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چکیده

در اين تحقيق به شناسايي و اولويتبندي عوامل اثرگذار بر ترغيب شرکتها به صادرات از بنادر پرداخته شده است .بندر نوشهر به عنوان نمونه جهت مطالعه

انتخاب شده است .بنابراين ،نيازهاي دو گروه صادرکننده و متصدي حملونقل (فورواردر) به عنوان جامعه تحقيق مطالعه و بررسي شد .با پيشرفت تکنولوژي و
تغيير نيازهاي مشتريان ،توسعه مستمر بنادر يکي از ضرورتهاي بندر محسوب ميشود و بنادر بايد اين نيازها را بشناسند و در رفع آن اقدام کنند .در انجام اين
تحقيق نخست عوامل مهم در تصميمگيري براي صادرات از بندر با مرور و مطالعه تحقيقات گذشته شناسايي شد و سپس با روش دلفي نظر شرکتهاي صادراتي
در مورد اثرگذار بودن عوامل استخراج و مد نظر قرار گرفت .در مرحله بعد ،هشت عامل به عنوان مهمترين عوامل انتخاب شدند .دستآخر با استفاده از فرايند
تحليل سلسله مراتبي در اولويتبندي عوامل نشان داده شد که دو گروه در انتخاب خود شباهتها و تفاوتهايي دارند .گرچه هر دو گروه حساسيت مشابهي بر
تشريفات گمرکي ،سطح تکنولوژي بهکار رفته در بندر ،موجود بودن کانتينر خالي و سالم در بندر و سرعت بارگيري دارند ،اما صادرکنندگان تاکيد بيشتري بر ارائه
اطالعات الکترونيکي (خدمات اينترنتي) دارند حال آنکه فورواردرها ميزان مراجعه کشتيها به بندر را مهمتر ميدانند.
واژههای کلیدی :صادرات ،بنادر ،تجارت دريايي ،بندر نوشهر ،فرايند تحليل سلسله مراتبي (.)AHP
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شناسایی و اولویتبندی عوامل اثرگذار بر ترغیب شرکتها به صادرات از بنادر (مطالعه موردي :بندر نوشهر) /حسن مجدي
جديدي با ساير حملکنندگان ميشوند (.)Notteboom, 2007

 -1مقدمه
تجارت همواره يکي از راههاي رفع نيازهاي انسان و دسترسي به منابع
و محصوالت کمياب بوده است .تجارت مبتني بر حملونقل کاال از مبدأ
محصوالت به محل مصرف است .انجام امور تجاري علت پيدايش تقاضا و
بازار حملونقل کاال شده است .عرضهکنندگان بسياري در حوزههاي دريايي،
هوايي ،ريلي و جادهاي وارد بازار حملونقل شدند .رقابت شديدي بين
عرضهکنندگان براي جذب مشتري پديد آمده است .امروزه در هر صنعت و
بازار رقابتي ،مطالعات بازار و تحقيقات بازاريابي امري متعارف و الزم است.
بنادر به عنوان حلقة مهم حمل ونقل دريايي و تجارت جهاني بدون شناخت
بازار حملونقل جايگاه خود را از دست خواهند داد .با گذشت زمان و نو شدن
تکنولوژي توليد کاال و لزوم حمل کاالهاي متفاوت و جديد ميتواند موجب
تغيير انتظار صادرکنندگان از بندر در زمينة ارايه خدمات شود .تحقيق و
شناخت بازار حملونقل به بنادر کمک ميکند تا نياز مشتريان را بشناسد،
بازار خود را بهتر تحليل کند و اهداف و استراتژيهاي مناسبي را براي آيندة
خود انتخاب کند .صادرات تأثير مستقيم بر رفع بيکاري و افزايش سطح رفاه
اجتماعي دارد و جذب کاالهاي صادراتي به مسير حمل دريايي که با صرفه-
ترين نوع حملونقل است راه مناسبي براي رفع مشکالت اقتصادي و باال
بردن توليد ناخالص ملي کشورها است .در اين تحقيق با انتخاب بندر نوشهر
به عنوان نمونه تحقيق ،به بررسي و تحليل عوامل اثرگذار در ترغيب
شرکتها به صادرات از بنادر پرداخته شده است.

