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چکیده

هدف اصلی تحقیق حاضر شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر کسب مزیت رقابتی در بندرکاوه قشم است .پژوهش حاض رظن زا ر   
هدف ،کاربردي و از نظر ماهيت و روش اکتشافی و از نظر بعد زمان ،مقطعی است .روش تحقیق کیفی با رویکرد زمینهای یا گراند

تئوری است .بر اساس روش نمونه گیری هدفمند و معیار اشباع نظری تعداد  40نفر از مدیران و کارشناسین گمرکات شهید رجایی
و باهنر ،بندر کاوه ،اداره بنادر و دریانوردی هرمزگان ،اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی در این مطالعه ش .دندرک تکر    دادهها ای
تحقیق با استفاده از تکنیک مصاحبه باز گردآوری و با توجه به رویکرد زمینهای ،از طریق کدگذاری در سه یراذگ دک ،هلحرم      
باز ،کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی ،کدگذاری گردیدهاند و درنهایت قالب الگوی ساختاری سیستم ترسیم و ارائه دش  ه   
است .نتایج حاصل از تحلیل دادهها نشان داد عوامل مؤثر بر کس رد یتباقر تیزم ب

مشق هواکردنب زا دنترابع        توس تیوقت و هع   

زیرساختها و شبکههای فنی و نرم افزاری ،تبلیغات کارآمد ملی و بین المللی ،سرمایه گذاری جهت توسعه زی ،نردم یاهتخاس ر    
حمایت از سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی ،بهینه سازی عملیات داخلی و مکانی و تاسیسات و تازیهجت یداصتقا یبا   
دستگاهها ،پشتیبانی فنی مستمر از شبکههای گمرک ،الگوسازی از موفقیتهای رقبای تجاری و اصالح نقاط ضعف بن رد  ،،تخص صی
بودجه ویژه در حوزه منابع انسانی و آموزش و خالقیت کارکنان و مدیران .نهایتًاًا بر اساس نت وصخ رد ییاهراکهار ،جیا ص    
مؤلفههای مؤثر بر کسب مزیت رقابتی در بندرکاوه قشم ارائه گردید.

واژگان کلیدی :گمرک ،مزیت رقابتی ،گمرک کاوه قشم ،شهرستان قشم.

( -1نویسنده مسئول) mohebi.abcd@gmail.com

بهب دو
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مقدمه
بخش بنادر کشور و توانمندیهای آن حاصل چندین دهه سرمایهگذاری و کوشش سازنده جمه ناریا یمالسا یرو    
است .از منظر جهانی ،توانمندی بنادر هر کشور متضمن توس هع

تآفرین ،ی
جنبهههای مثبت نام ی ن  د د زدمآر ا ورث و یی تتتت تتتت

افزایش قدرت و نفوذ تجاری ،اشتغالزایی ،کاهش بهای تمامشده مایحتاج کشور ،رون هرازاب و عیانص نتفرگ ق ای     
آنها و خلق انبوهی از فرصتهای توسعه کسبوکار در سطوح ملی و بینالمللی است .به حول و قوه الهی توسعه بنادر
جمهوری اسالمی ایران بر خالف روندهای توسعه حبابوار موجود در حوزه خل قبطنم ،سراف جی

اب

نیمز ههههه هههههههای

واقعی فرصتهای فراهم در کشور برنامه ریزی شده و به اجرا درآمده و این امر حاص ورپ فطل ل ر و تیارد و راگد   
ت آ ور د ن
ی بههه دست ت
کفایت موجود در بخش بنادر کشور است .در سالهای اخیر رقابت فشردهای در بنادر منطقههه ب ار ی ی
ی رقا تب ییی کههه مس زلت ممم
سهم بیشتر از درآمد تخلیه و بارگیری و ترانزیت کاال شکل گرفته است .بنابراین ایجاد مزیتهای ی
یباشد را ملزم نموده است (جهان تیغ و همکاران )1931،بنادر ای ار ننن
شناخت فاکتورهای تأثیر گذار بر رقابت بنادر م 
در دریاي خزر ،دریاي عمان و خلیج فارس قادر به جابه جایی حدود  160میلیون تن بار در افق  10ساله خواهند بود و
یآورند .در حال حاضر حدود  95درصد واردات و  85درصد
خدمات موثري را براي صاحبان کاال و مشتریان فراهم م 
یگیرد .بنابراین با توجه به حجم گسترده صادرات و واردات کاال ،توسعه بنادر
صادرات کشور از طریق بنادر صورت م 
ی اس و یرفعج( ت
کشور به عنوان دروازههای ارتباطی کشور در راستایی توسعه دریا محوررر امر ييي الزامی ی

راکمه ا ،ن    

.)1931
ی بههه
کشور ایران یکی از کشورهایي است که به واسطه موقعیت سوق الجیشی در زمینه لجس یکیت  ،،همچنیننن دسترسی ی
یباشد .همچنین دسترسی به
سیستم حمل و نقل گسترده (ریلی ،هوایی ،دریایی ،جادهای) .داراي موقعیتی استراتژیک م 
آبهاي آزاد و دارا بودن بنادر تجاري در شمال و جنوب کشور بر اهمیت این امر افزوده است .توسعه مراکز لجس کیت ی ی
ی
یتواند موجب افزایش عملکرد بندر شده و جذابیت بیشتري را
یتواند باعث ایجاد خدمات جدید همچنین م 
در بنادر م 
براي مشتریان خویش به دنبال داشته باشد ،در نتیجه موجب بهبود و پیشرفت تدریجی موقعیت رقابتی بندر بشود و به
عبارتی تغییر کاربردها و وظایف بنادر کشور از بارانداز کاال به سکوي لجستیکی از سویی براي اقتصاد ملی و منطقهای
ت پای اد ررر و همچنین ن
ن
ل و تجارت ت
ایجاد منافع کرده و از طرف دیگر شرایط حفظ موقعیت کشور را در شبکه حمل و نقل ل
یکند (درویش و فقیه.)4931 ،
زمینههای تولید ارزش افزوده و توسعه اقتصادي دریا محور کشور را فراهم م 
در شرايط معاصر ،آنچه که پيش روی سازمانهای فعال در عرصه بين المللي قرار دارد تدوين برنامه برای ايجاد تحول و
ت بررر آيندهه و زماننن
شناخت ويژگيها و چگونگي تحقق آن ،تع يي ن مسيرهای توسعه ،شناخت نيازهای با از ررر و م يريد ت ت
ت و آنچههه ضامننن
ت است ت
ی پيش فر ت ت
است .حضور مؤثر در بازارهای به شدت رقابتي موجود ،نيازمند شناساي ييي الگوهای ی
ت.
ب باا زماننن است ت
ت متناسب ب
تحصيل و تحقق آن است ،همانا تأکيد بر برنامه ريزی ،تحقيق و مطالعههه و اعماللل م يريد ت ت

ت اس يانثت ييي آن بههه عن او ننن محوررر اصل ييي
حساسيت نقش کشور جمهوری اسالمي ايران در آبهای بين المللي وموقعيت ت
ترانزيت ،هم چنين وجود سرمایههای مادی ) تأسيسات و نهادههای بندری ،کرانهها و پسکرانه های مسا دع  ،،امکانات ت
ت
ی توسعههه و وجودد ارادهی
ت و انگیزه ههای ی
حمل و نقل (و معنوی (توان علمي و تجربي کارکنان ،عزم راسخ به پيش فر ت ت
ت حضوررر جمه رو ییی
جمعي برای برنامه ريزی ،مطالعه و تحقيق و همگرا يي با ش يار ططط تحوللل و ن وآو ررری ( ،ض رور ت ت
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اسالمي ايران را در عرصه حمل و نقل دريا يي  ،امور بندری و صنعت دريانوردی دو چندان کرده و ما را متوجه بههه اين ن
ن
ت
یکند که بايد توان کنشي و واکنشي خود را در برابر تحول ،دسترسي به توسعه ،شناخت بازارها و م يريد ت ت
نکته مهم م 
بر آينده و زمان گسترش یابد (سهامی .)0931،فرایند جهانی شدن ،به وجود آمدن سازمان تجارت جهانی و یکپارچگی
ی اطالعات ،،اف یاز ش ش
ش
بازارهای جهانی ،پیشرفتهای سریع و بنیادین تکنولوژیک ،پیشرفتهای جدیددد در زمینههه فنا رو ی ی
تغییرات سریع در الگوهای مصرف و تقاضا ،تبیین کنترلهای آلودگی محیط زیست و حفظ منابع انرژی ،کمبود منابع و
ی باا
هزینههای باالی آنها ،چالشهایی هستند که بنگاهها و صنایع مختلف در عرصة تجارت و موقع فعالیتهای اقتصادی ی
آن روبرو هستند و ادامة حیات آنها ،منوط به تصمیم گیری درست و در برابر این تغییرات است .در این میان ،،فراینددد
جهانی شدن و گسترش بازارهای مصرف و نیز افزایش تعداد ر بق ا و شدت رقابت ،باعث اهمیت بخشیدن به مفا میه ی ی
ی
مانند رقابت پذیری شده است .این امر موجب گردیده تا بنگاهها ،صنایع و کشورهای مختلف در جهت ارتقای رقابت
ش کننددد (.رحیم ،ی
پذیری خود به شناسایی عوامل مؤثر بر رقابت پذیری و تقویت آنها تالش ش

