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 ساختاری معادالت فن تحلیل از استفاده با پایدار توسعه اصول
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  16/12/1397تاريخ پذيرش:                                                                                                   07/05/1397تاريخ دريافت: 

          
 چکیده
شود تا همواره کارکردها و وظایف خود را از منظر مسائل مهمی ها ارائه می نفعان گوناگون به شرکتهای زیادی از طرف ذیامروزه درخواست     

قرار دهند. در واقع مفهوم توسعه پایدار راهبردی نیز به این نوع موضوعات و محیطی، اقتصادی، اجتماعی و حاکمیتی مورد بررسی یا بازنگری مانند زیست

. هدف اصلی این و سعی دارد تا با ارائه راهکارها و تکنیک هایی در راستای ارتقاء عملکرد صنعت حمل و نقل دریایی کشور گام بردارد مسائل اشاره دارد

دیگری مانند نقل دریائی کشور با درنظرگرفتن مولفه های کلیدی وحملدر عه پایدار راهبردی صنعت توس از دیدگاه مولفهپژوهش، ارائه چارچوبی فراگیر 

صورت که میدانی است بدین -ایهای این پژوهش بصورت کتابخانهباشد. روش گردآوری دادهنفعان و عملکرد زنجیره تامین دریائی میمانند تقاضاهای ذی

ای گیرند. سپس پرسشنامهوتعدیل میجرح های بدست آمده بکمک تکنیک دلفی مورداین سه مولفه اصلی، سنجه های گوناگونپس از شناسائی سنجه

نفر از مدیران عامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره سازمان های تعیین شده در جامعه  351ای لیکرت طراحی و بین نمونه آماری)گزینهبراساس طیف پنج

معادالت ساختاری و تحلیل مسیر  گردد. برای تجزیه و تحلیل اطالعات از تکنیکاند( توزیع میای انتخاب شدهگیری تصادفی طبقهآماری که براساس نمونه

آن ای که براساس شود بگونهدرپایان الگوئی مناسب برای تبیین رابطه بین سه مولفه اصلی تشکیل دهنده مدل مفهومی در این صنعت ارائه می شود.استفاده می

 داری دارد. نفعان بطور مستقیم و غیرمستقیم)بواسطه نقش توسعه پایدار راهبردی ( با مفهوم ارتقاء عملکرد زنجیره تامین دریائی رابطه معنیتقاضاهای ذی

 معادالت ساختاری. تحلیل نفعان، زنجیره تامین دریائی، فن توسعه پایدار راهبردی، حمل و نقل دریائی، ذی :کلیدی واژگان
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 مقدمه .1
و نقل  تجارت و حملاز دو مقوله توان میامروزه 

دستیابی به توسعه  پایه و اساس بسیار مهم دردو  بعنوان

عرصه کشورها در  اعتالیرشد و پایدار راهبردی و 

کننده تکمیلبه نوعی مقوله . این دو یاد کرد جهانی اقتصاد

 شوند. وابستگی و ارتباطمحسوب می یکدیگر و وابسته به

از  المللی و داخلی در هر دو حوزه بین میان این دو مقوله

جهانی شدن در این راستا برخوردار است. اهمیت یکسانی 

 2که در مفهوم جهانی شدنو آزادسازی تجارت  اقتصاد

ی برابر برای همه یهافرصت کند،م پیدا میمعنی و مفهو

و  جهانیتجارت کشورها جهت ایفای نقش درعرصه 

با  .کندایجاد می 3دستیابی به مقوله توسعه پایدار راهبردی

توجه به موقعیت جغرافیائی کشور ایران باید اذعان داشت 

کیلومتر مرز زمینی با کشورهای  3000دارای که ایران 

تان،ترکمنستان، ترکیه، عراق و آذربایجان افغانستان، پاکس

کیلومتر مرز آبی در  2700است. هم چنین دارای بیش از 

دریای خزر، دریای عمان و خلیج فارس می باشد. با 

توجه به گستردگی و پهنای مرزهای آبی ایران و نقش بی 

% تجارت و 90بدیلی که حمل و نقل دریائی در بیش از

% 90ر حال حاضر بیش از بازرگانی این کشور دارد)د

حجم تجارت ایران از طریق صعت حمل و نقل دریائی 

صورت می پذیرد( می توان اذعان داشت که رسیدگی به 

نقاط ضعف و چالش هایی که گریبانگیر این صنعت می 

باشد، بسیار بااهمیت تلقی می شود. دراین میان از جمله 

ن به مهم ترین مشکالت گریبان گیرصنعت مزبور، می توا

فقدان هماهنگی و نداشتن همکاری در اتخاذ تصمیمات 

مهم و کلیدی میان سازمان های متولی در این صنعت 

 اشاره کرد.

 

 بیان مسأله .2
های بشدت رقابتی امروز که کارائی در در محیط

استفاده از منابع و سرعت و انعطاف پذیری حرف اول را 

                                                           
2 Globalization 
3 Strategic Sustainable Development 

های و سازمانها رسد تنها راه بقای شرکتزند، بنظر میمی

های پرچالش و آکنده از رقابت، دستیابی درگیر در محیط 

نیازها و الزامات توسعه پایدار راهبردی است که به پیش

مبتنی بر ابعاد کلیدی مانند بُعد اقتصادی، بُعد اجتماعی 

باشند. و نهایتاً بُعد حاکمیتی می شناختی(بُعد محیطی)بوم

از مهمترین عواملی که  یکی"(، 1392از نظر میاندوآبچی)

حوزه تجارت و دستیابی به توسعه پایدار راهبردی در در 

پیوسته ، مشارکت و تعامل استموثر دریائی و نقل  حمل

فعالی که هریک به کلیه بازیگران و ذینفعان و گسترده 

نوعی بر عملکرد زنجیره تامین آن صنعت تاثیرگذار 

یابی به شاخص (. بزعم او، دست1391)میاندوآبچی،"هستند

های و معیارهای کلیدی موثر بر عملکرد زنجیره با توجه 

به اصول و مفاهیم توسعه پایدار راهبردی در این صنعت 

می تواند  نقشی بسزا در رشد و اعتالء صنعت حمل و 

نقل دریائی ایفاء کند. هم چنین براساس دیدگاه 

 موجود در این صنعت،بسیاری از مشکالت "( 2011الم)

دولتی و درون حاکمیتی  های ساختاریه وجود چالشنتیج

در سطوح و ناهماهنگ گیری غیرمتمرکز مانند تصمیم

-سازمان متناقضهای پیچیده و مسئولیت مختلف دولت،

اهداف  و تعارض بین و ناسازگاری یمختلف دولت های

نقل و و دولت با اهداف بخش خصوصی است. حمل

ب دارای متولیان مختلف ، اغلآنهای تجارت و زیرحوزه

یک رویکرد شفاف  . بزعم او بدلیل فقداندر دولت هستند

ها سازی، هر یک از بخشگیری و هماهنگجهت تصمیم

(. از 1391)داوری نژاد،"کنندای عمل میجزیره به صورت

ملکرد تسهیل راستای در ( نیز 1392دیدگاه میاندوآبچی)

-اختار هماهنگ، سدریائینقل و حمل زنجیره در صنعت

بخش خصوصی و دولتی وجود  در میانمشخصی  کننده

های این بخش به خوبی دریافت دغدغه ندارد و نیازها و

 (.1391)میاندوآبچی،"شودنمی

بنابراین می توان اذعان داشت در حال حاضر عملکرد  

صنعت حمل ونقل دریائی کشور بشدت از فقدان کارائی 

برد. شاید تامین آن رنج میو ضعف در عملکرد زنجیره 

بتوان از جمله مهم ترین پیامدهای فقدان کارائی و ضعف 
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در عملکرد زنجیره تامین این صنعت را در قالب موارد 

 زیر طبقه بندی کرد:

ایستائی و عدم تحرک کاال در زنجیره تامین  -1

دریائی که ناشی از برنامه ریزی های نامنظم و یا فقدان 

طرح و برنامه ای منسجم برای جابجائی کاالهای انبار 

 شده یا هماهنگی با سایر اعضاء زنجیره تامین است. 

