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 چکیده

ه ی اخیر توسعه یافته است و از اهمیت فراوانی برخوردار گشته است و عبارت است از رسیدن مفهومی است که در ده فناوری اطالعات و ارتباطات

 به اطالعات از طریق ارتباطات که این مهم از طریق سخت افزار و نرم افزار و فکر افزار قابل دسترسی است.

های پیروزی در این عرصه ،بهبود عملکرد بنادر در حوزه ی با توجه به موقعیت استراتژیک بنادر و اهمیت مفهوم  رقابت در بنادر یکی از روش 

 فناوری اطالعات و ارتباطات است.

 22این عوامل در قالب پرسشنامه بندر شهید رجایی در حوزه ی فناوری اطالعات و ارتباطات،در این مقاله ضمن شناسایی عوامل موثر بر عملکرد 

کارشناسان و متخصصان بندر شهید رجایی توزیع گردید و در نهایت با استفاده از داده های نفر از  02گزینه ای لیکرت بین  5سوالی با طیف 

 پرداختیم. فریدمن به رتبه بندی این عوامل با استفاده از آزمونبدست آمده، 

 

 فناوری اطالعات و ارتباطات،بنادر، عملکرد  واژگان کلیدی:

 

 مقدمه

که این سلسله مراتب بر اساس موقعیت زمانی برای فعالیت ها و وابستگی تصمیمات و اثر  می شود بر اساس سلسله مراتبی تعریفعملکرد سازمان 

 سطوح مختلف مدیریت به وجود آمده اند و عبارتند از:

 استراتژیک سطح 

 تاکتیکی سطح 

 عملیاتی سطح 

 

 سیاست ها، اساس بر عملکرد از بخش وسیعی اوقات اکثر در می دهد، قرار تأثیر تحت را ارشد مدیریت تصمیمات استراتژیک سطح های اندازه

 منظور به منابع اختصاص شامل سطح تاکتیکی .منعکس می کند را سازمانی اهداف به نزدیکی میزان و بودن رقابتی شرکت، ملی های برنامه

اندازه  .شود یافته دست ها آن به بایستی که است، اهدافی برابر در گیری عملکرد اندازه و استراتژیک سطح در شده مشخص نتایج به دستیابی

 آن های سنجه و عملیاتی سطح های اندازه .می آورد وجود به میانی مدیریت تصمیمات در ارزشمند بازخورد یک سطح این در گیری عملکرد

 هستند تالش در عملیاتی اهداف تنظیم برای کارکنان و ناظران .پایین هستند سطح مدیریت تصمیمات دقیق نتایج های ارزیابی و ها داده نیازمند

 [.1]شود هدایت تاکتیکی اهداف به سمت دستیابی  به سازمان اهداف، این به رسیدن  صورت در که

ز فن آوری اطالعات و ارتباطات عبارت است از گردآوری ، سازماندهی ، ذخیره و نشر اطالعات اعم از صوت،تصویر،متن یا عدد که با استفاده ا

 [.2]ابزارهای رایانه ای و مخابراتی صورت می گیرد 
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یعی از اطالعات در شرکت های حمل و نقل بین فن آوری اطالعات و ارتباطات به یک جزء اساسی برای تبادل سریع و دقیق و پردازش حجم وس

 [.3]المللی و سازمان بنادر تبدیل شده است 

یافتن منابع رشد و توسعه ی کشورها همواره یکی از مهم ترین مباحث مورد توجه اقتصاددانان وسیاست گذاران بوده است.تالش های جدی 

مؤید این مطلب است.مدل هایی که ابتدا توجه خود را بر نوع  1552ی دهه اقتصاددانان در بسط و گسترش مدل های رشد از سال های میان

آمد فیزیکی سرمایه متمرکز کرده و پیشرفت های تکنولوژیکی را برونزا در نظر می گرفتند،اندک اندک سرمایه ی انسانی را نیز در تفاوت بین در

، مدل های رشد مباحث مربوط به رشد درونزا را معرفی کرده و به 1502سرانه کشورها و انباشت ثروت مؤثر دانستند.از سال های میانی دهه 

به عنوان  ICTصورت چشمگیری سرمایه ی دانش و سر ریز های آن مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفت.بیش از دو دهه نمی گذرد که سرمایه ی 

و سال های ابتدایی دهه  1502ی اولیه در سال های پایانی دهه یکی از منابع رشد اقتصادی مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفته است.پژوهش ها

بسیاری از اقتصاددانان بر این  1552رابطه ای را نشان نمی دادند،اما از سال های میانی دهه  ICT1 میان رشد بهره وری و سرمایه گذاری 1552

