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 چكيده

ارزيابي و  ،مطالعه حاضر از هدفاز اهميت خاصي برخوردار است.  هر بندراطالع از عملكرد  ، در بنادر كشور هاي اقتصادي گذاري سياستها و  گيري براي تصميم

بوده و  كاربردي ـ روش تحقيق حاضر از نوع تحليليبندي آنان است.  رتبه منظور بهو ارائه مدلي  1393و  1392هاي  طي سال رمقايسه عملكرد بنادر شمالي كشو

سازمان بنادر و هاي اطالعاتي موجود در  بانك تحقيق از هاي آوري داده براي جمع دهند. سه بندر اميرآباد، نوشهر و انزلي تشكيل ميرا  جامعه آماري تحقيق حاضر

 AHPروش ها از  دهي به اين شاخص وزن منظور به و هاي تحقيق استفاده شد از پيشينه هاي ارزيابي عملكرد بنادر براي شناسايي شاخص، استفاده شد دريانوردي

 بندي شدند. رتبه TOPSIS روش يريكارگ بهها و  اين شاخص بر اساس موردنظرسپس سه بندر  ،استفاده شد

رغم گستردگي  علي اميرآباد رتبه دوم و بندر 559/0امتياز با  نوشهر رتبه اول، بندر 982/0امتياز با  انزلي بندر 1393سال نتيجه تحقيق حاكي از آن است كه طي 

نسبي استفاده بهتري از  طور بهست كه بندر انزلي نسبت به دو بندر ديگر اين بدين معنا .اند نمودهرتبه سوم را كسب  094/0امتياز با  ،منابع و فضاي بندري آن

 .دست آورده است بهو نتايج بهتري  كردهمنابع خود 

  AHP ،TOPSIS ،بندر، ارزيابي عملكرد كليدي: هاي واژه
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 مقدمه -1
هاي مشتريان خود توجه كنند و در اين  دينكه به نيازم يابندتوانند به رقابت بپردازند و به سودآوري دست  هايي مي ها و شركت نياي رقابتي تنها سازمانددر 

 گردد. آن سازمان و شركت مي شده ارائهموجب وفاداري مشتريان به محصوالت و خدمات  مسئلهنها را فراهم نمايند، كه اين آراستا رضايتمندي 

در جهت بررسي د نمايد، باي كشورها ايفا مي ييشكوفاكه در دنياي امروز نقش بسيار مهمي را در اقتصاد و  ياييدر ونقل حملبنادر تجاري و به عبارتي 

بيشتر بر روي الزم است د. براي ايجاد رقابت بين بنادر داخلي، نو مفيدي بردار مؤثرهايي  د گامنده ان ارائه ميدر خدماتي كه به آنهاي صاحبان كاال  نيازمندي

به اهداف از پيش  بنادربرآورد ميزان دستيابي  منظور بهنان آراهي اثربخش براي ارزيابي عملكردي  بايداين بدين معنا است كه  .تأكيد شودي لعملكرد عملياتي داخ

 .ارائه شود، شده يينتع

 و ضرورت انجام تحقيق هئلبيان مس -1-1
 سنتي شيوه به چنانهم عملكرد سنجش يها دستگاه است، يافته تغيير گيري چشم طور  به گذشته دهه چند طي كار و كسب مدرن هاي روش كه شرايطي در

 در جويي صرفه و مالي هاي ترازنامه و زيان و سود اساس برصرفا  ها سازمان مالي ارزيابي .باشد مي عملكرد مالي هاي سنجهر ب آنها انحصاري اتكاي و كنند مي عمل

 و دانش( انساني هاي سرمايه شامل سازماني نامشهود هاي دارايي طريق از ها سازمان در افزايي ارزش دانش، عصر در زيرا كشاند مي گمراهي به را ما ها هزينه

 ايجاد )آماري هاي داده و اطالعاتي هاي بانك( اطالعاتي هاي سرمايه و) آن بر حاكم هاي ارزش و سازمان فرهنگسازماني ( هاي سرمايه ،)كاركنان هاي مهارت

 معناي به عملكرد مديريت .داد انجامد يك سازمان يا بندر عملكر مديريت و عملكردجامعي از  ارزيابي ،مشهود هاي داراييبررسي  با تنها توان نمي ديگر و شود مي

 .باشد نمي پذير امكان مالي حوزه به توجه با فقط راهبردي، برنامه بهبود در دست آمده به اطالعات از استفاده و آن راهبرديه برنام بر اساس سازمان عملكرد ارزيابي

 هاي سنجه برفقط  خود سازمان ارزيابي درو  ،باشند مي ديگر هاي جنبه بر تكيه و خود عملكرد ارزيابي هاي روش تغيير حال در ها سازمان از بسياري منظور اين به

 كنند.  تكيه نمي مالي

از: كنترل موقعيت فعلي، بهبود وضعيت مالي بنادر،  اند عبارتبندي عملكرد بنادر دارد  نياز به ارزيابي و رتبهبنادر و دريانوردي سازمان  دهد نشان مي داليلي كه

ي بنادر، مديريت فراينديابي مشكالت  كار بنادر، برقراري روابط علت و معلولي و ريشه هاي داخلي كسب وفرايندبه مشتري، بهبود  ارزش باارائه خدمات 

 .آن و غير بر بهبود و يادگيري يدتأكها، نشان دادن مسير آينده،  در استراتژي يدنظرتجداستراتژيك و 

 پيشينه تحقيق -1-2
 شد، مشخص دريانورديسازمان بنادر و  ي موجود در مركز مطالعات راهبرديها نامه پايان فهرستفصلنامه ديدگاه و  ازجمله ضمن بررسي منابع سازماني