4

با پيشرفت تکنولولوژي و تغيير در نياز مشتريان يعني صادرکنندگان ،
فورواردرها 9و کشتيرانيها ،9توسعه مستمر بنادر يکي از ضرورتهاي
بندرداري شده است .بنادر بايد اين نيازها را بشناسند و در رفع آنها اقدام
کنند .استفاده از اين پل ارتباطي مفيد براي به دست آوردن سود بيشتر در
بازارهاي خارجي ميتواند بهترين گزينه حملونقل در صادرات باشد .اقتصاد
مبتني بر صادرات ،تورم کمتر و ثبات بيشتري را به همراه دارد .هرقدر
شرکتي کاال به بازارهاي برونمرزي صادرکند ،هزينه توليد کمتر ميشود و
به نوبة خود به تخصيص منابع مالي و انساني بيشتري نياز پيدا ميکند تا
کار تحقيق و توسعه را انجام دهند (برنچ.)1988 ،
بندر نوشهر ،بندري چند منظوره و با داشتن فاصلة  9کيلومتر تا
فرودگاه ،قديميترين بندر استان مازندران و نزديک ترين بندر ايران به
پايتخت ميباشد و پل ارتباطي تجارت دريايي به کشورهاي حوزه درياي
مازندران و همچنين کشورهاي اروپايي است .با اين حال ،اين بندر با انجام
 19،218تن صادرات در سال  94کمترين ميزان صادرات را در بين اکثر
بنادر شمالي داشته است .حال آنکه آمار صادرات از ساير بنادر سواحل
درياي مازندران در همان سال به ترتيب در بنادر آستارا  ،29،991بندر انزلي
 98،819و بندر اميرآباد  849،899تن بوده است .نمودار ( )1ميزان صادرات
از بنادر شمالي ايران را طي سالهاي  98تا پايان  94نشان ميدهد.
نمودار ( :)1میزان صادرات بنادر طی سالهای  90تا پایان 99

تناژ

 -1-1بیان مسئله

2500000

حمل ونقل دريايي با صرفهترين نوع حملونقل ،هم در مصرف انرژي

2000000

و هم در حمل احجام باال ميباشد .تجارت دريايي محور اصلي تجارت

1500000

بينالمللي و اقتصاد جهاني است؛ زيرا حدود  %88حجم تجارت و بيش از

1000000

 %18ارزش تجارت جهان از طريق کشتي و دريا حمل ودر بنادر تخليه و

500000

بارگيري ميشود 9.بنادر دروازههاي تجارت جهانياند و از آنجا که تجارت

0
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جهاني به سمت يکپارچهشدن زنجيرة عرضه ميرود و در نتيجه باعث
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ايجاد رقابت بسيار زياد بين بنادر ميشود ،بنادر را وادار به جذب مشتريان
مسيرهاي حملونقلي و استفاده از تجهيزات خود براي کسب سهم بيشتري
از ترافيک دريايي ميکند .بنادر مدام با ريسک از دست دادن مشتريان مهم
روبرو هستند ،نه به خاطر نقص زيرساختها يا عمليات بندري بلکه به دليل

آستارا
سال 94

نوشهر
امیر آباد
سال  99سال  92سال 91

انزلی
سال 98

منبع :سازمان بنادر و دريانوردي ،سالنامه آمار عمليات

بندر نوشهر با مشکالتي براي رشد در آينده مواجه است ،زيرا ( )1بندر
پسکرانه خوبي ندارد )2( ،فضاي کافي براي گسترش و توسعه ندارد.

اينکه مشتريان شبکههاي خدماتي خود را بازچيني ميکنند يا وارد همکاري
3. www.unctad.org

4. Shippers
5. Freight Forwarders
6. Carriers
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طبق پژوهش گروسو و مونتيرو ()Grosso and Monteiro, 2011

بتوانند هر نوع کاال و کشتياي را جذب کنند ،اما امروزه با پيشرفت تکنولوژي

پتانسيل رشد و توان عملياتي بنادر مستقيماً به بهبود زيرساختهاي بندر

و ايجاد تغيير در محصوالت و جهاني شدن تجارت ،تغييرات چشمگيري در

براي عمليات لجستيکي ،دسترسي به محيط بندري ،روند اداري و اثربخشي

نحوه حمل و جابجايي کاال پديد آمده است .امروزه با کانتينري شدن کاالها و

بندر ارتباط دارد .با در نظر گرفتن وضعيت حاضر بندر نوشهر شناخت بيشتر

برقراري مسيرهاي خاص در حملونقل دريايي ،بنادر پيشرفته جهان به سوي

نياز صادرکنندگان و تشويق آنها به استفاده از مزيتهاي اين نقطه کليدي

تخصصيشدن سوق يافتهاند .از اين رو ،بنادر که از سرمايههاي ارزشمند

ميتواند موجب رونق بيشتر اين بندر شود.

کشورها محسوب ميشوند و هزينه مالي هنگفتي براي ساخت و تأسيس آنها
مصرف شده است ،در صورت عدمپيگيري نياز مشتريان حملونقلي به راحتي

