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 ريزی استراتژيك  برنامهماتريس كمی (: 4ل )جدو
SWOT دار  امتیاز وزن  SO1 SO2 SO3 

S1 767920 4 76251 4 76251 4 76251 
S2 767543 2 7612 2 7612 3 76104 
S3 767574 2 76171 3 76151 2 76171 
S4 767400 1 76743 2 76745 3 76143 
S5 767351 2 7670 3 76175 3 76175 
S6 767259 3 76700 3 76700 3 76700 
S7 767223 4 76741 3 76793 2 76749 
S8 767215 3 76794 3 76794 2 76743 
W1 767443 3 76143 3 76143 3 76143 
W2 767305 2 76705 3 76112 3 76112 
W3 76732 2 76794 2 76794 3 76749 
W4 767243 3 76734 3 76734 3 76734 
W5 767291 2 76752 2 76752 3 76703 
W6 767233 2 76743 3 76701 2 76743 
W7 767224 2 76745 3 76790 3 76790 
W8 76721 3 76793 3 76793 3 76793 
O1 767431 2 76739 3 76124 3 76124 
O2 767303 3 76112 3 76112 3 76112 
O3 767374 2 76792 4 76123 2 76792 
O4 767244 3 76733 2 76754 3 76733 
O5 767299 3 7673 3 7673 3 7673 
O6 767241 3 76702 3 76702 4 76749 
O7 767103 2 76735 1 76710 1 76710 
O8 767154 4 76794 3 76743 2 76732 
T1 767473 4 76191 4 76191 3 76121 
T2 767349 3 76114 4 76154 3 76114 
T3 767399 2 76703 2 76703 1 76730 
T4 767219 2 76743 3 76795 2 76743 
T5 767145 2 76734 3 76754 2 76734 
T6 767134 1 76714 3 76750 2 76733 
T7 767103 1 76710 2 76735 3 76752 
T8 767143 2 76724 3 76743 3 76743 
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 چکیده
 تحليل ابعاد متفاوت ساختاري آن تجزيه و به. شناخت علمي اين پديده اند تبديل شدهها ترين نظامپيچيده ترين وبه يكي از متنوع تجاريهاي امروزه سازمان

ت و صادرات کاال و همچنين انقالب در ، حمل و نقل، واردادر چرخه لجستيک تحول بنيادينجهاني منجر به تغيير نسل بنادر و افزايش روزافزون تجارت  .نياز دارد
اداره کل بنادر و دريانوردي در بررسي تاثير ساختار سازماني بر ميزان صادرات و واردات  ،هدف اين تحقيقصنايع دريايي از جمله ساخت بنادر جديد شده است.  

ها پرسشنامه ها ميداني و ابزار گردآوري دادهروش تحقيق از نوع توصيفي و همبستگي است. روش گردآوري داده. باشد مي)شهرستان بندرانزلي(  استان گيالن
با در  باشد. مي انزلي( )شهرستان بندر دريانوردي استان گيالناداره کل بنادر و  (واردکنندگان و صادرکنندگان) شامل  مشتريان ،تحقيق حاضر يآمار جامعه است.

برداري غيراحتمالي پرسشنامه با استفاده از روش نمونه 424که تعداد  تعيين شدنفر  984جدول مورگان، حجم نمونه  استفاده ازنظر گرفتن تعداد جامعه آماري و با 
هرچه نتايج تحقيق نشان داد شد. تجزيه تحليل  شده گردآوريو اطالعات  ،آوريپرسشنامه از مشتريان جمع 944. در نهايت تعداد مشتريان قرار گرفت اختياردر 

 يابد.تمايل داشته باشد ميزان صادرات و واردات افزايش مي ارگانيكيساختار سازماني به سمت 

 اداره کل بنادر و دريانوردي استان گيالن. ،ساختار سازماني، رسميت، پيچيدگي، تمرکز، صادرات و واردات های کلیدی: واژه

                                                                                                                                                                                                 
 Saberkazemzadeh@Yahoo.Com، مهندسي حمل و نقل درياييدانشجوي کارشناسي ارشد . 1
 ريرکبيام يصنعت دانشگاه اريتادسا. 2



یی
دریا

ل 
و نق

ل 
حم

ت 
صنع

تأثیر ساختار سازمانی بر میزان صادرات و واردات از دیدگاه مشتریان اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیالن/ صابر کاظم زاده

