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 3/4/97 تاریخ پذیرش:                                     نویسنده مسوول *                                        17/11/96 تاریخ دریافت:

 چکیده

 یفضا درون به یگذار هیسرما انیجر و یجهان یرقابت یبازارها در کننده نییتع نقش و هستند تجارت یها دروازه بنادر

 بنادر، یاصل فهیوظ به توجه با از یک سو .آورند یم فراهم را ییایدر مبادالت و یتجار یها رساختیز جذب ،یمل

 ی، مهم تلقهاکشور یالملل نیب یاقتصاد و بازرگانای بر آنها کیاستراتژ نقش و پسکرانه و شناوران به یرسان خدمات

 ه،یتا انتقال سرما باشد یم یخارج یگذار هیبنادر مستلزم جذب سرما یتوسعه و سودآور گر،ید یو از سو شوند یم

بندر چابهار با دارا بودن موقعیت استراتژیک جغرافیایی، بسترهای قابل  .ونددیو تخصص به وقوع بپ یکنولوژت

ی بند تیاولوشناسایی و "دالیل فوق، موضوع  بنا بهگذاری اقتصادی فراهم نموده است. توجهی را برای سرمایه

موضوع این  عنوان به "کاوی: بندر چابهار(ی مستقیم خارجی در بنادر )مورد گذار هیسرماعوامل مؤثر بر جذب 

زیرعامل  67پژوهش انتخاب شده است. تحقیق حاضر به صورت کمی انجام شده است؛ به این صورت که 

کاهش  تر مهمعامل  39از طریق تحقیقات محققان داخلی و خارجی با بکارگیری تکنیک دلفی فازی به  شده ییشناسا

تصادی، سیاسی و حقوقی، فرهنگی و اجتماعی، طبیعی و جغرافیایی، تشویقی و اق"عامل اصلی  7یافته و در قالب 

بندی شده است. بر اساس اولویت AHPی شده، سپس با استفاده از تکنیک بند طبقه "حمایتی، درون سازمانی، فنی

عامل  به ترتیب سه "اقتصادی، سیاسی و حقوقی، تشویقی و حمایتی"، عوامل اصلی AHPنتایج حاصل از تکنیک 

ی، سطح دانش فنی و دسترسی به تکنولوژی پیشرفته در جامعه، الملل نیبی ها میتحر"و زیرعوامل  تر مهماصلی 

و  تر مهمی، ارتباطات سیاسی با سایر کشورها به ترتیب چهار زیرعامل الملل نیبی ها آبو  ها گذرگاهدسترسی به 

 .باشند یمی خارجی در بندر چابهار گذار هیسرمامؤثرتر در جذب 

 .AHP ی خارجی، زیرساخت بنادر، بندر چابهار، تکنیکگذار هیسرماجذب  :کلمات کلیدی
 
 مقدمه. 1

ناپذیر از یک سیستم باز گذاری خارجی بخشی جداییسرمایه
و موثر در اقتصاد بین المللی است و عاملی برای توسعه و 

سودآوری پایدار کشورها است. امروزه جوامع درحال توسعه 
هت سهیم بودن در اقتصاد و تجارت جهانی، انتقال سرمایه، ج

گذاران خارجی تخصص و تکنولوژی اقدام به جذب سرمایه
)از  یدرصد از تجارت جهان 90بالغ بر  به اینکهبا توجه اند. شده
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ه بنادر ب ،شود یانجام مدریایی از روش حمل و نقل نظر وزنی( 
 های، دروازهییایحمل و نقل در یاصل هایرساختینوان زع

و از جمله  شوند یکشورها محسوب م یتجارت و توسعه اقتصاد
مستلزم  ی،تجار واملکه با در نظر گرفتن ع باشند یم ییها سازمان
 و رانیا یانوسیتنها بندر اق ،هستند. بندر چابهار یگذار هیسرما

 تیبه علت موقع و باشد یم رانیاز بنادر مهم در جنوب ا یکی
 گاهیجاتواند می ی،الملل نیآزاد ب یهابه آب رسیدستو  کیاستراتژ

داشته باشد. منطقه  یکشورها ریبا سا رانیدر مبادالت ا یا ژهیو
 یدیکل یا نقطه ی،مل ی و سیاستکیچابهار از نظر استراتژبندر 

گردش  یبرا یکشور و ضمانت یالملل نیب یبازرگان و اقتصاد یبرا
قرار  .شود ین محسوب مآ یاقتصاد یها تیو فعال عیکار صنا

 یرا برا یآلدهیا یبندر تی، موقعجیلخ کیگرفتن چابهار در 
 فاقد ایاز بنادر دن یاریکه بس آورد یمفراهم  آن در آیندهتوسعه 

بر جذب  رگذاریعوامل تأث ییشناسا .باشند یم مزیت نیا
است که  ییاز راهکارها یکی  یخارج میمستق یگذار هیسرما

به بندر  گذار هیمن و مناسب جهت ورود سرماا یبستر تواند یم
را  یگذار هیسرما یرقابت یها فرصت جادیا نیچابهار و همچن

 کیرفع موانع، جذب و گسترش  یو برا دیفراهم نما
 .دیرا ارائه نما یمؤثر یموفق، راهکارها یگذار هیسرما

 موضوع گذشته و موجود وضع بررسی. 2

 ریتأث که هستند وبرور یمتعدد یها چالش با بنادرامروزه 
 روند .دارندا هآن یرساختیز یگذار هیسرما الزامات بر یا عمده
 شدن یتخصص ها، یکشت زیسا شیافزا)یی ایدر صنعت در دیجد
 مقاومت جادیا ،(ها هیاتحاد قیطر از بازار قدرت شیافزا ها، یکشت
 بنادر، یسازیتخصص ،ییهوا و آب راتییتغ برابر در
 رشد ،یتیامن یها چالش شیافزا ون،یماساتو و یساز تالیجید

 یازهاین جهینت در شهرها، گسترش از فشار شیافزا و ینیشهرنش
 درابن در موجود یاـه اختـرسیز میتنظ و توسعه یراـب شتریب

 .(Theophilus, 2016باشند )می

جزء  کیبه  لیتبد (FDI1ی )خارج یگذار هیجذب سرما
ر حال توسعه در د یکشورها یصنعت یها استیدر س یمرکز

