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 کاالهای صادرات بلکه ؛نیست داخلي بازار گذاری، سرمايه شکل اين از 
 گذاری يهسرما تمايالت از دسته اين چونشود.  مي تلقي اصلي هدف تولیدی
 محلي تولیدات از استفاده با ،ديگر بازارهای به رسیدن برای خارجي مستقیم

 خارجي مستقیم گذاری سرمايه لزوما اينکه بدون ـ گیرد مي صورت هزينه کم
د. ميشو آن جذب باعث اقتصاد بازبودن که ـشود  حذف بازاری رويکرد با

 و ديگر کشورهای با بیشتر اقتصادی ارتباطات بر داللت بازبودن باالی درجه
 ( دارد. صنعتي درون )يا شرکتي درون تجاری نهادهای

تشکیل سرمايه ثابت تاثیر مثبت و معناداری بر جذب  فرضیه چهارم:
 خارجي دارد. گذاری سرمايه

های  گذاری در زيرساخت الزمه رشد و توسعه اقتصادی کشور، سرمايه
گذاری در بخش  اقتصادی و عمراني است که اين امر مستلزم سرمايه

 گذاری سرمايه حجم در افزايش واقع در .تشکیل سرمايه ثابت ناخالص است
 افزايش واردات، کاهش و اقتصادی بنیه افزايش به منجر واندت يثابت م
. در اين شود اقتصادی پیشرفت سوی به تر عسري حرکت و ارزی ذخاير

رابطة گذاری خارجي  هسرماي باتشکیل سرمايه ثابت روشن شد که پژوهش 
 (1989) آبادی و محمودی دارد که اين يافته با مطالعات شاه مثبت و معنادار
 سرمايه با انساني نیروی توان گفت تجهیز به عالوه، مي مطابقت دارد.

 و تولید بیشتر رشد و افزايد مي تولید مهم عامل اين وری بهره بر بیشتر
 .دهد افزايش مي را خارجي گذاری صادرات و در نتیجه جذب سرمايه

 گیری نتیجه -4
 اقتصادی نظام يک اصلي رکن منزله به سرمايه اقتصادی، ادبیات در

 و رشد کنندة تعیین عامل ترين مهم عنوان به آن تشکیل بر وشده  تلقي
 سرمايه، انباشت منبع. است شده فراواني تأکید اقتصادی توسعه
 صورت مالي بازارهای در که انداز پس انتقال مکانیسم و است ذاریگ هسرماي

 حال در کشورهای در مهم اين. است گذاری سرمايه شرط پیش گیرد، مي
 يک از زيرا. اشدب مي برخوردار باالتری اهمیت درجه از ايران نظیر توسعه

 انتقال ديگر، سوی از و نیست دسترس در کافي مقدار به مالي منابع سو،
 مالي بازارهای فقدان دلیل به صنعتي، و تولیدی های بخش به انداز پس

 .ذيردپ نمي انجام سهولت با کارآمد
 د،کن جبران را سرمايه انباشت کمبود تواند مي که منابعي از يکي

 انتقال مانند هايي مزيت دلیل به خارجي مستقیم گذاری سرمايه از استفاده
 گذاری سرمايه اما. باشد مي لملليا بین بازارهای با ارتباط و تکنولوژی

. است داشته همراه به متفاوتي نتايج مختلف، کشورهای در خارجي مستقیم
 ای سرمايه به وابسته خارجي مستقیم گذاری سرمايه اينکه علیرغماز اين رو، 

 اقتصاد برای موضوع اين خارجي پیامد اما شود، يم وارد خارج از که است
 بستگي اليم بازارهای آزادسازی درجه و يافتگي توسعه میزان به داخلي

 موانع ،باشند مي برخوردار بیشتری ييکارآ از که مالي های سیستمد. دار
 دسترسي شرايط تسهیل با و دهند مي کاهش را خارجي مالي تامین

 گسترش زمینه خارجي، های سرمايه به صنعتي و تولیدی واحدهای
 های نظام بنابراينکنند.  مي فراهم را بیشتر اقتصادی رشد و گذاری سرمايه

 شوند محسوب مي گذاران سرمايه و اندازکنندگان پس میان واسط کانال مالي
 واقعي بخش عملکرد و مالي نظام ييکارآ میان است که دلیل همین به و

 مستقیم گذاری سرمايه تأثیر چند هر. دارد وجود مستقیمي رابطة اقتصاد
 رونق در کارآفريني نقش بیانگر توسعه، درحال کشورهای در خارجي

. باشد مي مالي بازارهای نقش مسیر اين در مهم نکته اما است، اقتصادی
 از بهتر استفاده برای را راه يافته توسعه مالي بازارهای وجود اصوال

 مالي بازارهای آزادسازی. سازد مي هموار آنها جذب و خارجي گذاری سرمايه
 مستقیم خارجي گذاری سرمايه در کننده تسهیل عامل اينکه از جدای

 شود.  محسوب نیز اقتصادی ثبات نشانه تواند مي ،باشد مي
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 مقدمه -1
دسترسي به منابع  وهاي رفع نيازهاي انسان تجارت همواره يکي از راه

کاال از مبدأ  ونقل حملتجارت مبتني بر . است و محصوالت کمياب بوده
و  تقاضاعلت پيدايش انجام امور تجاري محصوالت به محل مصرف است. 

دريايي،  هاي در حوزهکنندگان بسياري  عرضه .شده استکاال  ونقل حملبازار 
رقابت شديدي بين  شدند. ونقل حملبازار اي وارد هوايي، ريلي و جاده

. امروزه در هر صنعت و پديد آمده استکنندگان براي جذب مشتري عرضه
. است و الزم مطالعات بازار و تحقيقات بازاريابي امري متعارف ،بازار رقابتي

شناخت مهم حمل ونقل دريايي و تجارت جهاني بدون  به عنوان حلقة بنادر
نو شدن با گذشت زمان و جايگاه خود را از دست خواهند داد.  ونقل حملبازار 

موجب  تواند مي متفاوت و جديد هايکاالحمل تکنولوژي توليد کاال و لزوم 
و  . تحقيقشودارايه خدمات  در زمينةصادرکنندگان از بندر  انتظار تغيير

د، را بشناس انکند تا نياز مشتريبه بنادر کمک مي ونقل حملبازار  شناخت
را براي آيندة  يمناسب هاي اهداف و استراتژيبازار خود را بهتر تحليل کند و 

کند. صادرات تأثير مستقيم بر رفع بيکاري و افزايش سطح رفاه  خود انتخاب
-صرفه حمل دريايي که باي صادراتي به مسير هااجتماعي دارد و جذب کاال

براي رفع مشکالت اقتصادي و باال  يمناسب است راه ونقل حملترين نوع 
با انتخاب بندر نوشهر اين تحقيق در است. کشورها بردن توليد ناخالص ملي 

عوامل اثرگذار در ترغيب و تحليل بررسي به نمونه تحقيق، به عنوان 
 است. شده ها به صادرات از بنادر پرداخته شرکت

 بیان مسئله -1-1
 يانرژ مصرف در هم ،ونقل حمل نوع نيتر صرفه اب ييايدر ونقل حمل

 تجارت محور اصلي ييايدر تجارت. باشد مي باال احجام حمل در هم و
 از شيب و تجارت حجم %88 حدود رايز است؛ يجهان اقتصاد و يالملل نيب

 و هيتخل بنادر درو حملو دريا  يکشت از طريق جهان تجارت ارزش 18%
 تجارت که آنجا از و اند يجهان تجارت يهادروازه بنادر 9.شود يم يريبارگ
باعث  جهينت درو  رود يم عرضه ةريزنج شدن کپارچهي سمت به يجهان

مشتريان  جذب به وادار را بنادر ،شود يم بنادر نيب اديز اريبس رقابتايجاد 
 يشتريب سهم کسب يبراخود  زاتيتجه از استفاده و يونقل حمل يرهايمس
 مهم انيمشتر دادن دست از سکير با مدام بنادر .کنديم ييايدر کيتراف از

ل يدل به بلکه يبندر اتيعمل اي هارساختيز نقص خاطر به نه هستند، روبرو
 يهمکار وارد اي کنند يم ينيبازچ را خود يخدمات يهاشبکه انيمشتر نکهيا

                                                                                          
3. www.unctad.org 
 
 

 .(Notteboom, 2007) دشونيم کنندگان حمل ريسا با يديجد 
 ،4صادرکنندگان يعني انيمشتر ازين در رييتغ و يتکنولولوژ شرفتيپ با

هاي  ضرورت از يکي بنادرمستمر  توسعه، 9هايرانيکشت و 9واردرهاورف
 اقدام هاآن رفع در و بشناسند را ازهاين نيا ديبا بنادر شده است. بندرداري

 در شتريب سود آوردن دسته ب يبرا ديمف يارتباط پل نيا از استفاده. کنند
 اقتصاد .باشد صادرات در ونقل حمل نهيگز نيبهتر تواند يم يخارج يبازارها

 هرقدر .دارد همراه بهرا  يشتريب ثبات و کمتر تورم صادرات، بر يمبتن
 و شود يم کمتر ديتول نهيهز ،کندصادر يمرز برون يبازارها به کاال يشرکت

 تا کند نياز پيدا مي يشتريب يانسان و يمال منابع صيتخص به خود ةنوب به
  .(1988 برنچ،) دهند انجام را توسعه و قيتحق کار

 تا رلومتيک 9 ةفاصلداشتن  باو  منظوره چند يبندر نوشهر، بندر
 به رانيا بندر نيتر کينزدو  مازندران استان بندر ترين قديمي فرودگاه،

 يايدر حوزه يکشورها به ييايدر تجارت يارتباط پل و باشد يم تختيپا
 انجام با با اين حال، اين بندر .است يياروپا يکشورها نيهمچن و مازندران
اکثر  در بينرا  صادرات زانيم نيکمتر 94 سال درصادرات  تن 19،218

 سواحل بنادر ريسا از صادرات آمار حال آنکه. ي داشته استشمال بنادر
 يانزل ، بندر29،991 آستارا بنادرهمان سال به ترتيب در  در مازندران يايدر

ميزان صادرات  (1)نمودار . است بوده تن 849،899 رآباديام بندر و 98،819
 دهد.نشان مي 94تا پايان  98هاي طي سالرا شمالي ايران بنادر  از