 .)4931ه زا یلصا فد   

یباشددد محق زا ق
انجام تحقیق حاضر ،شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر کسب مزیت رقابتی در بندرکاوه قشم م مم 
بستر یک تحقیق اکتشافی ،در صدد پاسخگویی به سؤاالت زیر است:
-1عوامل مؤثر بر کسب مزیت رقابتی در بندرکاوه قشم کدامند؟
 -2اولویت بندی این عوامل به چه صورت است؟
پیشینه
در مطالعات مرتبط با مزیت رقابتی در صنعت بنادر چند موضوع قابل ذکر مینماید .اول آن که اکثر قری قافتا هب ب    
مراجع علمی این صنعت ،رویکرد صنعتمحور را برای تعیین مزی تخاس هشیپ نآ رد یتباقر ت هههه هههههان یاهرازاب رد .د   

پیچیده بنادر که ساختار غالب آنها جایی بین «بازار چند بطق ی »1و «مشتریساالری» قرار گرفته و به غایت تحت تأثثیر
روندهای بینالمللی ناشی از تجارت بینالملل و مداخالت سیاسی ،تقاضای مشتق از زنجیرهههای تأممین و ص تعن
حملونقل ،تحوالت فناوری و غیره هستند؛ شناسایی و تبیین دقیق قوای پنجگانه عملکننده و بکارگیری این رویکرد
برای تحلیل رقابت در این صنعت ،و برنامهریزی راهبردی بنگاه بر مبنای آن اگر غیرممکن نباشد؛ بسیار دشوار است.
بهکارگیری این رویکرد ،همچنین موجب شده که توجه مجریان و سیاس م رتشیب ردانب تعنص نارازگت ت نم هجو ا عب       
یتواند
راهبردی شده و غفلتی جهانشمول نسبت به قابلیتها در این بخش شکـل بگیرد .این نکت ــ ه ب یــبوخ ه    م مم 
گویای پیشتازی جهانی ده ابر پایانهدار در بازارهای صنعت بنادر در سطح جهان و تسلط آنان ب زا شیب ر   

 58درصد

حجم عملیات کانتینری و  67درصد ظرفیت پایانهای جهان باشد .این گروه از پایانهداران ،شرکتهایی هس زا هک دنت   
حد تأمین منابع راهبردی گذر کرده و موفق به توسعه قابلیتهای صنعت بنادر در خود و بهبود مس دش نآ رمت هه هههان .د
الزم به ذکر است که در بین این ده ابر پایانهدار ،شش شرکت در کشورهای درحال توسعه (چین ،هنگ کنگ ،تایوان،
سنگاپور ،امارات متحده عربی ،کره جنوبی) شکل گرفتهاند .بر هم  انبم نی ا هک تس

یتح

ک ییاهروشک ه و ناوت       

استطاعت فراهم آوردن منابع راهبردی بخش بندر (از جمله موقعیت جغرافیایی ،تسهیالت بندری و دریایی ،روسازه،
-Oligopoly
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اراضی ،ناوگان تجهیزات) را دارند ،به دلیل فقدان قابلیتهای صنعت بنا ر عبانم نیا دنتسه ریزگان رد ا  رد  ا رایتخ       
مجموعهای از شرکتهای بینالمللی قرار دهند که به عنوان مشا و هدنزاس ،راشتسم و رو

تأممین کنن زیهجت هد ا ،ت   

بندرساز ،و مجری عملیات در توسعه بنادر این کشورها وارد صحنه بنادر این کشورها شده و عم ًالًال زما ردانب روما م    
آنان را به دست میگیرند .این موضوع در سرتاسر جهان و به ویژه در بازار بنادر حوزه خلیج فارس به خوبی مشهود
است .غفلت از قابلیتها در ویترین بازاریابی بنادر نیز به خوبی قابل مشاهده است :با رجوع به فایلها راشتنا و  ات   
ویژه بازاریابی بنادر جهان ،اغلب شاهد ارائه فهرستی از منابع راهبردی در آنها هستیم .اما برای بیان قابلیت بندر برای
تها نایاپ تاـیلمع یرجم ی هههه هههههای ،سا هنام
فعالیت در زمینه کسبوکارهای آن ،صرفًاًا به ارائه عالئ کرش یراجت م تتت تتت
عملیات پایانهای ( ،)TOSفهرست مشتریان ،و آمار عملکردی اکتفا میشود .ب عبانم رد هدنراگن تاعلاطم ساسا ر      
علمی مدیریت بنادر ،مراجعی که به بررسی مدلهای توسعه منابعمحور مزیتهای رقا ،دنشاب هتخادرپ ردانب رد یتب     
ت
بسیار اندکشمار هستند؛ این در حالی است که حرکت و بسیج جهانی صنعت بنادر در جهت توسعه و بهبود قابلیت ت

های این صنعت میتوانست موجب تحوالت شگرفی در زنجیرههای تأمین جهان شود 1.باید توجه داشت ک غا ه لل لللب
  

جانمایهها (و به خصوص قابلیتها) در صنعت بنادر در شمار داراییها .دنتسین یکیزیف ی     آنهاا از ج ،شناد سن

بصیرت ،مهارت ،تجربه ،فرایندها ،سیستمهای اطالعاتی ،سیستمهای شبکهگس ،یریذپرییغت ،گنهرف ،نامزاس ،یرت     
ارتباطات ،اراده کارآفرینی ،کانالهای توزیع ،وفاداری مشتریان ،قراردادها ،برندها ،روابط مالی و غیره هستند .در واقع
ارزش عملکرد بندر و رقابتپذیری آن در گرو برهمکنش جامع ،مؤثر و همافزای مجموعه این عوامل در س لک حط   

بندر است .این عوامل در دانش نوین مدیریت به «سرمایههای فکری »2موسوم ب زین نیون یرادباسح رد و هدو      به

یهای نامشهود »3شناخته میشوند .نقش سرمایههای فکری در صنعت بنادر به عنوان قابلیتهای اساسی
عنوان «دارای 

تولید ارزش و رقابتپذیری نیز از جمله مباحثی است که بخش بنادر تاکنون بدان نپرداخته و باید مورد مطالعه جدی
قرار گیرد .با اوصافی که ذکر آن رفت ،اتخاذ رویکرد منابع محور برای تنظیم راهبردهای رقابت یک بندر میتواند با
استناد به منابع و قابلیتهای موجود در بندر و نظر داشتن به منابع و قابلیتهای مورد نیاز َآن ،مزیتها هب یتباقر ی    
مراتب اصیلتر و پایدارتری را در بندر مورد نظر فراهم آورد .این موض وصخ هب عو ص رد 

بر ههه ه هههههه کن سوق زا ینو   

حیات بخش بنادر کشورمان بسیار کلیدی مینماید .شک نیست که در آینده نه چن رب روشک ردانب شخب رود ناد

   

یها و دشواریهای فراوانی
اساس فشارها و تنشهای بینالمللی و گذارها و شداید اقتصادی داخلی ،با مضایق و کاست 
ی-
روبرو خواهد شد که توان آن را به چالش خواهند کشید .در چنین شرایطی ،روی آوردن به رویکرد منابعمحور می ی
تواند بسیار کارساز باشد :چرا که از یک طرف بنادر کشور قادر خواهند شد با شناخت جانمایهههها  دوخ یلعف ی و
حفاظت و بهبود بخشیدن بدانها به ابقای خود و عملکردشان در این شرایط چالش برانگی شاب هتشاد مامتها ز نننن ننننند؛ و
1

 -این دغدغه اخیرًاًا با عبارات متفاوت (و داللت واحد در معنا) در همایشهای بین المللی صنعت بنادر توسط متخصصان و کارشناسان بیان شده است .اکثر

این اظهارات در چهارچوب ضرورت نوآوری در بنادر بیان شدهاند .در این خصوص خوانندگان عالقمند را به متن سخنرانیهای ایرادشده در همایشهایی
چون همایش  ECMARدر آمستردام (مه  ،) 2007همایش طرفهای ذینفع در روز جهانی دریانوردی اتحادیه اروپا در بندر گیژون (مه  )01 20و همایش

برگزار شده توسط  BNP Paribasدر زمینه بررسی آینده صنعت بنادر در بندر آنتورپ (اکتبر  )2102ارجاع میدهیم.