مدیریت ضعیف در زنجیره تامین دریائی و -2

کارآمد و کندی جریان کاال الگوهای درآمدی معیوب و نا

که همه این موارد سلسله وار منجر به تحمیل هزینه های 

سنگین برای صاحبان کاال و افزایش بهای تمام شده کاال و 

درنهایت متضرر شدن هرچه بیشتر مشتریان نهائی می 

 شود. 

ساختارهای قدیمی و معیوب مدیریت زنجیره  -3

شکل گیری هزینه دریائی کشور که خود منجر به  4تامین

های زیاد بدلیل بوروکراسی، واکنش پذیری کُند نسبت به 

 تغییرات بازار، دوباره کاری شده است. 

عدم وجود یکپارچگی و هماهنگی در مدیریت  -4

اعضای زنجیره تامین دریائی بگونه ای که این موضوع 

گیری مراکز متعدد تصمیم گیری و عدم منجر به شکل

 ضاء زنجیره شده است. هماهنگی در میان اع

عدم تعریف استانداردها، قواعد، مقررات و  -5

میان کلیه  دستورالعمل های شفاف و یکپارچه

 اعضای)حلقه های( زنجیره تامین دریائی کشور. 

در نهایت طوالنی بودن فرآیند حمل و توزیع کاال  -6

در گستره زنجیره تامین دریائی کشور که این نقطه ضعف 

 یه موارد اشاره شده در باال می باشد. خود نتیجه کل

 
 : سیستم زنجیره تامین دریائی در ایران1شکل

                                                           
4 Supply Chain Management(SCM) 

   نشان داده شده است،  1همان گونه که در شکل

ترین مشکالت در این صنعت در قسمت دربرگیرنده مهم

می  5تامین کنندگان کشتیرانی، بنادر، توزیع، و فورواردرها

بر مشکالت یاد شده در باشد. در ادامه این موضوع عالوه 

باال، پیامدهای نامناسب دیگری را نیز به دنبال داشته است 

که از آن جمله می توان به افزایش پیوسته نرخ ماندگاری 

کاال و متوسط زمان بازگشت کانتینر و درنهایت تحمیل 

هزینه های بیشتر به کلیه اعضاء زنجیره تامین دریائی یعنی 

ننده نهائی و افرایش بهای تمام از تولید کننده تا مصرف ک

شده و گران تر شدن کاال در طی چند سال اشاره کرد. 

نرخ های  2برای روشن تر شدن این موضوع، در شکل

 ارائه شده است.   1393-1396مربوط به بازه زمانی 

 
 : مقایسه متوسط زمان ماندگاری و زمان بازگشت کانتینر2شکل

 1393-1396طی بازه زمانی 

باید اذعان داشت با شناسائی و تبیین متغیرها و ضمناً 

معیارهای کلیدی اثرگذار بر عملکرد صنعت حمل و نقل 

دریائی و درنظرگرفتن مفهوم توسعه پایدار راهبردی و 

نقش و تاثیری که این مفهوم بر بهبود عملکرد صنعت 

های بسیار مهمی حمل و نقل دریائی دارند؛ می توان گام

صل موانع و مشکالت پیش روی در راستای حل و ف

های درگیر حمل ونقل دریائی مانند سازمان بنادر سازمان

و دریانوردی، شرکت کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران، 

ها، اتحادیه مالکان کشتی و ... سازمان حمل و نقل و پایانه

که موجب بروز چالش هماهنگی، موازی کاری و افزایش 

 تنش میان آنها شده، برداشت.

                                                           
5 Forwarders 
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: مقایسه جایگاه ایران با کشورهای همسایه در حوزه خلیج 3شکل

 2012فارس از نظر شاخص لجستیک 

، جایگاه کشورمان از نظر شاخص عملکرد 3در شکل

لجستیک در صنعت حمل و نقل دریائی نشان داده شده 

ضعیف  6است که بخوبی نشان دهنده عملکرد پشتیبانی

کشور و واگذاری  های متولی حمل و نقل دریائیسازمان

جایگاه ایران به کشورهای همسایه در حوزه جغرافیائی 

خلیج فارس و دریای عمان می باشد. بنابراین بطور 

ترین نگرانی های پژوهشگران و خالصه می توان مهم

 بندی کرد:متولیان این صنعت را بصورت زیر دسته

های متولی در عرصه صنعت رسد سازمان به نظر می -

دریائی پاسخگوی نیازهای مشتریان حمل و نقل 

نهائی و صاحبان کاال نیستند و درنهایت با توجه به 

حجم عظیم سرمایه گذاری ها و گسترش روزافزون 

عملیات کشتیرانی در کشورهای رقیب و همسایه، 

صاحبان کاال از طریق انعقاد قرارداد با شرکت های 

کشتیرانی خارجی؛ حمل بار به بنادر کشورهای 

ه و از آنجا ترانزیت زمینی به درون کشور را همسای

 ترجیح دهند. 

فقدان هماهنگی و ارتباط بدون واسطه و آسان میان 

های مختلف در صنعت حمل و نقل دریائی سازمان

موجب اتالف وقت و انرژی کارکنان و ارباب 

رجوع)صاحبان کاال( و باعث شده تا سازمان های متولی 

از هم تصمیم گیری کنند  مانند جزائر پراکنده و جدا

بنابراین همواره جای خالی یک چارچوب یا الگوی 

مناسب که درپی دستیابی به مفهوم توسعه پایدار راهبردی 

                                                           
6 Logistics 

 در این صنعت و برقراری روابطی مناسب و تنگاتنگ میان

نفعان باشد؛ ذی های مختلفگیرندگان و گروهتصمیم

 گردد. احساس می

 تحقیقمباني نظري و پیشینه  .3

 توسعه پايدار راهبردی . 2-1

در رابطه با واژه توسعه پایدار راهبردی می توان اذعان 

ا برای توسعه پای توسعه پایدار راهبردی یا داشت که واژه

در اعالمیه ( 1970د)بار توسط باربارا وار نخستین

 محیط زیست و توسعهکه پیرامون مقوله های  7کوکویاک

ارائه  آن پس از  در ادامهبکار رفت.  مطرح شده بود،

اتحادیه و  و بنیاد هامرشولد مباشگاه رُ هائی توسطگزارش

 8المللی برای حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی بین

محیط زیست  درخصوصی جهانی یراهبردهاو ارائه شدن 

و منابع طبیعی با هدف کلی دستیابی به توسعه پایدار 

اندیشمندان و راهبردی ، مورد توجه جدی و اساسی 

. بعدها این مفهوم با توجه به متفکران توسعه قرار گرفت

اهمیتی که داشت و راهکارهای نوینی را برای بهبود 

کیفیت زندگی انسان ها ارائه می کرد، توسعه بیشتری پیدا 

کرد و عالوه بر مقوله زیست محیطی که در ابتدا برای حل 

وسعه پیدا مسائل و مشکالت مرتبط با آن حوزه رشد و ت

کرده است، به سایر حوزه هایی که جوامع انسانی با آن 

درگیر هستند تسری پیدا کرد مانند اقتصاد، اجتماع، دولت 

 و نهادهای های مرتبط)حاکمیت( با آن.

