بهکارگیریرویکردینوینبرایتدویناستراتژیدرصنعتمصنوعات

طال(مطالعهموردی:شهراصفهان) 

مجید ابراهیمی
*

محمدعلی فتاحزاده
جواد مالی

دريافت40/40/13 :

مربی گروه آمار ،دانشکده علوم ،مؤسسه آموزش عالی صدرالمتألهین (صدرا)،
تهران ،ایران
دانشجوی دکتری مهندسی صنایع -برنامهریزی و مدیریت تولید ،دانشکده فنی و
مهندسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات ،تهران ،ایران
کارشناسیارشد مدیریت صنعتی -تولید ،دانشکده مدیریت ،دانشگاه آزاد اسالمی
واحد تهران مرکزی ،تهران ،ایران

پذيرش40/40/41 :

چکیده :تولید زیوورآتت و منونوعات طوال ،صونعتی بوومی و ملوی اسوت اصوههان یکوی از
کالنشهرهای بزرگ کشور است که در صنعت طال ،جواهر و نقرهسازی ،مقام اول را در کشوور
دارد با این وجود ارزش افزوده کسب شده در این صونعت ،جایگواه مناسونی نسونت بوه سوایر
صنایع موجود در شهر اصههان ندارد؛ لذا توجه هر چه بیشتر به این صنعت ارزشآفرین باعو
چشم گیری را در پی خواهد داشت پژوهش حاضر ،مطالعوهای تحلیلوی -توصویهی اسوت کوه
به کارگیری یک رویکرد جدید برای تدوین استراتژی در صنعت مننوعات طال را مدنظر دارد و
هدف آن ،شناسایی تأثیرگذارترین عوامل برای تدوین این استراتژی است در ایون رویکورد ،از
تحلیل نقاط توت ،ضعف ،فرصت و تهدید ( )SWOTبرای تعیین فاکتورها ،استهاده شده و بوه
این منظور ،روشهای فازی زبانی و تنمیمگیری چندمعیاره فاکتورهوای ارزشومند ،شناسوایی
شدهاند با بهکارگیری این فاکتورها میتوان شرایط تزم برای رشد ارزشافزوده حاصول از ایون
صنعت را در کالنشهر اصههان بات برد و سهم بیشتری از بازارهای جهانی را بهدست آورد
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رشد و شکوفایی هرچه بیشتر این صنعت در شهر اصههان میشود و پیشورفتهوای اتتنوادی

فنلنامه علمی -پژوهشی
اتتناد و مدیریت شهری
شاپا0432-0782 :
نمایه در ،Noormags ،SID ،ISC

سال سوم ،شماره دوازدهم ،صهحات 34-28
پاییز 4433

واژگان کلیدی :صنعت مننوعات طال ،SWOT ،اتتناد شهر اصههان ،تنمیمگیری چندمعیاره
طبقهبندی R11،O21 ،O25 ،O14،F14 ،L25 :JEL
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 -3مقدمه

بود کوه ایون رتنوه ،نشوان از اهمیوت بوازار داخلوی ایون

طال ،یکی از گرانتیمتترین فلزات در طول تواری

محنووول دارد و از آنجووایی کووه طووال ،یکووی از کاتهووای

به شمار میآید و همواره از طال برای پشتینانی پول و در

استراتژیک در هر کشوری تلمداد میشود ،سرمایهگذاری

سیستمی تحت عنوان پایه طال اسوتهاده مویشود کوه در

در آن می تواند باع

تعیین موتعیت استراتژیک مناسوب

این سیستم ،یک واحد از پول رایج ،معادل مقدار معینوی

در میان سایر کشورهای منطقه و جهوان شوود ایوران بوا

طال بود

توجه به دارا بودن منابع غنی طال ،تنهوا  3درصود سوهم

بسیارى از دولتهای دنیا توانستهاند با بهورهگیورى

بووازار جهووانی ایوون صوونعت ارزشوومند را در اختیووار دارد

از صنعت طالسازی ،درآمدهاى هنگهتى را به کشور خود

جوودول  4کووه برگرفتووه از و سووایت گمووره جمهوووری

سرازیر کنند و عالوهبر درآمودزایى ،سوطا اشوت ال را در

اسووالمی ایووران اسووت ،حجووم دتری واردات و صووادرات

این صنعت و در کشور خود افوزایش دهنود لوذا سواخت

مننوعات طال را برای کل کشوور و کوالنشوهر اصوههان

مننوعات طال ،نیازمند برنامهریزی استراتژیک است تا بوا

نشان می دهد همان گونه که در ایون جودول نشوان داده

بهرهگیری از امکانات موجود ،حضوور پررنگوی در اتتنواد

شووده اسووت در ایووران ،گمووره اصووههان ،عموودهتوورین

شهرها و کشورمان داشته باشد

صادرکننده این محنول است نکته حوازز اهمیوت دیگور
اینکه حجم واردات نشان داده شده ،بسیار انده است یوا

طنق آمار سازمان بینالمللی طال و جواهر در سوال

حتی در اکثر سالها ،مقداری برای آن گزارش نشده است

 ،0223ایران ،ششمین کشور منرف کننده طال در جهان

جدول  -3حجم دالری صادرات و واردات مصنوعات طال
سال

ايران

اصفهان

4477

 443874939دتر

 334103101دالر

 3933دتر

4473

 487929347دتر

 310714170دالر

-

4432

 998422280دتر

 110104711دالر

 724384دتر

4434

-

-

-

4430

-

-

-

4434

 04388333دتر

 41411474دالر

-
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صادرات
واردات

منبع( :وبسايت گمرگ جمهوری اسالمی ايران)

طول شش سال اخیر ،صادرات مننوعات طالی ایوران ،از

توسط گمرههوای واتوع در شوهر اصوههان و بوه مقنود

طریق گمره های تهران ،اصههان و مشهد مقدس صورت

امارات متحده عربی بوده است

] [ DOR: 20.1001.1.23452870.1394.3.12.3.5

همانگونه که در جدول  0نشان داده شده است در

گرفته است بخش عمده صادرات مننوعات طالی ایوران

بهکارگیری رویکردی نوین برای تدوین استراتژی  /مجید ابراهیمی ،محمدعلی فتاحزاده ،جواد مالی ووووووووووووووووووووووووووووو 01
جدول  -4صادرات مصنوعات طال از سال  3100تا 3141
کشور مقصد

