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 Background and Theoretical Foundations: Transportation is one of the necessities for the economic 
development of any country. Among various modes of transportation such as air, land and sea the sea 
transportation is the cheapest, and it is more important as the worlds continue to grow. In Iran, due to 
political issues and sanctions, and since imposing limitation on marine transport cannot be implemented in 
international law, sea transport has become more important than land and air. 

Methodology: In this study, value-added factors in the development of the maritime transport industry 
are identified. To identify the role that different factors play in the final value created, the criteria of 
service, cost quality, and time, using the Johansson model are used, as well as the multi-criteria utility 
method (MAUT) to evaluate and compare the value of different processes. 

Findings: The application of the multi-criteria utility method is illustrated with an example from each 
industry sector, namely liners, bulk carriers, tankers and specialized loads. 

Conclusion: The results showed that the most important factor by transport companies is the emphasis 
on quality. There is also a different importance on services and costs in different parts of the industry and 
the time criterion is considered as the least valuable factor by all four parts of the companies surveyed. 
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گیري چند شاخه بندي عوامل مؤثر بر افزایش عملکرد در حمل و نقل دریایی با رویکرد تصمیمشناسایی و رتبه
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آیـد و کشور به حسـاب میهر دي الزم براي توسعه اقتصا مواردحمل و نقل از مبانی نظري پژوهش:  پیشینه و 
هاي مختلف حمل و نقل مثل حمل و نقل هوایی، زمینی و دریایی، حمل و نقل دریایی به جهت صـرفهدر بین شیوه

یکشـت خطـوط هیـعل و ایجاد محدودیت میتحر وضعو همچنین از این جهت که  کندها میکه در هزینههایی جویی
 .شودحمل و نقل جهان را شامل می ، عمدهدندار المللنیب حقوق در ییمبنا یران

از  ییایـصنعت حمل و نقـل در شرفتیدر پ نیارزش آفر يفاکتورها قیتحق نیمنظور در ا نیبه همسی: اشنروش
که عوامل متفـاوت در  ینقش ییشناسا يحاضر برا قی. در تحقگرددیم ییشناسا اتیدر عمل قیتحق يهاروش قیطر

از مـدل ژوهانسـون  اسـتفادهو زمـان بـا  نـهیهز تیفیخدمات، ک يارهایاز مع کنندیم جادیا ییشده نها جادیارزش ا
 ينـدهایارزش فرآ سـهیو مقا یابیـارز ي) بـراMAUT( ارهیـچنـد مع تیـاز روش مطلوب نیهمچنـ شود،یاستفاده م

 استفاده شده است. ییایمتفاوت بخش مختلف صنعت حمل و نقل در

یمنظم، کشـت یرانیخطوط کشت یعنینمونه از هر بخش صنعت  کیبا  ارهیمعچند  تیکاربرد روش مطلوب :هایافته
 داده شده است. شینما یتخصص يبارها يهایتانکر وکشت يهایفله بر، کشت يها

 نیاست. همچن تیفیبر ک دیحمل و نقل، تأک يهاشرکت يعامل از سو نینشان داد که مهمتر جینتا: گیرينتیجه
 نیترزمان به صورت کم ارزش اریمختلف صنعت وجود دارد و مع يهادر بخش نهیهزبر خدمات و  یمتفاوت تیاهم

 شده است. یشده، تلق یبررس يهاعامل توسط هر چهار بخش از شرکت
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 قدمهم
 عیتوز ها،فروش عمده ها،کننده دیتولصنعت حمل و نقل بعنوان رابط 

به  تأمینبخش مهمی از یک زنجیره ها فروش خرده وها کننده
حمل و نقل، انتخاب سیستم  مؤثر. بر خالف نقش دیآیمحساب 

با  از طریق قرارداد با طرف ثالث از طریق تطبیق حمل و نقل عموماً
. براي اینکه هر استراتژي ]1[ شودظرفیت مورد نیاز کاال فراهم می

اي موفق باشد، سیستم حمل و نقل باید به خوبی در کل رقابتی
د، زیرا جابجایی کاال به انتخاب نوع دهی شوسازمان تأمینزنجیره 

 .]2[ حمل مناسب و گره مناسب وابسته است

یمحمل و نقل یکی از عناصر مهم براي رونق اقتصادي کشور حساب 
ف حمل و نقل مثل حمل و نقل هوایی، مختل يهاروشو در بین  شود

هایی که در جوییزمینی و دریایی، حمل و نقل دریایی به جهت صرفه
کند، اهمیت بیشتري داشته و اساس حمل و نقل جهان ها میهزینه

 .]3[ شودرا شامل می

ت تمام شده کاالها را حمل و نقل از این جهت که نیمی از قیم
دهد، براي کشورهاي در حال توسعه مانند ایران اهمیت تشکیل می

صادر کننده  بیشتري دارد. زیرا کشورهاي در حال توسعه معموالً
اي هستند که صادرات آنها به کشورهاي کاالهاي حجیم و مواد اولیه

د همسایه خود نبوده و به کشورهایی که در آن طرف آبها قرار دارن
این کاالها را از راه دور خریداري  گردد و خریداران نیز عمدتاًصادر می

 .]4[ کنندمی

ع از طرف دیگر، واردات کشورهاي جهان سوم نیز که بیشتر از نو
به این صورت حمل می باشد، غالباًبها میکاالهاي مصرفی یا گران

دگان که کشورهاي در حال توسعه هستند، باید نشود که واردکن
فروشنده یا شخص  قیمت کاال و هزینه حمل آن را با وسیله نقلیه

ثالث تا بنادر خود بپردازند. بنابراین نتیجه را دارد که این کشورهاي 
ستند که باید هزینه جابجایی کاال را بدهند. به در حال توسعه ه

طریقه حمل است، ترین همین دلیل، حمل و نقل دریایی که ارزان
 .]5[ دکناي پیدا میبراي اینگونه کشورها اهمیت ویژه

به  المللینیسهم تجارت ب نیشتریبا اختصاص ب ییایحمل و نقل در
 یدر اقتصاد مل یخاص، نقش اساس يهایژگیخود به لحاظ و

دارد.  رانیکشور ما ا نیو همچن یو مرز آب ایصاحب در يکشورها
 با و کرده روزکه بنادر خود را به  یینشان داده است، کشورها جینتا
به بنادر هاب در منطقه و  لیاند، تبدحرکت کرده يتکنولوژ شرفتپی
به  زیبنادر نترین کیپرتراف نکهیدر سطح جهان شده، ضمن ا ای

 ییادری نقل ودر حمل  شرویپ ياقتصاد کشورها. ]6[ ندآییحساب م
 دیشا که يکرده بطور شرفتیبه سرعت پ و نیگاپور و چاز جمله سن

