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Development of Transit Capacity of Goods with the Approach of
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Abstract
purpose

The purpose of this case study is to present a model, identify, and rank the factors affecting the
development of transit capacity of goods in Amirabad port with the approach of structural
equations.
Method

The statistical population of this research was professors and experts in port affairs in various
ports. Data collection tools were in-depth and open interviews with experts in the first stage and
a researcher-made questionnaire in the second stage. In order to analyze the data and achieve the
conceptual model of the research in this study, three methods of ground method (open coding,
axial coding, and selective coding) was used. Testing LISREL software and Smart Pls were
utilized in the second stage of structural model.
Finding

The research results confirmed the fit of the conceptual model and a comprehensive model was
presented to identify and rank the factors affecting the development of transit capacity of goods
with the approach of structural equations.
Conclusion

Nowadays, the transit of goods is one of the most profitable trades in the world, and naturally, the
countries that are in the path of transit corridors can benefit the most from this trade. In some
countries, transit is considered as a source to compensate for some of the investments and costs
incurred in the transport sector, and transit can be considered as one of the most important pillars
and commercial infrastructure for the development of exports to target markets.
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فصلنامه مطالعات مدیریتی دریا محور

ارائه مدلی برای شناسایی عوامل موثر بر توسعه ظرفیت ترانزیت کاال با رویکرد معادالت
ساختاری (مورد مطالعه :بندر امیرآباد)
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چکیده
هدف  :هدف از پژوهش حاضر ارائه مدلی برای شناسایی عوامل موثر بر توسعه ظرفیت ترانزیت کاال با رویکرد معادالت ساختاری (مورد
مطالعه :بندر امیرآباد) میباشد.
روش  :جامعه آماری این تحقیق ،اساتید و خبرگان امور بندری در بنادر بودند .ابزار جمع آوری دادهها در مرحله کیفی مصاحبههای عمیق نیمه
ساختار یافته با خبرگان سازمان بنادر و دریانوردی بود و در مرحله کمی پرسشنامه محقق ساخته در مرحله کیفی بود .تجزیه و تحلیل دادهها
در بخش کیفی جهت دستیابی به مدل مفهومی تحقیق ،از کدگذاری های سه گانه روش گرندد) کدگذاری باز ،کدگذاری محوری و کدگذاری
انتخابی) و در مرحله کمی آزمون مدل ساختاری با استفاده از نرم افزارهای  LISRELو  Smart Plsمیباشد
یافته ها  :نتایج تحقیق برازش مدل مفهومی را تأیید نمود و یک مدل جامع برای شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر توسعه ظرفیت ترانزیت
کاال با رویکرد معادالت ساختاری ارائه گردید.
نتیجه گیری  :امروزه ترانزیت کاال یکی از پرسودترین تجارتهای دنیا به شمار میرود و طبیعتأ کشورهایی که در مسیر کریدورهای ترانزیتی
قرار میگیرند ،میتوانند بیشترین بهره را از این تجارت ببرند .در برخی کشورها ترانزیت به عنوان منبعی جهت جبران بخشی از سرمایه گذاریها
و هزینههای انجام شده در بخش حمل و نقل مطرح میباشد و ترانزیت را میتوان به عنوان یکی از مهمترین ارکان و زیرساختهای تجاری
برای توسعه صادرات به بازارهای هدف به حساب آورد.
واژگان کلیدی :ارائه مدل ،شناسایی و رتبه بندی ،ترانزیت کاال ،معادالت ساختاری

.1دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی ،گروه آموزشی مدیریت ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد ساری ،ساری ،ایران.
 .2استادیار مدیریت بازرگانی ،عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد ساری ،ساری ،ایران .نویسنده مسئول،
()majid.fattahi59@gmail.com
 .3استادیار مدیریت دولتی ،عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد ساری ،ساری ،ایران.
تاریخ دریافت مقاله1399/11/23:؛ تاریخ پذیرش مقاله1400/01/17:
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مقدمه

حمل و نقل واسطططه فعالیتهای اقتصططادی اسططت که گسططترش آن میتواند به تقسططیک کار ،تولید ،سططرمایه گذاری،
اشططتلال،افزایش درآمد و رفاه بیشططتر جوامع منجر میشططود (اقبالی،نریمی )1392،و ترانزیت را میتوان به عنوان یکی از
مهکترین ارکان و زیرسطاختهای تجاری برای توسطعه به حسطاب آورد .ایران با وجود  20هزار کیلومتر راه ترانزیتی ،توانایی
 15تا  20میلیون تن ترانزیت کاال در سطططال را دارا میباشطططد اما از این ظرفیت تاکنون فق  50درصطططد یعنی بالر بر 10
میلیون تن آن مورد اسطتفاده قرار گرفته اسطت .ایران در عرصطه ترانزیت کاال دارای سطابقهای چند هزار سطاله میباشطد و به
واسططه موقعیت جلرافیایی مناسط خود از دیرباز به عنوان پل ارتباطی ترانزیت کاال از آسطیا به اروپا مطرح بوده اسطت اما
ظهور کریدورها و رقبای زمینی و دریایی در ترانزیت کاال بین آس طیا و اروپا بازار صططنعت ترانزیت ایران را با مخاطره روبرو
کرده اسططت(محسططنی،میرزایی)1397،ز طرفی کشططوری که امکان ترانزیت برای محمولههای دیگر کشططورها را فراهک
میسطازد ،هک خود اسطتفاده میبرد و هک محموله را از مسطیر مناسط تری به مقصطد رسطانده و دیگران را نیز منتفع میسطازد.
بدون شطک وجود شطرایطی از قبیل ثبات سطیاسطی ،اجتماعی و امنیتی در کنار وجود امکانات و تجهیزات زیربنایی حمل و
نقل و ترانزیت ،نظیر بنادر و اسططکلههای مجهز ،شططبکه راههای ریلی و جادهای مناسطط  ،تدوین و اجرای قواعد حقوقی و
مقررات تسطططهیطل کننطده تجطارت ،ترانزیطت و اعمطال مدیریطت کارآمد منجر به ارائه ترانزیتی سطططریع ،کک هزینه و مطمئن از
قلمرو کشطططورها شطططده و موج ایجاد آثار مثبتی در زمینه توسطططعه رواب بازرگانی و سط طیاسط طی بین کشطططورها خواهد
گردید(التجائی،ارباب افضطلی،کیمیایی.)1389،ترانزیت خارجی یک رویه چندبخشطی میباشطد که عوامل و نهادههای متفاوتی
همچون بندر ،گمرک و عوامل پسططکرانهای بر آن تاثیرگذار میباشططند .عملکرد هر یک از بخشهای این زنجیره حمل و
نقل در صطنعت ترانزیت در صطورت برنامهریزی مناسط  ،میتواند درآمدهای ارزی قابل توجهی برای کشطور به ارملان آورد
(رزمجویی،سططعیدی .)1394،عبور کاالهای ترانزیتی از داخل یک کشططور نه تنها از لحاا اقتصططادی درآمدزایی را به دنبال
خواهد داشطت ،بلکه نشطان دهنده اعتبار سطیاسطی کشطور در جامعه بینالملل اسطت و از لحاا امنیتی و ارتبا با سطایر کشطورها
در زمینههای مختلف اهمیت فراوانی برای کشططورهای دخیل در ترانزیت دارد(پاول هانسططن .)2008،1چنانچه کشططوری در
مسطیر رسطیدن کاال به دسطت مصطرف کننده قرار گیرد و به هر میزان که کاال از این مسطیر ترانزیت شطود به همان نسطبت از
هزینه مسطیر کاال ،عاید کشطور میشطود(رودریج،2نوتبوم )2017،3در این راسطتا بولیس و همکاران )2012( 4در مطالعهای
تحت عنوان کمک به تولید ناخالص داخلی لتونی در حمل و نقل بین المللی به بررسی خدمات ناشی از ترانزیت کاال برای
کشططور لیتوانی پرداختند .نتایج این مطالعه حاکی از آن اسططت که ترانزیت ریلی ،دریایی ،زمینی ،خطو لوله تقریبا بالر بر

