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بررسی میزان همسويی استراتژیهای طراحی کیفیت جامع (طراحی همزمان)
با استراتژیهای کسب و کار
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حیدر میرفخرالدينی ،1مسعود پورحمیدی

-1دانشیار دانشكده اقتصاد ،مدیریت و حسابداری دانشگاه یزد
 -2کارشناس ارشد مدیریت صنعتی ،دانشگاه علم و هنر یزد

چکیده
در سال های اخیر ،مدیریت روابط میان طراحی و فعالیت های دیگر مورد توجه زیاادی قارار ررفتاه اسات.
هماهنگی مؤثر میان این حوزه ها در راستای اثربخشی سازمان حیاتی است .وضعیت ایده آل ،ارتباط مساتمر
میان واحدهای وظیفه ای با بهره ریری از کانال های ارتباطی توسعه یافته است .در این پژوهش با استفاده از
چارچوب تدوین شیوه با رویكرد فازی ،استراتژی مطلوب طراحای همزماان بارای اماور طراحای م صاول
شرکت ساپكو انتخاب می رردد .سپس میزان همسویی هار یاا از اساتراتژی هاای وظیفاه ای طراحای باا
استراتژی های کسب و کار تبیین خواهد رردید .یافته هاای حاصاب بیاانگر ایان مطلاب اسات کاه توساعه
همكاری ها با خودروسازان جهانی و شرکت های طراحی مهندسی و ائاتف

اساتراتژیا باا شارکت هاای

رقیب برای دستیابی به مزایای رقابتی ،بیشترین میزان همسویی را با استراتژی های کفن سااپكو دارد .نتاای
این پژوهش باید مبنایی برای شرکت ها در ارزیابی استراتژی های طراحی همزمان و همچناین ،یاا مرجا
برای آنها برای تقویت قابلیت های همزمانشان باشد .رزارش هاای بسایار کمای از اساتفاده ماداوم طراحای
همزمان به عنوان یا فرآیند در حال استراتژیا در یا سازمان وجود دارد .هد

این پاژوهش ،کماا باه

پیاده سازی راهكارهای طراحی همزمان است.
واژههااای کدیاادی :طراحاای کیفیاات جااام  ،طراحاای همزمااان ،اسااتراتژی وظیفااه ای ،اسااتراتژی طراحاای،
همسوسازی ،دلفی فازی.
* نویسنده مسؤول:

m.pourhamidi@gmail.com .
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 -1مقدمه

طراحی" به ل اظ استراتژیا نشده اسات .بار ایان

استراتژی وظیفه ای ،نگرش مورد استفاده یا حوزه

اساس و با توجه به رفتمان با مدیران ایان صانعت،

کاری برای کسب اهدا

و استراتژی هاای بنگااه و

دایااره طراحاای بااه عنااوان یكاای از نقاااط مرجاا

کسب و کار از طریق حداکثر کردن بهره وری مناب

استراتژیا شناخته شده است .لذا ،م قق باه دنباال

اساات .ایاان اسااتراتژی بااه توسااعه و تقویاات یااا

بهبود واحد طراحای باا رویكاردی بخشای و میاان

شایستگی بارز 1می پردازد تا بادین وسایله شارکت

بخشی به طور متوازن به جهت تاثیر تواناایی واحاد

بتواند به مزیت رقابتی دست یابد (هاانگر و ویلان،

های بازاریابی و فروش ،ت قیق و توساعه ،تولیاد و

 .)1911جهت ریاری اساتراتژی وظیفاه ای توساط

عملیااات ،ماادیریت کیفیاات ،مااالی و حسااابداری و

شرکت مادر تعیین می شود .هر استراتژی عفوه بار

مدیریت در راستای آمایش طراحای کیفیات جاام

پاسخگویی به شرایط م یطای ،باا اساتراتژی هاای

(طراحی همزمان) مای باشاد .موفقیات در طراحای

سطح دیگر و نیز با نقااط قاوت و شایساتگی هاای

همزمااان بااویژه در صاانعت خودروسااازی مسااتلزم

رقابتی واحد تجاری مربوط و با ساطح شارکت باه

داشتن نگارش اساتراتژیا و همااهنگی اساتراتژی

عنوان یا مجموعه واحد هماهنگ می باشد (واکار

وظیفه ای طراحی همزمان با فعالیت هایی است کاه

و همكاران .)1999 ،هر یا از سطوح استراتژی باا

با امور استراتژیا یا هاد

هاای ساازمانی رابطاه

سایر سطوح استراتژی تعاماب نزدیاا و همااهنگی

تنگاتنگ دارند .این مقاله ساعی دارد تاا باا روشان

دارد و ارر کب شرکت بخواهد موفق شود باید ایان

کااردن مفهااوم طراحاای کیفیاات جااام (طراحاای

سه سطح یكپارچه باشند .همسوسازی ،مجموعه ای

همزمااان) ،ضاامن تشااریح مفاااهیم همسوسااازی

از راه حب ها را برای حب مشكفت پیچیده سازمانی

استراتژیا و دلفی فازی به تعیین میازان همساویی

فراهم می کند و این اطمینان را فراهم می کناد کاه

استراتژی های طراحی همزمان باا اساتراتژی هاای

همه مناب (انسانی ،فنی و ماالی) در مرحلاه هاد

کسب و کار با استفاده از روش تلفیقی دلفی فاازی

رذاری و ارزیابی قابلیت های اجرا مورد توجه قرار

و ترتیب فازی بپردازد.

ریرد (باادوار .)1999 ،عافوه باراین ،همسوساازی
اسااتراتژی هااای وظیفااه ای طراحاای همزمااان و
استراتژی های کسب و کار ،مان از نادیاده رارفتن
طراحی همزمان به عنوان عامب کسب مزیت رقاابتی
و منب کلیدی شایستگی سازمانی می راردد .مسالله
اصلی ایان اسات کاه در وضاعیت کناونی کشاور،
علیرغم اهمیت دایره طراحی در توسعه م صاوتت
جدید ،ایجااد بازارهاای جدیاد ،کااهش وابساتگی
شرکت به تكنولوژی های بیگانه ،ممانعات از عقاب
ماندری کشور در فناوری های پیشرفته ،بسط تفكار
خفق و  ...توجهی درخور باه مفااهیم "مادیریت

 )2ادبیات پژوهش
 )1-2طراحی کیفیت جامع (طراحی همزمان)
 )1-1-2کیفیت مبتنی بر طراحی

1

کیفیت مبتنی بر طراحی ،استفاده از یاا تایم چناد
وظیفااه ای باارای هاادایت تفكاار مفهااومی ،طراحاای
م صول و برنامه ریزی تولید در یاا زماان اسات.
همچنین کیفیت مبتنای بار طراحای ت ات عنااوین
طراحی کیفیت جام  ،طراحای همزماان ،9مهندسای
مقارن 4یا مهندسی موازی 5شناخته می شود (نایادو
و همكاااران1999 ،؛ کاااربهری و همكاااران.)1334 ،
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واژه «جام » نیز هم حاکی از درریار کاردن کلیاه

از دست رفته باه دلیاب وقفاه در ارتباطاات ،عقفنای

واحدهای وظیفه ای اصلی یا ساازمان مای باشاد و

کردن فرآینادها و توساعه همزماان م صاول اسات.

هم حاکی از در نظر ررفتن همزمان معیارهاای کیفای

اغلب واحدهای وظیفه ای اصلی یا سازمان وظائ

کانو و معیارهای کیفای کانسای مای باشاد (لنزتای و

م وله خود را به طاور متاوالی باا ارجاا باه دیگار

ترانتینو .)1991 ،در واق کیفیات مبتنای بار طراحای،

واحدها و بدون در نظار رارفتن مشاكفت احتماالی

مدیران را به ت ول در ساختارهای مادیریتی ترغیاب

مشتریان داخلی ،تكمیب می نمایناد .ایان سیساتم باا

این رویكرد ،کاهش تعاداد تيییارات

فراهم نمودن بازخورد فوری ،ماان از وقاو مساائب

مهندسی و دوباره کااری هاا در جهات دساتیابی باه

کیفیت و بهاره وری مای راردد .شاكب ( ،)1نماودار

"طراحی ناب" ،ایجاد حاداکثر تيییارات در تعریا

جریان مهندسی ترتیبی (زنجیاره ای یاا سانتی) را در

مسلله ،کاهش زمان رسیدن م صول به باازار ،بهباود

سمت چپ و نمودار جریاان کیفیات مبتنای طراحای

سری مسائب و مشكفت ،کاهش زمان

(طراحی همزمان) را در سمت راست نشان مایدهاد

می نماید .هد

کیفیت ،کش
.

شكب - - 1نمودار جریان توسعه م صول (نایدو و همكاران)1999 ،
و تبیین

بازار ارائه خواهند شد .روش طراحی همزمان ،همه

هنگامی که سایر متخصصان در تعری

مشخصات م صول در ریر شوند ،هزینه حداقب و

این مراحب را در یا مرحله ترکیب می نماید .از

عملكرد حداکثر خواهد رردید .بنابراین م صوتت،

اینرو ،م صول برای موفقیت در هر یا از مراحب

با کیفیت بهتر ،هزینه کمتر و در زمان کوتاه تر به

چرخه عمر خود طراحی شده است .همچنین در بار
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نخست قبب از تولید نمونه اولیه و یا تولید در مقیاس
کوچا با توجه به سایر معیارها و جنبه ها نظیر
قابلیت ارائه بازار ،قابلیت مونتاژ و قابلیت تعمیر
طراحی شده است .بدیهی است ماهیت طراحی
همزمان تنها همزمانی فعالیت ها نمی باشد ،بلكه
تفش مشترک کلیه تیم های درریر است که منجر به
بهبود سودآوری و رقابت می رردد .شاخص های
بهره وری به طور معمول مبتنی بر زمان ارائه به بازار،
هزینه تولید م صول و کیفیت است (نایدو 6و
همكاران.)1996 ،

شکل  -2نمونه ای از محدوده زمانی توسعه

 )2-1-2منطق پیادهسازی کیفیت مبتنی بر طراحی

محصول (نايدو و همکاران)2002 ،

بودجه پروژه ها در سایر صنای در حال تبدیب شدن

 )2-1-2ارتباط مهندسی همزمان و طراحی همزمان

به مهم ترین عامب در قابلیت ارائه به بازار م صوتت

در ماورد

است .در رذشته ،روش های حسابداری و بودجه
بندی به اندازه امروز حیاتی نبودند .همچنین مصر
کنندران تنها حق انتخاب چند برند را در قیمتی که
برای تقاضای م صول با کیفیت دیكته شده بود،
داشتند .کیفیت مبتنی بر طراحی از طریق انتقال کب
فرایند طراحی به آغاز پروژه بجای تيییر طرح
م صول در طول چرخه عمر آن به توازن کیفیت
جام و قیمت های معقول کما می کند (شكب .)1
میزان زمان تزم برای تعری

م صول و مشخصات

آن در مدل کیفیت مبتنی بر طراحی به طور قابب
توجهی بیشتر از مدل مهندسی ترتیبی (زنجیره ای)
است .با استفاده از طراحی همزمان ،م صوتت با

مهندسی همزمان ،اغلاب باه هنگاام ب ا

توسعه م صوتت جدید ،یا رویكارد سیساتماتیا
باارای طراحاای همزمااان و یكپارچااه م صااوتت و
فرآیندهای مربوط به آنها نظیر تولید و پشتیبانی است.
برای اینكه طراحی همزمان به باتترین سطح موفقیت
دست یابد ،نیااز باه یاا چاارچوب یكپارچاه ،تایم
طراحی ساازمان یافتاه و ابزارهاای طراحای مناساب
است .اِوِرشیم و همكاران ( )1331اشاره می کنند کاه
به طور معمول هر یا از بخش ها کم و بیش مستقب
عماب ماای نماینااد و از خواسااته هااا و قابلیاات هااای
یكاادیگر آراااهی ندارنااد .سیسااتم هااای اطفعاااتی و
ارتباطی تجاری معمول فقاط راردش کاار ترتیبای را

توجه به قابلیت های تولید طراحی شده تا کنترل

پشتیبانی مای نمایناد .در مهندسای همزماان ،مساائب

فرایند آماری موثر باشد .تولید م صوتت در

سازمانی نسبت به ابزارهای توسعه یافته کمتار ماورد

قابلیتهای فرایند به خوبی منجر به افزایش رضایت

توجه قرار ررفته اند (جین و لویت .)1335 ،همچنین

مشتریان ،کاهش م صوتت بر رشتی و هزینههای

جین و لویت بیان کردناد کاه پاژوهش هاای انجاام

دوباره کاری میشود.

