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 دهيچک

 بر يسازمان درون يهماهنگ نقش ين مطالعه با هدف بررسيا

 با( ييايدر و يبندر خدمات بهبود و نهيهز کاهش) عملکرد

 امام بندر مطالعه مورد کيلجست اطالعات ستميس نقش لحاظ

و  يپژوهش از لحاظ هدف کاربردن يانجام شده است. ا ينيخم

 است. جامعه يشيمايپ-يفيت و شکل اجراء، توصياز لحاظ ماه

 يبندرمجتمع  ارشناسانک و رانيمد هيلک قيتحق نيا يآمار

 نيا از که باشنديم نفر 703 تعداد به )ره(ينيخم امام

نفر با استفاده از فرمول  250 حجم به يانمونه انيم

 20 و بعد چهار شامل پرسشنامه .است شده انتخاب کوکران

 شده ميتنظ درجه پنج کرتيل فيط اساس بر و سوال بوده

محتوا  ييپرسشنامه با استفاده از روش روا ييروا .است

پرسشنامه،  ييايپا يابيارز يد قرار گرفت. براييمورد تا

کرونباخ در  يب آلفايکرونباخ محاسبه شد. ضر يب آلفايضر

دهد پرسشنامه از يبدست آمد که نشان م 815/0پرسشنامه 

 يدگيو کش يچولگ يهابرخوردار است. آزمون يمطلوب ييايپا

 يرويع نرمال پيبدست آمده از توز يهانشان داد که داده

معادالت  يابيمدل کيات از تکنيآزمون فرض يکنند. برايم

ل ين تحلياز اج حاصل ياستفاده شده است. نتا يساختار

ک يلجست اطالعات ستميس بر يدرون ينشان داد که هماهنگ

عملکرد  بر يدرون يدارد؛ هماهنگ يدار و مثبتير معنيتاث

 بر کيلجست اطالعات ستميدارد؛ س يدارير مثبت و معنيتاث

ج يدر مجموع، نتادارد.  يدارير مثبت و معنيعملکرد تاث

ق ياز طر يدرون سازمان يق نشان داد که هماهنگين تحقيا

ر يک بر عملکرد تاثيستم اطالعات لجستيس ل گر يتعدنقش 

بر  يو کاربرد يپژوهش يشنهاداتيان پيدر پاگذارد. يم

 ق، ارائه شده است.يتحق يهاافتهياساس 

ستم اطالعات ي، عملکرد، سيدرون ي: هماهنگيديکلمات کل

 ينيک، بندر امام خميلجست
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 مقدمه -1-1

شتر يک بيک و جذب ترافيامروزه گسترش خدمات، کنترل تراف

ت يريبنادر قرار گرفته است. مد يدر دستور کار تمام

خدمات  يدر ارتقا يدين، نقش کليره تاميک و زنجيلجست

ت شبکه يک، اهميت لجستيرين در چرخه مديدارد؛ همچن يبندر

در رشد و گسترش اقتصاد هر منطقه واضح و آشکار  يلير

 ليتسه کي بعنوان ييايدر نقل و حمل خدمات است. نقش

 بنادر در تردد. است تيحائزاهم يجهان تجارت عمده کننده

 که يکاال بيترک شده، بزرگتر ها يکشت رفته، يفزون به رو

 همزمان. گردد يم برخوردار يشتريب تنوع از شوند يم حمل

 به يشتريب نقل و حمل ليوسا بزرگتر، يها يکشت ساخت با

 بنادر به ها يکشت ورود زمان و وندنديپ يم ها هياتحاد

 يجهان نظر نقطه از. گردد يم همزمان يا مالحظه قابل بطور

 لحاظ از تقاضا راتييتغ نيا با را خود که يبنادر ، شدن

 يريپذ رقابت ندهند مطابقت يبندر خدمات و ها رساختيز

 خواهند دست از کاال ييجابجا ياتيعمل توان در را خود

 در يديکل يعامل ييايدر نقل و حمل خدمات توسعه. داد

 خدمات بخش در يساز آزاد جهت کشور اقتصاد از تيحما

 .(1394و همکاران،  يزي)پرو رود يم بشمار يبندر

 ياآن سابقه يت و سازمان به مفهوم کليريدم که يينجااز آ

تر از آن دارد، شيب يانسان و حت ياجتماع يبه قدمت زندگ

ها به صورت ت سازمانيرياما آنچه که به عنوان دانش مد

دا کرده، يبه صورت خاص تکامل پ يانتفاع يهاعام و سازمان

ستم بوده يمربوط به اواخر قرن نوزدهم و عمدتاا قرن ب

 يهاسمياز مکان يارا مجموعه يدرون سازمان ياست. هماهنگ

 يمرتبط ساختن اجزا ياند که برادانسته يو انسان يساختار

ل در کسب يگر ـ به منظور تسهيک ديک سازمان به يمختلف 

سازمان،  کي.شونديم ين شده ـ طراحيياهداف از قبل تع

رد يگ يمتفاوت را دربر م ييان و بخش هاکاز ار ييمجموعه 

ان يرتباط مبه ا يهر سازمان ين رو، فلسفه وجوديو از هم

ن عناصر يب ين اساس، هماهنگيدارد. بر ا يان بستگکن اريا

 يمارآمد،ک ييسازمان در قالب مجموعه  يو انسان يساختار

ل به اهداف از يتواند متضمن عملکرد مثبت سازمان جهت ن

 ين امر مستثنيز از اين شده باشد. بنادر نييش تعيپ

 يدرون سازمان يها يبه هماهنگ يد توجه کافيستند و باين

به عملکرد مطلوب  يابيرا بطور قطع دستيداشته باشند ز

و  ي)دهدشت است يدرون سازمان يت هماهنگيازمند رعاين

  .(1393همکاران، 

که  ين معنيشوند؛ بد يان ميق بيات تحقيدر فصل حاضر، کل

ت انجام يپژوهش، ضرورت و اهم ين مساله اصلييپس از تب
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شود. در ادامه اهداف و يداده مح يتوض ين مطالعه ايچن

شود.  يق مشخص ميان شده و سپس قلمرو تحقيق بيسواالت تحق

ق به يتحق يرهايمتغ ياتيو عمل يف مفهومين فصل با تعريا

نه و يشيپ ين رساله، به بررسيرسد. فصل دوم ا يان ميپا

م يق اختصاص داده شده است که در آن، مفاهيات تحقيادب

عملکرد ،يدرون سازمان يهماهنگ ليمرتبط با پژوهش از قب

شوند. در فصل  يح ميتشر نه و بهبود خدماتي،کاهش هز شرکت

ل يو تحل يمورد استفاده جهت گردآور يسوم، روش و متدولوژ

ج ين فصل رساله، نتايشود. در چهارم يم يها معرفداده

شوند. در  يان ميات کامل بيبا جرئ يل آماريحاصل از تحل

ن مطالعه به ياز ا يکل يريگجهيپنجم نتت، در فصل ينها

ارائه خواهد شد و  يو پژوهش يکاربرد يشنهاداتيهمراه پ

ق که ممکن است يتحق يهاتين محدودين حال مهمتريدر ع

ان يافته ها را با مشکل مواجه کنند بي يريم پذيتعم

 گردد.يم

 ان مساله يب-1-2 

از  يکيبعنوان  ييايت صنعت حمل و نقل دريامروزه، اهم

شورها به کو نقش آن در توسعه  يمهم اقتصاد يهامولفه

ست. توسعه يده نيس پوشکچي، بر هيژه توسعه اقتصاديو

ژه حمل يوحمل و نقل، و بو يالمللني، تجارت بياقتصاد

. باشنديگر در ارتباط ميکديبه شدت با  ييايونقل در

، ييايصنعت حمل و نقل در يشدن وگسترش بازارها يجهان

ن يره تاميزنج يتجارت و عنصر اصل ياصل يربنايشالوده و ز

نفرانس توسعه و کاال است. بر اساس گزارش منتشر شده در ک

 ۹۱۶۵، بالغ بر يالديم ۲۰۱۳تجارت سازمان ملل در سال 

درصد ۹۰ه حدودکاال در جهان مبادله شده است؛ کون تن يليم

شور ک صورت گرفته است . در ييايق حمل و نقل دريآن از طر

ق بنادر و ياال از طرکصادرات و واردات  %۸۸ز حدود يما ن

و  ييايشود. صنعت حمل ونقل دريانجام م ييايحمل و نقل در

و  ييايت ممتاز جغرافيل موقعيران، به دليبنادر ا

مهم حمل و نقل، از جمله  يدورهايرکر يقرارگرفتن در مس

 يابالقوهل يغرب، از پتانس -جنوب و شرق -دور شماليرک

رغم وجود ي، علباشند. اماياال برخوردار مکت يترانز يبرا

ها، با توجه به اطالعات وآمار منتشره شده توسط تين مزيا

از  يزيران سهم ناچيکنفرانس توسعه وتجارت سازمان ملل، ا

 يشورها و حتکر يسه با ساياال و مسافر در مقاکت يترانز

 يبردار بهره و يزير نامهبر ار دارد.يمنطقه در اخت يشورهاک

 نقل و حمل صنعت بخش و بالقوه بالفعل قوت نقاط و ها فرصت از

 آورده فراهم شورک يبرا را يمناسب يارز درآمد تواند يم ييايدر

 يمبتن و يمحصول کت اقتصاد ياز تنگنا شورک ييرها يها نهيزم و
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ن يلذا ا .(1395و همکاران، ي)ابوعلندک يزير هيپا را نفت بر

 يدرون سازمان ير هماهنگيموضوع ما را بر آن داشت که تاث

ک ( بر عملکرد يت لجستيريستم اطالعات مدي) با لحاظ نقش س

 ي)ره( بررس ينيامام خم يمجتمع بندر ييايو در يبندر

ل يران، به دليو بنادر ا ييايم صنعت حمل ونقل دريکن

 يدورهايرکر يو قرارگرفتن در مس ييايت ممتاز جغرافيموقع

غرب،  -جنوب و شرق -دور شماليرکمهم حمل و نقل، از جمله 

اال برخوردار کت يترانز يبرا يال بالقوهياز پتانس

ها، با توجه به تين مزيرغم وجود اي، علباشند. امايم

اطالعات وآمار منتشره شده توسط کنفرانس توسعه وتجارت 

فر اال و مساکت ياز ترانز يزيران سهم ناچيسازمان ملل، ا

منطقه در  يشورهاک يشورها و حتکر يسه با سايدر مقا

سه يران و مقايبنادر ا يوربهره يار دارد. با بررسياخت

ران يتوان شکاف و فاصله بنادر ا يگر، ميآنها با بنادر د

ران يدر بنادر ا يکشت يورسه بهرهيکرد . مقا ييرا شناسا

 يوربهرهک و ين در بخش لجستيير کشورها عملکرد پايبا سا

ران نسبت يبنادر ا يريه و بارگيات تخليف عمليار ضعيبس

نه وزمان يباال، هز ير بنادر، ودر مقابل بهره وريبه سا

ک در بنادر يولجست ييايودر يات بندرين انجام عملييپا

ران از بازار حمل يب باعث شده است که ضمن کاهش سهم ايرق

پ يترانش يمباد يژه جبل عليونقل، بنادر امارات وبو

 ي.آمار نشان م(1394،ي)محمد ثابترنديران قرارگيواردات ا

ران از يپ شده به ايترانش يدرصد کاالها ۹۰ش از يدهد که ب

گاه دوم يران در جاياست. ا يبنادر امارات متحده عرب

ن مقصد از يپ شده از امارات وسومينشاتر يمقصد کاالها

 يند کاالهاتوان يران ميبنادر عمان است. اگرچه بنادر ا

ل عدم ين کار به دليخود را بدون واسطه وارد کنند، اما ا

و  يي)عبدالرضارديگيران صورت نميبنادر ا يتوانمند

پ بنادر امارات به يترانش ي. ارزش دالر (1395همکاران،

نر جهان، در حدود پنجاه يخط ال ۱۰۰ان يران، از ميبنادر ا

ارتباط دارند، از  ي، با بندر جبل عليرانيدرصد خطوط کشت

منطقه  ينرين بندر به عنوان بندر هاب کانتين رو، ايا

ران از ي؛که عمده واردات اج فارس شناخته شده استيخل

. ابندي يران انتقال ميق بنادرآن کشور به بنادر ايطر

پ امارات طبق يق ترانشيران از طريواردات به ا يمباد

ران يشور، ااتخاذ شده در سند چشم انداز ک يهااستيس

پ يدرصد از بازار ترانش ۳۰ش از يب ۱۴۰۴تا سال  يستيبا

ارد دالر يليم۲۲منطقه را به بنادر خود اختصاص دهد )حدود 

م ي(. با جذب مستق۲۰۱۲سال  يارديليم۷۲براساس عملکرد 

از  يران به کشور، بخش قابل توجهيا يواردات يسهم کاالها
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، ي)محمد ثابتافت.يکاهش خواهد  يپ بندر جبل عليترانش

نر به يش تردد خطوط اليوابسته به افزا ين گاميچن (.1394

نر به بنادر يش تردد خطوط الي. با افزاران استيبنادر ا

ن يفراهم خواهد شد وبر هم يگام بعد ينه برايران، زميا

ران رقابت با امارات متحده ودرگام يا ياساس، استراتژ

 .خود است مربوط به ياول، پس گرفتن بازار کاالها

در حمل و نقل  ينقش مهم ين الملليب يترابر يشرکتها

ن خدمات يکند و مهمتريفا ميا ايق دريکاالها از طر

شوند. امروزه  يمحسوب م يران يکشت يدهندگان به شرکتها

کنند و يفا ميمختلف ا يدر اقتصاد کشورها يبنادر نقش مهم

دارند، ک يکه از لحاظ اقتصاد استراتژ يتيل اهميبه دل

است گذاران قرار گرفته اند ياز س ياريمورد توجه بس

بنادر کارا و فعال، عالوه بر تنوع در  (.2016)بائه، 

در  ينقش ارزشمند ،يصادرات و خروج از اقتصاد تک محصول

 يتمام شده کاالها دارند و با توجه به گستردگ يکاهش بها

 انيتوانند جر يها م رساختيز نيکشور، ا ييايسواحل در

کنند. بالغ بر  تيهدا يمل يرا به درون فضا يگذار هيسرما

 ييايحمل و نقل در قياز طر يجهان ارتدرصد از تج 90

 يايمزا ينوع حمل و نقل دارا نيا رايشود، ز يانجام م

ارزان، انتقال حجم و وزن انبوه کاال،  متيهمچون ق ياريبس

ده تا موجب ش ايمزا نيخطر کاالهاست و ا يو ب عيانتقال سر

 يا ژهياز توجه و يآب يو راهها ييايحمل و نقل در

هزار 25ساالنه حدود  ن،يانگيبرخوردار شوند. به طور م

شود  يجابجا م ييايتن بار توسط حمل و نقل در ارديليم

 (.1393اران، کو هم ي)ظاهر

، عملکرد بنادر يو خدمات يديتول يشرکتها يبه مانند تمام

به  ين الملليو ب ييايدر يفعال در ترابر يو شرکتها

 يتهاين قابليدارد. ا يآنها بستگ يدرون يتهايقابل

 يي) دارارمشهود يمشهود و غاز منابع  يا، مجموعهيدرون

اطالعات  ،يتيريمد يها يژگيو ندها،يها، فرآ يستگيها، شا

که در کنترل شرکت بوده و شرکت را توانا  استو دانش ( 

به  دنيها را به منظور بهبود بخش يسازد که استراتژ يم

و  يک)مشب و اجرا کند. يخود طراح يو اثربخش ييکارا

 يدر سطوح مختلف در تمام يدرون يتهايقابل .(1391، يخادم

ن شرکتها يز بيشرکتها وجود دارند؛ اما آنچه باعث تما

از سازمانها عملکرد به مراتب  يشود که برخيشده و موجب م

ت روابط يريب داشته باشند، مديرق ياز شرکتها يبهتر

 يدرون سازمان يک هماهنگيجاد يتها جهت اين قابليا يدرون

گز و ين شده است )بييش تعيدن به اهداف از پيرس يبرا

پر تالطم کسب و کار امروز ،  طيدر مح(. 2014همکاران، 
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سازمان ،  يهمه بخشها يريسازمان ها در گرو جهت گ تيموفق

آن است. در واقع سازمانها در  کيژاسترات ريمس يدر راستا

 يجز برقرار يخود چاره ا کيبه اهداف استراتژ دنيجهت رس

مختلف به  يهاان بخش ها و دپارتمانيم يدرون يهماهنگ کي

که مفهوم  نجاستيندارند و ا کيمنبع استراتژ کيعنوان 

)بائه،  کند يم دايپ يمعن يدرون سازمان يهماهنگ ساز

گر هماهنگ نباشند، هر يکديسازمان با  ي. اگر واحدها(2016

 يامر يتحقق استراتژ وکنند  يک جهت حرکت ميکدام در 

 يواحدها ياست تمام ين ضروريمحال خواهد بود. بنابرا

م کنند که يتنظ يخود را طور يسازمان اهداف و برنامه ها

ا و همکاران، يم ني)رح را دنبال کنند ياهداف مشابه

1394).  

 يت بنادر و شرکتهايفعال يو حجم باال يگستردگبا توجه به 

ن مانند ينو يهاي، استفاده از تکنولوژييايدر يترابر

 ييت بااليز از اهمين حوزه نياطالعات، در ا يفناور

اطالعات  يهاستميان، سين ميبرخوردار گشته است. در ا

 آثار يبررس با اند.افتهيت يخاص اهم يک به شکليلجست

 يها دهه طول در يکيلجست يستمهايبرس ياطالعات يستمهايس شرفتيپ

 توانسته ياطالعات يستمهايس که کرد يريگ جهيتوان نت يم گذشته،

 ريباشند اول تأث داشته کيلجست بر يديکل و عمده دو اثر اند

 که يکيلجست يتهايانجام فعال زمان و نهيهز کاهش در توجه قابل

شود داشته اند و دوم  ياثر خرد نام برده م عنوان تحت آن از

 تهايانجام فعال يها وهيش تحول و رييتغ در ياديبن ريتأث انکه

ستم يسداشته اند.شود  ياد مياثر کالن  عنوان تحت آن از که

رندگان ارشد يم گيران و تصمي( به مدLIS) 1کياطالعات لجست

ن زمان ممکن به اطالعات يکند تا در کوتاهتريسازمان کمک م

داشته  يمختلف دسترس يدپارتمان ها و واحدهامربوط به 

ق يدق يريم گيجهت تصم ين اطالعاتيباشند و بتوانند از چن

ن با ي(. همچن2017استفاده کنند )خالق و همکاران، 

ران سازمان قادر يک، مديستم اطالعات لجستياستفاده از س

ن يار تاميشوند که اطالعات الزم را به سرعت در اخت يم

ن ين قرار داده و بديره تامير فعاالن زنجيکنندگان و سا

ز کمک کنند. در واقع ين نيره تاميزنج ييايب به پويترت

ت يدر موفق يک عامل مهميستم اطالعات لجستيس

شود  يشرکت محسوب م يرونيو ب يدرون يهايسازکپارچهي

ن مشخص شده يشي(. در مطالعات پ2014)گرابرا و همکاران، 

 يدار ير مثبت و معنيت تاثيريات مداطالع يهاستمياست که س

                                                 
1 Logistics Information Systems 
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گز و يدارند )رودر ييايحمل و نقل در يبر عملکرد شرکتها

 (.2016؛ بائه، 2011ر، ي؛ آ2004همکاران، 

 و تيريمد يبرا وستهيپ بهم ينديفرآ کيلجست ستم اطالعاتيس

 و مناسب نقل و حمل از نانياطم بمنظور تهايفعال ينه سازيبه

 ستميس يارآمدک .است گريد يها نقط به نقطه کي از االهاکع يسر

جه ينت در و کيلجست يلک يها نهيهز اهشک باعث ،کيلجست اطالعات

ن يو اگردد. يبا ان م ع مرتبطيصنا ي،برايت رقابتيب مزکس

در  يه بنادر سعياست که کل يزيروند در واقع همان چ

ک يکسو با جذب و ترافياز  يعنيبه ان را دارند  يابيدست

گر با يد يخود گردند و از سو يتهايرونق فعال کاال باعث

نه يک مناسب باعث کاهش هزيستم اطالعات لجستيک سياتخاذ 

 گردند. يبندر يها

 يت هماهنگيبر اساس مطالب فوق الذکر و با توجه به اهم

 ير فناورين تاثيشبرد اهداف شرکت و همچنيدر پ يدرون

نقش  يبررساطالعات بر بهبود عملکرد، مطالعه حاضر با هدف 

و بهبود  نهيبر عملکرد )کاهش هز يدرون سازمان يهماهنگ

اطالعات  ستمي( با لحاظ نقش سييايو در يخدمات بندر

درون  يرهماهنگي: تاث يسئوال اصلانجام شده است.  کيلجست

بر  کياطالعات لجست ستميس با لحاظ نقش يسازمان

ت چگونه اس )ره( ينيبندر امام خم ييايو در يبندرعملکرد

 ؟

 قيتحق ضرورت و تياهم-1-3

ن يين عوامل تعياز جمله مهمتر يسازمان درون يهماهنگ

ثابت شده  يو به شکل تجرب باشند يم شرکت ردکننده عملک

تاا در ارتقاء عملکرد ينها يدرون ياست که بهبود هماهنگ

 يگر، فناوري(. از طرف د2016ابد )بائه، ي يشرکت انعکاس م

ک يک امروزه بعنوان ياطالعات لجست يهاستمياطالعات و س

 يشرکتها يريش قدرت رقابت پذيک جهت افزايابزار استراتژ

با  (.2014حمل و نقل مطرح شده است )گرابرا و همکاران، 

، کشور ييايحمل و نقل در يتهاکن وجود در اغلب شريا

ستم اطالعات يس ن استفاده ازيو همچن يدرون يهماهنگمقوله 

قرار نگرفته و  يابيق مورد ارزيطور دقبه (  LIS ک)يلجست

بدون توجه  ک شرکتياستراتژ يهابرنامه ،موارد اغلبدر 

 شوند. ين مين عوامل تدويا

ار بنادر در کر قابل انيت غيرغم اهم يعلگر، ياز طرف د

بهبود در حوزه  يادينون مطالعات زکشور، تاکاقتصاد 

 ييايفعال در حوزه حمل و نقل در يعملکرد بنادر و شرکتها

درصد  90بالغ بر است که  ين در حاليا انجام نشده است.

 شود يانجام م ييايحمل و نقل در قياز طر ياز تجارت جهان

ات يبه خصوص در ادب يشکافن ي(. چن1393اران، کو هم ي)ظاهر
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د. پژوهش يآ يشور، به وضوح به چشم مکداخل  يدانشگاه

شود. يانجام م يقاتياف تحقکن شيردن اکحاضر با هدف پر 

و  يدانيل مکه به شک ين پژوهشيچن يهاافتهي کبدون ش

ار يدر اخت قابل اعتماد يجينتاند، يآ يبدست م يتجرب

در دهد تا يرندگان بنادر قرار ميم گيران ارشد و تصميمد

چون  ييهابلند مدت سازمان به مقوله يهان برنامهيتدو

ک يستم اطالعات لجستيت سيو اهم يدرون سازمان يهماهنگ

 داشته باشند.  يتوجه کاف

 قياهداف تحق -1-4

 يهدف اصل -1-4-1

بر عملکرد  يدرون سازمان ينگهنقش هما يابيو ارز يبررس

خدمات ( در جامعه  تيفيو ک نهي)کاهش هز ييايو در يبندر

  موردمطالعه .

 يفرع فهد -1-4-2

 يبر رابطه  کيلجست اطالعات ستميس نقش يابيارزو يبررس

  (ره) ينيخم امام بندر و عملکرد يسازمان درون يهماهنگ

 ياربردک هدف -1-4-3

بنادر  رانيمد اريپژوهش در وهله اول در اخت نيا جينتا

)ره( به منظور درک  ينياستان خوزستان بند ر امام خم

بر عملکرد  يدرون سازمان ينگههما يو اثرگذار تياهم

 ريسا رانيقرار خواهد گرفت . هرچند مد ييايو در يبندر

 يمرکز ادسازمان بنادر )ست رانيمد نيبنادر کشور و همچن

 آن بهره خواهند گرفت . جياز نتا زي( ن

 قيتحق يهاهيفرض -1-5

( ييايو در يبر عملکرد )بندر يدرون سازمان يهماهنگ -1

 دارد.  يدار يمثبت و معن ري)ره( تاث ينيبندر امام خم

درون  يبر رابطه هماهنگ کيلجست تيرياطالعات مد ستميس -2

مثبت و  ري)ره( تاث ينيو عملکرد بندر امام خم يسازمان

 دارد. يدار يمعن

 پژوهش يمدل مفهوم -1-6

ق و متناسب با هدف پژوهش، مدل يات تحقيبر اساس فرض

 ر توسعه داده شده است:يل زکبه ش يمفهوم
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 (2016پژوهش )بائه،  يمدل مفهوم (1-1)ل کش

 

 قيقلمرو تحق -1-7

 يقلمرو مکان 1-7-1

استان  يانورديق در اداره کل بنادر و دريتحقن يا

 . شود يم انجام)ره(  ينيمامام خ يمجتمع بندر –خوزستان 

  يقلمرو زمان -1-7-2

و به مدت شش ماه  1396ن پژوهش در سال يا ياز نظر زمان

 شود.  يانجام م

 قيتحق يقلمرو موضوع -1-7-3

 يهماهنگ نقش يبررس به قين تحقيادر  ياز لحاظ موضوع

 خدمات بهبود و نهيهز کاهش) عملکرد بر يسازمان درون

 مورد کيلجست اطالعات ستميس نقش لحاظ با( ييايدر و يبندر

 پرداخته شده است. (ره) ينيخم امام بندر مطالعه

 پژوه يرهايف متغيتعر -1-8

 يدرون سازمان يهماهنگ

ت يفعال يبه معن يدرون سازمان ي: هماهنگيف مفهوميتعر

 يمختلف شرکت در راستا يهماهنگ واحدها و دپارتمانها

 (2014گز و همکاران، ياهداف بلند مدت است )ب

" با يدرون سازمان ير "هماهنگي: متغياتيف عمليتعر

 شود. يم يرياستفاده از پرسشنامه اندازه گ

 عملکرد:

 ييو کارا يت اثربخشيفين کييند تبي: فرايف مفهوميتعر

 (.1387نامند)رهنورد، ياقدامات گذشته را عملکرد م

چون  يق ابعاديتوان از طر يعملکرد را م:ياتيف عمليتعر

ت يفيو سود و ک ياثربخش، يش حجم کاال و کشتيافزا،ييکارا

 ف نمود.يتعر

 کيستم اطالعات لجستيس

هماهنگی درون 
 کاهش هزینه

 بهبود خدمات

 عملکرد

 سیستم اطالعات لجستیک
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 يمبتن يستمي( سLISک )يستم اطالعات لجستي: سيف مفهوميتعر

