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  چكيده
بنادر به عنوان حلقه كليدي در زنجيره حمل و نقل دريايي، نقشي اساسي و تعيين كننده در توسعه اقتصاد حمل و نقل 

 از هاي واردات و صادرات كشورهادرصد از فعاليت 90حدود  كه ايگونه دارند، به جهاني تجارت كشوري و نيز در
سازي بنادر ايران با ، به شناسايي و تحليل روابط بين عوامل مؤثر بر خصوصيشود. اين مطالعهمي انجام بنادر طريق

دلفي و نيز با استفاده از  روشكارگيري بررسي مطالعات گذشته و با استناد به نظرات كارشناسان در اين حوزه با به
شوند؛ از آن عه ميپردازد كه نتايج، بيانگر اهميت غالب عواملي است كه وارد مطالمي FUZZY DEMATELمدل 

است كه نشان از اهميت » سازي شامل فرهنگ سازي و اطالع رساني در كشوربسترسازي خصوصي«جمله، عامل 
 سازي بنادر دارد.بسيار باالي اين فاكتور در امر خصوصي

  .FUZZY DEMATELدلفي، مدل  روشسازي، بندر، خصوصي: كلمات كليدي
  

  مقدمه. 1

هاي درصد از فعاليت 90ني، حدود بر اساس آمارهاي جها
هاي تخليه و طور كلي فعاليتواردات و صادرات كشورها و به

جايي در فرآيند تجارت جهاني به وسيله بارگيري و حجم جابه
توان گفت گيرد. بنابراين، از اين منظر ميدريا و بنادر صورت مي

در اين فرآيند دارد (قادري و  يبندر يك نقش حياتي و اساس
ها در صنعت ). امروزه يكي از بارزترين پديده1390همكاران، 

سازي بندر است؛ چرا كه بنادر، رابط حياتي در بندر، خصوصي

 ,Tongzon and Hengگردند (زنجيره تجاري محسوب مي

المللي ). از آنجا كه كشور ايران در مسير كرويدرهاي بين2005
بردي كشور ايران در موقعيت جغرافيايي راهبه دليل قرار دارد و 

هزار كيلومتر مرزهاي آبي در  3000منطقه و برخورداري از حدود 
باعث شده است كه ايران از جايگاه  ،شمال و جنوب كشور

المللي برخوردار باشد (كاظمي آسيابر ممتازي در حمل و نقل بين
اي از ترانزيت كاال از همچنين بخش عمده .)1390و همكاران، 

اصالح ساختار بنادر با  .گيردبي صورت ميهاي آطريق راه
ها و گذاري بخش خصوصي در زيرساختمشاركت و سرمايه
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تواند نقش مهمي در روند رشد و توسعه اقتصاد امور جاري مي
كشور داشته باشد؛ بنابراين، پرداختن به مطالعات در حوزه بندر، 
نقش مهمي در توسعه كشور خواهد داشت. هدف از مقاله حاضر، 

سازي بنادر شناسايي و تحليل روابط بين عوامل مؤثر بر خصوصي
سازي بنادر در و رسيدن به اين نتيجه است كه آيا خصوصيايران 

؟ از جهت دستيابي به مزيت رقابتي خواهد بود هبردارايران يك 
اين رو، پس از مروري بر پيشينه علمي حوزه مورد مطالعه، به 

پرداخته  FUZZY DEMATELشناسي تحقيق و مدل بيان روش
نتايج حاصل از مطالعه در راستاي هدف مورد  ،در پايان ه وشد–

  د.وشميتحقيق به تفضيل آورده 

  مروري بر پيشينه علمي. 2

هاي اخير در اقتصاد جهان و يكي از مهمترين مباحث دهه
هاي سازي و كاهش حجم فعاليتايران، موضوع خصوصي

- كشورهاي مختلف نشان مي اقتصادي دولت بوده است. تجربه
سازي در صورتي قابل هاي ناشي از خصوصيدهد كه فرصت

هاي الزم در فضاي كسب و كار دستيابي است كه زيرساخت
فرهنگي و  ،كشور مثل بازار سرمايه مناسب، شرايط اجتماعي

خدمات زيرساختي و نيز شرايط الزم در بخش خصوصي مانند 
انش و مهارت باال، مديريت اي و داراي دنيروي انساني حرفه

). 1387كاردان و... وجود داشته باشد (حسيني و همكاران، 
ها سازي به معناي پايان دادن به نقش دولت در فعاليتخصوصي

سازي آن است كه دولت بخشي از نيست بلكه مفهوم خصوصي
، برخي 1 در جدول سپارد.امور خود را به بخش خصوصي مي

سازي بنادر آورده شده حوزه خصوصيمطالعات انجام شده در 
  است.