 ابعاد توسعه پايدار راهبردی . 2-2

توسعه پایدار راهبردی از جمله مفاهیم و موضوعاتی 

برقراری ارتباط میان اَبعاد است که سعی دارد از طریق 

مختلف توسعه)اقتصادی، اجتماعی، محیطی، حاکمیتی( 

ای را در زندگی توسعه دارد. از های نُوین و فناورانهشیوه

آنجائی که در حوزه حمل ونقل دریائی، هریک این اَبعاد 

        توسعه، بشکلی با یکدیگر مرتبط هستند بنابراین

قی از این َابعاد بدست آورد بایست شناخت جامع و دقیمی

                                                           
7 Cookie Declaration 
8 IUCN-82 
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های مدوّن و دقیقی را و سپس با کمک آنها چارچوب

ریزی کرد تا به کمک آن بتوان به باالترین طراحی و برنامه

سطح توسعه پایدار راهبردی دست یافت. از نظر 

و توسعه پایدار راهبردی مفهوم توان  می"(2004سابوتینا)

اجتماعی،  چهار گروه:قالب را در های آن ویژگی

مورد مطالعه محیطی  و زیست حاکمیتی)سیاسی(اقتصادی، 

توسعه پایدار "بزعم او  (.Soubbotina،2004)"قرار داد

پایداری  دستیابی به مفهومراهبردی فرآیندی است برای 

که نیاز به منابع و جایگزینی  فعالیت یا اقدامیهر راهبردی 

راهبردی  سریع و یکپارچه آن وجود دارد. توسعه پایدار

در کنار رشد اقتصادی در یک جامعه یا یک اقتصاد 

 فراتر از، پیوستهتوسعه  درپی دستیابی بهیافته، توسعه

در  (.Soubbotina،2004)"دتوسعه اقتصادی دار

خصوص مفهوم پایداری و توسعه پایدار راهبردی می 

 قابل را توسعه از توان بیان کرد که صاحب نظران آن نوع

 رسیده اجماع به پایداری پارامترهای با دانند کهمی قبول

 انسان نیازهای روزانه رفع دنبال به تنها دیدگاه این .باشد

-اندیشه در نیز را آتی هاینسل و نیازها و الزامات نیست

داند. از نظر داوری تاثیرگذار می برنامه ریزی خود های

 عدبُ چهار توسعه پایدار راهبردی شامل"( نیز 1391نژاد)

 که شودمی حاکمیتی و محیطی اجتماعی، اقتصادی، اصلی

توسعه پایدار  به کارشناسان دستیابی از بزعم بسیاری

 ایگونه به البته باشدمی ارکان این توسعه گرو راهبردی در

 هر کارکردهای و شود نگریسته آن به جامع نگرشی با که

     بلکه  نکرده وارد ایلطمه دیگری بر یک نه تنها

(. از دیدگاه 1391)داوری نژاد ،"باشد نیز آن کنندهتکمیل

 طبیعی بطور ابعاد هرچند این"( 1379ارمکی و افتخاری)

دیگری اثرگذار  بر هر یک هستند و وابسته یکدیگر به

و مدون  یکپارچه اتخاذ تصمیمات بصورت لزوم اما است

یک  هر سازیپیاده هایهشیو مدیریت صحیح و همچنین

 بیشترین گیریروشی که منجر به شکل به ابعاد این از

 (.1379) ارمکی و افتخاری،"دارد ضرورت بازدهی شود،

 

 

نقش مفهوم توسعه پايدار راهبردی در صنعت . 2-3

 حمل و نقل دريائی

، 9هدف نهائی از توسعه پایدار راهبردی بین سازمانی

ها تالش هرچه بیشتر در راستای افزایش اثربخشی سازمان

ریزی است. از نظر شین و ها و برنامهبمنظور انجام فعالیت

نادیده انگاشتن معیارهائی که از جمله "( 2016همکاران)

گیری توسعه پایدار راهبردی میان نیازهای شکلپیش

ها محسوب می شوند، منجر به بروز مشکالت و سازمان

-نقل دریائی میهایی در عرصه صنعت حمل ووقفه

این  دستیابی به (. برای2016کاران،)شین و هم"شود

بلندمدت  و مدتهای میانبرنامه تدوین به نیاز هدف،

 جلب مشارکت و برای سازمان های متولی در این صنعت

ملی ایجاد  سطح در کالن مدیریت نوعی تا است جامعه

 تمامی خدمات دهی در کیفیت بر نظارت"رو این گردد. از

سطح  ارتقاء موجبصنعت حمل و نقل دریائی  هایبخش

(. داوری 2016)شین و همکاران،"شودمی اقتصادی کشور

( نیز در مقاله خود بر تاثیر مستقیم این بُعد بر 1391نژاد)

کند. دستیابی به اهداف توسعه پایدار راهبردی اشاره می

 قوانین، ای ازاین بُعد دربرگیرنده مجموعه"به اعتقاد او 

 حقوق به احترام گرایی،تکثر ها، نهادسازی،سیاستگذاری

 به و است گیریدر تصمیم مردم مؤثر مشارکت و انسانی

اهداف مختلف  تلقیق برای شرایط الزم وضعیت و تنظیم

توسعه پایدار  به رسیدن برای آنها بین رابطه ایجاد یا

بعنوان یکی از  (.1391) داوری نژاد،"پردازدراهبردی می

( اشاره 2004ه فلدمن)ترین کارها در این حوزه به مقالمهم

کرد که در آن به شناسائی معیارهای کلیدی در ارزیابی 

های دریائی بر توسعه پایدار راهبردی بنادر نقش سازمان

پردازد و در ادامه معیارهای مزبور را از می در کشور تایوان

      سه بُعد مفاهیم اقتصادی، اصول و اقدامات محیطی

های اجتماعی مورد نگرانیها و و دغدغه 10)بوم شناختی(

بحث و بررسی قرار می دهد. اخیراً نیز بُعد جدیدی به نام 

بُعد حاکمیتی به مجموع ابعاد اثرگذار بر توسعه پایدار 

                                                           
9 Inter Organisational Sustainable development 
10 Ecologic Principles 
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چنین هم (.Feldman،2004)"راهبردی افزوده شده است

( نیز اشاره کرد 2014توان در این حوزه به مقاله واگنر)می

باط میان دو بُعد اصلی مقوله که وی در آن به بررسی ارت

توسعه پایدار راهبردی یعنی عملکرد اقتصادی، 

-محیطی)بوم شناختی(در حوزه حمل و نقل دریائی می

پردازد که بر اساس آن می توان درجه اثرگذاری هریک از 

-نفعان کلیدی)داخلی، عمومی، زنجیره تامین، قانونذی

عه پایدار گذاران و ناظران قانونی( بر دستیابی به توس

راهبردی در صنعت حمل و نقل دریائی و تاثیر زنجیره 

تامین دریائی بر هریک از ابعاد مزبور را بررسی کرده 

واگنر به دنبال روشن کردن این  (.Wagner،2014)"است

نفعان گوناگون در نکته بود که آیا سطوح تقاضای ذی

سراسر گستره صنعت حمل و نقل دریائی)که او آنها را به 

نفعان درونی، عمومی، زنجیره تامین و هار دسته ذیچ

قانونی تقسیم بندی کرده بود( بر ارتقاء عملکرد این 

که  4صنعت تاثیرگذار است یا خیر. در مدل واقع در شکل

توان روابط و ( ارائه شده است، می2014توسط واگنر)

نفعان گوناگونی که او آنها را در قالب تعامالت میان ذی

بندی کرده است با عملکرد نهائی فوق طبقه چهار دسته

نفعان، زنجیره تامین دریائی از دیدگاه سه نظریه مهم ذی

وابستگی به منابع و نهادی را مشاهده 

 (Wagner،2014)"نمود

(، در خصوص مولفه های موثر بر 2014: مدل مفهومی واگنر)4شکل

با تمرکز بر ابعاد عملکرد ارتقاء عملکردصنعت حمل و نقل دریائی 

   (.Wagner، 2014)"اقتصادی و زیست محیطی

 

 

نفعان صنعت حمل و نقل دریائی را در واگنر کل ذی

 قالب چهار دسته ذیل طبقه بندی کرده است:

نفعان درونی سازمان ها مانند مدیران، ذی -1

سهامداران، شرکت های مادر)هولدینگ(، مالکان 

 کشتی ها.

