
مقاله پژوهشی 

بررسی وضعیت صنعت بانکرینگ در ایران
یافت: 1400/1/23                    پذیرش: 1400/6/1 در

زهره دهدشتی شاهرخ، نویسنده مسئول1
وحید ناصحی فر2

وحید خاشعی3
طالب زارع4

چکیده
صنعت  جایگاه  و  وضعیت  بررسی  پژوهش  این  انجام  از  هدف 

و  فارس  خلیج  منطقه  در  ایران  یایی(  در بانکرینگ)سوخت رسانی 

نظر  از  و  بردی  کار هدف  لحاظ  از  تحقیق  این  است.  عمان  یای  در

می شود.  محسوب  اکتشافی  رویکرد  با  )کیفی-کمی(  ترکیبی  روش 

جامعه  قسمت  یک  می باشد،  بخش  دو  شامل  آن  آماری  جامعه 

دیگری  و  بانکرینگ  صنعت  خبرگان  شامل  کیفی  بخش  آماری 

کارکنان  و  مدیران  شامل  است  مطالعه  کمی  بخش  به  مربوط  که 

شرکت های فعال در صنعت بانکرینگ ایران است. خبرگان به روش 

کارشناسان شرکت های فعال در  گلوله برفی و مدیران و  نمونه گیری 

صنعت بانکرینگ نیز به روش نمونه گیری سرشماری کامل انتخـاب 

که روایی صوری آن  گردآوری داده ها پرسشنامه است  شـدند. ابـزار 

کمک روش های آماری به تأیید  از دید خبرگان و روایی سازه آن به 

کرونباخ بررسی شد. داده ها  رسید. پایایی پرسشنامه از طریق آلفـای 

و تحلیل شـدند  lisrel تجزیه  و   spss نرم افزارهـای از  بهره منـدی  با 

در   .)1398 سال  تحقیق  اطالعات  و  داده ها  گردآوری  زمانی  )دوره 

نهایت یافته های پژوهش روش تکنیک دلفی نشان داد شش متغیر 

عرضه  و  تأمین   ، بندر سخت افزاری  و  نرم افزاری  یرساخت های  ز

پایدار سوخت، بهای ارائه خدمات با قیمت رقابتی، تأمین و عرضه 

جغرافیایی  مزیت های  و  مقررات  و  قوانین  جانبی،  خدمات  سایر 

، در توسعه صنعت بانکرینگ تأثیر دارند. همچنین نتایج نشان  بندر

شناسایی  شاخص های  به  توجه  با  ایران  بانکرینگ  صنعت  داد 

شده در وضعیت مطلوبی قرار ندارد.
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1. مقدمه: طرح مسأله 
امروزه با توجه به اینکه 90 درصد محصوالت تجارت جهانی 

یایی انجام می شود و از طرفی صنعت  از طریق حمل ونقل در

یایی نیز بر اساس تقاضای بازار حمل  و نقل  حمل  و نقل در

برای  جهانی  تقاضای  می پذیرد،  تکامل  بین المللی  یایی  در

سوخت رسانی  موضوع  و  افزایش  یافته  جهانی  بندرگاه های 

را به خود جلب نموده است  یادی  ز یایی توجه  ناوگان در به 

)وانگ و همکاران، 2014(. صنعت سوخت  رسانی محدوده 

وسیعی از فعالیت ها و فهرستی طویل از سیستم ها و قواعدی 

را  دنیا  بنادر  تمام  در  صنعت  این  عمده  یگران  باز نقش  که 

غیر  تغییرات  همچنین  می شود.  شامل  می نماید،  مشخص 

توسعه های  یسک  ر ی،  انرژ جهانی  بازارهای  پیش بینی  قابل  

به  باید  را  فنی  پیشرفت های  اجتناب  ناپذیری  و  سیاسی 

بین المللی  و  منطقه ای  ملی،  بومی،  قواعد  پیچیدگی های 

کلی را پیچیده تر می نماید. در منطقه  که تصویر  کرد  اضافه 

خلیج  فارس هم به عنوان یکی از مناطق استراتژیک مورد توجه 

سوخت رسانی  عملیات  اجرای  بر  شدیدی  رقابت  دنیا،  در 

به کشتی ها برقرار است؛ چرا که افزایش مصرف سوخت های 

مناطق  از  یکی  به  را  خاورمیانه  منطقه  جهان،  در  فسیلی 

است  کرده  تبدیل  دنیا  در  ی  انرژ تأمین  برای  کلیدی  و  مهم 

گزارش  )به  پیما  اقیانوس   کشتی  هزاران  ساالنه  ی  که  به طور

هزار   12 حدود  اقتصادی  ویژه  و  آزاد  مناطق  خبری  پایگاه 

منطقه  مسأله،  این  و  می شوند  خلیج  فارس  وارد  کشتی( 

یایی جهان  پرترددترین مناطق در از  به یکی  را  خلیج  فارس 

ارائه خدمات به  تبدیل نموده است. این حجم باالی تردد، 

ی  ی را به یکی از مهم ترین زمینه های ارزآور کشتی های عبور

یایی تبدیل ساخته و ایران با توجه  و اشتغال زایی صنایع در

خلیج  استراتژیک  منطقه  در  ویژه  جغرافیایی  موقعیت  به 

یادی از این منافع را نصیب خود کند.   فارس می تواند سهم ز

خلیج  فارس،  کشورهای  با  آبی  مشترک  طوالنی  مرزهای  زیرا 

یایی،  کشور با خطوط در کوتاه بنادر و جزایر جنوبی  فاصله 

کشتی های ورودی خلیج فارس به مقصد  کلیه  ی  گذر اجبار

، ایران را در شرایط  کشورهای منطقه از سواحل جنوبی کشور

کشورهای حوزه خلیج فارس قرار داده است  برتری نسبت به 

)مریم رسولی،1393(. با این  حال کشور ایران علی رغم وجود 

منابع عظیم و تولید و صدور گسترده فرآورده های نفتی و نیز 

کشتی ها  گرفتن در مسیر اصلی عبور و مرور بین المللی  قرار 

کنون توجه کافی به این صنعت  از طریق مرزهای آبی کشور تا

کی  کشور حا نداشته  است. همچنین بررسی آمار بانکرینگ 

از  ایران  بانکرینگ،  میزان  نظر  از  تنها  نه  که  است  این  از 

جایگاه مناسب جهانی برخوردار نیست، بلکه نوسانات آن 

ی که در رابطه با این صنعت  یاد بوده است. به طور نیز بسیار ز

در کشور می توان گفت تا پیش از سال 1386 میزان بانکرینگ 

بسیار  خلیج  فارس  ی  عبور کشتی های  به  سوخت  عرضه  و 

جایـگاه   1394 تا   1387 سال  از  گرچه  ا بوده  است،  ناچیز 

ارتقاء  اندکی  فارس  خلیج   منطقه  در  صنعت  این  در  ایران 

یافته و به سهم مناسبی از بازار منطقه رسید، در پایان سال 

1395 به دلیل مسائل و مشکالت خاص منطقه خلیج  فارس 

محدودیت های  نیز  و  داخلی  مقررات  و  قوانین  بی ثباتی  و 

سوی  از  ایران  بین المللی  تحریم های  از  ناشی  بانکی  شدید 

به  نحوی  قرارداد  تحت تأثیر  را  صنعت  این  به شدت   ، دیگر

 که میزان بانکرینگ ایران با رشد منفی 60 درصد به  10درصد 

سهم از بازار منطقه تنزل یافت و عمال نهاد ها و سازمان های 

متولی توسعه و ارتقاء صنعت بانکرینگ کشور قادر به ایجاد 

صنعت  این  برای  رشد  به  رو  و  باثبات  منظم،  سیستمی 

قانون گذار  به بعد علی رغم تکالیف  از سال 1395  نبوده اند. 

