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  چکیده

درسـت از تـوان بـالقوه و     بـرداري هـاي بهـره  اي، یکـی از شـیوه  گـذاري منطقـه  هاي سـرمایه بررسی اولویت
کنـد.  سـرزمینی را ایجـاد مـی   هـاي  مناطق است که امکان هدایت صحیح منابع متناسب با قابلیـت  ستگىیشا

گذاري سـبب شـده اسـت    ها در تأمین منابع مورد نیاز براي سرمایهگستره وسیع و متنوع صنایع و محدودیت
گـذاري بـه یـک ضـرورت تبـدیل شـود. مسـئله اصـلی ایـن نوشـتار، بررسـی            بنـدي در سـرمایه  که اولویت

ستان سمنان بـا معیارهـاي برآمـده از اقتصـاد     ي در صنایع تولید قطعات خودرو در اگذارهیسرماي هاتیاولو
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هاای   مقاومتی است  استان سمنان به دلی. موقعیات جررافیاایی مناساب دنزدیکای باه محا. اساتقرار شارکت        
خودروسازی( و ارزش باالی تولیدی به پندمین قطب صنایع قطعاد خودرو کشاور ت ادی. شاده و یرفیات     

 سلسلهدارد  روش مورد استفاده در رسیدن به هدف این تحقیق، تحلی.  های دتی گااری مناس ی برای سرمایه
را فاراهم دورده   زمان همگیری از چند معیار به صورد  ( است که امکان بهرهVAHPمحور د مرات ی انتخاب

هاای باه دسات     ی اقتصاد مقاومتی نیز شود  تحلیا. داده ها مؤلفهای از  تواند شام. مدموعه و بر این اساس می
تولیاد قطعااد الکترونیکای و الکتریکای،      دهاد  یما نشاان   ،ه از دراء خ رگاان باا اساتفاده از روش فاو     دمد
قطعااد   دیا تولی فورجینا  سارد و گار  و    سااز  مدموعاه و عملیااد ررارتای،    یکار نیماشی و گر ختهیر

تان ی در صانعت قطعااد خاودرو در اسا    گااار  هیسرمااولویت اصلی  5ی به ترتیب کیو الکترومکان یکیمکان
یی باالترین وزن را باه خاود   زا درونی و انیبن دانشها معیار  که در تعیین این اولویت شود یمسمنان محسوب 

 اختصاص داده است 
 

 R58و  JEL:  R52بندی  طبقه

  VAHPمقاومتی،  اقتصادگااری،  ی، صنعت قطعاد خودرو، سرمایهبند تیاولو :هادواژهیکل

 

 مقدمه

منظاور فاراهم    تقاب. بین عوام. انسانی، اقتصادی و عوام. محیطی باه های م تنظیم روابط و کنش
گیری بهیناه و پایادار از اساتعدادهای انساانی و محیطای از الزامااد        هایی جهت بهره دوردن فرصت

 منظور به توسعه دررال کشورهای شود  امروزه توسعه و پیشرفت اقتصادی هر کشوری محسوب می

هرزماانی   از بایش  هاا،  تعاادل  عاد   رفاع  و وابساتگی  از رهاایی  و اقتصادی خاود  زیربناهای تقویت

 ۀتوساع  و رشاد  ریزی بارای  برنامه هستند و در کشورشان منابع ریزی برای برنامه و شناسایی نیازمند
 باه  نیا.  جهات  عواما. بسایار مهام در    از منااطق  جایگااه  و موقعیت، یرفیت شناخت کشور دینده

هاای   متناوع در موقعیات   ط یعای  و امکانااد  همگاون  رغیا  شارایط  دلیا.  ایاران باه   .اسات  پیشارفت 

 کساب  ال تاه بارای   کاه  اسات  هاا  اساتان  ساطح  در ای منطقه ریزی برنامه نیازمند جررافیایی مختلف،

 اساتان  هر در موجود های اساس توانمندی بر توسعه معیارهای به توجه ریزی، برنامه امر در موفقیت

ی که اقتصاد ایران ا مسیلهکرد  از طرفی  توجه به دن الر همه در باید که است مسائلی ترین مهم از
معیاار و   عناوان  باه کند، در اولویت قرار گرفتن اقتصاد مقااومتی   را از سایر کشورهای دنیا متمایز می

ی زیا ر برنامهی کشور است  ط یعی است که هر معیار و مالکی برای ها یگاار استیسمالک اصلی 
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ی اصلی اقتصاد مقاومتی است  بر اساس این رویکارد و  ها مؤلفهها و اقتصادی، مستلز  توجه به معیار
گاااری   هاای سارمایه   کاه تعیاین اولویات    داد قارار  توجاه  ماورد در سطح کالن نیز باید این نکته را 

وری، کاارایی و باازده اقتصاادی،     هاای پایادار ارارای، افازایش بهاره      منظور رفایت از کااربری  به
ت بین نسلی، رفع فقار و محرومیات، برقاراری تعاادل و تاوازن در      گسترش عدالت اجتماعی و عدال

و همچناین ایدااد و تحکایم     ییایا جررافبرخورداری از سطح معقول توسعه و رفااه در تماا  منااطق    

ساازی   توجهی بار هماهنا    گیرد و تأثیر قاب. ای صورد می منطقه پیوندهای اقتصادی درون و برون
اناداز   ای و ملی دارد که ایان مهام اهاداف چشام     تانی، منطقههای بخشی، اس و زمانی سیاست ییفضا

پاایر، متاوازن، پایادار و     صاورد تحقاق   بلندمدد توسعه کشور و مدیریت یکپارچه سارزمین را باه  
تعیااین  رو ازایاان(  Territorial Spatial Arrangement,2003:223سااازد د عادالنااه محقااق ماای 

هاای اقتصااد    رافیاایی کشاور باا تکیاه بار مؤلفاه      گاااری در منااطق مختلاف جر    های سرمایه اولویت

اناداز محساوب    ترین راه ردهای اقتصاد ایران در جهت نیا. باه اهاداف ساند چشام      مقاومتی از مهم
شود و توجه به این موروع نقش مهمی در رشد و توساعه اقتصاادی کشاور دارد  ایان مقالاه باه        می

استان سمنان در روزه تولید قطعاد خاودرو،  ها و استعدادهای  دن ال دن است که با توجه به یرفیت
گااری در این روزه بپردازد  این موروع از این جهات دارای اهمیات    های سرمایه به تعیین اولویت

ی و اشاترال  خودروسااز ی و سااز  قطعاه  هنا یزم درواراد فعاال    120است که استان سمنان با بیش از 
قطعااد خاودرو دبادون ارتسااب      دکنناده یلتونفر در این صانعت، چهاارمین    6000مستقیم بیش از 

 2.5درصادی و از لحااظ ارزش تولیاد ساهم      12.5تهران( در کشور است و از لحاظ تعاداد، ساهم   

  ایان تحقیاق از منظار    (ISIPO,2013د درصدی از ک. قطعاد تولیادی کشاور را در اختیاار دارد   
مقالاه رارار از روش   دیگری نیز دارای اهمیات اسات و دن روش ماورد اساتفاده در مقالاه اسات        

 AHPکناد کاه نساخه متفااوتی نسا ت باه        ( استفاده میVAHPمحور د تحلی. سلسله مرات ی انتخاب

 است 
بخش است: بعد از مقدمه به بررسی م اانی نظاری پرداختاه خواهاد شاد و       5مقاله رارر دارای 

گاااری ماؤثر    بنادی سارمایه   هاای اقتصااد مقااومتی کاه در اولویات      رمن بیان پیشینه تحقیق، مؤلفه
هستند، ت یین خواهد شد  در بخش ساو  باه بررسای روش تحقیاق پرداختاه شاده و تماایزاد روش        

VAHP  وAHP           شااود و  ت یاین خواهاد شاد  در بخاش چهاار  باه دساتاوردهای تحقیاق اشااره مای
 بندی و نتایج به دست دمده ارائه خواهد شد  در بخش پندم، جمع درنهایت
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 مبانی نظری تحقیق

قطعاد خودرو در  دیتول عیگااری در صنا سرمایه یها تیاولو یبررسصلی مقاله رارر، مسیله ا

 نیسارزم  شیدماا تاوان مصاداقی از    گاااری را مای   های سارمایه  بررسی اولویت است  استان سمنان
هاای اقتصااد ،    تماامى فعالیات   ىیایا متاوازن و هماهنا  جرراف   عیا ع ارد اسات از توز دانست که 

؛ (Soroor,2005:18و انساانى د  عىیها و منابع ط  نس ت به قابلیت نیپهنه سرزم در اجتماعى و معنو 
 ریو ساا  نیها  سرزم درست از قابلیت استفادههدف اصلی از پرداختن به چنین موروعاتی  ن،یبنابرا

هاای   دو نیاز بررسای اولویات    شیمنظاور از دماا  باه تع یار دیگار    دن اسات   امکاناد به اندازه تاوان  

هار ناوع     نادگى یاست که ز ند یفراو ارارى است  ستگىیشا توان بالقوه و نییتع ،گااری( سرمایه
 HatamiNejad etد دهد یها  دن نشان م با توجه به قابلیت نیسرزم را برا  هر بخشى از یا استفاده

al,2010:49 ) زییا ر و برنامه یطیمح توان گیری از ، بهرهجوامع بشری داریپا توسعه از سویی الزمه 
 هایی را به همراه دارد  که بر اساس مختصاد هر منطقه، داللت است ینیسرزم تیساس یرفبر ا

ها و منابع اقتصادی باا توجاه    ریزی فضایی و دمایش سرزمینی، توزیع فعالیت در برنامه ازدنداکه

شود، در نظر گرفتن شرایط فرهنگی، سیاسای و   های زمان و نیازها دن ال می به تحوالد و دگرگونی
هاای   (  ایران در سالLotfi et al,2018:167شود د صادی کشور یر ررورد مهم محسوب میاقت

ها و فشارهای سیاسی، اقتصاادی و اجتمااعی قارار     پس از انقالب اسالمی همواره در معرض تحریم
هاا و راه ردهاای اقتصااد مقااومتی      گرفته و استراتژی راکمیت در مقابله با چنین فشارهایی، سیاست

هااای  ط یعاای اساات کااه مساایله دمااایش ساارزمین و بااه دن ااال دن بررساای اولویاات     ت  بااوده اساا 

هاا در ایاران اقتصااد     کاه ایان سیاسات    هایی پیروی نماید بایست از چنین سیاست گااری، می سرمایه
    مقاومتی است

 

  یسنج تیاولواقتصاد مقاومتی و معیارهای 

هاای   عناوان معیاار بارای بررسای اولویات     تواناد باه    ابرمفاهیم اقتصاد مقاومتی دکه می ترین مهم
شاود  ایان ابرمفااهیم باه      ابرمفهاو  را شاام. مای    6باشد(، شام. عناوین کلی است کاه در مدماوع   

 :(Peighami,2014داند  فرض در این مقاله مورد استفاده قرار گرفته صورد پیش
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 های اقتصاد مقاومتی مؤلفه (.1)نمودار 

 (Peighami,2014خذ: )مأ

 
گاااری در صانعت قطعااد خاودرو      های سارمایه  هدف از مقاله رارر تعیین اولویت ازدنداکه

و نحاوه   هاا  مؤلفاه ی اقتصاد مقاومتی اسات، ت یاین وجاه ارت ااطی ایان      ها مؤلفهاستان سمنان م تنی بر 
ی است  تحقق گااری در صنعت قطعاد خودرو امری ررور بندی سرمایه اثرگااری دن بر اولویت
عدالت  ،نهاد بودن مرد بنیان بودن،  ی اصلی دن یعنی دانشها مؤلفهبر  دیتأکاقتصاد مقاومتی مستلز  

و مقاو  کردن کشور در برابر تهدیداد است کاه تولیاد    نگر بودن برونن، زا بود درون، محور بودن
و نحاوه اثرگاااری و اهمیات     نیست  در ادامه به وجه ارت اا   مستثناقطعاد خودرو نیز از این قاعده 

