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، بسیار دشوار در عصري که به عصر اطالعات موسوم استتصور زندگی بدون استفاده از خدمات الکترونیکی و فن آوري اطالعات  – چکیده

ها هستیم.  و هر روزه شاهد گسترش روزافزون استفاده از سیستم هاي تحت شبکه نیازمند بستر اینترنت در سازمانها ، ادارات و شرکت است
ترونیکی امروزه از جزئی ترین امور گرفته تا اموري همچون بانکداري، پزشکی ، فنی، هتلداري ، هواپیمایی و بسیاري از امور دیگر از بسترهاي الک

م بسیار زیادي از جهت ارائه خدمات ارزان، سریع و قابل اعتماد استفاده می نمایند. در این رهگذر با گسترش تقاضا در حمل و نقل دریایی، حج
. رداطالعات در بنادر تولید می شودکه با استفاده از روش هاي سنتی دیگر امکان پردازش سریع اطالعات و ارائه خدمات به شکل مطلوب وجود ندا

 لکترونیک پدیدار می شود. بنابراین بنادر راهی جز برنامه ریزي براي انجام کلیه فعالیت ها بصورت الکترونیکی ندارند و اینجاست که مفهوم بندر ا
خطاي انسانی ، موجب آسان کاهش و  ارائه خدمات  زمانکاهش استفاده موثر از فن آوري اطالعات و ارتباطات در بنادر، عالوه بر کاهش هزینه ها، 

نان سازمانی بیشتر در زنجیره سازي فرآیند هاي تجاري می شود. لیکن، براي دستیابی به حمل ونقل دریایی با سرعت مطلوب  و دستیابی به اطمی
تامین، الزم است در پارامترهاي کسب وکار، تغییراتی مناسب با فن آوري هاي نوین ایجاد شود و زمینه بهبود مدیریت کاال و پذیرش شرایط 

از آن جمله می توان به عوامل فن مختلف حمل ونقل از نظر زیر ساخت ها فراهم آید. عوامل موثر در ایجاد بنادر الکترونیکی در ایران فراوانند که 
اشاره کرد که در این مقاله سعی شده است ضمن بیان ویژگیها و مشخصات بندر  ) سازمانیدرونی (آوري ، عوامل بیرونی (خارجی) و عوامل 

تا مدیران با  شود و رتبه بندي ی موثر در ایجاد بنادر الکترونیکی در ایران شناسای درون سازمانیالکترونیک و تجارت الکترونیک در بنادر، عوامل 
  علم به میزان تاثیر هر یک از عوامل، برنامه ریزي و سرمایه گذاري مناسب تري در جهت ایجاد بنادر الکترونیکی در ایران داشته باشند. 

  ، فن آوري اطالعاتدرون سازمانیبندر الکترونیک، عوامل  - کلید واژه

  

 مقدمه - 1

 و تجارت بین انسان ها رایج بوده از قرن ها پیش تبادل کاال     
است. اگرچه ممکن است در آن زمان پول اختراع نشده بود اما 
انسان ها تبادل کاال به کاال انجام می دادند و هر یک از شهرها و 
بخش ها، کاالي مورد نیاز خود را گرفته و کاالي مورد نیاز بخش 

بی بزرگ را در هاي دیگر را به آن ها می دادند. اختراع پول انقال
زمینه تجارت الکترونیک برپا کرد. پول به گونه اي بود که مدت 
ها می شد آن را نگه داشت بدون آن که مشکلی برایش پیش آید 

اگرچه تجارت  .و یا این که مانند مواد غذایی فاسد شود
 پیشرفت بسیار افراد زندگی در اما نیست قدیمی  الکترونیک

ک زمانی به کار می رود که با استفاده ه است. تجارت الکترونیکرد
از فناوري هاي اطالعاتی و ارتباطی بتوان به تجارت پرداخت و به 

نوعی درآمد زایی داشت. تجارت الکترونیک این امکان را به افراد، 
سازمان ها، دولت و ... می دهد تا بتوانند با استفاده از اینترنت و 

عات پرداخته و کاالي سایر سیستم هاي ارتباطی به تبادل اطال
خود را به شکلی آسان و همگانی در اختیار افراد دیگر قرار داده 

امروزه بنادر تجاري پیشرفته دنیا  .تا خرید و فروش انجام شود
جهت انجام الکترونیکی فعالیت هاي بندري و دریایی نه تنها 
نسبت به طراحی و پیاده سازي سیستم هاي مکانیزه و تخصصی 