60

 مقدمه -1
ترين  توسعه صادرات و واردات از مهم ،در شرايط کنوني اقتصاد ايران

بر توسعه عوامل موثر شناخت  شود. محسوب ميسياسي اقتصادي و مسائل 
توسعه صادرات و زيرا . باشد ، از مسائل مهم و ضروري ميصادرات و واردات

از اولويت نيز بلكه از نظر ايجاد اشتغال  ،ارزآوري منظرات نه تنها از وارد
(. موانع تجاري و 1984پور، فر و خاکبرخوردار است )محنت اي ويژه

بالقوه آن تر از وضعيت رشد صادرات را به پايين ،هاي ضدصادراتيسياست
از حمايت منظور  بهکاهش خواهد داد. نظارت و کنترل واردات گرچه 

هرچند . شودتواند باعث کاهش کارايي  مياما  شود انجام ميها ترازپرداخت
رشد واردات و صادرات باعث افزايش لحاظ نظري  آزادسازي تجاري به

و بيشتر  باشد ميمبهم  هاپرداختا تاثير آن بر تراز تجاري و ترازام شود مي
هاي قيمت همچنين به تغييراترات و واردات و رشد صادبه اثرات نسبي 

اساس اهداف برنامه  (. بر1941ن، نسبي بستگي دارد )ابريشمي و همكارا
و  اجتماعي و فرهنگي کشور، ايران در مسيراول و دوم توسعه اقتصادي، 

هاي مهم صنعتي و راهبردي صادرکنندگان بزرگ بسياري از فرآوردهرديف 
هاي  سياستتحقق آن، اعمال  شرط اساسي ، با اين حال،گرفته است قرار

ساختارهاي در  ات اساسيو ايجاد تغييرصادراتي و وارداتي کشور حمايتي 
 (.1984، )تهرانچيان باشد مي بهبود صادرات و وارداتمنظور  بهسازماني 

 چارچوب نظری -1-2
 ،جمهوري اسالمي يخروج کاال از قلمرو گمرک  عبارت ازصادرات کاال

ال به قلمرو گمرکي جمهوري اسالمي و واردات کاال عبارت از ورود کا
ي ي، کاالهايوارداتکاالهاي نظور از واقع م در (.1942، )جوربنيانباشد  مي

به کشور وارد و با انجام  و سفارش ،فروش که براي مصرف يا است
 (.1942راد، )افخمي شوند تشريفات گمرکي ترخيص مي

 عوامليترين  سازماني يكي از مهمساختار آمده  عملهاي به با بررسي
ساختار  ثير قرار دهد.تواند صادرات و واردات را تحت تأاست که مي

يک  ساختار (.Ahmed, 1999سازماني، تجلي تفكر سيستمي است )
هاي هايي دانست که طي آن فعاليتتوان مجموعه راهسازمان را مي

ها هماهنگي ميان اين وظيفه تقسيم وشده  شناختههاي سازمان به وظيفه
ساختار سازماني در واقع (. Farhang et al., 2011) شودمي مينأت

که  يسيستم روابطاز است  عبارت و باشد مي سازماندهي حاصل فرايند
حاکم بر  و باشدشده  طور رسمي تصويب هب طور غيررسمي شكل گرفته و هب

اند  وابسته مشترک به همراي کسب اهداف که ب استافرادي  فعاليت
در چارت منعكس اني را ريچارد دفت ساختار سازم .(1989، )رضاييان

هاي از فعاليت يمجموعه کامل يچارت سازماندر د چرا که ندا مي سازماني
صورت ظاهري قابل رؤيت ه يک سازمان بهاي  فعاليتفرايند  اساسي و

 پرسشنامة درو  شد مطرحبراي ساختار سازماني اصلي سه مولفه  ت.اس
 ( پيچيدگي، که1) ها عبارتند از:. اين مولفهسؤال شداز پاسخگويان ارزيابي 

در داخل آنها اي از تخصصي کردن افراد بر حسب تخصص شغلي درجه
ميزان بيانگر رسميت، که  (2، )(Fry, 2004) دهد را نشان ميسازمان 
( و Fredricksons, 2006) باشد مي شدن مشاغل درون سازماناستاندارد

ها به گيري و ارزيابي فعاليتتصميمپذيري در ( تمرکز، که درجه انعطاف9)
مدل مفهومي  (.Fredricksons, 2006) دهد را نشان ميصورت متمرکز 