 شیبتوانند ب هاکشور لیقب نیامکان وجود دارد که ا نیبتوان گفت ا
متمرکز  ییادری نقل واز پنجاه درصد اقتصادشان را بر صنعت حمل 

 ياقتصاد یاز تجارت جهان يشتربی سهم داشتن و شدن یکنند. جهان
 .]5[ را به ارمغان خواهد داشت ایپو

 تیدر شمال و جنوب موقع یطوالن یآب يبا داشتن مرزها زین رانیا
 ایو موضوع توسعه در ییاینقل در دارد، حمل و يبه فرد منحصر
به آن  یمرز آب يدارا ياست که کشورها یمهم مسائلاز  یکیمحور 

 ياز نعمت مرزها يبا برخوردار رانای کشور. اندکرده ياریتوجه بس
قرار  یالمللنیرا اساس توسعه تجارت ب محور ایتوسعه در دیبا ییایدر

. یک شرکت مدیریت حمل و نقل دریایی، به صورت شرکتی ]6[ دهد
تواند کند که میشود که یک ناوگان دریایی را مدیریت میتعریف می

. از بین پنج حالت حمل و نقل ]7[ ر مالکیت آن باشد یا نباشدد
ترین مورد براي بیشتر صرفه(جاده، قطار، خط لوله، هوا و دریا) به

ژه آنهایی که ارزش متوسط تا پایین دارند از طریق محصوالت، به وی
از تجارت اروپا با  %90 از تجارت دنیا و تقریباً %80دریا است. بیش از 

از همه حمل  %60 کشورهاي غیراروپایی از طریق دریا است و تقریباً
المللی کشور آمریکا توسط حمل و نقل آبی انجام هاي بینو نقل

 .]8[ شودمی

چهار بخش حمل و نقل دریایی که در این مقاله مورد بررسی قرار 
تانکر هاي بر، کشتیفلههاي خطوط کشتیرانی منظم، کشتی دارند،

بارهاي تخصصی هستند. خطوط کشتیرانی منظم که به هاي وکشتی
هاي داراي برنامه منظم تردد هاي الینر معروف هستند شرکتشرکت

و برنامه سفر و هزینه حمل از قبل باشند می میان بنادر معین
هاي بیشتر کانتینر بر هستند اما در خطوط مشخص است. این شرکت

رو و کاالي عمومی نیز -روهاي منظم باربري ممکن است کشتی
داراي برنامه منظم بقیه هاي فعالیت داشته باشند. به غیر از کشتی

ر مشخص هاي کشتیرانی برنامه منظم حمل ندارند و بین بنادبخش
بیشتر در حالت اجاره یا اجاره ها کنند، از این کشتیرفت و آمد نمی
بارهاي فله  برفلههاي یکشتشود. در این گروه می دربست استفاده

 کنند.می خشک مانند سنگ آهن، زغال سنگ یا گندم حمل
می نفتی حملهاي بار نفت خام و فرآورده عموماً تانکرهاي یکشت

ی براي حمل یک گروه مشخص کاال تخصص يبارهاهاي یکشت کنند.
تخصصی حمل دام زنده هاي مانند گاز طبیعی مایع شده یا کشتی

 و به شکل منظم فعالیت ندارند.اند طراحی شده

هدف از این مقاله شناسایی و ارزیابی عواملی است که ارزش افزوده 
بر، فلههاي خطوط کشتیرانی منظم، کشتی -در چهار بخش

 فعالهاي شرکت در -بارهاي تخصصیهاي کشتی تانکر واي هکشتی
یی بوجود آورده و عملکرد کلی آنها را ایدر نقل و حمل تیریمد در

مقایسه کند. برخالف مطالعات قبلی، که از رویکرد اقتصادي متمرکز 
کرد، این بر عوامل هزینه متفاوتی در ارزیابی عوامل تمرکز می

است که هایی و نقش واقعی عامل پژوهش به دنبال تعیین اهمیت
 ها را بوجود آورده است.ماهیت شرکت

بندي داشته ها، رتبهاي از گزینهکه نیاز است بین مجموعه از آنجائی
که تصمیم گیرنده  مؤثرهاي باشیم لذا ارزیابی بسیار دقیقی از عامل

ها توجه کند مورد نیاز است. باید به صورت همزمان به این عامل
گیري نیستند و به دلیل اینکه بعضی از از این عوامل قابل اندازهبرخی 
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گیري ندارند از روش نظریه تسهیالت چند عوامل قابلیت اندازه
استفاده شده است. این روش به تصمیم گیرنده  )MAUT1مشخصه (

گیري کند تا عواملی که قابل اندازهدر تحلیل و ارزیابی کمک می
 .نیستند ارزیابی شوند

 تحقیقشینه پی
هایی انتخاب روش حمل همیشه با حمل کننده و مبتنی بر ویژگی

است که براي حمل و نقل ایمن و اقتصادي کاالها مهم تلقی می
شوند. بیشتر تحقیقات قبلی در این حیطه بر انتخاب معیار روش 

مبتنی  و اساساًاند کید داشتهأنظر حمل کننده تحمل و گره از نقطه
. فرق این پژوهش ]6[ ها و معیار ارزیابی کیفی هستندبر هزینه عامل

ها و خدماتی را با سایر تحقیقات در این است که ارزش واقعی فعالیت
ریایی رخ هاي مدیریت حمل و نقل دکند که در شرکتارزیابی می

نظر کاربران از نقطه نظر اپراتورها دهند. این پژوهش به جاي نقطهمی
 انجام شده است.

شود، در اي گفته میبه چه مقوله اصوالً "ارزش"اما در توضیح اینکه 
و لجستیک ارزش تنها زمانی که محصول  تأمینمدیریت زنجیره 

یا فرایندهایی  شود بلکه زمانی که فرایندیابد، ایجاد نمیبهبود می
شوند به براي تولید و تحویل محصول نهایی نیاز داریم، بهینه می

آید. بنابراین ارزش نه تنها در طول مراحل تولید یک دست می
 ]9[ محصول، بلکه با تحویل محصول به مشتري ایجاد شده است

ارزش را به صورت نتیجه چهار  ]1[ )2017ژوهانسون و همکاران (
به صورتی که در  -خدمات، کیفیت، هزینه و زمان چرخه- پارامتر
ها، ند. بر اساس اظهارات آنکننشان داده شده، تعریف می 1تصویر 

کند، تولید نظر از بخش یا صنعتی که در آن کار میهر شرکتی، صرف
باشد با خدمات، باید بر بهبود کیفیت و خدمات محصول تمرکز کند، 
و همزمان زمان چرخه و هزینه براي مشتري را کاهش دهد. استفاده 

