
 711-701، صفحه 1397تابستان ، دوم، شماره سوممطالعات علوم محیط زیست، دوره 

701 
 

مطالعه موردی  ) SWOTارائه راهکار مدیریت زیست محیطی با استفاده از رویکرد 

 (:مراکز معاینه فنی

 1نعمت اهلل خراسانی،  *1، حسن کریمزادگان 1علیرضا سایه
 یست دانشکده محیط زیست و منابع طبیعی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقاتگروه محیط ز -1

 drkarimzadegan@gmail.com :نویسنده مسئول

 31/4/97تاريخ پذيرش:                    5/4/97 اريخ دريافت:ت

 

 چکیده 

 رسیدنتهدیدها برای  ا و، فرصتهنقاط قوت، ضعفمی باشد، جهت کنترل آلودگی هوا ناشی از خودروها هدف تحقیق ارائه راهکارهای مدیریتی 

توزیع شده کارشناسان ی بین جامعه آماری با توجه به فرمول کوکران تعیین و پرسشنامه ا. وزن دهی شده اندSWOT با استفاده از روش به هدف

 .وزن دهی شده انداستراتژی و درنهایت داده های حاصله برای تعیین بهترین 

عاینات فنی را نشان داد. ماتریس در مراکز م ، غلبه عوامل قوت بر ضعفداخلی ارزیابی عوامل وبا توجه به نتایج به دست آمده از ماتریس تحلیل 

الیندگی کمتر به عنوان مهمترین شناخت مردم از خودروهای باصرفه و آ ارزیابی عوامل خارجی غلبه فرصت ها بر تهدیدها در مراکز را نشان داد.

 .همترین فرصت استد در سطح ملی در راستای حمایت از محیط زیست منقطه قوت در زمینه کنترل آلودگی و وضع قوانین و مقررات جدی

ستراتژی تهاجمی به عنوان اچهار  بر اساس نتایج حاصل  ،ین روش معرفی شددر نهایت استراتژی برای ارائه از بین استراتژیهای جهارگانه ا

پس از وزن  ر زمینه فرهنگ زیست محیطی و اهمیت معاینه فنیستراتژی های نهایی تبلیغات موثر داهای نهایی انتخاب شد. از بین استراتژی 

  به عنوان گزینه برتر انتخاب شد. دهی 

 کلمات کلیدی 

 "SWOT" ،"آلوگی هوا  " ،"معاينه فنی"، "مديريت محیط زيست " 

Environmental management using SWOT approach (Case study: 

Technical Center( 
Alireza Saye1, Hassan Karimzadegan1*, Nematallah Khorasani1 

 ran, Iran, TehAzad science and research branchnvironmental group, E1 

drkarimzdegan@gmail.com: Email Address* 

Abstract  
The goal was presented environmental management. Problem were formulated by Swot approach to find 

smart strategy helping manager make decision using SWOT method which have components extended from 

SWOT letter strengths ,weakness, opportunities and threats. 

A five scale LIKRET designed questionnaire were filled by expertise, internal and external factors were 

weighted through matrix to find smart SWOT strategy helping manger to find the best managing strategy. 

Results show strengths were overcome weakness weighted as an internal factors matrix, people knowing 

low polluted car was defund as the most important strengths on the other hand opportunities overcome 

threats weighted through external factor matrix, new national environmental regulations were the most 

important opportunity.  

In the end SO strategy were defined as the best through weighted QSPM matrix means get strengths to take 

advantage of opportunities. Advertising in the field of environmtal culture and the importance of technical 

examination were defined as the best. 

Keywords: “Environmental management”,” technical center”, “air pollution”,” SWOT’ 
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 مقدمه -1

ای شهر آلودگی های ناشی از خودرو بیشترین نقش را در آلودگی هو

ر آلودگی هوا تأثی و به تبع آن بیشترین تأثیر بر سالمت مردم را دارد.