 ( نشان داده شده است. 1تحقيق در شكل )
 

 
 
 
   
 
 
 
 

 
 (:  مدل مفهومی تحقیق1شکل )

 تحقیق روش -2
از نوع تحقيقات توصيفي و همبستگي  ،از نظر روشتحقيق حاضر، 

بررسي و همبستگي بين متغيرهاي وابسته و متغير مستقل  آن،است که در 
در زمره تحقيقات  ،نوع نظارت و درجه کنترل نظراز  شود،نشان داده مي
 .شود محسوب ميتحقيقات کاربردي  جزء ،از لحاظ هدف د وميداني قرار دار

 متغير گيري جهت اندازه. باشد ميپرسشنامه  ،آوري اطالعات جمع ابزار
ستاندارد ساختار سازماني رابينز استفاده شد پرسشنامه اساختار سازماني از 

پرسش  4، مولفه پيچيدگيبراي  پرسش 9 شامل پرسش 11که داراي 
در تنظيم آن از  باشد. ميبراي مولفه تمرکز پرسش  1مولفه رسميت و براي 

براي سنجش صادرات و واردات از د. استفاده شاي ليكرت نقطه 4روش 
 كرتـاي ليهـج درجـاز روش پنو ه اختـس اي محقق رهـفق 19امه ـپرسشن

 رعايت شاخصبا  .=کامالً مخالفم( استفاده شد4= کامالً موافقم تا 1)از 
نامه، سواالت متناسب با مباني نظري و با توجه به استاندارد بودن پرسش

و با متخصصان امر و اساتيد  ها تعريف شدمتغيرات هر کدام از جزئي
و  پذيرفتصورت الزم مديريت، در رابطه با سواالت تبادل نظر و بررسي 

. تدوين، در اختيار پاسخگويان قرار گرفتبعد از  نهايينامه پرسش دست آخر،

 

 ساختار سازماني 

 رسميت  

 پيچيدگي 

 رسميت 

 صادرات و واردات

جهت محاسبه ضريب پايايي از  د.تأييد ش از نظر محتوا ها پرسشروايي 
 1/2، باالي ضرايب تمام كهبا توجه به اين .اخ استفاده شدضريب آلفاي کرانب

 مشتريانتحقيق حاضر، جامعه آماري تأييد شد. پرسشنامه پايايي ، بود
 کنندگان( اداره کل بنادر و دريانوردي استان گيالن)صادرکنندگان و وارد

. با در نظر گرفتن تعداد جامعه آماري و با دنباش ميانزلي(  )شهرستان بندر
 424که تعداد  تعيين شدنفر  984جدول مورگان، حجم نمونه  استفاده از

برداري غيراحتمالي در اختيار پاسخگويان ونهپرسشنامه با استفاده از روش نم
آوري شد و پرسشنامه از مشتريان جمع 944. در نهايت تعداد قرار گرفت
 شد. تجزيه تحليل شده،  گردآورياطالعات 

 ها دهداتجزیه و تحلیل  -3

 فرضیات تحقیق -3-1
 شرحاين هاي تحقيق به  فرضيه ،شده ا توجه به متغيرهاي تعيينب

 تعريف و ارائه شد: 
H1:  ساختار سازماني بر صادرات و واردات اداره کل بنادر و دريانوردي

 .استان گيالن تأثير دارد
H1a:  پيچيدگي بر صادرات و واردات اداره کل بنادر و دريانوردي استان

 گيالن تأثير دارد.
H1b:  رسميت بر صادرات و واردات اداره کل بنادر و دريانوردي استان

 گيالن تأثير دارد.
H1c:  تمرکز بر صادرات و واردات اداره کل بنادر و دريانوردي استان

 .گيالن تأثير دارد

 ی بحث و بررس -3-2
متغير ساختار  شد امتيازها مشخص تجزيه و تحليل داده پس از

ساختار  بنابراين،بيشتر است. طيف  از حد متوسط مورد انتظارسازماني 
که بايد به سمت  باشد ميسازماني در جامعه مورد تحقيق از نوع مكانيكي 

ميانگين صادرات و واردات  ي از نوع ارگانيكي سوق داده شود.ساختار سازمان
 دـانزلي( از ح )شهرستان بندر ادر و دريانوردي استان گيالنـدر اداره کل بن

 
 
 
 
 
 
 

دست آمده با  هکه ميانگين ب است و از آنجا متوسط مورد انتظار طيف کمتر 
رها در جامعه مورد آل فاصله زيادي دارد بايد اين متغيحد مطلوب و ايده

جهت آزمون فرضيات تحقيق از روش تحليل  .شوندتحقيق ارتقاء داده 
 رگرسيون استفاده شد.