 99 پایان تا 90 هایسال طی بنادر صادرات میزان(: 1) نمودار

 
 عمليات آمار سالنامه دريانوردي، و بنادر سازمان: منبع

 
 بندر( 1زيرا ) ،است مواجه ندهيآ در رشد يبرا يمشکالت با نوشهر بندر
 و توسعه ندارد.  گسترش يبرا يکاف يفضا (2) ندارد، يخوب پسکرانه
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( Grosso and Monteiro, 2011گروسو و مونتيرو )پژوهش  قطب
 بندر يها رساختيز بهبود به ماًيمستق بنادر ياتيعمل تواند و رش ليپتانس

 ياثربخش و يادار روند ،يبندر طيمح به يدسترس ،يکيلجست اتيعمل يبرا
 شتريب شناخت نوشهر بندر حاضر تيوضع گرفتن نظر در با. دارد ارتباط بندر

 يديکل نقطه نيا يهاتيمز از استفاده به هاآن قيتشو و صادرکنندگان ازين
 . شود بندر نيا شتريب رونق موجب تواندمي

 تحقیق انجام ضرورت -1-2
واردرها که ه دو گروه صادرکنندگان مستقل و فورهاي صادراتي بشرکت

واردرها در سراسر دنيا فورد. نشوتقسيم مي ،وليت حمل را بر عهده دارندئمس
آنها  مستقل زيادي در موردتجارت دارند و تحقيقات امر سهم بااليي را در 

 بندر رونق بر عالوه بندر کي از صادرات به هاشرکت بيترغ .شود انجام مي
 مشکالت رفع يبرا يمناسب راه صادرات که دارد تياهم ليدل نيا به

خش ـوسعه بـو همچنين ت ادراتـص وسعهـت نيابراـبن اشد.ـب مي يادـاقتص
 و صادرات. ددارکشورها  ياقتصاد رشد دريايي اثر مثبتي بر ونقل حمل

 يبرا و شته استدا تياهم افتهي توسعه يکشورها در همواره ييايدر تجارت
مورد توجه قرار گرفته است.  قابل ياجتماع رفاه سطح شيافزا و يکاريب رفع
 نفر ونيليم 19 از شيب، 2812در سال  Vaseyش گزار طبق که يطور به
 کي هر يازا در و باشند مي کاره ب مشغول بنادر در کايآمر متحده االتيا در
 در بنادر. شود يم جاديا شغل 19888 ا،يدر قيطر از صادرات دالر ارديليم

 يبرا دومو در مرحله  ،اند ينيزم و ييايدر ونقل حمل اتصال نقطه اول وهله
 بر. شوند محسوب مي ياقتصاد رشد موتور، دارند قرار آن در که يشهر

 به مازندران يايدر، 2819در سال  Bajrektarevic قيتحق جينتا اساس
 يينها هدف با يانرژ عرضهروشن در  يتمرکز با يديکل يا منطقه عنوان
 نـيهمچن. اهميت خاصي دارد اروپا منافع يبرا عرضه رهيزنج يساز متنوع

 از جنوبـ  شمال دورـيکر ،2881در سال  1اسکاپ اتـمطالع اسـاس بر
  .است فارس جيخل به اروپا شمال از ريمس نيتر کوتاه مازندران يايدر

 به مشتريانکوشد  ميمدت خود ر صنعتي براي دوام و سوددهي بلنده
اقدام  هانزديک شود، يعني نياز مشتريان را بشناسد و در جهت رفع آن خود

کند. بنادر نيز از اين قاعده مستثني نيستند، با پراکندگي نابرابر منابع طبيعي و 
 يک کااليهاي جغرافيايي مختلف جهان و تقاضا براي صنايع در مکان
ر نظر گرفتن تغييرات الگوي تجارت الزم ديگر و با دمختلف خاص در نقاط 

ي رساني به تقاضا خدمات يراو توانمند باقتضائات زمان بنادر متناسب با است 
تا شدند  . بنادر در گذشته طوري طراحي مينوسازي شوند ونقل حملبازار 

                                                                                          
7. ESCAP 

ولوژي پيشرفت تکنبا اما امروزه  ،جذب کننداي را  هر نوع کاال و کشتي بتوانند
تغييرات چشمگيري در  ،تجارتجهاني شدن و محصوالت در تغيير ايجاد و 

و  ي شدن کاالهاکانتينر امروزه با آمده است.کاال پديد نحوه حمل و جابجايي 
جهان به سوي بنادر پيشرفته  ،دريايي ونقل حملمسيرهاي خاص در  برقراري

هاي ارزشمند بنادر که از سرمايه ،. از اين رواند شدن سوق يافته تخصصي
ساخت و تأسيس آنها  برايشوند و هزينه مالي هنگفتي کشورها محسوب مي

به راحتي  يونقل حملپيگيري نياز مشتريان  در صورت عدم مصرف شده است،
بنادر  گيرانتصميمبه مطالعات بازاريابي  .خواهند داداز دست خود را بازار 

تا عالوه بر استفاده بهينه از تجهيزات و منابع و حفظ مشتريان  کند کمک مي
 عواملشده است  يسع قيتحق نيادر د. نگسترش دهنيز فعلي، بازار خود را 

الگو  عنوان به و، ييشناسا نوشهر بندر از صادرات به ها شرکت بيترغ در ثرؤم
 صيتخص بندي و در اولويتاز آنها تا  داده شودقرار  بنادر رانيمد ارياخت در

 مختلف استفاده شود.  يهابخش به منابع

 تحقیق هدف -1-3
 بيترغ در اثرگذار عواملبندي  و اولويت ييشناساهدف اين تحقيق 

با استفاده از فرآيند تحليل سلسله مراتبي  بنادر از صادرات به ها شرکت
شمال کشور به عنوان ي صادراتي ها شرکتاز ميان بندر نوشهر  .باشد مي

 نمونه مورد مطالعه قرار گرفته است. 

 تحقیق ةمروری بر پیشین -1-9
خاب بنادر از ديد تحقيقات بسياري درباره عوامل اثرگذار در انت

در است که  هاي کشتيراني انجام شدهواردرها و شرکتصادرکنندگان، فور
 شود.  آنها اشاره ميبه برخي از زير 

معيارهاي  اي که در زمينة مطالعه در 2889در سال يوگبوما و همکاران 
روش تحليل  روش استفاده ازبندر با طريق مهم از ديد صادرکنندگان از 

کارايي بندر، تجهيزات انجام دادند هفت عامل را شامل  سلسله مراتبي
ها به بندر، پاسخ سريع به نياز مشتريان، مکان کافي، ميزان مراجعه کشتي

ها شناسايي هاي بندري و شهرت بندر در صدمه زدن به کاالبندر، هزينه
  .(Ugboma and et al., 2006د )کردن

 يـصادرات يک بندر انتخاببراي  گيري تصميم پژوهشي در زمينةالنگن 
 ,De Langen) انجام داد پسکرانه گرفتن رـنظ در با ريشـاتدر  يـواردات و

 اين به واردرهافور و صادرکنندگان گروه دودر مورد  مطالعه با. وي (2007
 اما رنددا بندر انتخاب براي مشترکي عقايد تقريباً گروه دو هر که رسيد نتيجه

 هزينه زيرا ،متمرکز بود کمتر بندري هزينة بر صادرکنندگان حساسيت
 . دهد مي تشکيل را توليد هزينه از کمي درصد ونقل حمل
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 مقدمه -1
دسترسي به منابع  وهاي رفع نيازهاي انسان تجارت همواره يکي از راه

کاال از مبدأ  ونقل حملتجارت مبتني بر . است و محصوالت کمياب بوده
و  تقاضاعلت پيدايش انجام امور تجاري محصوالت به محل مصرف است. 

دريايي،  هاي در حوزهکنندگان بسياري  عرضه .شده استکاال  ونقل حملبازار 
رقابت شديدي بين  شدند. ونقل حملبازار اي وارد هوايي، ريلي و جاده

. امروزه در هر صنعت و پديد آمده استکنندگان براي جذب مشتري عرضه
. است و الزم مطالعات بازار و تحقيقات بازاريابي امري متعارف ،بازار رقابتي

شناخت مهم حمل ونقل دريايي و تجارت جهاني بدون  به عنوان حلقة بنادر
نو شدن با گذشت زمان و جايگاه خود را از دست خواهند داد.  ونقل حملبازار 

موجب  تواند مي متفاوت و جديد هايکاالحمل تکنولوژي توليد کاال و لزوم 
و  . تحقيقشودارايه خدمات  در زمينةصادرکنندگان از بندر  انتظار تغيير

د، را بشناس انکند تا نياز مشتريبه بنادر کمک مي ونقل حملبازار  شناخت
را براي آيندة  يمناسب هاي اهداف و استراتژيبازار خود را بهتر تحليل کند و 

کند. صادرات تأثير مستقيم بر رفع بيکاري و افزايش سطح رفاه  خود انتخاب
-صرفه حمل دريايي که باي صادراتي به مسير هااجتماعي دارد و جذب کاال

براي رفع مشکالت اقتصادي و باال  يمناسب است راه ونقل حملترين نوع 
با انتخاب بندر نوشهر اين تحقيق در است. کشورها بردن توليد ناخالص ملي 

عوامل اثرگذار در ترغيب و تحليل بررسي به نمونه تحقيق، به عنوان 
 است. شده ها به صادرات از بنادر پرداخته شرکت

 بیان مسئله -1-1
 يانرژ مصرف در هم ،ونقل حمل نوع نيتر صرفه اب ييايدر ونقل حمل

 تجارت محور اصلي ييايدر تجارت. باشد مي باال احجام حمل در هم و
 از شيب و تجارت حجم %88 حدود رايز است؛ يجهان اقتصاد و يالملل نيب

 و هيتخل بنادر درو حملو دريا  يکشت از طريق جهان تجارت ارزش 18%
 تجارت که آنجا از و اند يجهان تجارت يهادروازه بنادر 9.شود يم يريبارگ
باعث  جهينت درو  رود يم عرضه ةريزنج شدن کپارچهي سمت به يجهان

مشتريان  جذب به وادار را بنادر ،شود يم بنادر نيب اديز اريبس رقابتايجاد 
 يشتريب سهم کسب يبراخود  زاتيتجه از استفاده و يونقل حمل يرهايمس
 مهم انيمشتر دادن دست از سکير با مدام بنادر .کنديم ييايدر کيتراف از