ریت زنجیره ها در بخش تولید با مراجعه مشخص به مدیاز معیار آن
هاي آنها عبارتند از ، به خوبی مستندسازي شده است. مثالتأمین

استفاده از معیارهایی براي تعیین برد ترتیب و معیار مناسب سازي 
 رانی.از جمله کشتی تأمینهاي بازار زنجیره

از چهار معیار کلیدي ژوهانسن و همکاران در این پژوهش براي 
استفاده شده که  هاي کشتیرانیرکتشناسایی عوامل ارزش افزوده ش

هاي ها تمرکز دارد بلکه بر عاملنه تنها بر عوامل داخلی شرکت
ها و کننده تأمینفرایندهایی که بستگی به عملکرد  خارجی و بر

 .پردازدمشتریان دارند نیز می

 

 

                                                      
1 Multi Attribute Utility Theory 
 
 

 روش تحقیق

 . انتخاب نمونه و نرخ پاسخ1

نه استفاده شده در این کاربري است. نمو-این تحقیق از نوع توصیفی
هاي حمل و نقل دریایی است که در حوزه پژوهش، متشکل از شرکت

 خاورمیانه فعالت دارند یعنی:

دفاتري در ایران عراق امارات یا دیگر کشورهاي حوزه  •
 خلیج فارس دارند

 دارند 2000000dwtناوگانی با ظرفیت حداقل  •

 اپراتورهاي مسافربري نیستند •

 کنندیماي یا جهانی کار قهبه صورت محلی، منط •

 خطوطکنند: در هر یک از این چهار بخش کار می •
 و تانکرهاي یکشت بر،فلههاي یکشت منظم، یرانیکشت
 یتخصص يبارهاهاي یکشت

هاي مدیریت حمل و نقل دریایی در تصمیم براي انتخاب شرکت
اي طوالنی در یونان، مبتنی بر این واقعیت بوده که یونان سابقه

کل  dwtاز ظرفیت  1,5نعت حمل و نقل دریایی دارد و حدود ص
بندي شده از کند. دلیل پیروي از یک انتخاب طبقهدنیا را کنترل می

این نمونه به جاي موارد تصادفی، مبتنی بر این اصل بوده که تمرکز 
هاي بزرگ و متوسط است. در نتیجه، تنها این پژوهش بر شرکت

را دارند یا مدیریت  200000dwtقل هایی که ناوگان حداشرکت
گیري به صورت قضاوتی کنند درنظر گرفته شده است. روش نمونهمی

هایی که این نمونه را تشکیل هدفمند بوده است. تعداد کل شرکت
مورد  150مورد،  209است. از بین این  209دهند، برابر می

مورد درست  13پاسخ،  150ها را بازگرداندند. از بین این نامهپرسش
مورد  137هاي قابل قبول را به کامل نشده بودند، که تعداد پاسخ

 رساند.

آوري شده توسط نمونه انتخابی، هاي جمعبراي اعتباردهی به داده
گروهی مستقل استفاده شده  tبررسی تعصب پاسخ دهنده از آزمون 

اند تا همگن بودن و است. دو گروه به صورت تصادفی انتخاب شده
کند که هیچ تعصب ر نمونه بررسی شود. این تحلیل، پیشنهاد میرفتا

 و گرایشی در پاسخگویی وجود ندارد.

ها خواسته شد تا یک پرسشنامه پر کنند، بخشی از از پاسخ دهنده
که در خدمات،  کندیمپرسشنامه به شناسایی اهمیت عواملی کمک 

ودند. از کیفیت، هزینه و معیار چرخه زمانی در نظر گرفته شده ب
عامل تعیین شده است. در  24طریق این فرایند، وزن مربوط به هر 

متقابل رتبه انتخاب شده است، این روش  یدهوزناین پژوهش 
زیادي براي هر  يهادهندهروش در زمانی است که پاسخ  نیکارآمدتر

اي لیکرت بر اساس استفاده عامل وجود دارند. از مقیاس هفت نقطه
 باشند. 7و  0هایی باید بین نقاط یاسشده که چنین مق
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 ]1[ معیارهاي تحقیق: 1شکل 

Fig. 1: Research Criteria 

 

 
 ]1[ مدلدرخت ارزش براساس : 2شکل 

Fig. 2: Value tree based on model 

 هایی با بهترین عملکردبخش

 کیفیت خدمات هزینه زمان چرخه

 تجهیزات مناسب و با کیفیت .1
دسترس بودن مدیریت  در .2

 خالقانه
 و قابلیت اعتماد شهرت .3

 مالی استیس .4
 3سطح 

ها و دانش پرسنل هارتم .5
 عملیاتی

و پشتیبانی از روابط  توسعه .6
 کننده تأمینخوب با مشتریان و 

 هاي بزرگ واجراي محموله ییتوانا .1
 عظیم.

گرایی در پشتیبانی از تخصص .2
 مشتري

سازي پذیري براي برآوردهانعطاف .3
 تقاضاي مشتري و تغییرات بازار

نی بییی به مشکالت پیشوگپاسخ .4
 نشده

به مذاکره با تغییرات  لیتما .5
 تأمینخدمات ثبات با مشتریان و 

 هاکننده
کارآمد و قابل اعتماد یا  خدمات .6

 هابینی توسط لنگرگاهپیش

 تیریمد .1
 کیفیت خدمات نیتضم .2

تدارکات و قطعات  يموجود .3
 یدکی

 مهیب .4
 . بازسازي شرکت5

 هاي عملیاتی. هزینه6

 ماتخد فرکانس .1
 تزانزیت زمان .2

 و بارگیري به موقع لیتحو .3
مورد نیاز براي معرفی  زمان .4

 ها و خدمات اضافیکشتی
و تحویل به موقع از  اطالعات .5

 کننده تأمینسوي 
 . چرخش کشتی سریع5

 منظمی رانیکشتبخش  بخش کشتی فله بخش کشتی تانکر بخش کشتی تخصصی

 پشتیبانی مشتري
 خدمات محصول

 پشتیبانی محصول
 سازي تقاضاهاي مشتريپذیري براي برآوردهانعطاف
 سازي تغییرات بازاري برآوردهپذیري براانعطاف
 خدمات

 سازي نیازها مشتريبرآورده
 تناسب جهت استفاده
 سازي فرایندحداقل تغییر یکپارچه

 تخمین ضایعات
 بهبود مستمر

 کیفیت

 زمان چرخه
 (مفهوم ورودي سفارش تا تحویل) زمان براي بازاریاب

 پاسخ به نیروهاي بازار
 حویل)(طراحی/تبدیل/مهندسی/ت زمان اتمام

 مواد
 موجودي

 هزینه
 مهندسی و طراحی

 تبدیل
 تضمین کیفیت

 توزیع
 مدیریت
 موجود

 مواد

 ارزش

 خدمات کیفیت

 زمان هزینه



سري پورکرمانی  Kasra Pourkermani ک

 

