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  چكيده
بندر اميرآباد و ارايه راهكار بندي مجموعه عوامل مؤثر بر بازاريابي خدمات هدف از اين مقاله شناسايي و اولويت

بازار است. بنادر از گذشته تاكنون  و منطقه سطح در اميرآباد بندر عملياتي و رقابتي توان و بهبود جايگاه جهت ارتقاء
تواند ريزي مناسب در بنادر مياند. از اين رو توجه به برنامهالمللي كاال داشتههمواره نقش كليدي در حمل و نقل بين

ريزي بندر در جهت جذب مي در راستاي خدمت رساني بهتر به مشتريان بندر داشته باشد. هرچه برنامهنقش مه
ريزي ها در بنادر، برنامهريزيگردد. يكي از مهمترين برنامهبيشتر مشتريان باشد سبب رونق اقتصادي بندر و منطقه مي

منظور  بندر نسل سومي كشور جمهوري اسالمي ايران است، بهبازاريابي بندر است. با توجه به اينكه بندر اميرآباد تنها 
گيري از اصول بازاريابي خواهد بود. در اين مقاله تجزيه و تحليل رشد و توسعه روزافزون در عرصه بازار نيازمند بهره

انجام  11ه ، نسخExpert choice افزارو استفاده از نرم )AHP(گيري از روش تحليل سلسله مراتبي ها با بهرهداده
بندي عوامل، مهمترين راهكارهاي ارائه شده، توجه به بهبود هرچه گرفت. باتوجه به نتايج به دست آمده از اولويت

هاي حمايتي و كرانه بندر، استقرار سيستم مديريت دانش در بندر، ارائه بستهبيشتر خدمات و امكانات رفاهي در پس
هاي داخلي و لي پرسنل و كاركنان بندر، برگزاري و شركت در نمايشگاهتشويقي به مشتريان بندر، جلب رضايت شغ

 هاي بندر است.خارجي دريايي در جهت معرفي هرچه بيشتر توانمندي

  .)AHP( بازاريابي، ابزار بازاريابي، بندر اميرآباد، روش تحليل سلسله مراتبي كلمات كليدي:

  
  مقدمه. 1

موفقيت، مورد توجه عوامل  عنوان يكي از  بازاريابي به
دولتي است. امروزه بازاريابي  و هاي خصوصيروزافزون سازمان

اي پيچيده براي ايجاد ارتباط پوياي سازمان با بازارهاي هفبه فلس
و  هامورد نظر تبديل شده است. از اين رو اغلب شركت

كردن  هاي مختلف ترويج براي مطرحها از روشارخانهـك

ترغيب  تشويق و ،سسهؤبراي م كاالهاي خود، كسب شهرت
). بنادر Halpern, 2010( كنندمشتريان به خريد كاال استفاده مي

راحتي  هاي مشتريان و عملكرد رقبا بهامروزي بدون توجه به نياز
بنادري موفق  21توانند از صحنه رقابتي حذف گردند. در قرن مي

تري گرا بوده و درك صحيحي از نياز مشخواهند بود كه مشتري
 روي پيش كه آنچه معاصر، شرايط خود داشته باشند. در

 برنامه براي تدوين دارد قرار المللي بين عرصه در فعال يها سازمان
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 تعيين آن، تحقق چگونگي و ها ويژگي شناخت و تحول ايجاد

 زمان و آينده بر مديريت و بازار شناخت نيازهاي توسعه، مسيرهاي

قانون  44هاي كلي اصل سياست با ابالغ .)1384، ساسكيااست (
هاي جديدي در اساسي جمهوري اسالمي ايران، حوزه فعاليت

توان  از جمله آنها مي .سازمان بنادر و دريانوردي آغار گشته است
هاي بازاريابي براي جذب مشتريان بندر، صاحبان به انجام فعاليت

كاال، خطوط كشتيراني و جذب صاحبان سرمايه براي انجام 
در اراضي پشتيباني بندر اشاره نمود. لذا پشتيباني هاي يتفعال

بندر اميرآباد با توجه به برخورداري موقعيت  استضروري 
دنبال راهكاري باشد تا سهم  جنوب به-در كريدور شمال راهبردي

هاي تجاري  خود را در جهت جذب بيشتر ترافيك كاالها و كشتي
سبب حفظ و ارتقاء  و افزايش دهد. اين امركند در بندر حفظ 

جايگاه بندر اميرآباد در سطح منطقه و بازار گشته و در نهايت 
سبب توسعه يافتگي روز افزون نوار ساحلي شمالي كشور 

  گردد. جمهوري اسالمي ايران مي
هايي كه خط سير تحقيق و روند آن را روشن نموده و سؤال

است،  در رسيدن به نتايج مورد انتظار، محقق را ياري رسانده
  :عبارتند از

  است؟ چگونه اميرآباد بندر بازاريابي فعلي وضعيت )1
 اميرآباد بندر بازاريابي خدمات بر مؤثر عوامل ترين ) مهم2

  كدامند؟
 بندر بازاريابي خدمات سيستم ارتقاء عملي ) راهبردهاي3

  كدامند؟  اميرآباد
 مؤثر عوامل بندي) شناسايي و اولويت1تحقيق،  هدف از اين

 هايحل راه ) پيشنهاد2اميرآباد و  بندر بازاريابي خدمات رب
  اميرآباد است. بندر بازاريابي خدمات سيستم ارتقاء جهت كاربردي

  . بررسي وضع موجود و گذشته موضوع2

با توجه به گسترده شدن خدمات ارائه شده توسط بنادر و 
تخصصي شدن آنها، شاهد افزايش رشد تجارت جهاني هستيم. 

