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  چكيده
ها از روش پيمايشي، آوري دادههاي مؤثر بر عملكرد بنادر است. براي جمعهدف از تحقيق حاضر بررسي اثر مؤلفه

مطالعه ميداني و مصاحبه با مديران و كارشناسان فعال در حوزه بندري استفاده گرديد. به منظور اجراي تحقيق، ابتدا 
هاي اصلي و سپس با بررسي همبستگي بين اين متغيرها، مؤلفهشدند عوامل تأثيرگذار بر عملكرد بنادر شناسايي 

ن تعيين گرديدند. نتايج نشان داد كه متغيرهاي نوع و تعداد شناورهاي ورودي، ها به مدل رگرسيوجهت ورود داده
گذاري، تجهيزات و امكانات بندري بيشترين اثر را بر عملكرد متوسط ساعات (حضور، انتظار و سرويس)، سرمايه

نند تا بتوانند در بندر دارند. بنابراين، الزم است دست اندركاران بندري بيش از پيش روي اين متغيرها تمركز ك
 راستاي بهبود و افزايش عملكرد بنادر گام بردارند.

  .هاي اصلي، مدل رگرسيونعملكرد، بندر، تعيين مؤلفه: كلمات كليدي
  
  مقدمه. 1

به ساماندهي  هاي مختلف است؛ لذا،بندر محل تالقي مديريت
وري نياز دارد. بر اساس آمارهاي نظام مديريتي براي افزايش بهره

هاي واردات و صادرات درصد از فعاليت 90جهاني، حدود 
هاي تخليه و بارگيري و حجم طور كلي فعاليتكشورها و به

جابجايي در فرآيند تجارت جهاني به وسيله دريا و بنادر صورت 
توان گفت بندر يك نقش حياتي اين نظر ميگيرد. بنابراين، از مي

). اين 1390و اساسي در اين فرآيند دارد (قادري و همكاران،
هاي مؤثر بر عملكرد بنادر به عنوان مطالعه، به بررسي اثر مؤلفه

پردازد. به منظور دست يافتن به اين هدف، هدف اصلي خود مي
اين زمينه، پس از بيان مباني نظري با مرور مطالعات گذشته در 

هاي مؤثر بر عملكرد بندر در قالب دو دسته عوامل دروني و مؤلفه

اند. در نهايت، اثر هر يك از اين عوامل بيروني شناسايي شده
- ها بر عملكرد بندر بوشهر به عنوان مطالعه موردي، بررسي مؤلفه

كه كشور ايران در مسير گرديد. همچنين، با توجه به اين
اي از ترانزيت المللي قرار دارد و بخش عمدهكرويدورهاي بين
گيرد، اصالح ساختار بنادر هاي آبي صورت ميكاال از طريق راه

تواند نقش مهمي در روند رشد و توسعه اقتصاد كشور داشته مي
- تواند با ارائه راهكارها و ايدهباشد. از اين رو، مطالعه حاضر مي

  هدف، مفيد واقع شود.هاي كاربردي در مسير دست يافتن به اين 

  بررسي وضع موجود و گذشته. 2

حمل و نقل دريايي نقشي غيرقابل جايگزيني در تجارت 
ترين و اي كشورها دارد و به عنوان ايمنخارجي به ويژه فراقاره
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-ترين شيوه حمل و نقل انبوه كاال نسبت به ساير شيوهبا صرفه

عه هاي حمل و نقل، از جايگاهي كليدي در رشد و توس
و ظهور  1980اقتصادي كشورها برخوردار است. بعد از دهه 

كه طوريفرآيند جهاني شدن، عملكرد بنادر نيز متحول شد. به
هاي خشك و رغم بنادر سنتي كه محمولهبنادر امروزي علي

هاي استاندارد و كنند، محل جابجايي محمولهخرد جابجا مي
 1هاي لجستيكياليتكانتينري، تبادل فناوري/ دانش و انجام فع

توان از لحاظ جايگاه در دو دسته طوركلي، بنادر را مياند. بهشده
بندي بنادر طبيعي و بنادر مصنوعي (حاصل حفاري) تقسيم

توان بنادر را شامل بنادر شهري نمود. از لحاظ عملكردي نيز مي
(تركيبي براي تخليه كاال و مسافر) و بنادر تخصصي (شامل بنادر 

ماهيگيري و تفريحي) دانست (افرادي و خواجه  نظامي،
  ).U.S. Army, 2012؛ به نقل از 1393علي،

بنادر تجاري ايران از نظر مديريت تابع سازمان بنادر و 
دريانوردي هستند و به سه دسته بنادر مناطق ويژه (بنادر شهيد 
رجايي، امام خميني(ره)، اميرآباد، بوشهر، آستارا و نوشهر)، بنادر 
مناطق آزاد (بنادر انزلي، آبادان و خرمشهر) و بنادر مناطق عادي 
(بنادر چابهار، شهيد باهنر، شهيد حقاني، لنگه، قشم، جاسك، 

هاي  جمله مزيتشوند. از گناوه، فريدون كنار و نكا) تقسيم مي
توان به مواردي ، ميمهم جغرافيايي كشور در حوزه دريايي

قرار ومتر خطوط ساحلي، كيل 3000دارا بودن حدود چون؛ 
ترين مناطق گرفتن بنادر ايران در يكي از مهمترين و راهبردي

 -اقتصادي جهان، واقع شدن در مسير تجاري آسيا -تجاري
ا بزرگترين مخازن نفت و مهمترين مسير ـاروپا، همجواري ب

