
 8931، تابستان 2، شماره 81دوره    مجله علوم و فنون دريايي

8 

 

 ایران بنادر پذیریرقابت بر افزوده ارزش خدمات ی ارائه تأثیر ارزیابی

 

 2، زيبا بتوندی8، دامون رزمجوئي8، کسری پورکرماني*8علي نیکزاد

 

 دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر  اقتصاد، ی  گروه حمل و نقل دريايي، دانشکده .8

 دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر اقتصاد، ی  گروه علوم پايه، دانشکده .2

 

 22/93/8931تاريخ پذيرش:    22/22/8931تاريخ دريافت: 
10.22113/jmst.2018.119131.2117  : (DOI) شناسه ديجیتال 

 

  چکیده

اين  ی ارائه ی بالقوه سهم در بنادر است و به بررسيخدمات ارزش افزوده  ی  پتانسیل ارائه ارزيابياين پژوهش هدف 

اطالعات خام اين پژوهش از  پردازد.مي بنادر پذيریرقابت افزايش برای لجستیکي استراتژی يک عنوان به خدمات

ای انتقادی و با رويکرد واقع گر تجربي مطالعات مبنای بر ترکیبي ی تهیه شده و نوعي مطالعه نامه پرسشطريق 

 -که بر مبنای روش چندصفتي توصیفي با استفاده از داده های مطالعات موردی از بنادر ايران صورت گرفته است

 در افزوده ارزش خدمات ی ارائه ی زمینه در شده انجام تحقیقات کمبود در اين پژوهشای انجام شده است.  شیوهچند

 و تجزيه مورد بنادر کاربران ديدگاه از بنادر در رقابتي مزيّت يک چون هم ؛آن پتانسیل و دريايي لجستیک مباني

 هستند، ارائه دسترسي و قابل راحتيه ب که ای افزوده ارزش خدمات که است اين از حاکي نتايج. گیرد مي قرار تحلیل

سردخانه و اماکن ، خدمات شیرين آب ی ارائه خدمات انبارداری، خدمات نقل، و حمل خدمات ی شامل ارائه ترتیبه ب

 هم و جذب در هم افزوده ارزش خدمات ی ارائه مقاله، اين در شده مطرح فرضیات براساس .شوند مي مونتاژ محصوالت

 .دارد داللت ادعا اين صحت بر شده انجام گیری نتیجه و داشته ای ويژه سهم بنادر( مشتريانِ) کاربران حفظ در
 

 رقابت راهبرد لجستیک، بنادر، افزوده ارزش خدمات :کلیدی واژگان
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  مقدمه .1

 حال در ایفزاينده صورت به حاضر حال در بنادر

 تجارت در خاصي ی پیچیده نقش يک به دستیابي

 توانمي را پیچیدگي اين که هستند المللبین

 حیاتي بسیار 8هایگره بنادر» :کرد توصیف گونه اين

 ی زنجیره ی شبکه و کاال الملليبین نقل و حمل امر در

 کشور کل بنادر" نمونه برای ؛روندمي شمار به تأمین

 کاال تن میلیون  19 حدود تنهايي به 8939 سال در

 رشد از 8932 سال با مقايسه در که داشته ييجاجابه

 Yearbook of Iran) است بوده برخوردار درصدی 19

Ports and Shipping Organization, 1393). 

 ،صادراتي و وارداتي کاالهای باالی سهم چنین هم

 و تولید ی زنجیره در گره ترين اصلي عنوان به را بنادر

 بر عالوه آن، با سو هم و کندمي معرفي کاال توزيع

 و حمل سیستم در تسهیل موجب ،پیشرفت و رشد

 نقش اهمیت شدن تر برجسته. گردد مي پارچه يک نقل

 ايجاد باعث ،رقابت افزايش و المللبین تجارت در بنادر

 چه هر حجم به دستیابي جهت جدال و کشمکش

 شده جهاني اقتصاد در تبادل برای ،کاالها تر بیش

 محیط در پويايي و تحرک رقابت، سناريوی .است

 نیازمندِ که آورده ارمغان به را بنادر کارِ و کسب

 .است دائمي استراتژی يک ی توسعه و کارگیری هب

(Lobo and Jain, 2003 )رابطه همین در (Powell, 

 هااستراتژی مجدد ارزيابي به نیاز که داد نشان (2011

 احیا دوباره يا شود ايجاد رقابتي مزيت تا دارد وجود

 آن طريق از بتوان که يدانش کسب نتیجه در. گردد

 مناسبي راهبرد ،داد تغییر را بنادر کاربران تقاضای

 خود موقعیت ساخت قادر را لجستیکي بنادر که است

 بین رقابت افزايش با .کنند تقويت رقابت بازار در را

 ينوين خدمات ی ارائه دنبال به داران سهام بنادر،

 سنتي بنادر توسط اصلي خدمات از فراتر که هستند

 جهت در را فعالیت اين داران سهام .شوندمي ارائه

 ی ارائه. دهندمي انجام بنادر رقابتي توان افزايش

 بنادر مشتريان جذب برای راهي ،افزوده ارزش خدمات
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 عنوان به افزوده ارزش خدمات اهمیت واقع در و است

