
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 (MIC5102)هفدهمین همایش صنایع دریایی 

ـ جزیره کیش 1934دی ماه  4الی  1  

1 
 

 

  .MCDMفت کش با رویکرد ناولویت بندی چالش های تحویل به موقع پروژه های ساخت شناسایی و 

 شرکت صدرا :مورد مطالعه

 9، قنبر عباسپور اسفدن2*، غالمرضا هاشم زاده خوراسگانی1مه لقا مرادی

 moradi.mah22@gmail.com ;کارشناس ارشد مدیریت صنعتی1

 gh_hashemzadeh@azad.ac.ir ;دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب یاراستاد2

     gh_abbaspour@azad.ac.ir ;استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب3

 چکیده
نیاز به سفارش کشتی های جدید دارند, لذا در سالهای گذشته خود از آنجائی که شرکت های بزرگ کشتیرانی در سراسر جهان جهت نوسازی ناوگان 

صدرا واگذار گردید, ولی به دلیل یکسری مشکالت که به آن اشاره شرکت چند مورد سفارش ساخت کشتی نفت کش به شرکت های داخلی از جمله 

شناسایی چالش های تحویل به در این مقاله نسبت به نشدند و یا بعضا قرارداد مربوطه نیمه کاره لغو گردید. پروژه ها موفق به تحویل به موقع  می گردد

و با استفاده از تکنیک  MCDMاز روش تصمیم گیری چند شاخصی با رویکرد  ،دهی و اولویت بندی آنها ساخت نفت کش و وزن موقع پروژه های

DEMATEL  فازی وANP در این راستا شش معیار اصلی و سی زیر معیار معرفی  بهره مندی از نظر خبرگان اقدام گردیده است.همچنین و  فازی

استراتژی  ،با استفاده از تجربیات سایر کشورهای رقیب با نگرش کارشناسانه و تخصصی و فرایندهای مرتبط با موضوع جهت اصالح، سپس شده است

می  ی و ایجاد اشتغال در کشورهای کاهش بیکار راه توسعه صنعت عظیم کشتی سازی که بدون شک یکی از راه نموده تا بتواناسب را بررسی های من

به ها ساخت کشتی بتوان در بازارهای بین المللی این صنعت حاضر شد و با سایر رقبا در کسب سهم بیشتری از بازار  و اشد را روز به روز هموارتر نمودهب

  .رقابت پرداخت

کلمات کلیدی
 .فازی ANP، فازی  DEMATE تصمیم گیری چند شاخصی,, ها بازار ساخت کشتی, کشتی های نفت کش چالش های تحویل به موقع پروژه ها,

 

 مقدمه -1
اند با من سخن مگوى چرا که آنان غرق  به وحى ما کشتى را بساز و درباره کسانى که ستم کرده و زیر نظر ما و 0فرماید:می در قرآن خداوند متعال 

 ] 0[ .اند شدنى

ایشان کشتی را زیر نظر، و مراقبت کامل و طبق تعلیمی که به و   صورت گرفته است کشتی سازی حضرت نوح با هدایت الهی معنای آیه این است که

بتوانند پروژه را طبق برنامه زمان در ساخت پروژه های کشتی سازی یکی از مهمترین مسائل مورد توجه مدیران این است که . شده ساخته است داده

در این تحقیق ضمن بررسی مهم ترین ویژگی های صنعت کشتی سازی، چالش ]5[ .ا بودجه تخصیصی به پایان برسانندبندی از پیش تعیین شده و ب

در نظر گرفتن عوامل موثر در ساخت پروژه های کشتی و  برنامه ریزی مناسبلذا با جود در ساخت پروژه های کشتی سازی بررسی می گردد. های مو

وجود زیرساخت های الزم ، تامین فاینانس و حمایت از طرف دولت و صندوق توسعه ملی، تغییر مدیران و سهامداران شرکتبازار رقابتی، سازی نظیر 

میتوان ، تامین به موقع کاال و ترخیص آن از گمرک، آماده بودن پکیج طراحی در زمان مقررو ظرفیت ساخت کارخانجات،  کارخانه های کشتی سازی