گمرک مبدأ

ارزش دالری

اصفهان

47407

حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی

0222482

فرودگاه اصفهان

411441

فرودگاه اصفهان

031044

فرودگاه اصفهان

41411474

فرودگاه اصفهان

334101113

فرودگاه اصفهان

311007717

فرودگاه اصفهان

110104711

مشهد

449224

حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی

40840

حوزه 0تجاری فرودگاه امام خمینی

02099

حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی

04303

حوزه 0تجاری فرودگاه امام خمینی

42222

مشهد

42222

آلمان

مشهد

3443

3443

عربستان سعودی

مشهد

493

493

تطر

امور نمایشگاهی تهران

482

482

امارات متحده عربی

کانادا
عراق
لننان

جمع کل دالر

373499798

20337
04303
02222

جدول  4نشوان مویدهود کوه واردات ،عمودتاز از
ترکیه و چین بوده است این میزان از واردات ،با مقودار

توجه را بوه سومتوسووی حجوم اننووه کواتی تاچواق
میبرد

مننوعات خارجی موجود در بازار ،دور از انتظار است و
جدول  -1واردات مصنوعات طال از سال  3100تا 3141
ترکیه

حوزه 0تجاری فرودگاه امام خمینی

3933

3933

خرمشهر

433/28

منطقه ویژه بوشهر4

724709/34

چین

724384

منبع( :وبسايت گمرگ جمهوری اسالمی ايران)

اصههان ،یکی از کالنشهرهای بزرگ کشور است که

این صنعت ،در استان اصههان مش ول به کار هستند کوه

در صنعت طال ،جوواهر و نقورهسوازی ،مقوام اول را دارد

حدود  32درصد از تولیدکنندگان این صنعت در این استان،

تریب به  32درصد از ماشین آتت به کار گرفتوه شوده در

به صورت صنعتی ،حدود  32درصد مکانیزه و  02درصود

] [ DOR: 20.1001.1.23452870.1394.3.12.3.5

کشور مبدأ

گمرک مقصد

ارزش دالری

جمع کل دالر
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منبع( :وبسايت گمرگ جمهوری اسالمی ايران)
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نیمهمکانیزه عمل میکننود لوذا ایون کوالنشوهر ،سوهم

بیکاری در این کالن شوهر کشوور کوه مویتوانود یکوی از

بسزایی در تولید مننوعات طال دارد و بوا توجوه بوه ایون

تطبهای صادر کننده مننوعات طال در بازارهای جهوانی

صنعت و تدوین استراتژییهای مناسب میتوان بوه بقوا و

باشد ،از نر بیکاری در کشور باتتر است و ایون موضوو

رشد هر چه بیشتر این صونعت در ایون کالنشوهر بوزرگ

نشان دهنده ضرورت و اهمیت توجه هر چه بیشتر به این

کشور ،امید داشت

صنعت برای کسب بازارهای جهانی و کاهش نر بیکاری
در شهر اصههان میباشد

بنا به گزارش ارازه شده در سال  4430کوه توسوط
آمارنامه شهرداری اصههان منتشر شود (جودول  ،)3نور

جدول  -0نرخ بیکاری در کشور و شهر اصفهان
سال

کشور

اصفهان

4477

44/3

40

4473

44/22

42/42

4432

44/82

44/42

4434

40/4

44/8

4430

42/3

42/3

منبع( :آمارنامه شهرداری اصفهان)3144 ،

ایووران از سووال  4474تووا  ،4430ارزشافووزوده حاصوول از

است و این خود نشان از کمتووجهی بوه ایون صونعت در

صنعت مننوعات طال در شهر اصوههان نسونت بوه سوایر

طول زمان دارد (جدول )2

جدول  -7ارزشافزوده حاصل از مصنوعات طال در اقتصاد اصفهان
سال
صنعت
(میلیون ريال)
مصنوعات طال
(میلیون ريال)
درصد

3101

3100

3107

3101

3101

3100

42432828

43733430

34977929

99220949

87234309

92099204

3104

3144

3144

3143

008343423 420303872 432223724 79747227

392424

237387

844280

904432

4209479

4202443

4403444

4703972

4232827

4827937

4/40

4/22

4/94

4/03

4/44

4/82

4/24

4/4

4/24

2/82

مدیریت استراتژیک عنارت است از :فرایند تضمین

تولید ،خدمات و غیره (پهلوانیان )4472 ،استراتژی ،یک

دسوتیوابی سوازمان بوه فوایود ناشوی از بوهکوارگیری

برنامه نیست بلکه طرز نگرشی است کوه اسواس آن بور

استراتژیهای سازمانی مناسوب ،همچنوین هنور و علوم

تشخیص فرصتهای اصلی و محقق ساختن منافع نههته

فرمولبندی ،اجرا و ارزیابی تنمیمات چندبعدی با تأکید

در آن ،ترار دارد (غهاریان و کیانی)4472 ،

بر یکپارچهسازی عوامل مدیریت ،بازاریابی ،اموور موالی،

] [ DOR: 20.1001.1.23452870.1394.3.12.3.5

منبع( :وبسايت مرکز آمار ايران)3144 ،
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طنق آخرین آمار منتشورشوده توسوط مرکوز آموار

صنایع موجود در این کالن شهر ،کمتر از  0درصود بووده

بهکارگیری رویکردی نوین برای تدوین استراتژی  /مجید ابراهیمی ،محمدعلی فتاحزاده ،جواد مالی ووووووووووووووووووووووووووووو 07