 سازی اشاره خواهیم کرد  صنعت قطعه در ها مؤلفههر یر از 
 

 بنیانی و صنعت قطعات خودرو: دانش

داناش و اطالعااد    کاارگیری  باه و  عیا توز د،یاست که بر اساس تول یاقتصاد انیبن اقتصاد دانش
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  در واقع 2 ردیگ یاص قرار مموردتوجه خ 1هیپا دانش عیدر دانش و صنا یگاار هیگرفته و سرما شک.
اساات   ساااز و محااور اصاالی ایداااد ثاارود   در ایاان نااوع از اقتصاااد دانااش، عاماا. اصاالی مزیاات   

هاا انط اا  بیشاتری باا        از مدموع صنایع قطعااد خاودرو برخای از دن   (Estiri&Moshiri, 2009د
تر  رن  دیگر پر بنیان دارد و نقش دانش در ایداد ثرود و ایداد مزیت نس ت به برخی اقتصاد دانش

ها در سارمایه   ها به دانش کمتری نیاز داشته و مزیت اصلی دن است  در مقاب. برخی دیگر از فردیند
کناد    فیزیکی یا مواد اولیه دن است و عمده ارزش دن را نه داناش بلکاه ماواد اولیاه دن ایدااد مای      

ایان معناسات کاه اقتصااد     بنیان در صنایع قطعاد خودرو باه   بر ررکت به سمت اقتصاد دانش دیتأک
ی از داناش  نا یدفر ارزشکشور و استان سمنان به تولید محصوالد با فناوری باالتر و دانش بیشاتر و  

یکای از معیارهاای اصالی بارای        لااا هاای تولیادی روی دورد   ی ماواد خاا  و یاا ساایر نهااده     جا به

اقتصااد مقااومتی، ساطح    ی هاا  مؤلفهگااری در صنایع قطعاد خودرو بر اساس  بندی سرمایه اولویت
توانند صنایعی را که اولویات بااالتری را بار اسااس      بنیانی دن است  بر این اساس خ رگان می دانش

 بنیانی داشته باشند، در اولویت قرار دهند  دانش مؤلفه
 

 زایی و صنعت قطعات خودرو درون

راداکثری و صاحیح   برداری  زایی در اقتصاد مقاومتی بدین معناست که اقتصاد رمن بهره درون

هاای   هاا و مزیات   وری بااالیی در اساتفاده یرفیات    از منابع فیزیکی، انسانی و اجتماعی داخلی، بهاره 
داخلی داشاته باشاد و یاا     منشأدرونی کشور داشته باشد و اینکه عوام. اصلی ث اد و رشد اقتصادی 

در اقتصااد   مؤلفاه (  به تع یار دیگار ایان    Shaghaghi&Karim,2016از داخ. کشور کنترل شوند د

های داخلی برای رشد و توسعه هر  مقاومتی بر این م نا شک. گرفته است که تا رد ممکن از یرفیت
چه بیشتر اقتصاد کشور استفاده شود و از همه امکاناد مادی و معنوی کشور برای رسایدن باه یار    

های مهم اقتصااد   شگیری شود  بر این اساس صنعت قطعاد خودرو نیز یکی از بخ رشد پایدار بهره

________________________________________________________________ 

 یهاا  یفنااور  افته،یاختصاص  یبه ابداع و نودور یگاار هیاز سرما ییها سطح باال ستند که در دنه یعیصنا ه،یدانش پا عیصنا -1
 برخوردار هستند یعال الدیکار از تحص یرویمصرف و ن ییشده با شدد باال کسب

  (OECDو توسعه د یهمکار یسازمان اقتصاد فیط ق تعر -2
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زایی برای دن رائز اهمیت است  به تع یری هدف از این مؤلفاه ایان اسات کاه      است که معیار درون
هاای ماادی و    گیری از یرفیات  گااری در قطعاد خودرو استان سمنان مندر به بیشترین بهره سرمایه

رساتی فاراهم دورد    های داخلای را باه د   معنوی داخلی شود و امکان رشد پایدار و متکی بر یرفیت
های صنعت خودروسازی در اولویت قرار  اینکه برای رسیدن به این هدف کدامیر از زیر مدموعه

 گیرند، رسب نظر خ رگان مشخص خواهد شد  می

 

 بودن و صنعت قطعات خودرو نهاد مردم

ی و سااز  یخصوصا امروزه در میان اقتصااددانان یار اتفاا  نظار گساترده در خصاوص لازو         
از  بسیاری از امور تولیدی به بخاش خصوصای و نهادهاای مردمای وجاود دارد  اساتفاده      واگااری 

هاا   شام. شرکتی بخش تعاون یها تیاز یرف استفاده زینظران و ن صارب یو راهکارها اندیشهفکر، 
هاای   سیاسات نماودن   یای اجرا قیاز طرخصوصی  مؤسسادنیز  و عیو توز دیتول یو مؤسساد تعاون

 Malekد دن خواهاد شاد   یریپاا بیاقتصااد و کااهش دسا    ییایا سا ب پو  ی،اساسا  قانون 44اص. 

Alipour&Purpir, 2012های گاشاته صانعت خاودرو و قطعااد      (  این در رالی است که در سال
هااای بساایار زیااادی را در نتیدااه دولتاای بااودن بخشاای از دن بااه کشااور وارد کاارده و     دن دساایب

باودن در صانعت    نهااد  مارد  یا. اهمیات مقولاه    ناکاردمدی زیادی را س ب شده است  باه هماین دل  
هایی از صنعت قطعااد خاودرو در اختیاار و     هنوز بخش ازدنداکهقطعاد خودرو قاب. توجه است  

گاااری در   هاای سارمایه   های مورد نظر در سندش اولویت رتی انحصار دولت است، یکی از مؤلفه
گاااری   ر گرفتن این مؤلفاه، سارمایه  صنایع قطعاد خودرو توجه به همین اص. است  اینکه با در نظ

دهد، موروعی است که از  در کدامیر از قطعاد خودرو اولویت باالتری را به خود اختصاص می

 منظر خ رگان مورد کنکاش قرار خواهد گرفت 
 

 آوری در برابر تهدیدات مقاومت و تاب

، 2009ران درپای در اقتصاادهای جهاانی خصوصاا  بحا      هاای ماالی و اقتصاادی پای     وقوع بحران

ی و مقاو  شادن  دور تابی از ق ی. ث اد اقتصادی، مسائلرا بر دن داشته تا به  اقتصاددانانبسیاری از 
رو، بایش از پایش توجاه نمایناد  ایان مهام در        های اقتصادی کشاور نسا ت باه تهدیاداد پایش      پایه

اگونی قارار  هاا و تهدیاداد گونا    خصوص اقتصاد ایران که برای سالیان متمادی تحت تاأثیر تحاریم  
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دوری اقتصااادی و مقاااو  شاادن در براباار  داشااته و دارد، اهمیاات مضاااعفی دارد  لاااا افاازایش تاااب
هاای اقتصااد ایاران در مسایر رشاد و توساعه اقتصاادی اسات           تارین اولویات   تهدیداد یکی از مهم

گفتاه  هاا   از نظر اقتصادی برای تعام. و مدیریت تکاناه  ریپا بیدوری به توانایی یر کشور دس تاب
و  گاااران  اسات یدوری اقتصادی به اقاداماد س  تاب به ع ارتی(  Overmyer, 2012: p13د شود یم

هاا   در برابار اثاراد منفای شاوک     سازد یکه یر کشور را قادر م شود یبازیگران اقتصادی اطال  م

 یهاا  از شاوک  ساازد  یمقاومت کرده، بازیابی گردد  همچنین اقداماتی که یار کشاور را قاادر ما    
 ,Briguglio et alد شااود یدوری اقتصااادی ماا ت بهتاارین اسااتفاده را ب اارد، منداار بااه تاااب مث اا

2009:p231 )  تاوان   یکای از ارکاان اقتصااد مقااومتی مای      عناوان  بهی ا مؤلفهبا در نظر گرفتن چنین
بایست متناساب باا ایان     گااری در صنایع قطعاد خودرو در ایران نیز می بندی سرمایه گفت اولویت

ای باه   وابستگی قاب. مالرظه صنعت خودرو و قطعاد خودروی کشور چراکهورد پایرد  مؤلفه ص

تواناد تاأثیر بسایار     هاا مای   هاای خاارجی، تهدیاداد و تحاریم     وارداد دارد و ط یعی است که تکانه
هاای تولیاد صانایع     گااری بر کدامیر از بخش زیادی بر عملکرد این صنایع بگاارد  اینکه سرمایه

ی و مقاو  شدن این صنعت در برابر تهدیداد کمر نمایاد، موراوعی   دور تاببه قطعاد خودرو 
 است که از منظر خ رگان سندیده خواهد شد 

 

 عدالت محوری در صنعت قطعات خودرو

ی صانایع  بناد  تیا اولوعدالت محاوری ارت اا  کمای باا      مسیلهدر نگاه اول ممکن است  هرچند
در مفهاو  عادالت، وجاوه ارت ااطی ایان مؤلفاه باا        قطعاد خودرو از خاود نشاان دهاد، اماا تادقیق      

 مسایله  طاورکلی  باه دهد   گااری در صنایع قطعاد خودرو را به خوبی نشان می بندی سرمایه اولویت

دو انحصاار(،   مقابلاه باا رانات   ، گساترش تاأمین اجتمااعی    ازجملاه  ای گستردهعدالت شام. مفاهیم 
هاای عادالت    (  برخای از مؤلفاه  Seif, 2020د دشاو  مای  مقابله با مفاسد اقتصادیو  زدایی محرومیت

محوری به مانند م ارزه با رانت، انحصارزدایی و جلوگیری از مفاسد اقتصادی ارت اا  تنگااتنگی باا    
مندار باه    دتاا  ینتگااری در چه صنایعی باشاد تاا    صنعت قطعاد خودرو دارد  اینکه اولویت سرمایه

نیاز از فسااد، رانات و انحصاار در ایان صانعت        تحقق عدالت باالتری در اقتصااد و صانعت شاود و   
 بکاهد، موروعی است که از منظر خ رگان سندیده خواهد شد 
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 گرایی و صنایع قطعات خودرو برون

هاای موجاود خاارجی اسات  باازار       گرایی در اقتصاد مقاومتی به معناای توجاه باه یرفیات     برون

کشورهای دیگر برای   از سرمایه مصرف کشورهای مختلف برای صادراد کاال و خدماد، استفاده
از مرزهاای    در بیارون  افتاه ی تکاما. ی فنّااور گااری در داخ. کشور و نیز استفاده از دانش و  سرمایه

گرایااای در اقتصااااد مقااااومتی باشاااد    تااارین مصاااادیق بااارون   تواناااد از مهااام  اقتصاااادی مااای 
راائز اهمیات   (  این موروع برای صنعت قطعاد خودرو نیاز بسایار   Mohammadi&Arefi,2017د

است  اینکه کدامیر از صنایع قطعاد خودرو؛ اولویت باالتری را برای توجه به این مؤلفه از خاود  
 دهد، موروعی است که از منظر خ رگان مورد پژوهش قرار خواهد گرفت  نشان می
 

 ی استان سمنانساز قطعهگذاری در صنعت  بندی سرمایه اهمیت اولویت

هااای اصاالی ایاان تحقیااق را باارای شناسااایی    ، معیارهااا و مااالکابرمفهااو  اقتصاااد مقاااومتی  6

شاود ایان    اند  موروع دیگری که در اینداا بادان اشااره مای     گااری شک. داده های سرمایه اولویت
 است که چرا صنعت قطعاد خودرو در استان سمنان مورد بررسای نگارنادگان قارار گرفتاه اسات      

افزوده کا. بخاش صانعت و ساهم      از ارزش یدرصد 20کشور با داشتن سهم  یصنعت خودروساز
 مهمی در اقتصااد کشاور برخاوردار هسات      گاهیجا از در تولید ناخالص داخلی، یدرصد 4ردود 

هاا از   ذی. صنعت خودروسازی، صنایع کوچار و متوساط دیگاری وجاود دارناد کاه اهمیات دن       
  صاانایع ی اسااتساااز قطعااههااا صاانعت  دن تاارین مهاامصاانایع خودروسااازی کمتاار نیساات  یکاای از 

شاوند و   های تولید صنایع خودروسازی دنیا محسوب می اصلی نهاده کننده نیتأم واقع دری ساز قطعه