-Intellectual Capital
-Intangible Assets

2
3
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ازطرف دیگر این بنادر میتوانند با شناخت جانمایههای الزامی و مورد نیاز خود برای دستیابی و درونیسا یز

آنهاا

اقدام به برنامهریزی کرده و به مرور زمان بر مبنای برنامه و مقدورات خود اقدام به توسعه هدفمن یامناج نیا د ههه ههههها
کنند .بر این اساس میتوان به نوعی تهدیدی را که در اثر شرایط انقباضی فعلی متوجه بخش بنا هب ،هدش روشک رد    

معنای واقعی کلمه تبدیل به فرصتی برای ابقا و بهبود عملکرد و رقابت پذیری این بخش نمود (ناواس و همکا ار ننن،1
 .) 2015در همین راستا محققین زیر در راستای مزیت رقابتی تحقیقات زیر را انجام دادهاند.
آرام و رزمجویی ( )3931طی تحقیقی به " ارزیابی عوامل موثر بر مزیت رقابتی بنادر آبا اد ننن و خرمشهررر" پرداختند ...

ن
یباشددد .ب ید ن ن
هدف این مقاله شناسایی و اولویت بندی فاکتورهای تأثیر گذار بر رقابت در بندر خرمشهر و آبادان م مم 
منظور پرسشنامه پنج گزینهای طیف لیکرت بین  20نفر ازکارشناسان بندر خرمشهر و آبا اد ننن توزیععع گردیددد .باا وزن
ش
دهی به هر یک پاسخها ،فراونی و میانگین وزنی هر فاکتور محاسبه شدند .نتایج تحقیق حاکی از آن است که اف یاز ش ش
یتواند مهمترین فاکتور تأثیر گذار بر مزیت رقابتی بنادر باشد.
سرعت عملیات تخلیه و بارگیری م 

روبرت جانسون و پوالنسکی ) 2012 ( 2در تحقیقی با عنوان «گمرک بین الملل به عنوان منبعی برای قانون در تجارت
جهانی الکترونیکی» به این نتیجه رسیدند که طرح گمرک الکترونیکی باعث انجام امور گمرکی با هزینۀ کمتر (ض نم
کاهش عوارض وصولی) و تسریع در ترخیص کاالها میشود .کمیسیون و اتحادیه اروپاا در سال

 2003در مقالهههای

تحت عنوان «محیط ساده و بدون کاغذ برای گمرک و تجارت» به این نتیجه رسید ک یکینورتکلا کرمگ تاریثات ه     
میتواند باعث ایجاد ارتباط اینترنتی بین ادارات نظارتی ،افزایش شفافیت در ام  یریگراک هب ،یکرمگ رو ی زا ناسک      
قوانین گمرک و کاهش زمان ترخیص کاال از گمرک شود.

ژانگ ) 20 12 ( 3درتحقیقی با عنوان «تکنولوژی الکترونیکی و ساده سا وق یز ا ین ن و 

رویهههها تراجت رد یکرمگ ی    

حمل و نقل هوایی» به این نتیجه رسیدندکه تس و اهالاک تعرس دوبهب ،تارداص عیرست و یراجت روما رد لیه       
خدمات در سراسر مرزهای کشور ،ارائه و تبادل اطالعات با شرکای خارجی و ارگانها در چرخۀ ترانزیت و تجا ،تر
یباشد.
افزایش سرعت گردش موجودی و مالی جامعۀ تجار م 

یافتههای حاصل از تحقیق مانیگو ) 2009 ( 4در مقالۀ «نق رد تاعالطا یژولونکت ش

ردم کرمگ ننننن نننننن» در سال

2009

حاکی از آن بود که مزایای عمدۀ گمرک الکترونیکی؛ اتوماسیون فرآیندهای روزمرۀ گمرک تامدخ حطس دوبهب ،ی     
گمرکی ،بهبود دقت و ارزیابی ریسک گمرک ،افزایش سرعت ترخیص کاال و تأخیر کمتر ب دامتعا دروم راجت یار     
یباشد.
م

ت گ ري ييي اس يژتارت ككك در سيس اهمت ييي اطالعات ت
ت
مارك ذو ) 2009 ( 5در تحقيقي با عنوان مطالعه تجربي كا ركر دد و جهت ت
بازاريابي ،بر اهميت سیستمهای اطالعات بازاريابي در مراحل مختلف برنامه ريزي استراتژ كي

ت. .باا
تا يك د درك ه ه است ت
1

;- Navas López J.E., Salazar E. A., De Castro G. M., Sáez P. L.

2

- Robert, Johnson and Planski, Paul
- Zhang
4
.Maniego
5
- Xu
3
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ن سيس همت اا درفرآينددد برنامههه ر زي ييي اس يژتارت ككك
استفاده از نتايج اين تحقيق ،شناخت بيشتري نسبت به استفاده از اين ن
بازاريابي حاصل خواهد شد.

نتایج تحقیقات کوئیک و راب وان ) 2008 ( 1در مقالهای تحت عنوان «ساده سازی رویهههها رمگ ی ککککک » نشا هک داد ن   
تاثیرات گمرک الکترونیکی میتواند منجر به پی گیری سریع و صحیح وضعیت محمول هب یسرتسد ،ه     فرمولللهاای
متفاوت مربوط به کشورهای مختلف ،کاهش زمان ترخیص کاال شود.

نتایج حاصل از بررسیهای سازمان فرهنگی ،علمی و آموزشی ملل متحد (یونکسو) )2؛ با ونع  ان    «تس و تراجت لیه
تجارت الکترونیک به عنوان کاتالیزور برای یکپارچه سازی» در سال  6 00 2حا هب نیالنآ یسرتسد زا یک

ناوق ی و ن    

ت ب زرم نودـب تراجت یار     
مقررات گمرکی ،مستندسازی الکترونیکی با استفاده از ساختار مشترک و ایجاد فرصت ت
یباشد.
م

رول و هایس ) 2013 (3طی تحقیقی به بررسی از تكن كي

ن كا يار ييي بنادررر
تحليل پوشش دادهها ب ار ييي ارزياب ييي و تع يي ن ن

كشورهاي توسعه يافته دنيا استفاده كردند و تعداد اند يك از بنادر را در به عنوان بنادر كارا معرفي كردند.

روبرت جانسون و پوالنسکی ) 2012 ( 4در تحقیقی با عنوان «گمرک بین الملل به عنوان منبعی برای قانون در تجارت
جهانی الکترونیکی» به این نتیجه رسیدند که طرح گمرک الکترونیکی باعث انجام امور گمرکی با هزینۀ کمتر (ض نم

یشود.
کاهش عوارض وصولی) و تسریع در ترخیص کاالها م 

روبرت جانسون و پوالنسکی ) 2012 ( 5در تحقیقی با عنوان «گمرک بین الملل به عنوان منبعی برای قانون در تجارت
جهانی الکترونیکی» به این نتیجه رسیدند که طرح گمرک الکترونیکی باعث انجام امور گمرکی با هزینۀ کمتر (ض نم

کاهش عوارض وصولی) و تسریع در ترخیص کاالها میشود .کمیسیون و اتحادیه اروپاا در س سسال  2003در مقالهههای
تحت عنوان «محیط ساده و بدون کاغذ برای گمرک و تجارت» به این نتیجه رسید ک یکینورتکلا کرمگ تاریثات ه     
میتواند باعث ایجاد ارتباط اینترنتی بین ادارات نظارتی ،افزایش شفافیت در ام  یریگراک هب ،یکرمگ رو ی زا ناسک      
قوانین گمرک و کاهش زمان ترخیص کاال از گمرک شود.

