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پیاده سازی مدیریت زنجیره تامین سبز با و تجزیه و تحلیل  شناسایی،رتبه بندی،

 (گروه خودروسازی ایران خودرو :مورد مطالعه)رویکرد تغییر و تحول 
 
 

 سید محمد موقر افضلی

،سازمان مدیریت صنعتی  DBAمدیریت کسب وکار حرفه ای دانشجویی دکترای
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 چکیده

شناسایی،رتبه بندی، تجزیه و تحلیل و پیاده سازی مدیریت زنجیره تاامی  سابز باا روی ارد ت ییار و تحا         تحقیق حاضر با هدف 

ردی، بار اسااس   انجام شده است. ای  پژوهش بر اساس هادف از نا ت تحقیقااا باارب     ایران خ دروگروه خ دروسازی در ها سازمان

ی  باشاد. اامهاه   ها از ن ت پیمایشی میدانی و از نظر ماهیت نتایج به دست آمده ت صیفی از ن ت پیمایشی می چگ نگی گردآوری داده

نفار   032دهند به در زمان پاژوهش  تش یل میایران خ درو آماری ای  پژوهش را مدیران و بارشناسان فها  در گروه خ دروسازی 

برای گرفت  پایایی از ضریب آلفای برونباخ اساتفاده شاده   محت ای پرسشنامه با تایید خبرگان دانشگاهی و صنهت،  ب ده اند. روایی

در ای  تحقیق مای خا اهیب ب سایله داناش مادیریت       روش تجزیه و تحلیلبدست آمده است  68/2است به آلفای برونباخ پایایی 

و روش فاازی تاپیای ،    SWOT ارگیری مد  ها و روش های مختلفی مانند مدیریت زنجیره تامی  سبز با بت ییر در استراتژیک 

حقیقات اساتراتژی هاای    . در راهی س دمند برای حل تضادهای عن ان شده و هدایت مدیران برای یافت  بهتری  راه را، پیادا بنایب  

طی از طرف سهامداران اسات، باه   سنتی زنجیره تامی  در محیط امروزه به ویژگی آن افزایش فشار اقتصادی و میئ لیت های محی

روی رد مناسب به منظ ر تشدید یا ت ییر استراتژی های زنجیره تامی  به استراتژی های  پژوهش درستی ا ابگ  نییتند. هدف ای  

ی ها با استفاده از آمارهاای ت صایف   پ  از تجزیه تحلیل دادهزنجیره تامی  سبز بر اساس میائل محیطی، اقتصادی و ااتماعی است.

های رشاد محتاطاناه یاا     باشد به استراتژی ( میتهاامیهای  )استراتژی STبهتری  استراتژی برای شربت م رد مطالهه  استراتژی 

 پیشنهاد شده است.با مشاربت مدیران ایران خ دردو  ت سهه احتیاطی و گزینشی 

 .ایران خ دروگروه خ دروسازی  ،مدیریت ت ییر و تح ، سبز زنجیره تامی مدیریت ، زنجیره تامی  کلمات کلیدی:
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 مقدمه

امروز برخالف گذشته، مردم بیشتر در رابطه با در ت ییراا محیط زییت و آب و ه ا نگرانند)پنلبی  دولتی ت ییراا آب و 

زو (.در زمینه بیب و بار و مدیریت ،یک افزایش تههد در رابطه با نقش سازمان ها در اامهه و ا د دارد)مک ویلیامی0222ه ا،

،هنریک و 5991انان ، به حداقل رساندن بر محیط زییت است)هارا، (.ومیئ لیت های0220،استرانبرگ ،0222سیگل،

میائل مرب ط به مدیریت زنجیره تامی  سبز است، و این ه چگ نه سازمان ها می  ،م ض ت(.یک انبه از ای 5999سادولی   ،

،ژو و 0222شی ه های مدیریت زنجیره عرضه سبز است،حدابثر بند.)سرب استاوا ت انند پتانییل تامی  بنندگان خ د را برای اتخاذ

(.نم نه های از شی ه های مدیریت زنجیره سبز می ت اند شامل باهش بیته بندی و ضایهاا،ارزشیابی فروشندگان 0221هم اران 

نتشار برب  مرب ط به حمل و نقل باال در رابطه با عمل رد زییت محیطیشان،ت سهه محص الا سازگارتر با محیط زییت و بهش ا

باشد.در بهضی م ارد ،بهب د عرضه زییت محیطی به نظر می رسد س د آور باشد زیرا به آن می ت اند هزینه ها را باهش داده و 

(. 5999(.و یا اعتبار شربت را افزایش دهند)ویچلی،0221،هرواتی و هلمز،0222عل رد سازمانی را بهب د بخشد)بارتر و هم اران،

دیگران،ابت اراا و طرح های عرضه زییت محیطی را با شک و تردید می نگرند.به عن ان وابنشی به مقرراا زییت محیطی دولت 

(.همرا با ت ییراا سریع 5998(.یا به عن ان سه لت شیتش ی سبز)گریر و بران ،5991به مانند باهش ضایهاا)پ رتر و وایندلیند،

ل زییت محیطی و ااتماعی در مدیریت بیب بار مهب تر شده است.و افزایش آگاهی در م رد در سناری  ت لید اهانی،میائ

حفاظت محیط زییت در سراسر اهان روند سبز حفظت از منابع زمی  و حفاظت از محیط زییت افزایش یافته و در نتیجه فشار 

تامی  سبز،را به وا د آورد )چی  و خیته بننده بر شربت های بزرگ اهت ت لید محص الا مطابق با مدیریت زنجیره 

.باید اشاره برد به مقرراا دولتی سخت گیرانه تر و افزایش فشار مصرف بننده بر ت لید بنندگان باعث می ش د به (.0222شی،

به ط ر م ثر نگرانی های زییت محیطی را در محص الا خ د اعما  بنند و در دست ر بار برنامه ریزی استراتژیک خ د قرار 

-روی رد مشتری ی اخیر سازمان ها را تهدد می نم د،ند.به دلیل چالش های اقتصادی ،اااتماعی و زیت محیطی به در دههده

ای آن و طراحی راهبرد سازمان بر ای  اسا )ایجاد رضایت در مشتریان( قابلیت خ د را برای ایجاد مزیت گرایی و تمربز بر خ استه

 ی گذشته مشتری گرایی عامل مزیت رقابتی سازمان محی ب می شد،ه است. اگرچه در دو دههرقابتی در سازمان ها از دست داد

امروز به دلیل چالش های ایجاد شده از طریق مشتری گرایی،سازمان ها از ای  تم ز فاصله گرقته اند.مشتری هم اره بهتری  

و ت لید محص الا و فرایندهایی گردید به با محیط  محص  ،ارزانتری  و سریع تری  آن را می خ است. ای  نگرش باعث آل دگی

هماهنگ نب ده است.در همی  راستا سازمان های بقا خ د رادر میئ لیت پذیری در سه ح زه اقتصادی،ااتماعی،و زییت محیطی 

تضمی  بیفیت یافته اند. نگرش سبز در سازمان و ایجاد ساختارهای سازمانی با عن ان تضمی  سبز اایگزی  واحد های از قبیل 

مدیریت بازیافت و  های ت زیع و انتقا ،تح یل به مشتری و باالخره پ  از مصرف،فرآیند ت لید و ساخت، اند .م اد اولیه، شده

