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سو و رشـد و توسـعه    خشک، افزایش روزافزون جمعیت کشور از یکتوجه به شرایط اقلیمی خشک و نیمهبا 

محیطی از جمله آلودگی شدید هـوا در  صنعتی بویژه رشد شتابان صنعت خودرو از سوي دیگر که عوارض زیست
هـا از  محیطـی در آن کالنشهرها را سبب شده است، کشور ما در زمره کشورهایی قـرار دارد کـه مسـائل زیسـت    

. در ضروري سـاخته اسـت   اهمیت مضاعفی برخوردار است و اتخاذ راهبردهاي اساسی را در سطح جامعه و دولت
شـهري بـا تأکیـد بـر      زیستبندي راهبردهاي پایدراي محیطهمین راستا پژوهش حاضر با هدف تدوین و اولویت

تحلیلی و از نظـر هـدف    -پژوهش حاضز از نظر روش در زمره تحقیقات توصیفیانجام شده است.  صنعت خودور
اي و پیمایشی و مصـاحبه بـا   ها به روش کتابخانهبراي این منظور گردآوري دادهجز تحقیقات کاربردي قرار دارد. 

ژوهش را جامعه آماري پنامه در قالب روش دلفی صورت گرفته است. کارشناسان و نخبگان از طریق تهیه پرسش
سـپس راهبردهـاي   انـد.  تشکیل داده کارشناسان(اساتید دانشگاهی، مدیران و کارشناسان بخش صنعت(خودرو))

بنـدي شـد.   اولویـت  FAHPتدوین و با کمک تکنیـک   SWOTزیست شهري با استفاده از روش پایداري محیط
زیست برنامه کالن و جامع محیط تهیه و تدوین"دهد راهبردهاي نشان می FAHPنتایج نهایی حاصله از تکنیک 

زیست محـور در زمینـه توسـعه مـن جملـه توسـعه بخـش صـنعت و         اتخاذ و به کارگیري نگاه محیط" ، "کشور
هـاي خوروسـازي از طریـق بـه     زیستی و پایش دقیـق تولیـدات شـرکت   شفافیت مسائل محیط" ، "خودروسازي

ریـزي، تولیـد و   زي مدیریت سبز در کلیه مراحـل برنامـه  سااتخاذ و پیاده"و  "کارگیري قوانین و مقررات مربوطه
  زیست شهري صنعت خودرو هستند.موثرترین راهبردهاي پایداري محیط "نظارت محصوالت خودرو

  
  SWOTمراتبی فازي، زیست شهري، صنعت خودرو، تحلیل سلسلهپایداري، محیط کلیدي: هاي واژه

  
  1مقدمه

در روبـرو هسـتند و    بسیاريبا مشالت شهرهاي ما 
ــا چــالش ــزرگآینــده ب ــرهــاي ب چــون رشــد هــمي ت

ــرات آب  ــاعی و تغیی ــرد اجتم ــوایی شهرنشــینی، ط وه
ــود  ــد ب ــه خواهن ــی از   مواج ــی ناش ــرات محیط و تغیی

هاي انسانی و تـأثیرات منفـی رونـدهاي کـالن     فعالیت
گیـرد  تمدن، هر روز بیشتر مورد توجه و انتقاد قرار می

 Lubowiecki-Vikukشود (ها شدیدتر میو عواقب آن

                                                             
   sohrab_net2010@yahoo.comنویسنده مسئول: *

et al., 2020: 91.( هـاي پایـداري بـه    استراتژي تدوین
آینده ابزاري براي روبرو شـدن بـا    در نظر گفتنمنظور 

در . )Brorström, 2015: 25( باشـد هـا مـی  این چالش
اي در ارتبـاط بـا   هـاي گسـترده  هاي اخیر، نگرانیسال

حفاظـت از  رو وجـود آمـده و از ایـن   زیسـت بـه   محیط
یکی از مسـائل اصـلی مـورد بحـث در     به زیست محیط

 .)Abe et al, 2000; 2( تبدیل شده است سراسر جهان
 گـراي ماشـین  شهر از تعادل و آرامش اکولوژیک نظر از

 خـالف  بـر  نـوین  هايشـهر  و اسـت  شده سلب امروزي
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 و) منـابع  و انـرژي ( ورودي گذشـته،  پایـدار  شـهرهاي 
د. امروزه در اثر تمرکـز  نباالیی دار) هاآالینده( خروجی

هـاي  گسیخته از انواع فرآوردهدر شهرها و استفاده لجام
هـایی چـون   ماشینی و شیمیایی و به سبب بروز پدیده

روابــط نــوع و اقتصــاد  نقــل، و بحــران مســکن، حمــل
 زیسـت وي محـیط  زیست اطرافشـان، ها با محیطانسان
هـاي فسـیلی   شود. استفاده از سوختت تهدید میبشد

موجب بروز آلودگی هوا و توزیع گازهاي سـمی معلـق   
ــود  ــده، آل ــوا ش ــزایش  در ه ــث اف ــدا باع ــوا و ص گی ه

هاي مختلف شده و آرامش بشر را در شـهر بـه   بیماري
هـاي زیرزمینـی و سـطحی    مخاطره افکنـده اسـت، آب  

انـد و مـردم   هاي شهري آلوده شدهتوسط انواع فاضالب
 کننـد گرفته و آن را حـس نمـی  از طبیعت فاصله  شهر

(تا جایی که بعضاً خود را نه همراه و همگام با طبیعـت  
رو بیننـــد). از ایـــنطبیعـــت مـــیبلکـــه در مقابـــل 

زیست آلوده شهري، شهرها را به شهر شر تبدیل محیط
ــا  ــت. بن ــرده اس ــائل   ک ــوع مس ــتردگی و تن براین گس

متقابـل   ي و وابسـتگی و تـأثیرات  زیسـتی شـهر  محیط
ــه محــیط آن زیســت شــهري را هــا، ضــرورت توجــه ب

دوچندان کرده است؛ که از برآیند این مشکالت و لزوم 
هاي مختلفـی ظهـور   ها رویکردها و دیدگاهتوجه به آن

تـرین ایـن   انـد کـه پـارادایم توسـعه پایـدار مهـم      کرده
این پارادایم در مجموع  باشند.ها میرویکردها و دیدگاه

هـاي  استمرار توسعه براي همگان و نسـل  بر پایداري و
نگـري ابعـاد پیچیـده    آینده طی زمان و بر همه جانبـه 

زیستی فراینـد توسـعه در   اقتصادي، اجتماعی و محیط
ــد دارد  ــا شــهر تأکی ــک کشــور ی ــایی و (ســطح ی رهنم

پایـدار   ۀبر همین مبنا، توسع. )177: 1385پوروموسوي، 
قلمـداد کـرد.   توان بدون سـتون فکـري توسـعه    را نمی

زیست ها را اقتصاد، اجتماع و محیطمحققان این ستون
اند و هوف اصلی توسعۀ پایدار، تمرکـز بـر   معرفی کرده

ــتون    ــن س ــام ای ــوه ادغ ــاع و   نح ــاد، اجتم ــا (اقتص ه
 ).194: 1399شود (سبحانی، زیست) تعریف میمحیط

ــداري خواســتار سیاســت  ــه  تحــول پای ــایی اســت ک ه
دگی محلی را در نظر بگیـرد  پیامدهاي جهانی سبک زن

)Vita et al., 2019: 1 .(   در چند دهه اخیـر، توسـعه و
گســترش ســریع شــهري از ابعــاد مختلــف اجتمــاعی،  

زیسـتی زنـدگی   و بخصوص محـیط  اقتصادي، فرهنگی
مطـرح  شهرها را تحت تـأثیر قـرار داده اسـت.     ساکنان

شدن توسعه پایدار، به عنوان شعار اصلی هزاره سـوم و  
ل   کردن بـیش از پـیش بـه محـیط    توجه  بـزیسـت از ق

همین پارادایم ناشی از اثرات شـهرها بـر گسـتره کـره     
جوامـع شـهري امـروز سـبب     هـاي  زمین است. ویژگی

زیسـت(محیط طبیعـی و   هـا و محـیط  ناپایداري انسـان 
اي کـه امـروزه در   مسئله محیط مصنوع) گردیده است.