ها و  گيري خدمات، شناسايي توانايي و ضرورت اندازه اهميت
هاي بنادر امري مهم در صحنه تجارت محسوب گشته و  ضعف

توان با كنترل و نظارت بر آنها زمينه ساز جلب و جذب  مي
 بندر فعاليت ميزان رغم اينكهعلي مشتريان بيشتر به بنادر بود.

مطلوبيت  يك سطح از كشور مهم بنادر ديگر با مقايسه در اميرآباد
هاي اخير شاهد كاهش ميزان سال باشد، اما درنسبي برخوردار مي

بردن  باال هايروش از ايم. يكيروند فعاليت در بندر اميرآباد بوده
 و بندر در بازاريابي علم از استفاده اميرآباد بندر عملياتي توان

ين ا كه بوده بندر به مشتريان بيشتر هرچه جذب و تشويق ترقيب،
  .گرددمي بندر توان افزايش بيشتر و رونق سبب امر

  . مباني نظري و پيشينه علمي تحقيق3

اگر براي محصول است.  "محلي براي مبادالت بالقوه"بازار: 
 توانحتي يك نفر هم وجود داشته باشد، مي ارائه شدهيا خدمت 

). بازاريابي، 1390(روستا و همكاران،  كه بازار وجود دارد گفت
ها است كه از اليتي انساني در جهت ارضاي نيازها و خواستهفع

طريق فرآيند مبادله منشاء و ركن اساسي نظام بازاريابي، نياز و 
شود. محصول، زاييده نياز بشر است هاي انسان انجام ميخواسته

و هر چيزي را كه خدمتي ارائه دهد يا نيازي را برآورده سازد، 
ها، ها، سازمانكه شامل افراد، مكانتوان محصول قلمداد كرد مي

عقايد است. به عبارت ديگر محصول عبارت است از  و خدمات
ي كنندهچيزي كه قادر به ارضاي يك خواسته باشد. نياز، بيان

حالت محروميت احساس شده در فرد است. محصوالت به هر 
هاي فرد را برآورده كنند داراي ارزش هستند. اندازه كه خواسته

ته در بازاريابي، شكل برآورده ساختن نيازهاست و تقاضا خواس
شود كه فرد توانايي رفع خواسته است. بازاريابي از زماني آغاز مي

هايش را از طريقي خاص كه آن گيرد نيازها وخواستهتصميم مي
). 1389ناميم، ارضا كند (كاتلر و آرمسترانگ، مي "مبادله"را 
هاي اقتصادي شامل اير بخشـادر مانند سـازاريابي در بنـب

هاي مرتبط با تحقيق در بازار و تحقق بازار است. اليتـفع
هاي تحقيق امكان تجزيه و تحليل بازار، تعيين رهبرد و فعاليت

نمايد. پس از آن در مرحله تحقق، تنظيم اهداف بنادر را فراهم مي
 شود.از ابزارهاي بازاريابي براي رسيدن به اهداف استفاده مي

شود، زماني بندري كه توسط دولت و يا بخش خصوصي اداره مي
به عنوان يك بندر موفق مطرح مي گردد كه بازارگرا و مشتري 
محور بوده و راهبرد بازرگاني را براي كسب سهم پايدار در بازار 

سازي توسعه دهد. اين راهبرد بازرگاني تنها در سايه پياده
 .)1384، ساسكياد (شوممكن مي "مديريت كيفيت خدمات"

 MCDMهاي فرآيند تحليل سلسله مراتبي به عنوان يكي از روش
ارائه شده است. وقتي كه اولويت به عنوان  Saaty (1990)توسط 

يك مقياس جهت ترجيح دادن تصميمي يا معياري بر تصميم يا 
شود روش تحليل سلسله مراتبي به كار معيار ديگر استفاده مي
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هاي ناهمگون و غير يكنواخت يق كه مقياسرفته است. بدين طر
كنيم تا را در درون يك قالب و چهارچوب منطقي يكنواخت مي

هاي مختلف را با هم تركيب كرده و بتوانيم معيارهايي از جنس
). خدمات ,Saaty 1990بين آنها اولويت را تشخيص دهيم (
ه ها و ساير شناورها است كبندري، شامل تخليه و بارگيري كشتي

ها و ريچ با استفاده از ابزارهاي مختلف مانند انواع جرثقيل
هاي الزم براي استكرها، بار شماري، انبارداري و انجام هماهنگي

- هاي حمل و نقل انجام ميورود و خروج كاالها از طريق شركت

باد آبندر و منطقه ويژه اقتصادي امير). Talley et al., 2014گردد (
كيلومتري مركز استان با  51ان و فاصله در شرق استان مازندر
 .شمالي قرار دارد 41/36شرقي و  22/53مختصات جغرافيايي

آغاز گرديد و در سال  1375عمليات ساختماني اين بندر از سال 
با توجه به موقعيت ممتاز و استعدادهاي بالقوه از سوي  1376

در  .عنوان منطقه ويژه معرفي گرديد زاد بهآشوراي عالي مناطق 
عنوان  خود به راهبرديحال حاضر اين بندر با توجه به موقعيت 

شمال به جنوب، دسترسي  عبورالمللي  ي كريدور بينيحلقه طال
به بازارهاي بزرگ كشورهاي آسياي مركزي و ظرفيت تجاري و 
اقتصادي فراوان، نظير استخراج منابع انرژي، جايگاه ممتازي در 

ي دارد. اتصال به شبكه ريلي المللي و مل عرصه اقتصادي بين
كشور و نزديكي نسبي به مراكز جمعيتي و بازار مصرف وابسته به 
آن و نيز امكان دسترسي سريع و آسان از طريق شبكه ريلي به 

 (اداره هاي ممتاز اين بندر است مناطق مركزي كشور از ويژگي
). بنادر به عنوان 1395مازندران،  استان دريانوردي و بنادر كل
واع ـا و متصل كننده انـاي ورود و خروج كشورهـهروازهد

