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چكيده
حملونقل دریایی یکی از مهمترین شیوههای حملونقل کاال است و با توجه به موقعیت استراتژیک ایران ،یکی از بهترین
روشهای توسعه صادرات و کاالهای ترانزیتی از طریق حملونقل دریایی است .هدف پژوهش کنونی طراحی مدل توسعه
حملونقل دریایی از دیدگاه بازاریابی است .روش تحقیق ،کیفی و مطابق با رویکرد ظاهرشونده گلیزر نظریه داده بنیاد است.
 10خبره حوزه حملونقل به ویژه حملونقل دریایی در این پژوهش مشارکت کردند که از طریق نمونهگیری هدفمند و به
شیوه گلوله برفی انتخاب شدهاند .از مصاحبههای نیمه ساختاریافته به منظور گردآوری دادهها و کدگذاری سه گانه برای تجزیه
تحلیل یافتهها استفاده شد .نتایج حاکی از این بود که میتوان از طریق  5نوع بازاریابی ،حملونقل دریایی را توسعه بخشید.
بازاریابی صادراتی ،بازاریابی پایدار ،بازاریابی هوشمند ،بازاریابی سیاسی و بازاریابی داخلی انواع بازاریابیهایی که توصیه شده
است .در مجموع  25راهکار بازاریابی شناسایی در این دستهها قرار گرفتند .بازاریابی صادراتی با راهکارهایی همچون 4p
صادراتی ،پایگاه داده های صادراتی و شفافیت اطالعات و همکاری شرکتهای حملونقل با صادرکنندگان) ،بازاریابی پایدار
(بهینه مصرف انرژی ،کاهش آلودگی ،الزامات حمل مواد خطرناک ،توسعه پایدار و مدیریت بحران زیستی ،بازاریابی هوشمند
(حمل و نقل هوشمند ،توسعه زیرساخت فناوری و هوش مصنوعی و  )ICTبازاریابی سیاسی (توسعه روابط اقتصادی /سیاسی،
افزایش امنیت منطقهای ،ترمیم مرزها ،تشکیل اتحادیه منطقهای ،اصالح و تطبیق قوانین ،بیمه ترانزیت کاال و جذب سرمایه
گذار خارجی) و بازاریابی داخلی (بیمه و آموزش کارکنان ،کاهش تصادفات و تلفات انسانی) همراه بودند .این استراتژیهای
بازاریابی در قالب الگویی برای فهم بهتر نمایش داده شدند که میتواند مبنای مناسبی برای توسعه حملونقل دریایی جمهوری
اسالمی ایران باشد.
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 -1مقدمه