 سطح مقدار است يعني ≥24/2pشود  روشن مي (1)با توجه به جدول 
بر  سازماني ساختارباشد، بنابراين،  مي 24/2 از کمتر آمده دست به يمعنادار

 فرضيه اصلي يعني فرضيه دارد. در نتيجه،دار عنام تأثير واردات و صادرات
H1 1/92 واردات و صادراتبر  سازماني ساختار شدت تأثير .شود تاييد مي% 

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

تواند متغير  مي% 1/12به ميزان  سازماني ساختاردهد متغير  نشان مي
  کند.بيني  را پيش واردات و صادرات

 مقداراست يعني  ≥24/2pشود  مشاهده مي (2)با توجه به جدول 
بر  پيچيدگي باشد. بنابراين، يم 24/2 از کمتر آمده دست به يمعنادار سطح

 H1a ل يعنيدر نتيجه، فرضيه فرعي او دارد. دارامعن تأثير واردات و صادرات
که  % است1/12 واردات و صادراتبر  پيچيدگي شدت تأثير .شود تاييد مي

همچنين باشد.  ثير معكوس ميضريب بتا جهت اين تأبا توجه به عالمت 
دهد  دست آمد که نشان مي به 211/2 ضريب تعيين بين دو متغير نيز برابر با

را  واردات و صادرات ريمتغتواند  % مي1/1به ميزان  پيچيدگيمتغير 
  کند.بيني  پيش

 مقداريعني  است ≥24/2pشود  مشاهده مي( 9)با توجه به جدول 
بر  رسميت باشد. بنابراين، يم 24/2 از کمتر آمده دست به يمعنادار سطح

 يعني فرضيه فرعي دوم ر دارد. در نتيجه،داامعن تأثير واردات و صادرات

H1b است9/11 واردات و صادراتبر  رسميت شدت تأثير .شود اييد ميت % 
باشد.  ضريب بتا جهت اين تاثير معكوس ميکه با توجه به عالمت 

باشد که نشان  مي 291/2 همچنين ضريب تعيين بين دو متغير نيز برابر با
را  واردات و صادراتتواند متغير  % مي1/9به ميزان  رسميتدهد متغير  مي

  کند.بيني  پيش
 
 
 
 
 
 
 

 واردات و صادراتبا  سازمانی ساختاررابطة  ونیرگرس آزمون(: 1جدول )

 سطح  معناداری بتا )ضریب تعیین(  Rمربع  )شدت رابطه(  Rمقدار  
  مقدار ثابت

921/2 
 
121/2  222/2 

 222/2 -921/2 سازماني ساختار

 واردات و صادراتبا  پیچیدگی رابطة ونیرگرس آزمون(: 2جدول )

 سطح  معناداری بتا )ضریب تعیین( Rمربع  )شدت رابطه(  Rمقدار  
  مقدار ثابت

121/2 
 
211/2  222/2 

 294/2 -121/2 پيچيدگي
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 مقدمه -1
ترين  توسعه صادرات و واردات از مهم ،در شرايط کنوني اقتصاد ايران

بر توسعه عوامل موثر شناخت  شود. محسوب ميسياسي اقتصادي و مسائل 
توسعه صادرات و زيرا . باشد ، از مسائل مهم و ضروري ميصادرات و واردات

از اولويت نيز بلكه از نظر ايجاد اشتغال  ،ارزآوري منظرات نه تنها از وارد
(. موانع تجاري و 1984پور، فر و خاکبرخوردار است )محنت اي ويژه

بالقوه آن تر از وضعيت رشد صادرات را به پايين ،هاي ضدصادراتيسياست
از حمايت منظور  بهکاهش خواهد داد. نظارت و کنترل واردات گرچه 

هرچند . شودتواند باعث کاهش کارايي  مياما  شود انجام ميها ترازپرداخت
رشد واردات و صادرات باعث افزايش لحاظ نظري  آزادسازي تجاري به

و بيشتر  باشد ميمبهم  هاپرداختا تاثير آن بر تراز تجاري و ترازام شود مي
هاي قيمت همچنين به تغييراترات و واردات و رشد صادبه اثرات نسبي 