ها وجود دارد که  از پژوهش یادیشده است. حجم ز ایسراسر دن
 یگذار هیها به دنبال سرما ها و سازمان چرا شرکت دهد ینشان م

——— 
1 Foreign Direct Investment 

 جیدر مورد نقش ترو یکمتر قاتیهستند اگرچه تحق یالملل نیب
 .(Eicher et al., 2012) انجام شده است FDIجذب 

در کشورهای در حال  FDIن در دو دهه اخیر شاهد رشد جریا
ایم، که این رشد همراه با افزایش رقابت میان این توسعه بوده

 راتیتأثهمراه بوده است. عوامل و  FDIکشورها برای جذب 
ی در مناطق مختلف متفاوت است. جذب گذار هیسرماقراردادهای 

FDI  با  افتهی توسعهدر کشورهای درحال توسعه و کشورهای
در کشورهای در حال توسعه با افزایش  FDI. ندا متفاوتیکدیگر 

ی باالتر نیروی ور بهرهباال،  و آموزشاندازه بازار، سطح تعلیم 
، تر نییپای داخلی ده وامکار، بهبود حمل و نقل و ارتباطات، نرخ 

ی پایین یکی از عوامل ها تعرفه. به طور مثال شود یمجذب 
 باشد یمه مهم برای کشورهای در حال توسع کننده نییتع

اصول  نیست. گونه نیابه  افتهی توسعهبرای کشورهای  که یدرحال
دولت،  یو ارز یمال یها استیاندازه بازار، س همچون یاقتصاد

کار، سطح مهارت  یرویکم ن نهیهز ،یاقتصاد یها رساختیز
سرانه مصرف  زانیکمتر، م یخارج یکار، بده یروین یباال
ی مالی ها مشوق. اهند داشتخو FDIبر  یمیرابطه مستق ژی،انر

در کشورهای در حال توسعه  FDIی جذب ها راهیکی از 
ی عملیاتی یکی از ها تیمحدودحذف  که حالیدر، باشد یم

است.  افتهی  توسعهبرای کشورهای  FDIی جذب ارهاکراه
نیز برای  FDIو قوانین در جذب  ها استیس ریتأثهمچنین 
متفاوت است  تهافی توسعهال توسعه و ـای در حـکشوره

(Asiedu, 2012). 

کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل )آنکتاد(، هر ساله در 
ی خارجی جهان به بررسی روند گذار هیسرماهای سلسله گزارش

و طی آن،  پردازد یمهای مختلف ی خارجی در کشورگذار هیسرما
ی مستقیم خارجی کشورهای جهان را گذار هیسرماآمار مربوط به 

نماید. با وجود رشد اقتصادی و افزایش حجم تجارت،  یممنتشر 
 2017ی مستقیم خارجی جهان در سال گذار هیسرماجریانات 

 کاهش یافته است.
 یگذار هیسرما انی، جردده یم نشان 1نمودار طور که  همان

همراه بوده  یدرصد 23با سقوط  2017در سال  یخارج میمستق
 43/1به  2016ر در سال دال ونیلیتر 87/1از  که یطور است به

 گریبا د سهیکاهش در مقا نیکرده است. ا دایدالر تنزل پ ونیلیتر
( و GDP2)ی داخل اخالصن دیمانند تول یکالن اقتصاد یرهایمتغ

——— 
2 Gross Domestic Product 
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در  است داشته 2017در سال  یا تجارت، که بهبود قابل مالحظه
-ی خارجی در سالگذار هیسرمابعد از رشد موقتی  تقابل است. 

اً روند نزولی این جریانات که از سال مجدد، 2015و  2010های 
یی راستا همادامه داشته است.  2016آغاز شده بود، از سال  2008

ی خارجی با روند تغییرات این گذار هیسرماتغییرات جریان 
حاکی از اثرگذاری باالی این  افتهی توسعهجریانات در اقتصادهای 

-انیجری خارجی است. گذار هیسرمااقتصادها در تغییرات جهانی 

و  افتهی توسعه یدر اقتصادها یخارج میمستق یگذار هیسرما یها
در  که یدرحال افتهیدر حال گذار به شدت کاهش  یاقتصادها
 جه،یبه عنوان نت عه با ثبات ادامه دارد،حال توس در یاقتصادها

 یها انیدر حال توسعه، سهم رو به رشد از جر یقتصادهاا
 باشند یرا دارا م 2017در سال  یخارج میمستق یگذار هیسرما

(UNCTAD, 2017.) 

 
ی توسط گروهی از گذار هیسرمای جهانی و گذار هیسرماجریان : 1 نمودار

 (UNCTAD, 2017منبع: )  )میلیارد دالر( 2005-2017های اقتصادها در سال

 ارزش رمگیچش نزول شاهد خدمات، بخش به ژهیو نگاه با
 تعدادثابت بودن  و FDIدو نوع  هر در شبخ نیا یها پروژه
های ارزش و تعداد پروژه 2و  1در جداول  .میباش یم نیبی آتقر

-های صنعت موجود میبخش خدمات در مقایسه با دیگر بخش

 از یمین از شیب خدمات بخش یطورکل به نکهیا به توجه باباشد. 
 یجهان افزوده ارزش درصد 70 وی جهان یگذار هیسرما یموجود

 یگذار هیسرما از خدمات در یگذار هیسرما سهم شود، یم شامل را
 .ابدی شیافزا شتریب زین زانیم نیا از تواند یم یجهان

 از یتعداد ،یجهان اقتصاد ساختار در یا دوره روند از فراتر
 میمستق یگذار هیسرما در خدمات سهم و سطح شیافزا در عوامل
 یآزادساز در شیافزا شامل عوامل نیا. باشند یم لیدخ یخارج

 یکیتکنولوژ یها شرفتیپ زبان،یم یکشورها در خدمات بخش در
 خدمات دهیگرد باعث که بوده ارتباطات و اطالعات یفناور در

 ،یجهان ارزش یها رهیزنج ظهور نیهمچن ،باشند مبادله قابل شتریب
 دیتول با مرتبط خدمات کردن یالملل نیب یبرا محرک کی که
 (.UNCTAD, 2017ثر است )نیز مؤ باشد یم

 خدمات بخش یها رمجموعهیز از یکیعنوان   به نقل و حمل
 سال تا خود شیافزا روند به ،2015 سال در ینسب یافت از پس