ژانگ ) 20 12 ( 6درتحقیقی با عنوان «تکنولوژی الکترونیکی و ساده سا وق یز ا ین ن و 

رویهههها تراجت رد یکرمگ ی    

حمل و نقل هوایی» به این نتیجه رسیدندکه تس و اهالاک تعرس دوبهب ،تارداص عیرست و یراجت روما رد لیه       
خدمات در سراسر مرزهای کشور ،ارائه و تبادل اطالعات با شرکای خارجی و ارگانها در چرخۀ ترانزیت و تجا ،تر
یباشد.
افزایش سرعت گردش موجودی و مالی جامعۀ تجار م 

یافتههای حاصل از تحقیق مانیگو ) 2009 ( 7در مقالۀ «نق رد تاعالطا یژولونکت ش

ردم کرمگ ننننن نننننن» در سال

2009

حاکی از آن بود که مزایای عمدۀ گمرک الکترونیکی؛ اتوماسیون فرآیندهای روزمرۀ گمرک تامدخ حطس دوبهب ،ی     
1

.Kuik,Rob Van
UNESCO-

2

Roll and Hayut
Robert, Johnson and Planski, Paul
Robert, Johnson and Planski, Paul
Zhang

3

5
6
4

7
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گمرکی ،بهبود دقت و ارزیابی ریسک گمرک ،افزایش سرعت ترخیص کاال و تأخیر کمتر ب دامتعا دروم راجت یار     
یباشد.
م

پلیز و دی النگن )6 00 2(1طی تحقیقی تأثیر رقابت درون بندري از جمله رقابت در تعرفهها مياننن ش اهتكر ييي عمليات ييي
بندري را با عنوان" تحليل فوايد رقابت درون بندري "بررسي نمودهاند .در اين تحقيق چنين نتيجه گيري شده است كه

ص و خال يق ت ت
ت
ح تخصص ص
تأثیر رقابت درون بندري بر كنترل افزايش بی رويه تعرفههای بندري و همچنين افزايش سطح ح
ميان شرکتهای عملياتي بندري و نهايتًاًا در افزايش كارآ يي و بهره وري بنادر م يف د است.

پژوهش حاضر از نظر هدف ،کاربردي و از نظر ماهيت و روش اکتشافی است .روشهاای گ رد تاعالطا يروآ در   
اين پژوهش به صورت تفکيکي به دو صورت زير است :الف) روش کتابخانهای :در اين روش بر اساس مستندات و
یافتههای ديگران که به صورت کتاب با جزوه تهيه شده است جهت يافتن دادهها و تحليل اين یافتهها براي س تالاوئ
ی .گرانددد تئ شور کی یرو   
تحقيق استفاده میشود .ب) استفاده از روش مصاحبه و استفاده از روش گراندد روئت  یی یی
پژوهشی استقرایی و اکتشافی است .این تئوری به شکل نظام مند و بر اساس دادههای واقعی ت نیود

م ممیش نیا .دو   

روش در مواردی کاربرد دارد که دانش ما در آن زمینهها محدود است .گراند تئوری یک روش پژوهش عمومی برای
تولید تئوری است .منظور از نظریه زمینهای ،نظریه برگرفته از دادههایی است که در طی فرایند پژوهش بصورت نظام
مند گردآوری و تحلیل شدهاند .در این راهبرد گردآوری و تحلیل دادهها و نظریهای که در نهایت از دادههاا اس جاتنت
میشود ،در ارتباط نزدیک با یکدیگر قرار دهند .پژوهشگر به جای اینکه مطالع شیپ زا هیرظن اب ار دوخ ه روصت
یدهد نظری لد زا ه
شدهای آغاز کند ،کار را با یک حوزه مطالعاتی خاص شروع کرده ،اجازه م 

     

دادههاا پدی .دوش راد   

چگونگی اجرای روش گراندد تئوری به شرح زیر است
 )1تئوری پرسشهای پژوهش
 )2گردآوری داده همراه با تحلیل تا جایی که به مرحله اشباع برسیم.
 )3کد گذاری دادهها در سه مرحله (یافتن مفاهیم در دادهها)
الف) کد گذاری آزاد
ب) کد گذاری محوری
کد گذاری انتخابی (گزینشی)
یش  اب ،دنو ا فتس ا زا هد  یرــظن یراذگ زمر ا ماجن
تحلیل دادههایی که به منظور تکوین نظریه زمینهای گرداوری م 

      

میگیرد .در این شیوه ابتدا رمزهای مناسب به بخشهای مختلف دادهها اختصا هداد ص م ممیش رد اهزرم نیا و دنو   
قالب مقولهها دسته بندی میشوند که این فرایند رمز گذاری آزاد نامیده میشودد س  اب رگشهوژپ سپ ا دیشیدن نننن ننننن در
یکند.
مورد ابعاد متفاوت این مقولهها و یافتن پیوندهای میان آنها به رمز گذاری محوری اقدام م 

1

- Pallis, De Langen
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اهداف
الف) هدف اصلی:
شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر کسب مزیت رقابتی در بندرکاوه قشم
ب) اهداف فرعی:
 )1شناسایی عوامل مؤثر بر کسب مزیت رقابتی در بندرکاوه قشم.
 )2رتبه بندی عوامل مؤثر بر کسب مزیت رقابتی در بندرکاوه قشم.
یباشیم:
یباشد پس از ارائه فرضیه خودداری و به دنبال پاسخگویی به سؤاالت زیر م 
چون تحقیق از نوع اکتشافی م 
-1عوامل مؤثر بر کسب مزیت رقابتی در بندرکاوه قشم کدامند؟
-2اولویت بندی این عوامل به چه صورت است؟
جامعه آماری تحقیق حاضر مدیران و کارشناسین گمرکات شهید رجایی و باهنر ،بندر کاوه ،اداره بنادر و دریا یدرون
هرمزگان ،اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی به تعداد  04نفر میباشند .تعداد نمونه آماری نیز به تعداد جامعه آما یر
یباشد و روش اشباع نظری است.
م
روش تجزیه و تحلیل
در روش شناسی نظریه داده بنیاد ،کشف یا تولید نظریه بر مبنای حقایق و واقعیات موجود د و از طری یروآ عمج ق   
یگیرد .دادههایی که به
دادههای نظام مند دادهها و با مد نظر قرار دادن کلیه جوانب بالقوه مرتبط با موضوع صورت م 
منظور تکوین نظریه گردآوری میشوند ،با استفاده از رمز گذاری نظری انجام میش یاهزمرادتبا ،هویش نیا رد .دو     
یشود ک ار نآ ه
مناسب به بخشهای مختلف دادهها اختصاص داده میشود .این رمزها در ــق الب مفه ــ وم تعیی ــ ن م 
رمز گذاری باز مینامند .سپس پژوهشگر با اندیشیدن در مورد ابعاد مختلف این مقوله و یافتن پیوندهای میان آنها به
یکند .مراحل اجرای فرایند گرانداد در شکل زیر ارائه شده است.
رمز گذاری محوری اقدام م 
دادهها

کدها

مفاهیم

مؤلفهها

تئوری

تجزیه و تحلیل دادهها
در این بخش از تحقیق بعد از تعیین موضوع و جمع آوری دادههای حاصل از مصاحبههای انجام ش اب هد    م و نارید
کارشناسین نخبه و کارآفرین گمرکات شهید رجایی و با ه یدرونایرد و ردانب هرادا ،هواک ردنب ،رنه ر دا ،ناگزم ا هر      
استاندارد و تحقیقات صنعتی در این مرحله دادهها کدگذاری شدند.
کد گذاری باز
بعد از تعیین موضوع تحقیق و جمع آوری دادههای حاصل از مصاحبه با مشتریان به روش اشباع نظ هلحرم هب ،یر    
کدگذاری باز میرسیم .در این مرحله بر اسا وسوم شور س مم ممم در نظری جا زا کیره هب ،داینب هداد ه ز و ناونع ،ا     
یشود ،باید گویای محتوای داده باشددد ب ک یروط ه ههه هههه
یشود .این عنوان که اصطالحًاًا به آن کد گفته م 
برچسبی داده م 
محقق و خواننده ،با مشاهده این عنوان و تیتر تا حدود زیادی به مفهوم جمالت پی ببرند.

شناسایی و رتبهبندی عوامل مؤثر بر کسب29 3 ...