مصرف مجدد به منظ ر پیشینه بردن میزان بهره وری مصرف انرژی و منابع همراه با بهب د عمل رد بل رنجیره تامی  سبز 

 (.0228است)ساربی ،

به ت سهه عمل رد زییت محیطی را در  تهای ن آورانه است به به سرع( ی ی از ای  ایدهGSCM)5ریت زنجیره تامی  سبزمدی

صنایع ت اه می بند. مدیریت زنجیره تامی  سبز یک روی رد برای بهب د عمل رد فرایند و محص الا با ت اه به الزاماا مقرراا 

ازمان نقش مهب در به دست آوردن و حفظ محیط زییت محیطی است. در یک سGSCM زییت محیطی است اارای م ثر
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 (.0222در یک سازمان نقش مهمی در به دست آوردن و حفظ مزیت رقابتی بازی می بند.)زو و سابی ، GSCMی م ثر اارا

GSCM از محص الا ای استفاده اخیرا پدید آمده است و شامل تمام مراحل چرخه عمر محص   از طراحی ،ت لید و ت زیع بر

 (.0222بنندگان و دفع آن در پایان چرخه عمر محص   است )باتید،ت سط مصرف

بنابرای  سازمان نیازمند تمربز بر انرژی و منابع برای ساخت زنجیره تامی  سازگار با محیط زییت است. هدف از ای  

م انع بیته به قدرا وابیتگی بی  مت یرها است. برای طبقه بندی ای  GSCMتحقیق،شناسایی م انع مختلف برای پیاده سازی 

روش خ بی برای ارتباط بی  مت یرهای خاص است به مش ل یا  ISMطراحی خ اهد شد.0(ISMبر اساس مد  ساختار تفییری)

میئله را به خ بی شناسایی می بند.مت یرها با همان م انع مدیریت زنجیره تامی  سبز برای ای  تحقیق شامل عدم روی رد 

نه و دواطلبانه سازمان و تامی  بنندگان در خص ص رعایت استانداردهای زییت محیطی و میئ لیت ااتماعی،عدم فهاال

،عدم ایجاد مزیت رقابتی محی س ناشی 52222ت انمندی تامی  بنندگ  )از نظر دانش و ت ن ل ژی فنی(اهت اخذ استاندارد ایزو

ها و ها در پیاده سازی زنجیره تامی  سبز،عدم وا د محرکماهنگی واحددهی و هامی  سبز،دش اری سازمانتاز اارای زنجیره 

یابی به مدیریت زنجیره تامی  سبز،هزینه باالی پیاده سازی زنجیره تامی  سبز،نب د های بافی از س ی دولت اهت ستمش ق

د دانش و آم زش در خص ص زیرساخت های فناوری اطالعاا و ارتباطاا مناسب اهت تیهیل اارای زنجیره تامی  سبز،بمب 

میائل زییت محیطی ،عدم حمایت مدیران ارشد و میانی سازمان،عدم حض ر و رقابت در بازارهای اهانی،عدم وا د اهداف و 

برنامه استراتژیک زییت محیطی در سازمان،عدم وا د اهرم های قان نی بافی اهت اارای ق انی  زییت محیطی،هزینه اضفی 

 سازی مدیریت زنجیره تامی  سبز می باشد.  م رد نیاز اهت پیاده

ای  تحقیق به دنبا  پاسخگ یی به ای  میئله است به م انع مدیریت زنجیره تامی  سبز بدامند و با استفاده از روش مدلیازی 

 ساختاری تفییری تاثیر هر یک از م انع بر اارای شی ه های مدیریت زنجیره تامی  سبز به چه میزان است.

 حقیقپشینیه ت

( و دیگران در تحقیقی با عن ان ،مقتضیاا تحقق مدیریت زنجیره تامی  سبز در صنهت خ دروسازسازی ایران به 5392الفت)

یابی به مدیریت زنجیره تامی  سبز در صنهت خ درو سازی شناسایی مقتضیاا )محرک ها،م انع،اقداماا و نتایج(الزم اهت دست

یابی به مدیریت زنجیره تامی  سبز،استخراج برده و ای  اقداماا برای نهایی شدن از ت دستایران پرداخت. سپ  اقداماا الزم اه

 فازی اول یت بندی شد. TOPSISطریق پرسش نامه به نظرسنجی خبرگان گذارده و در نهایت اقداماا اارایی به بمک روش 

جیره تامی  سبز در صنهت گردشگری )مطالهه (در تحقیقی به عن ان،ع امل م ثر بر مدیریت زن5392رمضانیان و حیدری نیا)

م ردی آژن  های میافرتی شهر تهران(به ارائه مدلی تحلیلی پرداخت به در قالب آن ع امل بالق ه م ثر بر فرایند تصمیب گیری 

ژان  میافرتی استراتژیک بنگاه گنجانده شده و م رد بررسی قرار گرفت. نتایج ای  تحقیق نشان داد با ت اه به ای  به از نظر آ

بش رمان،اتخاذ مدیریت زنجیره تامی  سبز با مزایای درون سازمانی چندانی همراه نمی باشد. فشارهای خارای می ت اند عامل 

های زییت محیطی محی ب ش د.به عالوه اارای ای  استراتژی به واسطه برخی از ع امل سازمانی و م ثری برای گرایش استراتژی

 ش د.اتژیک محدود میهای استر ب ته نگری

(تحقیقی را با عن ان ،تجزیه و تحلیل م انع اارای مدیریت تامی  سبز در صنایع هند از طریف فرایند 0252گ یندان و هم اران)

فراتحلیل سلیله مراتبی انجب دادند.ای  بار بر روی شناسایی م انع اارای مدیریت زنجیره تامی  سبز.بر اسا اثربخشی تدارباا 

مانع  هب از ادبیاا دقیق و هب از بحث و گقتگ  با بارشناسان صنهتی و از طریق یک مطالهه مبتنی بر  22ب د.در مجم ت متمربز 
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پرسش نامه از بخش های مختلف صنهتی شناسایی شد.م انع مهب و ضروری از طریق فرایند تحلیل سلیله مراتبی اول یت بندی 

 شد.

 ان ،نقش ع امل رفتاری در اارای مدیریت زنجیره تامی  سبز در صنایع مهدنی هند ( تحقیقی به عن0253م دولیا و هم اران)

ها به برای رسیدن به و اثر متقابل آن GCSMانجام دادند. ای  تحقیق با هدف بررسی ع امل مختلف رفتاری م ثر بر شی ه های 

تفییری برای استخراج روابط میان ع امل  بند،انجام گرا.در ای  تحقیق مد  سازی ساختاریالزاماا فهالیت سبز بمک می

 رفتاری شناسایی شده به بار گرفته شد و ع امل میتقل،وابیته و متصل  مشخص شد
(تحقیقی را با عن ان ،تجزیه و تحلیل م انع اارای مدیریت تامی  سبز در صنایع هند از طریف فرایند 0252گ یندان و هم اران)

.ای  بار بر روی شناسایی م انع اارای مدیریت زنجیره تامی  سبز.بر اسا اثربخشی تدارباا فراتحلیل سلیله مراتبی انجب دادند

مانع  هب از ادبیاا دقیق و هب از بحث و گقتگ  با بارشناسان صنهتی و از طریق یک مطالهه مبتنی بر  22متمربز ب د.در مجم ت 

وری از طریق فرایند تحلیل سلیله مراتبی اول یت بندی پرسش نامه از بخش های مختلف صنهتی شناسایی شد.م انع مهب و ضر

 شد.

