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چکیده

امروزه سازمانهاي تجاري به يكي از متنوعترين و پيچيدهترين نظامها تبديل شدهاند .شناخت علمي اين پديده به تجزيه و تحليل ابعاد متفاوت ساختاري آن

نياز دارد .افزايش روزافزون تجارت جهاني منجر به تغيير نسل بنادر و تحول بنيادين در چرخه لجستيک ،حمل و نقل ،واردات و صادرات کاال و همچنين انقالب در
صنايع دريايي از جمله ساخت بنادر جديد شده است .هدف اين تحقيق ،بررسي تاثير ساختار سازماني بر ميزان صادرات و واردات در اداره کل بنادر و دريانوردي
استان گيالن (شهرستان بندرانزلي) ميباشد .روش تحقيق از نوع توصيفي و همبستگي است .روش گردآوري دادهها ميداني و ابزار گردآوري دادهها پرسشنامه
است .جامعه آماري تحقيق حاضر ،مشتريان ( شامل صادرکنندگان و واردکنندگان) اداره کل بنادر و دريانوردي استان گيالن (شهرستان بندر انزلي) ميباشد .با در
نظر گرفتن تعداد جامعه آماري و با استفاده از جدول مورگان ،حجم نمونه  984نفر تعيين شد که تعداد  424پرسشنامه با استفاده از روش نمونهبرداري غيراحتمالي
در اختيار مشتريان قرار گرفت .در نهايت تعداد  944پرسشنامه از مشتريان جمعآوري ،و اطالعات گردآوريشده تجزيه تحليل شد .نتايج تحقيق نشان داد هرچه
ساختار سازماني به سمت ارگانيكي تمايل داشته باشد ميزان صادرات و واردات افزايش مييابد.
واژههای کلیدی :ساختار سازماني ،رسميت ،پيچيدگي ،تمرکز ،صادرات و واردات ،اداره کل بنادر و دريانوردي استان گيالن.
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 -1مقدمه
در شرايط کنوني اقتصاد ايران ،توسعه صادرات و واردات از مهمترين
مسائل اقتصادي و سياسي محسوب ميشود .شناخت عوامل موثر بر توسعه
صادرات و واردات ،از مسائل مهم و ضروري ميباشد .زيرا توسعه صادرات و
واردات نه تنها از منظر ارزآوري ،بلكه از نظر ايجاد اشتغال نيز از اولويت
ويژهاي برخوردار است (محنتفر و خاکپور .)1984 ،موانع تجاري و
سياستهاي ضدصادراتي ،رشد صادرات را به پايينتر از وضعيت بالقوه آن
کاهش خواهد داد .نظارت و کنترل واردات گرچه بهمنظور حمايت از
ترازپرداختها انجام ميشود اما ميتواند باعث کاهش کارايي شود .هرچند
آزادسازي تجاري به لحاظ نظري باعث افزايش رشد واردات و صادرات

سازماني ميداند چرا که در چارت سازماني مجموعه کاملي از فعاليتهاي
اساسي و فرايند فعاليتهاي يک سازمان به صورت ظاهري قابل رؤيت
است .سه مولفه اصلي براي ساختار سازماني مطرح شد و در پرسشنامة
ارزيابي از پاسخگويان سؤال شد .اين مولفهها عبارتند از )1( :پيچيدگي ،که
درجهاي از تخصصي کردن افراد بر حسب تخصص شغلي آنها در داخل
سازمان را نشان ميدهد ( )2( ،)Fry, 2004رسميت ،که بيانگر ميزان
استانداردشدن مشاغل درون سازمان ميباشد ( )Fredricksons, 2006و
( )9تمرکز ،که درجه انعطافپذيري در تصميمگيري و ارزيابي فعاليتها به
صورت متمرکز را نشان ميدهد ( .)Fredricksons, 2006مدل مفهومي
تحقيق در شكل ( )1نشان داده شده است.