است.  داشته  تداوم  مذکور  نزولی  روند  همچنان  دولت،  به 

شرکت های  عملکرد  شهودی  بررسی  اساس  بر  که  نحوی  به 

بانکرینگ کشور و آمار غیررسمی )تا تدوین این تحقیق هنوز 

ی زا شرکت ملی فرآورده های  آمارنامه مصرف فرآورده های انرژ

نفتی ایران برای سال های 1396 و 1397 منتشر نشده است(، 

در سال 1396 و 1397 ارقام سوخت رسانی شرکت های فعال 

یای  در و  فارس  خلیج  منطقه  در  ایران  بانکرینگ  صنعت 

عملکرد  23درصد  کمتراز  و  تن  یک میلیون  زیر  به  عمان 
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الزام آور  با  می رسد  به نظر  است،  یافته  تنزل   1394 سال 

مبنی  یانوردی  در بین المللی  سازمان  مقررات  اجرای  شدن 

)سولفور  کشتی ها  سولفور  کم  سوخت  مصرف  ضرورت  بر 

برای  ژانویه سال 2020 میالدی، این وضعیت  از  نیم درصد( 

کوره با  صنعت بانکرینگ ایران )با توجه به عدم تولید نفت 

سولفور نیم درصد پاالیشگاه های نفت ایران(، بسیار وخیم تر 

ی،  و بحرانی تر خواهد شد )آمارنامه فرآورده های مصرفی انرژ

بر  حاضر  تحقیق  بیان شده،  مطالب  به  توجه  با  لذا   .)1395

آن است جهت کمک به رفع این مشکل به این سوال پاسخ 

که چه عواملی در رشد و توسعه صنعت بانکرینگ در  دهد 

یای عمان تأثیر گذار است؟ حوزه خلیج فارس و در

1. مبانی نظری و پیشینه تحقیق
تعریف و مفهوم بانکرینگ 

بانکرینگ اصطالحی است که برای عملیات سوخت رسانی 

یا به کار می رود. به عبارت  کشتی ها و سایر شناورها در در به 

برای  یایی  در بنزین  پمپ  مثابه  به  بانکرینگ   ، دیگر

نفت  جمله  )از  پاالیشی  سنگین  فرآورده های  خرده فروشی 

می باشد.  کشتی ها  سوخت  تأمین  جهت   ) گاز نفت  و  کوره 

امروزه فعالیت بانکرینگ به یک صنعت تبدیل شده است 

ی مواد، انتقال  زیرا مجموعه ای از عملیات نفتی )ذخیره ساز

یایی )حمل مواد نفتی،  و بارگیری در خشکی( و عملیات در

خدمات  ارائه  آن  کنار  در  و  ی(  عبور کشتی های  به  تحویل 

که  می گیرد  بر  در  را  کشتی ها  به  دیگری  گسترده  جانبی 

جملگی آنها موجبات رونق و شکوفایی بنادر یک کشور را از 

بانکرینگ  صنعت  )انجمن  می آورد  فراهم  مختلف  جهات 

این  که  گفت  باید  بانکرینگ  تعریف  در   .)1397 ایران،  در 

کشتی ها محدود نمی شود  صنعت تنها به سوخت رسانی به 

تأمین  ملوان ها،  و  کارکنان  سالمت  کشتی ها،  تعمیرات  و 

می شود  شامل  نیز  را  خدمات  سایر  و  ی  هتل دار خدمه، 

)سهیل رادفر و سیاوش فیلم، 1395(. 

یخچه صنعت بانکرینگ در ایران تار

با وجود یک صد سال تجربه ایران در استخراج نفت، صنعت 

یایی کشور تا سال های اخیر محدود  بانکرینگ در صنایع در

کتسابی،  و تقریبا ناشناخته بوده است )معصومه معتمدی ا

به  ی  سنگاپور شرکت  یک  ایران  در  بار  نخستین   .)1389

آغاز  را  بانکرینگ  فعالیت   1379 سال  در  ی  انرژ گلوبال  نام 

کار خود را متوقف کرد  نموده و پس از دو سال، بنا به دالیلی 

ایران در  یخچه فعالیت  تار ی، 1388(. در واقع  )علیرضا نور

بازار بانکرینگ را می توان به دو دوره زمانی قبل از سال 1384 

و بعد از آن دسته بندی نمود. قبل از سال 1384 توجه جدی 

به مقوله بانکرینگ نشده بود و با وجود اینکه ایران از موقعیت 

یای عمان برخوردار  فوق العاده ای در حوزه خلیج فارس و در

بین المللی  شناورهای  و  کشتی ها  عبور  شاهراه  در  و  بوده 

نمودن  عملیاتی  خصوص  در  خاصی  اقدام  هیچ  دارد،  قرار 

است.  نشده  انجام   1384 سال  از  قبل  بانکرینگ  فعالیت 

که  شد  شروع   1384 سال  اواخر  در  بانکرینگ  جامع  طرح 

گذار  به عنوان یک پروژه به شرکت پخش فرآورده های نفتی وا

از  زمینه ای  پیش  هیچ  اینکه  خاطر  به  زمان  آن  در  شد. 

در  که  شد  برگزار  عمومی  مزایده  یک  نداشت،  وجود  موضوع 

این مزایده شرکت های متعددی حضور یافتند که در نهایت 

خود  کار  و  شده  برنده  کرانه  گستر  بنا شرکت  مزایده  این  در 

در  خصوصی  بخش  شرکت  اولین  1385به عنوان  سال  از  را 

بندرعباس شروع  بندر شهید رجایی  اقتصادی  ویژه  منطقه 

کرد. در سال های بعد شرکت های دیگری نیز به این عرصه 

وارد شدند و در حال حاضر هفت شرکت در حال فعالیت 

پس   .)1389  ، میرزاپور کبر  )ا باشند  می  بانکرینگ  حوزه  در 

)سوخت رسانی  بانکرینگ  صنعت   ،1385 سال  در  آن  از 

و  شد  ی  راه انداز فارس  خلیج  ایرانی  بنادر  در  کشتی ها(  به 

ایران با سهمی در حدود یک درصد، این تجارت را آغاز کرد 

)ابوالفضل جعفری نژاد، 1388(. 



 54      شماره 113، خرداد و تیر 1401

وضعیت صنعت بانکرینگ در جهان و ایران

پک(  )او نفت  کننده  صادر  کشورهای  سازمان  اعالم  طبق 

فعالیت  از  درصد   60 حدود  که  دارد  وجود  کشور  شش  تنها 

گرچه نزدیک به 400  بانکرینگ جهان را به عهده می گیرند. ا

این  تقاضای  بیشتر  دارد،  وجود  جهان  در  بانکرکننده  بندر 

بندر   ، سنگاپور )بندر  اصلی  بندر  چند  در  تنها  فعالیت 

با  سنگاپور  است.  متمرکز  روتردام(  بندر  و  امارات  فجیره 

چند  برای  تن  متریک  میلیون   42 ساالنه  بانکرینگ  حجم 

جهان  بانکرکننده  بندر  بزرگ ترین  که  است  پیاپی  سال 

بندر  مهم ترین  که  امارات  فجیره  بندر  می رود.  به شمار 

خلیج  حوزه  یایی(  در سوخت  فروش  و  )عرضه  بانکرکننده 

نخست  )جایگاه  می رود  شمار  به  عمان  یای  در و  فارس 

سوخت  تن  متریک  میلیون   24 ساالنه  فروش  با  منطقه ای(، 

کشورهای بانکرکننده دنیا و پس از سنگاپور  در جایگاه دوم 

سومین  پا،  ارو بندر  بزرگ ترین  به عنوان  نیز  روتردام  دارد.  قرار 

بندر بانکرکننده و سوخت رسان محسوب می شود که فروش 

ساالنه آن 10 میلیون و 500 هزار متریک تن است. همچنین 

هنگ کنگ و بندر آنتورپ بلژیک چهارمین و پنجمین بنادر 

بانکرینگ جهان را تشکیل می دهند که میزان فروش سالیانه 

آنها به ترتیب هفت میلیون و 400 هزار و 6 میلیون و 300 هزار 

علی رغم  نیز  ایران  کشور  )شانا،  1395(.  است  تن  متریک 

فرآورده های  گسترده  صدور  و  تولید  و  عظیم  منابع  وجود 

نفتی و نیز قرار گرفتن در مسیر اصلی عبور و مرور بین المللی 

به  کافی  توجه  کنون  تا  ، کشور آبی  مرزهای  طریق  از  کشتی ها 

این صنعت نداشته  است. 