ها جهت جمع ثبت و گزارش دادهبه منظور اطالعات  يبر فناور

توان از آنها ياست که م يل و عرضه اطالعاتي، تحليآور

مات يتصم ن و اتخاذيره تاميزنج يتهايبهبود فعال يبرا

 (.2016ک استفاده نمود )بائه، يلجست

 يهاتميبا استفاده از آ LIS: نقش واسطه ياتيف عمليتعر

( مورد سنجش قرار 2016بر مطالعه بائه ) يپرسشنامه مبتن

 رد. يگيم

 هانهيکاهش هز

است که  يه اقداماتينه شامل کلي: کاهش هزيف مفهوميتعر

 يتهايرساندن فعالت بنادر جهت به حداقل يريمد ياز سو

ا انجام يو  شود يانجام م ييايمرتبط با حمل و نقل در

 (. 2016)بائه،  نه است.يانها با حداقل هز

از  ها" با استفادهنهير "کاهش هزي: متغياتيف عمليتعر

و سنجش قرار  يريپرسشنامه مورد اندازه گ يهاهيگو

 رد. يگيم

 بهبود خدمات 

مقصود از بهبود خدمات، ن مطالعه ي: در ايف مفهوميتعر

ت بندر و يريمد يت خدمات ارائه شده از سويفيارتقاء ک

ان، شرکاء و يه مشتريبه کل ييايحمل و نقل در يشرکتها

 (. 2016ن است )بائه، يره تامينفعان زنجيذ

ر "بهبود خدمات" با استفاده از ي: متغياتيف عمليتعر

 رد. يگيپرسشنامه مورد سنجش قرار م يهاهيگو

 خالصه فصل -1-9

 بر يسازمان درون يهماهنگ نقش يبررس ن پژوهش بهيدر ا

 با( ييايدر و يبندر خدمات بهبود و نهيهز کاهش) عملکرد

 امام بندر مطالعه مورد کيلجست اطالعات ستميس نقش لحاظ

ن اساس ابتدا به يبر ا پرداخته شده است.ره( ) ينيخم

ق پرداخته شده يمرتبط با موضوع تحق ينظر يات و مبانيادب

ق، يد. و به تبع اهداف تحقيو سپس اهداف پژوهش مطرح گرد

ن شده است. در ادامه قلمرو پژوهش مشخص يق تدويسواالت تحق

از واژگان  يفيان فصل ضمن ارائه تعريگردد و در پايم

ر ارائه شده يق در نمودار زيتحق يق، طرح کليتحق يديکل

 است.
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 قيات تحقيکل (:2-1)شکل 

 

  

فصل اول

کلیات پژوهش•

روش تحلیل داده ها–فرضیات –اهداف –بیان مساله –مقدمه •

فصل دوم

ادبیات پژوهش•

پیشینه تحقیق–بهبود خدمات-عملکرد-ادبیات عمومی در رابطه با هماهنگی درون سازمانی•

فصل سوم

روش شناسی•

روش تجزیه و تحلیل–ابزارها و روش های گرداوری داده –جامعه و حجم نمونه –روش تحقیق •

فصل 
چهارم

تجزیه و تحلیل داده ها•

تحلیل استنباطی و آزمون سوالت تحقیق–تحلیل توصیفی داده ها •

مفصل پنج

نتیجه گیری و پیشنهادات•

محدودیت های تحقیق–پیشنهادات –نتیجه گیری –مقدمه •
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 فصل دوم

 ات پژوهشيادب
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 مقدمه-2-1

 ين اداره ها و بخشهايييو تع يسازمان يواحدها يبا طراح

شود  يم ميتقس ياصل يان واحدهايسازمان م ي، کارهايداخل

ت يکردن فعال يو امکان استاندارد کردن کارها و تخصص

ت سازمان در تحقق يموفق يگردد ول يکارکنان فراهم م

مذکور است. در  يتهايمستلزم هماهنگ ساختن فعالاهدافش 

ر و اتالف وقت در ياحتمال بروز تاخ يواقع بدون هماهنگ

ابد و ي يش ميتها پروژه ها و برنامه ها افزايانجام فعال

ک سازمان يمواجه شود.  يممکن است سازمان با عجز و ناکام

 ياز به چارچوبينائل شدن به اهداف مورد نظرش ن يبرا

افراد مختلف سازمان را هماهنگ نموده  يتهايه فعالدارد ک

ن که تعداد ين آنها برقرار کند.هميب يو ارتباط مناسب

ک سازمان از چند نفر تجاوز نمود هماهنگ نمودن يپرسنل 

 ير است . بخصوص زمانياجتناب ناپذ يآنان امر يتهايفعال

ن يز برخوردار باشد ، در اين يکه سازمان از وسعت و بزرگ

ان يم يجاد ارتباطات منطقيمناسب و ا يت بدون هماهنگيوضع

 يمشترک به دشوار يف افراد مختلف سازمان تحقق هدفهايوظا

 گردد. يسر ميم

جاد وحدت عمل در يت و اياز تداخل مسئول يريجلوگ يبرا

 يات واحدهايحرکت سازمان هماهنگ نمودن عمل يروند کل

در برخوردار است. يژه ايت ويک سازمان از اهميمختلف 

ز يبطور قطع عملکرد سازمان ن يدين نکات کليت ايصورت رعا

امروز توان  يمطلوبتر گشته و در جهان سراسر رقابت

همچون  يافت.سازمان بزرگيو مقابله را خواهد  يستادگيا

ش يل به اهداف از پيز جهت ني)ره( نينيبندر امام خم

ز موکلف ين نو عملکرد سازما ييش کاراين شده و افزاييتع

گر امروزه يد يباشد. از سو يم ين هماهنگيجاد ايبه ا

شتر در يک بيک و جذب ترافيگسترش خدمات، کنترل تراف

ک، يت لجستيريبنادر قرار گرفته است. مد يدستور کار تمام

ک از يلجستدارد.  يخدمات بندر يدر ارتقا يدينقش کل

سطوح از به يک نيلذا لجستهر سازمان بوده و  ارکان مهم

 ين امر بستگيداشته که ا يکپارچگيو  ياز هماهنگ يبرتر

ان يبه روند تبادل اطالعات به طور کامل و منظم در م

 داردسازمان  ياعضا

 يبر اساس مطالب فوق و با توجه به ضرورت نقش هماهنگ

ستم اطالعات يبر عملکرد و نقش موثر س يدرون سازمان

 درون يهماهنگ نقش يک، پژوهش حاضر با هدف بررسيلجست

 و يبندر خدمات بهبود و نهيهز کاهش) عملکرد بر يسازمان

 مطالعه مورد کيلجست اطالعات ستميس نقش لحاظ با( ييايدر

ن فصل از رساله يانجام شده است. ا (ره) ينيخم امام بندر
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نه پژوهش اختصاص داده شده است يشيات و پيادب يبه بررس

درون  ياز هماهنگق اعم ين تحقيم مرتبط با ايتا مفاه

ره به يک و غيستم اطالعات لجستي،عملکرد شرکت و سيسازمان

ت يراجع به اهداف و ماه يدگاه روشنين شوند تا دييدقت تب

از  يتعداد زين فصل نيان ايرد. در پايق شکل گيتحق

مطالعات انجام شده در داخل و خارج از کشور در رابطه با 

 کيتراف جذب بر يترقاب يها ياستراتژ يريبکارگ يابيارز

 شوند.يان ميب يکشت و کاال

 بندر -2-2

 ت بنادرياهم -2-2-1

بنادر کارا و فعال، عالوه بر تنوع در صادرات و خروج از 

تمام شده  يدر کاهش بها ي، نقش ارزشمندياقتصاد تک محصول

 ييايسواحل در يکاالها دارند و با توجه به گستردگ

را  يه گذاريان سرمايتوانند جر يرساخت ها مين زيکشور،ا

درصد از تجارت  90ت کنند.بالغ بر يهدا يمل يبه درون فضا

را يشود، ز يانجام م ييايق حمل و نقل درياز طر يجهان

مت يهمچون ق ياريبس يايمزا ين نوع حمل و نقل دارايا

 يع و بيارزان، انتقال حجم و وزن انبوه کاال، انتقال سر

 ييايا موجب شده تا حمل و نقل دريان مزيخطر کاالهاست و ا

برخوردار شوند.به طور  يژه اياز توجه و يآب يو راهها

ارد تن بار توسط حمل و يليهزار م25ن، ساالنه حدود يانگيم

 شود. يجابجا م يياينقل در

 يدر تجارت خارج يديکاالها نقش کل ييايحمل و نقل در

جهان دارد و بدون وجود حمل و  يژه تجارت فرا قاره ايبو

ه تجارت مدرن ي، واردات و صادرات کاال که پايياينقل در

 (. 2016)وان و همکاران،  ستير نياست، امکان پذ يجهان

ج فارس يعمان و خل يايخزر، در يايران در دريبنادر ا

ساله  10ون تن بار در افق يليم 160حدود  ييقادر به جابجا

صاحبان کاال و  يرا برا يثرخواهند بود و خدمات مو

درصد  ۹۵آورند.در حال حاضر حدود  يان فراهم ميمشتر

 يق بنادر صورت ميدرصد صادرات کشور از طر ۸۵واردات و 

ن با توجه به حجم گسترده صادرات و واردات يرد. بنابرايگ

 يارتباط يکاال، توسعه بنادر کشور به عنوان دروازه ها

ا يآس يرانير کشتيبه مس ينگاهبا  .است يالزام يکشور، امر

افت که يتوان در ير شرق به غرب، مياروپا به عنوان مس -

دارند  ير جهانين مسيدر ا يسته ايگاه شايران جايبنادر ا

ر کانال سوئز که يسه با مسيران در مقايو عبور از خاک ا

شود، حدود  يم يا و اروپا تلقيان آسير بزرگ تجارت ميمس

توسعه  يعموم يه تر است.راهبردهالومتر کوتايهزار ک ۵

به دست  ياز بازار برا يران، شامل انتخاب قسمتيبنادر ا
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ت نقاط قوت، يو تقو ييدر آن، شناسا يآوردن نقش رهبر

گاه يو جا يت رقابتيت مزيبرطرف کردن نقاط ضعف جهت تقو

و  ي)ظاهر است ييايدر بازار تجارت حمل و نقل در

 (. 1393همکاران، 

هستند که با دو عامل  ينامشهود مل يها ييدارابنادر جزو 

رگذار يتاث يداخل يتمام شده کاالها يعمده بر بها

هستند.کارشناسان حوزه حمل و نقل معتقدند که امروزه به 

 يستم هايجاد سيو ا ين الملليتجارت ب يها يدگيچيل پيدل

ع کاال و خدمات يت کارآمد، توزيريبر مد يحمل و نقل مبتن

ت است.به گفته يار حائز اهميامروز بس يرقابتط يدر مح

در بنادر با سه عامل  ييت کارايفين کارشناسان، کيا

 يشود؛ هرچه بندر دارا يده ميسنج يمنينه و ايسرعت، هز

نه کمتر باشد، عالوه يشتر و هزيب يمنيسرعت باال، ا

ع يت نقش توزيفيستم کارا و با کيک سينکه به عنوان يبرا

ار حائز يبس يت رقابتيک مزيرد، يگ يمکاال را برعهده 

 يز محسوب ميد کنندگان و صادرکنندگان نيتول يت براياهم

ار يبس يامروزه مفهوم ارزش افزوده در مباحث اقتصاد.شود

ره ياز زنج يت است و بنادر به عنوان حلقه ايز اهميحا

شوند، مطرح  يجاد ارزش افزوده ميکه باعث ا يکيلجست

 يعيستم توزيک سيهستند. در نظام ارزش افزوده، بنادر از 

انبار  يکاالها يريه و بارگيفه اش تخليانبارگرا که وظ

 يعيستم توزيک سيل به يبندر است، تبد يشده در محوطه ها

 (. 1395و همکاران،  يي)عبدالرضا شوند يسفارش گرا م

ت يفعال يسازنه يسفارش گرا، هدف به يعيستم توزيدر س

ره حمل و نقل به يک زنجيق يل کاال از طرياست که تحو ييها

 ينه سازيکند و به منظور به ين ميرا تضم يگريره ديزنج

کند که چه موقع و  يمشخص م يکرد تدارکاتيستم، رويکل س

کرد ين رويرد. ايد اقدامات الزم صورت پذيکجا و چگونه با

ه استفاده از هر ويق محل، زمان و شين دقييتع يبه معنا

بنادر  يعملکرد يحمل و نقل است.الگوها يک از روش هاي

است که  يبالقوه گسترده ا يت هايانگر وجود ظرفيکشور، ب

 يها يط الزم در گذشته و فرصت طلبيل نبود شرايبه دل

دا کرده يپ يديا کاهش شديب، از دست رفته و يبنادر رق

در بنادر، از  ريمطلوب چندسال اخ يتوسعه ا يحرکت ها.است

 يمطلوب جهان يبنادر کشور با شاخص ها يشکاف عملکرد

ن ي، تدو يشيتوان با چاره اند يرسد م يکاسته و به نظر م

شرفت يشده، پ يزيمشخص و برنامه ر يبرنامه ها، راهبردها

و همکاران،  ي)عمران سر ساختيبنادر م يرا برا يمطلوب تر

2016).  
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 ينيبندر امام خم -2-2-2

 90ج فارس، در يخل يشمال غرب يدر انتها ينيامام خم بندر

اهواز  يشرق آبادان و خرمشهر و در جنوب شرق يلومتريک

توسعه  يت را براين موقعيبهتر يعيقرار دارد و از نظر طب

، به  يله آبراهه خورموسيبه وس ينيبندر امام خم.دارد

نفتکش که به طرف بندر  يها يشود. کشت يج فارس متصل ميخل

عبور  يست از خور موسيبا يماهشهر در حرکت هستند، م

 يعيطب ين آبراهه هاياز مهمتر يکين آبراهه، يکنند. ا

ورود به بندر امام  يهزار تن برا 100تا  يها ياست و کشت

 .ن آبراهه بگذرنديد از ايو ماهشهر با ينيخم

ن بندر يبارانداز، بزرگتر 36با داشتن  ينيبندر امام خم

 ييها ين کشتي، بزرگتريد. به طور کليآ يران به شمار ميا

ران کاال حمل کنند، در بندر امام يتوانند به ا يکه م

 ينيبندر امام خم يرند. محل سکونت اهاليگ يپهلو م ينيخم

ن ساکنان يشتريبه سربندر منتقل شده است و ب 1352از سال 

ه و يتخل ين بندر برايت ايهستند. ظرف يربومين بندر غيا

ش يون تن در سال و گنجايليم 4ش از يکاال، ب يريبارگ

 .ون تن استيليک ميمحوطه آن در حدود 

ان يسال ي، ط يميع پتروشيبندر امام به واسطه توسعه صنا

 يفي)شربرخوردار بوده است يرير از رشد و توسعه چشمگياخ

  (.2016و همکاران، 

 )ره(ينيامام خم بندر يها يژگيو -2-1-2

توان به  ي)ره( مينيبندر امام خم يها يژگين وياز مهمتر

 ل اشاره نمود:يموارد ذ

 يبا کشورها ين پل ارتباطين و مطمئن تريکوتاهتر 

 يشرق يه ، حوزه قفقاز و اروپايعراق ، ترک

 يتيو جمع يبه مراکز صنعت ين بندر جنوبيک ترينزد 

 کشور
  و راه آهن  يتيترانز ياصل يراه هااتصال به شبکه

 کشور يسراسر

 يجاده ا يمناسب پسکرانه ا يل هايبهره مند از پتانس 

 ييو هوا يلي، ر

 ماهشهر ، آبادان و اهواز در  يبه فرودگاه ها يکينزد

 يلومتريک ۱۱۰و  ۱۰۰،  ۱۸فواصل 

 يپ کاال به کشورهاين بندر کشور جهت ترانشيمناسب تر 

 ج فارسيحوزه خل

 الزم به منظور توسعه  يل هاياز پتانس يداربرخور

 صادرات مجدد کاال

 به عنوان  يو تجارت خارج ينقش موثر در اقتصاد مل

 ن بندر مهم کشوريدوم
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 ي، عموم ينري، کانت ياختصاص ينال هايوجود ترم  ،

 يو مواد معدن ينفت يفرآورده ها

 به  ييايو در يشرفته بندريزات پياز تجه يبهره مند

 کاال و يکشت به منيع و ايمنظور ارائه خدمات سر

 ياز س يبرخوردار( ستم تک پنجرهSingle Window به )

 يمنظور ارائه خدمات متمرکز به مشتر

 يت يريستم مدياز س يبرخوردار( کپارچهIMSو س )ستم ي

 (ISMSت اطالعات )يامن ين الملليب

 يق سيک از طريستم پرداخت الکترونيس( ستمPSPOS) 
 پست  ينريکانت يها يکشت يريه و بارگيت تخليقابل

 هزار تن ۱۵۰ت يبا ظرف يها يپاناماکس )نسل چهارم( و کشت

 يکيالکترون ياز سامانه هوشمند حواله  يبرخوردار 

 (.2016و همکاران،  يفي)شرون يکام

 

 يدرون سازمان يهماهنگ-2-3

 يمفهوم هماهنگ-2-3-1

ل دهنده يتشک يآن همه بخشها ياست که ط ينديفرا يهماهنگ

با  ي.هماهنگ شوند يب ميکسب هدف مشترک ترک يک کل براي

 يتحقق م يو رفتار يساختار ياز سازوکارها يمجموعه ا

گر به يکديسازمان با  يمرتب ساختن اجزا يابد که براي

 کنند. يل ميرا تهس يز اهداف سازمانيو ن روند يکار م

 يهمسو نمودن همه قسمتهاند يعبارت است از فرا يهماهنگ

تها و يف ، فعاليمات، وظايکه تصم يسازمان به گونه ا

ل آمدن به اهداف از ينا يتخصص همه کارکنان و گروهها برا

ب و همسو يت ممکن ترکين شده در حداکثر مطلوبييقبل تع

 (.2002، ي)تسا گردد

را به عنوان عمل همسو نمودن  يمساله هماهنگ( 2007چن )

ت و يل شدن به موفقينا يک موسسه براي يتهايهمه فعال

معتقد است  يد. وينما يم ياهداف مورد نظر سازمان تلق

را  يات هماهنگير باشد،عمليز يهايژگيو يکه دارا يسازمان

 : کند يدنبال م يبه نحو مطلوب
ر يمربوط به آن با سا ير شاخه هايالف . هر واحد و ز

 سازمان هماهنگ باشد. يبخشها

 يمربوط به آن به طور مشخص م يرشاخه هايحد و زب. هر وا

 ش در نظر گرفته شده است.يبرا يفه ايداند که چه وظ

ت مورد نظر ، برنامه و يفيدن به کيرس يج. هر واحد برا

م و يد انجام دهد خود به خود تنظيرا که با ييکارها

 د.ينما يل ميتعد
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که گفته  يت است به طوريريف مدين وظاياز مهمتر يهماهنگ

 يرا م يت هماهنگي. پس، ماهيهماهنگ يعنيت يرياند مد

 :ر درک نموديابعاد سه گانه ز يتوان از بررس

 يت محسوب ميريف مدير وظايمهم تر از سا يالف: هماهنگ

را يت است ، زيريف مدير وظايباال تر از سا يهماهنگ: شود

ل برنامه يت از قبيريف مديح وظايالزمه انجام صح يهماهنگ

ت يو هدا يابيو کارمند ينيو کارگز يو سازمانده يزير

 باشد. يه موارد ذکر شده مينمودن افراد سازمان در کل

پوشاند و آن  يت را ميريف مديهمه وظا ين هماهنگيبنابرا

ا يقسمتها و  يتمام يتهايهم متضمن هماهنگ نمودن فعال

حصول اهداف موثر و  يک سازمان است که براي يستمهاير سيز

 (. 1394و همکاران،  ي)عابد جاد شده انديکارامد ا

نائل شدن به اهداف  يسازمانها برا:و مشارکت يب: هماهنگ

همه جانبه افراد  يو کوششها ياز به همکاريمورد نظرشان ن

ن داللت يبر ا محققان يافته هايخود دارند. يو گروهها

را  يکارکنان اساس هماهنگ يدارد که مشارکت و همکار

گروه  يو مشارکت اعضا يدهد. بدون همکار يل ميتشک

 يجه سازمانيشود در نت يجاد ميا يمطلوب به سخت يهماهنگ

عتر به اهداف مورد نظرش برسد که يخواهد توانست سر

ز يالزم را ن يبتواند ضمن کسب مشارکت کارکنان هماهنگ

جاد يکار باعث اد. البته مشارکت به طور خوديجاد نمايا

 يدر هماهنگ ين مشارکت و همکاريشود بنابرا ينم يهماهنگ

جلب مشارکت افراد  يست. براين يشرط الزم هست اما شرط کاف

مات ياز به طرح و تصميات نيو هماهنگ کردن مطلوب عمل

 (.2016)بائه،  ارانه و مشاوره با کارکنان استيهوش

در مورد  ين هماهنگيشتر يب: داوطلبانه يج: هماهنگ

داوطلبانه  يق کوششهايافته از طريسازمان  يتهايفعال

 يهماهنگ يبرا يشود. آماده کردن طرح قبل يانجام م

از است و نه ممکن، يمتنوع همه کارکنان نه ن يتهايفعال

اجات يط مختلف و احتيتحت شرا ياوقات هماهنگ يليرا خيز

نه فقط منجر  ين خود هماهنگيشود.بناربرا يجاد ميخاص ا

ا يق دادن سازمان به طور پويمات بهتر و تطبيبه اخذ تصم

ش يبلکه باعث افزا شود، يم يبا مسائل و مشکالت احتمال

 يز در سازمان ميت ،مشارکت و نبوغ افراد نيفعال

کارکنان به  يدر سازمان برا يات هماهنگيگردد.چنانچه عمل

و عدم  يگردد خستگ ياز قبل طراح يليطور مشروح و تفص

)حساس و همکاران،  آورد يکارکنان ببار م يت را برايخالق

1394 .) 
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 يسازمان يواحدها يو طراح يهماهنگ-2-3-2

به وسعت ، اندازه  يک سازمان بستگيدر  ياز به هماهنگين

 يدارد. به همان صورت که سازمان رشد م يدگيچيزان پيو م

احساس شتر يب ياز به هماهنگين ينده ايابد به طور فزاي

 يروهايو ن يطرفدار هماهنگ يروهايان نيشود.همواره م يم

که  يتننش وجود دارد. به طور يک و بخش بنديطرفدار تفک

از  يکيز يدارند و گاه ن يروها با هم برابرين نيگاه ا

 (. 1395زاده و همکاران،  ي)فرخ شود يم يگريآنها مغلوب د
 کيتفک

مختلف  ياز پژوهشگران با مطالعه نحوه عملکرد بخشها يبرخ

ده اند که ممکن است يجه رسين نتيبه ا يديک سازمان تولي

کسان ي يازهايدر پاسخ به ن يک سازمان،حتيمختلف  يبخشها

ن تفاوت در يواکنش نشان دهند. ا يمتفاوت يز به صورتهاين

 يسازمان ناش يدرون يان اجزايعملکرد از تفاوت موجود م

 يستم سازمانيهر س يستمهايک خرده سيتفک يشود.برا يم

 : رديگ يچهار منشا مشترک مد نظر قرار م
که از کوتاه مدت تا : رانيو عمل مد يزيافق برنامه ر

 ين تفاوت در افق زمانيا يبلند مدت در نوسان است.گاه

مثال  يشود، برا يمحسوب م يکار ياز واحدها يبرخ يژگيو

کوتاه  يق و توسعه از افق زمانيتحقد يستم توليخرده س

 ين تفاوتها ممکن است همکاريبرخوردار است وجود ا يتر

در  سازد. يدو واحد مختلف را دشوار م يانسان يرويان نيم

جاد يان کرده اند که اينان و همکاران بيين رابطه، يا

ت يريفه مدين وظيمختلف مهمتر ين واحدهايب يهماهنگ

 (.2014همکاران، نان و ييسازمان است )
 يمتفاوت به واحدها يارجاع کارها: ف متفاوتيکارها و وظا

آنها شود  يجاد تفاوت در هدفهايمختلف ممکن است موجب ا

ل يمت تمام شده تمايد به کاهش قيران توليمثال مد يبرا

ت يفيش کيافزا يران فروش متقاضيکه مد يدارند،در حال

در ارئه خدمات پس ل يو زرق و برق کاال و تسه يبسته بند

 يبه توافق راه حلها يابيدست يالتين تماياز فروشند. چن

، ي)تساسازد يمسائل مورد نظر را دشوار م يمناسب برا

2002). 
ن حالت يا: متقابل يدر روابط شخص ياساس يشهايتفاوت گرا

ر قرار يستمها را تحت تاثيان خرده سيممکن است روابط م

 ي، وتعامل اجتماع يريم گي، تصم يارتباط يدهد و الگوها

که افراد خرده  يدر آنها را متفاوت سازد به گونه ا

 مختلف نتوانند با هم کار کنند. يستمهايس
ممکن  يوجود تفاوت در ساختار رسم: يتفاوت در ساختار رسم

 يمثال کس يستمها اثر بگذارد براياست بر رفتار خرده س
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منعطف  ياا و ارائه راه حلهيپو يطهايکه به کار در مح

که  ييطهايحل مسائل عادت کرده است هنگام کار در مح يبرا

ر منعطف قرار دارند يخشک و غ يمقررات يستمهايتحت سلطه س

ممکن است ادامه کار به  يبا مشکل مواجه خواهد شد و حت

 .(1394)حساس و همکاران،  منجر شود يو يدياس و ناامي

 بيترک

سازمان داللت  يدرون يان اجزايم يجاد هماهنگيب بر ايترک

 يو عمود يک افقيسازمان ضمن تفک يدارد. هنگام طراح

 يجاد هماهنگيا يز برايب نيترک يکارها ، از ساز و کارها

ران با يب مدين ترتيشود. بد يتها استفاده ميان فعاليم

 يشوند که آنان را به چالش وا م يمواجه م يمعضل مهم

ستمها صورت يخرده سان يم يشتريک بيرا هر چه تفکيدارد ز

هر چه  يعنيابد ي يش ميافزا ياز به هماهنگيرد نيپذ

هماهنگ  يشود.برا يدشوارتر م يابد هماهنگيش يک افزايتفک

 يمتنوع ياز ساز و کارها يسازمان يستمهايساختن خرده س

جاد ين ساز و کارها بر اياز ا يشود. برخ ياستفاده م

از روابط سلسله د دارند و يتاک يبه صورت عمود يهماهنگ

ن يکنند مانند )تدو يدر خط فرمان استفاده م يمراتب

( و )برنامه يه ها( ، )ارجاع سلسله مراتبيقواعد ورو

ک کم باشد يزان تفکيکه م ين ساز و کارها هنگامي(. ايزير

به  يجاد هماهنگير ساز و کارها بر ايمناسب هستند. سا

د دارند يق بهبود روابط مورب تاکيو از طر يصورت افق

جاد نقش يا) (،رانيان مديم ميتماس مستق يمانند )برقرار

 يمهايل تيرابط (، )تشک يرابط (، )استفاده از گروهها

ن ساز و ي(. ايسيماتر يساختارها يري(، و)به کار گيکار

را  يين کاراياد باشد بهتريک زيکه تفک يکارها هنگام

ه يکنند سرما يتوانند با هم همکار يکه م يدارند.افراد

ران يشوند . مد يسازمان محسوب م يبرا يار با ارزشيبس

ق کنند تا منافع گسترده يموظفند که کارکنان را تشو

 يگفته م يح دهند. گاهيخود ترج يسازمان را به منافع فرد

 يتوانند هر نوع ساختار سازمان يشود که افراد توانمند م

 گزافه باشدن گفته ممکن است يا يبخش سازند ول ررا اث

 .(1395زاده و همکاران،  ي)فرخ

 يجاد هماهنگياصول ا-2-3-3

رد که يگ يسه اصل مد نظر قرار م يجاد هماهنگيا يبرا

 عبارتند از : 

ن اصل هر کارمند فقط يبر اساس ا:يالف: اصل وحدت فرمانده

د بدانند ير پاسخگو باشد. افراد بايک مديد در برابر يبا

د بدانند يز بايران نيدهند و مد يگزارش م يکه به چه کس

نکه يمسئول و پاسخگو هستند ضمن ا يکه در برابر چه کس
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رند و چه يگ يم ميتصم يد کامال روشن باشد که چه کسانيبا