  : مروري بر تحقيقات گذشته در حوزه مورد مطالعه1جدول 
    محل مطالعه  مطالعه هدف  رديف

1  
وري سازي و بهرهتحليل سياست خصوصي

بندر و بررسي نقش بندر در توسعه 
  اقتصادي اجتماعي نيجريه

صنايع دريايي و 
 Ndikom (2013)  بندري نيجريه

2  
هاي هبردار اساسي ه و تحليل عواملتجزي

ورود و مشاركت بخش خصوصي در حوزه 
  بندري

يك ترمينال 
  كانتينري بزرگ

Parola  و همكاران
)2013( 

3  
گيري كارآيي بندر، شناسايي رابطه اندازه

بين آن و ساختار مالكيت و بررسي اثرات و 
  عوامل مؤثر بر رقابت بندر

 Hengو  Tongzon  صنعت بندري
)2005(  

  )1390قادري و همكاران (  بندر چابهار  بررسي تأثير خصوصي سازي بر بنادر  4

بررسي و طراحي الگوي ساختاري مناسب   5
  براي خصوصي سازي در بخش دولتي

سازمان بنادر و 
  )1375حقيقي (  كشتيراني

اي كه در صنايع دريايي و بندري نيجريه، سياست در مطالعه
مورد تحليل قرار گرفته،  وري بندرسازي و بهرهخصوصي
سازي را يك مفهوم جهاني شامل مشاركت بخش خصوصي

دهد داند. نتايج نشان ميخصوصي در عمليات بندري مي
وري بندر تأثير مثبت سازي بر توان عملياتي و بهرهخصوصي

وري بندر باعث افزايش درآمد داشته و به دنبال آن، افزايش بهره
به پيشرفت و توسعه از طريق بررسي  گردد، اما همچنان نيازمي

سازي و ايجاد بنادر جديد در هاي خصوصيمداوم سياست
وري را به دنبال داشته باشد با ي كه بهرهراهبردهاي مكان

 Ndikom, 2013 .(Parolaهاي بخش خصوصي دارد (مشاركت
اي، ضمن تجزيه و تحليل عوامل ) در مطالعه2013و همكاران (

ي ورود و مشاركت بخش خصوصي در حوزه هاراهبرداساسي 
گيرند كه بطور كلي، دو دسته عوامل مربوط به بندري، نتيجه مي

اي در امر كنندهپروژه و عوامل ميان فرهنگي نقش تعيين
هاي خاص شركت كند. برخي ويژگيسازي بازي ميخصوصي

مانند؛ تجربه بازار، سطح توسعه يافتگي كشور و باز بودن بازار، 
خشي دولت، درجه تمركز يا اشباع بازار و عوامل مربوط به اثرب

پروژه در دست اجراء و نيز متغيرهاي ميان فرهنگي، نقش 
گيري كارآيي محوري در اين امر دارند. مطالعه ديگري با اندازه

بندر به شناسايي رابطه بين آن و ساختار مالكيت پرداخته و به 
سازي بندر يا خصوصيدنبال پاسخگويي به اين سؤال است كه آ

يا خير؟  استالزم براي كسب مزيت رقابتي بنادر  راهبرديك 
دهد كه مشاركت بخش نتايج حاصل از اين مطالعه نشان مي

تواند باعث بهبود كارآيي عمليات خصوصي در صنعت بندر مي
 ,Tongzon and Hengبنادر و  افزايش رقابت پذيري آنها گردد (

) در مطالعه خود ضمن 1391ارعي (). سجادي پارسا و ز2005
شناسايي عوامل موفقيت در بنادر جنوبي ايران، دو دسته عوامل 

هاي بندر (شامل؛ مديريت بندر، شرايط مربوط به ويژگي
ها، موقعيت جغرافيايي و شرايط بيروني) و عوامل فيزيكي، هزينه

-كننده را شناسايي و رتبههاي تأمينمربوط به خدمات شركت
-Cotoردند. از سوي ديگر، هر چند پژوهشگراني مانند بندي ك

Millan ) و 2000و همكاران (Nottebottom   و همكاران
سازي و اند كه ارتباطي بين خصوصي) بيان داشته2000(

و   Estacheعملكرد وجود ندارد، اما پژوهشگراني مانند 
و   Culliane) و 2005(Heng و   Tongzon)، 2002همكاران (