در صورتی که به استراتژی به عنووان یوک مههووم

تکنیک تحلیل فرایند سلسهمراتنوی ) 3(AHPدر تحلیول

توجه شود ،برآورنوده همواهنگی بوین سوازمان و محویط

 SWOTبوود ،در مطالعوات بعودی بوا عنووان A’WOT

بیرونی آن است (بامنرگر و مشولم)4474 ،4

معروف شد در ادامه این مطالعه ،محققان بسیاری از این

در فرایند مدیریت اسوتراتژیک ،رویکردهوا و فنوون

رویکوورد اسووتهاده کردنوود کووه مهوومتوورین آنهووا مطالعووه

بسیاری ،مورد استهاده ترار میگیرند که تجزیهوتحلیول

اسوووتیوارد 2و همکوووارانش در سوووال  ،0220تحقیوووق

نقاط تووت ،ضوعف ،فرصوتهوا و تهدیودها (،2)SWOT

کاجوووانوس 9و همکوووارانش در سوووال  0223و تحقیوووق

متداولترین آنهاست ()Dincer, 2004

ماسوزرا 8و همکوارانش در سوال  0229بوود نکتوه حوازز

تجزیهوتحلیل  ،SWOTمهمترین عوامل درونوی و

اهمیت این است که در تمام مطالعات ذکر شده ،صورفاز از

بیرونی سازمان را خالصه میکند این عوامل تحت عنوان

این رویکرد به منظور اولویت بندی و رتنوه بنودی فواکتور

عوامل استراتژیک تأثیرگذار بر آینوده سوازمان ،شوناخته

 ،SWOTاسووتهاده شووده اسووت و بووه مرحلووه انتخووا

میشووند ( )Kangas et al., 2003در ایون مطالعوه بوا

استراتژی ،گسترش داده نشده است

اسووتراتژیهووای مناسووب بوورای رشوود و ارتقووای صوونعت

ضوومن بووهکووارگیری تکنیووک فراینوود تحلیوول شوونکهای

مننوعات طال در شهر اصههان ،تدوین و ارزیابی شوند

) 3(ANPبه جای فرایند تحلیل سلسلهمراتنی ،یوک گوام
به جلو برداشتند و اسوتهاده از ایون رویکورد را عوالوهبور

 -4پیشینه تحقیق

اولویت بندی فاکتورها و زیرفاکتورها  ،SWOTبه مرحلوه

الف) پژوهشهای خارجی

انتخا استراتژی نیز گسترش دادند

در مطالعات موجود ،هیچ روش سیستماتیک تابول

در سووال  0244در ایالووت کنتوواکی ،ب ورای توسووعه

تنولی برای تعیین اهمیت عوامل ،ارازوه نشوده اسوت در

انوور ی تووودههووای زیسووتی ،از رویکوورد SWOT-ANP

جستجوی بهنود  SWOTبا توجه به ماهیت کار ،بهترین

استهاده شد ()Catron et al., 2013

تکنیووکهووایی کووه موویتواننوود بووه کووار گرفتووه شوووند،

ب) پژوهشهای داخلی

تکنیکهای تنمیمگیری چندمعیاره هستند

تکنیکهای تنمیمگیری با معیارهای چندگانوه در

در سال  0222کوورتیال 4و همکوارانش ،یوک روش

مطالعات استراتژیک متعددی ،به کار گرفته شدهاند
در سال  4477مطالعه مووردی در شورکت سوهند

چندمعیاره به منظور برطرف کردن نقواط ضوعف موجوود

خودرو تنریز با هدف تدوین استراتژی به روش چوارچو

در گامهای اندازهگیری و ارزیابی تحلیل  ،SWOTتوسعه

جامع تودوین اسوتراتژی انجوام شود در ایون مطالعوه ،از

دادند رویکرد این محققان کوه منتنوی بور بوهکوارگیری
1- Bamberger and Meshoulam
2- Strength, Weakness, Opportunity, Threat
3- Kurtila

4- Analytical Hierarchy Process
5- Stewart
6- Kajanus
7- Masozera
8-Yüksel & Dagdeviren
9- Analytical Network Process
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ترکینووی از ایوون تحلیوول و تکنیووکهووای تنوومیمگیووری
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بووهکووارگیری ایوون تکنیووک ،سووعی شووده اسووت کووه

در سال  0228یوکزل و داگدویرن 7در مطالعوهای،
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ماتریس  SWOTو ماتریس داخلی و خوارجی ،اسوتهاده
شد و برای تنمیمگیری ،ماتریس برنامهریزی استراتژیک
کمّی به کار رفت (امینی و خناز باویل)4477 ،
در سووال  4434نیووز مطالعووه موووردی در شوورکت

 شکستن مسازل پیچیده و بدون ساختار به اجزا وعناصر سازنده (معیارها و گزینهها)
 مرتبسوازی ایون معیارهوا و گزینوههوا در تالوبسلسلهمراتنی

فراپیوند بورای تودوین اسوتراتژی انجوام گرفوت در ایون

 -انتسوووا مقوووادیر عوووددی بوووه تضووواوتهوووای

مطالعه نیز ماتریس  SWOTو ماتریس داخلی و خارجی

تنمیمگیرندگان در رابطه با اهمیت معیارها در هر سطا

بهکار رفت و برای تنمیمگیری ،از ماتریس برناموهریوزی

از سلسلهمراتب

استراتژیک کمّی استهاده شد (امینی و سماواتیان)4473 ،

 -برای تعیین اینکه کدام گزینه ،بیشترین اولویوت

در مطالعه دیگری در همان سال ،از تکنیک تحلیل

را دارد و باید بوه عنووان هودف در نظور گرفتوه شوود توا

شنکه ای در تحلیل نقاط توت ،ضوعف ،فرصوت و تهدیود

خروجی مناسنی از مسوئله موورد بحو بوه دسوت آیود،

برای شرکت سهامی بیمه ایران استهاده شد در این مطالعوه،

تجمیع تضاوتها ضروری است

فاکتورهای  SWOTو عدمتوانایی تحلیل سلسولهمراتنوی

فرایند تحلیل سلسلهمراتنوی ) (AHPبورای بهینوه

در رفع مشکالت موجود ،از تحلیل شنکهای استهاده شود

کردن  ،SWOTیک محدودیت اساسی دارد و آن این اسوت

(صحت و پریزادی )4477 ،همچنین در سوال  0243در

که  AHPوابستگیهای احتمالی میان فاکتورها را در نظر

صنعت آهن ایران از رویکرد  SWOT-ANPاستهاده شد

نمیگیرد و این فرض زیربنایی  AHPمیباشد این فورض،

) (Shakoor Shahabi et al., 2014سوال  0242از

در دنیای برنامهریزی استراتژیک ،یک فرض منطقی نیست؛

رویکرد  TOPSISدر  SWOTبرای انتخا تأمینکننده

زیرا فاکتورهای  ،SWOTمستقل از یکودیگر نیسوتند از

بهکار رفت ()Arabzad, 2015

آنجایی که اوزانی که  AHPبه فاکتورها اختناص میدهود،
با فرض عدموابستگی میباشد ،ممکن است با اوزانوی کوه