، 11مانند سازمان های مردم نهادنفعان عمومی ذی -2

گروه های اجتماعی، نهادهای مدنی، رسانه ها و 

پژوهشی و  -نهادهای تبلیغاتی، مراکز علمی 

دانشگاهی، شرکت های مشاور در حوزه حمل و 

 نقل دریائی، بانک ها.

نفعان زنجیره تامین مانند تامین کنندگان ذی -3

قطعات، توزیع کنندگان، تولیدکنندگان، 

گان قطعات یدکی، فورواردرها، مصرف فروشند

 کنندگان نهائی و صاحبان کاال.

( 12نفعان حاکمیتی)نهادهای قانونی و ناظرذی -4

مانند ارگان های دولتی ناظر، نهادهای دولتی 

کنترل ایمنی و بازرسی دریائی، سازمان های بین 

 المللی فعال در حوزه قوانین دریائی.

های محیط در"(2004براساس دیدگاه دی النگن) 

های بندری و تسهیل سازی فعالیترقابتی امروز، تخصصی

-تجارت نقشی بسیار مهم در عملکرد بنادر ایفاء می

( نیز 2004وانگ و همکاران)(. De Langen،2004)"کنند

اند اند و بیان داشتهبر مفهوم نظارت استاندارد تاکید کرده

در توسعه بندر، توزیع قدرت در سراسر سطوح "که 

. "دهدالمللی روی میای، ملی و بینبندری، محلی، منطقه

های بندری مشیدهد که خطاین موضوع نشان می

 (.Wang et.al،2004)"اندبصورت یکپارچه تدوین نشده

مدیریت "( 2013در این راستا به گفته دبری و همکاران)

نفعان نکته ای کلیدی در نظارت بر بنادر است که ذی

ت و منافع متنوع و بعضاً  نظرا بدلیل وجود وجود

 (.Debrie et.al،2013)"متعارض با یکدیگر است

                                                           
11 NGOs 
12 Regulatory  
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 هدف پژوهش .4
هدف اصلی این پژوهش فراهم کردن یک چارچوب 

ای است بگونه 13ها و سوابق نظریزمینهمفهومی براساس پیش

تبیین شفاف رابطه بین سه مولفه اصلی پژوهش که بتواند به 

نفعان، توسعه پایدار راهبردی زنجیره تامین یعنی تقاضاهای ذی

دریائی و ارتقاء عملکرد صنعت حمل و نقل دریائی بپردازد و 

با مرور ادبیات پژوهش، مدل مفهومی و سه مولفه اصلی 

 تشکیل دهنده و زیرمولفه های هریک از آنها مشخص شود. 

 هاي پژوهشالسو .5
با توجه به مسائل و مشکالت گوناگونی که در بخش بیان 

مساله و اهمیت موضوع بیان گردید و کمبودها و نیازهای 

متعددی که ذی نفعان و دست اندرکاران این صنعت بصورت 

روزانه در کشور با آن درگیر هستند دستیابی به یک چارچوب 

لکرد این صنعت گام یا طرح کلی که بتواند درراستای بهبود عم

بردارد و درعین حال معیارهای توسعه پایدار راهبردی بصورت 

تخصصی و مختص این صنعت را نیز مدنظر قراردهد؛ مهم 

ترین دغدغه فعاالن و دستگاه های سیاست گذار در این بخش 

 محسوب می شود.  

شد می توان اذعان داشت که  گفته آنچه به توجه بنابراین با

های با رویکرد مساله توان جزء پژوهشا میاین پژوهش ر

عملی در  -محور دانست چرا که درصدد حل یک مشکل علمی

این صنعت یعنی پاسخگوئی به نیازهای ذینفعان فعال در این 

های متعددی ذهن صنعت است. در این راستا، پرسش

پژوهشگر را در ابتدای پژوهش به خود مشغول ساخته است 

ها را توان این پرسشاست که می آن به یپاسخگوی دنبال به که

 نمود: در قالب دو دسته پرسش زیر مطرح

 سوال اصلی پژوهش. 5-1

همان طور که بیان شده است، هدف اصلی این پژوهش 

فراهم کردن یک مدل مفهومی برای ارتقاء عملکرد صنعت 

با  14ها و سوابق نظریزمینهونقل دریائی براساس پیشحمل

                                                           
13 Theoretical Backgrounds 
14 Theoretical Backgrounds 

است  15مباحث و مفاهیم توسعه پایدار راهبردیتمرکز بر 

ای که بتواند به تبیین شفاف رابطه بین سه مولفه اصلی بگونه

نفعان، توسعه پایدار راهبردی و ارتقاء پژوهش)تقاضاهای ذی

ونقل دریائی( بپردازد و با مرور ادبیات عملکرد صنعت حمل

موضوعی پژوهش؛ مدل مفهومی و سه مولفه اصلی تشکیل 

نده و زیرمولفه های هریک از آنها مشخص شود.بنابراین ده

برمبنای این هدف اصلی پژوهش سوال اصلی پژوهش را به 

 صورت زیر بیان می گردد:

مدل مناسب برای تبئین رابطه بین سه مولفه کلیدی  

  حمل نفعان، ارتقاء عملکرد صنعتپژوهش یعنی تقاضاهای ذی

 راهبردی چیست؟دریائی کشور و توسعه پایدار نقل و

 های فرعی پژوهشسوال. 5-2

نفعان کدام های اصلی تشکیل دهنده تقاضاهای ذیمولفه -

 است؟ 

های اصلی اثرگذار بر توسعه پایدار راهبردی در مولفه -

 صنعت حمل و نقل دریائی کدام است؟ 

  حمل های اصلی اثرگذار بر ارتقاء عملکرد صنعتمولفه -

 نفعان گوناگون کدام است؟ دریائی از نظر ذینقل و

ریشه ها و عوامل با در نظر گرفتن ( 1384نیا)از نظر حافظ

مختلف فعال در  نفعان ذیی نیازهاتشکیل دهنده تقاضاها و 

بهبود عملکرد کل این صنعت را در عمل می توان  این صنعت،

بنابراین یکی از اهداف مهم این تحقیق . (1384نیا،بخشید)حافظ

ی نیازهاین مولفه های تعیین کننده در تقاضاها و شناسائی و تعی

-می باشد. هم چنین در این پژوهش منظور از مولفه نفعان ذی

های اصلی اثرگذار بر توسعه پایدار راهبردی در صنعت حمل 

و نقل دریائی، عوامل و معیارهای مرتبط با آن نوع توسعه ای 

ائی است که صرفاً درون محدوده خود صنعت حمل و نقل دری

گیرد. این مولفه ها بر توسعه ای که حاصل تعامل شکل می

نفعان گسترده بین اعضاء گوناگون زنجیره تامین دریائی و ذی

مختلف است اثرگذار هستند. در ادامه شناسائی و تعیین این 

عوامل و مولفه های کلیدی اثرگذار بر ارتقاء عملکرد و لحاظ 

                                                           
15 MIMIC 
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عت حمل و نقل دریائی کردن آنها در گستره زنجیره تامین صن

های فیزیکی، اطالعاتی نیز موجب حرکت روان و آسان جریان

 .گرددو مالی می

 هاي پژوهشفرضیه .6
هائی که بصورت پیوسته با توجه به تقاضاها و درخواست

دریائی)که نقل و  حمل نفعان مختلف صنعتاز طرف ذی

عمومی، نفعان ( به چهار گروه ذی2014براساس دیدگاه واگنر)