ررفته در حوزه مهندسی همزمان تا به حال بر توسعه
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ابزارهای طراحی ،مادل هاای داده هاای م صاول و
زیرساخت های ارتباطی تمرکز داشته اسات .از نظار
آنان ،برخی از موان اجرای موفقیت آمیز و استفاده از
مهندسی همزمان مربوط به مسائب فرهنگی ،ساازمانی
و فناوری است .فینگر و همكااران ( )1335اساتدتل
می کنند که مهندسی همزمان هم نیاز به راه حب های
فنی و هم نیاز باه ره حاب هاای ساازمانی دارد .آنهاا
معتقدند که ذات و جوهره آن ،هزاران تعامب است که
نتیجه "طراحی همزمان" اسات .فینگار و همكااران،

شكب  -9جایگاه طراحی همزمان (فینگر و همكاران ،
)1335

همچنااین بیااان کردنااد کااه باارای جامعااه ت قیقااات
مهندساای ،مهندساای همزمااان بااه معنااای اسااتفاده از
تكنیا های م اساباتی بارای ایجااد مجموعاه ای از
ابزارها از حاوزه هاای مختلا

طراحای و تولیاد باا

استفاده از مكانیزم های هماهنگی است" .جنباه هاای
فنی" مسائب م اسباتی و مهندسی را در بر می ریارد.
از نظر آنان در صنعت ،مهندسی همزماان ایجااد تایم
های فراوظیفه ای است که مسلول تماام جنباه هاای
چرخه عمر م صول هستند" .جنبه هاای ساازمانی"،
جنبه های مدیریتی ،ارتباطی و هماهنگی را در بر می
ریاارد .آنهااا از عبااارت طراحاای همزمااان باارای در
برررفتن جنبه های سازمانی و فنی اساتفاده نمودناد.

 )4-1-2ماهیت تعارض میان طراحی ،تولید و
بازاريابی؛ نیاز به تعامل میان واحدی
در رذشته ،پژوهشگران تعارض بالقوه میان بازاریاابی
و تولید را با این فارض کاه وظیفاه طراحای بخاش
جدائی ناپذیری از تولید است ،مورد ب

قرار دادند.

اغلب در شرکت ها ،طراحی مهندسی واحادی مجازا
است که در تعاماب باا واحادهای تولیاد و بازاریاابی
است .از اینرو ،یا رابطه دو طرفه بار اسااس تعاماب
میان واحدی ایجاد خواهد شد .طراحای بار انعطاا
پذیری استراتژی های فروش ،قابلیت تعمیر،کارایی و
انعطا

پذیری تولید اثر می رذارد (تاکوچی و نوناکا،

 .)1316در تعامااب طراحاای بااا بازاریااابی و تولیااد،

لذا ،طراحی همزمان در تعامب این دو جنبه اتفاق مای

تعارض های متقابب به دلیاب وجاود چهاار حاوزه از

افتد .با این حال موانعی برای طراحی همزمان وجاود

هشاات حااوزه مسااائب کااه توسااط شاااپیرو ()1311

دارد .بعضی از آنها توسط فینگر و همكااران ()1335

شناسایی شده اند ،بوجود می آیند .این چهاار حاوزه

برجسااته شااده اساات .ایاان موانا شااامب مشااكفت

عبارتناد از :تضاامین کیفیاات ،کنتاارل هزینااه ،معرفاای

ارتباطی ،مشاكفت ترجماه ،زباان هاای متعادد و از

م صوتت جدید و خدمات افزوده .تولیاد ،طراحای

دست دادن ساوابق طراحای اسات (چرونیار و اِیاا

ص یح در باار نخسات ،حاداقب تيییارات در آیناده،

هُرت.)1331 ،

طراحی ساده باا قطعاات م ارک کمتار ،طراحای باا
سهولت آزمون و سهولت تعمیر را ترجیح مای دهاد.
افاازایش پیچیاادری م صااول (بااه دلیااب تقاضااای
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بازاریابی) بار کاری را بر روی سیستم تولید به دلیاب

عقفناای ،اسااتراتژی باار مبنااای فرایناادهای رساامی و

فزوناای تعااداد قطعااات و نیاااز بااه کاارکرد مشااترک،

تصمیم ریری عقفیای تادوین مای شاود .الگوهاای

افزایش می دهاد .از ساوی دیگار ،واحاد بازاریاابی

عقفیی هماهنگی ،رابطه یا طرفه و از بات به پاایین

ترجیح می دهد که واحد طراحی ،کارکرد طراحای را

استراتژی سازمان و استراتژی وظیفه ای را نشان مای

و تنظایم

دهد و بر این باور بنا شده است که استراتژی بنگاه و

پاذیر باشاد .افازایش

کسب و کار تعیین کننده اساتراتژی هاای وظیفاه ای

سطح ناوآوری بارای دساتیابی باه عملكارد بااتتر و

است .در این راساتا ،ماموریات هاا ،اساتراتژی هاا و

ویژری های بیشتر مورد نیاز است .عملكارد بااتتر و

سیاست های سطوح پایین تر در جهت ساازراری باا

ویژری های بیشاتر ،پیچیادری طراحای م صاول را

هد

های سازمانی تدوین می شوند .شكب ( ،)4این

افزایش می دهد .بنابراین ،آرماان حفاط طراحای باه

رابطه را نشان می دهد .در این الگاو یاا عنصار باه

رونه ای سااده (مطاابق باا انتظاارات واحاد تولیاد)،

عنوان م ور هماهنگی قرار ررفته و بقیه عناصر با آن

بازاریابی را در تعارض باا طراحای قارار مای دهاد.

هماهنگ می شوند .م دودیت عقلی ،زمانی و هزیناه

بازاریابی همچنین ترجیح می دهاد کاه تعمیارات باه

از جمله م دودیت های این الگو به شمار می آیند.

بر اساس خواساته هاای مشاتریان تعریا
نمایند و به اندازه کافی انعطا

طور سری انجام راردد تاا از کاار افتاادری مشاتری
حداقب رردد (موکوپودیاایی و راپتاا .)1331 ،شااو و
همكاران ( )1991در پژوهشی دیگار باه تفصایب باه
بررسی ارتباط طراحان و بازاریابان و منااب تعاارض
میان آنها پرداخته اند .بنابراین ،نیااز باه تعاماب میاان
واحدی و در معنای رسترده تر ،طراحای همزماان باا
بهره ریری از استراتژی های طراحی همزمان بایش از
پیش احساس می رردد.
 )2-2همسوسازی در مديريت استراتژيک
برقااراری هماااهنگی همااواره یكاای از نگراناای هااای
مدیران سازمان ها بوده اسات .پرساش اساسای ایان
است که مدیران چگونه می توانند بین شرایط م ایط
و قابلیت های درونی ساازمان همااهنگی باه وجاود
آورند تا عملكرد سازمان را بهبود بخشند؟ سه الگوی
کلاای در هماااهنگی قابااب تفكیااا اساات :الگوهااای
عقفناای (بخردانااه) 1هماااهنگی ،الگوهااای طبیعاای
(فزاینده) 1همااهنگی ،الگوهاای هماه جانباه (نقااط
مرجا اسااتراتژیا) 3هماااهنگی .باار اساااس الگااوی

شكب  -4الگوی عقفیی تدوین استراتژی -رابطه
زنجیره ای یا سلسله مراتبی (هاکس و می ت )1336 ،

با وجود اینكه نظریه پردازان سیستم های عقفیی،
سازمان ها را مرکب از اجزایی می دانند که طبق
برنامه و در جهت هد

های خاص ررد آمده اند،

ولی طرفداران سیستم طبیعی معتقدند ،سازمان ها را
نمی توان صرفاً تنها ابزار حصول به هد

های

مشخص دانست بلكه آنها متشكب از رروه های
اجتماعی هستند که می کوشند خود را با شرایط ویژه
ای که در آن به سر می برند وفق داده و حفط کنند
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(اسكات .)1911 ،در پاسخ به چالش هماهنگی،

آن است که با استفاده از مجموعه های فازی به پیش

الگوهای دیگری با عنوان الگوهای طبیعی یا فزاینده

بینی بلندمدت و تصمیم ریری در دنیای واقعی

مطرح می شود .در الگوی هماهنگی طبیعی (فزاینده)

بپردازیم (احمدی و همكاران1911 ،؛ آذر.)1914 ،

برای اینكه استراتژی ها دقیق تر شوند و به واقعیت

روش دلفی فازی در سال  1311توسط کافمن و

نزدیا تر باشند ،تزم است عوامب دیگری به غیر از

روپتا ابدا شد .کاربرد این روش به منظور تصمیم

استراتژی های سطوح باتتر به الگو اضافه رردد .این

ریری و اجما بر مسائلی است که اهدا

و پارامترها

عوامب ،عوامب «موقعیتی» یا «نهادی» نامیده می شوند.

به صراحت مشخص نیستند ،منجر به نتای

بنابراین ،مطابق این الگو ،عوامب دیگری نیز وجود

ارزنده ای می شود .ویژری مهم این روش ارائه

بسیار

دارد که بر استراتژی وظیفه ای تاثیر می رذارد .از

چارچوبی انعطا

م دودیت های این الگو می توان به پیچیدری و

مربوط به عدم دقت و صراحت را ت ت پوشش قرار

دشواری آن اشاره کرد .نگرش نقاط مرج استراتژیا

می دهد (بوجازایو و بوجازایو .)1991 ،لذا در این

در طراحی استراتژی های وظیفه ای به طراحان

پژوهش ،روش دلفی با رویكرد فازی جهت

استراتژی این امكان را می دهد که ضمن بهره مندی

رردآوری اطفعات و اجما

نقطه نظرات بكار

از مزایای هر دو الگوی بخردانه و طبیعی با مفک

میرود .مراحب اجرای روش دلفی فازی به شرح زیر

قرار دادن معیارهای م وری ،اولویت های کلی

می باشد:

سیستم را تعیین کرده و در استراتژی بگنجانند

ال ) معموت خبرران نظریات خود را در قالب

(اعرابی و حقیقت ثابت1911 ،؛ اعرابی و رضوانی،

حداقب مقدار ،ممكن ترین مقدار و حداکثر مقدار

.)1916

(اعداد فازی مثلثی) ارائه می دهند.