و با توجه به لزوم  ICTر نظر گرفتن اثر با وقفه سرمایه گذاری موضوع تأکید داشتند که با اصالح روش های اقتصاد سنجی،گسترش حجم داده ها،د

 [.4]و رشد بهره وری می توان به دست آورد ICT، رابطه ی مثبتی بین  ICTسرمایه گذاری های مکمل برای آشکار شدن اثر 

ن خدمات پشتیبانی و لجستیکی برای با به وجود آمدن بحث زنجیره ی تأمین توسط صاحبان کاال،متصدیان حمل و نقل در صدد به وجود آورد

 رضایت مندی بیشتر مشتریان بر آمدند.در این فرآیند فناوری اطالعات و ارتباطات نقش کلیدی در ارتباط بین بخش های زنجیره و کنترل بهتر

صنعت مورد استفاده قرار  به صورت منظم و مساوی در این ICTزمان و هزینه و کیفیت خدمات تحویل داده شده،بازی می کند. با این وجود،

داشته  ICTنگرفته است،در حمل و نقل دریایی خطوط کشتیرانی در مقایسه با شرکت های تحویل کاال روند کند تری در پیاده سازی خدمات 

بقاء با کاهش هزینه در لجستیک و مدیریت زنجیره ی تأمین،کشتی های اقیانوس پیما را با دو گزینه روبرو کرده است: تالش برای  ICTاند.اهمیت 

بنابراین سواالت اصلی تحقیق که در این پژوهش عبارتند  ICT [5.]های حمل و نقل،به وجود آوردن خدمات ارزش افزوده با استفاده ی وسیع از 

 از:

 تأثیر می گذارند؟ ICTچه عواملی بر عملکرد بنادر در حوزه ی -1

 اولویت بندی این عوامل چگونه می باشد؟ -2

 

 نظری تحقیقمبانی 

را  طی دهه های اخیر فناوری اطالعات و ارتباطات تحوالت وسیعی در حیات بشر ایجاد نموده است،به گونه ای که عمال تمامی ابعاد زندگی انسان

از حوزه تصویری کلی  1در برگرفته است.هرچند میزان تأثیر پذیری و به عبارتی بهره مندی بخش های مختلف از این پدیده یکسان نیست.شکل 

ی نفوذ و تأثیر گذاری فناوری اطالعات و ارتباطات را نمایش می دهد.همان گونه که مشاهده می شود عمال بخش های مختلفی نظیر سالمت و 

 بهداشت،امنیت،محیط زیست،کسب و کار و توسعه ی منطقه ای از قابلیت های این فناوری بهره مند می شوند،ضمن آنکه در بسیاری از موارد این

 [.6]ارتباط می تواند دو سویه باشد

                                                            
 (Information & Communication Technology) فناوری اطالعات و ارتباطات 1
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 ارتباطات توسعه ای فناوری اطالعات و ارتباطات:1شکل 

 

لی و در هزاره سوم،ماهیت کسب و کار و تجارت و بازرگانی بین الملل وارد پارادایم جدیدی گشته و موجب شده که بسترهای انجام تجارت بین المل

داخلی تغییر کنند.تجارت الکترونیکی به اثربخش ترین راه تبادل و تجارت تبدیل شده است و حوزه های تأثیر خود را به صورت بسیار حتی 

گسترده در تمامی  بخش های زنجیره ی تأمین نشان می دهد.یکی از راهکارهای برنامه ریزی برای توسعه ی تجارت الکترونیک و همچنین تبیین 

نیاز برای تحول در بخش حمل و نقل دریایی و بندری کشور،مطالعه ی تطبیقی الگوها و بنادر برتر جهان و بررسی چگونگی پیوند  قدم های مورد

 [.7تجارت الکترونیک با بنادر و وضعیت برنامه ها و اقدامات انجام شده در این زمینه می باشد]

 1RFIDشخصه های مهم بنادر توسعه یافته و طراز اول جهان است،تکنولوژی از م (Lead-Time)افزایش سرعت و کاهش زمان انجام عملیات 

 وسیله ی به ها داده تبادل به قادر که است سیمی بی شناسایی ی سامانه  ،RFID.می باشدراه حلی مناسب برای معضالت کنونی بنادر کشور 

از   RFIDهای است. سامانه  (Reader)است و یک بازخوان شدهکه به یک کاال، شئ، کارت و... متّصل   Tagیک بین اطّالعات برقراری

 .[0]کنند گیری می ها بدون تماس بهره دادهبرای خواندن و نوشتن  الکترومغناطیسی های الکترونیکی و سیگنال