 ت سهه راه سر بر مانهی به اب ل ژی ناهماهنگی و محیطی، منابع،ال دگی رفت  بی  از شامل به محیطی مش الا( 0222چ  )

 تحقیقاا از بییاری به است حدی به باال م ضع اهمیت.است شده تبدیل 21 قرن در صنهتی شربتهای اقتصادی-ااتماعی

 از استفاده با سبز تامی  زنجیره عمل رد ارزیابی"عن ان به ای مقاله در چ .است داده اختصاص خ د به را صنهتی شربتهای

 و تجاری هزینه،فرایند مشتری،سطح خدماا مالی،بیفیت عمل رد شامل به را مهیارها از دسته پنج "خابیتری دهی وزن سییتب

 از سبز تامی  زنجیره عمل رد ارزیابی برای وی .برد دهی وزن اتبی مر سلیله تحلیل فرایند هب سیل و شناسایی را تجاری محیط

 تصمیب برای را ای پایه مد  ای  به،داد نشان نتایج.برد استفاده ال ترونی ی شربت چهار ارزیابی برای خابیتری ارزیابی سیتیب

 .(0222)چ ،می ند فراهب سبز تامی  زنجیره عمل رد بهب د گیری

 شاخص ابتدا " ها داده پ ششی تحلیل مد  براساس تامی  زنجیره م فقیت ارزیابی"عن ان تحت ای مقاله در لیپنگ و بی نگمی 

 .( 0229)بی نگم اند برده استفاده تامی  زنجیره عمل رد ارزیابی برای مطرح مختلف محققان ب سیله به خروایها و ورودی های

 مح ر،به محص   مد  براساس سبز تامی  روشزنجیره از وسپ . اند برده شناسایی را است شده DEA برای را الگ ریتمی ناگ نگ  

 متمربز محیط بر انطباق بر صنهتی شربتهای تالش بر او  مرحله در.است شده تش یل سطح چهار از مد  ای .گرفت بار

 سطح.استذمحص ل از استفاده و ت لید رد ال دگی و انرژی و منابع مصرف باهش هدف با ادید محص   طراحی دوم سطح.است

 مدیریت اص   شامل به.برمیگیرد در را ت زیع و تح یل چهارم مرحله و بارا وانرژی منابع اساس بر ت لید فرایند طراحی س م

  (.0229،ناگ نگ ) است بازیافت اریان و ضایهاا

 انبه چهار از چی  اقتصاد در آن اهمیت به ت اه اب خ ک صنایع عمل رد ارزیابی برای را عمل رد ارزیابی سییتب یک بایل ن

 مطرح احتمالی طبیهی شب ه مد  از استفاده با را خ ک ،بیفیت ااتماعی محیطی،مزایای گذاری سرمایه محیطی، مدیریت شامل

 شاخص ازدهدو دارای مقاله ای  در شده پیشنهاد روش و.ب د خ ک بشتارگاه شربت پنج مقاله ای  در مطالهه م رد نم نه .برد
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 زنجیره عمل رد سط ح ت سهه به منجر میت ان و.ب دند م ردی مطالهه با وسازگار علمی ها شاخص به داد نشان تحقیق نتایج.ب د

 (.0221.چی .)سبزش د  تامی 

 برای را گیری اندازه مهیارهای از مجم عه یک"سبز تامی  زنجیره در عمل رد گیری اندازه ت سهه"عن ان تحت ای مقاله در لگ 

 برای اامع و م ثر چارچ ب یک تدوی  منظ ر به وی .داد ارائه ات مبیل سازنده شربتهای سبز تامی  زنجیره عمل رد ارزیابی

 عمل رد محیطی،ارزیابی ،مدیریت سبز تامی  زنجیره عمل رد ارزیابی مختلف های پیشینه سبز تامی  زنجیره عمل رد ارزیابی

 دربی  ای صفحه چهار پرسشنامه از استفاده با پژوهش. برد مرور را سازی ات مبیل تامی  جیرهزن مدیریت سنتی،و تامی  زنجیره

 انبه و.ب د مهیارها همه اارا قابلیت و اهمیت نشانگر تحقیق نتایج.شد انجام شدنی اارا قابلیت و اهمیت تدوی  برای متخصصان

 (. 0252)لگ ،شد شناخته مهیار مهمتری  عن ان به مشتری

 ت لیدی شربت 341 وی .برد بررسی ت لیدی شربتها بی  در را سبز تامی  زنجیره مدیریت ارزیابی مهیارهای تجربی ش ل به زو

 مدیریت مختلف های انبه از وضهفها ق تها ارزیابی در را مهتبر ارزیابی مهیارهای مطالهه ای  در وی.برد بررسی را چی  در

 با سبز تامی  زنجیره عمل رد ارزیابی"عن ان به ای مقاله در همچنی   داد پیشنهاد تیصنه شربتهای در سبز تامی  زنجیره عمل رد

 مقاله ای  در.داد پیشنهاد سبز تامی  زنجیره عمل رد برای نرما  ارزیابی سییتب یک "خابیتری تحلیل وتجزیه تصادفی روی رد

 تصادفی خابیتری تحلیل تجزیه ت نیک با سپ .شد زیابیار بامل ط ر به سبز تامی  زنجیره عمل رد فازی، تحلیل باتجزیه ابتدا

 (.0252،زو) شد تحلیل تجزیه سبزنتایج تامی  زنجیره عمل رد ت سهه برای علمی مدرک به

 در ادید روش یک خ د مقاله در وی.دانیتند تامی  زنجیره ب ارگیری بلید را سبز تامی  زنجیره عمل رد ارزیابی ا انمی و بانگ

 عمل رد ارزیابی برای وی.داد ئهارا فازی اامع وتئ ری مت ازن امتیازی بارا ب ارگیری با تامی  زنجیره محیطی دعمل ر ارزیابی

 (.0252،ا انمی و بانگ (است برده نگاه محیط و ،مشتری،فرایند،ت سهه، یبهد،مال پنج از تامی  زنجیره

 چهارچ ب نظری
 اهمیت با پژوهش میاله م رد در ع امل از شماری میان به تئ ری بطروا بر مبتنی است مفه می الگ یی پژوهش مفه می مد 

 شربت، بندهر می پیدا اریان منطقی ای گ نه به میأله قلمرو در پژوهشی س ابق بررسی با نظریه ای  .اند شده داده تشخیص

 استفاده بازاریابان، چالش اما ب ده، بازاریابی های مرس م آمیخته همان سبز بازاریابی پی 2دارد را خ د مخص ص بازاریابی آمیخته

 از: عبارتند به است پی 2 از خالقانه

 م اد از استفاده حذف یا وباهش منابع یا و انرژی حفظ با طبیهی محیط بهب د و حفظ به سبز محص  سبز:  الف( محصول

 .بند می بمک ضایهاا و آل دگی سمی،

 به حاضر ص رتی در تنها مصرف بنندگان  ابثر .است سبز اریابیباز آمیخته مهب و بلیدی عامل یک قیمت سبز: ب( قیمت

 طراحی، بارایی، عمل رد، بهب د در است مم   ارزش ای  .دریابند را محص   افزوده ارزش به هیتند باالتر قیمت پرداخت

 .باشد ب دن ضرر بی و تر ط النی عمر امله از سبز محص   دیگر های ویژگی دلیل به حتی یا و ؛ باشد آن مزه یا بصری ااذبه