ل يدل به بلکه يبندر اتيعمل اي هارساختيز نقص خاطر به نه هستند، روبرو
 يهمکار وارد اي کنند يم ينيبازچ را خود يخدمات يهاشبکه انيمشتر نکهيا
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 .(Notteboom, 2007) دشونيم کنندگان حمل ريسا با يديجد 
 ،4صادرکنندگان يعني انيمشتر ازين در رييتغ و يتکنولولوژ شرفتيپ با

هاي  ضرورت از يکي بنادرمستمر  توسعه، 9هايرانيکشت و 9واردرهاورف
 اقدام هاآن رفع در و بشناسند را ازهاين نيا ديبا بنادر شده است. بندرداري

 در شتريب سود آوردن دسته ب يبرا ديمف يارتباط پل نيا از استفاده. کنند
 اقتصاد .باشد صادرات در ونقل حمل نهيگز نيبهتر تواند يم يخارج يبازارها

 هرقدر .دارد همراه بهرا  يشتريب ثبات و کمتر تورم صادرات، بر يمبتن
 و شود يم کمتر ديتول نهيهز ،کندصادر يمرز برون يبازارها به کاال يشرکت

 تا کند نياز پيدا مي يشتريب يانسان و يمال منابع صيتخص به خود ةنوب به
  .(1988 برنچ،) دهند انجام را توسعه و قيتحق کار

 تا رلومتيک 9 ةفاصلداشتن  باو  منظوره چند يبندر نوشهر، بندر
 به رانيا بندر نيتر کينزدو  مازندران استان بندر ترين قديمي فرودگاه،

 يايدر حوزه يکشورها به ييايدر تجارت يارتباط پل و باشد يم تختيپا
 انجام با با اين حال، اين بندر .است يياروپا يکشورها نيهمچن و مازندران
اکثر  در بينرا  صادرات زانيم نيکمتر 94 سال درصادرات  تن 19،218

 سواحل بنادر ريسا از صادرات آمار حال آنکه. ي داشته استشمال بنادر
 يانزل ، بندر29،991 آستارا بنادرهمان سال به ترتيب در  در مازندران يايدر

ميزان صادرات  (1)نمودار . است بوده تن 849،899 رآباديام بندر و 98،819
 دهد.نشان مي 94تا پايان  98هاي طي سالرا شمالي ايران بنادر  از

 99 پایان تا 90 هایسال طی بنادر صادرات میزان(: 1) نمودار

 
 عمليات آمار سالنامه دريانوردي، و بنادر سازمان: منبع

 
 بندر( 1زيرا ) ،است مواجه ندهيآ در رشد يبرا يمشکالت با نوشهر بندر
 و توسعه ندارد.  گسترش يبرا يکاف يفضا (2) ندارد، يخوب پسکرانه
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( Grosso and Monteiro, 2011گروسو و مونتيرو )پژوهش  قطب
 بندر يها رساختيز بهبود به ماًيمستق بنادر ياتيعمل تواند و رش ليپتانس

 ياثربخش و يادار روند ،يبندر طيمح به يدسترس ،يکيلجست اتيعمل يبرا
 شتريب شناخت نوشهر بندر حاضر تيوضع گرفتن نظر در با. دارد ارتباط بندر

 يديکل نقطه نيا يهاتيمز از استفاده به هاآن قيتشو و صادرکنندگان ازين
 . شود بندر نيا شتريب رونق موجب تواندمي

 تحقیق انجام ضرورت -1-2
واردرها که ه دو گروه صادرکنندگان مستقل و فورهاي صادراتي بشرکت

واردرها در سراسر دنيا فورد. نشوتقسيم مي ،وليت حمل را بر عهده دارندئمس
آنها  مستقل زيادي در موردتجارت دارند و تحقيقات امر سهم بااليي را در 

 بندر رونق بر عالوه بندر کي از صادرات به هاشرکت بيترغ .شود انجام مي
 مشکالت رفع يبرا يمناسب راه صادرات که دارد تياهم ليدل نيا به

خش ـوسعه بـو همچنين ت ادراتـص وسعهـت نيابراـبن اشد.ـب مي يادـاقتص
 و صادرات. ددارکشورها  ياقتصاد رشد دريايي اثر مثبتي بر ونقل حمل

 يبرا و شته استدا تياهم افتهي توسعه يکشورها در همواره ييايدر تجارت
مورد توجه قرار گرفته است.  قابل ياجتماع رفاه سطح شيافزا و يکاريب رفع
 نفر ونيليم 19 از شيب، 2812در سال  Vaseyش گزار طبق که يطور به
 کي هر يازا در و باشند مي کاره ب مشغول بنادر در کايآمر متحده االتيا در
 در بنادر. شود يم جاديا شغل 19888 ا،يدر قيطر از صادرات دالر ارديليم

 يبرا دومو در مرحله  ،اند ينيزم و ييايدر ونقل حمل اتصال نقطه اول وهله
 بر. شوند محسوب مي ياقتصاد رشد موتور، دارند قرار آن در که يشهر

 به مازندران يايدر، 2819در سال  Bajrektarevic قيتحق جينتا اساس
 يينها هدف با يانرژ عرضهروشن در  يتمرکز با يديکل يا منطقه عنوان
 نـيهمچن. اهميت خاصي دارد اروپا منافع يبرا عرضه رهيزنج يساز متنوع

 از جنوبـ  شمال دورـيکر ،2881در سال  1اسکاپ اتـمطالع اسـاس بر
  .است فارس جيخل به اروپا شمال از ريمس نيتر کوتاه مازندران يايدر

 به مشتريانکوشد  ميمدت خود ر صنعتي براي دوام و سوددهي بلنده
اقدام  هانزديک شود، يعني نياز مشتريان را بشناسد و در جهت رفع آن خود

کند. بنادر نيز از اين قاعده مستثني نيستند، با پراکندگي نابرابر منابع طبيعي و 
 يک کااليهاي جغرافيايي مختلف جهان و تقاضا براي صنايع در مکان
ر نظر گرفتن تغييرات الگوي تجارت الزم ديگر و با دمختلف خاص در نقاط 

ي رساني به تقاضا خدمات يراو توانمند باقتضائات زمان بنادر متناسب با است 
تا شدند  . بنادر در گذشته طوري طراحي مينوسازي شوند ونقل حملبازار 

                                                                                          
7. ESCAP 

ولوژي پيشرفت تکنبا اما امروزه  ،جذب کننداي را  هر نوع کاال و کشتي بتوانند
تغييرات چشمگيري در  ،تجارتجهاني شدن و محصوالت در تغيير ايجاد و 

و  ي شدن کاالهاکانتينر امروزه با آمده است.کاال پديد نحوه حمل و جابجايي 
جهان به سوي بنادر پيشرفته  ،دريايي ونقل حملمسيرهاي خاص در  برقراري

هاي ارزشمند بنادر که از سرمايه ،. از اين رواند شدن سوق يافته تخصصي
ساخت و تأسيس آنها  برايشوند و هزينه مالي هنگفتي کشورها محسوب مي

به راحتي  يونقل حملپيگيري نياز مشتريان  در صورت عدم مصرف شده است،
بنادر  گيرانتصميمبه مطالعات بازاريابي  .خواهند داداز دست خود را بازار 

تا عالوه بر استفاده بهينه از تجهيزات و منابع و حفظ مشتريان  کند کمک مي
 عواملشده است  يسع قيتحق نيادر د. نگسترش دهنيز فعلي، بازار خود را 

الگو  عنوان به و، ييشناسا نوشهر بندر از صادرات به ها شرکت بيترغ در ثرؤم
 صيتخص بندي و در اولويتاز آنها تا  داده شودقرار  بنادر رانيمد ارياخت در

 مختلف استفاده شود.  يهابخش به منابع

 تحقیق هدف -1-3
 بيترغ در اثرگذار عواملبندي  و اولويت ييشناساهدف اين تحقيق 

با استفاده از فرآيند تحليل سلسله مراتبي  بنادر از صادرات به ها شرکت
شمال کشور به عنوان ي صادراتي ها شرکتاز ميان بندر نوشهر  .باشد مي

 نمونه مورد مطالعه قرار گرفته است. 

 تحقیق ةمروری بر پیشین -1-9
خاب بنادر از ديد تحقيقات بسياري درباره عوامل اثرگذار در انت

در است که  هاي کشتيراني انجام شدهواردرها و شرکتصادرکنندگان، فور
 شود.  آنها اشاره ميبه برخي از زير 

معيارهاي  اي که در زمينة مطالعه در 2889در سال يوگبوما و همکاران 
روش تحليل  روش استفاده ازبندر با طريق مهم از ديد صادرکنندگان از 

کارايي بندر، تجهيزات انجام دادند هفت عامل را شامل  سلسله مراتبي
ها به بندر، پاسخ سريع به نياز مشتريان، مکان کافي، ميزان مراجعه کشتي

ها شناسايي هاي بندري و شهرت بندر در صدمه زدن به کاالبندر، هزينه
  .(Ugboma and et al., 2006د )کردن

 يـصادرات يک بندر انتخاببراي  گيري تصميم پژوهشي در زمينةالنگن 
 ,De Langen) انجام داد پسکرانه گرفتن رـنظ در با ريشـاتدر  يـواردات و

 اين به واردرهافور و صادرکنندگان گروه دودر مورد  مطالعه با. وي (2007
 اما رنددا بندر انتخاب براي مشترکي عقايد تقريباً گروه دو هر که رسيد نتيجه

 هزينه زيرا ،متمرکز بود کمتر بندري هزينة بر صادرکنندگان حساسيت
 . دهد مي تشکيل را توليد هزينه از کمي درصد ونقل حمل
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 خدمات کيفيت ،صادرکنندگان براي عوامل ترين مهم همچنين
 کيفيت فورواردرها براي اما بود تجهيزات کيفيت و بندري اپراتورهاي

 بود.  عامل ترين مهم ها کشتيراني خدمات
ترين عوامل  مهم شناسايي به منظور 2814سياره و رضائي در سال 
اين  ي بهاز روش رجحان ترتيببا استفاده ها انتخاب بندر توسط کشتيراني

ترين معيار اساسي هاي بندرزمان، کارآمد بودن و هزينهکه  دنتيجه رسيدن
 نتايجهمچنين با استفاده از باشد.  ميانتخاب بندر  در ها براي کشتيراني