هره گیری فناوری اطالعات و تجارت الکترونیکی،امروزه خود را به عنوان مزیت رقابتی مطرح نموده اند به طوری که برای مثال سنگاپور توانسته با ب

جابجایی آن را از یک هفته به ده دقیقه کاهش دهد.بدین سند به یک سند و زمان  35مناسب از این فناوری،تعداد اسناد جابجا شده در بندر را از 

 .[9] صورت کانتینری که می بایست هفته ها در بندر معطل بماند تا تخلیه شود،در کمتر از یک روز از بندر ترخیص می گردد

EDI 2 سنادی مانند الزمه ی تسریع در انتقال ا به طوری که می باشدبه عنوان مکمل در چرخه ی حمل و نقل بین المللیB/L [12]است. 

ICT   بین بردن باعث از مدیریت غیر طبیعی تقاضا برای حمل و نقل و مدیریت کرایه ها  عواملی مانند: و تأثیر بسزایی دارددر حمل و نقل زمینی

 .[11]می شونداثرات منفی تجارت الکترونیک در حمل و نقل زمینی 

و باعث ایجاد ارزش افزوده برای سازمان ها می شود بنابراین استفاده از  نقش بسزایی داردفناوری اطالعات و ارتباطات در جلب رضایت مشتریان 

 .[12]استفناوری اطالعات و ارتباطات را برای ایجاد خدمات مؤثر و کارا ضروری 

 

 یتجارت الکترونیک

تجارت الکترونیکی به عنوان یکی از مباحث مهم فناوری اطالعات و ارتباطات مورد تاکید کارشناسان بوده و با سرعت در حال جایگزین شدن 

 اند.  مندی از آن را سرلوحه استراتژیهای بازرگانی خود قرار داده تجارت سنتی است و بسیاری از کشورها بهره

                                                            
1
 (Radio Frequency Identification) رادیوییشناسایی با فرکانس  
2
  (Electronic Data Interchange) مبادله ی الکترونیکی اطالعات 

ICT 

 آموزش

 حقوق بشر

 امنیت

توسعه 
فضایی و 
حفاظت از  منطقه ای

محیط 
 زیست

ایجاد 
کس)درآمد

 (ب و کار

فرصت 
 های شغلی

سالمت و 
 بهداشت
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از تعاریفی    ای یا انجام مبادالت تجاری در یک قالب الکترونیکی، های رایانه ، خدمات و یا اطالعات از طریق شبکهخرید و فروش و تبادل هر گونه کاال

و است که برای تجارت الکترونیکی بیان شده است. در کل نظام داد و ستد الکترونیکی اولین مشخصه آن سرعت، دقت، صحت، کنترل آمار و ارقام 

باشد و برای تصحیح اشتباهات ثبتی فرصت کوتاه است. با این وجود کارشناسان  ی استاندارد مربوطه بسیار حائز اهمیت میاستفاده صحیح از فرمها

را  معتقدند که به صرف وجود برخی خطرات نمی توان از کارایی باال و دستاوردهای مهم اقتصادی تجارت الکترونیکی چشم پوشید و استفاده از آن

ردونه تجارت جهانی الزامی می دانند و معتقدند استفاده از این فناوری جدید نیازمند ایجاد بسترهای فکری و فرهنگی برای برای سود بردن از گ

 [.31]پذیرش آن از طرف جامعه، رفع موانع حقوقی و قانونی و تامین پیش نیازهای سخت افزاری و نرم افزاری است 

 مزایای تجارت الکترونیک

شود. از  یابد و هر سال سهم بیشتری از تجارت جهانی توسط تجارت الکترونیکی انجام می الکترونیکی روز به روز افزایش میگستره مزایای تجارت 

 :[31]توان موارد زیر را برشمرد اهم مزایای تجارت الکترونیکی می

 در خرید و فروش کاالها و ارایه خدمات فروش سهولت فراوانی وجود دارد. 