جمهوری اسالمی ایران در جنوب غرب آسیا قرار گرفته است .این کشور از شمال به دریای خزر و کشورهای ارمنستان،
جمهوری آذربایجان ،ترکمنستان و از جنوب به خلیج فارس و دریای عمان محدود میگردد .کشورهای همسایه ایران در غرب
ترکیه و عراق و در شرق ،افغانستان و پاکستان هستند .این کشور دارای تنوع آب و هوایی مختلف بوده و هر سه نوع آب و
هوای سرد ،گرم و معتدل در آن دیده میشود .وجود همزمان دریاچه خزر در شمال کشور و دسترسی به آبهای آزاد در جنوب،
این کشور را در موقعیت ویژه حملونقلی قرار داده است .از سوی دیگر به لحاظ جغرافیایی این کشور هم دارای کوهستان و
هم دارای دشت و کویر بوده و بنا براین ساخت و توسعه انواع راه در آن وجود دارد .این امر در حالی است که بسیاری از
کشورها بدالیل مختلف از جمله وسعت کم ،محصور بودن در خشکی ،واقع شدن در نزدیکی قطب یا استوا و  ...از چنین
موقعیت ممتازی برخودار نیستند .این موقعیت ممتاز ایران با فروپاشی شوروی سابق دوچندان گردیده بطوری که شرایط
مناسبی برای کاالهای ترانزیتی و فعالتر شدن بازار منطقهای کاال و خدمات فراهم گردیده است .تالش همه جانبه و
سرمایهگذاری عظیمی در زمینه توسعه شبکه ارتباطات و حملونقل باید به عمل آید تا بتواند امکانات ترابری خود را در اختیار
کشورهای منطقه قرار دهد و در عرصه بین المللی صدور خدمات ترانزیت جایگاه شایسته خود را بیابد .در جنوب ایران خلیج
فارس قرار دارد که کشورهای عمده تولید کننده نفت جهان را در خود جای داده است .این منطقه به عنوان گلوگاه انرژی
جهان محسوب میشود .در شمال ایران نیز دریای خزر میتواند نقش مهمی در تجارت میان این کشورها ایفا کند .از سوی
دیگر ایران از غرب و شرق با کشورهای ترکیه  -عراق  -پاکستان و افغانستان همسایه میباشد .به عبارتی میتوان گفت ارتباط
ایران با  15کشور جهان از طریق مرزهای آبی و خاکی برقرار میشود و در عین حال نیز ایران به نوبه خود میتواند به عنوان
پل ارتباطی میان این کشورها (با یکدیگر و سایر مناطق جهان) ایفای نقش نماید .از طرف دیگر این کشورها جمعیت بزرگی را
در خود جای داده و از درآمدهای زیادی نیز برخوردارند که این عامل نیز به نوبه خود عالوه بر در اختیار داشتن منابع و
ثروتهای ملی خدادادی می تواند عامل توسعه ترانزیت و تجارت در منطقه موثر باشد .ارتباط کشورهای آسیای میانه با خلیج
فارس و همچنین برقراری رابطه تجاری بین شرق آسیا با کشورهای اروپایی از طریق ایران بسیار مقرون به صرفه است .به
نحوی که بسیاری از کشورها به دنبال آن هستند تا چنین روابطی را از طریق ایران برقرار کنند.
-1-1حملونقل و اهميت آن
حمل ونقل به معنای جامع ،شامل مدیریت ،زیربنا و روبنا از نیازهای اساسی جوامع امروزی میباشد به گونهای که در هر کشور
اعتالی توان اقتصادی ،فرهنگی ،امنیتی و سیاسی ،داشتن شبکه حملونقلی گسترده و قابل اطمینان از نیازهای اولیه به
حساب میآید .در ادبیات علمی حملونقل در لغت به معنای عبور ،گذر و راه و حملونقل کاال به معنی ورود کاال از مرز یک
کشور و خروج از مرز دیگر که ممکن است با استفاده از امکانات حملونقل آن کشور نیز باشد .حملونقل کاال ممکن است از
طریق زمین (راهاهن یا جاده) یا عبور از آب های ساحلی کشور و با استفاده از امکانات بندری آن باشد یا اینکه از طریق هوا و از
امکانات فرودگاهی کشور استفاده نماید (یاسانی .)2016 ،1حملونقل مفهومی است که بشر از ابتدای خلقت خود با آن درگیر
بوده و این مفهوم از دیرباز نقشی کلیدی در زندگی انسانها بازی کرده است .پس از اختراع چرخ ،حملونقل تحولی اساسی
پیدا کرد و روز به روز وسایل پیشرفتهتر و پیچیده تر در این عرصه به کار گرفته شد ،به طوری که امروزه مسائل مطرح در
زمینه جابجایی و حملونقل جزء پیچیدهترین مسا ئل در ابعاد مختلف هستند (زینل همدانی و همکاران .)1395 ،اساسا هدف
نظام حملونقل تامین جابجایی انسان و کاال از نقطهای به نقطه دیگر به طور مطلوب و یا تولید خدمات حملونقل متناسب با
تقاضای جابجایی و بطور هماهنگ ،یکپارچه ،ایمن ،فراوان ،منظم ،سریع ،راحت و ارزان میباشد(دوستخواه واجاری.)1393 ،
هدف از حملونقل ،چیرگی بر فضاست بنابر این هدف حملونقل انتقال خصوصیات جغرافیایی بار ،مسافر یا اطالعات از یک
مبدأ به مقصد است که به عنوان ارزش افزوده این فرایند شناخته میشود (فرجی سبکبار .)1397 ،در تقسیمبندی معمول،
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حملونقل به دو دسته حملونقل کاال و حملونقل مسافر تقسیمبندی میگردد .در روشی دیگر برای حمل کاال و مسافر
سیستمهای مختلف حملونقل هوایی ،دریایی ،ریلی و جادهای وجود دارد (فرجی سبکبار .)1397 ،حملونقل یکی از ارکان
اصلی اقتصاد ،تجارت ،رفاه اجتماعی ،امنیت ،حاکمیت و سیاست است .حملونقل بینالمللی کاال انتقال کاال از کشور مبدا که
اغلب فروشنده است به کشور مقصد که اغلب خریدار است ،میباشد (کار .)158 :2009 ،1در تکمیل این تعریف باید گفت
حمل از کشوری که متصدی حمل کاال را تحویل میگیرد تا کشور مقصد که باید کاال در آنجا تحویل گرفته شود ،میباشد
(جباری و همکاران .)1393 ،از دیدگاه بند  2ماده  2قانون تجارت نیز حملونقل به سه دسته ذیل تقسیم میگردد)1 :
حملونقل دریایی )2 ،حملونقل زمینی یا حملونقل از طریق راههای خشکی و  )3حملونقل از طریق دریایی .اما در حال
حاضر با پیشرفت تکنولوژی و با گذشت زمان شیوههای گوناگون حملونقل بوجود آمده است از جمله خط لوله انتقال کابلی و
. ...
 -2-1حملونقل دریایی
حملونقل دریایی عبارت است از حملونقل محمولهها بر روی شبکههای حملونقل آبی ،لینکها و گرهها در این شبکهها به
ترتیب همان راههای آبی و بندرگاهها هستند .در واقع ،حملونقل دریایی بخش حیاتی زنجیره تامین جهانی است .میلیونها
نفر در سراسر جهان برای دریافت کاال و خدمات به حملونقل دریایی وابسته هستند .حملونقل با جابجایی انسان و کاالها از
نقطهای به نقطهای دیگر آغاز و از جمله خصائص ذاتی و ماندگار انسانهاست ،به همین جهت ،آشنایی انسان با پدیده
حملونقل به زمانهای باستانی برمی گردد و باستانی ترین طریقه تجارت عبارت از مبادله کاال با کاالیی دیگر بوده که ضرورتا
نیازمند حملونقل و جابجایی اجناس میباشد (صفارزاده و همکاران .)45-449 :1388 ،همچنین حملونقل دریایی مسئول
 12درصد از تقاضای انرژی حملونقل جهانی است(بالکامب و همکاران.)2019 ،2
حملونقل دریایی به عنوان به صرفهترین نوع حملونقل کاال در کنار سایر ویژگیهای منحصر به فردش ،نقش بی بدیلی در
توسعه تجارت بینالمللی دارد .گاهی هزینه حملونقل بیش از نیمی از قیمت کاال را در بازار تشکیل میدهد ،در حالیکه هزینه
حمل دریایی معموال تنها بین  8تا  15درصد از قیمت کاال در بازار را شامل میشود .از طرفی نظر به خطرهای خاص حمل
کاال در دریا ،مسئله اصلی حمل دریایی تعیین مسئول جبران خسارت وارد به کاالهاست (تقی زاده و احمدی.)1394 ،
حملونقل دریایی کاالها نقش کلیدی در تجارت خارجی به ویژه تجارت فراقارهای جهان دارد .کشورهایی که به آبراههای
بین المللی دسترسی دارند ،بالقوه از مزیت نسبی برای تجارت و ترانزیت کاال برخوردار میباشند .اما بهرهگیری از این برتری،
نیازمند در اخ تیارداشتن ناوگان دریایی مناسب ،مطمئن و منظم ،تجهیزات بندری پیشرفته و حملونقل زمینی سریع و منظم
است.
براساس آمارهای جهانی حدود  90درصد از فعالیت های واردات و صادرات کشورها ،تخلیه و بارگیری و جابجایی کاالها در
فرایند تجارت جهانی از طریق دریا و بنادر صورت میگیرد .از این جهت ،بنادر نقشی حیاتی و حساس در این فرایند دارند.
اهمیت بنادر به عنوان معابر وورد و خروج کاال اقتصادیترین شیوه حملونقل ،یعنی حملونقل دریایی کامال واضح است
(اراهیش .)1398 ،مطابق با انکتاد )2017( 3پیش بینی میشود که تا اوایل سال  2020تجارت جهانی دریایی جهان حدود 3
درصد در سال رشد کند این تاثیرات زیست محیطی حملونقل را افزایش خواهد داد .لذا امروزه تا حدود زیادی موفقیت یک
کشور در اقتصاد جهانی بستگی به بهرهوری هرچه بیشتر بنادر آن کشور دارد.