به آشنا ، مرتبط در این رشتهکه دارای تحصیالت است در صنعت کشتی سازی نیاز به افرادی  .نمودزمینه توسعه و رشد این صنعت را در کشور فراهم 

مسائل اجرایی در ساخت، مسلط به قوانین مورد استفاده در طراحی و ساخت کشتی ها، آشنا به قراردادهای ساخت شناورها و بیمه های کشتی و 

لذا در این پژوهش نیز سعی گردیده جامعه  های سازنده این تجهیزات می باشد.همچنین شناخت کامل تجهیزات مورد استفاده در کشتی ها و شرکت 

 سال سابقه کار می باشند. 02این صنعت را داشته و از مدیران ارشد با حداقل برگان از افرادی انتخاب گردد که سالها سابقه کار در خ

 

                                                           
 (   Authorنویسنده مسئول ) *
1
 " بِأَعْیُنِنَا وَوَحْیِنَا وَالَ تُخَاطِبْنِی فِی الَّذِینَ ظَلَمُواْ إِنَّهُم مُّغْرَقُونَوَاصْنَعِ الْفُلْکَ  " 
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 بیان مسئله: -2

به آن توجه دارند، مسئله به گردش در آوردن چرخهای رشد و توسعه می باشد. بدین ترتیب شناسایی  مهمترین مسئله ای که کشورهای در حال توسعه

سازی نیز در نظر گرفتن  ویل به موقع پروِژه ها به عنوان زیر بنای توسعه نقش اساسی و کارآمد دارد. در صنعت کشتیحو اولویت بندی چالش های ت

کاهش وابستگی به  ،ٰ  دن امتیازات ارزنده ای مانند صرفه جویی اقتصادیی کشتی سازی باعث بدست آوره هامولفه های موثر در تحویل به موقع پروژ

حال این موضوع مطرح می گردد، ] 3[ می باشد. کشتی های خارجی، توسعه اقتصادی و اشتغالزایی، کاهش پرداختهای ارزی، مسائل دفاعی و امنیتی

ینه نسبت به مشتریان تامین صنعت کشتی سازی داخلی نتوانسته است تعهدات خود را با کمترین زمان و هزچه عواملی با چه وزنی باعث گردیده که 

 نماید؟

 

 ضرورت و اهمیت تحقیق: -9

این است که باعث ایجاد ارزش افزوده در صنایع دریایی، به دلیل ایجاد تحرک در زنجیره ای گسترده  صنعت کشتی سازییکی از مهمترین ویژگیهای  

عالوه بر کسب درآمدهای ارزی و ایجاد ارزش افزوده، می تواند نقش موثری در فرآیند  لذا این نوع فعالیت ها در کشورمی شود.  صنایع مرتبطاز 

  [4]ایجاد فرصت های شغلی جدید، جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی را ایفا نماید. ،کارآفرینی

کارخانه های کشتی سازی می بایست آنقدر انعطاف پذیر باشند که بتوانند  سازی، بازار بسیار رقابتی آن است.از فاکتورهای مهم در صنعت کشتی  یکی

زها بر آینده را پیش بینی نموده و خود را برای برآورده کردن نیاز بازار توسعه دهند. بنابر این در نظر گرفتن این موضوع که حتی اگر کشتی سا

 [2] منابع مالی غلبه کنند، برای هماهنگی با بازار رقابتی این صنعت به برنامه ریزی بلند مدت نیاز دارند.محدودیت فضا، نیروی کار و 

 

 :روش تجزیه و تحلیل داده ها -4

با استفاده از مصاحبه  پیشنهاداته ئتجزیه وتحلیل و اراو  در زمینه موضوع همطالعو  استخراج عوامل و شاخص ها از طریق نظرات خبرگان در این تحقیق

وزن دهی عوامل براساس  دسته بندی و، پاالیش عوامل به منظور دستیابی به عوامل نهایی، حضوری با خبرگان و پرسشنامه لیکرت انجام گردیده است