بنادر کانتينري ، روش تحليل سلسله مراتبيدست آمده و بکارگيري  هب
 داشتن وزنعلي با جبل در اين تحقيق،بندي کردند. فارس را اولويتخليج

اولويت اول و دوم را کسب به ترتيب  %19شهيد رجايي با بندر % و 49
تواند  ميها . محققان بر اين باورند که نظرسنجي از ديگر شرکتکردند

 (.2814)سياره و رضائي،  داشته باشدنتايج متفاوتي 
و انتخاب بهترين در تحقيقي که در مورد ذبيحي و ديگران 

نخست انجام دادند، بندر براي هاب شدن در جنوب ايران ترين  مناسب
بندر، شرايط فيزيکي گروه مکان  9و در ، را شناساييعوامل مهم ترانشيپ 

بندي کردند.  عوامل دستهبندر، اقتصاد پسکرانه، کارايي بندر، هزينه و ساير 
نقل دريايي ايران و بکارگيري  و استفاده از نظر کارشناسان حمل باسپس 

وجود منطقه آزاد تجاري در نزديکي  ،روش فرايند تحليل سلسله مراتبي
هاي ت، تجهيزات بندر و هزينهبندر، نزديک بودن به حوزه صادرات/واردا

همچنين و  ي شدندترين عوامل شناساي ب به عنوان مهمبه ترتيبندر 
به ترتيب به عنوان بندرعباس، عسلويه، امام خميني، چابهار و بوشهر 

جذب  در راستاي. نويسندگان تعيين شدندشناسايي بهترين بندر 
هزينه تخليه و پايين آوردن پيشنهادهايي مانند هاي کشتيراني  شرکت

( و توسعه EDIهاي الکترونيکي )بارگيري، باال بردن ميزان استفاده از داده
 .(2819)ذبيحي و ديگران،  ارائه دادندتجهيزات و خدمات را به مديران بندر 

در مطالعه و پژوهش خاصي رسد با مرور پيشينه تحقيق به نظر مي
ها به صادرات با تکيه بر  شرکتبندي عوامل مؤثر بر ترغيب  زمينه اولويت

 صورت نپذيرفته است. در بنادر ايران واردرها نظر صادرکنندگان و فور

 تحقیقروش  -2
 برايو  دلفي روش از ،سازي عوامل مؤثر در اين تحقيق براي غربال

فرآيند تحليل سلسله مراتبي استفاده شده از روش عوامل مؤثر،  بندي اولويت
 است.

 

 روش دلفی -2-1
حدس، قضاوت و الهام افراد بود، اما به متکي بر تکنيک دلفي نخست 

 8دالکي توسطميالدي  98در دهه . نخستين بار پيدا کردتدريج شکل علمي 
طراحي شد و مورد استفاده و پذيرش طيف  18در شرکت رند 9و هلمر
اي از محققان براي گردآوري نظر کارشناسان درباره دانش گسترده

 .(Hsu and Sandford, 2007)اي خاص قرار گرفت هکاربردي در حوز
شود. هدف از قضاوت خبرگان استفاده ميدستيابي به روش دلفي براي 

ترين توافق گروهي بين خبرگاني  استفاده روش دلفي رسيدن به مطمئن
. ه استيا پرسشنامه داده شد هاست که از آنها مصاحبه به عمل آمد

گيرد تا با جمع آوري به تکرار انجام مي هاها و توزيع پرسشنامهمصاحبه
ابزار . روش دلفي دست آيد بهتوافق گروهي از نظرات خبرگان  ،هابازخورد

استخراج نظرات اجرايي در فضايي نسبتا  توانمند و بسيار مناسب براي
 .(1998)عبدي و همکاران، باشد  ميهاي چند متغيرهنظري مثل مدل

 AHP مراتبی سلسله تحلیل فرآیند روش -2-2
 MADMهاي جبراني يکي از روشفرآيند تحليل سلسله مراتبي 

 برايکند  مي تعيين گيرنده تصميم که هايي شاخص به کيهت بااست که 
گيري  هاي متعدد تصميماز ميان گزينهگيري و انتخاب يک گزينه تصميم

ابداع  11به همت توماس ساعتي 1988رود. البته. اين روش در سال کار ميب
و ارايه شد. فرآيند تحليل سلسله مراتبي بازتاب رفتار طبيعي و تفکر انساني 

شان بررسي و آنها تکنيک، مسائل پيچيده را بر اساس آثار متقابل ناست. اي
 .(1999)مهرگان،  پردازدکند و به حل آنها ميرا به شکلي ساده تبديل مي

گيري درمورد اندازهاي عمومي فرآيند تحليل سلسله مراتبي نظريه
هاي زوجي هاي نسبي از مقايسهاست. از اين روش براي استخراج مقياس

گسسته و پيوسته در ساختارهاي سلسله مراتبي چند سطحي استفاده 
 .(Saaty and Vargas, 2012) شود مي

 آماریو نمونة جامعه  -2-3
 وحمل هاي واردرها )شرکتامعه آماري شامل صادرکنندگان و فورج

براي فرآيند تحليل  باشد. مينفر  11ي( است که در روش دلفي از نقل
نمونه و فرمول کوکران با حجم جامعه آماري نامشخص سلسله مراتبي از 

از روش  با توجه به حجم باالي جامعة آماري .استفاده شدنفر  24آماري 
 ه هرگيري تصادفي سادگيري تصادفي ساده استفاده شد. در نمونه نمونه

                                                                                          
8. Dalkey  
9. Helmer 
10. Rand 
11. Thomas L. Saaty 

مورد نظر براي انتخاب شدن شانس مساوي دارند. در  از عناصر جامعة يک
آماري که به همين  ست جامعةاين روش افراد و اشياي مورد نياز از فهر

شوند. در شده است به صورت تصادفي انتخاب مي کدگذاريمنظور تهيه و 
يک از اعضا از احتمال برابر براي انتخاب شدن برخوردارند.  اين شيوه هر

 هاي تحقيق استگيري قابليت تعميم زياد يافتهمزيت بزرگ اين نوع نمونه
 آلفاي نزموآ از پرسشنامه پاياييبراي بررسي  .(1991 همکاران، و يعقوبي)

 94/8ضريب آلفاي کرونباخ  .ستفاده شدا SPSSافزار  و نرم کرونباخ
 پايايي در سطح عالي است. هندةد ه نشاندست آمد ک هب

 ها و بیان نتایج تحقیقوتحلیل دادهتجزیه -3
 مرحله اول: روش دلفی -3-1

عوامل  ،سنتي دلفي روش از استفاده با ، نخستدر اين مرحله
از  هايي پرسشنامه تعديل شد، سپسق پيشينه تحقيمرور شده از  شناسايي
عوامل . واردرها قرار گرفتل باز در اختيار صادرکنندگان و فورنوع سوا

که در جدول  شناسايي شدترين عوامل  ه عنوان مهمبداشتند فراواني باالتر 
اهميت يکساني  ،واملع براي همةدر اين مرحله  ( نشان داده شده است.1)

 در نظر گرفته شد. 

 شده (: عوامل غربال1جدول )
 عوامل ردیف
 بندر در سالم و خالي کانتينر بودن موجود 1عامل 
 گمرکي تشريفات 2عامل 
 کاال بارگيري سرعت 9عامل 
 (اينترنتي خدمات) الکترونيکي اطالعات ارائه 4عامل 
 بندر به هاکشتي ميزان مراجعه 9عامل 
 کردن انبار ظرفيت و محوطه 9عامل 
 بندر در رفته بکار تکنولوژي سطح 1عامل 
 بندر مختلف هاي بخش سازي خصوصي 8عامل 

 

 

 

 

 

 

 

 سلسله تحلیلفرایند اجرای مرحله دوم:  -3-2
  مراتبی

 به شرح زير انجام شد:در چهار گام  تحليل سلسله مراتبي
 سازيمدل گام اول:

 روش تحليل سلسله مراتبي ةدر اين تحقيق مدل سه سطحي درختچ
سطح  ها وکه سطح اول مربوط به هدف، سطح دوم شاخص انتخاب شد

ها و در انتها هم شاخص ، وهاي تصميم استعوامل يا گزينهشامل سوم 
ميزان توجه  ها طبق عوامل و. شاخصشدندبندي  هم عوامل اولويت

طور  هها بهر کدام از شاخص .ندصادرکنندگان به هر بخش انتخاب شد
 د.باشن ميعوامل مرتبط  تک تکمستقيم با 

هاي تحقيق شامل مديريت بندر، سرعت روند صادرات و شاخص
بندي عوامل اثرگذار در  جهت اولويت در نهايت. باشد ميميزان خدمات بندر 

مل شناسايي سه شاخص و هشت عا ،ها به صادرات از بنادرترغيب شرکت
 ( نشان داده شده است. 2در نمودار )شدند که 

 هاي مقايسات زوجيها و تشکيل ماتريسآوري داده گام دوم: جمع
 توسط شاخص يک به نسبت هربار مختلف، هاي گزينه گام اين در
 را آنها که جداولي مقايسه به صورت نتيجة و مقايسه دو به دو گيرنده، تصميم

 دو مقايسة براي کار اين. شود مي ارائه نامند،مي زوجي مقايسات هايماتريس
طور بندي بهدر اين تحقيق اولويت .شودمي انجام ها نيزشاخص دوي به

 صورت گرفته است.جداگانه از نظر دو گروه صادرکننده و فورواردر 
 ناسازگاري در قضاوت هاي نسبي وگام سوم: محاسبه وزن

دست آمده از گام قبل، هاي مقايسات زوجي بهبراي هرکدام از ماتريس
 ها نسبت به هم بر مبناي هر شاخص و همچنين وزن شاخص هاوزن گزينه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تحلیل سلسله مراتبی(: درختچه 2نمودار )
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 خدمات کيفيت ،صادرکنندگان براي عوامل ترين مهم همچنين
 کيفيت فورواردرها براي اما بود تجهيزات کيفيت و بندري اپراتورهاي

 بود.  عامل ترين مهم ها کشتيراني خدمات
ترين عوامل  مهم شناسايي به منظور 2814سياره و رضائي در سال 
اين  ي بهاز روش رجحان ترتيببا استفاده ها انتخاب بندر توسط کشتيراني