 ارزش روند توان یم 2نمودار  در است، داده ادامه 2017
 ادوار یتمام در را نقل و حمل بخش در یگذار هیسرما یها پروژه

 (.UNCTAD, 2017) نمود مشاهده

در  ها بخشاساس  ی مرزی برها تملکو  ها ادغامی ها پروژه: ارزش و تعداد 1جدول 

2017- 2016 

 2016 -2017در  ها بخشاساس  های بکر بر: ارزش و تعداد پروژه2جدول 

 

 
گذاری خارجی در بخش های سرمایهارزش )میلیارد دالر( پروژه :2نمودار 

 (World Bank, 2018)منبع:  1991-2017حمل و نقل در  

 موضوع  علمی پیشینه و نظری مبانی بررسی. 3

ی مستقیم خارجی عبارت است از گذار هیسرما
فرامرزی و مشارکت سهمی در فعالیت اقتصادی ی گذار هیسرما

اعمال مالکیت و کنترل و مدیریت فعالیت اقتصادی  منظور به
به دو شکل  معموالًدمدت که بلن صورت بهدر کشور میزبان 

 :شود یمزیر انجام 

 تعداد دالر( اردیلی)م ارزش 

 2016 2017 % 2016 2017 % 

 5 6967 6607 -22 694 887 کل جمع

 167 550 206 -70 24 83 هیاول

 -3 1690 1745 -19 327 406 دیتول

 2 4727 4656 -14 343 398 خدمات

 (UNCTAD, 2017)منبع: 

 تعداد ارزش )میلیارد دالر( 

 2016 2017 % 2016 2017 % 

 1 15927 15766 -14 720 833 جمع کل

 21 63 52 -61 21 54 اولیه

 0 7678 7703 -14 338 295 تولید

 2 8186 8011 -25 362 484 خدمات

 (UNCTAD, 2017)منبع: 
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 1ی بکرگذار هیسرما -1
 2ی مرزیها تملکو  ها ادغام -2

، 3متحداز نظر سازمان )کنفرانس( توسعه و تجارت ملل 
ی که گذار هیسرمای مستقیم خارجی عبارت است از گذار هیسرما

منافع پایدار  دهنده نشانمتضمن روابط اقتصادی بلندمدت بوده و 
و کنترل واحد اقتصادی مقیم یک کشور )کشور مادر( بر واحد 

 اقتصادی مقیم کشور دیگر )شعبه فرعی بنگاه مادر( است.

ی الملل نیبیدگاه صندوق ی مستقیم خارجی از دگذار هیسرما
ی است که با هدف کسب منافع پایدار در گذار هیسرما 4پول

و هدف  شود یمی انجام گذار هیسرماموطن فرد  بجزکشوری 
-ی، آن است که در مدیریت بنگاهگذار هیسرمااز این  گذار هیسرما

 داشته باشد. مؤثرهای مربوطه نقش 
 FDIی در مورد ، هیچ تئوری مستقل و خوداتکای1960تا دهه 

 هیسرما انیاز جر یدر قالب بخش FDIوجود نداشت و مفهوم 
ابعاد مهم آن  و ها یژگیاز و یاریو بس شد یمطرح م یالملل نیب

 لیبه بعد به دل 1960از دهه  ی. ولگرفت یمورد غفلت قرار م
به وجود آمدند که  یفراوان ینظر اتی، ادبFDIحجم  شیافزا

، زمان وقوع آن و FDIوقوع  یها زهیعلل و انگ نییدرصدد تب
 Dunning (1998)برآمدند.  شود، وارد توانست یم کهیی ها مکان

به دلیل دو موضوع مهم،  به بعد ها سالنماید که از این  یاشاره م
 کینئوکالس هیاز نظر یدر قالب بخشرا  FDI توان ینم دیگر
 هیرمافراتر از انتقال س یزیچ FDI نکهی: اول اکردمطالعه  هیسرما

 یسازمان یها مهارت ،یچون انتقال تکنولوژ یبود و شامل موارد
 در آن، که هیسرما انیبرخالف جر نکهی. دوم اشد یم یتیریو مد

دو بخش مستقل بازار صورت  انیدر م ،انتقال مواد و وجوه
 داد یم یشرکت رو کیدر درون  شتریب ،انتقال FDI، در گرفت یم
(Jones, 2005.)  

های  در تحقیق خود به بررسی ریشه (1374) رهبری
و با  پردازد یمنیافتگی بنادر کشور بعد از انقالب اسالمی  توسعه

ی رشد اقتصادی، مزایای تجاری و اقتصادی ها یتئورتوجه به 
ناشی از گسترش شبکه حمل و نقل، نقش بنادر در توسعه و نیاز 

ی فیزیکی کارآیی عملیات ها شاخصکشورها، به بررسی برخی 
یی همچون ایجاد و ها هیتوص، آمده دست بهو از نتایج  پردازد یم

——— 
1 Green Field 
2 Cross-Border Mergers and Acquisitions (M&As) 
3 UNCTAD (United Nations Conference on Trade and 

Development) 
4 IMF (International Monetary Fund) 

بندری، تشویق بخش خصوصی به  ساتیتأستوسعه 
ی آموزشی جهت ها یگذار هیسرمای مستقیم، انجام گذار هیسرما

ی تعمیرات و نگهداری را ها یزیر برنامهارتقای کارآیی، توجه به 
 نماید. یمارائه 

، عوامل مؤثر بر جذب در پژوهش خود (1383) داوودی
کشور جهان طی دوره  48ی مستقیم خارجی در گذار هیسرما
که  رسد یمنماید و به این نتیجه  یمرا بررسی  1990 -2002

ی گذار هیسرمای قانونی، تشویق و تقویت ها رساختیزتوجه به 
ی گذار هیسرمای ور بهرهبخش خصوصی، توجه به کارآیی و 

حقیق و توسعه، توجه به کارآیی، و ت ها رساختیزدر  شده انجام
ی و سطح مهارت نیروی کار و اقداماتی در جهت افزایش ور بهره

ی گذار هیسرماثبات سیاسی کشور، شاید بتواند به جذب بیشتر 
 مستقیم خارجی در ایران منجر شود.