2. پیشینه تحقیق
تقاضا  میزان  بررسی  به   ،)1389( همکاران  و  شیخ  االسالمی 

فارس  خلیج  در  ی  تجار کشتی  های  به  سوخت رسانی  برای 

جغرافیایی  برتری  از  کی  حا آمده  به دست  نتایج  پرداختند. 

جغرافیایی  شرایط  بود.  فارس  خلیج  منطقه  در  ایران  کشور 

کثر تقاضا در نزدیکی سواحل  منطقه به گونه  ای است که حدا

ایران و در منطقه  ای موسوم به »رأسالکوه« )بین بندر جاسک 

نقطه  از  پس  می  دهد.  رخ   ) هرمز تنگه  شرق  در  سیریک  و 

عبور  آن  نزدیکی  از  تقاضا  بیشترین  که  دیگری  نقطه   ، مذکور

نتایج  دارد.  نام  »سلخ«  و  بوده  قشم  جنوب  منطقه  می  کند 

شناورهای  توسط  سوخت  احتمالی  تقاضای  میزان  تحلیل 

کشتی  تقاضای هر  که متوسط  آن است  از  کی  متقاضی حا

است.  سوخت گیری  بار  هر  در  تن   896 حدود  متقاضی 

در  رقابت  بررسی  به  در تحقیقی   ،)2011( و همکاران  کوستا  آ

در  رقابت  توانایی  بر  موثر  و شناسایی عوامل  سوخت رسانی 

قیمت  داد  نشان  نتایج  پرداختند.  جبل الطارق  تنگه  بنادر 

سوخت و مزیت جغرافیایی دو عامل اصلی موثر در انتخاب 

بندر سوخت رسان می باشد. به ترتیب اهمیت، دیگر عوامل 

کیفیت خدمات، ازجمله تعرفه  شناسایی شده موثر هزینه و 

، زمان انتظار عرضه سوخت، قیمت خدمات، سادگی  بندر

کننده  محدود  یست  محیطی  ز مقررات  وجود  خدمه،  تغییر 

و آداب  و رسوم بیان شد. یئو و سانگ )2005(، در پژوهشی 

در  موثر  عوامل  بین  مراتبی  سلسله  روابط  شناسایی  به 

و  گرانی  که  داد  نشان  نتایج  پرداختند.  بنادر  پذیری  رقابت 

ی، موقعیت به مسیرهای حمل و نقل اصلی،  هزینه های بندر

در  ی  تأثیر گذار عوامل  از  ی  بندر امکانات   ، بنادر انبوهی 

رقابت پذیری بنادر بودند. تای و هوانگ )2005(، در پژوهشی 

و  آژانس ها  سوی  از  بندر  انتخاب  در  موثر  عوامل  بررسی  به 

شرکت های کشتی رانی در آسیا شرقی پرداختند. نتایج نشان 

، بازدهی هندلینگ کرایه  داد نزدیکی به مناطق داخلی کشور

، مسیر فرعی و دسترسی  ، صرفه جویی هزینه، عمق بندر بار

هزینه های  موقعیت،   ، انتظار زمان  نقل،  و  حمل  مسیر  به 

کشتی رانی، نقش  ، تعداد اسکله و ظرفیت آژانس های  بندر

جدیدترین  از  یکی  سرانجام  دارد.  بندر  انتخاب  در  موثری 

مقاله  یایی  در بانکرینگ  حوزه  در  شده  انجام  مطالعات 

سویگیلی و زوربا )2018( است. این مقاله با استفاده از روش 

ی در منطقه استانبول به عوامل اثرگذار بر تقاضای  منطق فاز

مشتریان برای بانکرینگ می پردازد. نتایج این پژوهش نشان 
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مشتریان  تقاضای  به  پاسخ  برای  اثرگذار  عوامل  می دهد 

سوخت،  یافت  در زمان  مدت   : از عبارتند  اهمیت  به ترتیب 

مدت  بارگیری،  سهولت  و  بودن  دسترس  در   ، بانکر کیفیت 

زمان عملیات بانکرینگ که حائز بیشترین اهمیت هستند.