ترين معيار اساسي هاي بندرزمان، کارآمد بودن و هزينهکه  دنتيجه رسيدن
 نتايجهمچنين با استفاده از باشد.  ميانتخاب بندر  در ها براي کشتيراني

بنادر کانتينري ، روش تحليل سلسله مراتبيدست آمده و بکارگيري  هب
 داشتن وزنعلي با جبل در اين تحقيق،بندي کردند. فارس را اولويتخليج

اولويت اول و دوم را کسب به ترتيب  %19شهيد رجايي با بندر % و 49
تواند  ميها . محققان بر اين باورند که نظرسنجي از ديگر شرکتکردند

 (.2814)سياره و رضائي،  داشته باشدنتايج متفاوتي 
و انتخاب بهترين در تحقيقي که در مورد ذبيحي و ديگران 

نخست انجام دادند، بندر براي هاب شدن در جنوب ايران ترين  مناسب
بندر، شرايط فيزيکي گروه مکان  9و در ، را شناساييعوامل مهم ترانشيپ 

بندي کردند.  عوامل دستهبندر، اقتصاد پسکرانه، کارايي بندر، هزينه و ساير 
نقل دريايي ايران و بکارگيري  و استفاده از نظر کارشناسان حمل باسپس 

وجود منطقه آزاد تجاري در نزديکي  ،روش فرايند تحليل سلسله مراتبي
هاي ت، تجهيزات بندر و هزينهبندر، نزديک بودن به حوزه صادرات/واردا

همچنين و  ي شدندترين عوامل شناساي ب به عنوان مهمبه ترتيبندر 
به ترتيب به عنوان بندرعباس، عسلويه، امام خميني، چابهار و بوشهر 

جذب  در راستاي. نويسندگان تعيين شدندشناسايي بهترين بندر 
هزينه تخليه و پايين آوردن پيشنهادهايي مانند هاي کشتيراني  شرکت

( و توسعه EDIهاي الکترونيکي )بارگيري، باال بردن ميزان استفاده از داده
 .(2819)ذبيحي و ديگران،  ارائه دادندتجهيزات و خدمات را به مديران بندر 

در مطالعه و پژوهش خاصي رسد با مرور پيشينه تحقيق به نظر مي
ها به صادرات با تکيه بر  شرکتبندي عوامل مؤثر بر ترغيب  زمينه اولويت

 صورت نپذيرفته است. در بنادر ايران واردرها نظر صادرکنندگان و فور

 تحقیقروش  -2
 برايو  دلفي روش از ،سازي عوامل مؤثر در اين تحقيق براي غربال

فرآيند تحليل سلسله مراتبي استفاده شده از روش عوامل مؤثر،  بندي اولويت
 است.

 

 روش دلفی -2-1
حدس، قضاوت و الهام افراد بود، اما به متکي بر تکنيک دلفي نخست 

 8دالکي توسطميالدي  98در دهه . نخستين بار پيدا کردتدريج شکل علمي 
طراحي شد و مورد استفاده و پذيرش طيف  18در شرکت رند 9و هلمر
اي از محققان براي گردآوري نظر کارشناسان درباره دانش گسترده

 .(Hsu and Sandford, 2007)اي خاص قرار گرفت هکاربردي در حوز
شود. هدف از قضاوت خبرگان استفاده ميدستيابي به روش دلفي براي 

ترين توافق گروهي بين خبرگاني  استفاده روش دلفي رسيدن به مطمئن
. ه استيا پرسشنامه داده شد هاست که از آنها مصاحبه به عمل آمد

گيرد تا با جمع آوري به تکرار انجام مي هاها و توزيع پرسشنامهمصاحبه
ابزار . روش دلفي دست آيد بهتوافق گروهي از نظرات خبرگان  ،هابازخورد

استخراج نظرات اجرايي در فضايي نسبتا  توانمند و بسيار مناسب براي
 .(1998)عبدي و همکاران، باشد  ميهاي چند متغيرهنظري مثل مدل

 AHP مراتبی سلسله تحلیل فرآیند روش -2-2
 MADMهاي جبراني يکي از روشفرآيند تحليل سلسله مراتبي 

 برايکند  مي تعيين گيرنده تصميم که هايي شاخص به کيهت بااست که 
گيري  هاي متعدد تصميماز ميان گزينهگيري و انتخاب يک گزينه تصميم

ابداع  11به همت توماس ساعتي 1988رود. البته. اين روش در سال کار ميب
و ارايه شد. فرآيند تحليل سلسله مراتبي بازتاب رفتار طبيعي و تفکر انساني 

شان بررسي و آنها تکنيک، مسائل پيچيده را بر اساس آثار متقابل ناست. اي
 .(1999)مهرگان،  پردازدکند و به حل آنها ميرا به شکلي ساده تبديل مي

گيري درمورد اندازهاي عمومي فرآيند تحليل سلسله مراتبي نظريه
هاي زوجي هاي نسبي از مقايسهاست. از اين روش براي استخراج مقياس

گسسته و پيوسته در ساختارهاي سلسله مراتبي چند سطحي استفاده 
 .(Saaty and Vargas, 2012) شود مي

 آماریو نمونة جامعه  -2-3
 وحمل هاي واردرها )شرکتامعه آماري شامل صادرکنندگان و فورج

براي فرآيند تحليل  باشد. مينفر  11ي( است که در روش دلفي از نقل
نمونه و فرمول کوکران با حجم جامعه آماري نامشخص سلسله مراتبي از 

از روش  با توجه به حجم باالي جامعة آماري .استفاده شدنفر  24آماري 
 ه هرگيري تصادفي سادگيري تصادفي ساده استفاده شد. در نمونه نمونه

                                                                                          
8. Dalkey  
9. Helmer 
10. Rand 
11. Thomas L. Saaty 

مورد نظر براي انتخاب شدن شانس مساوي دارند. در  از عناصر جامعة يک
آماري که به همين  ست جامعةاين روش افراد و اشياي مورد نياز از فهر

شوند. در شده است به صورت تصادفي انتخاب مي کدگذاريمنظور تهيه و 
يک از اعضا از احتمال برابر براي انتخاب شدن برخوردارند.  اين شيوه هر

 هاي تحقيق استگيري قابليت تعميم زياد يافتهمزيت بزرگ اين نوع نمونه
 آلفاي نزموآ از پرسشنامه پاياييبراي بررسي  .(1991 همکاران، و يعقوبي)

 94/8ضريب آلفاي کرونباخ  .ستفاده شدا SPSSافزار  و نرم کرونباخ
 پايايي در سطح عالي است. هندةد ه نشاندست آمد ک هب

 ها و بیان نتایج تحقیقوتحلیل دادهتجزیه -3
 مرحله اول: روش دلفی -3-1

عوامل  ،سنتي دلفي روش از استفاده با ، نخستدر اين مرحله
از  هايي پرسشنامه تعديل شد، سپسق پيشينه تحقيمرور شده از  شناسايي
عوامل . واردرها قرار گرفتل باز در اختيار صادرکنندگان و فورنوع سوا

که در جدول  شناسايي شدترين عوامل  ه عنوان مهمبداشتند فراواني باالتر 
اهميت يکساني  ،واملع براي همةدر اين مرحله  ( نشان داده شده است.1)

 در نظر گرفته شد. 

 شده (: عوامل غربال1جدول )
 عوامل ردیف
 بندر در سالم و خالي کانتينر بودن موجود 1عامل 
 گمرکي تشريفات 2عامل 
 کاال بارگيري سرعت 9عامل 
 (اينترنتي خدمات) الکترونيکي اطالعات ارائه 4عامل 
 بندر به هاکشتي ميزان مراجعه 9عامل 
 کردن انبار ظرفيت و محوطه 9عامل 
 بندر در رفته بکار تکنولوژي سطح 1عامل 
 بندر مختلف هاي بخش سازي خصوصي 8عامل 

 

 

 

 

 

 

 

 سلسله تحلیلفرایند اجرای مرحله دوم:  -3-2
  مراتبی

 به شرح زير انجام شد:در چهار گام  تحليل سلسله مراتبي
 سازيمدل گام اول:

 روش تحليل سلسله مراتبي ةدر اين تحقيق مدل سه سطحي درختچ
سطح  ها وکه سطح اول مربوط به هدف، سطح دوم شاخص انتخاب شد

ها و در انتها هم شاخص ، وهاي تصميم استعوامل يا گزينهشامل سوم 
ميزان توجه  ها طبق عوامل و. شاخصشدندبندي  هم عوامل اولويت

طور  هها بهر کدام از شاخص .ندصادرکنندگان به هر بخش انتخاب شد
 د.باشن ميعوامل مرتبط  تک تکمستقيم با 

هاي تحقيق شامل مديريت بندر، سرعت روند صادرات و شاخص
بندي عوامل اثرگذار در  جهت اولويت در نهايت. باشد ميميزان خدمات بندر 

مل شناسايي سه شاخص و هشت عا ،ها به صادرات از بنادرترغيب شرکت
 ( نشان داده شده است. 2در نمودار )شدند که 

 هاي مقايسات زوجيها و تشکيل ماتريسآوري داده گام دوم: جمع
 توسط شاخص يک به نسبت هربار مختلف، هاي گزينه گام اين در
 را آنها که جداولي مقايسه به صورت نتيجة و مقايسه دو به دو گيرنده، تصميم

 دو مقايسة براي کار اين. شود مي ارائه نامند،مي زوجي مقايسات هايماتريس
طور بندي بهدر اين تحقيق اولويت .شودمي انجام ها نيزشاخص دوي به

 صورت گرفته است.جداگانه از نظر دو گروه صادرکننده و فورواردر 
 ناسازگاري در قضاوت هاي نسبي وگام سوم: محاسبه وزن

دست آمده از گام قبل، هاي مقايسات زوجي بهبراي هرکدام از ماتريس
 ها نسبت به هم بر مبناي هر شاخص و همچنين وزن شاخص هاوزن گزينه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تحلیل سلسله مراتبی(: درختچه 2نمودار )
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بردارهاي وزني و نيز بررسي شاخص ة براي محاسب شوند.محاسبه مي
 .((18)تا  (9)استفاده شد )جداول  AHP Webافزار آنالين سازگاري از نرم

بر اساس قضاوت اوليه  روش تحليل سلسله مراتبيتقريباً تمامي محاسبات 
پذيرد که در قالب ماتريس مقايسات زوجي ظاهر  گيرنده صورت مي تصميم