م هاي جامع امور دریایی، بندري، گمرکی و مالی گام نظیر سیست
برداشته اند بلکه نسبت به یکپارچه نمودن آنها نیز اقدامات 
موثري بعمل آورده اند. به دلیل پیوستگی جریان کاال، اطالعات و 

هاي مکانیزه فوق  همچنین جریان مالی، لزوم یکپارچگی سیستم
است.در بنادر برتر دنیا الذکر بیش از پیش ضروري و الزم االجرا 

هاي  نظیر بنادر آنتورپ، روتردام و سنگاپور، گاه با ایجاد سیستم
هاي استاندارد واسط در ایجاد  جامع و گاه با ایجاد سیستم
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شده   همبستگی میان ذینفعان جامعه بندري، گام موثري برداشته
است. با توجه به توسعه تجارت الکترونیکی و فواید زیادي 

ي کسب و کار الکترونیکی، در مرحله اول تهیه و ها سیستم
بکارگیري سیستم هاي جامع دریایی و بندري بمنظور انجام 
کارهاي اجرایی و مدیریتی امري بدیهی است و در مرحله دوم به 
دلیل اهمیت تسهیل جریان اطالعات، ارتباط و یکپارچگی بین 

رفته دنیا سیستم ها ضروري است و بنادرکشور ما مانند بنادر پیش
دهنده و  بایست به سمت ایجاد سیستم جامعی که ارتباط  می

هاي مختلف بندري،دریایی،مالی و گمرکی در  واسط سیستم
و به یک بندر الکترونیک  قالبی یکپارچه است، حرکت نمایند

.در ایجاد بنادر الکترونیکی در ایران عوامل فراوانی تبدیل شوند.
است، در  درون سازمانیوامل دخیل هستند که از جمله آنها ع

واقع ایجاد هر سیستمی بصورت الکترونیکی، نیازمند زیر ساخت 
هاي مختص به خود است که از جمله زیر ساخت هاي الزم در 

اعتبار و پشتیبانی می توان به عواملی مانند  درون سازمانیحوزه 
مالی، اراده سیاسی بندر، ثبات مدیریتی و حمایت مدیران ارشد، 

اطات شفاف در بندر، وجود زیرساخت محیط عملیاتی، ارتب
آمادگی تغییر و مهندسی مجدد در بندر، ایجاد  سازماندهی قویتر 
براي انجام پروژه، فرهنگ سازي، مشارکت کاربران و کاهش 
مقاومت آنها در مقابل تغییرات، کاهش مراکز تصمیم گیري و در 

را نام نع اجرایی نهایت تالش در جهت شناسایی بیشتر و بهتر موا
برد که به بررسی میزان تاثیر هر یک خواهم پرداخت، لیکن در 
ابتدا مفاهیم تجارت الکترونیک، بندر الکترونیک، تجارت 
الکترونیک در بنادر تعریف و برخی تحقیقات در این زمینه 

  بررسی می شود. 

بندر الکترونیک ، تجارت تعریف تجارت الکترونیک،  - 2
 تحقیقات پیشینمروري بر ر و الکترونیک در بناد

تجارت الکترونیکی ارائه شده است که تعاریف کوناگونی براي      
از دیدگاه  کیاز جمله می توان به تعریف تجارت الکترونی

 خدمات ، آموزش ،ارتباطات، تجارت، فرآیند کسب و کار،
  اشاره کرد:و اجتماعی مشارکت 

معناي تحویل  تجارت الکترونیکی به ،از دیدگاه ارتباطات -
یا پرداخت ها از طریق ،اطالعات  ،خدمات   ،کاال 

شبکه هاي کامپیوتري یا به هر وسیله الکترونیکی دیگر 
 .   [1]است

تجارت الکترونیکی  قابلیت خرید و  ،از دیدگاه تجارت -
خدمات و اطالعات را در اینترنت  و ،فروش محصوالت 

            ارائه    onlineاز طریق سایر سرویس هاي  
 . [1]می دهد

تجارت الکترونیکی   از دیدگاه فرآیند هاي کسب و کار، -
تجارت را به صورت الکترونیکی  و با انجام فرآیند هاي  
کسب و کار در شبکه هاي الکترونیکی از طریق 
جایگزینی اطالعات به جاي فرآیندهاي کسب و کار 

 .   [1]انجام می دهد

ترونیکی ابزاري است که در تجارت الک از دیدگاه خدمات، -
مصرف کنندگان و  ،موسسات ،جهت اهداف دولت ها 