) مطالعاتي در خصوص افزايش عملكرد بندري 2002ان (همكار
  اند.با مشاركت بخش خصوصي انجام داده
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  شناسي تحقيقروش. 3

پژوهش حاضر به شناسايي و تحليل روابط بين عوامل مؤثر 
- پردازد كه از لحاظ جهتسازي در بنادر ايران ميبر خصوصي

نظر  گيري، كاربردي و از نظر هدف، از تحقيقات توصيفي، از
نامه و از مصاحبه و گيري، پرسش، پيمايشي و ابزار اندازهراهبرد

شود و در دو مرحله شامل، مشاهده مستقيم نيز كمك گرفته مي
سازي با بكارگيري روش دلفي شناسايي عوامل مؤثر بر خصوصي

ها و كشف روابط تأثيرگذاري و تر دادهو تجزيه و تحليل دقيق
سازي بنادر شده مؤثر بر خصوصي ييساشناتأثيرپذيري بين عوامل 

هاي رسد. دادهبا استفاده از روش ديماتل فازي به انجام مي
طور مستقيم و غيرمستقيم بر اساس نظرات يك تيم هتحقيق، ب

نفري متشكل از كارشناسان در دسترس و آگاه در  10خبره 
سازي و همچنين، مطالعات هاي بندري و خصوصيحوزه

دست آمده است. در هر هستفاده از منابع اينترنتي باي و اكتابخانه
هاي دلفي؛ طيف پاسخگويي به نامهيك از مراحل و پرسش

اي بوده و سؤاالت، با اقتباس از طيف ليكرت و با مقياس فاصله
به منظور افزايش روايي از ابزارهايي چون تأييد روايي صوري با 

هاي فارسي عه پيشينهنظر اساتيد و كارشناسان آگاه و مطلع و مطال
هاي مورد نامهو التين استفاده گرديد. براي تعيين پايايي پرسش
، نسخه SPSSاستفاده در مراحل مختلف روش دلفي، از نرم افزار 

و روش ضريب آلفاي كرونباخ استفاده شد. از آنجا كه در هر  20
هاي روش دلفي، مقدار آلفاي كرونباخ بزرگتر نامهيك از  پرسش

. استبود؛ بنابراين، آزمون از پايايي قابل قبولي برخوردار  7/0از 
هاي عمده مورد استفاده در مسير اجراي پژوهش؛ شامل روش
  دلفي و مدل ديماتل فازي هستند. روش

  فازي DEMATEL مدل. 4

زوجي بوده كه با  ياههاساس مدل ديماتل بر پايه مقايس
مل، ساختاردهي گيري از نظرات خبرگان در استخراج عوابهره

ها، سيستماتيك به آنها و با بكارگيري اصول تئوري گراف
ساختاردهي سلسله مراتبي عوامل موجود همراه با روابط 
-تأثيرگذاري و تاثيرپذيري متقابل عناصر مذكور را فراهم مي

اي كه شدت اثر روابط مذكور به صورت كمي آورد، به گونه
 مدلهاي الزم در ). گامLin and Wu, 2008مشخص است (

ديماتل مورد استفاده در اين پژوهش، مبتني بر روش ارائه شده 

. در اين مطالعه، پس از است) 2011و همكاران ( Changتوسط 
نامه، به منظور كاهش خطاي ها از طريق پرسشآوري دادهجمع

شده و ترجيحات   حاصل از برآوردهاي انساني تخمين زده
 مدلاي موجود، از اعداد فازي و هگيرندگان در داده تصميم

هاي زير استفاده گرديده و مورد ديماتل فازي بر اساس گام
  گيرد.تجزيه و تحليل قرار مي

با استناد  ):T. تشكيل ماتريس روابط مستقيم (ماتريس 1گام 
داريم  Tماتريس  10پاسخ دهنده،  10هاي پاسخگويي به ماتريس

 4اي به است. هر چه درايه 4تا  0هايي در دامنه كه شامل درايه
دهنده تأثير شديدتر معيار در سطر بر معيار تر باشد، نشاننزديك

  متناظر در ستون است.
هاي هاي زباني فازي (تبديل عبارت. طراحي مقياس2 گام

براي سنجش ميزان تأثير عوامل روي  كالمي به اعداد فازي):
دهندگان هاي پاسخگويي پاسخيكديگر در هر يك از ماتريس

در گام اول)، از يك مقياس پنج سطحي با مقادير  Tهاي (ماتريس
عددي و عبارات كالمي، معادل هر مقدار استفاده گرديد كه اين 

 Leeسطوح و اعداد فازي مثلثي متناظر با آن بر اساس پيشنهاد 

  ارائه شده است. 2 در جدول (1999)