ميشود اما تاثير آن بر تراز تجاري و ترازپرداختها مبهم ميباشد و بيشتر
به اثرات نسبي رشد صادرات و واردات و همچنين به تغييرات قيمتهاي
نسبي بستگي دارد (ابريشمي و همكاران .)1941 ،بر اساس اهداف برنامه
اول و دوم توسعه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي کشور ،ايران در مسير و

ساختار سازماني
رسميت

رديف صادرکنندگان بزرگ بسياري از فرآوردههاي مهم صنعتي و راهبردي

پيچيدگي

قرار گرفته است ،با اين حال ،شرط اساسي تحقق آن ،اعمال سياستهاي

رسميت

حمايتي صادراتي و وارداتي کشور و ايجاد تغييرات اساسي در ساختارهاي
سازماني بهمنظور بهبود صادرات و واردات ميباشد (تهرانچيان.)1984 ،

 -2-1چارچوب نظری

صادرات کاال عبارت از خروج کاال از قلمرو گمرکي جمهوري اسالمي،

و واردات کاال عبارت از ورود کاال به قلمرو گمرکي جمهوري اسالمي
ميباشد (جوربنيان .)1942 ،در واقع منظور از کاالهاي وارداتي ،کاالهايي
است که براي مصرف يا فروش ،سفارش و به کشور وارد و با انجام
تشريفات گمرکي ترخيص ميشوند (افخميراد.)1942 ،
با بررسيهاي به عمل آمده ساختار سازماني يكي از مهمترين عواملي
است که ميتواند صادرات و واردات را تحت تأثير قرار دهد .ساختار
60

سازماني ،تجلي تفكر سيستمي است ( .)Ahmed, 1999ساختار يک

صنعت حمل و نقل دریایی

سازمان را ميتوان مجموعه راههايي دانست که طي آن فعاليتهاي
سازمان به وظيفههاي شناختهشده تقسيم و ميان اين وظيفهها هماهنگي
تأمين ميشود ( .)Farhang et al., 2011در واقع ساختار سازماني
حاصل فرايند سازماندهي ميباشد و عبارت است از سيستم روابطي که
بهطور غيررسمي شكل گرفته و بهطور رسمي تصويب شده باشد و حاکم بر
فعاليت افرادي است که براي کسب اهداف مشترک به هم وابستهاند
(رضاييان .)1989 ،ريچارد دفت ساختار سازماني را منعكس در چارت

صادرات و واردات

شکل ( :)1مدل مفهومی تحقیق

 -2روش تحقیق
تحقيق حاضر ،از نظر روش ،از نوع تحقيقات توصيفي و همبستگي
است که در آن ،همبستگي بين متغيرهاي وابسته و متغير مستقل بررسي و
نشان داده ميشود ،از نظر نوع نظارت و درجه کنترل ،در زمره تحقيقات
ميداني قرار دارد و از لحاظ هدف ،جزء تحقيقات کاربردي محسوب ميشود.
ابزار جمعآوري اطالعات ،پرسشنامه ميباشد .جهت اندازهگيري متغير
ساختار سازماني از پرسشنامه استاندارد ساختار سازماني رابينز استفاده شد
که داراي  11پرسش شامل  9پرسش براي مولفه پيچيدگي 4 ،پرسش
براي مولفه رسميت و  1پرسش براي مولفه تمرکز ميباشد .در تنظيم آن از
روش  4نقطهاي ليكرت استفاده شد .براي سنجش صادرات و واردات از
پرسشنـامه  19فقـرهاي محققسـاخته و از روش پنـج درجـهاي ليـكرت
(از  =1کامالً موافقم تا =4کامالً مخالفم) استفاده شد .با رعايت شاخص
استاندارد بودن پرسشنامه ،سواالت متناسب با مباني نظري و با توجه به
جزئيات هر کدام از متغيرها تعريف شد و با متخصصان امر و اساتيد
مديريت ،در رابطه با سواالت تبادل نظر و بررسي الزم صورت پذيرفت و
دست آخر ،پرسشنامه نهايي بعد از تدوين ،در اختيار پاسخگويان قرار گرفت.
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روايي پرسشها از نظر محتوا تأييد شد .جهت محاسبه ضريب پايايي از

متوسط مورد انتظار طيف کمتر است و از آنجا که ميانگين بهدست آمده با

ضريب آلفاي کرانباخ استفاده شد .با توجه به اينكه تمام ضرايب ،باالي 2/1

حد مطلوب و ايدهآل فاصله زيادي دارد بايد اين متغيرها در جامعه مورد

بود ،پايايي پرسشنامه تأييد شد .جامعه آماري تحقيق حاضر ،مشتريان

تحقيق ارتقاء داده شوند .جهت آزمون فرضيات تحقيق از روش تحليل

(صادرکنندگان و واردکنندگان) اداره کل بنادر و دريانوردي استان گيالن

رگرسيون استفاده شد.

