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مجتبی عباسپور2دکتر جعفر سیاره ، 1

عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی دریا، دانشگاه دریانوردي و علوم دریایی چابهار-1
کشتیرانی  و کارشناس ارشد دریانوردي، گرایش بندر -2

چکیده
شـده  یو آثار و تبعات آن بررسکشتیمتفاوت استقرار صنعت اوراقهايپرداخته و جنبهرانیدر ایصنعت اوراق کشتيسازادهیعوامل موثر بر پیمقاله به بررسنیا

عوامـل اثرگـذار   قیدر مرحله اول تحق. استدهیاتخاذ گردمناسب ياساس استراتژنیصنعت مشخص و بر انیدر استقرار ارانینقاط قوت و ضعف انیاست و همچن
از نظـر  یو فرعـ یعوامـل اصـل  دمن،یـ و فرايدوجملـه يآمـار هـاي پرسشنامه به پرسش گذاشته شد، و به کمک آزمـون کیدر قالب کشتیبر استقرار صنعت اوراق

عوامـل  یابیـ ارزسیمـاتر ییکارشناسـان، نمـرات نهـا   راتمجدداً با احتساب نظـ ، SWOTيدر مرحله دوم با کمک الگو. دیگردبنديتیو اولوییشناسانیمتخصص
، SOیکلـ يدر قالـب چهـار اسـتراتژ   جینتـا تاًینها. قرار گرفتیو خارجیداخلسیماتر2هیصنعت در ناحنیحاصل شد و ا2/3و  9/2بیبه ترتیو خارجیداخل
ST ،WO وWTموفـق  يانعقاد تفاهم نامه با کشورها،یبازار داخليجذب تقاضاست،یزطیمحیزگیبر حفظ پاکدیأکتقیاز طریملتیکسب حما. شده استانیب
ورود ارز به کشور بـا صـادرات آهـن    ،یملّریبا هدف کاهش ذخایاستفاده از آهن آالت اوراق،يبرون مرزيو ورود به بازارهایبازار داخليجذب تقاضانه،یزمنیدر ا

.استقیتحقنیاجیکارآمد موجود در کشور از جمله نتايرویجذب نيالزم برایطیحميو بسترهاطیشرادجایا،یآالت اوراق

SWOTمدل ست،یزطیمح،ياستراتژ،یصنعت اوراق کشت:کلیديواژه هاي

مقدمه-1
آغاز شد، اما به 1945از سال کایروپا و آمردوم در ایجنگ جهانیطدهیدبیمخروبه و آسهايیاوراق کشتازینلیابتدا به دالیصنعت اوراق کشت

نیـ فـراوان از ا يکشورها سـود اقتصـاد  نیا. نقل مکان کردییایآسيدستمزدها به کشورهاشیو افزایطیمحستیو مقررات زنیقوانشیافزالیدل
.اندودهفراهم نممیرمستقیو غمیدر حدود چند صد هزار نفر بطور مستقیشغليو فرصتهاکنندیصنعت کسب م

یاحتمـال يهـا یشکل گرفت تـا از آلودگ ربطیذيتوسط سازمانهایستزیطیمحرانهیسختگنیقوانشدندیو اروپا اوراق مکایدر آمرهایکشتکهیزمان
یستیزطیمحنیکه حداقل قوانییایدر حال توسعه آسيدر کشورهاهایدرصد از حجم کشت90از شیاکنون بکهیدر حال. شوديریجلوگهایکشت

و نینبـود قـوان  کـار، يرویـ کـم ن نـه یهز،یکشورها به صنعت اوراق کشتنیاشیگرالیدال. گردندیاوراق مشودیمتیدر آن رعاکاريروینیمنیو ا
اوراق ناوگـان  تیـ حـداقل از ظرف تـوان یصنعت در کشـور مـ  نیاسیتأسبا.]5[باشدیمادیزهیبه سرماازیبه فوالد و عدم نازینرانه،یمقررات سختگ

تیـ از جهـت ظرف ) تـن 1000يبـاال (رانیایاسالميجمهوریونیکنوانسهايیتناژ کشترایاستفاده کرده و مانع از خروج ارز از کشور شد، زیداخل
در حـال  يبحران اقتصـاد ازیناشيباال و فشارهاينوساز با تکنولوژهايیتروز به روز با ظهور کشتیظرفنیقرار دارد و اایدن19فیدر رديریبارگ
در آن هـا یکشتنیو با اوراق اشوندیاعزام مییایآسيبه کشورهاافتیکشور جهت بازيماپیانوسیاقهايیاز کشتيتعدادساالنه.]7[استشیافزا

کـه یمواجه است، بطوريکاریبکه کشورها با مشکل ستیدرحالنیا. کنندیدالر درآمد کسب ماردهایلیفراهم و میهزار فرصت شغلنیکشورها چند
توجه به با.حل شوديکاریاز مشکالت ببخشیوآن بهرهياقتصاديایاز کشور شده تا از مزایاوراقیمانع خروج کشتتوانیصنعت منیابا استقرار 

بسـته و مکـان   يایـ درکیـ خـزر  يایراز آنجا که دیصنعت در شمال و جنوب کشور وجود دارد ولنیاسازيادهیامکان پران،یاییایجغرافتیموقع
بـه کـه  ییکشـورها .میستیمواجه نیتیمحدودنیدر جنوب کشور با چنیاست استقرار آن در شمال کشور ممنوع گشته است ولیستیو توریحیتفر