   (Chang et.al., 2011)هاي زباني فازي: مقياس2 جدول

عبارات 
  كالمي

-كامالً بي

تأثير 
)NO(  

تأثير كم 
)VL(  

تأثير متوسط 
)L(  

  تأثير زياد
 )H(  

تأثير بسيارزياد 
)VH(  

مقادير 
  4  3  2  1  0  عددي

اعداد فازي 
  )0,75، 1,00، 1,00(  )0,50، 0,75، 1,00(  )0,25، 0,50، 0,75(  )0، 0,25، 0,50(  )0، 0، 0,25(  مثلثي

            
ماتريس نرمال شده روابط مستقيم اوليه . تشكيل 3 گام

اين گام شامل تبديل اعداد مثلثي فازي به ماتريس  ):Z(ماتريس 
فازي كردن روابط مستقيم اوليه گروهي و اقدامي به منظور دي

به صورت مجزا  2 گانه حاصل از گام10هاي هاي ماتريسداده
تفاده از هاي فازي با اساست. در اين مطالعه، دي فازي كردن داده

) شامل 2011و همكاران ( Changاساس مطالعه  بر CFCSروش 
مرحله است كه در پيوست آورده شده است. ماتريس روابط  5

 10؛ CFCSگانه 5) حاصل از مراحل Z مستقيم اوليه (ماتريس
، به منظور CFCSمرحله در الگوريتم  5ماتريس را پس از طي 

  كند.تبديل ميتجميع در نظرات خبرگان، به يك ماتريس 
 ):S. تشكيل ماتريس روابط مستقيم كلي (ماتريس 4 گام

و  10و روابط  3حاصل از گام  Zبا استفاده از ماتريس  Sماتريس 
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 0تا  1آيد كه در آن، همه عناصر قطر اصلي بين بدست مي 11
در گام  M هستند. از اين ماتريس در تشكيل ماتريس روابط كلي

  شود.بعد استفاده مي

)10 (                                            

)11                                                      (  

ماتريس روابط  ):M. تنظيم ماتريس روابط كلي (ماتريس 5گام 
و ماتريس روابط مستقيم  12) با استفاده از رابطه Mكلي (ماتريس 
  آيد.دست مي) بهSكلي(ماتريس 

)12  (                                               

در اين مرحله، پس از  ترسيم نمودار علت و معلولي:  .6گام 
) در ماتريس Rها () و ستونDمحاسبه مجموع مقادير سطرها (

Mسازي عيني شدت ، نمودار علت و معلولي با هدف تجسم
بيانگر ) كه D+Rتأثيرگذاري معيارها بر يكديگر با محور افقي (

دهنده  كه نشان ) D-Rنقش هر عامل در سيستم و محور عمودي (
شود. مجموع سطرها و مجموع ميزان تأثيرگذاري است، ترسيم مي

، 13 هايهطور جداگانه با استناد به رابطهب Mها از ماتريس ستون
  .ندوشمي محاسبه 15و  14

)13                              (  

)14            (                                

)15                                          (  

جهت تعيين  . تعيين نقشه روابط و ارتباط بين عوامل:7گام 
سازي بنادر، ارزش نقشه روابط بين عوامل مؤثر بر خصوصي

آستانه محاسبه و از آن براي حذف معيارهاي كم اثر در مدل 
در روش ديماتل، حد آستانه مشتركي براي شود. استفاده مي
). براي 1390گردد (جمالي و هاشمي،ها مشخص ميتمامي درايه

محاسبه مقدار آستانه روابط، كافي است تا ميانگين مقادير ماتريس 
M  محاسبه و سپس، تمامي مقادير ماتريسM تر از كه كوچك

گرفته  مقدار آستانه باشد، صفر شده يعني آن رابطه علي در نظر

جمالي  در مطالعه ). همچنين1392شود (فهيمي و همكاران، نمي
براي مشخص كردن  گزارش شده است كه) 1390و هاشمي (

و به  مدلهاي اين ارتباط بين فاكتورها بايد با توجه به فرض
  روش زير عمل كرد؛

عددي  كه  و  اگر  )1
) مشكل iشود كه فاكتور (بزرگ است، بنابراين گفته مي

 صلي مسأله مورد نظر است و بايد حل شود.ا
+اگر  )2 −و  = > عددي بزرگ  كه  0

) فاكتوري است كه iشود كه فاكتور (است، بنابراين گفته مي
كند و بايد در اي مسأله مورد نظر را حل ميمشكل هسته