هزینه هاي  خدمات را کاهش داده ،مدیران عمل کرده 
و در عین حال کیفیت خدمات به مشتریان را افزایش 

 .   [1]داده و زمان تحویل آن را تسریع می کند

  onlineالکترونیکی یادگیري، تجارت از دیدگاه آموزشی  -
دانشگاه ها و  ممکن ساخته و به آموزش در مدارس، را

می  سایر سازمانها   از جمله سازمانهاي تجاري کمک
 .   [1]کند

ت الکترونیکی چارچوبی براي از دیگاه مشارکت ،تجار  -
همکاري چه در داخل سازمان و چه بین سازمان هاي 

 .   [1]مختلف است

حلی براي  تجارت الکترونیکی  م  از دیدگاه  اجتماعی، -
انجام  معامالت و  ،گردهمآیی اعضا براي آموزش

  .   [1]همکاري است
لیکن جامع ترین تعریف تجارت الکترونیکی  به روند خرید،      

فروش، انتقال یا تبادل محصوالت،خدمات و یا اطالعات از طریق 
  .   [1]شبکه هاي کامپیوتري از جمله اینترنت گفته می شود

کلیه سازمانهاي ف بندر الکترونیک نیاز است قبل از تعری     
مرتبط که در امر دریایی و بندري دخیل هستند شناسایی شوند 

از حیث ارائه خدمات بندري ، و سپس می بایست کلیه بنادر 
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بتوان نتیجه گرفت به چه بنادري بندر  طبقه بندي گردند تا
  می توان گفت.      الکترونیک

و دریایی تنها بندر دخیل نیست و در انجام امور بندري      
زنجیره گسترده از سازمان ها مانند گمرك، اپراتورهاي بندي، 
بانک هاي داخلی و خارجی، اپراتورهاي ترمینال ها، شرکت هاي 
صادرات و واردات، وزارت بازرگانی، وزارت کشاورزي، وزارت 
صنایع و نهادهاي دیگر را در بر می گیرد، بدون همکاري و 

ی با آنها عمال امکان پیاده سازي تمام و کمال تجارت هماهنگ
الکترونیک در بنادر وجود ندارد. در واقع عامل کلیدي موفقیت در 
برنامه یک بندر الکترونیک همکاري دائم بین کلیه ذینفعان و 
ارائه کنندگان خدمات بندري می باشد. راه اندازي تجارت 

اهنگی سه دسته از افراد الکترونیک در بنادر نیاز به همکاري و هم
دسته اول شامل افراد و سازمان هایی می باشد  و سازمانها دارد:

که تنها در سیستم ثبت نام نموده و از خدمات آن بهره مند می 
شوند. صاحبان کاالها اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی، صنایع، 

بازرگانان و شرکت هاي صادرات و واردات از  این دست         
شند. این افراد  وسازمان ها تنها از طریق پرتال به سیستم می با

دسترسی دارند و تنها گیرنده خدمات و ارائه کننده اطالعات می 
دسته دوم سازمان هایی هستند که عالوه بر پرتال به  باشند.

دروازه هاي ورودي سیستم نیز دسترسی دارند و بنابر نیازمندي 
ت مورد نظر می پردازند. بندر، خود به استفاده  و ویرایش اطالعا

گمرك، شرکت هاي کشتیرانی، شرکت هاي بازرسی کاال، اپراتور 
بندر، شرکت هاي تخلیه و بارگیري کاال، شرکت ها و خطوط 
هواپیمایی، راه آهن، وزارت بازرگانی و مجموعه هاي تابعه و ... از 

اول این جمله می باشند. این سازمان ها در ارتباط مداوم با دسته 
می باشند و به درخواست هاي ارائه شده از سوي این گروه پاسخ 
می دهند.دسته سوم شامل سازمان هایی می باشند که خدمات، 
سیستم هاي پشتیبانی و سخت افزارهاي مورد نیاز براي اجراي 
سیستم را تامین می نمایند. بانک ها و موسسات مالی و اعتباري، 

زاري و شرکت هاي مخابراتی شرکت هاي نرم افزاري و سخت اف
از جمله این شرکاء می باشند.گروه هاي فوق به صورت یکپارچه 
هموراه با سازمان تجارت الکترونیک در بندر در ارتباط بوده و در 

حیطه قراردادهاي منعقد شده با این سازمان، به دریافت و ارائه 
بندر می پردازند. هر گاه بتوان کلیه خدمات ارائه شده در  خدمت 