 -1مبانی نظری

با تنول فرض وابستگی محاسنه میشوند ،متهاوت باشود؛

فرايند تحلیل سلسلهمراتبی()AHP

بنابراین بهکارگیری رویکردی که وابستگیهای احتموالی

این فرایند ،سازگاری زیادی با نحوه تهکور و فراینودهای

میان عوامول را در نظور گیورد و آنهوا را در انودازهگیوری

ریاضی استوار شده که از کارایی فوق العواده بواتیی برخووردار

با توجه بوه محودودیت ذکور شوده بورای  AHPو

است و استهاده از آن ،بسیاری از مشکالت تنمیمگیری را

عدمتوانایی این رویکرد در لحاظ کردن وابستگیهای بین

حل کرده است ) (Saaty & Takizawa, 1986تنمیمگیری

معیارها و عوامل ،پروفسور ساعتی در سال  0223رویکرد

در فرایند تحلیل سلسله مراتنی ،طی چند مرحلوه سواده،

دیگری را توسعه داد که به رویکرد فرایند تحلیل شنکهای

به انجام میرسد که در ادامه به اختنار آمده است:

یا  ANPمعروف شد و مزیوت آن نسونت بوه  AHPایون
است که وابستگیهای بین معیارهارا در نظر میگیرد.

] [ DOR: 20.1001.1.23452870.1394.3.12.3.5

ذهنی انسان دارد و الگوریتم آن نیز براساس یوک منطوق

دخالت دهد؛ ضرورت مییابد ()Shrestha, 2004
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به دلیل کمنودهای موجود در زمینه ارزیابی و انودازهگیوری

فرايند تحلیل شبکهای )(ANP

بهکارگیری رویکردی نوین برای تدوین استراتژی  /مجید ابراهیمی ،محمدعلی فتاحزاده ،جواد مالی ووووووووووووووووووووووووووووو 01
ترجیح بر مبنای شباهت به ايدهآل TOPSIS

مجموعههای فازی و اعداد فازی

موودل  TOPSISتوسووط هوانووی و یووون 4در سووال

تئوری مجموعههای فازی ،اولینبار توسط پروفسور

 4374پیشنهاد شد در این روش m ،گزینه به وسیله

لطهیزاده در سال  4392مطرح شود لطهویزاده بوا ایون

 nشاخص ،ارزیابی مویشوود منطوق اصوولی ایون مودل،

تئوری ،عدمتطعیت ناشوی از ابهاموات تهکورات انسوان را

راهحل ایده آل مثنت و راهحول ایودهآل منهوی را تعریوف

بیان کرد اصلیترین حسون ایون تئووری ،توانوایی ارازوه

میکند راهحل ایدهآل مثنت ،راهحلوی اسوت کوه معیوار

دادههایی است که غیرتطعی هستند همچنین این روش،

سود را افزایش و معیار هزینه را کاهش مویدهود گزینوه

تادر به استهاده از عملگرهای ریاضی در حووزه دادههوای

بهینه ،گزینهای است کوه کمتورین فاصوله را از راهحول

فازی نیز هست کاربرد مجموعوههوای فوازی در مسوازل

ایوودهآل و در عووین حووال ،دورتوورین فاصووله را از راهحوول

تنمیمگیری ،یکی از مهمترین و کارآمدترین کاربردهوای

ایدهآل منهی دارد؛ به عنارتی در رتنهبندی گزینوههوا بوه

این تئوری در مقایسه با تئوری مجموعوههوای کالسویک

روش ،TOPSISگزینه هوایی کوه بیشوترین تشوابه را بوا

میباشد

راهحل ایدهآل داشته باشند ،رتنه باتتری کسب میکننود

عضو به یک مجموعه ،کامالز تطعی و دتیق است بنابراین

متغیرهای زبانی

یک شی ،یا عضو یک مجموعه هست یا نیست؛ پس توابع

مت یرهای زبانی ،مت یرهایی هستند که مقادیرشان

عضویت فقط میتوانود دو مقودار صوهر و یوک را داشوته

اعداد نیستند ،بلکه ل ات یا جمالت یک زبان طنیعوی یوا

باشوود بووه منظووور توصوویف ت ییوورات توودریجی و انووده،

ساختگی هستند اگرچه تئوری مجموعههای فازی ،فقوط

لطهیزاده ،درجات بوین صوهر و یوک و مههووم عضوویت

با مدل های ریاضی سر و کار دارد ،ولی امکان مدل سوازی

درجهبندی شده را معرفی کرد بورای ایون منظوور ،توابع

ل ات و عنارات یک زبان طنیعی را بوه کموک مت یرهوای

عضویت  ،μتعریف شد که همواره مقادیری از بوازه []2,4

زبانی میدهد ()Lee, 2005

را شامل شده است ( )Zadeh, 1965یک عدد فازی بوه

اگر )

) (

( یک مت یر زبوانی باشود

( ،)Zadeh, 1975در این مت یر ، ،نوام مت یور زبوانی و

وسیله یک بازه از اعداد حقیقی که هر کدام ،یوک درجوه
عضویت بین  2و  4را دارند ،مشخص شده است

) (  ،مجموعه ای از مت یرهای زبانی است که بورای

مجموعه فازی )