 فهالیت با به است بنندگانی مصرف به واقهی محیطی زییت اطالعاا انتقا  مهنای به سبز ترفیع سبز: تبلیغ و ج( ترفیع

 .است هدف بازار اذب اهت طبیهی منابع نگهداری برای تههد به ها شربت اظهار همچنی  .دارند ارتباط شربت های
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 به است شربت داخلی محیط درونی،  بهد از منظ ربیرونی.  و درونی بهد :د گیر برمی در را هدب دو سبز ت زیع سبز: د( توزیع

 نظر، م رد باالی با داخلی فضای طراحی بی  تناسب و شربت داخلی فرآیندهای در محیطی زییت میایل رعایت بر عالوه باید

 و باربنان خ ب برخ رد برای نیز مشتریان آن تبع هب و بنند آرامش احیاس آن در باربنان و مدیران به باشد ای گ نه به

 همراه به زییت محیط برای را آسیب بمتری  به ای عرضه های م ان به نیز خارای بهد از .اذب ش ند آن به دلنشی  فضای

نتایج  .ستا آورده دست به گذشته دهه دو در را ت اهی قابل علمی ت اه سبز بازاریابی استراتژی.بند می اشاره باشد، داشته

 فرایندی" به اشاره گردد، به تایید بازاریابی اص   ت سط باید م ثر سبز بازاریابی استراتژی به داد نشان پیشی  های پژوهش

 آوردن فراهب با درآمد ایجاد هدف با محیط زییتی و بارآفرینی لحاظ از مفید بازاریابی های فهالیت اارای و تدوی  برای

 اتخاذ در خ د دراه نظر از ها شربت .دارد همراه به را ااتماعی واهداف عمل رد اقتصادی شربت یک رضایت به است مبادالتی

گیری  اهت :است اصلی عنصر دو شامل شربت یک در زییت محیط با سازگاری .هیتند محیط متفاوا با همی  بازاریابی

 میائل اهمیت از سازمان مدیران ارشد ختشنا به اشاره محیطی زییت گیری اهت .محیطی زییت استراتژی و محیطی زییت

 میائل حد چه تا به دارد ای  به اشاره محیطی استراتژی زییت به حالی در دارد؛ خ د سازمان روی پیش محیطی زییت

 های چارچ ب و مفاهیب از استفاده به تنها نه ها شربت .هیتند ی پارچه یک شربت استراتژیک های برنامه با محیطی زییت

 یافت  در شربای تجاری های فهالیت مزایای از بار ای  با همچنی  بل ه اند برده شروت خ د های مارک رای بازاریابیب مرب طه

 (0252 اند)گل  و هم اران، بهره برده سبز تامی  زنجیره یک تش یل منظ ر به تح یل و ت لید محص  ، طراحی منابع،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (.0252)و هم اران )مد  تربیبی با استفاده از مد  گل 

 فرضیات تحقیق

 چه عناصری می باییت در استراتژی رقابتی وا د داشته باشند؟ 

 چگ نه می ت ان با ب ارگیری چارچ ب مدیریت استراتژیک در فرایند مدیریت زنجیره تامی  سبز بهب د ایجاد برد؟ 

 تدوین استراتژی

 سبز تبليغ و ترفيع

 سبز قيمت

 زنجيره مدیریت

سبز تأمين  

 سبز محصول

 سبز توزیع

 سبز بازاریابي

 اولویت بندی استراتژی
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 تامی  سبز به منظ ر رتیه بندی اساتراتژ   چگ نه می ت ان مد  تاپیی  و روش فازی را به ص را بارا در مدیریت زنجیره

 یهای تدوی  شده م رد استفاده قرار داد؟

 ( به شرح ذیل می باشد:3EFE(:شناسایی فرصت ها و تهدیدها براساس ماتری  ارزیابی ع امل خارای )5ادو  ) 

 امتیاز وزن EFEماتریس 
امتیاز 

 موزون

    هافرصت

CEC  21/2 2 02/2برای انتقا  ت ن ل ژی ساخت مالتی پل   و  "دایی نگ"شربت  ( باJVام ان سرمایه گذاری مشترک ) 5  

0 
در راستای ت سهه  S81و دوگانه س ز  XU7و  EF4, TU5م ت رهایام ان حض ر در بازار تامی  قطهاا 

 2خ دروهای بب مصرف و مطابق با استاندارد ی رو
29/2 2 38/2  

3 
رو از طریق ت لید داشب رد و قطهاا ال ترونی ی مرتبط با آن و همچنی  فرصت ورود به بازار مجم عه سازی خ د

 قطهاا تریب
22/2 3 50/2  

2 
)به دلیل باهش تهرفه های گمربی نیبت به وارداا  CKDو SKD ش ل به  ”پاناس نیک“ام ان وارداا ضبط 

CBU و اخذ نمایندگی انحصاری از ای  شربت برای ورود به بازار ت لید ضبط ) 
22/2 2 58/2  

02/2 3 26/2 ان ات محص الا گروه ایران خ درو رای ب  ABSبازار برای تامی  سییتب های ترمز  یپتانییل باال 1  

29/2 3 23/2 محص الا گروه ایران خ دروبرای  CBSوا د بازار بالق ه برای تامی  سییتب های ترمز  8  

2 
فرصت گیترش  ( وZ24)م ت ر نییان  "وانت پی ان"ام ان تامی  قطهاا م اترونیک شربت هایی نظیر 

  EMSدر ح زه محص الا  "مگام ت ر"هم اری با 
23/2 3 29/2  

6 
و  LCD)مانند ضبط و باند، دزدگیر، سنی ر دنده عقب،  AMام ان افزایش فاروش برخی از محص الا در بازار 

 ...( با ت اه به ارتباط با تأمی  بنندگان ق ی در ای  ح زه
28/2 0 50/2  

EMS   20/2 0 22/2فرصت حض ر در بازارهای بی  المللی از طریق صادراا محص الا  9  

52 
و تهامالا مناسب ای  گروه با خ دروسازان، فرصت ت سهه هم اری با مشتریان  با خ درو سازی سایپاارتباط ق ی 

 ه همراه دارد.ب ایران خ درو شربت  و افزایش تهامالا را برای
21/2 2 0/2  

    دیدهاته

5 

های مهتبر اهانی و هم اری استراتژیک برای انتقا   انهقاد قرارداد با برند ی بر سر راهمانه به عن ان ها تحریب

ن سان نرخ ارز،  محدودیت های بان ی  در بنار میائلی نظیرم رد نیاز و م اد اولیه دانش فنی و وارداا تجهیزاا 

 در گردش ارزی و تحریب بانک مربزی

22/2 5 22/2  

0 
)نظیر ال  آمپر، قفل مربزی، ایران خ درو  % ارزش ریالی فروش محص الا شربت 32بیش از خطر حذف 

 سییتب مالتی پل   با حربت خ دروساز به سمت استفاده از  ( و ...سییتب هشدار گ یا، 
28/2 3 56/2  

3 
 "منابع ت ذیه"و  "آراد غرب"ر شربت باهش سهب بازار در مجم عه قفل و ریم ا ها به دلیل حض ر رقبایی نظی

 در ح زه ت لید ای  محص الا
20/2 0 22/2  

2 
و همچنی ، دانش و تجربه ق ی رقبایی   ABS سییتب های ترمزوا د رقبایی نظیر بروز و تییر درح زه تامی  