4.Bulis

1.Poul Hansen
2.Rodrigue
3.Notteboom
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 6/6درصطد تولید ناخالص ملی برای سطال  2010را به خود اختصطا

داده اسطت(آلکسطس،1روبرتس .)2012،2بنادر خطو

اتصطالی هسطتند که حمل و نقل میان خشطکی و دریا را ممکن میسطازند و به عنوان مبنایی برای لجسطتیک ،تولید ،انتقال
اطالعات و تجارت بینالملل خدمات ارائه میکنند و میتوانند نقش تخته شطیرجه را برای توسطعه اقتصطادی یک کشطور ایفا
نمایند(تیلور )2015،بر این اسطا

نگارندگان در این مقاله به دنبال پاسطخگویی به این سطوال هسطتند که مدل شطناسطایی عوامل

موثر بر توسعه ظرفیت ترانزیت کاال با رویکرد معادالت ساختاری (مورد مطالعه :بندر امیرآباد) چگونه است؟
پیشینه پژوهش :

فتاحی و کاوه( .)1399در مقاله ای با عنوان ارائه الگو توسعه ترانزیت با رویکرد اقیانو

آبی در بندر امیرآباد با استفاده

از تکنیک  SWOTدر میان پنجاه نفر از متخصصین و فعالین بندری و دریایی اقدام نموده که نتایج حاصل از این پژوهش
نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که استراتژی بندر امیرآباد در حالت تهاجمی قرار دارد.
رضطایی ارجرودی و همکاران ( )1395در پژوهشطی تحت عنوان ارائه الگوی اثر ترانزیت بر بخش حمل و نقل جادهای
با اسطتفاده از مدل خودرگرسطیون برداری ( ،)VARنقش درآمدهای ترانزیتی جادههای بر رشطد اقتصطادی بخش حمل ونقل
جادهای مورد بررسططی قرار دادند .برای تخمین مدل از الگوهای خود رگرسططیون برداری اسططتفاده شططده اسططت .ابتدا مرتبه
جمعی بودن متلیرهای الگو و سطسس تعداد وقفههای بهینه ،مشطخص میشطوند .در گام بعدی ،تعداد بردارهای هک انباشطتگی
الگو تعیین شططده و در نهایت ،مدل موردنظر ،مورد برآورد تجربی قرار میگیرد .همچنین جهت بررسططی چگونگی تلییرات
متلیر درآمطدهطای ترانزیتی کطاالی نفتی و يیرنفتی در بخش حمطل ونقطل جطادهای بر رشطططد اقتصطططادی بخش حمطل ونقطل
جادهای کشطور ،روش تجزیه خطای پیشبینی مورد بررسطی قرارگرفته اسطت .نتایج حاصطل از تخمین نشطان میدهد که در
ازای یک درصططد افزایش درآمدهای ترانزیتی ،رشططد اقتصططادی بخش حمل ونقل جادهای کشططور به میزان  0/27درصططد
افزایش خواهد یافت.
نظری و همکاران ( )1398به پژوهشططی با عنوان به ایفای نقش ترانزیت کاال و آسططی شططناسططی وضططعیت موجود
ترانزیت چندوجهی و تعیین راهبردهای موفقیت آن در ایران پرداختند .در این پژوهش با اسططتفاده از روش گراندد تئوری و
مصططاحبه عمیق ،و از طریق کد گذاری باز ،محوری و عمیق به شططناسططایی عوامل موثر بر موفقیت ترانزیت چندوجهی در
ایران پرداخته شطده اسطت و مشطخص گردیده اسطت که نظام ترانزیت ایران براسطا

الگوی فوچ در چه وضطعیتی اسطت و

چگونه میتوان وضططعیت موجود را بهبود بخشططید .جامعه آماری را صططاح نظران و خبرگان حمل و نقل و ترانزیت کاال،
تجار و بازرگانان ،تشططکیل میدهند و تجزیه و تحلیل اطالعات با نرم افزار ، Maxqdaانجام شططده اسططت .با انجام این

2.Roberts

1.Aleksis
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پژوهش ،علل و عوامل عدم توسعه ترانزیت کشور در حوزههای مختلف شناسایی و در شش دسته و  32عامل اصلی دسته
بندی شدهاند و راهکارهای بهبود آنها پیشنهاد گردیدهاند.
دوسطت خواه و قلیزاده ( )1394در مطالعهای به بررسطی عوامل موثر بر ترانزیت جادهای کاال از کشطور پرداختند .در این
مطالعه به منظور شطناسطایی عوامل موثر بر ترانزیت کاال از کشطور با هدف شطناسطایی نقا قوت و ضطعف و برطرف نمودن
نقایص و جذب ناوگان ترانزیتی جادهای کشطورهای دیگر به اسطتفاده از مسطیر ایران در حمل کاالهای خود ،اقدام به انجام
تحقیق توصیفی کاربردی و با ابزار پرسشنامه و با روش  AHPاز متخصین و اهالی فن گردید .براسا