ناظر  -نفعان زنجیره تامین و قانونگذار نفعان داخلی، ذیذی

تقسیم بندی می شوند( با تمرکز بر توسعه پایدار راهبردی )از 

محیطی( و چهار بُعد اقتصادی، اجتماعی و حاکمیتی و زیست

در راستای ارتقاء عملکرد کل گستره زنجیره تامین دریائی وارد 

ه طراحی و تبئین فرضیه های زیر توان اقدام بگردد؛ میمی

 .(Wagner،2014)"نمود

-و  حمل نفعان بر توسعه پایدار راهبردی صنعتتقاضاهای ذی -1     

 داری دارد.دریائی تاثیر معنینقل 

دریائی بر ارتقاء نقل و  حمل توسعه پایدار راهبردی صنعت -2     

 دارد.داری دریائی تاثیر معنینقل و  حمل عملکرد صنعت

 نفعان به واسطه توسعه پایدار راهبردی صنعتتقاضاهای ذی -3     

 نقلو  حمل دریائی بر ارتقاء عملکرد صنعتنقل و  حمل

 داری دارد. دریائی تاثیر معنی

 روش ساخت مدل مفهومي پژوهش .7
موضوع مورد بررسی در این پژوهش با توجه به هدف 

است. هر زنجیره تامین  اصلی آن، مرتبط با زنجیره تامین پایدار

پایدار درپی دستیابی به هماهنگی و یکپارچگی میان کلیه 

کننده تا مشتری نهائی با تامین عناصر موجود در زنجیره  از

هدف دستیابی به عملکرد باال )کاهش هزینه، افزایش سطح 

، در این صنعت 5مطابق شکل باشد.خدمت دهی و ...(می

های اضا بصورت جریانهای گوناگون تقهمواره جریان

فیزیکی)بار، قطعات، سوخت و ماشین آالت(، مالی و اطالعاتی 

باشند تا یک کاال از نقطه تولید)نزد در رفت و آمد می

گونه که در تولیدکننده( به دست مشتری نهائی برسد. همان

شکل زیر نشان داده شده است، جهت جریان کاال به سمت 

( و بازخورد آن نیز 16اریباشد)سیستم فشمشتری نهائی می

بصورت برعکس درقالب جریان های مالی و اطالعاتی به کلیه 

 (.17گردد)سیستم کششیاعضاء خود زنجیره باز می

 
: تصویری از جهت حرکت جریان های گوناگون فیزیکی، مالی 5شکل

 و اطالعاتی در زنجیره تامین

بدیهی است که هرچقدر مقدار ناهماهنگی بین اعضاء 

زنجیره)خود ناشی از عوامل متعددی است که قبالً در بخش 

اهمیت موضوع به آنها اشاره گردیده است( بیشتر باشد، سرعت 

این چرخه نیز کاهش می یابد و دسترسی مشتریان به کاال و 

ت دریافت بازخورد از آنها با کندی و مشکالت بیشتری صور

عالوه بر لزوم بررسی مولفه انواع جریان ها)فیزیکی، می پذیرد. 

مالی و اطالعاتی( در مدل مفهومی، مولفه مهم دیگری نیز باید 

مدنظر قرار داد و آن مولفه، عامل پیچیدگی است که از دو بُعد 

 مورد بررسی قرار می گیرد: 

در این پژوهش همان طبقات دربرگیرنده اعضاء  ها:اليه

زنجیره تامین دریائی هستند. بر این اساس، کلیه اعضاء  فعال

فعال زنجیره از حیث کارکردها، نوع وظیفه و نقشی که در 

 درون زنجیره تامین دریائی ایفاء می کنند در قالب چند گروه

متفاوت تقسیم بندی می شوند که از این طبقات در این 

 پژوهش تحت عنوان الیه یاد می شود.

منظور تک تک اعضاء و سازمان های تشکیل  عناصر:

دهنده و فعال زنجیره تامین دریائی است که با همکاری و 

هدف اصلی زنجیره که دستیابی به  مشارکت فعاالنه آنها،

                                                           
16 Push System 
17 Pull System 
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�        
     

بان   ا و  
 رکت  ای بیمه گ ار

ن تی  ای پایانه
و سوخت رسان  ا 

ا اره د ندگان کشتی

ما کان کشتی

اتحادیه ما کان کشتی

انجم  کشتیرانی و
خدمات وابسته

سا ندگان کشتی و
ت میرکاران

سا مان بنادر و دریانوردی

گمر 

اپراتور ای عملیات بندری

د اتر من  ه ای خاورمیانه 
و نمایندگی  ای مربو 

 احبان کا   
 مشتریان عمومی 

 ورواردر ا

د تر من  ه ای اروپا 
و نمایندگی  ای مربو 

د تر من  ه ای  ی  و  ر  دور و 
نمایندگی  ای مربو 

 ر   سیاد تر من  ه ای  نو  
و نمایندگی  ای مربو  

خدمات د ندگان
حم  ریلی و  وائی

 رکت  ای تران یت
بی  ا مللی

ترخی  کاران کا   
و ح  ا  م  کاران

      �   �       �    �    �     �          �      �   

       �   �     

    �   �     ��   �     
     �       

Pull

Push

Pull

 رکت  ای مدیریت و
ناوبری کشتی

 برقراری ارتباط میان عضا گوناگون)عناصر و الیه ها( زنجیره تامین: تصویری از شیوه 6شکل

 های گوناگون فیزیکی، مالی و اطالعاتیصنعت حمل و نقل دریائی کشور با کمک جریان

 و ...( سطح خدمت دهی عملکرد باال)کاهش هزینه، افزایش

توان اذعان می 6بنابراین براساس شکل می شود.است، محقق 

داشت به موازات افزایش تعداد عناصر)بازیگران و اعضاء 

تاثیرگذار بر زنجیره تامین دریائی( و گسترش تعداد الیه های 

دربرگیرنده اعضاء؛ بصورت پیوسته بر درجه پیچیدگی زنجیره 

که از شود. هر یک از این عوامل تامین دریائی نیز افزوده می

های تشکیل دهنده تقاضاهای آنها تحت عنوان زیرمولفه

دریافت شده از ناحیه ذی نفعان)بعنوان مولفه اصلی( نام برده 

شود، در مدل مفهومی پژوهش در جایگاه متغیرهای مستقل می

قرار می گیرند و بر سایر متغیرها اعم از میانجی و وابسته 

تاثیرگذار هستند. هم چنین در این پژوهش، مولفه توسعه پایدار 

راهبردی )مولفه اصلی( نیز بعنوان یک متغیر میانجی نشان داده 

عی( تشکیل شده است. شود که خود از چهار بُعد)مولفه فر می

این چهار بُعد توسعه پایدار راهبردی از دیدگاه داوری 

 عملکرد اقتصادی، عملکرد اصلی بُعد چهار شامل"( 1391نژاد)

 "شودمی حاکمیتی و عملکرد زیست محیطی اجتماعی، عملکرد

خبرگان و صاحب نظران  از بزعم بسیاری (.1391)داوری نژاد،

ارکان یا  این توسعه گرو اهبردی درتوسعه پایدار ر به دستیابی

 نگریسته آن به جامع نگاهی که باید با  ایگونه به باشدابعاد می

( 1379(. از دیدگاه ارمکی و افتخاری)1391)داوری نژاد،"شود

هر  هستند و وابسته یکدیگر به طبیعی بطور ابعاد هرچند این"

اتخاذ تصمیمات  لزوم اما اثرگذار است  عملکرد دیگری بر یک

-هشیو مدیریت صحیح چنینو مدون و هم یکپارچه بصورت

روشی که منجر به  به ابعاد این یک از هر سازیپیاده های

)ارمکی و "دارد ضرورت بیشترین بازدهی شود، گیریشکل

های اصلی آن ها و مولفهکه پایه 7شکل (.1379افتخاری،

در واقع مدل  د( می باش2014برگرفته از مدل مفهومی واگنر)