هاي مختلف حمل و نقل به يكديگر بوده و از نقاط روش
گردد كه لزوم ها محسوب ميراهبردي و حساس براي كشور

جذب مشتريان و جلب رضايت آنها در بندر امري مهم در جهت 
جهاني ي روند. با توجه به پديدهحفظ بقا و رشد بندر بشمار مي

شدن و رقابت بسيار شديد ميان بنادر در جهت جذب هرچه 
ريزي و استفاده از يك برنامه مناسب بيشتر مشتريان، لزوم برنامه

بازاريابي در بنادر امري ضروري است. همچنين در اين پژوهش 
محققان اقدام به تجزيه و تحليل محيط داخلي و خارجي بندر 

در جهت بهبود روند بازاريابي شهيد رجايي و ترسيم راهبردهايي 
اند (عيداني و و جذب مشتريان به بندر شهيد رجايي نموده

 كنوني دنياي اقتصادي در بنادر شديد ). رقابت1395الهياري، 

 يك از كشتي و بيشتر كاال هرچه جذب براي بنادر شده كه باعث

 سوي از و نمايندتر  قوي را خود امكانات و ها زيرساخت طرف

ايجاد  امكانات براي بازاريابي بتوانند يها فعاليت انجام با ديگر
 جذب كشتي و كاال اند مهيا نموده آور سرسام هزينه با كه شده

 وها  زيرساخت، بارگيري و هزينه تخليه، بندري نمايند. عوارض
 نمودن رقابتي، سازيخصوصي، بنادر در موجود امكانات
 ساير سعهتو و تبليغات عامل و نقل و حمل هاي هزينه

 عوامل و اداره استاندارد و گمرك مانند بندر با مرتبط يها دستگاه
 با ايران ارتباط ميزان و خارجي سياست جمله از سياسي متعدد

 مقررات و قوانين داخلي، هايسياست و كشورهاي خارجي
 و مديريتي، انساني جمله از فرهنگي متعدد عوامل و داخلي
 بنادر در تجاري يها كشتي يريو پهلوگ جذب بر رسوم و فرهنگ

بايست تمركز خود را بنادر مي). 1390تأثيرگذار است (سهامي، 
بر مشتريان خود قرار داده و قادر به شناسايي مشتريان اصلي و 

هاي آنها از بندر باشند. عمده خود و فهم نيازها و خواسته
 ن را داشته باشند و بدانند چگونهآهمچنين بنادر بايد توانايي 

خدمات خود را به مشتريان عرضه كنند كه سبب ايجاد وفاداري و 
گردد. ايجاد رضايت و وفاداري در  تريان بندرشنگهداشت م

ريزي مناسب مندي از يك برنامهمشتريان بندر در گرو بهره
. بنادر بايد توانايي تشخيص پتانسيل صاحبان كاال استبازاريابي 

داراي  و آنها را داشته باشندو مالكان كشتي و خدمات مورد نياز 
اين توانايي بوده كه با حداقل استفاده از امكانات خود به حداكثر 

- وري دست يابند. همچنين بنادر ميكارايي، اثربخشي و بهره

بايست اقدام به اجراي سيستم مديريت ارتباط با مشتريان 
)CRM ( هاي بازاريابي كه منجر به بهبود، پيشرفت فعاليتنمايند
توانمند كردن كليه كاركنان سازمان براي ارائه خدمات مورد نياز  و

  هستند.و انتظار به مشتريان بندر نمايد. اين موارد به شرح زير 
منظور ارتباط،  فراهم كردن يك چهارچوب مناسب به) 1

 هاهماهنگي داخلي و تبادل داده

 منظور تعامل و ارتباط مشتريان مؤثر و ايجاد يك پايگاه به) 2
به صورت پايدار و سرتاسر در  دست آوردن تجربيات مشتريانبه

  كل سازمان

تنظيم و ايجاد يك پايگاه داده كه شامل اطالعات ضروري ) 3
بندي براي شناسايي مشتريان كليدي و ايجاد ارزش از طريق طبقه

 ).,UNCTAD 2014( كردن مشتريان

صول، شامل مح هاي بازاريابي در بنادرابزارها و آميخته
و تسهيالت فيزيكي ، اشخاص، فرآيند، قيمت، توزيع، ترويج

بندي فرآيند بازاريابي در بندر به صورت وسيع دستههستند. 
گو بودن به چهار جزء اصلي را بر وليت و پاسخوگردد و مسمي
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انجام تبليغات، ترويج و گسترش،  -1 از: ندعهده دارد كه عبارت
توجه به انجام امور  -3ريان، ارتباط مستمر با جامعه و مشت -2

 -4تجاري و بازرگاني، رشد، توسعه و گسترش تجارت، 
 به توجه با ). بنادرCahoon, 2007( مديريت ارتباط با مشتريان

 هاي كالن گذاريالمللي) و سرمايه بين و فعاليتشان (ملي ماهيت

 در بنادر بين رقابت شدن (افزايش جهاني و بندر احداث جهت

 از يكي عنوان به  بازاريابي فنون المللي) نياز به بين و ملي سطح

 مشتريان جذب و فعلي مشتري با ارتباط جهت مؤثر راهكارهاي

 جنبه بر تبليغات بازاريابي، يها بين فعاليت در. دارند جديد

در اين پژوهش محققان . دارد تكيه بيشتر بندر دادن ترجيح
بر بازاريابي تبليغات  بندي عوامل مؤثر منظور شناسايي و رتبه به

بندر چابهار با استفاده از روش تحليل سلسله مراتبي اقدام 
تأمين  و بندر هاي اند كه ويژگي اند. همچنين اظهار نموده نموده
 واحد تبليغات كيفيت و اجرا بر تأثيرگذار اصلي عامل دو بودجه