در  SWOT5مدل  ارائهدر پژوهش خود به  (1394) حیدرزاده
بر پایه اقتصاد مقاومتی  اربندر چابهی ها یگذار هیسرماتوسعه 

ی موفق مدیریت ها مدلنماید با مروری بر  یمپردازد و سعی  یم
بنادر در دنیا، اهمیت و جایگاه حضور اپراتورها و بخش 
خصوصی در بنادر را بررسی نماید و با توجه به روش مذکور، 

ی ارتباطی ها راههوایی،  و نقلراهکارهایی همچون توسعه حمل 
ی استاندارد و ترمینال کانتینری، انبارهاار، احداث ی چابها جاده
نماید و به این  یمامکانات رفاهی اماکن عمومی را ارائه  نیتأم

ی بنادر به بازنگری و مطالعه ساز یخصوصرسد که  یمنتیجه 
 بیشتری نیاز دارد.

Onyeiwu (2002)  که برخی از  دهد یمدر پژوهش خود نشان
به کشورهای در حال   FDI یها انیجرباعث نفوذ متغیرهایی که 

اهمیت  MENA6 در کشورهای جذب، برای شوند یتوسعه م
، ها رساختی، زیگذار هیشامل نرخ بازده سرماعوامل این  ندارند.

تجارت اقتصاد و باز بودن  که یدرحال، رشد اقتصادی و تورم است
ه شد  MENA به کشورهای FDI باعث افزایش جریان مستقیم

موجب کاهش  فرآیندها و بروکراسی اداری ،داریفساد ااست و 
تجارت و  یآزادسازه است و منطقه شد ورودی به این جریانات
به  FDI مهمی برای جریان مستقیم یها شرط شیپ یساز یخصوص

 .است این منطقه
Dekker (2005) یدر کتاب خود به صورت جامع به بررس 

در  یزیر برنامهمفهوم  کردیو توسعه بندر، رو هیسرما نیرابطه ب

——— 
5 Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats 
6 Middle East & North Africa 
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عرضه و تقاضا در بندر، تجارت  یساز توسعه بندر، مدل یراستا
 یاقتصاد اسیاز مق یبندر، صرفه ناش یگذار هیآزاد در سرما

از جمله در نظر  ییها هیتوص پردازد و می در بندر یگذار هیسرما
در  رهیو غ یگذار هیدر هنگام سرما یگرفتن منفعت عموم

 .دهد می را ارائهفوق  یها نهیزم
 Teophilus Ndlozi(2016) سکیدر پژوهش خود به کنترل ر 

بندر به عنوان عوامل  تیریو مد ی، منابع مالیگذار هیو بازده سرما
که  ییها چالش ی. با بررسنماید ینگاه م یگذار هیدر سرما تیموفق

و  یمل یها استیکالن، س یها یبندر مورد مطالعه اعم از بده
جهت بهبود  یاقدام به ارائه مدل ، ویو استر با آنها روبه رهیغ

 یها سکیو کاهش ر رانیمد یریپذ ، انعطافیاثربخش
و بازده و  سکیر ییبا شناسا نیهمچن نماید،می یگذار هیسرما

 ی،گذار هیسرما یابیموجود در چارچوب ارز یها یکشف کاست
 .نمایدارائه می نهیزم نیدر ا ییها هیتوص

 روش تحقیق. 4

مؤثر بر جذب  رعاملیز 67عامل و  7تعداد  ق،یتحق نیدر ا
و  یمحققان داخل نیشیمطالعات پ قیاز طر یخارج یگذار هیسرما
 یدر قالب پرسشنامه دلفو  شده، ییدر بنادر شناسا یخارج

 یگذار هیکارشناسان سرما اریدر اخت ینترنتیو ا یصورت حضور به
عوامل تا  گرفتقرار  یاقتصاد ندر بنادر و کارشناسا یخارج
غربال و مشخص شوند. با  یفاز یتر با استفاده از روش دلف مهم
 رعاملیز 67 نیآستانه تحمل، از ب یبرا 10/7مقدار  نییتع

عنوان  به رعاملیز 39و  گردیدحذف  رعاملیز 28 شده؛ ییشناسا
در بنادر  یخارج یگذار هیتر بر جذب سرما مهم رعواملیز

 یاز سو شده نییعتر ت است. سپس عوامل مهم دهشمشخص 
با  یبند تیجهت اولو پس از تایید روایی و پایایی، کارشناسان

و  یصورت حضور به AHPدر قالب پرسشنامه  AHP1 کیتکن
 یگذار هیکارشناسان بخش سرما جامعه آماری، اریدر اخت ینترنتیا

 یانوردیو اداره کل بنادر و در یانوردیسازمان بنادر و در یجخار
 یگذار هیلوچستان، کارشناسان دفتر سرماو ب ستانیاستان س

و  یو فن یاقتصاد یها و کمک یگذار هیسازمان سرما یخارج
. با گرفتقرار  رانیدر بنادر ا یخارج گذاران هیاز سرما یجمع

عوامل،  نیا یبند تیاولو یفرمول کوکران، برا محاسبهتوجه به 

——— 
1 Analytic Hierarchy Process  

 افتیتوسط کارشناسان در شده یابیپرسشنامه ارز 24حداقل  دیبا
 شد.یم

 (AHPروش تحلیل سلسله مراتبی). 5

ایجاد یا تشکیل سلسله مراتب پیچیدگی یک  AHPهدف از 
بندی شده از بزرگ به کوچک یا از عمومی مسئله طی مدارج طبقه

به مطالب خاص و اختصاصی است تا بتوان با درک از موضوع 
 (.1376به دقت بیشتری دست پیدا کرد )احمدی نسب، 

های یل سلسله مراتبی به عنوان یکی از روشفرآیند تحل
MCDM2 ( ارایه شده است. زمانی 1990توسط پروفسور ساعتی )

که اولویت به عنوان یک مقیاس جهت ترجیح دادن تصمیمی یا 
شود، روش تحلیل معیاری بر تصمیم یا معیار دیگر استفاده می

های رود. یعنی بدین طریق مقیاسسلسله مراتبی به کار می
اهمگون و غیر یکنواخت را در درون یک قالب و  چهارچوب ن

های کنیم تا بتوانیم معیارهایی از جنسمنطقی یکنواخت می
مختلف را باهم ترکیب کرده و بین آنها اولویت را تشخیص دهیم 

(Saaty, 1990).  در حل مسایل با استفاده از این روش به سه
 اصل باید توجه نمود:

سلسله مراتبی: اجزای سیستم شامل  اصل ایجاد ساختار -1
ها به عوامل اصلی، زیر مجموعه عوامل اصلی و نهایتا گزینه

شوند. عموماً ریزی میصورت سلسله مراتبی از باال به پایین طرح
ها یا ها، معیارها و گزینههایی از این قبیل در سه سطح هدفمدل
 (.Saaty, 1990شوند )ها تدوین میحلراه

بندی: به دلیل یکسان نبودن اهمیت یین اولویتاصل تع -2
گذاری عوامل ای، امر ارزشعوامل، پس از تکمیل ماتریس مقایسه

شود که به این ترتیب، انجام می 3و فاکتورها با استفاده از جدول 
گردند و نتایج ترجیحات از طریق مقایسات زوجی مشخص می

د، که در آن شوننشان داده می 4این مقایسات به صورت شکل 
با  i، از مقایسات شاخص aijهر عضو ماتریس مقایسات زوجی 

)مومنی،  آیدبه دست می 3و براساس مقادیر جدول  jشاخص 
1393.) 

مقیاس یا به هنجار را با تقسیم هر در مرحله بعد ماتریس بی
عضو در ماتریس مقایسات زوجی بر جمع ستون مربوط تشکیل 

شاخص را با محاسبه میانگین دهیم. سپس وزن نسبی هر می

——— 
2 Multiple-Criteria Decision-Making 
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آوریم، که به آن بردار وزن نسبی حسابی هر سطر به دست می
گویند. ماتریس مقایسات زوجی را برای می  (wها )شاخص
آوریم. اکنون وزن ها نسبت به هر شاخص نیز به دست میگزینه

ها با توجه به هر ها را در ماتریس وزن نسبی گزینهنسبی شاخص
 کنیمبندی میها را اولویتده و طبق آن گزینهشاخص ضرب کر

ها، بعد از تشکیل ماتریس (. برای ارزیابی وزن1375پور، )قدسی
های مختلفی همچون روش توان از روشمقایسات زوجی، می

، روش کمترین مجذورهای وزین شده Linmap آنتروپی، روش 
 (.1377و یا روش بردار ویژه استفاده نمود )اصغرپور، 

 گذاری در روش تحلیل سلسله مراتبی: ارزش3ول جد

ارزش 

 ترجیحی

 iوضعیت مقایسه 

 jنسیت به 
 توضیح

1 
اهمیت برابر یا ترجیح 

 یکسان
در یک سطح اهمیت است و  jنسبت به  iگزینه یا معیار 

 یا ارجحیتی نسبت به هم ندارند.
 تر است.کمی مهم jنسبت به  iگزینه یا معیار  ترنسبتاً مهم 3
 تر است.مهم jنسبت به  iگزینه یا معیار  ترمهم 5

 ترخیلی مهم 7
 jتر از ارجحیت بیشتری دارد و بسیار مهم iگزینه یا معیار 

 است.

 ترنهایت مهمبی 9
است، در حدی که  jتر از نهایت مهمبی iگزینه یا معیار 

 نیست. jقابل مقایسه با 

 بینابین 8، 6، 4، 2
دهد. مثالً های ترجیحی را نشان میهای بین ارزشارزش

 است. iبرای  9و کمتر از  7بیانگر اهمیتی بیشتر از  8

 
 (1393ها )مومنی، مقایسات زوجی شاخص: 1شکل 

اصل ثبات منطقی: چنانچه نسبت ثبات )شاخص سازگاری(  -3
باشد، نشانه عدم ثبات در ماتریس بوده و الزم است  1/0بیشتر از 
ها تجدید نظر صورت گیرد. این اصل شاخصی ویتها و اولدر وزن

برای سنجش میزان ثبات در مقایسه دو به دو )زوجی( به شمار 
برای محاسبه شاخص ناسازگاری، در گام  (.Saaty, 1990رود )می

( را با ضرب ماتریس مقایسات WSVنخست، بردار مجموع وزنی )
( به Wها )های نسبی شاخص( در بردار وزنMها )زوجی شاخص

آوریم. در گام بعد هر یک از عناصر بردار مجموع وزنی دست می
(WSVرا بر هریک از عناصر بردار وزن )( های نسبیW تقسیم )

( حاصل گردد. در سومین گام میانگین CVکرده تا بردار سازگاری )
  λmaxکنیم و حاصل را با را محاسبه می CVحسابی عناصر بردار 

(، شاخص 1ام چهارم با استفاده از معادله )کنیم. در گمشخص می
 کنیم.ناسازگاری را محاسبه می

CI(                                                  1رابطه ) =
λmax−n

n−1 

باشد. ها( در مساله میها )معیارتعداد شاخصn (، 1در معادله )
( 2) در آخرین گام، برای محاسبه نرخ ناسازگاری از معادله

 کنیم.استفاده می

CR(                                                        2رابطه ) =
CI

RI 

که به آن شاخص ناسازگاری تصادفی  RI (، مقدار2در معادله )
های مساله و براساس تعداد شاخص 4شود را از جدول گفته می

(nبه دست می ،) ،(.1393آوریم )مومنی 

 (1393)مومنی،  تصادفی شاخص :5جدول 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 N 

48/1 44/1 40/1 34/1 24/1 10/1 88/0 52/0 0 0 RI 
           

در ابتدا، یک مساله پیچیده و چندمعیاره را به  AHPبنابراین 
نماید که هر سطح از چندین عنصر سلسله سطوح تجزیه می

دیگری از تشکیل شده است؛ سپس این عناصر نیز به مجموعه 
 (.1377گردند )اصغرپور، عناصر تجزیه می

 هاآنالیز یافته. 6

مؤثر بر  رعاملیز 67 همانطور که در بخش قبلی ذکر شد،
 نیشیمطالعات پ قیاز طر ی کهخارج یگذار هیجذب سرما
شناسایی گردیدند در قالب  در بنادر یو خارج یمحققان داخل

زیع شد و با تعیین آماری مذکور توپرسشنامه دلفی بین جامعه
شده؛ زیرعامل شناسایی 67برای آستانه تحمل، از بین  10/7مقدار 

عنوان زیرعوامل  زیرعامل به 39شود و  زیرعامل حذف می 28
ی خارجی در بنادر مشخص شده گذار هیسرمابر جذب  تر مهم