چگــونگی ریــزان شـهري قـرار دارد،   برنامـه  پـیش روي 
هاي پایدار شـهري و ترسـیم   ها و برنامهسیاست اعمال
هاي این پایداري در شهرهاست. نیل به شـرایطی،  جلوه

هـاي اجرایـی،   ها و برنامـه نیازمند جهت دادن به هدف
باشـد.  هـاي مـرتبط مـی   هـا و اسـتراتژي  تدوین برنامـه 

زیسـت شـهري یـک برنامـه پیشـرفت      پایداري محـیط 
وشد ضـمن شـناخت نیازهـاي    کاجتماعی است که می

زیست شهري و منابع آن حفاظـت  شهروندان، از محیط
رو، با رشد سریع جمعیت جهان و تمرکز از همینکند. 

آن در شهرها، مفهوم پایداري محیط شهري بـه عنـوان   
انـداز بلندمـدت جوامـع    مؤلفه اساسی اثرگذار بر چشـم 

ــد.انســانی مطــرح  ــان  گردی ــدار، آنچن شهرنشــینی پای
سو امکان زندگی مطـابق بـا   نی است که از یکیشنشهر

را در شـهرهاي موجـود و آینـده بـراي     کرامت انسـانی  
کنـد و  آیند، فراهم مـی هایی که از پی یکدیگر مینسل

زیسـتی همسـاز و   از سوي دیگر، بـا مالحظـات محـیط   
فـر،  فیروزبخـت و ربیعـی  ( زیست اسـت دوستدار محیط

1390: 92  .(  
ها، از جمله مهندسـی،  زمینهپایداري در بسیاري از 

شود. مسئله صنعت، ساخت و طراحی به کار گرفته می
بــه صــورت روزافزونــی بــراي تولیدکننــدگان پایــداري 

 در نظر گـرفتن براي مثال،  کند.صنایع اهمیت پیدا می
زیسـت طبیعـی   ارتباط میان عملیـات تولیـد و محـیط   

هــاي میــان جوامــع گیــريفــاکتوري مهــم در تصــمیم
به طور کلی بسط استراتژي توسـعه   شده است.صنعتی 

باشـد کـه   برانگیـز و پیچیـده مـی   پایدار تعهدي چالش
چون تکنولوژي و مهندسـی، اقتصـاد،   شامل عواملی هم

زیســت، بهداشــت و رفــاه مــردم و حفاظــت از محــیط
کننـد، تمـایالت   اجتماعاتی که در آن زندگی و کار می
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هاي دولت را شیمها و خطها، رویهاجتماعی، استراتژي
 .)Rosen and Kishawy, 2012: 155( گیـرد می در بر

هاي فنی و تحقیق در این بین صنعت در زمینه نوآوري
و توسعه براي نیل بـه توسـعه اقتصـادي هـر کشـوري      

کــه بــراي  1987نقــش و جایگــاه ویــژه دارد. از ســال 
در سـازمان ملـل    »توسعه پایدار«بار اصطالح نخستین

متحد به کار گرفته شد، صنعت و تأثیر آن بـر توسـعه   
زیست، در صدر چنین محیطاقتصادي و اجتماعی و هم

المللـی قـرار داشـته    مباحث و مذاکرات این نهـاد بـین  
این در حالی است که رشد و توسعه صـنعتی در  است؛ 

هاي اخیر به ویـژه رشـد شـتابان صـنعت خـودرو،      دهه
حیطی زیادي را در برداشته، با وجودي معوارض زیست

که خودروسازي آینه تمـام نمـاي توسـعه اقتصـادي و     
صنعتی یک کشور بوده و عملیات گسترده آن از تولید 
تا توزیع و مصرف، نقش بسزایی در بـه حرکـت آوردن   

راکـر، از  دي هر کشور دارد و به قول پیتـر د چرخ اقتصا
 بـرد م مـی نا "هاصنعت صنعت"صنعت خودرو به عنوان

)Shamsavari and Taha, 2003: 2(.   کشور ما؛ ایـران
محیطی، افزایش نیز با توجه به شرایط اقلیمی و زیست
هـاي صـنعتی در   روزافزون جمعیت و گسترش فعالیت

زیسـتی در  زمره کشورهایی قرار دارد که مسائل محیط
ها از اهمیت بسیاري برخوردار است. رشد و توسـعه  آن

هه اخیـر بـویژه رشـد شـتابان صـنعت      صنعتی در دو د
خودرو و رسیدن مقیاس تولید سـاالنه تـا حـدود یـک     

ن از جملـه  آمحیطـی  میلیون دستگاه و عوارض زیست
ماهنامـه صـنعت   ( شـهرها آلودگی شـدید هـوا در کـالن   

) و... اتخاذ راهبردي اساسی در جامعـه را  1388 ،خوردو
و عنوان شـده  با توجه به مطالب ضروري ساخته است. 

محیطـی و نقـش کلیـدي    اهمیت مقوله پایداري زیست
صنعت خودرو در این ارتبـاط، هـدف از ایـن پـژوهش     

هــاي پــژوهش جهــت تــدوین پرســشپاســخگویی بــه 
سـازي چـارچوبی   محیطی براي پیادهراهبردهاي زیست

  در صنعت خودرو ایران در این حوزه است:
ــو  .1 ــاط ق ــت نق ــعف، فرص ــدهاي  ت، ض ــا و تهدی ه

عوامــل  خــودرو ایــران کــدام محیطــی صــنعتزیســت
 باشند؟می

محیطی صنعت خـودرو،  راهبردهاي پایداري زیست .2
 باشند؟میچه راهبردهایی 

محیطی صـنعت خـودرو،   از بین راهبردهاي زیست .3
  کدام راهبردها بیشترین اهمیت و اولویت را دارند؟

  
  شناسی تحقیقروش

ریزي استراتژیک به دنبال ایـن اسـت کـه بـا     برنامه
وتحلیل محیط بیرونی و مشخص کـردن منـابع،   تجزیه

ــت انتخــاب اســتراتژي  ــراي  موفقی ــاي مناســب و اج ه
کردن هر کدام از واحـدها و  راهبردها همراه با یکپارچه

ریـزي راهبـردي و در   هاي مورد نظر برنامهزیرمجموعه
نتـایج در درازمـدت، را   نهایت ارزیابی از طریق کنتـرل  

ایـن   ).81 :1392حسـینی و همکـاران،   ( افزایش دهـد 
پژوهش که با استفاده از رویکرد استراتژیک بـه دنبـال   

باشـد از  محیطی مـی تدوین راهبردهاي پایداري زیست
تحلیلی بوده و گردآوري اطالعـات   -توصیفی نظر روش

اي و نیـاز پـژوهش از طریـق مطالعـات کتابخانـه      مورد
طــور میــدانی و اسـتفاده از اســناد و مــدارك، و همـین  

ــا کارشناســان مربوطــه و تهیــه   پیمایشــی، مصــاحبه ب
. در فرآینـد  باشـد مـی نامه در قالب روش دلفی پرسش
نامـه دلفـی، جامعـه نمونـه شـامل      آوري پرسـش جمـع 

ــ  ن و یمـــدیران، کارشناســــان مــــرتبط و متخصصــ
ــاحب ــب  ص ــگاهی در قال ــران دانش ــنج نظ ــت و پ  بیس
بنــدي شــد. در ایــن قســمت از منامــه، تقســیپرســش

بـراي تعیـین حجـم نمونـه     1 برفـی گیري گلولـه  نمونه
گیــري گیـري گــاهی نمونــه نمونــهایــن اسـتفاده شــد.  