 :نجام شده استا زير به شرحتحقيقاتي با موضوع ارزيابي عملكرد بنادر كشور 

و نزلي ا ،جايير شهيد ،يـخمين مماا ادربن يبند تبهر و ركشو يكانتينر پذيري بنادر در ميزان رقابت مؤثرهدف تعيين عوامل  بادر تحقيقي، ، 2013جعفري، 

 دهستفاا با اول مرحله در ،ه استبه بررسي پرداخت مرحله دو در نشانو  پيونترآ روش و ORESTE روش از دهستفاا با يپذير قابتر يها شاخص بر اساس، دباآميرا

 روش از دهستفاا با شده ييشناسا يشاخصها دوم مرحله در و شناسايي ركشو دربنا يپذير قابتر در مؤثر يها شاخص تحقيق پيشينه سيربر و لفيد روش از

. الزم اند هشد يبند تبهر ORESTE روش از دهستفاا با و ها شاخص ينا بر اساس موردنظر دربنا سپس و شده هيد وزن اـنهآ تـهميا انميز هـب توجه با پيونترآ

از ضرايبي است كه  واسطه بههاي عملكردي اين بنادر و در طي يك سال خاص انجام نشده است، بلكه اين اقدام  داده بر اساسبه ذكر است ارزيابي بنادر مذكور 

 دست آمده است.  به تحقيق،مصاحبه با خبرگان جامعه آماري  طريق

هاي  اصولي نسبت به شناسايي شاخص طور  به، QPRافزار  استقرار يك نظام مديريت عملكرد توسط نرم بررسيبه  در تحقيق ديگري ،1389 ،شعار حكمت

داخلي، رشد و يادگيري)  فرايندحاكميتي، مالي، مشتري، منظر (پنج  ازرويكرد كارت امتيازي متوازن و به تفكيك  بر اساسو امام خميني كليدي عملكردي بندر 

و تركيبي استفاده  زمان هم طور  بهها را  هاي كليدي، اين شاخص شاخص يريكارگ بهمحقق به منظور ارزيابي عملكرد بندر و  ذكر است كه الزم به اقدام نموده است.

توسط  ييتنها بهمستقل و  طور  بههر شاخص را  يين شده است،تع ،و تنها و با توجه به اندازه بهينه مورد انتظار كه توسط خبرگان جامعه آماري تحقيق نكرده

 است. كردهكنترل  QPRافزار  نرم

 بر اساساست كه شده و مدعي  هپرداختها  با استفاده از مدل تحليل پوششي داده بنادر ايران ييكاراارزيابي  به ،1393 ،عبدالكمال جليليان ديگري در تحقيق

متغير، به ارزيابي  5اين  بر اساسمدل را شناسايي و  يازموردنمتغير ورودي و خروجي  5با خبرگان جامعه آماري تحقيق، توانسته است  شده انجامهاي  مصاحبه
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منظور چگونگي عدم ارائه مستندات الزم به  ازجمله فراوان، هاي لاشكابا  اين رابطهمحقق در  الزم به ذكر است كه .بپردازد شمالي و جنوبي كشوربندر  11 ييكارا

، DEAدانيم، انتخاب نوع ماهيت ورودي و خروجي بودن مدل  كه مي طور همان. مواجه شده است مدل يازموردنمتغير ورودي و خروجي  5شناسايي و تعيين  حوهن

 نشده است. رعايتمحقق  سوي در پژوهش مذكور از، موضوعاين  آنكه الحد، شو ميزان كنترل مدير بندر بر هر يك از اين متغيرها تعيين مي بر اساس

به منظور ، دشبا اين تحقيقات مشخص  از طرفي، شده ئارابنادر گيري عملكرد  و يا اندازهكليدي  يها شاخص ييشناسا، ساختارهايي براي ذكرشده تحقيقات در

به منظور محققين رخ داده باشد  امرمناسبي استفاده نشده است و يا اينكه اگر اين  فنبنادر كشور، يا از روش و  هاي كليدي عملكردي و تعيين شاخص ييشناسا

 گيري بهرهبا  حاضر آن است كه تحقيق بنابراين هدف از ؛اند استفاده ننموده زمان همتركيبي و  طور  بهرا ها  بندي بنادر، شاخص عملكرد و نيز رتبهو مقايسه ارزيابي 

به  TOPSIS روشنيز ها و  شاخصاين دهي  به منظور وزن AHPروش استفاده از  و نيزهاي عملكردي  شاخصو تعيين به منظور شناسايي  BSCاز رويكرد 

 .انجام شودبنادر  مقايسهارزيابي و بندي بنادر،  منظور رتبه

مختصر به بررسي نقاط قوت و ضعف هر  طور  بهگيري و ارزيابي عملكرد توسعه ارائه شده كه در ادامه  هايي براي اندازه ها و مدل در طي ساليان گذشته روش

 ،جيرخاو  خليدا ننفعا ذي ،غيرمالي و مالي يهارمعيا بين ازنتو نوعي ديجاا علت به ازنمتو زيمتياا رتكا بين ينا ). در179شود (تدبير، شماره  يك پرداخته مي

 دارد. يبرتر د،عملكر يابيارز يها روش يگرد به نسبت، مدت كوتاه و تبلندمد افهدا

ها و تعيين فرايندسنجي براي  ايجاد يك سيستم صحت) 1(از:  اند عبارتآن باشد. برخي از نقاط قوت  داراي نقاط قوت و ضعف مياين مدل  ،:EFQMمدل 

معيار ) 3(مداري است،  مشتري انتوجهش كه هاي سازمانيفرايندها در زمينه  از بهترين سازمان يالگوبردارتوانا كردن سازمان در ) 2(نقاط قوت و ضعف سازمان، 

