA 2شناسی ملی خدمات اقیانوس

تغییر خدمات را برای مواجهه با تهدیدهای سواحل ناشی از 

های محیطی به  اقلیم، رشد آلودگی، تراكم بنادر و آالینده

از . كند منظور حصول ایمنی سواحل و اقتصادها ترجمه می

اقلیم؛ : ، تحقیقات در سه حوزهNOAAدیگر خدمات 

2- NOS: National Oceanic Services 

1- National  Oceanic and Atmospheric 
Administration 
3- OMAO: Office of Marine and 

Aviation Operations 
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. ها و سواحل؛ و وضع و كیفیت هوا است ها، دریاچه اقیانوس

 3خدمات دیگری در قالب عملیات دریانوردی و هوانوردی

NOAA ها را در بر  ای از تخصص شود و طیف گسترده ارائه می

های محیطی و علمی  گیرد كه تكمیل كننده مأموریت می

NOAA ها است در رابطه با سفر ایمن با هواپیماها و كشتی. 

 

 ساختار هواشناسي امريكا

(NRC, 2003) به نقل از( 2090،8) 9رابر و همكاران
سه  2

حوزه از نهادهای آب و هوا و علوم جوی آمریكا را به قرار ذیل 

كه  (NWS) خدمات وضع هوای ملی -9: كنند معرفی می

ارتقای اقتصاد ملی را  ها و مسئولیت حافظت از زندگی و دارائی

بخش دانشگاهی كه مسئول پیشرفت علمی و  -2برعهده دارد؛ 

بخش  -3های آتی حوزه هواشناسی است و  آموزش نسل

خصوصی كه به ارائه محصوالت و خدمات مرتبط با نیازهای 

ها و هشدارها  بینی در زمینه اعالم پیش NWSمشتریان و امور 

زیر نظر وزارت بازرگانی بوده و شامل دو  NOAA. پردازد می

ای شركت و دفاتر اصلی از جمله  بخش عمده؛ بخش وظیفه

 .خدمات آب و هوای ملی است

 

 هواشناسي امريكا سازي در فرايند تجاري

با توجه به گستره وسیع خدمات وضع هوا در امریكا، نمونه 

سازی هم در  هواشناسی امریكا به وضوح بیانگر فرایند تجاری

سطح نهادهای فوق و هم در نتیجه تعامل این سه نهاد در قالب 

 .شبكه دانش است

 