 .(1394و همکاران،  يعي)رف د اجرا کننديبا يکسان

ر صدور دستور از يا مسي يخط فرمانده:ب: اصل خط فرمان

شود و تا کارکنان سطح  يسازمان شروع م يمقامات عال

 امکان يت فقط هنگاميريابد. وحدت مدي يامتداد م ياتيعمل

ق خط فرمان ياز طر ير است که همه ارتباطات رسميپذ

 يم يش از حد طوالنيخط فرمان ب يبرقرار گردند. البته گاه

شود. در  يها ميريم گيارتباطات و تصم يشود و موجب کند

خط فرمان از  يبه جاش سرعت يافزا يبرا ين موارديچن

 (.1394و همکاران،  ي)عابد شودياستفاده م يهماهنگ يشورا

م يکه به طور مستق يتعداد کارکنان :طه نظارتيج: اصل ح

اد باشد. بر اساس يد زيدهند نبا ير گزارش ميک مديبه 

 يران عاليمطالعات انجام شده ، افراد تحت نظارت مد

ران مذکور بتوانند يش از هفت نفر باشند تا مديد بينبا

ر يطه نظارت مديآنان را هماهنگ سازند.هر چه ح يکارها

 يش ميافزا يمحدودتر باشد ارتفاع سلسله مراتب سازمان

ت يريم مدينظارت مستق ينه هايجه سطح هزيابد و در نتي

نه يران،به هزيش تعداد مديل افزايرا به دليرود ز يباال م

ت يالعاده مسئوول ت و فوقيريپرداخت فوق العاده مد يها

 .(1394و همکاران،  يعي)رف شود يافزوده م يسرپرست

از  ياريبس يبرا يزيطه نظارت موضوع بحث انگياندازه ح

ن ييتع يبرا يه پردازان بوده است و مطالعات متعددينظر

ن يشتر ايطه نظارت انجام شده است. در بياندازه مطلوب ح

ج يشده و نتا يبررس ين عالاريطه نظارت مديمطالعات فقط ح

 :ل به دست آمده استيذ

ران يطه نظارت مديتر گردد ح الف: هر چه سازمان گسترده

 ابدي يش ميافزا

معموال مشتمل بر حد اکثر پنج  يران عاليطه نظارت مديب: ح

 است. يانيران ميتا هفت نفر از مد

 يو سرپرستان واحدها يانيران ميطه نظارت مديدر مورد ح

ن حال يانجام نشده است با ا يمطالعات چندان ياتيعمل

ران يطه نظارت مدين باورند که حيشتر محققان بر ايب

ن شود بلکه ييآنان تع يفرد يد فقط بر حسب تفاوتهاينبا

ر ينظ يد به عوامل متعدديطه نظارت آنان باين حييتع يبرا

ن يو هم چن يطيمح يرهاي، متغيشخص يهايژگي،ويعوامل شغل

طه نظارت يت توجه شود.حدود حيريو سطح مدنوع سازمان 

باشد. هر چه  ين کننده شکل و تعداد طبقات سازمان مييتع

قات بطه نظارت سازمان گسترده ترباشد ، تعداد طيح

 يانجام م يشتريکمتر و عمل ارتباطات با سهولت ب يسازمان

طه نظارت محدودتر باشد تعداد يرد و بالعکس هر چه حيگ
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ارتباطات  يجه مجارير خواهد بود در نتشتيطبقات سازمان ب

 رديگ يصورت م يشتريب يتر و عمل ارتباطات با کند يطوالن

 .(1394ا و همکاران، يم ني)رح

 يطيمح يرهايمتغ

طه نظارت ين حييدر تع يتينقش حائز اهم يطيمح يرهايمتغ

ن يو نوع آن در شمار مهمتر ينمونه فن آور يدارند برا

 يطه نظارت در نظر گرفته ميموثر بر ح يطيمح يرهايمتغ

د يتول يندهايفراشوند. بر اساس مطالعات انجام شده ، در 

 يبرا .شود ياستفاده م يطه نظارت گسترده تريانبوه از ح

طه نظارت در حدود پنج ي، حد مطلوب ح يع دستيمثال در صنا

توان چهل  يد انبوه ميکه در تول يشش نفر است در حال يال

 يپراکندگ ک سرپرست قرار داد.يفر را تحت نظر شصت ن يال

 .طه نظارت استيز از جمله عوامل موثر بر حين ييايجغراف

د از يابد بايش يافزا ييايجغراف يدر واقع هر چه پراکندگ

زان تالطم ين مياستفاده شود. هم چن يطه نظارت محدود تريح

طه نظارت موثر است ين حد مطلوب حييط بر تعيموجود در مح

طه نظارت يد از حيط متالطم تر باشد بايرا هر چه محيز

آرامتر  يطهايکه در مح ياستفاده شود در حال يمحدود تر

)فاس و  استفاده کرد يطه نظارت گسترده تريتوان از ح يم

 .(2013، يالسب

 يو فن آور يهماهنگ

 يدارد به طور يبر ساختار سازمان ير عمده ايتاث يفن آور

، انواع  ياز فن آور يتوان گفت انواع گوناگون يکه م

ل دهنده يتشک يان واحدهايرا م يدرون ياز وابستگ يمتفاوت

ش يافزا ياز به هماهنگيکند. هر چه ن يجاد ميهر سازمان ا

 يافزوده م يهماهنگ ساز يبرا ياز به فن آوريابد بر ني

 يستم هماهنگ کننده به فنآوريس يجه وابستگيشود و در نت

 يگوناگون يصورتها يبه فن آور يابد. وابستگي يش مياافز

 يو وابستگ يبيترت يو وابستگ يمجموعه ا يدارد: وابستگ

ها ين وابستگيجاد ايتوانند با ا يران ميمد .ينيطرف

ج مطلوب را هماهنگ يبه نتا يابيدست يکارکنان برا يتالشها

 .(2014گز و همکاران، ي)ب سازند

 يمجموعه ا يوابستگ

 يش داده ميآرا يبه گونه ا يسازمان يحالت واحدها نيدر ا

به طور مشترک در تحقق  يکل يشوند که در قالب مجموعه ا

م با يور مستقطبدون آنکه به  م باشندياهداف سازمان سه

از به تبادل ين يمجموعه ا يهم مرتبط گردند. در وابستگ

ا يک سازمان يگوناگون  يان واحدهاياطالعات و منابع م

ن حد است. البته يدر کمتر يک واحد سازمانيکارکنان 

هر  يند ولهست ميسازمان سه يکل يمختلف در تالشها يواحدها
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مثال در  يدهد، برا يخود را انجام م يواحد کار تخصص

)پس انداز(،)وام(  يمستقل حسابها يواحدها يتجار يبانکها

ند ده يخود را انجام م يک کار تخصصي( هر يه گذاريو)سرما

مذکور به  يق ملزم ساختن واحدهايت بانک از طريريو مد

ن آنها را يت از قواعد معيت استانداردها و تبعيرعا

صرف  يزيار ناچين روش منابع بسيسازد. در ا يهماهنگ م

 (.1394و همکاران،  يعي)رف شود يم يجاد هماهنگيا

 يبيترت يوابستگ

 يقبلت هر واحد به عملکرد واحد ين حالت فعاليدر ا

ان اطالعات و کار در يجر يبيترت يوابسته است. در وابستگ

ان کارکنان هر واحد به گونه يا مي يسازمان يان واحدهايم

 يا محصول کار هر فرد براياست که )بازداده هر واحد(  يا

شود  يم يبه منزله داده تلق يا واحد بعديو  يفرد بعد

قابل  يبيرتت يوابستگ يد خودرو نوعيمثال در خط تول يبرا

جاد يد به منظور ايران باين حالت مديمشاهده است. در ا

مختلف ، جداول  يدر کار افراد و واحدها يهماهنگ

ن زمان ورود و خروج محصوالت هر ييتع يبرا يقيدق يزمانبند

 يسه با وابستگيدر مقا يبيترت يه کنند. وابستگيواحد ته

و  ي)محمدعل از داردين يشتريب يبه هماهنگ يمجموعه ا

 .(1392همکاران، 
 ()دو جانبه ينيطرف يوابستگ

واحد  يک واحد به مثابه داده ورودين حالت بازداده يدر ا

رد و در مرحله بعد ممکن يگ يگر مورد استفاده قرار ميد

واحد اول به  ياست بازداده واحد دوم به مثابه داده ورود

واحد  ايهر کارمند  ينيطرف يکار گرفته شود. در وابستگ

 يق ميگر تشويد يا واحد سازمانيبه کار با فرد  يسازمان

ان افراد و واحدها آنقدر رفت و يان کار ميشود و جر

مثال در  يل شود. برايکند تا کار تکم يبرگشت م

وپرستار  يهوشير بين متخصص نظيکه از چند ييمارستانهايب

ماران استفاده يمعالجه ب يشگاه برايو جراح و متخصص آزما

کمک  يرا برا يخدمات يا هر واحد تخصصيشود هر متخصص  يم

و در  دهد يار پزشکان قرار ميمار در اختيبه معالجه ب

ر متخصصان يان پزشکان و سايم يصورت لزوم جلسات متعدد

به  يعنيشود  يل ميمار تشکيمعالجه ب يروشها يبررس يبرا

ق يت متخصصان گوناگون از طريمنظور هماهنگ ساختن فعال

)ون و  شود ين اقدام ميق طرفيو تطب يل جلسات گروهيتشک

 (.2016همکاران، 
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 يهماهنگ انواع-2-3-4

 شود: يجاد مير ايز يبه شکل ها يجاد هماهنگيا

 ير رسمينشده و غ يزيبرنامه ر يهماهنگ-2-3-4-1

و  ير رسميبه صورت داوطلبانه ، غ ين روش هماهنگيدر ا

را برنامه يرد زيپذ يانجام م يليتفص يزيبدون برنامه ر

تها يان همه فعاليم يجاد هماهنگيا اي ينيش بيو پ يزير

ل گفته ين دلير ممکن است. به هميغ يار دشوار و گاهيبس

 ياز روش هماهنگ يشود که در همه سازمانها تا حدود يم

 يبر مبنا ير رسميغ يشود. هماهنگ ياستفاده م ير رسميغ

و وجوه مشترک در  يروان ين ، ساز و کارهايشناخت طرف

که امور  ييرد. در سازمانهايپذ يافراد انجام م ينگرشها

صرف به  يدهند اتکا يد انجام ميم کار شديخود را با تقس

کند  يجاد ميرا ا يمشکالت يوه هماهنگين شياستفاده از ا

 .  (2016)بائه،  گذارد يم يا حل نشده باقي

ر يغ يتوان از روش هماهنگ يل مين در موارد ذيبا وجود ا

  نشده استفاده کرد يزيا برنامه ري، داوطلبانه  يرسم

ک از کارکنان بر اهداف عملکرد خود و واحدش يهر  -الف

 واقف باشد

خود  يواقع يازهاياز ن ير روشنيک از کارکنان تصويهر  -ب

  .فه در نظر داشته باشديانجام وظ يبرا

بتواند خود و عملکرد ک از کارکنان ينکه هر يگر ايد -ج

وفق دهد و سازمان به  يخود را با سازمان و اهداف سازمان

اق يابدکه آنان با اشتيت بيکارکنان اهم يبرا ياندازه ا

 .عالقه نشان دهند يبه تحقق اهداف سازمان

سازمان خود را به سازمان وابسته  يکار يگروهها -د

که به کار در آن افتخار کنند و  يبدانند به گونه ا

و همکاران،  ي)محمد علت شوديوند افراد با سازمان تقويپ

1392.)  

 شده  يزيبرنامه ر يهماهنگ-2-3-4-2

ا به يداوطلبانه مقدور نباشد  ياگر استفاده از هماهنگ

استفاده  ييش از حد سازمان کارآيب يدگيچيو پ يل بزرگيدل

 يهماهنگ يدر حد مطلوب نباشد برا ير رسمياز ارتباطات غ

شود و با به  ياستفاده م يشده و رسم يزياز روش برنامه ر

استاندارد و مقررات مدون  ياتيعمل يه هايرو يريکار گ

ر بتواند با استفاده يگردد. اگر مد يم ياقدام به هماهنگ

نحوه انجام  يادار يها يه ها ، برنامه ها و خط مشياز رو

را هماهنگ کند در وقت خود صرفه  يو تکرار يامور جار

تواند با اتخاذ  ين مير هم چنيخواهد کرد. مد يزاد ييجو

 يتحقق اهداف يبرا يرسم يگذار يمتنوع خط مش يوه هايش
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 يارتباط يو کنترل بهتر مجار يجاد ارتباطات ضروريراينظ

 (.1394و همکاران،  يعي)رف استفاده کند

ا مورب يو  يا افقي يعمودق يممکن است به طر يهماهنگ

ژه يزم و مشکالت ويمکان يز داده شود. هر نوع هماهنگيتم

 خود را دارد.

 يگردد به هماهنگ يبرم يعمود يهماهنگ :يعمود يهماهنگ

ر دستانش که بر اساس خط ير و زيک مدي يتهايان فعاليم

ه ها و روشها تالش در جهت کسب اهداف ين، رويها، قوان يمش

 دارند.
فان يان هم رديم يبه هماهنگ يافق يهماهنگ :يافق يهماهنگ

متنوع سازمان  يان واحدهايا ميک سطح و يکه در  ياتيعمل

ان يم ي.هماهنگ گردد يمشغول به انجام کار باشند، برم

سازمان که  يگردد به قسمت باال يبر م يسرکارگران عموم

ان يم يهماهنگ . است يافق يک مشکل هماهنگين خود يا

ت وجه يفيو کنترل ک يابيد، بازاريمختلف مثل تول يواحدها

و همکاران،  ي)مشبک شود يم يتلق يافق ياز هماهنگ يگريد

1391). 
 يظاهر م ييمورب در سازمانها يهماهنگ :مورب يهماهنگ

 مانند يافته ايتمرکز  يخدمات يواحدها يشودکه دارا

متمرکز " هستند و کارکنان در سطوح  يستم اطالعاتيس"

ارائه خدمات مشابه در  يم برايمختلف سازمان مجوز مستق

ر ينظ ينيقوان آورند. ير به دست مين متغيان فراميم

د(، يافت نمايس را درين خدمت و سروين وارده ، اولي)اول

و  ي)عابد مورب مطرح باشد يتواند به عنوان هماهنگ يم

 .(1395همکاران، 

 يو سازمانده يهماهنگ-2-3-5

ن يل دارند که سازمان خود را به بهتريران معموال تمايمد

ل به ين يکنند و هماهنگ سازند. برا ينحو ممکن سازمانده

مطلوب  يوه هايشود تا سبکها و ش ين مقصود تالش ميا

ابداع گردند و به کار گرفته شوند.  يو هماهنگ يسازمانده

 ين باورند که اگر سبک مطلوبيبر ا ينه گروهين زميدر ا

توان آن  يابداع شود همواره م يو هماهنگ يسازمانده يبرا

گر معتقدند که اتخاذ سبک يد يرا به کار گرفت و گروه

مربوط  يرهايتابع متغ يو هماهنگ يسازمانده يمطلوب برا

خواهد بود.به هر حال در  يريم گيط تصميت و شرايبه موقع

 يکل يبه عنوان سبکها ليسه سبک ذ يم بنديک تقسي

 : مطرح شده اند يجاد هماهنگيو ا يسازمانده
 ک محافظه کاريسبک بوروکرات 
 برال مآبيل يسبک مشارکت 
 انه رويسبک م 
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ه يت نظريک محافظه کار که مورد حمايدر سبک بوروکرات

 يبود بر مستند ساز يک و مدافعان بوروکراسيپردازان کالس

شد و  يد ميه ها تاکيرو يو استاندارد ساز يي، تخصص گرا

طه ياد و هرم مرتفع ، حيبا سلسله مراتب ز ياز ساختار

 يرسم ياد و هماهنگ کننده هاينظارت محدود ، تمرکز ز

 يبرال ماب ضمن ادعايل ي.در سبک مشارکت ديگرد ياستفاده م

ک يانسان و انتقاد از سبک بوروکرات يزاننده هايکشف انگ

 يت کم و طراحي، رسم ييمحافظه کار بر کاهش تخصص گرا

 يه هايهدف و حذف مقررات و رو يسازمان بر مبنا

طه يشد و از سلسله مراتب تخت ، ح يد مياستاندارد تاک

ر متمرکزو هماهنگ کننده يغ يريم گينظارت گسترده، تصم

برال مآبان يل د.يگرد ياستفاده م يو گروه ير رسميغ يها

ستم کنترل، يو آثار آن بر س يت توجه به سبک رهبريبر اهم

 کردند يد ميتاک يريم گين هدف، ارتباطات و تصمييتع

 .(1393و همکاران،  ي)دهدشت

مورد استفاده  يش از دو سبک قبليانه رو که بيدر سبک م

 يبرال مآب و گاهيسبک ل يها يژگياز و يگردد گاه يقرار م

شود و معموال  يسبک محافظه کار استفاده م يها يژگياز و

کنند  ين دو سبک را انتخاب ميات اياز خصوص يران بخشيمد

 ين سبک مناسبتر از سبکهايرند. هر چند ايگ يو به کار م

د يکند که چه موقع با ين نميمع يرسد وليبه نظر م يقبل

برال مآب و چه موقع از سبک محافظه کار ياز سبک ل

 .(1395و همکاران،  ي)عابد استفاده کرد

محققان معتقد  يو سازمانده يدتر به هماهنگيکرد جديودر ر

هر نوع  يبرا يسازمانده ين الگويافتن بهتريبه امکان 

 يستند. بلکه معتقدند سازماندهين يتيسازمان و هر موقع

ث سرعت تحول يط سازمان )از حير محينظ يمناسب تابع عوامل

ط ( و يسازمان به مح يهايو وابستگ يرات فن آورييو تغ

و اندازه و  يدگيچيزان پيث ميخود سازمان)از ح يها يژگيو

 ييکرد اقتضاين با رويمشخصات کارکنان( است. بنابر ا

ت خاص آنها يمختلف را با توجه به وضع يسازمانها

 ييکرد اقتضايز رويد نيشتر مظالعات جديکرد. ب يسازمانده

ک يدر سبک بوروکرات کند. يد مييرا تا يبه سازمانده

ر مسوول است تا با اتخاذ يبر عهده مد يهماهنگت يمسوول

کند. در  يجاد هماهنگيمبادرت به ا يرسم يساز و کارها

شود  يا رابط استفاده ميانه رو از هماهنگ کننده يسبک م

و  ير رسميغ يبرال از ساز و کارهايکه در سبک ل يدر حال

 يشود.سازمانها يله گروه استفاده ميبه وس يهماهنگ

دارند  يشتريل بيتما يت و مستند سازيه رسمک بيبوروکرات
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حذف و کاهش  يبرال مآب برايل يکه در سازمانها يدر حال

 .(1394ا و همکاران، يم ني)رح شود يت تالش ميرسم

 عملکرد شرکت -2-4

م يتصم يفضا کيرد تنها در که عملکن اعتقاد وجود دارد يا

و  يرندگان داخليم گيتصم يعنيند. کيدا ميپ ي، معنيريگ

لمه کرد به توافق برسند. کد در مورد عمليت باکشر يخارج

ت مورد استفاده قرار يريع در مبحث مديرد به طور وسکعمل

ق يدق يلمه، معنکن يرغم تواتر استفاده از ايرد. عليگيم

ف شده است. اغلب يحاا تعريسندگان صريآن، بندرت توسط نو

چون ف شده است. يتعر يو اثربخش يياراکرد با کعمل

 يياراکبه اهداف بوده و  يابيزان دستيانگر ميب ياثربخش

، يه منابع از نظر اقتصادکن موضوع اشاره دارد يبه ا

توان آنها را دو ياند، مار رفتهکسب هدف بک يچگونه برا

( و يياراک) يهم علل داخل يعنيرد دانست. کبعد مهم عمل

رد، کخاص عمل يبخشها ي( براي)اثربخش يل خارجيهم دال

از  يرد تابعکنرو عمليتوانند وجود داشته باشند. از ايم

و  يصورت گرفته است)مراد يتهايفعال يو اثربخش يياراک

 (.1394همکاران، 

 يبرا يکارشناسان امور سازمان ياز سو يف متعدديتعار

انجام دادن هرکار به ان را  يبرخ ان شده استيعملکرد ب

برشمرده اند و  آن ين برايمع ين هدفييمشخص با تع يقيطر

ج ين باورند که عملکرد عبارتست از نتايگر بر ايد يبرخ

 نيا.  دهد يم انجام سازمان که ييها تيفعال بر مرتبط

 يسندگانياز نو ياديزافراد  به توان يم را فيتعر اي نظر

 يريح داده اند عملکرد را با به کارگيمنتسب کرد که ترج

ه يدرآمد حاصل از سرمازان سود، يمانند م ييشاخص ها

 يريگ اندازه فروش از حاصل درآمد اي ، سود خالصيگذار

 مترادف عملکرد که گفت توان يم رهگذر نيا از .کنند

 (. 1393، ياقوتياست ) ييکارا و يستگيشا

 ت عملکرد سازمانيريمد -2-4-1

 يانسان يروين ييتوانا يدن به اهداف سازمان در گرويرس

 يکيبه عنوان  يانسان يرويدر انجام امور محوله است. ن

 يوربهره يشبرد اهداف و ارتقاين عوامل در پياز مهمتر

 ين بهبود عملکرد و بهسازيشود. بنابرايسازمانها محسوب م

سازمانها است و  يبرا يرياز انکارناپذين يانسان يروين

. ن هدف استيبه ا يابيدست يبرا يت عملکرد ابزاريريمد

ن کارکنان و يب يجاد همدليق ايت عملکرد از طريريمد

کوشد تا  ين اهداف کارکنان و اهداف سازمان ميب ييهمسو

، يبه اهداف سازمان يابيت کارکنان در دستيبا هدا

کل سازمان را  يورو بالطبع بهره يانسان يروين يوربهره
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ل به اهداف يت عملکرد در نيريش دهد. هر چه مديافزا

جه يافته در نتيش يز افزاين يورموفقتر باشد، بهرهمذکور 

و  يدي)حم ن خواهد شديت و استمرار سازمان تضميموفق

 .(1395همکاران، 

 يت منابع انسانيريژه مدياز مباحث و يکيت عملکرد يريمد

عملکرد  يارتقا يبرا يک است و ابزار مناسبياستراتژ

 تيريمد که يصورت در د.يآ يکارکنان و سازمان به حساب م

 و يطراح سازمان در آن ازين شيپ و ملزومات با عملکرد

از مسائل و مشکالت سازمان را  يتواند بخش يم شود، اجرا

ارائه کند،  يعمل يو در جهت حل آنها راهکارها ييشناسا

به عملکرد افراد و سازمان  يت عملکرد نگرش جامعيريمد

و  ين عملکرد فـرديمشخص ب ييدارد و با سازوکارها

 .(2017ستا، يکند )بات يم جـاديا ييافزاهم يسازمان

 ت عملکرديريت مدياهم -2-4-2

 ييافزام هميعظ يرويبهبود مستمر عملکرد سازمانها، ن

بان برنامه يتواند پشتيروها مين نيکند که ا يجاد ميا

شود. دولتها  يسازمان يتعال يهاجاد فرصتيرشد، توسعه و ا

ن هدف يل به ايو سازمانها و مؤسسات همواره در جهت ن

شرفت و يزان پياز م يو کسب آگاه يکوشند. بدون بررسيم

 يش رويپ يچالشها ييبه اهداف و بدون شناسا يابيدست

 ياستهايس يزان اجرايسازمان و کسب بازخور و اطالع از م

از ين يکه به بهبود جد يموارد يين شده و شناسايتدو

به  يابيسر نخواهد شد. دستيدارند، بهبود مستمر عملکرد م

 ستير نيپذامکان يابيو ارز يريگن اهداف بدون اندازهيا

 (.1395)طالع پسند و همکاران، 

 که را هرچه. است مذکور مطالب نيمب زين تيريعلم مد

م و هرچه يم کنترل کنيتوانيم نميکن يريگم اندازهينتوان

ر نخواهد يپذت آن امکانيريم مديکنترل کنم يرا که نتوان

، يسازمان يهاليه و تحليدر تمام تجز يبود. موضوع اصل

ن ياست و از ا يريگعملکرد است و بهبود آن مستلزم اندازه

عملکرد قابل تصور  يابيستم ارزيبدون س يرو سازمان

از  ييتوان مجموعها يت عملکرد را ميريمد باشد.ينم

ش سطح استفاده يکرد که جهت افزا يتلق اقدامات و اطالعات

به هدفها به  يابينه از امکانات و منابع در جهت دستيبه

. رديگ يم صورت يواثربخش ييتوأم با کارا ياقتصاد يوهايش

 يتهايفعال از دسته آن يبرا يعام اصطالح عملکرد تيريمد

 و يشغل يتهايمسئول و امور تيريمد با که است يسازمان

 يبرا يراه عملکرد تيريمد. دارد کار سرو کارکنان يرفتار

و  کارکنان نيب تفاهم جاديا و ارتباط يبرقرار ليتسه

 و تعهد يط مطلوب تر کاريش محيدايسرپرستان است و به پ
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، يشود )تسنگ و ل يم منجر خدمات تيفيک به نسبت شتريب

2014). 