1
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از آنجا که حملونقل محمولههای زیاد توسط کشتیها یکی از ارزانترین راهها در سراسر جهان است ،در دهههای گذشته
حجم تجارت دریایی به طور قابل توجهی در حال افزایش است و امارها نشان میدهد که حجم تجارت دریایی در سال 2015
حدودا  3/4درصد افزایش یافته است (آساریوتیس و همکاران .)2015 ،1محمولههای انواع مختلفی مانند زغال سنگ ،غالت،
سنگ معدن ،سیمان ،محصوالت فوالدی ،نفت خام ،محصوالت شیمیایی و  ....دارند که توسط کشتی حمل میشوند .طبق
گزارش ساالنه آنکتاد ،محموله های فله خشک تقریبا نیمی از کل حجم تجارت دریا را در بین انواع محمولههای گاز مایع ،جامد
یا  ...تشکیل میدهند (سونور و همکاران.)2017 ،2
حملونقل فله خشک مقرون به صرفهترین روش برای حملونقل حجم زیاد بار است (رابرتز و همکاران .)2013 ،3با توجه به
تاثیر مواد اولیه بر رشد اقتصادی ،جای تعجب نیست که انتظار گسترش ناوگان حملونقل جهانی را داشته باشید .طبق گزارش
جهانی صنعت دریایی ،سهم ناوهای عمده به  43/5درصد از کل ناوگان جهانی رسیده است (سونور و همکاران .)2017 ،به
دلیل پیشرفت تکنولوژی جدید در صنعت کشتی سازی ،اندازه کشتیهای فله خشک به طور قابل توجهی افزایش یافته است
(سونور و همکاران .)2017 ،البته باید توجه داشت که در حملونقل دریایی ،خطاهای انسانی بسیار اتفاق میافتد که مهمترین
چالشهای حملونقل دریایی است و در این حملونقل مشاغل بسیار سخت مثل بارگیری بار ،بارگیری کاال ،شستشوی مخزن،
گازرسانی ،رانندگی دریایی و  ...وجود داردو آمار حوادث دریایی بسیار باالست (آکیوز.)2016 ،4
اما در مورد حملونقل دریایی ایران باید گفت که کشور جمهوری اسالمی ایران با داشتن دسترسی به دریای خزر و کشورهای
ساحلی آن و نیز در جنوب به خلیج فارس ،دریای عمان و اقیانوس هند ،از برتری نسبی بالقوهای برای توسعه صنعت
حملونقل چندوجهی برخوردار است ،اما باوجود گسترش ناوگان خود ،هنوز سهم شایستهای در حملونقل دریایی جهان و نقل
و انتقاالت بار در سطح بینالمللی ندارد (صفارزاده و همکاران .)52 :1388 ،عدم یکپارچگی در مدیریت حوزه دریایی و مسئول
بودن سازمانها و نهادهای مختلف مانند سازمان بنادر و دریانوردی ،شرکت ملی نفت کش ،سازمان کشتیرانی ،سازمان صنایع
دریایی ،نیروی دریایی ارتش و سازمانهای دیگر در این حوزه ،باعث شده طی سالیان گذشته سازمانهای مختلف درگیر در
موضوع دریا ،هر کدام متناسب با سلیقه ،ظرفیتها و رسیدن به اهداف بخشی و سازمانی خود فعالیت کنند .غیر از سازمانهای
دریایی تصمیمگیر و مجری در حوزه حملونقل دریایی ،به دلیل موازی کاری و عدم شفافیت وظایف و مسئولیت نهادهای
مختلف برای بسیاری از نهادهای غیرمرتبط با دریا نیز وظایف دریایی تعریف شده است.
در باب سیاستهای دولت در باب توسعه حملونقل دریایی ،موکاندان )2008( 5در تحقیقی که در چین انجام داد بیان کرد که
سیاستهای دولت نقش پررنگی در تحقق رشد میانگین  9/3درصدی در  30سال اخیر داشته است .از جمله این سیاستها
می توان به ترویج و ارتقا کشتیرانی ،تجارت از طریق اقیانوس ،کشتیسازی و کانتینرسازی با اعطای وامهای با بهره پایین از
سوی بانک های دولتی ،مشارکت بین صنایع توسعه کشتیرانی کره و ژاپن ،انتقال تکنولوژی و دانش ،آموزش مهندسان چینی
توسط همتایان کرهای و ژاپنی اشاره کرد .الصفی ( )1392نوشته است پاناما  3سال بعد از افتتاح کانال پاناما در سال  1917با
انتخاب سیاست ثبت آزاد کشتیها که به ثبت آزاد و یا پرچم راحت مشهور میباشند ،با اعمال تسهیالت قانونی ،مالیاتی و ...
توانست در این رابطه نظر مالکان کشتی ها در سراسر جهان را به خود معطوف نماید .به نحوی که در حال حاضر  22درصد
کشتیهای جهان با پرچم پاناما میباشند و از این طریق نیز درآمد قابل مالحظهای را سالیانه کسب مینماید.
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4
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بندر چابهار ،تنها بندر اقیانوسی در کشور است و کشورهای همسایه که دسترسی به آبهای آزاد ندارند برای حملونقل و
ترانزیت کاال از بندر چابهار با توجه به موقعیت بندر میخواهند استفاده کنند (اراهیش .)1398 ،در پروژه تحقیقاتی که به
وسی له سازمان بنادر و دریانوردی با عنوان طرح جامع بنادر بازرگانی ایران اجرا شد ،محققین به دنبال پاسخ به این سوال بودند
طرح جامع بنادر بازرگانی کشور در جهت کسب جایگاه رفیع در منطقه چگونه باید باشد؟ در نهایت محققین به این نتیجه
رسدیند که گسترش بنادر اصلی کشور شامل  12بندر خواهد بود که  8بندر در سواحل جنوبی و  4بندر در سواحل شمالی
میباشد .از بین بنادر جنوب 2 ،بندر شهید رجایی و بندر اما نقش قطبهای تخصصی را داشته و در سواحل دریای خزر نیز 2
بندر انزلی و امیرآباد نقش اصلی را خواهند داشت .در جنوب ،بنادر شهید رجایی و شهید بهتشی برای بارگیری کشتیهای
نسل جدید و پذیرش انواع کاالها مجهز خواهند شد و به عنوان پایانههای ترانزیتی کشور ایفای نقش خواهند کرد (سازمان
بنادر و دریانوردی.)1384 ،
در تحقیقی که نعمتی و دولتی ( )1391با عنوان رتبهبندی عوامل موثر در توسعه صنعت حملونقل دریایی با استفاده از
تکنیک  AHPفازی در بندر نوشهر انجام دادند ،دریافتند که خدمات سازمان بنادر و دریانوردی به آخرین فناوری روز مجهز