  هاي نفتكش جهان اشاره نمود.تردد كشتي
- )، سرمايه1395طبق گزارش سازمان بنادر و دريانوردي (

گذاري بخش غيردولتي در بنادر با جهشي چشمگير مواجه بوده 
ماه اخير  30هاي انجام شده طي گذاري% سرمايه67به طوري كه 

گذاري بخش اتفاق افتاده است. به عبارتي ميزان سرمايه
غيردولتي در بنادر كشور حدود سه برابر شده است. در 

يجاد ظرفيت تخليه و هاي بنادر و اخصوص توسعه زيرساخت
بارگيري كاال و مسافر دريايي با وجود فشارهاي جهاني موجود 
بر حمل و نقل دريايي كشور و به دليل عدم تحويل تجهيزات 
مهم مربوطه ناشي از اعمال فشارهاي موجود، آهنگ توسعه به 

سازي كانتينري كند بوده است. اين خصوص در بخش ظرفيت

——— 
1 Logistic 

درصد است كه  12ر حدود رقم براي ظرفيت اسمي بناد
-دهد و كشور توانسته رقابتتري را نشان ميوضعيت مطلوب

رغم كاهش در پذيري خود را در منطقه حفظ نمايد. علي
اثرات خود را  1390عمليات تخليه و بارگيري بنادر كه از سال 

نشان داده است، صادرات غيرنفتي از بنادر به متوسط ساالنه 
هاي يافته است. همچنين، شاخص ميليون تن افزايش 6/40

هاي غيرنفتي و زمان دهي به كشتيعملياتي در بعد سرويس
دهد. اين افزايش هاي غيرنفتي افزايش نشان ميانتظار كشتي

ناشي از كندي عمليات به دليل عدم فشار تقاضا و نامناسب 
بودن و فرسوده بودن تجهيزات بندري براي تخليه و بارگيري 

باشد كه الزم است با نوسازي و تجهيز بنادر ميانواع كاالها 
برطرف گردد. به همين ترتيب، واردات غيرنفتي از بنادر در اين 

 18ميليون تن كاهش يافته كه افت  1/37مدت به متوسط 
دهد. ترانزيت غيرنفتي از درصدي را نسبت به گذشته نشان مي

در سال  ميليون تن 5برابر شده كه به رقم  4بنادر نيز بيش از 
  افزايش يافته است.

هكتار  127داراي  به عنوان مطالعه موردي، بوشهر بندر
متر با  2242پست اسكله به طول  15مساحت كل بندر، 

هاي نفتي، رو، نفتي و فرآورده -هاي صادرات، روكاربري
دار با پذيرش هزار مترمربع انبار سقف 28,7عمومي و كانتينري، 

-ون تن و امكاناتي از قبيل انبار سردخانهميلي 8,2كاال به ظرفيت 

، تاپ 3، ريچ استاكر2اي و تجهيزات كانتينري شامل گنتري كرين
داشتن مزايايي مانند كوتاه بودن با و... است. همچنين  4ليفت

مسيرهاي دريايي در زمينه ترانشيت بين بنادر، قرار گرفتن در 
ك با جنوب، داشتن بيشترين مرز مشتر- مسير كرويدور شمال

هاي ستاناكيلومتر در بين  937به طول  خليج فارسي نوار ساحل
جنوبي و كوتاه بودن مسيرهاي دريايي در زمينه ترانشيت بين 

هاي آن از قابليت .ي داردتجار يدر حمل كاالبنادر نقش مهمي 
هاي بندري در توان به امكان توسعه اراضي و محوطهنيز مي

دسترسي سريع به بازارهاي داخلي و مجتمع بندري نگين، امكان 
سازي و فراساحلي و امكان المللي، وجود صنايع كشتيبين

دهي به شناورها، و... اشاره كرد كه بيانگر پتانسيل بسيار سرويس
  باالي اين بندر است. 

——— 
2 Gantry crane 
3 Reach stackers 
4 Top lift 
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  بررسي مباني نظري و پيشينه علمي. 3

 وري و همچنين، دربنادر نقش مهمي در زنجيره تداركات و بهره
بنابراين، به المللي دارند. افزايش صادرات و رقابت در بازارهاي بين

بازار، كشورها بايد روي عوامل  در منظور حفظ موقعيت رقابتي
بنادر خود مطالعه و تمركز كنند  وريبهرهعملكرد و مؤثر بر 

)Gonzalez and Trujillo, 2008بنادر وريبهره نرخ ). افزايش 
هاي بنادر و كارآمد و بازبودن دروازه مرزي، نيازمند هماهنگي
 بنادر توانايي محموله، بارگيري سرعت بارگيري هستند. همچنين،

 با انساني آوري، سازگاري عامل سرمايهفن تغييرات با انطباق براي
در اين زمينه مؤثر  بنادر و دريايي هايفناوري در جديد تغييرات
اين بخش از مطالعه، ). در Ruiz Estrada et al., 2017( هستند

عوامل مؤثر بر عملكرد بنادر در قالب دو دسته كلي عوامل دروني و 
شود كه با استفاده از مشاهده مي 1عوامل بيروني به شرح جدول 

اي شناسايي شده و به تأييد اساتيد و مطالعات ميداني و كتابخانه
  كارشناسان حوزه مورد مطالعه رسيده است.