مرحله کدگذاری باز از نظر مدیران و کارشناسین گمرکات
شناسه

گزاره یاگویه

A1

ب بن رد ييي از بق یل ل
ل
توسعههه و ایجادد زیرسا اهتخ ييي مناسب ب

24

تقویت زیرساختهای بندری

فراوانی

مفهوم (کد)

A2

توسعه زیرساختهاي شهري از بق یل فرودگاهها ،جاده هاو ..

25

تقویت زیرساختهای شهری

A3

توسعه تجهیزات مدرن بندري

23

تقویت تجهیزات بندری

A4

بهره برداری از نرم افزاهای قوي و متمرکز

27

A5

سازگاری زير ساختها و دسترسي دريا يي

اسکلهها و ...

62

تجهیز و پشتیبانی بسترهای نرم افزاری
برنامه ریزی فضایی و مکانی یابی مناسب

A6

تقویت شبکه توزیع و حمل و نقل

25

برنامه ریزی تقویت کارایی بنادر

A7

تسهیل در ایجاد مراکز صنعتی و تولیدي دربنادر

24

برنامه ریزی توسعه میدانی و اقتصادی

A8

سازگاری روساختها ) جرثقيل ،انبار) باا کشت ييي و کا یال

27

تناسب و توازن بندربا کشتی ومحموالت

مورد نظر.
A9

جذب کشتيهای تجاری با ابزار بازاريابي موفق در بنادر

25

تبلیغات کارآمد و مؤثر بین المللی

A10

اصالح و تقویت عوامل نرم افزاری

21

تقویت برنامهها و شبکههای فنی

A11

افزايش قابليت اطمينان تحويل بار و جنس

23

تقویت اعتمادسازی مدیران بنادر

A12

بهبود سرعت تحويل محمولههای گمرکی

29

سرعت در دریافت و ارسال بار

A13

ارتقاي پشت بي اني فني ضمن برآوردن تقاضاي مشتري

28

پشتیبانی تخصصی شبکههای فنی

A14

تقویت شبکه فیدري و حمایت از آن

20

برنامه ریزی در حوزه پشتیبانی فنی

A15

اعمال نظام تعرفه ترجیحی و آزادي عمل بخش خصوصی

21

مشارکت بخش خصوصی در فرایند گمرک

A16

اصالح قوانین و مقررات ترانشیپ و ترانزیت.

23

اصالح دستورالعملهای حوزههای عملیا و یت

A17

هماهنگ سازي ارگانهاي مرتبط با بندر

24

یها و ارتباطات اداری
توسعه هماهنگ 

A18

تسهیل تجاریسازی بنادر

20

تقویت بسترهای تجاری سازی گمرکات

A19

فراهم آوردن بسترهای مناسب بر پایه اصول منابع انسانی

22

ستادی

و آم و ز ش

تقوی و ت

عبانم تیریدم هعسوت

انسا ین

        

گمرکات

A20

توسعه فناوری مدیریت نوآورانه

31

حمایت از ایدههای کارآفرینانه درگمرکات

A21

حمایت نهادهای رسمی سیاستگ  تهجرد راذ ت عسو ههه هههه

25

تپ یلاع ناریدم طسوت یریذ     
توسعه رقابت ت
گمرک

گمرکات
A22

توسعه و به روز کردن نگرش تجاری بنادر

31

تقویت فرهنگ توسعه گمرکات

A23

توسعه تبادل الکترونيکي اطالعات گمرکی

30

توسعه زیرساختهای الکترونیکی

A24

ایجادتسهیالت براي حمایت س ذگ هیامر ا خب یاهير ششش ششش
ش

28

حمایت از سرمایه گذاری بخش خصوصی

خصوصی
A25

تعمیق بصیرت سرمایه گ تبسن ناراذ

لهای
یسناتپ هب لللل لللل

25

اطالع رسانی و تبلیغات

گمرک
A26

تقویت توانمندی اطالعاتی شرکتهای پایانهدار

A27

حمایت و تقوی مرس یاهحرط ت ا و یتلود یراذگ هی    

62
24

توسعه زیرساختهای الکترونیکی و اطالعاتی
اطالع رسانی و تبلیغات و آگاهسازی

خصوصی
A28

آموزش مستمر پایانهداران و مجریان عملیات بندری

27

آموزش پرسنل و مدیران گمرکی

A29

توسعه و تقویت سرمایههای انسانی در گمرکات

22

تخصیص بودجه در ح و شزومآ هزو

A30

بهره گیری ازنخبگا یزیر همانربرد یکرمگو یلمع ن      

20

انسانی
توسعه گمرک
منبع :یافتههای پژوهش

حمایت از نخبگان حوزه گمرک

عبانم    
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مرحله کدگذاری بازازنظر مدیران و کارشناسین گمرک به ترتیب فراوانی
شناسه

گزاره یاگویه

A20

توسعه فناوری مدیریت نوآورانه

31

حمایت از ایدههای کارآفرینانه درگمرکات

فراوانی

مفهوم (کد)

A22

توسعه و به روز کردن نگرش تجاری بنادر

31

تقویت فرهنگ توسعه گمرکات

A23

توسعه تبادل الکترونيکي اطالعات گمرکی

30

توسعه زیرساختهای الکترونیکی

A12

بهبود سرعت تحويل محمولههای گمرکی

29

سرعت در دریافت و ارسال بار

A24

ایجادتسهیالت براي حمایت سرمایه گذاريهای بخش خصوصی

28

حمایت از سرمایه گذاری بخش خصوصی

A13

ارتقاي پشت بي اني فني ضمن برآوردن تقاضاي مشتري

28

پشتیبانی تخصصی شبکههای فنی

A4

بهره برداری از نرم افزاهای قوي و متمرکز

27

تجهیز و پشتیبانی بسترهای نرم افزاری

A8

سازگاری روساختها ) جرثقيل ،انبار) با کشتي و کاالی مورد نظر.

27

تناسب و توازن بندربا کشتی ومحموالت

A28

آموزش مستمر پایانهداران و مجریان عملیات بندری

27

A5

سازگاری زير ساختها و دسترسي دريا يي

آموزش پرسنل و مدیران گمرکی

62

برنامه ریزی فضایی و مکانی یابی مناسب

62

توسعه زیرساختهای الکترونیکی و اطالعاتی

A26

تقویت توانمندی اطالعاتی شرکتهای پایانهدار

A9

جذب کشتيهای تجاری با ابزار بازاريابي موفق در بنادر

25

تبلیغات کارآمد و مؤثر بین المللی

A21

حمایت نهادهای رسمی سیاستگذار درجهت توسعه گمرکات

25

تپ ریذ ی یلاع ناریدم طسوت 
توس باقر هع تتت ت

      

گمرک
A25

تعمیق بصیرت سرمایه گذاران نسبت به پتانسیلهای گمرک

25

اطالع رسانی و تبلیغات

A2

توسعه زیرساختهاي شهري از بق یل فرودگاهها ،جاده هاو ..

25

تقویت زیرساختهای شهری

A6

تقویت شبکه توزیع و حمل و نقل

25

برنامه ریزی تقویت کارایی بنادر

A1

توسعه و ایجاد زیرساختهاي مناسب بندري از بق یل اسکلهها و ...

24

تقویت زیرساختهای بندری

A7

تسهیل در ایجاد مراکز صنعتی و تولیدي دربنادر

24

برنامه ریزی توسعه میدانی و اقتصادی

A17

هماهنگ سازي ارگانهاي مرتبط با بندر

24

یها و ارتباطات اداری
توسعه هماهنگ 

A27

حمایت و تقویت طرحهای سرمایه گذاری دولتی و خصوصی

24

اطالع رسانی و تبلیغات و آگاهسازی

A3

توسعه تجهیزات مدرن بندري

23

تقویت تجهیزات بندری

A11

افزايش قابليت اطمينان تحويل بار و جنس

23

تقویت اعتمادسازی مدیران بنادر

A16

اصالح قوانین و مقررات ترانشیپ و ترانزیت.