 )2-2روش دلفی فازی
در روش دلفی ،پیش بینی های ارائه شده توسط افراد
خبره در قالب اعداد قطعی بیان می رردند ،در حالیكه
استفاده از اعداد قطعی برای پیش بینی های بلند
مدت ،آن را از دنیای واقعی دور می سازد .از طرفی
افراد خبره از شایستگی ها و توانایی های ذهنی خود
برای پیش بینی استفاده می نمایند و این نشان می
دهد که عدم قطعیت حاکم بر این شرایط از نو
امكانی است ،نه احتمالی .امكانی بودن عدم قطعیت،
سازراری با مجموعه های فازی دارد و بنابراین بهتر

پذیر است که بسیاری از موان

()1
ب) پاسخ های  nفرد خبره دسته ای

19

را شكب

میدهند .سپس با استفاده از تكنیا های میانگین
ریری فازی ،میانگین دسته (میانگین نظر خبرران) و
میزان اختف

نظر هر فرد خبره از میانگین دسته

م اسبه شده و آنگاه این اطفعات برای اخذ نظریات
جدید به خبرران ارسال می شود .این اختف
میتواند مثبت ،منفی یا تهی باشد.

 /119مدیریت تولید و عملیات ،دوره چهارم ،پیاپی( ، )6شماره ( ،)1بهار وتابستان 1931

()1

ج) در مرحله بعد هر فرد خبره بر اساس اطفعات

اختف

بدست آمده از مرحله قبب ،یا پیش بینی جدید را

از حد آستانه کم (مثفً  )9/1کمتر شود ،میانگین اعداد

ارائه می دهد و بدین ترتیب در صورت صفحدید،

به دست آمده به اندازه کافی با ثباات و فرایناد دلفای

نظر پیشین خود را اصفح مینماید.

متوق

میانگین دو راند دلفی (فاصله دو عدد فازی)

می شود (جعفری و منتظر .)1911،همچناین،

فاصااله دو عاادد فااازی مثلثاای

()9

و

را میتوان به صورت زیار م اسابه

د) این فرایند تا زمانی ادامه می یاباد کاه میاانگین

نمود.

دسته به اندازه کافی باا ثباات شاود .در صاورتی کاه
()4
عفوه بر این ،چنانچه مطالعه نظر زیر راروه هاایی

و عاادد فااازی

عاادد قطعاای

را در نظاار

از خبرران نیز تزم باشد ،می توان با م اسابه فاصاله

بگیرید .سطح م صور بین عادد قطعای  Kو سامت

بین اعداد مثلثی ارائاه شاده توساط خبرراان (پایش

و سمت راسات

چپ عدد فازی

را با

بیناایهااای ارائااه شااده) رااروههااای مشااابه را مااورد

عدد فازی

شناسایی قرار داد و اطفعات مرباوط باه آنهاا را باه

این صورت سطح م صور بین عدد قطعی  Kو عادد

خبرران مورد نظر ارسال کرد.
 )4-2ترتیب اعداد فازی مثدثی
در این روش ،سه معیار ارائه می رردد که بایاد باه
صورت ترتیبی اعماال رردناد تاا کلیاه اعاداد فاازی
مرتب شوند .یعنی در صورتیكه با بكاار باردن معیاار
اول ،هنوز تعدادی از اعداد مرتاب نشاده باشاند ،باه
ترتیب از معیار دوم و سوم استفاده می شود.
 اولین معیار مرتاب کاردن اعاداد فاازی (ساطح
م صور)

فازی

را با

به صورت زیر تعری

نشاان مای دهایم .در
میرردد.

()5
نكتهای که در انجام م اسابات فاوق بایاد ماورد
توجه قرار ریرد آن است که هر چند ساطح م صاور
بین دو عدد با عفمت مثبت در نظر ررفته مایشاود،
اما در م اسبات بات ،ارر عادد  Kدر سامت راسات
عدد فازی واق شد ،سطح م صور با عفمت منفی و
ارر  Kدر سمت چپ عدد فاازی واقا شاد ،ساطح
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م صور با عفمت مثبت نشان داده می شود .بنابراین
می تواند عاددی مثبات ،منفای یاا صافر

در حالت خاص ،برای  K=0و اعاداد فاازی مثلثای
داریم:

باشد .یا روش برای حب مشكب فوق آن اسات کاه
 Kرا به رونه ای انتخاب کنیم که کلیاه اعادادی کاه
قصد مرتب کردن آنها را داریم یا در سمت چاپ K
یا در سمت راست آن قرار ریرند .همچنین ارر K=0

()6
که در آن )a1,a2,a3

یا عدد فازی مثلثی است.
می تواناد بارای یاا عادد

اختیار شود ،سطح م صور بین عادد فاازی و K=0

طرز م اسبه

بیانگر "نمایش قطعی 11عدد فازی مزبور" می باشاد.
.

فاااازی مثلثااای در زیااار نشاااان داده شاااده اسااات

()1

()1

()3

 دومین معیار مرتب کردن اعداد فازی (مد یا نما)
پس از مرتب ساازی اعاداد فاازی باا معیاار اول ،

 )2روش شناسی
این پژوهش از منظر هد

کاربردی و از نظر ماهیات

آنهایی را که هنوز در یا دسته قرار دارند می تاوانیم

ت قیق توصیفی میباشد .مطالعه موردی این پاژوهش

با معیار مد مرتب نمود .در حالتی کاه باا باازه هاای

در شرکت طراحی مهندسای و تاامین قطعاات ایاران

فازی سر و کار داریم ،مای تاوانیم از میاانگین مادها

خودرو (ساپكو) و در سال  1913انجام ررفته اسات.

استفاده نماییم.
 سومین معیار مرتب کردن اعداد فازی (دامنه)
در صورتیكه باا بكاارریری دو معیاار قباب ،هناوز
اعدادی هستند که در یا دسته قارار دارناد ،باا ایان
معیار احتمات می توان ترتیب خطای اعاداد فاازی را
بدست آورد (فكینتی و همكاران.)1331 ،

جامعه آماری با توجه باه ماهیات ت قیاق ،مادیریت
ارشااد ،ماادیران میااانی و کارشناسااان امااور طراحاای
م صول شرکت ساپكو می باشد .به علت م دودیت
تعداد جامعه آماری ( 15نفر) ،نموناه ریاری صاورت
نگرفته و نمونه آماری همان جامعه آماری است .ابزار
رااردآوری اطفعااات در ایاان پااژوهش ،روش هااای
پیمایشی (پرسشنامه ،مصاحبه نیمه ساازمان یافتاه) و
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اسااناد و ماادارک کتابخانااه ای جهاات تبیااین عوامااب

است .در قسمت نخست عواماب داخلای و خاارجی

داخلاای و خااارجی مااوثر باار واحااد طراحاای و

موثر بر امور طراحی م صول شرکت ساپكو شناسایی

استراتژیهای طراحی همزمان و همچنین دلفی فاازی

و بااا اسااتفاده از ت لیااب خوشااه ای سلسااله مراتباای،

جهت تعیین میزان همسویی استراتژی های کساب و

خوشهبندی میرردد .در ادامه استراتژی های طراحای

کار و استراتژی های طراحی همزمان مایباشاد .لاذا
پژوهشگر در جما آوری اطفعاات در ایان ت قیاق
مشارکت کامب دارد.

همزمان با استفاده از ت لیب  SWOTتدوین خواهاد
رردید و با استفاده از ت لیب شبكه ای فازی رتبهبندی
مااایراااردد .در قسااامت دوم ،میااازان همساااویی

مفاااهیم پایااایی و روایاای معااانی متفاااوتی در

استراتژیهای طراحی و استراتژی های کسب و کاار

دادههای کیفی دارند .با توجه باه آنكاه در مطالعاات

مورد سنجش قرار میریرد و داده های تزم با استفاده

کماای روشهااای مشااخص و دقیقاای باارای م اساابه

از دلفی فازی جم آوری میراردد .در ایان ت قیاق،

پایایی و روایی وجود دارند ،قابب تصور است کاه در

دادههای کفمی جم آوری شده از طریق دلفی فازی

مطالعات کیفی نیز این شاخص ها از اهمیت خاصای

برای ارزیابی میزان همسویی استراتژیهاا ،مطاابق باا

برخوردار باشند .می کات و مورهوس به جای تاکیاد

روش ارائااه شااده توسااط چاان )1999( 11از طریااق

بر پایایی و روایی ،ارزشمندی یاا ت قیاق کیفای را

جدول ( )1به دادههای فازی تبدیب شدند.

مطرح میسازند .لاذا باا توجاه باه ماهیات پاژوهش
حاضر ،از معیار "ارزشمندی" می کاات و مورهاوس

جدول  -1متيیرهای زبانی برای ارزیابی اهمیت

استفاده میراردد .از دیادراه مای کاات و مورهاوس

معیارها

چهار عامب به رواسازی ت قیق کما مای نمایاد کاه

عبارت کالمی

عبارتند از :استفاده از چناد روش جهات جما آوری

خیلی کم ()VL

دادهها ،بازرسی مجدد مسیر کساب اطفعاات ،چاا

کم ()L

کردن از طریق شارکت کننادران در ت قیاق و راروه

نسبتاً کم ()ML

ت قیق .همچنین از بازنگری شرکت کنندران نیز برای

متوسط ()M

تأیید ص ت داده ها و کدها استفاده می شاود .یعنای

نسبتاً زیاد ()MH

بعد از کدراذاری ،ماتن مصااحبه باه شارکت کنناده

زیاد ()H

بازرردانده مای شاود تاا از صا ت کادها و تفاسایر

خیلی زیاد ()VH

مقیاس فازی مثدثی

اطمینان حاصاب شاود .کادهایی کاه از نظار شارکت
کنندران بیانگر دیدراه آنان نباشد ،اصافح مایراردد
(بیابانگرد .)1939 ،قابب اذعان است که این فرایند در
روشهااای ت لیااب مقایسااهای و دلفای فااازی انجااام
میپذیرد .مراحب این پژوهش شامب دو قسمت اصلی

در ادامه داده های فازی به سیستم فاازی طراحای
شده بر مبناای ابازار ویاژوال بیسایا ( )VBAنارم
افزار EXCEL 2007ارائه شد و نتیجه آن م اسابه
میااازان همساااویی اساااتراتژی هاااای طراحااای و

بررسی میزان همسویی استراتژیهای طراحی کیفیت جام 119/...

استراتژیهای کسب و کار در شرکت ساپكو میباشد.