در این تحقیق از دو پرسشنامه  .می باشد( فازی DEMATELفازی و  ANPروش فرایند تحلیل شبکه ای ) تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره

فازی جهت بدست آوردن روابط داخلی بین معیارها و همچنین اوزان زیر معیارها نسبت  ANPبصورت مقایسه زوجی استفاده گردیده است، یکی برای 

میتوان اوزان نهایی زیر  در نهایت یارها می باشد.فازی جهت بدست آوردن روابط داخلی زیر مع DEMATELبه معیارها و پرسشنامه دیگر برای 

 معیارها نسبت به هدف را تعیین نمود.

 :نمودار شبکه ای تحقیق  -4-0 

تقسیم نمودار به دو سطح  ،با در نظر گرفتن هدفبر اساس این مدل  فازی از نمودار زیر استفاده می شود. ANPفازی و  DEMATELبرای ترکیب 

زیر معیار می باشد که با  31م شامل فازی انجام می شود. و سطح دو ANPبا  و می باشدمعیار اصلی  6 شاملاول گردیده است که سطح 

DEMATEL .فازی انجام می گردد  

 

 

 نمودار سلسله مراتبی تحقیق -1شکل
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 [6] معرفی معیارها و زیر معیارها -4-5

 
 زیر معیارهامعیارها و معرفی  – 1جدول شماره 

 نام معیارها
عالمت 

 اختصاری
 زیر معیارها نام

 سیاستهای اجرایی

A0 مشکل تامین فاینانس 

A5 کمبود حمایت به موقع و مورد نیاز از پروژه های کشتی سازی 

A3 تغییر مداوم مدیران اجرایی صنایع کشتی سازی 

A4 مشکل ثبات اقتصادی در کشور 

A2 سازی برای کشور اشراف و آگاهی نداشتن به امتیازات و منافع صنعت کشتی 

 زیرساخت

B0 آماده نبودن زیر ساختهای کارخانجات کشتی سازی متناسب با پروژه 

B5 اشراف نداشتن برنامه ریزان به پروسه ساخت کشتی 

B3 کمبود تجهیزات و امکانات کارخانه در گلوگاه های ایستگاههای کاری 

 مدیریت

C0  کشتی و بازارهای هدفهدفمند نبودن استراتژی برای ساخت انواع 

C5 نحوه پرداخت پول از طرف کارفرما 

C3 )تک ساخت بودن سفارشات )سری سازی 

C4 در نظر نگرفتن ظرفیت ها و توانمندی ها برای قبول سفارش 

C2 از دست دادن و هدر رفتن تجربه کسب شده با تغییر و جابجایی مدیران میانی و عملیاتی 

C6  تولید، برای پروژه هاناهماهنگی در 

C7 جذب و پایداری نیروهای توانمند 

 مهندسی

D0 نداشتن برنامه مناسب برای افزایش توانمندی انجام طراحی در داخل کشور 

D5 آماده نبودن پکیج طراحی در زمان مقرر برای شروع پروسه خرید 

D3 کمبود  دانش کافی در ساخت کشتی 

D4  شده لیست مواد تامین ب برای سفارش گذاری، تهیهدر موقع مناسنداشتن اطالعات کافی 

D2 کیفیت پایین نقشه های اجرایی و دوباره کاریهای هزینه زا 

 خرید

E0 مشکل امکان تامین تجهیزات در داخل کشور 

E5 آشنا نبودن سازندگان تجهیزات مورد نیاز داخلی با قوانین و موسسات رده بندی دریایی 

E3 تاخیر در ترخیص کاال از گمرک 

E4 خرید از واسطه ها و افزایش هزینه ها درنتیجه کسری بودجه پروژه 

E2 شناسایی و ارزیابی نامناسب تامین کنندگان 

E6 فاصله زیاد کارخانجات کشتی سازی  از پایتخت برای خرید های جزئی 

E7  کنندگانضعف در برنامه ریزی خرید و تحویل از تامین 

 اجرا

F0 کمبود  پیمانکار با صالحیت علمی، مالی و تجربه ای در پروسه ساخت کشتی 

F5 دوباره کاری ناشی از تجربه کم نیروها یا پیمانکاران 

F3 کمبود تجربه کافی در ساخت کشتی 

 