العه، متغير عملكرد بندر به عنوان متغير از ديگر متغيرهاي مط
وابسته است. در اين مبحث، عملكرد بندر در دو بخش قابل 

هاي عملياتي كه شاخص 1عملكرد عملياتي -1بررسي است؛ 
شوند. ها و تجهيزات بندر مرتبط ميعملكرد مستقيماً به فعاليت

هاي عملياتي، مواردي مانند كيفيت خدمات ارايه شده به شاخص
ها، صادركنندگان و غيره و همچنين، سطح مشتريان، مالكين كشتي

كنند. گيري ميچابكي كسب و كار در يك دوره زماني را اندازه
 هاي مالي عملكرد شامل درآمدكه شاخص 2عملكرد مالي -2

هاي عملياتي، نسبت سود خالص، درآمد عملياتي، هزينه
قابل ذكر است؛ . (UNCTAD, 1976)غيرعملياتي و غيره هستند 

اي موارد از آنجا كه دسترسي به اطالعات مالي مشكل و در پاره
امكان پذير نيست، در اين مطالعه، عمدتاً تأكيد بر عملكرد در 

اي قالب عملكرد عملياتي (تناژي) مدنظر است. محققان در مطالعه
گيري كارآيي بندر به بررسي اثر عوامل مؤثر بر رقابت ضمن اندازه

اند. نتايج حاصل ا استفاده از مدل رگرسيون خطي پرداختهبندر ب
گذاري و مشاركت بخش خصوصي در دهد، سرمايهنشان مي

تواند باعث بهبود كارآيي عمليات بنادر و افزايش صنعت بندر مي
در  ).Tongzon and Heng, 2005(پذيري آنها گردد رقابت

) در Pradhan )2012و  Panigrahiپژوهش ديگري كه توسط 
——— 
1 Operational performance 
2 Financial performance 

بنادر تجاري هند انجام گرديد، گزارش نمودند كه از جمله 
گذاري است و سازي در بنادر، سرمايهابزارهاي خصوصي

هاي مشاركت بخش خصوصي به منظور تسهيل در اجراي طرح
هاي مديريت را بهتر دانستند. همچنين، بر اي و شيوهتوسعه

هاي گذاريهافزايش زمينه رقابت با برقراري شرايط جهت سرماي
هاي خارجي تأكيد نمودند. مشترك بين بنادر بزرگ و شركت

اي، كارآيي نسبي ) نيز در مطالعه1392مقدم و همكاران (كياني
را با استفاده از  1390تا  1388هاي بنادر عمده ايران در سال

دهد هاي اين پژوهش نشان ميارزيابي نمودند. يافته DEAروش 
، 1390و  1389هاي ر هر يك از سال% و د36، 1388در سال 

% بنادر كارا بودند. در نهايت، بنادر مجازي به عنوان الگوهايي 27
براي بنادر ناكارا پيشنهاد شدند كه بنادر ناكارا در صورت رسيدن 

  گردند.به شرايط بنادر مجازي متناظر با خود، كارا مي

  هاي مورد استفاده در تحقيقشناسي و روشروش. 4

حاضر از نظر هدف، كاربردي است و از نظر ماهيت،  تحقيق
شمار باشد و بر اساس روش نيز تحقيقي پيمايشي بهتوصيفي مي

هاي مطالعه در قالب دو دسته آيد. در اين پژوهش، ابتدا، دادهمي
عوامل دروني و عوامل بيروني به عنوان مجموعه متغيرهاي 

ه در پژوهش آوري شدند. ابزارهاي مورد استفادمستقل جمع
شامل؛ مطالعه و مصاحبه ميداني و رودررو با مديران و 
كارشناسان فعال در حوزه بندري، مشاهده مستقيم در محيط، 

اي/ اسناد سازماني)، جستجو در مطالعه اسناد و مدارك (كتابخانه
هاي مربوط هاي اينترنتي هستند. الزم به ذكر است، دادهپايگاه

 -عملكرد بندر از اداره بندر بوشهربه عوامل دروني مؤثر بر 
و اطالعات و آمار در گزارش  - واحد آمار و انفورماتيك

-عملكرد ساالنه سازمان بنادر و دريانوردي فراهم گرديد. داده

هاي بانك مركزي، هاي مربوط به عوامل بيروني نيز از پايگاه
وري كشور جهت ورود به مطالعه مركز آمار و سازمان ملي بهره

  هاي الزم گردآوري گرديدند.جام تحليلو ان
به منظور بررسي اثر از تحليل رگرسيون  براي اجراي تحقيق،

رگرسيون در  .شد استفادهعوامل شناسايي شده بر عملكرد بندر 
كه به كمك گردد، به طوريرابطه رياضي و تحليل آن برآورد مي

ا آن بتوان كميت يك متغير مجهول را با استفاده از متغير ي
متغيرهاي معلوم، تعيين نمود. به عبارت ديگر، مقدار متغير وابسته 

گردد (مؤمني و فعال به كمك مقدار متغير مستقل برآورد مي
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). همچنين، آزمون مورد استفاده براي بررسي 1396قيومي، 
همبستگي، آزمون پيرسون است كه با هدف بررسي روابط بين 

و عوامل بيروني جهت متغيرهاي ذيل هر يك از عوامل دروني 
  شودهاي اصلي مدل استفاده ميتعيين مؤلفه

  هاي پژوهش): عوامل و متغيرهاي مؤثر بر عملكرد بندر (منبع: يافته1 جدول
  منبع  متغيرها    

عوامل مؤثر بر 
عملكرد بندر 
(متغيرهاي 

  مستقل)