ساختار مناسبي براي تحليل نتايج ارزيابي سازمان ) 6(، است مدلي عيني و مبتني بر واقعيت) 5(ها دارد،  نگاه جامعي در انتخاب شاخص) 4(دهي مناسبي دارد،  وزن

اي ارزيابي و امتيازدهي بر) 2(آوري اطالعات،  جمع) 1(از:  اند عبارت اين مدل برخي از نقاط ضعف پذيري زيادي برخوردار است. از قابليت انعطاف) 7( و دهد ارائه مي

 .باشد ميدار نرها برخو  علت وتحليل يهتجزاز غناي الزم براي ) 4(و  الزم داردزمان و تمركز زيادي ) 3(  ،ابعاد در نظر گرفته شده دشوار است

تجاري، آموزشي و بهداشتي و  مؤسساتبراي ) 1(از:  اند عبارتآن باشد. برخي از نقاط قوت  داراي نقاط قوت و ضعف مياين مدل نيز   :مدل مالكوم بالدريج

هاي جديد  مدل) 1( از: اند عبارتاين مدل . برخي از نقاط ضعف تمركز بر بازار و مشتري دارد) 3( و اي دارد رويكرد توسعه) 2(  ،كند ارائه مي اي جداگانه مدل ،درماني

 بر است. اجراي مدل زمان )2ي نسبت به اين مدل ظهور كرده است و (تر و جامع

توجه به ) 3(مداري،  ) توجه به مشتري2اثربخشي و كارايي، (هايي با بيشترين فرايندايجاد ) 1(از:  اند عبارتاين مدل برخي نقاط قوت  :مدل شش سيگما

 بر زماناجراي آن ) 2(  بيشتر در صنايع توليدي كاربرد دارد،) 1(از:  اند عبارت آن نقاط ضعف برخي از .فرايندتوجه به زمان اجراي  )4مديريت علمي كاركنان و (

 حصول دارد تا ارزيابي عملكرد كل سازمان.بيشتر توجه به كنترل كيفيت م )3است و (

براي گسترش درك علت و معلولي بين معيارهاي ) 1(از:  اند عبارتآن باشد. برخي از نقاط قوت  داراي نقاط قوت و ضعف مينيز، اين مدل   :BSCمدل 

تباط ار) 3(است،   بهبود مناسب هاي براي تعيين اولويت بين پروژه) 2(  است،  مديران سازمان و توانمندسازي آنها براي اخذ تصميمات استراتژيك مناسب عملكردي

بر مبناي ايجاد توازن ) 5(كند،  براي هر جنبه ارائه مي نظرييك منباي ) 4(كند،  هاي سازماني برقرار مي هاي استراتژيك در اليهفراينداي از استراتژي و  دو جانبه

بر روابط علي و ) 7(ابزار مناسبي براي تعيين و انتقال استراتژي است، ) 6(استوار شده است،  و غيرمالي و غير آن ميان عملكرد داخلي و خارجي معيارهاي مالي

از  شده گرفتهابعاد در نظر ) 9(، باشد در دسترس مي كه دارد غير آن كتاب، مقاالت و شاملفراوان ) منابع اطالعاتي 8(شود،  معلولي بين چهار بعد مدل، تأكيد مي

 بر زماناجراي آن ) 2(  بيشتر در صنايع توليدي كاربرد دارد،) 1(از:  اند عبارتاين مدل برخي از نقاط ضعف  پذيري خوبي دارد. انعطاف) 1( و معيت برخوردار استجا

هاي سنتي و روش كارت  اي بين روش مختصر مقايسه طور  به )1جدول (در  دارد تا ارزيابي عملكرد كل سازمان.توجه بيشتر به كنترل كيفيت محصول  )3است و (

 ).179نجام شده است (تدبير، شماره امتيازي متوازن ا
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 در ارزيابي عملكرد BSCروش هاي سنتي و  روشمقايسه  ):1(جدول 
 روش كارت امتيازي متوازن ارزيابي عملكرد به روش سنتي

 هافرايندبر ارزيابي عملكرد  يدتأك بر ارزيابي عملكرد كاري افراد يدتأك
 بر ارزيابي ابعاد گوناگون سازمان يدتأك بر ارزيابي بعد مالي سازمان يدتأك
 ها قبل از ارزيابي عملكرد بر تفهيم اهداف و استراتژي يدتأك صرف بر ارزيابي عملكرد يدتأك
 )راهبرد گرا( ها عملكردها با استراتژي يجهت همبر  يدتأك )گرا يدادروبر رويدادهاي منفرد ( يدتأك
 رسيدن به آن (روندگرا) فرايندبر حصول نتيجه و  يدتأك بر حصول نتيجه (نتيجه گرا) يدتأك

 نگر و آينده نگر گذشتههاي  شاخص نگر گذشتههاي  شاخص

 

 

 هدف تحقيق -1-3
بي سازمان به اهداف از بندي آنان به منظور دستيا تبهربه جهت ارزيابي عملكرد بنادر و  گيري ي تصميمها روشاز  اي مجموعه يريكارگ بهاين تحقيق به دنبال 

هدف اين  .شده استگردند انجام  تعيين ميتوسط خبرگان و مديران بنادر  كهها  اي از شاخص گيري مجموعه از طريق اندازه اين اقدام ت.اس شدهپيش تعيين 

هاي كليدي ارزيابي  در اين راستا شاخص كهباشد  مي MADM هاي روشيكي از  يريكارگ به، بيان ضرورت انجام ارزيابي و مقايسه عملكرد بنادر با تحقيق

سه بندر  براي 1393 و 1392در دو سال متوالي،  سناريومنظور دو  به اينند. در اين ارزيابي استفاده شد آخر دست و تعيين ،شناسايي BSC رويكرد عملكرد بنادر با