ت عملکرد را يريتوان مد يف فوق ميبا توجه به تعار

ن يدانست که با استفاده از ارتباطات دوجانبه ب يکرديرو

م خواستها و انتظارات يسرپرستان و کارکنان، باعث تفه

کسو و انتقال خواستها و يسازمان از کارکنان از 

 يت سازمان از سويريکارکنان به سرپرستان و مد يتقاضاها

ه امکانات و ينه از کليرا جهت استفاده به يطيگر، محيد

ت يريآورد. مد يد ميتحقق اهداف سازمان پد منابع در جهت

ف يعملکرد ضع يشود تا سرپرستان به آسان يعملکرد باعث م

ند. از يص و در جهت بهبود آن اقدام نمايکارکنان را تشخ

مناسب به عملکرد مطلوب  يگر با دادن پاداشهايد يسو

آنها  يريب و تکرار پذيمطلوب را ترغ يکارکنان، عملکردها

است که هم  ينديت عملکرد فرايريابد. مدي يش ميافزا

 يهايو خط مش يانضباط يعملکرد و هم نظامها يابيارزش

خود در بر  يتيريات را بعنوان ابزار مديبه شکا يدگيرس

باال بردن  يت برايرين مديرد. فنون و ابزار ايگيم

 رود يسازمان بکار م يت رقابتيکارکنان و کسب مز يوربهره

 .(2015اران، ک)فان دورن و هم
ت عملکرد است. در خالل جلسات يريمد يت رکن اساسيهدا

ت يالزم و هدا يت، سرپرستان به ارائه راهکارهايهدا

ند تا کارکنان ينما ير توافق شده اقدام ميکارکنان در مس

ند مذکور يابند. فرآين شده دست ييش تعيبه اهداف از پ

جه يدر نت ق ويشود تا عملکرد مطلوب کارکنان تشويباعث م

عملکرد نامطلوب  يشتر گردد و از طرفيآن ب يريتکرا پذ

و با ارائه راهکار مناسب توسط سرپرست،  ييز شناساين

جه ينت .نديکارمندان به اصالح عملکرد خود اقدام نما

ت باعث يعملکرد کارکنان است که در نها ند فوق بهبوديفرا

 يروين يورخواهد شد. بهره يانسان يروين يورش بهرهيافزا

ا کاهش عملکرد نامطلوب يحذف  يکيق ياز دو طر يانسان

ق يش عملکرد مطلوب و تشويا افزايحفظ  يگريکارکنان و د

 .(1394، يا و بهرامي)طائف ن آن يريدرتکرار پذ

 کيستم اطالعات لجستيس-2-5

 در ،يکيلجست يستمهايس در ياساس تحوالت سبب که يعامل نيمهمتر

 کرد، فراهم را يکيانقالب لجست مقدمات و ديگرد رياخ يها دهه

 يم که يبطور .بود ياطالعات يستمهايو س اطالعات يفناور شرفتيپ

شتاب  1970دهه  اواسط از که کيلجست يايدن گفت تحول توان

 يو ناش يا انهيرا ياطالعات يستمهايس ريتأث تحت ماا يمستق گرفت،

 يتهايزمان فعال و نهيهز کاهش محور سه در تحوالت نيا آثار از

 کنترل و يزير برنامه يها ستميس در شرفتيپ ،يکيلجست
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 يکيلجست يستمهايس يساز ادهيو پ يطراح و يکيلجست يتهايفعال

 نين محقق، مهمتريده ايبعق .(2014است )بل،  بوده کپارچهي

شده  کيلجست يايدن در گسترده راتييتغ منشأ که يجهان تحوالت

 از : اند، عبارتند

 درصد 21اطالعات  يفناور رشد 

 درصد 15ن يتأم رهيزنج تيريمد 

 (2014درصد )بل،  11 يساز يجهان 

 تا شد سبب دوم، يجهان جنگ سرنوشت نييتع در کيلجست يديکل نقش

 شدت به يقاتيتحق و يصنعت يدر واحدها کيلجست موضوع جنگ، از پس

 مورد شتريب هم انهيرا از استفاده و رديقرار گ توجه مورد

 و ياطالعات يهايفناور يريبکارگ 1970 از دهه .شد واقع ديتأک

بهبود  امکان ،يانهايرا يکم يمدلها بهبود در آنها رينقش چشمگ

 و فراهم آورد را آنها تيريمد و کيلجست مختلف يبخشها عملکرد

 سطح يساز نهيو به اطالعات و مواد انيجر تيريمد تا شد سبب

 به و رديگ صورت يار بهتريبس شکل به ها، ييجا به جا و انبارها

 از ياريبس ظهور .رديگ شکل زيکپارچه ني کيلجست مفهوم جيتدر

 يفناور عرصه در يفن يشرفتهايپ اثر در ن،ينو يستمهايس نيا

 از ييشناسا بارکد، داده، يکيالکترون تبادل مانند اطالعات،

 سريم .... و ماهواره قيطر از تبادل اطالعات ،ييويراد امواج قيطر

 مختلف يکارکردها با کارکنان تعامل يچگونگ يرو يقيعم اثر و شد

 از .گذاشت اطالعات به آنها تر قيدق و تر عيسر يو دسترس کيلجست

 با عنوان کپارچهي ينرم افزارها ظهور ،يالديم 1990 دهه لياوا

 ي( براERP" ) يسازمان منابع تيريمد و يزيبرنامه ر"

 ينرم افزارها نيا .کردند دايپ ياديز توسعه بزرگ، يسازمانها

 از بهين که هستند يشده ا يطراح شيپ از يستمهايس قدرتمند

، يسازمان يازهاين به توجه با بتوانند تا دارند يمشاوران

به  سازمانها موارد از ياريبس در .کنند ياده سازيپ را آنها

 افزارها، مجبورنرم  نيا بر حاکم منطق از تيتبع در اجبار ليدل

نرم  نيا .هستند خود يندهايفرآ مجدد ينيبازب و اصالح به

 يق واحدهايطر از که يميقد ينرم افزارها خالف بر افزارها

 و وستهيپ به هم يمجموعها ابند،ي يم توسعه يسازمان مختلف

 که زمان هر و مختلف بوده يماژولها يدارا که هستند کپارچهي

 به کار نيا باشد، يگريماژول د کردن اضافه و توسعه به ازين

 .(1391و همکاران،  ييرد )آقايپذ يم صورت يراحت

 يها و فرصت مشکالت از معموالا  برجسته کارشناسان و رانيمد

 يستمهايس امروزه، .هستند آگاه ياطالعات يستمهايس يريبکارگ

 و مهم اريبس نقش ،يارتباط گسترده يها شبکه بر يمبتن ياطالعات

 يکنند. برا يم يباز يکيلجست يت سازمانهايموفق در را يحساس

 يها رساختيز تواند يم نترانتيا و نترنتيا يبسترها مثال،

 تيريمد ،يکيالکترون کار و کسب يبرا ازين اطالعات مورد يفناور
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 سازمانها نگونهيا يبرا را يرقابت ازاتيامت و کسب کارآمد

کنار  در که داشت دور نظر از دينبا حال، هر به .دينما فراهم

 اطالعات يفناور از درست استفاده چنانچه ،يسازمان يها تيموفق

 ممکن نشوند تيريمد به دقت و دياين بعمل ياطالعات يستمهايس و

گردد )گرابرا و همکاران،  منجر سازمان يکار يها شکست به است

2014). 

 ک در بندريستم اطالعات لجستيس-2-5-1

 کياال از کر در حمل و نقل يينقطه تغ يعيبنادر بطور طب

باشند و همواره بصورت  يگر ميد يروش حمل به روشها

و  ي، جاده ايياين حمل و نقل درينقش ارتباط ب يخيتار

 يار مهميرده اند. امروزه، بنادر نقش بسکفا يرا ا يلير

اال و اطالعات دارند و کان يجر يت و هماهنگيريدر مد

ن يره تامير در سراسر زنجيناپذ ييبخش جدا کيبعنوان 

بنادر نه تنها بواسطه  يت رقابتيشوند. موقع يمحسوب م

و  يريه و بارگيتخل يياراکآنها مانند  ينقاط قوت داخل

ه، بلحاظ قدرت کگردد بل ين مييرانه ها تعکبه پس يدسترس

رند. يگ ير قرار مين تحت تاثيره تاميارتباطات در زنج

بندر  کي ييبنادر به توانا يرقابتش توان ين افزايبنابرا

ره يزنج ينترل همه اجزاکو  يطيعوامل مح يدر هماهنگ ساز

ر نقش بندر به عنوان ينرو تفسيدارد. از ا ين بستگيتام

ر به نظر ين باور پذيره تاميل زنجکعضو اثر گذار از  کي

 ياز سازمان ها يرسد. لذا بنادر به عنوان مجموعه ا يم

ه در کهستند  يمختلف يو اپراتورها ، حمل و نقليکيلجست

از رسالت ها و  يکي ييننده نهاکآنها خلق ارزش به مصرف 

 (.1395و همکاران،  يشود )ابوعل يآن محسوب م يف اصليوظا

 يديتول يره هايدر حال حاضر بنادر مرکز زنج يبه صورت کل

ن در يره تاميمهم زنج ياز اجزا يکيهستند و  يجهان

 يگردند که ضمن توسعه اقتصاد يمحسوب م ند حمل و نقليفرآ

از  يتوانند محدوده گسترده ا يم يمناطق داخل يو فن

جاد يش اعتبار و ايخدمات را ارائه کنند که منجر به افزا

 يدر محدوده ا ياقتصاد يايارزش افزوده و مزا يت هايفعال

ن يارزش آفر ييگردند.بنادر اجزا يه در آن قرار دارند مک

ار مهم يبس ين موضوعين هستند و ايره تاميستم زنجيدر س

دار و با يه بتوانند ارزش و خدمات پاکبنادر است  يبرا

ن ارزش ها ينندگان ارائه بدهند. اکرا به استفاده  يثبات

ر رقبا ينسبت به سا يستين بايره تاميو خدمات در زنج

 (.1395و همکاران،  ييدار تر باشد )عبدالرضايپا

 يات و خدمات بندريم انجام عملرا با دو مفهو کيلجست

در  يديلکتور که به عنوان دو فاکو ناب  کبصورت چاب

رده کف يشوند تعر يبندر محسوب م کي يياراک يرياندازه گ
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 يکياز خدمات لجست يبندر به حجم گسترده ا يياراکاند. 

ان يمشتر ياز هايبه ن يينه ها و پاسخگويبا توجه به هز

رد کيرو کيدگاه از ين ديشود. در ا يم يرياندازه گ

پارچه کين يره تاميزنج کيجاد يشناخت و ا يبرا کيستماتيس

 يعنيخود  ياز نقش سنت يدور يشود.بنادر برا ياستفاده م

، ييايبا بخش در يکن بخش خشيب ينقش صرفآ ارتباط يفايا

انال کمختلف موجود در  ين اعضايرده اند تا در بکتالش 

 يت هايفعال يبرا يمناسب انکاال به مکع يانتقال و توز

جه، بنادر نه يل شوند. درنتيو ارزش افزوده تبد يکيلجست

ستم حمل و نقل ير اجزاء سيناپذ ييتنها بعنوان بخش جدا

ند يهمه فرا يستم عمده براير سيز کيه بعنوان کهستند، بل

ا ياال کل يد تا مرحله تحوياال از مرحله تولک کيلجست يها

و  يگردند )ظاهر يم يتلق يينهاننده کمحصول به مصرف 

 (.1393همکاران، 

 يبندر کيلجست يپارامترها

 يو اطالع رسان يارتباط يستم هايس  

استفاده  ي( به معناICS) يستم ارتباطات و اطالع رسانيس

ارآمد که ارائه خدمات ک يپارچه ارتباطکي يستم هاياز س

به  يابيل و موجب دستين را تسهيره تاميات زنجيدر عمل

 يگذار کره خواهد شد. به اشتراياهداف مورد نظر در زنج

ن يره تاميدر زنج يپارچه اطالعاتکي يستم هاياطالعات در س

ره يت زنجيرينه مديو مهم در زم يديلکاز عوامل  يکي

 کياطالعات در لجست يگذار کشود. به اشترا ين محسوب ميتام

ش اعتماد، اعتبار، ين را بسمت افزايره تامي، زنجيبندر

اطالعات و  يستم هايدهد س يسوق م يپارچگکيسرعت و 

 ير قابل توجه اين تاثين همچنيره تاميارتباطات در زنج

نه ها و سطح خدمات يره در ارتباط با هزيرد زنجکدر عمل

 کاطالعات و به اشترا ينولوژکت يستم هايدارند. اعمال س

ز از ي، پرهيپارچگکيدر  ياديار زير بسياطالعات تاث يگذار

ندها و تبادل اطالعات يو ارتقا فرا ياسناد يارکدوباره 

ره حمل و نقل دارد و منتج به يگران در زنجيتوسط همه باز

و و همکاران، يل در بنادر خواهد شد )آسنسکنه ياهش هزک

2014 .) 

 خدمات ارزش افزوده 

بندر در افزودن ارزش  ييتوانا ين پارامتر به معنايا

ان ارائه ين به مشتريره تاميه در زنجک يخدمات شتر بهيب

ه کره خلق ارزش هستند ياز زنج يدهد است. بنادر بخش يم

نند ک يق آنها عبور ميه از طرک يياالهاکتوانند به  يم

 يند. خدمات ارزش افزوده ايژه اضافه نمايارزش و خدمات و

ع، بسته يردن، توزکه و مونتاژ يه مواد اولير تهينظ
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اثر  ياجرا يت ها براين فعاليو ... ا يابيبازار، يبند

و قابل  ياتيار حيبس کيره لجستينقش بندر در زنج يبخش

 (.1391و همکاران،  يتوجه هستند )ملک

 يات چند وجهيعمل 

ن يدر بنادر شامل تام يات چند وجهيستم و عمليپارامتر س

ارا و اثر بخش، استفاده ک يات چند وجهيو ارائه عمل

مختلف حمل و نقل در داخل  ياثر بخش از روشهامطلوب و 

و  يشتکاال از کافت يبندر در ارتباط با در ينال هايترم

ق يع از طريتوز يانال هاکاالها در کن يع ايو توز ينگهدار

پ ( ياپوتاژ و ترانشک)  ييايا دريو  يلي، ريحمل جاده ا

ده و مهم يچيات پين حجم از عمليباشد. ا يس مکو بالع

ت ي، ارتباطات و قابلياز هماهنگ ييسطح باال ازمندين

گر در داخل مجموعه بندر يد يقسمت با قسمت ها کي يارکهم

ر ساخت ين اگر بندر بتواند ارتباطات زيباشد. بنابرا يم

ف و به مرحله يتعر يرا بخوب يچند وجه يستم هايها و س

ا در کقابل ات يانونکنقطه  کيتواند به  ياجرا بگذارد م

مهم در مفهوم  ياز پارامترها يکيه کن يتامره يزنج

نقش  يفايل گردد و اين است تبديره تاميزنج يپارچگکي

 (.1393و همکاران،  يد )هراتيبنما

 رهيت زنجيريمد 

توسعه برنامه  ين به معنايره تاميزنج يپارچگکي يوه هايش

ه کستم شبيندها است. سيت ها و فرايفعال يو سامانده يزير

 يت دسترسيبه قابل يابيبندر در جهت دستپارچه کيو  يا

رد و کين رويابد. اي يتوسعه م ييايرانه و بخش درکن پسيب

 يل مکستم حمل ونقل شيسه بخش س ييان در اثر هم افزايجر

ه حمل و نقل کو شب يها، جامعه بندر يرانيشتکرد: يگ

د يبا کيجه، بنادر بعنوان دروازه لجستيرانه. در نتکپس

ا بخصوص در ارتباط با يو پو کيستماتيمنطقه س کيبعنوان 

ت در يريمد ين به معنايباشد. و ا يکيلجست يت هايفعال

 (. 2016و همکاران،  ين توسط بنادر است )عمرانيره تاميزنج

 

 ييايو در يبندر يخوشه ها 

 يت هايش مزيباعث افزا ييايو در يبندر يوجود خوشه ها

 يم ييايو در يع بندر يصنا يو توسعه منطقه ا يرقابت

است يه بنادر سکشتر خواهد شد يب يت آن زمانيگردد و اهم

 يحمل و نقل در منطقه را در چشم اندازها يه هاکل شبيکتش

و  يبندر يخود در نظر داشته باشند. خدمات خوشه ها

ه يشوند: تخل يم يم بنديمعموال به چهار طبقه تقس ييايدر

انون ک، کيافزوده و لجستند ارزش ياال، فراک يريو بارگ
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 ين الملليو خدمات ب يجهان/ين منطقه ايره تاميزنج

 (. 1395)مرادپور و همکاران،  ييايدر

 (يزاتيو تجه يمنابع )انسان 

و  ين، آموزش، نگهداريشامل تام يت منابع انسانيريمد

ش يارتقا و افزا يبرا ين الملليب يت استانداردهايرعا

ننده کن ييهمواره از عوامل تعشرفته يزه در بنادر پيانگ

ت يريو مد يپارچگکي يمات مهم برايده ها و تصميدر خلق ا

در  يزاتيگر منابع تجهيد يباشد. از سو ين ميره تاميزنج

با  يبندر کيافته لجستيتوسعه  يجاد الگويا يبنادر برا

و  يت، نگهداري، ظرفيياراکن، ير تامينظ يت اصوليرعا

 يالگو يريل گکش تواند بنادر را بسمت يم يبهره ور

 (.2015ن سوق دهد )تسنگ و همکاران، يره تاميت زنجيريمد

ن يب کيو لجست يياين در حمل ونقل دريره تاميرد زنجکعمل

ه منبع مهم ک يعي(، بعنوان صنايرانيشتک)بنادر و  يالملل

ار با يشور هستند بسک کي يدار برايت و توسعه پايمز

ار مهم در يبخش بس کيت است. امروزه بنادر بعنوان ياهم

جاد مفهوم يشوند. ا يم ياال تلقکن يتام يره طوالنيزنج

ه فقط کبنادر  ير نقش سنتييباعث تغ ين جهانيره تاميزنج

 کياالرا داشتند به کپ يوترانش يريه و بارگيت تخليماه

ع يانال توزک”به عنوان  يعنيد يو مفهوم جد ردکارک

ن يده است و ايگرد نيره تاميدر سراسر زنج” االکارآمد ک

ننده و عامل کد تا نقش بندر به عنوان هماهنگ يمفهوم جد

ن گسترش يره تاميدر زنج يکيخدمات لجست يپارچه سازکي

ن نقش يا ياجرا يد براين، بنادر بايافته است.بنابراي

الت يه تنها نقش ارائه تسهک يرد سنتکد از عمليمهم و جد

ره ين زنجيارتباط ب يبرا ياست به محل يريبارگه و يتخل

 يانال هاکر در يار ناپذکبه عنوان بخش ان کيبزرگ لجست

ر يلمشايرد بدهند )وکيت و روير ماهيياال تغک يع جهانيتوز

 (. 2014و همکاران، 

 رانيدر ا يبندر کيالت لجستکمش-2-5-2

ران در ين در ايره تاميزنج يدر حال حاضر توسعه الگو

شرفته در يپ ين بنادر خارجيره تاميزنج يسه با الگويمقا

حمل و نقل  ينه هاين هزين مرحله است، بنابرايتر ييابتدا

در  يتيريمد ينه هايو هز يانباردار ينه هاي، هزيبندر

در  يالت عمده اکار باالست. بهرحال، مشيران بسيبنادر ا

 ل وجود دارد: يت به شرح ذيرياجرا و مد

زم يانکو م کيره لجستيزنج کيستماتيخالء مفهوم س -۱

ن بندر با يارتباط ب يافک يکيارآمد و عدم نزدک يهماهنگ

باعث شده است  ين دستيو پائ يباالدست يت هاکبخش ها و شر

رد. يل نگکن مجموعه شيدر ا يکيلجست ينون ائتالف هاکتا 
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ار محدود و يبندر بس يکيلجست يت هايلذا محدوده فعال

ر ين بندر و زيدار بيپا يارکهم يها ياست. استراتژ يسنت

( از يدولت ير بخش هايو سا يآن )بخش خصوص يمجموعه ها

گر يو د يانتظام يرويانه ها، ني، راه آهن، پاکل گمريقب

 ين خالء و فاصله براين نشده است. ايبزرگ تدو يت هاکشر

ق يو ارائه خدمات مطلوب و دق يکيلجست يياراکبه  يابيدست

رد بنادر کد اضافه ين شده است. بايآفرل کمش يکيلجست

نندگان هم کديع و توليبا صنا يفيران هنوز ارتباطات ضعيا

دارند، ائتالف  ين الملل و هم در عرصه داخليدر عرصه ب

قرار  يفين و ضعيشور در سطح پائک کيگران لجستين بازيب

امآل مشهود کن اجزاء ين ايب يزم هماهنگيانکدارد و خالء م

                                          (.1391همکاران،  و ياست )ملک

طالعات ن ايا يگذار کارآمد اطالعات و به اشتراکانتقال  -2

است. اطالعات  ينيار پائيدر سطح بس يانون ارتباطک کيدر 

ره و ياال در زنجک يتقاضا، موجود ينيش بيدر مورد پ

از ياطالعات مورد نن ينندگان از مهمترکد يتول يبرنامه ها

ن يست. ايار نيه در اختکشود  ين محسوب ميره تاميدر زنج

 يمشتر يازهايع و اثربخش به نيسر يپاسخگوئ ياطالعات برا

پارچه کيو  ياست. بهرحال استاندارد ساز يار ضروريبس

 ينفعان بندريه در حال حاضر ذکاست  ياطالعات مفهوم يساز

ن موضوع ياز آن دارند و ا يمتفاوت يريدام تعابکهر

شور کن در يره تاميجه زنجيو در نت يبندر کيلجست يياراک

           (.1395و همکاران،  ييرده است )عبدالرضاکف يرا تضع

ن يره تامياال در زنجکو توقف  ينگهدار يباال ينه هايهز -3

ره ياال در زنجکنترل توقف ک ياست هايه سکنيل ايشور بدلک

ان بهتر بندر يا به بيو  يمحور کبنادر بسمت تبخصوص در 

نندگان، حمل کن ين بندر و تاميب ياست و ارتباط قو يمحور

ن بندر يوجود ندارد. بنابرا کيلجست يت هاکنندگان و شرک

ع موجود در يصنا ييقادر نخواهد بود نسبت به همگرا

ار آن کجه يد و نتياعمال نما يت مطلوبيريره مديزنج

ره ياال در زنجکو توقف  ينگهدار ينه هايزه هکخواهد شد 

     (.1393و همکاران،  يافت )ظاهريش خواهد يشور افزاکن يتام

مبود کق و ي، توسعه و تحقکيت لجستيريفقدان مد -4

 ين، رشته هايشور. عالوه براکدر  يبندر کين لجستيمتخصص

 يندهايفرآ يبندر و مهندس کيت لجستيريدر مد يد مهارتيجد

ز احساس ينه نين زميه در اکدر جهان وجود دارد  کيلجست

    شود. يمبود مکضعف و 

ه شامل تبادل ک يو اطالعات يارتباط يهايبا توسعه فناور 

 يبرا يجهان يه تارنماکنترنت و شبي، اداده يکيترونکال

-داريارتباطات خر يدگيچينده پيغلبه بر روند فزا
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 کين يره تاميزنج يت و طراحيريننده است، مفهوم مدکنيتام

ره يزنج کيدن به يمعروف شده است. رس ياتيعمل يالگو

ست. از ين نکاطالعات مم يارآمد بدون فناورکن موثر و يتام

ا هستند، الزم ينقاط دن ينندگان در تمامکنيه تامک ييآنجا

سازمان  کيخارج از  ها، هم در داخل و هم درتياست فعال

پارچه کي يستم اطالعاتيس کين امر يپارچه شوند. الزمه اکي

مختلف  يهاتيگذاشتن اطالعات مربوط به فعالاشتراکبه يبرا

به  .(2004گز و همکاران، ي)رودر ن استيره تاميدر طول زنج

ن يره تاميت زنجيرياطالعات، حوزه عملکرد مد يکمک فناور

ز يکنندگان نکنندگان و مصرفنيافته و شامل تاميگسترش 

ن يره تاميهر زنج ين اجزايتراز مهم يکيشده است. اطالعات 

ن يره تاميت، زنجيريانسجام در مد يربنايشود. زيمحسوب م

شود. در يسر ميز براساس اطالعات ميه آن نکاست  يهماهنگ

ن با يره تامي، زنجيل و خأل اطالعاتکصورت بروز هر نوع مش

جه هم يشود. در نتيرو منوسانات و تواقفات متعدد روبه

 يجامع و منسجم نقش ياطالعات يهااطالعات و هم نظام يفناور

نند. کيفا مين ايره تاميدرون زنج يدر هماهنگ ياساس

د در سه يجد يهايشرو فناوريعنوان لبه پاطالعات به يفناور

رگذار يتواند تاثيها متينه فعاليپارامتر سرعت، دقت و هز

اطالعات در  يفناور يهاستميس ياربردهاکاز  يباشد. برخ

 ن عبارتند از:يره تاميزنج

 ها؛ردن سفارشک* وارد 

 ها؛* پردازش سفارش

 اال؛ک ينترل انبار موجودک* 

 رد؛کعمل يريگ* اندازه

 اال؛کونقل * نظارت بر حمل

 ؛يمال يها* انجام پرداخت

    .(1391و همکاران،  ي)ملک االک يسازرهي* ذخ

 نهيکاهش هز-2-6

ر يگرفتن از سا يشيمهم بنادر جهت پ ياز راهکارها يکي

ن راستا ياست در ا ينه و بهبود خدمات بندريرقبا کاهش هز

 يرينه ها به کارگيو تالش مضاعف بنادر در جهت کاهش هز

ن ير به چند نوع از ايمختلف است در ز يهاياستراتژ

 گردد:  يها اشاره مياستراتژ

 :يکل ياستراتژ :الف

 يرقابت تيمز آوردن بدست يبرا که مهم يعموم ياستراتژ دو

 : از عبارتند شود يم استفاده

 عنوان به شدن شناخته منظور به ياتيعمل يها نهيهز کردن کم 

 منطقه. يبندر خدمات دهنده هيارا نيتر ارزان
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 بنادر به نسبت زيمتما يها سيسرو هيارا و نمودن فراهم 

 نمودن فراهم و بندر انيمشتر به ژهيو يها سيسرو هي،ارا بيرق

و  يدي)جمش خدمات گونه نيا بازار به ييگو پاسخ جهت خاص خدمات

 .(1394همکاران، 

 جداول در يرقابت تيمز کسب جهت مهم يها يازاستراتژ يبرخ فهرست

 .است شده هيارا ليذ

 

 محور نهيهز يرقابت يها تيمز (: 1-2)جدول

 يا نهيهز              يا تعرفه              

 با پرداخت نحوه در تفاوت-

 به توجه

 پرداخت قدرت - 

 يحجم فاتيتخف هيارا -

 با متفاوت ينرخها هيارا - 

 ثابت افتيدر سقف داشتن

Royalty fee 

 يبندر اتيعمل نهيهز کاهش -

 يکارگر نهيهز کاهش -

 يکارگر يور بهره شيافزا -

 ييدارا از يور بهره شيافزا -

 موجود يها

 با زاتيتجه و التيتسه هيارا -

 مناسب متيق

 

 (1391و همکاران،  يمحور )ملک خدمات يرقابت يتهايمز (:2-2)جدول

 يعملکرد خدمات التيتسه يساختار

 و تيموقع -

 تيوضع

 به مجاورت -

 و مبداءها
 ياصل مقاصد

 به يکينزد -

 يرهايمس
 تجارت ياصل

 به يدسترس -

 جاده،
 حمل و لير

 يآب ونقل

 يکشت اندازه - 

 که يها
 يم رشيپذ

 شوند

 اسکله هيارا -

 ناليترم و
 ياختصاص

 داشتن -

 زاتيتجه

 مخصوص

 و ييجابجا
 خاص يانبارها

 خدمات هيارا-

 بسته
 وجمع يبند

 کاال يآور
 خدمات هيارا

 راتيتعم
 يپرسنل ، يکشت

، 
 و تدارکات

 سوخت
 يرسان

 هيارا -

 يبرا اطالعات
 يزير برنامه

 يکشت

 هيارا -

 در اطالعات

 يراستا

 و يابيرد
 کاال صيترخ

 کاهش هيارا -

 مدت
 زمان

 يماندگار

 يکشت

 بندر در
 مدت کاهش

 زمان
 کاال يماندگار

 بندر در

 خدمات بهبود-

 يگمرک

 يساز آسان -

 يکارها
 ياسناد
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 آن و باشند يم يواحد هدف يدارا فوق شده ادي ياستراتژ دو هر

 اول ي.استراتژ باشد يم بندر انيمشتر يبرا يبندر نهيهز کاهش

 نيا دوم ياستراتژ و يبندر يها تعرفه کاهش قيطر از را هدف نيا

 به بندر قيطر از کاال انتقال نهيهز کاهش قيطر از را هدف

 هيارا عنوان به بندر . دهند يم هيارا بندر از کنندگان استفاده

 حمل يها نهيهز کاهش قيطر از کاال صاحب و يکشت به خدمات دهنده

 کاهش را يبندر خدمات کنندگان استفاده نهيهز تواند يم ونقل

 مالکان دگاهيد .از دينما جاديا يرقابت تيمز خود يبرا و داده

 : از عبارتند اقدامات نيا يکشت

 يها نهيهز کاهش باعث که بندر در يکشت توقف زمان مدت کاهش 

 . شود يم سفر انجام زمان کاهشمدت و يکشت يبندر

 يها نهيهز کاهش باعث تواند يم که يبندر يها تعرفه کاهش 

 . گردد يريبارگ و هيتخل

 و بزرگتر ابعاد با يها يکشت يبرا خاص التيتسه هيارا امکان 

 حمل نهيهز کاهش و ياقتصاد يور بهره باعث که ژهيو يها يکشت اي

 . گردد يم ونقل

 : از عبارتند اقدامات نيا کاال صاحبان دگاهيد از اما و

 يم انتقال زمان کاهش باعث که شتريب منظم يسهايسرو هيارا 

 . گردد

 عي،توزيانباردار ليقب از کاال با مرتبط يتهايفعال بهبود 

 کاال حمل يمدلها ريسا به يدسترس و

 يراستا در يدست نييپا و يدست باال اطالعات هيارا 

  .(1394و همکاران،  يدي)جمش يکيلجست يتهايفعال

 يت رقابتيمز يداريپا -ب

 حفظ در آن ييتوانا به يبستگ بندر ياستراتژ يگذار ريتاث زانيم

 ريسا از را بندر ابتدا از که هياول يرقابت تيمز ينگهدار و

 دو به يرقابت تيمز نيا ي،نگهدار دارد نموده زيمتما رقبا

 . دارد يبستگ عمده فاکتور
 با رقابت به آن با بندر که ياقتصاد تيمز کاربرد زمان مدت -الف

 پردازد يم بنادر ريسا
 جانب از شده هيارا يتهايفعال توسعه و رشد بهبود، مقدار - ب

و همکاران،  ي)ظاهر ها آن متيق و خدمات نوع نظر نقطه از بندر

1393) 

 زمان مدت يبرا که افتي توان يم را يرقابت تيمز ياستراتژ بندرت

 خور آب با يدسترس يراهها .داشتن باشد رييتغ بدون و ثابت يطوالن

 بلندمدت يرقابت تيمز کي بزرگ يها يکشت يپهلوده ييتوانا و باال

 باشند آن فاقد بيرق بنادر که يشرط به شود يم محسوب بندر يبرا

 اي و پسکرانه ياصل يبازارها مجاورت در ديجد تيسا کي توسعه ،

 تيمز جمله از يداخل يآبراهها اي و يلير يدسترس شبکه احداث

 اي و مدت يطوالن اجاره گردند، يم محسوب مدت بلند يرقابت يها
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 به کاال ييجابجا نهيزم در که يبندر کارگزاران به ديسوبس هيارا

 مدت بلند يرقابت يها تيمز جمله از زين پردازند يم خدمات هيارا

 و زاتيتجه نهيزم در بندر يگذار هيسرما باالخره و شوند يم محسوب

 خود مخصوص انيمشتر يدارا که يخاص يبازارها يبرا الزم التيتسه

 به خدمات هيارا يبرا الزم يگذار هيسرما کهيحال در باشند يم

 يرقابت تيمز کي است محدود و کاند اريبس بيرق بنادر توسط آنها

و همکاران،  ي)عمرانشود يم محسوب بندر يبرا مدت يطوالن

2016). 