بنابراین داده هاای جما آوری شاده دارای سااختار
مناسب و قابلیت خوشه بندی زیاد می باشد .نتای نیز

 )4مطالعه موردی و يافته ها

حاکی از آن است که با توجه باه معیارهاای تاراکم و

 )1-4بررسی عوامل داخدی و خارجی

جدایی ،پیوند متوسط بهترین روش خوشهبندی برای

در ت لیب  ،SWOTعوامب ماوثر بار شارکت باه دو

دادههای این پژوهش باه شامار مای آیاد (فرشاادفر،

دسته عوامب درونای (داخلای) و بیرونای (خاارجی)
تقسیم می شود (دیوید .)1919 ،پس از ب

و تبادل

نظر با کارشناسان و صاحبنظران مدیریت اساتراتژیا
صنعت خودرو و سایر کارشناساان طراحای شارکت
ساپكو و همچنین بررسی مستندات شرکت سااپكو و
ت قیقات پیشین ،عوامب داخلی و خاارجی مشاخص
رردیدناااد (والاااس و بلساااینگ1991 ،؛ المراقااای و
المراقی1996 ،؛ برجاا دی موزوتاا1999 ،؛ فرانساس
چاینای و همكااران1991 ،؛ ماوس .)1336 ،در ایان
پااژوهش ،عوامااب خااارجی مااوثر باار امااور طراحاای
م صول شرکت ساپكو نیز به چهار دسته م یط کفن
بیرونی صنعت ،م یط خرد بیرونای صانعت ،م ایط
درونی صنعت و عوامب میان واحدی موثر در ت قاق
طراحی کیفیت جام تقسیم می شوند.
 )1-1-4خوشه بندی سدسده مراتبی عوامل داخدی
و خارجی
در این ت قیق ،جهت ت لیب خوشه ای سلسله مراتبی
تجمعی بر مبنای متيیرها از نارم افازار SPSS 16.0

1914؛ ماردیااا و همكاااران .)1916 ،دلیااب انتخاااب
ضریب پیرسون جهت سنجش فاصله مرکز خوشه ها،
تعداد نمونه ها ( 15نمونه) می باشاد .خروجای ایان
نرم افزار به صورت نمودار دندوررام ارائه می راردد.
در دندوررام ،م ور عمودی فاصله بین خوشه هاا را
اندازهریری میکند .ارتفا هر یا از خوشه ها بیانگر
آن است که دو خوشه مورد نظر در چه نقطههایی باا
یكدیگر ترکیب شده اند .هنگامی که تعداد نموناه هاا
بسیار زیاد است ،آسان تر آن است که به جای بررسی
نمودار دندوررام ،به بررسی ستون ضرایب بپاردازیم.
تعداد مناسب خوشهها در هنگام یا افزایش نارهانی
(شاكا )

16

مشااهده و تعیاین مایراردد .از اینارو،

انتخاب مناسب تعداد خوشهها بر مبنای مرحله قبب از
افزایش نارهانی (شكا ) می باشد .جدول ( )1نشاان
دهنده نتای خوشهبندی عوامب مرتبط با م یط کافن
بیرونی می باشد.
الف) عوامل خارجی
الف )1-محیط کالن بیرونی صنعت

استفاده می رردد .همچنین ،تایید اعتبار خوشه ها بار

جدول ( )1نشان دهنده نتای

مبنای معیارهای نسبی بر مبنای مقایسة بین شاماهاای

مرتبط با م یط کفن بیرونی صنعت می باشد.

مختل

خوشه بندی صورت ررفت .با توجه به آنكاه

روش ت لیب خوشه ای سلسله مراتبی باا اساتفاده از
روش های پیوند متوسط ، 12پیوناد منفارد 14و پیوناد
کامب 15مبتنی بر ضریب پیرسون صاورت پاذیرفت و
دندوررام های بدست آمده تقریباً مشاابه مای باشاند،

خوشهبندی عوامب

الف )2-محیط خرد بیرونی صنعت
جدول ( )9نشان دهنده نتای

خوشه بندی عوامب

مرتبط با م یط خرد بیرونی صنعت می باشد.
الف )2-محیط درونی صنعت
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جدول ( )4نشان دهنده نتای

خوشه بندی عوامب

علت این امر را م دودیت های عام عملكرد انسانی

مرتبط با م یط دورنی صنعت می باشد.

ذکر کردهااند .این م دودیتها شامب رنجایش

الف )4-عوامل میان واحدی موثر در تحقق

حافظه ،میزان توجه و فضای م اسبه و غیره میباشد.

طراحی کیفیت جامع (نقاط فرصت و تهديد درون
سازمانی):
جدول ( )5نشان دهنده نتای خوشهبندی عوامب میان
واحدی می باشد.
ب) عوامل داخدی موثر در تحقق طراحی کیفیت
جامع
جدول ( )6نشان دهنده نتای

خوشهبندی عوامب

مرتبط با م یط داخلی می باشد.

بر این اساس روش دلفی فازی برای غربال رزینهها و
روش ت لیب شیكه ای فازی جهت رتبه بندی آنها
مورد استفاده قرار ررفت .با توجه به نتای

فرایند

11

ت لیب شبكه ای فازی  ،اولویت استراتژیها به
ترتیب شامب ،)9/19391( PD15 ،)9/15131( PD14
PD08 ،)9/16593( PD10

(PD13 ،)9/19191

()9/99199( PD21 ،)9/96111( PD06 ،)9/93191
می باشد.
 )4-4بررسی همسويی استراتژی های وظیفه ای

 )2-4استخراج استراتژی ها با استفاده از تکنیک

طراحی همزمان با استراتژی های کالن ساپکو

SWOT

در این پژوهش ،در راستای کسب مزیت رقابتی به
و قوت) و

عنوان یا کب منسجم بجای اثربخشی عملیاتی،

در این مرحله ،عوامب داخلی (نقاط ضع

عوامب خارجی (فرصت ها و تهدیدها) شناسایی شده

میزان همسویی استراتژی طراحی همزمان با استراتژی

اند .سپس با تشكیب ماتریس  ،SWOTاستراتژیهای

های کفن ساپكو مورد سنجش قرار خواهد ررفت.

طراحی همزمان مطابق جدول ( )1تعیین می شوند.

جدول ( )1بیانگر استراتژی های  51رانه م ور

 )2-4انتخاب بهترين استراتژی طراحی همزمان با
استفاده از فرايند تحدیل شبکه ای فازی
در این پژوهش ،بیست و چهار استراتژی طراحی با
استفاده از تكنیا  TOWSاستخراج رردید .ولیكن،
همانطور که توسط ساعتی و اوزدمیر 11مورد تاکید
قرار ررفته است ،به ل اظ اعتبار (روایی) ،ثبات و
اصب افزودری تعداد مناسب شاخص ها در ماتریس
های مقایسه ای می بایست حداکثر هفت باشد .در
مواردی که تعداد عوامب بیشتر از هفت باشد ،تعداد

شرکت ساپكو در حوزه های هفتگانه می باشد
(ساپكو.)1913 ،
جدول ( ،)3میانگین فازی دیدراه های خبرران را
با توجه به فرمول ( )1نشان می دهد .بدین دلیب که
اختف

میانگین دیدراه های خبرران حاصب از نظر

سنجی دوم و سوم کمتر از  9/1رردیده است ،فرایند
دلفی فازی متوق

می شود .در واق می توان رفت

در این مرحله ،اجما خوبی میان خبرران پدید آمده
است .در جدول زیر به عنوان مثال ،خبرران در

عوامب می بایست کاهش یابد و یا معیارهای مورد

خصوص استراتژی وظیفه ای طراحی همزمان

نظر خوشهبندی رردد (اوزدمیر1995 ،؛ ساعتی و

« PD06توسعه همكاری ها با دانشگاه ها و مراکز

اوزدمیر .)1999 ،ساعتی و اوزدمیر در مقاله خود،

آموزش نیروی انسانی جهت رقابت پذیری بر اساس

بررسی میزان همسویی استراتژیهای طراحی کیفیت جام 115/...

معیارهای جهانی» به این اجما رسیدند که ارتباط آن

رقابتی خودروهای تولید داخب ( ،)PD08به ترتیب

با استراتژی کسب و کار « MC01پذیرفتن مسلولیت

بیشترین میزان همسویی را با استراتژی کفن ساپكو

تامین پا کامب خودرو اعم از تامین داخب و خارج

دارند.

برای کلیه سایت های داخلی و خارجی  »IKدر
بدبینانه ترین حالت برابر با عدد  ،1/1در خوشبینانه
ترین حالت برابر با عدد  6/1و به طور معمول در حد
( 4/1در طی

 )9-19می باشد .به عبارت دیگر با

توجه به متيیرهای زبانی تعری

شده برای ارزیابی

اهمیت معیارها در جدول ( ،)1عدد فازی بیانگر

 )5بحث و نتیجهگیری
هد

اصلی این مقاله بررسی میزان همسویی

استراتژیهای طراحی کیفیت جام (طراحی همزمان)
با استراتژی های کسب و کار بود که در راستای نیب
به این هد  ،ابتدا توضیح ادبیات ت قیق و چارچوب
تظری ت قیق پرداخته ،سپس روش ت قیق تبیین

میزان متوسط همسویی استراتژی طراحی همزمان و

رردید و مطالعه موردی مورد ب

استراتژی کسب و کار است.

ررفت .در این بخش ،پس از شناسایی و خوشه بندی

و بررسی قرار

اینا می توان به بررسی جدول ( )3و رتبه بندی

عوامب داخلی و خارجی موثر بر امور طراحی

اعداد فازی با استفاده کدهای برنامه نویسی ابزار

م صول شرکت ساپكو با استفاده از ت لیب خوشه ای

ویژوال بیسیا ( )VBAدر نرم افزار EXCEL

سلسله مراتبی ،استراتژی های طراحی همزمان

 2007پرداخت .نتای

رتبه بندی استراتژی های

طراحی همزمان بر اساس رویه ترتیب اعداد فازی
مثلثی جهت تعیین همسویی آنها با استراتژی های
کفن ساپكو به شرح جدول ( )19میباشد.
همانطور که در این جدول مشاهده مینمایید،
توسعه همكاری ها با خودروسازان جهانی و
شرکتهای طراحی مهندسی و ائتف

استراتژیا با

شرکتهای رقیب جهت دستیابی به مزایای رقابتی
( ،)PD21ایجاد و ارتقاء طراحی و دانش فنی در
ساپكو (قطعه /مجموعه) و ایران خودرو (کفن

تدوین ،غربال و رتبه بندی رردیدند .در رام بعد،
میزان همسویی استراتژی های

طراحی همزمان

منتخب (هفت استراتژی) و استراتژی های کسب و
کار (پنجاه و هشت استراتژی) با استفاده از تلفیق
روش های دلفی فازی و ترتیب فازی مورد سنجش
قرار ررفت .یافته های حاصب از تلفیق این روشها
بیانگر این مطلب بود که توسعه همكاری ها با
خودروسازان جهانی و شرکت های طراحی مهندسی
و ائتف

استراتژیا با شرکت های رقیب جهت

دستیابی به مزایای رقابتی ( )PD21بیشترین میزان
همسویی را با استراتژی های کفن ساپكو دارد .با

خودرو) از طریق ایجاد حوضچههای طراحی

توجه به نتای

تخصصی (مدیریت انتقال دانش فنی در بین

استراتژی توسعه صنعت خودرو (ارائه دو پلتفرم

سازندران) ( ،)PD15ایجاد مدیریت واحد و متمرکز

داخلی و سه پلتفرم با مشارکت شرکت های خارجی)

تخصصی در طراحی مهندسی ساپكو /ایپكو /ایران

پیشنهاد می شود زمیته تزم برای همكاری با

خودرو در جهت افزایش سینرژی و ارتقاء سطح

شرکتهای فولكسوارن از آلمان ،دایملر از آلمان،

حاصله و در راستای اهدا

سند
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ایسوزو موتورز از ژاپن ،فورد اتوموتیو صنای از

سنجش مولفههای م یطی و همچنین رزینش

ترکیه ،سانگ یونگ از کره جنوبی ،رز از روسیه ،تاتا

استراتژی ها توسط شیوه های قطعی و غیر فازی

موتورز از هند و  ....از طریق قراردادهای مشترک

میتواند به دو دلیب زیر مورد انتقاد قرار ریرد .نخست

فراهم رردد .همچنین پیشنهاد می شود ساز و

آنكه ،این شیوه ها ابهام مرتبط با قضاوت های افراد و

کارهایی جهت همسو سازی سایر SDUها

تيییرات ارزش آنها هنگام انتقال به اعداد را نادیده

(واحدهای طراحی شرکت های تامین کننده) با امور

می ریرند .دوم آنكه ،قضاوت ذهنی ،انتخاب و

طراحی م صول شرکت مادر (ساپكو) جهت ت قق

اولویت ارزیابی کنندران ،تأثیر زیادی روی نتای این

استراتژی های طراحی (جاری سازی استراتژیهای

روش ها دارد .لیكن بكارریری منطق فازی در این

طراحی) ایجاد رردد.