 اولويت قرار گيرد.
+اگر  )3 −و  = < عددي كوچك  	 كه 0

) فاكتوري است iشود كه فاكتور (است، بنابراين گفته مي
 گذارند.مستقل كه تعداد كمي از فاكتورها روي آن تأثير مي

+اگر  )4 −و  = > عددي كوچك  كه  0
) فاكتوري است iشود كه فاكتور (است، بنابراين گفته مي

 گذارد.ستقل كه روي تعداد كمي از فاكتورهاي ديگر اثر ميم

  هاتجزيه و تحليل داده. 5

دلفي و مدل ديماتل فازي به منظور  روشنتايج بكارگيري 
  ها در زير آورده شده است.تجزيه و تحليل داده

  دلفي روشكارگيري نتايج حاصل از به 5-1

بر  هاي مؤثردر اين تحقيق به منظور شناسايي مؤلفه
دلفي طي دو مرحله  روشسازي در صنعت بندري از خصوصي

نفر از خبرگان آگاه و  10با انتخاب  نامه ورفت و برگشت پرسش
ها نامه و نيز از طريق نشستدر دسترس با استفاده از ابزار پرسش

- و مصاحبه حضوري و تلفني كمك گرفته شد. با استناد به تحليل
هاي فروش دارايي«ي؛ متغير هاي حاصل از فاز اول روش دلف

بنا به اجماع نظرات كارشناسان حذف » دولت به بخش خصوصي
عامل جديد به پيشنهاد  3عامل باقيمانده همراه با  6شود و مي

نتايج حاصل  رد. بنابگردينامه دوم دلفي كارشناسان، وارد پرسش
آالت و تجهيزات مدرنيزه كردن ماشين«از اجراي فاز دوم، متغير 

گان، از بين عوامل حذف گرديد. دهندبا اجماع نظر پاسخ» دريبن

= 1max1≤ ≤ ∑ =1= ×

= ( − )−1

= ; , = 1,2, … ,  

= =1 ×1
= =1 1×

Di − Rj < 0+ =
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 شويمعامل نهايي شده وارد مدل ديماتل فازي مي 11در نهايت با 
 .)3 جدول(

  سازي در مطالعه: عوامل شناسايي شده مؤثر بر خصوصي3 جدول
  منابع  عوامل مؤثر بر خصوصي سازي  رديف

 پور)، كيان1379( باورصاد  )A1مقررات زدايي و آزادسازي (  1
  )1375)، حقيقي (1388(

هاي مختلف (ايجاد افزايش زمينه رقابت بين شركت  2
  )A2فضاي رقابت در كشور) (

 Panigrahi)، 1388پور (كيان
and Pradhan (2012); 

ها جهت واگذاري امور بندي بخشها و فعاليتاولويت  3
)A3(  كيان) 1388پور(  

امر واگذاري (و وضع رعايت اصل شفاف سازي در   4
  )A4( تر)مقررات واضح

  )،1388پور (كيان
Galvão et al., 2013 

  )1388( پور)، كيان1379( باورصاد  هاي دولت به بخش خصوصيفروش دارايي  5

  )A5گذاري و مشاركت بخش خصوصي (سرمايه  6
Galvão et al., 2013, 
van der Lugt et al., 
2013, Haralambides 
and Gujar, 2011 

واگذاري  تمام يا بخشي از مالكيت يا سهام به بخش   7
  )A6خصوصي (

van der Lugt et al., 
2013 

بسترسازي خصوصي سازي شامل فرهنگ سازي و   8
  نظر كارشناسان  )A7اطالع رساني در كشور (

 )A8( بازارشرايط و ميزان نقدينگي در   9  دلفي) روش(فاز اول 
  آالت و تجهيزات بندري مدرنيزه كردن ماشين  10
  )A9هاي حمايتي دولت در حوزه بندري (سياست  11

  نظر كارشناسان
  دلفي) روش(فاز دوم 

فراهم سازي مقدمات و تسهيالت چشمگير و متنوع به   12
  )A10منظور واگذاري امور بندري  (

13  
هاي واگذاري (واگذاري به صورت ايجاد تنوع در روش

مي سهام، فروش مستقيم، فروش اقساطي، عرضه عمو
  )A11واگذاري به مديران و كاركنان و...) (

      

، به غير از دو 3 چنانچه ذكر شد، از عوامل موجود در جدول
مدرنيزه «و » هاي دولت به بخش خصوصيفروش دارايي«عامل 

كه طي دو مرحله از » آالت و تجهيزات بندريكردن ماشين
ارد مدل ديماتل فازي روش دلفي حذف شدند، ساير عوامل و

  شدند.

