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 چکيده
بقا  جهت جهاني، سريع تغييرات وجود با و رقابت جهاني پوياي محيط در ها سازمان امروزه

 متعهد کارآفرينانه فعاليتهاي به انجام فزايندهاي طور به رقابتي هاي موفقيت به دستيابي و

عملکرد اداره بنادر  و گرايش کارافرينانه بررسي رابطهپژوهش،  اين انجام از اند. هدف شده

مي باشد. جامعه  نقش ميانجي قابليت هاي بازاريابيتوجه به  ودريانوردي شهرستان بوشهر با

دريانوردي شهرستان  اداره بنادر وو کارشناسان کارکنان  هيکلشامل  آماري تحقيق پژوهش

حجم  .نفر مي باشد 077کارکنان  تعداد 9316آمار سال  نياست. که بر اساس آخر بوشهر

 جمع از نفر در نظر گرفته مي شود. پس 347نمونه طبق فرمول نمونه گيري کوکران برابر 

جهت تجزيه و تحليل آن  Pls آماري افزار نرم وسيله به  پرسشنامه و کمک به اطالعات آوري

ها از تکنيک ها و شاخص هاي آمار توصيفي و استنباطي و در نهايت از مدل معادالت 

نشان داد  آمده، بدست آزمون فرضيه هاي تحقيق استفاده شده است. نتايجساختاري، براي 

داره ا و قابليت هاي بازاريابي بر عمملکرد مالي و خدماتي گرايش کارافرينانه که هر يک از ابعاد

 بايد رابطه مثبت و معناداري دارد. مديران سازمان بنادر دريانوردي شهرستان بوشهر بنادر و

 گرايش بتوانند تا دننماي سنتي هاي ساختار جايگزين را نامتمرکز و ميرس غير ساختارهاي

 نيازهاي به مناسب و سريع پاسخگويي بتوانند نتيجه در و دهند افزايش را کارآفريني به

 .باشند داشته مشتريان

در اداره بنا ،عملکرد، قابليت هاي بازاريابي، گرايش کارافرينانه :يديکل واژگان 

 .ستان بوشهرودريانوردي شهر

 

 

 

 

 

 
 

ی 
دار

ساب
 ح

ت و
یری

مد
در 

ی 
رد

ارب
 ک

ی
 ها

ش
وه

پژ
م(

سو
ل 

سا
(

 

ره 
ما

ش
9 

ر  
بها

  /
79

91
 

ص 
 /

22 - 
72

 

 2 عبدالحسن شمس کی ، 1 سجاد حجت دوست

 .ريت کارآفرينيکارشناسي ارشد مدي 9
 دانشجوي کارشناسي ارشد مديريت بازرگاني دانشگاه خرد بوشهر 2

 

 نام نویسنده مسئول:
 عبدالحسن شمس کی

عملکرد اداره بنادر ودریانوردي  گرایش کارافرینانه و رسی رابطهبر

 نقش ميانجی قابليت هاي بازاریابیتوجه به  شهرستان بوشهر با

http://www.joas.ir/


 72 -22، ص 7991، بهار  9پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری، شماره 
ISSN: 2538-3663 

http://www.Joas.ir 

 

 مقدمه
 هستند که هايي استراتژي اتخاذ و طراحي نيازمند متغير، بسيار و پويا ها و سازمان ها با توجه به محيط هاي پيچيده، امروزه شرکت

 ردونهگ از که هستند به بقا قادر و سازمان هايي شرکت رقابتي محيط چنين در زيرا. ياري رساند عملکردشان روزافزون بهبود در را آنها بتوانند

 هاي تصميم گيري حاصل ها، سازمان مديران ديگر، . به عبارت]9[نمايند همگام رقابتي بازار پوياي و متغير با شرايط را خود و نمانده جا رقابت

بازار  و تجاري نام ر رويمعموالً ب اخير . رويکردهاي]2[نمود خواهند مشاهده عملکردي آيينه معيارهاي در استراتژي، انتخاب قالب در را خود

عملکرد  براي مهم هاي محرک عنوان به که دارند وجود نيز ديگري هاي . شاخص]3[اند شده متمرکز بازاريابي هاي قابليت عنوان به محوري

 جمله از گيرد. قرار توجه مورد که بايستي دارد وجود ها سازمان عملکرد بر زيادي متغيرهاي تاثيرگذار عبارتي به شوند. مي محسوب ها سازمان

 در مثبتي تأثيرات توانند مي بازاريابي هاي نمود. قابليت اشاره کارآفرينانه گرايش بازاريابي و قابليتهاي به توان مي عملکرد بر متغيرهاي اثرگذار