 نهادهاي هواشناسي امريكا  سازي در فرايند تجاري

تحقیقات در زمینه اثرات وضع هوا بر جامعه و ارزش 

ایاالت برنامه تحقیقات هواشناسی "ها به وسیله  ها، سال بینی پیش

"متحده
های  به عنوان یک عنصر مهم در گسترش علم و پروژه 3

. نظر قرار داشته است فناوری جهت تطابق با نیازهای جامعه مد

از نظر محققین علوم جوی، یكی از معیارهای مهم موفقیت 

تحقیقات و توسعه، انتقال موفق فناوری به عملكردهای پایدار 

چنین . صی استچه در بخش عمومی و چه در بخش خصو

آمیزی، توجیه محكمی برای ادامه و حتی افزایش  انتقال موفقیت

نهادهای . های عمومی در تحقیقات است سرمایه گذاری

، وارد عرصه Bayh-Dole اساس قانون دانشگاهی بر

برگیرنده  اند كه این امر آشكارا در سازی تحقیقات شده تجاری

بردی در زمینه بینی و تحقیقات كار محصوالت و خدمات پیش

های دولت كه در پی  آن دسته از سیاست. شود هواشناسی نیز می

تشویق تعامالت دانشگاهی با بخش كسب وكار بوده، موجبات 

 خصوص علوم را فراهم نمود و بر مطرح شدن موضوعاتی در

های مختلف آمریكا مطرح  این اساس تعدادی برنامه در دانشگاه

-دخالت دانشجویان در برنامه و اجرا شد كه در آن اشكالی از

هایی از  های كاربردی و عملیاتی هواشناسی، همچنین روش

 .شود سازی دانش هواشناسی دیده می تجاری

سازی دانش هواشناسی، خدمات  های تجاری یكی از روش

افزار و دیگر  اعطای امتیاز برای نرمپتنت و . ای است مشاوره

های فكری میان دانشگاه و بخش خصوصی همچنین  دارائی

محققان دولتی و بخش خصوصی، مسیر دیگری برای 

روش دیگر در فرایند . سازی دانش هواشناسی است تجاری

كارها و  سازی دانش هواشناسی، تأسیس كسب و تجاری

ها، اسپین  ین شركتدو قالب مطرح ا. های انشعابی است شركت

یک شركت اسپین آف یا . هستند 2اوت –و اسپین  4آف –

شود كه در آن یک شركت،  اسپین اوت به عملی گفته می

. كند های جداگانه تقسیم می های خود را به عنوان تجارت بخش

های  های یک شركت یا سازمان، به تجارت بدین صورت بخش

دانشگاه با ورود به عرصه از مواردی كه  .شود مستقل تبدیل می

هواشناسی های نوپا  تحقیقات كاربردی، اقدام به ایجاد شركت

"نوآور هواشناسی"به برنامه  توان نمود، می
دانشگاه ویسكانسین  8

میلواكی كه باحمایت مالی صندوق دانش و علم دانشگاه در 

بخش خصوصی نیز، طیف . ایجاد شد، اشاره نمود 2008سال 

حادیه خدمات وضع هوای تجاری و شورای ملی ای از ات گسترده

2- National Research Council 

4- Spin off 

6- IW: Innovative Weather 

1- Robber et al  
3- RISAs: Regional Integrated  Sciences 
and Assessments 

5- Spin out 
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هواشناسان صنعتی تا سازندگان ادوات و تجهیزات هواشناسی و 