گیـري  اي و نمونـه گیري ارجاع زنجیـره نهاي، نموشبکه
آوري شـود؛ روشـی بـراي جمـع    اسمی نیز نامیـده مـی  

هاي دیگر به سختی به دست هایی است که از راهنمونه
گیـري بـدین صـورت    روش کار در این نمونـه آیند. می

است که با توجه به موضـوع تحقیـق از افـراد آشـنا بـا      
تـا افـراد بـه لحـاظ     شود موضوع تحقیق درخواست می

ــه ــات   حرف ــا و مؤسس ــه، در نهاده ــره و باتجرب اي خب
؛ در واقـع در ایـن   تحقیقاتی مختلـف را معرفـی کننـد   

شود تا افـراد  کنندگان اولیه خواسته میروش از شرکت
ترین و بیشـ  ع دهنـد همسان خود را به پژوهشگر ارجـا 

                                                             
1. Snowball Sampling  
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کنندگان به سـختی در  کاربرد را زمانی دارد که شرکت
 ,Streubert Speziale and Carpenter( دسترس باشند

. پس از انتخاب جامعه نمونه، مـاتریس ارزیـابی   )2011
 EFE(3( و عوامــل خــارجی  2)IFE( عوامــل داخلــی 

تشکیل داده شد و به منظور تعیین ضریب هـر یـک از   
گیري پیرامـون عوامـل اسـتراتژیک بـا     تصمیمعوامل و 

اهمیت باال و پایین از نظرات گروه دلفی استفاده شـد،  
خذ نمره نهـایی بـه   ها براي اتا نتایج حاصل از ماتریس

هـا  تـرین اسـتراتژي  جهت تعیین مهـم کار گرفته شود. 
هــا از نظــرات بنــدي کــردن آنجهــت اجــرا و اولویــت

به این ترتیـب کـه بـا    کارشناسان مربوطه استفاده شد. 
نامــه دوم در قالــب مقایســات زوجــی، تــدوین پرســش

نظرات افراد در خصـوص قابـل اجراتـر بـودن و میـزان      
نیـک  آوري و توسط تکهر استراتژي جمع مفیدتر بودن

هـا بـه روش فـازي    مراتبـی داده فرآیند تحلیل سلسـله 
مراتبـی  فرآیند تحلیل سلسـله مورد تحلیل قرار گرفت. 

گیري چنـد متغیـره،   به عنوان یک روش تصمیم 4فازي
کنـد تـا بـه    مـی از مقایسه دو به دوي معیارها استفاده 

هـاي مختلـف   هاي مربوط به گزینـه بندي اولویتدرجه
ــور، حیــدري( برســد ــا، مــودت، نظرپ ــن  ).93: 1395نی ای

معرفی شده اسـت هنگـامی    5تکنیک که توسط ساعتی
ـ  رود که در تصمیمبه کار می ا چنـد گزینـه و   گیـري، ب

 :Saaty & Vargas, 2006( شـاخص روبـرو هسـتیم   

هـاي  ها و توانـایی گرچه افراد خبره از شایستگی .)458
نمایند، اما ذهنی خود براي انجام مقایسات استفاده می

باید بـه ایـن نکتـه توجـه داشـت کـه فرآینـد تحلیـل         
مراتبی سنتی، امکان انعکاس کامل سبک تفکـر  سلسله

ــتفاده   از انســـانی را نـــدارد. بـــه عبـــارت بهتـــر، اسـ
هاي فازي، سـازگاري بیشـتري بـا توضـیحات     مجموعه

زبانی و بعضاً مبهم انسانی دارد؛ بنابراین بهتر اسـت بـا   
هاي فازي(به کارگیري اعداد فازي) استفاده از مجموعه

گیـري در دنیـاي    بینـی بلندمـدت و تصـمیم   به پـیش 
 ).239: 1394امـین بیـدختی، شـریفی،    ( واقعی پرداخت

اعداد مورد استفاده در این روش، اعـداد مثلثـی فـازي    
                                                             
1. Internal Factors Evaluation 
2. External Factors Evaluation 
3. Fuzzy Analytical Hierarchy Process(FAHP) 
4. Saaty 

هــاي فــازي مــورد اســتفاده در روش هســتند. مقیــاس
نشان  )یکمراتبی فازي در شکل(فرآیند تحلیل سلسله

ایـن تکنیـک    ).27-30: 1392دهقانلو، ( داده شده است
پـور و همکـاران،   عـالی ( شـود مرحله اجرا مـی  هفتدر 

1395 :40.(  
  

  مطالعه موردي
صنعت خودروسازي که بعضاً از آن به : صنعت خودرو

عنوان لکوموتیو صـنایع تعبیـر شـده اسـت، در جهـان      
بیش از صدوسـی و پـنج سـال قـدمت دارد و ایـن در      
حالی است که در ایران فقط کمی بیش از نیم قـرن از  

هـاي ایـن صـنعت دارا    رد. از ویژگـی گـذ قدمت آن می
هـانی، ارتبـاط تنگانـگ بـا دیگـر      بودن بـازار وسـیع ج  

هاي اقتصادي از آن به عنوان تبلور توان صـنعت  بخش
هـاي جهـان   تـرین شـرکت  اند، فعالیت بـزرگ یاد کرده

فقیـه نصـیري و   ( باشدمانند جنرال موتورز، فورد و .. می
صـنعت بخـش   چنین ایـن  ). هم1381وجدانی طهرانی، 

افزوده صـنعتی  سرانه و ارزش عظیمی از اشتغال، تولید
و سهم قابل توجهی از درآمـد ناخـالص ملـی و .. را در    
ایران و جهان به خود اختصاص داده که منجر به توجه 

محمـدي،  ( ها از این صنعت شده اسـت و حمایت دولت
). امروزه عـالوه بـر اهمیـت صـنعتی، بـه دلیـل       1390

زیســتی دارد، توجــه آلــودگی محــیط تــأثیراتی کــه در
هـاي  زیادي را به خود جلب کرده است. یکی از ویژگی

صنعت خودرو، آالیندگی آن است. تمـام خودروهـا در   
زیســت ه نــوعی باعــث آلــودگی محــیطحــال تــردد بــ

شوند. این آلودگی با توجه به نوع خودرو، شاید کـم  می
دارد. یا زیاد باشد، اما در نفس آن هیچ تردیدي وجود ن
هـاي  در حال حاضـر صـنعت خودروسـازي بـا چـالش     

ــرین یکــی از مهــم باشــد؛ کــهاي مواجــه مــیعمــده ت
هاي قرن حاضر که توجه بسیاري از محققـان را  چالش