 ،مجموعه مرجعوی اسوت کوه مقوادیر

زبانی روی آن تعریف مویشووند

 ،یوک توابع عضوویت

تعریف شده روی مجموعه مرجع است که مههوم مقوادیر
زبانی در عنارت را مشخص میکند و
از

عدد فازی ذوزنقهای
(

̅ یوک عودد

فازی ذوزنقه ای است در صورتی که بتوان توابع عضوویت
آن را به صورت رابطه ( )4نشان داد

 ،زیرمجموعوه ای
(

است
)3

{
1- Hwang & Yoon
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تعریف می شود
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(اص رپور.)4473 ،

در یک مجموعه کالسیک ،تعلوق یوا عضوویت یوک
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اعداد حقیقی هستند

در این رابطه

 -0روش تحقیق

(.)Chou et al., 2008
ضرب عدد فازی و اسکالر

رويکرد  SWOT- Fuzzy TOPSISترکیب شده با ANP

یک عدد فازی)

برای ضر

بووا یووک عوودد اسووکالر

(

در این مطالعوه ،رویکورد SWOT-Fuzzy TOPSIS
̅

طنووق رابطووه ( )0عموول

میکنیم
)

()4

در این رویکرد ،وابستگی بوین عوامول  SWOTدر

نرمالسازی عدد فازی
اگر )

ذوزنقهای برای
عدد فازی ̅
()0

)

}

̅ یوک عودد فوازی

باشد ،آنگاه برای نرمالسوازی هور

در صورتی که معیار ما سود باشد ،داریم:
}

{

{

}

{

}

{

(

̅

() )0

}

}

{

{

}

{

{

از روش  ANPاستهاده شده است گامهای الگووریتم بوه
صورت زیر است:
 گام اول ،تعیین فاکتورهای  :SWOTبورای هور

̅

فاکتورهای تزم ،مشخص میشود
 گام دوم ،بهکارگیری  AHPهر گوروه :SWOT
ماتریس مقایسات زوجی برای مقایسه عوامل هور یوک از
گروههای  SWOTبا در نظر گورفتن صونعت منونوعات
طال در شهر اصههان بهکار بورده شوود مواتریس اوزان را

فاصله بین دو عدد فازی ذوزنقهای
دو عدد فازی ذوزنقه ای )
(

)

(

̅ و

̅ داریم ،برای محاسنه فاصله بوین

دو عدد فازی از رابطه ( )4استهاده میکنیم:
()4

0.5

برای هر یک از گروههای  ،SWOTبوهدسوت آورده و بوه
صورت

نمایش داده میشود

 گام سوم ،بوه کوارگیری  ANPبوین گوروههوای

(A, B)  (a 1  b1 ) 2  ... (a 4  b 4 ) 2 

 :SWOTبا توجوه بوه وجوود وابسوتگی بوینگوروههوای

1

 6 (a 1  b1 )( a 2  b 2 )  ... (a 3  b 3 )(a 4  b 4 ) 



 SWOTبوورای محاسوونه اوزان ،روش  ANPبووا در نظوور

صنعت مننوعات طال است کوه بوه بررسوی فاکتورهوای
تأثیرگذار در صنعت مننوعات طال در شوهر اصوههان بوا
اسووتهاده از یووک رویکوورد جدیوود معرفووی شووده توسووط
تنوومیمگیووری چنوودمعیاره موویپووردازد تلموورو مکووانی
پژوهش ،صنعت مننوعات طالی شوهر اصوههان اسوت و
تلمرو زمانی آن ،دوره زمانی  4477 -34میباشد

گرفتن «صنعت مننوعات طال در شهر اصههان» بوه کوار
موووووویرود بووووووردار اوزان

متشووووووکل از اوزان

تهیه شود
 گووام چهووارم ،محاسوونه اوزان نهووایی فاکتورهووای
 :SWOTبوووردار اوزان نهوووایی

متشوووکل از اوزان

تهیه میشود بورای محاسونه
ایوووون اوزان داریوووومWSF=WSwS; WWF=WWwW; :
WOF=WOwO; WTF=WTwT
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تلمروی موضووعی ایون پوژوهش ،محودوده بوازار و
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(:)Chen, 2000
(

نظر گرفته شده است در این مطالعه برای محاسنه اوزان،

کودام از گوروههوا نقواط تووت ،ضوعف ،تهدیود و فرصووت

در صورتی کوه معیوار موا هزینوه باشود ،داریوم
}

مطالعات ( )Bas, 2013و ( )Chen, 2000اتتناس شوده
است

(

(

ترکیب شده با  ANPبه کار رفته اسوت ایون رویکورد از
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 گام پنجم ،محاسنه بردار ارزیابی :بوردار ارزیوابی
̅ با استهاده از ارزیابی فاکتورهای  SWOTبرای صنعت
مننوعات طال توسط مت یرهای زبوان )ē=(ei1, ei2, ei3, ei4

محاسنه شود
مت یرهای زبانی نرمال شده ،بهدست میآیود اگور معیوار
سود باشد داریم:
)

{

)

}
{

{

}

}

{

(

{

}

{

}

{

{

}

(

̃

̃

̃ عموول

میشود
 گام هشتم ،فاصله تا ایدهآل مثنت مت یور زبوانی
نرمووال وزیوون شووده :فاصووله ̃ تووا ایوودهآل مثنووت
)

̃ را با استهاده از رابطوه ( )4بورای هور

چهار گروه  SWOTبه دست آورده و با

نشان دهید

 گام نهم ،فاصله تا ایوده آل منهوی مت یور زبوانی
نرمال وزین شده :فاصله

̃ تا ایده آل منهی )

(

شود که در تدوین استراتژی نقواط تووت افوزایش ،نقواط
ضعف حداتل یوا حوذف شووند و حوداکثر اسوتهاده را از
فرصتها ،برد و در برابر تهدیدها ،آماده شد
اجرای الگوريتم

 گام اول :فاکتورهای  SWOTدر جوداول  9و 8
برای صنعت مننوعات طال در شهر اصوههان نشوان داده
شده است (با همکاری علمی کارشناسارشد صنایع فلزی
وزارت صنعت ،معدن و تجارت جمهوری اسالمی ایران)
 گووام دوم ،رویکوورد  AHPبوورای محاسوونه اوزان
فاکتورهووای داخلووی :هوور کوودام از عناصوور  SWOTدر
جداول  7تا  44نشان داده شدهاند
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موواتریس  SWOTبووه صووورت