 مدل تحقیق -4-3
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 نمودار مدل تحقیق -2 شکل

 

 فازی  ANP یافته های تحقیق -4-4

 .توسعه داده شد 0777چند معیاره می باشد.که توسط پروفسور ساعتی در سال  ۀاین تکنیک یک روش ریاضی برای حل مسائل تصمیم گیری پیچید

رای بدست این تحقیق ب در(. 0377این روش می تواند هم معیارهای کیفی و هم معیارهای کمی را در ارزیابی گزینه های تصمیم لحاظ کند )ساعتی، 

ارتباطات پیچیده میان عناصر تصمیم را از طریق  , ANPای روش فرایند تحلیل شبکهاستفاده شده است.  5فازی ANPآوردن اوزان معیارها از 

رات کالمی و اعداد فازی طبق توجه به رویکرد فازی در این پژوهش، از عبا اب [7] گیرد.  ای درنظر می مراتبی با ساختار شبکه  جایگزینی ساختار سلسله

  [8] . استفاده گردید 5شماره  جدول
 

 جدول عبارات کالمی و اعداد فازی –2جدول شماره 

 کد کالمی عبارات فاری عدد

 0 برابر ترجیح (0،0،0)

 5 متوسط تا کم ترجیح (0،0,2،0,2)

 3 متوسط ترجیح (0،5،5)

 4 زیاد تا متوسط ترجیح (3،3,2،4)

 2 زیاد ترجیح (3،4،4,2)

 6 زیاد خیلی تا زیاد ترجیح (3،4,2،2)

 7 زیاد خیلی ترجیح (2،2,2،6)

 8 زیاد کامال تا زیاد خیلی ترجیح (2،6،7)

 7 زیاد کامال ترجیح (2،7،7)

 
 بدست آمده است. 3فازی اوزان نهایی معیارها نسبت به هدف مطابق جدول  ANPیافته های تحقیق  رد

                                                           
2
 Fuzzy Analytical Network Process 
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 اوزان نهایی معیارها نسبت به هدف –9جدول شماره 

 وزن قطعی وزن فازی نهایی معیارها

 1,544 (1,072،1,544،1,576) سیاستهای اجرایی

 1,04 (1,012،1,040،1,070) زیر ساخت

 1,346 (1,566،1,342،1,458) مدیریت

 1,008 (1,175،1,007،1,046) مهندسی

 1,0 (1,178،1,177،1,052) خرید

 1,126 (1,142،1,124،1,173) اجرا

 

بیشترین اهمیت را در میان  1,346این نمودار نشان میدهد که معیار مدیریت با عدد  مطابق زیر می باشد: نمودار اوزان نهایی معیار ها  نسبت به هدف

 دیگر معیارها دارا می باشد.

 

 
 نمودار اوزان نهایی معیار ها  نسبت به هدف  - 9شکل 

 

 فازی  DEMATELیافته های تحقیق  -4-2

گیرد بنابراین برای انجام محاسبات تکنیک  در واقع رویکرد فازی برای مقابله با عدم قطعیت و ابهام موجود در عبارات کالمی مورد استفاده قرار می

DEMATEL 3 با استفاده از این روش، به شناسایی و  .ها استفاده کرد نخست باید از یک طیف زبانی مناسب برای گردآوری داده ،به صورت فازی

تعداد عبارت کالمی  2 برای مقایسه معیارها با یکدیگر ازبر این اساس،  [7]بررسی رابطه متقابل بین معیارها و روابط داخلی درون شبکه می پردازیم.