به سوي خود جلب کرده، حفظ منابع طبیعی و کاهش 
  ).2(شکل  باشدمحیطی میهاي زیستآلودگی
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  )28: دهقانلومنبع: ن درجه اهمیت (هاي زبانی براي بیا: مقیاس1شکل 

  

  
  روسازيد: عناصر تشکیل دهنده چالش موجود در صنعت خو2شکل 

  
  مبانی نظري

طور سنتی شهرها به صورت باال بـه پـایین و جـدا از    به
 ,Batty( شـدند ریـزي مـی  متن آن مـدیریت و برنامـه  

ریزي شهري سـنتی بـه عنـوان    ). بنابراین، برنامه2012
گونه ابزاري مدیریتی مورد انتقاد قرار گرفت چراکه این

ریزي با تغییرات مداوم و پویایی پیچیده شـهرها  برنامه
مطابقت نداشت و براساس درکی سطحی از سـاختار و  

 ,Greenwood and Newman( عقالنیـت اسـتوار بـود   

2010; Kornberger, 2012(.  1973در ســـــال 
-اگر برنامه«برانگیزي با عنوان مقاله بحث 6ویلداوسکی

، را »ریزي همه چیز اسـت، شـاید هـم چیـزي نباشـد     
هـاي  ریـزي در سـازمان  نوشت که در این مقاله برنامـه 

عمومی را به خاطر ناکارآمـدي بـر مبنـاي هنجارهـاي     
عقالنی که بایستی در محـیط سیاسـی و داراي قـدرت    

را مورد انتقاد قرار داد. این امـر یکـی از    به انجام برسد
انداز اي چشمدالیلی بود که چرا شهرها به طور فزاینده

 کننــدشــان تــدوین مــیو اســتراتژي را بــراي آینــده

)Kornberger, 2012; Kornberger and Clegg, 

چـه کـه یـک شـهر بایـد      ها براي آن. استراتژي)2011
اکنـون بـه بعـد،    باشد، براي مثال، بیسـت سـال از هـم   

شوند که اثرات قابل توجهی بر آینـده  تدوین و ارائه می
-ها و سایر ذيشهر و جذب مشارکت شهروندان، رسانه

 اسـتراتژي ضرورت معرفـی  رو، ان را دارند. از همینعنف
                                                             
1. Wildavsky 

محیطی در طراحی و توسـعه محصـوالت جدیـد    زیست
بـیش از یـک   زیسـت شـهرها   به منظور پایداري محیط

 حـث و نظـر قـرار گرفتـه اسـت     ورد باست کـه مـ  دهه 
)Kaebernic, Sun & Sun, 2003: 461( امروزه توافق .

در این زمینه میـان محققـان و صـنعت وجـود      ومیعم
مانـد کـه چقـدر    دارد. با این حال این پرسش باقی می

اهمیـت   محیطی در طراحی محصـول معیارهاي زیست
-زیست توانیم الزاماتچگونه میباشد و دارد و مهم می

محیطی با نیازهاي سنتی طراحی و تولید محصوالت از 
ــیم   ــه کن ــت مقایس ــرد و کیفی ــه، عملک ــل هزین  قبی

)Bhamra et al., 199; Borland et al., 1998(. شیوه -

هـاي  هاي کنونی تولید و توسـعه محصـول در شـرکت   
هـاي هزینـه/ سـود    مبتنی بر مدلصنعتی هنوز عمدتاً 

بـه کیفیـت بـاالي یـک     باشد که با هدف دستیابی می
باشـد. الزامـات   و سود باال مـی  محصول با هزینه پایین

 "الـزام "محیطی به طور عمـده بـه عنـوان یـک     زیست
شـود کـه هزینـه را    ناپذیر در نظـر گرفتـه مـی   اجتناب

ــر     ــافی را ب ــده اض ــروط محدودکنن ــزایش داده و ش اف
کنـــد. در چنـــین یـــد تحمیـــل مـــیطراحـــی و تول

محیطی نه بـه صـورت   ي زیستهاهایی ارزیابیرهیافت
الزام و فقط به صـورت یـک امـر غیرضـروري شـناخته      

محیطی به تـک تـک   شود. اما، ادغام الزامات زیستمی
مراحل گسترش محصوالت از اولین مراحل تولید منجر 

بـراي تولیـد    "صـنعت پایـدار  " به یک پارادیـام جدیـد  

صنعت 
خودرو

اقتصاد

محیط اننیاز مشتری
زیست
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 :Kaebernic Sun & Sun, 2003( پایدار خواهـد شـد  

داره بازرگانی آمریکا صـنعت پایـدار را اینگونـه    ا .)461
تولید و توسعه محصوالت صنعتی که "کند: تعریف می

بــه کــار بنــدد کــه اثــرات منفــی       فراینــدهایی را
محیطی را به حداقل رسـانده، از انـرژي و منـابع    زیست

ــراي     ــرده، ب ــت ک ــی حفاظ ــع و  طبیع ــا، جوام کارکن
 .)OECD, 2009( "خطـر باشـد  کننـدگان بـی  مصـرف 

ریـزي  صنعت پایدار، به عنوان یک استراتژي بـه طـرح  
فراینـد،  ها به منظور تغییـر در طراحـی،   مجدد سازمان

پردازد و به ایـن منظـور، در   ها و دانش کاري مینگرش
زیستی مدنظر قـرار  تمام سازمان باید مالحظات محیط

گرفته و در سـطح مـدیریت بـاال از آن حمایـت شـود.      
گـذاري بـراي   رد، نیاز به سـرمایه تر از همه این موامهم

رو، تولید آینده و آموزش دوباره نیروي کار است. از این
صنعتی بـه توسـعه پایـدار پیونـد خـورده و در همـین       

ــداري زیســت ــل  ارتبــاط پای ــانی قاب محیطــی تنهــا زم
ده و دستیابی است که منابع طبیعی محدود، بهینه شـ 

ل زیسـتی، بـه حـداق   هـا و پسـماندهاي محـیط   آلودگی
ــا    ــرادف ب ــدار، مت ــب، صــنعت پای ــدین ترتی برســند. ب
کارآمدي اکولوژیکی است. در نتیجه باید صنعت پایدار 

اي بـراي تولیدکننـدگان بـه منظـور     را به عنوان وسیله
کسب اعتبارات بیشتر براي محصوالت و خدمات خـود،  
از طریق استفاده درخور از منابع محدود، ایجاد آلودگی 

هــاي تولیــدي پــاك از نظــر کمتــر و داشــتن سیســتم
).  بــر 2007ان. مــادو، ( زیســتی، تعریــف کــردمحــیط

وري و وددهی، بهـره اساس پارادایم جدید، پیشرفت، سـ 
زیست در حـال حاضـر مـورد توجـه     حفاظت از محیط

ــازمان ــرکت س ــا و ش ــه   ه ــرار گرفت ــنعتی ق ــاي ص ه
زیسـت  . بهبود حفاظت از محیط)Sarkis, 2001(است

وري بــه طــور ســودآوري و بهــرهو پایـداري، بــا حفــظ  
هـاي  اتژیک شـرکت روزافزون بـه عنـوان اهـداف اسـتر    

چنـین شـامل در نظـر    شـود. هـم  صنعتی نگریسته می
ها و با درنظرگرفتن سود کره زمین، گرفتن سود انسان

  شود.مدیریت پایدار، پایداري اکولوژیکی می

   

  
  

  )Ibid, 642 :منبع( شناسی تولید پایدار در مراحل چرخه عمر محصولروش :3شکل 
  

 نیازهاي مشتري

 اهداف طراحی

 مصرف

 تولید

 طراحی

 آگاهی زیست محیطی

 محیطیعملکرد زیست

 ارزیابی چرخه حیات

 استفاده مجدد/ بازیافت

 مصرف

 تولید

مدل ساده شده 
LCA 

 مدل موازنه پایداري

ECQFD 

 انهدام

 گیريمدل تصمیم

 بازیافت استفاده مجدد انهدام

 سنتی محیطیالزامات زیست پایدارتوسعه 
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  هایافته
ریزي راهبـردي الزم اسـت بـراي تـدوین     در برنامه

راهبرد نهایی، همـه عوامـل بـه مثابـه بخشـی از رونـد       
ــه ــه و  برنام ــارچوب روش تجزی ــردي در چ ــزي راهب ری
در نظر گرفته شوند. این رویکـرد یـک   SWOT تحلیل 

هــاي عملکــردي ابــزار مــدیریتی بــراي تــدوین برنامــه
ایـن تکنیـک   استراتژیک تحلیل و هدایت محیط است. 