شود  تأمین قطعااد ماورد نیااز     می تر عیوستر شوند، این صنایع نیز  ی وسیعخودروسازهر چه صنایع 
ساازی   های قطعاه  های خودروسازی در ایران، س ب شده است که گستره عظیمی از شرکت شرکت

 تاأمین و به طراری، تولید و  اند مستقرشدههای مختلف کشور  نیز تأسیس شوند  این صنایع در بخش
استان سمنان نیز بخشای از ایان صانایع را درون خاود      نیب  نیا درپردازند   می خودروسازاننیازهای 

خوشاه    (Ajdari & Shojaei,2015دی در تولیاد قطعااد دارد   تاوجه  قابا. است و نقاش   داده یجا

لاواز ،   دیا تول ناه یزم اسات کاه در   یعنوان فعال اصال  شرکت به 105 یسمنان دارا یقطعاد خودرو
وارادها   نیا   ساطح اشاترال ا  کنناد  یما  تیا ونق. فعال خودرو و صنعت رم. یها قطعاد و مدموعه

 داناا داده اختصاااص خااود بااه را خوشااه اشااترال سااهم ٪95از  شینفاار بااوده کااه باا  6000باار  بااال 
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اهمیت زیادی که صنایع قطعاد خودرو در استان سمنان دارد، توساعه و   رغم یعل(  ISIPO,2013د
تارین دن مشاخص ن اودن     گسترش این صنایع با مشکالد مهمای مواجاه اسات کاه بخشای از مهام      

هاا نقاش مهمای در به اود      گااری در اساتان سامنان اسات  تعیاین ایان اولویات       های سرمایه اولویت
های خوشه ایان راوزه از صانعت اساتان دارد      ها و تکمی. زندیره ینهی، کاهش هزور بهرهکارایی و 

 بود  خواهد VAHPکه در ادامه تالش برای رسیدن به این مهم با استفاده از روش 
 

 مطالعات پیشین

در روزه صنایع قطعااد خاودرو تحقیقااتی صاورد گرفتاه کاه بار دساتاوردهای ایان تحقیاق           
 Mazlooni etدتاوان باه مطالعاه مظلاومی و دیگاران       لی میتوانند مؤثر باشند  در تحقیقاد داخ می

al,2019)  در  المللای  باین مشترک  یگاار هیراه رد سرما یاجرا یبرا ییالگواشاره کرد که به ارائه
 یمحتاوا به دست دمده از این مطالعه، راص.  یمفهوم یط ق الگواند   پرداخته رانیصنعت خودرو ا

کااردن راه اارد  یاتیااکااه عمل یمحااور دهیااباار پد یلمللااا نیمشااترک باا یگاااار هیراه اارد ساارما
شارکت،   یتیشارکت مشاترک، اماور رااکم     .یدشاام. تشاک   یالمللا  نیمشاترک با   یگااار  هیسرما
و  یا نااهیبااا عواماا. زم هو هماارا گاااارد یو بااازخورد( اساات اثاار ماا یابیو ارزشاا ادیااعمل تیریمااد

 یامادها یکاه پ  شاود  مای وج مندار  خار  ایا  رییتر ی وسازگاریا  تطابق یها گر، به اتخاذ کنش مداخله
ی شاااداعی و اژدرهمچناااین  راه ااارد را باااه هماااراه دارد   یتوقاااف اجااارا ایااا قیاااتاااداو ، تعل

کشاور   یصنعت خودرو یشناس بیدس( در یر طرح پژوهشی با عنوان Ajdari&Shojaei,2015د
باه   متیکلی اقتصاد مقاو یها استیس یموجود در راستا یها رفت از چالش برون یو ارائه راهکارها

 و معت ار  برنادهای  های یاستراتژ تحلی. و ارزیابی و شناسی یبدس خودرو، صنعت ورعیت بررسی

توساعه   برنامه ششام  یها سال و پساتحریم شرایط در ها دن تدارب از استفاده و مختلف کشورهای
 د،ق یا. تولیا   از کاالن  یهاا  شااخص  منظار  از کاه  دهاد  یما  نشان مطالعه این های اند  یافته پرداخته

وراعیت   از کشور خودروسازی صنعت غیره، و تداری تراز اشترال، گااری، سرمایه ،افزوده ارزش
 عناوان ( در تحقیقی با Ajdari&Rezaei,2015یی دررای و اژدر نیهمچننیست   برخوردار مناس ی
در بازه  کشور یساز قطعه صنعت بررسی به دهه گاشته ری یط رانیا یساز به صنعت قطعه ینگاه

هاای     بار اسااس یافتاه   اناد  پرداختاه کاالن   یهاا  شاخصروند  ارزیابی روش با 1393 – 1380ی زمان
 یاای گو یار اخ یها سال در کشور یساز قطعه صنعت در گااری یهسرما میزان روند تحقیق ورعیت



 231 گیری ی در صنایع تولید قطعات خودرو در استان سمنان با بهرهگذار هیسرماهای  بررسی اولویت

 و الگاویی مشاخص   فاقاد  و مقطعای  اماری  صانعت  ایان  در گاااری  یهسارما  که است این رقیقت
اسات    هاای دن  یژگای و تارین  مهام  از پر نوسان و اندک گااری یهسرما که ای گونه به بوده هدفمند

ساازان خاودرو    صنعتی قطعاه  یها خوشهموانع توسعه ( Shahabi&Awami,2012د عوامیو  شهابی
ابتدا با استفاده از تحقیقاد گاشته و  در این پژوهش  اند دادهو بررسی قرار  موردمطالعهشهر سمنان 

عوام. مختلفی شناساایی و در چهاار گاروه مواناع قاانونی، مواناع فرهنگای،        مصار ه با کارشناسان، 

این عوام. پرسشانامه   یبند تیاولو منظور بهشدند، سپس  یبند ط قهموانع ساختاری و موانع اجرایی 
نفر از خ رگان تکمی. گردید و پس از ترسیم درخت تصمیم، باه   25مقایساد زوجی تهیه و توسط 

سازان  صنعتی قطعه یها خوشه، موانع توسعه  Expert Choiceافزار نر  یریکارگ بهو با   AHPروش
موانع  -3موانع مدیریتی  -2موانع بنیادی  -1گردید:  یبند تیاولوخودرو شهر سمنان به ترتیب زیر 

موانااع اصاالی،  یهااا رشاااخهیزتمااامی  یبنااد تیاااولوراامن  انیااپا درفرهنگاای   موانااع -4قااانونی 

  رفع این موانع ارائه گردیده استدر جهت  ییها شنهادیپ
بااه بررساای  AHPگیااری از ماادل  ( بااا بهاارهShengxin&Aimin,2020در مطالعاااد خااارجی د

ررکت باه   ازجملههایی  ی در جهان پرداخته و مسیولیتخودروسازهای  مسیولیت اجتماعی شرکت
نااین انااد  همچ هااای خودروسااازی قلمااداد کاارده  هااای شاارکت ساامت اقتصاااد ساا ز را از اولویاات 

های زندیره تأمین خاودرو باا اساتفاده از     ( به ارزیابی ریسرPrakash,Agarwal&Kumar,2018د
اند  همچنین  بندی نموده اند و انواع مختلفی از ریسر را شناسایی کرده و رت ه پرداخته FAHPمدل 

عت هاا و اقاداماد متقابا. در اصاالح صان      تحلیلی بار تنااق   »ای با عنوان  ( در مقالهSun,2014د

ی قارار  بررسا  ماورد ها و تهدیدهای این قانون را  به بررسی این مورع پرداخته و فرصت« یساز قطعه
و  هاا  فرصات ی چین این است که از ساز قطعهدهد که بهترین روش برای صنعت  دهد و نشان می می
چناین  ط یعای اسات     و تهدیدها را از باین ب رناد   ها تیمزی به وجود دمده بهره برند و عد  ها تیمز

ی باه  دها  جهات هاا و   یی در صنعت خودرو برای هر کشور نیاز است و تعیین اولویتها یگاار قانون
تاوان تاأثیر بسایار زیاادی در رشاد و       مسیر تولید از طریق شناسایی بازارهای تولیدی و مصارفی مای  

باشاد  ایان    مای  VAHPدر ایان تحقیاق    اساتفاده  ماورد روش سازی داشته باشد   توسعه صنعت قطعه
روش  اسات   شاده   شاناخته باشد که ال تاه کمتار از دن    می AHPاز مدل  تر شرفتهیپروش یر نسخه 

AHP     باارای اولااین بااار توسااط(Satty,1980)
Narasimhanمعرفاای گردیااد  در ادامااه د   

,1983 ،)
(، Barbarosoglu,1997&Yazgac(، دNydick&Hil,1992l(، دPartovi&Banerjee,1989د
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( و Tam,2001 & Tummala(، دMasella,2000 & Rangonد (،Yahya&Kingsman.1999د
بارای اولاین    VAHPاما استفاده از روش ؛ ش استفاده کردندرو ازایننیز  (,Lee & Ha,2001 Kimد

 درروشدهای   یرأها ادعا کردند که این روش فردیند  ینا( است  Liu,2005 & Haiد بار مربو  به
تار و   ن روش دساان یا رو ا است و ازاین AHP درروشی تر از مقایسه زوج دسان شدد بهمط وعشان 

تاار از روش  دسااان یدن بااه اهدافشااان در نمااره دهاا یرساا یهااا باارا دارد  دن یشااتریب یهااا تیاامز

Noguchi,Ogawa&Ishii,2002)ت یا ، رت اه و اهم یسه زوجیجای مقا ( استفاده کردند که در دن به
ت یا و مرتاب کاردن بار اسااس درجاه اهم      ها دن یبند بر اساس رت ه یرو شیپ یها نهیر از گزیهر 

. کنند تا بتوان دن یاره ت دیچند مع یها ن مدل را به رالتیها توانستند ا رد  در ادامه دنیگ یم شک. 
صورد گرفته اسات کاه    یمطالعاد متعدد زین VAHPدر روزه د  ینام MCDMهای  از مدل یکیرا 

از  زیا هاا ن  ( اشااره کارد  دن  Soltanifar&Hosseinzadeh,2011باه مطالعاه د   توان یها م ازجمله دن

 اند  استفاده کرده یبند تیاولو یروش برا نیهم

 
 VAHPروش تحقیق: 

تحقیاق   ریا  دنباودن   1اکتشافی ی یا رویکرد پژوهش بر م نای هدف به دلی. ماهیتریگ جهت
ان بنیا  ی داناش هاا  شرکتی سند تیاولوبندی و  که به رت ه جهت ازدناست  این پژوهش  2کاربردی

ذکار شاد یکای از مشخصااد اصالی       گوناه  هماان شاود    پردازد، از تحقیقاد کمی محسوب می می

گاااری در صانایع    تحقیق رارر استفاده از یر روش دقیق و قدرتمند برای تعیین اولویات سارمایه  
باشاد  ایان روش یار     می VAHPدر این تحقیق  مورداستفادهباشد  روش  تولید قطعاد خودرو می

 مانند به VAHPاست  روش  شده شناختهباشد که ال ته کمتر از دن  می AHPاز مدل  تر شرفتهیپنسخه 
  در بااالترین  ردیگ یمقرار  مورداستفادهای از اهداف  ی از طریق سلسلهبند رت ه منظور به AHPروش 

شاود و در مررلاه بعاد     هاا تاالش مای    ای از اهداف هستند کاه بارای رسایدن باه دن     مرت ه، مدموعه

نمایند  گاهی ممکان اسات     ای از معیارها هستند که طریق رسیدن به دن اهداف را معین می مدموعه
ای جدیاد از   تواناد مرت اه   نیز تقسیم شود کاه در ایان صاورد مای     تر یجزئاین معیارها به معیارهای 

________________________________________________________________ 

1- Exploratory research 
2- Applied research 
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 توان تعریاف دقیقای از معیارهاا فاراهم دورد کاه از طریاق دن       یا اینکه می ؛ وشود یممعیارها ایداد 
 برداشت یکسانی از دن معیار برای همه افراد ایداد کرد 