 CBSت الن ت س و آذی  تنه در زمینه تامی  سییتب های ترمز نظیر 
21/2 0 5/2  

50/2 0 28/2 در تامی  محص   ضبط "آریا افزار"و  "م ج نی ان"نظیر  X و فهالیت ق ی رقبای شربت تجربه باال  1  

                                                 
3
 External Factor Evaluation (EFE) Matrix 
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58/2 0 29/2 ت لید داخل دریچه گاز برقی )تنظیب فشار خروای به ص را ال ترونی ی( ت سط تامی  بنندگان دیگر 8  

2 
در  JVCمیت، مارشا ، پای نیر، س نی و  های ماای ار، استیلمانند شربت AMحض ر رقبای قدرتمند در بازار 

 محص الا وارداتی و خطر محدودیت بیب سهب بازار در ای  ح زه 
22/2 5 22/2  

6 
بامل تر ب دن سبد  و ارتباطاا ق ی و مناسب شربت بروز با مشتری، تمربز تصمیب گیری و ت ان مالی باال

 محص الا ای  شربت
28/2 0 50/2  

9 

ات ای بیرونی برای ت لید، )نظیر پیش دریافت از خ دروساز و یا دریافت تیهیالا بان ی  فقدان منابع مالی قابل

برنامه های دولت در راستای افزایش تهرفه  ایمناسب( و بمب د نقدینگی م رد نیاز برای اارای پروژه های ت سهه

 وارداا قطهاا و م اد اولیه م رد نیاز قطهه سازان

26/2 0 58/2  

52 
بناد شادن روناد     م ااب X شربت قطهه سازان ب چک در تامی  قطهاا م مل محص الا  مش الا تحریب ها و

 .شدخ اهد X شربت ت لید خ دروساز و تحت الشهات قرار گرفت  ت لیداا 
22/2 3 50/2  

 26/0  5 مجم ت بل

ای  است به شاربت در وضاهیت    بیان بننده 26/0( مشاهده می ش د با ت اه به مجم ت بل، نمره نهایی 5همانط ر به در ادو  )

نیبتا مطل ب در مقابل ت ییراا محیطی می باشد و به عبارا دیگر بیانگر ای  است به شربت از نظر به بارگیری اساتراتژی هاایی   

 به بت ان بدان وسیله از فرصت ها استفاده نم د و تهدیداا را باهش داد استفاده می نماید.

 شناسایی قوت ها و ضعف ها

 ( به شرح ذیل می باشد:IFE4(: ق ا ها و ضهف ها براساس ماتری  ارزیابی ع امل داخلی )0ادو )

 امتیاز وزن IFEماتریس
امتیاز 

موزو

 ن

    هاقـوت 

5 
، اس  پ به روز SMDتجربه باال و دانش فنی در ح زه طراحی قطهاا ال ترونیک و وا د تجهیزاا مناسب )نظیر ماشی  آالا 

 و . . .( های دیجیتا 
21/2 2 02/2 

0 
در ح زه محص الا م اترونیک، شربت  "مگنتی مارلی"و  "بنتلر"، "ب ش"وا د روابط تجاری مناسب با شربت های 

 در ح زه تامی  محص   ضبط "پاناس نیک"در زمینه طراحی و ساخت قطهاا ال ترونیک و شربت  "دایی نگ"
28/2 3 56/2 

3 
، دانش فنی ف رج آل مینی م، انش فنی پیشرفته در ح زه م اترونیک )نظیر ب ره بریزینگ استیلدر اختیار داشت  تجهیزاا و د

 های مجهز به ت ن ل ژی روز(تیترهای ات ماتیک و میتر پارا
21/2 3 51/2 

 51/2 3 21/2  ترونی ی(% در ح زه تامی  قطهاا ال ترونیک خ درو )تامی  بننده او  برای مشتری در سبد محص الا ال12سهب بازار باالی  2

1 
( در بخش مدیریت منابع انیانی، مدیریت بهره EPMS) Yگروه و اخذ رتبه او  در ارزیابی عمل رد  Yگروه تهامل مناسب با 

 وری، رهبری و استراتژی و مدیریت ت ن ل ژی
28/2 2 02/2 

 OE 21/2 3 51/2در بازار X شربت متن ت ب دن سبد محص الا  8

 05/2 3 22/2 ب با مشتری و بیب اطالعاا ارزشمند در خص ص نیاز مشتری و برنامه های آتی اوروابط مناس 2

 50/2 3 22/2)تقدیرنامه  312باالی  سا  مت الی و طراحی ساختار فرآیندی مناسب و همچنی  بیب امتیاز 9طی  ISO/TSاخذ استاندارد  6

                                                 
4
 Internal Factor Evaluation (IFE) Matrix            
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  EFQMستاره( در انطباق با مد  تهالی سازمان  3

 51/2 3 21/2 خ رداری از نیروی متخصص، با انگیزه و پ یا همراه با روحیه هم اری و بارهای تیمیبر 9

5

2 

 مدیریت بهینه منابع مالی و بنتر  هزینه ها در راستای تثبیت یا باهش بهای تمام شده
22/2 2 06/2 

    ضـعف ها

 21/2 0 5/2 (ERPه سازی واحدها )اهت برقراری ارتباط و ی پارچ عدم وا د سییتب های نرم افزاری 5

0 
و ...( و عدم اارای بامل الزاماا مشتری  ECUدر برخی از محص الا )نظیر ضبط، ال آمپر، آژیر و رگ الت ر و  PPMباال ب دن 

 Aتا سطح گرید 
22/2 3 05/2 

3 
انبارهای داغی محص التی عدم وا د بهضی از تجهیزاا و ماشی  آالا تیت در ح زه ال ترونیک )نظیر تیترهای مناسب 

 و ...( ECUهمچ ن ال  آمپر، ایم بالیزر ،
22/2 3 50/2 

2 
و  "بانگت "عدم وا د یک سییتب مدون برای انتخاب شربای تجاری منجر به هم اری تجاری با شربت های ضهیف نظیر 

 در ح زه ال ترونیک شده است. "دمینگ"
28/2 0 50/2 

 26/2 2 20/2 در زمینه تامی  سییتب های ترمز بمب د دانش فنی و فقدان تجربه 1

 58/2 2 22/2 ال ترونیکمحص الا ضهف در ات ماسی ن و م انیزه نب دن خط ت لید  8

 50/2 3 22/2 عدم وا د دانش فنی و تجربه در زمینه  ت لید محص   داشب رد  2

 AM 23/2 0 28/2فقدان سازماندهی مناسب در بخش فروش   6

 26/2 0 22/2 قرار سییتب مدیریت دانشضهف در است 9

5

2 

 بمب د نیروی انیانی متخصص در پروژه های ت سهه ای سازمان و ریزش برخی نیروهای بلیدی
22/2 3 05/2 

 60/3  5 مجم ت بل

ظر ع امل بیان بننده ای  است به شربت از ن 60/3همانط ر به در ادو  باال مشاهده می ش د با ت اه به مجم ت بل، نمره نهایی 

 داخلی، از حد مت سط باالتر است. و به عبارا دیگر بیانگر ای  است به شربت از نظر ع امل درونی دارای ق ا می باشد.
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 تدوین استراتژی

 (IEM(ماتری  داخلی و خارای )5ش ل )

 

 

 

 

IEM 
 ضعیف متوسط قوی

 I II III باال

 IV V VI متوسط

 VII VIII IX پایین

 

قیمت قرار می دهد. ای  ماتری  واحد هاای مختلاف ساازمان را باه      9خلی و خارای بخش های مختلف سازمان را در ماتری  دا

 ص را نم دار ارائه می بند؛ به همی  اهت آنرا ماتری  مجم عه دارایی های سازمان می نامند.  