 .شود های خدمات مالی را شامل می ها و شركت رسانه

مجموعه هواشناسی بخش خصوصی  هواشناسی تجاری زیر

های سودآوری را كه محصوالت یا خدمات  است و شركت

فروشند را هدف قرار داده  وم میهای س هواشناسی را به بخش

 Digital Cyclone:هایی چون ها شركت مثال آن. است

,Weather Data, Surface Systems ,WSI, Accu 

Weather, …. های تجاری وضع هوا ضمن  شركت. است

بندی مجدد خدمات هواشناسی ملی با هدف ایجاد ارزش  قالب

ملی با استفاده از افزوده، خدماتی را جدا از خدمات هواشناسی 

های اختصاصی مثالً در  های كامپیوتری خاص و الگوریتم مدل

هواشناسی . كنند مورد هشدار طوفان به مشتریان خود ارائه می

تجاری به منظور حفظ مشتریان و برتری رقابتی همواره به دنبال 

های تحقیقاتی  ایجاد نوآوری است و به همین علت، اغلب تالش

ها و  دانشگاه. حصول، محرمانه استآنها تا معرفی م

های دولتی عمدتاً، تحقیقات بنیادی را هدایت  آزمایشگاه

های  ها جهت ایجاد شركت اما رویكرد جدید دانشگاه. كنند می

ها به دانش و فناوری قبل از انتشار  نوپا و دسترسی این شركت

های خصوصی  ها، شرایط نابرابری را برای شركت رسمی آن

به . ر دسترسی به دانش جدید ایجاد كرده استهواشناسی د

همین علت، تعامل میان دانشگاه، دولت و بخش خصوصی 

تواند انتقال دانش و فناوری هواشناسی را به سوی تجاری  می

باتوجه به . شدن محصوالت و خدمات ماندگار تسریع كند

پشتیبانی گسترده دولت از تحقیقات هواشناسی و تمایل سیاست 

ها و بخش خصوصی نسبت به مشاهده نتایج  انشگاهیگذاران، د

تحقیقات به نفع جامعه، ارتباط تحقیقات هواشناسی و بخش 

خصوصی موضوع سیاست فناوری ملی امریكا محسوب 

در حقیقت، عناصر اصلی سیاست فناوری، . شود می

های نهادی انتقال فناوری هستند و سیاست فناوری باید  مكانیسم

 .مبتنی بر تقاضاهای مطرح شده باشد كاربر محور بوده و

سازي خدمات هواشناسي امريكا در  فرايند تجاري

 تعامل دانشگاه، بخش خصوصي و دولت

الزمه اتخاذ سیاستی كاربرمحور، همكاری نزدیک و تعامل 

بین تولیدكنندگان دانش و افرادی است كه از دانش برای 

و تحویل محصوالت و خدمات استفاده  گسترش، تولید

این موضوع در زمینه هواشناسی به معنای این است . نمایند می

های دولتی و  كه محققین باید در همكاری نزدیک با آژانس

انواعی . بخش خصوصی به انجام كار تحقیقاتی خویش بپردازند

توانند برای تقویت ایجاد  میهای نهادی و ابزارها  از مكانیسم

ها و تولید مشترك دانش كه موجبات تفوق و برتری را  هشبك

 .آورند، به كار برده شوند فراهم می

های عملیاتی  های انتقال فناوری به محیط یكی از مكانیسم

تسهیالت بستر "تحت برنامه تحقیق هواشناسی ایاالت متحده،

"آزمایش ملی
بینی  های پیش است كه از این طریق ارزیابی 9

های  تفاده از نتایج تحقیقات اخیر و فناوریآزمایشی با اس

ها و وظایف جاری  دیدبانی جدید، بدون تاثیر بر مسئولیت

 . شود بینی، انجام می مراكز پیش

های مرزی، مكانیسم مطرح دیگری  شبكه دانش و سازمان

سازی دانش هواشناسی در نتیجه تعامل سه  فرایند تجاریدر 

اگر یک . ها است بخش دولت، بخش خصوصی و دانشگاه

شبكه دانش به عنوان سیستم انتقال دانش باشد، در این صورت 

های موجود در سیستم  های مرزی واسطه بین گروه سازمان

های  شبكه. سازان خواهند بود باالخص بین دانشمندان و تصمیم

. ای برای پر كردن خالء بین دانش و عمل هستند دانش وسیله

های  گذاران، دانشمندان، آژانس ها مشتمل بر سیاست این شبكه

ایجاد ارتباط  های غیردولتی مرتبط، به منظور دولتی و سازمان

مستمر، رو به رشد و نزدیک و انتشار اخبار و اطالعات بین 

های فناوری  نوآوریای است كه در  های چندگانه جامعه بخش

و  اتخاذ سیاستی برای مدیریت تغییرات جوی دخالت دارند و

قابل استفاده برای كل  2در نهایت منجر به ایجاد دانش آمیخته

های مرزی نیز از طریق ارائه خدمات  سازمان. شود شبكه می

1- National tasted facilities 
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گری بین تولیدكنندگان و كاربران اینترنت و  ترجمه، واسطه

های تولیدكنندگان، نقش  با فعالیت تلفیق نیازهای كاربران

های مختلف موجود در یک  ها و بخش ای را بین تخصص واسطه

به نقل از ( 2001،98)فلدمن و اینگرام . كنند شبكه دانش ایفا می

های تحقیقاتی آژانس ملی و  ، فعالیت(2006)سیمز و همكاران 

RISAsدانشگاهی مثل 
های  را به عنوان یكی از انواع سازمان 9

مرزی و توسعه دهندگان ابزار پشتیبانی از تصمیمات معرفی 

كه عمدتاً پایه  3ای ها و علوم جامع منطقه ارزیابی. كنند می

ها هستند و  دانشگاه تیم مستقردر 1دانشگاهی دارند، متشكل از 

بندی و تبادل اطالعات به  بر تحقیقات كاربر محور و بر بسته

به عنوان تهیه تمركز بوده و شكلی قابل استفاده برای كاربران م

برای آن منطقه و  خاص بر پایه اقلیم ای بینی منطقه كننده پیش

فلدمن و اینگرام . كنند می ، عملمنطقه آن ارانذگ سرمایه

معرفی  9را در قالب جدول  RISAs، انواع (2001،98)