رابر ببر افراد مختلف متفاوت است. آسیب پذیری برخی افراد در 

سال و  آلودگی هوا بسیار بیشتر از سایرین است. کودکان کم سن و

قسمت  ،بینندان بیشتر از دیگران از آلودگی هوا آسیب میسالمند

وتورها تولید ماعظم مواد سرطان زا بر اثر احتراق بنزین و گازوئیل در 

 دی اکسیدکربن، اکسیدهای گوگرد و منوکسید کربن ،شود. می

ند که نیتروژن به همراه دهها مواد سمی دیگر ترکیباتی سمی هست

قدار نوع و م.  شوندهر پخش میدر اثر سوخت خودرو درسطح ش

است  نوع آن مشخص شده 1۷تولید این مواد سرطان زا که تاکنون 

بستگی به نوع سوخت، حرارت، میزان اکسیژن و عوامل دیگر 

فرض  به طور کلی با محاسباتی که انجام شده و با .متفاوت است

وض یک عها در شرایط استاندار فنی کار نکنند، در اینکه اتومبیل

زا کیلو ماده شیمیایی سرطان 000/۴0ال درشهری کوچک حدود س

شود که این بر اثر احتراق بنزین و گازوئیل تولید و در هوا پخش می

یان )طاهرمیلیارد موش کافی است ۲مقدار برای ایجاد سرطان در 

 (1395، همتی و همکاران  1393کریمی و همکاران  139۲

 لیت خودروهای سواری ومحصول فعا (CO) گاز مونواکسید کربن

شوند. تهران را شامل می (CO) کل گاز % 90وانت ها است که 

رنگ، بی بو و سمی و خطرناک است که مواجه با آن گازی بی

وای بستگی به مقادیرآن، از سردرد و سرگیجه و از دست دادن ق

جود مو CO مقادیر .کندتشخیص آغاز و تا مرگ آنی ادامه پیدا می

می کند   وارد خون شده و تولید کربوکسی هموگلوبیندر هوا سریعاً

بین  که به عبارتی با سمی کردن خون به تدریج هوشیاری فرد از

د رود. حواس پرتی و عدم تشخیص عملکررفته و تا مرگ پیش می

صلگی از راننده و یا عدم تشخیص تابلوها و عالئم رانندگی، بی حو

ا و همکاران )نظم آرا مردم استبر رانندگان و ی  COعالئم اولیه تأثیر

139۲) 

از مهمترین عواقب استفاده از خودروهای سورای در سطح ملی و 

ای که یک گاز گلخانه  (CO2) کربناکسیدجهانی افزایش گاز دی

با قرار گرفتن در جو و اطراف محیط مانع  CO2 باشد. گازاست، می

شود زمین میاز بازگشت انعکاس نور خورشید و در نتیجه گرم شدن 

های که بدنبال آن برهم زده شدن نظم آب و هوایی و وقوع سیالب

غیر منتظره ناشی از باران های پیش بینی نشده، تخریب سواحل در 

)رضایی و شودمی ...ها و اثر باال آمدن سطح آب دریاها، اقیانوس

 (.1393همکاران،

د جادی اکسید گوگرد در اثر احتراق سوخت های حاوی گوگرد ای

اسیون جایی که در سوخت گوگرد وجود دارد در نتیجه اکسید شودمی

نفسی تدر سیستم استنشاق دی اکسید گوگرد  .گوگرد بوجود می آید 

ثر ااکسیدهای نیتروژن هم در فوقانی باعث بروز مشکالتی شده.

ولید ازن ت. این ترکیبات در احتراق همه انواع سوخت بوجود می اید 

 نقش دارند. 

انایی می تواند تو به بنزین اضافه می شود میت با سرب که مسمو

ب ذهنی را کاهش دهد و به سیستم عصبی و سایر اندام ها آسی

رناک برساند. حتی بلع یا استنشاق مقادیر کم سرب ممکن است خط

ا باشد ، چون این ترکیب با مقادیر کم هم در بدن تجمع پید

 (.139۲)اسفندیاری و همکاران،کندمی

خصی یا دیگر عواقب بسیار نامطلوب استفاده از وسایل نقیله شاز 

این  ،تهای خطرناک و فرار اسسواری، نقش آنها در تولید آالینده

اک بنزین مواد خطرناک، مثل بنزن و یا تولوئن به هنگام پر کردن ب

ز او یا به هنگام روشن و خاموش کردن خودرو، به صورت بخار 

 (. 1393رضایی و همکاران،) .شوداطراف باک متصاعد می

 