). بنادر در 1394هستند (زارع و همكاران،  چابهار بندر بازاريابي
روز شديدتر كنند كه رقابت در آن روز به محيطي فعاليت مي

شود و تقريباً كل جامعه بندري جهاني به اهميت نقش مي
برند. بازاريابي بنادر، بازاريابي در توسعه و مديريت بندر پي مي

هاي مرتبط هاي اقتصادي، فعاليتهمانند بسياري از ديگر بخش
گيرد. از  ريابي را در بر ميبا بررسي بازار و اجراي اصول بازا

هاي مرتبط با بررسي بازار بنادر، امكان تجزيه و طريق فعاليت
شود. سپس تحليل بازار، تعيين اهداف و تدوين راهبرد ميسر مي

در مرحله اجرا، براي حصول به اهداف تعيين شده الزم است 
  ). Bernard, 1995ابزار بازاريابي به كارگرفته شوند (

  سي تحقيقشنا. روش4

 عوامل شناسايي و استخراج به اقدام اول گام اين تحقيق در

 بررسي با اميرآباد بندر بازاريابي فرآيند روند بر تأثيرگذار و مؤثر

 كارشناسان، مديران، با مصاحبه مطالعات محقق، تحقيق، پيشينه

بندر نموده است.  اين مشتريان و بندري و دريايي امور متخصصان
 و بندي دسته اصالح، دلفي مورد روش در قالب عوامل اين سپس
  AHPگرفته است. در گام دوم با استفاده از فن قرار خبرگان تأييد

 بندر اميرآباد بازاريابي خدمات بر مؤثر عوامل كردن اقدام به فرموله

 اجراي سطحي نموده است. براي چند مراتبي سلسله صورت به

خبره با  نامهپرسش )،AHPروش تحليل سلسله مراتبي ( مناسب
و  كاركنان مديران، متخصصان، استفاده از نظرات خبرگان،

 بندر طراحي گرديده اين در موجود و بندري امور كارشناسان

 مقايسات و مراتبي سلسله درخت ترسيم است. در اين روش با

شده بر اساس اطالعات  تعيين و معيارهاي هااولويت زوجي
 ارتباط ميزان راهبردها، تعيين منظور ها، بهنامهمستخرج از پرسش

 سازگاري اصل طبق يكديگر با دو به دو را مختلف معيارهاي بين

بندي عوامل  بيان نموده است. در تعيين وزن و اولويت هاقضاوت
مؤثر بر بازاريابي خدمات بندر اميرآباد و با هدف تسريع انجام 

- ز پرسشهاي حاصله ا محاسبات مربوط به تجزيه و تحليل داده

هاي خبره و به حداقل رساندن خطا در محاسبات اقدام به نامه
نموده  11، نسخه Expert Choiceاستفاده از نرم افزار كاربري 

 است.

در حل مسائل با استفاده از روش تحليل سلسله مراتبي به سه 
 اصل زير بايد توجه نمود:

ل اصل ايجاد ساختار سلسله مراتبي: اجزاي سيستم شامل عوام
ها به صورت اصلي، زيرمجموعه عوامل اصلي و نهايتا گزينه

- شوند. عموما مدلريزي ميسلسله مراتبي از باال به پايين طرح

- ها يا راههايي از اين قبيل در سه سطح هدف، معيارها و گزينه

  ).   Saaty, 1990شوند (ها تدوين ميحل
ت عوامل، بندي: به دليل يكسان نبودن اهمياصل تعيين اولويت

گذاري عوامل و اي، امر ارزشپس از تكميل ماتريس مقايسه
شود كه به اين ترتيب، ترجيحات از طريق فاكتورها انجام مي

گردد و نتايج اين مقايسات به مقايسات زوجي مشخص مي
شود، كه در آن هر عضو ماتريس صورت جدول نشان داده مي

به دست j اخص با ش i، از مقايسه شاخص aijمقايسات زوجي 
 ).1385آيد (مومني، مي

مقياس يا به هنجار را با تقسيم هر در مرحله بعد ماتريس بي
عضو در ماتريس مقايسات زوجي بر جمع ستون مربوطه تشكيل 

دهيم. سپس وزن نسبي هر شاخص را با محاسبه ميانگين مي
آوريم، كه به آن بردار وزن نسبي حسابي هر سطر به دست مي

گويند. ماتريس مقايسات زوجي را براي ) ميW(ها شاخص
آوريم. اكنون وزن ها نسبت به هر شاخص نيز به دست ميگزينه

ها با توجه به هر ها را در ماتريس وزن نسبي گزينهنسبي شاخص
كنيم ها را اولويت بندي ميشاخص ضرب كرده و طبق آن گزينه

 ).1375(قدسي پور، 

ثبات (شاخص سازگاري)  اصل ثبات منطقي: چنانچه نسبت
باشد، نشانه عدم ثبات در ماتريس بوده و الزم است  1/0بيشتر از 
ها تجديد نظر صورت گيرد. اين اصل ها و اولويتدر وزن
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شاخصي براي سنجش ميزان ثبات در مقايسه دو به دو (زوجي) 
 ). Saaty, 1990رود (به شمار مي

بردار  براي محاسبه شاخص ناسازگاري، در گام نخست،
) را با ضرب ماتريس مقايسات زوجي WSVمجموع وزني (

) به دست Wها (هاي نسبي شاخص) در بردار وزنDها (شاخص
آوريم. درگام بعد هر يك از عناصر بردار مجموع وزني مي

)WSVهاي نسبي () را بر هر يك از عناصر بردار وزنW تقسيم (
سومين گام ) حاصل گردد. در CVكرده تا بردار سازگاري (

كنيم و حاصل را را محاسبه مي CVميانگين حسابي عناصر بردار 
، 1كنيم. در گام چهارم با استفاده از معادله مشخص ميλmax با 

  شاخص ناسازگاري را محاسبه مي كنيم.