  فازي DEMATELسازي مدل نتايج حاصل از پياده 5-2

نامه ديماتل طراحي ديماتل، ابتدا پرسش مدلبراي استفاده از 
 11گرديد. از آنجا كه عوامل نهايي شده با استناد به روش دلفي، 

 11در  11نامه ديماتل در قالب يك ماتريس مورد است، پرسش
- ز جامعه خبرگان خواسته شد، در هر يك از خانهترسيم شده و ا

هاي ماتريس ترسيم شده، معادل عددي تأثير هر عامل (در سطر) 
بر عامل متناظر آن (در ستون) را در جدول طراحي شده با ذكر 

ديماتل فازي  مدلترين امتياز بيان كنند. پس از طي مراحل مناسب
كه از  Rو  D مطابق با آنچه گذشت؛ نتايج حاصل از محاسبات

 4 آيد در جدولدست مي) بهMماتريس روابط كلي (ماتريس 
  .استده آم

  ترسيم نمودار علت و معلولي 5-3

معلولي، روابط علي ميان عوامل به  -با استفاده از نمودار علت
شود. نمودار علي و معلولي عوامل مؤثر بر سادگي نشان داده مي

است. اين نمودار با  ترسيم شده 1 سازي بنادر در شكلخصوصي
هاي ماتريس روابط كلي استفاده از مجموع مقادير سطرها و ستون

M  وD+R  وD-R شود.رسم مي 4 حاصل از جدول  
گانه را نمودار علت و معلولي، جايگاه هر يك از عوامل يازده

هاي ترين قسمتسازد. عواملي كه در پايين دستمشخص مي
 ت به ساير عوامل تأثيرپذيرترنمودار قرار دارند، به شدت نسب

هاي ترين قسمتند. در حالت مشابه، عواملي كه در باال دستهست
 شوند، به شدت نسبت به ساير عوامل تأثيرگذارترنمودار واقع مي

هاي موجود در نيمه مثبت نمودار متعلق به عوامل ند. عاملهست
ربخشي بر علّي بوده و از اين رو، داراي تأثير بااليي در ميزان اث

- هاي موجود در نيمه منفي نمودار هستند. چنانچه مشاهده ميعامل
در قسمت علّي )» A8( بازارشرايط و ميزان نقدينگي در «شود؛ 

نمودار قرار داشته و مكان هندسي آن در مقايسه با ساير عوامل، 
نشان از باالترين ميزان شدت اثرگذاري و كمترين ميزان اثرپذيري 

ها دارد. به عبارتي، به نحوي اين عامل بر ساير عاملنسبت به ساير 
سازي اثرگذار بوده و از اين رو، اولويتي عوامل در جريان خصوصي

بسترسازي «ست. همچنين، عامل ا نسبت به ساير عوامل دارا
سازي و اطالع رساني در كشور سازي شامل فرهنگخصوصي

)A7«(افقي  ورترين نقطه، به دليل فاصله طولي بيشتر از مبدأ، در د
نسبت به مبدأ مختصات واقع شده است و اين نشان از اهميت 

سازي بنادر دارد. از منظر بسيار باالي اين فاكتور در امر خصوصي
ديگر؛ عوامل در نيمه سمت راست نمودار، از لحاظ نقشي كه در 

سازي بنادر دارند، نسبت به معيارهاي موجود در نيمه خصوصي
يت باالتري برخوردار هستند. بطور كلي، اين سمت چپ از اهم

دهنده اهميت همه عواملي است كه در فرآيند مطالعه، مطالعه نشان
و با گذشتن از فيلترهاي مختلف، نهايي شده و به شده شناسايي 

اند. مرحله تجزيه و تحليل با استفاده از مدل ديماتل فازي رسيده
يشترين تجمع در نيمه همچنين، از عوامل شناسايي شده نهايي، ب

ار است و اين امر نيز، نشان از اهميت نقش اين دسمت راست نمو
  سازي بنادر در كشور است.عوامل در امر خصوصي
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2,217  3,037  3,325  4,031  3,810  3,289  1,299  3,270  2,682  3,455  2,244  D 
3,389  3,223  3,487  2,864  4,454  3,187  3,223  2,299  4,430  2,325  2,864  R  
5,607  6,261  7,813  6,896  8,265  6,477  4,523  5,570  7,113  5,781  5,108  D+R  
1,171-  0,186-  0,838  1,167  0,643-  0,101  1,924-  0,971  1,747-  1,129  0,620-  D-R  