پژوهش ،ابزاری مفید را برای برخورد با مسائلی که

در مقایسه این پژوهش با پژوهشهای دیگر،

ابهام و سربسته بودن را با خود دارند ،فراهم میآورد.

نتای مهمی به دست آمده است .سایمنسن ( )1331به

پژوهش حاضر در صنعت خودروسازی انجام ررفت.

بررسی ارتباط طراحی و استراتژی کسب و کار از

در ت قیقات آتی پیشنهاد می شود ،م ققان به بررسی

طریق ت لیب کارکردی (وظیفه ای) 13در یا شرکت

و مقایسه نتای

در سایر صنای بپردازند .همچنین

ارائه دهنده خدمات فناوری اطفعات پرداخته است.

م ففان می توانند به رونه شناسی استراتژیهای

همچنین ،مولتری و استیونز ( )1911به بررسی

طراحی همزمان بر اساس نقاط مرج استراتژیا

همسویی استراتژی و دیدراه های طراحی پرداختهاند.

بپردازند .در پایان خاطر نشان می سازیم که شیوه

ارائه چارچوب جام فواید استراتژیا طراحی

اجرایی انجام این ت قیق می تواند به عنوان یا الگو

و بررسی همسویی آنها با استراتژی های کسب و کار

برای ت قیقات مشابه در بین شرکت های پیشرو

در دو شرکت سازنده تجهیزات مخابراتی با استفاده

کشور مورد استفاده قرار ریرد و منشا فواید فراوانی

هد

از نظریه زمینه ای

19

بود .نتای

آنها بیانگر اهمیت

«طراحی استراتژیا» و تاثیر متوازن آن بر بهبود
م صوتت و بر استفاده موثر از طراحی می باشد
(مولتری و استیونز1911 ،؛ استیونز .)1993 ،این
پژوهش نیز اشاره مستقیم به تاثیر طراحی همزمان با

رردد.
منابع:
آذر ،عادل .فرجی ،حجت ( .)1914علم مدیریت فازی .تهران:
موسسه کتاب مهربان نشر ،مرکز مطالعات مدیریت و بهره
وری ایران (وابسته به دانشگاه تربیت مدرس).

رویكرد استراتژیا دارد .لیكن ،پژوهش حاضر نه

احمدی ،فضب اهلل .نصیریانی ،خدیجه و اباذری ،پروانه

تنها بر جنبه نظری طراحی استراتژیا ص ه رذاشته

( .)1911تكنیا دلفی :ابزاری در ت قیق .مجله ایرانی

است ،بلكه به کاربرد طراحی همزمان با رویكرد

آموزش در علوم پزشكی ،دوره هشتم ،شماره اول-115 :

استراتژیا در صنعت خودروسازی پرداخته است.

.115

نكته حائز اهمیت در پژوهش حاضر ،این است که
اکثر مفاهیم در برنامه ریزی استراتژیا به صورت
ذهنی ،کیفی و متيیرهای کفمی بیان میشوند.

اسكات ،ریچارد ( )1911سازمان ها :سیستم های حقوقی،
حقیقی و باز ،م مدرضا بهرنگی ،چاپ دوم ،تهران:
انتشارات کمال تربیت.
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:پیوستها
 خوشه بندی عوامب مرتبط با م یط کفن بیرونی-1جدول
میزان اهمیت کسب و توسعه دانش طراحی خودرو توسط کشورهای در حال توسعه با توجه به وجود یا
ششم تجارت جهانی در صنعت خودرو و توجه ویژه به قرار ررفتن این صنعت مادر در رده تكنولوژی های
متوسط
سطح توجه به فناوری های نوین طراحی در جهان
روند توسعه فناوری های نوین طراحی در کشور
جایگاه تكنولوژی طراحی خودرو کشور در من نی عمر تكنولوژی طراحی خودرو در جهان
میزان قیمت تمام شده نیروی کار
نسبت تخصص به دستمزد کارکنان در کشور نسبت به رقبای اروپایی
میزان نیروی انسانی متخصص شاغب در بخش صنعت
وجود دانشگاه های معتبر برای تربیت متخصصین طراحی خودرو در کشور
میزان حمایت از جایگاه رقابتی کشور در منطقه
جایگاه جهانی صنعت خودرو کشور
میزان اشتيال زایی مولد
میزان موفقیت های طرح های پیشین از ل اظ اقتصادی
سیاستهای رشد و توسعه
سطح تناسب قوانین کار در ایران
میزان نوسان در سیاست های تجارت خارجی و اعمال برخی م دودیت ها در واردات کاتهای سرمایه ای و

عوامب مرتبط با
سیاست های قانونی و
حمایتی دولت در
سطح کفن
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عوامب اقتصادی

عوامب مرتبط با
سیاست های تامین
مناب مالی و کنترل و
کاهش ریسا مالی

عوامب مرتبط با انرژی
و م دودیت ها و
تگناهای مرتبط با آن

عوامب مرتبط با موان
تعرفه ای

عوامب مرتبط با
جایگاه جيرافیایی،
رقابت خارجی و
همكاری های بین
المللی

واسطه ای
سیاست های واردات و صادرات دولت
نقش دولت در بازار مربوطه
راهبرد و جهت ریری حمایتی در کشور
سیاست های اقتصادی و رمرکی
سیاست های آموزش و پرورش
سیاست های خصوصی سازی و تاثیر در آینده شرکت های خودرو ساز
سطح تورم
قیمت نهاده های داخلی مواد ،نیروی انسانی و سرمایه
سطح ریسا م یط کسب و کار و رتبه آزادی اقتصادی کشور
نرخ سود بانكی
نرخ اعطای تسهیفت
میزان تامین مالی شرکت های خودرو ساز توسط شبكه بانكی کشور
روند رشد نرخ ارز
سطح سرمایه رذاری مستقیم خارجی
شرایط سیاسی تاثیر رذار بر بورس کشور
سطح مشارکت بخش خصوصی در تخصیص مناب و توسعه صنعتی (در بخش قطعه سازان)
میزان مشكفت بازررانی و عدم وارذاری اعتبارات خارجی با توجه به ت ریم های اقتصادی کشور
میزان تامین مناب مالی از بازارهای بین المللی
میزان تاثیرات روانی تبلیيات علیه کشور
سطح ثبات وضعیت سیاسی کشور
سطح استفاده درست و بهینه از انرژی
روند اعطای یارانه های دولتی
میزان آلودری های زیستی
مساله بنزین و ت ریم آن
میزان موان دولتی برای خروج خودروسازان از صنعت
سطح آسیب پذیری اقتصاد کشور در برابر نوسانات بازار نفت
سطح حمایت از انرژی های تجدید پذیر
ترازهای تجارت خارجی
میزان حمایت های قانونی بویژه حمایت های تعرفه ای خودرو (خصوصا در برنامه چهارم) برای رذر از دوره
انتقالی مونتاژ صر به خودرو سازی واقعی به منظور کسب توان طراحی
وضعیت نرخ تعرفه رمرکی برای واردات خودروی کامب و در مقابب برای ساخت داخب قطعات
میزان تاثیر نرخ های تعرفه در میزان واردات و تراز تجاری صنعت خودرو
میزان رعایت اصول اخفقی
مسلولیت های اجتماعی
نگرش درباره کیفیت م صول
وجود فرهنگ های خاص در بازارهای هد
ترکیب جمعیت (زن و مرد) در بازارهای هد
درآمد سرانه
توزی درآمدی جمعیت در بازارهای هد
شرایط جوی بازارهای هد و لزوم تناسب م صول با این شرایط
رفتارهای خاص منطقه ای
وضعیت بازار داخلی
سطح رقابت با رقبای خارجی در بازار داخلی
میزان عرضه قطعات خودرو با قیمت غیر قابب رقابت توسط چین و دیگر کشورهای رقیب (دامپینگ)
میزان پیدایش رقبای جدید منطقه ای در صنعت خودرو
جایگاه جيرافیایی کشور
جایگاه کشور در بازار تولید خودرو در منطقه
وجود بازارهای بالقوه برای صادرات که فاقد تكنولوژی روز هستند
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جدول  -9خوشه بندی عوامب مرتبط با م یط خرد بیرونی صنعت
عوامب مرتبط با
استانداردهای کیفی و
الزامات اجباری
عوامب مرتبط با تعامب
با شبكه تامین خارجی

و پیشرفته

میزان تيییر ذائقه مشتریان بازار خودرو به سمت خودرو های سازرار با م یط زیست ،کم مصر
طول عمر ناوران حمب و نقب و الزام به رعایت قوانین زیست م یطی
وضعیت بازار ایران با توجه به نرم های جهانی
میزان ظرفیت مازاد در صنعت خودروسازی با توجه به روند بازار
میزان تمایب شرکت های خارجی به عقد قراردادهای  Buy-backو عدم ت ویب نقشه کامب قطعات به
خودروسازان ایرانی
میزان تولید خودرو به صورت  CKDبا همكاری شریا خارجی توسط شرکت های خودروساز
میزان تولید خودرو به روش  SKDو FCKD
میزان ارتباط بین بخش  SMEکشور با تامین کنندران خارجی