23

اصالح دستورالعملهای حوزههاای عملیا و یت

A19

فراهم آوردن بسترهای مناسب بر پایه اصول منابع انسانی و آموزش

22

A29

توسعه و تقویت سرمایههای انسانی در گمرکات

22

A10

اصالح و تقویت عوامل نرم افزاری

21

تقویت برنامهها و شبکههای فنی

A15

اعمال نظام تعرفه ترجیحی و آزادي عمل بخش خصوصی

21

مشارکت بخش خصوصی در فرایند گمرک

A14

تقویت شبکه فیدري و حمایت از آن

20

برنامه ریزی در حوزه پشتیبانی فنی

A18

تسهیل تجاریسازی بنادر

20

تقویت بسترهای تجاری سازی گمرکات

A30

بهره گیری ازنخبگان عملی وگمرکی دربرنامه ریزی توسعه گمرک

20

حمایت از نخبگان حوزه گمرک

ستادی
تقوی و ت

عبانم تیریدم هعسوت

انسا ین

        

گمرکات
تخصیص بودج هزوح رد ه    آم عبانم و شزو   
انسانی

منبع :یافتههای پژوهش

کدگذاری محوری

محقق در این مرحله "دسته بندی و مقایسه عناوین " را از دادهها استخراج میکند .این کار مس و تقو فرص مزلت
حوصله بسیار است .با استفاده از تکنیک مقایسه پایدار ،زمینه ظهور ابعاد مشترک مفاهیم که همان کدگذاری مح یرو
ت ک اونع هب نآ زا یشخب ه ن     
است ،امکان پذیر گردید .حاصل این مرحله از فرایند تحقیق ،شکل گیری مؤلفههاست ت
نمونه ،در جدول زیر آمده است.

شناسایی و رتبهبندی عوامل مؤثر بر کسب133 ...

جدول  3-4کد گذاری محوری از نظر کارشناسین و مدیران گمرک
شناسه

مفاهیم

مؤلفهها

A3+ A2+A1

تقویت زیرساختهای بندری  +تقویت زیرساختهای شهری  +تقویت تجهی دت و تاز ا تاکر   

توسعه زیرساختها و تجهیزات بندری

ب ن د ری
A30+A28+A20

بهره گیری ازنخبگان عملی  +آموزش مستمر پایانه داران  +توسعه فناوری مدیریت نوآورانه

تقویت پایههای خالقیت و آموزش در گمرک

A18+ A22+A21

حمایت نهادهای رسمی سیاستگذار  +توسعه و به روز کردن نگرش تجاری بنادر  +تسهیل

تقویت فرهنگ مدرن سازی و رقابت پ یریذ

A26+A23+A13+A4

تجاریسازی بنادر

و توسعه در گمرکات

بهره برداری از نرم افزاهای قوي و متمرکز +ارتقاي پشت بي اني فني ضمن ب دروآر ننن تقاضا ييي

تقویت زیرساختها و ش کب ههههاای فن مرن و ی   

ت-
مشتري  +توسعه تبادل الکترونيکي اطالعات گمرکی +تقویت توانمندی اطالعاتی ش کر ت ت

افزاری به روز در گمرک

بهبود سرعت تحويل محمولههای گمرکی  +تقویت شبکه توزیع و حمل و نقل  +تسهیل در

اصالح وبهینه سازی کارایی اقتصادی ،مکا ین

ایجاد مراکز صنعتی و تولیدي دربنادر  +هماهنگ سازي ارگانهاي مرتبط با بندررر +اف ياز ش ش
ش

و بوروکراسی عملیاتی بنادر

های پایانهدار
A17+A12+ A6+ A7

+A11+A16

قابليت اطمينان تحويل بار و جنس  +اصالح قوانین و مقررات ترانشیپ و ترانزیت.
A24+A15

ایجادتسهیالت براي حمایت سرمایه گذاريهای بخش خصوصی  +اعمال نظام تعرفه ترجیحی

A8

حمایت ازسرمایه گذاری و مشا شخب تکر   

و آزادي عمل بخش خصوصی

خصوصی درگمرک

سازگاری روساختها ) جرثقيل ،انبار) با کشتي و کاالی مورد نظر.

حمایت و تقویت روساختها

A5

سازگاری زير ساختها و دسترسي دريا يي

A27+ A25+A9

جذب کشتيهای تجاری با ابزار بازاريابي موفق در بنادر +تعمی مرس تریصب ق ا راذگ هی ان     

مکانیابی مناسب تجهیزات و تاسیسات بندری

نسبت به پتانسیلها رمگ ی ککککک  +حمای تیوقت و ت   

تبلیغا تسم ت م د ر ا یلخ

طرحها و یتلود یراذگ هیامرس ی   

 و خ زا یجرا

        

توانمندیهای گمرک

خصوصی
اصالح و تقویت عوامل نرم افزاری +تقویت شبکه فیدري و حمایت از آن

A14+A10
A19+A29

فراهم آوردن بسترهای مناسب بر پایه اصول منا و یناسنا عب

آم و هعسوت  +شزو

پشتیبانی فنی مستمر از شبکههای گمرک
سرمایه گذاری وی و یلام هژ

تیوقت    

سرمایههای انسانی در گمرکات

یور یشزومآ    

پرسنل و مدیران
منبع :یافتههای پژوهش

کدگذاری انتخابی یا گزینشی
کد گذاری انتخابی (گزینشی) از نظر مدیران و کارشناسین گمرک
مؤلفهها

میانگین

ابعاد

متغیر وابسته

توسعه زیرساختهاو تجهیزات بندری
تقوی هتخاسریز ت ا و    

شکب هه هه اای فن و ی

مرن     

توسعه و تقویت زیرساخت هاو شبکههای فنی و نرم افزاری

افزاری به روز در گمرک

4/ 24

تقویت پایههای خالقیت و آموزش در گمرک
   

س م هژیو یراذگ هیامر ا یور یشزومآ و یل       

تخصیص بودجه وی سنا عبانم هزوح رد هژ ان و شزومآ ،ی    
خالقیت کارکنان و مدیران

پرسنل و مدیران
تقویت فرهنگ مدرن سازی و رقابت پ و یریذ

الگوسازی از موفقیتهای ر بق ای تجاری و اصالح نقاط ض فع

توسعه در گمرکات

3/66
3/ 51

مزیت رقابتی

بن د ر
مکانیابی مناسب تجهیزات و تاسیسات بندری
اصالح وبهینه سازی کارایی اقتصادی ،مکا و ین

بهینه سازی عملیات داخلی و مکانیابی اقتصادی تجهی و تاز

بوروکراسی عملیاتی بنادر

تاسیسات و دستگاهها

حمای شخب تکراشم و یراذگ هیامرسزا ت

    

خصوصی درگمرک
حمایت و تقویت روساختها

حمایت از سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی
سرمایه گذاری جهت توسعه زیر ساختهای مدرن

3/ 94

3/ 95
3/ 98

تبلیغات مستمر داخلی و خا صوصخرد یجر   
یهای گمرک
توانمند 

تبلیغات کارآمد ملی و بین المللی

پشتیبانی فنی مستمر از شبکههای گمرک

پشتیبانی فنی مستمر از شبکههای گمرک
منبع :یافتههای پژوهش

عوامل مؤثر بر کسب

4/ 09
3/ 29

در بندرکاوه قشم
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مشخص کردن نوع ابعاد از نظرمدیران و کارشناسین گمرک
ابعاد (مقوله)

نوع ابعاد

توسعه و تقویت زیرساخت هاو شبکههای

علی

تخص نم هزوح رد هژیو هجدوب صی اعب           

علی

متغیر وابسته

فنی و نرم افزاری
انسا  شزومآ ،ین و و نانکراک تیقالخ        
مدیران
الگوسازی از موفقیتهای ر بق ا و یراجت ی

علی

بهینه سا یناکم و یلخاد تایلمع یز ابی     

علی

اصالح نقاط ضعف بندر

عوامل مؤثر بر کسب مزیت رقابتی
در بندرکاوه قشم

اقتصا ت و تازیهجت ید ا تاسیس و           
دستگاهها
حمای مرس زا ت ا تکراشم و یراذگ هی         

علی

سرمایه گذاری جهت توسعه زیر ساختهای

علی

بخش خصوصی
مدرن
تبلیغات کارآمد ملی و بین المللی

علی

پشتیبانی فنی مستمر از شبکههای گمرک

علی
منبع :یافتههای پژوهش

مدل سازی
در منابعی که به معرفی روش شناسی گراند تئوری پرداختهاند ،این مرحله را دس یراذگدک هلحرم یعیبط دروآ ت     
انتخابی دانستهاند و خوش بینامه اظهار داشتهاند که تجزیه و تحلل پایانی ب نیا رد ،هیرظن نیوکت روظنم ه هلحرم       
صورت میگیرد .با توجه به مؤلفههای پدیدار شده از دل دادهها در مورد رخدادها و موفقیتها ،تصویر غن ننیت زا یر
یش  یط اب و دو این     
مفاهیم و مؤلفهها فراهم میگردد .در رمز گذاری گزینشی ،به پاالیش یافتههای بق لی پرداخته م 
هلحرم زا ،هلحرم لبق    