.كنند می

 

 RISAS (Source: (Feldman and Ingram. 2009. 17))انواع  -1جدول شماره 
Alaska Center for Chmate Assessment and Policy 

ACCAP مركز ارزیابی اقلیم و سیاستگذاری آالسكا 
California Applications Progress 

CAP برنامه كاربردی كالیفرنیا 
Carolinas Integrated Sciences 

CISA علوم جامع كارولینا 
Climate Impacts Group 

CIG  اثرات اقلیمیگروه  
Climate Assessment for the Southwest 

CLIMAS ارزیابی اقلیمی برای جنوب غرب 
New England Integrated Sciences and Assessments 

NEISA ها و علوم جامع نیوانگلند ارزیابی  
Hawaiian and U. S. affiliated islands 

Pacific RISA  متحده و هاواییجزایر وابسته ایاالت  
Southem Climate Impacts Planning Program 

SCIPP ریزی اثرات اقلیمی جنوبی برنامه طرح  
Southeast Climate Consortium 

SECC كنسرسیوم اقلیمی جنوب شرق 
Western Water Assessment 

WWA ارزیابی آب غربی 

 

RISA ، های دانش  ب از سیستمبخش مناسبه عنوان یک

 دانش و عملتالشی سازمان یافته جهت نزدیک كردن  ،محور

از نقش  طرح كلی. های اجتماعی است در حمایت از هدف

RISAs  در برقراری ارتباط به عنوان یک پل ارتباطی بین

نشان داده شده  2شكل تحقیقات اقلیمی و منابع مدیریت در 

 .است
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 Source: (Miles et al., 2006)پل جوامع تحقیقاتی و منابع مدیریتی RISAs -5شكل شماره 

هواشناسی سازی خدمات  بر این اساس مدل فرایند تجاری

 .ارائه شده است 8امریكا در قالب شكل 

 