                                            1معادله 
1

max





n

nII   

در  است. ها (معيارها) در مسالهشاخص تعداد n ،1معادله  در
- استفاده مي 2معادله  از نرخ ناسازگاري محاسبه براي آخرين گام،

  كنيم.

IRI                                                    2معادله 
IIIR   

 تصادفي ناسازگاري شاخص آن به كه IRI ، مقدار2معادله  در

مساله  هايشاخص تعداد و براساس 1جدول  از را شودمي گفته
)n،( مومني، مي بدست) 1385آوريم.( 

  )1385: شاخص ناسازگاري تصادفي (مومني، 1 جدول
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 n 

51,1 45,1 41,1 32,1 24,1 12,1 90,0 58,0 0 0 IRI 
           

 به را چندمعياره و پيچيده مسأله يك ابتدا، در AHP بنابراين
 تشكيل عنصر چندين از هرسطح كه نمايدمي سطوح تجزيه سلسله
 عناصر از ديگري مجموعه به نيز عناصر اين است. سپس شده

). روش تحليل سلسله مراتبي 1377گردند (اصغرپور، تجزيه مي
بندي عوامل است. گام اول در يك روش كاربردي در جهت رتبه

سازي، ي فرايند مدلاستفاده از روش تحليل سلسله مراتبي، اجرا
بيان اهداف، معيارها، زيرمعيارها و ترسيم درختچه سلسله مراتبي 
در خصوص اين پژوهش است. ترسيم درختچه سلسله مراتبي 

عناصر تصميم كه با هم در ارتباط گردد تا گيري سبب ميتصميم
- هستند نمايش داده شود. در اين پژوهش هدف اصلي عبارت 

بندي عوامل مؤثر بر بازاريابي  ولويتاز: شناسايي و ااست 
خدمات بندر اميرآباد. همچنين مجموعه عوامل مؤثر بر بازاريابي 

بندي شده  گروه مجزا (معيار) دسته 7خدمات بندر اميرآباد كه در 
  باشد.مي 1است به همراه زيرمعيارهاي آنها مطابق شكل 

بايست اقدام به پس از ترسيم درختچه سلسله مراتبي مي
معيارها و زيرمعيارها گردد. در مجموع  زوجي مقايساتنجام ا

تعداد مقايسات زوجي انجام شده براي معيارهاي اصلي از 
محاسبه شده و تعداد كل مقايسات انجام شده  n-1(n/(2فرمول 

 از پس عوامل، اهميت نبودن يكسان دليل بهمشخص شده است. 

 فاكتورها و لعوام گذاريارزش امر اي،مقايسه ماتريس تكميل

دهي به مقايسات زوجي بر اساس شده است. نحوه نمره انجام
 برگرفته مراتبي سلسله تحليلي هاي روش در گذاريارزش مقادير

صورت پذيرفته است. پس از آن  Saaty) 1990( تحقيقات از
نسبي، برآورد نمودن وزن  وزن محاسبه سازي،نوبت به نرمال

رسد. در اين راستا با توجه ينهايي و محاسبه نرخ سازگاري م
به روش انتخابي در جهت پيشبرد و حل اين پژوهش كه روش 

منظور باال بردن دقت و بوده و به )AHP(تحليل سلسله مراتبي 
 افزار كاربرديهاي مربوطه از نرمصحت انجام تجزيه و تحليل

Expert Choice يافزارها نرم نيپركاربردتر از يككه ي 
باشد استفاده شده است. بدين معياره مي چند گيري تصميم

 در خبرگان يها نامهپرسشهاي اوليه حاصل از منظور داده
 يگريد بر ها نهيگز از كي هر تيارجح تا نموده درج افزار نرم

در جهت حصول اطمينان از صحت اطالعات . شود مشخص
هاي خبره و انجام صحيح نامهآوري شده از پرسشجمع

 ت اقدام به محاسبه نرخ سازگاري نمود. نرخبايسمحاسبات مي

 مشخص را مقايسات سازگاري كه است مكانيزمي سازگاري

 توان باشد مي 1/0از  سازگاري كمتر كند. در صورتي كه نرخ مي

پذيرفت. در اين پژوهش فرايند محاسبه  را مقايسات سازگاري
 Expert Choiceنرخ سازگاري توسط نرم افزار كاربردي 

رفته است. در انتها با هدف محاسبه وزن نهايي صورت پذي
بندي اقدام به ضرب نمودن مقدار عوامل در جهت انجام اولويت

وزن نسبي معيارهاي فرعي در وزن نسبي معيارهاي اصلي نموده 
  و از اين طريق وزن نهايي معيارهاي فرعي محاسبه گشته است.

  . آناليز و تفسير5

در خصوص مقايسه  هانامهرسشبا توجه به اطالعات حاصله از پ
عوامل بر اساس شاخص رقبا با استفاده از  بنديو اولويت زوجي

  زير است.به شرح  2مطابق جدول  Expert Choiceافزار نرم
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  بندي عوامل موثر بر بازاريابي خدمات بندر اميرآباد: سلسله مراتب درختي معيارها و زيرمعيارهاي اولويت1شكل 

  
   )C( رقبا شاخص اساس بر معيارهاي فرعي قايسه زوجي: م2جدول 

  CE  CD  CC CB CA  وزن نسبي
405/0  423/0  733/0  418/0  134/1    CA 
171/0  27/1  116/2  299/0      CB
154/0  389/3  344/2        CC
145/0  284/1          CD
125/0            CE

06/0  IR 
   

وص در خص هانامهبا توجه به اطالعات حاصله از پرسش
عوامل عوامل بر اساس شاخص  بنديو اولويت مقايسه زوجي