تا  21تواند به فروشگاههای مجازی زیادی سرزده کاالی مورد نظر خود را انتخاب کند. بین  خاب باالیی برخوردار می شود و میمشتری از قدرت انت

شود. فواصل جغرافیایی حذف  درصد در هزینه های مختلف فعالیتهای تجاری از قبیل تهیه اسناد و فاکتورهای خرید و فروش صرفه جویی می 72

ر است، به رغم مزایایی که تا کنون برای همگانی شدن تجارت الکترونیکی عنوان شده، خطراتی نیز در این شیوه داد و ستد .الزم به ذک شود می

ای که رمزهای نقل و انتقال وجوه یا کاالها، شناخته شده و از حسابی به حساب دیگر  نوین وجود دارد که دزدی الکترونیکی یکی از آنهاست، بگونه

ه تدابیر مختلفی به کار رفته و کنترلهای متعددی در مراحل مختلف به عمل آمده تا در حد قابل قبولی نظام تجارت الکترونیکی منتقل شود. گرچ

اند(، لهذا گهگاه گزارشهایی  ای کرده ای اقدام به بیمه کردن خطرات دستبردهای رایانه اطمینان بخش باشد )حتی، برخی موسسات و شرکتهای بیمه

المللی  شود که کارشناسان و متخصصین امور تجارت الکترونیکی با برپایی همایشهای بین ز تخلفات، و سرقتهای الکترونیکی داده میدر خصوص برو

های نوین و اطمینان بخش مانند تمهید حصول اطمینان در امضاهای الکترونیکی و روشهای  اند که با اعمال شیوه و نشستهای تخصصی درصدد بوده

در پنجاه سال گذشته بروز تحوالت گسترده در زمینه کامپیوتر و ارتباطات، تغییرات عمده ای را در ز تخلفات جلوگیری به عمل آورند.دیگر از برو

ای عرصه های متفاوت حیات بشری به دنبال داشته است. انسان همواره از فناوری استفاده نموده و کارنامه حیات بشری مملو از ابداع فناوری ه

 و ارتباطات که از آنان به عنوان فناوریهای جدید و یا عالی، یاد می شود بیشترین تاثیر را در حیات بشری داشته اند. دنیای ارتباطات واطالعات 

سرعت ها و اطالعات ب ای که داده تولید اطالعات به سرعت در حال تغییر بوده و ما امروزه شاهد همگرایی آنان بیش از گذشته با یکدیگر بوده، بگونه

 گیرد. و در زمانی غیرقابل تصور به اقصی نقاط جهان منتقل و در دسترس استفاده کنندگان قرار می

 روش تحقیق

نفر از مدیران و کارشناسان مجتمع  122پیمایشی محسوب می شود و از نظر هدف کاربردی است.جامعه ی آماری شامل -این پژوهش توصیفی

 باشد و برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد که مطابق با فرمول زیر است:بندری و دریایی بندر شهید رجایی می 

 

𝑛 =
𝑧2𝑝𝑞

𝑑2

1+
1

𝑁
(
𝑧2𝑝𝑞

𝑑2
−1)

= 02~5/75        (1)  

 

ه ی پس از مرور ادبیات و پیشینه ی تحقیق و مشورت با کارشناسان و متخصصان در زمینه ی موضوع،شاخص های مربوط به عملکرد بنادر در حوز

ICT  شناسایی گردیدند و در قالب پرسشنامه بین نمونه های انتخابی توزیع گردید و از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شد و برای

مه شد،این نتیجه حاصل شد که سواالت پرسشنا75/2محاسبه ی پایایی روش آلفای کرونباخ به کار گرفته شد و با توجه به اینکه این مقدار برابر با 

 (.7/2از پایایی الزم برخوردارند)بیشتر از 

 و برای تجزیه و تحلیل و برای تجزیه و تحلیل و رتبه بندی شاخص ها از آزمون spssبرای پردازش داده های حاصل از پرسشنامه از نرم افزار 

 فریدمن استفاده گردید.

 یافته های تحقیق

 شاخص های عملکرد شناسایی شده عبارتند از:

 در کاهش هزینه ها )به خصوص تخلیه و بارگیری( ICTتأثیر میزان استفاده از  -1

 ICTمیزان ایجاد ارزش افزوده از طریق استفاده از  -2

 در کنترل هزینه های اداری و دفتری  ICTتأثیر -3

 در سودآوری)از طریق افزایش استفاده از اسکله و ...(  ICTتأثیر -4
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 یکی و محاسبه ی دقیق صورتحسابدر پرداخت الکترون ICTسطح استفاده از  -5

 سطح ارتباط الکترونیکی با ذی نفعان و مشتریان -6

 ICTسطح رضایت مشتریان از خدمات  -7

 در تحویل به موقع خدمات و کاالها  ICTتأثیر -0

 در زنجیره ی تأمین ICTمیزان نقش  -5

 (EDI)سطح گردش اطالعات به صورت الکترونیکی -12

 در کاهش زمان عملیات در بندر )تخلیه و بارگیری و ترخیص کاال و کشتی...(  ICTتأثیر -11