 خدمات وهيش در ياساس راتييتغ رندهيبرگ در که يهائ ياستراتژ

 يطوالن و داريپا يرقابت تيمز توانند يم باشند بندر شده هيارا

 باشد يطوالن آنها جاديا يبرا الزم زمان چند هر ندينما جاديا مدت

 يانسان يروين کردن کم قيطر از رقابت تيمز جاديا مثال يبرا .

 و منابع بر تمرکز اي و ياتيعمل يها نهيهز کاهش منظور به

 که يفعل يبازارها از خروج خاصو خدمات هيارا جهت الزم التيتسه

 بيرق بنادر باشند. يم ها ياستراتژ نيا جمله از دارند يکم سود

 را مشابه يها ياستراتژ نتوانند که باشند يتيوضع در است ممکن

 زمان و يبروکراس به آن ياجرا يبرا نکهيا اي و ندينما اعمال

 به توان يم مشابه يها ياستراتژ گريد از ، دارند ازين ياديز

 باعث تواند يم که نمود اشاره بنادر در يخصوص بخش تيفعال توسعه

 يم اما . گردد بندر انيمشتر يوفادار حس و بندر ييکارا شيافزا

 که يصورت در شده ادي يرقابت يايمزا که داشت خاطر به ستيبا

 شيب باشند يفعل يتجار طيشرا در آن به پاسخ فکر به بيرق بنادر

 .(1393و همکاران،  ي)هراتداشت نخواهد دوام سال چند از

 هيارا خدمات توسعه تا است الزم يرقابت تيمز يداريپا منظور به

 شتازيپ منظور به الزم يها يگذار هيسرما اي و بندر جانب از شده

 . باشد داشته ادامه مستمر و متداوم صورت به رقابت در بودن

 يم ياستراتژ نوع نيا اعمال از يناش يرقابت تيمز يداريپا

 شيافزا قيطر از اسيمق اقتصاد يور بهره شيافزا به منتج تواند

 يورود يها يکشت تعداد شيافزا اي و بندر به شده وارد يکاال حجم

 ها ياستراتژ گونه نيا اعمال يبرا الزم زمان .مدت گردد بندر به

 زين بيرق بنادر نکهيا فرض با است، شده داده نشان ريز جدول در

 بنادر موارد شتريب در چند هر ندينما اعمال يمشابه ياستراتژ

 يبجا و نمود خواهند زيپره مشابه ياستراتژ اعمال از بيرق

 يبرا که روند يم ياستراتژ دنبال به مشابه يها ياستراتژ ياجرا

 يگذار هيسرما و تر نهيهز کم يمال نظر از يعني باشد مناسب آنها

 .(1395، ييايو در ي)شاکر شداب ريپذ هيتوج آن در
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 (1391و همکاران،  ي)ملک ياستراتژ يزمان الزم جهت اجرا(: 3-2)جدول

 الزم زمان مدت دست آمده ت بهيمز        ياستراتژ        

جهت انطباق 

  سال( به )

 اهداف در رييتغ

 متحدان و يراهبرد

 کياستتراتژ

 در تمرکز ، ييکارا يبازنگر

 بازار

        5-3 

 رساختيز و ناليترم

 ديجد

 2-3        يمکان تيمز و تيظرف شيافزا

 کاهش ، ييکارا يبازنگر تيريمد در رييتغ

 ياتيعمل نهيهز

       2-1 

 خدمات نمودن فراهم

 جهت نينو
 کاال ييجابجا

 نهيکاهشهز ، بازار بر تمرکز

 کاال و يکشت بر مرتبط

       2-1 

 ارزش خدمات هيته

 و کاال يبرا افزوده

 خدمات شامل) يکشت

 شود ينم کاال ييجابجا

) 

 1-3        کاال و يکشت يبرا نهيهز کاهش

 يتخصص اي و ليتعد

 بندر کردن

 2-4       نهيهز کاهش ، بازار بر تمرکز

 ، ييشکارايافزا نينو التيتسه توسعه

 ياتيعمل حجم و تيشظرفيافزا

      7-3 

 ، ييشکارايافزا ديجد زاتيتجه ديخر

 ياتيعمل حجم و تيشظرفيافزا

       2-1  

 آزاد مناطق جاديا

 بنادر اي و يتجار
 آزاد

 کاهش ، بازار بر تمرکز

 کاال بر مرتبط نهيهز

       5-3  

 صيترخ نديفرآ بهبود 

 کاال

 شيافزا ، يماندگار کاهش

 ياتيعمل حجم

      4-2 

 1-3       بازار بر تمرکز غيتبل و فروش

 2-3       تيظرف و ييکارا شيافزا يکارگر مهارت بهبود

 به يوابستگ کاهش

 يانسان يروين

 1-5       ييکارا شيافزا

 يور بهره شيافزا

 زاتيتجه

 -1       نهيهز کاهش

5/0 
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 :يگذار متيق ياستراتژ - ج

 ياستراتژ يرقابت تيمز کسب يبرا معمول و جيرا ياستراتژ

 تعرفه جداول يبررس و مطالعه با بنادر . باشد يم تعرفه کاهش

 را خود يها تعرفه تا ندينما يم يسع خود منطقه هم بيرق بنادر

 معموالا  ها تعرفه ي.بازنگر ندينما نييتع يقبول قابل سطح در

 بر تورم از يناش يها نهيهز شيافزا زانيم پوشش يراستا در

 نيا اعمال يها وهيش . رديپذ يم صورت يبندر ياتيعمل يها نهيهز

 کيتراف به نمودن وارد بيآس از يريجلوگ جهت ها ياستراتژ گونه

 که داشت بخاطر ديبا اما . باشد يم دهيچيپ اريبس بندر شده جذب

 جذب يبرا تعرفه کاهش ياستراتژ از استفاده مقابل نقطه در

 که يزمان يحت . باشد يم متداول و معمول اريبس شتريب کيتراف

 تعرفه با ها تعرفه تک تک نيب ديبا ابدي يم شيافزا ها تعرفه

 صورت يا سهيمقا منطقه بيرق بنادر ريسا جانب از شده اعمال

 بازار در رفتهيپذ صورت راتييتغ که شود حاصل نانياطم تا رديپذ

 .(1393و همکاران،  ي)ظاهر است رشيپذ قابل

 بر مطالعات انجام شده: يمرور-2-7

 :يمطالعات داخل -2-7-1

اثر عوامل  يبه بررس ي( در پژوهش1391)يشاهيو عل يفضل

بر عملکرد سازمان با در نظر گرفتن نقش  يدرون سازمان

 ي. جامعه آماردارند يت دانش پرداخته و عنوان ميريمد

د. تعداد يانتخاب گرد يکبان ياز جامعه  يق، بخشين تحقيا

ف يط يانهيعدد پرسش نامه مشتمل بر سواالت چند گز 210

ن يعتبار، بو ا ييد و پس از آزمون رواين گرديرت تدوکيل

-ع شد. دادهيتوز يو حضور کيترونکافراد نمونه به صورت ال

ل شدند. يتحل LISREL و SPSS يافزارهاها با استفاده از نرم

ت يريو مد يسازمانعوامل درون ر مثبت ياز تاث يکج حاينتا

ر ساختار يه تاثک يبود در حال يرد سازمانکدانش بر عمل

توان  يجه مينبود. در نترد قابل توجه کبر عمل يسازمان

عوامل درون مربوط به  يندهايت فرايريگفت بهبود مد

چون فرهنگ و راهبرد  يه متاثر از عواملک يسازمان

 شود. يم يرد سازمانکش عملياست، منجر به افزا يسازمان

 يبررس و ييبه شناسا يقي( در تحق1394)يو گنج ييرزمجو

پرداخته و  (ره) ينيخم عملکردبندرامام يابيارز يشاخصها

 يليتحل و يفيتوص قيتحق نيا ياصل دارند که روش يان ميب

 مصاحبه و يعلم مقاالت يا کتابخانه يها ازداده بااستفاده

 يق هايتحق نهيشيپ براساس ابتدا راستا نيدرا باشد يم

 يدسترس يکيلجست يها نهيهز همچون يابيارز يشاخصها گذشته

 يور بهره تيوامن يمنيا بندر خدمات يبندر التيتسه

 ييشناسا پسکرانه تيوضع عامل و نانياطم تيقابل ييوکارا

 يبندربرا توسط گرفته صورت يها تيفعال سپس اند شده
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 و يبررس شده ييشناسا يشاخصها براساس يابيارز بهبود

 يبندربررس عملکرد شيافزا و بهبود درجهت که ييشاخصها

 يرنفتيغ يکاالها نهيدرزم که دهد يم نشان جينتا اند شده

 يريبارگ و هيتخل همچون يرنفتيغ يها تيفعال يتمام

 به نسبت 93 درسال تيترانز و پيترانش صادرات و واردات

 يکاهش روند کاپوتاژ کهيدرحال است داشته شيافزا 92 سال

 است. دربرداشته را

 رابطه يبه بررس يقي( در تحق1393و همکاران) يپناه

 با واترمن و ترزيپ نظر از يمتعال يسازمانها يشاخصها

 ،ياقتصاد ژهيو منطقه: يمورد مطالعه) سازمان عملکرد

ان داشته اند يده و بيمبادرت ورز ((ره) ينيخم امام بندر

بهبود عملکرد  يدر گرو تالش برا يهر سازمان يشرط بقاکه 

ن منظور سازمان ها از يرشد و به ا يخود در قالب شاخص ها

ن يا يکنند. جامعه آمار ياستفاده م يمتفاوت يسازوکار ها

، يژه اقتصاديمنطقه و يز شامل کارکنان ستاديپژوهش ن

باشند. با  يم 109)ره( که بالغ بر نفر ينيخم بندر امام

انتخاب  86 ياستفاده از جدول مورگان تعداد نمونه پژوهش

 يساده م يپژوهش، تصادف نيدر ا يريدند. روش نمونه گيگرد

 ياست و ابزار گرداور ياز نوع همبستگباشد. روش پژوهش 

 يترزواترمن و پرسشنامه عملکردسازمانياطالعات پرسشنامه پ

 جمع يها کرت است. دادهيف ليپاترسون براساس ط يسوال 51

در دو سطح  18نسخه  يشده با کمک نرم افزار آمار يآور

 يها افتهيل شد. يه و تحليتجز يو آماراستباط يفيتوص

)تعصب  يسازمان ين ابعاد مدل تعاليکه بق نشان داد يتحق

با  يور ش بهرهي، افزايمشتر يازهايبه عمل، توجه به ن

به  يبنديمشترک، پا ياستفاده از پرورش کارکنان، ارزشها

( با عملکرد يريساده، انعطاف پذ ي، ساختارهايکار اصل

 .رابطه دارد يسازمان

 يبند تيو الو ييشناسا( به 1394محمدنژاد و همکاران ) 

 رهيبر عملکرد زنج ياطالعات يستمهاياستقرار س ريتاث

استان  ينفت يپخش فرآورده ها يدر شرکت مل نيتام

پژوهش را  نيا يجامعه آمارپرداختند.  يشرق جانياذربا

 ينفت يپخش فرآورده ها يشرکت مل يو ادار يکارشناسان فن

 135دهد که مجموعا  يشده م ليتشک يشرق جانياستان آذربا

براساس فرمول کوکران  يباشند که حجم نمونه آمار ير منف

که مولفه کنترل و  دادنشان  جينتا .دينفر انتخاب گرد 65

و  يابيو بازار يريرپذيرتبه تاث نيبا اول يموجود و ديخر

 ياطالعات ستمياز س يريرپذيتاث نيبا کمتر انيخدمات مشتر

 قرار گرفتند. يو رتبه بند ييمورد شناسا تيريمد
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 يبررسبا عنوان  يا( مطالعه1394و همکاران ) يزيپرو

بر عملکرد سازمان  يابيدانش بازار تيريمد يها تيقابل

ن يا يجامعه آمارانجام دادند.  يانورديبنادر و در

کارکنان سازمان بنادر استان خوزستان از نفر  500 ق،يتحق

 ينفربه عنوان نمونه و به طور تصادف 100که از  باشديم

دانش  ينشان داد که مؤلفه ها قيتحق جيانتخاب شدند. نتا

بر  يساز رهيدانش ذخ سهام، ميدانش تسه ،يجذب مشتر

گذار است و با آن رابطه  ريعملکرد سازمان بنادر تأث

ا دانش جذب ه-مؤلفه نيا انيدارد و از م يو معنادار تمثب

را بر عملکرد سازمان بنادر داشته  ريتأث نيشتريب يمشتر

 ت.اس

 ريتاث عنوان با يا مطالعه( 1394) ارانکهم و رمانشاهک

 يفناور و کار و کسب کياستراتژ يزير برنامه ييهمسو

 متوسط و کوچک يها شرکت در يسازمان عملکرد بر اطالعات

 در موضوع اتيادب مرور با پژوهش نيا در. دادند انجام

 متوسط و کوچک يها سازمان که شود يم مشخص حوزه نيا

 کياستراتژ برنامه يهمسوساز نهيزم در يخدمات و يديتول

 در لذا اند، نموده کار کمتر اطالعات يفناور و کار و کسب

 با سازمان کار و کسب کياستراتژ برنامه ييهمسو پژوه نيا

. اسبت گرفته قرار آزمون مورد اطالعات يفناور يها استيس

 دهديم نشان متوسط، و کوچک يها درسازمان جينتا ادامه در

 يراستا در اطالعات يفناور يهمسوساز به که ييها سازمان

 ها آن بينص يشتريب تيموفق اند نموده اقدام کار و کسب

 .خوردارند بر زين يباالتر يسازمان عملکرد از و شده

، ۱۳۹۳با عنوان  ي( مطالعه ا1393و همکاران ) يهرات

 ديعوامل موثر بر عملکرد بندر شه يو رتبه بند ييشناسا

انجام  اطالعات و ارتباطات يفناور يدر حوزه  ييرجا

 تيبا توجه به موقعان کردند که ين محققان بيدادند. ا

از  يکيمفهوم رقابت در بنادر  تيو اهم ادربن کياستراتژ

عرصه ،بهبود عملکرد بنادر در  نيدر ا يروزيپ يروش ها

مقاله ضمن  نياطالعات و ارتباطات است. در ا يفناورحوزه 

در حوزه  ييرجا ديعوامل موثر بر عملکرد بندر شه يياساشن

عوامل در قالب  نياطالعات و ارتباطات،ا يفناور ي

نفر  20 نيب کرتيل يا نهيگز 5 فيبا ط يوالس 22پرسشنامه 

و  ديگرد عيتوز ييرجا دياز کارشناسان و متخصصان بندر شه

بدست آمده، به رتبه  يبا استفاده از داده ها تيدر نها

پرداخته  دمنيعوامل با استفاده از آزمون فر نيا يبند

  .شده است

 بر موثر عوامل ي( به بررس1395و همکاران ) ييعبدالرضا

 سيماتر از استفاده با بوشهر بندر در يبندر خدمات تيفيک
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 ن محققان، بنادريده ايعملکرد پرداختند. بعق تياهم

 رياخ سال 30 يط ييايجغراف ممتاز تيموقع وجود با رانيا

 و اند نکرده يمحسوس چندان ريتغ جهان، بنادر نيب در

 برنامه اند گرفته قرار دوم نسل بنادر فهرست در همچنان

 و موجود وضع از يآگاه ازمندين عرصه هر در آموزش و يزير

 عملکرد تياهم ليتحل روش است ضعف و قوت نقاط نييتع

 موجود وضع يابيارز منظور به است اثربخش و ليتحل يابزار

 دست و خبرگان ن،يمتخصص از ينظرسنج و مصاحبه از پس

 تيفيک شيافزا در عوامل نيمهمتر کيلجست حوزه اندرکاران

 کرتيل هينظر براساس پرسشنامه دو و ييشناسا يبندر خدمات

 يريگ در و تياهم درجه ها پرسشنامه از يکي در شده هيته

 نيانگيم از استفاده با شد دهيپرس شاخص هر عملکرد زانيم

 عملکرد تياهم سيماتر يها پرسشنامه يها داده يخروج

 .شد ميترس محور داده روش براساس

 يمطالعات خارج-2-7-2

بر عملکرد  يدرون ير هماهنگيتاث ي( به بررس2016بائه )

 يانجيبا توجه به نقش م يکره جنوب يرانيکشت يشرکتها

ن مطالعه به شکل يپرداخت. اک يستم اطالعات لجستيس

کره انجام شد و  ييايحمل و نقل در يدر شرکتها يشيمايپ

ل يتحل يشدند. برا يق پرسشنامه گردآوريداده ها از طر

ج يون چندگانه استفاده شد. نتايز از روش رگرسيها نداده

ن يرگذار در بهبود رابطه بيتاث يعامل LISنشان داد که 

 ين معنين شرکتها است. به ايو عملکرد ا يدرون يهماهنگ

استفاده  LISاز  يدرون يجاد هماهنگيا يکه شرکتها برا

گردد.  ين امر به بهبود عملکرد آنها منجر ميکنند و ايم

نقش  يدرون سازمان يش هماهنگين مشخص شد که افزايهمچن

 بر عملکرد شرکتها دارد.  يدار يمثبت و معن

 ير همسوسازيتاث ي( به بررس2016اران )کساردانا و هم

 يو فناور به بازار ييپاسخگو شرکت، يواحدها يدرون

در  ين مطالعه تجربيت پرداختند. اکرد شرکبر عمل اطالعات

شور هند انجام شد. با ک يديتول يتهاکاز شر ينمونه ا

مربوطه  يرهاي، متغيدييتا يل عاملياستفاده از تحل

ون چند يق رگرسين آنها از طريشدند و رابطه ب ييشناسا

ن پژوهش نشان يج ايقرار گرفت. نتا يره مورد بررسيمتغ

ن عامل يت مهمترکات با اهداف شريعمل ييه همسوکداد 

 يديتول يتهاين قابليت است. همچنکرد شرکننده عملکن ييتع

 يازهايس العمل درست به نکو بروز ع ييپاسخگو يت براکشر

 ت داشت.کرد شرکبر عمل يدار ير معنيز تاثين بازار

ع يسر ييز در پاسخگوين اطالعات يفناوره کن مشخص شد يهمچن
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 ييت بااليان از اهمير مشتريمتغ يازهايت به نکو مطلوب شر

  برخوردار است.

 يفناور نيرابطه ب ي( به بررس2015تسنگ و همکاران )

و  نيتام رهيزنج يساز کپارچهي ،يياطالعات، بازارگرا

 يهاپرداختند. داده ييايحمل و نقل در يعملکرد در شرکتها

شرکت حمل و  124با استفاده از پرسشنامه از  قيتحق نيا

داده ها  ليتحل يبدست آمد و برا وانيکشور تا يياينقل در

و  يدييتا يعامل ليتحل ،ياکتشاف يعامل ليسه روش تحل زا

 نيا جياستفاده شده است. نتا يمعاالت ساختار يمدلساز

 يفناور يها ستميسمطالعه نشان داد که استفاده از 

 يساز کپارچهيبر  يمثبت ريتاث يياطالعات و بازارگرا

 نيو به تبع آن بر عملکرد شرکت دارد. ا نيتام رهيزنج

اطالعات  يکه از فناور ييداد که شرکتها انمطالعه نش

و  انيبه اطالعات مشتر يبهتر يکنند دسترس ياستفاده م

 رهيزنج يندهايتوانند فرا يشرکا دارند و لذا بهتر م

 کنند.  تيريرا مد نيتام

 ير همسوسازيتاث ي( به بررس2012اران )کسانگ و هم

ع يت در صناکرد شرکبر عمل ياطالعات يستم هايس کياستراتژ

ل اهداف يه و تحليپرداختند. با تجز يو درمان يبهداشت

ه کمشخص شد  بهداشت و درمان، ياطالعات يستم هايس

استفاده  يچند هدف ياطالعات يستم هايه از سک ييتهاکشر

 ياطالعات يهاستميه از سک ييتهاکسه با شريمقا رنند دکيم

برخوردارند.  يرد بهترکنند، از عملکياستفاده م يهدف کت

ه در نمونه مورد کن مطالعه نشان داد يج اين نتايهمچن

ت از يو رضا ييارآکش يتها اغلب با هدف افزاک، شريبررس

و  ينند و اهداف رشد داخلکياستفاده م ييستم هاين سيچن

ن يت قرار دارند. در مجموع ايدر درجه دوم اهم يخارج

ق يتوانند از طر يتها مکه شرکردند کان يمحققان ب

 يستم هايبالقوه س ياياز مزا کياستراتژ يهمسوساز

  بهره مند شوند. ياطالعات
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 مقدمه -3-1

است که باعث  يعلم ين مبانياز مهمتر يکيق يروش تحق

است  يونديپ قتيشود و در حقيد ميجد يعلم يد مبانيتول

 توانيم يها. به عبارتداده ليو تحل يچهارچوب نظر نيب

 ينيو ع يذهن يهاروش قيعبارت از تلف قيگفت که روش تحق

 قيتحقروش . باشديم قيتحق جيبه نتا يابيدست يمحقق برا

 افتهيمعتبر و نظام  يهااز قواعد، ابزار و راه يامجموعه

به راه حل  يابيکشف مجهوالت و دست ها،تيواقع يبررس يبرا

از  يکي قيتحق يکه انتخاب متدولوژ يمشکالت است. به طور

با  دياست که پژوهشگر با يمراحل نيتريو فن نيمهمتر

 يها طراحداده يگردآور يبرا بمناس يابزار ژه،يو تيحساس

و  ينگرش يهاداده ،ينموده و با انتخاب نمونه آمار

شناخت  نيکند. همچن يآوررا جمع ازيمورد ن يشناختتيجمع

 تيبودن آنها از حسّاس قياز دق يپژوهش و آگاه يهاروش

 (. 1395ا، ي)حافظ ن باشديبرخوردار م يشتريب

مطالعه ن يق مورد استفاده در اين فصل روش تحقيدر ا

ق در يک تحقي يح برايانتخاب روش صح يشود. برايارائه م

ن با توجه به يق مشخص شود. بنابرايد نوع تحقيابتدا با

ها و داده يگردآور يتوان در مورد ابزارهايق مينوع تحق

نمود.  يريگميها تصمل دادهيو تحله يمناسب تجز يهاروش

 يونه الزم براو نم يري، روش نمونه گين جامعه آماريهمچن

آمار  يهان مطالعه از روشيق مشخص شده است. در ايتحق

ق يتحق يرهايروابط متغ يبررس يبرا يو استنباط يفيتوص

 استفاده خواهد شد.

 نوع پژوهش  -3-2

د نوع پژوهش مشخص شود. به يح روش پژوهش نخست بايجهت توض

 توان با توجهيرا م يپژوهش در علوم رفتار يهاروش يطورکل

م کرد يها تقسداده يق و نحوه گردآوريبه دو مالک هدف تحق

م يتقس يو کاربرد ياديقات براساس هدف به دو دسته بنيتحق

 يبررسق ين تحقي. هدف انجام ا(1395ز، يعالم تبرشوند. )يم

و  نهيبر عملکرد )کاهش هز يدرون سازمان ينقش هماهنگ

اطالعات  ستمي( با لحاظ نقش سييايو در يبهبود خدمات بندر

است. از آنجا که  ينيمورد مطالعه بندر امام خم کيلجست

ق با هدف استفاده از دانش موجود و در سطح ين تحقيا

ران بندر يرد و به مديگيصورت م کارکنان و کارشناسان

ک ين از نظر هدف يکند، بنابرايکمک م يريم گيامام در تصم

ک يز يو روش نت يشود. براساس ماهيمحسوب م يق کاربرديتحق

 است.  يشيماياز نوع پ يفيق توصيتحق

 يدرون سازمان ينقش هماهنگ يبررسق، ين تحقيهدف انجام ا

( ييايو در يو بهبود خدمات بندر نهيبر عملکرد )کاهش هز
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مورد مطالعه بندر  کياطالعات لجست ستميبا لحاظ نقش س

ر يز يهاهين راستا، فرضياست که در ا )ره( ينيامام خم

 آزمون قرار گرفته است: مورد

( ييايو در يبر عملکرد )بندر يدرون سازمان يهماهنگ -1

 دارد.  يدار يمثبت و معن ري)ره( تاث ينيبندر امام خم

درون  يبر رابطه هماهنگ کيلجست تيرياطالعات مد ستميس -2

مثبت و  ري)ره( تاث ينيو عملکرد بندر امام خم يسازمان

 دارد. يدار يمعن

 

 
 پژوهش يتم اجرايالگور (:1-3 )شکل

 

 يجامعه و نمونه آمار -3-3

ارشناسان بندر کران و يه مديلکق ين تحقيا يجامعه آمار 

ن مطالعه يباشند. در اينفر م 703به تعداد  ينيامام خم

محاسبه حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شده  يبرا

 است.

 

(3-1) 

ن ينفر است بنابرا 703 ياز آنجا که حجم جامعه آمار

 ر قابل محاسبه است:يحداقل نمونه الزم به صورت ز

گردآوری و تجزیه و تحلیل اطالعات

شناسائی و انتخاب روش های تحلیل اطالعاتانتخاب و طراحی روش و ابزارهای گردآوری داده ها

جامعه و نمونه آماری

انتخاب نمونه، حجم نمونه و روش نمونه گیریجامعه آماری پژوهش

شناسائی نوع پژوهش

پیمایشی-توصیفی: نوع پژوهش براساس ماهیت و روشپژوهش کاربردی: شناسائی نوع پژوهش براساس هدف
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n =

z2pq
d2

1 +
1
N

[
z2pq

d2 − 1]
=

1.962 × 0.5 × 0.5
0.52

1 +
1

703
[
1.962 × 0.5 × 0.5

0.052 − 1]
≈ 250 

 

(3-2) 

 نفر انتخاب شده است. 250به حجم  يان نمونهيبنابرا

 اطالعات يروش گردآور -3-5 

 يهاو روش ياتابخانهک يهااطالعات از روش يگردآور يبرا

 استفاده شده است. يدانيم

بوط به اطالعات مر يگردآور ي: براياتابخانهک يهاروش -1

 ياتابخانهک يهانه پژوهش ازروشيشيات موضوع و پيادب

 استفاده شده است.

ه و ياول يهاداده يگردآور ي: برايدانيم يهاروش -2

 يدانيز روش مپژوهش ا يهاهيا رد فرضيد يياطالعات جهت تا

 استفاده شده است.