  
هاي مؤثر و ارائه ريزيبنابراين الزم است مسئوالن امر با برنامه

ي امور بنادر با استفاده از راهكارهاي مفيد در راستاي واگذار
هاي داخلي و سازي در كشور جهت جذب سرمايهفرهنگ

هاي ها و حمايتخارجي تالش كنند. ناگفته نماند كه سياست
هاي دولتي نيز از بخش خصوصي و همچنين ايجاد تنوع در روش

  سازي مؤثر خواهد بود. واگذاري در افزايش روند خصوصي

  
هاي )، افزايش زمينه رقابت بين شركتA1آزادسازي (زدايي و : مقررات1شكل 

)، A3ها جهت واگذاري امور (بندي بخشها و فعاليت)، اولويتA2مختلف (
گذاري و مشاركت )، سرمايهA4رعايت اصل شفاف سازي در امر واگذاري (

)، واگذاري تمام يا بخشي از مالكيت يا سهام به بخش A5بخش خصوصي (
-سازي و اطالعسازي شامل فرهنگي خصوصي)، بسترسازA6خصوصي (

هاي )، سياستA8( بازار)، شرايط و ميزان نقدينگي در A7رساني در كشور (
)، فراهم سازي مقدمات و تسهيالت A9( حمايتي دولت در حوزه بندري

-)، ايجاد تنوع در روشA10چشمگير و متنوع به منظور واگذاري امور بندري (
  ).A11هاي واگذاري (

  گيريث و نتيجهبح. 6

هاي مختلف است؛ لذا، به ساماندهي بندر محل تالقي مديريت
سازي، وري نياز دارد. خصوصينظام مديريتي براي افزايش بهره

اي باشد كه جهت زماني موفق است كه در قالب بخشي از برنامه
شود و در شرايطي بيشترين افزايش كارآيي، طراحي و اجرا مي

تر اصالح اقتصادي و شي از يك برنامه وسيعتأثير را دارد كه بخ

توسعه بخش خصوصي باشد. بنا به آنچه گذشت؛ در اين مطالعه، 
سازي با استفاده از پس از شناسايي عوامل مؤثر بر خصوصي

دلفي، به بررسي روابط بين اين عوامل و ميزان تأثير آن در  روش
ه شد كه گيري از مدل ديماتل فازي پرداختسازي با بهرهخصوصي

  دهد؛بطور كلي نتايج نشان مي
 D+R= 6.896) با A8معيار شرايط و ميزان نقدينگي در بازار (

فاكتوري است كه مشكل  2؛ مطابق با فرض D-R= 1.167و 
گذاري بخش خصوصي در امور يهاي در زمينه افزايش سرماهسته

امل كند. بنابراين، بايد در اولويت قرار گيرد و عوبندري را حل مي
A2 ،A4 ،A6  وA9 2نيز در نيمه مثبت نمودار در ذيل فرض 

هستند كه هر عامل با توجه به ترتيب قرارگرفتن در اولويت 
تر از خود در جريان باالتر، اثرگذاري بيشتري بر عوامل پايين

  .1سازي بنادر داردخصوصي
) با  A5گذاري و مشاركت بخش خصوصي (معيار سرمايه

D+R= 4.523 ترين مقدار نفيو با مD-R= -1.924  داراي
كمترين شدت اثرگذاري و بيشترين شدت تأثيرپذيري در زمره 

سازي در ترين مشكل در حوزه خصوصيبوده و اصلي 1فرض 
بنادر است كه بايد حل شود. از اين رو، تالش متوليان بايد به 

هاي بخش خصوصي به سمت سمت جذب هرچه بيشتر سرمايه
، A1 ،A3 ،A7ي باشد. پس از آن، معيارهاي هاي بندرفعاليت

A10  وA11  و از مشكالت اصلي در حوزه  1نيز در زمره فرض
-سازي در بنادر هستند كه دولت بايد به سمت برنامهخصوصي

ريزي به منظور بهبود وضعيت هر يك از اين عوامل با هدف 
گذاري در حوزه تشويق بيشتر بخش خصوصي جهت سرمايه

 ود.بندري پيش بر

——— 
مراجعه  1نوشت شكليا پي 3 توانيد به جدولبه منظور مشاهده عامل مربوط به هر كد، مي 1

  يد.نماي
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سازي و اطالع سازي شامل فرهنگبسترسازي خصوصي«عامل 
داراي   D+R= 8.265با بيشترين مقدار  )» A7رساني در كشور (

- سازي بنادر بوده و نقش برجستهبيشترين نقش در امر خصوصي
تري در سيستم، در جريان تأثيرگذاري و تأثيرپذيري نسبت به 

 ساير عوامل دارد.
Average(محاسبات ارزش آستانه  = A ≥ ) نشان 0.2801

گذارد، اي اثر نميدرحاليكه خود بر هيچ مؤلفه A1دهد؛ فاكتور مي
بر  A2پذيرد. عامل تأثير مي A9و  A4 ،A7 ،A8هاي از مؤلفه

- اثر مي A8اثرگذاشته و تنها از عامل  A8و  A6 ،A7هاي مؤلفه
، A4اثر گذاشته و از عوامل  A9و  A5 ،A8 بر عوامل A3پذيرد. 