 
 سازی خدمات هواشناسی امریكا فرایند تجاری -6شكل شماره 

 
 ها از نظر معیارهای مورد بررسی مقایسه هواشناسی -2جدول شماره 

 کشور

 معيار
 امريكا نيوزيلند استراليا

 جايگاه
نظر وزارت پشتیبانی، محیط امور اجرایی زیر 

 زیست، آب، آلودگی و ارتباطات

شركت با مالكیت دولتی زیر نظر وزارت حمل 

 و نقل
 اداره ملی با ماهیت تجاری زیر نظر وزارت بازرگانی

 محصوالت

اطالعات و تصاویر   های اقلیمی، داده داده

دیدبانی از جمله رادار و ماهواره گزارشات 

ها، هشدارها، طراحی  بینی پیشدیدبانی، انواع 

بارش، خدمات مشاوره و ارائه خدمات با 

 های مختلف ارتباطی استفاده  از شیوه

ها و گزارشات دیدبانی از جمله از طریق  داده

بینی، خدمات عامه،  رادار و ماهواره، انواع پیش

 هشدارها

های  بینی گرافیكی، نقشه ها، پیش بینی هشدارها و پیش

ب، خدمات رادار، خدمات كیفیت ملی، خدمات آ

ماهواره،  98هوا، خدمات ماهواره با استفاده از 

خدمات اقلیم بازرسی و صدور گواهینامه در زمینه 

 شیالت، آموزش، مشاوره و تحقیقات

 ساختار

های  مدیر اجرای، چهار معاون در حوزه

ها خدمات، آب و اقلیم با  تحقیقات و سیستم

بسته تحقیق اقلیم و شاخه به همراه مركز وا 29

 وضع آب و هوای استرالیا

واحد كسب و كار یا واحدهای  3هیأت مدیره، 

 واحد پشتیبان 3بینی مجزا،  پیش

 شامل دو بخش

الملل،  شركت متشكل از هیأت رییسه، مجموعه بین  -

آموزش، امور استراتژیک و هماهنگی در سطح 

فدرال، مجموعه مالكیت و بورسیه، اداری، مالی، 

ع انسانی، امور كامپیوتری، مسئول هماهنگی مناب

 الملل و مشاور امور نظامی، مسئول ماهیگیری بین

1- RISAs: Regional Integrated  Sciences and 

Assessments 
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دفاتر اصلی متشكل از خدمات ماهیگیری  ملی،  -

خدمات اقیانوسی ملی، خدمات آب و هوای ملی، 

خدمات داده و اطالعات ماهواره محیطی، طرح و 

 برنامه و تلفیق

 سال 40 سال 20-40 سال 40 سازي سابقه تجاري

 سازي فرايند تجاري

مشاوره و ایجاد واحد خدمات ویژه به عنوان 

كسب و كار جدید، تعیین قیمت خدمات و 

ایجاد بازار هواشناسی، حضور بخش 

ها به  بین خصوصی، تقسیم بازار، تجارت پیش

های فكری  عنوان ذخائر دانشی و دارائی

هواشناسی و ایجاد واحد خدمات تجاری 

 هواشناسی

های  فكیک عملیات از تحقیقات ایجاد شركتت

تجاری در هر دو مقوله ایجاد بازار هواشناسی، 

تقسیم عملیات شركت به واحدهای تجاری، 

حضور بخش خصوصی، ایجاد شركت مستقل 

 مترا

سازی هر نهاد دخیل در هواشناسی اعم  تجاری -

ها با استفاده از  بخش خصوصی و دانشگاه

عطای امتیاز، های مشاوره، پنتت و ا روش

 های انشعابی شركت

سازی و انتقال دانش میان دولت، دانشگاه و  تجاری -

بخش خصوصی با تسهیالت بستر آزمایش ملی، 

 RISAsایجاد شبكه دانش و 

 