3. روش شناسی تحقیق
روش  نظر  از  و  کاربردی  هدف  جهت  از  حاضر  پژوهش 

این  می باشد.  کتشافی  ا یکرد  رو با  )کیفی-کمی(  ترکیبی 

شامل  بخش  یک  است.  ی  آمار جامعه  دو  شامل  تحقیق 

صاحب نظران  و  )مدیران  بانگرینک  صنعت  خبرگان 

یانوردی، انجمن صنعت بانکرینگ ایران،  سازمان بنادر ودر

مدیران شرکت های فعال صنعت بانکرینگ و اساتید حوزه 

از  و هدف  نفر می باشد  آنها 31  تعداد  که  یانوردی( است  در

ی شناسایی عوامل موثر در صنعت  انتخاب این جامعه آمار

و  مدیران  شامل  دیگری  و  است  دلفی  روش  به  بانکرینگ 

بانکرینگ  ایران در صنعت  کارشناسان هفت شرکت فعال 

از انتخاب این جامعه  که 65 نفر هستند و هدف  می باشد 

بانکرینگ  صنعت  در  موثر  عوامل  اولویت بندی  نیز  ی  آمار

این  اساس  بر  ایران  بانکرینگ  صنعت  وضعیت  بررسی  و 

شاخص ها می باشد. با توجه به این که در این تحقیق دو نوع 

یم در نتیجه از دو نوع نمونه گیری استفاده  ی دار جامعه آمار

ی خبرگان هستند  شده است. در بخش کیفی که جامعه آمار

بخش  در  و  شده  استفاده  برفی  گلوله  نمونه گیری  روش  از 

کارشناسان  و  ی شامل مدیران  آمار که جامعه  کمی مطالعه 

روش  از  است  بانکرینگ  صنعت  در  فعال  شرکت  هفت 

به منظور  است.  شده  استفاده  کامل  ی  سرشمار نمونه گیری 

بر  موثر  عوامل  خصوص  در  اطالعات  و  داده ها  ی  آور جمع 

یای  در و  فارس  خلیج  منطقه  در  بانکرینگ  صنعت  توسعه 

محور  حول  شده  انجام  پژوهش های  و  تحقیقات  عمان 

ی و مطالعه شد و ابعاد و مولفه های  موضوع تحقیق جمع آور

کل دو بعد  از این تحقیقات استخراج شد. در  با آن  مرتبط 

با  مولفه ها  و  ابعاد  این  سپس  شد.  استخراج  مولفه  یازده  با 

یکرد یا روشی نظام مند در تحقیق برای  روش دلفی )دلفی، رو

یک  از  حرفه ای  قضاوت های  درخواست  و  نظرات  یافت  در

گروه متخصصان در مورد یک موضوع یا یک سؤال است. این 

روش با مشارکت افرادی انجام می شود که در موضوع پژوهش 

دانش و تخصص داشته باشند. این افراد به عنوان پانل دلفی 

شناخته می شوند و انتخاب اعضای واجد شرایط برای پانل 

از مهم ترین مراحل روش دلفی به حساب می آید؛ زیرا، اعتبار 

عباسی  )حسین  دارد  بستگی  افراد  این  شایستگی  به  نتایج 

اسفنجانی و لطف اله فروزنده دهکردی، 1394(( ،در اختیار 

در  اظهارنظر  ضمن  که  شد  داده  قرار  خبرگان  از  نفر   31

خصوص مولفه ها، نظرهای جدید خود را نیز بیان کنند. پس 

از انجام روش دلفی، طی سه مرحله، 12 مولفه دیگر عالوه بر 

که این 23 مولفه به روش تحلیل  11 مولفه اولیه به دست آمد 

دیگر  ابعاد  به  و  شد  تقسیم  بعد  چهار  به  کتشافی  ا عاملی 

اضافه شد. بعد از ادغام مولفه های به دست آمده از ادبیات 

و  ی  جمع آور مولفه   23 و  بعد  شش  دلفی  روش  و  پژوهش 

جامعه  اختیار  در  و  شد  تدوین  پرسشنامه  یک  به صورت 

شناسایی  عوامل  اولویت بندی  به منظور  کمی  بخش  ی  آمار

شده در توسعه صنعت بانکرینگ و بررسی وضعیت موجود 

و  پایایی  با  رابطه  در  گرفت.  قرار   ، مذکور صنعت  در  ایران 

پژوهش  این  در  که  آنجایی  از  تحقیق،  پرسشنامه  روایی 

روایی  سنجش  شد،  استفاده  متعددی  پرسشنامه های  از 

تحقیق  کیفی  مطالعه  بخش  در  است.  متفاوت  پایایی  و 

یابان  یابی ارز روایی و پایایی پرسشنامه با استفاده از روش ارز

)تایید اساتید و صاحب نظران( انجام شد. در بخش مطالعه 

روایی  از  پرسشنامه  روایی  سنجش  برای  نیز  تحقیق  کمی 

توسط  محتوا  روایی  که  شد  استفاده  سازه  روایی  و  محتوا 

افراد متخصص تعیین و روایی سازه نیز با استفاده از تحلیل 

عاملی تأییدی انجام شد و پایایی پرسشنامه نیز در بخش 

با  نتایج  است.  آمده  به دست  کرونباخ  آلفای  طریق  از  کمی 

توجه به جدول )1( نشان داد تمامی مولفه های تحقیق باالتر 

از 0.7 می باشند.
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کرونباخ متغیرهای تحقیق جدول 1- ضریب آلفای 

متغیر
ضریب 
پایایی

متغیر
ضریب 
پایایی

زیرساخت های نرم افزاری و 
سخت افزاری بندر

0/878
تأمین و عرضه سایر 

خدمات جانبی
0/889

0/897قوانین و مقررات قانونی0/874مزیت های جغرافیایی بندر

بهای ارائه خدمات با قیمت 
رقابتی

0/893
تأمین و عرضه پایدار 

سوخت
0/920

4. یافته های پژوهش
روش  به  بانکرینگ  صنعت  توسعه  در  موثر  عوامل  شناسایی 

دلفی

شاخص های  مهم ترین  شناسایی  پژوهش  این  در  گام  اولین 

مؤثر بر توسعه صنعت بانکرینگ می باشد. برای این منظور طی 

ی ادبیات پژوهش، عمده ترین شاخص ها،  یک بازنگری بر رو

شناسایی گردید. سپس این شاخص ها بر اساس یک اجماع 

قرار  تحلیل  مورد  دلفی  روش  از  استفاده  با  خبرگان  از  نظر 

که در ادامه به این فرایند و نتایج آن اشاره شده است.  گرفت 

در  ادبیات  بازنگری  نتیجه  در  شده  شناسایی  شاخص های 

بانکرینگ  صنعت  به  گاه  آ متخصصان  و  خبرگان  اختیار 

مزبور  شاخص های  دلفی،  بررسی  راستای  در  گرفت.  قرار 

مرحله  هر  در  و  گرفت  قرار  افراد  این  اختیار  در  دوره  سه  طی 

هر  اهمیت  میزان  تعیین  ضمن  تا  شد  خواسته  افراد  این  از 

بانکرینگ، نظرات  توسعه صنعت  این شاخص ها در  از  یک 

 ، تکمیلی خود را به صورت مشروح بیان کنند. برای این منظور

اختیار  در  ارزشیابی  برای  شده  شناسایی  شاخص های  ابتدا 

پیشنهادی  اصالحات  انجام،  از  پس  می گیرد.  قرار  خبرگان 

و  شده  اصالح  قدیم،  شاخص های  نظرات،  جمع بندی  و 

شاخص های جدید، پرسشنامه دور دوم را تشکیل می دهند. 

شاخص ها  ی  غربال ساز برای  اول،  مرحله  دو  نتایج  مقایسه 

یک  برای  نظرات  میانگین  اختالف  گر  ا می شود.  برده  به کار 

شاخص در دو دوره نظرسنجی، کمتر از مقدار استاندارد 0/1 

باشد می توان گفت اعضای گروه خبره در رابطه با آن شاخص 

به جمع بندی رسیده اند. لذا، نظرسنجی درباره شاخص های 

شاخص ها  سایر  برای  سوم  مرحله  و  می گردد  متوقف  مذکور 

که اتفاق  ، از بین شاخص هایی  انجام می شود. از سوی دیگر

ی آنها حاصل شده است )اختالف کمتر از 0/1( هر  نظر بر رو

)میانگین(  امتیاز  خبرگان  ارزشیابی  نتیجه  در  که  شاخصی 

در  اهمیت  با  شاخص  به عنوان  باشد،  داشته  را   3 حداقل 

)به دلیل  این صورت  غیر  در  و  می ماند  باقی  فرایند  مجموعه 

ی می باشند.  کنارگذار اهمیت نه چندان باال(، قابل حذف و 

دو مورد بیان شده )تست 0/1 و حذف شاخص بی اهمیت( 

روش  منطق  اساس  بر  می گیرد.  صورت  نیز  سوم  مرحله  در 

دلفی معیار اختالف میانگین، دو تکرار آخر می باشد. به این 

امتیازات  میانگین  بین  اختالف  سوم،  مرحله  در  که  معنی 

که  زمانی  تا  فرایند  این  می گردند.  مقایسه  سوم  و  دوم  دور  در 

توجه  با  می یابد.  ادامه  شود،   0/1 از  کمتر  اختالفات  تمامی 

تکرار  سه  نتیجه  در  پژوهش،  این  در  گرفته  صورت  بررسی  به 

 31 از  و  گردید  حاصل  نظرات  جمع بندی  دلفی،  روش  از 

مشارکت  مرحله  سه  هر  در  کامل  به طور  که  پاسخ دهنده، 

مؤثر  شاخص های  مهم ترین  به عنوان  شاخص   23 داشتند، 

یای  در توسعه صنعت بانکرینگ در منطقه خلیج فارس و در

پرداخته  مرحله  سه  توصیف  به  ادامه  در  گردید.  ارائه  عمان 

ی نظر پاسخ دهندگان درباره شاخص ها  شده، و توصیف آمار

همبستگی  آزمون  جدول  و  دلفی،  روش  از  مرحله  هر  در 

شاخص ها در ادامه بیان شده است. نتایج سه مرحله آزمون 

کندال برای بررسی صحت  دلفی و آزمون همبستگی دبلیوی 

سنجش دلفی، در قالب جداول مربوطه بیان شده است. در 

هر دور جدول اول میانگین و انحراف معیار پاسخ ها به همراه 

به دست  پاسخ های  اساس  بر  شاخص  هر  اهمیت  اولویت 

آمده نشان داده شده است؛ و در جدول دوم اطالعات مربوط 

نشان  را  ی  معنی دار شاخص  و  پاسخ ها  همبستگی  میزان  به 

دوم،  و  اول  دور  در  شده  مشخص  )شاخص های  می دهد 

یا  ادغام  اصالح،  بعد  دورهای  در  که  هستند  شاخص هایی 

حذف شده اند(.
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در  مندرج  اطالعات  اساس  بر  دلفی:  روش  اول  دور 

شاخص   11 گردید  مشخص  دلفی  اول  دور  در   )2( جدول 

استخراجی از پژوهش های پیشین تایید شده چرا که ضریب 

توافق به دست آمده درباره این شاخص ها باالی 0.5 می باشد 

)جدول 3( و میانگین آنها باالتر از عدد 3 می باشند. ضمنا 

نتایج تحلیل در دور اول دلفی نشان داد خبرگان 15 شاخص 

جدید در این رابطه پیشنهاد کرده اند.