تر به همراه نماد آنها خالصه زیرعوامل مهم 6است. در جدول 
( و نماد Factorبه عنوان عامل اصلی ) Fد درج شده است که نما

S ( به عنوان زیرعاملSub-factor.تعیین شده است ) 
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 ی خارجی در بنادرگذار هیسرما: زیرعوامل مؤثر بر جذب 6جدول 

 ی خارجی در بنادرگذار هیسرمازیرعوامل مؤثر بر جذب  عوامل اصلی

F1  اقتصادی 

F1S1 نرخ ارز 

F1S2 تورم 

F1S3 ی مالی و ارزی دولتها استیس 

F1S4 ی بازرگانی دولتها استیس 

F1S5  ی صنایع کشورساز یخصوصسیاست 

F1S6 مثبت بودن فضای کسب و کار و کارآفرینی کشور 

F1S7 بازبودن اقتصاد کشور و اندازه بازار 

F1S8 های اقتصادی کشور )جاده، بنادر، اینترنت و ...( زیرساخت 

F1S9  بازگشت سرمایهنرخ 

F1S10 های تولید در کشور میزبان   هزینه 

F2 
سیاسی و 

 حقوقی

F2S1 ثبات سیاسی و نظامی 

F2S2  ی خارجیگذار هیسرماتدوین قوانین و مقررات 

F2S3 حاکمیت قانون 

F2S4 امنیت کشور 

F2S5 ارتباطات سیاسی با سایر کشورها 

F2S6 یالملل نیبی ها میتحر 

F2S7 
های  ای و شرکت المللی و منطقه های بین تعامل با سازمان

 چندملیتی

F2S8 مقررات زدایی 

F3 
فرهنگی و 

 اجتماعی
F3S1 سطح دانش فنی و دسترسی به تکنولوژی پیشرفته در جامعه 

F3S2  دهید آموزشنیروی کار محلی و ارزان و 

F4 
طبیعی و 
 جغرافیایی

F4S1  مصرفنزدیکی به بازارهای 

F4S2  یالملل نیبی ها آبو  ها گذرگاهدسترسی به 

F5 
تشویقی و 

 حمایتی

F5S1 

های ذیربط با  همکاری و مساعدت مسئولین و سازمان
گذاران و رفع موانع اداری و اجرایی معرفی مناسب مزایای  سرمایه
 گذاری خارجی سرمایه

F5S2 ی مالیاتیها تیمعاف 

F5S3 گذاری ای سرمایه ههای بیم اعطای پوشش 

F5S4 های گمرکی اعطای معافیت 

F5S5 
گذاران  اعطای تسهیالت و خدمات عمومی ارزان برای سرمایه

 خارجی

F5S6   قابل انتقال بودن سرمایه 

F6 
درون 

 سازمانی

F6S1 مهارت و تخصص مدیران 

F6S2 فساد و خط قرمز بروکراسی 

F6S3  گذاری های سرمایه فعالیتتجربه و سابقه سازمان در 

F6S4 گذاری بازاریابی و معرفی مناسب مزایای سرمایه 
F7 فنی F7S1 دسترسی دریایی 

F7S2 ای بندر های پایه زیرساخت 
F7S3 تجهیزات و تأسیسات روبنایی 

F7S4 های حمل و نقل به پسکرانه زیرساخت 
F7S5 های  زیرساختICTباطات، فناوری اطالعات و ارت 
F7S6 های ترانزیتی و بنادر خشک در ناحیه بندر ترمینال 
F7S7 های لجستیکی های فعالیت زیرساخت 

    

کارشناس استفاده  25با توجه به اینکه در این تحقیق از دیدگاه 
شده است، الزامیست که دیدگاه این کارشناسان در یک ماتریس، 

 تجمیع گردد.
باشند و از  صورت نسبت می وجی بهبه دلیل اینکه مقایسات ز

دست نظر ریاضی، بهترین میانگین از طریق میانگین هندسی به
میانگین هندسی  Excel 2016افزار  آید؛ محقق با استفاده از نرم می

 25های نظیر به نظیر همه  هریک از اعداد مربوط به مقایسه
 های های تجمیع مقایسه پرسشنامه را محاسبه نمود که ماتریس

زوجی عوامل اصلی و زیرعوامل عامل اصلی درون سازمانی )به 
 ذکر شده است. 8و  7عنوان نمونه( در جداول 

 های زوجی عوامل اصلی : ماتریس تجمیع مقایسه7جدول 

 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 

F1 1 620/1 445/3 279/3 768/2 956/2 544/2 

F2 617/0 1 280/4 817/3 788/2 973/2 981/2 

F3 290/0 234/0 1 930/0 722/0 763/0 671/0 

F4 305/0 262/0 075/1 1 779/0 836/0 813/0 

F5 361/0 359/0 385/1 284/1 1 045/1 587/1 

F6 338/0 336/0 311/1 196/1 957/0 1 719/0 

F7 393/0 335/0 489/1 230/1 630/0 391/1 1 

 )منبع: محقق(

 "درون سازمانی"زیرعوامل عامل اصلی های زوجی : ماتریس تجمیع مقایسه8جدول 

 F6S1 F6S2 F6S3 F6S4 

F6S1 1 922/0 225/1 813/0 

F6S2 084/1 1 361/1 943/0 

F6S3 816/0 734/0 1 792/0 

F6S4 230/1 060/1 263/1 1 

 )منبع: محقق(
 

ذکر شده است؛ عامل درون  6طور که در جدول  همان
بندی این  که اولویت باشد سازمانی، دارای چهار زیرعامل می

، باید بر اساس ماتریس AHPزیرعوامل با استفاده از تکنیک 
ذکر شده  8های زوجی این زیرعوامل که در جدول  تجمیع مقایسه

ی ها ستوناست؛ انجام شود. بدین منظور مجموع اعداد هر یک از 
سپس هر عنصر  .شود یمماتریس تجمیع مرتبط با آن محاسبه 

. ماتریس شود یماد ستون متناظر تقسیم ستون بر مجموع اعد
، ماتریس مقایسات زوجی نرمال شده دیآ یمجدیدی که به دست 

. میانگین اعداد هر سطر ماتریس مقایسات زوجی شود یمنامیده 
که این میانگین، وزن نسبی عناصر  شود یمنرمال شده محاسبه 