  هاي عوامل درونيگروه

 Bassan, 2012; Hakk et al,1999  بر)شناورهاي ورودي (كانتينري، جنرال كارگو، فلهگروه 
 ,Bassan, 2012; Ducruet et al., 2014; Soner  گروه متوسط ساعات (متوسط ساعات حضور، انتظار و سرويس شناورها)

2008 
اسكله، مساحت گروه ساخت و تجهيزات بندر (شامل تعداد پرسنل، تعداد اسكله، طول 

  انبار، مساحت محوطه، تعداد تجهيزات بندري و تعداد تجهيزات دريايي)
Bassan, 2012; Okeudo, 2013; CHU et al., 
2013; Soner, 2008 

وري نيروي شامل نرخ ارز، جمعيت، درآمد ملي، توليد ناخالص داخلي، شاخص بهره  گروه عوامل بيروني
 Rigot, 2012  بخش حمل و نقل وري سرمايه دركار و شاخص بهره

  گذاري بخش غيردولتيميزان سرمايه  گذاريسرمايه
Ntow-Kummi, 2012; De Langen and Heij, 
2013; Tongzon and Heng, 2005; Panigrahi  
and Pradhan, 2012; Galvão et al., 2013 

  

مدل؛ پس از بررسي همبستگي هاي اصلي براي تعيين مؤلفه
، مقادير ويژه و بردارهاي ويژه 1متغيرها و انجام آزمون بارتلت

هاي طوركلي؛ روش تحليل مؤلفهشوند. بهمربوطه محاسبه مي
هاي تركيبي و اصلي، ابعاد همه مشاهدات را بر اساس شاخص

دهد. كاربرد عمده اين بندي مشاهدات مشابه كاهش ميدسته
ت از كاهش تعداد متغيرها و يافتن ساختار روش عبارت اس

بندي متغيرها است ارتباطي بين متغيرها كه در حقيقت همان دسته
). با استفاده از اين روش، تركيباتي از تعدادي 1389(محدث، 

براي ايجاد مؤلفه اصلي و مستقل به  xn، ..... و x1 ،x2متغير اوليه 
تواند مؤلفه اصلي مي شود. هرايجاد مي Fn، ... و F1 ،F2صورت 
  مشخص شود. 1اي به صورت رابطه با رابطه

=                      1رابطه  + +⋯+  

ضريب  Wij، معرف مؤلفه مورد نظر، Fnكه در اين رابطه، 
طوري  Wijنيز متغير اوليه است. ضرايب  Xiمتغيرهاي اوليه و 

مؤلفه، حداكثر واريانس را در نظر شوند كه اولين تخمين زده مي
گرفته و دومين مؤلفه حداكثر واريانس در نظر گرفته نشده توسط 

يابد تا آخرين بيني كرده و اين روند ادامه مياولين مؤلفه را پيش
 Johnson andهاي موردنظر را در برگيرد (مؤلفه، تمامي واريانس

Wichern, 1982 .(  

——— 
1 Bartlett 

  هاآناليز و تفسير داده. 5

گذاري سرمايه«ابتدا، به منظور صحه گذاشتن بر اهميت متغير 
به عنوان يك متغير مستقل مؤثر بر عملكرد، به » بخش غيردولتي

بررسي و مقايسه عملكرد بندر بوشهر قبل و بعد از سال 
به عنوان سال پايه بر  82سازي با در نظر گرفتن سال خصوصي

رات، واردات، بندر شامل صاد غيرنفتي چهار شاخص عملكرد
ها ترانزيت و كابوتاژ، پرداخته شد. با توجه به اين كه تعداد داده

ازي كم است، لذا ـسر مشخصه قبل و بعد از خصوصيـدر ه
، براي 2استيودنتهاي پارامتري مانند آزمون تيتوان از آزموننمي

مقايسه ميانگين هر مشخصه استفاده نمود. بنابراين، از آزمون 
استفاده شد. در  3معادل آن، يعني آزمون ويلكاكسونناپارامتري 

فرآيند انجام اين آزمون و براي هر يك از متغيرهاي مورد نظر،  
  شود.تعريف مي 2فرضيه آماري به صورت رابطه 

H                                                 2رابطه  		 ∶ 		 μ = 0H 		 ∶ 		 μ ≠ 0  

داري اين است كه تفاوت معنيدهنده نشان H0در اين رابطه 
ازي و همان متغير بعد از ـسبين متغير قبل از خصوصي

دهنده اين است كه نشان H1سازي وجود ندارد. و خصوصي
سازي و همان متغير داري بين متغير قبل از خصوصيتفاوت معني

  سازي وجود دارد.بعد از خصوصي

——— 
2 T-Student 
3 Wilcoxon 
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و اندازه  Zيا همان  Wهمچنين، در هر مورد، آماره آزمون با 
نشان داده شده است. بر اين اساس، در  sigيا  p-valueآزمون با 

) است، فرض صفر 0,05% (5كمتر از  p-valueمواردي كه مقدار 
)H0شود و در نتيجه فرض برابري ميانگين قبل و بعد از ) رد مي

سازي در صفت مورد بررسي رد خواهد شد. به عبارت خصوصي
گذاري سرمايه«سازي و نتيجه گرفت كه خصوصي توانديگر، مي

بر ميانگين شاخص مورد نظر تأثيرگذار است. » بخش غيردولتي
بدين منظور، آزمون ويلكاكسون براي هر يك از متغيرهاي 

 p-valueدهد كه مقدار صادرات و واردات به ترتيب نشان مي
 0,002و براي واردات برابر با  0,0001براي صادرات برابر با 