جدول  -4خوشه ب-ندی عوامب مرتبط با م یط درونی صنعت

عوامب تكنولوژیكی

عوامب بازار

سطح انجام موازی کاری ها در این صنعت و در نتیجه جلوریری از پیشرفت به عرصه جدید
سطح بكارریری ظرفیت های خالی صنعت خودرو و قطعه سازی در دیگر صنای کشور
میزان تخصصی بودن دارایی های تكنولوژیكی در صنعت خودروسازی (عدم امكان بكارریری دارائی ها در
صنای دیگر)
میزان استانداردهای م دود کننده در صنعت
نرخ فعلی بهره وری نیروی انسانی متخصص در صنعت خودرو سازی
سطح دانش فنی موجود در حوزه طراحی در صنعت خودروسازی کشور
سطح جذب تكنولوژی و دانش روز در حوزه طراحی خودرو در صنعت خودرو سازی کشور
سابقه طراحی خودرو و قطعات آن در کشور
میزان رشد تكنولوژی خودرو و لزوم تطبیق و بكارریری آنها قبب از رقبا
میزان شكا تكنولوژیا داخلی و خارجی در صنعت خودروسازی
میزان نیروی انسانی متخصص داوطلب در حوزه طراحی در صنعت خودروسازی
سطح استهفک تكنولوژی طراحی در صنعت خودرو سازی کشور
میزان قابلیت طراحی و ساخت قالب ها و ابزارهای تولیدی در داخب کشور
صرفه جویی در مقیاس
ظرفیت (تیراژ اقتصادی) خودرو سازان داخلی
میزان اقتصادی بودن هزینه های ت قیق و توسعه و طراحی با توجه به تیراژ تولید
میزان هزینه تمام شده خودرو در کشور
سطح مشارکت و مداخله خریداران در شكب ریری هزینه های کیفیتی م صوتت
میزان کب هزینه صر شده از سوی مشتریان برای خرید از صنعت مفروض (جایگاه م صوتت در سبد هزینه
خانوار خریداران)
میزان سودآوری صنعت خودرو در جهان
روند رشد (نزول) ارزش بازار سهام خودروسازان
حجم نیاز مالی (داخلی و خارجی) جهت سرمایه رذاری در صنعت خودروسازی
سطح جذب سرمایه های خارجی در صنعت خودرو جهت کاهش زمان دوره انتقالی خودرو سازی واقعی و
کسب تكنولوژی روز
چشم انداز دسترسی به اعتبارات مالی در صنعت خودرو سازی
پیش بینی های انجام شده در مورد نیاز واقعی مشتریان و بازارهای هد
سطح نیاز به جذب مشتریان جدید در صنعت خودرو سازی
الگوی تقاضای فعلی در صنعت خودرو سازی
میزان هزینه های جایگزینی خریداران
میزان اطمینان از آینده بازار خودرو
میزان وفاداری به کات یا برند
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سطح شناخت بازار مصر خارجی
میزان م صوتت جایگزین در صنعت موجود و تيییرات قیمتی در آنها
چشم اندازها و برنامه های کفن شرکت های رقیب
سطح تنو پلتفرم های قطعات و مجموعه ها به نسبت بازار سایر کشورها
میزان تقاضای نوآوری
میزان هزینه های تيییر مربوط به تيییر از خرید از تامین کننده ای به تامین کننده دیگر
میزان مشكفت موجود در تامین تمامی قطعات خودرو
سهم تامین کنندران در ارزش افزوده خودرو
سطح پشتیبانی از شرکت های قطعه ساز
سطح تهدیدات ناشی از ادغام پس رونده رقبا با تامین کنندران
جایگاه شرکت های صنعت خودرو در شرکت های داخلی
عوامب مرتبط با
جایگاه صنعت خودرو سازی
عملكرد تامین کنندران
میزان رردش نقدینگی در خودرو سازی و شبكه تأمین
داخلی و توسعه
صنعتی در خارج از سطح دستیابی صنعت خودرو به صرفه جویی ارزی
میزان حاکمیت تفكر استراتژیا در صنعت خودرو
کشور
سطح عقب ماندری صنعت خودرو از «توسعه صادرات» در حرکت به سمت استراتژی «جایگزینی واردات»
سطح رقابت واقعی در صنعت خودروسازی
سطح تصدی رری در صنعت خودروسازی
سطح توسعه فعالیت های تولید قطعات خودرو در سایر کشورها
سطح توسعه سایت های تولیدی در خارج از کشور و ورورد به بازارهای جهانی همچون چندین کشورهای
آسیایی ،آفریقایی و آمریكای جنوبی

جدول  -5خوشه بندی عوامب میان واحدی

عوامب تعاملی (میان
واحدی)

میزان همسویی استراتژیا در سازمان
سطح تفاوت در جهت ریری استراتژیا در میان واحدها (از ل اظ اهدا  ،برای مثال تولید (بلند مدت) و
بازاریابی (کوتاه مدت) و )...
سطح فعالیت های تیمی میان کارکنان واحد ت قیق و توسعه و امور طراحی م صول
سطح آموزش های فرا وظیفه ای (میان کارکردی) جهت افزایش اثربخشی همكاری سایر واحدها با یكدیگر
سطح انگیزه ها ،مشوق ها و پاداش های مشترک میان واحدهای سازمان
وضعیت تیم های چند وظیفه ای به منظور توسعه جام مشخصات کیفی
سطح نگرش واحد بازاریابی به طراحی به عنوان هزینه باتسری تا فعالیتی ارزش زا
سطح آراهی سایر واحدها از اهدا یكدیگر
میزان اعتقاد به مفهوم طراحی خفق و نوآورانه در واحد تولید (توجه در استراتژی تولید)
سطح فعالیت های تیمی میان کارکنان امور طراحی م صول و بازاریابی
سطح فعالیت های تیمی میان کارکنان امور طراحی م صول و تولید
سطح فعالیت های تیمی میان کارکنان امور طراحی م صول و کنترل کیفیت
سطح اعتماد در میان کارکنان امور طراحی م صول و بازاریابی
سطح اعتماد در میان کارکنان امور طراحی م صول و تولید
سطح اعتماد در میان کارکنان واحد ت قیق و توسعه و امور طراحی م صول
سطح اعتماد در میان کارکنان امور طراحی م صول و کنترل کیفیت
الگوی ارتباطات سازمانی متناسب
میزان ارتباط امور طراحی م صول با سایر بخش ها و بهره ریری از نظرات آنها در فرایند طراحی
سطح تعهد به خفقیت و نوآوری در فرهنگ سازمانی
میزان وجود ارزش ها و باورهای مساعد کیفیت در فرهنگ سازمانی
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عوامب مرتبط با
توانایی و تجربه در
ساخت ،تولید و تامین
عوامب مرتبط با ارزش
افزایی

میزان اعتقاد به کیفیت ادعائی در کارکنان سایر بخش ها
میزان تفهیم شاخص های کیفیت جام در میان کارکنان سازمان
سطح توازن در نگرش به کیفیت در میان واحدها
سطح توانایی و تجربه در ساخت ،تولید و تامین قطعات خودرو
سطح انعطا پذیری تولید
میزان توانایی مهندسی در راه اندازی و پشتیبانی
سطح ایجاد ارزش افزوده در چرخه استفاده از مواد اولیه داخلی و خارجی
سطح اثربخشی مدیریت مناب  ،سیستم های مالی و سرمایه رذاری
میزان ارزش افزوده پتانسیب های ت قیق و توسعه و طراحی مهندسی

جدول  -6خوشه بندی عوامب مرتبط با م یط داخلی
عوامب مرتبط با تعهد
و توان امور طراحی
م صول

عوامب مرتبط با مناب
مالی – تكنولوژیگی و
بهره ریری در جهت
پشتیبانی از شبكه
تامین

عوامب مرتبط با تعالی
سازمان و قابلیت های
حرفه ای مناب انسانی

میزان تمرکز امور طراحی م صول بر ارائه م صوتت جهان تراز
سطح حاکمیت تفكر درون ررا بر مبنای مالكیت برند ملی و دارا بودن دانش فنی طراحی خودرو
میزان اخذ جوایز از سوی نهادهای بین المللی در حوزه طراحی مهندسی
میزان پتانسیب طراحی قطعات خودرو در امور طراحی م صول
سطح استفاده از سیستم های اطفعاتی نوین و میزان جامعیت آنها
میزان در اختیار داشتن تجهیزات نرم افزاری و سخت افزاری نوین طراحی
سطح توجه به بهبود مستمر فرایند طراحی م صول و افزایش کارایی آن
سطح انعطا پذیری فرایند طراحی
میزان اهمیت به طرح های ارائه شده از سوی شرکت های قطعه ساز در جهت تامین شاخص های کیفی
م صول
میزان پشتیبانی مالی -تكنولوژیكی واحدهای طراحی شرکت های قطعه ساز در شبكه تامین
سطح تناسب بودجه تخصیص یافته به امور طراحی م صول با بودجه واقعی مورد نیاز جهت برآورده ساختن
اهدا سند استراتژی توسعه صنعت خودرو
سطح مدیریت کارآمد طراحی مهندسی و مبتنی بر شیوه های علمی
وجود مدیران با تجربه ،مصمم و طالب ت وتت بنیادین در فرایند طراحی و توسعه م صوتت جدید
وجود نگرش استراتژیا در امور طراحی م صول و میزان جاری سازی برنامه های راهبردی
میزان تناسب ساختار و سازماندهی امور طراحی م صول با ماموریت ها و آرمان های شرکت
سطح حمایت از نوآوری (تدریجی و آنی) در امور طراحی م صول جهت برآورده ساختن انتظارات مشتری
سطح آموزش و مهارت های فنی و حرفه ای موجود در حوزه طراحی خودرو
روند توجه به فرهنگ کار تیمی و همكاری در امور طراحی م صول
سطح کیفی نیروی انسانی فعال در امور طراحی م صول به نسبت استانداردهای جهانی
سطح بهره وری نهاده نیروی انسانی فعال در امور طراحی م صول در مقایسه با رقبا
سطح دانش فنی در زمینه طراحی و توسعه خودرو در میان کارکنان
میزان درک مسلله ت قیق و توسعه توسط طراحان
سطح مشارکت با امور طراحی م صول برندهای معتبر خودروسازی جهان در اجرای طرح های مشترک
میزان بكارریری طراحان و مدیران طراحی خودرو جهان در فرایند طراحی
سطح همكاری با مراکز ت قیقاتی ،دانشگاهی و ات ادیه های صنعتی در کشور
میزان عضویت در کانون ها و نهاد های معتبر طراحی خودرو
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جدول  -1استراتژی های طراحی استخراج شده از ماتریس SWOT
حوزه
استراتژی

نوع

کد

استراتژی های محور

SO

PD01
PD02
PD03
PD04
PD05

بهره ریری از راهبردهای حمایتی در کشور در جهت توسعه م صول با برند ملی
راهبری بازار داخلی منطقه از طریق بكارریری پتانسیب بالقوه امور طراحی م صول
بكارریری قابلیت های حرفه ای مناب انسانی در جهت حمایت از جایگاه رقابتی کشور در منطقه
توسعه رویكرد طراحی استراتژیا در بلندمدت
بكارریری تیم های چند وظیفه ای به منظور توسعه جام مشخصات کیفی
توسعه همكاری ها با دانشگاه ها و مراکز آموزش نیروی انسانی جهت رقابت پذیری بر اساس معیارهای
جهانی
ایجاد رویكرد استراتژیا جهت استفاده از فرصت های جدید سرمایه رذاری به منظور توسعه در
راستای چشم انداز امور طراحی م صول
ایجاد مدیریت واحد و متمرکز تخصصی در طراحی مهندسی ساپكو /ایپكو /ایران خودرو در جهت
افزایش سینرژی و ارتقاء سطح رقابتی خودروهای تولید داخب
تشویق بازدید ها و ماموریتها و ارتباط بیشتر با سازندران و رروه های ساخت در جهت کما به تامین
استانداردهای قانونی و مرتبط با م یط زیست
حمایت از سرمایه رذاریهای تكنولوژیكی و ایجاد یا سیستم کامپیوتری یكپارچه آرشیو مهندسی
CIM
توسعه همكاری ها میان شرکت های داخلی در راستای ایجاد سینرژی در استفاده از ظرفیت ها و توانایی
ها
افزایش تناسب انتظارات از طراحی مهندسی با اختیارات و ابزارها (ت ول سازمانی ،رردش شيلی و
جابجائی) بگونه ای که سبب جلوریری از به حاشیه رانده شدن طراحی مهندسی توسط زنجیره تامین
رردد
اعمال موثر مدیریت تنو در پلتفرم های قطعات و مجموعه ها با هد کاهش هزینه و بهبود کیفیت:
استاندارد سازی و تنو هوشمندانه (طراحی مدوتر ،معماری کمتر ،تعداد قطعات کمتر ،هم زمان مدل
های بیشتر)
زمینه سازی برای تبدیب سازندران به  FSSاز طریق کما به ایجاد هسته های طراحی در سازندران
منتخب به روش ها مختل از جمله ارتقاء  R&Dو ( ...مدیریت دانش فنی در بین سازندران مذکور)
ایجاد و ارتقاء طراحی و دانش فنی در ساپكو (قطعه /مجموعه) و ایران خودرو (کفن خودرو) از طریق
ایجاد حوضچه های طراحی تخصصی (مدیریت انتقال دانش فنی در بین سازندران)
انجام پروژه های بهبود کیفیت به روش های طراحی و مهندسی
افزایش میزان صرفه جویی از طریق توجه بیشتر به پیشنهادات ویژه کارکنان
کسب و توسعه دانش طراحی خودروهای سبز در سطح جهانی
کسب مهارت ها و قابلیت های تزم برای کار با مشتریان صادراتی و رقابت با رقبای خارجی در بازار
داخلی
کما به دریافت مدارک فنی از پژو و سازندران و فروشندران (قبب از انعقاد قرارداد)
توسعه همكاری ها با خودروسازان جهانی و شرکت های طراحی مهندسی و ائتف استراتژیا با
شرکت های رقیب جهت دستیابی به مزایای رقابتی
ارتقاء سطح شایستگی رهبران و افزایش دانایی و توان کارشناسی پرسنب از طریق انجام پروژه های
برنامه ریزی شده
مدیریت مناب مالی و تكنولوژیكی و بكارریری ظرفیت های خالی در صنعت خودرو سازی در حهت
برآورده ساختن انتظارات مشتریان در حوزه طراحی و نوآوری
بكارریری دستور العمب های تولید در کفس جهانی (سنجش برتری عملكرد از طریق میزان پذیرش
م صوتت تولیدی در بازار)