)6( 

 هاي ارزش و توسعه مدل. انتخاب ویژگی2

شرکت مدیریت حمل و نقل مصاحبه  16ها، با آوري دادهبراي جمع
ها، تعداد زیادي متغیر از لحاظ اهمیت ارزیابی مصاحبه شد. در این

ها ترینها به عنوان مهممورد از آنها توسط مصاحبه کننده 24شدند و 
هاي بررسی ادبیات موضوعی براي این پژوهش انتخاب شدند. به یافته

اند: بندي شدهمتغیر/ویژگی به چهار رده طبقه 4نیز توجه شد. این 
 .ینه و زمان چرخهکیفیت، خدمات، هز

 کیفیت 2-1

به  است که واقعاًاي هاي کیفیهدف این پژوهش، تمرکز برعامل
، -2تصویر  -)2017ها بر اساس مدل ژوهانسون و همکارانش (شرکت

ها براساس مصاحبه و نگاهی به کنند. این عاملارزش اضافه می
 پیشینه تحقیق، عبارتند از: تجهیزات کیفی و مناسب، وجود مدیر

ها و دانش پرسنل حاذق و خالق، شهرت و قابلیت اعتماد، مهارت
 .هاکننده تأمینعملیاتی، ایجاد روابط خوب با مشتریان و 

 خدمات 2-2

رسیدن به بهترین سطح خدمات ممکن، مشکلی است که  هزینه
توجه ویژه صنعت حمل و نقل را جلب نموده چرا که رضایت مشتري 

. این ]10[ کندکار کمک می ب وبه بقا و موفقیت در محیط کس
هاي ئه شده توسط شرکتاپژوهش بر آن بخش از سطوح خدماتی ار
افزا هستند. کند که ارزشمدیریت حمل و نقل دریایی تمرکز می

هاي انتخاب شده در این رده عبارتند از: توانایی اجراي ترخیص عامل
گرایی در پشتیبانی از مشتري، انعطافکاالهاي بزرگ، تخصصی

سازي تقاضاي مشتري و تغییرات بازار، پاسخري براي برآوردهپذی
بینی نشده، تمایل به مذاکره در مورد هزینه و گویی به مشکالت پیش

ها، و تهیه خدمات کننده تأمینها و تغییرات خدمات با مشتري
 کارآمد و قابل اعتماد توسط بنادر.

 زمان چرخه 2-3

بنادر به صورت مستمر در هاي مدیریت کشتیرانی دریایی و شرکت
هاي و بهتر براي کمک به حداقل سازي زمان اعتمادترتجهیزات قابل 

هاي انتخاب شده . عامل]11[ کنندگذاري میحمل و نقل سرمایه
عبارتند از: تعداد سفرهاي دریایی، زمان انتقال، تحویل و بارگیري به 

نیاز براي معرفی خدمات و ناوگان اضافی، اطالعات  موقع، زمان مورد
کننده، و تخلیه و بارگیري سریع  تأمینبه موقع و تحویل توسط 

 .کشتی

 هزینه 2-4

عوامل حداکثرسازي سود مرتبط با هزینه عبارتند از: مدیریت،  هزینه
لوازم و قطعات،  تأمینهزینه تضمین کیفیت خدمات، موجودي 

 .]11[ هاي عملیاتیو هزینهساختاردهی مجدد شرکت 

ش، ما از خعامل ذکر شده در این ب 24دهی و ارزیابی نقش براي رتبه
هاي استفاده کردهاي براي تحلیل دادهنظریه تسهیالت چند مشخصه

ها، در بخش بعدي توصیف ایم. روش استفاده شده براي تحلیل داده
 .شده است

 MAUT -هاروش تحلیل داده گیرينتیجه

MAUT1 گیري چند معیاره (تري از تصمیمحوزه وسیعMCDM را (
کند که تصمیم شکل خود، فرض میترین شود، که در سادهشامل می

انتخاب کند که هایی گیرنده باید بین یک مجموعه مشخص از گزینه
شده هاي عملکرد هدف آنها، با قطعیت شناخته ها یا ویژگیارزش

 MCDMمتعلق به حوزه  MAUTهستند. برخالف این واقعیت که 
توان زمانی با به صورت جدا به عنوان تحلیل ریسک می معموالًاست، 

آن برخورد کرد که با عدم قطعیت همراه است. به طور معمول 
MAUT شود؛ فرایند سلسله مراتب با سه تکنیک رایج مقایسه می

) و تحلیل SEMدله ساختاري (سازي معا)، مدلAHP تحلیلی (َ
با استفاده از شش عامل نمایش داده شده در جدول  .]12[ رگرسیون

براي سه روش دیگر براي این پژوهش، نشان  MAUTهاي ، اولویت1
 .شده است داده

 هامقایسه عملکرد روش: 1جدول 
Table 1: Comparison of model performance 

 عامل SEM AHP MAUT رگرسیون

 * * * * تفسیر ساده
    * افزار ویژه نداردنیازي به نرم

  *  * استفاده از آن آسان است
 * *  * نامه آسانطراحی پرسش

 *  * * برداري نداردهاي نمونهمحدودیت
  * * * مقایسه بیش از دو عامل

 

در بخش حمل و نقل دریایی، در بین مطالعات اندکی که دومین 
هاي متفاوت تحلیل در نظریه تسهیالت وجود دارند. تعدادي از مدل

هاي یکپارچگی و مطلوبیت تک اند. دو مدل اصلی از وزناستفاده شده
 عبارتند از: هاآنشاخصه وجود دارند. 