کـه در سـواحل خـود    یاکـز اوراقـ  به مرتوانیکه مندنماییاستفاده را متیموجود نهاهايتیظرفنیدارند از ایدسترسانوسیاقایو ایسواحل، در
يایـ فارس و درجیخزر در شمال و خليایبه دریو دسترسیاز خطوط ساحليبا برخورداررانیاست که ایدر حالنای. کرداشارهاندنمودهسیتأس

.مانده استبهرهیامکانات بنیعمان در جنوب کشور، از ا

طیسـوء بـرمح  راتیتـأث یکشـت افتیبازعاتیپسماند و ضا. شوندیآن در سواحل رها معاتیضااوراق و انهیشناور بطور مخفنیدرکشور چندساالنه
-طمحـی حفاظـت کـل ادارهيطبق آمار اعالم شده از سو. شده استستیزطیو محیالمللنیمجامع بنگرانیباعثهموارهوداردهاو انسانستیز
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اسـتان شـناورند کـه خـود     نیدرسواحل ایاوراقیو لنج چوبيفلزیفروند کشت30بالغ برياستان هرمزگان تعدادانتظامیيروینیاباندریو ستزی
بـر  . هاسـت یکشـت نیاافتیجهت بازيعلت آن هم نبود مراکز. شده استهایکشتریسايو مشکالت تردد برایطیمحستیزهايیمنجر به آلودگ

:باشندیملذیقرارازشوددادهپاسخهابه آنانیخواهد شد در پایکه سعقیتحقنیایسواالت اساسس،اسانیا

گذارند؟ریتأثرانیدر ایصنعت اوراق کشتيسازادهیبر پ) یو خارجیداخل(یچه عوامل-1
در کشور کدامند؟                    یمناسب جهت استقرار مطلوب صنعت اوراق کشتيهایاستراتژ-2
قیتحقنهیشیپ-2
درکشور باال بوده يکاریمحقق اشاره نموده است که  نرخ بنیا. پرداخته استیکشتافتیکشور درخصوص بازهايتیظرفیرسبه بر) 1378(یلیجل

صنعت نیاکهیدر حالباشدیميادیزيگذارهیسرماازمندینیهر فرصت شغلجادیو امباشییدرکشور میهزار فرصت شغل800ازمندیو ساالنه ن
عدم نیهمچنيو. را حل نمودزاییاز مشکل اشتغالیبخشتوانیکم مگذاريهیکالن نبوده و با سرمايگذارهیبه سرماازیه و نو مولد بودزاتغالاش

و مقررات حل نیدر چارچوب قواندیدر کار دانسته که باییهایو وجود نارسائنیمسئولیصنعت را تاکنون عدم وجود تخصص و آگاهنیاستقرار ا
.]1[آن نوشته شوديبرادیجدهاينامهنییو آدهیگرد
از یدرمناطقیکه مراکز صنعت اوراق کشتدیرسجهینتنیدر سطح جهان به ایصنعت اوراق کشتتیاز وضعیجامعیبا بررس) 1381(روستانیمه
از يریراهکار جهت جلوگنیبهترنیهمچنشده است اويادیزيو سودآورزاییکه منجر به اشتغالدهیفراوان و ارزان مستقر گردکاريرویبا نایدن

صنعت درکشور را عدم نیعدم استقرار ایاصللیو دل. داندیمیمرتبط با صنعت اوراق کشتیالمللنیبنیاعمال قوانیطیمحستیزيهایآلودگ
.]4[از منافع آن عنوان کرده استنیمسئولیآگاه

استقرار ه،یاولهايیدر کشور وجود دارد و با بررسیاوراق کشتهايمحوطهجادیاياسب برامنيو بسترهاهانهیمعتقد است که زم) 1389(مجدپور
يبـرا ايلهیصـنعت را وسـ  نیـ استقرار انیو همچنياقتصادهیتوجيخرمشهر و بندر امام را دارا،ییرجادشهیبندرچابهار،بنادردرهامحوطهنیا

عنـوان  ایبه حوزه دریاز بخش خشکهیدر مناطق جنوب کشور و انتقال سرمايرونق اقتصادجادیا،یملهیازخروج ارز و سرمايریجلوگ،زاییاشتغال
.]3[کرد

Sayareh(2010)وNooraminصنعت را نیایاصولاجرايآنها. اندپرداختهرانیآن در اسازيادهیدرجهان و امکان پیصنعت اوراق کشتیبه بررس
در دیباکار يرویو صدمه به نستیزطیاز خسارت به محيریجلوگيبه تجربه و دانش متخصصان دارد و براازیته که نمشکل دانساریو بسبرهیسرما

ییایآسيهمانند کشورهایالزم جهت استقرار محوطه صنعت اوراق کشتهايلیپتانسرانیآنها معتقدند که ا. مکان امن و بصورت قانونمند اجرا شود
در چـارچوب  تصـنع نیـ که ادانندیمرپذیامکانیرا در صورتيسود اقتصادیکسب خواهد کرد، وليادیزيآن سود اقتصادقیرا دارا بوده و از طر

آنهـا اسـتقرار در جنـوب    . میگردد و سپس به فکر گسترش آن باشنیتدویداخليازهایجهت رفع ندیسبز درکشور اجرا شود؛ ابتدا اهداف بانیقوان
.]6[نقطه عنوان کردندنتریرا مطلوب) عمانيایدریخطوط ساحلدر امتداد(شرق کشور 

ارزان و متخصص دانسته کـه بنـدر   کاريرویبه نیدسترسيو توسعه صنعت را در گروشرفتیپس از انجام مطالعات دو عامل مهم پ) 1388(یطبخ
و یکسـب و ارتقـاء دانـش صـنعت اوراق کشـت     ،زایـی صنعت را اشتغالنیاستقرار ايامدهایاو پ. باشدیعامل مهم را دارا منیانیتأمیچابهار توانائ