-مي آن طريق از که شد معرفي مناسب استراتژی يک

 Pettit and) يافت دست رقابتي مزيت به توان

Beresford, 2009). بنادر بندی نسل بررسي در، 

 به  ارائه به منظور افزوده ارزش خدماتبه  دسترسي

 که درحالي ؛شد مطرح کلیدی ی مهره يک ،کاربران

(Bichou  and Gray, 2004) ی ارائه اهمیت در 

 حیاتي ی مهره يک به عنوان ،افزوده ارزش خدمات

 اين ديدگاه رغم علي .دچار ترديد شدند ،بنادر برای

 محسوسي ضعف افزوده، ارزش خدمات ی  درباره افراد

 خدمات رقابتي پتانسیل ارزيابي ی مطالعه ی زمینه در

 تر بیش که است حالي در اين و دارد وجود بنادر در

 زمان مدت کاال، جايي جابه پیرامون بندری تحقیقات

 برای راديويي هایفرکانس اسکله، در کشتي حضور

 Sayare and) است بنادر کارايي و کشتي ناوبری

Tahman, 2017) ی زمینه در تحقیق به تمايل که 

 بنادر در آن کلیدی نقش و افزوده ارزش خدمات

 سايه آن بر و داده قرار شعاع تحت را لجستیکي

 درک يک ايجاد باعث پژوهش اين .است انداخته

 افزوده ارزش خدمات ی  بالقوه سهم ازدرست  و جامع

 از که شودمي بنادر رقابتي استراتژی ی توسعه در

 مديريت و مشتريان هایديدگاه از ارزيابي يک طريق

 هایفعالیت طرف يک از بنادر .گیردمي صورت بنادر

 طرف از و دهندمي توسعه را لجستیک و مواد توزيع

 میزانباعث افزايش  ،هاب بنادر به شدن تبديل با ديگر

 ,Anderson et al) شوند مي بنادر اين به مراجعه

2008) . 

در خصوص مفهوم ارزش افزوده ذکر اين نکته الزم 

 درواقع افزوده ارزش مورد در نخست ديدگاهاست که 

 هافعالیت مکرر اجرای بر که است تدريجي مفهوم يک

 دارد تأکید مشتريان رضايت متوالي افزايش برای

(Christopher et al, 2002)است عاملي افزوده . ارزش 

 ارزش يک ايجاد طريق از تولید مراحل طول در که

 Okorie et) شود مي مشتريان رضايت افزايش باعث

al., 2008). دريايي نقل و حمل با رابطه در 
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(Stopford, 2004) يک عنوان به افزوده ارزش 