 سازي خدمات هواشناسي  تجاري 1مدل به گزين شده

معیارهای مورد های منتخب از حیث  با مقایسه هواشناسی

 .بررسی ، نتایج ذیل حاصل شده است

ها در ابعاد  با توجه به نقش گسترده هواشناسی: جایگاه

مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و محیطی كشورهای مورد 

بودن وظایف حاكمیتی و تعهدات خدمات  دار بررسی و عهده

ها، در قالب  های متبوعشان، تمامی هواشناسی عمومی دولت

ای تجاری تحت امر وزارتخانه معظمی قرار  یا اداره شركت

بدین ترتیب ضمن آزادی عمل، تعهدات ملی و حاكمیتی . دارند

 .یابد نیز تحقق می

ها، دارای اركان تحقیقات و  تمامی هواشناسی: ساختار

عملیات هستند كه بر تحقیقات كاربردی و عملیاتی كاربر محور 

بانی اعم از منابع انسانی، های پشتی بخش. اند متمركز گردیده

ها  در پیشبرد اهداف تجاری این هواشناسی ITمالی، اداری و 

ها دارای واحد یا واحدهای  تمامی هواشناسی. بسیار موثر هستند

اساس تعهدات غیر  ها بر تمامی هواشناسی. تجاری هستند

المللی، بخشی به عنوان خدمات وضع هوای  انتفاعی ملی و بین

این بخش، خدماتی را به طور رایگان در اختیار  ملی دارند كه

 .دهد كاربران قرارمی

با تكیه بر مدل گره و فرایندی انتقال دانش، : محصوالت

های منتخب، به وضوح گویای پیشرفت  محصوالت هواشناسی

همچنین ضمن . در مسیر این مدل از تولید داده تا اقدام است

های مورد  فناوریها و  هایی در حیطه مأموریت وجود تفاوت

های دیدبانی،  ها، از جمله فناوری استفاده در این هواشناسی

محصوالت و خدمات ارائه شده متناسب با نیاز كاربران تهیه 

 .شود می

ها، سابقه طوالنی در  تمامی هواشناسی: سازی سابقه تجاری

سازی خدمات دارند كه این امر بیانگر مطلوبیت و  تجاری

 .خاذ شده از سوی ایشان استی ات موثربودن شیوه

نوآوری هم در ارائه محصوالت جدید : سازی فرایند تجاری

و هم در انتقال دانش با ادبیات مناسب و قابل درك كاربران به 

در زمینه عملیات، تمامی . شود ها دیده می خارج از هواشناسی

های منتخب، به دنبال ایجاد ارزش افزوده بر خدمات  هواشناسی

با توجه به مدل گره و فرایندی انتقال دانش و تطابق . هستندخود 

آن با مراحل تولید محصول هواشناسی، ایجاد ارزش افزوده 

این اساس تمامی  بر. شود بینی حاصل می عمدتاً از مرحله پیش

سازی، ایجاد واحدی  های منتخب، در فرایند تجاری هواشناسی

بینی را در  ه پیشدر جهت ارائه خدمات ارزش افزوده از مرحل

اند كه تحت عناوین واحد خدمات ویژه یا واحدهای  نظر گرفته

ضمن این . كسب و كار و یا دفاتر اصلی از آنها یاد شده است

كه در زمینه تحقیقات با رویكرد به تحقیقات كاربردی زمینه 

همچنین انتقال . سازی در این عرصه نیز مهیا شده است تجاری

های خصوصی،  سازی بین بخش و شبكهدانش از طریق تعامل 

بازار هواشناسی در . ملی و تحقیقات، جاری است
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اساس معیارهایی، تقسیم  های منتخب، ایجاد شده و بر هواشناسی

مفاهیم و مبانی . گردیده و بخش خصوصی در آن فعال است

ها به ویژه در واحدهای  تجاری در سطوح مختلف هواشناسی

آموزش داده شده و نهادینه شده ایجاد كننده ارزش افزوده 

 .است

 

    
 سازی خدمات هواشناسی گزین شده فرایند تجاری مدل به -7شكل شماره 

 

 

 2در نظرسنجی از كارشناسان و متخصصان هواشناسی در 

برف، نظرات ایشان در خصوص قابلیت مرحله به روش گلوله 

گزین، تقدم و تأخر مراحل فرایند و جزئیات هر  اجرایی مدل به

مرحله سوال گردید و نهایتاً، نظرات ایشان در چارچوب موارد 

 :بندی گردید ذیل جمع

  تأكید بر مزیت نسبی هواشناسی در ارائه خدمات تجاری

 ...بر اساس اقلیم ، امكانات و 

 یقات بازار و شناسایی نیاز كاربران تأكید بر تحق 

  تأكید بر نقش خدمات هواشناسی در افزایش ایمنی و

 سالمت جامعه

 ها  تقدم نتایج سازمانی بر نتایج ملی و ارتباط دوسویه آن 

بر اساس نظرسنجی بعمل آمده، با اعمال نظرات و 

سازی  گزین فرایند تجاری های كسب شده، مدل به دیدگاه

مورد بازنگری قرارگرفت و مدل نهایی كه  خدمات هواشناسی

 .نمایش داده شده، به دست آمد 6 در قالب شكل

  

1- Benchmarking 
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 سازی خدمات هواشناسی گزین فرایند تجاری مدل نهایی به -8شكل شماره 