 گوام یوازدهم ،توودوین اسوتراتژی :بورای توودوین

مهم ،استهاده می کنیم با انتخا این فاکتورها باید سعی

برای وزینسازی مت یر زبانی نرموال شوده بورای فاکتورهوای
̃

()3

برای این منظور از تانون پارتو 4برای انتخا فاکتورهوای

 گام ههتم ،مت یر زبوانی نرموال و وزیون شوده:

(

 گام دهم ،ضریب نزدیک :شاخص ضریب نزدیکی

استراتژی باید فاکتورهای با اولویت بوات ،انتخوا شووند

اگر معیار هزینه باشد داریم:
}

بهدست آورده و با

نشان دهید

را برای کلیه فاکتورها طنق رابطه ( )3محاسنه نمایید

 گووام ششووم ،نرمووالسووازی مت یرهووای زبووانی:

}

را با استهاده از رابطه ( )4برای هر چهوار گوروه SWOT

جدول  -1عوامل داخلی مؤثر بر تولید مصنوعات طال در اقتصاد شهر اصفهان
رديف

W1
W2
W3
W4

منبع( :يافتههای نگارندگان)
1- Pareto
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S1
S2
S3
S4

قوتها
وجود بازار منرف خو در شهر اصههان به دلیل توریستی بودن شهر اصههان
هنرمند و خوش ذوق بودن مردم شهر اصههان
وجود نیروی کار ارزان در شهر اصههان
ایجاد ارزشافزوده بات در این صنعت
ضعفها
عدمحمایت دولت و مسئولین شهر اصههان
تولید سنتی
عدمتوجه به سلیقه مشتری ،طراحی و مد در این صنعت
ضعف در صادرات این محنول به شهرها یا حتی کشورهای دیگر
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جدول  -1عوامل خارجی مؤثر بر تولید مصنوعات طال در اقتصاد شهر اصفهان
فرصتها

رديف
O1

افزایش تقاضای مننوعات طال در کالن شهرهایی مثل تهران ،اصههان ،تنریز و مشهد به دتیل فرهنگی و اتتنادی و اجتماعی

O2

تقاضای زیاد کشورهای عربی همسایه به دتیل فرهنگی

O3

جذابیت برای سرمایهگذاران خارجی در این صنعت و بهخنوص شهر شناختهشدهای مثل اصههان

O4

امکان انتقال سریع فناوری در این صنعت

T1

گرایش عمومی مردم به مننوعات متنو طالی خارجی

T2

وجود شهرهایی با پتانسیل رشد بات مانند تهران

T3

ت ییرات سریع فناوری در این صنعت

تهديدها

منبع( :يافتههای نگارندگان)

دارد ،لذا باید از رویکرد  ANPبورای محاسونه وابسوتگی

 TOPSISمیپردازد بردار مجواورت بوهدسوت آموده ،در

بین گروههای  SWOTاسوتهاده کورد توا وابسوتگیهوای

جدول  44ستون چهارم ،نشان داده شده است همچنین

موجود را نیز در روابط نشان داد نتایج بهدست آموده ،در

رتنه بندی مقادیر به دست آموده در سوتون پونجم ،آورده

جدول  40نشان داده شدهاند

شده است

 گووام چهووارم :اوزان نهووایی فاکتورهووای موواتریس SWOTدر ستون دوم جدول  44نشان داده شده است

 گام یازدهم :در این گام باید فاکتورهای با درجوهاهمیت باتتر را براسواس اصول پوارتو انتخوا کنویم در

 -گام پنجم :بردار ارزیابی در جدول  42نشان داده

تدوین استراتژی باید بیشوتر توجهوات معطووف بوه ایون

شووده اسووت (مقووادیر از جوودول  43پیشوونهادی بوورای

فاکتورها باشود (نموودار  )4و معیوار ایون تشوخیص نیوز

مت یرهای زبانی به دست آمده است) در این بوردار بورای

ضریب نزدیکی به دست آموده در متودولو ی TOPSIS

هر فاکتور ،یک مت یر زبانی تعریف شده است

است
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 -گام سوم :بین گروههای  SWOTوابستگی وجود

 -گام هوای ششوم توا دهوم بوه اجورای متودولو ی

جدول  -0ماتريس مقايسه زوجی بین نقاط قوت

S2

2/44

4

0

2/0

2/4448

S3

2/02

2/2

4

2/02

2/2742

S4

4

2

3

4

2/2493

-

-

S1

CR
منبع( :يافتههای نگارندگان)

-

-

2/2920
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نقاط قوت

S1
4

S2
4

S3
3

S4
2/44

Ws
2/0989
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جدول  -4ماتريس مقايسه زوجی بین نقاط ضعف
نقاط ضعف

W1

W2

W3

W4

Ww

W1

4

2/44

2/02

0

2/4094

W2

4

4

2/44

4

2/0944

W3

3

4

4

3

2/2044

W4

2/2

2/44

2/02

4

2/2734

-

-

CR
منبع( :يافتههای نگارندگان)

-

-

2/2244

جدول  -34ماتريس مقايسه زوجی بین نقاط فرصت

O2

2/2

4

4

2

2/4037

O3

2/44

2/44

4

4

2/4372

O4

2/0

2/0

2/44

4

2/2992

-

-

-

-

2/2472

O1

CR
منبع( :يافتههای نگارندگان)

جدول  -33ماتريس مقايسه زوجی بین نقاط تهديد
نقاط تهديد

T1

T2

T3

Wt

T1

4

4

2/2

2/4402

T2

2/44

4

2/44

2/4439

T3

0

4

4

2/2087

-

-

-

2/2038

CR
منبع( :يافتههای نگارندگان)

WG

S

2/7324

W

2/8223

O

2/4789

T
منبع( :يافتههای نگارندگان)

2/0492
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جدول  -34اوزان گروههای SWOT
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نقاط فرصت