 رهايها و سنجش متغداده يابزار گردآور -3-6

ها، از ابزارپرسشنامه داده يجمع آور ين پژوهش برايدر ا

رت کيف پنج درجه ليه بر اساس طکده است ياستفاده گرد

 يابزار جمع آور نيپرسشنامه متداول ترم شده است. يتنظ

است. پرسشنامه عبارت  تيريرشته مدقات يتحقاطالعات در 

از  يريگهدف دار که با بهره يهااز پرسش يااست از مجموعه

فرد پاسخگو را  کي نشيو ب دگاهيگوناگون نظر، د يهااسيمق

  (.1395ا،ي)حافظ ن دهد يمورد سنجش قرار م

ق، پرسشنامه محقق ين تحقيپرسشنامه مورد استفاده در ا

ست که شامل چهار ( ا2016مطالعه بائه ) يساخته بر مبنا

ن يمورد استفاده در ا باشد. پرسشنامهيسوال م 20بعد و 

است.  يو تخصص يعموم يهاپژوهش شامل دو دسته پرسش

 يفرد يهايژگيرامون ويخود شامل سه پرسش پ يعموم يهاپرسش

ن، ت، سيها عبارتند از: جنسن پرسشيپاسخ دهندگان است. ا

 سابقه کار. 

 

 

 

رت پنج کيف ليپاسخ به پرسشها در ط يسازيکم(: 1-3)جدول

 درجه

نه يگز

 يانتخاب

ار يبس

 کم
 اديز متوسط کم

ار يبس

 اديز
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 پرسشنامه ييروا -3-7

، بتواند يريله اندازه گيآن است که وس يمقصود از روائ

 يرد. بدون آگاهيمورد نظر را اندازه بگ يژگيصه و ويخص

 يبه دقت داده ها توانينم يرياز اعتبار ابزار اندازه گ

از آن جهت است  يت روائيداشت. اهم نانيحاصل از آن اطم

 ژوهشپ هر تواند يم يناکاف و نامناسب يهايريگکه اندازه

 (. 1395ز، ي)عالم تبرارزش و ناروا سازد  يرا ب يعلم

 ييپرسشنامه از روش روا ييروا يبررس ين پژوهش برايا در

اعتبار است  يمحتوا نوع يياستفاده شده است. روا يمحتوائ

ابزار  کيدهنده  ليتشک ياجزا يبررس يکه معموال برا

 کي ي. اعتبار محتواشوديبه کار برده م يرياندازه گ

 يدهنده آن بستگ ليتشک يبه سوال ها يريابزار اندازه گ

 يها و مهارت ها يژگابزار معرف وپ ي. اگر سوال هاددار

ها را داشته آن يريباشد که محقق قصد اندازه گ يا ژهيو

از  نانياطم ياعتبار محتوا است. برا يباشد، آزمون دارا

 يدر موقع ساختن ابزار )مانند طراح دياعتبار محتوا، با

دهنده ابزار  ليتشک يپرسشنامه( چنان عمل کرد که سوال ها

 نيانتخاب شده باشد. بنابرا يمحتوا يمعرف قسمت ها

ابزار است که همزمان با  يساختار يژگياعتبار محتوا و

 کي ي. اعتبار محتواشوديم دهيآزمون در آن تن نيتدو

متخصص در موضوع مورد مطالعه  يآزمون معموال توسط افراد

رو اعتبار محتوا به قضاوت داوران  ني. از اشوديم نييتع

در  ييروا يبررس يبرا شدهيدارد. پرسشنامه طراح يبستگ

محترم راهنما و مشاور و  ديخبره و اسات نيار متخصصياخت

 د.يگرد حيو تصح ليقرار گرفته تعد نيمتخصص ريسا

 پرسشنامه يائيپا -3-8

ثبات و  ،ييايمانند پا يياعتماد که واژه ها تيقابل

آن  يسيو معادل انگل شوديآن به کار برده م ياعتبار برا

Reliability  ،يريابزار اندازه گ يها يژگياز و يکياست 

( يعلوم اجتماع يآزمون ها ريسا ايمصاحبه  اي)پرسشنامه 

امر سروکار دارد که ابزار  نيشده با ا ادياست. مفهوم 

 يکساني جيتا چه اندازه نتا کساني طيدر شرا يرياندازه گ

 تيقابل يکه برا ييها فيدهد. از جمله تعر يبه دست م

ارائه شده توسط  فيتوان به تعر ياعتماد ارائه شده است م

 انيم يهمبستگ»اشاره کرد:  (2014و الرسن ) يهاليکژنت ميش

 کياز نمرات در  يگريمجموعه از نمرات و مجموعه د کي
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به  يگروه آزمودن کيآزمون معادل که به صورت مستقل بر 

  «دست آمده است.

 يريگابزار اندازه يفن يها يژگياز و يکي يائيت پايقابل

تا چه اندازه  يريگدهد ابزار اندازهيه نشان مکاست 

-از روش يکيدهد. يط مشابه به دست ميدر شرا يسانکيج ينتا

رونباخ است. جهت ک يب آلفاي، ضرييايمحاسبه پا يها

انس نمرات هر يد واريکرونباخ ابتدا با يمحاسبه آلفا

رد و سپس کرا محاسبه ل آزمون کانس يسؤال پرسشنامه و وار

ب آن را محاسبه نمود ير مقدار ضريبا استفاده از فرمول ز

 (.1395ز،ي)عالم تبر
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(3-3) 
رونباخک يب آلفاي= ضر 

kپرسشنامه ي= تعداد سوال ها 
2
isانس مربوط به سوال ي= وارiام 
2
xsل آزمونکانس ي= وار 

 7/0ش از يکرونباخ ب يب آلفايالزم به ذکر است چنانچه ضر

شود.  يم يابيپرسشنامه مطلوب ارز ييايمحاسبه گردد، پا

لوت، پرسشنامه يک مطالعه پاي، در ييايپا يريگجهت اندازه

ب يگرفته شده و ضر نفر از اعضا نمونه قرار 25ار يدر اخت

ج حاصل از آزمون يکرونباخ آن محاسبه شد. نتا يآلفا

 ان شده است. يب 3-3در جدول  پرسشنامه ييايپا

 

 کرونباخ  يمحاسبه آلفا يبرا SPSSبرونداد نرم افزار  -3-3جدول 

ب يضر

 آلفا
 ابزار

 يدرون يهماهنگ 803/0

 نهيکاهش هز 776/0

 بهبود خدمات 912/0

790/0 
ستم اطالعات يس

 کيلجست

 کل 815/0

 

ب يشود، ضرين دو جدول مشاهده ميا يهاهمانطور که از داده

شتر از يها بابعاد پرسشنامه يتمام يرونباخ براک يآلفا

مطلوب  پرسشنامه يائين پايبدست آمده است. بنابرا 7/0

 ده است.يگرد يابيارز
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 هال دادهيه و تحليتجز يهاروش -3-8

توان به ين پژوهش را ميمورد استفاده در ا يآمار يروش ها

 يفيتوص يآمار يهاو روش ياستنباط يآمار يهادو دسته روش

-پاسخ يعموم يهايژگيف ويو توص يبررس يم کرد. برايتقس
ع يمانند جداول توز يفيآمار توص يهادهندگان از روش

 يآمار يهان استفاده شده است. روشيانگيو م يفراوان

ح ير به اختصار توضيز در زيمورد استفاده ن ياستنباط

بدست آمده  يهال دادهيه و تحلين تجزياند. همچنداده شده

صورت  LISRELو  EXCEL ،SPSS ينرم افزارهابا استفاده از 

 گرفته است. 

 هاآزمون نرمال بودن داده -3-8-1

د يپژوهش ابتدا با يآمار يهاش از استفاده از آزمونيپ

قبل از هر گونه را يبودن داده انجام شود. زآزمون نرمال 

د يرد بايگيصورت مها فرض نرمال بودن داده باکه  يآزمون

 ينان حاصل شود. هنگام بررسياز نرمال بودن داده ها اطم

 عينکه توزيبر ا يها ما فرض صفر مبتننرمال بودن داده

م. يکنيتست م %5 يها نرمال است را در سطح خطاداده

بدست  05/0 يبزرگتر مساو ياگر مقدار معنادارن يبنابرا

بر  يرد فرض صفر مبتن يبرا يلين صورت دليد، در ايآ

نکه داده نرمال است، وجود نخواهد داشت. به عبارت يا

ن آزمو يها نرمال خواهد بود. براع دادهيگر توزيد

 شود:يم مير تنظيبه صورت ز يآمار يهاته فرضينرمال

:  0Hرها نرمال يک از متغيمربوط به هر  يهادادهع يتوز

  است

:  1Hرها نرمال يک از متغيمربوط به هر  يهادادهع يتوز

  ستين
 1رنوفياسم-ن پژوهش از آزمون کولموگروفيبطور مشخص در ا

 ها استفاده شده است. نرمال بودن داده يبررس يبرا

  (One sample t-test)نمونه تک tآزمون  -3-8-2

ک يدگاه يد يبررس يآمار يهان آزمونياز پرکاربردتر يکي

ک ير در يک صفت متغي يا بررسيک موضوع يرامون يگروه پ

ن يانگيا ميشود آيم ين آزمون بررسيگروه خاص است. در ا

که معموالا  ينيک گروه از عدد معيازات يا امتيدگاه يد

ر. يا خيشتر است يبازات است، ين حداکثر امتيانگيبرابر م

ازات بدست آمده ين امتيانگياز آن است که م يفرض صفر حاک

آزمون )فرض  يآزمون کمتر است. ادعا ين فرضيانگياز م

ازات بدست آمده از ين امتيانگيز آن است که ميل( نيبد

شتر است. اما فقط اتکا به مقدار يآزمون ب ين فرضيانگيم

                                                 
1 Smirnov-Kolmogorov 
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ا يشود آ يد بررسيست. بايح نيصح ين از نظر آماريانگيم

ه ير. آزمون فرضيا خين مشاهده شده معنادار است يانگيم

 يگريد يشود. اگر سطح خطاي% انجام م5 يدر سطح خطا

 ينخواهد داشت. برا يل فرقيز اساس تحلياستفاده شود ن

و فاصله  t، آماره يتوان از مقدار معناداريج مير نتايتفس

 نان استفاده کرد.ياطم

 ( CFA) يديتائ يعامل ليتحل -3-8-3

ر يز يرهايبردن به متغ يپ جهت 1يل عاملياز روش تحل

ها استفاده از داده يص مجموعه ايا تلخيده يپد کي ييبنا

س ي، ماتريل عامليتحل يه براياول يهاشود. دادهيم

 يرهاي، متغيل عامليرها است. تحلين متغيب يهمبستگ

ندارد. موارد استفاده  ين شده اييوابسته از قبل تع

 رد:کم يتوان تقسيم يلکرا به دو دسته  يل عامليتحل

 يدييمقاصد تا و يتشافکمقاصد ا
 يهاداده يپژوهشگر به دنبال بررسا ي 2يل اکتشافيدر تحل

ن يز روابط بيشاخصها و ن ييبه منظور کشف و شناسا يتجرب

. به وجود ندارد ينيمدل معش ينجا از پي. در اآنهاست

ا ي يعالوه بر آنکه ارزش تجسس يل اکتشافيگر تحليان ديب

ه يا فرضيساختارساز، مدل ساز  توانديدارد م يشنهاديپ

رود که پژوهشگر يبه کار م يوقت يل اکتشافيتحل .ساز باشد

ه درباره يل فرضيتشک يبرا يش تجربيو پ يقبل يشواهد کاف

ل يها نداشته و به واقع ماداده ييربنايز يتعداد عاملها

 يکه همپراش ييهات عامليا ماهيتعداد  نييباشد درباره تع

. ها را بکاودکنند دادهيه ميرها را توجين متغيب

ن و يک روش تدويشتر به عنوان يب يل اکتشافين تحليبنابرا

در نظر گرفته  يک روش آزمون تئوريو نه  يد تئوريتول

 .شوديم

 يه مدليپژوهشگر به دنبال ته 3يدييتا يل عامليدر تحل

ه چند يرا بر پا يتجرب يهاشود دادهياست که فرض م

ن يکند. ايه ميا توجين ييف تبياندک، توص پارامتر نسبتاا 

 هادرباره ساختار داده يش تجربيبر اطالعات پ يمدل مبتن

ک طرح طبقه ي ،هيا فرضي يک تئوريتواند به شکل يست که ما

 يهايژگيها در انطباق با وهيگو ين برايکننده مع يبند

ا دانش حاصل از يو  يط معلوم تجربيشکل و محتوا،شرا ينيع

 يدييتا يهاروش .ع باشديوس يهادرباره داده يمطالعات قبل

                                                 
1Factor Analysis  

2 Exploratory factor analysis  

3 Confirmatory factor analysis  
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ک ساختار يها با کنند که دادهين مييه( تعيآزمون فرض)

 .ا نهي هستنده آمده( هماهنگ ين )که در فرضيمع يعامل

و  1پنهان يرهايا متغيها ح است سازهيالزم به توض

 يهاليدر تحل يدو مفهوم اساس 2مشاهده شده يرهايمتغ

 يمعدالت ساختار يابيو مدل يل عامليژه بحث تحليبو يآمار

ر يپنهان که از آنها تحت عنوان متغ يرهايهستند. متغ

هستند که به صورت  يرهائيشود متغياد ميز يمکنون ن

سنجش  ين منظور برايستند. به هميم قابل مشاهده نيمستق

کنند ياستفاده م يهائهيا گويها پنهان از سنجه يرهايمتغ

ها ن سنجهيدهند. ايل ميکه همان سواالت پرسشنامه را تشک

 مشاهده شده هستند. يرهايمتغ

 يمدل معادالت ساختار -3-8-4

پژوهش از مدل  يهاهيفرض يتمام يبررس ين مطالعه برايدر ا

 يساختارمعادالت  مدلاستفاده شده است.  يمعادالت ساختار

ون يخانواده رگرس از توانمند يريل چند متغيک تحليک تکني

 يدهد مجموعه ا ياست که به پژوهشگر امکان م يريچند متغ

ون را به گونه هم زمان مورد آزمون قرار يمعادالت رگرس از

 نيمطالعه روابط ب يبرا يريک چند متغين تکنياز ا .دهد

 يخانواده همبستگن از يشود. بنابرا يرها استفاده ميمتغ

م يتوان به صورت مستق يرها را ميرود. متغ يها بشمار م

 م.ير مستقيا به صورت غياندازه گرفت و 

 3يکل يق تر بسط مدل خطيان دقيبه ب يمدل معادالت ساختار

 از معادالت يدهد مجموعه ا يکه به پژوهشگر امکان م است

هم زمان مورد آزمون قرار دهد. مدل  طورون را به يرگرس

ه يآزمون فرض يکرد جامع برايک روي يمعادله ساختار يابي

. مکنون است مشاهده شده و يرهايدرباره روابط متغ ييها

ه و يتجز ين روش هايتر ن و مناسبيتر ياز قو يکين مدل يا

ل يتحل ه وي، تجزيو اجتماع يقات علوم رفتاريل در تحقيتحل

ره بوده ين گونه موضوعات چند متغيرا اياست زره يچند متغ

ک ي)که هر بار  يريوه دو متغيآنها را با ش توان يو نم

شود(  يدر نظر گرفته م ر وابستهيک متغير مستقل با يمتغ

 .حل نمود

آورد تا  ين امکان را فراهم ميا يمدل معادالت ساختار

 ا مکنون کهيپنهان ) يرهايمتغ نيپژوهشگر بتواند روابط ب

توان مقدار آنها را اندازه گرفت( و  يم نميبه صورت مستق

پنهان و آشکار)که به صورت  يرهايمتغ نيا روابط بي

اند( را مشخص و مطالعه  يريم قابل اندازه گيمستق

                                                 
1 Latent variables 
2 Observed variables 

3 General linear model 
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 يرهايپنهان با متغ يرهايمتغ نيد. اگر روابط بيينما

معروف است  1يريآشکار مد نظر باشد مدل به مدل اندازه گ

پنهان مد نظر باشد به مدل  يرهاين متغيو اگر روابط ب

ن سازه ها که يمشهور است. ساختار بر روابط ب 2يساختار

 د داللت دارد.يتوان آنها را سنج يم نميبه صورت مستق

 

 

  لمد يبرازندگ يهاآزمون -3-9-5

و اعتبار  ين برازندگييتع يبرا 3يبرازندگ يهاشاخص از

شود. الزم به تذکر است يشده استفاده م يطراح يهامدل

 يهاو شاخص وجود ندارد يهمگان توافق هان آزمونيا درباره

شود. معموالا يمدل استفاده م يسنجش برازندگ يبرا يمتعدد

 است. در يشاخص کاف 5د مدل، استفاده از سه تا يتائ يبرا

از  يدايز تعداد زين LISREL, Amos, EQSمانند يئافزارهامنر

ن يان يمهمتر از يبرخ وجود دارد.به  يبرازندگ يهاشاخص

. با CFI ،NNFI ،NFI ،AGFI ،GFI ،،RMR: ها عبارتند ازشاخص

د است و در يار مورد تاکيکه بس ين وجود دو شاخص اصليا

دو بهنجار و يشود شاخص خيزرل به وضوح مشاهده ميل يخروج

 است. RMSEAشاخص 

 يبه حساب آوردن پارامترها يبرا يعموم يهااز شاخص يکي

نجار است دو به-يبرازش شاخص خ يهاآزاد در محاسبه شاخص

مدل محاسبه  يدو بر درجه آزاد-يم ساده خيکه از تقس

باشد مطلوب است.  5تا  1ن ين مقدار بيشود. چنانچه ايم

و  يديتائ يعامل يهاليشتر تحليدر ب RMSEAن شاخص يهمچن

 يک شاخص برازش اصليبه عنوان  يمعدالت ساختار يمدلها

باشد مطلوب  05/0ن شاخص کوچکتر از يشود. اگر اياستفاده م

 ( 2005است. )شوماخر و لومکس، 

 (2005مدل )شوماخر و لومکس،  يبرازندگ يهاشاخص (:5-3 )جدول

 سطح قابل قبول برازش مدل يارهايمع

 يبر اساس مقدار کا اسکوئر يکا

 اسکوئر جدول

 کي تا( برازش عدم) صفر (GFI) مدل شاخص برازش

 کامل( برازش)

GFI ح شدهيتصح (AGFI) کي تا( برازش عدم) صفر 

 کامل( برازش)

ن يانگيشه ميمانده ر يباق

 (RMR) مربعات

سطح قابل قبول توسط محقق 

 شودين مييتع

                                                 
1 Measurement model  
2 Structural Model 
3 Fitting indexes   
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RMR استاندارد (SRMR)  5/0کوچکتر از 

ن مربعات يانگيشه ميخطاء ر

 (RMSEA) محاسبه
 8/0تا  5/0

 کي تا( برازش عدم) صفر (TLI) سيلوئ-شاخص تاکر

 (کامل برازش)

 کي تا( برازش عدم) صفر (NFI) شاخص برازش بهنجار

 (کامل برازش)

 کي تا( برازش عدم) صفر (PNFI) يمونيشاخص برازش پارس

 (کامل برازش)

صفر )برازش کامل( تا  (AIC) کيآکا يار اطالعاتيمع

)برازش ر مثبت يمقاد

 ف(يضع

 

 

 

 

 

 

 

 
 فصل چهارم

 ل داده هايو تحلهيتجز
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 مقدمه -4-1

ح از يها و استفاده صحل درست دادهيتحلوهيو تجز يبندطبقه

مناسب پژوهش  يهابه طبع استفاده از روش يآمار يهاکيتکن

ج قابل اتکا خواهد يبه نتا يابيت منجر به دستيدر نها

، استخراج و يها را گردآورپس از آنکه محقق داده شد.

ع يوزت يهاو نسبت يع فراوانينمود و جدول توز يطبقه بند

ق که به يند تحقياز فرا يديد مرحله جديه کرد بايرا ته

رحله درم. ها معروف است، آغاز شودل دادهيه و تحليتجز

د اطالعات ين است که محقق بايل، نکته مهم ايه و تحليتجز

ا سؤاالت يبه سؤال  يير هدف، پاسخگويها را در مسداده و

خود جهت داده و مورد  يهاهيفرض يابيز ارزيق و نيتحق

  (102:  1382ا ، ي)حافظ ن. ل قرار دهديه و تحليتجز

شده صورت  يگردآور يهال دادهيوتحلهين فصل تجزيدر ا

و  يفيتوص يآمار يهاکيخواهد گرفت و با استفاده از تکن

آمار  يهاگردد. از شاخصيج حاصل ارائه مينتا يتنباطاس

ار ين و انحراف معيانگي، درصد، ميمانند فراوان يفيتوص

 يهايژگيل اطالعات مربوط به ويوتحلهيو تجز يبررس يبرا

ان استفاده شده است. در بحث آمار يپاسخگو يعموم

ها انجام شده ابتدا آزمون نرمال بودن داده ياستنباط

 يهاهيزرل آزمون فرضيافزار لاست. سپس با استفاده از نرم

ل قرار گرفته است. پس از آن يوتحلهيق مورد تجزيتحق

ز با استفاده يق نيتحق يهاهيفرضرها و يان متغيروابط م

 ده است. يگرد يبررس يمعدالت ساختار يابياز مدل

 دهندگانپاسخ يعموم يهايژگيو -4-2

آمار  يهادهندگان از شاخصپاسخ يعموم يهايژگيف ويجهت توص

اس دهندگان براسپاسخ ياستفاده شده است. فراوان يفيتوص

قرار  يمورد بررس يت کاريالت و وضعيزان تحصيت، سن، ميجنس

 م شده است.يمربوط ترس يگرفته است و نمودارها

نفر زن  55دهندگان مرد و % پاسخ78 يعنينفر  195 ت:يجنس -

 اند. بوده

 

  تيپاسخ دهندگان براساس جنس يع فراوانيتوز(:  1-4 )جدول

 درصد يفراوان تيجنس
 يفراوان

 يتراکم

 78.00 78.00 195 مرد

 22.00 55 زن
100.00 

 100.00 250 لک
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 تيپاسخ دهندگان براساس جنس ينمودار فراوان (:1-4 )شکل

 

سال سن  40تا  30نفر از افراد پاسخ دهنده  55 سن: -

سال سن  50تا  40ز ينفر ن120% حجم نمونه است. 22دارند که 

نفر از  75برخوردارند.  ين فراوانيشتريدارند و از ب

ل ي% حجم نمونه را تشک30سال هستند و  50 يز بااليافراد ن

 دهند. يم
 پاسخ دهندگان براساس سن يفراوان (:2-4 )جدول

 درصد يفراوان سن
 يفراوان

 يتراکم

 40تا  30

 سال
55 22.00 22.00 

 50تا  40

 سال
120 48.00 70.00 

 50ش از يب

 سال
75 30.00 

100.00 

 100.00 250 لک
 

 
 پاسخ دهندگان براساس سن ينمودار فراوان (:2-4)شکل 

 

 يليز مدرک تحصيدهندگان ننفر از پاسخ 28 :يليمدرک تحص

% حجم نونه است. افراد 11دارند که  کمترو  يکاردان
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باشد. ينفر م 148شامل  يکارشناس يليمدرک تحص يدارا

ا باالتر دارند يارشد و  يکارشناس يليکه مدرک تحص يافراد

 باشند. ينفر م 74ز ين

 

  التيپاسخ دهندگان براساس تحص يفراوان (:3-4 )جدول

 درصد يفراوان التيتحص
 يفراوان

 يتراکم

و  يکاردان

 کمتر
28 11.20 11.20 

 70.40 59.20 148 يکارشناس
الت يتحص

 يليتکم
74 29.60 

100.00 
 100.00 250 لک

 

 

 
 يليپاسخ دهندگان براساس مدرک تحص ينمودار فراوان(: 3-4 )شکل

 

سال دارند  1کمتر از  ينفر سابقه کار 59 :يسابقه کار 

سال  15تا  10ن ينفر ب 60% کل حجم نمونه است. 24که 

دهند. يل ميک چهارم نمونه را تشکيدارند و  يسابقه کار

% از 37دارند که  يسال سابقه کار 20تا  15ز ينفر ن 60

 20از  شيبز يدهندگان ننفر از پاسخ 71حجم نمونه است. 

 % نمونه است. 28دارند که  يسال سابقه کار

 

 يکار براساس سابقهپاسخ دهندگان  يفراوان (:4-4 )جدول

 درصد يفراوان يسابقه کار
 يفراوان

 يتراکم

 10کمتر از 

 سال
59 23.60 23.60 



  

61 

 

 47.60 24.00 60 سال 15تا  10

 71.60 24.00 60 سال 20تا  15

 20ش از يب

 سال
71 28.40 

100.00 

 100.00 250 لک
 

 

 
 يسابقه کارپاسخ دهندگان براساس  ينمودار فراوان (:4-4)شکل 

 

 پژوهش  يرهايمتغ يفيتوصل يتحل -4-3

 يمرکز يپژوهش براساس پارامترها يرهايمتغ يفيل توصيتحل

)انحراف  يپراکندگ يانه، مد( و پارامترهاين، ميانگي)م

 ياصل يهاعامل يرات( براييانس و دامنه تغيار، واريمع

 ارائه شده است. 1-4 )جدولپژوهش در 

 

 

 

 

 پژوهش يرهايمتغ يفيتوص ليتحل :(1-4 )جدول

 يرهايمتغ

 پژوهش

تعد

 اد

انيم

 نيگ

يکم

 نه

شيب

 نهي

دامنه 

 راتييتغ

انحراف 

 اريمع

 يهماهنگ

 يدرون
250 4.056 

1.60

0 

5.00

0 
3.400 0.542 

 3.703 250 بهبود خدمات
1.66

7 

5.00

0 
3.333 0.622 

 3.847 250 نهيکاهش هز
1.00

0 

5.00

0 
4.000 0.513 

ستم اطالعات يس

 کيلجست
250 3.823 

1.00

0 

5.00

0 
4.000 0.634 
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 3.780 250 عملکرد
1.40

0 

5.00

0 
3.600 0.498 

 

داده  250مشخص است  1-4 )جدولمندرج در  يهابراساس داده

ن يانگيشده است. م يپژوهش گردآور يرهايرامون متغيح پيصح

ان ين ميبوده است که در ا 4تا  5/3ن يرها بينمرات متغ

ن ين را دارد. همچنيانگين ميشتريب يدرون يعنصر هماهنگ

 يعني 4و  3نه يدهد اکثر افراد گزيانه و مد نشان ميم

کرت را در پرسشنامه انتخاب يف ليط« اديز»و « متوسط»

رات يياز لحاظ شاخص دامنه تغ يزان پراکندگياند. مکرده

که يرا دربرگرفته است. بطور 5تا  1ن ياد است و بيز

است. از نظر  4پژوهش  يرهايشتر متغيرات بييدامنه تغ

 يدارا کياطالعات لجست ستميعنصر سز يار نيشاخص انحراف مع

 است. ين پراکندگيشتريب

 هاآزمون نرمال بودن داده -4-3-1

 يهاو استفاده از آزمون يانتخاب آزمون آماراز ش يپ

رد. چون يقرار گ يد مورد بررسيبا ييهافرضشيک پيپارامتر

بر فرض نرمال بودن  يمبتن يبر مدل ساختار يپژوهشات مبتن

ن نخست آزمون نرمال بودن صورت يها هستند بنابراداده

معادالت  يابيو مدل يدييتا يل عامليگرفته است. در تحل

ست بلکه يها نداده يبه نرمال بودن تمام يازين يساختار

 ي(. برا2011، 1نيها( نرمال باشند )کالها )سازهد عامليبا

شود. يها آزمون مداده 3يدگيو کش 2يچولگ ابتدان منظور يا

 عيعدم تقارن تابع توز اياز تقارن  ياريمع يچولگ

 يصفر و برا يکامالا متقارن چولگ عيتوز کي ي. براباشديم

باالتر  ريبه سمت مقاد يدگينامتقارن با کش عيتوز کي

به سمت  يدگينامتقارن با کش عيتوز يمثبت و برا يچولگ

نشان  يدگياست. کش يمنف يچولگ مقدارکوچکتر  ريمقاد

 يدگيکش گرياست. به عبارت د عيتوز کيدهنده ارتفاع 

است و مقدار  مميدر نقطه ماکز يمنحن ياز بلند ياريمع

مثبت  يدگيباشد. کش يم ۳نرمال برابر  عيتوز يبرا يدگيکش

نرمال باالتر و  عيمورد نظر از توز عيقله توز يعني

نرمال  عيتر بودن قله از توز نييشانه پان يمنف يدگيکش

 شتريداده ها ب يکه پراکندگ t عيمثال در توز ياست. برا

 يکوتاه تر از منحن ينرمال است، ارتفاع منحن عياز توز

                                                 
1 Kline, Rex. (2011), Principles and Practice of Structural Equation Modeling (Methodology in the Social 
Sciences), New York: Guilford Press, 3rd Edition. ISBN-13: 978-1606238769. 