آن را ،یاوراق کشـت تیـ فعالهاينهیدرآمدها و هزيبا محاسبات عددنیو همچنداندیمرتبط معیرا در صنایافتیفوالد بازيریو بکارگسازيیکشت
.]2[کردبرآورددهسودیتیفعال

صـنعت  نیـ ايسـاز ادهیپیبه بررسایصنعت و نیاراتیتأثیدر خارج از کشور انجام شده اکثراً به بررسیصنعت اوراق کشتنهیکه در زمیمطالعات
:اشاره خواهد شدقاتیتحقنایبهمختصراًبحثادامهدرکهاندپرداخته

شده ازجادیو مشکالت اراتی، تأثکشور هندBhavnagarاز دانشگاهیو اجتماعیعیمتشکل از محققان علوم طبیقاتیتحقمیتکی1999در سال 
ASSBYیاجتماعیو فرهنگياقتصاد،یطیمحراتیآنها ابتدا تأث. کردندیو جامعه بررسطیرا بر محASSBYمشـخص  ستمیبر جامعه و اکوسرا

ـ بـا ا . پرداختنـد یو اجتمـاع یگـ فرهن،ياقتصـاد راتییتغنیو همچنیو منابع آبییایدرواناتیحاهان،یگیمنظور آنها به بررسنیايبرا. کردند نی
.]8[نامطلوب بود انجام گرفتيکارطیو شرایطیمحيهایجهت بهبود آلودگیو اقداماتصیمشکالت موجود تشخقیتحق

ا در ریخطراتـ یکـه صـنعت اوراق کشـت   دیرسجهینتنیانجام داد به ا1997در سال کایمتحده آمرالتیايانوردیکه سازمان دریبا مطالعاتمطابق
و ییایـ دريرویـ نهـاي بـا وجـود تـالش   . را دارندقیطرنیاز اهیبه جمع کردن سرمایکملیتما،یداخلیاوراق کشتهايبرخواهد داشت و شرکت

نکـرد اوراقيالزم بـرا طیشـرا ياز شـرکتها دارا یدر داخل کشور، فقط تعداد کمـ یاوراق کردن کشتيبراکایمتحده آمرالتیايانوردیدرزمانسا
یطـ یمحسـت زیهـاي ینمودند که منجر بـه آلـودگ  گریديبه کشورهایاوراقهايیاقدام به صادرکردن کشتجهیدر نت. در داخل کشور بودندکشتی
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یخـارج يو مقـررات توسـط کشـورها   نیقوانفیضعيو اجراهایمواد خطرناك جدا شده از کشتفیضعتیریآن را مدلیکه کارشناسان دلدیگرد
].9[دانندیم

اطالعاتلیو تحلهیتجز-3
یخارجطیمحیبررس3-1
ییشناسايمحققان دارد استخراج و در قالب کاربرگهادگاهیرا از دریتأثنیشتریکه بیداتیآندسته از فرصتها و تهدقیتحقیموضوعاتیادبیبررسبا

.ذکر شدند1مشترك بودند و در جدول یقاتیدر اکثر متون تحقدیتهد5فرصت و 14نیاز کل عوامل موثر، اکهیفهرست شدند بطوریعوامل خارج

کاربرگ شناسایی عوامل خارجی-1جدول

عوامل خارجی صنعت اوراق کشتی

فرصت ها (O) Opportunitiesتهدیدها (T) Threats

O1-                        قانون خروج تانکرهاي تکجداره
O2-      کاهش تجارت جهانی
O3-هاي جدید                     ا فزایش سفارش کشتی
O4-افزایش ناوگان جهانی در دهه گذشته

میانگین باالي سن ناوگان منطقه 5- O
O6- ایجاد فرصتهاي شغلی
O7-هاي  ایران در جهان                     جایگاه نوزدهم کشتی
O8-هاي اوراقی            کشتیبکارگیري تجهیزات
O9-عدم تمایل کشورهاي توسعه یافته به این صنعت
O10 -                                                          عرضه کشتی با تکنولوژي و تناژ جدید
O11 -ا مکان توقف فعالیت کشورهاي آسیایی
O12 -سازي هاي کشتیا مکان استفاده از حوضچه
O13 - بکارگیري آهن اوراقی در صنایع دیگر و یا صادرات
O14-شرایط نامطلوب بازار کرایه کشتی

رقباي باتجربه آسیایی 1 - T

ممانعت سازمان محیط زیست جهانی- 2 T

اوراقیعدم توان رقابت در قیمت خرید کشتی 3- T

ا مکان عدم توانایی ایران در اجراي قوانین 4- T

فارس و دریاي خزر هاي خلیج محدودیت-5 T
T6 - عدم تمایل صاحبان کشتی به اوراق کشتی در

ایران

یداخلطیمحیبررس3-2
محققـان دارد،  دگاهیـ را از دریتأثنیشتریکه بیآندسته از نقاط قوت و ضعفقیتحقیموضوعاتیادبیبا بررسیعوامل خارجلیو تحلهیتجزهمانند

وننقطه ضعف در اکثـر متـ  6نقطه قوت و 11نیاز کل عوامل موثر، اکهیفهرست شدند بطوریعوامل داخلییشناسايرگهااستخراج و در قالب کارب
.ذکر شدند2مشترك بودند و در جدول یقاتیتحق