نشان  9تصمیم متناظر با سطرهای ماتریس را مطابق جدول 
جزئیات نحوه محاسبه نرخ  10همچنین در جدول  .هدد یم

درون "عوامل عامل اصلی  سازگاری مقایسات زوجی زیر
 نمایش داده شده است. "سازمانی

 "درون سازمانی": جزئیات نحوه محاسبه وزن نسبی زیرعوامل عامل اصلی 9جدول 

 های نسبیبردار ستونی وزن شدهماتریس مقایسات زوجی نرمال 

F6S1 242/0 248/0 253/0 229/0 
(0/242 + 0/248 + 0/253 + 0/229) / 4 

= 0/243 

F6S2 262/0 269/0 281/0 266/0 
(0/262 + 0/269 + 0/281 + 0/266) / 4 

= 0/270 

F6S3 198/0 198/0 206/0 223/0 
(0/198 + 0/198 + 0/206 + 0/223) / 4 

= 0/206 

F6S4 298/0 285/0 260/0 282/0 
(0/298 + 0/285 + 0/260 + 0/282) / 4 

= 0/281 
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با مشخص شدن وزن نسبی هریک از زیرعوامل، اولویت بندی 
بندی زیرعوامل  نتیجه اولویت 11گردد. جدول آنها نیز مشخص می

پس از مشخص  دهد.را نشان می "درون سازمانی"عامل اصلی 
شدن وزن نسبی عوامل اصلی و تمامی زیرعوامل عوامل اصلی، 

سبی هر یک از عامل، وزن ن 39برای مشخص شدن وزن نهایی این 

شود که بر  زیرعوامل در وزن نسبی عامل اصلی مربوطه ضرب می
عامل مهم مؤثر بر  39آمده، اولویت  دست اساس بزرگی مقادیر به

 39شود. ترتیب  گذاری خارجی در بنادر مشخص می جذب سرمایه
ی خارجی در بنادر بر گذار هیسرماو مؤثرتر بر جذب  تر مهمعامل 

 .گردد یمبیان  12یت در جدول اساس اولویت و اهم

 "درون سازمانی": جزئیات نحوه محاسبه نرخ سازگاری مقایسات زوجی زیرعوامل عامل اصلی 10جدول 

 "درون سازمانی"بندی زیرعوامل عامل اصلی  نتیجه اولویت: 11جدول 

 اولویت وزن نسبی زیرعوامل عامل اصلی درون سازمانی نماد

F6S1 3 243/0 مهارت و تخصص مدیران 

F6S2 2 270/0 فساد و خط قرمز بروکراسی 

F6S3 4 206/0 گذاری های سرمایه تجربه و سابقه سازمان در فعالیت 

F6S4 1 281/0 گذاری معرفی مناسب مزایای سرمایه بازاریابی و 

000/1              جمع      

 ی خارجی در بنادرگذار هیسرما: وزن نهایی و اولویت عوامل مهم مؤثر بر جذب 12جدول 

 وزن نهایی گذاری خارجی در بنادر عوامل مهم مؤثر بر جذب سرمایه اولویت

 04600/0 یالملل نیبی ها میتحر 1
 04303/0 دانش فنی و دسترسی به تکنولوژی پیشرفته در جامعهسطح  2
 04103/0 المللی های بین ها و آب دسترسی به گذرگاه 3
 03901/0 ارتباطات سیاسی با سایر کشورها 4
 03820/0 های چندملیتی ای و شرکت المللی و منطقه های بین تعامل با سازمان 5
 03697/0 نزدیکی به بازارهای مصرف 6
 03443/0 ثبات سیاسی و نظامی 7
 03403/0 بازبودن اقتصاد کشور و اندازه بازار 8
 03309/0 امنیت کشور 9
 03289/0 نرخ بازگشت سرمایه 10
 03260/0 نرخ ارز 11
 02946/0 های مالی و ارزی دولت سیاست 12
 02889/0 گذاری خارجی موانع اداری و اجرایی معرفی مناسب مزایای سرمایهگذاران و رفع  های ذیربط با سرمایه همکاری و مساعدت مسئولین و سازمان 13
 02889/0 مثبت بودن فضای کسب و کار و کارآفرینی کشور 14
 02825/0 ی خارجیگذار هیسرماتدوین قوانین و مقررات  15
 02798/0 دیده نیروی کار محلی و ارزان و آموزش 16
 02746/0 ، بنادر، اینترنت و ...(های اقتصادی کشور )جاده زیرساخت 17
 02688/0 تورم 18

 02636/0 حاکمیت قانون 19
 02574/0 سازی صنایع کشور سیاست خصوصی 20
 02529/0 گذاری بازاریابی و معرفی مناسب مزایای سرمایه 21
 02431/0 های تولید در کشور میزبان  هزینه 22
 02430/0 فساد و خط قرمز بروکراسی 23
 02374/0 های بازرگانی دولت استسی 24
 02367/0 مقررات زدایی 25
 02187/0 مهارت و تخصص مدیران 26
 01854/0 گذاری های سرمایه تجربه و سابقه سازمان در فعالیت 27
 01744/0 قابل انتقال بودن سرمایه   28
 01742/0 ای بندر های پایه زیرساخت 29
 01733/0 های مالیاتی معافیت 30
 01564/0 های حمل و نقل به پسکرانه زیرساخت 31
 01498/0 گذاری ای سرمایه های بیمه اعطای پوشش 32

 F6S1 F6S2 F6S3 F6S4  بردار ستونی

 های نسبیوزن

بردار مجموع 

 وزنی

بردار 

 سازگاری
maxλ CI CR 548/3 849/4 716/3 130/4 جمع ستونی 

F6S1 242/0 248/0 253/0 229/0 243/0 973/0 003/4 

003/4 CI =  
4/003 − 4  

3
=  0/001 CR =  

0/001

0/88
= 0/001  

F6S2 262/0 269/0 281/0 266/0 270/0 079/1 003/4 

F6S3 198/0 198/0 206/0 223/0 206/0 825/0 003/4 

F6S4 298/0 285/0 260/0 282/0 281/0 126/1 003/4 
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 وزن نهایی گذاری خارجی در بنادر عوامل مهم مؤثر بر جذب سرمایه اولویت
 01445/0 تجهیزات و تأسیسات روبنایی 33
 01445/0 های گمرکی اعطای معافیت 34
 01426/0 ، فناوری اطالعات و ارتباطاتICTهای  زیرساخت 35
 01391/0 گذاران خارجی برای سرمایهاعطای تسهیالت و خدمات عمومی ارزان  36
 01376/0 دسترسی دریایی 37
 01228/0 های ترانزیتی و بنادر خشک در ناحیه بندر ترمینال 38
 01129/0 های لجستیکی های فعالیت زیرساخت 39