خط  ، با طرح اصل هوای پاک،«انجمن هوای پاکیزه 1990»درسال 

رائه کرد مشی جامع و کاملی را برای کاهش آلودگی موتور خودروها ا

زمینه و  تا دنیای اطراف را شفاف تر و درخشان تر کند. این انجمن

کامیون  ا،شرایط نظافت و تمیز کردن انواع سوخت ها، موتور خودروه

به همین ،ها، اتوبوس ها و سایر وسائط نقلیه موتوری را فراهم کرد

رای حصول بمنظور طرح معاینه فنی، به عنوان قانونی اجتناب ناپذیر 

سال،  اطمینان سالمت موتور اتومبیلها به تصویب رسید. در همان

قل درون همزمان با تصویب این قانون، تغییراتی در سیاست حمل و ن

تی )همن شهری ایجاد شد که به کاهش آلودگی هوا کمک کردو برو

 (.1395و همکاران،

نبودن سرویس منظم و تنظیم موتور اتومبیل های بنزینی در تولید 

شک سهم بسزایی دارد. به طور ی که تنظیم گازهای آلوده ساز بی

موتور را می توان اولین و مهم ترین گام در کاهش آلودگی هوا به 

اگر در یک اتومبیل کامال نو از نظر سیستم برق و حساب آورد. 

سوخت تنظیم نباشد این موتور می تواند به مقدار زیادی هوا را آلوده 
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تنظیم موتور باید در طی بهره برداری طبق برنامه، انجام شود. .سازد

عدم تنظیم موتور عالوه بر آلوده کردن محیط، سوخت زیادتری 

 (1391ن،)صالحی و همکارامصرف می کند. 

راکز معاینه ممطالعاتی درباره آالینده های خروجی از وسائط نقلیه در 

ودرو خفنی وجوددارد که گواه ارتباط ضریب المبدا با آالیندگی 

زیع و همچنین مشخص شد که خودروهای با کارکرد کمتر ، تواست،

تواند  بهتر سوخت در خودرو یعنی استفاده از سیستم انژکتوری می

 (1395ودرو را کاهش دهد )مصطفی لیلی آالیندگی خ

برای ارائه راهکار مدیریتی  SWOTدر این مطالعه از تحلیل 

 توسط 1950 سال در بار اولین برای SWOT تحلیلاستفاده شده ، 

 آلبرت جورج نامهای به هاروارد بازرگانی مدرسه التحصیل فارغ دو

 ضمن یلتحل این زمان آن در. شد مطرح کریستنسن رولند و اسمیت

 مدیریتی مفید ابزار کسب عنوان به افزون روز موفقیتهای کسب

بوده که بعدها تغییر   SOFTواژه   SWOTدر ابتدا .شد شناخته

کرده که در این روش فاکتورهای داخلی یعنی قوت ها و ضعف ها 

،و همچنین فاکتورهای خارجی یعنی تهدیدها و فرصت ها مورد 

ایت استراتژیهای سازمان معرفی خواهند ارزیابی قرار میگیرند ودر نه

 (Team Fme 2013شد )

 

با توجه به سهم حمل و نقل در آلودگی هوا از یک طرف و سهم 

در این  تحقیق معاینه فنی در کاهش آلودگی هوا از طرف دیگر ،

ائه راهکاری جهت مدیریت زیست محیطی مراکز معاینه فنی هدف ار

در یکی از مراکز معاینه  96-95می باشد تحقیق در طول سالهای 

 گرفته شده. فنی شهر تهران انجام

 

 روش تحقیق -2

ای، میدانی و تجزیه و تحلیل این مطالعه در سه مرحله کتابخانه

ها در راستای موضوع، فرضیه و اهداف تحقیق اجراء شد.در وهله داده

های مراکز معاینه فنی با توجه به تعداد خودروهای معاینه اول داده

ده با جامعه آماری مشخص با تعیین متغیرهای سن خودرو و ش

همچنین منبع تولید )وارداتی و داخلی( بود. سپس تجزیه تحلیل داده 

انجام  spssها با نرم افزار ها را برای معنا دار بودن داده

گرفت.،جامعه آماری با توجه به فرمول کوکران تعیین و پرسشنامه 

و درنهایت داده های حاصله برای  ای بین کارشناسان توزیع شده

وزن دهی  swotتعیین بهترین راهکار مدیریتی با استفاده از روش  

سوال بود که با توجه به هدف تحقیق  30پرسشنامه شامل  شده اند .