 

 گيري  نتيجه

بر اساس تحقیق به عمل آمده در خصوص امكان 

سازی خدمات و محصوالت هواشناسی، چگونگی آن و  تجاری

 :های مدل مناسب بدین منظور، نتایج ذیل به دست آمد ویژگی

  بخشی از خدمات و محصوالت هواشناسی در قالب

. خدمات هواشناسی خاص، قابلیت تجاری شدن را دارند

كاربردی شامل خدمات ارزش  وخدمات هواشناسی خاص 

افزوده است كه برای پاسخ به نیازهای مصرف كنندگان 

استثناپذیری،  پذیری و درجه رقابت. شود خاص عرضه می

كاالی  تفكیک كاالی هواشناسی عمومی و معیار

عرضه خدمات  رقابتی در هواشناسی خاص است و بازار

 .كند هواشناسی خاص به طوركارآمد عمل می

 سازی خدمات هواشناسی، با  گذر به تجاری به منظور

 یجاد واحدی به مثابهاشناسایی و تفكیک خدمات تجاری، 

TTO های  ها و حامیان پروژه در سطح شركت در دانشگاه

های منتخب، جهت بررسی،  سایر كشورها و هواشناسی

. شود سازی، پیگیری و طی مرحله انتقال پیشنهاد می تصمیم

رسانی به ویژه با  در روند خدمت بدین ترتیب بدون اخالل

توجه به تعهد ملی و حاكمیتی هواشناسی در ارائه خدمات 

سازی برخی خدمات و  توان در جهت تجاری عمومی، می

 .محصوالت هواشناسی اقدام نمود

  های به عمل  گزین، با توجه به بررسی های مدل به ویژگی

 :آمده، به قرار ذیل است

پایه مدیریت پروژه طراحی سازی بر  فرایند تجاری -9

 .گردیده است

سازی خدمات هواشناسی، مستلزم  اجرای مدل تجاری  -2

اقدامات بنیادی و اساسی است كه در مرحله نخست مدل 

 .ها اشاره شده است به گزین، بدان

پذیر و  از آنجا كه برخی از خدمات هواشناسی رقابت  -3

ه از دارای ارزش افزوده هستند، در مدل پیشنهادی برگرفت

بینی  ها و وظایف هواشناسی، پیش تحقیق، از كلیه فعالیت

های اصلی دارای قابلیت  و تحقیقات به عنوان فعالیت

 .اند سازی قید شده تجاری

با توجه به تطابق فرایند تولید محصول و خدمات   -4

های منتخب با مدل تركیبی گره  هواشناسی در هواشناسی

، تمامی و فرایندی انتقال دانش، مشخص گردید
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توجه به  المللی و با ها بر اساس تعهدات بین هواشناسی