یافتههای تحقیق

عوامل نرمافزاری نظیر هماهنگی و تعامل دسططتگاههای مسططتقر در مرز و خدماترسططانی عوامل موثر در ترانزیت کاال و
برقراری تسطهیالت ترانزیتی در مرز ،در صطدر مشطکالت مربو به ترانزیت کاال بوده و عوامل سطختافزاری نظیر سطاخت
جاده و تاسیسات جانبی و همچنین وضعیت اقتصادی جهانی در مراحل بعدی قرار دارند.
احسانی فر ( )1394در پژوهشی تحت عنوان تأثیر اجرای استراتژی افزایش ترانزیت از طریق بندر چابهار بر توسعه
محلی به بررسی نقا قوت ،ضعف ،فرصتها و تهدیدهای بندر چابهار در امر ترانزیت کاال پرداخته و استراتژیهای مناسبی
جهت توسعه ترانزیت اتخاذ نمودند .و نتیجهگیری شد که بین میانگین رتبههای اشتلال زایی ،امنیت اجتماعی ،استفاده از
ظرفیتها و درآمدهای ترانزیتی کشور تفاوت معنادار مشاهده میشود و همچنین با توجه به رتبهها میتوان گفت اشتلال
زایی و استفاده از ظرفیتها دارای باالترین رتبه است و امنیت اجتماعی دارای کمترین رتبه است روش تحقیق پرسشنامهای
است که با استفاده از روش طیف لیکرت تنظیک شده است .جامعه آماری را تمامی صاح نظران و متصدیان ترانزیت کاال
در دانشگاهها ،سازمان حمل ونقل ،سازمان بنادر و دریانوردی ،شرکت کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران گمرک و سازمان
منطقه آزاد و فرمانداری و شرکتهای تابعه در سطح شهرستان چابهار و بعضی شعبههای استانی و مرکز تشکیل میدهند.
از نتایج این پژوهش ،افزایش سرمایه گذاری ،استفاده از موقعیت ژئوپلیتی کشور و بندر چابهار ،پرورش منابع انسانی
متخصص و عضویت در تشکلهای بین منطقهای و توجه به بخش خصوصی و اصل  44قانون اساسی است (احسانی
فر)1394،
جهطانگیری( )1392در مططالعطهای به بررسطططی کریطدورهای بین المللی حمطل و نقطل در ایران و تعیین انگیزههای انتخطاب
مسطیرهای حمل و نقل ترانزیت کاال میپردازد .براسطا

نتایج این پژوهش ،کریدورهای موجود در مسطیر شطرچ به يرب از

باالترین سططح امکانات نسطبت به دیگر کریدورهای موجود در ایران برخوردار میباشطند و کریدور فرعی شطمال به جنوب
دارای کمترین امکانات در میان سایر کریدورها میباشد.
عزتی و شططکری ( )1391تحقیقی با عنوان بررس طی جایگاه چابهار در ترانزیت شططمال  -جنوب و نقش آن در توسططعه
شطهرهای همجوار انجام دادند .نتایج حاکی از آن بود که قرار گرفتن بندر چابهار در مسطیر کریدورهای ترانزیتی شطمال -
جنوب و در نتیجه برقراری ارتبا ترانزیتی کشطورهای روسطیه ،اروپای شطرقی ،مرکزی ،شطمالی ،آسطیای مرکزی و قفقاز از
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به عنوان یک مزیت برجسطته برای

یک سطو و آسطیای جنوبی شطرقی ،خاور دور و اقیانوسطیه و کشطورهای حاشطیه خلیج فار

ایران قلمداد میشطود .همچنین به دلیلکوتاهی مسطیر در کریدور شطمال  -جنوب و تجهیز امکانات و زیرسطاختها و فراهک
آوردن امکانات و تسهیالت گسترده در بخشهای مختلف حمل و نقل  ،مسیر ایران از جذابیتهای فراوانی برای ترانزیت
کاال برخوردار باشد.
نور ()2020در مطالعه خود با هدف برنامه ریزی و توسطعه ترانزیت ،تجزیه و تحلیل ایسطتگاههای ریلی بر مبنای اهداف
 TOD1و بر اسطا

تلییرکاربری اراضطی ،رتبه بندی نوع  TODاز ایسطتگاههای راه آهن با اسطتفاده از رویکرد سطیسطتک

اطالعات جلرافیایی ( )GIS2پرداخت که معیارها و فاکتورهای این پژوهش شطططامل پتانسطططیلهای ترانزیت ،منطقه تحت
پوشش و در دستر

بودن اراضی می باشد.

باسططو و همکاران ( )2020در مطالعه خود با هدف ایجاد یک اسططتراتژی بالقوه با رویکرد اقیانو

آبی و روش تحلیل

سطلسطله مراتبی ( )AHPاز کارخانههای کشطتی سطازی در بخش شطرقی اندونزی برای رقابت در شطرای فعلی بازار پرداختند.
صطنایع کشطتی سطازی برای بهبود رقابت پذیری باید متمرکز بر اصطالح و به روزرسطانی چندین عامل محی داخلی مانند
هماهنگی و پاسطخگویی ،شطبکه تجاری ،نیروی انسطانی با مهارت باال و توانایی سطاخت انواع کشطتیهای پیچیده باشطند.
عالوه بر این ،کارخانههای کشططتی سططازی باید به عوامل بیرونی محیطی ،به ویژه در پنج عاملی که تأثیر زیادی در بهبود
رقابت دارند ،یعنی شطرکای شطرکت حمل و نقل ،شطبکهها و مشطارکت با تأمینکنندگان ،سطیاسطتهای دولت ،توسطعه منابع
انسانی و تشکیل خوشهای کارخانههای کشتیسازی ،توجه نمایند.
بولیس ،اورلوز و لسکاپار

()2012در مطالعهای به بررسی خدمات ناشی از ترانزیت کاال برای کشور لیتوانی پرداختند.

نتایج این مطالعه حاکی از آن است که ترانزیت ریلی ،دریایی ،زمینی و خطو لوله ،تقریبا بالر بر  6/6درصد تولید ناخالص
ملی برای سال  2010را بخود اختصا

داده است.