شود ،همکاریها و هماهنگی های دیپلماتیک و سیاسی برای مشارکت عمومی کشورهای همسایه که دارای زیربناهای
حملونقل دریایی هستند و با اتخاذ یکسری خط مشیها و سیاستهای کلی بین سازمانهای دولتی و خصوصی که در
اسکلهها فعالیت میکنند ،اشاره کرد .موسوی و همکاران ( )1396در ارائه سیاستهای راهبردی در اداره امور حملونقل
دریایی در یک روش تحلیل گفتمان رهبر انقالب نشان دادند که شش مولفه توسعه صنایع پشتیبان حملونقل دریایی ،توسعه
هدفمند علمی ،تحقیقاتی و کاربردی در حوزه فعالیتهای حملونقل دریایی ،جمع آوری و نشر اطالعات و مبارزه با
سواستفادهها و فساد ،توسعه اقتصادی با تاکید بر فعالیتهای دریایی و بندری ،تکمیل عناصر مدیریت در اداره امور حملونقل
دریایی و توسعه و بهبود نظام مدیریتی حملونقل دریایی به عنوان مقولهها و ابعاد اصلی سیاستهای راهبری حملونقل
دریایی میباشد .محیط کالن در توسعه استراتژی از اهمیت زیادی برخوردار است (لینچ )1397 ،1از این رو،برای توسعه یک
مدل بازاریابی جهت توسعه حملونقل ،باید به محیط بازاریابی توجه کرد.
 -2روش پژوهش
روش این پژوهش از نوع کیفی و براساس گراندد تئوری است .همچنین بر مبنای هدف ،تحقیقی بنیادی -اکتشافی است .به
منظور تحلیل دادهها از روش گراندد تئوری استفاده شد زیرا این روش به دلیل مفهومسازیهایی از الگوهای اجتماعی دارد ،که
از همه روشهای تشریحی فراتر میباشد (گلیزر« .)2008 ،2گراندد تئوری» یا نظریه مبنایی 3یک روش تحقیق «استقرایی »4با
رویکرد کامالً «کیفی »5و یک شیوه پژوهشی «اکتشافی »6است (مارتین و ترنر141 :1986 ،7؛ فرناندز .)84 :2004 ،8این
موضوع ،امکان را برای محقق فراهم میکند تا در مواردی که امکان تدوین فرضیه وجود ندارد بهجای استفاده از نظریههای از
پیش تعریفشده ،شخصاً به تدوین یک تئوری جدید 9اقدام نماید ،اما این تئوری جدید نه بر مبنای ایده شخصی محقق ،بلکه
براساس دادههای فراهم آمده از محیط و شرایط واقعی تدوین میگردد .امروزه سه رهیافت مسلط در نظریهپردازی داده بنیاد،
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قابل تمیز است« :رهیافت نظاممند »1که با اثر استراوس و کوربین )1998( 2شناخته میشود« ،رهیافت ظاهر شونده »3که
مربوط به اثر گلیزر ( )1992است ،و «رهیافت ساختارگرایانه »4که توسط چارماز )2000( 5حمایت میشود (داناییفرد و امامی،
 .)1386نوع کدگذاری و مراحل آن از تفاوتهای اصلی میان این رهیافتهاست .در رهیافت نظاممند مراحل کدگذاری شامل
باز ،محوری و انتخابی است اما در رهیافت ظاهر شونده یا کالسیک مراحل کدگذاری باز ،انتخابی و نظری است .در پژوهش
حاضر ضمن اتخاذ رویکرد فلسفی عملگرایی ،بهصورت کلی نظریهپردازی داده بنیاد با رویکرد ظاهر شونده یا کالسیک گلیزر
مبنا قرار دارد.
از دیگر موضوعاتی که باید در رویکرد گلیزری به آن توجه کرد ،یادنوشت نگاری و نگارش نظریه است .یادنوشتها گزارش
نظریهپردازانه ایدههایی است در مورد کدها و ارتباطات میان آنها که به فکر تحلیلگر در هنگام کدگذاری خطور میکند (دانایی
فرد ،الوانی و آذر .)1398 ،نظریهپردازان داده بنیاد مرحله میانی بین جمعآوری دادهها و نوشتن یک پیشنویس از نظریه را
یادنوشت نگاری میدانند (چارماز .)2006 ،سپس یادنوشتها دستهبندی میشوند که این به نوعی کلید تدوین نظریه برای
ارائه به سایرین است .هنگامی که یادنوشتها مرتب شدند ،شروع به درک روابط میان آنها میکنیم .این فرایند را کدگذاری
نظری می نامند که اشاره به تلفیق میان مفاهیم ،توسط یک الگوی ارتباطی دارد .کدهای نظری ،مفاهیم تکه تکه شده را به هم
بافته و چگونگی ارتباط میان کدهای حقیقی را که به منظور تلفیق به صورت یک نظریه مفروض هستند ،مفهومسازی
میکنند .این فرضیهها در یک نظریه با هم عمل میکنند و دیدگاه اصلی مشارکت کنندگان را تشریح میکنند .در نهایت،
زمانی که مقولههای مختلف به همد یگر و متغیر محوری مرتبط شدند ،محصول نظریه داده بنیاد شکل میگیرد و شبیه نظریه
میشود .اعضای هیئت علمی آموزشگاههای علوم دریایی ،خبرگان و سیاستگذاران و تصمیمگیرندگان حوزه حملونقل دریایی
جامعه آماری این پژوهش کیفی محسوب میشوند ،به منظور نمونهگیری برای انجام مصاحبهها از روش نمونهگیری هدفمند و
تکنیک نمونهگیری گلوله برفی استفاده شد و نمونهگیری تا زمانی تداوم یافت که پژوهش به اشباع نظری 6و کفایت رسید .به
توصیه گلیزر ،رویههای اعتباربخشی به نظریه ،بهصورت زیر انجام شده است؛ تناسب نظریه با دادهها ،7مرتبط بودن نظریه،8
مؤثر واقع شدن و کاربردی بودن نظریه ،9قابلیت اصالح نظریه( 10ساغروانی و همکاران.)1393 ،
در این پژوهش برای تایید روایی و پایایی عالوه بر رعایت اصول فوق الذکر ،از روش توافق دو کدگذار (شاخص تکرارپذیری) و
کدگذاری پژوهشگر در یک فاصله زمانی مشخص (شاخص ثبات) استفاده شد؛ به این صورت که چهار مصاحبه توسط یک
دانشجوی دکتری مدیریت بازراریابی کدگذاری شد و نتایج کدگذاریها مقایسه شد ،نتایج نشان داد که بیش از  70درصد
تشابه قطعی در کدگذاری هر مرحله وجود داشت؛ بنابراین پایایی کدگذاریها تایید شد .همچنین دو استاد دانشگاه که دارای
پژوهش هایی با روش داده بنیاد بودند ،بر تمامی مراحل کدگذاری ،مفهومسازی ،استخراج مقوالت و تدوین نظریه نظارت
داشتند.
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 -4یافتههای پژوهش