 ))ماتری  داخلی و خارای(( بر اساس دو بهد اصلی قرار دارد: 

 ها نشان داده می ش د.Xری  ارزیابی ع امل داخلی به بر روی مح ر امع نهایی مات-5

 ها ن شته می ش د. Yامع نمره های نهایی ماتری  ارزیابی ع امل داخلی و خارای به بر روی مح ر  -0

 ارزیابي عوامل داخلي
1 2 3 4 

جي
ار

 خ
مل

عوا
ي 

یاب
رز

 ا

 2 

3 

4 

1 
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تاا   2/0ی بیانگر ضهف شربت و نمره هاا  99/5تا  2/5ها از Xدر ))ماتری  داخلی و خارای(( امع نمره های نهایی، بر روی مح ر 

بیانگر ای  است به شربت در وضع عاالی قارار    2/2تا  2/3بیانگر ای  است به شربت در وضع مت سط قرار دارد و نمره های  99/0

دارد.الزم به الذبر است می ت ان ))ماتری  داخلی و خارای(( را به سه ناحیه عمده تقییب برد و برای هریک از آنها استراتژی های 

 نم د: متفاوتی استفاده

قرار می گیرند می ت ان استراتژی به اارا در آورد به م ااب ))رشاد و    2یا  0، 5: برای بخش هایی به در آن خانه های ناحیه اول

ساخت(( می ش د. در ای  واحدها باید استراتژی های تمربز )رس خ در بازار، ت سهه بازار و ت سهه محص   یا استراتژی های مبتنای  

ی به باال، ی پارچگی عم دی به پایی  و ی پارچگی افقی( را به اارا در آورد و اینها مناسب تاری  اساتراتژی هاا    بر ی پارچگی عم د

 می باشند.  

قرار می گیرند می ت ان استراتژی هاایی را باه ااارا در آورد باه      2یا  1، 3: برای واحدهایی از سازمان به در خانه های ناحیه دوم

  ا د(( باشد. در ای  واحدها استراتژی های رس خ در بازار و ت سهه محص   بییار متداو  است.هدف ))حفظ و نگهداری وضع م

قرار می گیرند باید استراتژی های ))برداشت محص   یا رها باردن(( را باه    9و  6، 8برای واحدهایی به در خانه های  ناحیه سوم:

م فق هیتند به دارایی های خ د را در واحدهایی سرمایه گذاری بنند اارا در آورد. در ))ماتری  داخلی و خارای(( سازمان هایی 

و  EFEبا ت اه به تحلیل های درون و برون سازمانی و امتیازاا به دست آمده از ماتری  های قرار می گیرند. 5به در خانه شماره 

IFE  اایگاه استراتژیک شربت ،X مطابق ماتری  داخلی-  ( خارایIEM   خاناه شاماره )ی باشاد. لاذا ماهیات اساتراتژی     ما  2

 خ اهد ب د. توسعه احتیاطی و گزینشییا رشد محتاطانه سازمان، 

 (SWOTماتریس تدوین استراتژی ها )

 (SO) تهاامی(استراتژی های 3ادو  )

 استراتژی ردیف

1 S1 O1 قرارداد انهقادJV ،مالتی پل   عتیت مداراا مجتم و ت لید با شربت دایی نگ اهت انتقا  دانش فنی طراحی(CEC) 

2 S1 O2 داخلی  ت لید  ECU م ت رXU7 دربرنچ ال ترونیک 

3 S2 O4 راه اندازی خط ط ت لید و تیت رادی پخش با هم اری شربت پاناس نیک 

4 S2 O2  انهقاد قرارداد اهت ت سهه ت لید، بازاریابی و فروش سییتبEMS  خ دروهای مجهز به م ت رهایTU5 ,EF4 ,XU7 

5 S3 O10 طریق ب ارگیری تجهیزاا م اترونیک )نظیر ب ره بریزینگ( و انهقاد قرارداد ارائه خدماا از افزایش درآمدزایی 

6 S2 O8 
و بیط ای  هم اری و اخذ نمایندگی اهت فروش محص الا  OEو ارتباط مناسب با شربت پاناس نیک درح زه  AMت سهه بازار 

AM 
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7 S2,8 O9   اهت ارائه محص الا  های تابع ایران خ دروشربت حض ر در زنجیره تامی CNG در زنجیره تامی  بی  المللی به مشتریان 

8 S1,2,4,5O10 ت سهه هم اری با خ دروساز و ایجاد بازار ادید با ت یه برت ان فنی ال ترونیک و روابط با شربای تجاری مهتبر 

9 S4 O10 محص الا ال ترونی ی/ م اترونی ی/  ظرفیت سازی و ایجاد زیرساخت الزم برای ت لیدABS/ CBSداشب رد / 

11 S7,8,10 O3 ،ایران خ دروت لید، بازاریابی و فروش مجم عه بامل داشب رد خ دروهای  ت سهه 

11 S9,10 O8,10 هر دو بازار  ارائه محص الا با قیمت رقابتی درAM  وOE 

12 S7,8,2 O5,6  ،تب های ترمزبازاریابی و فروش سییت لید، ت سهه ABS/CBS  وپارس 221برای خ دروهای سمند، پژو 

 

 (ST) تن ت یها یاستراتژ(2ادو )

 استراتژی ردیف

1 S1 T1 ( ت لید داخلLocalization)( برخی قطهاا نیب ساخته و م اد اولیه نظیر )قطهاا پالستی ی و فلزی ال آمپر 

2 S5 T1  گروه فها  سازی دفاتر خارج از بش رY ستای بهب د فرآیند تامی در را 

3 S2 T3  راه اندازی خط ت لید قفل 

4 S6,9 T4 ( انتقا  دانش فنی و ت لید داخلیLocalization سییتب های ترمز )ABS/CBS 

5 S2,3 T6 ( ت لید داخل دریچه گازThrottle Bodyو پدا  گاز ) 

 (WO)  ییراهتت یها یاستراتژ(8ادو )

 استراتژی ردیف

1 W1 O10 ستقرار سییتب ی پارچه نرم افزاری به منظ ر بهب د برقراری ارتباطاا و ی پارچه سازی واحدهاا 

2 W2 O10  تش یل بارگروه باهشPPM   با هدف باهش ضایهاا و بهب د بیفیت محص 

3 W8 O8  استفاده از ت ان فنی ال ترونیک به منظ ر بهب د خدماا بازارAM 

4 W8 O8 

دربازار و استفاده ت ان  Xشربت ه مجم عه متن عی از محص الا با ت اه به تن ت سبد محص الا و ارائAM ت سهه بازار

OE  برای ت سههAM 

 (WT)تدافهی  یها یاستراتژ(2ادو )

 استراتژی ردیف
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1 
W10T2,10 

 طراحی تیب های فرا وظیفه ای به منظ ر افزایش انهطاف ساختاری در اارای طرح های ت سهه ای

2 
W9 T1,8,10 

 (KMاستقرار سییتب اامع مدیریت دانش سازمانی )

3 
W10 T1,8,10 

 استقرار سییتب ی پارچه مدیریت منابع انیانی

ای  ماتری  ی ی از ابزارهای مهمی است به مدیران بدان وسیله اطالعاا را مقاییه می بنند و می ت انند باا اساتفاده از آن چهاار    

 ن ت استراتژی ارائه نمایند: 

 ژی های استراتSO 

   استراتژی هایWO 

   استراتژی هایST 

   استراتژی هایWT 

مقاییه بردن ع امل اصلی داخلی و خارای از مش ل تری  بخش های تهیه ماتری  تهدیداا، فرصت ها، نقاط ضهف و نقاط ق ا  

به دست آمده از ماتری  های  با ت اه به تحلیل های درون و برون سازمانی و امتیازاا است و به قضاوا های خ بی نیاز دارد.