 نوين یاقتصاد صنعت يک بطن در که خاص اصطالح

 طريق از که معنا اين به ؛شده است معرفي دارد، جای

 هستند کاال ی گیرنده که کساني چه افراد زندگي ،آن

 ،هستند نفع ذی المللبین تجارت در که کساني چه و

 و ورودی بر افزوده ارزش دوم ديدگاه .ابديمي بهبود

 به که دارد تمرکز خاص کار و کسب يک از خروجي

 مشتريان ی وسیله هب سود يا درآمد هزينه، عنوان

 افزوده ارزش .(Walters et al., 2002) شودمي درک

 ی وسیله به ،خروجي از سنجش معیار يک عنوان به

 که شودمي تقسیم سرمايه ورودی و انساني نیروی

 از (.Wood, 1978) کند مي بیان را قسمت هر عملکرد

 در سود طريق از توانمي را ارزش اين که جايي آن

 داد؛ نشان گذاریسرمايه يک يا و فروش و خريد يک

 ،کارايي برمبنای افزوده ارزش شیوه اين در بنابراين

 شودمي شناخته منابع از استفاده و اثربخشي

(Chernatony and Harri, 2000). در افزوده ارزش 

 و رونق موجب کهاست  نوآوری يا فعالیت يک واقع

 .گردد مي کار و کسب يک در سازمان پیشرفت

 در تأمین ی زنجیره يک مدرنیزه و پیشرفته تسهیالت

 کاال ترافیک از بندر سهم گیریاندازه و افزوده ارزش

 گرفته نظر در کشور آن داخلي ناخالص تولید در

 در مشکالت افزايش (Au and Ho, 2002) شود مي

 به را نفع ذی نهادهای ساير وبنادر  ،لجستیکي بنادر

 دهدمي سوق غیرسنتي های فعالیت ی  حوضه از خارج

(Heaver, 2006). تأمین زنجیره الينفک ءجز بنادر 

 ارزش خدمات اهمیت کامالً نکته اين و هستند جهاني

 Feli) کندمي تصديق را لجستیکي بنادر در هافزود

and Allaei, 2018)مديريت زمینه اين در بنابراين ؛ 

 خاص کار و کسب يک هایخواسته درک به نیاز بنادر

 طريق از بندر سود به آن از برداریبهره و مشتريان از

 جزئي مطالعات .دارد افزوده ارزش خدمات ی ارائه

 ,Ugboma) توسعه حال در کشورهای در شده انجام

 ارزش خدمات ی ارائه سهم که دکنمي اظهار (2004

 ضعیف مشتريان جلب در ،نیجريه بنادر در افزوده

 ارزش خدمات ی ارائه سمت به بنادر حرکت و است

 مسئولیت بر عالوه ،استراتژی يک عنوان به افزوده

 بنادر کار و کسب در مفید روش يک تواند مي سنتي

  .(Pettit and Beresford, 2009) شود تلقي

 

 مواد و روش .2

 خدمات ی ارائه درخصوص فرضیه دو پژوهش اين در

 ی فرضیه .دارد وجود بنادر مشتريان به افزوده ارزش

 بندر يک از کاربران حمايت سطح به مربوط نخست

 يک از حصول قابل ی افزوده ارزش خدمات و است

 اين بر اصل فرضیه اين در .گیرد قرار مي مدنظر بندر

 جذب باعث بنادر توسط خدمات ی  ارائه که است

 توان و قدرت بر دوم ی فرضیه .شودمي مشتريان

 استوار اصل اين بر و شودمي متمرکز بندر يک رقابتي

 حفظ باعث افزوده ارزش خدمات ی ارائه که است

 يک مبنای بر مطالعه اين .شودمي بنادر کاربران

 بر و واقعیت درک برای ،انتقادی گراييواقع رويکرد

 اصول از ترکیبي که درحالي؛ است متکي گراييعیني

 را نامتخصص ی تجربه ريزیطرح روش و گراييذهني

 را ترکیبي ی مطالعه نوع اين. گیردمي کار به

(Harwell, 2011 )و ويژگي چند آن در که کرد ارائه 

 بر مبنای و گرفت قرار بررسي مورد گوناگون حالت

-multitrait) ایشیوه چند -صفتي چند روش

multimethod) توسط پیشنهادی Campbell and 

Fiske، شد  انجام(Teddlie and Tashakkorit, 

 نسبتاً روشِ اين استانداردهای و علمي اصول .(2009

 شده گرفته کار هب میالدی 39 ی دهه اوايل از جديد

 در کمي و کیفي های روش ادغام به روش اين .است

 و استنتاج از استفاده امکان و کرده کمک مطالعه يک

 ی در ماهیت و فلسفه. است آورده وجود هب را استقرا

برخي از محققان اين روش تحقیق بايد اشاره کرد که 

 ی معتقدند که يک مفهوم ممکن است چندين پديده

ارتبـاط منفـي را در برگیرد  غیرمـرتبط يـا شـايد با

واحد باشد گر پديدهای  که اين مفهوم بیان به جای آن

ل بـا آن به طـور مثبـت و متقاب های که مولفه
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اصلي اين  ی ه دارند. با اين حال مسألهابطرديگر  يک