 -2-1ضرورت انجام تحقیق

شرکتهاي صادراتي به دو گروه صادرکنندگان مستقل و فورواردرها که

مسئوليت حمل را بر عهده دارند ،تقسيم ميشوند .فورواردرها در سراسر دنيا
سهم بااليي را در امر تجارت دارند و تحقيقات مستقل زيادي در مورد آنها
انجام ميشود .ترغيب شرکتها به صادرات از يک بندر عالوه بر رونق بندر
به اين دليل اهميت دارد که صادرات راه مناسبي براي رفع مشکالت
اقتصـادي ميبـاشد .بنـابراين تـوسعه صـادرات و همچنين تـوسعه بـخش
حملونقل دريايي اثر مثبتي بر رشد اقتصادي کشورها دارد .صادرات و
تجارت دريايي همواره در کشورهاي توسعهيافته اهميت داشته است و براي
رفع بيکاري و افزايش سطح رفاه اجتماعي قابل مورد توجه قرار گرفته است.
بهطوري که طبق گزارش  Vaseyدر سال  ،2812بيش از  19ميليون نفر
در اياالت متحده آمريکا در بنادر مشغول به کار ميباشند و در ازاي هر يک
ميليارد دالر صادرات از طريق دريا 19888 ،شغل ايجاد ميشود .بنادر در
وهله اول نقطه اتصال حملونقل دريايي و زمينياند ،و در مرحله دوم براي
شهري که در آن قرار دارند ،موتور رشد اقتصادي محسوب ميشوند .بر
اساس نتايج تحقيق  Bajrektarevicدر سال  ،2819درياي مازندران به
عنوان منطقهاي کليدي با تمرکزي روشن در عرضه انرژي با هدف نهايي
متنوعسازي زنجيره عرضه براي منافع اروپا اهميت خاصي دارد .همچنيـن
بر اسـاس مطالعـات اسکاپ 1در سال  ،2881کريـدور شمال ـ جنوب از
درياي مازندران کوتاهترين مسير از شمال اروپا به خليج فارس است.
هر صنعتي براي دوام و سوددهي بلندمدت خود ميکوشد به مشتريان
کند .بنادر نيز از اين قاعده مستثني نيستند ،با پراکندگي نابرابر منابع طبيعي و
صنايع در مکانهاي جغرافيايي مختلف جهان و تقاضا براي يک کاالي
خاص در نقاط مختلف ديگر و با در نظر گرفتن تغييرات الگوي تجارت الزم
است بنادر متناسب با اقتضائات زمان و توانمند براي خدماترساني به تقاضاي
بازار حملونقل نوسازي شوند .بنادر در گذشته طوري طراحي ميشدند تا

کمک ميکند تا عالوه بر استفاده بهينه از تجهيزات و منابع و حفظ مشتريان
فعلي ،بازار خود را نيز گسترش دهند .در اين تحقيق سعي شده است عوامل
مؤثر در ترغيب شرکتها به صادرات از بندر نوشهر شناسايي ،و به عنوان الگو
در اختيار مديران بنادر قرار داده شود تا از آنها در اولويتبندي و تخصيص
منابع به بخشهاي مختلف استفاده شود.

 -3-1هدف تحقیق

هدف اين تحقيق شناسايي و اولويتبندي عوامل اثرگذار در ترغيب

شرکتها به صادرات از بنادر با استفاده از فرآيند تحليل سلسله مراتبي
ميباشد .بندر نوشهر از ميان شرکتهاي صادراتي شمال کشور به عنوان
نمونه مورد مطالعه قرار گرفته است.

 -9-1مروری بر پیشینة تحقیق

تحقيقات بسياري درباره عوامل اثرگذار در انتخاب بنادر از ديد

صادرکنندگان ،فورواردرها و شرکتهاي کشتيراني انجام شده است که در
زير به برخي از آنها اشاره ميشود.
يوگبوما و همکاران در سال  2889در مطالعهاي که در زمينة معيارهاي
مهم از ديد صادرکنندگان از طريق بندر با استفاده از روش روش تحليل
سلسله مراتبي انجام دادند هفت عامل را شامل کارايي بندر ،تجهيزات
کافي ،ميزان مراجعه کشتيها به بندر ،پاسخ سريع به نياز مشتريان ،مکان
بندر ،هزينههاي بندري و شهرت بندر در صدمه زدن به کاالها شناسايي
کردند (.)Ugboma and et al., 2006
النگن پژوهشي در زمينة تصميمگيري براي انتخاب يک بندر صادراتـي
و وارداتـي در اتـريش با در نظـر گرفتن پسکرانه انجام داد ( De Langen,

 .)2007وي با مطالعه در مورد دو گروه صادرکنندگان و فورواردرها به اين
نتيجه رسيد که هر دو گروه تقريباً عقايد مشترکي براي انتخاب بندر دارند اما
حساسيت صادرکنندگان بر هزينة بندري کمتر متمرکز بود ،زيرا هزينه
حملونقل درصد کمي از هزينه توليد را تشکيل ميدهد.

7. ESCAP
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خود نزديک شود ،يعني نياز مشتريان را بشناسد و در جهت رفع آنها اقدام

بازار خود را از دست خواهند داد .مطالعات بازاريابي به تصميمگيران بنادر

شناسایی و اولویتبندی عوامل اثرگذار بر ترغیب شرکتها به صادرات از بنادر (مطالعه موردي :بندر نوشهر) /حسن مجدي
همچنين مهمترين عوامل براي صادرکنندگان ،کيفيت خدمات
اپراتورهاي بندري و کيفيت تجهيزات بود اما براي فورواردرها کيفيت
خدمات کشتيرانيها مهمترين عامل بود.