 :گرفتقرار زير مورد توجه به شرح نوشهر و انزلي  ، اميرآباد 

شاخص ارزيابي  بر اساس سناريودر اين  از نوع ارزيابي زماني است. سناريواين  باشد. مي ارزيابي و مقايسه عملكرد يك بندر در طي دو سال متوالي :1و ريسنا

 ند.رزيابي و مقايسه قرار گرفتامورد باهم سال دو اين مجزا و طي  طور  بهعملكرد، هر يك از بنادر 

ابي يشاخص ارز بر اساس وسناريدر اين  از نوع ارزيابي مكاني است.ريو سنااين  باشد. مي دو سال متواليطي در  زمان هم طور  بهدر اارزيابي و مقايسه بن :2 سناريو

 ند.گرفتابي و مقايسه قرار يو در هر سال مورد ارز زمان هم طور  بهبندر عملكرد، هر سه 

 

 قلمرو و نوع تحقيق -1-4
مورد ارزيابي قرار  1393و  1392هاي  طي سال كه انزلي و بنادر اميرآباد، نوشهر :از اند عبارتكه  است بندر شمالي كشورسه شامل جامعه آماري اين تحقيق 

 ،دموجو اركمد و دسناا سيربر روش محاسبات، از منجاا در يازموردن تطالعاا عنو به توجه با و استدي برركا عنو آن، از ماهيت به توجه با تحقيق ينا. ندگرفت

استفاده بنادر و دريانوردي، برنامه، بودجه و تحول اداري سازمان اداره كل كل فناوري اطالعات و ارتباطات و  توسط ادارهشده  تهيهعملكردي  يها گزارش نظير

 .استشده 

 باشد. ميو ارزيابي  محاسبه قابل هاي مورد انتظار،  نداشته و براي هر يك از سالوجود بندر دليل خاصي سه  شده انتخابمحدوده زماني الزم به ذكر است در ارزيابي 

بنابراين  .ديگري در كار نبوده است اند و مالحظات انتخاب سه بندر شمالي كشور تنها به لحاظ تشابه جغرافيايي اين سه بندر انتخاب شده در خصوصهمچنين 

 انجام مجموعه محاسبات وجود ندارد. هاي مورد انتظار در تعداد بنادر و نيز ساللحاظ  عملكرد بنادر از در ارزيابيو يا محدوديتي قيد  گونه يچه

 

 روش تحقيق -2
هاي  روشاز  حاضر براي ارزيابي عملكرد بنادر تحقيقدر  كه انتخاب يك مدل منطبق با موضوع، مسئله مهمي است. آيد يبرماز مطالعات مختلف اين گونه 

ي كليدي عملكرد از كارت امتيازي متوازن و به منظور ها كه در ابتداي امر، به منظور شناسايي و تعيين شاخص طوري هگيري چندمعياره استفاده شده است ب تصميم

در ادامه به  بندي شدند. رتبه TOPSISروش  يريكارگ بهها و  اين شاخص بر اساس موردنظرسپس سه بندر  .استفاده شد AHP روش ها از شاخصدهي  وزن

 .شود ، مطالب زير ارائه ميTOPSISبندي  رتبه روشو  AHP روش  روش كارت امتيازي متوازن،كليات منظور آشنايي با 

 متوازن متيازيكارت ا -2-1
پذير  مبناي عوامل حياتي آن امكان هاي نوين و مفيدي است كه كنترل استراتژيك در سازمان را بر يكي از روش ،BSCا به اختصار ي، ارزيابي متوزان كارت

هاي كليدي خود را پايش و  د فعاليتنكند تا بتوان باشد كه به همه مديران در همه سطوح كمك مي كارت ارزيابي متوازن يك مفهوم نوين مديريتي ميسازد.  مي
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سازماني  يادگيري و نوآوري و رشد كار، و كسب داخلي فرايندهاي مشتري، منظر(چهار منظر را از يمديران، اطالعات شده استپيشنهاد  در اين رابطهنمايند. كنترل 

 ازند. و به تحليل آنها بپرد كنند آوري در يك كارت جمع )مالي منظرو 

سازمان  اي در گام اول بايد بنيادها و اعتقادات هسته) 1( :)1384 ،  رضايي قهرمان( رديگ جام مينا اين شرحبه  گامدر شش  BSCسازي  پيادهمختصر،  طور به

 يها مؤلفهپس از تدوين استراتژي، الزم است اين استراتژي به ) 3د، (راتژي كالن كسب و كار تدوين گرددر اين گام بايد است) 2گيرد، ( مورد ارزيابي قرار

ها و مقادير  ، شاخصBSCاهداف در چارچوب  قرار دادنپس از ) 5، (به پايان نخواهد رسيد ،اما كار با ترجمه استراتژي به اهداف) 4، (تقسيم شوند يتر كوچك

 گردند. ن مييباشند، تعي ضروري مي موردنظرهايي كه براي دستيابي به اهداف  ها و برنامه م طرحگادر آخرين ) 6و ( شوند هدف آنها تعيين مي

 سلسله مراتبيتحليل  روش -2-2
گيري  هاي تصميم چند سالي است كه روش  كارها مطرح است، بندي راه كارهاي موجود و يا اولويت كار از بين راه گيري كه در آن انتخاب يك راه در علم تصميم

 استفاده موردها در علم مديريت  بيش از ساير روش، AHP اختصار به، يا تحليل سلسله مراتبي روشاند. از اين ميان  هاي چندگانه جاي خود را باز كرده با شاخص

رفتار  كننده منعكستحليل سلسله مراتبي  فراينداست.  چند شاخصهگيري  تصميم هاي روشترين  تحليل سلسله مراتبي يكي از معروف فرايندقرار گرفته است. 