PD06
WO

PD07
PD08
PD09
PD10
PD11

طراحی
محصول
()PD

ST

PD12
PD13
PD14
PD15
PD16
PD17
PD18
PD19
PD20
PD21

WT
PD22
PD23
PD24
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جدول  -1استراتژی های کسب و کار (کفن) شرکت ساپكو
کد
MC01
MC02
MC03
MC04
MC05
MC06
MC07
MC08
MC09
MC10
MC11
PR01
PR02
PR03
PR04
PR05
PR06
PR07
SU01
SU02
SU03
SU04
SU05
SU06
SU07
SU08
SU09
SU10
SU11
SU12
IP01
IP02
IP03
IP04
IP05
IP06
IP07
FI01
FI02
FI03
FI04
FI05
HR01
HR02
HR03
HR04
HR05
HR06

استراتژی های محور
پذیرفتن مسلولیت تامین پا کامب خودرو اعم از تامین داخب و خارج برای کلیه سایت های داخلی و خارجی IK
کسب سهم بیشتر در تامین قطعات تولید (خودروهای فعلی) برای ایران خودرو
کسب سهم بیشتر در تامین قطعات تولید (خودروهای آتی) برای ایران خودرو
تامین  199درصد نیاز خدمات پس از فروش (ایساکو)
رسترش دامنه کسب و کار در زنجیره ارزش و ارائه خدمات جدید به IK
بر عهده ررفتن مسلولیت کامب لجستیا زنجیره تامین
تامین برای سایر خودروسازان داخلی
توسعه فروش خدمات (لجستیا؛ مهندسی؛  )...به سایر خودروسازان و شبكه تامین
بر عهده ررفتن مسلولیت طراحی مهندسی قطعات و مجموعه ها برای ایران خودرو
توسعه صادرات قطعات و مجموعه ها
کسب سهم در بازار یدکی داخب (فراتر از تامین برای ایساکو)
تشكیب  J.Vبا یا شرکت طراحی مهندسی معتبر خارجی (با مشارکت تامین کنندران به منظور کسب تكنولوژی
طراحی قطعات و مجموعه های استراتژیا)
اخذ مسلولیت طراحی قطعات و مجموعه ها از IK
کسب و ارتقاء قابلیت طراحی و ساخت قالب ها و ابزارهای تولیدی در داخب کشور
اعمال تيییرات طراحی ،مواد ،فرایند تولید ،تكنولوژی و قالب ها در تولید قطعه به منظور کاهش قیمت و بهبود کیفیت
اعمال موثر مدیریت تنو در پلتفرم های قطعات و مجموعه ها با هد کاهش هزینه و بهبود کیفیت
توسعه دانش و قابلیت های مهندسی مواد در ساپكو و اعمال آن در شبكه تامین با هد کاهش هزینه و بهبود کیفیت
رعایت جنبه های زیست م یطی استاندارد ایزو در کلیه فعالیت های مهندسی و طراحی م صول
مدیریت رابطه و تعامب با مشتریان (به منظور بهبود رضایت مشتری)
منب یابی جهانی (یكپارچه سازی فرایند منب یابی داخلی و خارجی)
اجرای سیاست مصوب "تعیین تعداد مناب " برای کلیه قطعات
بهینه سازی و سیستماتیا نمودن فرایند انتخاب تامین کنندران
تامین با رویكرد منب یابی جهانی (یكپارچگی فرایند تصمیم ریری در خصوص تامین)
برقراری رابطه دراز مدت با تامین کنندران کلیدی به عنوان شریا استراتژیا
برقراری رابطه برد – برد با خودروسازان خارجی (تعامب مستقیم ساپكو با خودروساز خارجی شریا )IK
ارتقاء و پرورش هدفمند تامین کنندران
یكپارچه سازی و متمرکز کردن فرایند تامین کب قطعات و مواد مورد نیاز تولید خودرو در ساپكو
سرمایه رذاری شبكه تامین
افزایش ظرفیت تولید شبكه تامین متناسب با پرتفوی م صول IK
انسجام؛ سازماندهی و بهینه سازی معماری شبكه تامین
مكانیزاسیون کامب فرایندهای کاری در درون ساپكو
توسعه زیرساخت های  EDIو کسب و کار الكترونیا ما بین ساپكو و شبكه تامین و شرکاء
مكانیزاسیون کامب فرایندهای کاری ساپكو با شبكه تامین (ت ت پروتكب ساپكو)
مكانیزاسیون کامب فرایندهای کاری ساپكو با سایر شرکاء (انطباق پروتكب ها)
برونسپاری هدفمند خدمات غیر کلیدی  ITبه پیمانكاران داخلی
استفاده از خدمات تخصصی پیمانكاران خارجی
معماری سازمان و مشاغب در راستای ت قق ساختار فرایندی
توسعه رویكرد برنامه ریزی های مالی استراتژیا در قالب بودجه ریزی بلندمدت (عملیاتی /سرمایه ای)
ایجاد مكانیزم های مناسب جهت تامین ،تجهیز و تخصیص مناب مالی (با هزینه و ریسا پایین)
مدیریت بهینه مناب مالی به منظور دستیابی به اهدا کفن شرکت
ایجاد نگرش و رویكرد استراتژیا جهت استفاده از فرصت های جدید سرمایه رذاری به منظور بهبود ،نوسازی و
توسعه در راستای چشم انداز شرکت
بستر سازی اطفعاتی به منظور ایجاد سیستم مالی یكپارچه و ارائه رزارشات جام به ذینفعان
توانمندسازی و توسعه قابلیت های حرفه ای کارکنان
ارتقاء شایستگی های سطوح رهبری
بازمهندسی ساختار نظام مشارکت کارکنان
توانمندسازی مناب انسانی زنجیره تامین
تروی الگوی سرآمدی مناب انسانی در زنجیره تامین
توسعه ارتباطات درون سازمانی
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کد
HR07
HR08
SR01
SR02
SR03
SR04
SR05
SR06
SR07
SR08

استراتژی های محور
ارتقاء کیفیت خدمات پشتیبانی (مزایای غیر نقدی ،امور رفاهی ) و بهبود رویكردهای حمایتی از خانواده کارکنان
حفط و ارتقاء سطح سفمت جسمی و روانی کارکنان
رعایت فعاتنه قوانین زیست م یطی و اجتماعی
کاهش مستمر آتینده های م یط زیست از طریق کنترل فعالیت ها و م صوتت
بهبود وضعیت م یط زیست طبیعی و انسانی شرکت
ارائه خدمات عام المنفعه به جامعه و ذینفعان در جهت بهبود جامعه
کما به توسعه علمی و فنی کشور در ارتباط با فعالیت های شرکت
برنامه ریزی برای بهبود تصویر ذهنی ذینفعان از ساپكو
رایزنی فعال با ذینفعان برای رسیدن به راه حب های برد – برد
ارتباط مستمر و دوسویه با کلیه ذینفعان

جدول  -3میانگین فازی مثلثی دیدراه های خبرران حاصب از نظر سنجی سوم (جهت بررسی میزان همسویی
استراتژی های طراحی همزمان با استراتژی های کفن ساپكو)
MC01
MC02
MC03
MC04
MC05
MC06
MC07
MC08
MC09
MC10
MC11
PR01
PR02
PR03
PR04
PR05
PR06
PR07
SU01
SU02
SU03
SU04
SU05
SU06
SU07
SU08
SU09
SU10

PD06
4.1 6.1
4.1 6.1
6.1 1.1
4.1 6.1
6.1 1.1
9.1 1.1
4.1 6.1
6.1 1.1
1.1 3.1
1.1 3.1
1.1 4.1
4.1 6.1
6.1 1.1
1.1 3.1
6.1 1.1
6.1 1.1
1.1 3.1
1.1 4.1
1.1 4.1
1 1.1
1 1.1
1 1.1
9.1 1.1
4.1 6.1
6.1 1.1
1.1 3.1
4.1 6.1
1.1 3.1

1.1
1.1
4.1
1.1
4.1
9
1.1
4.1
6.1
6.1
1
1.1
4.1
6.1
4.1
4.1
6.1
1
1
9.1
9.1
9.1
9
1.1
4.1
6.1
1.1
6.1

PD08
3.1 19
1.1 3.1
1.1 3.1
6.1 1.1
3.1 19
1.1 4.1
3.1 19
1.1 3.1
3.1 19
3.1 19
3.1 19
4.1 6.1
6.1 1.1
3.1 19
1.1 3.1
1.1 3.1
4.1 6.1
1.1 4.1
4.1 6.1
1.1 4.1
9.1 1.1
1 1.1
4.1 6.1
4.1 6.1
6.1 1.1
6.1 1.1
4.1 6.1
4.1 6.1

1.6
6.1
6.1
4.1
1.6
1
1.6
6.1
1.6
1.6
1.6
1.1
4.1
1.6
6.1
6.1
1.1
1
1.1
1
9
9.1
1.1
1.1
4.1
4.1
1.1
1.1

PD10
1.1 3.1
1.1 3.1
3.1 19
1.1 4.1
1.1 3.1
1 1.1
3.1 19
6.1 1.1
3.1 19
1.1 3.1
3.1 19
3.1 19
6.1 1.1
3.1 19
3.1 19
1.1 3.1
1.1 3.1
1.1 4.1
1 1.1
6.1 1.1
6.1 1.1
1.1 3.1
4.1 6.1
1.1 4.1
1.1 4.1
1 1.1
1 1.1
1 1.1