 مفهومی پژوهش را نشان می دهد که به نحوه استقرار و شیوه

برقراری ارتباط میان هر یک از مولفه های اصلی
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 (Wagner،2014): تصویری از مدل مفهومی پژوهش براساس مدل مفهومی واگنر7شکل    

 

فرعی( با یکدیگر و جهت ارتباطات  و زیرمولفه ها)مولفه های

بین مولفه های اصلی و فرعی با توجه به هدف پژوهش اشاره 

  .(Wagner،2014)"کندمی

 جنبه هاي جدید بودن و نوآوري پژوهش .8
-با توجه به جنبه جدید و نوآورانه بودن موضوع، پژوهش

ای که های بسیار کمی در این حوزه صورت گرفته است بگونه

خارج کشور، پژوهشی که بطور همزمان مفهوم در داخل و 

نقش و  بهونقل دریائی را با توجه ارتقاء عملکرد صنعت حمل

نفعان مختلف و مفهوم توسعه پایدار راهبردی اثرگذاری ذی

شود. البته مورد بررسی و کنکاش قرار داده باشد، مشاهده نمی

 الزم بذکر است که توسط پژوهشگران خارجی به هریک از این

-مقوله ها بطور جداگانه پرداخته شده است. بطورخالصه می

توان اذعان داشت از آنجا که در فضای علمی و مطالعاتی 

های هدفمندی برای شناسایی این نوع از کشور، پژوهش

ها و موانع عملیاتی در حوزه صنعت حمل و نقل دریائی چالش

صورت نگرفته است؛ بنابراین رسالت و هدف نهائی این 

وهش از ابتدا مبتنی بر خالقیت و نوآوری شکل گرفته است پژ

با  برای اولین بار در فضای مطالعاتی کشور رودمیانتظار و 

مفهومی که به دنبال تبیین رابطه بین تقاضاهای این مدل  ارائه

نفعان، ارتقاء عملکرد صنعت حمل و نقل دریائی و توسعه ذی

توجهی در زمینه بهبود قابل  باشد، نتایجپایدار راهبردی می

گیری در سطوح کالن و میان هماهنگی میان سازمانی، تصمیم

سازمانی، یکپارچگی اعضاء زنجیره تامین دریائی و در نهایت 

توسعه کسب و کارهای مرتبط با صنعت حمل و نقل فراهم 

گردد. ضمناً باید اشاره کرد که با توجه به گسترده بودن مفهوم 

های آن برای کاربرد پذیری و توانائیعطافنفعان و اننظریه ذی

های صنعتی؛ در سطحی وسیع یا در سایر صنایع و حوزه

توانند از مدلی که در پایان این ها میپژوهشگران و دانشگاه

های کلیدی مانند شود در سایر صنایع و حوزهپژوهش ارائه می

سیستم های عمومی حمل و نقل و سیستم های حمل و نقل 

برون شهری  -ریلی و دریائی، سیستم های حمل درون هوائی، 

 .و غیره نیز استفاده نمایند

 شناسي پژوهشروش .9
پژوهشگر بعد از تعیین و تنظیم "( 1380از نظر اسکاران)

موضع تحقیق باید در فکر تعیین روش تحقیق باشد. مراد از 

انتخاب روش تحقیق اینست که مشخص گردد چه روشی برای 

(. در این تحقیق با 1380)اسکاران،"زم استبررسی موضوع ال
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توجه به اینکه هدف تعیین معیارهای کلیدی اثرگذار برمقوله 

ارتقاء عملکرد زنجیره صنعت حمل و نقل دریائی با 

درنظرگرفتن مفهوم توسعه پایدار راهبردی در حوزه زنجیره 

تامین دریائی و در ادامه ساخت و طراحی الگوئی مناسب با 

فنونی مانند مشاهده، مصاحبه با خبرگان و  استفاده از

متخصصان موضوع و توزیع پرسشنامه میان آنها بمنظور 

ها و آرشیو های موردنیاز و مراجعه به کتابخانهگردآوری داده

باشد، بنابراین روش گردآوری های متولی میتخصصی سازمان

 داده های این پژوهش از نوع پیمایشی)میدانی( است. 

( روش انجام تحقیق به صورت نیمه 1379ی)بزعم نماز

تجربی و پس رویدادی است و با استفاده از اطالعات گذشته 

یا »انجام گرفته است. محقق وقتی از یک طرح پس رویدادی 

استفاده می کند که داده ها از محیطی که به گونه « نیمه تجربی

طبیعی وجود داشته باشد فراهم شود یا از واقعه ای که بدون 

 "خالت مستقیم او رخ داده است به وجود آمده باشدد

این تحقیق از لحاظ هدف به صورت کاربردی  (.1380)نمازی،

باشد.  همبستگی می –و از لحاظ نوع از تحقیقات توصیفی 

منظور از جامعه آماری نیز در این پژوهش، کلیه سازمان ها، 

ارگان ها، شرکت ها و موسسات فعال در عرصه صنعت حمل 

قل دریائی کشور هستند که هریک بر اساس شرح وظایف، و ن

ساختار و رسالت سازمانی خود در گستره صنعت حمل و نقل 

دریائی کشور گام برمی دارند. طبق تازه ترین برآوردها تعداد 

کل سازمان های فعال در حوزه حمل و نقل دریائی در 

مورد فعال تعیین شده است که در  4093کشور)جامعه آماری( 

 (.1396)ایران مارین بوک، "ارائه شده است 1جدول

نیز تعیین حجم نمونه  ( برای1391براساس دیدگاه حبیبی)

استفاده گردیده است که  کوکرانتعیین حجم نمونه فرمول از 

ها برای محاسبه حجم نمونه آماری  یکی از پرکاربردترین روش

براساس جامعه آماری تعیین شده در  (.1391)حبیبی،"است

مرحله قبل و برای حفظ دقت هرچه بیشتر در گردآوری داده 

شرکت و سازمان فعال از میان جامعه آماری   351تعداد  ها،

شرکت که به  35)از هر طبقه در جدول قبل انتخاب می شود

 .کمک روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده اند(

 

 

 

 (.1396مارین بوک،)ایران تحقیق: اعضاء تشکیل دهنده جامعه آماری 1جدول

 
 

و از هر یک از این شرکت ها و سازمان ها یک نفر از 

مدیران ارشد بعنوان فرد پاسخ دهنده انتخاب می شود و 

طبق  پرسشنامه بین این افراد توزیع می شود. بنابراین درنهایت

%(، 5مقدار خطای مجاز %)95کوکران در سطح اطمینان فرمول 

 خواهد بود.نفر  351مورد نیاز برای این پژوهشحجم نمونه 

متغیر آشکار  15متغیر مکنون و  3با توجه به اینکه مدل دارای 

( در ادامه تعداد 2010)18می باشد با توجه به روش وستلند

نفر می باشد. با توجه به اینکه تعداد  296نمونه پیشنهاد شده 

توان گفت نفر می باشد می  351نمونه بر اساس جامعه آماری 

مدل مفهومی تحقیق را می توان با استفاده از مدلسازی 

معادالت ساختاری نرم افزار لیزرل اجرا 

 (.Westland،2010)کرد
  0.2: شده بینی پیش اثر اندازه

 0.8: انتظار مورد قدرت سطح

 3 :پنهان متغیرهای تعداد

  15 :شده مشاهده متغیرهای تعداد

 05/0احتماالت:  سطح

                                                           
18 Westland 
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 پایائيروائي و  .11
به این معنا است که پرسشنامه آن چیزی را اندازه  19روائی