هستند،  0,05است. از آنجاكه هر يك از اين مقادير كمتر از 
توان نتيجه گرفت كه تفاوت شود و ميرد مي H0بنابراين، فرض 

هاي قبل داري در مقدار ميانگين صادرات و واردات در سالمعني
- سازي وجود دارد. به عبارت ديگر، سرمايهو بعد از خصوصي

داليل افزايش صادرات  تواند يكي ازگذاري بخش خصوصي مي
و واردات باشد. در مورد ميزان كاالهاي ترانزيتي و كابوتاژ نيز بر 
اساس آزمون ويلكاكسون، فرض افزايش ميزان هر يك پس از 

براي  p-valueشود كه به ترتيب، مقدار سازي رد ميخصوصي
و براي ميزان كاالي كابوتاژ  0,42ميزان كاالهاي ترانزيتي برابر با 

است. به عبارت ديگر،  0,05يعني بيشتر از  0,25ر با براب
داري بر ميزان كاالهاي ترانزيتي و سازي تأثير معنيخصوصي

كابوتاژ نداشته است. در ادامه، با در نظر گرفتن اين موضوع كه 
عوامل تأثيرگذار بر ميزان عملكرد بنادر به دو دسته عوامل دروني 

ثير اين عوامل بر ميزان شوند، تأو عوامل بيروني تقسيم مي
اند. با توجه به عملكرد بندر بوشهر به عنوان نمونه بررسي شده

آنكه برخي از عوامل مورد مطالعه ممكن است ارتباط مستقيم با 
هاي هم داشته باشند، بنابراين، ابتدا با استفاده از روش تعيين مؤلفه

پرداخته و اصلي، به نهايي كردن عوامل تأثيرگذار بر عملكرد بندر 
پس از آن، با استناد به نتايج بدست آمده و بكارگيري مدل 

  شود.ها برازش داده ميرگرسيوني پسرو، مدل مناسب به داده

  هاي اصليتعيين مؤلفه 5-1

در اين بخش، روابط بين متغيرهاي مستقل مورد بررسي قرار 
كه بين دو يا چند متغير مستقل، ارتباط گيرند. در صورتيمي

داري وجود داشته باشد، استفاده همزمان از آنها اشتباه معني
خواهد بود. همچنين، با توجه به اين كه تعداد متغيرهاي مستقل 

توان تعداد هاي اصلي مدل، ميزياد است، با تعيين مؤلفه
متغيرهاي مستقل در مدل را نيز كم كرد. از اين رو؛ ابتدا، به 

رداخته شده، سپس، با استفاده بررسي ماتريس همبستگي متغيرها پ
شوند و در از آزمون بارتلت، فرض استقالل متغيرها بررسي مي

صورت رد فرض مستقل بودن آنها، با تعيين بردار مقادير ويژه و 
هاي اصلي متغيرهاي مورد بررسي ماتريس بردارهاي ويژه، مؤلفه

گردند. در صورت مستقل بودن هر يك از متغيرهاي تعيين مي
شود. براي بررسي ل، نيز آن متغير وارد مدل رگرسيون ميمستق

همبستگي بين متغيرها، متغيرهاي مستقل پژوهش به چهار گروه 
تقسيم شده و  1در ذيل عوامل دورني و بيروني به شرح جدول 

ها، به طور جداگانه محاسبه همبستگي بين هر كدام از اين گروه
اساس آزمون گردند. در گروه شناورهاي ورودي، بر مي

از طرفي، از  وجود دارد. ارتباط قوي بين متغيرها يكهمبستگي، 
 0,05آزمون بارتلت كمتر از  sigيا همان  p-valueآنجا كه مقدار 

توان مي شود؛ بنابراين،است و فرض استقالل بين متغيرها رد مي
اساسي با كاهش تعداد  هايلفهؤبا استفاده از روش تحليل م

، كه براي اين منظور ابتدا خص تركيبي ارائه نموديك شا ،متغيرها
و  1بايد مقدار و بردارهاي ويژه محاسبه شوند. مقادير ويژه

براي اطالعات مربوط به انواع شناورها در جدول  2بردارهاي ويژه
  اند.نشان داده شده 2

لفه ؤاولين مـ يمـقدار ويژه، شودمشـاهده ميطور كه همان
 هاپراكندگي مجموع داده %71حدود  و باشدبزرگتر از يك مي

معيارها  تمامي ،شود. به عبارت ديگربازگو مياول لفـه ؤتوسط م
بنابراين،  است. لفه اول كافيؤكه انتخاب م هستنددهنده اين نشان

بر اساس  	F1توان از متغير جديد در بخش انواع شناورها، مي
نمود كه در آن شود، استفاده كه به صورت زير تعريف مي 3رابطه  X ،X ،X دهنده شناورهاي كانتينري، جنرال به ترتيب نشان

  بر است.كارگو و فله

1                       3رابطه  = 	0.71 + 0.61 − 0.36	  

در گروه متوسط ساعات، با استناد به وجود همبستگي بين 
ا مورد متغيرها، با استفاده از آزمون بارتلت، فرض استقالل متغيره

 0,002برابر با  p-valueگيرد و از آنجا كه مقدار سنجش قرار مي
است؛ فرض صفر يعني، استقالل بين متوسط  0,05و كمتر از 

——— 
1 Eigen values 
2 Eigen vectors 
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توان شود. از اين رو، ميساعات حضور، سرويس و انتظار رد مي
ها استفاده هاي اصلي، براي كاهش بعد دادهاز روش تعيين مؤلفه