 .]4[ايجاد نمايند ها و سازمان ها شرکت سطح

 نگهداري ايجاد، براي را شايان توجهي منابع آنها پردازند. مي کسب وکار يفعاليتها روي خود سرمايه گذاري بررسي به از آنجا که سازمانها

 تحت بازاريابي و هزينه هاي اقدامات وري بهره دادن نشان براي مديران وضعيت اين . در]5[کنند مي صرف بازاريابي هاي قابليت تقويت و

 اولويت به بازاريابي، پژوهشگران ميان سازمان، ارزش و مالي عملکرد با منابع از استفاده بازاريابي و ميان فعاليتهاي ارتباط ايجاد فشارند، بنابراين

 ميتواند سازماني هر که ميکند مطرح رقابت پذيري زمينة در ديدگاه ها جديدترين عنوان به بر قابليتها مبتني . نگرش]6[است شده اساسي تبديل

 اند شده تعريف يکپارچه اي فرايندهاي بازاريابي . قابليت هاي]0[يابد دست پايدار قابتير مزيت به متمايز، قابليتهاي گرفتن اختيار در طريق از

 براي افزوده ايجاد ارزش به وکار کسب ساختن قادر بازار، با مرتبط نيازهاي براي سازمان جمعي منابع و دانش، مهارتها از استفاده منظور به که

 .]8[شوند مي طراحي رقابتي، تهديدهاي به پرداختن و فرصتهاي بازار از مزيت کسب محيطي، شرايط با سازگاري آن، خدمات و کاالها

 هاي کارآفرينانه فعاليت سمت به داشتن گرايش که گيرند مي هايي قرار موقعيت در فزايندهاي طور به ها سازمان ديگر امروزه طرف از

 به دستيابي بقا و جهت جهاني، سريع تغييرات وجود با امروز جهانيرقابت،  پوياي محيط در ها . سازمان]1[است ضروري امري ها آن براي

 هاي فعاليت ايجاد طريق از کارآفريني .  امروزه]97[اند شده متعهد کارآفرينانه فعاليتهاي به انجام فزايندهاي طور به رقابتي هاي موفقيت

 هاي در محيط ها کند. سازمان مي اقتصادي ايفا توسعه در محوري نقشي ايجاد محيط رقابتي خالقيت و گسترش نوآوري، خلق زا، اشتغال

 قادر و آماده همواره کارآفرين، سازمان يک .باشند پيشتاز و پذير مخاطره نوآور، تا دارند تمايل بيشتري ايستا هاي خالف محيط بر پرتالطم

 منعطف محيطي، تغيير نيازهاي با متناسب را خود هاي برنامه و دهد و تطبيق وفق خارج محيط اساسي و فراوان تغييرات با خود را است

 درگيري کل در و وکار هاي کسب فعاليت در ها شرکت شده اتخاذ هاي سبک و راهبردي هاي روش مورد کارآفرينانه در . گرايش]99[کند

 گرايش افزايش براي مناسب هاي ايجاد زمينه اداري، نظام چالشهاي و مسائل برطرف کردن . براي]92[است کارآفرينانه هاي فعاليت در شرکت

بهبود  نهايت، در و جديد کاري فرايندهاي و محصوالت ارائة و عمل ابتکار نوآوري، به اهداف دستيابي براي اثربخش الگويي ميتواند کارآفريني به

 کنوني، رقابتي و ناپايدار شرايط رو در اين از رود؛ شمار به ابعاد همة در سازمان ها و ادارات عملکرد ارتقاي نتيجه در و خدمات رساني کيفيت

 براي تا است ضروري شرايطي چنين در .ميشوند محسوب ضروري امري موفقيت سازمانها براي دو هر قابليت هاي بازاريابي و کارآفرينانه گرايش

 در .شود پرداخته آن بر تأثيرگذار ياصل عوامل شناخت و موجود بررسي وضعيت بنادر و دريانوردي به سازمان جمله از سازمانها عملکرد بهبود

 قرار خود تحت تأثير را سازماني عملکرد توجهي قابل شکل به کارآفرينانه بتواند گرايش که مي رسد نظر به شد، اشاره که همانطور خصوص، اين

م مکانيس و ارتباط نحوه بررسي ونپيرام اين زمينه در خاصي مطالعه تاکنون موضوع، اهميت شود؛ عليرغم آن تقويت و بهبود به منجر و داده

 ابراين پژوهشبن. است انجام نگرفته بوشهردريانوردي شهرستان  اداره بنادر و عملکرد برقابليت هاي بازاريابي  کارآفرينانه و گرايش تأثيرگذاري

مي  نقش ميانجي قابليت هاي بازاريابيبه  توجه دريانوردي شهرستان بوشهر با عملکرد اداره بنادر و گرايش کارافرينانه ورابطه  بررسي به حاضر

 اصليسؤال  .گرفت خواهند قرار بررسي مورد نيز هستند تاثيرگذار دريانوردي عملکرد اداره بنادر ودر بهبود  که مختلفي عوامل همچنين پردازد.