 Expertافزار نرمبا استفاده از اقتصادي، سياسي و اجتماعي 

Choice  زير است.به شرح  3مطابق جدول  

  )Eاقتصادي، سياسي و اجتماعي ( شاخص اساس معيارهاي فرعي بر : مقايسه زوجي3جدول 
  EF EE  ED  EC EB EA  وزن نسبي

225/0  494/1  488/0  85/1  745/0  542/0    EA 
216/0  554/0  78/1  264/2  18/2      EB
157/0  512/0  582/1  617/0        EC
140/0  762/0  62/1          ED
132/0  531/0            EE 
130/0              EF 

08/0  IR 

در خصوص ا هنامهبا توجه به اطالعات حاصله از پرسش
ساس شاخص عوامل عوامل بر ا بنديو اولويت مقايسه زوجي

 4مطابق جدول  Expert Choiceافزار نرمبا استفاده از اي پسكرانه
  زير است.به شرح 

  )H( ايپسكرانه عوامل شاخص اساس بر معيارهاي فرعي زوجي مقايسه :4جدول 
    HD  HC  HB  HA  وزن نسبي

402/0  432/0  469/0  574/0    HA 
281/0  441/0  585/0      HB  
185/0  421/2        HC  
131/0          HD  

06/0  IR 

   

ها در خصوص نامهبا توجه به اطالعات حاصله از پرسش
عوامل بر اساس شاخص عوامل  بنديو اولويت مقايسه زوجي

 Expert Choiceافزار نرمي با استفاده از روساخت و يرساختيز
  زير است.به شرح  5 مطابق جدول

خصوص ها در نامهبا توجه به اطالعات حاصله از پرسش
عوامل بر اساس شاخص عوامل  بنديو اولويت مقايسه زوجي
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مطابق  Expert Choiceافزار نرمقوانين و مقررات با استفاده از 
  زير است.به شرح  6 جدول

  )Fعوامل زيرساختي و روساختي ( شاخص اساس معيارهاي فرعي بر : مقايسه زوجي5جدول 
  FE  FD  FC FB FA  وزن نسبي

339/0  634/0  450/0  034/2  832/1    FA 
215/0  577/0  534/0  702/1      FB
188/0  542/0  528/0        FC
144/0  39/2          FD
113/0            FE

04/0  IR 

  )R: مقايسه زوجي معيارهاي فرعي براساس شاخص عوامل قوانين و مقررات (6جدول 
  RE  RD  RC RB RA  وزن نسبي

327/0  507/0  421/0  436/0  510/0    RA 
243/0  556/0  525/0  467/0      RB
188/0  734/1  022/2        RC
141/0  767/1          RD
100/0            RE

03/0  IR 

   

در خصوص ا هنامهبا توجه به اطالعات حاصله از پرسش
 عوامل بر اساس شاخص عوامل بنديو اولويت مقايسه زوجي

ق مطاب Expert Choiceافزار نرميي با استفاده از ايجغراف تيموقع
  زير است.به شرح  7جدول 

  )G: مقايسه زوجي معيارهاي فرعي براساس شاخص عوامل موقعيت جغرافيايي (7جدول 
   GF  GE  GD GC GB GA  وزن نسبي

292/0  895/1  456/0  238/2  482/0  803/1    GA 
214/0  723/1  500/0  263/2  614/0      GB
167/0  825/1  521/0  904/1        GC
129/0  092/2  269/2          GD
108/0  913/0            GE 
090/0              GF 

04/0  IR 
   

ها در خصوص نامهبا توجه به اطالعات حاصله از پرسش
نيروي عوامل بر اساس شاخص  بنديو اولويتمقايسه زوجي 

به  8مطابق جدول  Expert Choiceافزار نرمانساني با استفاده از 
  زير است.شرح 

  )Mنيروي انساني ( شاخص اساس فرعي بر معيارهاي : مقايسه زوجي8جدول 
   MC  MB MA  وزن نسبي

454/0  569/0  817/1    MA 
323/0  611/0      MB
222/0        MC

05/0  IR 

ها در خصوص نامهبا توجه به اطالعات حاصله از پرسش
معيارهاي اصلي با عوامل بر اساس  بنديو اولويتمقايسه زوجي 

زير به شرح  9مطابق جدول  Expert Choiceافزار نرماستفاده از 
  است.

  معيارهاي اصلي اساس بر عوامل : مقايسه زوجي9جدول 
  M G R F H E C  وزن نسبي

232/0  591/1  474/0  487/0  467/0  526/0  488/0   C 
198/0  704/1  388/2  798/1  573/0  025/2    E 
153/0  683/1  764/1  943/1  509/0     H 
127/0  902/1  041/2  911/1      F 
106/0  767/1  344/1       R 
096/0  436/0        G 
088/0         M 

05/0  IR 

  

شود هر يك از مشاهده مي 9تا  2همانطور كه از جداول 
معيارهاي اصلي و معيارهاي فرعي مؤثر بر روند بازاريابي 

اند. خدمات بندر اميرآباد وزن خاصي را به خود اختصاص داده
بايست همه معيارهاي اصلي و فرعي با دي ميبنمنظور اولويتبه

توجه به هدف مسئله با يكديگر تلفيق و سنتز شده و ارجحيت 
هاي حاصل هركدام از زيرمعيارها مشخص گردد. با توجه به داده

 گيري از نرم افزارنامه خبره در اين پژوهش و بهرهاز پرسش
Expert Choice ا نتايج به عنوان ابزار تجزيه و تحليل داده ه

حاصل از اولويت بندي معيارها طبق نظر كارشناسي خبرگان 
  بيان شده است. 10نامه پژوهش در جدول پاسخ دهنده به پرسش