جدول 2- نتایج دور اول روش دلفی

انحراف معیار میانگین شاخص ها

4.70970/46141کیفیت سوخت

3.41940/50161زمان انتظار عرضه سوخت

3.45160/50588مقدار سوخت قابل عرضه

3.48390/50800عمق بندر برای پهلوگیری کشتی های بزرگ

3.38710/49514زمان انتظار دسترسی به بندر

4.16130/37388دسترسی خطوط تغذیه به سایر بنادر

4.16130/37388قرارگیری در محل تردد انبوه خطوط کشتیرانی

4.32260/47519شرایط آب و هوایی بندر

4.38710/49514سهولت دسترسی به بندر

4.25810/68155نزدیکی به بازارهای مقصد

3.54840/50588نزدیکی به منابع تأمین سوخت

کندال )دور اول روش دلفی( جدول 3- آزمون همبستگی دبلیوی 

 Sigدرجه آزادیشاخص کای دوضریب همبستگی دبلیوی کندال

0/531164.461100.000

دور  شاخص های  به  توجه  با  حال  دلفی:  روش  دوم  دور 

بررسی  برای  دلفی  روش  دوم  دور  جدید،  شاخص   15 و  اول 

نتایج دورم دوم دلفی در جدول  انجام شد.که  مولفه ها  این 

)4( آمده است.

جدول 4- نتایج دور دوم روش دلفی

انحراف معیارمیانگینشاخص ها

4.74190/44480کیفیت سوخت

3.54840/50588زمان انتظار عرضه سوخت

3.61290/49514مقدار سوخت قابل عرضه

3.58060/50161عمق بندر برای پهلوگیری کشتی های بزرگ

3.51610/50800زمان انتظار دسترسی به بندر

4.19350/40161دسترسی خطوط تغذیه به سایر بنادر

4.22580/42502قرارگیری در محل تردد انبوه خطوط کشتیرانی

4.38710/49514شرایط آب و هوایی بندر

4.41940/50161سهولت دسترسی به بندر

4.29030/64258نزدیکی به بازارهای مقصد

3.67740/47519نزدیکی به منابع تأمین سوخت

4.90320/30054زیرساخت های انتقال در بندر

4.74190/44480قوانین و مقررات ملی مرتبط با صنعت بانکرینگ

3.83870/37388دسترسی کشتی های بزرگ

4.90320/30054قیمت سوخت

2.87100/67042دقت اطالعات مربوط به خدمات

4.61290/49514مقدار عرضه خدمات جانبی

3.83870/37388تعرفه های بندری

2.67740/70176قوانین فرهنگی

2.61290/84370قوانین اجتماعی

4.67740/47519تسهیالت بندری

4.83870/37388کارایی معامالت

4.77420/42502تجهیزات بندری

4.48390/50800تنوع عرضه خدمات جانبی

4.80650/40161مدیریت بندر

4.03230/17961موانع گمرکی
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کندال   جدول 5- آزمون همبستگی دبلیوی 
)دور دوم روش دلفی(

 sigدرجه آزادیشاخص کای دوضریب همبستگی دبلیوی کندال

0.660511.642250.000

مشخص  دلفی  دوم  دور  در   )4( جدول  نتایج  اساس  بر 

از مجموع 26 شاخص تعداد 3 مورد حذف می گردد  گردید 

 3 از  پایین تر  شاخص ها  از  آمده  به دست  میانگین  که  چرا 

ضریب  و   3 باالی  میانگین  شاخص ها  بقیه  برای  می باشد. 

با  همچنین   .)5 )جدول  آمد  به دست   0.5 باالی  توافق 

اینکه  به دلیل  شاخص  شش   )6( جدول  نتایج  به  توجه 

به دست   0.1 از  کمتر  آنها  دوم  و  اول  دور  میانگین  اختالف 

موثر  شاخص های  به عنوان  و  رسیدند  نهایی  تایید  به  آمد، 

جمع بندی  به  و  شدند  شناسایی  بانکرینگ  صنعت  در 

به  مربوط  اطالعات  »دقت  شاخص های  و  رسیده اند 

شماره های  اجتماعی«  قوانین  و  فرهنگی  قوانین  خدمات، 

می گردد.  حذف   3 از  کمتر  امتیاز  به دلیل   ، نیز  20 و   16،19

در نتیجه شاخص های باقیمانده برای دور سوم دلفی مورد 

استفاده قرار گرفت.

جدول 6- میزان اختالف دیدگاه خبرگان در نظرسنجی دور اول 
و دوم

شاخص ها
میانگین پاسخ های 

دور اول
میانگین پاسخ های 

دور دوم
اختالف 
میانگین

4.70974.74190.04کیفیت سوخت

3.41943.54840.13زمان انتظار عرضه سوخت

3.45163.61290.16مقدار سوخت قابل عرضه

عمق بندر برای پهلوگیری 
کشتی های بزرگ

3.48393.58060.1

زمان انتظار دسترسی به 
بندر

3.38713.51610.13

دسترسی خطوط تغذیه به 
سایر بنادر

4.16134.19350.03

شاخص ها
میانگین پاسخ های 

دور اول
میانگین پاسخ های 

دور دوم
اختالف 
میانگین

قرارگیری در محل تردد انبوه 
خطوط کشتیرانی

4.16134.22580.06

4.32264.38710.06شرایط آب و هوایی بندر

4.38714.41940.03سهولت دسترسی به بندر

4.25814.29030.04نزدیکی به بازارهای مقصد

نزدیکی به منابع تأمین 
سوخت

3.54843.67740.13

زیرساخت های انتقال 
در بندر

-4.9032-

قوانین و مقررات ملی مرتبط 
با صنعت بانکرینگ

-4.7419-

-3.8387-دسترسی کشتی های بزرگ

-4.9032-قیمت سوخت

دقت اطالعات مربوط به 
خدمات

-2.8710-

مقدار عرضه خدمات 
جانبی

-4.6129-

-3.8387-تعرفه های بندری

-2.6774-قوانین فرهنگی

-2.6129-قوانین اجتماعی

-4.6774-تسهیالت بندری

-4.8387-کارایی معامالت

-4.7742-تجهیزات بندری

-4.4839-تنوع عرضه خدمات جانبی

-4.8065-مدیریت بندر

-4.0323-موانع گمرکی

کنار  با  دلفی  روش  سوم  دور  در  دلفی:  روش  سوم  دور 

یع و نتایج آن  رفتن 9 شاخص، پرسشنامه با 17 شاخص توز

به صورت جدول )7( به دست آمد.
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جدول 7- نتایج دور سوم روش دلفی

انحراف معیارمیانگین شاخص ها

3.58060/50161زمان انتظار عرضه سوخت

3.64520/48637مقدار سوخت قابل عرضه

3.61290/49514عمق بندر برای پهلوگیری کشتی های بزرگ

3.58060/50161زمان انتظار دسترسی بندر

3.74190/44480نزدیکی به منابع تأمین سوخت

4.93550/24973زیرساخت های انتقال در بندر

4.77420/42502قوانین و مقررات ملی مرتبط با صنعت بانکرینگ

3.90320/30054دسترسی کشتی های بزرگ

4.96770/17961قیمت سوخت

4.67740/47519مقدار عرضه خدمات جانبی

3.87100/34078تعرفه های بندری

4.70970/46141تسهیالت بندری

4.87100/34078کارایی معامالت

4.80650/40161تجهیزات بندری

4.51610/50800تنوع عرضه خدمات جانبی

4.87100/34078مدیریت بندر

4.06450/24973موانع گمرکی

کندال )دور سوم روش  جدول 8- آزمون همبستگی دبلیوی 
دلفی(

 sigدرجه آزادیشاخص کای دوضریب همبستگی دبلیوی کندال

0/704348.939160.000

از  دلفی  سوم  و  دوم  دور  در   ،)7( جدول  نتایج  مطابق 

و  می باشد   3 باالی  شاخص ها  کل  میانگین  که  آنجایی 

 )8 )جدول  آمد  به دست   0.5 باالی  توافق  ضریب  همچنین 

شاخص های مذکور مورد تایید می باشند. همچنین مقایسه 

میانگین در دور دوم و سوم نیز به صورت جدول )9( به دست 

آمده است.