انتخاب عوامل مهم  به کمک پرسشنامه اول3- 3
ق،یمرحله از تحقنیهدف از انجام ا. دیمورد نظر ارائه گرديامعه آماربه جايرا در قالب پرسشنامهرانیدر اکشتیعوامل موثر بر صنعت اوراق

بنديتیاولوو ییشناسايبرايآماريمرحله آزمونهانیدر ا. صنعت دارندنیرا بر اریتأثنیشتریب،يجامعه آماردگاهیاست که از دیانتخاب عوامل
.رندگییمورد استفاده قرار میو فرعیاصلهايمؤلفه

در اداره يو بندرییادریکارشناسان امور ،یانیمرانیارشد، مدرانینفر از مد35شده از نظرات یموضوع، سعنیمحدود ايجه به جامعه آمارتوبا
و شرکت انیرانیابنديموسسات ردهمتخصص درافرادنیباهنر، چابهار و همچندیشه،ییدرجایتهران و بنادر شهيانوردیکل سازمان بنادر و در
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عیموجود در ادارات بنادر و صنانیشده است که از نظر اکثر متخصصیسعیبطور کل. باشندیمکویزوایا-رانیفرا ساحل اعیو صنايسازیکشت
.باشدترکینزدتیبه واقعجیدارند استفاده شود تا نتایآگاهنهیزمنیمربوطه که در ا

کاربرگ شناسایی عوامل داخلی-2جدول 

با توجه به نظرات آنها، . کارشناس صنایع دریایی استفاده شده است3خبره دانشگاهی و 4در این پژوهش، براي تعیین روایی پرسشنامه از نظر 
با توجه به اینکه . براي تعیین پایایی پرسشنامه از روش آلفاي کرونباخ استفاده شده است. باشدپرسشنامه در حد مطلوبی از روایی محتوا برخوردار می

. خوردار استتوان گفت که پرسشنامه از پایایی الزم برباشد، میمی7/0و باالي حد مناسب 8769/0آلفاي بدست آمده 
)تحلیلهاي آمار استنباطی(ها و آزمون فرضیات بررسی تحلیلی نتایج پرسشنامه4- 3

: هاي آمار استنباطی دو آزمون آماري انجام شده استدر تحلیل
زي صنعت اوراق کشتی سابراي تدوین یا شناسایی عوامل مؤثر بر پیادهکه انجام این آزمون): آزمون موفقیت(اي آزمون آماري توزیع دو جمله.1

توانند به عنوان فاکتورهاي اصلی و قابل تحلیل در پیاده سازي این صنعت در بدین صورت که آیا این عوامل مورد بررسی می. در ایران است
ایران مورد استناد قرار گیرند یا خیر؟

:آماري زیر قابل بررسی و استناد استبراي بررسی این عوامل فرضیه
:با فرضیات آماري زیر"تواند مورد توجه قرار گیردنوان عامل تأثیرگذار بر پیاده سازي صنعت اوراق کشتی در ایران میبه عXعامل "

H : عاملXگیردبه عنوان مؤلفه تأثیرگذار بر پیاده سازي صنعت اوراق کشتی در ایران مورد توجه قرار نمی.
1H : عاملXگیردسازي صنعت اوراق کشتی در ایران مورد توجه قرار میبه عنوان مؤلفه تأثیرگذار بر پیاده.

H:   6/0
H1:  6/0

این آزمون براي تعیین اولویت عوامل اصلی و فرعی مؤثر بر پیاده سازي صنعت اوراق کشتی در ایران مورد استفاده قرار : آزمون آماري فریدمن.2
.دهدنسبت به عوامل اصلی و فرعی، نشان میگرفته است و در واقع حساسیت پاسخگویان به سؤاالت را

آزمون موفقیت(اي آزمون آماري توزیع دو جمله(

صنعت اوراق کشتیعوامل داخلی

strengths  (S)قوت ها Weaknesses  (W)ضعف ها- -

S1 -هاي مغروقه            ا وراق کشتی
S2 -کار درکشور         فراوانی نیروي
S3 -               دسترسی به آبهاي آزاد
S4 -مانع خروج ارز از کشور
S5 -موقعیت ژئوپولتیک

وژي پیشرفتهعدم نیاز به تکنول-6 S
عدم نیاز به سرمایه گذاري زیاد-7 S
هاي زیست محیطیمانع از آلودگی-8 S
مانع از اوراق غیر قانونی در ایران-9 S

کاهش مصرف ذخایر ملی  -10 S
S11 -3500  کیلومتر مرز آبی

W1-باال  عملیاتیهزینه
W2-صنعت اینبهمنفینگرش
W3-منافعازصحیحآگاهیعدم
W4-هاي قوي نیاز به زیرساخت
W5-ها  هماهنگی سازمانوهمکاريعدم

در کشور 
W6-کشتیالزامات سخت براي صاحبان -

اوراقی  هاي 
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- اوراقتقاضايدرصد اطمینان بیان داشت که عوامل اصلی 95توان با کوچکتر است، می% = 5دار  از حدود خطاي با توجه به اینکه سطح معنی
- کشتی در ایران موثر می، بر پیاده سازي صنعت اوراقعواملکار و سایرزیست، نیرويیط، محIMO، رقبا، قوانین یکشتاوراقکشتی، بازار

به ازین،دیجدهايیسفارش کشتشیافزاعرضه کشتی با تکنولوژي و تناژ جدید،ها عوامل پاسخ دهندهدار،با توجه به سطح معنی. باشند
عدم ی و امکان ملریکاهش مصرف ذخا، ادیزيگذارهیبه سرماازینعدمی،اوراقيهایکشتزاتیتجهيریبکارگي، قوهايرساختیز