 :میتابع حج

)1( 
 

 

                                                      
1 Multiple Attribute Utility Theory 
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)2(  

 :مدل چندخطی

)3(  

 که در آن:
Uتابع ارزش کل : 
Xارزیابی ء: شی 

Xi سطح، درجه) (: ارزیابیx  برروي ویژگیi 
Uiتابع ارزش تک ویژگی : 

Wi وزن ویژگی :i 

 شناسیروش
استفاده شده  MAUTرد براي انجام این تحقیق هفت مرحله براي برآو

 .است

 . مرحله اول: شناسایی اهداف و عملکردها1

هدف در اینجا کشف روشی است که ارزیابی عوامل مهم عملکرد را 
در چهار بخش حمل و نقل دریایی ممکن کرده و عملکرد هر بخش 

 .کندیمرا شناسایی 

 . مرحله دوم: شناسایی ذینفعان2

شوند که منافع برابري دارند می هایی تعریفذینفعان به صورت گروه
اهداف مشترك است. در این پژوهش،  یابی بهو هدف آنها دست

هاي حمل و نقل دریایی با مشخصات ذکر ذینفعان به صورت شرکت
شده در بخش پیشین هستند که در هر چهار بخش صنعت مورد 

 .اندبررسی قرار گرفته

 ها و درخت ارزش. مرحله سوم: شناسایی ویژگی3
 ساختاري

ویژگی را شامل شود،  500تواند تا این است که می MAUTمزیت 
اي را با درنظر گرفتن که تصمیم گیرنده را قادر خواهد کرد تا مسئله

عمق آن، تحلیل کند. اما معایبی هم دارد از جمله داشتن لیست 
ها را تضعیف کند و اینکه تواند اهمیت ویژگیها میبزرگی از ویژگی

هاي در نظر گرفته شده بیشتر باشند شناسایی تعداد ویژگیهرچقدر 
شود. همچنین تر میهاي مهم سختمعیارهاي عملکرد و وزن

، با افزایش مشابههاي یژگیو کردن ادغام قیطر از استقالل ویژگی
 .]13[ یابدها افزایش میتعداد ویژگی

 

 هامرحله چهارم: ارزیابی اهمیت نسبی وزن. 4

 دهی آنتروپی انتخاب شده است.براي تعیین وزن معیار، روش رتبه

 .:میکنیمرا حساب  Eابتدا مقدار 
)4(  

آنتروپی در نظریه اطالعات، معیار عدم اطمینان است که با توزیع 
 شود.بیان می iPاحتمال مشخص 

توسط (شانون) به گونه زیر بیان  )،iEگیري این عدم اطمینان (اندازه
 :شده است

)5(  

بین صفر و یک باشد، اعمال  iEمقداري ثابت است و براي اینکه  kکه 
بر اساس مکانیزم آماري، محاسبه  Piاز توزیع احتمال  Eشود. می

)، pi  =با یکدیگر (یعنی  ها ipساوي شده و مقدار آن در هنگام ت
 بیشترین مقدار خواهد بود.

K آیدبه عنوان مقدار ثابت، از فرمول زیر به دست می: 

)6( K =  

 :pij. محاسبه 1گام 

)7( Pij =  

 :jE. محاسبه مقدار 2گام 

)8( Ej = -k ] 

 :djمقدار عدم اطمینان  محاسبه. 3گام 

)9( dj = 1-Ej 

 :jwاوزان  محاسبه. 4 گام

)10(  

ها، دقت کنید که در روش آنتروپی، مثبت یا منفی بودن شاخص
 .ها نخواهد داشتي در روش وزنتأثیر

 هاي ویژگی. مرحله پنجم: تعیین مقیاس5

، استفاده هاعاملهاي ویژگی براي ارزیابی عملکرد هر یک از قیاسم
شود. چهار نوع مقیاس ویژگی وجود دارند: خطی، دو خطی، می

 غیرخطی و قضاوتی.
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هاي خطی براي این پژوهش استفاده شده است. در این از مقیاس
هاي کاهش یکنواختی هاي افزایش یکنواختی و مقیاسرده، مقیاس
 .وجود دارند

 هادهی ویژگیرتبه: 2جدول 

Table 2: Rating the criterion 

 کنندهایی که به عملکرد باالتر کمک میهاي عاملدهیرتبه
 دهی جامعرتبه رتبه نرمال یدهوزن وزن نرمال ویژگی

Q1 540/5 0/6892 0/1375 
Q2 465/5 0/8002 0/1597 
Q3 386 0/9650 0/1926 
Q4 421/5 0/8837 0/1764 
Q5 372/5 1/0000 0/1996 
Q6 553/5 9 0/1343 
 کل

 
12 1/0000 

 ها و تسهیالتسازي وزن: یکپارچهششم. مرحله 6

بعدي ترکیب نمودن آنها هاي مطلوب تعیین شدند، مرحله وقتی وزن
یالت کلی است. این براي به دست آوردن امتیاز عملکرد یا تسه

:.گیردمعادله شکل زیر را به خود می

 

)11(  

 که در آن:

Uها است.: تسهیالت کلی یا ترکیبی براي گزینه 

Wiسازي شده تخصیص داده شده به نرمال ن: وزi-امین ویژگی است 

Ui(xj) تسهیالت :j- امین گزینه درi-امین ویژگی 

زي را نمادسا mتا  1هاي شده همه ویژگی یدهوزنمجموع تسهیالت 
 کند.می

 : اجراي تحلیل حساسیتهفتم. مرحله 7

ها و آزمودن این امر است که آیا نتایج مرحله نهایی، ارزیابی یافته
کنند تحلیل حساسیت به این اهداف مقاصد اولیه را برآورده می

 .کندهاي ویژگی کمک میها یا تغییر مقیاسفرایند با تعییر وزن

 هاي پژوهشیافته
نمایش داده  3توسط و امتیازهاي انفرادي، در جدول امتیازات کلی م

شوند. کیفیت رتبه اول و زمان چرخه در رتبه چهارم قرار گرفته می
 است.

 جداسازي امتیازات بخش فردي از متوسط کل: 3جدول 
Table 3: Separation of individual points from whole average points 

  Q امتیاز S امتیاز C امتیاز ST امتیاز امتیاز کل
 متوسط 1 31/5 3 25/7 2 26/3 4 16/5 100
 هاي تک بخشیشرکت 1 32/6 3 25/4 2 25/6 4 16/3 100

 هاي دو بخشیشرکت 1 28/8 3 27/0 2 27/6 4 16/6 100
 هاي سه بخشیشرکت 1 32/5 3 23/2 2 27/1 4 17/1 100

 خطی 1 43/0 2 23/6 3 20/3 4 13/1 100

 حجم خشک 1 30/3 3 24/6 2 28/5 4 16/7 100

 حجم مایع 1 35/0 2 27/1 3 22/5 4 15/5 100

 سازي شدهتخصصی 1 34/1 2 24/0 3 22/3 4 19/6 100

100 17/7 4 28/2 2 23/0 3 31/0 1 L/DB 

100 13/8 3-4 13/8 3-4 48/3 1 24/1 2 L/S 

100 16/4 4 25/8 3 30/0 1 27/8 2 DB/LB 

100 13/1 4 41/8 1 19/0 3 26/1 2 DB/S 

100 12/2 4 48/8 1 19/5 2-3 19/5 2-3 LB/S 

100 18/1 4 24/1 3 27/8 2 30/1 1 L/DB/LB 
100 14/2 4 49/5 1 16/5 3 19/8 2 L/DB/S 

100 16/0 3 24/0 2 12/0 4 48/0 1 L/LB/S 
100 12/2 4 19/5 2-3 19/5 2-3 48/8 1 DB/LB/S 

 حجم مایع :LB -حجم خشک :DB -خطی :L -نهیهز :C -خدمات :S -تیفیک :Q:کلید
 

دهی کیفیت و زمان چرخه به همین هاي فردي هم رتبهدر بخش
شکل قرار دارند. تفاوت بین امتیازات متوسط و انفرادي ظاهر 