گیري اسـت کـه عمومـاً    یک ابزار حمایتی براي تصمیم
براي تحلیـل سیسـتماتیک محـیط داخلـی و خـارجی      

شود و بر این اصل استوار است کـه  مان استفاده میساز
هر پدیده در یک محیط رقـابتی تحـت تـأثیر شـرایط     
 درونی خـود و شـرایط میحطـی یـا بیرونـی قـرار دارد.      
شرایط درونی در ارتباط بـا وضـعیت و ماهیـت پدیـده     

 و نقـاط ضـعف   )S( قرار دارد و از دو جنبه نقاط قـوت 
)Wیعنـی نیروهـایی    شود. شرایط بیرونـی ) بررسی می

ــه از سیســتم ــاک ــأثیر  ه ــر آن ت ــده ب ــرون از پدی ي بی
) T( و تهدیـدها  )O( هاگذارند و از دو جنبه فرصتمی

  شوند.بررسی می
در مرحله اول به شناسایی عوامل در همین ارتباط 

درونی شامل نقاط قوت و ضعف و عوامل بیرونی شامل 
این نقاط فرصت و تهدید پرداخته شده است. شناسایی 

نظـران دانشـگاهی و کارشناسـان    عوامل توسط صاحب
مربوطه صورت گرفت. سپس اقدام به تشکیل مـاتریس  
ارزیابی عوامل درونی و بیرونی شـد؛ مـاتریس ارزیـابی    
عوامل داخلی از فهرست نقـاط قـوت و ضـعف محـیط     

داخلی صنعت خودروسازي و ماتریس ارزیـابی عوامـل   
ــد  ــاط فرصــت و تهدی محــیط  خــارجی از فهرســت نق

و ارزیابی عوامل  SWOTشود. عوامل خارجی، تهیه می
  ارائه شده است. 2و  1درونی و بیرونی در جدول 

ها ها و قوتترین ضعفمهم 2و  1بر اساس جداول 
دار کـه از  ها بـر اسـاس امتیـاز وزن   و تهدیدها و فرصت

هـا بـه دسـت آمـده اسـت      اهمیت و وضـع موجـود آن  
طراحـی و تولیـد    1Sترین قـوت  باشد؛ مهماینگونه می

هـاي جـایگزین نظیـر خودروهـاي     خودرهاي با سوخت
بـا امتیـاز وزنـی     با مصرف سوخت پاییندوگانه سوز و 

عدم توجه بـه   8W ترین ضعف عاملاست و مهم 28/0
 محیطی در طراحی و تولید محصـوالت و مسائل زیست

2W     21/0 ضعف مسئولیت اجتمـاعی بـا امتیـاز وزنـی 
نگـاه صـنعتی بـه مسـئله      11T ترین تهدیداست. مهم

عـدم وجـود    13Tو  توسعه و فراموشی محـیط زیسـت  
با امتیـاز   زیست در سطح ملّیمدیریت یکپارچه محیط

ــی  ــم 24/0وزن ــت و مه ــتاس ــرین فرص ــابع  6O ت من
آوري و بـه کـارگیري   اقتصادي به منظور تغییـرات فـن  

 باشـد. مـی  21/0بـا امتیـاز وزنـی     هـاي پـاك  آوريفن
زیسـت شـهري   موقعیت نوع راهبرد در پایداري محـیط 

نشان داده شده  5صنعت خودروسازي در شکل شماره 
-ترین نـوع اسـتراتژي  است. بر اساس این شکل مناسب

بایـد از نـوع   زیسـت شـهري مـی   هاي پایـداري محـیط  
WT     (راهبرد تدافعی) باشد. در ایـن راهبـرد تأکیـد بـر

مطالعـه از   رفع آسیب پذیري سیستم یا منطقـه مـورد  

 : چارچوب نظري تحقیق 4شکل 

ژي
ترات

 اس
ین

دو
ت

یط
مح

ي 
دار

 پای
اي

ه
ري

شه
ت 

زیس
 

 نقاط قوت

 نقاط ضعف 

هافرصت  

 تهدیدها

هاعوامل استراتژیک قوت  

هاعوامل استراتژیک ضعف  

هاعوامل استراتژیک فرصت  

 عوامل استراتژیک تهدیدها

SO 

WO 

ST 

WT 
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ــع ضــعف  ــق رف ــا و محــدودیتطری ــا  ه ــا اســت و ی ه
گیـري از  ها و تنگناها از طریق بهـره سازي ضعفمرتفع

  رو. هاي پیشفرصت

  
  : ماتریس عوامل درونی مورد نظر در صنعت خوردوسازي1جدول 

ضریب(نرمال   درونیعوامل 
امتیاز   نمره  شده)

  نهایی

نقاط قوت
  

1S هاي جایگزین نظیر خودروهاي دوگانه هاي با سوختوطراحی و تولید خودر
  28/0  4  07/0  با مصرف سوخت پایینو  سوز

2S 06/0  1  06/0  استقرار سیستم مدیریت زیست محیطی بر مبناي استاندارد ایزو  
3S 1/0  2  05/0  راه اندازي مرکز تست خودروها  
4S  05/0  1  05/0  هاي زمانی خاصتنظیم موتور رایگان در دوره  
5S 08/0  2  04/0 استفاده از سیستم انژکتوري در طراحی و تولید خودروها  
6S  به کارگیري استاندارد آلودگیR & 3 08/0  2  04/0 در تولید خودرها  
7S 21/0  3  07/0 تصفیه فاضالب صنعتی  

نقاط ضعف
  

1W  06/0  1  06/0  مدیریت چرخه موادعدم  
2W  21/0  3  07/0 مسئولیت اجتماعیضعف  
3W 12/0  2  06/0 پایین بودن منابع مالی براي تحقیق و توسعه در ارتباط با محیط زیست  
4W 18/0  3  06/0 عدم استفاده از مواد سازگار با محیط زیست  
5W  هايطراحی محصوالت جدید با سطح آالیندگی منطبق با استانداردعدم 

 روز دنیا
05/0  2  1/0  

6W 05/0  1  05/0 و نبود بستر رقابت طراحی محصوالت خروجی از خودروهاي موجود عدم  
7W 12/0  2  06/0  زیستینبود شفافیت در گردش اطالعات و مسائل محیط  
8W 21/0  3  07/0 محیطی در طراحی و تولید محصوالتعدم توجه به مسائل زیست  
9W  جه همه جانبه به مسائل12/0  2  06/0  زیستیمحیطضعف مدیریتی و عدم تو  