نقش ميانجي قابليت هاي توجه به  ان بوشهر بادريانوردي شهرست عملکرد اداره بنادر و گرايش کارافرينانه و ميان آيا که است اين حاضر پژوهش

 دارد؟ وجود معنادار رابطه بازاريابي
 

 . مدل مفهومی و فرضيات پژوهش1
 در راستاي انجام پژوهش، با توجه به هدف تحقيق و مباني نظري پژوهش، پنج فرضيه تدوين گرديدند:

1H: دارند رابطه معناداريبوشهر  استاندريانوردي  بنادر و در ادارهعملکرد اداره بنادر  گرايش کارافرينانه و. 

2H :دارند رابطه معناداريبوشهر  استان دريانوردي اداره بنادر و قابليت هاي بازاريابي در گرايش کارافرينانه و. 

3H دارند رابطه معناداريبوشهر  استاندريانوردي  عملکرد اداره بنادر و و: قابليت هاي بازاريابي. 
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4H :اريرابطه معناد با توجه به نقش ميانجي قابليت هاي بازاريابي دريانوردي شهرستان بوشهر عملکرد اداره بنادر و فرينانه وگرايش کارا 

 دارند

 لذا با توجه به مباني نظري و پيشينه تحقيق در راستاي پژوهش حاضر مدل مفهومي به شرح زير ارائه مي گردد:

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ش. مدل مفهومی پژوه1شکل

 

 . روش تحقيق2
همبستگي است. -ها از نوع توصيفيپژوهش حاضر برمبناي هدف از نوع کاربردي است. روش تحقيق از لحاظ روش بدست آوردن داده

سازي معادالت ساختاري تحليل شده است. در اين پژوهش ابتدا با رابطه علت ومعلولي بين متغيرهاي مطرح در پژوهش با استفاده از روش مدل

اي، ادبيات موضوع مورد بررسي قرارگرفت، سپس متغيرهاي تحقيق از طريق پرسشنامه با طيف پنچ تايي ليکرت مورد اده از منابع کتابخانهاستف

گويه و  97بعد و  2گويه، پرسشنامه عملکرد با  97بعد و  5با  گرايش کارافرينانهدر اين پژوهش از پرسشنامه هاي  .گيري قرارگرفتنداندازه

 اداره بنادر و و کارشناسانکارکنان  هيکلگويه استفاده مي شود. جامعه آماري اين پژوهش  95بعد و  3امه قابليت هاي بازاريابي با پرسشن

لذا حجم نمونه طبق فرمول نمونه  نفر مي باشد. 077کارکنان  تعداد 9316آمار سال  نياست. که بر اساس آخر دريانوردي شهرستان بوشهر

 بطور دريانوردي شهرستان بوشهر اداره بنادر وپرسشنامه توسط کارکنان و کارشناسان  384نفر مي باشد. سپس تعداد  384ابر گيري کوکران بر

 يصحيح تکميل گرديد. براي تعيين روايي صوري و محتوايي پرسشنامه از نظرات اساتيد دانشگاه و مديران و کارشناسان که بر موضوع احاطه علم

همچنين روايي پرسشنامه توسط دو معيار روايي  .آوري شده، روايي پرسشنامه تاييدگرديداده شد که با توجه به نظرات جمعکامل داشتند، استف

سازي معادالت ساختاري با کمک روش همگرا و واگرا که مختص مدل سازي معادالت ساختاري است، بررسي گشت. در اين پژوهش از مدل

. مدل سازي پي ال اس در دو مرحله انجام ]93[جهت آزمون فرضيات و صحت مدل استفاده شده است PLSحداقل مربعات جزيي و نرم افزار 

هاي روايي و پايايي و تحليل عامل تائيدي بررسي شود و در دومين مرحله، گيري بايستي از طريق تحليلمي شود. در اولين مرحله، مدل اندازه

 .]94[هاي برازش مدل بررسي  شوديرها و تعيين شاخصبرآورد مسير بين متغ مدل ساختاري به وسيله

 

 . یافته هاي پژوهش3
 1گيريمرحله اول: مدل اندازه

استفاده شد که نتايج اين معيار براي  3)پايايي مرکب( CRو  2)ميانگين واريانس استخراج شده( AVEبراي ارزيابي روايي همگرا از معيار 

دو شرط الزم  5/7و ميانگين واريانس باالتر از  0/7( نشان داده شده است. پايايي مرکب باالتر از 9) ابعاد چهار متغير پژوهش در جدول شماره