 جدول 9- میزان اختالف دیدگاه خبرگان در نظرسنجی 
دور دوم و سوم

شاخص ها

میانگین 

پاسخ های دور 

دوم

میانگین 

پاسخ های دور 

سوم

اختالف 

میانگین

3.54843.58060.04زمان انتظار عرضه سوخت

3.61293.64520.03مقدار سوخت قابل عرضه

عمق بندر برای پهلوگیری 

کشتی های بزرگ
3.58063.61290.03

3.51613.58060.07زمان انتظار دسترسی بندر

3.67743.74190.07نزدیکی به منابع تأمین سوخت

4.90324.93550.03زیرساخت های انتقال در بندر

قوانین و مقررات ملی مرتبط با 

صنعت بانکرینگ
4.74194.77420.03

3.83873.90320.07دسترسی کشتی های بزرگ

4.90324.96770.06قیمت سوخت

4.61294.67740.06مقدار عرضه خدمات جانبی

3.83873.87100.04تعرفه های بندری

4.67744.70970.03تسهیالت بندری

4.83874.87100.04کارایی معامالت

4.77424.80650.03تجهیزات بندری

4.48394.51610.03تنوع عرضه خدمات جانبی

4.80654.87100.07مدیریت بندر

4.03234.06450.03موانع گمرکی
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گفت: اواًل، نظرات  با توجه به نتایج جدول )9(، می توان 

کمتر  اختالف  آنکه  به دلیل  شاخص ها  تمامی  خصوص  در 

را در مقایسه دو مرحله آخر داشته اند، به جمع بندی  از 0/1 

برای   3 از  باالتر  امتیاز  این،  بر  عالوه  است.  رسیده  نهایی 

همه  شدن  شناخته  موثر  نشان دهنده،  شاخص ها  تمامی 

آن ها و عدم نیاز به حذف شاخص ها می باشد. در نتیجه در 

مجموع 23 شاخص زیر به عنوان شاخص ها یا قابلیت های 

خلیج  منطقه  در  بانکرینگ  صنعت  توسعه  برای  اصلی 

یای عمان به دست آمد: فارس و در

سوخت،  عرضه  انتظار  زمان   .2 سوخت،  کیفیت   .1 

3. مقدار سوخت قابل عرضه، 4. عمق بندر برای پهلوگیری 

 ، بندر به  دسترسی  انتظار  زمان   .5 بزرگ،   کشتی های 

قرارگیری   .7  ، بنادر سایر  به  تغذیه  خطوط  دسترسی   .6

و  آب  شرایط   .8 کشتیرانی،  خطوط  انبوه  تردد  محل  در 

نزدیکی   .10  ، بندر به  دسترسی  سهولت   .9  ، بندر هوایی 

سوخت،  تأمین  منابع  به  نزدیکی   .11 مقصد،  بازارهای   به 

مقررات  و  قوانین   .13  ، بندر در  انتقال  زیرساخت های   .12

کشتی های  بانکرینگ، 14. دسترسی  با صنعت  ملی مرتبط 

بزرگ، 15. قیمت سوخت، 16. مقدار عرضه خدمات جانبی، 

کارایی   .19 ی،  بندر تسهیالت   .18 ی،  بندر تعرفه های   .17

خدمات  عرضه  تنوع   .21 ی،  بندر تجهیزات   .20 معامالت، 

، 23. موانع گمرکی. جانبی، 22. مدیریت بندر

تحلیل عاملی اکتشافی

جهت  کتشافی  ا عاملی  تحلیل  آزمون  به  بخش  این  در 

دسته بندی شاخص های شناسایی شده پرداخته می شود. 

شود  حاصل  اطمینان  مسأله  این  از  باید  عاملی  تحلیل  در 

که آیا تعداد داده های مورد نظر برای تحلیل عاملی مناسب 

شاخص  از  منظور  این  به  تحقیق  این  در  ؟  خیر یا  است 

گردیده است. بر اساس این  KMO و آزمون بارتلت استفاده 

دو آزمون داده ها زمانی برای تحلیل عاملی مناسب هستند 

آزمون  ی  معنی دار سطح  و   0.5 از  بیشتر   KMO شاخص  که 

بارتلت کمتر از 0.05 باشد. 

کفایت مدل و آزمون KMO برای  جدول 10- نتایج بررسی 
داده های پرسشنامه

KMO0/514

478.910آزمون بارتلت تقریب کای دو

253درجه آزادی

0/000ضریب معنی داری

KMO برابر 0.514  با توجه به جدول )10( مقدار شاخص 

کافی است.  است لذا تعداد نمونه )65( برای تحلیل عاملی 

کوچک تر  بارتلت،  آزمون  ی  معنی دار سطح  مقدار  همچنین 

شناسایی  برای  عاملی  تحلیل  داد  نشان  که  است   0.05 از 

داده های  بنابراین  است.  مناسب  عاملی(  )مدل  ساختار 

تحلیل  برای  شده  تکمیل  پرسشنامه های  از  آمده  به دست 

کتشافی  کافی تشخیص داده شد. در تحلیل عاملی ا عاملی 

برای  و  اصلی  مولفه های  روش  از  عامل ها  استخراج  برای 

ک بقا  کس بهره گرفته شد. مال یما چرخش عامل ها از روش وار

ک  یا حذف سواالت پرسشنامه از تحلیل عاملی، مقادیر اشترا

ک  اشترا مقدار  گر  ا ترتیب  این  به  است.  آن ها  استخراجی 

تحلیل  از  باشد   0.5 از  کمتر  سواالت  از  یک  هر  خارجی 

تصمیم گیری  ک  مال همچنین  می شود.  گذاشته  کنار  عاملی 

بار  و   1 از  باالتر  ویژه  مقادیر  سواالت،  دسته بندی  مورد  در 

عاملی باالتر از 0.4 است. مقدار ماتریس چرخش یافته عامل 

عاملی  بارهای  مقدار  چه  با  و  سواالتی  چه  که  داد  نشان  نیز 

خروجی های  هستند.  مرتبط  شده  تعریف  عامل های  این  به 

که  آورده شده است  کتشافی در جدول )11(  تحلیل عاملی ا

کنده گردید. در نهایت متغیرها در شش عامل پرا

این  در  می دهد  نشان   )11( جدول  آخر  قسمت های 

و  هستند   1 از  بزرگ تر  ویژه  مقدار  دارای  عامل  شش  تحقیق 

در تحلیل باقی می مانند. این شش عامل می توانند 76.026 

درصد از تغییرپذیری متغیرها را توضیح دهند.
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کس جدول 11- ماتریس عوامل چرخش یافته با روش تحلیل مولفه اصلی و روش چرخش واریما