10W 14/0  2  07/0  هاعدم پایش و نظارت دقیق بر تولید و آنتشار آالینده  
  17/2  -  00/1 مجموع

  مأخذ: نگارندگان
  

پـس از تعیــین موقعیــت نـوع اســتراتژي پایــداري   
)، با استفاده 3(شکل  زیست صنعت خودروسازيمحیط

هاي ارزیابی عوامل درونـی  تطبیقی و ماتریساز تحلیل 
و بیرونی به ارائه انـواع راهبردهـاي ممکـن در تـدوین     

شود. محیطی پرداخته میهاي پایداري زیستاستراتژي
 این راهبردها چهار دسته از جمله راهبردهاي تهاجمی

)SO( راهبردهاي تنـوع ، )ST(  راهبردهـاي بـازنگري ، 
)WO( و راهبردهاي تدافعی )WT (شوندرا شامل می 
ممکن از  راهبردهاي ).192: 1382هریسون و کارون، (

گردند که پیونددهنده میان این چهار دسته انتخاب می
 هـا و تهدیـدها هسـتند   نقاط ضعف، نقاط قوت، فرصت

  ).3(جدول 
ــاجمی   ــابتی/ ته ــاي رق ــن  :)SO(راهبرده در ای

هـاي  راهبردها تمرکز بر نقـاط قـوت درونـی و فرصـت    
  استوار است. بیرونی

بخشـی  در راهبردهاي تنـوع  :)ST(راهبردهاي تنوع 
تمرکز بر نقاط قوت درونی و تهدیدهاي بیرونی اسـتوار  

  است.
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  : ماتریس عوامل بیرونی مورد نظر در صنعت خوردوسازي2جدول 

ضریب(نرمال   بیرونیعوامل 
امتیاز   نمره  شده)

  نهایی

نقاط
 

فرصت
  

1O  1/0  3  05/0  وجود قوانین، مقررات و آئین نامه هاي مرتبط با محیط زیست  
2O 1/0  2  05/0  وجود نیروهاي متخصص و آموزش دیده  
3O 08/0  2  04/0  هاي دوستدار محیط زیستافزایش گروه  
4O  06/0  2  03/0  زیست در سطح ملّی و جهانیوچود تفکّر حفاظت از محیط  
5O  12/0  2  06/0 محیطیدانش علمی مناسب جهت برخورد با مشکالت زیستوجود  
6O 21/0  3  07/0 هاي پاكآوريآوري و به کارگیري فنمنابع اقتصادي به منظور تغییرات فن  
7O 05/0  1  05/0 هاي فسیلیهاي تجدیدپذیر به منظور جایگزینی سوختوجود منابع انرژي  

نقاط تهدید
  

1T   18/0  3  06/0  و آموزش فرهنگ سازيعدم  
2T 1/0  2  05/0 عدم هماهنگی بین بخشی میان دستگاه هاي مختلف  
3T 08/0  2  04/0 فقدان آمایش سرزمین  
4T 1/0  2  05/0 مدیریت ناصحیح  
5T 08/0  2  04/0 عدم مشارکت همه ذینفعان از دولت و قوه مقننه گرفته تا قوه قضاییه و مردم  
6T 04/0  2  02/0 نبود آمار دقیق  
7T 18/0  3  06/0 ضعف نظارتی محیط زیستی  
8T 08/0  2  04/0 عدم ارتباط با دانشگاه ها و مراکز علمی در طرح هاي تحقیقاتی  
9T 04/0  1  04/0  تحریم  

10T  05/0  1  05/0 رده خارج کردن خودروهاي فرسودهعدم اجراي کامل از  
11T  28/0  4  07/0  محیط زیستنگاه صنعتی به مسئله توسعه و فراموشی  
12T 21/0  3  07/0  سهم اندك محیط زیست از بودجه عمومی کشور  
13T 24/0  4  06/0  زیست در سطح ملّیعدم وجود مدیریت یکپارچه محیط  

  38/2  -  00/1 مجموع
  مأخذ: نگارندگان

  
  زیست صنعت خودروسازي: موقعیت نوع استراتژي پایداري محیط5شکل 

  
در این راهبردها ضمن  :)WO( راهبردهاي بازنگري

گیـري از  تأکید بر نقاط ضعف درونـی، سـعی بـر بهـره    
هاي بیرونی در جهت رفع نقاط ضـعف فـراروي   فرصت

  باشد.سیستم می

در این راهبردهـا تأکیـد    :)WT(راهبردهاي تدافعی
پذیري سیستم یـا منطقـه مـورد مطالعـه     رفع آسیب بر

است؛ هدف از این استراتژي کـم کـردن نقـاط ضـعف     
داخلی و پرهیز از تهدیـدات ناشـی از محـیط خـارجی     

  ).22-25: 1385افتخاري و مهدوي؛ ( است
  

ونزا
ل بر

وام
 ع

 عوامل درونزا
4 2,5 

1 

2,5 

4 

2,1

2,38 

 کارانهموقعیت محافظه موقعیت تهاجمی

 موقعیت تدافعی

 موقعیت تنوع
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 محیطی بخش صنعت خودرودر پایداري زیست SWOT: ماتریس راهبردهاي چهارگانه 3جدول 
 Wنقاط ضعف  Sنقاط قوت     

S1 با خودرهاي تولید و طراحی 
ــوخت ــايس ــایگزین ه ــر ج  نظی

ــاي ــه خودروه ــوز دوگان ــا و س  ب
 پایین سوخت مصرف

S2 ــتم اســتقرار ــدیریت سیس  م
 مبنــاي  بــر محیطــی  زیســت
 ایزو استاندارد

S3 ــز انـــدازي راه  تســـت مرکـ
 خودروها

S4 ــیم ــور تنظ ــان موت  در رایگ
 خاص زمانی هايدوره
S5 انژکتوري سیستم از استفاده 
 خودروها تولید و طراحی در

S6 ــارگیري بـــه ــتاندارد کـ  اسـ
 تولیــد در R & 3 آلــودگی

 خودرها
S7 صنعتی فاضالب تصفیه  

W1 مواد چرخه مدیریت عدم 
W2 اجتماعی مسئولیت ضعف 
W3 و تحقیق براي مالی منابع بودن پایین 

 زیست محیط با ارتباط در توسعه
W4 محـیط  با سازگار مواد از استفاده عدم 

 زیست
W5 سطح با جدید محصوالت طراحی عدم 

 دنیا روز استانداردهاي با منطبق آالیندگی
W6  از خروجــی محصـوالت  طراحــی عـدم 

 موجود و نبود بستر رقابت خودروهاي
W7 و اطالعـات  گـردش  در شـفافیت  نبود 

 زیستی¬محیط مسائل
W8 محیطـی ¬زیست مسائل به توجه عدم 

 محصوالت تولید و طراحی در
W9 جــه عــدم و مــدیریتی ضــعفهمــه تو 
 زیستیمحیط مسائل به جانبه

W10 و تولید بر دقیق نظارت و پایش عدم 
  هاآالینده آنتشار

  WOراهبردهاي  SOراهبردهاي   O فرصت
O1 بـا  مرتبط هاي نامه آئین و مقررات قوانین، وجود 

 زیست محیط
O2 دیده آموزش و متخصص نیروهاي وجود 
O3 زیست محیط دوستدار هايگروه افزایش 
O4  ملّی سطح در زیستمحیط از حفاظت تفکّر وچود 