شود، در هزینه و خدمات است. هزینه در اینجا یعنی هزینه کل می
یریت حمل و نقل هاي مدمورد نیاز براي تهیه خدمات توسط شرکت

دهی یعنی هزینه برابر با قیمت نیست. در قسمت فله خشک رتبه

اي باالتر از خدمات داده شده براي هزینه باالتر است و به هزینه رتبه
در حالی که برعکس آن نیز براي سه بخش دیگر صحیح است، که 

 .هاي مختلف استهاي متمایز بین بخشنشان دهنده ویژگی
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هزینه، منطبق با  ش یعنی تفاوت در ارائه خدمات ونتایج این پژوه
 هاي تولیدي انجام شده است.نتایجی است که در بخش

نشان داده  3هاي رایج استفاده شده براي این تحلیل، در جدول وزن
اند. به هاي یک بخشی قرار گرفتهها در رده شرکتند. این وزناشده

هاي آنها در خواستهبینید، کیفیت، موقعیتی غالب صورتی که می
است. بنابراین  %32,6دارد، چرا که معیاري با باالترین وزن به مقدار 

ها، به صورت باالترین اولویت توسط این کیفیت مرتبط با عامل
 بندي شده و بیشترین نقش را در ایجاد ارزش دارند.ها رتبهشرکت

باالتر  ايداده شده، که به صورت حاشیه %25,6به معیار هزینه، وزن 
سازي مطلوبیت ). به دلیل این حاشیه%25,4از عامل خدمات است (

توان تصور کرد که نقش آنها در ارزش کل، هر دوي این معیارها، می
خواهیم  ، این را بعداًرتبرابري دارد. در غیر این صو اهمیت نسبتاً
هاي مدیریت رسد توسط شرکتهاي زمانی، به نظر نمیآزمود. عامل

کنند، بخش کار می که در هر یک از این چهاراي قل دریاییحمل و ن
مورد استقبال باشند، چرا که وزن تخصیص یافته توسط شرکت 

است. در کل، کیفیت و زمان چرخه، به وضوح  %16,3کننده تنها 
دادن معیار هزینه و خدمات،  هاي اول و چهارم را دارند. قراروزن

 چندان واضح نیست.
 ها، بعداًا بر عملکرد دارند و کل تسهیالت این شرکتهي که وزنتأثیر

ها تحت هر یک از این هاي همه این ویژگیبررسی شده است. وزن
اند. نشان داده شده 4اند که در جدول چهار معیار در نظر گرفته شده

ترین ها بر حسب اهمیت به صورت مهمترین یا کم اهمیتاین عامل
االتی به ؤها، با کمک سدهی عاملاین رتبه اند.دهی شدهدر انتها، رتبه

ها خواسته شده تا به این اند که در آن از پاسخ دهندهدست آمده
هم راستا با  -کیفیت، خدمات، هزینه، زمان چرخه –چهار معیار 

هاي هاي موجود در آنها از لحاظ اهمیت به صورتی که در بخشعامل
 قبلی این مقاله توصیف شده، پاسخ دهند.

ها در کل با شود، کیفیت عاملدیده می 4ه صورتی که در جدول ب
) رتبه باالیی دارد. Q5( ها و دانش پرسنل مشغول به کارمهارت

)، دو Q4)، هم راستا با ثبات مالی (Q3شهرت و قابلیت اعتماد (
هاي دوم و چهارم هستند که به ترتیب در مرتبه عامل کیفی دیگر

) و مقام پنجم C6هاي عملیاتی (ق به هزینهدارند. مقام سوم متعل قرار
پذیري براي برآورده سازي تقاضاي مشتري و متعلق به انعطاف

) است. تخصص گرایی در پشتیبانی از مشتري S3تغییرات بازار (
)S2بینی نشده ) و پاسخگویی به مشکالت پیش(s4) در معیار ،

اند دهلحاظ ش (Q2)خدمات و در دسترس بودن مدیریت برتر خالق 
هاي باال قرار دارند. کیفیت هستند و همچنین در رتبه که زیر

و توسعه و پشتیبانی روابط خوب با  (Q1) تجهیزات فنی و مناسب
اي هستند که مهم در ) دو ویژگیQ6( هاکننده تأمینمشتریان و 

 اند و وزن باالیی به آنها داده شده است.نظر گرفته شده
هاي مدیریت هاي شرکتبرتر در خواسته هاي انسانی، موقعیتیعامل

حمل و نقل اقیانوس دارند که در هر یک از چهار بخش بیان شده در 

کنند. این امر ممکن است توسط این واقعیت این پژوهش، کار می
تی و پرسنل یها، از جمله کیفیت مدیرتوصیف شود که این عامل

د و براي شرکت عملیاتی، تدارك پشتیبانی از مشتریان را ممکن سازن
 بینی هر تقاضاي مشتري یا بازاري را فراهم کنند.توانایی پیش

 هاها براساس وزندهی کل ویژگیرتبه: 4جدول 
Table 4: Rating of criterion based on weights 

 وزن توصیف ویژگی کد رتبه

1 Q5 0/0664 ها و دانش پرسنل عملیاتیمهارت 

2 Q3 0/0629 شهرت و قابلیت اعتماد 
3 C6 0/0600 هاي عملیاتیهزینه 
4 Q4 0/0584 ثبات مالی 

5 S3 
سازي تقاضاي مشتري و پذیري براي برآوردهانعطاف

 تغییرات بازار
0/0564 

6 S2 0/0546 گرایی در پشتیبانی مشتريتخصص 
7 S4 0/0504 بینیپاسخگویی به مشکالت غیرقابل پیش 
8 Q2  0/0489 خالقدر دسترس بودن مدیریت ارشد 
9 Q1 0/0457 تجهیزات مناسب و کیفی 

10 Q6 
 تأمینتوسعه و پشتیبانی از روابط خوب با مشتري و

 هاکننده
0/0441 

11 C4 0/0440 بیمه 
12 C2 0/0431 تضمین کیفیت خدمات 
13 C3 0/0427 موجودي تدارکات و قطعات یدکی 
14 C1 0.0381 مدیریت 
15 CT6 0/0350 چرخش سریع کشتی 