                                                           
1. Measurement model. 
2. Average Variance Extracted. 
3. Composite Reliability. 

 راهبردی

 نوآوری

 عملکرد مالی

 عملکرد

خدمات 

 ریسک پذیری

 پیشگامی

رقابت  

 استقالل طلبی

 قابلیت های بازاریابی

 انهگرایش کارآفرین عملکرد

بین وظیفه  

ای

 عملیاتی
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و مقادير  0/7( مشخص است کليه مقادير پايايي مرکب باالتر از 9باشد. همان گونه که از جدول شماره )ها ميبراي اعتبار همگرا و همبستگي سازه

 باشد و اين مطلب مؤيد اين امر است که روايي همگراي پرسشنامه حاضر در حد قابل قبول است. مي 5/7ر از مربوط به ميانگين واريانس باالت
 

 هاي پژوهش. نتایج ميانگين واریانس استخراج شده سازه1جدول
 

 يابيبازار يها تيقابل عملکرد نانهيکارافر شيگرا 

AVE 5401/7 6894/7 6022/7 

CR 8214/7 8133/7 8788/7 

 

شود. اين کار از طريق هاي ديگر در مدل مقايسه ميهاي سازههاي يک سازه با شاخصر قسمت روايي واگرا، ميزان تفاوت ميان شاخصد

گردد. براي اين کار بايد يک ماتريس تشکيل داد که مقادير ها محاسبه ميهر سازه با مقادير ضرايب همبستگي بين سازه AVEمقايسه جذر 

هاي ديگر است. هر سازه است و مقادير پايين قطر اصلي، ضرايب همبستگي ميان هر سازه با سازه AVEس جذر ضرايب قطر اصلي، ماتري

هاي ديگر بيشتر شده است که اين هر سازه از ضرايب همبستگي آن سازه با سازه AVE( مشخص است، جذر 2همانطور که از جدول شماره )

 ها است.گراي سازهمطلب حاکي از قابل قبول بودن روايي وا
 

 ها)روایی واگرا(با ضرایب همبستگی سازه AVE. ماتریس مقایسه جذر2جدول 
 

 يابيبازار يها تيقابل عملکرد نانهيکارافر شيگرا 

 777/7 77/7 895/7 نانهيکارافر شيگرا

 777/7 086/7 415/7 عملکرد

 009/7 461/7 593/7 يابيبازار يها تيقابل

 

نامه ( ارائه شده است و مؤيد پايايي مناسب پرسش3که در جدول شماره ) 4نامه عالوه بر ضريب آلفاي کرونباخپرسشبراي بررسي پايايي 

. پايايي شاخص نيز با سنجش بارهاي عاملي ]95[شوداز پايايي شاخص استفاده مي PLSنيز استفاده شده است. در روش  PLSاست، از روش 

، ]94[شود 4/7شود که اگر اين مقدار برابر يا بيشتر از مقدار هاي يک سازه با آن سازه محاسبه ميخصاز طريق محاسبه مقدار همبستگي شا

گيري مورد قبول است. ولي اگر مقدار بار عاملي ميان يک سؤال و بعد مربوطه کمتر از مؤيد اين مطلب است که پايايي در مورد آن مدل اندازه

شود، تمامي ( مشاهده مي2هاي بعدي حذف نمود. همانطورکه در شکل شماره )از مدل و تجزيه و تحليلتوان آن سوال را شود، مي 4/7مقدار 

 دهد. است که همبستگي بااليي را نشان مي 4/7ها و سؤاالت بيشتر از مقادير بارهاي عاملي ميان سازه
 

 هاي پژوهش. ضریب آلفاي کرونباخ سازه3جدول 
 

 يابيبازار يها تيقابل عملکرد نانهيکارافر شيگرا هاي پژوهشسازه

 1433/7 8349/7 8316/7 ضريب آلفاي کرونباخ

 

                                                           
4.  Cronbachs Alpha 
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 . مدل پژوهش در حالت تخمين ضرایب استاندارد2شکل
 

( که نشان دهنده ي ضرايب مسير و بارهاي عاملي بين متغيرها را نشان مي دهد. ضرايب مسير هريک از مولفه هاي 2با توجه به شکل)

/. مي باشند و نشان مي دهد از همبستگي بااليي برخوردار 4يکه همگي باالي مشتر يوفادارمشتري و  تيرضامشتري،  تعهد مشتري، اعتماد

 است که همگي شاخص هاي مناسبي براي وفاداري مشتري محسوب مي شوند.
 