لذا، این عوامل از مجموعه . انددانستهرانایدرکشتیبر پیاده سازي صنعت اوراقتأثیر را بیرانیدر ایبه اوراق کشتیصاحبان کشتلیتما
. گرددعوامل حذف می

راق کشتیسازي صنعت اوعوامل تأثیرگذار بر پیاده-3جدول 

3 <نسبت بازه 3 =>نسبت بازه عوامل فرعیعوامل اصلی

دردهه گذشتهیناوگان جهانشیافزا-تقاضاي اوراق کشتی. 1

یکاهش تجارت جهان-
20%
17%

80%
83%

یکشتبازاراوراق. 2
سن ناوگان منطقهيباالنیانگیم-
در جهانرانیاهايینوزدهم کشتگاهیجا-

یکشتهیکرانامطلوب بازار طیشرا-

26%
23%
31%

74%
77%
69%

رقبا. 3
ییایباتجربه آسيرقبا-

اوراقییکشتدیخرمتیعدم توان رقابت در ق-
صنعتنیبه اافتهیتوسعه يکشورهالیعدم تما-

29%
20%
17%

71%
80%
83%

IMOقوانین. 4

ییایآسيکشورهاتیا مکان توقف فعال-
نیبه اجرا قوانیصاحبان کشتلیعدم تما-

نیقوانيدر اجرارانیاییا مکان عدم توانا-
رانیدر ایقانونریمانع از اوراق غ-

هتکجداريقانون خروج تانکرها-

29%
31%
20%
23%
11%

71%
69%
80%
77%
89%

محیط زیست. 5
یطیمحستیزهايیاز آلودگپیشگیري-

یجهانستیزطیممانعت سازمان مح-
همغروقهاي یاوراق کشت-

26%
26%
31%

74%
74%
69%

درکشور         کاريروینیفراوان-نیروي کار. 6
یشغليفرصتهاجادیا-

6%
3%

94%
97%

موقعیت جغرافیایی. 7
یمرز آبلومتریک3500-

رخزيایفارس و درجیخلهايتیمحدود-

دآزايبه آبهایدسترس-
کیژئوپولتتیموقع-

17%
31%
31%
26%

83%
69%
69%
74%

عواملسایر. 8

شرفتهیپيبه تکنولوژازینعدم -

مانع خروج ارز از کشور-

صادراتایو گریدعیدر صنایآهن اوراقيریبکارگ-
سازيیکشتهايامکان استفاده از حوضچه-

صنعتنیبه اینگرش منف-
از منافعحیصحیعدم آگاه-
ها در کشورسازمانیو هماهنگيعدم همکار-

باالیاتیعملنهیهز-

29%
23%
26%
69%
20%
23%
23%
69%

71%

77%
74%
31%
80%
77%
77%
31%
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عوامل بی تأثیر بر پیاده سازي صنعت اوراق کشتی-4جدول 

3 <نسبت بازه 3 =>نسبت بازه یعوامل فرعیعوامل اصل

%14%86دیو تناژجديبا تکنولوژیعرضه کشت-تقاضاي اوراق کشتی. 1

%26%74دیجدهايیسفارش کشتشیا فزا-کشتیبازار اوراق. 2

%20%80يقوهايرساختیبه زازین-IMOقوانین . 3

سایر عوامل. 4
یاوراقي هایکشتزاتیتجهيریبکارگ-

ادیزيگذارهیبه سرماازیعدم ن-
یملریکاهش مصرف ذخا-

رانیدر ایبه اوراق کشتیصاحبان کشتلیامکان عدم تما-

86%
80%
83%

86%

14%
20%
17%

14%

ي فریدمنآزمون آمار
بررسی اولویت عوامل اصلی

در این بررسی . باشندهدف از این بررسی، شناسایی عواملی است که نسبت به سایر عوامل اصلی از نظر مصاحبه شوندگان داراي اهمیت بیشتري می
از حدود خطاي ) یا خی دوChi2(مربع دار آماره کاي اولویت عوامل اصلی با استناد به آزمون فریدمن انجام شده است، از آنجایی که سطح معنی

05/0=مشخص شده است5عوامل در جدول بندياولویت. بندي را دارندکوچکتر است، لذا عوامل مذکور قابلیت اولویت.

سازي صنعت اوراق کشتی در ایران با کمک آزمون فریدمنبندي عوامل اصلی مؤثر بر پیادهاولویت-5جدول 
میانگینعاملاولویت

8/6نیروي کار1
24/5رقبا2
94/4موقعیت جغرافیایی3
43/4محیط زیست4
5IMO41/4قوانین
39/3بازار اوراق کشتی6
01/3تقاضاي اوراق کشتی7
77/2سایر عوامل8

در پیاده سازي صنعت اوراق کشتی در ایران از نظر کار بیشترین  اهمیت رامی توان مشاهده کرد، عامل نیروي1و نمودار 5همانگونه که در جدول 
.شودپس از بررسی عوامل اصلی به بررسی عوامل فرعی پرداخته می. مصاحبه شوندگان دارد
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عامل اصلی موثر بر پیاده سازي صنعت اوراق کشتی در ایران8میانگین امتیاز اختصاص یافته به -1نمودار 

ت عوامل فرعیبررسی اولوی
در این بررسی . باشندهدف از این بررسی، شناسایی عواملی است که نسبت به سایر عوامل فرعی از نظر مصاحبه شوندگان داراي اهمیت بیشتري می