ده و به حل آن نمودهد و آنها را به شكلي ساده تبديل  قرار مي يبررس موردآثار متقابل آنها  بر اساس، مسائل پيچيده را روشطبيعي و تفكر انساني است. اين 

 .پردازد مي

تشكيل درخت ) 1( :)1379  (قدسي پور، است به اين شرح شامل هفت مرحله روشدهي با اين  وزن ،شاخص m و رقيب گزينه n فرض بامختصر،  طور  به

nماتريسزوجي هر دو گزينه رقيب در ازاي هر شاخص و تشكيل  مقايسهانجام ) 2، (گيري تصميم ∗ n اي از  هاي آن اعدادي در فاصله رقبا كه درايه

 jاز گزينه  iاگر گزينه  ،مثالًكنند.  بيان ميرا ، كه برتري نسبي يكي را بر ديگري باشند يمهاي كمي  هاي ذهني به داده تبديل داوريبراي  9تا  1

1دهيم در آن صورت ،  نسبت مي 5عدد  aij خيلي بهتر باشد به عنصر
5

 =aji  نسبي هر گزينه رقيب براي اين شاخص  وزنآوردن  دست به )3، (باشد مي

nيك بردار ( ∗ هاي  ستوني بر روي ماتريس مقايسات زوجي (گام قبل) و با استفاده از يكي روشـ  ) كه اين كار با انجام يك سري عمليات سطري1

را براي اين  ام iآن وزن نسبي گزينه رقيب  ام iيك و مقدار عنصر  ،آن آيد كه جمع عناصر مي دست بهشود و برداري  مي محاسبه وزن نسبي انجام

 در كنار هم گذاشتن آيد و با دست بهتايي  nبردار  mتا در نهايت  دهيم ميها انجام  را براي تمام شاخص 3تا  1هاي  گام )4دهد، ( شاخص نشان مي

n آنها يك ماتريس ∗ m ها كه  آوردن وزن نسبي هر يك از آنها از روي ماتريس شاخص دست بهها و  مقايسه زوجي خود شاخص )5شود، ( يلتشك

m) يك بردار دهد ها را نسبت به هم نشان مي برتري شاخص ∗ n در ماتريسرا  ها شاخصبردار وزن نسبي ) 6(، 1 ∗ m در نهايت  وكنيم  ضرب مي

را  ها در مقايسه با شاخص ها ينهگزسازگاري براي نبود تناقض در تخصيص اعداد برتري  آزمون )7آوريم و ( مي دست بهرا  وزن نهايي هر گزينه رقيب

 دهيم.  انجام مي

 TOPSIS روش -2-3
كه نخستين بار توسط هوانگ و  باشد آل مي جواب ايده اشباهت ب بر اساسبندي  به منظور رتبه چند شاخصهگيري  هاي تصميم روشيكي از بهترين  روشاين 

از  د.كرانتخاب بهترين گزينه استفاده  تينها دربندي آنها و  ها، رتبه توان براي تعيين فواصل بين گزينه مي روششد. از اين  ميالدي ارائه 1981يون در سال 

و طبيعت منفي و مثبت داشته و به شكل تركيبي در اين  باشندتوانند داراي واحدهاي سنجش متفاوتي  رفته ميكار ههاي ب آن است كه شاخص روشهاي اين  مزيت

 .شونداستفاده  روش

آل مثبت (بهترين حالت ممكن) و دورترين فاصله را با  ترين فاصله را با جواب ايده كوتاه دبر اين مفهوم استوار است كه گزينه انتخابي باي روشاساس اين 

 باشد. آل منفي (بدترين حالت ممكن) داشته جواب ايده

 شاخص است n گزينه و m گيري كه شامل ايجاد يك ماتريس تصميم )1( است: به اين شرحشامل شش گام  روشحل مسئله با اين مختصر،  طور به

 iامتياز گزينه  Xij  ،اند يريگ اندازهمعيارهاي   C1 ،C2، ...، Cnهستند و  رندگانيگ ميتصمهاي ممكن كه در اختيار  گزينه A1 ،A2، ... ،Am كه طوري هب

هاي مثبت و منفي در ازاي هر  آل عيين جواب ايده) ت3، (شده موزون مقياس آوردن ماتريس تصميم بي دست به )2، (باشد مي j شاخص بر اساس

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%87&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D9%86
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di( شاخص
+ di

di( هاي مثبت و منفي آل تعيين فاصله هر گزينه تا جواب ايده) 4، (),-
+ di

نزديكي) هر گزينه تا ضريب نسبي (تعيين فاصله ) 5، ()+ -

 .فاصله نسبي بر اساسها  بندي گزينه رتبه )6و ( )Cli( آل جواب ايده

 مدل پيشنهادي -2-4
كه شرح كامل اين مراحل  شدپذير  آمده امكان دست بههاي كليدي عملكردي  شاخص بر اساسبندي بنادر  رتبه ،زيربا انجام مجموعه مراحل مدل پيشنهادي 

 هاي پژوهش، به تفصيل ارائه شده است. يافته در ادامه بخش

 

 
 هاي كليدي عملكردي شاخص بر اساسبندي بنادر  رتبهمدل پيشنهادي ): 1شكل (

 

 هاي تحقيق داده -2-5
عملكردي  يها گزارش بر اساسنيز ها و اطالعات  و داده ) انجام گرفت1389كمت شعار، (ح هاي يافته بر اساسهاي ارزيابي عملكرد بنادر  انتخاب شاخص

 .) استخراج شد2در قالب جدول ( سازمان بنادر و دريانوردي وبگاهموجود در 

 

 
 هاي ارزيابي بنادر ): مقادير شاخص2جدول (

 
 

 
 
 

 
 
 

 بنادر و دريانورديمنبع: سايت سازمان 
 

 