ابولی و مازوال )2009( 3در مقالهای تحت عنوان شطاخص جدید رضطایت مشطتری برای ارزیابی کیفیت خدمات ترانزیتی،
فهرسطتی را براسطا

دیدگاه مشطتری برای ارزیابی کیفیت خدمات ترانزیتی ارائه داده اسطت .این شطاخص با نام شطاخص

رضطایت مشطتری که از شطاخص رضطایت مشطتری سطنتی الهام گرفته شطده اسطت  ،اما ناهمگونی را در مورد قضطاوتهای کاربر
در مورد جنبههای مختلف خدمات و علل ایجاد رضطایت یا نارضطایتی مشطتری را در نظر میگیرد .این شطاخص امکان کنترل
کیفیت خدمات را فراهک میآورد و راهکارهای بهبود کیفیت خدمات تعریف می شود.

3.Laura Eboli and Gabriella Mazzulla

1.Transit –Orinted Development
2.Geographic Information System
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آلن وودبرن و همکارانش )2008( 1به عوامل موثر بر روی اثر جهانی شطدن بر حمل و نقل جادهای و ریلی در راسطتای
بررسطی شطرای کنونی و پیش بینی اقدامات الزم در جهت توسطعه ترانزیت کشطور مکزیک پرداختند و این عوامل شطامل
زیرساختها،سیاستها ،قوانین ،تکنولوژی و تخلفات حمل و نقل جادهای میباشد.
جورجیا تبلیسط طی )2004( 2در تحقیقی تحت عنوان ارزیابی ترانزیت و حمل و نقل ترکیبی در ارمنسطططتان چهار عامل
کلی قوانین ،زیرسطططاختهطا ،عوامطل مطالی و ظرفیطت سطططازی را بطه عنوان عوامطل برطرف کننطده تنگنطاهطای موجود ترانزیطت در
کشور ارمنستان شناسایی کردهاند.
در حال حاضططر با عنایت به وجود کریدورها و مسطیرهای مختلف حمل و نقلی در منطقه و تمایل شططدید کشططورها به
اسطتفاده از موقعیت ترانزیتی خود جهت جذب ناوگان ترانزیتی و هدایت مسطیرهای ترانزیتی به سطمت کشطورهای مربوطه ،
متاسطفانه شطاهد مشطکالتی در ارایه خدمات ترانزیتی میباشطیک .این مشطکالت سطب گردیده که رشطد ترانزیت مطابق انتظار
نبوده و همگام با سطایر کشطورها نباشطد .این پژوهش به منظور شطناسطایی عوامل تاثیرگذار بر ترانزیت با هدف جذب این بازار
به سوی ایران و استفاده از منافع حاصل از ترانزیت کاال بر کشور صورت گرفته است .این اتفاچ در حالی است که موقعیت
اسطتراتژیکی دیگر کشطورها قابل مقایسطه با مزیتهای سطرزمینی ایران نیسطت .از طرفی مشطکالت نرم افزاری ناشطی از عدم
روان سطازی قوانین و رویههای مرتب با ترانزیت ،مشطکالت سطخت افزاری و مهیا نبودن زیرسطاختهای مناسط در کشطور،
فرصططتی طالیی برای رقیبان ما ایجاد کرده اسططت تا در این خال صططاحبان کاال را برای عبور از مسططیرهای ترانزیتی تازه
تعریف شطده متقاعد کنند .در این راسطتا با بهرهگیری مناسط از این ظرفیتها به راحتی میتوان درآمد حاصطل از ترانزیت را
جایگزین نفت کرد .در بررسطی تحقیقات انجام شطده در کشطور نشطان میدهد که خالء یک مدل جامع در حوزه توسطعه
ظرفیت ترانزیت کامالً نمایان میباشطد.از اینرو هدف از پژوهش حاضطر ارائه مدل و شطناسطایی و رتبه بندی عوامل موثر بر
توسعه ظرفیت ترانزیت کاال با رویکرد معادالت ساختاری در بندر امیر آباد میباشد.
روش شناسی پژوهش:
روش جمعآوری اطالعات بر اسا

آمیخته اکتشافی بود که در آن ابتدا دادههای کیفی و سسس دادههای کمی گردآوری

و تحلیل میشود در بخش کمی این پژوهش ،برای تجزیه و تحلیل دادهها و آزمون فرضیههای پژوهش از روش مدل
سازی معادالت ساختاری و نرمافزارهای لیزرل ،اسمارت پی.ال  .ا

استفاده شده است .بنابراین هدف اول بخش کیفی

این پژوهش شناسایی عوامل موثر بر توسعه ظرفیت ترانزیت کاال بود .روش نمونهگیری در آن ،گلوله برفی و ابزار گردآوری
دادهها مصاحبه نیمه ساختار یافته است که با گروه یازده نفرهای از خبرگان با تخصص بنادر و دریانوردی در خرداد 1399
است که از مصاحبه هفتک به بعد تکرار در اطالعات دریافتی مشاهده شده است؛ اما برای اطمینان تا مصاحبه یازدهک ادامه

2.Tbilisi Georgia

1.Woodburn, Allan and al
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یافت روش تحلیل دادهها با استفاده از تحلیل محتوا طی سه مرحله (کدگذاری باز ،کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی)
میباشد .برای حصول اطمینان از روایی پژوهش ،دادهها ابتدا در مرحله کدگذاری محوری و همچنین تحلیل و تفسیر دادهها
با مشارکت مشارکت کنندگان آماده گردید سسس توس پنج نفر از اساتید مدیریت مورد تایید قرار گرفت .در فرایند اجرای
متدولوژی گراندد تئوری ،مرحله کدگذاری باز به شناسایی و استخراج مفاهیک اولیه از مصاحبهها اختصا

داشت .بر این

اسا  ،بعد از انجام هر مصاحبه ،با بررسی چند باره آن ،مفاهیک موجود در متن مصاحبه استخراج گردید .در مجموع 11
مصاحبه صورت گرفته 93 ،مفهوم اولیه استخراج گردید که در قال  32خوشه ،دسته بندی شدند.
جدول  .1مفاهیم نهایی شده بعد از تجزیه و تحلیل مصاحبهها و حذف موارد تکراری در مرحله کدگذاری باز
کد
B30
B31
B6
B7

خوشه
مطالعه بازارهای منطقه
مشارکت در زنجیره تأمین کاالی جهانی
توسعه حمل کانتینری
کاهش هزینه حمل و بارگیری(لجستیک)