کوچکتر است، =05/0از حدود خطاي)یا خی دوChi2(مربع دار آماره کاياولویت عوامل فرعی با استناد آزمون فریدمن، از آنجا که سطح معنی
.مشخص شده است6عوامل در جدول بندياولویت. دارندرابنديلذا عوامل فرعی قابلیت اولویت

ارزیابی عوامل مهم به کمک پرسشنامه دوم5- 3
اي تدوین یا شناسایی شد عوامل مؤثر بر پیاده سازي صنعت اوراق کشتی در ایران که به کمک پرسشنامه اول و با انجام آزمون آماري توزیع دوجمله

هدف از انجام این مرحله از تحقیق، ارزیابی عوامل داخلی و خارجی مؤثر بر . را مجدداً در قالب پرسشنامه دومی به جامعه آماري مورد نظر ارائه گردید
تهدیدها و در محیط داخلی، نقاط ها بر باشد تا در نهایت مشخص گردد که در محیط خارجی، فرصتپیاده سازي صنعت اوراق کشتی در ایران می

.قوت بر نقاط ضعف و یا بلعکس غلبه خواهند داشت
دریایی و بندري در اداره کل افراد مورد مصاحبه در این پرسشنامه همانند پرسشنامه قبل از میان مدیران ارشد، مدیران میانی، کارشناسان امور

شهید باهنر، چابهار و همچنین افراد متخصص در موسسات رده بندي ایرانیان و شرکت کشتی سازمان بنادر و دریانوردي تهران و بنادر شهیدرجایی، 
بطور کل سعی شده است که از نظر اکثر متخصصین موجود در ادارات بنادر و صنایع مربوطه . اندایزوایکو انتخاب شده-سازي و صنایع فراساحل ایران

. تر باشدنتایج به واقعیت نزدیککه در این زمینه آگاهی دارند استفاده شود تا 
. کارشناس صنایع دریایی استفاده شده است3خبره دانشگاهی و 4براي تعیین روایی پرسشنامه دوم نیز از نظر 
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سازي صنعت اوراق کشتی در ایران با کمک آزمون فریدمنبندي عوامل مؤثر بر پیادهاولویت-6جدول 

میانگینعامل اصلیلنوع عامعامل فرعیاولویت

41/22نیروي کارفرصتایجاد فرصتهاي شغلی1
31/20رقبافرصتعدم تمایل کشورهاي توسعه یافته به این صنعت2
13/20نیروي کارقوتکار درکشورفراوانی نیروي3
03/18موقعیت جغرافیاییقوتکیلومتر مرز آبی43500
83/17کشتیبازار اوراق فرصتدر جهانهاي  ایرانجایگاه نوزدهم کشتی5
53/17محیط زیستقوتهاي زیست محیطیپیشگیري از آلودگی6
IMO39/17قوانین فرصتقانون خروج تانکرهاي تکجداره7
66/16متفرقهضعفها درکشورهماهنگی سازمانوهمکاريعدم8
33/16قبارتهدیداوراقیعدم توان رقابت در قیمت خرید کشتی9
31/16متفرقهضعفصنعتاینبهمنفینگرش10
01/16رقباتهدیدرقباي باتجربه آسیایی11
تقاضاي اوراق فرصتافزایش ناوگان جهانی در دهه گذشته12

96/15کشتی

86/15محیط زیستقوتمانع خروج ارز از کشور13
7/15متفرقهضعفمنافعازصحیحآگاهیعدم14
66/15متفرقهفرصتکارگیري آهن اوراقی در صنایع دیگر و یا صادراتب15
IMO43/15قوانین قوتمانع از اوراق غیر قانونی در ایران16
4/15موقعیت جغرافیاییتهدیدهاي خلیج فارس و دریاي خزرمحدودیت17
17/15بازار اوراق کشتیفرصتشرایط نامطلوب بازار کرایه کشتی18
97/14موقعیت جغرافیاییقوتسترسی به آبهاي آزادد19
IMO79/14قوانین فرصتامکان توقف فعالیت کشورهاي آسیایی20
6/14متفرقهقوتهاي مغروقها وراق کشتی21
IMO59/14قوانین ضعفعدم تمایل صاحبان کشتی به اجرا قوانین22
تقاضاي اوراق فرصتکاهش تجارت جهانی23

14کشتی

14موقعیت جغرافیاییقوتموقعیت ژئوپولتیک34
IMO93/13قوانین تهدیدا مکان عدم توانایی ایران در اجراي قوانین25
54/13متفرقهقوتعدم نیاز به تکنولوژي پیشرفته26
41/13بازار اوراق کشتیفرصتمیانگین باالي سن ناوگان منطقه27
56/12فرقهمتضعفباالعملیاتیهزینه28
8/8متفرقهفرصتسازيهاي کشتیا مکان استفاده از حوضچه29
7/7محیط زیستتهدیدممانعت سازمان محیط زیست جهانی30
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SWOTمراحل انجام آنالیز 6- 3
تشکیل ماتریس ارزیابی عوامل خارجی(EFE)

اي بر پیاده سازي صنعت اوراق تهدیداتی که از نظر آزمون آماري توزیع دو جملهها و ، فرصت)8جدول (با استفاده از ماتریس ارزیابی عوامل خارجی 
به هر و پرسشنامه) راهنماي پرسشنامه(7پرسشنامه طرح شده، مطابق جدول با توجه به نوع .گیرندکشتی در ایران مؤثرند، مورد ارزیابی قرار می

- ها محاسبه مییک از پرسشنامهافراد مصاحبه شونده، ابتدا امتیاز کل عوامل خارجی هرگیرد پس از دریافت نظراتیک از عوامل، امتیاز تعلق می
.آیدها، نمره نهایی عوامل خارجی این صنعت بدست میگردد و سپس با محاسبه مجموع امتیازات کل پرسشنامه