بگیرد که برای آن طراحی شده است. روش های مختلفی برای 

و  20اندازه گیری روائی وجود دارد. در این پژوهش روائی سازه

بررسی شده است. روائی سازه برای بررسی  21روائی تشخیصی

ه گیری سازه ها اهمیت نشانگرهای انتخاب شده برای انداز

رود. روائی تشخیصی نیز به معنای آن است که بکار می

گیری نشانگرهای هر سازه بتوانند تمایز مناسبی را از نظر اندازه

نسبت به سازه های دیگر مدل ارائه دهند. به عبارت دیگر هر 

نشانگر فقط سازه مربوط به خودش را اندازه گیری می کند و 

ها به خوبی از ه ای است که سازهها نیز به گونترکیب آن

 ابزار محتوایی یکدیگر تشخیص داده می شوند. بنابراین روایی

گرفته  قرار متخصصان از تعدادی تأیید مورد مجدداً یادشده

 .است

پایائی به معنای دقت و ثبات ابزار اندازه گیری در هنگام 

یک "( 1382انجام آزمایش یا پژوهش است. بزعم خاکی)

زمانی دارای پایائی است که نمره واقعی آن دارای درجه آزمون 

همبستگی باالئی باشد، یعنی اگر پژوهش مشابهی نیز در زمانی 

(. 1382)خاکی،"دیگر انجام شود، به نتائج مشابهی دست یابد

در این پژوهش از دو شاخص مهم برای ارزیابی پایائی استفاده 

( و CRرکیبی)شده است که عبارت هستند از شاخص پایائی ت

آلفای کرونباخ. الزمه تائید پایائی باالتر بودن این شاخص ها از 

میانگین واریانس های  شاخص 2جدولمی باشد.  7/0مقدار

را برای تمامی استخراج شده، پایایی ترکیبی و آلفای کرونباخ 

 دهد. متغیرهای تحقیق نشان می

یق حاضر نیز مورد نظر است به در تحق 22روایی تشخیصی

های هر سازه در نهایت تفکیک مناسبی را  این معنا که نشانگر

های دیگر مدل فراهم  به لحاظ اندازه گیری نسب به سازه

تر هر نشانگر فقط سازه خود را اندازه  آورند. به عبارت ساده

های به  ای باشد که تمام سازه ها به گونه گیری کند و ترکیب آن

از یکدیگر تفکیک شوند. با کمک شاخص میانگین خوبی 
                                                           

19 Validity 
20 Construct Validity 
21 Discriminant Validity 
22

. Discriminant Validity 

های مورد  واریانس استخراج شده مشخص شد که تمام سازه

 5/0مطالعه دارای میانگین واریانس استخراج شده باالتر از 

( و آلفای کرونباخ CRهای پایایی ترکیبی) هستند. شاخص

شوند و الزمه تایید  جهت بررسی پایایی پرسشنامه استفاده می

باشد. تمامی  می 7/0ها از مقدار  ایی باالتر بودن این شاخصپای

نشان از پایا بودن ابزار  هستند که 7/0این ضرایب باالتر از 

 نتایج بارهای عاملی متغیرهای تحقیق است.اندازه گیری 

اند. تمامی مقادیر بارهای  در جدول باال خالصه شده (2)جدول 

سطح محاسبه شده  بیشتر شده اند و مقادیر 5/0 زعاملی ا

های عاملی هر نشانگر با سازه یا  برای هر یک از بار معناداری

شده است. 01/0در سطح معناداری کمتر از متغیر پنهان خود 
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 : پایائی درونی پژوهش2جدول

 پایایی مرکب متوسط واریانس استخراج شده آلفای کرونباخ بار عاملی ابعاد/مولفه متغیر

 توسعه پایدار راهبردی 

 83/0 زیست محیطی

967/0 736/0 917/0 
 89/0 اجتماعی

 90/0 اقتصادی

 81/0 حاکمیتی

 ارتقاء عملکرد حمل و نقل دریائی

 78/0 ابتکار و نوآوری

947/0 636/0 912/0 

 85/0 سطح موجودی ها

 86/0 کرایه حمل رقابتی

 80/0 کیفیت حمل

 77/0 تحویل بموقع

 72/0 رقابت پذیری

 تقاضاهای دریافت شده از ذی نفعان

 73/0 جریان های فیزیکی

947/0 595/0 879/0 

 75/0 جریان های مالی

 87/0 جریان های اطالعاتی

 76/0 پیچیدگی الیه ای

 74/0 پیچیدگی عنصری

 

 هاي پژوهشیافته .11
قبل از وارد شدن به مرحله آزمون فرضها الزم است تا از 

وضعیت نرمال بودن داده ها اطالع حاصل شود. تا بر اساس 

 نرمال بودن یا نبودن آنها، آزمون ها استفاده شود. 

 اسمیرنوف برای متغیرهای تحقیق -: آزمون کولموگروف3جدول

 )سطح معناداری(  Sig متغیر

 052/0 توسعه پایدار راهبردی

 076/0 ارتقاء عملکرد صنعت حمل ونقل دریائی

 074/0 نفعانتقاضاهای دریافت شده از ذی

با توجه به اینکه سطح معناداری برای متغیرهای  3طبق جدول

است  نتیجه می گیریم که داده های  05/0تحقیق بزرگتر از 

جمع آوری شده برای متغیرهای تحقیق نرمال است. در این 

پژوهش برای آزمون صحت و سقم فرضیه های پژوهش از 

تکنیک ضریب همبستگی پیرسون و تکنیک معادالت ساختاری 

تفاده شده است. ضریب هم بستگی پیرسون)ضریب هم اس

، نوع و جهت رابطه شدتتعیین بستگی گشتاوری( با هدف 

 شود.بکار برده می دو متغیر میان

 : ماتریس ضرائب همبستگی4جدول

 
توسعه پایدار 

 راهبردی

ارتقاء 

 عملکرد 

تقاضاهای 

دریافت 

 شده

   857/0 توسعه پایدار راهبردی

  797/0 772/0** صنعتارتقاء عملکرد 

 771/0 767/0** 751/0** تقاضاهای دریافت شده 

p<0.05      *p<0.01** 

 واگرابه بررسی ضرایب همبستگی و روایی  4جدول

پردازد. روی قطر اصلی این ماتریس ریشه دوم میانگین  می

دهد. الزمه تایید روایی  ( را نشان میAVEواریانس تبیین شده)

بیشتر بودن مقدار ریشه دوم میانگین واریانس تبیین شده  واگرا

از تمامی ضرایب همبستگی متغیر مربوطه با باقی متغیرها است. 

به عنوان مثال ریشه دوم میانگین واریانس تبیین شده برای 
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%( شده است که از مقدار 857)توسعه پایدار راهبردی متغیر 

است. همان طور که  ربیشتهمبستگی این متغیر با سایر متغیرها 

در جدول مشخص است، مقدار ریشه دوم شاخص میانگین 

واریانس تبیین شده، برای تمامی متغیرها، از همبستگی آن 

باشد. پایین قطر اصلی ضرایب  متغیر با سایر متغیرها می

با توجه به نتایج بدست  اند. همبستگی پیرسون نشان داده شده

توان گفت بین همه  آمده از ضریب همبستگی پیرسون می

متغیرها رابطه معناداری وجود دارد. در ادامه با استفاده از نرم 

سازی معادالت ساختاری صورت می گیرد که افزار لیزرل مدل

تصویر مدل نهائی معادالت ساختاری در حالت استاندارد در 

 ارائه شده است.  9و  8شکل 

 
 استاندارد حالت در ساختاری معادالت : مدل8شکل

 
 معناداری ضرایب در ساختاری معادالت : مدل9شکل

های شاخص اعتبار مدل ساختاری منوط به مناسب بودن

داری ضرائب استاندارد است که در نیکوئی برازش و معنی

نشان داده است. همان گونه که در این جدول نیز  5جدول

های برازش با  مقایسه کلیه شاخصنشان داده شده است، با 

مشخص گردید که مدل مفهومی  مقادیر قابل قبول متناظر آنها

 از برازش نسبتاً باالئی برخوردار است.