O1
4

O2
0

O3
4

O4
2

Wo
2/3922
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جدول  -31اوزان نهايی ،ضريب نزديکی و رتبهبندی فاکتورها

S1

2/0439

4

2/0239

4

S2

2/4247

9

2/2997

8

S3

2/2842

3

2/2383

44

S4

2/3728

4

2/3233

4

W1

2/2774

8

2/2998

7

W2

2/4703

3

2/4290

3

W3

2/4992

0

2/4409

0

W4

2/2902

44

2/2433

40

O1

2/2794

7

2/2848

9

O2

2/2923

40

2/2204

42

O3

2/2087

43

2/2474

43

O4

2/2403

42

2/2429

42

T1

2/2843

42

2/2942

3

T2

2/2420

44

2/2007

44

2/4430

2

2/2389

2

T3
منبع( :يافتههای نگارندگان)

جدول -30مجموعه پیشنهادی متغیر زبانی
)(2,2,4,0

به شدت ضعیف

)(4,0,4,3

خیلی ضعیف

)(0,4,3,2

ضعیف

)(4,3,2,9

نسنتاز ضعیف

)(3,2,9,8

معمولی

)(2,9,8,7

نسنتاز خو

)(9,8,7,3

خو

)(8,7,3,42

خیلی خو

)(7,3,42,42
منبع)Li, 2007( :

عالی
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عدد فازی ذونقهای

متغیر زبانی
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فاکتور

WF

رتبه بندی WF

ضريب نزديکی

رتبهبندی ضريب نزديکی
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جدول  -37بردار ارزيابی
فاکتورها

̅

فاکتورها

̅

S1

)(8,7,3,42

O1

)(8,7,3,42

S2

)(2,9,8,7

O2

)(8,7,3,42

S3

)(2,9,8,7

O3

)(2,9,8,7

O3

)(2,9,8,7

O4

)(8,7,3,42

W1

)(9,8,7,3

T1

)(8,7,3,42

W2

)(8,7,3,42

T2

)(9,8,7,3

W3

)(8,7,3,42

T3
-

)(8,7,3,42

)(3,2,9,8

W4
منبع( :يافتههای نگارندگان)

-

با توجه به نمودار  ،4شش فاکتور از پوانزده فواکتور

مشتری ،هزینههای زیادی را صرف میکنند

موجود ،بیشترین اهمیت را به خود اختنواص دادهانود و

اصههان ،یکی از تطبهوای گردشوگری در ایوران و

فاکتور ارزشافزوده باتی این صنعت ،مهمترین فاکتور در

یک شهر شوناخته شوده توریسوتی در جهوان اسوت کوه

میان سایر عوامل موجود ،شناخته شده است همانطوور

ساتنه میلیونها گردشوگر ،از آن دیودن مویکننود ایون

که در جدول  2آورده شده است با اینکه ارزشافزوده این

عامل یک امتیاز بزرگ برای اصههان محسو میشود که

صنعت ،بسیار باتست ،ولی جایگواه مناسونی را در میوان

باید در تولید مننوعات طال ،بسیار به آن توجه شود؛ زیرا

سایر صنایع این کالنشهر ندارد و رتمی کمتر از 0درصد

امکان دیده شدن برای آنها فوراهم موی شوود توا بتواننود

در حدود  42سوال اخیور را کسوب کورده اسوت اگور در

محنوتت خود را به تاجران دیگر کشورها معرفی کنند و

تدوین استراتژی ،این فواکتور ،بیشوتر موورد توجوه تورار

حجم صادرات خود را افزایش داده و محنووتت خوود را

گیرد ،می توان جایگاه این صنعت را بیش از پیش افزایش

بدون واسطه ،عرضه کنند

حاصل کرد

اصههان ،محنوتت خود را به روش سنتی تولید میکنند

فاکتور عدمتوجه به سلیقه و دیودگاههوای مشوتری

که ضعف و معضل بزرگی در این خنوص است تولید به

در طراحووی و سوواخت منوونوعات طووال ،در درجووه دوم

روش سنتی ،غالناز کند است و نظم ،یکنواختی و ظرافوت

اهمیت ترار دارد این عامل که در این صنعت بیش از هر

موجود در محنوتت تولید شده با ماشینآتت پیشورفته

صنعت دیگری نمود دارد ،در این صنعت ،مورد توجه ترار

را نوودارد از تولیدکننوودگان سوونتی عموودتاز اطالعوواتی در

نمی گیرد تولیدکنندگان بزرگ دنیا در این صنعت ،بیش

وزارت صوونعت ،معوودن و تجووارت ،در دسووت نیسووت بووه

] [ DOR: 20.1001.1.23452870.1394.3.12.3.5

داد و درآمدهای اتتنادی چشمگیری را در ایون صونعت

اغلب تولیدکنندگان صنعت مننوعات طال در شهر
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 -7يافتههای تحقیق

از هرچیز به سلیقه مشتری توجه دارند و برای جلبنظور
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همین دلیل امکان برنامهریزیهای کوالن در ایون حالوت

می شود شرایط ج رافیوایی شوهر اصوههان نیوز مناسوب

دشوار میشود؛ پس باید سازماندهی ایون تولیدکننودگان

است؛ زیرا با کالنشهر بزرگی مثل تهران همسایه است و

نیز در اولویت تدوین برنامهریزی استراتژیک ترار گیرد

میتواند یک بازار منرف بسیار مناسب در تهران و حتوی
در شهرهایی مثل شیراز ،تنریز و مشوهد مقودس داشوته

یکووی از تهدیوودات جوودی مطورح در ایوون صوونعت،

باشد

ت ییرات سریع فناوری است که عامول مهموی در تودوین
استراتژی بورای ایون صونعت اسوت کشوورهایی کوه بوه