 و آزمون فرضيه ها 5مرحله دوم: مدل ساختاري

هاي پژوهش، از براي تأييد فرضيه .و اثر متغيرهاي پنهان بر يکديگر مربوط است آزمون الگوي ساختاري که به آزمون فرضيات تحقيق

در بازه  t(. وقتي مقادير 3دهد )شکلرا نشان مي tاستفاده شد که خروجي حاصل ضرايب  Smart PLSنرم افزار  Bootstrappingفرمان 

. همانگونه که درنمودار ]96[هاي پژوهش استتر مربوطه و متعاقباً تأييد فرضيهباشند، بيانگر معنادار بودن پارام  -16/9+ و کمتر از 16/9بيشتر از 

 شود.است لذا تمامي فرضيات تاييد مي  16/9هاي پژوهش بزرگتر از ميان تمامي سازه tدو مشخص است ضرايب 

 
 tضرایب -افزار. خروجی نرم3شکل

                                                           
5 .Structural model. 
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 (PLS) پژوهش بر اساس روش کمترین توان دوم جزیی پاسخ به فرضيات

باشد. اثر مستقيم که در واقع يکي از اجزاء مي 6نوع ديگر از روابط بين متغيرهاي پنهان در مدل معادالت ساختاري از نوع اثر مستقيم

س يک دهد. اين نوع روابط عمدتاً به وسيله آناليز واريانرا ميان دو متغير نشان مي 0هاي معادالت ساختاري است و رابطه جهت داريسازنده مدل

گر تأثير خطي عليّ فرض شده يک متغير بر متغير ديگر است. در درون يک مدل هر گيرد. اين نوع اثر در واقع بيانمورد ارزيابي قرار مي 8طرفه

ر گکند. اگرچه يک متغير وابسته در يک اثر مستقيم دياي را ميان يک متغير وابسته و متغير مستقل، مشخص و بيان مياثر مستقيم، رابطه

ه مرتبط تواند با چندين متغير وابستتواند متغير مستقل باشد و برعکس. عالوه بر اين در يک مدل رگرسيون چندگانه، يک متغير وابسته ميمي

تواند با چندين متغير وابسته مرتبط شود. در ضمن نوع ديگر يک متغير مستقل مي 1شود و همچنين در تحليل واريانس چندگانه / چند متغيره

از روابط بين متغيرهاي پنهان از نوع اثر مستقيم است که از طريق متغير ميانجي صورت مي گيرد. متغير ميانجي، متغيري است که در يک 

 معادله به عنوان متغير مستقل)برون زا( و در معادله ديگر در نقش متغير وابسته)درون زا( عمل مي کند.

 دارد. يشهرستان بوشهر رابطه معنادار يانوردياداره بنادر و در در با عملکرد نانهيکارافر شيگرافرضيه اول: 

ها که در جدول زير و همچنين در نمودارهاي )مدل پژوهش و ضرايب معناداري فرضيه tطبق نتايج به دست آمده از ضريب مسير و آماره 

 16/9خارج از بازه منفي  t)آماره  .ي داردبوشهر رابطه معنادار شهرستان يانوردياداره بنادر و در در با عملکرد نانهيکارافر شيگرادر مدل(، بعد 

ب رابطه مثبت و معناداري دارد، زيرا ضريبا عملکرد  يابيبازار يها تيقابلتوان گفت قرار گرفته است(. با توجه به ضريب مسير مي 16/9تا مثبت 

    ابد.کاهش مي ي عملکردافزايش و با افت آن در سازمان،  عملکرد، نهنايکارافر شيگراباشد. بنابراين با بهبود مسير به دست آمده مثبت مي
 

 و نتيجه فرضيه اصلی پژوهش t. اثرات مستقيم، آماره 4جدول
 

 نتيجه فرضيه محقق tآماره  (βضريب مسير) تحقيق فرضيه

 شودتاييد مي 582/6 385/7 دعملکر  ← نانهيکارافر شيگرا

 

 دارد. يشهرستان بوشهر رابطه معنادار يانوردياداره بنادر و در ي درابيبازار يها تيبا قابل نانهيکارافر شيگرافرضيه دوم: 

ها که در جدول زير و همچنين در نمودارهاي )مدل پژوهش و ضرايب معناداري فرضيه tطبق نتايج به دست آمده از ضريب مسير و آماره 

خارج از بازه  t)آماره  .ي داردشهرستان بوشهر رابطه معنادار يانورديدر اداره بنادر و در يابيبازار يها تيبا قابل نانهيکارافر شيگرادر مدل(، بعد 

نادر و در اداره ب يابيبازار يها تيبا قابل نانهيکارافر شيگراتوان گفت قرار گرفته است(. با توجه به ضريب مسير مي 16/9تا مثبت  16/9منفي 

ي ابيبازار يها تيقابل، نانهيکارافر شيگراباشد. بنابراين با بهبود د، زيرا ضريب مسير به دست آمده مثبت ميي رابطه مثبت و معناداري دارانورديدر