 جهانی و
O5  بــا برخـورد  جهـت  مناســب علمـی  دانـش  وجـود 

 محیطیزیست مشکالت
O6 بـه  و آوريفـن  تغییرات منظور به اقتصادي منابع 

 پاك هايآوريفن کارگیري
O7 منظـور  بـه  تجدیدپـذیر  هـاي انـرژي  منابع وجود 

  فسیلی هايسوخت جایگزینی

So1-   ــتم ــتفاده از سیســ اســ
مصرف و بـه روز (  موتورهاي کم

s1, s3,s5, o2(  
So2-   ــوالت و ــی محصـ طراحـ

فرآیندها با هـدف کـاهش مـواد    
ــیط  ــر مح ــرژي  مض ــت و ان زیس

  )s1, s2,s5,o1, o7مصرفی (
So3-   آگاهی بخشـی و زمینـه-

سازي توجـه مصـرف کننـدگان    
نســبت بــه جنبــه هــاي زیســت 

 ,s2, o3محیطـی خودروهـا(   
o4(  
  

wo1-    پاسخگویی به مسـئولیت اجتمـاعی
شرکت هاي خودروسـازي در برابـر جامعـه    

)w2, w7, w8, o3,o4(  
wo2-    ــدیریت ــام مـ ــازي نظـ ــاده سـ پیـ

آوري، پســـماند(مدیریت تولیــــد، جمــــع 
ــره ــل،  ذخی ــل و نق ــازي، جداســازي، حم س

 ,w1, w4, w8(  بازیافت و دفع ضایعات)
o1, o5, o6( 

wo3-    شـفافیت مســائل محـیط زیســتی و
ــدات شـــرکت  ــاي پـــایش دقیـــق تولیـ هـ

خودروسازي از طریق به کارگیري قـوانین و  
 )w7, w10,o1( رات مربوطهمقر

  WTراهبردهاي   STراهبردهاي  Tتهدیدها 
T1 آموزش و سازي فرهنگ عدم 
T2 هـاي  دسـتگاه  میـان  بخشـی  بین هماهنگی عدم 

 مختلف
T3 سرزمین آمایش فقدان 
T4 ناصحیح مدیریت 
T5 مقننـه  قوه و دولت از ذینفعان همه مشارکت عدم 

 مردم و قضاییه قوه تا گرفته
T6 دقیق آمار نبود 
T7 زیستی محیط نظارتی ضعف 

St1- ــاده ــاذ و پیـ ــازي اتخـ سـ
مدیریت سـبز در کلیـه مراحـل    

ــه ــارت  برنام ــد و نظ ــزي، تولی ری
 ,s2, t4محصـوالت خـودرو (   

t7,t13( 
St2-  تهیه و تدوین برنامه کالن

 ,s2و جامع محیط زیست کشور(
t3, t8, t13( 

St3-   افــزایش ســـهم محـــیط

Wt1-    ایجاد بستر و زمینه رقـابتی شـرکت
 هـاي خودروسـازي بـا شـرکت هـاي دیگــر     

)w5, w6, w7, t4, t5( 
Wt2-  افـــزایش تســـهیالت اقتصـــادي در

ارتباط با مسائل محیط زیستی شـرکت هـا   
)w3, w8, t2, t5, t12(  

Wt3-    اتخاذ و به کـارگیري نگـاه محـیط-
زیست محور در زمینـه توسـعه مـن جملـه     

 ,w8توسعه بخش صـنعت و خودروسـازي(  
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T8 طـرح  در علمـی  مراکز و ها دانشگاه با ارتباط عدم 
 تحقیقاتی هاي
T9 تحریم 

T10 خودروهاي کردن خارج رده از کامل اجراي عدم 
 فرسوده

T11 محیط فراموشی و توسعه مسئله به صنعتی نگاه 
 زیست
T12 کشور عمومی بودجه از زیست محیط اندك سهم 
T13 در زیسـت ¬محـیط  یکپارچه مدیریت وجود عدم 
  ملّی سطح

بودجه هاي عمرانـی و  زیست در 
ــه    ــارکت هم ــا مش ــاتی ب تحقیق

  )s2,s6, t5, t12( ذینفعان
St4-   ــئله ــه مســ ــه بــ توجــ

سازي و بحث آموزشی در فرهنگ
زیسـتی بـه عنـوان    زمینه محیط

 ,s2( ریـزي رکن اساسی برنامـه 
t1, t8(  

w9, t11, t13( 
  

  هاي تحقیقمنبع: یافته
 

محیطی پس از ارائه راهبردهاي پایداري زیست
ترین و صنعت خودروسازي به منظور تعیین مناسب

با ها مفیدترین راهبردها جهت عملی شدن و اجراي آن

 FAHP استفاده از نظرات کارشناسان و از تکنیک
  .)4(جدول  ها مورد اسفاده قرار گرفتبراي تحلیل آن

  
  FAHP محیطی صنعت خودروسازي با استفاده از مدلبندي راهبردهاي پایداري زیست: رتبه4جدول 

 رتبه(اولویت) راهبردها  هاوزن رتبه  راهبردها
  1  0,098 تهیه و تدوین برنامه کالن و جامع محیط زیست کشور

زیست محور در زمینه توسعه من جمله توسعه بخش اتخاذ و به کارگیري نگاه محیط
  2  0,095  صنعت و خودروسازي

هاي خودروسازي از طریق شفافیت مسائل محیط زیستی و پایش دقیق تولیدات شرکت
  3  0,090  به کارگیري قوانین و مقررات مربوطه

محصوالت ریزي، تولید و نظارت سازي مدیریت سبز در کلیه مراحل برنامهاتخاذ و پیاده
  4 0,088  خودرو

  5  0,084  پاسخگویی به مسئولیت اجتماعی شرکت هاي خودروسازي در برابر جامعه
زیستی به عنوان رکن سازي و بحث آموزشی در زمینه محیطتوجه به مسئله فرهنگ

  6  0,080  ریزياساسی برنامه

  7  0,079  همه ذینفعانافزایش سهم محیط زیست در بودجه هاي عمرانی و تحقیقاتی با مشارکت 
سازي توجه مصرف کنندگان نسبت به جنبه هاي زیست محیطی آگاهی بخشی و زمینه

  8  0,074  خودروها

  9  0,069  ایجاد بستر و زمینه رقابتی شرکت هاي خودروسازي با شرکت هاي دیگر
  10  0,063  افزایش تسهیالت اقتصادي در ارتباط با مسائل محیط زیستی شرکت ها

  11  0,060  زیست و انرژي مصرفیمحصوالت و فرآیندها با هدف کاهش مواد مضر محیططراحی 
سازي، جداسازي، آوري، ذخیرهپیاده سازي نظام مدیریت پسماند(مدیریت تولید، جمع

  12  0,056  حمل و نقل، بازیافت و دفع ضایعات)

  13 0,054  مصرف و به روزاستفاده از سیستم موتورهاي کم
 

  گیريبحث و نتیجه
با وجـود ایـن بـاور عمـومی کـه بقـا و زیسـت مـا         

اي وابسـته اسـت کـه مـا را در     ها به بقاي سـیاره انسان
کنـد و  خود جا داده و نیازهاي زیستی ما را تأمین مـی 

تـرین  تـرین و مهـم  زیست، حیاتیکه محیطبه رغم این

بـه طــرز   بشـر  ، متاسـفانه باشــدهـا مـی  دارایـی انسـان  
آوري کمر به نابودي آن بسته اسـت. امـروزه بـا    شگفت