ها و  شود، و هرگونه خطا و ناسازگاري در مقايسه و تعيين اهميت بين گزينه مي
 12(CRکند. نرخ ناسازگاري ) ها نتيجة نهايي محاسبات را مخدوش مي شاخص

دهد که کند و نشان ميمشخص مياي است که ناسازگاري قضاوت را وسيله
هاي حاصل از مقايسات اعتماد کرد. اگر نرخ توان به اولويتتا چه حد مي

باشد سازگاري مقايسات پذيرفتني است، در غير اين  18/8ناسازگاري کمتر از 
 (.1999ها بايد دوباره انجام شود )مهرگان، صورت مقايسه

 شود:  براي محاسبة نرخ ناسازگاري اين مراحل طي مي
يسات کنيم، سپس ماتريس مقا ( بردار مجموع وزني را محاسبه مي1)

. بردار جديدي که کنيم هاي نسبي ضرب مي زوجي را در بردار ستوني وزن
 نام دارد،  19(WSW) آيد، بردار مجموع وزني دست مي از اين طريق به

ا بر بردار اولويت نسبي تقسيم زني رعناصر بردار مجموع و( 2)
 شود، ناميده مي 14(CV) کنيم. بردار حاصل بردار سازگاري مي

آوريم که برابر  دست مي ( را بهmax) ماتريس ( حداکثر ارزش ويژة9)
 است، با ميانگين عناصر بردار سازگاري 

( 1با استفاده از رابطة )را  19(CI) شاخص سازگاريدر اين مرحله  (4)
 .مکني سبه ميمحا

         
                                                           (1             ) 

n دهد و  ئله را نشان ميهاي موجود در مس تعداد گزينه 
دست آوردن آن  کنيم. براي به آخر نرخ ناسازگاري را محاسبه مي ( دست9)

 ((.2کنيم )رابطه ) تقسيم مي 19(RI) شاخص سازگاري را بر شاخص تصادفي

     
                                                      (2              ) 

. باشد ميسازگاري در مقايسات گر  نشانيا کمتر  1/8نرخ ناسازگاري 
 .شود( استخراج مي2شاخص تصادفي از جدول )

باشد، سازگاري  1/8کمتر يا مساوي  CRدر صورتي که ارزش 
ها تجديد بنديمقايسات پذيرفته است. در غير اين صورت بايد در اولويت

 نظر صورت گيرد.

                                                                                          
12. Consistency Ratio 
13. Weighted Sum Vector 
14. Consistency Vector 
15. Consistency Index 
16. Random Index 

 (: مقادیر شاخص های تصادفی2ل )جدو
5 9 3 2 1 N 
12/1 9/8 98/8 8 8 RI 

 10 9 8 6 N 
 91/1 49/1 41/1 24/1 RI 

 (: وزن نسبی عوامل از دید صادرکنندگان 3جدول )
 شاخص مدیریت بندربر اساس 

 وزن نسبی عامل ردیف
 4919/8 بندر به هاکشتي ميزان مراجعه 1
 2929/8 گمرکي تشريفات 2
 1924/8 سرعت بارگيري کاال 9
 8819/8 ارايه اطالعات الکترونيکي 4
 8411/8 سطح تکنولوژي بکار رفته در بندر 9
 8911/8 موجود بودن کانتينر خالي و سالم 9
 8118/8 ظرفيت انبار کردنمحوطه و  1
 8122/8 سازيخصوصي 8

CI                   8291/8 
 0.1>0.01825=0.0257/1.41 محاسبه نرخ ناسازگاري

 وزن نسبی عوامل از دید صادرکنندگان (: 9جدول )
 بر اساس شاخص سرعت روند صادرات

 وزن نسبی عامل ردیف
 9819/8 گمرکي تشريفات 1
 2882/8 الکترونيکيارايه اطالعات  2
 2911/8 سطح تکنولوژي بکار رفته در بندر 9
 8919/8 کردن انبار ظرفيت و محوطه 4
 8918/8 موجود بودن کانتينر خالي و سالم 9
 8292/8 سرعت بارگيري کاال 9
 8191/8 بندر به هاکشتي ميزان مراجعه 1
 8111/8 سازيخصوصي 8

CI 8911/8 
 0.1>0.0362=0.0511/1.41 محاسبه نرخ ناسازگاري

 وزن نسبی عوامل از دید صادرکنندگان(: 5جدول )
 بر اساس شاخص میزان خدمات بندر

 وزن نسبی عامل ردیف
 4128/8 گمرکي تشريفات 1
 1189/8 ارايه اطالعات الکترونيکي 2
 1981/8 سرعت بارگيري کاال 9
 1989/8 کردن انبار ظرفيت و محوطه 4
 8429/8 کانتينر خالي و سالمموجود بودن  9
 8218/8 بندر به هاکشتي ميزان مراجعه 9
 8181/8 بندر در رفته بکار تکنولوژي سطح 1
 8129/8 سازيخصوصي 8

CI 8499/8 
 0.1>0.0354=0.0499/1.41 محاسبه نرخ ناسازگاري

 از دید صادرکنندگان هاشاخصوزن نسبی (: 6جدول )
 وزن شاخص ردیف

 1184/8 خدمات بندرميزان  1
 1199/8 سرعت روند صادرات 2
 8419/8 مديريت بندر 9

CI 8994/8 
 0.1>0.0679=0.0394/0.58 ناسازگاري نرخ محاسبه

 هاي نهاييگام چهارم: محاسبه وزن
 وزن گرفتن نظر در با شده محاسبه نسبي هايوزن گام اين در

 و محاسبه هاگزينه اييـنه ايـهوزن د ونوـشمي امـادغ هم در هااخصـش
 
 

 .شودمشخص مي بندياولويت 
بندي نهايي عوامل مؤثر از ديدگاه صادرکنندگان به در نتيجه اولويت

( ارايه اطالعات الکترونيکي 2تشريفات گمرکي، ) (1اين شرح حاصل شد: )
( موجود بودن 4( سطح تکنولوژي بکاررفته در بندر، )9)خدمات اينترنتي(، )

( محوطه و 9( سرعت بارگيري کاال، )9کانتينر خالي و سالم در بندر، )
سازي ( خصوصي8و ) بندر به هاکشتي ميزان مراجعه (1ظرفيت انبارها )

 بندر.هاي مختلف بخش

 فورواردرها  دید از عوامل نسبی (: وزن7جدول )
 بر اساس شاخص مدیریت بندر

 وزن نسبي عامل رديف
 9184/8 گمرکي تشريفات 1
 2119/8 بندر به هاکشتي ميزان مراجعه 2
 1948/8 موجود بودن کانتينر خالي و سالم 9
 1894/8 بندر در رفته بکار تکنولوژي سطح 4
 8999/8 سازيخصوصي 9
 8922/8 سرعت بارگيري کاال 9
 8429/8 ارايه اطالعات الکترونيکي 1
 8299/8 کردن انبار ظرفيت و محوطه 8

CI 8919/8 
 0/1>0.0477=0.0673/1.41 محاسبه نرخ ناسازگاري

براساس شاخص سرعت واردرها فور دید از عوامل نسبی وزن(: 8جدول )
 روند صادرات

 وزن نسبی عامل ردیف
 2989/8 گمرکي تشريفات 1
 1118/8 بندر به هاکشتي ميزان مراجعه 2
 1481/8 بندر در رفته بکار تکنولوژي سطح 9
 1891/8 سرعت بارگيري کاال 4
 8919/8 موجود بودن کانتينر خالي و سالم 9
 8898/8 سازيخصوصي 9
 8189/8 ارايه اطالعات الکترونيکي 1
 8298/8 کردن انبار ظرفيت و محوطه 8

CI 8412/8 
 0.1>0.0335=0.0472/1.41 محاسبه نرخ ناسازگاري

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فورواردرها  دید از عوامل نسبی (: وزن9جدول )
 بر اساس شاخص میزان خدمات بندر

 وزن نسبی عامل ردیف
 9919/8 سالم و خالي کانتينر بودن موجود 1
 2499/8 گمرکي تشريفات 2
 1994/8 بندر به هاکشتي ميزان مراجعه 9
 8111/8 بندر در رفته بکار تکنولوژي سطح 4
 8998/8 سرعت بارگيري کاال 9
 8498/8 ارايه اطالعات الکترونيکي 9
 8999/8 سازيخصوصي 1
 8911/8 کردن انبار ظرفيت و محوطه 8

CI 8921/8 
 0.1>0.0373=0.0527/1.41 محاسبه نرخ ناسازگاري

 فورواردرها دید از هاشاخص نسبی (: وزن10جدول )
 وزن شاخص ردیف

 1418/8 مديريت بندر 1
 2821/8 ميزان خدمات بندر 2
 8994/8 سرعت روند صادرات 9

CI 8924/8 
 0.1>0.0558=0.0324/0.58 ناسازگاري نرخ محاسبه

شرح به دست آمد: به اين  فورواردرهااز ديد مؤثر بندي عوامل اولويت
موجود بودن ( 9، )بندر به هاکشتي ميزان مراجعه (2)، تشريفات گمرکي (1)

سرعت ( 9، )رفته در بندر( سطح تکنولوژي بکار4، )کانتينر خالي و سالم
ارايه ( 1، )هاي مختلف بندر سازي بخشخصوصي( 9، )بارگيري کاال

 ( محوطه و ظرفيت انبار. 8و ) اطالعات الکترونيکي )خدمات اينترنتي(

 گیری نتیجه -9
و هاي پيش روي صادرات اين تحقيق کمبودهاي بندر و دشواريدر 
با تفکيک نظر داده شده است. نشان بندي عوامل مؤثر   اولويت

ثر بودن هر عامل در ترغيب آنها به فورواردرها ميزان مؤصادرکنندگان و 
  ،روهـدو گ بندي ويتـريقه اولـا نگاهي کلي به طـايي شد. بـصادرات شناس

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : محاسبه وزن نهایی از دید صادرکنندگان(11جدول )
 ردیف بندر مدیریت صادرات روند سرعت بندر خدمات میزان  هاشاخص وزن نهایی

8991/8  

ب در
ضر

 