 ،در صورتي که چنین ارتبـاطي وجـود داردکه است 

درست  .تايـن ارتبـاط بـه چـه صـورتي اس

های  ها، پديده گونه که ساختن و آزمون فرضیه همان

دهد، بايد پرسید کـه  مياجتماعي را به هم پیوند 

ای را به خوبي  هـای مختلف چگونه پديده سـنجه

های  چنین بايد پرسید که سنجه سنجد؟ هم مي

بیني  تکنیـک و پیش ی مختلـف چگونـه از عهـده

ها به اعتبار سازه  آيند. پاسخ اين سوال پديده بر مي

تـر  شود، يـک طـرح تحقیقـي پیچیـده مربوط مي

 تری بايد ها نیز به نحو جامع لیل دادهطلبـد و تح مـي

 -صـفتيصورت گیرد. بدين منظور روش چنـد

اين  .شود مياسـتفاده  ذکر شده در باال روشـيچنـد

پردازد که  روش به شناسايي دقیق صفاتي مي

ربرد مـوردنظراسـت و کـا ی هوم يا سـازهمف ی سازنده

های چندگانه در  حـداقل دو روش برای بسط سنجه

 نظرسنجيِ پژوهش اين رد .هر صفت الزم است مورد

 شهید بندر در مستقر هایشرکت از گرفته صورت

 صورت به خمیني امام بندر و خرمشهر بندر ،رجايي

 فهم و آزمايش در و گیرد صورت مي موردی ی مطالعه

 گردد واقع مفید تواندمي لهأمس رويکرد قیعم

(Malhotra, 2010و ) ؛حالت چند يا يک است ممکن 

 ,Yin) باشد داشته کیفي و کمي حالت جمله از

 مطالعات ،افزوده ارزش خدمات درک منظور به .(2009

 از دقیقي ارزيابي و گرفت صورت بنادر در متعددی

 های يافته اساس بر. شد حاصل بررسي مورد موضوعات

 ،بنادر ارشد مديران با شده انجام ی مصاحبه از حاصل

 خدمات مورد در مؤثری و گشا راه تانظر و هاديدگاه

 گرديده ارائه شغلي ی رده اين توسط افزوده ارزش

 اين مبنای بر نیز گرفته صورت تحلیل و تجزيه. است

-مي آوریجمع نامه پرسش هایداده طريق از ديدگاه

 و ارزيابي نمتخصصا توسط هانامه پرسش .شود

 جهت ،بنادر کاربران بین در و شده آزمايشي ی مطالعه

 ارزش خدمات پتانسیل از ها آن درک به بردن پي

 آزمون جهتتر  پیش هاداده. شود مي توزيع ،افزوده

 برای افزوده ارزش خدمات ی ارائه  با رابطه در فرضیه

 بر که است شده آوریگرد بنادر کاربران حفظ و جذب

. کرد اتخاذ را راهبردی تصمیم توانمي آن اساس

 که است سؤال 81 شامل شده ارائه ی نامه پرسش

-شده طراحي گويي پاسخ برای اجباری گونه هیچ بدون

 با ،پاسخ و ایچندگزينه بخش دو در هاسؤال اين. اند

 در .هستند باز هایسؤال يا شخصي نظر ی ارائه

 جهت کافي توضیح و مناسب اطالعات نامه پرسش

 فهرست. است شده ارائه کاربران ديدگاه با آشنايي

 پايگاه ساير و بروشورها در بندر کاربران از معتبری

 مورد و شده گردآوری ،مطالعه مورد بنادر از داده

 99 میان ،آماری ی جامعه درواقع گرفت. قرار بررسي

 در تسهیل برای و بوده مطالعه مورد بندر 2 از شرکت

 جغرافیايي، مختلف نواحي از ها داده آوریجمع

 هم و (ايمیل) الکترونیکي صورت به هم هانامه پرسش

  .نداهشد توزيع گر پیمايش روش از
 

 نتایج .3

 در افزوده ارزش خدمات به دسترسي عدم يا دسترسي

 در خدمات اهمیت بازتاب درواقع ،خاص بندر يک

. شودمي گرفته نظر در بنادر رقابتي استراتژی

 عمدتاً ،بنادر در افزوده ارزش معین خدمات دسترسي

 بنادر کاربران از شده گردآوری هایداده مبنای بر

 به دسترسي قابلیت يا دسترسي. گردند مي ارزيابي

 کاربران به شده  ارائه خدمات سطح ر،پارامت يک عنوان

 شرکت هر حیات تداوم و مشتريان از حمايت جهت را

 طريق به خدمات و محصوالت ی ارائه. کندمي تقويت

 شاخص يک ،نهايي مشتريان به گو پاسخ ی شیوه يک

  و  کسب يک در رقابتي تدارکات برای مؤثر عملکرد

 .(Fernie and Sparks, 2004) رودمي حساب به کار

 اطمینان حصول ،موجود استراتژی يک ديگر عبارت به

 بازار در خدمات و محصوالت به آسان دسترسي از

 تجاری بنگاه يک برای مثبت انداز چشم که است

 از يک هر دسترسي سطح 8 نمودار .آوردمي وجود هب

 کاربران ديدگاه از بررسي مورد ی افزوده ارزش خدمات

 از گوناگون ی مشاهده بهکه مربوط  دهدمي نشان را

 افزوده ارزش خدمات گیرد که مي تصمیمو  است بنادر
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-گزينه همچنین .دهد ارائه سنتي خدمات کنار در را

 دارد وجود بنادر توسط افزوده ارزش خدمات از هايي

 بنادر اطراف در را افزوده ارزش خدمات ی  ارائه که

 نمونه برای. کندمي آسان خصوصي هایشرکت برای

 هر يا 8فرآوران بار توانندمي خصوصي هایشرکت اين

  نقل و حمل خدمات ی دهنده ارائه ثالث شرکت نوع

 طريقه به را خدمات عموماً هاشرکت نوع اين ؛باشند

 زير نمودار به توجه با  .دهندمي ارائه سپاری برون

 بنادر کاربران ديدگاه از خدمات به دسترسي سطح

 .دارد تری بیش تحلیل به نیاز که است شده ارائه

 

 
         

از  بنادر در افزوده ارزش خدمات دسترسي میزان -8نمودار  

  ديدگاه کاربران

 