 [01]   (5100همکاران و چانگ)ت. داده شده اس 4شماره استفاده شده است که نام این عبارات و مقادیر فازی معادلشان در جدول 

 

جدول عبارات کالمی – 4جدول شماره   

 عبارت کالمی مقدار فازی

(1,521 ,1,111 ,1,111)  بدون تأثیر 

(1,211 ,1,521 ,1,111)  تأثیر خیلی کم 

(1,721 ,1,211 ,1,521)  تأثیر  کم 

(0,111 ,1,721 ,1,211)  تأثیر زیاد 

(0,111 ,0,111 ,1,721) خیلی زیاد تأثیر    

 

باشاند و  اعاداد فاازی مثلثای مای                     ̃ هاا،   در این ماتریس .ه زوجی هر خبره را تشکیل می دهیمجدول  مقایس ،برای بررسی معیارها

هاا میاانگین حساابی     برای در نظر گرفتن نظر هماه خبرگاان از آن   شوند. در نظر گرفته می (1،1،1)به صورت عدد فازی       3 5 0      ̃ 

                                                           
3
 Fuzzy Decision Making Trial And Evaluation Laboratory 

1.544 

1.04 

1.346 

1.008 

1.0 

1.126 

 سیاست های اجرایی

 زیرساخت

 مدیریت

 مهندسی  

 خرید  

 اجرا
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ابطاه  گیریم، سپس آنرا نرمالیزه می کنیم، در مرحله بعد ماتریس روابط کل فازی را بدست می آوریم. مرحله بعد تعیین میزان اهمیت شاخص ها و ر می

 .شده استنشان داده  2که در جدول شماره  می باشدبا دیفازی کردن آن بین معیارها 
 

 ) اعدادقطعی( اهمیت وتأثیرگذاری معیارها –5جدول شماره 

  ̃   ̃  
      ̃   ̃  

 معیار    

0معیار  0.011 1.475  

5معیار  0.360 1.672  

3معیار  0.470 1.717  

4معیار  0.526 1.775  

2معیار  0.451 1.775  

6معیار  1.738 1.074-  

7معیار  1.741 1.070-  

8معیار  1.884 1.477-  

7معیار  0.384 1.331  

01معیار  1.244 1.135-  

00معیار  1.772 1.530-  

05معیار  1.733 1.515-  

03معیار  0.188 1.327  

04معیار  0.142 1.057-  

02معیار  0.027 1.033  

06معیار  0.048 1.076-  

07معیار  1.832 1.567-  

08معیار  0.441 1.222  

07معیار  1.715 1.388-  

51معیار  1.755 1.567-  

50معیار  1.853 1.371-  

55معیار  1.238 1.068-  

53معیار  1.707 1.573-  

54معیار  0.537 1.417-  

52معیار  1.874 1.463-  

56معیار  1.481 1.115-  

57معیار  1.758 1.218-  

58معیار  1.776 1.087-  

57معیار  1.775 1.364-  

31معیار  0.477 1.354  
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دهد. محور افقای نماودار، اهمیات معیارهاا و محاور عماودی تأثیرگاذاری یاا          میزان اهمیت، تأثیرگذاری و تأثیرپذیری بین معیارها را نشان می 4 شکل

 دهد تأثیرپذیری معیارها را نشان می

 

 

 نمودار روابط و اهمیت معیارها -4شکل 

 

 فازی DEMATELفازی و  ANPیافته های نهایی تحقیق ترکیب  -4-6

معیارها با زیر ( و وزن زیرمعیارها با توجه به معیارها و روابط داخلی، وزن نهایی 4با توجه به وزن معیارها نسبت به هدف و روابط داخلی) جدول شماره 

 وزن نهایی زیر معیارها را نشان می دهد. 6شماره آید. جدول توجه به هدف به دست می

 