EFE  وIFE  ،و بر  خ اهد ب د. توسعه احتیاطی و گزینشییا رشد محتاطانه ،  انجام گرفته است لذا ماهیت استراتژی سازمان

در ذیل نشان  ایران خ درو  ( استراتژی های اصلی شربتSWOT) Xای  اساس و با ت اه به ماتری  تدوی  استراتژهای شربت 

 ست.داده شده ا

 تاپسیس فازی

مطرح  5965در  1ه انگ و ی نرا تهمیمی از ت نیک تاپیی  در محیط فازی است. ت نیک تاپیی   ،ت نیک تاپیی  فازی       

س د را از ن ت مهیارهای  ،آ  مثبت حل ایده آ  مثبت و منفی است. راه های ایده حل تهریف راه ،. منطق زیربنایی تاپیی بردند

از ن ت هزینه را حدابثر و مهیارهای از ن ت مهیارهای  ،آ  منفی حل ایده نماید. راه هزینه را حداقل میاز ن ت ی حدابثر و مهیارها

ط ر  آ  منفی است. به حل ایده آ  مثبت و دورتری  گزینه از راه حل ایده بند. گزینه بهینه، نزدی تری  گزینه به راه س د را حداقل می

شامل  ،آ  منفی حل ایده به راه در حالیمهیارهاست، تربیبی از بهتری  ارزشهای قابل دسترس  ،آ  مثبت حل ایده خالصه، راه

بنیب.  بندی می را فرم   FMCDMابتدا یک میأله ، برای ارزیابی عمل رد مالی .مهیارهاستهای قابل دسترس  بدتری  ارزش

ت اند  ش ند. میأله می های مرب طه ارزیابی می وزنشاخص مالی و  nبه در است گزینه  mای از  شامل مجم عه ،FMCDMمیأله 

 سازی ش د. به ص را زیر مد 

                                                 
1. Hwang & Yoon 
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 .W=[w1,w2,…,wn]و 

مهیارهاایی   C1 ,C2 ,… ,Cnباه بارشناساان بایاد ارزیاابی نمایناد.      هیاتند  های مم    گزینه A1 ,A2 ,… ,Amدر اینجا       

 Cjوزن  Wjو  Cjدر برابار مهیاار    Aiرتبه عمل ارد ماالی گزیناه     Gijاند.  در نظر گرفته شدهها  هیتند به در مقابل عمل رد گزینه

هاای   و ارزیاابی  ها از طریق بررسیا باشد. در فرایند ارزیابی، ای  وزنها دراه اهمیت مهیارهای ارائه شده ت سط بارشناسان مالی   می

( VH( و خیلای بااال)  H(، باال)M(، مت سط)L(، بب)VLزبانی به خیلی بب)دهند. ای  وزنهای  های زبانی نشان می را با واژها ذهنی  

 [.05ش ند ] آوری می و از طریق پرسشنامه امعتقییب 

و  i=1,2,…,m  ،j=1,2,…,nدهد به در آن  نشان می eرا در دوره  jارزش شاخص نمایانگر  bij(e)بنیب  فرض می

e=1,2,…,t هیتند. 

 بنیب: تهریف میرا  Gijثلثی، با ت اه به مفه م اعداد فازی م

),,( r

ij

m

ij

l

ijij gggG  

 به در آن:

}t,...,2,1e|)e(bmax{g

)e(b
t

1
g

}t,...,2,1e|)e(bmin{g

ij

r

ij

t

1e

ij

m

ij

ij

l

ij










 

 دهند. مهیار نشان می nرا در  Aiهای عمل رد گزینه  رتبه [Gi1,Gi2,…,Gin]لذا 

A)آ  مثبت  حلهای ایده راه ،MINو  MAXعملگرهای استفاده از با 
A) آ  منفی و ایده( +

ها شناسایی  همجم عه گزینبرای  (-

 ش ند. می

  A
- 
=[G1

-
,G2

-
,…,Gn

-
] 

(1)  

(2)  
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                 A
+
 =[G1

+
,G2

+
,…,Gn

+
] 

Gnدر روابط باال 
Gnو  -

gباشند، به ترتیب از بمتری  و بیشتری  مقادیر  ( می5ص را رابطه ) به اعداد فازی مثلثی به +
l
ij  ،g

m
ij  و

g
r
ij   برای گزینهn اند. ام تش یل شده 

 برقرار است: (2)رابطه   j=1,2,…,nو  i=1,2,…,mرای واضح است به ب

                
  jijj GGG 

dij
dijو  -

Gjاز  Gijدهنده فاصله  نشان ،به ترتیب ،+
Gjو  -

 ش ند: محاسبه می( 8( و )1)های  با استفاده از فرم  به هیتند  +

n)1,2,...,(j , m)1,2,...,(i     

)()()[(
3

1
),( 222



  r

j

r

ij

m

j

m

ij

l

j

l

ijjijij ggggggGGdd 

n)1,2,...,(j , m)1,2,...,(i     

)()()[(
3

1
),( 222



  r

j

r

ij

m

j

m

ij

l

j

l

ij

l

jijij ggggggGGdd 

ش د. در  گیری، از اعداد فازی استفاده می تهیی  ضریب اهمیت مهیارهای مختلف تصمیب برای

),,(ص را ای  r

jk

m

jk

l

jkjk wwwW   های زبانی بیان شده ت سط خبره  است به وزن مثلثییک عدد فازیEk  در م رد مهیارCj 

 (k=1,2,…,pو  j=1,2,…,n) :بند به ص را فازی بیان می را

Wj یانگی  وزن مهیار را به عن ان مCj بنیب محاسبه می (2)با استفاده از رابطه آن را گیریب و  در نظر می: 

)n1,2,...,(j      

)...()1(),,( 321



 jpjjj

r

j

m

j

l

jj WWWW
p

wwwW
 

عالئب و  ,   دهنده ضرب و امع فازی هیتند. نشان  , 

Di
Diو  -

و با استفاده از روابط  بنند آ  منفی بیان می حل ایده ثبت و راهآ  م حل ایده را از راه Aiفاصله وزی  گزینه  ،به ترتیب ،+

 آیند دست می ( به9( و )6)

       (6)                    }{1





  imi DMINND     

(3)  

(4)  

(5)  

(6)  

(7)  

(11)  
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     (9)                      }{1





  imi DMAXND  

                        }{1





  imi DMINPD 

                        }{1





  imi DMAXPD 

],[برای بردار فاصله  

ii DD، آ  منفی حل ایده راه، ]PD,ND[   آ  مثبت حل ایده راهبرای و، ]PD,ND[   .استAi
Aiو  -