  گيري و پيشنهادات. خالصه، نتيجه6

- اميرآباد مشاهده مي بازاريابي بندر فعلي در بررسي وضعيت

مطلوب هاي اين بندر به نحو ها و ظرفيتاز تمام پتانسيل شود كه
در جهت جذب مشتريان بيشتر و ترقيب و تشويق آنها به استفاده 
مستمر از خدمات بندر اميرآباد استفاده نگرديده است. همچنين 

گيري از ابزارهاي بازاريابي و فعاليت مستمر بخش ضعف بهره
بازاريابي در بندر اميرآباد مشاهده شده است. از طرفي با مقايسه 

رآباد با بنادر خارجي مجاور نيز اين مهم بيان روند فعاليت بندر امي
گردد كه ميزان فعاليت اين بندر مطلوب نبوده و نتوانسته است مي

مشتريان خارجي و داخلي بيشتري را به بندر جذب نمايد. اين 
پژوهش اقدام به استفاده از روش تحليل سلسله مراتبي جهت 

  رآباد نموده است.بندي عوامل مؤثر بر بازاريابي بندر امياولويت
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 هابندي و تركيب وزن: اولويت10جدول 

 معيارهاي
  اصلي

  بنديرتبه  وزن تلفيقي  اصلي وزن معيار  وزن معيار فرعي  معيارهاي فرعي

قبا
ر

-C  

  CA(  125/0( اي مناسبو برخوردار از مزيت رقابتي منطقه هاي عملكرد بندرمطلوب بودن نسبي شاخص

088/0  

011/0  5  
  CB(  171/0  0150/0  2در بندر (المللي پورت اپراتورها بيند عدم وجو

  CC(  405/0  0356/0  1در بندر ( المللي درياييبازاريابان بينعدم وجود 
  CD(  145/0  0127/0  4پهلوگيري ( براي هاانتظاركشتي كمتر بودن زمان

  CE(  154/0  0135/0  3بارگيري و انبارداري( و كمتر بودن مدت زمان تخليه

ي،
صاد

اقت
ط 

راي
ش

عي  
تما

 اج
ي و

اس
سي

-E  

  EA(  157/0گذاري خارجي (گذاري محدود بخش خصوصي و عدم جذب سرمايهسرمايه

198/0  

0310/0  3  
  EB(  225/0  0445/0  1هاي دريايي (ها و همايشعدم مشاركت در برگزاري نمايشگاه

  EC(  130/0  0257/0  6ي بندر (المللي در منطقههاي بينايجاد نمايشگاه
  ED(  140/0  0277/0  4اي بندر (هاي توسعهعدم تأمين به موقع منابع مالي و بودجه مورد نياز و تأخير در اجراي برنامه

  EE(  132/0  0261/0  5گذاري در بندر (هاي متعدد سرمايهوجود پتانسيل بار ترانزيتي و فرصت
  EF(  216/0  0427/0  2يريت دولتي بندر (پايين بودن عملكرد واحد بازاريابي بندر و مد

مل
عوا

اي  
نه 
كرا

پس
-H  

  HA(  131/0هاي مطلوب در اطراف بندر (وجود اقامتگاه

153/0  

0200/0  4  
  HB(  185/0  0283/0  3نزديكي نسبي به مراكز جمعيتي و بازار مصرف (

  HC(  402/0  0615/0  1پااليشگاه و حفاري (سازي، نيروگاه، پايانه نفتي، خط لوله، شركت نفت،  مجاورت با صنايع كشتي
  HD(  281/0  0429/0  2هاي پشتيباني (وجود وسعت محوطه

 و 
تي

ساخ
زير

ل 
وام

ع
تي

ساخ
رو

-F  

  FA(  188/0برخورداري از تجهيزات مدرن و پيشرفته تخليه و بارگيري (

232/0  

0436/0  3  
  FB(  144/0  0334/0  4نبود تعميرگاه مناسب جهت تعميرات تجهيزات تخليه و بارگيري (

  FC(  113/0  0262/0  5فقدان زيرساخت صنايع دريايي و خدماتي مرتبط (
  FD(  339/0  0786/0  1برخوردار از تعداد و طول اسكله مناسب (

  FE(  215/0  0498/0  2تجارت الكترونيك، فناوري اطالعات و در دسترس بودن فعاليت هاي مرتبط با بندر (

ات
رر
 مق

ن و
واني

ق
-R

  RA(  100/0هاي كنترلي و نظارتي متعدد و موازي كاري در مسير ترانزيت (وجود سيستم

127/0  

0127/0  5  
  RB(  141/0  0179/0  4عدم عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني (

  RC(  327/0  0300/0  1المللي (المللي و فقدان نظام بانكي بينعدم هماهنگي بين قوانين داخلي و بين
  RD(  243/0  0297/0  2هاي متولي ترانزيت (كراسي شديد و فقدان همكاري و هماهنگي الزم بين سازمانبرو

  RE(  188/0  0238/0  3هاي كيفيت مديريتي جهاني (برخورداري از گواهي نامه

يي
فيا
غرا

ت ج
قعي

مو
-G 

  GA(  129/0ه آزاد تجاري (هاي منطقه ويژه اقتصادي و قابليت تبديل شدن بندر به منطقوجود تسهيالت و مشوق

096/0  

0123/0  4  
  GB(  108/0  0103/0  5برخوردار از امنيت و ايمني مسير ترانزيتي و توجه به مسائل زيست محيطي (

  GC(  167/0  0160/0  3مناسب ( راهبردرخورداري از اقليم، موقعيت جغرافيايي و ب
  GD(  292/0  0280/0  1هاي مختلف حمل و نقل چند وجهي (وشتنها بندر نسل سومي و داراي امكان دسترسي به انواع ر

  CIS )GE(  214/0  0205/0  2ترين راه دسترسي به بازارهاي كشورهاي ترين و ارزانداراي آسان
  GF(  090/0  0086/0  6اي (هاي ناپايدار مديترانهتر بودن درياي خزر از سطح درياي آزاد و وجود شرايط جوي و جريانپايين