  ها: تعريف شاخص

تعداد است از عبارت ، شناور ورودي گويند.بارگيري بارگذاري توسط هر نوع وسيله به شناور را گويند و  تخليهوسط هر نوع وسيله را باربرداري از هر نوع شناور ت

از حاصل تقسيم زمان سرويس است عبارت متوسط زمان سرويس شناورها،  .شود وارد ميبه منظور تخليه و يا بارگيري كاال بندر  هربه  ي كهفروند شناور

متوسط و  بر فروند شناوردر لنگرگاه شناورها انتظار نوبت از حاصل تقسيم زمان  عبارت استمتوسط زمان انتظار نوبت شناورها،  .شناورهاي عملياتي بر فروند شناور

 .شناورهاي عملياتي بر فروند شناور از حاصل تقسيم زمان توقف عمليات تخليه و بارگيري عبارت استزمان توقف عمليات شناورها، 

 ها شاخص كد
 انزلي نوشهر اميرآباد

92 93 92 93 92 93 
K1 (ميليون تن) 54/2 10/2 69/0 56/0 27/3 25/3 تخليه و بارگيري 
K2  812 715 255 202 750 735 ورودي (تعداد)شناور 
K3 84 64 86 62 74 76 (ساعت) متوسط زمان سرويس شناورها 
K4 (ساعت) 3 5 36 54 82 104 متوسط زمان انتظار نوبت شناورها 
K5  90/0 37/2 16/21 85/22 25/32 98/24 (ساعت)متوسط زمان توقف عمليات شناورها 
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 ارائه شده است: )03 به منظور آشنايي با مشخصات بنادر مذكور، شش مشخصه اين بنادر در قالب جدول

 1393مشخصات بنادر در سال  ):3( جدول 
 
 
 
 

 
 

                                          
 دريانوردي و بنادر سازمان وبگاه: منبع

 

 ها تجزيه و تحليل داده -3
 هاي كليدي عملكردي كارت امتيازي متوازن به منظور تعيين شاخص يريكارگ  به -3-1

سازماني كه به  ؛دنومحور تبديل ش به يك سازمان استراتژي بايددر ابن لذاهاي جديد بسياري در تجارت جهاني در حال ظهور است  فرصتبا توجه به اينكه 

ها و  هاي عملكردي و تعداد بسيار زياد اين سنجه از طرفي انتخاب نامناسب شاخصخواهند ارائه دهد.  ميمشتريان مشتريان را بهتر درك كند و بتواند آنچه را كه 

د كه اين خود باعث شده نآور دست بههاي اصلي براي ارزيابي بدنه اصلي خود را  د شاخصندر نتواناتالش براي كنترل نمودن همه چيز در بندر، سبب شده بن

هاي دقيق ارزيابي  گذاري صحيح و ايجاد شاخص به جهت انجام هدفمنجر شود، بنابراين هاي سازماني به شكست  شده براي كنترل فعاليت هاي انجام تالش

بر يك از اهداف  هرو سپس شود يك دوره مشخص  انداز و اهداف استراتژيك سازماني براي تا با تعيين سطح انتظارات مديران، چشم دوش كوشش بايدعملكرد، 

 .گردداستخراج  بندر آنها مدل استراتژيك ارزيابي عملكرد بر اساس آخر دستو شود د اختصاص داده ابعااز  يروش ارزيابي متوازن به يك اساس

اي ه شاخص ييشناساتنها به  ،يازموردنهاي  هاي كارت امتيازي متوازن و طراحي پرسشنامه گامسازي  پيادهضمن  محقق، شدكه در پيشينه تحقيق بيان  طور همان

ها نآو تكميل  MADMهاي  روشدر  التمقاآن در  شده يمعرفهاي  شاخصسعي شد اين تحقيق  در كه يصورتدر . رده استكاقدام كليدي عملكردي بندر 

اين اوزان از  بر اساسو در نهايت شد هاي عملكرد محاسبه  اوزان نسبي شاخص، AHPهمچون  گيري هاي تصميم روشبه كمك بنابراين  كار گرفته شود. به

 .شد(بندر) استفاده  ن بهترين گزينهبندي بنادر و تعيي هاي كاربردي براي رتبه روشو ديگر  TOPSIS انندبندي هم هاي رتبه روش

 هاي كليدي به منظور تعيين اوزان نسبي شاخص AHP روش يريكارگ  به -3-2
 تكميل نحوه است ذكر به الزم دهد. نشان ميرا  AHP روش با استفاده از كليدي هاي شاخص نسبي اوزانچگونگي تعيين  )4جدول (در  محاسبات مجموعه

 به نسبت كافي تجربه كه تحقيق اين نويسنده با همراه بندري امور كل اداره خبره كارشناس با حضوري مصاحبه طريق از ها، شاخص زوجي مقايسات ماتريس
 .باشد مي 1/0 از تر كوچك آمده دست به) 086/0( سازگاري نرخ شود مي مالحظه كه طور همان. شد استفاده دارند كشور شمالي بنادر عملكرد

 
 ها دهي شاخص به منظور وزن AHPهاي كليدي از روش  تعيين اوزان نسبي شاخص): 4جدول (

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 انزلي نوشهر اميرآباد مشخصات
 10 5/2 5 (ميليون تن)ظرفيت پذيرش كاال 

 99 40 1060 مساحت كل بندر(هكتار)
 33 19 250 مساحت كل انبارها (هزار مترمربع)

 42 27 55 مساحت انبار مسقف (هزار مترمربع)
 10 10 15 پست اسكله (تعداد)