اشتراک استخراجیعامل 6عامل 5عامل 4عامل 3عامل 2عامل 1سواالت پرسشنامه

0/0360/732-0/294-0/241-0/468-0/539-0/276کیفیت سوخت

0/1510/1370/3200/0310/716-0/1750/735-زمان انتظار عرضه سوخت

0/1560/709--0/019122/0-0/0680/7840/227-مقدار سوخت قابل عرضه

0/3020/763-0/084-0/117-0/0840/7410/309-عمق بندر برای پهلوگیری کشتی های بزرگ

0/0800/757-0/060-0/018-0/1880/8390/090-زمان انتظار دسترسی به بندر

0/4480/3930/1690/757-0/042-0/1060/600دسترسی خطوط تغذیه به سایر بنادر

0/3690/3260/0930/772-0/233-0/1350/669قرارگیری در محل تردد انبوه خطوط کشتیرانی

0/1030/795-0/029-0/1560/2560/7930/254-شرایط آب و هوایی بندر

0/1080/0310/6880/0940/0800/4530/706-سهولت دسترسی به بندر

0/1480/845-0/041-0/1300/0600/8810/158-نزدیکی به بازارهای مقصد

0/1580/789-0/2700/171-0/0360/811-0/044نزدیکی به منابع تأمین سوخت

0/0930/773-0/1190/007-0/273-0/116-0/814کارایی معامالت

0/6700/0580/676-0/1730/223-0/375-0/058تجهیزات بندری

0/3990/0600/798-0/081-0/148-0/186-0/756تسهیالت بندری

0/0340/643-0/1980/0170/7740/003-0/057-مدیریت بندر

0/1570/0180/8030/768-0/096-0/273-0/118زیرساخت های انتقال در بندر

0/2180/693-0/0070/0810/1280/7890/012-دسترسی کشتی های بزرگ

0/1750/0660/854-0/7320/0270/0910/523قیمت سوخت

0/0500/1510/0720/842-0/092-0/8960/017تعرفه های بندری

0/1680/0410/815-0/1560/1020/080-0/862مقدار عرضه خدمات جانبی

0/2230/8190/744-0/134-0/063-0/0130/013تنوع عرضه خدمات جانبی

0/1320/2040/0440/707-0/112-0/065-0/793موانع گمرکی

0/1560/832-0/0800/0390/0800/891-0/018-قوانین و مقررات ملی مرتبط با صنعت بانکرینگ

یانس ها -4.203.923.182.242.081.84مقدار ویژه وار

یانس تبیین شده -18.2217.0513.869.749.088.01درصد وار

یانس تبیین شده -18.2835.3349.1958.9368.0176.02درصد تجمعی وار

تحلیل عاملی تاییدی

همان گونه که در بخش روش تحقیق بیان شد جهت سنجش 

استفاده  تاییدی  عاملی  تحلیل  از  پرسشنامه  سازه  روایی 

کمک  به  پرسشنامه  سواالت  سازه  روایی  بنابراین  می شود. 

مدل تحلیل عاملی تاییدی در نرم افزار لیزرل اندازه گیری شد 

که  همان طور  است.  شده  ارائه   )12( جدول  در  آن  نتایج  که 

در جدول )12( مشاهده می گردد الگوی اندازه گیری از لحاظ 

شاخص های تناسب )برازش( در وضعیت مناسبی می باشد 

کوچک تر از 3 و مقدار  کای - دو بر درجه آزادی  زیرا نسبت 

اندازه گیری  الگوی  شکل  می باشد.   0.1 زیر  نیز   RMSEA

مربوطه در در حالت استاندارد )نمودار 1( و t-value )نمودار 

2( آورده شده است.
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نمودار 1- تحلیل عاملی تاییدی در حالت استاندارد
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t- value نمودار 2- تحلیل عاملی تاییدی در حالت
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گیری جدول 12- نتایج شاخص های نیکویی برازش مدل اندازه 

NNFICFIIFIChi-square/dfRMSEAنام شاخص

0.900.910.921.020.020نتایج مدل

کمتر از 0.1کمتر از 3≥90%≥90%≥90%برازش قابل قبول

اولویت بندی شاخص ها بر اساس میانگین پاسخ ها

با استفاده از شاخص های توصیفی یعنی میانگین پاسخ ها، 

صنعت  توسعه  در  موثر  شده  شناسایی  شاخص های 

هر  است.  گرفته  قرار  بررسی  مورد  دلفی،  روش  به  بانکرینگ 

بررسی  اما  دارند  قرار  باالیی  چند همه میانگین ها در سطح 

مربوط  میانگین )4.86(  بیشترین  که  ی نشان می دهد  صور

کمترین میانگین )3.87( مربوط  به مولفه قیمت سوخت و 

به موانع گمرکی است.

جدول 13- اولویت بندی شاخص ها بر اساس میانگین پاسخ ها

سوالعامل
میانگین 

امتیاز
رتبه

زیرساختهای 
نرم افزاری و 

سخت افزاری بندر

4.338513کارایی معامالت

4.169217تجهیزات بندری

4.076918تسهیالت بندری

4.369214مدیریت بندر

4.461510زیرساخت های انتقال در بندر

3.892322دسترسی کشتی های بزرگ

مزیت های 
جغرافیایی بندر

4.52317شرایط آب و هوایی بندر

3.984619نزدیکی به منابع تأمین سوخت

4.50778سهولت دسترسی به بندر

4.53856نزدیکی به بازارهای مقصد 

بهای ارائه 
خدمات با قیمت 

رقابتی

4.86151قیمت سوخت

4.430811تعرفه های بندری

تأمین و عرضه 
سایر خدمات 

جانبی

3.953821مقدار عرضه خدمات جانبی

3.923120تنوع عرضه خدمات جانبی 

سوالعامل
میانگین 

امتیاز
رتبه

قوانین و مقررات 

3.876923موانع گمرکی

قوانین و مقررات ملی مرتبط با 
صنعت بانکرینگ

4.49239

تأمین و عرضه 
پایدار سوخت

4.76922زمان انتظار دسترسی به بندر

4.58465زمان انتظار عرضه سوخت

4.261516مقدار سوخت قابل عرضه

4.292315کیفیت سوخت

عمق بندر برای پهلوگیری 
کشتی های بزرگ

4.415412

4.67694دسترسی خطوط تغذیه به سایر بنادر

قرارگیری در محل تردد انبوه خطوط 
کشتیرانی

4.73853

صنعت  توسعه  در  شده  شناسایی  عوامل  وضعیت  بررسی 

بانکرینگ ایران 

تحقیق  دیگر  پژوهشی  سؤال  به  پاسخگویی  به منظور 

صنعت  توسعه  در  شده  شناسایی  عوامل  وضعیت  یعنی 

تک  تی  آزمون  از  است؟  صورت  چه  به  ایران  در  بانکرینگ 

 )14( جدول  در  آن  نتایج  که  است  شده  استفاده  نمونه ای 

ارائه شده است.

جدول 14- آزمون تی تک نمونه  ای 

میانگینمتغیرها
انحراف 

معیار
T آماره

سطح 
معنی داری

زیرساخت های نرم افزاری و 
سخت افزاری بندر

2.57180/56209-6.1420/000

2.7120/009-2.74620/75453مزیت های جغرافیایی بندر

بهای ارائه خدمات با قیمت 
رقابتی

2.73080/67359-3.2220/002

تأمین و عرضه سایر خدمات 
جانبی

2.58460/72656-4.6090/000

2.0490/045-2.81540/72656قوانین و مقررات

9.8700/000-2.50330/40572تأمین و عرضه پایدار سوخت
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که در جدول )14( مشاهده می شود میانگین  همان طور 

و  ی  نرم افزار )زیرساخت های  تأثیرگذار  متغیرهای  نمره 

بهای  سوخت،  پایدار  عرضه  و  تأمین   ، بندر ی  سخت افزار

ارائه خدمات با قیمت رقابتی، تأمین و عرضه سایر خدمات 

 ) بندر جغرافیایی  مزیت های  و  مقررات  و  قوانین  جانبی، 

 ،2.5718 به ترتیب  ایران  در  بانکرینگ  صنعت  توسعه  در 

است   2.5033 و   2.8154  ،2.5846  ،2.7308  ،2.7462

کمتر است و با توجه  که این مقادیر از میانگین فرضی )3( 

کرد  استنباط  می توان   )0.05 از  )کمتر  ی  معنی دار سطح  به 

است  متوسط  حد  از  کمتر  شده  اشاره  عوامل  میانگین  که 

از وضعیت  این عوامل  از حیث  ایران  بانکرینگ  و صنعت 

مطلوبی برخوردار نمی باشد.

5. جمع بندی و توصیه های سیاستی
صنعت  جایگاه  و  وضعیت  بررسی  به  حاضر  پژوهش 

در  عمان  یای  در و  خلیج فارس  منطقه  در  ایران  بانکرینگ 

بانکرینگ  صنعت  توسعه  بر  موثر  عوامل  شناسایی  قالب 

ایران و اولویت بندی عوامل شناسایی شده پرداخته است. 