 هـاي ناشی از فعالیـت  زیستیمحیطپیامدهاي  توجه به
 چـون  هـاي صـنعتی  جمله فعالیت ازها گوناگون انسان

ــازي  ــنعت خودروس ــر، ص ــه  اگ ــون   ب ــی چ ــر مهم ام
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، نه تنها توسـعه اقتصـادي بـه    محیطزیست توجه نشود
 ؛بلکه مشکالت زیادي رخ خواهد داد د آمددست نخواه

توان به صـرف منـابع بـه    از جمله این مشکالت میکه 
ــران  دســت آمــده از فعالیــت ــراي جب هــاي صــنعتی ب
 .زیست در درازمـدت نـام بـرد   خسارات وارده بر محیط

ــات و    ــعه و تحــوالت صــنعتی امکان ــدون شــک توس ب
تسهیالت رفاهی بسیاري را در اختیـار جوامـع انسـانی    
قرار داده است، این در حالی است که بـه مـوزات ایـن    

متفـاوتی را نیـز بـه     زیسـتی محـیط امکانات مشـکالت  
در این بـین   .موازات آن براي جامعه فراهم آورده است

و صنایع در اقتصاد صنعت خودروسازي که به لوکوموتی
ــه  )1395دنیاي اقتصــاد: کشــورها مشــهور اســت(  و ب

عنوان صنعت قدیمی و مهم سهم زیادي از تولید ملـی  
-کشور را به خود اختصاص داده است در کلیـه بخـش  

رخه حیات خود(ساخت، تولید، مصرف و پس از چهاي 
-مصرف) در تعامل مسـتقیم و غیرمسـتقیم بـا محـیط    

یکـی   .)141: 1390همکاران،  الفت وزیست قرار دارد(
، آالینـدگی آن اسـت. تمـام    این صـنعت هاي از ویژگی

بـه   -اعـم از نـو یـا فرسـوده     -خودروهاي در حال تردد
با توجه بـه   .شوندزیست مینوعی باعث آلودگی محیط

محیطی صنعت خودروسـازي در  تأثیر پیامدهاي زیست
 ي کشـور هاریزيها و برنامهگیري کالن فعالیتتصمیم

، ضروري است که به منظـور بسـط هـر چـه بیشـتر      ما
هـا و  گـذاري سیاسـت زیسـت در  تفکر پایداري محـیط 

-جهت نیل به بهبود وضـعیت زیسـت   اقدامات مربوطه
محیطی و جلوگیري از تخریب هر چه بیشتر آن، اقدام 

ریزي راهبـردي در ایـن زمینـه    اندیشی و برنامهبه چاره
ژوهش بـا هـدف   همانگونه که ذکـر شـد ایـن پـ     نمود.

محیطی صنعت خودرو ایـران  تدوین راهبردهاي زیست
در این راستا پس از بررسی ادبیات پژوهش، انجام شد. 

به شناسایی عوامل درونی  SWOTبا استفاده از تحلیل 
شامل نقاط قوت و ضعف و عوامل بیرونی شـامل نقـاط   

سپس اقـدام بـه تشـکیل     فرصت و تهدید پرداخته شد.
عوامل درونی و بیرونی شد. بـر اسـاس    ماتریس ارزیابی

طراحی و تولید  1S ترین قوتمهم نتایج به دست آمده 
هـاي جـایگزین نظیـر خودروهـاي     خودرهاي با سوخت

بـا امتیـاز وزنـی     با مصرف سوخت پاییندوگانه سوز و 

عدم توجه بـه   8W ترین ضعف عاملاست و مهم 28/0
 محصـوالت و محیطی در طراحی و تولید مسائل زیست

2W     21/0 ضعف مسئولیت اجتمـاعی بـا امتیـاز وزنـی 
نگـاه صـنعتی بـه مسـئله      11T ترین تهدیـد است. مهم

عـدم وجـود    13T و توسعه و فراموشـی محـیط زیسـت   
با امتیـاز   زیست در سطح ملّیمدیریت یکپارچه محیط

ــی  ــم  24/0وزن ــت و مه ــت اس ــرین فرص ــابع  6O ت من
و بـه کـارگیري    آورياقتصادي به منظور تغییـرات فـن  

 باشـد. مـی  21/0بـا امتیـاز وزنـی     هـاي پـاك  آوريفن
محیطـی  موقعیت نوع راهبـرد نیـز در پایـداري زیسـت    

باشـد.  (راهبرد تدافعی) مـی  WT صنعت خودرو از نوع
هـاي  سپس با اسـتفاده از تحلیـل تطبیقـی و مـاتریس    

راهبردهاي ارزیابی عوامل درونی و بیرونی به ارائه انواع 
راهبـرد در چهـار    13ممکن پرداخته شـد کـه شـامل    

ــوع، بـــازنگري و     ــته(راهبردهاي تهـــاجمی، تنـ دسـ
ــد.   ــدافعی) حاصــل گردی ــاي ت ــه راهبرده ــس از ارائ پ

هـا جهـت   ترین استراتژيراهبردها، براي تعیین مناسب
 عملی شدن با استفاده از نظرات کارشناسان و تکنیـک 

FAHP ستفاده قرار گرفت. بـا  ها مورد ابراي تحلیل آن
ترتیـب  ) بـه 4(جـدول   توجه به نتایج بـه دسـت آمـده   

ــدوین برنامــه کــالن و جــامع  "راهبردهــاي  ــه و ت تهی
اتخـاذ و بـه کـارگیري نگـاه     " ، "زیسـت کشـور  محیط
جملـه توسـعه    اززیست محور در زمینه توسـعه  محیط

شــفافیت مســائل " ، "بخــش صــنعت و خودروســازي
هـاي  تولیـدات شـرکت  پـایش دقیـق   زیسـتی و  محیط

روسازي از طریق به کـارگیري قـوانین و مقـررات    دخو
سازي مدیریت سبز در کلیـه  اتخاذ و پیاده"و  "مربوطه

 "ریزي، تولید و نظارت محصوالت خـودرو مراحل برنامه
رسـیدن بـه ایـن     االترین اولویت را به دسـت آوردنـد.  ب

اسـت   ها مستلزم به کارگیري اصول آمایشـی استراتژي
  موارد ذیل اشاره نمود:توان به یکه م
 ریزي کشورداشتن نگاه آمایشی در نظام برنامه 
 اي زیستی به عنـوان شـیوه  گنجاندن آمایش محیط

 هاي کالن کشوري گذارينو در عرصه سیاست
 زیستی نیز اولـین اقـدام   در ارتباط با آمایش محیط

نجـاري بـدیل بـراي    تواند کشف سـاختارهاي ه می
زیسـتی ملـی از طریـق    هاي محـیط بحرانمقابله با 
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وظـایف  "، "حقـوق مشـترك  "تأکید بر سه فاکتور 
در ارتباط با  "هاي مشتركمسئولیت"و  "مشترك

هـاي و نهادهـاي   زیسـت همـه دسـتگاه   امر محـیط 
 مرتبط

 زیستی محیط تقویت مشارکت عمومی در امر آماي
هــاي هــاي اجتمــاعی و ســازماناز طریــق نهضــت

 غیردولتی
  تـر،  تـر، اتخـاذ نظـارت دقیـق    قوانین جـامع تدوین

هــاي متــولی همکــاري و همیــاري همــه دســتگاه
  بایکدیگر
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