را به صورت الکترونیکی و از طریق یک درگاه یا پرتال واحد 
پنجره واحد) به ذینفعان و ارباب رجوع بندر ارائه نمود، آنگاه می 

  . [2]توان گفت که تجارت الکترونیک در بندر شکل گرفته است
 کمیسیون اقتصادي ملل متحد براي آسیا و اقیانوس آرام     

(اسکاپ) از کمیسیون هاي منطقه اي شوراي اقتصادي و 
اجتماعی سازمان ملل ، بنادر را بر اساس خدمات بندري به سه 

نادري که تنها به عملیات دسته تقسیم کرده است. دسته اول ب
واردات و صادرات می پردازند. دسته دوم بنادري که عالوه بر 
واردات و صادرات در زمینه ترانشیپ کاال نیز فعال هستند و در 
نهایت دسته سوم بنادري هستند که عالوه بر واردات، صادرات و 

  . [2]ترانشیب به یک مرکز لجستیکی تبدیل شده اند
در دسته اول قرار می گیرند بنادري هستند که به بنادري که      

عنوان یک مرکز تنها تبادل کاال مطرح هستند که به عنوان یک 
مدل ابتدایی از بنادر که تنها بر اساس دریافت حقوق و عوارض 
تخلیه و بارگیري کاال بنا شده اند که از انعطاف پایینی و 

این مدل در وابستگی شدید به اقتصاد داخلی کشور دارد. در 
صورتیکه که رقبا با ارائه خدمات تخلیه و بارگیري با تعرفه هاي 
پایین مبادرت ورزند، مشتریان خود را از دست داده و متروکه 
خواهند شد. بنادري که در دسته دوم قرار می گیرند بنادري 
هستند که عالوه بر واردات و صادرات، به ترانشیب نیز بپردازند. 

ه دلیل داشتن زیر ساخت هاي مناسب و نیز اینگونه بنادر ب
موقعیت جغرافیایی بهتر، به عنوان هاب توزیع کاال عمل می 
کنند یعنی با دریافت و دپوي کاال، آنها را بین سایر بنادر 
کوچکتر تقسیم می نمایند. در بنادر دسته دوم، کاال و کانتینر از 

ر کشتی هاي بزرگ تخلیه شده و پس از زمان مشخصی که د
بنادر نگهداري می شوند بر روي کشتی هاي کوچکتر بارگیري 
شده و براي بنادر کم اهمیت تر و کوچکتر ارسال می شوند. 
بنابراین اینگونه بنادر نسبت به بنادر دسته اول از انعطاف پذیري 
باالتري برخوردار است و نیازمند بکارگیري تجهیزات و فناوري 

تخلیه و بارگیري و ارائه هاي مدرن و همچنین سرعت باالي 
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خدمات متنوع تر به مشتریان بندري می باشد. با سرمایه گذاري 
بنادر منطقه و نیز ارائه خدمات مناسب توسط آنها، اینگونه بنادر 
را تهدید می کند و بنادري که تنها بر اساس واردات ، صادرات و 
ترانشیب بنا شده اند، در صورتیکه خطوط کشتیرانی تصمیم به 
تغییر مسیر بگیرند به سمت ورشکستگی پیش خواهند رفت. 
بنادري که در دسته سوم قرار می گیرند بنادري هستند که عالوه 
بر واردات، صادرات ، ترانشیب به فعالیت هاي لجستیکی نیز می 
پردازند. این بدین معنی است که مراکزي را در جنب بندر براي 

ز ایجاد تغییرات الزم در ایجاد ارزش افزوده بنا نموده و پس ا
کاالها، مجددا آنها را به بنادر کشورهاي دیگر ارسال می نمایند. 
بنادري همچون هنگ کنگ، سنگاپور و روتردام در این دسته قرار 

داد.  "بندر الکترونیک"دارند که به بنادر دسته سوم می توان نام 
ري در واقع یک بندر الکترونیک بندري است که بتواند از فناو

اطالعات به منظور شفاف سازي،تسریع و افزایش ضریب ایمنی 
عملیات دریایی و بندري،کاهش حداکثري مراجعات فیزیکی 
مشتریان و به اشتراك گذاري اطالعات کسب و کار و زنجیره 
تامین استفاده نماید و در یک کلمه بتواند تجارت الکترونیک را 

  در بندر اجراي نماید.
کتابخانه اي و سایر روشهاي معمول جمع  با بررسی هاي     

آوري اطالعات خیلی زود به این نتیجه می رسیم که عمال 
موثر در ایجاد  درون سازمانیتحقیقات زیادي در خصوص عوامل 