در  هام  ، دنگرفات کاه بار اسااس      صاورد مای   AHPیی از روش ها .یتحلچنین  نیا از  شیپتا 
شاد    ای اساتفاده مای   هاای تولیادی، از تحلیا. زوجای و مقایساه      سطح معیارها و هم در سطح روش

ها یار رابطاه    معیارها و همچنین روش تر ترن بی ستیبا یم نامه پرسشدهنده به  هر پاسخ درواقع

اینکاه   ازجملاه ی متعددی باود   ها یدشوارزوجی و مقایسه برقرار نماید که ال ته چنین روشی دارای 
ساندد،   کند و درجه اهمیت یکی را نس ت باه دیگاری مای    زمانی که فرد بین دو موروع مقایسه می

ی باه دسات   دسان بهی دیگر داشته باشد که این معیار ها باید معیاری برای ت دی. این درجه در مقایسه
  دید ینم

شود این است که هر فرد بر اساس هر معیار درجه اهمیتای   استفاده می VAHP درروش دنچهاما 

تواناد هام بار     دهد که بار اسااس دن پژوهشاگر مای     اختصاص می موردنظرهای تولید  را برای روش
هاای   ساس معیار کلی یعنای اقتصااد مقااومتی اولویات    گانه و هم بر ا معیارهای شش تر تراساس 

 در صنایع تولید قطعاد خودرو را تعیین نماید  موردنظر
سو  و چهار  با یکادیگر تفااود    گا  .دهد را نشان می VAHPو  AHPهای  جدول زیر تفاود

 دارند:
 

 VAHPو  AHPسازی روش  : مقایسه مراحل پیاده(1)جدول 

 VAHPروش  AHPروش  مگا

 بندی انتخاب معیارهای اولویت بندی انتخاب معیارهای اولویت 1

 معیارها مراتب سلسلهپیکربندی  معیارها مراتب سلسلهپیکربندی  2

 تعیین اولویت و رتبه معیارها تعیین ماتریس مقایسه زوجی 3

 (Noguchiی بند رتبهها ) محاسبه وزن (Eigenvalueها ) محاسبه وزن 4

 ی تولیدی و سازوکار هریکها روشتعیین  ی تولیدی و سازوکار هریکها روشتعیین  5

 ها تعیین اولویت ها تیاولوتعیین  6

 
ساازد و دن مزایاا    مقاد  مای   AHPدارای مزایایی است کاه دن را بار    VAHPی روش طورکل به
 از: اند ع ارد

1  VAHP  هار   ماوردنظر هاا یاا وزن    ولویات تواناد ا  و ساده است و می فهم قاب.یر روش بسیار
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ی اولاین  هاا  وزنرا تعیین نماید  هر کارشاناس ایان فرصات را دارد کاه      مسائ.ای از  مدموعه
توانند بار اسااس    ها می ی بپردازد  دنبند تیاولورا در اختیار داشته باشد و در ادامه به  سؤاالد

 یه خود را تصحیح نمایند نظر دیگران معیارها را مورد ارزیابی مددد قرار دهند و نظر اول

 را بسیار ساده کرده است مسیلهها و ر.  ایداد سلسله معیارها تا هدف ایداد ارت ا  بین دن  2

 پردازد  و به مقایسه زوجی نمی دهد یمی دراء را نشان بند رت هاین روش   3

شاود بسایار دشاوارتر از     برای تعیین وزن معیارها استفاده می AHPروش مقایسه زوجی که در   4
 نیز این روش دارای مزیت است جهت  نیا ازشود و  استفاده می VAHPروشی است که در 

ی ذهنای،  ها داشتهتواند از یکسری مفاهیم و  این است که می AHPنقطه قود روش  ترین مهم  5
ی ارائاه دهاد  در ایان مطالعاه بداای مقایساه زوجای        بناد  رت ههای کمی و عددی برای  مالک
  شود یمی دراء استفاده بند رت هاز روش  ها مالک

 

 VAHPگانه در استفاده از  ی ششها گام

گاا  پیاروی    6تر نیاز اشااره شاد، روش ماورد اساتفاده در ایان تحقیاق از         ی که پیشطور همان
 کند این شش گا  به شرح زیر است: می

 یبند تیاولو یارهایانتخاب مع (1
 ارهایمراتب مع سلسله یکربندیپ (2

 ارهایو رت ه مع تیاولو نییتع (3

 (Noguchi یبند ها درت ه وزن محاس ه (4
 ریو سازوکار هر یدیتول یها روش نییتع (5

 ها تیاولو نییتع (6
 

 گام اول: انتخاب معیارها

ی بناد  تیا اولو قیا تحق نیا هادف از ا  دیا مطارح گرد  زیا ن یق لا  یهاا  کاه در بخاش   یطور همان

 یاقتصااد مقااومت   یها ها و مؤلفه استان سمنان بر اساس شاخصه یساز قطعه عیصنا گااری در سرمایه
 ،یاز اقتصااد مقااومت   یقا یو دق قیا موراوع مساتلز  فهام عم    نیا است که پرداختن به ا یعیاست  ط 

در م انی نظریه تحقیاق باه بررسای مفااهیم و      دن است  ییو چرا یستیچ یطورکل دن و به یها مؤلفه
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بدان  تر شیپای که  هگان 6ی اقتصاد مقاومتی پرداخته شد و در این بخش از ابرهای مفهومی ها مؤلفه
 شود  اشاره شد، استفاده می

 

 و ایجاد ساختار معیارها رمجموعهیزگام دوم: تعیین معیارهای 

کاه ایان    شاود  یما باشاد، در گاا  دو  ساعی     شاده  فیتعریی ها رمدموعهیزچنانچه در هر معیار 
باه   شاده  نیعا می ارهاا یمعدر سطوح مختلف تعیاین شاود  در تحقیاق پایش رو      ها دنو مرت ه  ارهایمع

تعااریف   هاا  دن نیای ت ، فاقد زیرمدموعاه باوده و بارای    ها دنجهت شمولیت کام. نس ت به عناوین 

هاای   مؤلفاه دقیاق تعااریف    مطالعاه  باا دقیقی از کاارکرد و معناای دن ارائاه شاده اسات  مخااط ین       
ی هااا مؤلفااهبااه درک صااحیح جهاات پاسااخگویی خواهنااد رسااید  در نتیدااه تعااداد  شااده اسااتخراج

گاناه   هاای شاش   کلی خواهند بود  جدول زیر مؤلفه نیعناو تعداددر این تحقیق به میزان  توجهمورد
 دهد: این تحقیق و زیر مدموعه هر یر نشان می

 
 های اقتصاد مقاومتی و تعریف اجمالی : مؤلفه(2)جدول 

 تعریف معیارها

 عدالت محور بودن

داری ـ ]مثل[ رشد ملّی،  اقتصاد سرمایه یها است؛ یعنی تنها به شاخص محور ، عدالتاقتصاد مقاومتی

عدالت در این بیان و در این برنامه به معنای تقسیم فقر نیست، ...؛کند یتولید ناخالص ملّی ــ اکتفا نم

 مبارزه با فساد، انحصار، رانت برخی از .است  بلکه به معنای تولید ثروت و ثروت ملّی را افزایش دادن

 .این اقتصاد است یها یژگیو

 بنیان بودن دانش
، اقتصادی است که بر اساس انیبن است. اقتصاد دانش انیبن مؤثرترین مؤلفه اقتصاد مقاومتی، اقتصاد دانش

 هیپا گذاری در دانش و صنایع دانش گرفته است و سرمایه تولید، توزیع و کاربرد دانش و اطالعات شکل

  د.رنیگ یمورد توجه خاص قرار م

 بودن نهاد مردم
بایست به مردم تکیه کنیم، بها بدهیم؛ مردم با امکاناتشان باید بیایند در وسط میدان به این معنا که 

پایانی که اقتصادی؛ فعاالن، کارآفرینان، مبتکران، صاحبان مهارت، صاحبان سرمایه، نیروهای متراکم و بی

 .در این کشور وجود دارد

 نگر بودن برون
کنیم در کنیم و محدود میاقتصاد مقاومتی، به این معنا نیست که ما اقتصاد خودمان را محصور میاین 

دارد، با اقتصادهای کشورهای  تعامل گرا است؛ با اقتصادهای جهانی زا است، امّا برون خود کشور؛ نه، درون

 .گرا نیست زا است، امّا درون ؛ بنابراین درونشود یبا قدرت مواجه م دیگر

 زا بودن درون
؛ رشد این نهال و این جوشد یما و خود مردم ما م ظرفیّتهای خود کشور از دل به معنای اقتصادی که

 .زا به این معنا است درون است. انات کشور خودماندرخت، متّکی است به امک

مقاوم کردن کشور در برابر 

 های خارجی تکانه
ی خارجی و تخاصمی مانند تحریم مقاومت نموده و رشد و پیش ها تکانهبه معنای اینکه بتواند در مقابله 

 برندگی خویش را حفظ نماید.

 (Peyghami,2014)مأخذ: 
 

http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=5275
http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=4656
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 ارهایرمعوزن معیارها و زی گام سوم: تعیین اولویت و

هاای معیارهاا یاا زیرمعیارهاای      تعیاین درجاه اهمیات و اولویات     VAHPسومین گا  در فردیند 

باا صانعت    معناادار ی ارصا شاده بارای اقتصااد مقااومتی کاه ارت اا        ها مؤلفهمدموع  مرت ط است 
از  کادا   هار وزن  اول باید بارای تعیاین   ۀمررلو در  شده یگرددوردر جدول زیر  اند داشته خودرو

از کارشناسان و خ رگان خواساته   درواقعی الز  بر اساس نظر خ رگان صورد بگیرد  بند رت ه ها دن
ی نمایند  با توجه باه اینکاه در تحقیاق    بند رت هرا بر اساس درجه اهمیت  شده ارائهشود معیارهای می

و تاا   2معیاار بعادی عادد    تارین معیاار عادد یار،      معیار وجود دارد، کارشناساان باه مهام    6رارر 
  دهند یمباشد، اختصاص  6معیار که عدد  نیتر تیاهم کم
 

 یسنج تیاولو: نمونه جدول (3)جدول 

 (6تا  1شماره اولویت )از  معیارها

  بودن محور عدالت

  بودن بنیان دانش

  بودننهاد  مردم

  بودن نگر برون

  بودن زا درون

  خارجی های تکانه برابر در کشور دنکر مقاوم

 )مأخذ: دستاورد پژوهش(
 

 گام چهار: محاسبه وزن معیارها:

ها، گا  بعدی تعیین وزن و درجاه   از کارشناسان و تعیین اولویت هر یر از دن یاز نظرسندبعد 
ی ریا گ یرأی و بناد  رت اه  اهمیت هر یر از معیارها اسات  در ایان مررلاه باه دن اال دن هساتیم کاه       

نوگوچی استفاده کنیم تا معیارهایی که سطح متفاوتی از تحلی. سلسله مرات ی دارند را توسعه دهیم  

  ایان  شاود  یمنیز گفته  (VAHP)ی ده یرأبه همین دلی. به این روش تحلی. سلسله مرات ی م تنی بر 
 گا  است: 2م تنی بر  مررله

 

 1مرحله  

 نیای تعو معادلاه زیار وزن هار یار از معیارهاا را      ی جادول فاو    هاا  دادهدر ابتدا باا اساتفاده از   
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( روشی را برای ارزیابی هر یار از کاندیاداها   Cook & Kress, 1990  کوک و کرس دمیینما یم
 VAHPتوانااد در تحلیاا.  اساات  ایاان روش کااه ماای DEAانااد کااه باار اساااس تحلیاا.   پیشاانهاد داده

 قرار گیرد، به شرح زیر است: مورداستفاده

 (Cook & Kress,1990: روش کوک و کرس د1معادله 

 
اختصااص   ا  oدر رت اه   ا  rیی کاه باه معیاار    هاا  یرأع ارد است از تعاداد   Yrsدر این فرمول 

 است شده داده

Uor  وزن رت هo  به نس ت معیار  اr  دهد یمرا نشان  ا  
 

 2مرحله 

هاا   ی دنها تیاولوباشد، در گا  بعدی به تعیین  چنانچه مراتب دومی از معیارها نیز وجود داشته