 سطوح از يکي عنوان به نقل و حمل خدمات

 باالترين دارای ،افزوده ارزش خدمات به دسترسي

 در خدمات اين .است 2/19% دسترسي سطح میزان

 از صادراتي و وارداتي کاالهای انتقال همان جا اين

 طريق از يا مستقیم دهندگان سرويس توسط بنادر

 يکي انبارها .است پذيرامکان لجستیکي رانآوبارفر

 کاربران به بنادر توسط شده ارائه خدمات از ديگر

 ءجز جهان بنادر تر بیش در خدمت اين که است

 سطح نظر از و شودمي محسوب اولیه و سنتي خدمات

 .است شده داده رأی خدمت اين به 1/81% ،دسترسي
                                                           

8
 Freight forwarder 

 ،ها کشتي ی استفاده برای شیرين آب ی ارائه و تهیه

 به دسترسي سطح نظر از بنادر کاربران ساير و خدمه

 نظر از مطالعه مورد بنادرِ در خدمت اين

 خدمات .شودمي گرفته نظر در 3/99% دهندگان پاسخ

 کاال مونتاژ و 98% فني هایحمايت ،92% بندیبسته

 گرفته نظر در بنادر در دسترسي سطح عنوان به ،%91

 کمک نوع هر به واقع در فني هایحمايت. شودمي

 مربوط بنادر کار و کسب هایجنبه از ایحرفه

 به بندی بسته خدمات هایشرکت اگرچه. گردد مي

 ارزش ترين کم که شوندمي توصیف هاييبخش عنوان

 اما؛ (Gattorna, 2003) دارند تأمین ی زنجیره در را

 بسیاری ،نباشد دسترس در استاندارد بندیبسته اگر

 هب واحد زمان يک در تواننمي را لجستیکي عملیات از

 عنوان به بنادر سیستم بنابراين ؛داد انجام مؤثر طور

 ارتباطي پل ،تأمین ی  زنجیره در اثرگذار عامل يک

 نقش گیرچشم طور به تواند مي و بوده طرف دو بین

 .نمايد اعمال مناسب بندیبسته خدمات در فعالي

 خدمات از ديگر يکي هاسردخانه به دسترسي سطوح

 طبق .شودمي ارائه بنادر در که است ایافزوده ارزش

 1/95% گرفته صورت هایبررسي و بنادر کاربران نظر

 سطح که است درحالي اين و شده تعیین درصد

 ایمشاوره خدمات جمله از ديگر خدمات هب دسترسي

 خدمات و شودمي ارائه بنادر کاربران به که تخصصي

 دهندگان پاسخ ديدگاه از( فروشي خرده) فروشگاهي

 با .است شده گرفته نظر در 22% و 5/98% ترتیب به

 که برد پي نکته اين به توانمي 8 جدول ی مشاهده

 سطح در کاربران نظر از بنادر در فروشي خرده خدمات

کارشناسي  .است خدمات ساير به نسبت تریپايین

خدمت موثر و قابل ارائه در خودروهای وارداتي که 

در  8/99% ،است بنادر مناطق آزاد مانند بندر خرمشهر

 به دسترسي سطح میزاننظر گرفته شده است. 

 ،مطالعه مورد بنادر کاربران نظر از تبلیغات خدمات

-مي هاحمايت اين که شده گرفته نظر در درصد %91

 مجالت و روزنامه نشر و بنادر مشارکت طريق از تواند

 .گیرد صورت
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 خدمات ارزش افزوده
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 چه تا که نظراين  از موردی صورت به بنادر اکنون

 دهند، ارائه افزوده ارزش خدمات توانندمي میزان

 ی دهنده نشان 8 ی شماره جدول. دنشومي بررسي

 -8 :است قسمت سه به خدمات نوع اين ی ارائه میزان

 ی ارائه -2 ؛افزوده ارزش خدمات پايین سطوح ی ارائه

 ی ارائه -9 ؛افزوده ارزش خدمات از متوسطي سطح

 همین بر .افزوده ارزش خدمات از توجهي قابل سطح

 افزوده ارزش خدمات ،گاندهند پاسخ از 5/98% اساس

 نظر در هاشاخص ترين مهم از يکي عنوان به را

 توجهي قابل سطح در بنادر از برخي در که اند گرفته

 درصد ديگر یسو از .شودمي ارائه بنادر کاربران به

 میزان از 8/39% معتقدند بنادر کاربران از بااليي

 سطح در بنادر در افزوده ارزش خدمات ی ارائه

 روايي برای پژوهش اين .گردد مي ارائه متوسطي

 يعني ؛است برده سود و پايايي روايي از ها،نامه پرسش

 و هاپرسش آيا اين سوال مطرح مي شود که پايايي در

 های السؤ و سنجندمي را مفهوم کافي قدر به هاگويه

-مي بر در را نظر مورد ی حیطه کامل طور به آزمون

 تأيید خبرگان و صانمتخص آيا نیز روايي در  گیرد؟

 نظر از و ندارند ابهام هانامه پرسش که کنندمي

 مقیاس، کل پايايي شاخص هستند؟ صحیح دستوری

تا يک صفر  از آن ی دامنه که آلفا نام به است ایآماره

 پايايي، جهت اطمینان مورد هایشیوه از يکي  .است

 های نامه پرسش اعتماد قابلیت و پايايي سنجش

 در. است کرونباخ آلفای ضريب از استفاده سنج،نگرش

 همان يا ديگری فرد توسط تحقیق اين که صورتي

 به شود، انجام دوباره ديگر مکاني و زمان در محقق

 آلفای. يابد مي دست فعلي نتايج با مشابه نتايجي

 Matlab افزار نرم طبق پژوهش، اين در کرونباخ
 پايايي محاسبه برای آن ضريب و شده محاسبه