+، 

]D,D[های  دهنده فاصله نشان ،به ترتیب ii

  تا]PD,ND[   و]PD,ND[   (51( و )52روابط )با استفاده از  بههیتند 

 آیند. دست می به

                   ),(),(   PDDdNDDdA iii 

                  
.,...,2,1

),(),(

mi

PDDdNDDdA iii



 

 

Aiبه با  Aiضریب نزدی ی گزینه  ،در نهایت
 گردد. محاسبه می( 58)ش د، با استفاده از رابطه  نشان داده می *

                              

.,...,2,1

*

mi

AA

A
A

ii

i
i










 

1A0واضح است به        *

i   1است. اگر* iA  باشد، گزینهAi 0به  آ  مثبت و در ص رتی حل ایده راه* iA گزینه ،Ai 

آ  مثبت و  حل ایده های مختلف را با ت اه به میزان نزدی ی به راه بندی گزینه ت ان رتبه میلذا  ب د.آ  منفی خ اهد  حل ایده راه

 .با ت اه به تاپیی  فازی اول یت بندی استراتژی صنهت خ درو سازی به شرح زیر می باشدمنفی انجام دادآ   ایدهحل  دوری از راه

 

 (ماتری  اول یت بندی استراتژی ها6ادو  )

Ci ترتیب ام استراتژین 

 1 داشب ردهای محص الا ایران خ درو ت سهه، ت لید، بازاریابی و فروش مجم عه بامل  2.9513

 2 راه اندازی خط ط ت لید و تیت رادی پخش با هم اری شربت پاناس نیک 2.9225

 3 ( و ایم بالیزرECUت سهه، ت لید، بازاریابی و فروش سییتب های بنتر  م ت ر ) 2.6999

(12)  

(13)  

(14)  

(15)  

(16)  
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2.6282 
به منظ ر انتقا  دانش فنی، طراحی و ت لید مداراا مجتمع )مالتی  "دایی نگ"( با شربت JVسرمایه گذاری مشترک )

 (CECپل   و 
4 

 5  ان ات خ دروت سهه ت لید، بازاریابی و فروش ال آمپر  2.6503

2.2321 
هه، ت لید و عرضه ان ات سییتب های ترمز عم می انتقا  دانش فنی، ظرفیت سازی و ایجاد زیرساخت الزم  به منظ ر ت س

 (ABS/CBSو ضد قفل )
6 

 7 راه اندازی خط ت لید قفل خ دروها 2.8126

2.1265 
و ت لید داخل دریچه گاز و  TU5 ،EF4 ،XU7برای م ت رهای   EMSت سهه، ت لید، بازاریابی و فروش سییتب های 

 پدا  گاز )عادی و برقی(
8 

 9 همراه با ت سهه و بهب د ارائه خدماا در ای  ح زه  AMی سبد محص الا متن ت ساز 2.1223

 10 استقرار سییتب ی پارچه اطالعاتی  با تابید بر فرآیندهای برنامه ریزی، تامی ، ت لید و طراحی استراتژیک 2.1521

 11 ایجاد سییتمی مدون به منظ ر انتخاب شربای تجاری در ح زه تامی  و هم اری های 2.2000

 12 ( به مشتریان PR ،TV ،FR)نظیر  CNGحض ر در زنجیره تامی  بی  المللی و ارائه محص الا  2.0223

 نتیجه گیری

م رد بررسی قرار گرفته و  ایران خ درو با روی رد ت ییر و تح  شربت در ای  تحقیق مام ریت، نقاط ق ا و ضهف، فرصت و تهدید 

تنظیب گردیده است تا نقاط ق ا شربت تق یت شده، نقاط  SWOTژی مناسب بر اساس مد     در ای  راستا با پیشنهاد و استرات

:در واقع در ای  بخش با استفاده  soضهف باهش یافته و همچنی  ام ان استفاده از فرصت و بنتر  تهدیدها فراهب آید.استراتژی 

ای سازمان م ثر واقع گردد.در ای  تحقیق نقاط ق ا از ضهف گردد تا بر از نقاط ق ا داخلی و فرصتهای م ا د استراتژی تهیی  می

 لذا ماهیت استراتژی سازمان، رشد محتاطانه یا ت سهه احتیاطی و گزینشی خ اهد ب د. .و فرصت از تهدید امتیاز باالتری دارد

ینده نگر و آ ان استراتژیک وبه سمت ایجاد و پرورش مدیر ایران خ درو اهت دادن سییتب شربت ت ان : از راه ارهای آن هب می  

های همچ ن سازمان و  ترسیب فرهنگ سازمانی و گنجاندن م لفه ت سهه، ت لید، بازاریابی و فروش هماهنگ با محیط زییت

راه و  به سمت سازمان استراتژی مح ر دوستدار محیط زییت ایران خ درواستراتژی و محیط زییت به علت س ق دادن شربت 

 و تیت با  در نظر گرفت  محیط زییت و هم اری با شربتهای دوستدار محیط زییت. اندازی خط ط ت لید

ب شد نقاط ضهف را از بی  ببرد. در ای   :در واقع در ای  بخش با بهره برداری از فرصتهای م ا د در محیط می woاستراتژی 

راتژی تمربز بر مشاربت باربنان و استراتژی بهب د ت ان از است تحقیق نقاط فرصت در مقاییه با تهدیدها تفاوا چندانی دارد و می
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های ب تاه مدا یا ارائه ازواا  ت ان :ایجاد بالس از راه ارهای آن هب می اتی در ای  بخش استفاده شده است.های اطالع سییتب

 های ن ی .  آوری های م ا د در سازمان مطابق با ف  آم زشی با بیفیت از س ی دایره آم زش و همچنی  ارتقاء بیشتر سییتب

: در واقع در ای  بخش، با استفاده از نقاط ق ا، تهدید را از بی  برد. در ای  تحقیق نقاط ق ا از ضهف و فرصت از  stاستراتژی 

استقرار سییتب ی پارچه نرم افزاری به منظ ر هایی اهت  ت ان :ایجاد برنامه تهدید امتیاز باالتری داردو از راه ارهای آن هب می

 باربنان سازی های تحت نظارا. اماده ی شربت. افزایش گزارش دهی به سازمانب د برقراری ارتباطاا و ی پارچه سازی واحدهابه

 آن سازی پیاده و ادید استراتژی پذیرش سمت به

سازمان اهش خ اهند داد. در ب: در واقع در اینجا با بب بردن نقاط ضهف داخلی، تهدیداا م ا د در محیط را wtاستراتژی 

استفاده از در واقع  استفاده برد.  ت ان از استراتژی تمربز بر تق یت نظام انگیزشی و استراتژی برون سپاری و رشد محتاطانه می

ها و  های م ا د است به ارائه ی راهبرد برنامه ریزی استراتژیک به عن ان یک فرآیند پ یا با دورنگری نیبت به واقهیاا و م قهیت

سازد. در ای  ن ت برنامه ریزی، مشاربت همه ی افراد ذینفع، ذیربط  م ثر برای رسیدن به فردای بهتر را ام ان پذیر میها ی  تابتیک

ش د تا در قالب استفاده از ساز و بار برنامه ریزی استراتژیک، ضم  تهریف آینده  عالقه بر مبنای بازاندیشی، م اب می و ذی

 .ی  نیازها بپردازند و برای رفع آنها به گ نه ای ))فرابنشی(( اقدام بنندمطل ب و شناخت وضهیت م ا د، به تهی
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