هاي تخصیصی به عوامل خارجی در پرسشنامهرتبه-7جدول 

رتبهشرح عامل

4فرصت استثنایی

3فرصت معمولی

2تهدید معمولی

1تهدید جدي

گردد و هر عامل محاسبه میبا حاصلضرب ضریب و رتبه1را مطابق رابطه ) EFE(امتیاز هریک از عوامل موجود در ماتریس ارزیابی عوامل خارجی 
.گردددر نهایت با جمع امتیازات عوامل، امتیازات کل عوامل خارجی هر پرسشنامه محاسبه می

امتیاز عامل1رابطه

امتیاز کل عوامل خارجی هر پرسشنامه 
2را با کمک رابطه )EFE(، نمره نهایی ماتریس ارزیابی عوامل خارجی1ها به کمک رابطه پس از محاسبه امتیاز کل عوامل خارجی تمامی پرسشنامه

.شودمیمحاسبه 

2رابطه 

)EFE(خارجینمره نهایی ماتریس ارزیابی عوامل 

)EFE(نمره نهایی ماتریس ارزیابی عوامل خارجی2/3

هاي پیش روي این صنعت بر تهدیداتش هاي به عمل آمده، فرصتین است که طبق پیش بینیباشد که بیانگر امی5/2نمره نهایی حاصل بیش از 
.تواند آینده مطلوبی را براي این صنعت فراهم آوردها میگیري از این فرصتغلبه خواهد کرد و بهره

 تشکیل ماتریس ارزیابی عوامل داخلی)IFE(
با بررسی و مطالعات سازمان ) قوتها وضعفها(ابی عوامل خارجی، پس از اینکه، عوامل کلیدي داخلی ارزیابی عوامل داخلی نیز همانند مراحل ارزیبراي

گیرند تا اي عوامل تأثیر گذار مشخص گردید باید این عوامل مؤثر مجدداً مورد ارزیابی قرارمربوط شناسایی و به کمک آزمون آماري دو جمله
و با توجه به )راهنماي پرسشنامه(8جدول و ع پرسشنامه طرح شدهبا توجه به نو. ا ضعف استمشخص شود که سازمان در مجموع داراي قوت ی

ها پس از دریافت نظرات افراد مصاحبه شونده، ابتدا امتیاز کل هریک از پرسشنامه.گیردهایی تعلق میاهمیت هر یک از عوامل، به آنها ضرایب و رتبه
.آیدها، نمره نهایی عوامل داخلی این صنعت بدست میگین امتیازات کل پرسشنامهگردد و سپس با محاسبه میانمحاسبه می
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هاي تخصیصی به عوامل داخلی در پرسشنامهرتبه-8جدول 

رتبهشرح عامل

4قوت عالی

3قوت معمولی

2ضعف معمولی

1ضعف بحرانی
با حاصلضرب 1را مطابق رابطه) IFE(یعوامل داخلیابیارزسیجود در ماتراز عوامل موکیهرازیامت،یعوامل خارجازیهمانند روش محاسبه امت

.گرددیهر پرسشنامه محاسبه میکل عوامل داخلازاتیعوامل، امتازاتیبا جمع امتتیو در نهاگرددمیمحاسبهعاملهرو رتبه بیضر
امتیاز کل عوامل داخلی هر پرسشنامه=مجموع امتیازات عوامل داخلی

3را با کمک رابطه ) EFE(یعوامل خارجیابیارزسیماترنهایینمره،1رابطهکمکبههاپرسشنامهیتمامیکل عوامل داخلازیمحاسبه امتپس از
.دشویمحاسبه م

)IFE(نمره نهایی ماتریس ارزیابی عوامل داخلی3رابطه 

)EFE(یعوامل خارجیابیارزسیماتریینمره نها=  9/2
يدارایصنعت از نظر عوامل دروننیبه عمل آمده، اهايینیبشیاست که طبق پنیاانگریکه بباشدیم5/2از شیحاصل بیینمره نها
.صنعت بر نقاط ضعف آن غلبه خواهد داشتنیکه نقاط قوت ایمعننیبدباشدیقوت م

SWOTسیماترلیو تحلهیتجز7- 3
نیاهايو خانهسهیمقاگریکدیدر هر مرحله دو عامل را با . دادلیتشکریرا به شکل زSWOTسیماترتوانیبدست آمده مجیبا توجه به نتااکنون

هاییيراتژتمام استنیبنابرا. تقابل اجراسهايياستراتژنییبلکه تعستینهاياستراتژنیمرحله انتخاب بهترنیهدف از اشوندیملیتکمسیماتر
.انتخاب و اجرا نخواهند شدگردند،یفرصتها، نقاط قوت و نقاط ضعف ارائه مدات،یتهدسیکه در ماتر
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س ارزیابی عوامل داخلی 
ماتری

)
IFE

(

س ارزیابی عوامل خارجی
ماتری

)
EFE

(
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-

S
ا و
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3500
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ا مکان استفاده از حوضچه
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(IE)یو خارجیداخلسیماترلیتشک8- 3

اينه خانهیو خارجیداخلسیشد، ماترکه در مراحل قبل محاسبه یصنعت اوراق کشتیو داخلیعوامل خارجیابیارزسیماترییبه کمک نمره نها
.مشخص نمودسیدر ماتر*صنعت را با عالمت نیاگاهیجاتوانیداده که ملیتشک12را مطابق با جدول 