 1580 1430 2568 ها (متر) جمع طول اسكله

 وزن نسبي نرمال سازي هاي ارزيابي ماتريس مقايسات زوجي براساس شاخص

  K1 K2 K3 K4 K5 
 K1  1 00/2 33/0 25/0 20/0 07/0 11/0 11/0 09/0 03/0 083/0 

K2  50/0 1 25/0 20/0 17/0 04/0 06/0 09/0 07/0 02/0 055/0 
K3  00/3 00/4 1 00/1 00/3 22/0 22/0 34/0 36/0 41/0 311/0 
K4 00/4 00/5 00/1 1 00/3 30/0 28/0 34/0 36/0 41/0 337/0 
 K5 00/5 00/6 33/0 33/0 1 37/0 33/0 11/0 12/0 14/0 215/0 
 00/1           4/7 8/2 9/2 0/18 5/13 جمع

 )Aماتريس مقايسات زوجي(
 

 )(Wنسبي وزن 
 A*W λi λmax     

1 00/5 33/0 25/0 20/0 
 

083/0 
 

42/0 08/5 
     

50/0 1 25/0 20/0 17/0 
 

055/0 
 

28/0 08/5 
 

 نرخ ناسازگاري شاخص ناسازگاري
00/3 00/4 1 00/1 00/3 * 311/0 = 76/1 66/5 385/5 I.I.= 096/0 I.R.= 086/0 
00/4 00/5 00/1 1 00/3 

 
337/0 

 
90/1 64/5 

     00/5 00/6 33/0 33/0 1 
 

215/0 
 

17/1 47/5 
     



۸ 
 

 
 .باشند مي )5(جدول به شرح  قبول قابل شدة هاي محاسبه وزنسازگار است. به عبارت ديگر،  ،زوجي انجام شده اتكه مقايس شود د ميييأتسازگاري نرخ  با اين

 كليدي هاي شاخص نسبي اوزان): 5( جدول
  

 

 

 

 

 بندي بنادر رتبه منظور به TOPSIS روش يريكارگ  به -3-3
 روشاستفاده از با  يازموردنمحاسبات بندي بنادر،  براي رتبه در اين بخش ارائه شد. سناريودو هدف تحقيق  در بخش، موردنظرسه بندر  ارزيابي عملكرد براي

TOPSIS  گرفت.  انجام 

) 6طبق جدول ( ،سناريودر اين  از نوع ارزيابي زماني است. سناريواين  شود. مي مقايسه و ارزيابي بندر طي دو سال متوالي هرعملكرد در اين سناريو  :اول يسناريو

مورد ارزيابي قرار  1393و  1392طي دو سال متوالي يعني سال در  مجزا طور  بهو عملكرد  ارزيابي هاي شاخص اساس برنوشهر و انزلي  ، اميرآباد هر يك از بنادر 

 گرفتند. 
 متوالي سال دو طي بندر يك عملكرد مقايسه و ارزيابي): 6( جدول

 

 

 

 

 
 

 

  رايب باشد،  مي TOPSIS روشاز  شده حاصلكه روند عملكرد اين بنادر در طي اين دو سال، مطابق با نتيجه  شود مشاهده مي) 6جدول (ضمن مالحظه 

مطابقت با  كامالًكه ، 2079/0 )92انزلي (> 7921/0 )93انزلي ( :از است  عبارت TOPSIS روشبندي  شاخص بندر انزلي نتيجه رتبه 5مثال ضمن توجه به مقادير 

 اين بندر دارد. دوسالهعملكرد 

 سه سناريودر اين  از نوع ارزيابي مكاني است. سناريواين  باشد. مي در طي دو سال متوالي زمان هم طور  بهارزيابي و مقايسه بنادر سناريوي دوم  :دوم سناريو

رزيابي و مورد ا ا همب )7(مطابق با جدول  1393و  1392شاخص ارزيابي عملكرد طي سال  اساسبر  سال هر در و زمان هم طور  به انزلي و نوشهر  اميرآباد،  بندر

 گرفتند. مقايسه قرار 
 متوالي سال دو طي همزمان طور هب بنادر مقايسه و ارزيابي: )7( جدول

 
 
 
 
 
 

 

 

 شاخص وزن
 تخليه و بارگيري 083/0
 شناور ورودي 055/0
 متوسط زمان سرويس شناورها 311/0
 متوسط زمان انتظار نوبت شناورها 337/0
 متوسط زمان توقف عمليات شناورها 215/0

 هاي ارزيابي عملكرد شاخص سال بندر
di

- di
+ di

- + di
+ Cli 

K1 K2 K3 K4 K5 

 3867/0 0989/0 0606/0 0382/0 98/24 104 76 735 25/3 1392 اميرآباد
1393 27/3 750 74 82 25/32 0606/0 0382/0 0989/0 6133/0 

 نوشهر
1392 56/0 202 62 54 85/22 0733/0 0840/0 1544/0 4557/0 
1393 69/0 255 86 36 16/21 0840/0 0703/0 1544/0 5443/0 

 انزلي
1392 10/2 715 64 5 37/2 0589/0 2242/0 2831/0 2079/0 
1393 54/2 812 84 3 90/0 2242/0 0589/0 2831/0 7921/0 

 
 سال

 بندر
 هاي ارزيابي عملكرد شاخص

di
- di

+ di
- + di

+ Cli 
K1 K2 K3 K4 K5 

1392 
 155/0 5495/0 4644/0 0851/0 98/24 104 76 735 25/3 اميرآباد
 512/0 3793/0 1851/0 1941/0 85/22 54 62 202 56/0 نوشهر
 952/0 4197/0 0202/0 3995/0 37/2 5 64 715 10/2 انزلي

1393 
 094/0 5169/0 4683/0 0486/0 25/32 82 74 750 27/3 اميرآباد
 559/0 4198/0 1852/0 2346/0 16/21 36 86 255 69/0 نوشهر
 982/0 4198/0 0075/0 4122/0 90/0 3 84 812 54/2 انزلي