ماهیت برخی خدمات، ملزم به ارائه خدمات عمومی به 

به این ترتیب، هواشناسی ملی، . صورت رایگان هستند

المللی  ركن حاكمیت ملی و نقطه كانونی ارتباطات بین

است و تنها مرجع ارائه كننده داده و اطالعات هواشناسی 

بر . خواهد بود های تجاری هواشناسی نیز سایر بخش به

همین اساس در مدل نهایی، جریان انتقال داده از 

های خصوصی هواشناسی ترسیم  هواشناسی ملی به بخش

 .شده است

كه بر پایه دانش  J.Formهای  با توجه به این كه سازمان  -2

های جاری آن جای گرفته، از  بنا شده و دانش در رویه

ارایی یک ساختار بوروكراسی و انعطاف و ك ثبات و

برخوردارند و به  9پویایی تیمی یک ساختار ادهوكراسی

وسیله یک فرهنگ همكاری قوی دانش محور 

هم از طریق یری در آنها و یادگ شوند سازماندهی می

انجام كار و هم از طریق تجارب دیگران، صورت 

 های مختلف و ذینفعان و گیرد، تعامل میان بخش می

ها محسوب  سازی، از ملزومات این گونه سازمان شبكه

ها در گذر از  آن چه در تجربه سایر هواشناسی. شود می

یک سازمان دولتی به سازمانی تجاری نیز مشهود است، 

های بازاریابی، حقوقی،  ایجاد واحدی متشكل از بخش

مالی، تشكیالتی و تخصصی به عنوان واحد انتقال تجاری 

هواشناسی تسهیل بخش تعامل پیوسته  محصوالت دانشی

سازی و  های درگیر در فرایند تجاری میان بخش

عالوه بر تعامالت درون سازمانی، با . سازی است شبكه

ای از  ها كه آمیخته توجه به ماهیت و مأموریت هواشناسی

سه نقش گسترده عملیات، تحقیقات و دولت است، در 

تر شدن و بهبود  كشورهای توسعه یافته به منظور تخصصی

مند تفكیک شده  های مزبور به شكلی نظام امور، مأموریت

                                                             
1- Adhocracy 

و با به بلوغ رسیدن هر یک، در نگرشی كل نگر، تعامل 

از طریق ایجاد شبكه دانش برقرار و زمینه  بروز و ظهور 

 . نوآوری متناسب با نیاز كاربران مهیا گردیده است

زی و سازی، ارائه خدمات تجوی ماحصل فرایند تجاری -8

های  مشاوره، ایجاد واحدهای كسب وكار، ایجاد شركت

نامه خواهد بود  اسپین آوت و صدور گواهی/ اسپین آف 

كه ضمن ارتقا كیفیت خدمات، منافع مالی برای سازمان 

و به تبع آن منافع اقتصادی و اجتماعی در سطح ملی را در 

 .پی خواهد داشت

 

 پيشنهاد کاربردي

ها و  قانون حمایت از شركت  با توجه به دامنه شمول

ها و اختراعات، در  سازی نوآوری  موسسات دانش بنیان و تجاری

های  های خصوصی و تعاونی، ایجاد شركت محدوده شركت

آف متشكل از نیروهای تخصصی هواشناسی، ضمن  اسپین

های  درآمدزایی، ایجاد انگیزه در نیروهای دانشی و دارایی

زایی،  تقاضای موجود و اشتغالفكری سازمان، پاسخگویی به 

كمک شایانی به بهبود، رونق و ارتقا هواشناسی در ایران خواهد 

نمود، كه این خود مستلزم ایجاد بازار هواشناسی، حضور بخش 

خصوصی و تغییر ماهیت هواشناسی ایران از سازمان انحصاری 

 .دولتی است

تر به  الحصول در عین حال در رویكردی محتاطانه و سهل

نظور ارزیابی مناسب از بازار هواشناسی در كشور و م

توان در گام  سازی بدون اخالل در خدمت رسانی، می تجاری

نخست، با تلفیق اقدامات دو هواشناسی نیوزیلند و استرالیا، واحد 

خدمات ویژه به منظور ارائه خدمات جبران هزینه ایجاد نمود و 

بخش خصوصی،  به تدریج با ایجاد بازار هواشناسی و حضور

 . زی را مطابق مدل نهایی محقق نمودسا فرایند تجاری

 

 منابع
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مبنای  مدیریت تولید بر. 9362. نیا، ناصر  بهرنگی  -9

. اطالعات اقلیمی و تعیین قیمت محصوالت هواشناسی

شماره . سازمان هواشناسی كشور. فنی نیوار مجله علمی و

 . 89و  80

. 9368.بندریان، رضا. صدرائی، ساسان. موسایی، احمد -2

سازی دانش فنی محصوالت  مدل فرایندی تجاری

 .98فصلنامه رشد فناوری، شماره . شیمیایی

تدوین الگوی انتقال تجاری  .9368.ندیرخانلو، سمیرا  -3
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