جدول  1ویژگیهای جمعیتشناختی خبرگان شرکت کننده در مصاحبهها را نشان میدهد .محقق در این پژوهش با مرور
مصاحبههای تایپ شده و در نظر گرفتن مبحث اصلی تالش کرده است به درک و فهم دقیقی از مصاحبهها دست یافته و آرای
اصلی خبرگان را دریابد؛ به این صورت که با مطالعه چندین باره قسمتهای مختلف هر مصاحبه و تفسیر تک تک کلمات،
عبارتها ،جمالت ،سطرها و پاراگرافها ،کدها ،مفاهیم و مقولهها استخراج شد .با بررسی کلیت مصاحبههای انجام شده در
طول تحلیلها و بررسیهای صورت گرفته 734 ،کد  20مفهوم و  5مقوله اصلی بوده است.
جدول  -1ویژگیهای جمعيتشناختی خبرگان پژوهش

حوزه فعالیت

ردیف

سمت

تعداد

تحصیالت

1

عضو هیئت علمی
دانشگاه

1

دکتری تخصصی

2

ستاد راهبردی
حملونقل

4

کارشناسی ارشد
دکتری تخصصی

4

3

سیاستگذاری بخش
حملونقل دریایی

4

کارشناسی ارشد
دانشجوی دکتری

4

4

محقق و پژوهشگری
حوزه حملونقل

1

دکتری تخصصی

اجرایی

دانشگاهی
1

1

نمونههایی از نقل قولهای خبرگان در ارتباط با موضوع پژوهش به شرح زیر است« :در توسعه پایدار ،نه تنها به مصرف
کنندگان و تولیدکنندگان میپردازیم بلکه به موضوع رفاه اقتصادی برای عامه هم میپردازیم و همچنین مسئله زیست
محیطی .این موضوعی است که االن خیلی از کشورها به همین دلیل ،از مراودات با ایران معذور هستند چرا که آلودگی دریایی
و زمینی را ناهماهنگی با توسعه پایدار میدانند( ».خبره « .)10ایران در چند ساله اخیر عضو بسیاری از کمیتهها و
کنفرانسهای بین المللی و منطقهای شده است و این راه را برای تعرفه کمتر و مسیر هموارتر صادرات میسر کرده است .البته
هنوز هم میتوان ،شرایط بهتری برای صادرات و ترانزیت میسر کرد( ».خبره « .)2اینکه در بسیاری از کشورهای منطقه،
سرمایه گذاری مستقیم خارجی رشد کرده است ،به خاطر شرایط مختلف سیاسی ،قانونی و اقتصادی حاکم بر آن کشورهاست.
ایران به شدت نیاز به سرمایه گذاری خارجی دارد و طی قراردادهای مختلف میتواند ضمن توسعه یافتن ،تخصص را نیز یاد
بگیرد( ».خبره  « .)3بعضی مواد خطرناک برای حملونقل دریایی پیشنهاد شده است اما خب به دلیل اینکه احتمال تصادف و
مشکالت دیگر در حملونقل زیاد است ،برخی از قوانین اجازه همکاری را نمیدهد .در این خصوص باید به فکر یک راه حل
بود ،همان کاری که بسیاری از همسایگان توانستند بدون الودگی زیستی ،این مواد خطرناک را حمل کنند( ».خبره  « .)7در
مورد صادرات ایران ،هیچ آمار دقیقی وجود ندارد ،امارها هیچ مبنایی ندارد .به سایت آمار مراجعه کنی یک جا به دالر 4
تومانی یکجا به دالر  10تومانی ،سودآوری محاسبه شده است و این را میتوان حدس زد چون توضیحی در مورد اینکه دالر در
آن زمان چه قدر بوده است ،اطالعاتی نیست اما از رشد زیاد آن علیرغم واقعیتی که وجود دارد ،میتوان حدس زد که این
اطالعات یک جاهایی پر از اشتباه است( ».خبره .)4
انتخاب ورودی و خروجیهای فرایند ،تعیینکننده مسیر این فرایند است .با توجه به اینکه گرانددتئوری با رویکرد پدیدارشونده
در این پژوهش به کار گرفته شده است ،الزامی برای استفاده از مدل پارادایمی داده بنیاد برای نمایش نتیجه فرایند وجود
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ندارد (دانایی فرد ،الوانی و آذر )1398 ،و پژوهشگر براساس خالقیت شخصی ،فرایند مدل مفهومی برآمده از دادهها را شکل
میدهد و میان مقولههای اقتباس شده از دادهها ارتباط برقرار میکند.
جدول  -2جزئيات مقولههای پژوهش