ی متعاددی اساتفاده   افزارهاا  نار  توان از  می های معادالتی شود  برای ر. این دستگاه نیز پرداخته می
 است  DS افزار نر ها  دن ترین مهم ازجملهکرد که 
 

 ها نهیگزگام پنجم: محاسبه درجه اهمیت و عملکرد 

ی پایش روی بار اسااس    هاا  ناه یگزیشین درجه اهمیات و اولویات   در این مررله با همان روش پ
تارین     در اینداا مهام  دیا د یما شود و امکان اجرای مرار. بعدی فاراهم   معیارها تعیین می گانه شش

ها برای صنعت تولید قطعاد خودرو باه شارح    روی است که این گزینه های پیش وییفه تعیین گزینه

ی مرت ط با صنعت خودرو در استان ها مدموعهولید قطعاد و پراکندگی و تنوع ت معموال زیر است  
ی بناد  دساته  ی اولیاه، هاا  یهمااهنگ خوشه دارای فراوانی بوده و به دلیا. عاد     در محدودهسمنان و 

ی باا در نظار گارفتن فردینادهای     طاورکل  باه بارای دن ارائاه داد ولای     تاوان  ینما مرت ط و هم سویی 
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ی گااار  ناا  عناوین زیر لحاظ نماود    توان یم خوشه،  مح. مصرف و کاربردهای محصوالد تولید،
ی بناد  میتقسی بعدی مورد استفاده قرار خواهد گرفت  کفایت نظری این ها قسمتدرون جدول در 

 ای و نظر خ رگان صورد گرفته است  از طریق مطالعاد کتابخانه
 

 
 گذاری ی سرمایهها وزن معیارهای تعیین اولویت :(2)نمودار 

 مأخذ: دستاوردهای پژوهش

 
 های صنعت بر اساس فرآیند و کاربرد : زیرمجموعه(4)جدول 

 [1S] گرمفورجینگ سرد و 

 [2S] خودروی، فوالدی، آلومینیوم( قطعات چدن انواع قطعات فلزی،) یحرارتی، عملیات کار نیماشی و گر ختهیر

 [3S] خودروی قطعات مونتاژکاری و جوشکار ی، فرمینگ،کار خماری، کی، ورقکار پرس

 [4S] خودروعایق  و تولید قطعات الستیکی و پلیمری

 [5S] یساز مجموعه

 [6S] خودروتولید قطعات الکترونیکی و الکتریکی 

 TRIM[۷S]تولید قطعات تزئینی، صندلی و 

 [۸S] یکیپالست وی ا شهیشو  تلقتولید قطعات 

 [۹S] یکیالکترومکانلید قطعات مکانیکی و تو

 [1۰S] یسازفنر 

 [11S] یستیکاتالی ها مبدلتولید مواد شیمیایی و 

 [12S] کننده خنکی ها ستمیسحرارتی و  مبدل انواع رادیاتور،

 (Yearbook of auto parts manufacturers,2013مأخذ: )
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 ها گام ششم: تعیین اولویت گزینه

در تعیین اوزان هر یار از معیارهاا و همچناین درجاه اهمیات و       دمده دست بهنتایج  از استفاده با

 جینتاا که در مررله پندم صورد گرفت، گاا  بعادی اساتفاده از ایان دو      ها نهیگزاوزان هر یر از 
هماان   قاا  یدقهاای در ایان بخاش     ها است  بارای تعیاین اولویات    هر یر از گزینه  رسیدن به اولویت

 گیرد  ر مورد استفاده قرار میمرار. گا  چها

 
 ها دادهتجزیه و تحلیل 

در ایان بخاش باه     با توجه به م انی نظری تحقیق و مطال ی که در روش تحقیق بدان اشااره شاد،   

ی ایاان تحقیااق کااه بااه منظااور  هااا دادههااای بااه دساات دمااده هسااتیم    دن ااال تدزیااه و تحلیاا. داده
 VAHPنامه به دست دمده اسات  روش    تنی بر پرسش، ماند گرفتهسندی مورد استفاده قرار  اولویت

هاا را محاسا ه    دمده، وزن هر یر از شااخص  به دستهای  مستلز  دن است که بتوان بر اساس داده

ریزی خطای   مستلز  ر. یر دستگاه برنامه که کرد  بر این اساس نتایج راص. از تکمی. پرسشنامه 
 است  دمده به دستیر ، نتایج زگرفته اندا  DS افزار نر است و با 

 

 ی تحقیقشناخت جامعهاطالعات 

و پژوهشگران در روزه صنایع خودرو و خ رگان  یرانمداز  اند ع ارددماری این تحقیق  ۀجامع
هاا تدرباه، تخصاص و ساابقه خادمت       که ویژگی مشترک دنو قطعاد خودروسازی استان سمنان 

ای از  نمایناده  عناوان  باه شاود   ری تلقی میدما ۀدماری که بخشی از جامع ۀ  نمون مناسب هست یعمل
دماری این تحقیق، با روش هدفمناد و نموناه در دساترس      شود  نمونه دماری انتخاب می ۀک. جامع
  در اساتان بهاره   نظر متخصصان صاربنخ گان و خ رگان مرت ط و  است که از مدموع شده انتخاب

ساطح   از نظار اناد    ناماه پاساخ داده   نفر از اعضای نمونه با پرسش 22است و از این طریق  شده گرفته
درصاد مادرک کارشناسای     32دارای مادرک دکتاری،    دهناده  پاساخ از افراد  درصد 5تحصیالد 

 هستند  پلمید فو درصد دارای مدرک  4درصد دارای مدرک کارشناسی و  59ارشد، 
دارای تخصاص در راوزه صانعت تولیاد      عمادتا   دهناده  پاساخ سطح تخصص نیاز افاراد    از نظر

ی ا تدرباه دارای  دهنادگان  پاساخ درصد  9اند  در این میان  قطعاد خودرو و نیز صنعت خودرو بوده

درصاد   9سال،  15تا  11ی در ردود ا سابقهدرصد  41سال،  20تا  16درصد بین  14سال،  20باالی 
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  اند بودهسال دارای تدربه  5سال تا  1درصد از  27سال و  10تا  6ی ردود ا سابقه
 

 
 دهندگان پاسخ التیتحص: (3)نمودار 

 مأخذ: دستاوردهای تحقیق

 

 
 قطعات خودرو دیدر صنعت تول تیسابقه فعال: (4)نمودار 

 مأخذ: دستاوردهای تحقیق

 

درصاد دارای   59ساال،   30تا  20دارای سنی بین  هندگاند پاسخدرصد از  23سنی نیز  از لحاظ
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  اند بودهسال  50تا  41درصد نیز بین  18سال و  40تا  31سنی بین 

 

 
 دهندگان پاسخ: ترکیب سنی (5)نمودار 

 مأخذ: دستاوردهای تحقیق

 

ناماه تخصاص و    پرسش دهندگان به ی فو  راکی از دن است که پاسخشناخت تیجمعاطالعاد 
 اند  بوده  مهارد کافی در روزه صنعت قطعاد خودرو داشته و افراد متخصصی در این زمینه

 

 آمده دست بهی آماری بند جمعنامه و  ی پرسشها مؤلفه لیوتحل هیتجز

 & Noguchi, Ogawaدبدای استفاده از مقایساه زوجای از روش نوگاوچی     VAHP درروش

Ishii,2002) است که دارای مزایای بسیار زیادی است  بر اساس روش نوگوچی الز   هشد  استفاده

روی را باه ترتیاب اولویات     هاای پایش   ناماه گزیناه   باه پرساش   دهنادگان  پاساخ است که هر یر از 
را ت یاین نمایاد  اساتفاده از     هاا  ناه یگزی کنند و بر این اساس درجه اهمیات هار یار از    گاار شماره

شاود کاه در دن فقاط ترتیاب      ی محساوب مای  ساند  تیا اولول در اردیناا  کامال روش یر رویکرد 
تقسایم   دو دساته ی در ایان تحقیاق باه    شارو یپهاای   ها دارای اهمیت است  بر این اساس گزینه گزینه
هااای  مااالک عنااوان بااهای هسااتند کااه  گانااه 6شااوند  گزینااه دسااته اول مربااو  بااه معیارهااای   ماای

نهااد   مارد  بنیان بودن، عدالت محور بودن،  از: دانش اند ع ارد ها دنو  اند شده انتخابگیری  تصمیم
دساته دو    ؛ ویخاارج  یها مقاو  کردن کشور در برابر تکانهو  زا بودن درون، نگر بودن برون، بودن

  شوند یمعنوان کلی را شام.  12ی تولیدی هستند که ندهایفردها مربو  به  از گزینه
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 اتعیین درجه اهمیت و اوزان هر یک از معیاره

 1ی عاددها ی کنناد و  بند تیاولوگزینه را  6است که هر یر از این  شده خواسته پرسشگراناز 

ی بناد  جماع ها اختصاص دهند  بر ایان اسااس    تا شش را بر اساس ترتیب درجه اهمیت به این گزینه
 است: شده خالصهنامه در جدول زیر  ی پرسشها داده

 
 گانه 6اء خبرگان در معیارهای : خالصه آر(5)جدول 

 جمع ششم پنجم چهارم سوم دوم یکم معیارها

 22 ۸ 3 1 1 5 4 عدالت محور بودن

 22 1 ۰ 3 3 5 1۰ بنیان بودن دانش

 22 3 5 5 1 4 4 بودن نهاد مردم

 22 4 1 6 ۸ 2 1 نگر بودن برون

 22 ۰ ۷ 5 6 4 ۰ زا بودن درون

 22 6 6 2 3 2 3 های خارجی مقاوم کردن کشور در برابر تکانه

 22 22 22 22 22 22 جمع
 

 مأخذ: دستاوردهای تحقیق

 

، 1دهندگان این شاخص را در اولویت  نفر از پاسخ 4در روزه عدالت محور بودن،  مثال عنوان به

نفر در اولویت  8و  5نفر در اولویت  2، 4نفر در اولویت  1، 3نفر در اولویت  1، 2نفر در اولویت  5
مساتلز  دن   VAHPو تحلی. است  روش  هیتدز قاب.نیز به همین صورد  ها دادهاند  بقیه  رار دادهق 6

ها را محاسا ه کارد  بار ایان اسااس       های فو ، وزن هر یر از شاخص است که بتوان بر اساس داده
 ماوردنظر اسات و نتاایج    شاده  اساتفاده از فرمول زیار   شده اشارهنیز  ی که در روش تحقیقطور همان
 است  گرفته اندا  DS افزار نر ریزی خطی است با  مستلز  ر. یر دستگاه برنامه که ند
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ای و یر تابع هدف بوده است که نتایج ر.  قید نامعادله 12ط ق فرمول فو  هر دستگاه دارای 
در جادول زیار    DS افزار نر معادالد و محاس ه هر یر از اوزان بر اساس فرمول فو  و استفاده از 

 است: شده هخالص
 

 اوزان و آراء خبرگان در معیارها خالصه: (6)جدول 

 رتبه شاخص ها شاخصوزن  MAX Zp ها شاخصعناوین 

 5 ۰٫1645۰2۹۰4 ۰٫۹63 بودن محورعدالت 
 1 ۰٫1۷۰۸2336۹ 1 بودن انیبن دانش
 3 ۰٫16552۷۸44 ۰٫۹6۹ بودن نهاد مردم
 4 ۰٫164۸44551 ۰٫۹65 بودن نگر برون

 2 ۰٫1۷۰۸2336۹ 1 بودن زا درون 
 6 ۰٫1634۷۷۹64 ۰٫۹5۷ ی خارجیها تکانهمقاوم کردن کشور در برابر 

 1 5٫۸54 جمع
 مأخذ: دستاوردهای تحقیق 

 

بنیاان باودن و    شااخص داناش   ماوردنظر های  دهد در بین شاخص ی که نتایج نشان میطور همان

در  0٫165باودن باا وزن    نهااد  مارد  شااخص    ه اول و دو ،درصدی در رت 17زا بودن با وزن  درون
در رت ه چهار ، شاخص عادالت محاور باودن باا      0٫1648بودن با وزن  نگر برونرت ه سو ، شاخص 

هاای خاارجی باا وزن     در رت ه پندم و شااخص مقااو  کاردن کشاور در برابار تکاناه       0٫1643وزن 