A5 ،A6 ،A7 ،A8 ،A9  وA10 پذيرد. فاكتور اثر ميA4  بر
گذارد و از اثر مي A9و  A1 ، A3، A5 ، A6 ،A7 ،A8فاكتورهاي 

 A5پذيرد. عامل اثر مي A10و  A5 ، A6 ،A7 ،A8 ،A9عوامل 
، A3از عوامل  A9و  A3 ،A4 ،A7 ،A8 ضمن اثرگذاري بر عوامل

A4 ،A6 ،A7 ،A8 ،A9  وA10 ذيرد. عامل پاثر ميA6 بر عوامل 
A3 ،A4، A5 ،A7 ،A8 ،A9 ر گذاشته و از عوامل يتأثA2 ،A4 ،
A7 ،A8 ،A9  وA10 پذيرد. فاكتور اثر ميA7  بر همه عوامل به

اثر داشته و از همه عوامل به غير از  A11و  A2 غير از دو عامل
بر همه عوامل  A8پذيرد. عامل اثر مي A11و  A1 ،A3سه عامل 

اثر داشته و از همه عوامل به غير از عامل  A11از عامل  به غير
A1 پذيرد. عامل اثر ميA9  به غير از عواملA2 ، A10 وA11  بر

 A1 ،A2ساير عوامل اثر گذاشته و از همه عوامل به غير از عوامل 
فاكتورهاي ضمن اثرگذاري بر  A10پذيرد. فاكتور اثر مي A11و 

A3 ،A4 ،A5 ،A6 ،A7 ،A8 ،A9 ز فاكتورهاي اA7  وA8  اثر
اثر گذاشته و از  A8تنها بر عامل  A11پذيرد. در نهايت عامل مي

پذيرد. در اين بين، معيارهايي كه بر هيچ عاملي نيز اثر نمي
گونه اثري نداشته يا بر تعداد كمي از ساير معيارهاي ديگر هيچ

) در 1390معيارها اثر دارند، معياري مستقل (جمالي و هاشمي،
شوند. الزم به ذكر سازي بنادر محسوب ميجريان خصوصي

است؛ به علت تعدد روابط موجود بين عوامل، تنها تعدادي از 
هاي با فلش 1 روابط بين عوامل (حاصل از اين گام)، در شكل

هاي يكطرفه، نشان دار به تصوير كشيده شده است كه فلشجهت
رابطه متقابل بين دو هاي دوطرفه، بيانگر از روابط يكطرفه و فلش

 عامل است.
هاي از اين رو، مسئوالن امر در حوزه بندري بايد با ارائه ايده

هاي ها و مشاركتنوين به دنبال جذب هر چه بيشتر سرمايه
عمومي و مردمي داخلي و خارجي در صنعت بندري بوده و با 

ها، شرايط هاي بازار سرمايه، ميزان نقدينگياستناد به واقعيت
ريم و تورم و... به منظور كاهش مقررات دست و پاگير، تح

- هاي حمايتي و نيز افزايش فرهنگافزايش تسهيالت و سياست
  رساني اقدام به واگذاري امور بندري نمايند.سازي و اطالع
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  پيوست

  CFCSمراحل الگوريتم 

  سازي: نرمال1مرحله 

= −min ∆                                   )1(  

= −min ∆                              )2(  

= −min ∆                                   )3(  

ℎ ; 			∆ = −                       )4(  

  )ls) و چپ (rsده راست (حاسبه مقادير نرمال ش: م2مرحله 

= 1+ −                            )5(  

= 1+ −                           )6(  
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  قطعي محاسبه مجموع مقادير نرمال شده :3مرحله 

)7 (  

= 1 − + × 1− +  

  1محاسبه مقادير قطعي :4مرحله 

= 1+ −                            )8(  

  مقادير قطعي تركيب :5مرحله 

= + +⋯+                                  )9(  

 

——— 
1 crisp values 
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