نفر از  ۲0تعیین شد،. ابتدا روائی و محتوائی پرسشنامه به کمک 

 متخصصین تعیین شد.

خلی و خارجی در سه بعد فرهنگی در این مطالعه ابتدا عوامل دا

تعیین شد  تا اثر این عوامل در ماتریس   اقتصادی زیست محیطی

 .وامل داخلی و خارجی وزن دهی شوندارزیابی ع

 

                                                                                                     

 

 

 

 ی هوای تهراننه فنی خودروها بر آلودگدر زمینه تاثیرات مراکز معای مطالعه اثرگذار خارجی و داخلی عوامل مهمترین -1 جدول

 ضعف قوت 

 رات خودروتاثیر مراکز معاینه فنی بر هزینه های بعدی تعمی اقتصادی

 ینه فنیهزینه نسبتاً پایین مراجعه ساالنه به مراکز معا

 عدم سرمایه گذاری در بخش خصوصی و ارگانهای نظارتی

 هزینه تعمیرات در صورت آالینده بودن خودرو

 باشداینه دقیق فنی قابل قبول میتمایل افراد به مع فرهنگی

ست تبلیغات موثر در این زمینه برای اشاعه فرهنگ زی
 محیطی

 ترشناخت مردم از خودروهایی با صرفه و آالیندگی کم

 عدم حمایت معنوی ارگانهای حکومتی در این بخش

 عدم توجه مردم به فرهنگ زیست محیطی جامعه

 عدم مراجعه در موقع مقرر توسط مراجعین

یست ز

 محیطی

 میزان خودروهای آالینده وارداتی بسیار کم است.
ستاندارد امیزان آالیندگی خودروهای وارداتی در مقایسه با 

 جهانی متناسب است.

 سختگیری در اجرای قوانین مربوط به معاینه فنی

عدم آموزش همگانی در زمینه محیط زیست و بخصوص 
 بخش خودرو)هوا(

 ینه فنی از سوی مراجعینمقاومت در برابر تکرار معا

 دهعدم آگاهی از مائل زیست محیطی ناشی از خودرو آالین

   

 تهدید 9فرصت 
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خت و حمایت نهادهای سیاسی و افزایش بودجه دولتی برای سا اقتصادی
 توسعه زیر ساختها

 سرمایه گذاری در بخش تجهیز به تکنولوژی روز

 فنیوجود تحریمها و تاثیر بر تجهیز مراکز معاینه 
ونقل ونقل خصوصی نسبت به حملرشد بیشتر تسهیالت حمل

 عمومی

ها و نهادهای دولتی مبتنی بر ارائه وجود رویکرد چندساله ارگان فرهنگی
 خدمات در مراکز معاینه فنی

فرهنگ سازی در زمینه محیط زیست از طریق رسانه های 
 عمومی

 رویکرد خرید خودروهای پاک در جامعه

 

شهرها و نقش افزایش شدید آن در کالنجمعیت زیاد و 
 هاای و ملی آنمنطقه

ها و نهادهای نبود مدیریت واحد و یکپارچه شهری در سازمان
 متولی در مدیریت شهری

 های جامع و مصوبات آن در برنامه اجراییتوجهی به طرحبی

زیست 

 محیطی

ایت وضع قوانین و مقررات جدید در سطح ملی در راستای حم
 ط زیستاز محی

 زیست در سطح ملیوجود تفکر حفاظت از محیط
 ندهرویکرد محیط زیست محور در برخورد با خودروهای آالی

 عدم آموزش در زمینه محیط زیست در بخش آالینده های
 جوی در سطح ملی و پایه ای

کز عدم نظارت بر آالینده های خودروهای فرسوده در مرا
 معاینه فنی

فاظت محیط زیست در مراکز عدم دخالت کامل سازمان ح
 معاینه فنی

پس از وزن دهی عوامل داخلی و خارجی  استراتژیهای چهار گانه 

معرفی می شوند و پس از وزن دهی به آنها بهترین استراتژی 

 .انتخاب می شود

 (Team Fme 2013)استراتژیهای چهارگانه -۲ جدول

   عوامل درونی 

S) قوت( W)ضعف(   

SO بهره جستن از نقاط قوت برای بهره
 بردن از فرصتها 

WO بهره برداری ازعوامل بیرونی برای
 بهبود نقاط ضعف 

O)فرصت ها( 

ی
رج

خا
ل 

وام
ع

 