مقادير ويژه ماتريس همبستگي مربوط به  نمود. بردارهاي ويژه و
  شود.مشاهده مي 3اين متغيرها، در جدول 

  : مقادير ويژه و بردارهاي ويژه براي انواع شناورها2 جدول
  مقادير ويژه

0,16 0,58 1,83  
بردارهاي ويژه

0,71-  0,00  0,71  
0,61  0,51  0,61  
0,36- 0,86 0,36- 

ويژه براي متوسط ساعات حضور، انتظار و سرويس : بردارهاي ويژه و مقادير 3 جدول
  شناورها

  مقادير ويژه
0,00  0,37  2,62  

  بردارهاي ويژه
0,73-  0,30  0,60  
0,08  0,84-  0,52  
0,67 0,44 0,59 

      
شود كه مشاهده مي 3لذا، با توجه به بردارهاي ويژه در جدول 

دهند. درصد تغييرات را پوشش مي 85دو بردار اول، بيش از 
هاي اصلي، با حذف بردارهاي دوم و سوم به بنابراين؛ مؤلفه
به  X ،X ،Xبدست مي آيند. كه در اين رابطه  4صورت رابطه 

  ترتيب متوسط ساعات حضور، انتظار و سرويس هستند.

F                         4رابطه  = 0.60X + 0.52X + 0.59X  

يانگر وجود در گروه ساخت و تجهيزات بندر، نتايج ب
همبستگي مثبت بين تمامي متغيرهاي مورد بررسي در اين بخش 

كمتر  p-valueدهد كه با مقدار است. آزمون بارتلت نيز نشان مي
، فرض صفر و در نتيجه استقالل بين عوامل در نظر گرفته 0,05از 

شود. بنابراين، استفاده مستقيم همه عوامل ياد شده در شده رد مي
د باعث اشتباه در مدل شود. لذا، مانند قبل، براي توانمدل، مي

هاي اصلي، بردار مقادير ويژه براي ماتريس همبستگي تعيين مؤلفه
 3,5,1، نسخه Rافزار ساخت و تجهيزات بندر با استفاده از نرم

درصد تغييرات را بردار  82گردد كه با استناد به آن، محاسبه مي
ها، متغير جديد ذف ساير مؤلفهدهد. بنابراين، با حاول پوشش مي

ها به ترتيب Xشود كه در آن معرفي مي 5به صورت رابطه 
)، طول اسكله x)، تعداد اسكله (xعبارتند از؛ تعداد پرسنل (

)x) مساحت انبار ،(x) مساحت محوطه ،(x تعداد تجهيزات ،(
  ).x) و تعداد تجهيزات دريايي (xبندري (

F   5رابطه  = −0.36X − 0.41X − 0.41X − 0.41X − 0.26X− 0.4X − 0.38X  

دهنده در گروه عوامل بيروني، ماتريس همبستگي مربوط، نشان
همبستگي زياد بين عوامل با بيشترين همبستگي بين توليد 

است. بنابراين، از  0,97ناخالص داخلي و درآمد ملي با مقدار 
آنجاكه بين متغيرهاي خارجي همبستگي وجود دارد، آزمون 

شود كه فرض استقالل بين بارتلت براي اين متغيرها انجام مي
كند. بر اساس بردار مقادير ويژه نيز عوامل مورد بررسي را رد مي

% تغييرات متغيرها توسط بردار اول پوشش 82شود كه مشاهده مي
توان با حذف ساير بردارهاي بدست آمده و شود. لذا، ميداده مي

جاي استفاده از شش متغير، تنها از يك ايجاد يك متغير جديد به 
متغير استفاده نمود. تغيير جديد ساخته شده بر اساس عوامل 

ها به ترتيب Xخواهد بود كه در آن  6بيروني به صورت رابطه 
)، توليد ناخالص x)، درآمدملي(x)، جمعيت (xنرخ ارز (

) و شاخص xار (ـوري نيروي كاخص بهرهـ)، شxداخلي(
  ) هستند.xي سرمايه (وربهره

F  6رابطه  = −0.33X − 0.45X − 0.40X − 0.43X − 0.11X+ 0.40X  

هاي اصلي، در مرحله بعد براي برازش پس از تعيين مؤلفه
مدل رگرسيون متغيرهاي جديد وارد مدل رگرسيون گرديد. عالوه 

يك عامل مهم  )i( گذاريبر اين چهار متغير، از آنجايي كه سرمايه
گذاري به عنوان و اثرگذار بر عملكرد بندر است، متغير سرمايه

- يك متغير مستقل در نظر گرفته شد. از طرفي، اثر متقابل سرمايه

گذاري در برابر متغيرهاي جديد بدست آمده نيز در نظر گرفته 
  شود. شود و وارد مدل رگرسيون ميمي

  برازش مدل رگرسيون 5-2

هاي اصلي، شود، پس از تعيين مؤلفهمشاهده ميطوركه همان
تعداد متغيرهاي مستقل به چهار متغير مستقل كاهش يافت. براي 
بررسي تأثير هر يك از اين متغيرها بر عملكرد بندر، از رگرسيون 
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استفاده شد. در اين روش، با در نظر گرفتن تمامي  1پسرو
 Fس آماره متغيرهاي مستقل، مدل رگرسيوني برازش گرديد. سپ

جزيي براي هر متغير در الگو محاسبه شد. با توجه به كوچكترين 
كه مقدار آن از مقدار بحراني تعيين جزيي، در صورتي Fمقدار 