اساس اهداف برنامه  (. بر1941ن، نسبي بستگي دارد )ابريشمي و همكارا
و  اجتماعي و فرهنگي کشور، ايران در مسيراول و دوم توسعه اقتصادي، 

هاي مهم صنعتي و راهبردي صادرکنندگان بزرگ بسياري از فرآوردهرديف 
هاي  سياستتحقق آن، اعمال  شرط اساسي ، با اين حال،گرفته است قرار

ساختارهاي در  ات اساسيو ايجاد تغييرصادراتي و وارداتي کشور حمايتي 
 (.1984، )تهرانچيان باشد مي بهبود صادرات و وارداتمنظور  بهسازماني 

 چارچوب نظری -1-2
 ،جمهوري اسالمي يخروج کاال از قلمرو گمرک  عبارت ازصادرات کاال

ال به قلمرو گمرکي جمهوري اسالمي و واردات کاال عبارت از ورود کا
ي ي، کاالهايوارداتکاالهاي نظور از واقع م در (.1942، )جوربنيانباشد  مي

به کشور وارد و با انجام  و سفارش ،فروش که براي مصرف يا است
 (.1942راد، )افخمي شوند تشريفات گمرکي ترخيص مي

 عوامليترين  سازماني يكي از مهمساختار آمده  عملهاي به با بررسي
ساختار  ثير قرار دهد.تواند صادرات و واردات را تحت تأاست که مي

يک  ساختار (.Ahmed, 1999سازماني، تجلي تفكر سيستمي است )
هاي هايي دانست که طي آن فعاليتتوان مجموعه راهسازمان را مي

ها هماهنگي ميان اين وظيفه تقسيم وشده  شناختههاي سازمان به وظيفه
ساختار سازماني در واقع (. Farhang et al., 2011) شودمي مينأت

که  يسيستم روابطاز است  عبارت و باشد مي سازماندهي حاصل فرايند
حاکم بر  و باشدشده  طور رسمي تصويب هب طور غيررسمي شكل گرفته و هب

اند  وابسته مشترک به همراي کسب اهداف که ب استافرادي  فعاليت
در چارت منعكس اني را ريچارد دفت ساختار سازم .(1989، )رضاييان

هاي از فعاليت يمجموعه کامل يچارت سازماندر د چرا که ندا مي سازماني
صورت ظاهري قابل رؤيت ه يک سازمان بهاي  فعاليتفرايند  اساسي و

 پرسشنامة درو  شد مطرحبراي ساختار سازماني اصلي سه مولفه  ت.اس
 ( پيچيدگي، که1) ها عبارتند از:. اين مولفهسؤال شداز پاسخگويان ارزيابي 

در داخل آنها اي از تخصصي کردن افراد بر حسب تخصص شغلي درجه
ميزان بيانگر رسميت، که  (2، )(Fry, 2004) دهد را نشان ميسازمان 
( و Fredricksons, 2006) باشد مي شدن مشاغل درون سازماناستاندارد

ها به گيري و ارزيابي فعاليتتصميمپذيري در ( تمرکز، که درجه انعطاف9)
مدل مفهومي  (.Fredricksons, 2006) دهد را نشان ميصورت متمرکز 

 ( نشان داده شده است. 1تحقيق در شكل )
 

 
 
 
   
 
 
 
 

 
 (:  مدل مفهومی تحقیق1شکل )

 تحقیق روش -2
از نوع تحقيقات توصيفي و همبستگي  ،از نظر روشتحقيق حاضر، 

بررسي و همبستگي بين متغيرهاي وابسته و متغير مستقل  آن،است که در 
در زمره تحقيقات  ،نوع نظارت و درجه کنترل نظراز  شود،نشان داده مي
 .شود محسوب ميتحقيقات کاربردي  جزء ،از لحاظ هدف د وميداني قرار دار

 متغير گيري جهت اندازه. باشد ميپرسشنامه  ،آوري اطالعات جمع ابزار
ستاندارد ساختار سازماني رابينز استفاده شد پرسشنامه اساختار سازماني از 

پرسش  4، مولفه پيچيدگيبراي  پرسش 9 شامل پرسش 11که داراي 
در تنظيم آن از  باشد. ميبراي مولفه تمرکز پرسش  1مولفه رسميت و براي 