 . گرددمي محاسبه % 32 نامه پرسش

 

 گیری بحث و نتیجه .4

 کای آزمون) χ2 تحلیل و تجزيه از استفاده با ها یهفرض

 مطالعه مورد ،بنادر تمامي های داده کارگیری  به و (دو

 پروکتر ديدگاه مطابق .دان گرفته قرار آزمايش و

χ اساس بر که ها داده از بررسي نمونه يک ،(2995)
2 

 تحقیق های هفرضی در متغیرها بین ی رابطه ،هشد اجرا

 بین روابط بررسي و مشاهده در حال اين با ؛است

 دو کای مجذور آزمون از ،آماری لحاظ از متغیرها

(chi-square) جهت پژوهش اين . درشود مي استفاده 

 بر عالوه متغیرها، بین معنادار روابط ی مشاهده

 آزمودن در متغیرها بین در دقت و ثبات از اطمینان

 باعث که ايم گرفته کمک نیز فیشر آزمون از ،ها فرضیه

 .گردد ارائه  χ2 پیامدهای از تریدقیق نتايج شود مي

 
از ديدگاه  بنادر در افزوده ارزش خدمات ی ارائه میزان . 8جدول

 کاربران

 کاربران ديدگاه از کلي درصد

 بنادر

 ارزش خدمات ارائه میزان

 افزوده

 وجود ای افزوده ارزش خدمات 1/23

 ندارد

 به افزوده ارزش خدمات ی ارائه 9/21

 ندرت

 از متوسطي میزان ی ارائه 3/88

 خدمات

 از توجهي قابل میزان ی ارائه 5/8

 خدمات

 باال سطح در خدمات ی ارائه 5/9

 کل میزان 899

 

 

 و افزوده ارزش خدمات بین ایرابطه: نخست ی فرضیه

 معنادار ی رابطه وجود .دارد وجود بنادر کاربران جذب

 مشتريان جذب و افزوده ارزش خدمات ی ارائه میان

 به دسترسي کاربران ديدگاه ی پايه بر که بنادر در

 همین بر .شودمي مشتريان جذب باعث ،است خدمات

 ی ارائه تأثیر بررسي جهت χ2 آزمون يک اساس

 آن ی نتیجه که شده انجام کاربران جذب در خدمات

 میزان به «پیرسون دو کای» مجذور آماری روش طبق

 جدول در .است شده گرفته نظر در درصد 313/21

 قابل معنادار سطح ،دو کای آزمون نتايج 2 شماره

 سطح از که دهد مي نشان را(  P< 998/9) توجهي
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 دال روشني شواهد بنابراين ؛است تر کم 95/9 معنادار

 خدمات ی ارائه بین مستقیم ی رابطه يک وجود بر

 جدول در بنادر در مشتريان جذب با افزوده ارزش

 پارامتری هایآزمون چند هر. شود مي ارائه 8 ی شماره

 اام ؛دارند وجود دو کای آزمون مقابل در تریدقیق

 به که است معناداری هایشیوه از يکي آزمون اين

 .(Field, 2009) کاربرد دارد. غیرپارامتری صورت

 معنادار ی زمینه در تر بیش فیشر آزمون از استفاده

 فراواني که شرايطي در ،دو کای آزمون نتايج بودن

 توصیه ،باشد 5 از تر کم 2 شماره جدول مانند هاسلول

به  ،فیشر آزمون از استفاده يعني ؛حالت اين. شود مي

 صورت دو کای آزمون نتايج صحت به دستیابي منظور

 . گرفت

 
 ارزش افزوده پتانسیل خدمات) آزمون کای دو  نتايج . 2جدول

(بنادر در جذب کاربران  

Asymp. 

Sig.  

(2-sided) 

DF Value Test 

999/9 2 121/28 Pearson χ2 

999/9 2 518/29 Likelihood Ratio 

999/9 2 259/28 Linear-by-linear 

association 
  899 Number of valid 

cases 

 آزمون نتايج به ایويژه توجه 9 ی شماره جدول در

 ارزش يک که درصد 288/22 آماری ارزش با فیشر

. شودمي ( است، ارائه P< 998/9) معنادار احتمالي

 کای نتايج اثبات از حاکي نتايج، معناداری بودن باال

 محصول نتايج، اين ها است.مشاهده صحت و دو

کشف  آماری اثبات طريق از بلکه نیست؛ احتماالت

 که ادعا اين اثبات جهت ديگری منبع. گرديده است

 بنادر در کاربران جذب باعث افزوده ارزش خدمات

 بنادرِ ارشد مديران از نفر شش ی مصاحبه شود،مي

 ادعای صحت آن از ایگزيده که است مطالعه مورد

 بنادر کاربران جذب در افزوده ارزش خدمات پتانسیل

 .کندمي بیان را

 

 

  فیشر دقیق آزمون نتايج . 9جدول

 
Exact Sig. 