2 Skewness  
3 kurtosis 
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ها در داده يدگيو کش يچولگ يج بررسينتا نرمال است.

 ارائه شده است. 2-4 )جدول

 

 هاآزمون نرمال بودن داده (:2-4 )جدول

 يدگيکش يچولگ تعداد پژوهش يرهايمتغ

 1.571 1.338- 250 يدرون يهماهنگ

 0.131- 0.441- 250 بهبود خدمات

 1.348 1.383- 250 نهيکاهش هز

 1.224 1.074- 250 کيستم اطالعات لجستيس

 1.833 0.717- 250 عملکرد

 

( -2،  2در بازه ) يدگيو کش يچنانچه چولگ يدر حالت کل

براساس . ستندينرمال برخوردار ن عيها از توزنباشند داده

 يدگيو کش يموارد مقدار چولگ يدر تمام 2-4 )جدولج ينتا

ع ين توزيدر رنج قابل قبول بدست آمده است. بنابرا

ک و يپارامتر يهاتوان از آزمونيها نرمال بوده و مداده

 استفاده کرد. يدييتا يل عامليتحل

 هابودن داده يآزمون تصادف -4-3-2

نمونه، به  کيبه دست آمده از  جياز نتا جهت آنکه بتوان

 کي انتخاب شده،نمونه  ديدرباره جامعه برسد، با يجينتا

 يآزمون تصادفگر يبه عبارت دباشد.  ينمونه کامال تصادف

بودن  ياز تصادف ميبخواهکه  روديمبه کار  يهنگام، بودن

ج حاصل از آزمون ينتا .مين شويمطم رهاير متغيمقاد يالتو

 ارائه شده است. 3-4)جدول ها در بودن داده يتصادف

 

 

 

 

 

 هابودن داده يآزمون تصادف (:3-4)جدول 

 يهاريمتغ 

 پژوهش
هماهنگ

 يدرون ي
بهبود 

 خدمات
کاهش 

 نهيهز

ستم يس

اطالعات 

 کيلجست

عمل

 کرد

ارزش آزمون 

 ن(يانگي)م
4.056 3.703 3.847 3.823 

3.78

0 
ر بزرگتر يمقاد

 نيانگياز م
114 123 131 107 108 

ر کوچکتر يمقاد

 نيانگياز م
136 127 119 143 142 
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 Z -3.709 -5.321 -2.758 -3.030آماره 

-

4.35

1 

 0.102 0.106 0.103 0.085 يمعنادار
0.35

8 

 
بودن  يمشاهده شده، تصادف يبا توجه به مقدار معنادار

 ها قابل قبول است.داده

 يدييتا يل عامليتحل -4-4

رها است. در يازمند سنجش متغيپژوهش ن يهاهيآزمون فرض

پژوهش، از ابزار  يرهايسنجش متغ يبرا ين مطالعه برايا

 يد درستين نخست بايپرسشنامه استفاده شده است. بنابرا

از ن منظور يا يد شود. برايپرسشنامه مورد استفاده، تائ

 يدرست يابياستفاده شده است. ارز يدييتا يل عامليتحل

 ييبه روا يدييتا يل عامليپرسشنامه با استفاده از تحل

با ها هيگوارتباط  يدييتا يل عامليموسوم است. تحل 1سازه

 کند. يم يابيرا ارزها سازه

د در يبا يسه نکته اساس يساختارو مدل يل عامليتحلدر 

 نظر گرفته شود:

 ر قابل ير پنهان( و متغين عامل )متغيرابطه ب قدرت

 يشود. بار عاملينشان داده م يله بار عامليمشاهده بوس

 3/0کمتر از  يک است. اگر بار عاملين صفر و يب يمقدار

نظر ف درنظر گرفته شده و از آن صرفيباشد رابطه ضع

قابل قبول است و اگر  6/0تا  3/0ن يب يشود. بارعامليم

 مطلوب است. يليباشد خ 6/0بزرگتر از 

 منابع و مراجع  يقابل قبول در برخ يحداقل بارعامل

 tقضاوت آماره  يبرا يار اصليز ذکر شده است اما معين 2/0

بزرگتر از مقدار  t-value يعنيباشد. چنانچه آماره آزمون يم

مشاهده  ينصورت بارعامليباشد در ا 96/1 يعني 0.05t يبحران

 شده معنادار است.
 مدل انجام شود. از يد آزمون برازندگيت باير نهاد 

شده  يطراح يهان اعتبار مدلييتع يبرا 2يبرازندگ يهاشاخص

مدل  يسنجش برازندگ يبرا يمتعدد يهاشود. شاخصياستفاده م

 يشاخص کاف 5تا  3شود اما معموالا استفاده از ياستفاده م

 است.

  

                                                 
1 Construct validity 
2 Fitting indexes 
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مدل )شوماخر و  يبرازندگ يهارش شاخصيخالصه دامنه پذ (:4-4 )جدول

 (2010، 1لومکس

شاخص 

 يبرازندگ
𝛘𝟐

𝐝𝐟
 

SRM

R 

RMSE

A 
GFI AGFI NFI NNFI IFI 

دامنه 

 رشيپذ
1-5 <0.05 <0.05 >0.9 >0.9 >0.9 >0.9 0 - 1 

 

 پژوهش يرهايها و متغسنجش سازه يهاهيع سواالت و گويتوز (:5-4)جدول

 ها(ابعاد )عامل
نم

 اد

تعداد 

 هاهيگو

شماره 

 سواالت

 يآلفا

 کرونباخ

 X 5 1-5 844/0 يدرون يهماهنگ

 Y1 5 6-10 757/0 بهبود خدمات

 Y2 5 11-15 762/0 نهيکاهش هز

ستم اطالعات يس

 کيلجست
M 5 16-20 801/0 

 Y 10 6-15 872/0 عملکرد

 915/0 29تا  1 20 کل پرسشنامه

 

ارائه شده  شکل پرسشنامه پژوهش در  يل عامليج تحلينتا

 20ر پنهان( و ي)متغ يعامل اصل 4است. پرسشنامه پژوهش از 

ن يک از ايل شده است. هرير قابل مشاهده( تشکيپرسش )متغ

ش داده شده يدر شکل نما Q20تا  Q01س يرها با انديمتغ

 است. 

 3/0بزرگتر از  يموارد مقدار يتمام مشاهده در يبار عامل

پنهان با  يرهاين متغيب يدهد همبستگيدارد که نشان م

 t-valueقابل مشاهده قابل قبول است. مقدار آماره  يرهايمتغ

مشاهده  يهايدهد همبستگيباشد که نشان ميم 96/1بزرگتر از 

 برازش مدل است.  ييکوين يشده معنادار است. گام بعد

x2

df⁄ =
304.73

164
= 1.86; RMSEA = 0.033; GFI = 0.96; NFI = 0.96;  SRMR

= 0.035 

(4-1) 

دست آمده است. شاخص ب 86/1دو بهنجار -ين پژوهش خيدر ا

RMSEA  و  033/0برابرSRMR  بدست آمده که  035/0برابر

 دهد برازش مدل مطلوب است. ينشان م

 

                                                 
1 Schumacker, Randall; Richard, Lomax. (2010), A beginner's guide to structural equation modeling. 

Publisher: Routledge; 3 edition (April 23). 
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 استاندارد پرسشنامه پژوهش يبار عامل(:  5-4)شکل 
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 ( پرسشنامه پژوهشي)معنادار tمقدار آماره (:6-4 )شکل

 

 قيتحق يهاهيآزمون فرض -4-7

 يپژوهش، جهت بررس يهاسازه يد ساختار عامليبعد از تائ

استفاده  يمعادالت ساختار يابيرها از مدليان متغيروابط م

ک شده ارائه يل به صورت تفکيج حاصل از تحليشده است. نتا

ان ارائه شده يز در پايق نيتحق ين مدل کليشده است. همچن

 يپژوهش در خروج يرهايان متغين مدل روابط مياست. در ا

 زرل قابل مشاهده شده است.يافزار لنرم
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 قيتحق يهاهياستاندارد آزمون فرض يبارعامل(:  7-4)شکل 

 

 
 قيتحق يهاهيآزمون فرض t-valueآماره  (:8-4)شکل 

 

 

 

 ثر است.وبر عملکرد م يدرون يهماهنگ -4-7-1

ر عملکرد يبا متغ يدرون ير هماهنگيان متغيقدرت رابطه م

محسوب  يمقدار قابل قبولمحاسبه شده است که  66/0برابر 

بدست آمده است که بزرگتر  75/11ز ين آماره آزمون. شوديم
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بوده و  96/1 يعني% 5 يدر سطح خطا t يمقدار بحراناز 

 نيمعنادار است. بنابرا شدهمشاده  يدهد همبستگينشان م

لذا بر عملکرد موثر است.  يدرون يهماهنگ %95نان يبا اطم

 شود.يد مييق تايتحق نخست هيفرض

 برازش مدل يکوئين -

 يهافوق در دو مرحله اشباع شده است. شاخص يمدل ساختار

دو -يدهند. مقدار خيرا نشان م ير مطلوبيبرازش مقاد

 1است که در بازه مورد قبول بدست آمده  98/1ز يبهنجار ن

 ياز برازش مطلوب ين مدل ساختاريقرار دارد. بنابرا 5تا 

 برخوردار است. 

χ2

df
=

25.76

13
= 1.98 

(4-2) 

بدست  035/0برابر  RMSEAن از آنجا که شاخص برازش يهمچن

 يکوچکتر است، مدل از برازندگ 05/0آمده است که از مقدار 

ز در يبرازش ن يکوئين يهار شاخصيبرخوردار است. سا يخوب

 اند.بازه مورد قبول قرار گرفته

 

 يه اصليفرض يبرازش مدل ساختار يکوئين يهاشاخص(:  10-4 )جدول

 قيتحق

شاخص 

 يبرازندگ

𝛘𝟐

𝐝𝐟
 

RMSE

A 
GFI 

AGF

I 
NFI 

NNF

I 
IFI 

ر يمقاد

 قابل قبول
1-5 <0.1 

>0.

9 
>0.9 

>0.

9 
>0.9 0 - 1 

ر يمقاد

محاسبه 

 شده

1.98 0.027 
0.9

4 
0.95 

0.9

4 
0.92 0.92 

 

 کيستم اطالعات لجستيس لگرينقش تعد يبررس -4-7-2

ر ير متغيتاث در کيستم اطالعات لجستيس 2ه يبراساس فرض

ر وابسته )عملکرد( نقش ي( بر متغيدرون يمستقل )هماهنگ

 باشد:ير ميق به صورت زيتحق هيفرض. کننده داردليتعد

درون  يبر رابطه هماهنگ کيلجست تيرياطالعات مد ستميس

مثبت و  ري)ره( تاث ينيو عملکرد بندر امام خم يسازمان

 دارد. يدار يمعن
 يمراتبون سلسلهيک رگرسياز تکنه ين فرضياآزمون  يبرا

ستم اطالعات يسلگر ينقش تعد يبررس ياستفاده شده است. برا

بارون  يشنهاديه پيفوق از رو يرهايدر روابط متغ کيلجست
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 يتمامن اساس ي( استفاده شده است. برا1986) 1يو کن

 رنديگيمورد سنجش قرار م هيگو نيکه توسط چند ييهاسازه

کار  نيا ي. براشونديم ليشاخص قابل مشاهده تبد کيبه 

د. سپس از يگردسنجش آنها محاسبه  يهاهيگو نيانگيم

 استفاده شده است. يمراتبون سلسلهيرگرس

 عملکرد: )مالک( ر وابستهيمتغ

 يسازماندرون يهماهنگن(: يبشيمستقل )پ ريمتغ

 کيستم اطالعات لجستيسلگر: ير تعديمتغ

ر يو متغ عملکرد يعنير مالک )وابسته( يدر مرحله نخست متغ

شود. يوارد م يسازماندرون يهماهنگ يعنين )مستقل( يبشيپ

وارد  کيستم اطالعات لجستيسلگر ير تعديدر مرحله دوم متغ

ون يج حاصل از رگرسيشوند. نتايون ميمدل رگرس

 آمده است.   )جدولدر  يمراتبسلسله

 

 يمراتبون سلسلهيمدل رگرس يخروج (:11-4 )جدول

 مدل 
ب يضر

R 

ب يضر

 صيتشخ

-نيدورب

 واتسون
VIF 

معنادا

 ير

مدل شماره 

1 
601/0 362/0 

502/1 
278

/1 

0.000 

مدل شماره 

2 
613/0 376/0 0.018 

 

رات ييزان تغيمحاسبه م يبرا R2ا ي 2صيب تشخيمقدار ضراز 

ن استفاده يبشيپ يرهاير مالک با توجه به متغيدر متغ

که فقط از  1ص براساس مدل شماره يب تشخيشود. ضريم

ن استفاده يبشير پيبه عنوان متغ يسازماندرون يهماهنگ

بدست آمده است و مقدار  264/0ص يب تشخيشده است مقدار ضر

 يهماهنگن يبدست آمده است. بنابرا 000/0ز ين يمعنادار

کند. يه ميرا توج عملکردرات در يي% از تغ36 يسازماندرون

ز وارد يک نيستم اطالعات لجستير سيکه متغ 2در مدل شماره 

افته يش يافزا 376/0ص به يب تشخيمدل شده است مقدار ضر

آمده  بدست 018/0ز ين ياست. از آنجا که مقدار معنادار

لگر ير تعديک متغيک به عنوان يستم اطالعات لجستياست س

 شود. يمحسوب م

                                                 
1 Baron, R. M., & Kenny,D.A. (1986). The moderator–mediator variable distinction in social 

psychological research: Conceptual, strategic, and statistical considerations. Journal of Personality and Social 

Psychology, 51, 1173–1182. 
2 Coefficient Of Determination 
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 يعدم خودهمبستگ يبررس

 رد،يگيقرار م مدنظر  ونيکه در رگرس ياز مفروضات يکي

ن منظور يا يبرا است. 1يخود همبستگو عدم  استقالل خطاها

 نيگردد. مقدار ايواتسن استفاده م-نيآماره دورباز 

 نياگر ب. رديگيقرار م ۴تا  ۰ نيهمواره ب مارهآ

وجود نداشته باشد، مقدار  يمتوال يها همبستگماندهيباق

 کيباشد. اگر به صفر نزد کينزد 2به  ديآماره با نيا

باشد  کينزد 4مثبت و اگر به  يباشد نشان دهنده همبستگ

 ني. در مجموع اگر اباشديم يمنف ينشان دهنده همبستگ

چون مقدار  .ستين ينگران يباشد جا 5/2تا  5/1 نيب مارهآ

ن مشکل يبدست آمده است بنابرا 502/1 واتسن-نيآماره دورب

 وجود ندارد. يخودهمبستگ

 يهم خط يبررس

 يمعن نيباال باشد، بد ونيمعادله رگرس کيدر  ياگر هم خط

وجود دارد و  ييباال يمستقل همبستگ يرهايمتغ نياست که ب

اعتبار  ي، مدل دارا  R2 نممکن است با وجود باال بود

آماره عامل تورم  يخطشدت هم يبررس يبرانباشد.  ييباال

بزرگتر  VIFشود. اگر مقدار ياستفاده م VIFا ي 2انسيوار

برابر  VIFچندگانه باال است. مقدار  يخطباشد، هم 5از 

وجود ندارد و  يخطهمن مشکل يبدست آمده است بنابرا 278/1

 ون استفاده کرد.يج آزمون رگرسيتوان از نتايم

ت يجمع يرهايآزمون براساس متغ يهاافتهي يبررس -4-8

 يشناخت

ان براساس يدگاه پاسخگوياختالف د ين بخش به بررسيدر ا

 يهايژگيآنها پرداخته شده است. و يعموم يهايژگيو

ت، يجنسق عبارتند: از ين تحقيشده در ا يک بررسيدموگراف

 t. حسب مورد از آزمون التيزان تحصيمو  يکارسن، سابقه

 انس استفاده شده است.يل واريمستقل و تحل

 تيان براساس جنسيدگاه پاسخگوياختالف د -4-8-1

رد يقرار گ ين دو جامعه مورد بررسيانگيکه اختالف ميزمان

ت دو ير جنسيشود. چون متغيمستقل استفاده م tاز آزمون 

اختالف  يبررس يمستقل برا tاز آزمون  نياست بنابرا يسطح

 دهندگان استفاده شده است.دگاه پاسخيد

 

 تيمستقل براساس جنس tج آزمون ينتا (:12-4)جدول

 يرهايمتغ

 پژوهش
جنس

 تي
انيم

 نيگ
اختالف 

يانگيم

فرض 

 يبرابر

 يمعنادار

اختالف 

                                                 
1 Autocorrelation  
2 Variance inflation factor, VIF 
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 نيانگيم انسيوار ن

F 
معنا

 يدار
T 

معناد

 يار

 يهماهنگ

 يدرون

 4.048 مرد

-0.035 
0.0

24 
0.877 

-

0.42

7 

0.669 

 4.084 زن

-

0.38

9 

0.698 

بهبود 

 خدمات

 3.697 مرد

-0.028 
0.0

49 
0.826 

-

0.29

1 

0.772 

 3.724 زن

-

0.28

9 

0.773 

 نهيکاهش هز

 3.833 مرد

-0.064 
0.0

08 
0.930 

-

0.81

7 

0.415 

 3.897 زن

-

0.81

7 

0.416 

ستم يس

اطالعات 

 کيلجست

 3.825 مرد

0.007 
7.1

27 
0.008 

0.06

8 
0.946 

 3.818 زن
0.05

8 
0.954 

 عملکرد

 3.775 مرد

-0.023 
0.1

55 
0.694 

-

0.29

9 

0.765 

 3.798 زن

-

0.30

4 

0.762 

 

دگاه زنان و مردان در رابطه ي% اختالف د5نان يدر سطح اطم

شده است. مشاهده  يبررس پژوهش يرهايک از متغيبا هر

مستقل  tتفاوت از آزمون  يمعنادار يبررس يشود برايم

انس دو گروه يد مشخص شود وارياستفاده شده است. نخست با

 ين )فرض برابريآزمون لو ير. خروجيا خيکسان است ي

و  يسنج ازيننه يدهد. تنها در زميانس( نشان ميوار

انس برقرار يوار يفرض برابر يآموزش يو طراح يزير برنامه

انس يوار ير موارد آزمون با فرض عدم برابرياست. در سا
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موارد  يج نشان داده است در تماميصورت گرفته است. نتا

از سطح خطا بزرگتر است لذا اختالف  يمقدار معنادار

 ندارد. يدگاه مردان و زنان تفاوت معنادارين ديانگيم

 ان براساس سنيدگاه پاسخگوياختالف د -4-8-2

به سه  يت سنيوضع دهندگان در مطالعه حاضر از نظرپاسخ

دگاه يسه اختالف ديمقا ين براياند. بنابرام شدهيدسته تقس

 (ANOVA)انس يل وارياز تحل يت سنيافراد براساس وضع

انس مشخص يل وارياستفاده شده است. با استفاده از تحل

 يرهايرامون متغيدگاه آنها پيدر د يت سنيا وضعيشود آيم

% 95نان يز در سطح اطميانس نيل واريق موثر است. تحليتحق

 ر است:ين آزمون به صورت زيا يان آماريشده است. ب يبررس

H0 : µ1 = µ2 = µ3  
H1 : µi ≠ µj 

 

(4-3) 

 يت سنيانس براساس وضعيل واريج تحلينتا (:13-4)جدول 

 Fآماره  پژوهش يرهايمتغ 
مقدار 

 يمعنادار

 0.547 0.604 يدرون يهماهنگ

 0.037 3.330 بهبود خدمات

 0.514 0.667 نهيکاهش هز

 0.068 2.723 کيستم اطالعات لجستيس

 0.180 1.726 عملکرد

 

افراد در رابطه با  يت سني% اختالف وضع5نان يدر سطح اطم

ر بهبود ينه متغيشده است. در زم يپژوهش بررس يرهايمتغ

ن ين ايبدست آمده است بنابرا 037/0 يخدمات مقدار معنادار

ر يدر سا ير سن افراد است. مقدار معنادارير تحت تاثيمتغ

رد فرض صفر  يبرا يليسطح خطا بوده و لذا دل يموارد باال

دگاه آنها يبر د يريافراد تاث ين اختالف سنيست. بنابراين

  ندارد.

 

 

 يليان براساس مدرک تحصيدگاه پاسخگوياختالف د -4-8-4

ز به ين يليدهندگان در مطالعه حاضر از نظر مدرک تحصپاسخ

سه اختالف يمقا ين براياند. بنابرام شدهيچهار دسته تقس

انس يل وارياز تحل يليدگاه افراد براساس مدرک تحصيد

انس مشخص يل وارياستفاده شده است. با استفاده از تحل

رامون يدگاه آنها پيافراد در د يليا مدرک تحصيشود آيم
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ن آزمون به يا يان آماريق موثر است. بيتحق يرهايمتغ

 ر است:يصورت ز

H0 : µ1 = µ2 = µ3 = µ4  

H1 : µi ≠ µj 

مدرک  يانس برايل واريج آزمون تحلينتا (:14-4 )جدول

 يليتحص

 Fآماره  پژوهش يرهايمتغ
مقدار 

 يمعنادار

 0.816 0.203 يدرون يهماهنگ

 0.887 0.119 بهبود خدمات

 0.427 0.855 نهيکاهش هز

 0.095 2.380 کيستم اطالعات لجستيس

 0.537 0.623 عملکرد

 

ان براساس يدگاه پاسخگوين ديانگياختالف م يمقدار معنادار

است.  05/0بزرگتر از  يموارد مقدار يدر تمام يليمدرک تحص

 يدگاه مشابهيمتفاوت د يلين افراد با مدرک تحصيبنابرا

توان ي% م95نان يق دارند. با اطميتحق يرهاينه متغيدر زم

 ست. يافراد ن يلير مدرک تحصين عوامل تحت تاثيگفت ا

 يکاران براساس سابقهيدگاه پاسخگوياختالف د -4-8-5

به  يکاراضر از نظر بازه سابقهحدهندگان در مطالعه پاسخ

انس يارل وياند. با استفاده از تحلم شدهيچهار دسته تقس

دگاه آنها يافراد در د يکارا سابقهيشود آيمشخص م

ز يانس نيل واريق موثر است. تحليتحق يرهايرامون متغيپ

ن يا يان آماريشده است. ب ي% بررس95نان يدر سطح اطم

 ر است:يآزمون به صورت ز

H0 : µ1 = µ2 = µ3 = µ4  

H1 : µi ≠ µj 

(4-3) 

 

 

 يکارسابقه يانس برايل واريج آزمون تحلينتا (:15-4 )جدول

 Fآماره  پژوهش يرهايمتغ
مقدار 

 يمعنادار

 0.790 0.349 يدرون يهماهنگ

 0.942 0.130 بهبود خدمات

 0.315 1.188 نهيکاهش هز

 0.788 0.351 کيستم اطالعات لجستيس

 0.916 0.171 عملکرد
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افراد در رابطه با  يکار% اختالف سابقه5نان يدر سطح اطم

در  يشده است. مقدار معنادار يپژوهش بررس يرهايمتغ

رد  يبرا يليسطح خطا بوده و لذا دل يموارد باال يتمام

متفاوت  يکارن افراد با سابقهيست. بنابرايفرض صفر ن

ق دارند. با يتحق يرهاينه متغيدر زم يدگاه مشابهيد

 يکارر سابقهين عوامل تحت تاثيتوان گفت اي% م95نان ياطم

 ست.يافراد ن
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 فصل پنجم

 شنهاداتيو پ يريگجهينت
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 مقدمه 

بر  يدرون سازمان ينقش هماهنگ يبا هدف بررس قيتحق نيا

( با ييايو در ينه و بهبود خدمات بندريعملکرد )کاهش هز

ک مورد مطالعه بندر امام يستم اطالعات لجستيلحاظ نقش س

اطالعات و  يگردآورپس از  .)ره( انجام شده است ينيخم

فصل به  نياطالعات در فصول قبل، در ا ليو تحل هيتجز

 پژوهش حاضر پرداخته شده است. يها افتهياز  يريگ جهينت

شود تا  يان مين پژوهش بيا يهاياستکتها و ين محدوديهمچن

 ج بدست آورد.ير نتايدر رابطه با تفس يبهتر کبتوان در

و  ياربردک يشنهادهايبدست آمده، پ جيبا توجه به نتا

 يبرابه پژوهشگران  ييهاهيتوص زين انيدر پاو  ياتيعمل

  ان شده است.يب يانجام مطالعات آت

 قيتحق خالصه 5-1

درون  ينقش هماهنگ يق بررسين تحقيهدف از انجام ا

و  ينه و بهبود خدمات بندريبر عملکرد )کاهش هز يسازمان

ک مورد مطالعه يستم اطالعات لجستي( با لحاظ نقش سييايدر

 سواالت يبررس يبراباشد.  ي)ره( م ينيبندر امام خم

 اتيادب يبررس به حاضر قيتحق اتيکل انيب از بعد ق،يتحق

درون  يرامون عوامل مرتبط با هماهنگيپ موضوع

بر  ه شد.پرداختک يستم اطالعات لجستي،عملکرد و سيسازمان

شده  نيتدو ريپژوهش به شرح ز اتيفرض قياساس اهداف تحق

 اند:

 ( ييايو در يبر عملکرد )بندر يدرون سازمان يهماهنگ

 دارد.  يدار يمثبت و معن ري)ره( تاث ينيبندر امام خم

 درون  يبر رابطه هماهنگ کيلجست تيرياطالعات مد ستميس

مثبت و  ري)ره( تاث ينيو عملکرد بندر امام خم يسازمان

 دارد. يدار يمعن

ارشناسان بندر کران و يه مديلک قيتحق نيا يجامعه آمار

ان ين ميباشند که از اينفر م 703به تعداد  ينيامام خم

پژوهش  نيدر انفر انتخاب شده است.  250به حجم  يانمونه

از ابزار پرسشنامه  ازيمورد ن يهاداده يآورگرد يبرا

 نيا در استفاده مورد پرسشنامه .است دهياستفاده گرد

 بائه مطالعه يمبنا بر ساخته محقق پرسشنامه ق،يتحق

باشد که پس از يم سوال 20 و بعد چهار شامل که است( 2016)

قرار داده  يار نمونه آماريدر اخت ييو روا ييايد پاييتا

ک يتکنبدست آمده از  يهاداده ليوتحلهيتجز يبراشد. 