مقوله

بازاریابی
صادراتی

بازاریابی
پایدار

بازاریابی
هوشمند

کدهای نهایی

مهمترین کدهای باز

همکاری صادرکنندگان با
شرکتهای صادر کننده

 )1تشکیل اتحادیه صادرکنندگان داخلی  )2مقررات همکاری شرکتهای صادرکننده،
 )3داشتن روابط متقابل میان صادرکنندگان و شرکتهای صادرکننده

پایگاه دادههای صادراتی و
ترانزیتی و شفافیت
اطالعاتی

 ،)1شفاف سازی اطالعات )2 ،تعیین نرخ ارز در هر دوره ،آمار دقیق )3 ،اطالعات در
مورد مشتریان  )4اطالعات به روز )5 ،آمار ترانزیتی داخلی )6 ،آمار ترانزیت کاالی
خارجی )7 ،اطالعات راجع به کاالهای انتقالی )8 ،تنظیم دادهها در زمانهای متوالی،
 )9گزارش دهی متوالی )10 ،گزارشهای منسجم و مقایسه ای

 4پی صادراتی

 ،)1قیمت گذاری رقابتی )2 ،برندسازی منطقهای )3 ،برندسازی کاال )4 ،تضمین
کیفیت )5 ،بستهبندی مناسب کاال )6 ،تخفیفات جهت ترانزیت کاال )7 ،مسیرهای
ترانزیت مناسب )8 ،مسیرهای ترانزیت با کمترین نرخ مصوب )9 ،نرخ گزاری مناسب،
 )10وسعت بازارهای هدف صادراتی )11 ،تطبیق فرایند تولید با محصول جدید)12 ،
طراحی و توسعه محصوالت جدید در بازار )13 ،تحقیق و توسعه

بهینه مصرف انرژی

 )1کاهش مصرف انرژی وسایط نقلیه شهری  )2کاهش مصرف انرژی در ترانزیت
مرزی )3 ،کاهش مصرف انرژی در زمانهای اوج مصرف )4 ،کاهش مصرف انرژی با
افزایش هوشمندی کسب و کار

راهبردهای کاهش آلودگی

 )1کاهش آلودگی دریایی )2 ،کاهش آلودگی زمینی )3 ،کاهش آلودگی هوا )4 ،کاهش
انتشار دی اکسید کربن )5 ،دیدگاه کم کربن )6 ،کاهش مصرف سوخت فسیلی)7 ،
راهبردهای مقرراتی مصرف سوخت )8 ،مقررات کاهش استفاده از وسایل قدیمی و
آالینده

الزامات حمل مواد
خطرناک

 )1کاهش حمل مواد خطرناک )2 ،قوانینی برای بستهبندی مواد خطرناک )2 ،طراحی
مسیرهای ویژه برای حمل مود خطرناک )4 ،تعیین بستهبندی ضد آب )5 ،بستهبندی
ضد احتراق برای حمل مواد آتش زا

مدیریت بحران

 )1مدیریت پیش از بحران )2 ،مدیریت حین بحران )3 ،مدیریت پس از بحران)4 ،
مدیریت بحران زیستی )5 ،مدیریت بحرانهای انسانی )6 ،مدیریت تصادفات )7 ،کاهش
تلفات تصادفی

توسعه پایدار

 )1در نظر گرفتن مسائل زیست محیطی )2 ،استراتژی سبز )3 ،تولید سبز )4 ،زنجیره
تامین سبز )5 ،لجستیک سبز )6 ،مشارکت همگان )7 ،نظام سرمایه اجتماعی )8 ،نظام
مدیریت پایدار )9 ،نظام پژوهش پایدار )10 ،اقتصاد سبز )11 ،تولید محصوالت سبز،
 )12بستهبندی سبز )13 ،افزایش درختکاری در مسیر ترانزیت کاال

حملونقل هوشمند

 )1دوربینهای نظارت تصویری )2 ،سیستم هوشمند کنترل خط )3 ،سیستم هوشمند
راهگردیانی )4 ،چراغ راهنمایی هوشمند )5 ،تابلوهای متغیر خبری )6 ،ثبت تخلفات
هوشمند )7 ،مدیریت هوشمند پارکینگ )8 ،مدیریت هوشمند اولویتبندی عبور از
تقاطع ،)9 ،سیستم هوشمند اعالم سرعت مجاز )10 ،سیستم هوشمند اطالع رسانی
پیش از آغاز ترانزیت )11 ،سیستم هوشمند نگهداری و مرمت مسیر )12 ،سیستم
هوشمند مدیریت وقایع

توسعه زیرساخت  ICDو
فناوری اطالعات

 )1بکارگیری فناوری اطالعات و ارتباطات )2 ،استفاده از  )3 ،ITتوسعه زیرساخت
فناوری )4 ،توسعه زیرساخت سخت افزاری )5 ،استفاده از تجهیزات مدرن تخلیله و
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کدهای نهایی

بارگیری )6 ،نقش فناوری اطالعات در بنادر

بازاریابی
سیاسی

بازاریابی
داخلی

بکارگیری هوش مصنوعی

 )1دیده بانی بوسیله رباتها و کنترل شبانه روزی )2 ،انجام داده کاوی)3 ،
خوشهبندی )4 ،استفاده از الگوریتم ژنتیک)5 ،استفاده از روشهای آماری مختلف