شده كوچكتر باشد، متغير مورد نظر از مدل حذف گرديد و 
مجدداً مدل برازش شد. اين مراحل در ادامه به تفكيك آمده 

  برازش گرديد. 7طه الگوي رگرسيون طبق راب است.

y~i  7رابطه  + F1 + F2 + F3 + F4 + i: F1 + i: F2 + i: F3 + i: F4 

 8در اين صورت، مدل برازش داده شده به صورت رابطه 
  مشاهده گرديد.

y  8رابطه  = 5.07 × 10 + 174i + 7371F1 − 5990F2 − 7.7F3− 0.56F4 + 0.39i: F1 − 0.03i: F2+ 	0.001i: F3 + 0.0008i: F4 

سپس، براي بررسي مدل برازش داده شده فوق كه آيا نهايي 
  بدست آمد. 4به صورت جدول  ANOVAاست يا خير، جدول 

  مربوط به رگرسيون ANOVA: جدول 4 جدول
p-value F متغير  جزيي  

0,004 945,5  I
0,010  160,01  F1
0,07  4,47  F2
0,61  0,28  F3
0,25  1,55  F4
0,21  1,88  i:F1 
0,57  0,35  i:F2 
0,31  1,21  i:F3 
0,57  0,34  i:F4 

     

جزئي مربوط  F، مشاهده شد كه ANOVAبا توجه به جدول 
متناظر  P-valueها دارد و  Fكمترين مقدار را بين i:F4 به متغير 

است كه اين مقدار بيشتر از سطح مورد نظر  0,57آن نيز برابر با 
گذاري (اثر متقابل سرمايه i:F4 است. در نتيجه متغير  0,05يعني 

)i( ) و عوامل بيرونيF4گردد و مجدداً مدل )) از مدل حذف مي
شود. در اين صورت، مدل برازش داده شده جديد برازش داده مي

  خواهد بود. 9به صورت رابطه 

——— 
1 Backward 

y  9رابطه  = 	1.02 × 10 + 79i + 10400F1 − 5630F2 − 2.89F3+ 1.01F4 + 0.04i: F1 + 0.02i: F+ 0.004i: F  

اين روند، پس از طي چندين مرحله برازش مدل با تكرار 
متناظر هر  P-valueرگرسيون و حذف آن دسته از متغيرهايي كه 

باشد، در مي 0,05يك از آنها بزرگتر از سطح مورد نظر يعني 
خواهد  10نهايت مدل پيشنهادي در گام آخر به صورت رابطه 

  بود.

y  10رابطه  = 	3.165 × 10 + 27i + 9565F1 − 2849F2 − 4.43F3− 1.64	F1: i 
  نهايي مربوط به رگرسيون ANOVA: جدول 5 جدول

p-value F متغير  جزيي  
0,00000009  1180,9  I  
0,000006  199,86  F1  

0,03  5,59  F2 
0,047  4,75  F3  
0,039  5,18  F1:i  
     

مانده، كه تمامي متغيرهاي باقياز آنجايي 5با توجه به جدول 
هستند و حضور آنها در  0,05بزرگتر از  p-valueداراي مقدار 
ترين شود، در نتيجه مدل فوق، نهايي بوده و مناسبمدل تأييد مي

مدل رگرسيوني برازش داده شده براي متغيرهاي مورد نظر است. 
 0,98برابر  2هاي مدل نهايي، مقدار ضريب تعييناز ميان آماره

ها، بوسيله هدهد، درصد زيادي از تغييرات داداست كه نشان مي
شوند. همچنين مدل نهايي داراي مدل نهايي پوشش داده مي

دهنده بيشترين مقدار ضريب تعيين، تعديل شده است كه نشان
هاي بررسي شده است. بهتر بودن مدل نهايي نسبت به ساير مدل

- عالوه براين، براساس نتايج حاصل از رگرسيون پسرو، سرمايه

يزان عملكرد بندر دارد. تأثير عوامل داري بر مگذاري تأثير معني
  شود.بيروني بر ميزان عملكرد بندر نيز رد مي

داري بر ميزان تعداد شناورها و تجهيزات بندري تأثير معني
عملكرد بندر دارند. با افزايش ساعات حضور در بندر، ميزان 

 F3و  F1 ،F2 يابد. با بازنويسي متغيرهايعملكرد بندر كاهش مي
دل نهايي را بر اساس متغيرهاي اوليه نمايش داد. با توان ممي

——— 
2 R-squared 
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هاي مربوط به كه دادهاستفاده از مدل بدست آمده، در صورتي
گذاري، نيروي كار و امكانات و تجهيزات بندر، ميزان سرمايه

تعداد شناورها و ساعات حضور، انتظار و سرويس در اختيار 
نمود. براي مثال، با توان ميزان عملكرد بندر را برآورد باشد، مي

گذاري در بندر انجام شود، واحد سرمايه 100,000فرض اين كه 
هاي ها برابر با حداكثر مقدار ثبت شده آنها در سالو ساير مؤلفه

رود گذشته باشند، با استفاده از مدل برازش داده شده، انتظار مي
  واحد باشد. 3,873,485كه ميزان عملكرد بندر برابر 

  گيري و پيشنهاداتنتيجه. 6

هاي مؤثر بر در اين مطالعه به منظور بررسي اثر مؤلفه
ها در قالب دو دسته عوامل دروني عملكرد بنادر، ابتدا اين مؤلفه