براي سنجش صادرات و واردات از د. استفاده شاي ليكرت نقطه 4روش 
 كرتـاي ليهـج درجـاز روش پنو ه اختـس اي محقق رهـفق 19امه ـپرسشن

 رعايت شاخصبا  .=کامالً مخالفم( استفاده شد4= کامالً موافقم تا 1)از 
نامه، سواالت متناسب با مباني نظري و با توجه به استاندارد بودن پرسش

و با متخصصان امر و اساتيد  ها تعريف شدمتغيرات هر کدام از جزئي
و  پذيرفتصورت الزم مديريت، در رابطه با سواالت تبادل نظر و بررسي 

. تدوين، در اختيار پاسخگويان قرار گرفتبعد از  نهايينامه پرسش دست آخر،

 

 ساختار سازماني 

 رسميت  

 پيچيدگي 

 رسميت 

 صادرات و واردات

جهت محاسبه ضريب پايايي از  د.تأييد ش از نظر محتوا ها پرسشروايي 
 1/2، باالي ضرايب تمام كهبا توجه به اين .اخ استفاده شدضريب آلفاي کرانب

 مشتريانتحقيق حاضر، جامعه آماري تأييد شد. پرسشنامه پايايي ، بود
 کنندگان( اداره کل بنادر و دريانوردي استان گيالن)صادرکنندگان و وارد

. با در نظر گرفتن تعداد جامعه آماري و با دنباش ميانزلي(  )شهرستان بندر
 424که تعداد  تعيين شدنفر  984جدول مورگان، حجم نمونه  استفاده از

برداري غيراحتمالي در اختيار پاسخگويان ونهپرسشنامه با استفاده از روش نم
آوري شد و پرسشنامه از مشتريان جمع 944. در نهايت تعداد قرار گرفت
 شد. تجزيه تحليل شده،  گردآورياطالعات 

 ها دهداتجزیه و تحلیل  -3

 فرضیات تحقیق -3-1
 شرحاين هاي تحقيق به  فرضيه ،شده ا توجه به متغيرهاي تعيينب

 تعريف و ارائه شد: 
H1:  ساختار سازماني بر صادرات و واردات اداره کل بنادر و دريانوردي

 .استان گيالن تأثير دارد
H1a:  پيچيدگي بر صادرات و واردات اداره کل بنادر و دريانوردي استان

 گيالن تأثير دارد.
H1b:  رسميت بر صادرات و واردات اداره کل بنادر و دريانوردي استان

 گيالن تأثير دارد.
H1c:  تمرکز بر صادرات و واردات اداره کل بنادر و دريانوردي استان

 .گيالن تأثير دارد

 ی بحث و بررس -3-2
متغير ساختار  شد امتيازها مشخص تجزيه و تحليل داده پس از

ساختار  بنابراين،بيشتر است. طيف  از حد متوسط مورد انتظارسازماني 
که بايد به سمت  باشد ميسازماني در جامعه مورد تحقيق از نوع مكانيكي 

ميانگين صادرات و واردات  ي از نوع ارگانيكي سوق داده شود.ساختار سازمان
 دـانزلي( از ح )شهرستان بندر ادر و دريانوردي استان گيالنـدر اداره کل بن

 
 
 
 
 
 
 

دست آمده با  هکه ميانگين ب است و از آنجا متوسط مورد انتظار طيف کمتر 
رها در جامعه مورد آل فاصله زيادي دارد بايد اين متغيحد مطلوب و ايده

جهت آزمون فرضيات تحقيق از روش تحليل  .شوندتحقيق ارتقاء داده 
 رگرسيون استفاده شد.

 سطح مقدار است يعني ≥24/2pشود  روشن مي (1)با توجه به جدول 
بر  سازماني ساختارباشد، بنابراين،  مي 24/2 از کمتر آمده دست به يمعنادار

 فرضيه اصلي يعني فرضيه دارد. در نتيجه،دار عنام تأثير واردات و صادرات
H1 1/92 واردات و صادراتبر  سازماني ساختار شدت تأثير .شود تاييد مي% 

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

تواند متغير  مي% 1/12به ميزان  سازماني ساختاردهد متغير  نشان مي
  کند.بيني  را پيش واردات و صادرات

 مقداراست يعني  ≥24/2pشود  مشاهده مي (2)با توجه به جدول 
بر  پيچيدگي باشد. بنابراين، يم 24/2 از کمتر آمده دست به يمعنادار سطح