تکنيک دلفي نخست متکي بر حدس ،قضاوت و الهام افراد بود ،اما به

تدريج شکل علمي پيدا کرد .نخستين بار در دهه  98ميالدي توسط دالکي
9

8

18

سياره و رضائي در سال  2814به منظور شناسايي مهمترين عوامل

و هلمر در شرکت رند طراحي شد و مورد استفاده و پذيرش طيف

انتخاب بندر توسط کشتيرانيها با استفاده از روش رجحان ترتيبي به اين

گستردهاي از محققان براي گردآوري نظر کارشناسان درباره دانش

نتيجه رسيدند که زمان ،کارآمد بودن و هزينههاي بندر اساسيترين معيار

کاربردي در حوزهاي خاص قرار گرفت (.)Hsu and Sandford, 2007

براي کشتيرانيها در انتخاب بندر ميباشد .همچنين با استفاده از نتايج

روش دلفي براي دستيابي به قضاوت خبرگان استفاده ميشود .هدف از

بهدست آمده و بکارگيري روش تحليل سلسله مراتبي ،بنادر کانتينري

استفاده روش دلفي رسيدن به مطمئنترين توافق گروهي بين خبرگاني

خليجفارس را اولويتبندي کردند .در اين تحقيق ،جبلعلي با داشتن وزن

است که از آنها مصاحبه به عمل آمده يا پرسشنامه داده شده است.

 %49و بندر شهيد رجايي با  %19به ترتيب اولويت اول و دوم را کسب

مصاحبهها و توزيع پرسشنامهها به تکرار انجام ميگيرد تا با جمع آوري

کردند .محققان بر اين باورند که نظرسنجي از ديگر شرکتها ميتواند

بازخوردها ،توافق گروهي از نظرات خبرگان بهدست آيد .روش دلفي ابزار

نتايج متفاوتي داشته باشد (سياره و رضائي.)2814 ،

توانمند و بسيار مناسب براي استخراج نظرات اجرايي در فضايي نسبتا

ذبيحي و ديگران در تحقيقي که در مورد انتخاب بهترين و
مناسبترين بندر براي هاب شدن در جنوب ايران انجام دادند ،نخست
عوامل مهم ترانشيپ را شناسايي ،و در  9گروه مکان بندر ،شرايط فيزيکي
بندر ،اقتصاد پسکرانه ،کارايي بندر ،هزينه و ساير عوامل دستهبندي کردند.
سپس با استفاده از نظر کارشناسان حملونقل دريايي ايران و بکارگيري
روش فرايند تحليل سلسله مراتبي ،وجود منطقه آزاد تجاري در نزديکي
بندر ،نزديک بودن به حوزه صادرات/واردات ،تجهيزات بندر و هزينههاي
بندر به ترتيب به عنوان مهمترين عوامل شناسايي شدند و همچنين
بندرعباس ،عسلويه ،امام خميني ،چابهار و بوشهر به ترتيب به عنوان
بهترين بندر شناسايي تعيين شدند .نويسندگان در راستاي جذب
شرکتهاي کشتيراني پيشنهادهايي مانند پايين آوردن هزينه تخليه و
بارگيري ،باال بردن ميزان استفاده از دادههاي الکترونيکي ( )EDIو توسعه
تجهيزات و خدمات را به مديران بندر ارائه دادند (ذبيحي و ديگران.)2819 ،
با مرور پيشينه تحقيق به نظر ميرسد مطالعه و پژوهش خاصي در
زمينه اولويتبندي عوامل مؤثر بر ترغيب شرکتها به صادرات با تکيه بر
38

 -1-2روش دلفی

نظر صادرکنندگان و فورواردرها در بنادر ايران صورت نپذيرفته است.

صنعت حمل و نقل دریایی

 -2روش تحقیق
در اين تحقيق براي غربالسازي عوامل مؤثر ،از روش دلفي و براي
اولويتبندي عوامل مؤثر ،از روش فرآيند تحليل سلسله مراتبي استفاده شده
است.

نظري مثل مدلهاي چند متغيرهميباشد (عبدي و همکاران.)1998 ،

 -2-2روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی AHP

فرآيند تحليل سلسله مراتبي يکي از روشهاي جبراني MADM

است که با تکيه به شاخصهايي که تصميمگيرنده تعيين ميکند براي
تصميمگيري و انتخاب يک گزينه از ميان گزينههاي متعدد تصميمگيري
بکار ميرود .البته .اين روش در سال  1988به همت توماس ساعتي 11ابداع
و ارايه شد .فرآيند تحليل سلسله مراتبي بازتاب رفتار طبيعي و تفکر انساني
است .اين تکنيک ،مسائل پيچيده را بر اساس آثار متقابلشان بررسي و آنها
را به شکلي ساده تبديل ميکند و به حل آنها ميپردازد (مهرگان.)1999 ،
فرآيند تحليل سلسله مراتبي نظريهاي عمومي درمورد اندازهگيري
است .از اين روش براي استخراج مقياسهاي نسبي از مقايسههاي زوجي
گسسته و پيوسته در ساختارهاي سلسله مراتبي چند سطحي استفاده
ميشود (.)Saaty and Vargas, 2012