  

یشود .تجربههه نشا نیا تیهام هک تسا هداد ن
فرایند درنهایت ،چارچوبی نظری فراهم م 

مجزاست .مدل سازی مرحلهای است که نیاز به تفکر ،ابتکار و خالقیت و خبرگی دارد .مرحل یسب ه ا هک یراوشد ر

   

حتی پیش از مرحله جمع آوری دادهها ،دقت و نیرو به خود اختصاص داد .پس از یک بازه زما ین
چالشی و درپی مشاورهها و اجرای تکنیک چندرایی در میان خبرگان مدل مفهومی پدیدار گردید.
مدل حاصل از تحلیل داده بنیاد
یشود
با توجه به نتایج تحلیل حاکی از تحقیق ،مدل تحقیق به صورت زیر ارائه م 

نس تب ًاًاًاًا ط و ینالو
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رتبه بندی عوامل مؤثر بر کسب مزیت رقابتی در بندرکاوه قشم
میانگین

ابعاد

رتبه

توسعه و تقویت زیرساخت هاو شبکههای فنی و نرم افزاری

4/ 24

1

تبلیغات کارآمد ملی و بین المللی

4/ 09

2

سرمایه گذاری جهت توسعه زیر ساختهای مدرن

3/ 98

3

حمایت از سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی

3/ 95

4

بهینه سازی عملیات داخلی و مکانیابی اقتصادی تجهیزات و تاسیسات

3/ 94

5

3/66

6

3/ 51

7

3/ 29

8

و دستگاهها
تخصیص بودجه ویژه در ح  شزومآ ،یناسنا عبانم هزو و تیقالخ 

     

کارکنان و مدیران
الگوسازی از موفقیتهای ر بق ای تجاری و اصالح نقاط ضعف بندر
پشتیبانی فنی مستمر از شبکههای گمرک
منبع :یافتههای پژوهش

نتیجه گیری و پیشنهادات
نتایج حاصل از تحلیل داده بنیاد بر روی دادههای حاصل از مصاحبه با کارشناسین و مدیران برگزیده و نخبه گمرکی
نشان داد عوامل مؤثر بر کسب مزیت رقابتی در بندرکاوه قشم عبارتند از توسعه و تقویت زیرساختها و ش کب ههههاای
فنی و نرم افزاری ،تبلیغات کارآمد ملی و بین المللی ،سرمایه گذاری جهت توسعه زیر سا ح ،نردم یاهتخ مم مممای زا ت
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سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی ،بهینه سازی عملیات داخلی و مکانیابی اقتصادی تجهی تاسیسات و تاز   
و دستگاهها ،پشتیبانی فنی مستمر از شبکههای گمرک ،الگوسازی از موفقیتهای ر بق ای تجاری و اصالح نقاط ض فع
بندر ،تخصیص بودجه ویژه در حوزه منابع انسانی و آموزش و خالقیت کارکنان و مدیران.
یتوانددد مهمت یر ننن
ی م مم 
ت تخلیههه و با ریگر ی ی
نتایج تحقیق آرام و رزمجویی ( )3931نشان داد که افزایش سرعت عملیات ت
فاکتور تأثیر گذار بر مزیت رقابتی بنادر باشد .نتیجه تحقیق رستگاری ( )1931نشان داد فراهم بودن با هب یلخاد راز    
عنوان تکیه گاه نشو و نمای بنادر کشور ،تعمیق بصیرت نسبت به موقعیت جغرافیایی ریا  ا و ن

لها هکبش ی   
یسناتپ للل للل

حمل ونقلی آن ،توانمندی شرکتهای پایانهدار وابسته به بخش خصوصی ،توسعه و تقویت سرمایه انسانی بخش بنا رد
کشور ،توسعه مدیریت نوآوری در آن و کار بر روی فرهنگ سازمانی .درک ماهیت این خاستگاهها و نق رد نانآ ش   

یتواند به تغییر روندهای توسعهای ،تحول تلقیهای رایج از مفاهیم رقابتپذیری مزیت-
فضای توسعه بنادر کشور ،م 
های رقابتی ،و تغییرات رفتاری در متن بخش بنادر کشور منجر شود .در نهایت نتیجهگیری این مقال تلالد نآ رب ه    
دارد که بخش راهبردی بنادر میتواند به عنوان کلید توسعه اقتصادی کشور در آینده عمل نموده و جایگا  روشک ه را   
تهای رقابتی پایدار در آن است .نتیجه تحقیق س ماه ييي ( )1931نیز
در سطح منطقه و جهان ارتقا بخشد و توسعه مزی 
ی تجارییی در بنادررر بوشهررر رابطههه
ی کش اهيت ی ی
ب و پهل ريگو ی ی
نشان داد بين عوامل اقتصادی ،سياسي و فرهنگ ييي و جذب ب
یهای تجاری در ساير بنادر ايران نيز موثرند .یافتههههای
معناداری وجود دارد و اين عوامل در جذب و پهلوگيری کشت 
حاصل از تحقیق مانیگو ) 2009 (1نیز نشان داد مزایای عم کینورتکلا کرمگ ۀد ی موتا زا دنترابع  ا اهدنیآرف نویس ی       
روزمرۀ گمرکی ،بهبود سطح خدمات گمرکی ،بهبود دقت و ارزیابی ریسک گمرک ،افزایش سرعت ت و الاک صیخر
تأخیر کمتر برای تجار مورد اعتماد میباشد .نتایج کلیه این تحقیقات با نتایج این تحقیق مطابق دراد ت  ...و ب ساسا ر   
ت م رو دد
یگردد :مسوولين به ايجاد و بهينه سازی زير سا هتخ اا و امکانات ت
تحقیق حاظر و نتایج به دست آمده پیشنهاد م 
ی تجارییی و خدمههه آناننن و ايجادد
ی م رو د د نياززز کش اهيت ی ی
ت و زيررر سا اهتخ ی ی
نياز در بندر توجه کنند و با ايجادد امکانات ت
دسترسيهای مناسب برای کشتيها (طول و عرض و آبخور مناسب جهت پهلوگيری کشتيهای بزرگ(و هم چنين ايجادد
ث ايجادد
روساختهای مناسب از يبق ل جرثقيلهای بزرگ حمل کاال و انبارهای کافي و مناسب جهت نگهداری کاال ،باعث ث
تمايز و مزيت رقابتي بنادر ايران شوند .هم چنین در نرخ گذاری برای عوارض بندری ،هزینههای تخليه و با ريگر ییی و
خها به صورت
هزینههای حمل و نقل و ساير هزینههای بندری عامل رقابت با ساير بنادر منطقه مد نظر قرار گيرد و نر 
ت کههه نظارت ت
ت
یگیرد ولي الزم است ت
رقابتي تع يي ن گردد .اگر چه امروزه در کشور ما خصوصي سازی مورد تاکيد قرار م 
کافي توسط دولت بر امر خصوصي سازی صورت گيرد تا باعث رونق بنادر و در نتيجه رونق اقتصاد ما شود و ع وال هه
یشود که در امر خصوصي سازی به عدالت بين شرکتهای خصوصي برخورد شود و از دادن رانتهاا و
بر اين ،پيشنهاد م 
ی
ن ش اهتکر ی ی
ت بين ن
ی گ در دد تاا انگ زي هه رقابت ت
مزيتهای خاص به برخي شرکتهای خصوصي يا شبههه خصوص ييي خ دو د را ی ی
خصوصي از بين نرود.
1