 H1a ل يعنيدر نتيجه، فرضيه فرعي او دارد. دارامعن تأثير واردات و صادرات
که  % است1/12 واردات و صادراتبر  پيچيدگي شدت تأثير .شود تاييد مي

همچنين باشد.  ثير معكوس ميضريب بتا جهت اين تأبا توجه به عالمت 
دهد  دست آمد که نشان مي به 211/2 ضريب تعيين بين دو متغير نيز برابر با

را  واردات و صادرات ريمتغتواند  % مي1/1به ميزان  پيچيدگيمتغير 
  کند.بيني  پيش

 مقداريعني  است ≥24/2pشود  مشاهده مي( 9)با توجه به جدول 
بر  رسميت باشد. بنابراين، يم 24/2 از کمتر آمده دست به يمعنادار سطح

 يعني فرضيه فرعي دوم ر دارد. در نتيجه،داامعن تأثير واردات و صادرات

H1b است9/11 واردات و صادراتبر  رسميت شدت تأثير .شود اييد ميت % 
باشد.  ضريب بتا جهت اين تاثير معكوس ميکه با توجه به عالمت 

باشد که نشان  مي 291/2 همچنين ضريب تعيين بين دو متغير نيز برابر با
را  واردات و صادراتتواند متغير  % مي1/9به ميزان  رسميتدهد متغير  مي

  کند.بيني  پيش
 
 
 
 
 
 
 

 واردات و صادراتبا  سازمانی ساختاررابطة  ونیرگرس آزمون(: 1جدول )

 سطح  معناداری بتا )ضریب تعیین(  Rمربع  )شدت رابطه(  Rمقدار  
  مقدار ثابت

921/2 
 
121/2  222/2 

 222/2 -921/2 سازماني ساختار

 واردات و صادراتبا  پیچیدگی رابطة ونیرگرس آزمون(: 2جدول )

 سطح  معناداری بتا )ضریب تعیین( Rمربع  )شدت رابطه(  Rمقدار  
  مقدار ثابت

121/2 
 
211/2  222/2 

 294/2 -121/2 پيچيدگي
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 گیرینتیجه -4
دهد  نشان مي هادست آمده از آزمون فرضيه هبهاي  ها و يافته داده

. باشد و منفي ميساختار سازماني بر صادرات و واردات  معكوس  جهت تاثير
صادرات و واردات  ،باشد 9تر يا ميانگين بيشتر از مكانيكيساختار  اگريعني 

 ،باشد 9از يا ميانگين کمتر تر ساختار ارگانيكي اگرو  يابد کاهش مي
از شود. فرضيه اصلي تاييد مي ، در نتيجهيابدافزايش مي صادرات و واردات

 باشد مي منفي و معكوسپيچيدگي، رسميت و تمرکز،  جهت تاثير که آنجا
صادرات و  ،باشدبيشتر ساختار سازماني  ابعاد ميانگين توان گفت هرچهمي

ازماني ـار سـابعاد ساختهرچه ميانگين  ،و بر عكس ابدـيواردات کاهش مي
 دست آمده، هاي به يابد. بنا بر داده کمتر باشد، صادرات و واردات افزايش مي

 شود.هاي فرعي پژوهش تاييد ميفرضيه
  :منظور انجام تحقيقات تكميلي به
از  فقط پژوهشدر اين با توجه به اينكه شود  پيشنهاد مي( 1)

آوري اطالعات  جمع رايبدر پژوهش آتي ، ه استپرسشنامه استفاده شد
  استفاده شود، نيزنامه باز از ابزار پرسشتر، کاملتحليل  ارائهتر و واقعي
استفاده شده احتمالي ، از روش غيرگيري اين تحقيقروش نمونهدر ( 2)
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Abstract 

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 
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. 

 
 
 
                                                                                                                                                                  
1. Master of Engineering in Marine Transportation, Saber Kazemzadeh@Yahoo.Com 
2. Assistant Professor, Amirkabir University of Technology 

T 



Maritime Transport Industry/Vol.3/No.3/Autumn 2017
Jo

ur
na

l o
f M

ar
iti

m
e 

Tr
an

sp
or

t I
nd

us
try

63

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 گیرینتیجه -4
دهد  نشان مي هادست آمده از آزمون فرضيه هبهاي  ها و يافته داده
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