(2-sided) 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
DF Value Test 

999/9 999/9 2 131/22 Pearson χ2 

999/9 999/9 2 531/25 Likelihood 

Ratio 
999/9 - - 288/29 Fisher’s 

exact test 
 899 Number of 

valid cases 

 

 توسعه به رو نوآوری مسیر در هاايده به نیاز احساس

 روی بر تمرکز واقع در .است اجتناب غیرقابل

 ،نو ايده يک عنوان به سازی سفارش و مداری مشتری

 شامل را افزوده ارزش خدمات مفهوم اصلي ی هسته

 خدمات ی ارائه. گیرد صورت گام به گام بايد که شودمي

 مستلزم ،مشتريان حفظ منظور به افزوده ارزش

 در که فرايندهايي به توجه با. است آن بودن ابتکاری

 سطح نخست ی فرضیه در گرفت، صورت مورد اين

 با بنادر کاربران مشارکت طريق از بندر يک حمايت

 حصول قابل ،شود مي داده ها آن به که خدماتي ی ارائه

 حفظ راستای در خدمات ی ارائه :دوم ی فرضیه .است

 و بديهي مفهوم يک دارای فرضیه اين .بنادر کاربران

 بین ی رابطه بر مبني هاييپیشنهاد و است روشن

 را بنادر کاربران حفظ با افزوده ارزش خدمات ی ارائه

 گرفته صورت آزمون به توجه با بنابراين ؛کندمي بیان

-داده از (χ2) دو کای آزمون يک ادعا اين خصوص در

 و آمد عمل به شده، آوریجمع کاربران از که هايي

 جدول در 228/99 عدد صورت به آزمون اين ی نتیجه

 تردقیق بررسي با. ه استشد داده نشان 2 ی شماره

 احتمال با را دو کای آزمون توان مي 2 ی شماره جدول

(998/9 >P ) حد باالترين بیانگر که 95/9 سطح در 

 لبامط .داد نشان ،است متغیرها بین معنادار ی رابطه

 بسیار شواهدی که است ادعا اين بر دلیل شده ذکر

 خدمات ی ارائه بین معنادار ی رابطه يک مورد در قوی

 برای .دارد وجود بنادر در کاربران حفظ و افزوده ارزش

 در 2 ی شماره جدول آمده، دست هب نتايج از اطمینان

 هاآزمايش گر نمايان که گرديده ارائه ستون  پنج قالب

 .است خصوص اين در گرفته صورت های بررسي و
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 جدول قالب در فیشر آزمون جدول، اين بر عالوه

 نتايج صحت و دقت میزان که شودمي ارائه 5 ی شماره

 .دهدمي نشان را دو کای آزمون

 
 ارزش افزوده آزمون کای دو )پتانسیل خدمات نتايج . 2جدول

(بنادر کاربران حفظدر   

Asymp. Sig. 

(2-sided) 

DF Value Test 

999/9 2 822/23 Pearson χ2 

999/9 2 218/23 Likelihood Ratio 

999/9 8 919/21 Linear-by-linear 

association 
  31 Number of valid 

cases 
 

 
فیشر نتايج آزمون دقیق. 5جدول  

 
Exact 

Sig.  

(2-

sided) 

Asymp. 

Sig.  

(2-

sided) 