 -3-2جامعه و نمونة آماری

جامعه آماري شامل صادرکنندگان و فورواردرها (شرکتهاي حمل و

نقلي) است که در روش دلفي از  11نفر ميباشد .براي فرآيند تحليل
سلسله مراتبي از فرمول کوکران با حجم جامعه آماري نامشخص و نمونه
آماري  24نفر استفاده شد .با توجه به حجم باالي جامعة آماري از روش
نمونهگيري تصادفي ساده استفاده شد .در نمونهگيري تصادفي ساده هر
8. Dalkey
9. Helmer
10. Rand
11. Thomas L. Saaty
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يک از عناصر جامعة مورد نظر براي انتخاب شدن شانس مساوي دارند .در
اين روش افراد و اشياي مورد نياز از فهرست جامعة آماري که به همين

 -2-3مرحله دوم :فرایند اجرای تحلیل سلسله

مراتبی

منظور تهيه و کدگذاري شده است به صورت تصادفي انتخاب ميشوند .در

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

اين شيوه هر يک از اعضا از احتمال برابر براي انتخاب شدن برخوردارند.

گام اول :مدلسازي

مزيت بزرگ اين نوع نمونهگيري قابليت تعميم زياد يافتههاي تحقيق است

در اين تحقيق مدل سه سطحي درختچة روش تحليل سلسله مراتبي

(يعقوبي و همکاران .)1991 ،براي بررسي پايايي پرسشنامه از آزمون آلفاي

انتخاب شد که سطح اول مربوط به هدف ،سطح دوم شاخصها و سطح

کرونباخ و نرمافزار  SPSSاستفاده شد .ضريب آلفاي کرونباخ 8/94

سوم شامل عوامل يا گزينههاي تصميم است ،و در انتها هم شاخصها و

بهدست آمد که نشاندهندة پايايي در سطح عالي است.

هم عوامل اولويتبندي شدند .شاخصها طبق عوامل و ميزان توجه

 -3تجزیهوتحلیل دادهها و بیان نتایج تحقیق

صادرکنندگان به هر بخش انتخاب شدند .هر کدام از شاخصها بهطور
مستقيم با تکتک عوامل مرتبط ميباشند.
شاخصهاي تحقيق شامل مديريت بندر ،سرعت روند صادرات و

 -1-3مرحله اول :روش دلفی

در اين مرحله ،نخست با استفاده از روش دلفي سنتي ،عوامل

ميزان خدمات بندر ميباشد .در نهايت جهت اولويتبندي عوامل اثرگذار در

شناساييشده از مرور پيشينه تحقيق تعديل شد ،سپس پرسشنامههايي از

ترغيب شرکتها به صادرات از بنادر ،سه شاخص و هشت عامل شناسايي

نوع سوال باز در اختيار صادرکنندگان و فورواردرها قرار گرفت .عوامل

شدند که در نمودار ( )2نشان داده شده است.

فراواني باالتر داشتند به عنوان مهمترين عوامل شناسايي شد که در جدول

گام دوم :جمعآوري دادهها و تشکيل ماتريسهاي مقايسات زوجي

( )1نشان داده شده است .در اين مرحله براي همة عوامل ،اهميت يکساني

در اين گام گزينههاي مختلف ،هربار نسبت به يک شاخص توسط

در نظر گرفته شد.
ردیف
عامل 1
عامل 2
عامل 9
عامل 4
عامل 9
عامل 9
عامل 1
عامل 8

تصميمگيرنده ،دو به دو مقايسه و نتيجة مقايسه به صورت جداولي که آنها را
جدول ( :)1عوامل غربالشده

عوامل
موجود بودن کانتينر خالي و سالم در بندر
تشريفات گمرکي
سرعت بارگيري کاال
ارائه اطالعات الکترونيکي (خدمات اينترنتي)
ميزان مراجعه کشتيها به بندر
محوطه و ظرفيت انبار کردن
سطح تکنولوژي بکار رفته در بندر
خصوصي سازي بخش هاي مختلف بندر

ماتريسهاي مقايسات زوجي مينامند ،ارائه ميشود .اين کار براي مقايسة دو
به دوي شاخصها نيز انجام ميشود .در اين تحقيق اولويتبندي بهطور
جداگانه از نظر دو گروه صادرکننده و فورواردر صورت گرفته است.