6.1
6.1
1.6
1
6.1
9.1
1.6
4.1
1.6
6.1
1.6
1.6
4.1
1.6
1.6
6.1
6.1
1
9.1
4.1
4.1
6.1
1.1
1
1
9.1
9.1
9.1

PD13
1.1 4.1
1.1 3.1
1.1 3.1
9.1 1.1
1.1 3.1
9.1 1.1
1.1 4.1
6.1 1.1
1.1 4.1
6.1 1.1
6.1 1.1
9.1 1.1
1.1 4.1
1.1 4.1
1.1 3.1
3.1 19
1 1.1
9.1 1.1
1.1 4.1
9.1 1.1
9.1 1.1
9.1 1.1
9.1 1.1
4.1 6.1
1.1 4.1
1 1.1
1 1.1
9.1 1.1

1
6.1
6.1
9
6.1
9
1
4.1
1
4.1
4.1
9
1
1
6.1
1.6
9.1
9
1
9
9
9
9
1.1
1
9.1
9.1
9

PD14
3.1 19
3.1 19
3.1 19
6.1 1.1
3.1 19
1.1 4.1
1.1 3.1
1.1 3.1
3.1 19
3.1 19
3.1 19
6.1 1.1
6.1 1.1
3.1 19
3.1 19
3.1 19
1.1 3.1
1.1 4.1
1.1 4.1
4.1 6.1
1.1 4.1
6.1 1.1
4.1 6.1
3.1 19
4.1 6.1
3.1 19
4.1 6.1
1.1 3.1

1.6
1.6
1.6
4.1
1.6
1
6.1
6.1
1.6
1.6
1.6
4.1
4.1
1.6
1.6
1.6
6.1
1
1
1.1
1
4.1
1.1
1.6
1.1
1.6
1.1
6.1

PD15
3.1 19
3.1 19
3.1 19
6.1 1.1
3.1 19
1.1 4.1
1.1 3.1
1.1 3.1
3.1 19
3.1 19
3.1 19
6.1 1.1
6.1 1.1
3.1 19
3.1 19
3.1 19
1.1 3.1
1.1 4.1
1.1 4.1
4.1 6.1
1.1 4.1
6.1 1.1
4.1 6.1
3.1 19
4.1 6.1
3.1 19
4.1 6.1
1.1 3.1

1.6
1.6
1.6
4.1
1.6
1
6.1
6.1
1.6
1.6
1.6
4.1
4.1
1.6
1.6
1.6
6.1
1
1
1.1
1
4.1
1.1
1.6
1.1
1.6
1.1
6.1

PD21
3.1 19
3.1 19
3.1 19
6.1 1.1
3.1 19
1.1 4.1
3.1 19
3.1 19
3.1 19
3.1 19
3.1 19
3.1 19
3.1 19
3.1 19
3.1 19
3.1 19
1.1 3.1
4.1 6.1
1 1.1
4.1 6.1
9.1 1.1
1.1 4.1
4.1 6.1
4.1 6.1
1.1 3.1
1.1 4.1
1.1 4.1
1.1 4.1

1.6
1.6
1.6
4.1
1.6
1
1.6
1.6
1.6
1.6
1.6
1.6
1.6
1.6
1.6
1.6
6.1
1.1
9.1
1.1
9
1
1.1
1.1
6.1
1
1
1
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SU11
SU12
IP01
IP02
IP03
IP04
IP05
IP06
IP07
FI01
FI02
FI03
FI04
FI05
HR01
HR02
HR03
HR04
HR05
HR06
HR07
HR08
SR01
SR02
SR03
SR04
SR05
SR06
SR07
SR08
میانگین

PD06
1 1.1 4.1
9.1 1 1.1
1 1.1 4.1
9.1 1 1.1
9.1 1 1.1
9.1 1 1.1
9 9.1 1.1
9 9.1 1.1
9.1 1 1.1
1 1.1 4.1
9.1 1 1.1
1.1 4.1 6.1
1.1 4.1 6.1
9.1 1 1.1
1.6 3.1 19
1.6 3.1 19
4.1 6.1 1.1
1.6 3.1 19
1.6 3.1 19
6.1 1.1 3.1
9 9.1 1.1
9.1 1 1.1
9.1 1 1.1
1 1.1 4.1
1 1.1 4.1
9 9.1 1.1
6.1 1.1 3.1
1.1 4.1 6.1
1 1.1 4.1
1 1.1 4.1
1.3 4.9 5.3

PD08
1.1 4.1 6.1
1 1.1 4.1
1.1 4.1 6.1
1 1.1 4.1
1.1 4.1 6.1
9.1 1 1.1
9.1 1 1.1
9.1 1 1.1
1 1.1 4.1
1.1 4.1 6.1
1.1 4.1 6.1
6.1 1.1 3.1
1.1 4.1 6.1
1 1.1 4.1
1 1.1 4.1
1.1 4.1 6.1
1.1 4.1 6.1
1.1 4.1 6.1
1 1.1 4.1
9.1 1 1.1
9 9.1 1.1
9 9.1 1.1
1 1.1 4.1
1 1.1 4.1
1 1.1 4.1
1.1 4.1 6.1
1.6 3.1 19
4.1 6.1 1.1
6.1 1.1 3.1
6.1 1.1 3.1
9.6 5.1 6.1

PD10
1.1 4.1 6.1
4.1 6.1 1.1
6.1 1.1 3.1
1.6 3.1 19
6.1 1.1 3.1
6.1 1.1 3.1
1.1 4.1 6.1
6.1 1.1 3.1
1 1.1 4.1
9.1 1 1.1
9.1 1 1.1
9.1 1 1.1
9.1 1.1 9.1
1 1.1 4.1
1.1 4.1 6.1
1 1.1 4.1
1 1.1 4.1
1.1 4.1 6.1
9.1 1 1.1
9.1 1 1.1
9 9.1 1.1
9 9.1 1.1
1 1.1 4.1
1 1.1 4.1
1 1.1 4.1
9 9.1 1.1
1.1 4.1 6.1
9.1 1 1.1
9.1 1 1.1
1 1.1 4.1
9.4 4.3 6.4

PD13
1.1 4.1 6.1
9 9.1 1.1
9 9.1 1.1
9 9.1 1.1
9 9.1 1.1
9 9.1 1.1
9 9.1 1.1
1 1.1 4.1
9 9.1 1.1
9 9.1 1.1
9 9.1 1.1
1.1 4.1 6.1
1 1.1 4.1
9.1 1 1.1
9.1 1 1.1
9 9.1 1.1
9.1 1 1.1
9.1 1 1.1
9 9.1 1.1
9 9.1 1.1
9 9.1 1.1
9 9.1 1.1
9 9.1 1.1
9 9.1 1.1
9 9.1 1.1
9 9.1 1.1
9 9.1 1.1
1 1.1 4.1
9.1 1 1.1
9.1 1 1.1
1.1 1.1 9.5

PD14
1.1 4.1 6.1
4.1 6.1 1.1
9.1 1 1.1
1 1.1 4.1
1.1 4.1 6.1
9.1 1 1.1
9.1 1 1.1
9.1 1 1.1
9.1 1 1.1
9.1 1 1.1
9.1 1 1.1
1 1.1 4.1
1 1.1 4.1
9.1 1 1.1
9 9.1 1.1
9 9.1 1.1
9.1 1 1.1
1.6 3.1 19
6.1 1.1 3.1
9 9.1 1.1
9 9.1 1.1
9 9.1 1.1
9.1 1 1.1
9.1 1 1.1
9.1 1 1.1
1 1.1 4.1
1.6 3.1 19
1.1 4.1 6.1
1.1 4.1 6.1
1.1 4.1 6.1
9.1 5 6.4

PD15
1.1 4.1 6.1
4.1 6.1 1.1
1 1.1 4.1
1 1.1 4.1
1.1 4.1 6.1
1 1.1 4.1
1 1.1 4.1
9.1 1 1.1
1 1.1 4.1
9.1 1 1.1
9.1 1 1.1
1 1.1 4.1
1 1.1 4.1
9.1 1 1.1
4.1 6.1 1.1
1.1 4.1 6.1
1.1 4.1 6.1
1.6 3.1 19
6.1 1.1 3.1
1.1 4.1 6.1
9 9.1 1.1
9 9.1 1.1
9.1 1 1.1
9.1 1 1.1
9.1 1 1.1
1 1.1 4.1
1.6 3.1 19
1.1 4.1 6.1
1.1 4.1 6.1
1.1 4.1 6.1
4 5.5 6.3

PD21
1 1.1 4.1
4.1 6.1 1.1
1.1 4.1 6.1
4.1 6.1 1.1
1.1 4.1 6.1
1.1 4.1 6.1
9.1 1 1.1
1.1 4.1 6.1
1.1 4.1 6.1
1 1.1 4.1
1 1.1 4.1
1 1.1 4.1
6.1 1.1 3.1
1 1.1 4.1
6.1 1.1 3.1
6.1 1.1 3.1
4.1 6.1 1.1
1.1 4.1 6.1
1.1 4.1 6.1
1.1 4.1 6.1
9 9.1 1.1
9 9.1 1.1
1 1.1 4.1
1 1.1 4.1
9.1 1 1.1
1.1 4.1 6.1
1.6 3.1 19
6.1 1.1 3.1
1.1 4.1 6.1
1.1 4.1 6.1
4.1 5.1 1.1

جدول  )10رتبه بندی استراتژی های طراحی همزمان بر مبنای سطح محصور
PD21
PD15
PD14
P13
PD10
PD08
PD06
استراتژی طراحی
میانگین فازی ()4.1، 5.1، 1.1( )4، 5.5، 6.3( )9.1، 5، 6.4( )1.1، 1.1، 9.5( )9.4، 4.3، 6.4( )9.6، 5.1، 6.1( )1.3، 4.9، 5.3

)S(M,0
MODE
RANGE
رتبه (سطح م صور)

4.914
4.941
9.916
6

5.134
5.116
9.131
9

4.136
4.131
1.311
5

1.199
1.955
1.139
1

5.944
5.941
1.149
4

5.411
5.516
1.311
1

5.113
5.111
1.364
1

111/... بررسی میزان همسویی استراتژیهای طراحی کیفیت جام

:پینوشت
. Distinctive competency
. Quality by design
3
. Concurrent design
4
. Simultaneous engineering
5
. Parallel engineering
6
. Naidu
7
. Rational models
8
. Natural models
9
. Strategic Reference Points Models (SRP's)
10
Sheaf
11
Ordinary representation
12
Chen-Tung Chen
13
. Average linkage (between groups)
14
. Single linkage
15
. Complete linkage
16
. Gap
17
. Saaty and Ozdemir
1
2

 نويسندگان به دلیل تمرکز، با توجه به هدف پژوهش که بررسی همسويی استراتژي هاي وظیفه اي طراحی همزمان با استراتژي هاي کالن ساپكومی باشد.
 بديهی است فرايند بكارگیري تحلیل شبكه اي فازي جهت رتبه بندي استراتژي.بر هدف پژوهش به ارائه نتايج فرايند تحلیل شبكه اي فازي اکتفا نموده اند
:هاي طراحی همزمان و نتايج آن در نشربه بین المللی علم مديريت کاربردي تحت عنوان ذيل منتشر خواهد گرديد
Pourhamidi, M. (in press). Prioritisation of concurrent design strategies using the fuzzy analytic network
process: a strategic approach to planning and implementation. International Journal of Applied Management
Science.
19

Functional analysis

20

Grounded theory
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