و عوامل بيروني به عنوان متغيرهاي مستقل مدل، با استناد به 
هاي ميداني و نظرات مطالعات موجود و نيز بر اساس كاوش

شدند. انجام آزمون همبستگي بين كارشناسان شناسايي 
ها را نشان داد. دار ميان آنمتغيرهاي مستقل نيز ارتباط معني

هاي اصلي مدل، تعيين گرديدند. سپس، اثر اين بنابراين، مؤلفه
عوامل بر عملكرد بندر بوشهر به عنوان مطالعه موردي، با 
استفاده از مدل رگرسيون پسرو مورد سنجش قرار گرفتند. لذا، 

ترين مدل برازش داده شد و مشخص گرديد كدام يك از مناسب
داري بر عملكرد بندر دارند و ميزان اين متغيرها تاًثير معني

اثرگذاري به چه ميزان است. با توجه به مدل نهايي برازش داده 
 شناورهاي ،)iگذاري (شده، مشاهده گرديد كه متغيرهاي سرمايه

)،  f2( انتظار و سرويسمتوسط ساعات حضور،  ،)f1( ورودي
-) و همچنين اثر متقابل سرمايهf3( ساخت و تجهيزات بندر

) بيشترين اثر را بر عملكرد F1:iهاي ورودي (گذاري و كشتي
بندر دارند و ميزان اثرگذاري هر عامل بر عملكرد مشخص 

% مشاهده گرديد كه نشان 98است. ضريب تعيين مدل نهايي 
بندر، توسط مدل پيشنهادي  % تغييرات عملكرد98دهد مي

  شوند.پوشش داده مي
هاي مختلفي انجام داد. بينيتوان براي آينده پيشرو، مياز اين

- واحد افزايش داده شود، مي nبه طور مثال، اگر ميزان عملكرد، 

بايست توان محاسبه كرد كه هر يك از متغيرها، به چه ميزان مي
يك از متغيرها وجود داشته  تغيير يابند و يا اگر ميزان تغيير هر

كند. براي مثال، با توان گفت عملكرد چه تغييري ميباشد، مي
واحد تغيير  nفرض اينكه تعداد شناور كانتينري ورودي به بندر 

جديد را محاسبه كرد و با وارد كردن آن در  f1توان نمايد، مي
، مدل نهايي، ميزان تغيير عملكرد بندر را مشخص نمود. بنابراين

توان گفت، بندر بوشهر الزم است به منظور بر اساس نتايج مي
ها با توجه به مدل بهبود عملكرد خود در زمينه جذب كشتي

ها و امكانات نهايي ارائه شده در اين پژوهش و اينكه زيرساخت
هاي كانتتينري نيز در اين بندر فراهم است، بيشتر بر جذب كشتي

ريزي دقيق؛ زمان يگر، با برنامهكانتينري تمركز كند. از سوي د
حضور، انتظار و سرويس شناورها را كاهش دهد تا ضمن ارائه 

هاي حاضر، در راستاي جذب هر چه سريع خدمات به كشتي
ها به بندر اقدام نمايد. از اين رو، متوليان امر بايد بيشتر كشتي

- تالش كنند تا بر عواملي كه باعث افزايش و بهبود عملكرد مي

  ريزي و تمركز كنند.د، بيش از پيش برنامهشون
گذاري بر افزايش عملكرد بندر در اين ميان، اثر عامل سرمايه
و همكاران  Galvãoچنانكه  .از اهميت بااليي برخوردار است

 بندري سيستم اقتصادي و نهادي توجه قابل ) تغييرات2013(
ين مطالعه و بررسي نمودند. ا به بعد 1990از سال را برزيل 
به اين نتيجه رسيدند كه با وجود افزايش عملكرد بنادر  محققين

 بهبود خارجي، همچنان به منظور تجارت برزيل و روند رشد
ها، به مشاركت بيش از پيش بخش خصوصي و زيرساخت

خصوصي نياز است. لذا،  هاي بخشگذاريافزايش روند سرمايه
گذاري به در فرآيند تحليل و برازش مدل رگرسيوني، سرمايه

طور مجزا مورد عنوان يك متغير مستقل اثرگذار بر عملكرد به
رسد. البته ابتدا سنجش قرار گرفته و اثر آن نيز به تأييد مي
سازي بر چهار عملكرد بندر بوشهر قبل و بعد از خصوصي

بندر شامل صادرات، واردات،  غيرنفتي شاخص عملكرد
گذاري بخش سرمايه«ير ترانزيت و كابوتاژ، به دليل اهميت متغ

به عنوان يك متغير مستقل مؤثر بر عملكرد مقايسه و » غيردولتي
بررسي شد. لذا، الزم است، دست اندركاران با توجه به نقش 

ها در امور بندري، جهت جذب گذاريانكارناپذير ميزان سرمايه
هاي بندري، نهايت هاي بخش خصوصي به سمت فعاليتسرمايه

توانند شامل ها ميذول دارند. اين سرمايهتالش خود را مب
گذاران هاي داخلي و خارجي باشند. بسياري از سرمايهسرمايه

هاي مناسب ها و سياستخارجي نيز در صورت وجود حمايت
گذاري در كشور ديگر هستند. دولتي، مشتاق به انجام سرمايه

-هاي خاص متصديان بندري را ميبنابراين، اين هنر و سياست

طور ها در حوزه بندري، بهلبد كه به منظور جذب اين سرمايهط
  ريزي و اقدام نمايند.مناسب برنامه
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