گام سوم :محاسبه وزنهاي نسبي و ناسازگاري در قضاوت
براي هرکدام از ماتريسهاي مقايسات زوجي بهدست آمده از گام قبل،
وزن گزينهها بر مبناي هر شاخص و همچنين وزن شاخصها نسبت به هم
نمودار ( :)2درختچه تحلیل سلسله مراتبی
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شناسایی و اولویتبندی عوامل اثرگذار بر ترغیب شرکتها به صادرات از بنادر (مطالعه موردي :بندر نوشهر) /حسن مجدي
محاسبه ميشوند .براي محاسبة بردارهاي وزني و نيز بررسي شاخص
سازگاري از نرمافزار آنالين  AHP Webاستفاده شد (جداول ( )9تا (.))18
تقريباً تمامي محاسبات روش تحليل سلسله مراتبي بر اساس قضاوت اوليه
تصميمگيرنده صورت ميپذيرد که در قالب ماتريس مقايسات زوجي ظاهر
ميشود ،و هرگونه خطا و ناسازگاري در مقايسه و تعيين اهميت بين گزينهها و
شاخصها نتيجة نهايي محاسبات را مخدوش ميکند .نرخ ناسازگاري ()CR

12

وسيلهاي است که ناسازگاري قضاوت را مشخص ميکند و نشان ميدهد که
تا چه حد ميتوان به اولويتهاي حاصل از مقايسات اعتماد کرد .اگر نرخ
ناسازگاري کمتر از  8/18باشد سازگاري مقايسات پذيرفتني است ،در غير اين
صورت مقايسهها بايد دوباره انجام شود (مهرگان.)1999 ،
براي محاسبة نرخ ناسازگاري اين مراحل طي ميشود:
( )1بردار مجموع وزني را محاسبه ميکنيم ،سپس ماتريس مقايسات
زوجي را در بردار ستوني وزنهاي نسبي ضرب ميکنيم .بردار جديدي که
از اين طريق بهدست ميآيد ،بردار مجموع وزني ( 19)WSWنام دارد،
( )2عناصر بردار مجموع وزني را بر بردار اولويت نسبي تقسيم
ميکنيم .بردار حاصل بردار سازگاري ( 14)CVناميده ميشود،
( )9حداکثر ارزش ويژة ماتريس ( )maxرا بهدست ميآوريم که برابر

5
1/12

ردیف
1
2
9
4
9
9
1
8

با ميانگين عناصر بردار سازگاري است،
( )4در اين مرحله شاخص سازگاري ( )CIرا با استفاده از رابطة ()1

()1
 nتعداد گزينههاي موجود در مسئله را نشان ميدهد و
( )9دستآخر نرخ ناسازگاري را محاسبه ميکنيم .براي بهدست آوردن آن
شاخص سازگاري را بر شاخص تصادفي ( 19)RIتقسيم ميکنيم (رابطه (.))2
()2
40

نرخ ناسازگاري  8/1يا کمتر نشانگر سازگاري در مقايسات ميباشد.

صنعت حمل و نقل دریایی

شاخص تصادفي از جدول ( )2استخراج ميشود.
در صورتي که ارزش  CRکمتر يا مساوي  8/1باشد ،سازگاري
مقايسات پذيرفته است .در غير اين صورت بايد در اولويتبنديها تجديد
نظر صورت گيرد.

3
8/98
9
1/49

2
8
8
1/41

1
8
6
1/24

N
RI
N
RI

جدول ( :)3وزن نسبی عوامل از دید صادرکنندگان
بر اساس شاخص مدیریت بندر
وزن نسبی
عامل
ردیف
8/4919
ميزان مراجعه کشتيها به بندر
1
8/2929
تشريفات گمرکي
2
8/1924
سرعت بارگيري کاال
9
8/8819
ارايه اطالعات الکترونيکي
4
8/8411
سطح تکنولوژي بکار رفته در بندر
9
8/8911
موجود بودن کانتينر خالي و سالم
9
8/8118
محوطه و ظرفيت انبار کردن
1
8/8122
خصوصيسازي
8
8/8291
CI
محاسبه نرخ ناسازگاري
0.0257/1.41=0.01825<0.1

19

محاسبه ميکنيم.

9
8/9
10
1/91

جدول ( :)2مقادیر شاخص های تصادفی

ردیف
1
2
9
4
9
9
1
8

ردیف
1
2
9

جدول ( :)9وزن نسبی عوامل از دید صادرکنندگان
بر اساس شاخص سرعت روند صادرات
وزن نسبی
عامل
8/9819
تشريفات گمرکي
8/2882
ارايه اطالعات الکترونيکي
8/2911
سطح تکنولوژي بکار رفته در بندر
8/8919
محوطه و ظرفيت انبار کردن
8/8918
موجود بودن کانتينر خالي و سالم
8/8292
سرعت بارگيري کاال
8/8191
ميزان مراجعه کشتيها به بندر
8/8111
خصوصيسازي
8/8911
CI
محاسبه نرخ ناسازگاري
0.0511/1.41=0.0362<0.1
جدول ( :)5وزن نسبی عوامل از دید صادرکنندگان
بر اساس شاخص میزان خدمات بندر
وزن نسبی
عامل
8/4128
تشريفات گمرکي
8/1189
ارايه اطالعات الکترونيکي
8/1981
سرعت بارگيري کاال
8/1989
محوطه و ظرفيت انبار کردن
8/8429
موجود بودن کانتينر خالي و سالم
8/8218
ميزان مراجعه کشتيها به بندر
8/8181
سطح تکنولوژي بکار رفته در بندر
8/8129
خصوصيسازي
8/8499
CI
محاسبه نرخ ناسازگاري
0.0499/1.41=0.0354<0.1
جدول ( :)6وزن نسبی شاخصها از دید صادرکنندگان
شاخص
ميزان خدمات بندر
سرعت روند صادرات
مديريت بندر
CI