(شهرستان بندر انزلي) ميباشند .با در نظر گرفتن تعداد جامعه آماري و با

با توجه به جدول ( )1روشن ميشود  p≤2/24است يعني مقدار سطح

استفاده از جدول مورگان ،حجم نمونه  984نفر تعيين شد که تعداد 424

معناداري بهدست آمده کمتر از  2/24ميباشد ،بنابراين ،ساختار سازماني بر

پرسشنامه با استفاده از روش نمونهبرداري غيراحتمالي در اختيار پاسخگويان

صادرات و واردات تأثير معنادار دارد .در نتيجه ،فرضيه اصلي يعني فرضيه

قرار گرفت .در نهايت تعداد  944پرسشنامه از مشتريان جمعآوري شد و

 H1تاييد ميشود .شدت تأثير ساختار سازماني بر صادرات و واردات %92/1

اطالعات گردآوريشده ،تجزيه تحليل شد.

است که با توجه به عالمت ضريب بتا جهت اين تاثير معكوس ميباشد.
همچنين ضريب تعيين بين دو متغير نيز برابر با  2/121بهدست آمد که

 -3تجزیه و تحلیل دادهها

نشان ميدهد متغير ساختار سازماني به ميزان  %12/1ميتواند متغير

 -1-3فرضیات تحقیق

با توجه به متغيرهاي تعيينشده ،فرضيههاي تحقيق به اين شرح

تعريف و ارائه شد:
 :H1ساختار سازماني بر صادرات و واردات اداره کل بنادر و دريانوردي
استان گيالن تأثير دارد.
 :H1aپيچيدگي بر صادرات و واردات اداره کل بنادر و دريانوردي استان
گيالن تأثير دارد.
 :H1bرسميت بر صادرات و واردات اداره کل بنادر و دريانوردي استان
گيالن تأثير دارد.
 :H1cتمرکز بر صادرات و واردات اداره کل بنادر و دريانوردي استان
گيالن تأثير دارد.

صادرات و واردات را پيشبيني کند.
با توجه به جدول ( )2مشاهده ميشود  p≤2/24است يعني مقدار
سطح معناداري بهدست آمده کمتر از  2/24ميباشد .بنابراين ،پيچيدگي بر
صادرات و واردات تأثير معنادار دارد .در نتيجه ،فرضيه فرعي اول يعني H1a

تاييد ميشود .شدت تأثير پيچيدگي بر صادرات و واردات  %12/1است که
با توجه به عالمت ضريب بتا جهت اين تأثير معكوس ميباشد .همچنين
ضريب تعيين بين دو متغير نيز برابر با  2/211بهدست آمد که نشان ميدهد
متغير پيچيدگي به ميزان  %1/1ميتواند متغير صادرات و واردات را
پيشبيني کند.
با توجه به جدول ( )9مشاهده ميشود  p≤2/24است يعني مقدار
سطح معناداري بهدست آمده کمتر از  2/24ميباشد .بنابراين ،رسميت بر
صادرات و واردات تأثير معنادار دارد .در نتيجه ،فرضيه فرعي دوم يعني

 -2-3بحث و بررسی

پس از تجزيه و تحليل دادهها مشخص شد امتياز متغير ساختار

سازماني از حد متوسط مورد انتظار طيف بيشتر است .بنابراين ،ساختار
سازماني در جامعه مورد تحقيق از نوع مكانيكي ميباشد که بايد به سمت
ساختار سازماني از نوع ارگانيكي سوق داده شود .ميانگين صادرات و واردات
در اداره کل بنـادر و دريانوردي استان گيالن (شهرستان بندر انزلي) از حـد

 H1bتاييد ميشود .شدت تأثير رسميت بر صادرات و واردات  %11/9است
که با توجه به عالمت ضريب بتا جهت اين تاثير معكوس ميباشد.
همچنين ضريب تعيين بين دو متغير نيز برابر با  2/291ميباشد که نشان
ميدهد متغير رسميت به ميزان  %9/1ميتواند متغير صادرات و واردات را
پيشبيني کند.