شامل  اصلی  مولفه  یا  شش بعد  داد  نشان  پژوهش  نتایج 

، 2-تأمین  ی بندر ی و سخت افزار 1-زیرساخت های نرم افزار

قیمت  با  خدمات  ارائه  3-بهای  سوخت،  پایدار  عرضه  و 

رقابتی، 4-تأمین و عرضه سایر خدمات جانبی، 5-قوانین و 

، از جمله مهم ترین  مقررات و 6-مزیت های جغرافیایی بندر

ایران  بانکرینگ  صنعت  توسعه  در  عوامل  تأثیرگذارترین  و 

بعد  می باشند.  عمان  یای  در و  فارس  خلیج  منطقه  در 

شامل  بندر  ی  سخت افزار و  ی  نرم افزار زیرساخت های 

ی،  بندر تجهیزات  معامالت،  کارایی  شاخص های: 

، زیرساخت های انتقال در  ی، مدیریت بندر تسهیالت بندر

بندر و دسترسی کشتی های بزرگ می باشند. بعد مزیت های 

 ، بندر هوایی  و  آب  شرایط  های:  شاخص  بندر  جغرافیایی 

، نزدیکی به منابع تأمین سوخت،  سهولت دسترسی به بندر

ارائه  مولفه  می گیرد.  بر  در  را  مقصد  بازارهای  به  نزدیکی 

تعرفه های  و  سوخت  قیمت  رقابتی:  قیمت  با  خدمات 

خدمات  سایر  عرضه  و  تأمین  می شود.  شامل  را  ی  بندر

تنوع  و  جانبی  خدمات  عرضه  مقدار  شامل:  نیز  جانبی 

مقررات:  و  قوانین  عامل  می باشد.  جانبی  خدمات  عرضه 

مرتبط  ملی  مقررات  و  قوانین  و  گمرکی  موانع  شاخص های 

تأمین و  و مولفه مهم  را شامل می شود  بانکرینگ  با صنعت 

زمان  سوخت،  کیفیت  شاخص های  سوخت  پایدار  عرضه 

، زمان انتظار عرضه سوخت و مقدار  انتظار دسترسی به بندر

کشتی های  برای پهلوگیری  سوخت قابل عرضه، عمق بندر 

در  قرارگیری  و  بنادر  سایر  به  تغذیه  خطوط  دسترسی  بزرگ، 

محل تردد انبوه خطوط کشتیرانی را در بر می گیرد. همچنین 

نتایج نشان داد صنعت بانکرینگ ایران بر اساس این ابعاد 

از وضعیت مطلوبی برخوردار نمی باشد. 

پژوهش،  از  آمده  به دست  یافته های  به  توجه  با  بنابراین 

صنعت  توسعه  به منظور  زیر  شرح  به  سیاستی  توصیه های 

بر  عمان  یای  در و  فارس  خلیج  منطقه  در  ایران  بانکرینگ 

اساس یافته های تحقیق ارائه می شود:

که  داد  نشان  تحقیق  نتایج  شد  ذکر  که  همان گونه   -1

بانکرینگ،  توسعه صنعت  در  موثر  ازجمله مهم ترین عوامل 

در  می باشد،  آن  قیمت  و  سوخت  پایدار  عرضه  و  تأمین 

همین ارتباط نظر به مزیت های اشتغال زایی و ایجاد ارزش 

افزوده بیشتر صنعت بانکرینگ نسبت به صادرات مستقیم 

کشور  اقتصادی  کمیت  حا تقویت  به منظور  نیز  و  فرآورده 

بر سواحل و آب های منطقه خلیج  ایران  ی اسالمی  جمهور

صنعت  نیاز  مورد  سوخت  تأمین  عمان،  یای  در و  فارس 

قیمت  با  فرآورده  مستقیم  صادرات  به  نسبت  بانکرینگ 

کشورهای عرضه کننده حاشیه جنوبی خلیج  با  رقابت پذیر 

فرآورده  گیرد،  قرار  نفت  وزارت  اولویت تخصیص  در  فارس، 

با مشخصات  الزاما متناسب   ) گاز و نفت  کوره  نفتی )نفت 

کوره  )نفت  پیما  اقیانوس  کشتی های  مصرفی  سوخت 

در  رقابت  قابل  قیمت  با  درصد(  نیم  از  کمتر  باسولفور 

مورد  ایرانی  بانکرینگ  شرکت های  برای  منطقه ای  بازار 
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کاهش  ملی،  مقررات  و  قوانین  اصالح   -2 می باشد.  کید  تا

حذف  و  بانکرینگ  مجوز  صدور  برای  زاید  بروکراسی های 

ارائه  در  تسهیل  و  ی  بندر گیر  پا و  دست  مقررات  و  قوانین 

ی  خدمات گمرکی صادرات فرآورده های بانکر از طریق برقرار

ظرفیت  به  توجه  با  و  روز  شبانه  طول  در  ی  کار نوبت های 

کشتی ها  بارگیری  پایان  از  بعد  نفتی،  اسکله های  محدود 

در  مانده  باقی  گمرکی  امور  سایر  به  رسیدگی  و  اجرا  زمینه 

نمودن  فراهم  به منظور   -3 می باشد.  کید  تا مورد  لنگرگاه 

بانک ها،  مالی  منابع  و  امکانات  از  بهینه  استفاده  زمینه 

کاهش قیمت تمام  نیز  و  بازار سرمایه  و  ی  موسسات اعتبار

رقابت پذیری  امکان  و  ایران  در  ی  سرمایه گذار هزینه  شده 

طرح های  مستحدثات  و  اجرا  محل  منطقه ای،  رقبای  با 

قراردادهای  قالب  در  بانکرینگ،  صنعت  ی  سرمایه گذار

یانوردی  در و  بنادر  سازمان  فی مابین  سه جانبه  جانشینی 

سرمایه  )به عنوان  اقتصادی  ویژه  مناطق  و  آزاد  مناطق  یا 

(، شرکت های سرمایه گذار و بانک عامل، در قبال اعطا  پذیر

ترهین  قابل  گردش،  در  سرمایه  و  ی  سرمایه گذار تسهیالت 

بر  مترتب  یایی  در و  ی  بندر تعرفه   -4 باشد.  ی  وثیقه گذار و 

قرار  بازنگری  مورد  بانکر  فرآورده  و  سوخت رسان  کشتی های 

گرفته و بر اساس شناورهای خدماتی محاسبه و مورد اعمال 

امکانات  قبیل  از  الزم  زیرساخت های  ایجاد   -5 گیرد.  قرار 

کارکنان  خروج  و  ورود  تسهیل  تفریحی،  و  اقامتی  مناسب 

و  تعمیر  کز  مرا پزشکی،  خدمات  متخصصین،  کشتی ها، 

ی کشتی و تحویل مواد غذایی که در جذب مشتری  نگهدار

در  سوخت رسانی  بازار  از  کشور  بازار  سهم  رشد  نهایتا  و 

کید  یای عمان موثر می باشد مورد تا منطقه خلیج فارس و در

ی سوخت  ی زمینه فروش اعتبار قرار می گیرد. 6- فراهم ساز

را  که شرکت های فعال، سوخت  کشتی ها به این صورت  به 

ی  از پاالیشگاه های طرف قرارداد خریدار ی  به صورت اعتبار

ی در اختیار مشتریان قرار دهند  کنند و آن را به صورت اعتبار

ایران و  ی شرکت ملی نفت  نیازمند همکار امر  البته این  که 

داخلی  شرکت های  سوخت  کننده  تأمین  پاالیشگاه های 

می باشد. 7- تداوم عرضه، ارتقای کیفیت سوخت و قیمت 

توسعه  اصلی  رکن  سه  حال  عین  در  و  مهم ترین  مناسب، 

ی  کشور سوخت رسانی و صنعت بانکرینگ می باشند و در 

در  را  صنعت  این  توسعه  مولفه های  همه  که  ایران  مانند 

، مانع اساسی در راه  اختیار دارد بی توجهی به عوامل مذکور

سیاست های  تعریف  محقق،  به نظر  لذا  بود،  خواهد  توسعه 

ی منطقی، حمایت از بخش خصوصی و  روشن، هدف گذار

از مهم ترین  عدم تغییر سیاست ها و بهبود روابط بین الملل 

این  توسعه  تضمین کننده  و  کار  و  کسب  این  الزام های 

صنعت به شمار می آید.
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