 اوزان نهایی زیر معیارها نسبت به هدف -6جدول شماره 

 زیر معیار عدد فازی عدد قطعی رتبه

0 1,02672 (1,147،1,05،1,338) A2 

5 1,02 (1,143،1,018،1,340) A5 

3 1,0472 (1,143،1,018،1,337) A3 

4 1,0402 (1,136،1,015،1,356) A4 

2 1,0522 (1,130،1,183،1,312) D3 

6 1,01772 (1,152،1,166،1,574) F3 

7 1,0172 (1,158،1,172،1,525) A1 

8 1,17372 (1,15،1,128،1,537) C5 

7 1,170 (1,108،1,120،1,544) C1 

01 1,1672 (1,100،1,132،1,077) C7 

00 1,12752 (1,116،1,152،1,073) C6 

05 1,1262 (1,112،1,154،1,073) D1 

03 1,12152 (1,112،1,15،1,026) C4 

04 1,14772 (1,112،1,106،1,024) E4 

02 1,14252 (1,113،1,102،1,048) B2 
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06 1,1442 (1,114،1,104،1,046) B1 

07 1,14352 (1,116،1,102،1,037) C3 

08 1,14072 (1,113،1,10،1,044) F1 

07 1,13772 (1,115،1,10،1,037) F2 

51 1,1382 (1,114،1,100،1,058) C2 

50 1,13752 (1,115،1,10،1,057) D5 

55 1,13252 (1,110،1,116،1,058) D2 

53 1,13352 (1,115،1,112،1,050) E6 

54 1,130 (1,110،1,113،1,007) E3 

52 1,1312 (1,110،1,113،1,002) E1 

56 1,13152 (1،1,113،1,002) B3 

57 1,15772 (1,110،1,115،1,004) E5 

58 1,157 (1,110،1,115،1,000) E2 

57 1,157 (1،1,110،1,004) E7 

31 1,15752 (1،1,110،1,017) D4 

 

 :نتایج و بحث -5

چالش های تحویل به موقع پروژه های ساخت نفت کش، شناسایی و وزن دهی شده اند  ،در این پژوهش طی یک مطالعه موردی در صنعت کشتی سازی

فازی نتیجه  ANPآنچه که از یافته های تحقیق  .و میزان ممانعت معیار ها و زیر معیار ها هریک نسبت به هدف اصلی پژوهش محاسبه شده است

میزان اهمیت، فازی،  DEMATELبیشترین اهمیت را در میان دیگر معیارها دارا می باشد. و با استفاده از ست که معیار مدیریت ا گیری شد این

فازی بدست آمد  DEMATELفازی و  ANPتعیین گردید. آنچه که از یافته های تحقیق ترکیب  4تأثیرگذاری و تأثیرپذیری بین معیارها مطابق نمودار 

)کمبود  A5وزنها به ترتیب رتبه بندی شده اند. بر این اساس، زیر معیار های  6هدف می باشد که در جدول شماره  به معیارها نسبت اوزان نهایی زیر

اشراف و آگاهی نداشتن به امتیازات و منافع صنعت کشتی سازی برای  ) A2 حمایت به موقع و مورد نیاز از پروژه های کشتی سازی( دارای رتبه یک،

تغییر مداوم مدیران اجرایی صنایع کشتی سازی( دارای رتبه سوم می باشد. امید است با در نظر گرفتن اهم چالشهای بدست آمده ) A3  کشور( رتبه دوم و

 باشیم. در کشوردر این صنعت و اصالح آن بتوان از این طریق گامی جهت بهبود فردای آینده این صنعت 

 

 :و جمع بندی نتیجه گیری -6

ارائه شده در این پژوهش را میتوان در سایر بخش های صنعت دریایی نظیر پایانه بنادر و تجهیزات اسکله ای، سکوهای نفتی، ساخت پروژه چارچوب 

دولتی یافته های این تحقیق میتواند در هر شرکت  .های نفت و گاز پارس جنوبی نیز به کار گرفت. البته معیارها وگزینه ها نیاز به بازنگری خواهد داشت

با  .یا خصوصی که در زمینه صنعت ساخت کشتی فعالیت دارند  بکار گرفته شود، البته میزان اهمیت معیارها و زیرمعیارها درهرشرکتی متفاوت است

ا انجام داده و ارائه شده در این پژوهش را در سایر کشوره میتوان رویکرد ...توجه به تفاوتهای کشورهای مختلف از لحاظ اقتصادی، سیاسی، مقررات و

 .نتایج را با هم مقایسه کرد
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