 

 گیریبحث و نتیجه. 7

شده در پژوهش حاضر با گردآوری تمامی عوامل مطرح
بندی آنها با ی؛ اقدام به اولویتتحقیقات پیشین داخلی و خارج

های این نیز نموده است. بر اساس یافته AHPاستفاده از تکنیک 
 توان به این نتیجه رسید که:تحقیق می

به صورت کلی، اولویت اول، چهارم و پنجم پژوهش حاضر  -
کند که داشتن ارتباطات سیاسی بین به این مطلب اشاره می

مورد تحریم واقع نشدن از ایران و سایر کشورهای جهان و 
ها و سوی سایر کشورها و به تبع آن، ارتباطات میان شرکت

های خارجی و ها و شرکتهای ایرانی با سازمانسازمان
گذاری ترین عوامل مؤثر بر جذب سرمایه چندملیتی، جزء مهم

باشند و انتقاالت مالی و تجهیزاتی خارجی در بندر چابهار می
 سازند.ن به بندر چابهار را میسر میاز سوی کشورهای جها

اولویت دوم تحقیق به این موضوع اشاره دارد که وجود دانش  -
روز باعث رشد تولیدات و صادرات  و تجهیزات پیشرفته و به

کشور و در نتیجه رونق بنادر و در نتیجه افزایش رغبت 
گذاری در بندر چابهار خواهد  گذاران خارجی به سرمایه سرمایه
 شد.

پردازد که ویت سوم و ششم تحقیق به این نکته میاول -
موقعیت استراتژیکی و جغرافیایی بندر چابهار به عنوان تنها 
بندر اقیانوسی کشور و نزدیکی آن به چندین کشور منطقه، 

تواند این بندر را به رقیبی امتیاز ارزشمندی است که می
جدی برای سایر بنادر حوزه خلیج فارس و بنادر حوزه 

یانوس هند همچون بندر گوادر تبدیل نماید و رونق اق
های خارجی برای بیشتری به آن ببخشد و باعث ورود سرمایه

 توسعه این بندر گردد.
اولویت هفتم و نهم تحقیق بیانگر این موضوع است که  -

امنیت کشور و داشتن ثبات سیاسی، نظامی و اقتصادی، باعث 
گذاری بابت سرمایه گذاران خارجی ازاطمینان خاطر سرمایه

 گردد. در بندر چابهار می

نماید که در اولویت دهم تحقیق به این نکته اشاره می -
گذاری خود را گذار خارجی، میزان سرمایهصورتی که سرمایه

-گذاری در مدت زمانی کوتاهدر قالب سود حاصله از سرمایه

گذاری در آن تری به دست آورد تمایل بیشتری برای سرمایه
گذاران به دنبال طور کلی سرمایهوژه خواهد داشت؛ بهپر

باشند که نرخ بازگشت سرمایه بیشتری را با  هایی میپروژه
 خود به همراه داشته باشد.

های بعدی قرار دارند نیز عوامل دیگر تحقیق که در اولویت -
داده شده فوق به نوبه خود ولی نسبت کمتر از عوامل توضیح

 خارجی در بندر چابهار تأثیرگذارند. گذاریبر جذب سرمایه

 پیشنهادات و راهکارها. 8

با در نظر گرفتن نتایج حاصل از این تحقیق، در جهت افزایش 
گذاری در بندر چابهار به گذاران خارجی به سرمایهرغبت سرمایه

 گردد: سازمان بنادر و دریانوردی ایران، پیشنهادات زیر ارائه می

دی ایران به همراه وزارت امور سازمان بنادر و دریانور -
گذاری های سرمایهها و شرکتتوانند با سازمانخارجه می

ای را های چند ملّیتی مذاکرات سازندهخارجی و شرکت
گذاری در بندر ترتیب دهند و امتیازات و مزایای سرمایه

توانند چابهار را برای آنها تشریح نمایند. همچنین می
های مالیاتی و گمرکی را برای آن یتهایی از قبیل معاف مشوق
ها برای ها در نظر بگیرند تا تمایل آن شرکتشرکت
 گذاری در بندر چابهار، بیشتر گردد. سرمایه

بنادر در راستای دستیابی به سطح دانش فنی و دسترسی به  -
ها و موسسات توانند با دانشگاهپیشرفته می تکنولوژی

های نیروی آموزشی دریایی و بندری جهت آموزش
متخصص خود در تعامل مستمر باشند و همچنین از این 

ها و هم طریق باعث افزایش تعامالت بین المللی هم دانشگاه
 در بنادر شوند.  
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های مسئولین اقتصادی کشور با تضمین اصل و سود سرمایه -
گذاران و مسئولین نظامی و امنیتی با تضمین امور سرمایه

گذاران باعث اطمینان خاطر سرمایهتوانند امنیتی کشور می
 خارجی گردند. 

توانند با تدوین قوانین قانون گذاران کشور ایران نیز می -
های کوتاه بینی مشوقگذاری خارجی مناسب و پیشسرمایه

مدت و بلندمدت و برداشتن موانع قانونی و تجاری، تمایل 
ار گذاری در بندر چابهگذاران خارجی را برای سرمایه سرمایه

 را افزایش دهند. 

توانند با های صنعتی و تولیدی میمسئولین مرتبط با فعالیت -
وری و کیفیت آالت و تجهیزات تولیدی، بهرهتأمین ماشین

تولیدات صنعتی، معدنی و کشاورزی را افزایش دهند تا 
تر و کیفیت باالتر فراهم امکان صادرات کاالها با قیمت پایین

ترین روش مل و نقل دریایی، ارزانگردد و از آنجایی که ح
باشد؛ سهم بیشتری از صادرات کشور از حمل و نقل می

طریق بنادر انجام خواهد شد و در نتیجه شاهد رونق بیشتر 
گذاران خارجی به بنادر و به تبع آن تمایل سرمایه

گذاری در بندر چابهار به عنوان تنها بندر اقیانوسی،  سرمایه
 خواهیم بود.
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