بنادر الکترونیکی در ایران وجود ندارد. آقاي رضا شاهچراغی در 
پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت فن آوري اطالعات گرایش 

شناسایی و رتبه  "سیستم هاي اطالعاتی پیشرفته تحت عنوان 
بندي عوامل کلیدي موفقیت در ایجاد بنادر الکترونیکی در 

به بررسی عوامل کلیدي موفقیت در  1392در زمستان   "ایران
 ایجاد بنادر الکترونیکی در ایران بصورت کلی از دو جنبه مطالعه

 کار و کسب حوزه در بین المللی استانداردهاي و چارچوبها

و عواملی را  خارجی پرداخته است بنادر الکترونیکی و مطالعه
شناسایی و بر اساس میزان تاثیر و اهمیت آنها رتبه بندي نموده 

. آقاي وحید دیلمی در پایان نامه کارشناسی ارشد [3]است
بررسی و امکان سنجی "مهندسی فن آوري اطالعات با عنوان 

در شهریور  "زیرساخت هاي فناوري اطالعات در بندر الکترونیکی
به امکان سنجی زیر ساختهاي فن آوري اطالعات در بندر 1392

 بومی و مطلوب مدل الکترونیکی پرداخته است و در پایان یک

 بندر در فن آوري اطالعات و ارتباطات ساخت زیر جهت شده

. لیکن هیچ یک بصورت اختصاصی به [4]انزلی معرفی می نماید
موثر در ایجاد بنادر الکترونیکی در ایران  درون سازمانیعوامل 

اشاره اي نداشته اند. بدیهی است شناسایی عوامل مورد نیاز و 
بررسی آنها، به مدیران کمک خواهد کرد تا با سرمایه گذاري و 

براي برنامه ریزي مناسب تر در زمانی کمتر گام هاي اساسی 
  تبدیل بندر انزلی به یک بندر الکترونیکی بردارند.

ایجاد بنادر الکترونیکی  موثر در درون سازمانیعوامل  - 3
  در ایران

  
درون عامل به عنوان عوامل  11در تحقیق انجام شده      

موثر در ایجاد بنادر الکترونیکی در ایران شناسایی شده  سازمانی
ه واقعیت نزدیک تر باشد سعی است. بمنظور اینکه نتایج تحقیق ب

شده است پرسشنامه ها در اداره کل بنادر و دریانوردي استان 
که مانند سایر بنادر ایران در جهت  -گیالن (بندر انزلی) 

الکترونیکی نمودن امور دریایی و بندري گام بر می دارد و در بین 
یایی و فن آوري افرادي که  اشراف به فعالیت هاي بندري و در

شود و سپس با استفاده از روشهاي  توزیع –العات دارند اط
موجود به تجزیه و تحلیل اطالعات پرداخته شود و در نهایت 

  نتایج اعالم گردد.

به ترتیب نمودارهاي میله اي  2و  1همانگونه که در شکلهاي      
موثر در ایجاد بنادر  درون سازمانیو دایره اي رتبه بندي عوامل 

اعتبارات و داشتن ایران مشاهده میگردد وجود  الکترونیکی در
به ،  100از  70با کسب امتیاز مناسب در بندر پشتیبانی مالی 

در تبدیل بندر انزلی به مهمترین عامل درون سازمانی عنوان 
که به  شناسایی شده استعنوان یک بندر الکترونیکی 

 ي را نشان می دهد. در واقع دردرصد تاثیر گذار 10,63میزان
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انجام هر کاري بحث مسائل مالی به عنوان مساله اي مهم قلمداد 
می شود و بدون در نظر گرفتن وجود یا عدم وجود منابع مالی ، 

  انجام هر پروژه اي مقدور نخواهد بود.

مجموعه عوامل درون دیگر بیش از دومین عاملی که      
بحث وجود ارائه سیاسی در بندر براي  ،است حسازمانی مطر

دیل شدن به یک بندر الکترونیکی است. در صورتی که همه تب
اشد لیکن اراده الزم در بعوامل براي انجام یک پروژه وجود داشته 

بین مدیران و مسئولین نباشد، پر واضح است که انجام پروژه به 
سرانجام مطلوب نخواهد رسید. میزان تاثیر وجود اراده سیاسی 

ز یک بندر سنتی به یک بندر در یک بندر براي تبدیل شدن آن ا
درصد برآورد شده است  10,39الکترونیک در تحقیق انجام شده 

  .که به سادگی نمی توان از کنار آن گذشت
درون سومین عامل  ثبات مدیریتی و حمایت مدیران ارشد     