B8
B10
B11
B12
B14
B15
B18
B22
B26
B29
B20
B27
B33
B23
B3
:B1
B35
B37
B2
B4
B13

شناسایی و رصد بازارهای بالقوه (بازار جدید ،تنوع بازار ،تحقیقات بازار)
استفاده از ظرفیت شرکتهای معتبر حملونقل چندوجهی
مشوچهای مالیاتی هوشمندانه
دیسلماسی حکیمانه
هکافزایی و هکتکاملی سیاستهای کالن
آینده پژوهی و آینده نگاری بازارها
استفاده از فناوری پیشرفته در بنادر
مشتری محوری و شفاف سازی
استفاده از بستهبندی مناس
تسهیل انتقال پول
ایجاد ارزش افزوده روی کاال
استفاده از فناوری فضاپایه
مشارکت بخش خصوصی
شناسایی مسیرهای بهینه
کاهش بروکراسی
ایجاد جو اعتماد
تقویت ترانزیت داخلی و خارجی
(حل) بررسی موانع ترانزیت کاال
تسهیل قوانین (کشور)
همسانسازی تعرفهها
رعایت استانداردهای بین المللی

13

فصلنامه مطالعات مدیریتی دریا محور،1400،دوره ،2شماره 1
کد
B5

خوشه
ایجاد هماهنگی وهکافزایی میان سازمانها

B9
B19
B12
B21
B28
B35

ایجاد زیرساختهای الزم
تقویت و توسعه فرهنگ ترانزیت
مشکل تحریکها
ایجاد فضای جذاب برای ذینفعان
درآمدزایی برای کشور و استان
تقویت ترانزیت داخلی و خارجی

در گام دوم مرحله کدگذاری محوری میبایست از طریق دسته بندی خوشههای مفهومی شکل گرفته در مرحله قبل،
مقولههایی کلیتر ایجاد میشد .جهت انجام این کار ،سعی شد تا با مرور دقیق خوشهها و مفاهیک مشمول در آنها،
خوشههای هک سنخ در زیرمجموعه یک مقوله کلی تر تجمیع شوند .پس از انجام این فرایند 32 ،خوشه حاصله در مرحله
قبل ،در قال  19مقوله دسته بندی شدند .سسس برای این مقوالت نام گذاری مناسبی صورت پذیرفت .ماحصل این
مرحله ،در جدول شماره  2قابل مشاهده میباشد.
جدول  .2دسته بندی خوشه ها در قالب مقوالت و نام گذاری مقوالت
مقوله) کد گذاری محوری(
مطالعه بازارهای منطقه
مشارکت در زنجیره تأمین کاالی جهانی
توسعه حمل کانتینری
کاهش هزینه حمل و بارگیری(لجستیک)
شناسایی و رصد بازارهای بالقوه (بازار جدید ،تنوع بازار،
تحقیقات بازار)
استفاده از ظرفیت شرکتهای معتبر حملونقل چندوجهی
مشوچهای مالیاتی هوشمندانه
دیسلماسی حکیمانه
هکافزایی و هکتکاملی سیاستهای کالن
آینده پژوهی و آینده نگاری بازارها
استفاده از فناوری پیشرفته در بنادر
مشتری محوری و شفاف سازی
استفاده از بستهبندی مناس
تسهیل انتقال پول
ایجاد ارزش افزوده روی کاال
استفاده از فناوری فضاپایه
مشارکت بخش خصوصی
شناسایی مسیرهای بهینه

مفهوم) کد گذاری باز(
 : A8برآورد میزان بار در آسیای میانه
 : A7مشارکت فعال در زنجیره لجستیک منطقهای
 : A6کانتینری کردن برای امنیت کاال
 : A8تسریع زمان تخلیه و بارگیری
 : A6نیازسنجی بازار
 : A10اختصا فضای مناس به شرکتهای حمل و نقل
 : A7ایجاد مشوچهایی برای صاحبان کاال جهت استفاده از بندر امیرآباد
 : A10عضویت در کنوانسیونهای بین المللی
 : A7تدوین خ مشیهای کارامد
 : A7پیداکردن مسیرهای جدید برای ترانزیت کاال
 : A7الگوبرداری هدفمند و هوشمندانه از دیگر بنادر
 : A6مشخص نمودن زمان و مسیر ترانزیت کاال
 : A11نوع بسته بندی کاالها
 : A6بررسی شیوههای انتقال پول
 : A5ایجاد ارزش افزوده توس شرکتها و صنایع داخلی
 : A9شناسایی مسیرهای بهینه ترانزیت کاال
 : A10بررسی امکان خصوصیسازی بندر یا بخشهای مختلف آن
 : A12مسیر مطمئنتر

ارائه مدلی برای شناسایی عوامل موثر بر توسعه ظرفیت ترانزیت کاال.....
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مفهوم) کد گذاری باز(
 : A11بازگذاری دست سازمانها در چارچوب قوانین و مقررات

مقوله) کد گذاری محوری(
کاهش بروکراسی

گام سوم مرحله کد گذاری انتخابی بود که آخرین مرحله از کد گذارهای سه گانه روش تئوری داده بنیاد میباشد،
در این مرحله می بایست مقولههای شناسایی شده در مرحله قبل ،بر روی مدل پارادایمی جاگذاری میشدند که در ادامه،
هر یک از ابعاد مدل پارادایمی مورد بحث قرارگرفت.

شکل  .1مدل مفهومی تحقیق
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یافتههای پژوهش

اطالعات توصیفی در بخش کمی از نظر جنسیت و سن و میزان تحصیالت به شرح جدول شماره  3میباشد و آماره
توصیفی متلیرهای پژوهش به شرح جدول شماره  4می باشد.
جدول .3ویژگیهای جمعیت شناختی پاسخ دهندگان
مرد

فراوانی
8

درصد
73

متغیر
زن

3

27

40-31
50-41
60-51
کارشناسی
کارشناسی ارشد
دکتری

3
4
4
2
7
2

28
36
36
18
64
18

جنسیت

سن

میزان تحصیالت

جدول  .4آمار توصیفی متغیرهای پژوهش
میانگین
3/846
3/900

انحرافاستاندارد
0/383
0/350

واریانس
0/147
0/123

متغیر
مطالعه بازارهای منطقه

ایجاد هماهنگی و هک افزایی میان سازمانها

3/141
3/896

0/541
0/667

0/293
0/445

همسان سازی تعرفهها

3/800

0/572

0/470

کاهش هزینه حمل و بارگیری (لجستیک)