و  EXCEL ،SPSS ينرم افزارهاو  يمعاالت ساختار يابيمدل

LISREL .استفاده شده است 



  

78 

 

 ج و بحثينتا -5-2

نقش  يبررس هدف با قيتحق نياان شد يهمانگونه که ب

و بهبود  نهيبر عملکرد )کاهش هز يدرون سازمان يهماهنگ

اطالعات  ستمي( با لحاظ نقش سييايو در يخدمات بندر

)ره( صورت گرفته  ينيمورد مطالعه بندر امام خم کيلجست

هر دو دسته  يتواند داراين پژوهش ميا يهاافتهي. است

بندر امام  رانيباشد که به مد يو کابرد يعلم يکاربردها

نه يکاهش هز يمناسب برا يه استراتژيامکان ته )ره( ينيخم

 دهد.  يرا م ييايو در يو بهبود خدمات بندر

ستم يبر س يدرون يهماهنگه اول نشان داد يآزمون فرض

ن ييدر تب .دارد يداريمعن و مثبت ريتاثک ياطالعات لجست

است که  ينديفرا يهماهنگد عنوان کرد که يافته باين يا

کسب هدف  يک کل برايل دهنده يتشک يآن همه بخشها يط

از  يبا مجموعه ا ي.هماهنگ شوند يب ميمشترک ترک

 يابد که براي يتحقق م يو رفتار يساختار يسازوکارها

و  روند يگر به کار ميکديسازمان با  يمرتب ساختن اجزا

 يدر واقع هماهنگ کنند. يل ميرا تهس ياهداف سازمانز ين

 يند همسو نمودن همه قسمتهايعبارت است از فرا يدرون

تها و يف ، فعاليمات، وظايکه تصم يسازمان به گونه ا

ل آمدن به اهداف از ينا يتخصص همه کارکنان و گروهها برا

ب و همسو يت ممکن ترکين شده در حداکثر مطلوبييقبل تع

ج گزارش شده توسط يافته با نتاين يا (.2002، ي)تسا گردد

رابطه ( 2007چن ) بعنوان مثال .ر محققان مطابقت دارديسا

ک يستم اطالعات لجستيو س يدرون ين هماهنگيرا ب يمثبت

ز گزارش کردند که ين (2015) همکاران و گزارش کردند. تسنگ

ستم يبا س يداريم و معنيرابطه مستق يدرون يهماهنگ

 دارد.  ييايحمل و نقل در يک در شرکتهاياطالعات لجست

 کياطالعات لجست ستميسانگر آن است که يه دوم بيآزمون فرض

 کنندهليبر عملکرد نقش تعد يدرون يهماهنگ ريدر تاث

 در د اذعان داشت که سازمانهاين رابطه بايدر ا .دارد

 يبرقرار جز يا چاره خود کياستراتژ اهداف به دنيرس جهت

 مختلف يهادپارتمان و ها بخش انيم کياستراتژ ييهمسو کي

 مفهوم که نجاستيا و ندارند کياستراتژ منبع کي عنوان به

 با سازمان يواحدها اگر. کند يم دايپ يمعن يدرون ييهمسو

 کنند يم حرکت جهت کي در کدام هر نباشند، هماهنگ گريکدي

 يضرور نيبنابرا. بود خواهد محال يامر ياستراتژ تحقق و

 را خود يها برنامه و اهداف سازمان يواحدها يتمام است

. کنند دنبال را يمشابه اهداف که کنند ميتنظ يطور

 در سازمان يواحدها ييهمراستا يمعنا به يدرون ييهمسو

 نيا ها اقدام نيا مجموعه. است شرکت ياستراتژ يراستا
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 ميت و افراد تمام که کند يم جاديا شرکت در را نانياطم

 بوده مطلع شرکت ياستراتژ از رندهيگ ميتصم و يياجرا يها

 يم يزير طرح آن يراستا در شانيها برنامه و ها تيفعال و

ج يافته با نتاين يا (.2016 اران،کهم و ساردانا) کنند

ن يدر اد. ر محققان مطابقت داريگزارش شده توسط سا

 عملکرد بر يدرون يهماهنگ ريتاث يبررس با بائه ،رابطه

 يدرون يکه هماهنگ افتيدر يجنوب کره يرانيکشت يشرکتها

 يداريمعن و مثبت ريتاث يرانيکشت يشرکتها عملکرد بر

رابطه ز ين( 1393و همکاران ) يهراتب، ين ترتيدارد. به هم

و عملکرد را گزارش کردند.  يدرون ين هماهنگيب يداريمعن

( 1395و همکاران ) ي( و ابوعل2012مثال سانگ و همکاران )

فوق انرا گزارش  جيبه نتا يابيخود ضمن دست قاتيدر تحق

  کردند.

ستم اطالعات ياساسا س د توجه داشت کهيگر بايد ياز سو

 يو منسجم ساز يند گردآوريفرا يسازنهيک با هدف بهيلجست

 ين اطالعاتيرد تا از چنيگياطالعات مورد استفاده قرار م

 توان شيبهبود عملکرد شرکت استفاده شود. افزا يبرا

 عوامل يساز هماهنگ در بندر کي ييتوانا به بنادر يرقابت

 از. دارد يبستگ نيتام رهيزنج ياجزا همه نترلک و يطيمح

 لک از گذار اثر عضو کي عنوان به بندر نقش ريتفس نرويا

 به بنادر لذا. رسد يم نظر به ريپذ باور نيتام رهيزنج

 و نقل و حمل ،يکيلجست يها سازمان از يا مجموعه عنوان

 مصرف به ارزش خلق آنها در هک هستند يمختلف ياپراتورها

 يم محسوب آن ياصل فيوظا و ها رسالت از يکي يينها نندهک

  (.1395 همکاران، و يابوعل) شود

 پژوهش يهاتيمحدود -5-3

ه ک وجود دارد ييتهايمحدود يعلم يهمواره در پژوهشها

ن است کمم ينترل محقق بوده و حتکاز آنها خارج از  يبرخ

ار خود را نشان دهند. هر چند در مطالعه ک يدر ابتدا

مناسب،  يروش پژوهش کيشده است با استفاده از  يحاضر سع

ن پژوهش ينحال ايق به حداقل برسد، با ايتحق يتهايمحدود

 تياز محدود يعار يگريد يز به مانند هر پژوهش علمين

 شود: يتها پرداخته مين محدودين بخش به ايکه در ا نبوده

از به ين ق،ين هر چه بهتر موضوع تحقييتب يالف( برا

مورد  يهااز شاخص يباشد تعداد يم ييشاخصها يمعرف

نه پژوهش يشيات و پيق، بر اساس ادبين تحقياستفاده در ا

شه در مطالعات انجام شده در خارج از کشور يکه عموماا ر

ن مطالعات يساختن ا يدارند استخراج شده است و مشکالت بوم

ن مطالعه به همراه يرا ا يهائتيها و محدوديقاعدتاا کاست

 داشته است.
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که  يين مطالعه بنا بر ضرورت استنتاج اهداف نهايب( در ا

رها مورد يمتغ از يق بوده است تعداد محدوديمد نظر تحق

ج ينتا يم دهندگيتعم ن امر،ياند که اقرار گرفته يبررس

 سازد.يرا محدود م

گرد  يج( استفاده از ابزار پرسشنامه به عنوان ابزار اصل

 ياسخگوئموجود مانند پ يها به علت مشکالت عمومداده يآور

ج را يتواند دقت نتاين دست مياز ا يمغرضانه و خطاهائ

 کاهش دهد.

با ( ينين )بندر امام خميک سازمان معين مطالعه در يد( ا

ط مخصوص به خود انجام شده است؛ لذا در يمختصات و شرا

اط را يد جانب احتير بنادر بايآن به سا يهام دادهيتعم

 ت نمود.يرعا

 قيتحقشنهادات يپ -5-4

 يکاربرد يشنهادهايپ -5-4-1

شودبا توجه به  يه ميتوص ينيبندر امام خم رانيبه مد -1

هماهنگ ت يفعال يبه معن يدرون سازمان ينکه هماهنگيا

ستم يس يريمختلف است لذا با بگارگ يواحدها و دپارتمانها

ک و هماهنگ نمودن تمام واحدها باعث بهبود ياطالعات لجست

نه ها يجه کاهش هزيدر نت ن ويره تاميزنج يتهايفعال

ت ارشد سازمان يريشود مديشنهاد مين راستا پيدر اگردند. 

نسبت به  (MIS) يتيريستم اطالعات مديس يسازادهيبا پ

ن حال يدر عد. ين واحدها اقدام نمايب يش هماهنگيافزا

ران ارشد سازمان بر يمد ياز سو يشتريالزم است نظارت ب

 يهايرد و عدم هماهنگيمختلف صورت گ ياقدامات واحدها

برطرف کردن  يالزم برا يشده و راهکارها ييشناسا ياحتمال

 رد.يآن در دستور کار قرار گ

شود اگر  يه مي)ره( توصينيامام خمران بندر يبه مد -2

 يت رقابتيسته جهت کسب مزيشا يواقعا بدنبال راهکار

اقدام  يدرون سازمان يهستند بدون درنگ نسبت به هماهنگ

ن اقدام به موقع،که باعث بهبود عملکرد يو با ا نموده و

سازمان را  يگردد موجبات باال بردن توان رقابت يسازمان م

 يشود که سرپرستان واحدهايه ميتوص نيهمچن ورند.آفراهم 

گر يکديبا  يجلسات مشترک يامختلف به صورت منظم و دوره

مختلف بندر  ين واحدهايب يند تا هماهنگيبرگزار نما

 يبرا ييهاشود پاداشيشنهاد مين حال پيابد. در عيش يافزا

به اهداف  يابيدست يدر راستا يکه عملکرد بهتر يسرپرستان

ن راهکار ير نظر گرفته شود؛ چرا که با اسازمان دارند د

شتر يب يبهبود هماهنگ يزه کارکنان و سرپرستان برايانگ

 خواهد شد. 
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 نآشود از  يه مي)ره( توصينيران بندر امام خميبه مد -3

اهداف  يجوابگو يسنت يوه هايگر شيکه در عصر حاضر د ييجا

دگاه خود و ينبوده حتما در د يدر بازار رقابت يسازمان

ستم اطالعات يس د نظر کرده و ازيتجد يانيران مير مديسا

اطالعات جهت ثبت و گزارش  يبر فناور يک که مبتنيلجست

است حتما  يل و عرضه اطالعاتي، تحليها جهت جمع آورداده

ش ياستفاده کامل نموده و بدون اتالف وقت باعث افزا

شود که يه مين حال توصيدر ع عملکرد سازمان گردند.

ره يمختلف زنج يهابر مولفه يشتريارشد نظارت بت يريمد

ها، نقاط ضعف و گلوگاه يين داشته و با شناسايتام

 رند. يش بگيبرطرف کردن مشکالت در پ يبرا ييهابرنامه

  يپژوهش يشنهادهايپ-5-4-2

 ينقش هماهنگ يشود پژوهش فوق که بررس يشنهاد ميپ 

اطالعات ستم يبر عملکرد با لحاظ نقش س يدرون سازمان

ز مورد مطالعه يگر نيباشد در چند سازمان د يم کيلجست

ن يج ايقات با نتايج حاصل از ان تحقيرد و نتايقرار گ

ن مقوله حاصل ياز ا يسه گردد تا درک بهتريق مقايتحق

 شود. 

 با استفاده از  يآتشود در مطالعات يشنهاد ميپ

ند يا( و فرAHP) يل سلسله مراتبيند تحليچون فرا ييروشها

رها يک از متغيهر  يت بندينسبت به اولو (ANP)ل شبکه يتحل

 اقدام گردد. 

 ر يبا اتخاذ سا يقات اتيشود در تحق يشنهاد ميپ

ر پرسشنامه استفاده شده تا يغ يق از ابزاريتحق يروشها

ان به پرسشنامه کاسته يپاسخگو يو سهو يعمد ياز خطاها

 ا از پرسشنامه خبره استفاده گردد.يشود و 
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 يفارس بعامنفهرست  

. 1391. يبرکا يمحمد عل ،ياصغر آقائ ؛الديم ،يآقائ-1

ت ک: گروه شري()مطالعه مورداري)س کمتحر کيلجست تيريمد

. 36 ، شمارهنيتام رهيزنج تيريسلولز(. مد وايت يها

 . 41-30صفحات 

. 1395عباسپور.  يمجتب ،ييدامون رزمجو ؛سحر ،يابوعل-2

بر نقش بنادر.  يکشور با نگاه کيلجست گاهيجا ليتحل

  ييايدر عيصنا شيهما نيهجدهم

)مورد  يانورديبر عملکرد سازمان بنادر و در يابيبازار-3

 نيکنفرانس ب نيمطالعه: بنادر استان خوزستان(، اول

  النيدر کسب و کار، گ يو نوآور تيريمد ،يحسابدار يالملل

و افخم  ي؛ محمد پناهيثم علمداري, الهام؛ ميپناه-4

 يمتعال يسازمانها يرابطه شاخصها ي، بررس۱۳۹۳، يديجمش

ترز و واترمن با عملکرد سازمان )مطالعه ياز نظر پ

 يني، بندر امام خميژه اقتصادي: منطقه ويمورد

تهران، ت، يريو مد يحسابدار ين کنفرانس مليسوم ،(()ره

 ش،ينارک يموسسه اطالع رسان

. 1394. يباورصاد، بهروز امرائ زيپرو، صادق؛ يديجمش-5

 رانيبندر بر عملکرد بنادر ا يساز ياثر خصوص يبررس

زارت علوم، و - ي)مورد مطالعه: بندر بوشهر(. دولت

م دانشکده علو -فارس  جيدانشگاه خل - يو فناور قات،يتحق

 ييايدر

در  قيبر روش تحق ي. مقدمه ا1395ضا. ا، محمدريحافظ ن-6

 يکتب علوم انسان ني. سازمان مطالعه و تدويعلوم انسان

 دانشگاهها )سمت( 

 جادي. ا1394نژاد.  يديتوح هيمرض غييحي گانه،يحساس -7

 دگاهياز د يتکشر تيمکفرد و سازمان: حا نيب يهماهنگ

 71-57، صفحات 82 ياپي، پ7، شماره . حسابدار ياخالق هنجار

 يزي. برنامه ر1395. ييبابا يعل ؛مطلق، روح هللا يديحم-8

ر آن بر يزان تاثيخچه، مفروضات و مي، تارکياستراتژ

، 1شماره  .ينامه علم و فناور استي. سيرد سازمانکعمل

 .44-31 صفحات

. هيمهد ديام ،يمحمد اعراب ديس زهره؛ شاهرخ، يدهدشت-9

ارتباطات و تعارض  انيم يراهبرد يهماهنگ ي. الگو1393

 يرويمنابع در ن تيريرد. مدکو رابطه آن با عمل يسازمان

 .78-49. 5 يانتظام
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. 1394. سولماز يالهام؛ رضايا عليپو؛ برزيا فريم نيرح-10

رد سازمان کدانش بر عمل کنوآورانه و اشترا ير رهبريتاث

 يت هاک)مورد مطالعه: شر کياستراتژ يبه واسطه هماهنگ

ت يريمد يپژوهش ها. ر(ير مجموعه توانيتابعه و ز

  .139تا صفحه  117; صفحه  59 , شماره 21 دوره؛ يراهبرد

و  يي، شناسا۱۳۹۴، ي, دامون و افسانه گنجييرزمجو-11

 ينيعملکردبندرامام خم يابيارز يشاخصها يبررس

ش، انجمن يره کي، جزييايع دريش صناين همايهفدهم ،()ره

 ران،يا ييايدر يمهندس

 ،يهيابوالحسن فق ،يبر احمدکا يعل ديس؛ يمجتب ،يعيرف-12

 يسازمان ها لي. مطالعه و تحل1394. انيريقد يعباسعل

سازمان ها.  نيا يو هماهنگ يرهبر يارهاکنوآور و ساز و 

 .32-15 صفحات .25 ، شمارهيصنعت ينولوژکتوسعه ت

حمل و نقل  ي. بررس1395. ييايدر اميپ ؛وايش ،يشاکر-13

 نياز بندر خرمشهر به بندر عباس . دوم نريکانت يچند وجه

 محور ايدر داريتوسعه پا يمل شيهما

 ي(، عوامل مؤثر بر ارتقا1387فرجه اله ،)رهنورد،-14

 ت،يريپژوهشنامه مد ران،يا يبخش دولت يعملکرد سازمان ها

 79(،ص 31 ياپي)پ4 يسال هشتم، شماره 

 بهبود ،۱۳۹۴ ،يبهرام هما و محمدرضا, اين طائف-15

 يها ياستراتژ و تيريمد يحسابدار قيطر از تيريمد عملکرد

 يحسابرس ،يحسابدار يالملل نيب شيهما نياول کار، و کسب

 اصفهان اقتصاد، و تيريمد

. آزمون مدل 1395. ينياحمد محمد حس اوش؛يس طالع پسند،

رد کت دانش با عمليريند مديو فرا يفرهنگ سازمان يساختار

 اتي. زبان و ادبيسازمان ينوآور يانجي: نقش ميسازمان

 .112-101 ، صفحات9شماره .يفارس

. 1393ترا. يمحله م کريم يليرضا, اسماعي، عليظاهر-16

الزامات  يا در اجرايعملکرد شش بندر منتخب دن يابيارز

قات ي. تحقيت آب توازن کشتيريون کنترل و مديکنوانس

 59تا صفحه  39; از صفحه  23 شماره,  7 آزاد؛ دوره يحقوق

. 

 ي. مدل هماهنگ1394زاده.  ناليحامد ز؛ ميرح ،يعابد-17

 يرد مالکو چرخه عمر سازمان با عمل يمال ياستراتژ

شده در بورس اوراق بهادار  رفتهيپذ يديتول يتهاکشر

 .116-85. 2 ، شمارهيحسابدار يها شرفتيتهران. پ

 بهروز و يوسفي ونيهما ابوالفضل؛, ييعبدالرضا-18

 يبندر خدمات تيفيک بر موثر عوامل يبررس ،۱۳۹۵ ،ييامرا

 عملکرد، تياهم سيماتر از استفاده با بوشهر بندر در
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 يمهندس انجمن ش،يک رهيجز ،ييايدر عيصنا شيهما نيهجدهم

 رانيا ييايدر

طهمورث  ؛ديجمش ،ياريشهر انيعدالت ؛يمصطف ،يملک-19

بنادر  يبرا کيشبکه لجست نيمناسبتر نشي. گز1391. ،يسهراب

بر توسعه مناطق  ي( با نگرشي)بندر انزل يانورديودر

رساله . کي، بندر خشک و پارک لجست کيلجست تيفعال

 - يواحد تهران مرکز يدانشگاه آزاد اسالمارشد،  يکارشناس

  تيريدانشکده مد

. 1395زاده.  يد فرخي، حميمحمد مقدس؛ ديزاده، فرش يفرخ

 يعوامل مرتبط با سازه هماهنگ يو رتبه بند ييشناسا

س )مطالعه يتاپ س کينکن با استفاده از تيره تاميزنج

 شهيوابسته به وزارت دفاع(. اند يديت تولکشر کي: يمورد

 .47-33آماد . 

اثر عوامل درون  يبررس .1391دن.يا يشاهي،صفر،عليفضل-20

ت يريرد سازمان با در نظر گرفتن نقش مدکبر عمل يسازمان

 يت منابع انسانيريمد ي.دو فصلنامه پژوهش هادانش

 99تا  73.ص2ن)ع(.سال چهارم شماره يدانشگاه جامع امام حس

 دايو و ايسپهر ن ايرو ؛ياحمد يمجتب ؛يکرمانشاه, عل-21

 کياستراتژ يزيبرنامه ر ييهمسو ري، تاث۱۳۹۴رسول زاده، 

در شرکت  ياطالعات بر عملکرد سازمان يکسب و کار و فناور

 يپژوهش ها يالملل نيکوچک و متوسط، کنفرانس ب يها

 و مخابرات وترياطالعات، کامپ يدر فناور يکاربرد

محمدحسن  ،يديرش رضايعل ،يتباربائ يمحمدعل يمهد-22

 يزيموفق برنامه ر ي. عوامل موثر بر اجرا1392.  يچراغعل

:  يمطالعه مورد -يسندگي( در صنعت رERP) يمنابع سازمان

 . 22-15. 2 ينساج يستان مازندران. علوم و فناورا

و  يي، شناسا۱۳۹۴زاده،  گيب وسفيمحمدنژاد, معصومه و -23

بر عملکرد  ياطالعات يستمهاياستقرار س ريتاث يبند تيالو

استان  ينفت يپخش فرآورده ها يدر شرکت مل نيتام رهيزنج

 يپژوهشها يالملل نيکنفرانس ب نيسوم ،يشرق جانياذربا

 يو حسابدار تيريدر مد يکاربرد

رابطه  يي، شناسا۱۳۹۵ ان،يمرادپور, کمال و فرهاد پرن-24

با مطالعه  داريو توسعه پا ريفراگ تيفيک تيريمد نيب

 يکنفرانس جهان نيسوم ،ينيدر بندر امام خم يمورد

در آغاز هزاره  يو علوم انسان ياقتصاد حسابدار ت،يريمد

 يکاربرد يمشترک دانشگاه علم يبا همکار راز،يسوم، ش

 شوشتر نيآذ
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. 1394. يفاطمه مدن ده،يکاي خسرويک محمود؛ ،يمراد-25

 يدوسوتوان ياتيرد: نقش حکدوسوتوان و عمل يفرهنگ سازمان

 .1266-1245. 38 يفرهنگ سازمان تيري. مديسازمان

. رابطه 1391مجد.  يموسو دمحمديس ؛اصغر ،يکمشب-26

 ياستراتژ ،يتجار يها ياستراتژ نيب کياستراتژ يهماهنگ

فرهنگ  تيري. مديو ساختار سازمان يمنابع انسان يها

تا  98( ; صفحه 17 ياپي)پ 3 , شماره 6 دوره .يسازمان

  .135صفحه 

 ،يو فروغ صابرجهرم ارهي, عباس؛ جعفر سيمختار يهرات-27

عوامل موثر بر عملکرد بندر  يو رتبه بند يي، شناسا۱۳۹۳

اطالعات و ارتباطات،  يدر حوزه فناور ييرجا ديشه

 يبندرعباس، انجمن مهندس ،ييايدر عيصنا شيهما نيشانزدهم

  رانيا ييايدر

ک در يت استراتژيري، نقش مد۱۳۹۳، ي, مرتضياقوتي-28

انه علوم يسال يش ملين همايسوم کارکنان، يت و نواوريخالق

ران يمد يو حرفه ا ين، گرگان، انجمن علميت نويريمد

آباد  يواحد عل يوحسابداران گلستان، دانشگاه آزاد اسالم

 کتول

 يسازمان ين مدل چابکييو تب ي.طراح1394؛يمحمد ثابت-29

؛دانشگاه يران. رساله دکترايا ييايصنعت حمل و نقل در

 .يت حسابداريري،دانشکده مديد بهشتيشه
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  يتعال بسمه

 پرسشنامه

 
بر  يدرون سازمان ينقش هماهنگ يبررسبا هدف  پژوهش نيا

( با ييايو در يو بهبود خدمات بندر نهيعملکرد )کاهش هز

 ينيبندر امام خم در کياطالعات لجست ستميلحاظ نقش س

 نيا شما، مساعدت و يهمکار با است ديام. انجام شده است

 قبول با شود يم تقاضا شما از لذا. گردد حاصل مهم امر

 الزم. ديبده جواب سؤاالت به صادقانه خود وقت صرف و زحمت

 قيتحق اهداف جهت در فقط پرسشنامه اطالعات که است ذکر به

 از قبالا . ستين نام ذکر به يازين و شد خواهد استفاده

       .مينما يم تشکر شما مانهيصم يهمکار

                                                            

 :يفرد مشخصات 

 زن   مرد    :تيجنس

      سال 20تا  16    سال 15تا  10    سال 10ر يز: سابقه

 سال 20ش از يب

 50   سال 49 تا 40  سال 39 تا 30    سال 29تا  18: سن

  باال به سال

       يکارشناس   و کمتر  يکاردان الت:يزان تحصيم

  يليالت تکميتحص

 دييفرما انيب مناسب نهيگز انتخاب با است خواهشمند

 .دارد مصداق شما سازمان در اندازه چه تا ريز موارد

 

 ها هيگو

خ
ي
ل
ي
 

ز
ي

د
ا

 
ز
ي

د
ا

ط 
س
و
ت
م

 

م
ک

 

خ
ي
ل
ي
 

م
ک

 

اطالعات  ين بندر از فناوريدر ا .1

 يواحدها استفاده من يب يهماهنگ يبرا

 شود

     

مختلف به  ين دپارتمانهايب يهماهنگ .2

 کند يع انجام امور کمک ميتسر

     

ک برنامه ي يواحدها در راستا يتمام .3

 کنند يت ميمشخص فعال

     

ران ارشد، يمد يتهايفعال يبخش اصل .4

مختلف بندر  ين واحدهايب يجاد هماهنگيا

 است

     

     با  يبندر ، خدماتيجاد هماهنگيبا ا .5
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 شود يل داده ميتحو يشتريسرعت ب

ت خدمات يفيان گذشته، کيدر سال .6

 افته استيارائه شده بهبود 

     

منجر به  يدهش سرعت خدماتيافزا .7

 شود يان ميت مشتريش رضايافزا

     

توان يق بهبود خدمات مياز طر .8

ن بندر را بهبود يت کاال در ايترانز

 ديبخش

     

بر  ياديبندر تمرکز ز ت ارشديريمد .9

 ها داردل به موقع محمولهيتحو

     

توان يق بهبود خدمات مياز طر .10

 جذب کرد يشتريان بيمشتر

     

 يبرا ييهات ارشد بندر برنامهيريمد .11

در نظر  ياتيعمل يها نهيهز کردن کم

 گرفته است

     

توان يم ياتيعمل يها نهيبا کاهش هز .12

 عرضه کرد ين ترييمت پايخدمات را با ق

     

در کسب  يها نقش مهمنهيکاهش هز .13

 بندر دارد يت رقابتيمز

     

 ياديز يفات حجميبندر امام تخف .14

 ان در نظر گرفته استيمشتر يبرا

     

از اهداف  يکارگر يهانهيکاهش هز .15

 ک بندر امام استياستراتژ

     

ک باعث بهبود يستم اطالعات لجستيس .16

 شود يمختلف م ين واحدهايب يهماهنگ

     

ک منجر به يستم اطالعات لجستيس .17

 بندر خواهد شد يخدمات يتهايع فعاليتسر

     

ستم اطالعات يبا استفاده از س .18

 يريتوان از بروز اختالالت جلوگيک ميلجست

 نمود

     

ستم اطالعات يس ينه راه اندازيهز .19

بندر،  يق افزاش سودآوريک از طريلجست

 شود يجبران م

     

ک يستم اطالعات لجستيس يريبکارگ .20

 يت رقابتيکسب مز يبرا يراهکار مناسب

 است.

     

 

 

 سواالت ابعاد
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 يهماهنگ

 يدرون

1-5 

 10-6 بهبود خدمات

 15-11 نهيکاهش هز

 ستميس

اطالعات 

 کيلجست

16-20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Abstract 
The present study was carried out to investigate the impact of internal alignment on 

performance (cost reduction and improvement of port and shipping services) of 

Imam Khomeini port with mediating role of logistic information system. This is an 

applied research conducted as a descriptive-survey. Statistical population includes 

all managers and experts of Imam Khomeini port (N=703) out of whom a sample of 

250 individuals was selected using Cochran’s formula. Data were collected by self-

administered questionnaire including four dimensions and 20 items set as Likert 

five-point scale. Validity of data gathering instrument was confirmed by content 

validity and its reliability was investigated via estimating Cronbach’s alpha. 

Cronbach’s alpha coefficient was estimated 0.815; suggesting that the questionnaire 

is quiet reliable. Skewness and kurtosis tests revealed that the collected data follow 

normal distribution. Hypothesis tests was conducted using structural equation 

modelling. The results of hypothesis tests indicated that internal alignment has 

positive and significant impact on logistic information system; internal alignment 

has positive and significant impact on performance; logistic information system has 

positive and significant impact on performance. Overall, the results of this research 

indicated that internal alignment affects performance through mediating role of 

logistic information system. Finally, based on the results, some academic and 

practical recommendations are proposed. 

Keywords: internal alignment, performance, logistic information system, Imam 

Khomeini port 
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