  نماودار زیار درجاه    اناد  قرارگرفتاه ناماه   پرساش  به این دهندگان پاسخ از نظردر رت ه ششم  0٫1634
 :دینما یمرا ت یین  شده ارائههای  اهمیت و وزن هر یر از شاخص

 

گانه بر اساس هر یک از  12تعیین درجه اهمیت و اوزان هر یک از فرآیندهای تولیدی 

 گانه 6معیارهای 

 عناوان  باه ی اسات کاه   گاناه تولیاد   12مربو  باه فردینادهای    ها دادهبه همین صورد دسته دو  

مرت ه و در هار   6فردیند در  12است  این  قرارگرفتهی دنان رأگزینه پیش روی خ رگان در معرض 
ی کارشناساان بار اسااس روش    بناد  رت اه گانه مورد ارزیابی و  6های  مرت ه بر اساس یکی از شاخص

ای و یر تاابع هادف    قید نامعادله 24ط ق فرمول ق لی هر دستگاه دارای است   قرارگرفتهنوگوچی 
بوده است که نتایج ر. معادالد و محاس ه هر یار از اوزان بار اسااس فرماول فاو  و اساتفاده از       
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 در جدول زیر خالصه شده است: DS افزار نر 
 

 
 

اطالعاتی که در جداول فو  ارائاه شاده اسات، وزن هار یار از فردینادهای تولیادی قطعااد         

هاا و   هاا در شاخصاه   درجاه اهمیات هار یار از فردیناد      دهد کاه بار اسااس دن    خودرو را نشان می
معیارهای مختلف معین شده است  بر اساس هر یر از اوزان به دست دمده م تنی بر دراء خ رگاان  

از فردیندهای تولیادی ماورد نظار در اولویات قارار دارناد         ری کدا توان گفت در هر شاخص  می
از فردیندهای مورد  ری کدا گانه  6های  اخصهدهد که بر اساس هر کدا  از ش جدول زیر نشان می

 اند  نظر در اولویت قرار داشته
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 گانه 6گانه و معیارهای  12: اوزان فرآیندهای (7)جدول 

عناوین / 

 معیارها

عدالت محور 

 بودن

 انیبن دانش

 بودن

نهاد  مردم

 بودن

نگر  برون

 بودن

زا  درون

 بودن

ی ها تکانه برابر ردمقاوم بودن 

 خارجی

فورجینگ سرد 

 [1S] گرمو 
۰٫۰۸44 ۰٫۰۸46 ۰٫۰۸63 ۰٫۰۸3۷ ۰٫۰۸6۸ ۰٫۰۸5 

ی و گر ختهیر

ی، کار نیماش

 یحرارتعملیات 

انواع قطعات )

ی، چدن فلزی،

فوالدی، 

آلومینیوم( 

 خودروقطعات 

[2S] 

۰٫۰۸۷6 ۰٫۰۸۸۹ ۰٫۰۸36 ۰٫۰۸2۷ ۰٫۰۸35 ۰٫۰۸4۷ 

ی، کار پرس

کاری، ورق

ی، ارک خم

 فرمینگ،

ی و جوشکار

ی مونتاژکار

 خودروقطعات 

[3S] 

۰٫۰۸24 ۰٫۰۷۹۸ ۰٫۰۸3۸ ۰٫۰۸36 ۰٫۰۸3 ۰٫۰۷۹۷ 

تولید قطعات 

الستیکی و 

عایق  و پلیمری،

 [4S] خودرو

۰٫۰۸1۷ ۰٫۰۸34 ۰٫۰۸63 ۰٫۰۸3۸ ۰٫۰۸6۸ ۰٫۰۸3۷ 

 یساز مجموعه

[5S] 
۰٫۰۸53 ۰٫۰۸21 ۰٫۰۸63 ۰٫۰۸66 ۰٫۰۸6۸ ۰٫۰۸4 

تولید قطعات 

لکترونیکی و ا

 خودروالکتریکی 

[6S] 

۰٫۰۸۷6 ۰٫۰۸۸۹ ۰٫۰۸44 ۰٫۰۸۸5 ۰٫۰۸6۸ ۰٫۰۹۰3 

تولید قطعات 

تزئینی، صندلی 

 TRIM[۷S]و 

۰٫۰۸1۹ ۰٫۰۸ ۰٫۰۸25 ۰٫۰۸۰۹ ۰٫۰۸2 ۰٫۰۸2 

تولید قطعات 

ی ا شهیشو  تلق

 یکیپالست و

[۸S] 

۰٫۰۸2۹ ۰٫۰۸۰1 ۰٫۰۸45 ۰٫۰۸12 ۰٫۰۸۰۷ ۰٫۰۸13 

تولید قطعات 

و مکانیکی 

 یکیالکترومکان

[۹S] 

۰٫۰۸5۸ ۰٫۰۸۸۹ ۰٫۰۸2 ۰٫۰۸12 ۰٫۰۸23 ۰٫۰۸6 
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 یسازفنر 

[1۰S] 
۰٫۰۸1 ۰٫۰۸۰2 ۰٫۰۸۰۸ ۰٫۰۸45 ۰٫۰۷۹۷ ۰٫۰۷۹5 

تولید مواد 

شیمیایی و 

ی ها مبدل

 یستیکاتال

[11S] 

۰٫۰۸1۸ ۰٫۰۸46 ۰٫۰۸23 ۰٫۰۸31 ۰٫۰۸35 ۰٫۰۸46 

 انواع رادیاتور،

حرارتی و  مبدل

ی ها ستمیس

 هکنند خنک

[12S] 

۰٫۰۷۷5 ۰٫۰۷۸3 ۰٫۰۷۷2 ۰٫۰۸ ۰٫۰۷۸3 ۰٫۰۷۹3 

 1 1 1 1 1 1 جمع:

 پمأخذ: دستاوردهای تحقیق

 
 گانه 6و معیارهای  گانه 12: خالصه آرای خبرگان در فرآیندهای (8)جدول 

/ عناوین 

 معیارها
عدالت محور 

 بودن

 انیبن دانش

 بودن

نهاد  مردم

 بودن

نگر  برون

 ودنب

زا  درون

 بودن

ی ها تکانه برابر درمقاوم بودن 

 خارجی

فورجینگ سرد 

 [1S] گرمو 
2 2 1 1 1 1 

ی و گر ختهیر

ی، کار نیماش

 یحرارتعملیات 

انواع قطعات )

ی، چدن فلزی،

فوالدی، 

آلومینیوم( 

 خودروقطعات 

[2S] 

5 4 2 2 2 6 

ی، کار پرس

کاری، ورق

ی، کار خم

 فرمینگ،

ی و جوشکار

ی ارمونتاژک

 خودروقطعات 

[3S] 

1۰ 6 3 ۸ ۷ 1۰ 

تولید قطعات 

الستیکی و 

عایق  و پلیمری،

 [4S] خودرو

6 ۹ 4 5 ۸ 2 

 یساز مجموعه

[5S] 
1 1 5 ۹ 1۰ ۹ 
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تولید قطعات 

الکترونیکی و 

 خودروالکتریکی 

[6S] 

11 ۸ 6 4 3 3 

تولید قطعات 

تزئینی، صندلی 

 TRIM[۷S]و 

3 3 ۷ ۷ 6 5 

تولید قطعات 

ی ا شهیشو  تلق

 یکیپالست و

[۸S] 

۸ 1۰ ۸ 6 4 ۷ 

تولید قطعات 

مکانیکی و 

 یکیالکترومکان

[۹S] 

4 ۷ ۹ 1۰ ۹ ۸ 

 یسازفنر 

[1۰S] 
۹ 5 1۰ 11 11 11 

تولید مواد 

شیمیایی و 

ی ها مبدل

 یستیکاتال

[11S] 

۷ 11 11 3 5 4 

 انواع رادیاتور،

حرارتی و  مبدل

ی ها ستمیس

 کننده خنک

[12S] 

12 12 12 12 12 12 

 مأخذ: دستاوردهای تحقیق
 

 سازی گذاری در صنعت قطعه های سرمایه تعیین اولویت

ی که در روش تحقیق نیز اشاره شد، سومین گا  در جهت تعیاین اولویات اساتفاده از    طور همان
ی مورد نظر است  در این مررلاه هار یار    ها شاخصاوزان به دست دمده در فردیندهای تولیدی و 

ی در وزن معین شده برای هر یر از فردینادهای  ریگ میتصمبرای معیارهای  از اوزان مشخص شده

 6ی هاا  شااخص هاا در   برای هر یر از فردیناد  دمده دست بهو در ادامه نتایج  شود یمتولیدی ررب 
دهاد  فردینادی کاه     ی را به هر یر از فردیندهای اختصاص مای ا نمرهبه یکدیگر جمع شده و  گانه

ود اختصاص دهاد، رااکی از دن اسات کاه دارای بااالترین اولویات از منظار        باالترین نمره را به خ
 خ رگان و کارشناسان بوده است 
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)دستاورد  ی در صنعت تولید قطعات خودرو استان سمنانگذار هیسرمای ها تیاولوتعین : (6)نمودار 

 تحقیق(
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 آرای خبرگان اساسبر  گانه 12ه اوزان فرآیندهای : خالص(9)جدول 

 W1*Si W2*Si W3*Si W4*Si W5*Si W6*Si ندهایفرآعناوین 
 

 ۰٫۰13۹ ۰٫۰145 ۰٫۰143 ۰٫۰13۸ ۰٫۰14۸ ۰٫۰13۹ ۰٫۰۸51 [1S] گرمفورجینگ سرد و 

ی، کار نیماشی و گر ختهیر

انواع قطعات ) یحرارتعملیات 

ی، فوالدی، چدن فلزی،

 [2S] خودروقطعات  آلومینیوم(

۰٫۰144 ۰٫۰152 ۰٫۰13۸ ۰٫۰136 ۰٫۰143 ۰٫۰13۸ ۰٫۰۸52 

کاری، ی، ورقکار پرس

ی جوشکار ی، فرمینگ،کار خم

 خودروی قطعات مونتاژکارو 

[3S] 

۰٫۰136 ۰٫۰136 ۰٫۰13۹ ۰٫۰13۸ ۰٫۰142 ۰٫۰13 ۰٫۰۸21 

تولید قطعات الستیکی و 

 [4S] خودروعایق  و پلیمری
۰٫۰134 ۰٫۰142 ۰٫۰143 ۰٫۰13۸ ۰٫۰14۸ ۰٫۰13۷ ۰٫۰۸43 

 ۰٫۰14 ۰٫۰14 ۰٫۰143 ۰٫۰143 ۰٫۰14۸ ۰٫۰13۷ ۰٫۰۸52 [5S] یساز مجموعه

تولید قطعات الکترونیکی و 

 [6S] خودروالکتریکی 
۰٫۰144 ۰٫۰152 ۰٫۰14 ۰٫۰146 ۰٫۰14۸ ۰٫۰14۸ ۰٫۰۸۷۷ 

تولید قطعات تزئینی، صندلی و 

TRIM[۷S] 
۰٫۰135 ۰٫۰13۷ ۰٫۰13۷ ۰٫۰133 ۰٫۰14 ۰٫۰134 ۰٫۰۸15 

 وی ا شهیشو  تلقتولید قطعات 

 [۸S] یکیپالست
۰٫۰136 ۰٫۰13۷ ۰٫۰14 ۰٫۰134 ۰٫۰13۸ ۰٫۰133 ۰٫۰۸1۸ 

تولید قطعات مکانیکی و 

 [۹S] یکیالکترومکان
۰٫۰141 ۰٫۰152 ۰٫۰136 ۰٫۰134 ۰٫۰141 ۰٫۰141 ۰٫۰۸44 

 ۰٫۰133 ۰٫۰13۷ ۰٫۰134 ۰٫۰13۹ ۰٫۰136 ۰٫۰13 ۰٫۰۸1 [1۰S] یسازفنر 

تولید مواد شیمیایی و 

 [11S] یستیکاتالی ها مبدل
۰٫۰135 ۰٫۰145 ۰٫۰136 ۰٫۰13۷ ۰٫۰143 ۰٫۰13۸ ۰٫۰۸33 

حرارتی و  مبدل انواع رادیاتور،

 کننده خنکی ها ستمیس

[12S] 