محاسبه نرخ ناسازگاري

وزن
8/1184
8/1199
8/8419
8/8994

0.0394/0.58=0.0679<0.1

گام چهارم :محاسبه وزنهاي نهايي
در اين گام وزنهاي نسبي محاسبهشده با در نظر گرفتن وزن
شـاخصها در هم ادغـام ميشـوند و وزنهـاي نهـايي گزينهها محاسبه و

12. Consistency Ratio
13. Weighted Sum Vector
14. Consistency Vector
15. Consistency Index
16. Random Index
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اولويتبندي مشخص ميشود.
در نتيجه اولويتبندي نهايي عوامل مؤثر از ديدگاه صادرکنندگان به
اين شرح حاصل شد )1( :تشريفات گمرکي )2( ،ارايه اطالعات الکترونيکي
(خدمات اينترنتي) )9( ،سطح تکنولوژي بکاررفته در بندر )4( ،موجود بودن
کانتينر خالي و سالم در بندر )9( ،سرعت بارگيري کاال )9( ،محوطه و
ظرفيت انبارها ( )1ميزان مراجعه کشتيها به بندر و ( )8خصوصيسازي
بخشهاي مختلف بندر.

ردیف
1
2
9
4
9
9
1
8

جدول ( :)9وزن نسبی عوامل از دید فورواردرها
بر اساس شاخص میزان خدمات بندر
وزن نسبی
عامل
8/9919
موجود بودن کانتينر خالي و سالم
8/2499
تشريفات گمرکي
8/1994
ميزان مراجعه کشتيها به بندر
8/8111
سطح تکنولوژي بکار رفته در بندر
8/8998
سرعت بارگيري کاال
8/8498
ارايه اطالعات الکترونيکي
8/8999
خصوصيسازي
8/8911
محوطه و ظرفيت انبار کردن
8/8921
CI
محاسبه نرخ ناسازگاري
0.0527/1.41=0.0373<0.1

جدول ( :)7وزن نسبی عوامل از دید فورواردرها
بر اساس شاخص مدیریت بندر
وزن نسبي
عامل
8/9184
تشريفات گمرکي
8/2119
ميزان مراجعه کشتيها به بندر
8/1948
موجود بودن کانتينر خالي و سالم
8/1894
سطح تکنولوژي بکار رفته در بندر
8/8999
خصوصيسازي
8/8922
سرعت بارگيري کاال
8/8429
ارايه اطالعات الکترونيکي
8/8299
محوطه و ظرفيت انبار کردن
8/8919
CI
محاسبه نرخ ناسازگاري
0.0673/1.41=0.0477<0/1

کانتينر خالي و سالم )4( ،سطح تکنولوژي بکاررفته در بندر )9( ،سرعت

جدول ( :)8وزن نسبی عوامل از دید فورواردرها براساس شاخص سرعت

بارگيري کاال )9( ،خصوصيسازي بخشهاي مختلف بندر )1( ،ارايه

رديف
1
2
9
4
9
9
1
8

ردیف
1
2
9
4
9
9
1
8

عامل

روند صادرات

CI

محاسبه نرخ ناسازگاري

اولويتبندي عوامل مؤثر نشان داده شده است .با تفکيک نظر
صادرکنندگان و فورواردرها ميزان مؤثر بودن هر عامل در ترغيب آنها به

8/1184
8/1199
8/8419

=

=

صادرات شناسـايي شد .بـا نگاهي کلي به طـريقه اولـويتبندي دو گـروه،

جدول ( :)11محاسبه وزن نهایی از دید صادرکنندگان

ضرب در

وزن نهایی
8/1192
8/9419
8/8914
8/8448
8/2884
8/8219
8/1811
8/8949

در اين تحقيق کمبودهاي بندر و دشواريهاي پيش روي صادرات و

میزان خدمات بندر
8/1989
8/4128
8/1981
8/1189
8/8218
8/8181
8/8429
8/8129

سرعت روند صادرات
8/8918
8/9819
8/8292
8/2882
8/8191
8/8919
8/2911
8/8111

جدول ( :)12محاسبه وزن نهایی از دید فورواردرها
سرعت روند صادرات
× میزان خدمات بندر
شاخصها

8/8919
8/9919
8/2989
8/2499
8/1891
8/8998
8/1418
8/8189
8/8498
×
8/1118
8/1994
8/8994
8/8298
8/8911
8/1481
8/8111
8/2821
8/8898
8/8999