16 S5 
تمایل به مذاکره بر روي تغییرات هزینه و خدمات با 

 هاکننده تأمینمشتري و 
0/0339 

17 CT3 0/0315 بارگیري و تحویل به موقع 

18 S6 0/0293 هابینی خدمات کارآمد و قابل اعتماد توسط لنگرگاهپیش 

19 S1 0/0291 هاي بزرگ و /یا عظیمتوانایی حمل محموله 
20 C5 0/0284 سازي شرکتباز 
21 CT1 0/0282 تعداد سفرهاي دریایی 
22 CT2 0/0275 زمان ترانزیت 

23 CT5  0/0230 کننده تأمیناطالعات به موقع و تحویل توسط 

24 CT4 0/0182 هاي اضافیزمان مورد نیاز براي معرفی خدمات و کشتی 

 مجموع 1.0000

 
ها داده سط پاسخ دهندهبه عوامل هزینه و خدمات، اولویتی برابر تو

ها، معیار دهیشده است. برخالف این واقعیت که بر روي همه رتبه
هاي از خدمات در نظر گرفته شده است، بیشتر ویژگیتر هزینه مهم

در مقایسه با موارد خدماتی دارند. تنها یک تر پاییناي هزینه، رتبه
یف کننده برتري توص ویژگی هزینه، باالترین محل را دارد، که تقریباً

هاي از لحاظ اهمیت معیار هزینه است. این ویژگی، هزینهاي حاشیه
)، C4( هاي هزینه از جمله بیمه. باقی مانده ویژگی(C6)عملیاتی است 

) و تضمین خدمات فراهم C1)، مدیریت (C3( قطعات یدکی و مخازن
 14و  11هاي ) در وسط این لیست بین موقعیتC2( شده کیفیت

ها ضروري دهد که این ویژگیاند. این امر نشان میبندي شدهگروه 
هاي مدیریت که ارزش زیادي به شرکت رودینمهستند، اما انتظار 

معیار خدمات تر حمل و نقل بیافزایند. دلیل دیگري که اهمیت پایین
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ها رتبه زیر کند، این واقعیت است که نیمی از ویژگیرا توصیف می
 دارند. 15

موارد با چرخش کشتی ترین ي زیر معیار زمان، کم اهمیتهاویژگی
را دارند، که  15) هستند که بهترین آنها هستند و رتبه CT6سریع (

شاخصی مهم است که مشکالت زمانی توسط این صنعت، مهم 
 تأمینهاي زنجیره نیستند. این برخالف این انتظار در سایر بخش

قوي در نظر گرفته اي هاست که در آن مقایسه زمان به صورت نقط
 یابند.شده که توسط آن سایر معیارها بهبود می
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 نقل هاي حمل ومقایسه عملکرد کلی بخش :3شکل 
Fig. 3: Comparison of shipping segments 

نشان داده شده  4تصویر کلی عملکرد هر چهار بخش، در تصویر 
که در بخش تخصصی عمل هایی ، شرکتتوان دیداست. چنانچه می

رسد به باالترین سطح تسهیالت در مقایسه با کنند، به نظر میمی
هاي مدیریت بقیه برسند. این به خاطر این واقعیت است که شرکت
رسد به سطح حمل و نقل دریایی این بخش صنعتی، به نظر می

 برسند.هاي بیان شده در این پژوهش باالتري از عملکرد از ویژگی
سازي در هم برتري عملکرد بخش تخصصی و همچنین حاشیه

دیده  5تواند به وضوح در نتایج جدول هاي حجیم، میعملکرد بخش
ها در نیمی از ویژگی شود، که در آن نشان داده شده که تقریباً

ها، بهتر عمل ) بخش تخصصی در مقایسه با باقی بخش11/24(
 کند.می

 تحلیل حساسیت
MAUT از تحلیل حساسیت  سایی رفتار این نتایج را با استفادهشنا

نمایش داده شده  5سازد. نتایج تحلیل حساسیت در تصویر ممکن می
 است.

لکرد خود را به میزان مع بخش 4که همه این  شودیمنتیجه حاصل 
که معیار کیفیت وزن باالیی اند قابل توجهی در زمانی بهبود داده

یگر، واضح است که عملکرد حجم مایع، دارد. از روي سه گراف د
یابد که خدمات هاي تخصصی وقتی کاهش میحجم خشک و بخش

یا زمان چرخه یا معیار هزینه وزنی باال داشته باشد. تنها استثنا، 
یابد لکرد آن زمانی بهبود میمبخش حمل و نقل خطی است، که ع

 که به معیار خدمات وزن باالتري داده شود.
ر کیفیت، دیده شده که هر چهار بخش به تسهیالت در مورد معیا

که وزن بیشتري به آنها داده شده اند باالتري در زمانی دست یافته
اند. هاي بخش تخصصی بهترین عملکرد را داشتهاست، و شرکت

جدا از مورد  هانهیگزبین اي توان دید، هیچ تغییر ناگهانیچنانچه می
مقایسه با بخش حجیم مایع، بخش حجم خشک وجود ندارد، که در 

کنند و بر خطی و تخصصی، بهتر کار می يهابخشکند. بهتر کار می
که شاخصی قوي اند هاي کیفی غالبهر وزن بیان شده در ویژگی

کنند. ها بهتر از بقیه کار میهاي مدیریتی این بخشاست که شرکت
در آن کار تواند بدین دلیل باشد که ماهیت بازارهایی که این امر می

کنند که هاي کیفی میرا مجبور به تمرکز بر ویژگی هاآنکنند، می
هاي متفاوت بازار هستند که در بخشهایی زودتر از شرکت احتماالً

کنند. کیفیت و زمان چرخه، به وضوح حساس به تغییر در عمل می
 هاآنهاي دهیدهد که رتبهها نیستند، که نشان میگذاريوزن
ها نیستند. هاي متمایز کننده این بخشو شاخصی از ویژگی اندثابت

هستند. در نتیجه،  هایدهوزنخدمات و هزینه حساس به تغییرات در 
گیري در دهی در مورد تصمیمقابل مالحظه باید در حکمهایی مراقبت

یمهاي عملیاتی در حال توسعه زمانی اعمال شود که نوبت به قابلیت
 .رسد

 هایف عملکرد ویژگیتوص: 5جدول 
Table 5: Description of performance 

 کد توصیف ویژگی خطی حجم خشک حجم مایع تخصصی شده

 Q5 ها و دانش پرسنل عملیاتمهارت    *

 Q3 قابلیت اعتماد *   

 C6 هاي عملیاتیهزینه    *

 Q4 ثبات مالی *   

 S3 ي و تغییرات بازارسازي تقاضاي مشترپذیري براي برآوردهانعطاف *   

 S2 گرایی در پشتیبانی از مشتريتخصص *   

 S4 بینیپاسخگویی به مشکالت غیرقابل پیش *   

 Q2 در دسترس بودن مدیریت ارشد خالق    *

 Q1 تجهیزات مناسب و کیفی *   

 Q6 هاکننده تأمینتوسعه و پشتیبانی از روابط خوب با مشتریان و     *

 C4 بیمه    *
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 کد توصیف ویژگی خطی حجم خشک حجم مایع تخصصی شده