ي 
رو
ني

ني
سا

ان
-

M 

  MA(  323/0وجود افراد با دانش دريايي در بندر (
106/0  

0342/0  2  
  MB(  222/0  0235/0  3نيروي كار جوان و متعهد و متخصص در منطقه (

  MC(  454/0  0481/0  1( فقدان نيروي كار ماهر و كار آزموده براي عمليات تخليه و بارگيري

  
ميان معيارهاي اصلي عوامل هاي اين تحقيق از براساس يافته

، شرايط اقتصادي، 232/0زيرساختي و روساختي با وزن نسبي 
اي با وزن و عوامل پسكرانه 198/0سياسي و اجتماعي با وزن نسبي 

هاي اول تا سوم را به خود اختصاص ، به ترتيب رتبه153/0نسبي 
 از تعداد و طول اسكله مناسب يبرخوردار اند. همچنين عواملداده

سازي، نيروگاه،  مجاورت با صنايع كشتي ،0786/0با وزن نهايي 
با وزن  حفاري و پايانه نفتي، خط لوله، شركت نفت، پااليشگاه

تجارت الكترونيك، فناوري اطالعات و در دسترس  ،0615/0نهايي 
فقدان نيروي ، 0498/0با وزن نهايي  هاي مرتبط با بندربودن فعاليت

با وزن نهايي  براي عمليات تخليه و بارگيريكار ماهر و كار آزموده 
هاي ها و همايشعدم مشاركت در برگزاري نمايشگاه ،0481/0

المللي بازاريابان بينعدم وجود  ،0445/0با وزن نهايي  دريايي
عدم هماهنگي بين قوانين ، 0356/0در بندر با وزن نهايي  دريايي

با وزن نهايي لمللي االمللي و فقدان نظام بانكي بينداخلي و بين
و داراي امكان دسترسي به  است تنها بندر نسل سومي، 0300/0

با وزن  هاي مختلف حمل و نقل چند وجهيانواع روش
است كه رتبه اول را در هر يك از معيارهاي اصلي  0280/0نهايي

هاي گيري سازماناند. اميد است كه با بهرهبه خود اختصاص داده
هاي ، سازمان بنادر و دريانوردي و شركتمربوطه از جمله دولت

كشتيراني از نتايج و راهكارهاي ارائه شده، شاهد حداكثر استفاده از 
هاي اين بندر و رشد و توسعه آن و همچنين شاهد پتانسيل

تأثيرگذاري هرچه بيشتر اين بندر در چرخه اقتصاد حمل و نقل و 



 43-1396/10/52 پاييز/ 31م/ شماره تشهشناسي/ سال  اقيانوس

51 

باشيم. به منظور  اقتصاد كشور همراه با مديريت كارا و موثر بندر
اي، بهبود و ارتقاء وضعيت بازاريابي بندر اميرآباد در سطح منطقه

ملي و جهاني اقدام به ارائه مهمترين راهكارها و پيشنهادات 
  كاربردي نموده، كه شامل موارد زير هستند.

 CIS به بازارهاي كشورهاي تسهيل در جهت نفوذ هرچه بيشتر
سازي در جهت استقرار و ينهو كسب سهم بار تجاري آنها؛ زم
المللي دريايي در بندر اميرآباد حضور پورت اپراتورهاي موفق بين

و استفاده از تجارب و دانش آنها؛ تالش در جهت جذب 
گيري از توان فني و المللي دريايي به بندر و بهرههاي بينبازارياب

عملياتي آنها؛ تسريع در جهت كاهش مدت زمان پهلودهي كشتي 
بندر و كاهش مدت زمان تخليه و بارگيري كاال در بندر در  در

گذاران در جهت مشتريان؛ ترقيب سرمايهجهت جذب رضايت 
- هاي بندر و حمايت از سرمايهگذاري در پروژهانجام سرمايه

هاي داخلي و خارجي گذاران؛ برگزاري و شركت در نمايشگاه
ي بندر؛ توجه و هامنديدريايي در جهت معرفي هرچه بيشتر توان

بهبود هرچه بيشتر خدمات و امكانات رفاهي در پسكرانه بندر؛ 
منظور تعميرات و هاي مجهز درون بندر بهايجاد تعميرگاه

نگهداري از تجهيزات بندر؛ تقويت و ايجاد صنايع پشتيبان در 
بندر؛ انجام اليروبي مستمر در جهت برخورداري از عمق مناسب 

هاي ازي در جهت استقرار سيستمسجهت پهلودهي؛ زمينه
جويي الكترونيكي و تجارت الكترونيك در بندر به منظور صرفه

در وقت و هزينه؛ استقرار سيستم مديريت دانش در بندر؛ ارائه 
هاي حمايتي و تشويقي به مشتريان بندر؛ انجام بازاريابي سبز بسته

ها و در جهت حفاظت از محيط زيست دريايي؛ اجراي گشت
هايي دريايي و برگزاري روز بندر جهت معرفي هرچه بيشتر تور

بندر؛ تالش در جهت اعتبار بخشيدن به اسناد بندري و دريايي و 
ها؛ استفاده از مزايا و كاري ميان سازمانجلوگيري از انجام موازي

امكانات منطقه ويژه اقتصادي و تسهيل در امر صادرات مجدد در 
زوده؛ استفاده از پتانسيل و دانش بندر و ارائه خدمات ارزش اف

نيروي انساني با دانش دريايي در بندر؛ انجام تبليغات مستمر در 
خصوص معرفي بندر به جامعه هدف؛ توسعه و تسهيل هرچه 

هاي مختلف حمل و نقل در بندر با بيشتر دسترسي به روش
  هدف كاهش زمان. 
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