۰٫۰12۸ ۰٫۰134 ۰٫۰12۸ ۰٫۰132 ۰٫۰134 ۰٫۰13 ۰٫۰۷۸4 

 مأخذ: دستاوردهای تحقیق

 

 یگار  ختاه یر، خودرو یکیو الکتر یکیقطعاد الکترون دیتولگرفته،  بر اساس محاس اد صورد

، ( قطعااد خاودرو  و ینیدلوم ،یفوالد ،یچدن ،یدانواع قطعاد فلز یررارت ادی، عملیکار نیو ماش
قطعااد   دیا تولی، کیو الکترومکاان  یکیقطعااد مکاان   دیتول، سرد و گر  ن یفورجی، ساز مدموعه

 ،یکاار  پارس ی، سات یکاتال یهاا  و م ادل  ییایمیماواد شا   دیا تول، خاودرو  قیعاا  وی مریو پل یکیالست
قطعااد تلاق و    دیا تول، قطعااد خاودرو   یو مونتاژکار یجوشکار ن ،یفرم ،یکار خم ،کاری ور 
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م ادل   اتور،یا راد اناواع ی و سااز  فنار ، TRIMو  یصندل ،ینیقطعاد تزئ دیتول  ی،کیو پالست یا شهیش
گاااری در صانعت تولیاد     هاای اصالی سارمایه    ولویتبه ترتیب ا کننده خنر یها ستمیو س یررارت

شوند  بر این اسااس و باا توجاه باه نظار خ رگاان و کارشناساان نتاایج          قطعاد خودرو محسوب می
و عملیااد   یکاار  نیماشا ی و گر ختهیرتولید قطعاد الکترونیکی و الکتریکی،  دهد یمتحقیق نشان 
 5ی کیو الکترومکاان  یکیعااد مکاان  قط دیا تولی فورجینا  سارد و گار  و    سااز  مدموعهررارتی، 

  شود یمی در صنعت تولید قطعاد خودرو در استان سمنان محسوب گاار هیسرما اولویت اصلی
 

 گذاری در صنعت قطعات خودرو های سرمایه : اولویت(10)جدول 

 ندهایفرآعناوین 
 

 اولویت

 اول ۰٫۰۸۷۷ تولید قطعات الکترونیکی و الکتریکی خودرو
ی، فوالدی، آلومینیوم( چدن انواع قطعات فلزی،) یحرارتی، عملیات کار نیماشی و گر ختهیر

 قطعات خودرو
 دوم ۰٫۰۸52

 سوم ۰٫۰۸52 یساز مجموعه

 چهارم ۰٫۰۸51 فورجینگ سرد و گرم

 پنجم ۰٫۰۸44 تولید قطعات مکانیکی و الکترومکانیکی

 ششم ۰٫۰۸43 یق خودروعا و تولید قطعات الستیکی و پلیمری

 هفتم ۰٫۰۸33 ی کاتالیستیها مبدلتولید مواد شیمیایی و 

 هشتم ۰٫۰۸21 ی قطعات خودرومونتاژکاری و جوشکار ی، فرمینگ،کار خمکاری، ی، ورقکار پرس

 نهم ۰٫۰۸1۸ یکیپالست وی ا شهیشو  تلقتولید قطعات 

 دهم TRIM ۰٫۰۸15تولید قطعات تزئینی، صندلی و 

 یازدهم ۰٫۰۸1 ازیفنر س

 دوازدهم ۰٫۰۷۸4 کننده خنکی ها ستمیسانواع رادیاتور، مبدل حرارتی و 
 مأخذ: دستاوردهای تحقیق

 

 گیری یجهنتی و بند جمع

ی خودرو در ساز قطعهگااری در صنایع  های سرمایه موروع اصلی مقاله رارر، بررسی اولویت
 یگااار  هیسارما  یهاا  تیا اولو یبررسا تی اسات   هاای اقتصااد مقااوم    استان سمنان با تکیه بار مؤلفاه  

مناابع   حیصح تیکه امکان هدا منابع کشور استدرست از  یبردار بهره یها وهیاز ش یکی ،یا منطقه

در  هاا  تیو محادود  عیو متناوع صانا   عی  گستره وسا کند یم دادیرا ا ینیسرزم یها تیمتناسب با قابل
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باه   یگااار  هیدر سارما  یبناد  تیا شده است که اولوس ب  یگاار هیسرما یبرا ازیمنابع مورد ن نیتأم
صانعت   نیتر بزرگصنعت خودرو و قطعاد خودرو بعد از صنعت نفت شود   .یررورد ت د ری

بخاش صانعت را باه خاود اختصااص       افزوده ارزشی از توجه قاب.شود و بخش  کشور محسوب می
ناس ی است و ط یعی است کاه  م نس تا داده است  همچنین این صنعت در استان سمنان دارای جایگاه 

هاا در راساتای    هاا و تحقاق برناماه    ی، شناساایی یرفیات  زیر برنامهتوسعه این بخش در استان مستلز  

باه محا.    یکیدنزد مناسب ییایجرراف تیموقع .یاستان سمنان به دل ازدنداکهاقتصاد مقاومتی است  
قطعااد خاودرو    عیقطب صانا  نیبه پندم یدیتول ی( و ارزش باالیخودروساز یها استقرار شرکت

اساتان باه عناوان ماورد      نیدارد، ا یدت یها یگاار هیسرما یبرا یمناس  تیشده و یرف .یکشور ت د
فردیند اهمیت زیادی دارد توجه باه ایان نکتاه اسات کاه       نیادنچه در  انتخاب شده است  یمطالعات
مانی و مکاانی منطقاه سانخیت    بندی مستلز  در اختیار داشتن معیارهایی است که با شرایط ز اولویت

های بعاد از انقاالب، ایاران در معارض فشاارها، تهدیاداد و         همواره در سال ازدنداکهداشته باشد  
های خصمانه بوده است و راه رد اصلی کشور در مواجهاه باا ایان مساائ.، تکیاه بار اقتصااد         تحریم

ی هاا  مؤلفاه قارار گرفتاه اسات،     بندی مد نظار  به عنوان معیار و مالک ط قه دنچهمقاومتی بود است، 
و  ساو  ری دن از یا هاا  مؤلفهاقتصاد مقاومتی است  لاا این تحقیق با ت یین جایگاه اقتصاد مقاومتی و 

ی خودرو باه دن اال دن باوده اسات کاه باا       ساز قطعههمچنین ت یین فردیندهای کالن تولیدی صنعت 
گاااری در   هاای سارمایه   از اولویات ی دقیقای  بناد  رت اه گیری از نظراد خ رگان و کارشناسان،  بهره

تارین و   تولید قطعاد خودرو در استان را مشخص نماید  ط یعی است که از ایان منظار قابا. توجیاه    

ترین تولید قطعاد خودرو از نگاه معیارهای متعدد اقتصاد مقااومتی ت یاین خواهاد شاد و راه      مناسب
  د شد  در چنین شرایطی توسعه بخاش ریزی در این روزه هموار خواه گااری و برنامه برای سیاست

نماید و مسایر   ررکتهای تولیدی در کشور  سو با سایر بخش تواند هم قطعاد خودرو در استان می
 توسعه و رشد این صنایع در بستر اقتصاد مقاومتی شک. گیرد  

در ایاان  VAHPدنچااه کااه در روش  اساات  VAHPروش مااورد اسااتفاده در ایاان مقالااه روش 

 صارفا  اردیناال،   کاامال  ه گردیاد، روش نوگاوچی باود کاه بار اسااس یار رویکارد         تحقیق استفاد
کارد  رویکارد رارار بار اسااس روش       بندی می ی مورد نظر را رت هها نهیگزی مربو  به ها تیاولو

VAHP  دارای مزایایی است که دن را برAHP توان به ساده باودن،   دن می ازجملهسازد و  مقد  می
هاا و را. مسایله اشااره کارد و اینکاه ایان روش         تا هدف ایداد ارت ا  بین دن ایداد سلسله معیارها
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ی بناد  رت ههای کمی و عددی برای  ی ذهنی، مالکها داشتهتواند با استفاده از یکسری مفاهیم و  می
 ارائه دهد 

گا  است کاه در طاول فردیناد تحقیاق ماورد توجاه        6رسیدن به اهداف تحقیق، مستلز  اجرای 
رویکارد   است  اولین گا  برای رسیدن به نتایج، تعیاین معیارهاسات  باا توجاه باه اینکاه       قرار گرفته

های اقتصاد مقاومتی بوده است، در گا  اول با بررسی مفاهیم اصالی اقتصااد    اصلی این تحقیق مؤلفه

عادالت   از اناد  ع اارد معیار اصلی استخراج گردید  معیارهای استخراج شده به ترتیاب   6مقاومتی، 
کاردن کشاور    قاو و م بودن زا درون، بودن نگر برون  ،نهاد بودن مرد ، بودن انیبن دانش، ر بودنمحو

باا تکیاه بار معیارهاای      VAHPسندی مورد نظر بر اساس روش  ی  اولویتخارج یها در برابر تکانه
ل ته در گیرد که ا فو  صورد گرفته است  در ادامه و در گا  دو  تعیین زیر معیارها مد نظر قرار می

این تحقیق زیرمعیاری تعریف نشده است  در گا  سو  و چهار  به تعیاین وزن هار یار از معیارهاا     

، محاسا ه درجاه اهمیات و عملکارد     ماوردنظر باه نتاایج    دنیرسا  درپرداخته شده است  گاا  پاندم   
ت و یا درنهانامه صورد گرفته است   های پرسش این گا  نیز بر اساس داده واقع درهاست که  گزینه

نتایج دن  ؛ کهیشروی استپهای  ینهگزاست، تعیین اولویت  قرارگرفتهی بررس مورد دنچهگا  ششم 
 نیز به شرح زیر بوده است:

گااری در صنعت قطعاد خاودرو   های سرمایه یتاولوتوان به  ی جدول فو  میها دادهبر اساس 
قطعااد   دیا تول دهد ینشان م قیقتح جینتاتحلی. نظر خ رگان و کارشناسان  در استان سمنان پی برد 

 نا  یفورج یساز مدموعه ،یررارت ادیعمل وی کار نیو ماش یگر ختهی، ریکیو الکتر یکیالکترون

در صانعت   یگااار  هیسرما یاصل تیاولو 5 یکیو الکترومکان یکیقطعاد مکان دیسرد و گر  و تول
جن ه قابلیت استفاده بارای   این تحقیق از دو  شود یقطعاد خودرو در استان سمنان محسوب م دیتول

اساتفاده کارده    VAHPتحقیقاد دتی را دارد  جن ه اول دن مربو  به روش این تحقیق است که از 
هاا در   است  این روش تحقیق با استفاده از رویکرد نماره دهای نوگاوچی، امکاان ساندش اولویات      

شاود کاه    یما ده جهات باه محققاان پیشانهاد دا     یان  ا ازهاای مختلاف را سااده کارده اسات و       بخش

ش و مزایای دن استفاده نمایناد  جن اه دو  ایان تحقیاق موراوع صانعت خاودرو در ایاران         رو ازاین
و تعیاین   قراردادی بررس موردگااری در صنعت قطعاد خودرو را  است  این تحقیق اولویت سرمایه

تواناد   یاق مای  تواند در اولویت قرار گیرد  دساتاوردهای ایان تحق   یر از این تولیداد می کدا کرد 
بنادی   یات اولوتواند موروعاتی مانند  و می قرارگرفتهفرض بسیاری از تحقیقاد دیگر  پیش عنوان به
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ی صنعتی مربو  به صانعت قطعااد خاودرو در اساتان و همچناین      ها خوشهخرید مواد اولیه، ایداد 
 ی قرار دهد بررس موردهای ارداث صنعت خودروسازی در استان را  مزیت
 