مدیریت بندر
8/8911
8/2929
8/1924
8/8819
8/4919
8/8118
8/8411
8/8122

مدیریت بندر
8/1948
8/9184
8/8922
8/8429
8/2119
8/8299
8/1894
8/8999

ردیف
1
2
9
4
9
9
1
8

ردیف
1
2
9
4
9
9
1
8
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وزن نهایی
8/8991
8/9241
8/8999
8/2999
8/8999
8/8481
8/2188
8/8118

( )1تشريفات گمرکي )2( ،ميزان مراجعه کشتيها به بندر )9( ،موجود بودن

 -9نتیجهگیری

0.0472/1.41=0.0335<0.1

شاخصها

اولويتبندي عوامل مؤثر از ديد فورواردرها به اين شرح به دست آمد:

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

وزن نسبی
8/2989
8/1118
8/1481
8/1891
8/8919
8/8898
8/8189
8/8298
8/8412

تشريفات گمرکي
ميزان مراجعه کشتيها به بندر
سطح تکنولوژي بکار رفته در بندر
سرعت بارگيري کاال
موجود بودن کانتينر خالي و سالم
خصوصيسازي
ارايه اطالعات الکترونيکي
محوطه و ظرفيت انبار کردن

جدول ( :)10وزن نسبی شاخصها از دید فورواردرها
وزن
شاخص
ردیف
8/1418
مديريت بندر
1
8/2821
ميزان خدمات بندر
2
8/8994
سرعت روند صادرات
9
8/8924
CI
محاسبه نرخ ناسازگاري
0.0324/0.58=0.0558<0.1

شناسایی و اولویتبندی عوامل اثرگذار بر ترغیب شرکتها به صادرات از بنادر (مطالعه موردي :بندر نوشهر) /حسن مجدي
شباهتها و تفاوتهايي مشاهده ميشود .به عنوان مثال ،هر دو گروه نسبت
به تشريفات گمرکي ،سطح تکنولوژي بکار رفته در بندر ،موجود بودن کانتينر
خالي و سالم در بندر و سرعت بارگيري حساسيت مشابهي دارند .به عالوه
صادرکنندگان تأکيد بيشتري بر ارائه اطالعات الکترونيکي (خدمات اينترنتي)
دارند اما فورواردرها ميزان مراجعه کشتيها به بندر را مهمتر ميدانند.
در اين تحقيق ،طبق نظر هر دو گروه صادرکننده و فورواردر ،تشريفات
گمرکي مهمترين عامل در جذابيت بندر شناخته شد .پيچيدگيهاي گمرکي
هميشه مورد توجه بوده و اين بخش را همواره به عنوان يکي از دشوارترين

مراجع
.1
.2
.9
.4
.9

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
کشورهاي جهان در سازمان تجارت جهاني 11و همچنين يکسان شدن
نيازهاي جوامع ،ايجاد تغيير در سيستم گمرکي را ضروري کرده است.
صادرات ميتواند با تکيه بر مزيتهاي رقابتي و رفع موانع تجاري افزايش
يابد و در نتيجه نياز به حمل و نقل و استفاده از دروازههاي بزرگ تجاري
بهويژه بنادر ميسر شود.
در پايان در راستاي رفع موانع و افزايش توان خدماتدهي بندر نوشهر
که ميتواند به بهبود شرايط جذب بيشتر کاالهاي صادراتي کمک کند ،اين
موارد پيشنهاد ميشود )1( :توجه به راهکار اصالحات در بنادر )2( ،18تسهيل
فرايند ترخيص کاال از گمرک( .کاستن تعرفه و بوروکراسي ،يکپارچهسازي
بندر و گمرک و )9( ،)...استفاده از تجهيزات مدرن و هوشمند)4( ،
فعالسازي بيشتر بخش کانتينري (اختصاص حياط کانتينري ،گردآوري
کانتينرهاي خالي و سالم بيشتر به ويژه يخچالي) )9( ،استفاده از
سيستمهاي مکانيزه و رفع نقاط ضعف گلوگاهي جهت سرعت بخشيدن به
جريان کاال )9( ،فراهم آوردن اطالعات مورد نياز صادرکنندگان در سايت
بندر (الگوبرداري از بنادر چندمنظوره پر رونق جهان) )1( ،جذب کشتي
بيشتر به بندر )9( ،تدوين برنامه بازاريابي و الزماالجرا کردن آن)18( ،
تدوين استراتژي و اجرا کردن آن )11( ،افزايش بهرهوري جرثقيلها و ساير
42

تجهيزات و ( )12دخالت دادن بيشتر بخش خصوصي.
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مانند :تحليل عاملي ،مدل انتخابي گسسته ،تاپسيس و رگرسيون چندگانه
انجام شود .بررسي عوامل اثرگذار براي جذب بيشتر کشتيرانيها به بندر
نوشهر ميتواند نقاط ضعف بندر از ديد کشتيرانيها را نشان دهد.
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Abstract

I

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

while forwarders have a ship-to-ship They consider harbor more important ..
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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),