. در استدر ایران  تاثیر گذار در ایجاد بندر الکترونیکیسازمانی 
سال)، میان  3تا  2ها به کوتاه مدت ( علم مدیریت برنامه ریزي

  سال) تقسیم بندي  20تا  7سال) و بلند مدت ( 6تا  4مدت (
شوند. بنابراین به همان میزان باید به مدیران فرصت داده  می

شود تا برنامه هاي خود را پیاده سازي و اجرا نمایند. البته بدیهی 
شایسته  اصلاست که انتخاب مدیران نیز می بایست بر اساس 

ساالري باشد که در غیر اینصورت، فرصت دادن به مدیرانی که بر 
روابط و نه بر اساس اصل شایسته ساالري سکان امور را در  ساسا

دست گرفته اند، نه تنها بهبود در امور و پیشرفت در پروژه هاي 
اجرایی را به دنبال نخواهد داشت بلکه باعث وارد آمدن لطمات 

پیکره سازمانها و کشور می شود. کسب امتیاز جبران ناپذیر بر 
نشان می دهد که ثبات مدیریتی و پشتیبانی مدیران  100از  65

تبدیل بندر انزلی به یک بندر  درصد در 9,87ارشد به میزان 
  .تاثیر گذار استالکترونیک 

در تعریف هر پروژه اي، ابتدا باید محدوده پروژه را بصورت      
بعدا بتوان برآورد درستی از هزینه و زمان  دقیق تعریف نمود تا

انجام و اجراي آن داشت. بعد از تعریف محدوده، شناسایی 
ارتباطات و شفاف نمودن آنها از اهمیت ویژه اي برخوردار است. 
فعالیت هاي بندري در ایران زیر نظر سازمان بنادر و دریانوردي 

یکن در انجام از مجموعه وزارت راه و شهرسازي انجام می پذیرد ل
امور، روابط تنگاتنگی با گمرك و بعضا با سازمان مناطق آزاد 
ایران دارند. از اینرو شفاف نمودن ارتباطات موجود امري ضروري 
است تا بتوان با در نظر گرفتن جمیع جهات نسبت به الکترونیکی 
نمودن امور اقدام کرد. در بررسی هاي صورت پذیرفته عامل 

و با  100از  64,5با برآورد   "فاف در بندروجود ارتباطات ش"
درصد تاثیر گذاري ، چهارمین عامل درون سازمانی موثر  9,79

  در ایجاد بنادر الکترونیکی در ایران می باشد.
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موثر در ایجاد بنادر  رون سازمانید: نمودار میله اي رتبه بندي عوامل 1شکل 
  رانالکترونیکی در ای

به جرات می توان گفت در صورت عدم وجود زیر ساخت      
هاي عملیاتی از جمله زیرساخت هاي سخت افزاري، نرم افزاري 
و شبکه اي، ایجاد بنادر الکترونیکی غیرممکن است. تنها در بستر 
الکترونیکی است که می توان به کمک سخت افزارها و نرم 

یکی را راه اندازي نمود. افزارها ، تجارت و کسب و کار الکترون
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میزان مطلوبیت زیرساخت هاي عملیاتی برآورد شده در تحقیق 
درصد تاثیر گذاري ،  9,38و با  100از  61,76صورت پذیرفته 

پنجمین عامل درون سازمانی تاثیر گذار در تبدیل بندر انزلی به 
  یک بندر الکترونیک تلقی می گردد.

اي جدید و روشهاي مبتنی بر با گذر زمان و پیدایش نیازه      
، روش هاي متفاوتی براي انجام امور نیاز است. در فن آوري 

برخی موارد نیاز است فرآیندهاي اجرایی مجددا باز مهندسی و 
طراحی شوند. باز مهندسی مجدد فرآیندها و امور اجرایی در هر 
سازمانی امري اجتناب ناپذیر است و همه سازمانها می بایست 

الزم براي آن را دارا باشند. در این میان گذر از روشهاي آمادگی 
سنتی به سوي روش هاي مدرن می توان گفت در واقع یک 
انتقالب سازمانی است که در آن می بایست بسیاري از روال ها، 
روشها و فرآیندها را اصالح، تغییر و باز مهندسی نمود. میزان 

در در مطالعه انجام آمادگی جهت تغییر و بازمهندسی مجدد در بن
 9,11بوده و این نشان می دهد که عامل مذکور  100از  60شده 

درصد در ایجاد بنادر الکترونیکی نقش دارد و به عنوان ششمین 
  عامل درون سازمانی در این زمینه است.