1989/8 8918/8 8911/8 1 
9241/8 4128/8 9819/8 2929/8 2 
8999/8  

1184/8 1981/8 8292/8 1924/8 9 
2999/8 1189/8 2882/8 8819/8 4 
8999/8 1199/8 8218/8 8191/8 4919/8 9 
8481/8 8181/8 8919/8 8118/8 9 
2188/8 8419/8 8429/8 2911/8 8411/8 1 
8118/8 8129/8 8111/8 8122/8 8 

 
 فورواردرها دید از نهایی وزن (: محاسبه12جدول ) 

 ردیف مدیریت بندر روند صادرات سرعت بندر خدمات میزان × هاشاخص = وزن نهایی
1192/8 

= 

 

× 

9919/8 8919/8 1948/8 1 
9419/8 2499/8 2989/8 9184/8 2 
8914/8 1418/8 8998/8 1891/8 8922/8 9 
8448/8 8498/8 8189/8 8429/8 4 
2884/8 8994/8 1994/8 1118/8 2119/8 9 
8219/8 8911/8 8298/8 8299/8 9 
1811/8 2821/8 8111/8 1481/8 1894/8 1 
8949/8 8999/8 8898/8 8999/8 8 
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بردارهاي وزني و نيز بررسي شاخص ة براي محاسب شوند.محاسبه مي
 .((18)تا  (9)استفاده شد )جداول  AHP Webافزار آنالين سازگاري از نرم

بر اساس قضاوت اوليه  روش تحليل سلسله مراتبيتقريباً تمامي محاسبات 
پذيرد که در قالب ماتريس مقايسات زوجي ظاهر  گيرنده صورت مي تصميم

ها و  شود، و هرگونه خطا و ناسازگاري در مقايسه و تعيين اهميت بين گزينه مي
 12(CRکند. نرخ ناسازگاري ) ها نتيجة نهايي محاسبات را مخدوش مي شاخص

دهد که کند و نشان ميمشخص مياي است که ناسازگاري قضاوت را وسيله
هاي حاصل از مقايسات اعتماد کرد. اگر نرخ توان به اولويتتا چه حد مي

باشد سازگاري مقايسات پذيرفتني است، در غير اين  18/8ناسازگاري کمتر از 
 (.1999ها بايد دوباره انجام شود )مهرگان، صورت مقايسه

 شود:  براي محاسبة نرخ ناسازگاري اين مراحل طي مي
يسات کنيم، سپس ماتريس مقا ( بردار مجموع وزني را محاسبه مي1)

. بردار جديدي که کنيم هاي نسبي ضرب مي زوجي را در بردار ستوني وزن
 نام دارد،  19(WSW) آيد، بردار مجموع وزني دست مي از اين طريق به

ا بر بردار اولويت نسبي تقسيم زني رعناصر بردار مجموع و( 2)
 شود، ناميده مي 14(CV) کنيم. بردار حاصل بردار سازگاري مي

آوريم که برابر  دست مي ( را بهmax) ماتريس ( حداکثر ارزش ويژة9)
 است، با ميانگين عناصر بردار سازگاري 

( 1با استفاده از رابطة )را  19(CI) شاخص سازگاريدر اين مرحله  (4)
 .مکني سبه ميمحا

         
                                                           (1             ) 

n دهد و  ئله را نشان ميهاي موجود در مس تعداد گزينه 
دست آوردن آن  کنيم. براي به آخر نرخ ناسازگاري را محاسبه مي ( دست9)

 ((.2کنيم )رابطه ) تقسيم مي 19(RI) شاخص سازگاري را بر شاخص تصادفي

     
                                                      (2              ) 

. باشد ميسازگاري در مقايسات گر  نشانيا کمتر  1/8نرخ ناسازگاري 
 .شود( استخراج مي2شاخص تصادفي از جدول )

باشد، سازگاري  1/8کمتر يا مساوي  CRدر صورتي که ارزش 
ها تجديد بنديمقايسات پذيرفته است. در غير اين صورت بايد در اولويت

 نظر صورت گيرد.

                                                                                          
12. Consistency Ratio 
13. Weighted Sum Vector 
14. Consistency Vector 
15. Consistency Index 
16. Random Index 

 (: مقادیر شاخص های تصادفی2ل )جدو
5 9 3 2 1 N 
12/1 9/8 98/8 8 8 RI 

 10 9 8 6 N 
 91/1 49/1 41/1 24/1 RI 

 (: وزن نسبی عوامل از دید صادرکنندگان 3جدول )
 شاخص مدیریت بندربر اساس 

 وزن نسبی عامل ردیف
 4919/8 بندر به هاکشتي ميزان مراجعه 1
 2929/8 گمرکي تشريفات 2
 1924/8 سرعت بارگيري کاال 9
 8819/8 ارايه اطالعات الکترونيکي 4
 8411/8 سطح تکنولوژي بکار رفته در بندر 9
 8911/8 موجود بودن کانتينر خالي و سالم 9
 8118/8 ظرفيت انبار کردنمحوطه و  1
 8122/8 سازيخصوصي 8

CI                   8291/8 
 0.1>0.01825=0.0257/1.41 محاسبه نرخ ناسازگاري

 وزن نسبی عوامل از دید صادرکنندگان (: 9جدول )
 بر اساس شاخص سرعت روند صادرات

 وزن نسبی عامل ردیف
 9819/8 گمرکي تشريفات 1
 2882/8 الکترونيکيارايه اطالعات  2
 2911/8 سطح تکنولوژي بکار رفته در بندر 9
 8919/8 کردن انبار ظرفيت و محوطه 4
 8918/8 موجود بودن کانتينر خالي و سالم 9
 8292/8 سرعت بارگيري کاال 9
 8191/8 بندر به هاکشتي ميزان مراجعه 1
 8111/8 سازيخصوصي 8

CI 8911/8 
 0.1>0.0362=0.0511/1.41 محاسبه نرخ ناسازگاري

 وزن نسبی عوامل از دید صادرکنندگان(: 5جدول )
 بر اساس شاخص میزان خدمات بندر

 وزن نسبی عامل ردیف
 4128/8 گمرکي تشريفات 1
 1189/8 ارايه اطالعات الکترونيکي 2
 1981/8 سرعت بارگيري کاال 9
 1989/8 کردن انبار ظرفيت و محوطه 4
 8429/8 کانتينر خالي و سالمموجود بودن  9
 8218/8 بندر به هاکشتي ميزان مراجعه 9
 8181/8 بندر در رفته بکار تکنولوژي سطح 1
 8129/8 سازيخصوصي 8

CI 8499/8 
 0.1>0.0354=0.0499/1.41 محاسبه نرخ ناسازگاري

 از دید صادرکنندگان هاشاخصوزن نسبی (: 6جدول )
 وزن شاخص ردیف

 1184/8 خدمات بندرميزان  1
 1199/8 سرعت روند صادرات 2
 8419/8 مديريت بندر 9

CI 8994/8 
 0.1>0.0679=0.0394/0.58 ناسازگاري نرخ محاسبه

 هاي نهاييگام چهارم: محاسبه وزن
 وزن گرفتن نظر در با شده محاسبه نسبي هايوزن گام اين در

 و محاسبه هاگزينه اييـنه ايـهوزن د ونوـشمي امـادغ هم در هااخصـش
 
 

 .شودمشخص مي بندياولويت 
بندي نهايي عوامل مؤثر از ديدگاه صادرکنندگان به در نتيجه اولويت

( ارايه اطالعات الکترونيکي 2تشريفات گمرکي، ) (1اين شرح حاصل شد: )
( موجود بودن 4( سطح تکنولوژي بکاررفته در بندر، )9)خدمات اينترنتي(، )

( محوطه و 9( سرعت بارگيري کاال، )9کانتينر خالي و سالم در بندر، )
سازي ( خصوصي8و ) بندر به هاکشتي ميزان مراجعه (1ظرفيت انبارها )

 بندر.هاي مختلف بخش

 فورواردرها  دید از عوامل نسبی (: وزن7جدول )
 بر اساس شاخص مدیریت بندر

 وزن نسبي عامل رديف
 9184/8 گمرکي تشريفات 1
 2119/8 بندر به هاکشتي ميزان مراجعه 2
 1948/8 موجود بودن کانتينر خالي و سالم 9
 1894/8 بندر در رفته بکار تکنولوژي سطح 4
 8999/8 سازيخصوصي 9
 8922/8 سرعت بارگيري کاال 9
 8429/8 ارايه اطالعات الکترونيکي 1
 8299/8 کردن انبار ظرفيت و محوطه 8

CI 8919/8 
 0/1>0.0477=0.0673/1.41 محاسبه نرخ ناسازگاري

براساس شاخص سرعت واردرها فور دید از عوامل نسبی وزن(: 8جدول )
 روند صادرات

 وزن نسبی عامل ردیف
 2989/8 گمرکي تشريفات 1
 1118/8 بندر به هاکشتي ميزان مراجعه 2
 1481/8 بندر در رفته بکار تکنولوژي سطح 9
 1891/8 سرعت بارگيري کاال 4
 8919/8 موجود بودن کانتينر خالي و سالم 9
 8898/8 سازيخصوصي 9
 8189/8 ارايه اطالعات الکترونيکي 1
 8298/8 کردن انبار ظرفيت و محوطه 8

CI 8412/8 
 0.1>0.0335=0.0472/1.41 محاسبه نرخ ناسازگاري

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فورواردرها  دید از عوامل نسبی (: وزن9جدول )
 بر اساس شاخص میزان خدمات بندر

 وزن نسبی عامل ردیف
 9919/8 سالم و خالي کانتينر بودن موجود 1
 2499/8 گمرکي تشريفات 2
 1994/8 بندر به هاکشتي ميزان مراجعه 9
 8111/8 بندر در رفته بکار تکنولوژي سطح 4
 8998/8 سرعت بارگيري کاال 9
 8498/8 ارايه اطالعات الکترونيکي 9
 8999/8 سازيخصوصي 1
 8911/8 کردن انبار ظرفيت و محوطه 8

CI 8921/8 
 0.1>0.0373=0.0527/1.41 محاسبه نرخ ناسازگاري

 فورواردرها دید از هاشاخص نسبی (: وزن10جدول )
 وزن شاخص ردیف

 1418/8 مديريت بندر 1
 2821/8 ميزان خدمات بندر 2
 8994/8 سرعت روند صادرات 9

CI 8924/8 
 0.1>0.0558=0.0324/0.58 ناسازگاري نرخ محاسبه

شرح به دست آمد: به اين  فورواردرهااز ديد مؤثر بندي عوامل اولويت
موجود بودن ( 9، )بندر به هاکشتي ميزان مراجعه (2)، تشريفات گمرکي (1)