    ي کاهش مي يابد.ابيبازار يها تيقابلافزايش و با افت آن در سازمان، 
 

 و نتيجه فرضيه اصلی پژوهش t. اثرات مستقيم، آماره 5جدول
 

 نتيجه فرضيه محقق tه آمار (βضريب مسير) تحقيق فرضيه

 شودتاييد مي 725/36 029/7 يابيبازار يها تقابلي  ← نانهيکارافر شيگرا

 

 دارد. يشهرستان بوشهر رابطه معنادار يانوردياداره بنادر و در در با عملکرد يابيبازار يها تيقابلفرضيه سوم: 

ها و همچنين در نمودارهاي )مدل پژوهش و ضرايب معناداري فرضيهکه در جدول زير  tطبق نتايج به دست آمده از ضريب مسير و آماره 

 16/9خارج از بازه منفي  t)آماره  .ي داردشهرستان بوشهر رابطه معنادار يانوردياداره بنادر و دردر  با عملکرد يابيبازار يها تيقابلدر مدل(، بعد 

 رابطه مثبت و معنادار دارد، زيرا ضريببا عملکرد  يابيبازار يها تيقابلگفت توان قرار گرفته است(. با توجه به ضريب مسير مي 16/9تا مثبت 

    يابد. کاهش ميعملکرد افزايش و با افت آن در سازمان، عملکرد ي، ابيبازار يها تيقابلباشد. بنابراين با بهبود مسير به دست آمده مثبت مي
 
 

 

 

 
 

 

                                                           
6 .  Direct Effect 
7 .  Directional 
8 .  Anova 
9 .  Manova 
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 لی پژوهشو نتيجه فرضيه اص t. اثرات مستقيم، آماره 6جدول
 

 نتيجه فرضيه محقق tآماره  (βضريب مسير) تحقيق فرضيه

 شودتاييد مي 291/7 314/7 عملکرد  ←ي ابيبازار يها تيقابل

 
 يابيازارب يها تيقابل يانجيشهرستان بوشهر با توجه به نقش م يانوردياداره بنادر و در در عملکرد با نانهيکارافر شيگرافرضيه چهارم: 

 دارند. يرابطه معنادار

ها که در جدول زير و همچنين در نمودارهاي )مدل پژوهش و ضرايب معناداري فرضيه tطبق نتايج به دست آمده از ضريب مسير و آماره 

)آماره  طه معناداري داردي با عملکرد در اداره بنادر و دريانوردي رابابيبازار يها تيقابل يانجيتوجه به نقش م با نانهيکارافر شيگرادر مدل(، بعد 

t  يانجيبا توجه به نقش م نانهيکارافر شيگراتوان گفت قرار گرفته است(. با توجه به ضريب مسير مي 16/9تا مثبت  16/9خارج از بازه منفي 

 نانهيکارافر شياگرراين با بهبود باشد. بنابعملکرد دارد، زيرا ضريب مسير به دست آمده مثبت مي معناداري با و رابطه مثبت يابيبازار يها تيقابل

   ي، عملکرد افزايش و با افت آن در سازمان، عملکرد کاهش مي يابد.ابيبازار يها تيقابل يانجيبا توجه به نقش م
 

 و نتيجه فرضيه اصلی پژوهش t. اثرات مستقيم، آماره 4جدول
 

 نتيجه فرضيه محقق tآماره  (βضريب مسير) تحقيق فرضيه

 شودتاييد مي 291/0 284/7 دعملکر ←يابيبازار يها تيقابل يانجيبا توجه به نقش م نانهيکارافر
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 گيري بحث و نتيجه

قابليت هاي  و  گرايش کارافرينانهاند. بنابراين با بهبود  شده تأييد ها فرضيه تمام شد، مشاهده پژوهش هاي يافته بخش در که همانطور

توان جهت تاييد فرضيه اول مي عملکرد کاهش مي يابد. بهبود يافته و با افت آن ها،ملکرد اداره بنادر ودريانوردي شهرستان بوشهر ع، بازاريابي

ي، عملکرد افزايش و با افت آن در سازمان، عملکرد کاهش ابيبازار يها تيقابل يانجيبا توجه به نقش م نانهيکارافر شيگرااذعان کرد که با بهبود 

توان اذعان کرد که با تشويق کارکنان سازمان به اجراي ايده هاي جديد آنها را جهت مقابله با خطرها و ريسک هاي حساب در واقع مي يابد.مي 

شده آماده مي کنند و همچنين فرصت هاي جديدي را براي ارائه خدمات فراهم نموده اند. همچنين با ارائه اطالعات دقيق و مناسب به ارباب 

بهره وري سازمان بنادر و دريانوردي را افزايش مي دهند و با استفاده از يادگيري دانش جديد و تکنيک هاي جديد بازاريابي و مزاياي رجوع 