مهمترین دارایی در هر سازمانی نیروي انسانی آن سازمان      
وي انسانی از کارآمدي می باشند. بدیهی است هر چقدر نیر

باالتري برخوردار باشد میزان دارایی هاي سازمانی با ارزشتر 
خواهد بود. از اینرو در راه اندازي بندر الکترونیک ، وجود نیروي 

ز انسانی ماهر و تخصص در امر فن آوري اطالعات و ارتباطات ا
اهمیت بسزایی برخوردار می باشد لیکن اهمیت سازماندهی 

. در وي و کارآمد کمتر از خود نیروهاي کارآمد نیستنیروهاي ق
نتیجه وجود سازماندهی قوي به عنوان یکی از عوامل درون 
سازمانی موثر در ایجاد بنادر الکترونیکی در ایران شناسایی شده 

درصد  8,95بمیزان  100از  58,94است که با کسب امتیاز 
ده از نظر می دهد که در تحقیق انجام ش   را نشانگذاري اثر

عامل بررسی شده قرار گرفته  11اهمیت در جایگاه هفتم از 
  است.

ر هر جامعه اي مجموعه اي از آداب، رسوم، سنت ها، د     
قوانین نوشته و نانوشته و دانش عمومی و فراگیر به شکل 

گفتمان، وجود دارد که از آن به فرهنگ یاد می شود. هر چیزي 
وعه اي از این امور است که به در جامعه بشري داراي زیر مجم

فرهنگ  کلماتی مانندآن فرهنگ آن چیز می گویند. بارها 
در رسانه ها بر فرهنگ  شنیده ایم و یارانندگی یا شهرنشینی 

بر این اساس در سازي مصرف و یا الگوهاي آن تأکید شده است. 
انجام هر امري فرهنگ سازي الزم و ضروري است و ایجاد بنادر 

کی نیز از این قاعده مستثنی نمی تواند باشد. از اینرو الکترونی
فرهنگ سازي نیز به عنوان یکی از عوامل درون سازمانی موثر در 
ایجاد یک بندر الکترونیکی در نظر گرفته شده است که با برآورد 

درصد تاثیر گذاري را نشان می  8,47به میزان  100از  55,78
عامل  11از  شتمبه هدهد. قرار گرفتن فرهنگ سازي در رت

بررسی شده نشان دهنده این است که در محدوده مطالعه شده، 
فرهنگ الزم جهت گذر از سنتی به الکترونیکی در وضعیت 

  مناسبی قرار دارد و در جهت بهبود آن باید تالش کرد.

  

موثر در ایجاد بنادر درون سازمانی : نمودار دایره اي رتبه بندي عوامل 2شکل 
  ی در ایرانالکترونیک

همانطور که پیشتر بیان شد فرهنگ سازي براي انجام هر      
امري الزم است و مشخص شد که در محدوده مورد مطالعه 
فرهنگ مناسبی جهت گذر از سنتی به الکترونیک وجود دارد. از 
جمله مواردي که معموال در سازمانها مشاهده می گردد این است 
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        یرات از خود مقاومت نشانکه اکثر کاربران در مقابل تغی
می دهند. معموال کاربران و کارمندان بعد از مدتی کار کردن با 
یک روش و سیستمی به آن روش و سیستم عادت می کنند و 
طبیعی است که در مقابل تغییرات از خود مقاومت نشان 
دهند.می توان ادعا نمود که هر چقدر براي ایجاد تغییر فرهنگ 

انجام شده باشد به همان میزان مقاومت کاربران سازي بهتري 
براي پذیرش تغییرات و در نتیجه مشارکت آنان براي ایجاد 

 53,8تغییرات بیشتر خواهد بود.  بررسی ها در این زمینه برآورد 
درصد تاثیر عامل  8,17را نشان داد و این به معنی  100از 
ک عامل درون به عنوان ی "مشارکت کاربران و عدم مقاومت آنها"

سازمانی موثر در ایجاد بنادر الکترونیکی می باشد. کسب رتبه 
عامل بررسی شده براي شاخص فوق حکایت از  11نهم از 

  وضعیت مطلوب در این زمینه در محدوده مورد مطالعه می باشد.
مهمترین مانع بر فرایند تصمیم به جرات بتوان گفت شاید      