 

 

 

 مدل آزمون شده پژوهش: شاخص های نیکوئی برازش 5جدول

 مقدار قابل قبول مقدار شاخص بدست آمده  شاخص

CFI 94/0  9/0 و باالتر 

IFI 95/0  9/0 و باالتر 

GFI 92/0  9/0 و باالتر 

AGFI 91/0  9/0 و باالتر 

NFI 94/0  9/0 و باالتر 

NNFI 93/0  9/0 و باالتر 

RMSEA 068/0 08/0تر از کوچک 

X2/df 64/2 3 ترو کم 
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مسیر واقع در  بدست آمده از اجرای فن تحلیل نتایج

تقاضاهای دریافت شده از طرف  بیانگر آن است که 6جدول

 و مستقیم توسعه پایدار راهبردی زنجیره تأثیر نفعان برذی

 معناداری دارد. 

تقاضاهای  مستقیم و معنادار میان وجود رابطه همچنین،

نفعان و ارتقاء عملکرد زنجیره تامین دریافت شده از طرف ذی

 می شود.  دریائی تأیید
 

 : نتائج تکنیک تحلیل مسیر6جدول

 t studentآماره  ضریب استاندارد سطح اطمینان مسیر

 02/15 83/0 %99 نفعان            توسعه پایدار راهبردی تقاضاهای دریافت شده از ذی

 34/2 13/0 %95 نفعان              ارتقاء عملکرد صنعت تقاضاهای دریافت شده از ذی

نفعان به واسطه تاثیر تقاضاهای ذی به منظور بررسی

بر دریائی نقل و  حمل توسعه پایدار راهبردی صنعت

دریائی از روش سوبل  نقلو  حمل ارتقاء عملکرد صنعت

توان از  بطور کلی در آزمون سوبل میاستفاده شد. 

داری رابطه استفاده کرد.  تخمین نرمال برای بررسی معنی

توان  با داشتن برآورد خطای استاندارد اثر غیرمستقیم می

 فرضیه صفر را در مقابل فرض مخالف آزمون کرد. آماره

Z ابر است با نسبتبر ab  به خطای استاندارد آن. به

را از رابطه زیر بدست  Z-Value عبارت دیگر مقدار

 :آوریم می

 
 :در این رابطهکه 

:a ضریب مسیر میان متغیر مستقل و میانجی 

:b ضریب مسیر میان متغیر میانجی و وابسته  

:Sa خطای استاندارد مسیر متغیر مستقل و میانجی  

:Sb  استاندارد مسیر متغیر میانجی و وابستهخطای 

با توجه به اینکه مقدار بدست آمده آزمون سوبل بیشتر 

( می باشد می توان گفت تقاضاهای 63/9)مقدار 96/1از 

  حمل نفعان به واسطه توسعه پایدار راهبردی صنعتذی

 نقلو  حمل دریائی بر ارتقاء عملکرد صنعتنقل و

 .دارد یمعنادار ریتاثدریائی 
𝐙 − 𝐕𝐥𝐮𝐞

=
𝟎. 𝟖𝟑 ∗ 𝟎. 𝟖𝟓

√(𝟎. 𝟖𝟓𝟐 ∗ 𝟎. 𝟎𝟓𝟔𝟐) + (𝟎. 𝟖𝟑𝟐 ∗ 𝟎. 𝟎𝟔𝟕𝟐) +  (𝟎. 𝟎𝟓𝟔𝟐 ∗ 𝟎. 𝟎𝟔𝟕𝟐) 

= 𝟗. 𝟔𝟑 

 یافته هاي پژوهش .12

نیازها و  حاکی از آن است که این پژوهش نتایج

نفعان درخواست های دریافت شده از طرف ذی

دریائی کشور گوناگونی که در سرتاسر زنجیره تامین 

عملکرد صنعت حمل و نقل  فعالیت می کنند، بر ارتقاء

برجای می گذارد و به واسطه  مستقیم دریائی کشور تأثیر

وجود مولفه یا عامل کلیدی دیگری به نام توسعه پایدار 

 عملکرد تأثیر بر ارتقاء راهبردی زنجیره تامین دریائی

تامین نیازها  راهبردهای از بنابراین، یکی .دارد غیرمستقیم

نفعان و صاحبان کاالوی که و خواسته های مشتریان، ذی

فعالیت دارند، دستیابی به  در گستره زنجیره تامین دریائی

عملکرد  سطحی مناسب و قابل قبول از بهبود و ارتقاء

طریق توجه به  صنعت حمل و نقل دریائی کشور از

مولفه های تشکیل دهنده توسعه  معیارها، شاخص ها و

 نشان همچنین این نتائج. گیرد می ایدار راهبردی انجامپ

مستقر در  مدیران در این صنعت کلیدی می دهد که

 اثربخش تحقق منظور سطوح و سازمان های مختلف به

 منابع های خود، راه دیگری جزء استفاده از هدف

ور بشکلی کارآمد و بهره مالی و مادی انسانی، گوناگون

پایه گذاری کنند تا در آن راستا ندارند و مسیری را 

 به دستیابی و موفقیت به نیل بتوانند برای انسانی منابع

های  نگرش ها، ها، توانایی مهارت رسالت سازمانی، از

های مرتبط قطعاً سازمان .گردند برخوردار شغلی مناسب

با این صنعت زمانی قادر خواهند بود در برابر نیازها و 

نفعان کلیدی خود پاسخگو خواسته ها و سالئق ذی

ای که بعنوان باشند که از منابع انسانی کارآمد و حرفه
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یکی از عناصر اثرگذار و اصلی در مدل مفهومی این 

 پژوهش نشان داده شده است، برخوردار باشند. 

 

 منابع و مآخذ .13

توساعه   اقتصااد  (،1379عبدالرضاا)  افتخااری،  و غالمرضا ارمکی، آزاد -1

 . 25، صبازرگانی پژوهشهای مطالعات و مؤسسه پایدار راهبردی ،

(، روشهای تحقیق در مدیریت، ترجماه: محماد   1380اسکاران، اوما، ) -2

صائبی و محمود شیرازی، چاپ اول، انتشارات مرکز آموزش مدیریت 

 دولتی.

(، جامع ترین بانک شارکت هاای کشاتیرانی،    1396ایران مارین بوک ) -3

ی فعال در حمل زمینه حمل و بندری و دریائی. دسته بندی شرکت ها

 نقل دریائی. بازیابی شده از: 

4- http://iranmarinebook.com/Detail.aspx?Content=Dir

ectory. 
(، مقدماه ای بار روش تحقیاق در علاوم     1384حافظ نیا، محمدرضا. ) -5

 انتشارات سمت.انسانی. تهران: 

(،مریم، مدل یابی معادالت ساختاری و 1396حبیبی، آرش و عدن پور) -6

 . 9، ویرایش ششم، صسازمان انتشارات جهاد دانشگاهیتحلیل عاملی، 

(. روش تحقیاق باا رویکاردی باه پایاان ناماه       1382خاکی،غالمرضا.) -7

  .انتشارت بازتابنویسی. 

 منظور به آن ارتقاء و پایداری (. شناخت ابعاد1391)مسعود ،داوری نژاد -8

دومین کنفرانس ملی توسعه توسعه پایدار راهبردی شهری.  به دستیابی

 .پایدار راهبردی 

ونقل از  لزوم تسهیل یکپارچه تجارت و حمل(،1391)الناز ،میاندوآبچی -9

 .مرکز پژوهشهای لجستیک و زنجیره ،طریق ایجاد یک کمیته ملی

: (، پژوهشهای تجربی در حسابداری1379نمازی، محمد)برگرداننده(. ) -10

 دیدگاه روش شناختی، چاپ اول، انتشارات دانشگاه شیراز.
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