3/750

0/651

0/560

شناسایی و رصد بازارهای بالقوه

3/502

0/320

0/127

استقاده از ظرفیت شرکتهای چندوجهی

3/854

0/325

0/112

توسعه ظرفیت ترانزیت کاال

3/121

0/541

0/243

درآمدزایی برای کشور و استان

3/874

0/407

0/475

تقویت ترانزیت داخلی و خارجی

3/852

0/457

0/325

(حل) بررسی موانع ترانزیت کاال

3/850

0/741

0/472

مشارکت در زنجیره تامین ترانزیت جهانی
تقویت و توسعه فرهنگ ترانزیت

ارائه مدلی برای شناسایی عوامل موثر بر توسعه ظرفیت ترانزیت کاال.....
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قبل از استفاده از آزمونهای پارامتریک در تجزیه و تحلیل دادهها ،ابتدا از طریق آزمون کلموگروف-اسمیرنوف نرمال
امکان بهرهمندی از آزمونهای پارامتریک و بطور خا

بودن توزیع دادهها مشخص شد بر این اسا

آزمون تحلیل عاملی

برای تحلیل دادههای این پژوهش مهیا است.
جدول  .5توزیع نرمال متغیرها
متغیر

کولموگروف اسمیرنوف

معنی داری

وضعیت

مطالعه بازارهای منطقه

0/695

0/485

نرمال

مشارکت در زنجیره تامین ترانزیت جهانی

0/604

0/350

نرمال

تقویت و توسعه فرهنگ ترانزیت

0/788

0/564

نرمال

ایجاد هماهنگی و هک افزایی میان سازمانها

0/501

0/963

نرمال

همسان سازی تعرفهها

0/857

0/740

نرمال

کاهش هزینه حمل و بارگیری (لجستیک)

0/605

0/560

نرمال

شناسایی و رصد بازارهای بالقوه

0/504

0/358

نرمال

استقاده از ظرفیت شرکت های چندوجهی

0/721

0/212

نرمال

توسعه ظرفیت ترانزیت کاال

0/670

0/590

نرمال

درآمدزایی برای کشور و استان

0/740

0/340

نرمال

تقویت ترانزیت داخلی و خارجی

0/821

0/459

نرمال

(حل) بررسی موانع ترانزیت کاال

0/312

0/214

نرمال

با توجه به اینکه تمام سططوح معنیداری بیش از  0/05اسطت فر

صطفر مبنی بر نرمال نبودن توزیع پذیرفته نمیشطود.

لذا شطرای نرمال بودن متلیرهای مورد مطالعه جهت برآورد پارامترهای مجهول قابل اتکا اسطت .قبل از آزمون فرضطیهها ،
پایایی پرسطشطنامه توسط آزمون آلفای کرونباخ سطنجیده شطد و نتایج آزمون نشطان داد که پرسطشطنامههای مورد اسطتفاده از
پایایی و دقت الزم برخوردارند  .همچنین به منظور سططنجش روایی از آزمون تحلیل عاملی تاییدی بهره گرفته شططد.
بدین منظور از شطاخص  KMOو آزمون بارتلت اسطتفاده شطد .بر اسطا

این دو آزمون ،دادهها زمانی برای تحلیل عاملی

مناسط هسطتند که شطاخص  KMOبیشطتر از  0/6و نزدیک به یک ،و  sigآزمون بارتلت کمتر از  0/05باشطد .خروجی
این آزمونها در جدول  6ارائه گردیده است.
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جدول  .6آزمون  KMOو بارتلت
شاخص آماری

مقدار

شاخص KMO

0/757
آماره

629/609

درجه آزادی

10

سطح معناداری()sig

0/000

آزمون کرویت بارتلت

با توجه به عدد ( KMOبزرگتر از  )0/7و عدد معناداری آزمون بارتلت( )sig<0.05میتوان گفت که دادهها برای
اجرای تحلیل عاملی مناس است و از شرای مورد نیاز برخوردار است.
جدول  .7راهنمای شناسایی عالئم اختصاری متغیرهای مدل
متغیر

عالئم

گویههای مربوطه در

اختصاری

پرسشنامه
 1تا 4
 5تا 8

مطالعه بازارهای منطقه

Tcd1

مشارکت در زنجیره تامین ترانزیت جهانی

Tcd2

تقویت و توسعه فرهنگ ترانزیت

Tcd3

ایجاد هماهنگی و هک افزایی میان سازمانها

Tcd4

 9تا 12
 13تا 16

همسان سازی تعرفهها

Tcd5

 17تا 20

کاهش هزینه حمل و بارگیری (لجستیک)

Tcd6

 21تا 24

شناسایی و رصد بازارهای بالقوه

Tcd7

 25تا 28

استقاده از ظرفیت شرکت های چندوجهی

Tcd8

 29تا 32

توسعه ظرفیت ترانزیت کاال

Tcd9

 33تا 37

درآمدزایی برای کشور و استان

Tcd10

 38تا 41

تقویت ترانزیت داخلی و خارجی

Tcd11

 42تا 45

(حل) بررسی موانع ترانزیت کاال

Tcd12

 46تا 47

18

ارائه مدلی برای شناسایی عوامل موثر بر توسعه ظرفیت ترانزیت کاال.....

شکل  .2مدل اندازهگیری ابعاد متغیرهای مستقل با استفاده از تحلیل عاملی در حالت استاندارد

شکل .3مدل اندازهگیری ابعاد متغیرهای مستقل با استفاده از تحلیل عاملی در حالت معنیداری
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جدول .8ضرائب آلفای کرونباخ  CRو  AVAمتغیرهای مدل
متغیر

ضریب آلفای کرونباخ و

ضریب CRو

وضعیت پایایی
تایید
0/87

ضریب  AVAروایی

وضعیت پایایی
تایید
0/835

0/513

تایید

مشارکت در زنجیره تامین ترانزیت جهانی

0/815

تایید

0/816

تایید

0/475

تایید

تقویت و توسعه فرهنگ ترانزیت

0/77

تایید

0/928

تایید

0/592

تایید

ایجاد هماهنگی و هک افزایی میان سازمانها

0/765

تایید

0/881

تایید

0/412

تایید

همسان سازی تعرفهها

0/751

تایید

0/800

تایید

0/482

تایید

کاهش هزینه حمل و بارگیری (لجستیک)