DF Value Test 

000/0  000/0  4 211/31  Pearson χ2 

000/0  000/0  4 271/31  Likelihood 

Ratio 
000/0  - - 260/22  Fisher’s 

exact test 
000/0  000/0  1 172/30  Linear-by-

linear 

association 
- - - 29 N of valid 

cases 
 

 يک آمده، 5 ی شماره جدول در که چه آن به توجه با

 احتمال حطس در 219/21 میزان به آماری مقدار

(998/9 >P  )از آمده دسته ب نتايج .شودمي ديده 

 يک که کندمي بیان را مفهوم اين احتمال اين

 که دارد وجود آمده دست هب نتايج در معناداری ی رابطه

 هایفرضیه آزمون برای ،دو کای آزمون نتايج اعتبار

 ی ارائه طريق از بنادر کاربران حفظ بر دلیلي ،تحقیق

 اين از آمده دست به نتايج .است افزوده ارزش خدمات

 قرار تأيید مورد هاآزمون اين اساس بر پژوهش

 بر بلکه ؛نبوده شانسي يا احتمالي امر يک و اند گرفته

 از هاداده اين. هستند  آماری ی نتیجه يک مبنای

 با مجزا صورت به که ها آن ی مصاحبه و بنادر کاربران

 ،گرفته صورت بنادر گوناگون هایبخش مديران

 ارزش خدمات ی ارائه درواقع .است آمده دست هب

 جذب باعث که است فردی منحصربه شیوه يک ،افزوده

 نتیجه اين به بنادر مديريت اگر .شودمي بنادر کاربران

 نیاز مورد بندر در افزوده ارزش خدمات که دنياب دست

 توانندمي کاال جريان و تجارت در تسهیل برای ،است

 چه ،خدمات ی ارائه های شرکت به واگذاری طريق از

 انگیزه ايجاد ،بندری هچ و دريايي هایبخش در

 مالکیت تحت هایزمین واگذاری از کار اين .نمايند

 يک عنوان به و شده آغاز هاشرکت اين به بنادر

 سازی خصوصي راستای در تأثیرگذار و اصلي استراتژی

 .شودمي گرفته نظر در بنادر در کار و کسب پويايي و

 صورت به بايد خصوص اين در نظرها که چند هر

 فرضیه ی درباره اما ؛گیرد قرار بررسي مورد تخصصي

 دارد وجود بنادر ظرفیت اهمیت انتقادی ديدگاه ،دوم

 نسل بنادر سطوح وارد خواهندمي تازه که بنادری و

 و قابلیت ،خدمات ی ارائه طريق از فقط ،شوند سوم

 مورد ی نکته .داشت خواهند را کاربران حفظ ظرفیت

 و نیاز مورد فضای در گذاریسرمايه جا اين در توجه

. است افزوده ارزش خدمات ی ارائه برای الزم تجهیزات

 ی زمینه در جداگانه رقابتي استراتژی به احتیاج

 در بلکه ؛بنادر در تنها نه افزوده ارزش خدمات ی ارائه

 از بسیاری. خورد مي چشم به راني کشتي صنعت کل

 به حاضر حال در المللي بین راني کشتي های شرکت

 حمل خدمات ی ارائه جهت ديگر يک با همکاری سمت

 خدمات ی ارائه در فقط ها آن تفاوت که هستند نقل و

 افزايش. شودمي مشخص ،متفاوت ی افزوده ارزش

 در بندری کاربران و مديران اران،گذ سیاست آگاهي

 عنوان ه ب تواند مي افزوده ارزش خدمات که اين مورد

 يک ،شود گرفته نظر در رقابتي استراتژی يک

 به آن رفع و خدمات به نیاز .است حیاتي ی لهمسأ

 باال برای دلیلي که تغییر رقابتي استراتژی يک عنوان 

 بلکه ؛بندری صنعت در تنها نه ،است پتانسیل رفتن

 ،خدمات. گردد اجرا نیز دريايي هایبخش در بايد
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 کاال يک ساختن مانند به که است صنعت يک ی ارائه

 ،افزوده ارزش مفهوم. پردازدمي خدمت ی ارائه به

 به هزينه افزايش فرآيندهای مانند گوناگوني معاني

 افزوده ارزش خدمات. دارد مديريتي های روش و نفع

 ،گرفت قرار استفاده مورد مطالعه اين در که طور آن

 اصلي خدمات که هستند تکمیلي يا اضافه خدماتي

 اين ،بندر سیستم در. کنندمي کامل را شرکت

 ،انبارداری ،نقل و حمل خدماتخدمات شامل 

 ،تبلیغات مشاوره ،کاال کردن سرهم و بندی بسته

 نتايج. هستند شیرين بآ ی ارائه ،سرد انبار کیترينگ

ارزش  خدمات ،ارائه قابل خدمات از که دهدمي نشان

 بعدی درجات در و دارد یترثرمؤ ی ارائه امکان افزوده

 تحلیل طبق. گیرندمي قرار شیرين آب و انبارداری

 ،افزوده ارزش خدمات ،فرضیه تست و نظرات ،نتايج

دارا  را بندر کاربران داشتن نگه و جذب پتانسیل

 .هستند
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Abstract 

The deployment of value-added services can be very effective in achieving a vision in order to 

facilitate the strategic decisions of ports. This research is based on empirical studies with a 

critical and descriptive realistic approach using case studies from Iranian ports. It aims to 

explore the potential contribution of value added services in ports as a logistical strategy for 

increasing competition. The lack of research on the provision of value-added services in 

marine logistics and its potential, as a competitive advantage is analysed from the point of 

view of port users. The results indicate that value-added services that are easily accessible and 

presented, are the provision of transportation services, warehousing services, fresh water 

supply services, refrigerated services, and product assembly sites. Based on the assumptions 

made in this article, the provision of value-added services has contributed to attract and keep 

port users (customers), and the conclusion is made on the validity of this claim. 
 
Keywords: Value added services in ports, Logistics strategy, Competition 
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