)IE(یو خارجیداخلاينه خانهسیماتر-12جدول
نمره نهایی ماتریس ارزیابی عوامل داخلی

ضعیفمتوسطقوي

4332 31 2
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یعوامل داخلیابیارزسیماتریینمره نها=2,9
یعوامل خارجیابیارزسیماتریینمره نها=3,2

صنعت در يریو قرارگمکنییمشخص مايخانهنهسیماتریاز نواحیکیرا در یکالن صنعت اوراق کشتيبدست آمده، استراتژجیحال بر اساس نتا
.کالن سازمان استينشانگر استراتژتها،یاز موقعکیر ه

و شودیآن متصور ميبراینسبتاً خوبندهیقرار گرفته است آاينه خانهسیماترIIدر خانه یصنعت اوراق کشتنکهیبا توجه به ا
از کوشدیاست که سازمان میهنگاميتراتژاسنیاSWOTو طبق مدل باشدیرشد و ساخت مياستراتژس،یدر ماترگاهیجانیمناسب اياستراتژ
.شودمندبهرهیخارجيو روندهادادهایاز روینموده و بتواند با استفاده از نقاط قوت داخليشتریبيرگیبهرهیخارجيفرصتها

يریگجهینت- 4
امل قوت، ضعف، فرصت و تهدید را ، مدل تحلیلی مختصر و مفیدي است که به شکل نظام یافته هر یک از عوSWOTروش تجزیه و تحلیل 

در این روش تالشهایی براي تجزیه و تحلیل شرایط . سازد شناسایی کرده و استراتژیهاي متناسب با موقعیت کنونی حرفه مورد نظر را منعکس می
مدل فرصتها و تهدیدها نشان دهنده در این . بیرونی و وضعیت درونی بعمل آمده و بر اساس آن استراتژي مناسب براي بقاء سازمان طراحی می شود 
ها ،  توانایی ها ، مهارتها ، کمبودها شایستگی(چالشهاي مطلوب و یا نامطلوبی است که درمحیط فراروي سازمان قرار دارد و درمقابل ، قوتها و ضعفها 

. گذارد وضعیت محیط داخلی تشکیالت مورد مطالعه را به نمایش می) 
شناسایی شده و عوامل کلیدي آنها از غیرکلیدي تمیز داده شد ، ) قوتها و ضعفها(و عوامل درونی ) فرصتها و تهدیدها( پس از اینکه عوامل محیطی

:گردد ، این استراتژیها عبارتند ازمیWOوST ،WT ،SOزمان انتخاب و پیشنهاد استراتژیها فرا می رسد که در قالب چهار دسته استراتژي مطرح 

STهاي استراتژي.1
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تبعیت از قوانین مرتبط با مناطق ویژه دریایی
استقرار صنعت اوراق کشتی در سواحل دریایی عمان
خروج رقباي آسیایی از بازار اوراق کشتی با ایجاد شرایط تصویب کنوانسیون هنگ کنگ
هاي مغروقه با هدف فرار از رقابت قیمتی خرید کشتیاقدام به اوراق کشتی
رقباي آسیایی از بازار اوراق کشتی در جهت خروجن هنگ کنگ و  قوانین محیط زیستی در کشور اجراي صنعت طبق کنوانسیو
 دعوت از متخصصین کشورهاي موفق
هاي کیفی جهت پاسخگویی به تهدیدات محیط زیستبهبود سیاست
هاي کشورهاي عضو کنوانسیون هنگ کنگاوراق کشتی

WTهاياستراتژي.2

انگیزه به همکاري و مشارکت در این طرح وراق کشتی و جلب اطمینان و ایجادسانی جهت معرفی صنعت ااستفاده از روشهاي اطالع ر
حمایت دولت در خرید کشتی اوراقی با اعطاي سوبسید جهت جبران اختالف قیمتها
هاي تمام شده اوراق کشتیهاي مطالعاتی براي کاهش هزینهاجراي طرح
صاحبان کشتی اوراقی ارائه خدمات یا اعطاي تسهیالت به
جلب نظر سازمانها و صنایع مرتبط به منظور مشارکت و همفکري در اجراي این طرح
بررسی و مطالعه قوانین جدید اوراق کشتی با امکانات و شرایط موجود در کشور
استفاده از نظرات متخصصین، کارشناسان و صاحب نظران این صنعت
عملیاتی اوراق کشتیبکارگیري تکنولوژي براي کاهش هزینه

SOهاي استراتژي.3

کسب حمایت ملی از طریق تأکید بر حفظ پاکیزگی محیط زیست
جذب تقاضاي بازار داخلی جهت ممانعت خروج ارز از کشور
انعقاد تفاهم نامه با کشورهاي موفق توسعه یافته با هدف استفاده از تجارب آنها
زارهاي برون مرزيجذب تقاضاي بازار داخل کشور و ورود به با
استفاده از آهن آالت اوراقی با هدف کاهش ذخایر ملی
هاي اوراقیورود ارز به کشور با صادرات آهن آالت اوراقی حاصل از کشتی
ایجاد شرایط و بسترهاي محیطی الزم براي جذب نیروي کارآمد موجود در کشور

WOهاي استراتژي.4

رج از کشور با هدف افزایش سطح دانش تئوري و عملیهاي آموزشی در داخل و خابرگزاري دوره
هاي مشترك با مراکز  بزرگ و موفق صنعت اوراق کشتیایجاد همکاري
هاي الزمهاي کشتی سازي با هدف تأمین زیر ساختاستفاده از حوضچه
افزایش سطح کیفی ناوگان کشور با اجراي طرح جایگزینی شناورهاي فرسوده
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