 همسو مي باشد.  ]29[و  ]27[، ]91[، ]98[، ]90[ارتباط با مشتري از ايجاد انحراف در کارها اجتناب مي نمايند. نتايج اين پژوهش با يافته هاي 

 به ها آن باشد، تر بيش کارکنان در روحيه ي کارآفرينانه کلي، طور به و نوآوري به ميل خالقيت، انگيزش، قدر طابق فرضيه دوم هرم

 و نيازها با رفع متناسب کارهاي راه و فرايندها بهترين يافتن براي وجو جست و تالش در و گرفته مشتريان قرار با تعامل در تري مناسب نحو

مشتريان هستند. با دادن اختيارات بيشتر به کارکنان اين سازمان به ويژه کارشناسان که در طول ساعات کاري، مدت زمان معيني  يها خواسته

ر قوي برقرا ارتباط ها از طريق حسابداري هزينهبا سيستم حسابداري و ثبت هزينهرا براي شناسايي خدمات جديد اختصاص دهند و همچنين 

 هاي جسورانه و تهاجميالي سازمان بنادر و دريانوردي بهبود يابد. همچنين بايد اين سازمان در رقابت با ساير سازمان ها، روشنومده تا عملکرد م

گيرد چرا اينکه سازمان به عنوان يکي از سازمان هاي بزرگ در ارائه خدمات محصوالت غذايي و دريايي هست. و اين مواد هميشه تر بکار مي

 همسو مي باشد.  ]23[و  ]22[، ]27[رار مي گيرند. نتايج اين پژوهش با يافته هايمورد استفاده ق

مطابق فرضيه سوم کارمندان و کارکنان اين سازمان اختيارات کافي براي برقراري ارتباطات کاري تخصصي با مسئولين مديريت مناطق 

ه خود بايد با شناخت نيازها و خواسته هاي مشتريان از تحقيقات خود به دنبال مختلف را دارند لذا با استفاده از توانايي هاي خالقانه وکارآفرينان

د ابهبود قابليت هاي بازاريابي سازمان باشند. همچنين کارکنان و کارشناسان با ارائه تصوير ذهني مناسب از خدمات سازمان به مشتريان اعتم

همسو مي  ]22[و  ]27[، ]90[سازمان فراهم سازند. نتايج اين پژوهش با يافته هاي آنها را به سازمان بيشتر نموده و وجهه ي قابل تمايزي براي 

 باشد. 

 واسطه به تنها پتانسيلي چنين دارند، ولي را رقابتي مزيت به رسيدن براي الزم پتانسيل بازاريابي هاي مطابق نتايج فرضيه چهارم قابليت

 به دستيابي سازمان بنادر براي ابزارهاي عنوان به توانند مي بازاريابي هاي قابليت ديگر، رتبه عبا گردد. مي بالفعل بازاريابي دانش کارگيري به

 آنان و نيازهاي مشتريان شناخت و سازمان محيط از جامع شناخت بر کل سازمان بنادر بايد عملکرد بهبود منظور و به .شوند لحاظ موفقيت

 فعاليت سازي بهينه و رقبا ضعف و قوت نقاط مشتريان، هاي خواسته نيازها و شناخت جهت در بازاريابي تحقيقات از است الزم لذا کنند تالش

بهبود کانالهاي توزيع  خدمات توسعه و ابداع به سازمان بنادر بايد عملکرد مشتري بهبود همچنين براي .نمايند استفاده فروش و هاي بازاريابي

 همسو مي باشد ]26[و  ]25[، ]24[، ]27[کند. نتايج اين پژوهش با يافته هاي تالش خود انساني و مالي منابع هاي توانايي افزايش خدمات و

 منظور بدين کنند. جلب سازمان ها اهداف نسبت به را مشتريان اعتماد مديران بايد شديم متوجه کارکنان و مشتريان رفتارهاي بررسي با

 :بخش توزيع پيشنهاد ميشود که مشتريان به مديران شرکتهاي اعتماد و وفاداري افزايش براي

 مهارت و آگاهي افزايش و کردن روز به جهت مستمر آموزشي هاي دورهکه  شود مي سازمانها پيشنهاد ساير و اين سازمان مديران به

 عضويت جهت زمال زمينه و شده برگزار و طراحي سازمان در آنها کارآفرينانه مهارتهاي و تخصصي و فني دانش سطح تقويت ويژه به کارشناسان

  گردد؛ فراهم تخصصي و علمي انجمنهاي و ها شبکه در کارشناسان

 طور به سازماني عملکرد بهبود هاي شيوه خصوص در پردازي ايده براي نوآور و باتجربه کارشناسان از متشکل فکر کانونهاي ايجادبا 