مراکز تصمیم گیري و تداخل وظایف تعدد  ،گیري و برنامه ریزي 
و بوروکراسی حاکم بر آنها است. بعنوان مثال در فرایند قیمت 
گذاري کاالها و خدمات موردنیاز مردم که هم از بعد تخصیص 
بهینه منابع و تثبیت اقتصادي و هم از بعد اجراي عدالت 

هاي  اقتصادي و اجتماعی بسیار مهم و محوري است، سازمان
متضاد بعضا ت دارند که عمدتا تصمیمات موازي و دخال زیادي

این امر به خودي خود نشان می دهد که تعدد  .اتخاذ می کنند
مراکز تصمیم گیر مثبت نبوده و همواره مشکالتی را به همراه 

مثبت  "دارد. در تبدیل شدن بندر به یک بندر الکترونیکی عامل 
ل درون به عنوان یک عام "بودن تعدد مراکز تصمیم گیري

و  100از  51,75سازمانی در نظر گرفته شد که کسب نتیجه 
 11درصدي و قرار گرفت در رتبه دهم از  7,86تاثیر گذاري 

عامل بررسی شده، نشان دهنده این است که تعدد مراکز تصمیم 
گیري در محدوده مطالعه شده زیاد نیست و در این زمینه بندر 

  در وضعیت مطلوبی قرار دارد.

به عنوان یکی  "شناسایی موانع اجرایی "عامل ر نهایت د     
دیگر از عوامل درون سازمانی موثر در ایجاد بنادر الکترونیکی در 
ایران شناسایی شد که مطالعات نشان داد مطلوب ترین وضعیت 

را در بین سایر عوامل در حوزه مطالعه شده داراست و مجموعه 
دارند. از جمله موانع آگاهی مناسب و خوبی از موانع اجرایی 

اجرایی می توان به کمبود اعتبارات و بودجه، زیرساخت هاي 
نامناسب عملیاتی، مشکالت در هماهنگی بین سازمان هاي 

      درصد 7,40مرتبط نام برد. میزان تاثیر گذاري عامل فوق 
را کسب کرده است که این  100از  48,75می باشد که امتیاز 

عامل بررسی  11ان تاثیر گذاري را در بین پایین ترین میزمیزان 
  .می باشدشده 

  گیري تیجهن - 4

در ایجاد  درون سازمانی موثرعامل  11با انجام تحقیق فوق      
  یک بندر الکترونیکی در ایران شناسایی و بررسی شد.

  

میزان 
مطلوبیت 

عوامل درون 
سازمانی

59,88%

فاصله  تا 
مطلوبیت 

درون 
سازمانی ایده 

آل
40,12%

موثر در ایجاد : نمودار دایره اي میزان مطلوبیت عوامل درون سازمانی 3شکل  
  بنادر الکترونیکی در ایران

  
از آمار ها به سهولت می توان دریافت که در محدوده مطالعه      

  شده جهت حرکت به سوي داشتن یک بندر تمام الکترونیک 
می بایست ابتدا برنامه ریزي و سرمایه گذاري بیشتري بر روي  

بات مدیریتی جذب اعتبار و پشتیبانی مالی، اراده سیاسی بندر، ث
و حمایت مدیران ارشد صورت پذیرد و در مرحله بعد سازمان 



  و برقن در مهندسی کامپیوتر رویکردهاي نوی کنفرانس ملی دومین
  باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان 
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باید نسبت به تعریف ارتباطات شفاف در بندر، بهبود زیرساخت 
محیط عملیاتی، مهندسی مجدد و افزایش آمادگی براي تغییرات، 
ایجاد ویک سازماندهی قویتر براي انجام پروژه، فرهنگ سازي، 

برنامه ریزي در جهت کاهش مقاومت  افزایش مشارکت کاربران و
آنها در مقابل تغییرات، کاهش مراکز تصمیم گیري و در نهایت 

  تالش در جهت شناسایی بیشتر و بهتر موانع اجرایی گام بردارد.

میانگین  نشان داده شده است، 3همانطور که در شکل شماره 
در اموثر در ایجاد بن درون سازمانیعامل  11برآورد شده از 

می توان می باشد که  59,88کترونیکی در ایران به میزان ال
مطلوبیت درون سازمانی براي ایجاد بندر نتیجه گرفت میزان 

درصد است که  59,88در بندر مورد مطالعه در حدود الکترونیک 
درصد فاصله وجود دارد که  40,12تا رسیدن به حالت ایده آل 

یزي هاي مناسبی و می بایست برنامه رفاصله معنا داري است 
بمنظور بهبود شاخص هاي شناسایی شده در این مقاله صورت 

   پذیرد.
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