این عوامل که مهمترین عوامل مطورح در مواتریس

صنعت مننوعات طال توجه ویژه دارند ،همواره سوعی در

 SWOTهستند باید برای تودوین برناموه اسوتراتژیک و

خلق روش های نوین در تولید دارند؛ زیرا هرچوه ظرافوت

برنامه کالن این صنعت ،مورد توجه ترار گیرند مسئولین

کار بیشتر باشد ،می تواند نظر مشتری را بیشتر بوه خوود

شهر اصههان با ارازوه یوک برناموه اسوتراتژیک مناسوب و

جلب کند و فروش محنوتت را افزایش دهد

توجه بیشتر به این صونعت مویتوانود زمینوه رشود ایون

برای صنعت مننوعات طوال ،فواکتور تقاضوای خوو در

این صنعت نسنت به سایر صنایع موجود (جودول  )2کوه

داخل ایران از این محنول است؛ زیرا شورایط اجتمواعی،

کمتر از  4/8درصد است را افزایش دهند ،سهم بیشوتری

فرهنگی و اتتنادی در کشور ،بهگونهای است که نه تنهوا

از بازار جهانی را بهدست آورند و زمینهساز رشد اتتنادی

مننوعات طال ،یک محنول زینتی هستند بلکه به عنوان

در شهر اصههان شوند

سرمایهگذاری و یک کات با نقدشوندگی بات ،به آن توجوه

نمودار پارتو
1.2
1
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آخرین فاکتور مهم و تأثیرگذار در تدوین استراتژی

صنعت را فراهم کند و سهم ارزشافزوده بهدست آمده در

0.8
0.6

0.2
0
O4

O3

T2

W4

S3

O2

T1

W1

S2

O1

نمودار  -3نمودار پارتو
منبع( :يافتههای نگارندگان)

T3

W2

S1

W3

S4
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0.4
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 -1نتیجهگیری و پیشنهاد

در پژوهش حاضر ،رویکورد جدیودی بورای تودوین

صوونعت منوونوعات طووال ،صوونعتی بووا ارزشافووزوده

استراتژی در صنعت مننوعات طال معرفی شده است که

باتست در ایران ،اصههان ،تطب ساخت منونوعات طوال

هدف آن ،شناسایی تأثیرگوذارترین عوامول بورای تودوین

بهشمار میآیود و در فاصوله سوالهوای  4477توا 4434

استراتژی است در این رویکرد ،برای تعیین فاکتورهوا ،از

رتمووی معووادل  379972373دتر ،مجمووو حجووم کوول

ماتریس  SWOTو برای اولویت دهی و انتخا مهمترین

صادرات مننوعات طال ،توسوط گمورههوای ایون شوهر

عوامل ،از روش های فازی و تنمیمگیوری چنود معیواره،

صورت گرفته است که عمده این صادرات مربوط بوه سوه

استهاده شده است پیشنهاد موی شوود بعود از شناسوایی

سال  4477تا  4432میباشد و در سوه سوال  4434توا

مهم ترین عوامل ،مسئولین و خنرگوان شوهر اصوههان ،از

 4434حجووم صووادرات ،کوواهش چشوومگیووری داشووته؛

این عوامل برای تدوین استراتژی استهاده کنند تا زمینوه

بهطوری که فقط حدود  03میلیون دتر مربوط بوه سوال

رشوود ایوون صوونعت را فووراهم کننوود تووا عووالوهبوور کسووب

 4434بوده و در سالهای  4430و  4434صادراتی ثنت

ارزشافزوده باتتر این صنعت نسنت به سایر صنایع شوهر

نشوده اسووت  422درصود صووادرات انجوام شووده توسووط

اصههان ،سهم بیشتری از بازارهای جهانی را کسب کند

امارات متحده عربی بوده است براساس جودول  ،4بویش

موارد ،چهار مورد اول به نقاط ضعف و توت اشواره دارنود

از  32درصد مننوعات طالی صادر شده از ایران به سایر

که این چهار مورد ،جزو عوامل داخلی صنعت منونوعات

کشورها توسط گمره شهر اصوههان انجوام شوده اسوت؛

طالی شهر اصههان هسوتند و فقوط دو فواکتور پونجم و

ولووی ایوون مقوودار در حوودود  3درصوود از سووهم بازارهووای

ششم ،جز فاکتورهای عوامل خوارجی هسوتند لوذا ایون

جهانی است سهم ارزشافزوده حاصل از منونوعات طوال

نکته گواه بر این است که عوامل داخلی ،نقوش موؤثرتری

نسنت به سوایر صونایع در شوهر اصوههان ،کمتور از 4/8

در این خنوص دارند

ارزشآفرین میباشد؛ در صوورتی کوه اصوههان بوه دلیول

آنجاییکه در این پوژوهش فقوط بوه فاکتورهوای موؤثر و

موتعیت ج رافیایی و شورایط محیطوی ،پتانسویل بسویار

تأثیرگذار در این خنوص توجه شده اسوت ،در مطالعوات

بوواتیی بوورای رشوود در ایوون صوونعت دارد بووا اسووتهاده از

آتی ،چرایی نقواط ضوعف مطورح شوده در ایون مطالعوه،

فاکتورهای به دست آمده می توان ،برنامه ریزی استراتژیک

بررسی شوند همچنین ،توجه به امکوانسونجی نوسوازی

مناسنی را برای این صنعت ،تدوین کرد امکان صوادراتی

منوونوعات طووال و نیووز سوونجش رضووایت مشووتریان از

معادل با  2میلیارد دتر در کشور وجوود دارد و بوا توجوه

مننوعات طالی ساخته شده در اصههان ،میتواند بسویار

به ظرفیت های موجود در شهر اصههان ،امکوان صوادرات

راهگشا باشد

بیشتر این محنوتت توسط این کالن شهر ،وجود دارد تا
عالوه بر رشد اتتنادی و کسب ارزشافزوده باتتر ،از نور
بیکاری  44درصدی در ایون کوالنشوهر کاسوته شوود و
جایگاه مناسب تری در سطا بازارهوای جهوانی بوهدسوت
آورد
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درصد است و این نشاندهنده کمتوجهی به ایون صونعت

براساس یافتههای این پژوهش ،پیشنهاد میشود از

] [ Downloaded from iueam.ir on 2022-08-09

گمره اصههان در فاصوله زموانی ذکور شوده ،بوه مقنود

از شش مورد انتخا شده به عنوان تأثیرگوذارترین
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