۹ 
 

 باشد: شرح زير ميسال به اين دو ، نوشهر و انزلي طي اميرآباددر خصوص بنادر  TOPSIS روش يريكارگ بهايج حاصل از نت

 )155/0 92 اميرآباد> 512/0 92نوشهر > 952/0 92انزلي ( ،)094/0 93 اميرآباد> 559/0 93نوشهر > 982/0 93انزلي ( 

اين حجم تخليه و بارگيري را طي  ترين يينپارغم آنكه بندر نوشهر  عليد شو مالحظه مي ،شاخص اين سه بندر 5توجه به مقادير و  )2(لذا ضمن مالحظه جدول 

بندر نسبت به قرار گيرند اين بندر  موردتوجه TOPSIS روشو به عبارتي از طريق  زمان هم طور  به موردنظرشاخص ارزيابي  5سال داشته است ولي اگر دو 

مشهود  كامالًنسبت به دو بندر نوشهر و انزلي  اميرآبادگستردگي منابع و فضاي بندري بندر  ،)3(جدول  با توجه به كه آن حال .داشتخواهد  يرتبه باالتر اميرآباد

 شاخص در مورد بندر نوشهر رخ داده است. 5 اين است كه در بين يتنها به لحاظ توازن و تعادل اميرآبادنوشهر نسبت به بندر بندر  رتبة برتريو  است

 ،مستقل تحقيققرار دهيم اين امر در قالب يك بيشتر و دقت  توجه موردرا  موردنظرشاخص  5هر يك از اثرات بخواهيم  كه يصورتالزم به ذكر است در 

بندي علل توقف عمليات تخليه و بارگيري  طبقه" با عنوان تحقيقي شمالي كشور، مثال در رابطه با بررسي علل توقف شناورها در بنادر براي. باشد قابل انجام مي

 شامل مختلف روش دو با شناورها، توقف علل نوع با توجه به و طور جداگانه بههر بندر  ،آنانجام شده است كه در ) 1393مهيركجوري،( "ABCشناورها به روش 

 گرفته است. مورد حل و بحث قرار كامل  طور به 1393لغايت  1378هاي  طي سالتوقف  علل رخداد فراواني وتوقف  علل زماني ارزيابي

 

 ها يشنهادپو  ايجنت -4
تر و  شوند، مستدل ميمقادير كمي بيان  بر اساسهايي كه  . دانستهاست ،نه عقايداطالعات،  بر اساسگيري  يكي از عناصر مهم در مديريت، تصميم

 به اطالعات مورد نياز دست پيدا كند. كه زودتر از بقيه رقبا  آن استتواند به آن دست يابد  هستند، مزيت رقابتي كه هر سازمان مي تر درك قابل

 طور همان ،. براي پاسخ به اين هدفبودگيري چندمعياره  تصميم روشهدف اصلي تحقيق حاضر ارزيابي و مقايسه عملكرد سه بندر شمالي كشور با استفاده از 

در ارزيابي عملكرد  مؤثرشاخص اصلي و  5هاي آن در دسترس و معتبر بودند،  هاي كليدي عملكردي كه داده شاخص بر اساس، شدكه در پيشينه تحقيق بيان 

 كار گرفته شد.  به TOPSIS روش با استفاده ازبنادر 

 ،باشد مي TOPSIS روشاز  آمده دست به) مطابق با نتايج 1393-1392متوالي (عملكرد اين بنادر طي دو سال  فرايند نشان داد ي اولسناريواز  حاصلنتايج 

رغم آنكه بندر  عليم نشان داد دو يسناريو ل ازحاصهمچنين در خصوص نتايج . استبندي بنادر  در ارزيابي و رتبه روشاين  يريكارگ بهيد أيو اين نشان از ت

مورد توجه قرار گيرند  زمان هم طور  به موردنظرشاخص ارزيابي  5 كه يصورتسال داشته است ولي در اين دو حجم تخليه و بارگيري را در طي  ترين يينپانوشهر 

د بندر نوشهر رخ شاخص در مور 5به لحاظ توازن و تعادلي است كه در بين اين  موضوع فقطاين  خواهد داشت، كه اميرآبادبندر امتياز باالتري نسبت به اين بندر 

حاكي از آمده دست به امتيازاتو ارزيابي و مقايسه  ها سالاين طي  رسي عملكرد سه بندر شمالي كشور دربر مذكور و يسناريواز دو  نتايج حاصل بنابراين .داده است

 مناسب از منابع است.و گيري بهينه  تفاوت ميان عملكرد اين سه بندر در بهره

ي و جنوبي كشور و با منظور نمودن كليه النسبت به ارزيابي و مقايسه كليه بنادر شم ،پژوهشيجامع حاضر در قالب يك طرح  تحقيق ،دشو پيشنهاد مي

پژوهشي سازمان بنادر و  يها گروهدر دستور كار گيري چندمعياره در شرايط فازي  هاي تركيبي تصميم روش يريكارگ بهنيز و هاي كليدي عملكردي  شاخص

بندي بنادر  زيادي در عملكرد و رتبه بسيارها از درجه اهميت  برخي از شاخص كهد داد هاي تحقيق نشان خواه به احتمال قوي، يافته رار گيرد.دريانوردي ق

همچنين  كند. پيدا مياهميت بيشتري مديران جهت از ميان برداشتن موانع توسعه بنادر  بلندمدتريزي  و در اين صورت ضرورت نگاه راهبردي و برنامه برخوردارند

 اين پروژه تحقيقاتي خواهد بود. يدستاوردهاهاي رقابتي از ديگر  مداري بر پايه مزيتبه اهداف مشتري رسيدنهاي مديريتي بنادر به منظور فرايندبازنگري 
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