 برمیزان خطای نیروی انسانی و دوباره کاری ها در سیستم  ICTتأثیر -12

 در کنترل موجودی انبارها  ICTتأثیر -13

 در کنترل گردش کاال و کشتی  ICTتأثیر -14

 ...(در میزان اثربخشی تجهیزات )تخلیه و بارگیری و   ICTتأثیر -15

 به روز کردن  سیستم های قدیمی -16

 توسعه ی سیستم های جدید -17

 ICTآموزش مستمر کارکنان واحد  -10

 ICTارتقاء سطح آگاهی کارکنان از خدمات  -15

 افزایش سطح اطالعات عمومی کارکنان)مهارت های رایانه ای( -22

 

ای آماری توزیع گشت و در نهایت داده های حاصل از گزینه ای لیکرت بین نمونه ه 5این شاخص ها در قالب پرسشنامه و با استفاده از طیف 

 رتبه بندی گردید. فریدمن پرسشنامه با استفاده از آزمون

 فریدمن آزمون

 نتایج حاصل از این آزمون مطابق با جدول زیر است:

 

:نتایج حاصل از رتبه 1جدول

 بندی شاخص ها 

 Mean Rank 

q1 10.86 

q2 10.64 

q3 13.33 

q4 10.46 

q5 14.49 

q6 10.63 

q7 8.15 

q8 9.45 

q9 11.59 

q10 13.08 

q11 9.76 

q12 9.49 

q13 11.69 

q14 10.21 

q15 9.26 

q16 9.43 

q17 10.30 

q18 8.82 

q19 8.47 

q20 9.87 
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 نتیجه گیری

ن و امروزه رقابت در عرصه ی بنادر به رقابتی فشرده و بین المللی تبدیل شده است.طبیعتا برای کسب سهم بیشتر در این عرصه باید با بازیگرا

شرکت های قدرتمند بین المللی همکاری کرد.سهیم شدن در منافع دیگران و جذب شرکت های بزرگ بین المللی آنها را مجبور به سرمایه گذاری 

بنادر ما خواهد کرد و موجب ورود تکنولوژی روز و علم مدیریت در این عرصه می شود، عالوه بر آن موجب دستیابی به بازارهای جهانی می  در

 .[14]گردد 

، یکی از راه های پیروزی در عرصه ی رقابتی، بهبود و تقویت خدمات فناوری اطالعات و ارتباطات است. در این پژوهش، پس از بررسی های الزم

شناسایی و با استفاده از آزمون فریدمن رتبه بندی گردید و نتایج حاصل از این رتبه  ICTشاخص های عملکردی بندر شهید رجایی در حوزه ی 

 به ترتیب زیر می باشد: بندی

 در پرداخت الکترونیکی و محاسبه ی دقیق صورتحساب ICTسطح استفاده از  -1

 در کنترل هزینه های اداری و دفتری  ICTتأثیر -2

 (EDI)سطح گردش اطالعات به صورت الکترونیکی -3

 در کنترل موجودی انبارها  ICTتأثیر -4

 در زنجیره ی تأمین ICTمیزان نقش  -5

 در کاهش هزینه ها )به خصوص تخلیه و بارگیری( ICTتأثیر میزان استفاده از  -6

 ICTمیزان ایجاد ارزش افزوده از طریق استفاده از  -7

 سطح ارتباط الکترونیکی با ذی نفعان و مشتریان -0

 در سودآوری)از طریق افزایش استفاده از اسکله و ...(  ICTتأثیر -5

 توسعه ی سیستم های جدید -12

 کنترل گردش کاال و کشتی در  ICTتأثیر -11

 افزایش سطح اطالعات عمومی کارکنان)مهارت های رایانه ای( -12

 در کاهش زمان عملیات در بندر )تخلیه و بارگیری و ترخیص کاال و کشتی...(  ICTتأثیر -13

 برمیزان خطای نیروی انسانی و دوباره کاری ها در سیستم  ICTتأثیر -14

 کاالهادر تحویل به موقع خدمات و   ICTتأثیر -15

 به روز کردن  سیستم های قدیمی -16

 در میزان اثربخشی تجهیزات )تخلیه و بارگیری و ...(  ICTتأثیر -17

 ICTآموزش مستمر کارکنان واحد  -10

 ICTارتقاء سطح آگاهی کارکنان از خدمات  -15

 .ICTسطح رضایت مشتریان از خدمات  -22

 اخص مربوطه بهبود بخشند و در محیط های رقابتی پیروز شوند.بنادر با استفاده از این رتبه بندی می توانند عملکرد خود را در ش
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