0/769

تایید

0/917

تایید

0/521

تایید

شناسایی و رصد بازارهای بالقوه

0/745

تایید

0/785

تایید

0/574

تایید

استقاده از ظرفیت شرکت های چندوجهی

0/728

تایید

0/885

تایید

0/545

تایید

توسعه ظرفیت ترانزیت کاال

0/815

تایید

0/857

تایید

0/519

تایید

درآمدزایی برای کشور و استان

0/790

تایید

0/796

تایید

0/536

تایید

تقویت ترانزیت داخلی و خارجی

0/820

تایید

0/721

تایید

0/578

تایید

(حل) بررسی موانع ترانزیت کاال

0/749

تایید

0/793

تایید

0/569

تایید

مطالعه بازارهای منطقه

نتایج جدول  8حاکی از این است که ضری همبستگی سؤاالت با نمره کل پرسشنامه باالتر از  0/3و پایائی هر سوال
بیشتر از  0/20گزارش شد ،که نشان میدهد سؤاالت در سنجش متلیرها از دقت کافی برخوردارند .عالوه بر این پایایی به
روش آلفای کرونباخ باالتر از  0/60و پایایی مرک نیز بیشتر از  0/70گزارش شد که نشان میدهد عاملها نیز در تعیین
سازه از دقت الزم برخوردارند .همچنین نتایج جدول 8نشان میدهد که برای هر بخش) CR > (AVAو > AVA
 0.5در نتیجه مؤلفهها از روایی همگرا برخوردارند .عالوه بر این ،یافته ها نشان میدهد که هر یک از عوامل ،هدف
پرسشنامه را برآورد میکند) روایی همگرا(و همچنین نتایج حاکی از این است که خرده مقیا

ها چنان همبستگی باالیی

ندارند که همه آنها تبدیل به یک سازه شوند و لذا مؤلفهها تکراری نیستند.
برازش مدل ساختاری

مطابق با الگوریتک تحلیل دادهها در روش  PLSبعد از بررسی برازش مدلهای اندازهگیری نوبت به برازش ساختاری
میرسد.

ارائه مدلی برای شناسایی عوامل موثر بر توسعه ظرفیت ترانزیت کاال.....
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معیار  GFIکه نشططان دهنده اندازه ای از مقدار نسططبی واریانس ها و کواریانس ها میباشططد که توسطط مدل تبیین
میشطود برای این مدل ها باالی  0/9اسطت .مقدار ریشطه دوم میانگین مجذور پسماندها یعنی تفاوت بین عناصطر ماتریس
مشططاهده شططده در گروه نمونه و عناصططر ماتریسهای برآورد یا پیشبینی شططده در این پژوهش نشططان از تبیین مناسطط
کوواریانس ها دارد .مقادیر شططاخصهای نرمشططده برازندگی ( ،)NFIشططاخص نرمنشططده برازندگی ( ،)NNFIشططاخص
برازندگی فزاینده ( )IFIو شططاخص برازندگی تطبیقی ( ،)CFIنیز حاکی از برازش بسططیار مناسطط مدل طراحی شططده در
مقایسطه با سطایر مدلهای ممکنه اسطت .شطاخص بسطیار توانمند ریشطه دوم برآورد واریانس خطای تقری  RMSEAنیز
برای مدل مسیر زیر  0/08است که مقداری قابل قبول است.
همچنین همانطور که مشططخصططههای برازندگی جدول  10نشططان میدهد دادههای این پژوهش با سططاختار عاملی و
زیربنای نظری تحقیق برازش مناسبی دارد و این بیانگر همسو بودن سواالت با سازههای نظری است.
جدول  .10شاخصهای نیکویی برازش مدل تائید عاملی
شاخص

مقدار کسب شده

مقدار قابل قبول

وضعیت

GFI

0/90

GFI>90%

قبول

AGFI

0/09

AGFI>90%

قبول

CFI

0/96

0.90<CFI<1

قبول

CMIN/df

1/38

مقدار کمتر از 3

قبول

RMSEA

0/085

RMSEA<0.08

قبول

آزمون فرضیهها

آزمون فرضیههای تحقیق در دو قسمت انجام گرفت.
الف)ساخت فرضیه :در گام اول بر مبنای شاخصهای شناسایی شده فرضیه سازی انجام شد.
ب) بررسی ضرائ معناداری (Zمقادیر  )t-valuesهریک از فرضیهها؛
ضرای معناداری مسیرهای مدل نشان میدهد که آیا فرضیههای تحقیق معنی دار است یا خیر؟ مالک اعتبار قابل
قبول برای اعداد باالتر از  1/96در سطح  0/05و باالتر از  2/56در سطح  0/01میباشد.
الف) فرضیه سازی :در این قسمت بر مبنای شاخصها و مولفههای شناسایی شده هشت فرضیه به شرح ذیل ارائه
گردید.
مطالعه بازارهای منطقه و شناسایی پتانسیل های بالقوه بر توسعه ظرفیت ترانزیت کاال تأثیر معنادار دارد.
مشارکت در زنجیره تامین ترانزیت جهانی بر توسعه ظرفیت ترانزیت کاال تأثیر معنادار دارد.
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تقویت و توسعه فرهنگ ترانزیت بر درآمدزایی برای کشور و استان تأثیر معنادار دارد.
ایجاد هماهنگی و هک افزایی میان سازمان ها بر تقویت ترانزیت داخلی و خارجی تأثیر معنادار دارد.
همسان سازی تعرفه ها بر (حل) بررسی موانع ترانزیت کاال تأثیر معنادار دارد.
کاهش هزینه حمل و بارگیری (لجستیک) بر درآمدزایی برای کشور و استان تأثیر معنادار دارد.
شناسایی و رصد بازارهای بالقوه بر تقویت ترانزیت داخلی و خارجی کاال تأثیر معنادار دارد.
استقاده از ظرفیت شرکت های چندوجهی بر (حل) بررسی موانع ترانزیت کاال تأثیر معنادار دارد.
ب) بررسی ضرائ معناداری (Zمقادیر  )t-valuesهریک از فرضیهها؛
در این پژوهش نتایج فرضیهها به شرح شکلهای  6و جدولهای  9است

شکل .6مدل برازش شده تحقیق همراه با ضرایب معناداری) - Z ( t-values

نتایج مدل نشان میدهد که بر اسا

نتایج مدل ساختاری همه فرضیههای پژوهش با توجه به مسیر مورد مطالعه

دارای مقدار  tمعنیدار میباشد .مقدار  tبرای هر پارامتر (طبق قاعده خطای یک درصد در رد فر

صفر برای مقادیر باالی

 1/96در هر پارامتر مدل) ،باالی  1/96محاسبه شده است .با توجه به معنیداری و مثبت بودن این ضری میتوان بیان