 C2 بیمه کیفیت خدمات *   

 C3 موجودي قطعات یدکی و تدارکات *   

 C1 مدیریت  *  

 CT6 چرخش سریع کشتی   * 

 S5 تمایل به مذاکره برروي تغییرات هزینه و خدمات با مشتریان و تدارکات    *

 CT3 بارگیري به موقع و تحویل    *

 S6 هاگرگاهناز سوي لبینی خدمات کارآمد و قابل اعتماد پیش    *

 S1 توانایی اجراي ترخیص کاالهاي بزرگ و/یا عجیب *   

 C5 بازسازي شرکت   * 

 CT1 تعداد تکرار سفرهاي دریایی   * 

 CT2 زمان ترانزیت    *

 CT5 کننده تأمیناطالعات به موقع و تحویل توسط     *

 CT4 یزمان مورد نیاز براي معرفی خدمات و ناوگان اضاف    *

  مجموع 9 1 3 11

 

 گیريبحث و نتیجه
هاي صنعت حمل و نقل دریایی، شاهد تغییرات زیادي در طول دهه

اخیر بوده است. تغییرات بازار، تغییرات در تقاضاي مشتري، مقررات 
هاي مدیریت حمل و نقل را وادار به پذیرش المللی شرکتملی و بین

هاي افزودن ارزش، مشخصه این شرایط نموده اما همچنین ویژگی
 این صنعت است.

هاي شفاف کلی از مشارکت به سمت بر اساس نتایج بررسی، خواسته
ها رتبهترین پایین هاي زمانی درهاي کیفی وجود دارد. ویژگیعامل

اند. این دهد که آنها اهمیت زیادي نداشتهقرار داشتند، که نشان می
هاي ش، سازگار هستند. رتبههاي ویژگی براي هر چهار بخدهیرتبه

سازي پایین معیار زمانی، با پژوهش زیادي تضاد دارد که در فشرده
آن بر تسهیالت  تأثیرو اند اتخاذ شده تأمینمدیریت زنجیره  زمانی در

 ها است.ارزش کلی در سایر بخش
ها هاي خدمات بین بخشدهند که هزینه و ویژگینتایج ما نشان می

ممکن است نشان دهنده جستجوي مشابه در بخش  کنند وتغییر می
اي تولید باشند، که مشخص کننده معیار سود است که خدمات رتبه

هایی باالتر دارند. همچنین این انتظار وجود دارد که شرکت از قابلیت
کنند؛ خواهد کرد که چنین الزامات مشتري را برآورده می هاستفاد

دهد که توجه ساسیت نشان میشبیه به معیار هزینه. این تحلیل ح
باید زمانی صورت گیرد که نتایج را به صورت معیار خدمات و هزینه 

کنیم؛ و از این رو کل تسهیالت، حساس به تغییرات در تفسیر می
 هستند. هایدهوزن

که به مدیریت حمل و نقل دریایی ارزش اضافه  شناسایی عواملی
هایشان کمک ب شایستگیها در کسکنند، نه تنها به این شرکتمی
 کارآمدتر تأمینهاي کند، بلکه به صورت موازي، به ساخت زنجیرهمی
هاي مدیریت کند. این بدین دلیل است که شرکتتر، کمک میمؤثرو 

سازي خدمات براي نیازهاي حمل و نقل مجهز به توانایی متناسب

د و را کارآم تأمینهاي زنجیره مشتري هستند و در نتیجه استراتژي
 سازد.گویی را در زمان و محل مورد نیاز برطرف میپاسخ

هاي مدیریت حمل و نقل به معیار کیفیت اهمیت اینکه شرکت
ویژگی عامل  24دهند نیز توسط این واقعیت دریافت شده که از می

توسط  هاي برتر اساساًاستفاده شده براي این پژوهش، موقعیت
ن معیارها تعلق دارند. عوامل که به ایاند اشغال شدههایی عامل

ها و هم کشتیرانان رسد هم براي حاملخدمات و کیفیت، به نظر می
در این مطالعات اهمیت داشته باشند. تعدادي از مشکالت موردنظر، 
از جمله مذاکرات هزینه و تغییرات خدمات و توانایی مدیریت نیازهاي 

مدیریت حمل و هاي بسیار کمتر توسط شرکت رسدیمویژه، به نظر 
نقلی ترجیح داده شوند در مقایسه با مطالعات دیگري که در حوزه 

توان با این واقعیت توصیف کرد که حمل و نقل قرار دارند. این را می
هاي بازار است صنعت حمل و نقل از طریق اقیانوس، وابسته به چرخه

هاي است که شرکتاي که تا حد زیادي، تعیین کننده قدرت مذاکره
 باشد.مدیریت اقیانوس و مشتریان آنها در هر زمانی می

هاي موجود در از روي پژوهشی که انجام دادیم دریافتیم که ویژگی
چرا که آنها پنج مورد اند معیار زمان چرخه، حداقل اهمیت را داشته

ها در رده زمانی اند. پاسخ دهندهاز هشت موقعیت آخر را اشغال کرده
مورد ترین ویژگی چرخش کشتی سریع، مهمچرخه، دریافتند که 

 است.
یک یافته مهم از پژوهش ارائه شده در این مقاله این است که صنعت 
کشتیرانی، نشان دهنده تغییري شفاف به سمت معیار کیفیت و دور 

هاي پیش رایج بوده است در شدن از معیار هزینه است که در دهه
 باشد.طبیق مینتیجه با محیط مدرن در این صنعت، مورد ت

در بخش حمل و نقل  MAUTگیریم که استقرار ما نتیجه می
دریایی، دیدگاهی عظیم در مورد رفتار صنعت، به صورت کلی و در 

هاي هاي فردي ایجاد کرده است. خدمات و هزینه، ویژگیبخش
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هاي زمانی به صورت حداقل ها هستند. عاملمتمایزي بین بخش
 شوند.میموارد درك شده، رتبه دهی 

 تشکر و قدردانی

 به شماره اجرا شده یقاتیتحق طرح جیاز نتا ن مقاله مستخرجیا
باشد که می در دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر 179 قرارداد

.نمایدمی نویسنده از حمایت ایشان تشکر
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