توسعه روابط و
همکاریهای سیاسی
اقتصادی

 )1گسترده سازی بازارهای داخلی و خارجی )2 ،بازاریابی سیاسی )3 ،همکاری با
کشورهای همسایه )4 ،همکاری بیشتر با کشورهای همزبان )5 ،توسعه همکاریهای
فرهنگی اجتماعی )6 ،تشکیل کمیتههای فرهنگی برای ترانزیت کاالی فرهنگی)7 ،
تشکیل کنفرانسها برای توسعه روابط و همکاریهای بیشتر )8 ،فراخوان حل
چالشهای همکاری

افزایش امنیت منطقه ای

 )1کاهش جنگ و درگیریهای منطقهای )2 ،قرادادهای صلح و همکاری متقابل بجای
جنگهای سیاسی )3 ،واسطه گری برای افزایش امنیت )4 ،ایجاد امنیت برای ترخیص
کاالی ترانزیتی )5 ،اطمینان از وضعیت کاال در لب مرزها

ترمیم و بازسازی و مدرن
سازی مرزها و کریدورها

 )1تهیه امکانات و زیربناهای گسترده تر )2 ،افزایش ظرفیتهای انبارداری در مرزها،
 )3ترمیم راهها )4 ،تخصیص بودجه کافی جهت ترمیم و ایجاد زیرساخت )7 ،افزایش
ظرفیت حملونقل کریدورها )8 ،بهبود امنیت مسیرهای کوهستانی )9 ،استفاده از
ظرفیت نهایی برای ترانزیت کاال )10 ،بازاریابی منطقهای و گردشگری جهانی

تشکیل اتحادیههای
منطقهای و گمرکی

 )1معافیتهای مالیاتی و گمرکی در مورد کشورهای عضو )2 ،تعرفههای خاص برای
اعضای عضو )3 ،تبادل هیا متقابل میان کشورهای عضو )4 ،همکاری کشورهای عضو
برای دور زدن تحریمها  )5کمکهای کشورهای عضو برای توسعه اقتصادی )6 ،راه
حلهای سیاسی برای حل منازعات

اصالح قوانین داخلی
مطابق با قوانین بین المللی

 )1آنالین بودن قوانین و مقررات نظارتی )2 ،بکارگیری قوانین و مقررات در تسهیل
امور تجاری )3 ،تغییر قوانین برای تسریع صادرات و واردات و ترانزیت کاال )4 ،قوانین
جهت جبران خسارت به سرمایه گذاران خارجی )5 ،پذیرش قوانین در صورت بروز
بحران )6 ،وجود نظام مالیاتی دقیق )7 ،تعرفه تجاری مناسب و عادالنه )8 ،کاهش
مالیات بر درآمد )9 ،معافیت مالیاتی برای برخی از شرکتهای دوستدار محیط زیست و
غیرانتفاعی

جذب سرمایه گذاری
خارجی

 )1راهبرد جذب سرمایه )2 ،سرمایه گذاری خطرپذیر دولتی )3 ،سرمایه گذاری
مستقیم خارجی )4 ،قراردادهای مختلف سرمایه گذاری )5 ،تضمین امنیت اقتصادی و
سیاسی به سرمایه گذاران خارجی )6 ،پوشش بیمهای به سرمایه گذاران )7 ،معافیت
مالیاتی برای سرمایه گذاران

بیمه و تضمین ترانزیت
کاال

 )1بیمه کاال )2 ،ضمانت کاال )3 ،گارانتی کاال )4 ،گارانتی وسایل نقیله )5 ،برقراری
بیمههای مختلف در طول مسیر )6 ،خدمات یدک کشی کاال و وسایل )7 ،طراحی
بیمههای مخصوص و جهانی برای کشورهای ناامن،

بیمه و آموزش پرسنل
داخلی و بین المللی

 )1مدیریت بیمه )2 ،آموزش پرسنل )3 ،آموزش زبان خارجی )4 ،بکارگیری افراد با
فرهنگ یکسان در لب مرزها )5 ،ایجاد امنیت شغلی )6 ،ایجاد مزایای شغلی )7 ،کاهش
زمان و بار کاری پرسنل )8 ،ارزشیابی پرسنل )9 ،پاداشهای مالی و معنوی به پرسنل،
 )10افزایش استراحتگاهها برای پرسنل مرزی )11 ،انجام آزمایشهای مختلف برای
ردیابی بیماری یا اعتیاد

کاهش تصادفات و تلفات
انسانی

 )1افزایش مقررات حملونقلی )2 ،کاهش تصادفات )3 ،کاهش موانع )4 ،بهود
مسیرهایی برای کاهش تصادفات )5 ،افزایش ایمنی )6 ،اجرای  ،HSEارزیابی ساالنه
مسافت و تصادفات )7 ،بکارگیری مدلهای امنیت مسیری )8 ،مهندسی مجدد
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کدهای نهایی

مسیرهای ترانزیتی )9 ،برقراری و کنترل مسیرها )10 ،کنترل وسایل حملونقل و
زمانبندی حرکت آنها )11 ،کنترل خودکار حرکت وسایل نقلیه و ترانزیتی

مدل نهایی پژوهش در شکل  1ترسیم شده است.
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 -5بحث و نتيجه گيری