ارائه مدلی برای شناسایی عوامل موثر بر توسعه ظرفیت ترانزیت کاال.....
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نمود .فرضیههای پژوهش مورد تایید قرار گرفت .در جدول  9مسیر مورد مطالعه و نتایج آزمون فرضیههای مدل نشان داده
شده است.
جدول  .9معناداری فرضیههای پژوهش
مسیر مورد مطالعه در مدل

t-value

معناداری

نتیجه

مطالعه بازارهای منطقه و شناسایی پتانسیل های بالقوه  <---توسعه ظرفیت ترانزیت کاال

9/57

**0.000

پذیرش

مشارکت در زنجیره تامین ترانزیت جهانی  <---توسعه ظرفیت ترانزیت

9/78

**0.000

پذیرش

تقویت و توسعه فرهنگ ترانزیت  <---درآمدزایی برای کشور و استان

9/52

**0.000

پذیرش

ایجاد هماهنگی و هک افزایی میان سازمانها  <---تقویت ترانزیت داخلی و خارجی

14/23

**0.002

پذیرش

همسان سازی تعرفهها ( <---حل) بررسی موانع ترانزیت

10/64

**0.003

پذیرش

کاهش هزینه حمل و بارگیری (لجستیک)  <---درآمدزایی برای کشور و استان

9/22

**0.000

پذیرش

شناسایی و رصد بازارهای بالقوه <---تقویت ترانزیت داخلی و خارجی

11/78

**0.000

پذیرش

استقاده از ظرفیت شرکتهای چندوجهی ( <---حل) بررسی موانع ترانزیت کاال

15/19

**0.000

پذیرش

بحث و نتیجهگیری

ابتدا بعد ازانجام هر مصطاحبه ،با بررسطی چند باره آن ،مفاهیک موجود در متن مصطاحبه اسطتخراج گردید .در مجموع 11
مصططاحبه صططورت گرفته 93 ،مفهوم اولیه اسططتخراج گردید که در قال  32خوشططه ،دسططتهبندی شططدند .در مرحله بعد
کدگذاری محوری ،میبایسطت از طریق دسطته بندی خوشطه های مفهومی شطکل گرفته در مرحله قبل ،مقولههایی کلی تر
ایجاد میشطد .جهت انجام این کار ،سطعی شطد تا با مرور دقیق خوشطه ها و مفاهیک مشطمول در آنها ،خوشطه های هک سطنخ
در زیرمجموعه یک مقوله کلیتر تجمیع شطوند .پس از انجام این فرایند 32 ،خوشطه حاصطله در مرحله قبل ،در قال 19
مقوله دسته بندی شدند .سسس برای این مقوالت نام گذاری مناسبی صورت پذیرفت .و در مرحله سوم که آخرین مرحله
از کدگذاریهای سطه گانه روش تئوری داده بنیاد میباشطد ،می بایسطت مقولههای شطناسطایی شطده در مرحله قبل ،بر روی
مدل پارادایمی جاگذاری میشطدند .در ادامه ،هر یک از ابعاد مدل پارادایمی مورد بحث قرار گرفته و مقولههای مرتب در
قال مدل مفهومی معرفی شطدند :که مبنای مدل مفهومی تحقیق را شطکل دادند .نتیجه این کار مدل نهایی تحقیق را
شکل داد که در شکل  7قابل مشاهده میباشد.
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شکل  .7مدل نهایی تحقیق

یافتههای این تحقیق جهت مقایسه ،شناسایی و رتبهبندی عوامل موثر بر توسعه ظرفیت ترانزیت کاال نشان میدهد
که مهکترین عوامل در جهت سهولت در ترانزیت شامل عوامل سخت افزاری( تجهیزات ،امکانات و زیرساختها) تسهیالت
گسترده ،امنیت اجتماعی ،اشتلال زایی ،عوامل نرم افزاری  ،تعامل دستگاهها  ،خدمات موثر ،قوانین و مقررات و تکنولوژی
میباشد.
همچنین اولویت بندی عوامل تأثیرگذار بر توسعه ظرفیت ترانزیت نشان میدهد عوامل و متلیرهای مشارکت در
زنجیره تامین ترانزیت جهانی ،ایجاد هماهنگی و هک افزایی میان سازمانها ،درآمد زایی برای کشور و استان ،استفاده از
ظرفیت شرکتهای چند وجهی به ترتی اولویت قرار گرفتند .همچنین توسعه فرهنگ ترانزیت در اولویت آخر قرار گرفت
که نتایج این تحقیق مشابه تحقیق عزتی و شکری ( )1391که به شناسایی عواملی از قبیل تجهیزات  ،امکانات ،زیرساختها
و تسهیالت گسترده در حمل و نقل و افزایش جذابیت جهت ترانزیت کاال پرداختند.
از طرفی احسانی فر ( )1394ودوستخواه واجاری و قلیزاده ( )1394به بررسی نقا ضعف و قوت در امر ترانزیت
پرداخته و یافتههای تحقیق شامل عوامل نرم افزای ،تعامل دستگاهها ،خدمات موثر ،برقراری تسهیالت ترانزیتی و عوامل
سخت افزاری میباشد و همچنین نتایج تحقیق نشان داد بین اشتلالزایی و امنیت اجتماعی با ظرفیت ترانزیت رابطه
معنیداری وجود دارد که نتایج این تحقیقات مشابه پژوهش حاضر میباشد.
ضمنا ابولی و مازوال ( )2009در رضایتمندی مشتریان از کیفیت خدمات ترانزیتی شاخصهای رضایتمندی و نارضایتی
مشتریان را عنوان نموده که این عوامل مشابه تحقیق حاضر میباشد.
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از طرفی نظری و همکاران( )1398به بررسی و آسی شناسی وضعیت موجود ترانزیت چندوجهی و تعیین راهبردهای
موفقیت آن در ایران پرداختند و با گرندد تئوری و مصاحبههای عمیق وضعیت نظام ترانزیت ایران را ارزیابی نموده و عوامل
عدم توسعه ترانزیت را  32عامل عنوان نموده که برخی از این عوامل با پژوهش حاضر مشابه میباشد.
حسینی و عربلو( ) 1378به تجزیه و تحلیل وضع موجود در امر ترانزیت پرداخته و عواملی از قبیل کمبود و فرسودگی
ناوگان حمل و نقل ،موانع سختافزاری و عدم استانداردهای بین الملی در امر ترانزیت را عنوان نمودند که این عوامل با
موارد مصاحبه شدهها تطابق دارد.
از طرفی آلنوود برن و همکاران( ) 2008به اثر جهانی شدن در حمل و نقل جادهای و ریلی در جهت توسعه ترانزیت
پرداخته و عواملی از قبیل زیر ساخت ها ،قوانین و تکنولوژی را در جهت توسعه ترانزیت عنوان نمودند که این موضوع با
پژوهش حاضر همخوانی دارد.
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