 گذاری در تولید صنعت قطعات خودرو : اولویت سرمایه(11)جدول 

 ندهایفرآعناوین 
 

 اولویت

 اول ۰٫۰۸۷۷ تولید قطعات الکترونیکی و الکتریکی خودرو

ی، فوالدی، چدن انواع قطعات فلزی،) یحرارتی، عملیات کار نیماشی و گر ختهیر

 آلومینیوم( قطعات خودرو
 دوم ۰٫۰۸52

 سوم ۰٫۰۸52 یساز جموعهم

 چهارم ۰٫۰۸51 فورجینگ سرد و گرم

 پنجم ۰٫۰۸44 تولید قطعات مکانیکی و الکترومکانیکی

 ششم ۰٫۰۸43 عایق خودرو و تولید قطعات الستیکی و پلیمری

 هفتم ۰٫۰۸33 ی کاتالیستیها مبدلتولید مواد شیمیایی و 

 هشتم ۰٫۰۸21 ی قطعات خودرومونتاژکارو ی جوشکار ی، فرمینگ،کار خمکاری، ی، ورقکار پرس

 نهم ۰٫۰۸1۸ یکیپالست وی ا شهیشو  تلقتولید قطعات 

 دهم TRIM ۰٫۰۸15تولید قطعات تزئینی، صندلی و 

 یازدهم ۰٫۰۸1 فنر سازی

 دوازدهم ۰٫۰۷۸4 کننده خنکی ها دستگاهحرارتی و  مبدل انواع رادیاتور،
 مأخذ: دستاوردهای تحقیق
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 نامه خبرگانپرسش

 با سالم و تقدیم احترام؛
 دیااولت عیدر صاانا یگاااار هیو ساارما یسااند تیااو اولو یبنااد رت ااهذیاا. بااه منظااور  ۀناماا پرسااش

، VAHPی باا اساتفاده از روش   اقتصااد مقااومت   یهاا  بر مؤلفه یاستان سمنان م تن ی خودروساز قطعه
ی در این زمینه، خواهشمند است بار اسااس   عال رضردتهیه شده است  با توجه به تخصص و تدربه 

 نامه، دن را تکمی. فرمایید  پیشااپیش از همکااری و دقات نظار     توریحاد ذکر شده در این پرسش

 ی کمال تشکر را دار  عال رضرد
 موارد زیر رو پر کنید لطفا اطالعاد جمعیت شناختی: 

  رشته تحصیلی:           :  تحصیالد         سن:
    جنسیت:   

تخصااص شاارلی:                                               سااابقه کااار و پااژوهش در صاانعت دقطعاااد(  

 خودرو:
 یت معیارهای اقصاد مقاومتی در صنعت تولید قطعاد خودروبخش اول: تعیین درجه اهم

ی سااز  قطعاه هاا صانایع    ی زیر معیارهای اصلی اقتصاد مقاومتی هستند که بار اسااس دن  ها نهیگز
تعااریف و درجاه    معیارهای زیر را بر اساس لطفا ی خواهند شد  بند تیاولوخودرو در استان سمنان 

 ید ی نمایبند رت ه 6تا  1اهمیت از عدد 

 تعریف معیارها

شماره 

 اولویت

تا  1)از 

6) 

 عدالت محور بودن

داری ـ ]مثل[ رشد ملّی، تولید  اقتصاد سرمایه یها محور است؛ یعنی تنها به شاخص ، عدالتاقتصاد مقاومتی

معنای عدالت در این بیان و در این برنامه به معنای تقسیم فقر نیست، بلکه به ...؛کند یناخالص ملّی ــ اکتفا نم

 .است  تولید ثروت و ثروت ملّی را افزایش دادن
 

 بنیان بودن دانش

، اقتصادی است که بر اساس تولید، انیبن است. اقتصاد دانش انیبن مؤثرترین مؤلفه اقتصاد مقاومتی، اقتصاد دانش

موردتوجه خاص  هیپا در دانش و صنایع دانش یگذار هیتوزیع و کاربرد دانش و اطالعات شکل گرفته است و سرما

 . رندیگ یقرار م

 

 بودن نهاد مردم

بایست به مردم تکیه کنیم، بها بدهیم؛ مردم با امکاناتشان باید بیایند در وسط میدان اقتصادی؛ به این معنا که 

پایانی که در این کشور فعاالن، کارآفرینان، مبتکران، صاحبان مهارت، صاحبان سرمایه، نیروهای متراکم و بی

 .اردوجود د
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 نگر بودن برون

کنیم در خود کنیم و محدود میاین اقتصاد مقاومتی، به این معنا نیست که ما اقتصاد خودمان را محصور می

ا اقتصادهای کشورهای دیگر با دارد، ب تعامل گرا است؛ با اقتصادهای جهانی زا است، امّا برون کشور؛ نه درون

 .گرا نیست زا است، امّا درون ؛ بنابراین درونشود یقدرت مواجه م

 

 زا بودن درون
ین درخت، ؛ رشد این نهال و اجوشد یما و خود مردم ما م ظرفیّتهای خود کشور از دل به معنای اقتصادی که

 .زا به این معنا است درون است. متّکی است به امکانات کشور خودمان
 

مقاوم کردن کشور در 

 های خارجی برابر تکانه

ی خارجی و تخاصمی مانند تحریم مقاومت نموده و رشد و پیش برندگی ها تکانهبه معنای اینکه بتواند در مقابله 

 خویش را حفظ نماید.
 

 

 نمونه

 راهنما

 مقاوم

کردن 

کشور در 

برابر 

های  تکانه

 خارجی

زا  درون

 بودن

ن برون

 گر بودن

 نهاد مردم

 بودن

بنیان  دانش

 بودن

عدالت 

محور 

 بودن

 شاخص

براساسهایصنعتزیرمجموعه

فرآیندوکاربرد

12  1فورجینگ سرد و گرم       

10       

ی، عملیات کار نیماشی و گر ختهیر

ی، فوالدی، نچد حرارتی)انواع قطعات فلزی،

 2آلومینیوم

8       
 ی، فرمینگ،کار خمکاری، ی، ورقکار پرس

 3ی قطعات خودرومونتاژکاری و جوشکار

________________________________________________________________ 

ی فوالدی، پوشش گالوانیزه، شاتون، مهره فلنچی، مهره جوشی، دچار تخت، گیربکس، قطعاد جلوبنادی، اکسا.،توپی   ها چیپ 1

 چرخ، تورشن بار، می. موج گیر، می. کششی، لوالی درب، بوش اکس.، قالب زاپاس بند، انواع شاتون، دسته موتور و   

ی،تزریق/ محصوالد تولیدی: قاب زندیر، اوی. پمپ، محافظ ا پوستهالب ی، قا ماسهی دایکاست، روش ویژه، ها روشتولید از  2

کاسه نمد، کارتر روغن، برف پاک کن، سی ر بر. شاسی، کپه میا. ساوپاب باه سرسایلندر، واشار پایچ ساینی زیرموتاور، پایاه          
ورد، سگدست،دیسار،  چینیون دنده، کیلومتر شمار داخ. گی ربکس، دیسر ترمز، دنده کشاویی، اتاا  باار، لولاه فاریم داشات       

سیلندر، سرسیلندر، می. لن ، پوسته گری کس، فالیوی.، بوش سیلندر، کاساه چارخ، دیسار و شااتون، دساته موتاور، درپاوش        

گیربکس، گلدانی گیربکس، فاین بالنر، منیوفیلد، پوسته کالچ، اهر  تعوی  دنده، گاردان، مخزن درامش، دسته موتورکاساه  

 چدنی کالچ، بازویی چرخ    فحهص ای، می. سوپاب، کاسه چرخ،

ی هاا  میفار زیر ری. صندلی، ری. تنظیم ارتفاع کمربند، سینی پشت موتور، پولر موتور، لوالی درب، درب موتور، زبانه قف.،  3

کفی و پشتی صندلی، اسکلت فلزی داشات ورد، گلگیار، ساقف، قطعااد بدناه، قطعااد، گیاربکس، ساینی محاافظ زیار موتاور،            

ی درب خودرو، قطعااد و مقااطع ناوردی دو و ساه بعادی، زه واره      ها کالفررارتی، میله و لوله گیج روغن، ی محافظ ها ینیس
های تزئینی، نوارهای هدایتگر شیشه، جر، پمپ هیدرولیر، جر هیادرولیر بااالبر، دناده سایکرونایزگیربکس، دناده اویا.       

 پمپ، رین  سنسور،    

http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=5275
http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=4656
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9       
عایق  و تولید قطعات الستیکی و پلیمری،

 1خودرو

 2یساز مجموعه       11

 3تولید قطعات الکترونیکی و الکتریکی خودرو       1

 TRIM4، صندلی و تولید قطعات تزئینی       3

 5یکیو پالستی ا شهیشو  تلقتولید قطعات        2

 6تولید قطعات مکانیکی و الکترومکانیکی       5

4  7فنر سازی      

 8ی کاتالیستیها مبدلتولید مواد شیمیایی و        6

7       
ی ها ستمیسحرارتی و  مبدل انواع رادیاتور،

 9کننده خنک

 یساز قطعهجه اهمیت صنایع بخش دوم: تعیین در

است که میزان اهمیت هر یر از  شده یمعرفعنوان برای تولید قطعاد خودرو  12در این بخش 
________________________________________________________________ 

، عایق اسفندی، کفی، فو  صندلی، طاقچاه عقاب، کاساه نماد، گردگیار،      اشت وردد ی سوخت و رادیاتور، رربه گیر،ها شلن  1

، بسات  ECUی الستیر و فلز، الستیر، مدموعه کام. چارا،، اساتپ ترماز، جع اه و در     ها بوشپکین ، اورین ، دیافراگم، 
ی داخلای و خاارجی،   هاا  ناه یددسته سیم، گیره مچی، بست های فاصله ساز، خارو پرچ، پایه بخاری، براکت، تیوب، نوارخودرو، 

 گردگیر، ررب گیر، بست اگزوز، دسته موتور، فیلتربنزین، باک، نوار دب بندی و   

ایمنای، ایربا ، سیساتم انژکتاور، دیناه       کمربناد  ، جلوبنادی، CNGاکس. جلو عقب، جع ع فرمان، سیستم تعلیق، سیستم گاز  2

 ی برقی و دستی و    ها بر.

، Ecu، Bsmرو، تولید انواع رله، جلودمپر، دسته سیم، رادیو ر ط، چرا،، سیتم های رد سرقت، ی خودسنسورهاتولید انواع  3

 ، سیستم شارژین  و باطری و   ها چیسوئ

صندلی، دستگیره مچی پشت سری، فریم فلازی فرماان، موکات کاف، ایزوالسایون،       فو  رودری، طاقچه، داشت ورد، غربیلر، 4
 صندلی، استراکچر، در  تزئینی خودرو، لی .، برچسب خودرو و    دفتابگیر طاقچه، سقف کاذب، روکش

 و    ها دستهی کناری و داخلی، چرا، خطر، جاسیگاری، چرا، راهنما، ها نهیدی کناری، ها شهیششیشه عقب، شیشه جلو،  5

یچی، شیشه باالبر، کیات  ی الکترومکانیکی، قف. سوئها قف.باک بنزین،  درب ی درب، ترمز درب، سوئیچ استارد،لوالهاقف.،  6

CNG ،.ی کنترل کالچ و گاز و ترمز، شیشه باالبر دستی و برقی، بارف پااکن، دب پااش، صاندو  پاران، قفا. مرکازی        ها کاب

 ی، درب جلو و عقب و باک، سوییچ مه شکن، گرمکن، جع ه فیوز، سوییچ الی درب، کلید ت دی. سوخت و   ها محرک

 ق، کمر فنر، فنر لول، فنر تخت، فنر لول اکس. جلو، فنرهای پیچشی، فنرهای کششی و   فنر سوپاب، فنر کالج، فنر تعلی 7

ی پوششای خاودرو،   هاا  رنا  یاخ، تولیاد اناواع     رد انواع شیشه شوی، دیتول و   ، کالچ تولید انواع روغن موتور، روغن ترمز، 8
 ی کاتالیستی و   ها م دل

 و    ها شلن و  ها لولهر، رادیاتور، ترموستاد، کپ، سیسم دبرسانی موتو 9
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قرار خواهد گرفت  لاا خواهشامند اسات باا     موردسندشها بر اساس معیارهای اقتصاد مقاومتی  دن

  دیینما یبند رتبه 12تا  1را از  ها نهیگزدر هر ستون گانه،  6توجه به هر یر از معیارهای 
 