همان طور که شرح داده شد ،حملونقل و ترانزیت کاال یکی از موضوعات مهمی است که مییتوانید بیه توسیعه اقتصیادی و
اجتماعی و توسعه پایدار ایران بسیار کمک کند .شرایط و عواملی وجود دارد که تاکنون ،توسعه خاصی در این حوزه مشاهده
نشده است .در این تحقیق ،به منظور توسعه حملونقل دریایی جمهوری اسالمی ایران از دیدگاه بازارییابی 5 ،نیوع بازارییابی
کشف گردید که میتواند از جهات گوناگون و به صورت وسیع حملونقل جمهوری اسالمی اییران را توسیعه دهید .بازارییابی
صادراتی ،بازاریابی پایدار ،بازاریابی هوشمند ،بازاریابی سیاسی و بازاریابی داخلی هر یک میتواند بیه تیدوین اسیتراتژیهیای
خاصی برای توسعه حملونقل دریایی بیانجاد.
مطابق با صحبتهای خبرگان ،ایران از نظر صادرات و واردات در منطقه خوبی قرار گرفته اسیت ،بنیابراین ،یکیی از راههیای
توسعه حمل ونقل دریایی ،توسعه صادراتی است و این امر مسلتزم بازاریابی صادراتی است؛ به گونهای که محصوالت صادراتی
از نظر بستهبندی ،توزیع ،کیفیت ،قیمت ،ترویج و  ...بازاریابی شوند .میان صادرکنندگان و شرکتهای حملونقیل ،تعیامالتی
برقرار باشد و اطالعات شفاف میان آنها ،روابط را حسنه سازد .شکاف میان صادرکنندگان و شرکتهیای حمیلونقلیی باعیث
شده است که صادرات ایران از درون دچار چالشهایی باشد.
در مورد بعدی موضوع دیرینه توسعه پایدار مطرح است .با توجه به افزایش آلودگیهای درییایی کیه در نتیجیه حمیلونقیل
دریایی مواد خطرناک اتفاق افتاده است ،و بحرانهای زیست محیطی که پیامدهای حملونقیل نادرسیت و ناصیحیح اسیت و
همچنین استفاده از سوختهای فسیلی و آالیندههای گوناگون ،بحث در مورد توسعه حملونقل دریایی بی معناست ،چرا که
توسعه اینگونه حملونقل باعث میشود که محیط زیست نابود شود و همچنین بسیاری از برنامههای توسعهای دیگیر کیه در
دستور کار قرار دارند ،با این شیوه حمل ونقل موافق نبوده و مانع گسترش آن خواهنید شید .بنیابراین ،موضیوع حمیلونقیل
دریایی پایدار ،و بازاریابی پایدار یکی دیگر از چالش های درون کشوری است که باید مورد بررسی قیرار گییرد و راهکارهیایی
برای آن ارائه گردد.
در انقالب صنعتی چهارم به سر میبریم و هوشمندسازی وسایل از بدیهی ترین استراتژیهیایی اسیت کیه در هیر زمینیهای
باعث قدرت نمایی اقتصادهای برتر شده است .از این رو ،همگام با شهر هوشمند ،مدرسه هوشمند و ماشینهای هوشمند ،به
نظر می رسد بازاریابی هوشمند ،بازاریابی قرن حاضر است .در توسعه حملونقل دریایی نیز ،حمیلونقیل هوشیمند مییتوانید
راهکاری بهینه باشد .با توجه به تحقیقات انجام شده در این خصیوص ،افیزایش اسیتفاده از فنیاوری اطالعیات و ارتباطیات و
همچنین سایر فناوریها باعث شده است که بسیاری از چالشها و نگرانیهایی که صادرکنندگان در مورد کاالهیای خیود در
دریا داشتند ،برطرف شود و در هر لحظه از سالمت کاالی خود با خبر باشند .به نظر میرسد یکی از زمینههایی که میتوانید
حتی به توسعه پایدار نیز کمک کند ،بازاریابی هوشمند در توسعه حملونقل دریایی است.
موضوع بعدی که باز چالش درون کشوری است ،البته می توانید بیرای کارکنیان خیارجی در دریاهیای اییران باشید ،موضیوع
بازاریابی داخلی است .شاهد هستیم که ساالنه بسیاری از کشتیها دچار سانحه ،تصادف و آتش سوزی مییشیوند ،کارکنیان
کشتیهای حمل ونقل دریایی معموال از سواد یا تحصیالت خاصی برخوردار نیستند و حتی تحصیالت آکادمیک نیز نمیتواند
به آنها در مدیریت بحران کمک کند .از این رو ،امنیت شغلی ،افزایش ایمنی وسایل ،داشتن امکانات نجات در مواقع ضروری،
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مقدم بودن جان آنها بر کاالهای ترانزیتی و  ...می تواند باعث ایجاد انگیزه در میان جوانان تحصیل کرده بیرای ایین تقاضیای
شغلی باشند .همچنین انواع بیمهها برای آنها و خانوادههایشان و آموزشهای ضمن خدمت بیرای افیزایش عملکیرد ،توصییه
می شود .در نتیجه موضوعی که در بسیاری از مباحث حملونقل به آن در حد تحقیقات آکادمیک توجه شیده اسیت ،امیا در
این تحقیق ،از زبان خبرگان به صورت یک مقوله اصلی برای توسعه حملونقل دریایی ،حفظ و نگهداشت کارکنان است.
مهمترین مقوله شناسایی شده ،بازاریابی سیاسی است .منطقه خاورمیانه ،علیرغم اینکه از نظیر ترانزیتیی منطقیه مهمیی در
جهان محسوب میشود و منطقه ای است که مواد معدنی آن به سراسر جهان صادر میشود ،اما به دلیل تالطمهای سیاسی و
ناامنی سیاسی ،جنگهای طوالنی در طول دو دهه گذشته و تحریمهای مختلفی که برای کشیورهای آن وجیود دارد ،باعیث
شده است که قابلیت و توانایی اش برای تبدل شده به یک قطب اصلی را از دست بدهد .با این حال ،پیشنهاد میشود اییران
به عنوان یک قدرت منطقهای به ایجاد ارامش سیاسی در منطقه ،افیزایش اتحادییههیا و عضیویت در آنهیا ،توسیعه مرزهیای
اقتصادی و سیاسی و همچنین ترمیم مرزها و کریدورها اقدام کند .بیمه کاالهای ترانزیتی که از دریاهای ایران میگذرند نیز
یکی از موارد پیشنهادی است .از دیدگاه خبرگان ،برای این کار به سرمایه نیاز خواهد بود و جذب سرمایه گذار نیه تنهیا بیه
افزایش روابط سیاسی و اقتصادی کمک می کند ،احتماال حس مسئولیت برای افزایش امنیت در منطقه نییز بوجیود خواهید
آمد و همچنین بسیاری از فناوریها و تکنولوژیها برای بهبود مسیر حملونقل وارد خواهد شد.
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