مقدار ثابت
پيچيدگي

جدول ( :)2آزمون رگرسیون رابطة پیچیدگی با صادرات و واردات
سطح معناداری
بتا
مربع ( Rضریب تعیین)
مقدار ( Rشدت رابطه)
2/222
2/294
-2/121
2/211
2/121
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جدول ( :)1آزمون رگرسیون رابطة ساختار سازمانی با صادرات و واردات
سطح معناداری
بتا
مقدار ( Rشدت رابطه) مربع ( Rضریب تعیین)
2/222
مقدار ثابت
2/222
-2/921
2/121
2/921
ساختار سازماني
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جدول ( :)3آزمون رگرسیون رابطة رسمیت با صادرات و واردات

مقدار ثابت
رسميت

مقدار ثابت
تمرکز

مقدار ( Rشدت رابطه)

مربع ( Rضریب تعیین)

بتا

2/119

2/291

-2/119

جدول ( :)4آزمون رگرسیون رابطة تمرکز با صادرات و واردات
بتا
مربع ( Rضریب تعیین)
مقدار ( Rشدت رابطه)
2/988

 -4نتیجهگیری
دادهها و يافتههاي بهدست آمده از آزمون فرضيهها نشان ميدهد
جهت تاثير ساختار سازماني بر صادرات و واردات معكوس و منفي ميباشد.
يعني اگر ساختار مكانيكيتر يا ميانگين بيشتر از  9باشد ،صادرات و واردات
کاهش مييابد و اگر ساختار ارگانيكيتر يا ميانگين کمتر از  9باشد،
صادرات و واردات افزايش مييابد ،در نتيجه فرضيه اصلي تاييد ميشود .از
آنجا که جهت تاثير پيچيدگي ،رسميت و تمرکز ،معكوس و منفي ميباشد
ميتوان گفت هرچه ميانگين ابعاد ساختار سازماني بيشتر باشد ،صادرات و
واردات کاهش مييـابد و بر عكس ،هرچه ميانگين ابعاد ساختـار سـازماني
کمتر باشد ،صادرات و واردات افزايش مييابد .بنا بر دادههاي بهدست آمده،
فرضيههاي فرعي پژوهش تاييد ميشود.
بهمنظور انجام تحقيقات تكميلي:
( )1پيشنهاد ميشود با توجه به اينكه در اين پژوهش فقط از
پرسشنامه استفاده شده است ،در پژوهش آتي براي جمعآوري اطالعات
واقعيتر و ارائه تحليل کاملتر ،از ابزار پرسشنامه باز نيز استفاده شود،
( )2در روش نمونهگيري اين تحقيق ،از روش غيراحتمالي استفاده شده
است ،پيشنهاد ميشود از روش نمونهگيري احتمالي استفاده شود تا قدرت
تعميمپذيري آن باال رود،
( )9در اين تحقيق فقط بخش دولتي بررسي شده است ،با توجه به
واگذاري بيشتر فعاليتهاي سازمان به بخش خصوصي و تفاوت ساختار
62

سازماني سازمانهاي دولتي و بخش خصوصي توصيه ميشود در
پژوهشهاي آتي ،موضوع پژوهش به صورت مقايسهاي نيز بررسي شود و

-2/988

2/141

سطح معناداری
2/222
2/222
سطح معناداری
2/222
2/222

( )4در اين تحقيق از يک طرح مقطعي استفاده شده است ،پيشنهاد
ميشود در تحقيقات آتي از يک طرح طولي نيز استفاده شود ،زيرا تحقيق
طولي ميتواند بهطور کامل ماهيت پويايي و تعاملي بسياري از متغيرها را
مشخص ،و روابط علّي آنها را تبيين کند.
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Abstract

T

oday, business organizations have become one of the most diverse and complex systems. Therefore, the scientific
knowledge of this phenomenon requires analysis of its different structural dimensions. Increasing global trade has

led to a shift in port generation and fundamental changes in the logistics cycle, transportation, import and export of
goods, as well as the revolution in the offshore industry, including the construction of new ports. The general objective
of this research is to investigate the effect of organizational structure on the amount of exports and imports at the
General Office of Ports and Marine Affairs of Guilan Province (Bandar Anzali, Iran). The research method is
descriptive and correlational. The data gathering method is a field and data collection tool is a questionnaire. The
statistical population of this study is customers (including exporters and importers) of the General Directorate of Ports
and Marine Affairs of Guilan Province (Bandar Anzali). Considering the number of statistical population and using
Morgan's table, the sample size was 384 people. A total of 425 questionnaires were used by non-inferential sampling
method available to customers. Finally, 394 questionnaires were collected from customers, and the collected data were
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analyzed. The results of the research showed that the organizational structure tends to increase the level of export and
import.

Keywords: Organizational Structure, Recognition, Complexity, Concentration, Export and Import, General
Directorate of Ports and Marine Affairs of Guilan Province.
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