سرعت ( 9، )رفته در بندر( سطح تکنولوژي بکار4، )کانتينر خالي و سالم
ارايه ( 1، )هاي مختلف بندر سازي بخشخصوصي( 9، )بارگيري کاال

 ( محوطه و ظرفيت انبار. 8و ) اطالعات الکترونيکي )خدمات اينترنتي(

 گیری نتیجه -9
و هاي پيش روي صادرات اين تحقيق کمبودهاي بندر و دشواريدر 
با تفکيک نظر داده شده است. نشان بندي عوامل مؤثر   اولويت

ثر بودن هر عامل در ترغيب آنها به فورواردرها ميزان مؤصادرکنندگان و 
  ،روهـدو گ بندي ويتـريقه اولـا نگاهي کلي به طـايي شد. بـصادرات شناس

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : محاسبه وزن نهایی از دید صادرکنندگان(11جدول )
 ردیف بندر مدیریت صادرات روند سرعت بندر خدمات میزان  هاشاخص وزن نهایی

8991/8  

ب در
ضر

 

1989/8 8918/8 8911/8 1 
9241/8 4128/8 9819/8 2929/8 2 
8999/8  

1184/8 1981/8 8292/8 1924/8 9 
2999/8 1189/8 2882/8 8819/8 4 
8999/8 1199/8 8218/8 8191/8 4919/8 9 
8481/8 8181/8 8919/8 8118/8 9 
2188/8 8419/8 8429/8 2911/8 8411/8 1 
8118/8 8129/8 8111/8 8122/8 8 

 
 فورواردرها دید از نهایی وزن (: محاسبه12جدول ) 

 ردیف مدیریت بندر روند صادرات سرعت بندر خدمات میزان × هاشاخص = وزن نهایی
1192/8 

= 

 

× 

9919/8 8919/8 1948/8 1 
9419/8 2499/8 2989/8 9184/8 2 
8914/8 1418/8 8998/8 1891/8 8922/8 9 
8448/8 8498/8 8189/8 8429/8 4 
2884/8 8994/8 1994/8 1118/8 2119/8 9 
8219/8 8911/8 8298/8 8299/8 9 
1811/8 2821/8 8111/8 1481/8 1894/8 1 
8949/8 8999/8 8898/8 8999/8 8 
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شود. به عنوان مثال، هر دو گروه نسبت  هايي مشاهده ميها و تفاوتشباهت
رفته در بندر، موجود بودن کانتينر  به تشريفات گمرکي، سطح تکنولوژي بکار

مشابهي دارند. به عالوه  خالي و سالم در بندر و سرعت بارگيري حساسيت
ه اطالعات الکترونيکي )خدمات اينترنتي( صادرکنندگان تأکيد بيشتري بر ارائ

 دانند. تر مي ها به بندر را مهمدارند اما فورواردرها ميزان مراجعه کشتي
 تشريفات ،واردرطبق نظر هر دو گروه صادرکننده و فور ،در اين تحقيق

هاي گمرکي  بندر شناخته شد. پيچيدگيترين عامل در جذابيت  مهم گمرکي
هميشه مورد توجه بوده و اين بخش را همواره به عنوان يکي از دشوارترين 
مراحل در صادرات تبديل کرده است. افزايش رقابت اقتصادي در جهان و 
تالش براي صادرات بيشتر و به اجرا در آمدن تجارت آزاد و عضويت اغلب 

و همچنين يکسان شدن  11ت جهانيکشورهاي جهان در سازمان تجار
. ضروري کرده استدر سيستم گمرکي را  ايجاد تغيير ،نيازهاي جوامع

افزايش  هاي رقابتي و رفع موانع تجاريبا تکيه بر مزيتتواند  صادرات مي
هاي بزرگ تجاري  و استفاده از دروازه نقل وحمل يابد و در نتيجه نياز به 

 شود.ر ميسر ويژه بناد به
 بندر نوشهر دهي خدمات فزايش توانرفع موانع و ا در راستاي پاياندر 
اين  ،کمک کندي صادراتي هاتواند به بهبود شرايط جذب بيشتر کاال که مي
تسهيل ( 2، )18کار اصالحات در بنادرتوجه به راه( 1) :شود مي پيشنهادموارد 

سازي  يکپارچهوکراسي، فرايند ترخيص کاال از گمرک. )کاستن تعرفه و بور
( 4) استفاده از تجهيزات مدرن و هوشمند،( 9) بندر و گمرک و...(،

سازي بيشتر بخش کانتينري )اختصاص حياط کانتينري، گردآوري  فعال
استفاده از ( 9) کانتينرهاي خالي و سالم بيشتر به ويژه يخچالي(،

هاي مکانيزه و رفع نقاط ضعف گلوگاهي جهت سرعت بخشيدن به  سيستم
صادرکنندگان در سايت  فراهم آوردن اطالعات مورد نياز( 9) جريان کاال،

جذب کشتي ( 1) برداري از بنادر چندمنظوره پر رونق جهان(،بندر )الگو
( 18) االجرا کردن آن،تدوين برنامه بازاريابي و الزم( 9) بيشتر به بندر،

ها و ساير يلوري جرثقافزايش بهره( 11) تدوين استراتژي و اجرا کردن آن،
 دخالت دادن بيشتر بخش خصوصي. (12تجهيزات و )

هاي ديگري ساير بنادر با روش تحقيق حاضر در موردشود ميپيشنهاد 
تحليل عاملي، مدل انتخابي گسسته، تاپسيس و رگرسيون چندگانه مانند: 
ها به بندر . بررسي عوامل اثرگذار براي جذب بيشتر کشتيرانيشودانجام 

 ها را نشان دهد. ضعف بندر از ديد کشتيرانينقاط تواند نوشهر مي

                                                                                          
17. World Trade Organization (WTO) 
18. Port Reform Toolkit 
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 کارکنان  با رضایت شغلی بررسی ارتباط بین عزت نفس مدیران
 در سازمان بنادر و دریانوردی
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 چکیده
 همةجامعه آماری اين پژوهش  .بود عزت نفس مديران با رضايت شغلي کارکنان در سازمان بنادر و دريانوردیبررسي ارتباط بین هدف اصلي اين پژوهش  

د که از معمل آ هگیری ب بنادر چهارگانه شمال کشور نمونه از بین کارکنان. برای اين منظور باشد مديران و کارکنان بنادر شمالي سازمان بنادر و دريانوردی کشور مي
در اين تحقیق از دو پرسشنامه  .داده شدها پاسخ  و به پرسشنامه ،انتخابنمونة آماری  ،ای طبقه گیری تصادفي به روش نمونه گیری کوکران و طريق فرمول نمونه

نتايج پژوهش زمون پیرسون استفاده شد. باشد که برای تحلیل آنها از آ فرضیه فرعي مي 9تحقیق حاضر دارای يک فرضیه اصلي و . ه استشداستفاده د استاندار
ز حقوق و دستمزد، رضايت رضايت از کار، رضايت از مافوق، رضايت از همکاران، رضايت اشامل عزت نفس مديران با رضايت شغلي کارکنان و ابعاد آن نشان داد 

 میزان رضايت شغلي کارکنان را تحت تأثیر قرار دهند. دتوانند با بهبود و تقويت عزت نفس خو مديران مي به عبارت ديگر،. دارند معنادار رابطة از ترفیع

 .عزت نفس، رضايت شغلي، رضايت از کار، رضايت از مافوق، رضايت از همکاران، رضايت از حقوق، رضايت از ترفیع :کلیدی های هواژ

                                                                                                                                                                                                 
 Daneshkhalil@Yahoo.Com ،ارشد کارشناسي آموخته دانش تکمیلي، تحصیالت دانشکده بناب، واحد اسالمي آزاد دانشگاه 1.
 استاديار تکمیلي، تحصیالت دانشکده بناب، واحد اسالمي آزاد . دانشگاه 2



یی
دریا

ل 
و نق

ل 
حم

ت 
صنع

Maritime Transport Industry/Vol.3/No.3/Autumn 2017

66

 

 

 
 
 
 
 

Identifying and Prioritizing Effective Factors on Inviting 
Companies to Export from Ports (Case Study: Bandar Nowshahr) 

 
Hasan Majdi*1, Yahya Toomaj2 

 
Received Date: December 7, 2016                                *Corresponding Author                                   Accepted Date: April 28, 2017 
 

©2017 Marine Transportation Industry. All rights reserved. 

Abstract 

n this research, the identification and prioritization of factors affecting the companies' incentives to export from ports 
has been addressed. Nowshahr port is selected as a sample for study. Therefore, the needs of the two groups of 

exporting and transporting (forwarders) as a research community were studied. With the advancement of technology 
and the changing needs of customers, continuous development of ports is considered as one of the requirements of the 
port, and ports should recognize these needs and take action to resolve them. In carrying out this research, the most 
important factors in decision making for export from port were identified by reviewing and studying past research. 
Delphi method was used for extracting and evaluating the factors affecting export companies. In the next step, eight 
factors were selected as the most important factors. Finally, using the hierarchical analysis process to prioritize factors, 
it was shown that the two groups have similarities and differences in their choices. Although both groups have the same 
sensitivity to customs formalities, the level of technology used in the port, the availability of empty and safe ports at 
ports and loading speeds, exporters have a greater emphasis on providing electronic information (Internet service), 
while forwarders have a ship-to-ship They consider harbor more important.. 
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Abstract 

he attraction of foreign investment is from the goals of developing countries such as Iran, which, besides the 
abundance of manpower, is clearly evident in the lack of it. Therefore, the present study uses the Johansson 

Joycelus method to investigate the effect of financial liberalization on the attraction of foreign investment in Iran during 
the period from 1359 to 1393. Eviews methods and econometric techniques and software were used to study and 
analyze the data and present the model. The current research, in terms of its nature and objectives, is a type of 
exploratory research and a methodological descriptive survey, and, given that the results of this research can be used in 
practice, it is an applied research. The research findings showed that there is a positive and significant relationship 
between foreign investment attraction and financial liberalization, consumer purchasing power, market size and gross 
fixed capital formation, and there is a negative relationship between attracting foreign investment and trade 
liberalization. 
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