 افراد تشويق منظور به و گرفته قرار استقبال مورد سازمان در کارشناسان نوآورانه هاي ايده و افکار گيرد؛ قرار سازمان مديران توجه مورد جدي

 گيرد؛ تعلق آنها به مناسب معنوي يا مادي پاداش پردازي، ايده به

 اي، شبکه ارتباطات قبيل از الزم فناورانه زيرساختهاي تقويت و توسعه طريق از روزآمد اطالعات و دانش به کارشناسان دسترسي امکان

 شود؛ تسهيل سازمان، اطالعاتي سيستمهاي کردن روز به و يکپارچه و اطالعات بازيابي و کاوش موتورهاي و اي داده پايگاه و اسناد مديريت

 فعاليتهايي چنين انجام براي را الزم شرايط و داده بها فردي کارهاي از بيشتر گروهي کارهاي انجام و کاري تيمهاي تشکيل به سازمان مديران

 .يندنما فراهم

 را کارآفريني به گرايش بتوانند تا نمايند سنتي هاي ساختار جايگزين را نامتمرکز و رسمي غير ساختارهاي کنند سعي بايد سازمان بنادر

 .باشند داشته مشتريان نيازهاي به مناسب و سريع پاسخگويي بتوانند نتيجه در و دهند افزايش

 به با و برسد حداقل به اطالعات تبادل و ارتباطات موانع و شود کم مقررات و قوانين ،ادرسازمان بن در کارآفريني به گرايش تقويت براي

 .شود داده اي حرفه افراد و متخصصان به بيشتري عمل آزادي پويا، و ارگانيک ساختارهاي کارگيري
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 افزايش بايد سازمان بنادر مديران پذيري ريسک رقبا، هاي چالش بر غلبه و ها فرصت از استفاده در عمل ابتکار و نوآوري اهميت دليل به

 .نمايند برداري بهره مناسب نحو به محيطي فرصتهاي از و باشند مشتريان متنوع و متغير نيازهاي پاسخگوي بتواند تا يابد

 ها نمايندگيمأموريت  و اهداف بودن شفاف و اطالعات انتقال در تر بيش سرعت و سهولت و پاگير، دست مقررات و ساختارها وجود عدم

 باشد.  داشته پي در را قابليت هاي در بهبود تواند مي سازمان انساني نيروي و کارکنان کليه براي

 مبذول خاص توجه پذيري ريسک و رقابت پذيري پيشگامي، جمله از آن متغيرهاي و گرايش کارآفرينانه به بايست مي بازاريابي مديران

 بهره و هدف بازار در ابتکار عمل داشتن دست در رقبا، از زودتر شده بيني تغييرات پيش از برداري بهره چون مواردي به ديگر به عبارت نمايند.

 .نمايند توجه کار و کسب محيط به دادن شکل به منظور ها فرصت از برداري

آوري  جمع چون مواردي به و دنماين مبذول توجه خاص بازارمحوري و بازاريابي هاي قابليت به گردد پيشنهاد مي بازاريابي مديران به

 هدف بازارهاي در تغييرات اثر احتمالي اي دوره بررسي و هدف بازارهاي در تغييرات به موقع تشخيص هدف، بازارهاي روند از مناسب اطالعات

 .نمايند توجه

 روابط بايد آنها ند. همچنينکن تالش سودآوري منظور به ها فرصت از استفاده جهت محيط شناخت بر مالي، بايد عملکرد بهبود براي

 کنند. شناسايي را آنان خواسته هاي و نيازها و نمايند سازمان تقويت مشتريان با را خود

 به نرسيد، تأييد به سازمان مالي عملکرد با گذاري و قيمت سازي شبکه محصول، مديريت تبليغات، هاي قابليت رابطة نتايج، اساس بر

 حوزه اين در خود هاي گذاري برگشت سرمايه از و کرده بيشتري توجه ها قابليت اين با رابطه در خود اتدر تصميم شود مي توصيه مديران

 .کنند حاصل اطمينان

 محيطي عوامل که شرايطي در شود مي توصيه مديران سازمان، به عملکرد و بازاريابي قابليتهاي رابطة بر محيطي عوامل تأثير به توجه با

 .کنند تمرکز ويژه اي وکار، کسب عملکرد ارتقاي در اصلي عوامل به عنوان بازاريابي بر قابليتهاي ارد،د قرار بااليي سطح در

دقيق  رهنمودهاي و شواهد پويا، بازاريابي ويژه قابليتهاي به خاص، بازاريابي قابليتهاي بر تمرکز با ميشود توصيه آتي محققان به نهايت در

  .آورند فراهم برتر عملکرد به ي دستيابيسازمان ها برا به کمک براي را تري
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