.Maniego
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یشود که به عامل تبليغات به عنوان يک عامل تاثيرگذار توجه شود و در صحنههای بين المللي نسبت بههه
د) پيشنهاد م 
گ آن کشوررر
ب باا فرهنگ گ
تها و برتریهای آنان اقدام گردد و اين اقدام متناسب ب
شناساندن و معرفي بنادر ايران و بياند مزی 
صورت گيرد تا بتواند ارتباط الزم را با مخاطب مورد نظر برقرار کند و زمينه جذب افراد و شرکتها را فراهم سازد.
یشود که مسووالن کشور زمينه ايجاد يک ارتباط بهينه و مؤثر بين دستگاههای مرتبط ايجاد کنند تا باعث ث
ث
ذ) پيشنهاد م 
ايجاد هم افزا يي و رضايت بيش ترد مشتريان آن دستگاهها شود به عنوان مثال به هنگام ترخيص کاال و بار از کش اهيت ،،
ترخيصکاران با هر دو سازمان بنادر و دريانوردی و گمرک ارتباط مستقيم دارند و برای ترخيص کاالی خود بايد به هر
ک بههه هممم ارق ررر دارنددد
دو دستگاه مراجعه مستقيم داشته باشند و اگر چه هم اکنون اين دو دستگاه در دو مکاننن نزديک ک
شتر کارها به صورت دستي و سنتي است،
یشود از طريق باال بردن فناوری اطالعات به ويژه در گمرک که بی 
پيشنهاد م 
شتری صورت
یها و تسهيالت بیشتری برای مشتريان در نظر گرفته شود تا ترخيص بار با سهولت و دقت بی 
هماهنگ 
شتر مشتريان شود و هم از اشتباهها و تقلبهای احتمالي پيش گيری شود.
پذيرد تا هم باعث تأمین رضايت بی 

ط باا سايررر
ر) الزم است که سياستمداران و مسووالن کشور در تدوين و اجرای سياست -های خا جر ييي خود د و ارتباط ط
ب و پهل ريگو ی ی
ی
کشورها دقت و توجه الزم را داشته باشند زيرا سياستهای آنها تأثیر مستقيمي بر عامل اقتصادی و جذب ب
یهای تجاری در بنادر کشور دارد و بي توجهي به سياستهای خارجي چه بسا باعث افزايش تحريمهای بين المللي
کشت 
بر عليه کشور شده و به اقتصاد ما ضربه وارد نمايد و در نتيجه سطح رفاه عمومي را کاهش دهد.

یشود که مسوولين امر در تدوين قوانين و مقررات به طور عام و قوانيني که ارتباط مستقيم با بنادر دارد به
ز) پيشنهاد م 
ث بيا زيگن هه شدننن و دور جستن ن
ن
طور خاص ،دقت و کار کارشناسي انجام داده و از تدوين قوانين سختگيرانه کههه باعث ث
ث ايجادد
سرمايه گذاران و صاحبان کشتيها شود خودداری نموده و قوانين را به گونهای تصويب و اجرا نمايند که باعث ث
ی
ی بنادررر ا اري ننن شدهه و مزيتهای ی
انگيزه و گرايش صاحبان و عامالن کشتيهای تجاری برای جذب و پهلوگيری بههه سوی ی
رقابتي در اين زمينه فراهم آيد.

منابع

ن المللییی
آرام ،فرشاد و رزمجویی ،دامون ( "،)3931ارزیابی عوامل موثر بر مزیت رقابت بنادر آبا اد ننن و خرمشهررر" ،ته نار  ،،همایششش بین ن
مدیریت.

آساكورا؛ (  ،) 2003هيرونوري " ،تاريخ جهاني گمرك و تعرفه " ،انتشارات مركز آموزش و تحقيقات گمر يك . 2003 ،

الهی ،شعبان و حسن زاده ،علیرضا") 1386 ( .شناسایی تاثیرات بانکداری الکترونیکی ،بیمه الکترونیکی و گمرکات الکترونیکی بررر تس یه للل
صادرات"فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی ،ش . 43

ق آزاد
ت مناطق ق
پ رواق ،انتشا ار ت ت
اردکاني ،آزاده " .)4931( ،تجارت در دریاهای آزاد " ،دوهفته نامه خبری تحليلي آغاز ،سال س مو  ،،چاپ پ
تجاری ،صنعتي ومنطقه ويژه اقتصادی.

بعيدي مفردنيا ،علی) 1386 ( .؛" نحوه اظهار و ترخيص كاال از گمرك"؛ تهران :نشر و يك ل.

بعيدي مفردنيا ،علي ") 1386 ( .انتخاب مسير ترخيص كاال"؛ تهران :معاونت طرح و برنامه .گمرك ايران.

بنا يي  ،رضا ") 1377 ( .آشنا يي با مقررات گمر يك و ترخيص كاال"؛ تهران :مؤسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني.
بهشتيان ،محمود") 1384 ( .راهنماي مديريت خطر"؛ تهران؛ معاونت طرح و برنامه.

بهشتیان ،محمود") 1389 ( .مبادله الکترونیکی در تجارت و آسیکودا"ماهنامه گمرک ،ش .8

برنارد ،کتي ،) 335 1( ،شیوههای گسترش بازاريابي بنادر ،مترجم :اداره کل تحقيق و توسعه سازمان بنادر و دريانوردی ،تهران.
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بخشي زاده ،عليرضا .يك اني مقدم؛ منصور و جعفرزاده كناري ،مهدي (")2931ارزيابي كارا يي نس يب بنادر ايران با تكن كي
دادهها "ا يق انوس شناسي ،سال چهارم ،شماره. 13

ل پوشش ييي
تحليل ل

پیرس و رابینسون ) 1383 ( ،برنامه ریزي و مدیریت استراتژیک ،ترجمه خلیلی شورینی ،سهراب ،تهران ،انتشارات یادواره کتاب.

جهان ت غي  ،سعيد ،نورامين ،اميرسعيد و سعيدی ،سيدناصر")0931( ،راه کارهای آماده سازی بندر چابهار در عصر رقابت جهان ييي سا یز ،،
همايش ارگانهای دريا يي کشور ،تهران ،سازمان بنادر و دريانوردی.

جعفری ،حسن .سعیدي ،سید ناصر و جعفري ،حمید ".)1931( .توسعه بنادر کشور راهبردي مؤثر در توسعه دریا محور" ،اولین همآیش
ملی توسعه سواحل م ُکُکران و اقتدار دریایی جمهوري اسالمی ایران .دانشگاه دریانوردي و علوم دریایی چابهار ،منطقههه سوممم نی ور ييي
دریایی راهبردي ارتش جمهوري اسالمی ایران-کنارك

جعفري ،حسن .سعیدي ،سید ناصر و جعفري ،حمید ("،)1931توسعه بنادر کشور راهبردي مؤثر در توسعه دریا محور" ،اولین هم یآ ششش
ملی توسعه سواحل م ُکُکران و اقتدار دریایی جمهوري اسالمی ایران ،دانشگاه دریانوردي و علوم دریایی چابهار.
جهان ت غي  ،سعيد ،اميرسعيدنورامين ،سيدناصرسعيدی ،)1931( ،راه کارهای آماده سازی بندر چابهار در عصر رقابت جهاني سازی ،همايش
ارگانهای دريا يي کشور ،تهران ،سازمان بنادر و دريانوردی
یها ،تهديدات و راه کارهای اجرا يي  ،همايش ارگانهای
درويش ،خسرو ،حيدر فقيه )4931( ،محيط ساحلي دريا يي استان بوشهر ،توانمند 
دريا يي کشور ،تهران ،سازمان بنادر و دريانوردی.

دانشگاه گنت بلژيک (  " ) 2007بازاريابي بندر ،مترجمين ثريا يق صری ،حميد حميدی ،سازمان بنادر و دريانوردی.
ی درياي ييي
رحيمي ،زهرا ،)4931( ،خصوصي سازی مناطق ويژه بندری ،زمينه سازجذب سرمايه گذاران در بنادر جنوبي ،همايش ارگانهای ی
کشور ،تهران ،سازمان بنادر و دريانوردی

رستگاری ،مهدی (" )1931توسعه مزیتهای رقابتی در صنعت بنادر جمهوری اسالمی ایران" ،سالنامه آماری حمل ونقل ه یاو ییی کشوررر.
گمرک جمهوری اسالمی ایران.
ل درياي ييي در
سازمان بنادر و دريانوردی ،)1931( ،نقش بنادرايران درمنطقه و جهان ،شناسا يي و ارزيابي وضعيت موجود در حمللل و نقل ل
سطح جهان ،منطقه و ايران ،تهران ،مرکز تحقيقات سازمان بنادر و دريانوردی

یهای تجاری" ،فصلنامه دیدگاه ،پاییز . 91
سهامي ،سعيد (" )1931راهکارهای افزایش مزیت رقابتی بنادر ایران در جذب و پهلوگیری کشت 
ساسکیا )3931( ،بازاریابی در بنادر ،مترجمین ،حمید حمیدي ،ثریا قیصري ،تهران ،سازمان بنادر ودریانوردي3931.
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