ST استفاده از نقاط قوت سازمان برای
 جلوگیری از تهدیدها 

WT به حداقل رساندن نقاط ضعف و
 پرهیز ازتهدیدات 

T) تهدیدها( 

 نتایج -3

سوال بود که  30پرسشنامه شامل فته های مربوط به پرسشنامه : یا

با توجه به هدف تحقیق تعیین شد، ابتدا روائی و محتوائی پرسشنامه 

نفر از متخصصین تعیین شد و همه سواالت روائی  ۲0به کمک 

مطلوبی کسب کردند. سپس پایای پرسشنامه محاسبه شد که ضریب 

پایایی مناسب  98/0با ضریبی آلفا کرونباخ در این پرسشنامه 

 پرسشنامه را تائید کرد. 
 رتبه بندی پرسشنامه- 3 جدول

 رتبه  سواالت 

 1۴۲ باشد.ستاندارد میدقت داده ها در مراکز معاینه فنی قابل قبول و تجهیزات در حد ا

طح خودروهای سبه میزان مراجعه خودرو بدون نیاز به تکرار معاینه فنی با توجه 
 داخل شهر بسیار باالست.

159 

 86 باشد.تمایل مراجعین به معاینه دقیق فنی قابل قبول می

 189 باشد.تمایل مراجعین به معاینه دقیق فنی قابل قبول می

 1۷۷ اسب استمیزان آالیندگی این خودروها در مقایسه با استاندارد جهانی متن

 68 ی آالینده ها  شناخت کافی دارند.شهروندان از ابعاد زیست محیط

 85 موضع گیری افراد در مقابل عدم تکرار معاینه فنی بسیار کم است.

 66 ست.اآگاهی شهروندان از اهمیت معاینه فنی در زمینه محیط زیست زیاد 

 1۷1 .کارکنان به شدت با تکرار معاینه فنی در صورت لزوم اصرار دارند
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 6۲ ی تولید داخل بسیار کم استمیزان آالیندگی خودروها

 6۲ میزان آالیندگی این خودروها متناسب با استاندارد جهانی است.

 163 سن خودرو بر آالیندگی بسیار تاثیرگذار است.

 185 ر استمدل و برند و سال تولید خودرو بر میزان آالیندگی آن تاثیر گذا

 155 ودروهاآالیندگی خ استانداردهای در پی ارتقاء اجتماعی زندگی بهبود سطح

 188 ستلزوم افزایش آگاهی جوامع محلی در زمینه لزوم حفاظت از محیط زی

 15۲ روسطح شهر به لحاظ توسعه معاینه فنی خود ازی بردار بهرهتوانایی 

 180 بر لزوم معاینه فنی تاثیر مسئله  فرهنگ زندگی مردم منطقه

 1۷5 رای اشاعه فرهنگ زیست محیطیتبلیغات موثر در این زمینه ب

 19۲ هوا تاثیر شناخت مردم از محیط زیست و تداوم حفظ آن بر کاهش آلودگی

 66 توجه مردم به فرهنگ زیست محیطی جامعه بسیار است

 193 است آموزش همگانی در زمینه محیط زیست و بخصوص بخش خودرو)هوا( موثر

 163 خش موثر استحمایت معنوی ارگانهای حکومتی در این ب

 195 ر استکاهش هزینه های تعمیر و نگهاری خودرو با معاینه فنی امکان پذی

 188 شناخت مردم از خودروهایی با صرفه و آالیندگی کمتر موثر است

 1۷6 راجعینمتاثیر افزایش خدمت رسانی در مرکز معاینه فنی به حضور به موقع 

 181 اینه فنی الزم استایجاد بستر مناسب جهت توسعه مراکز مع

 1۴۴ تاثیر مراکز معاینه فنی بر فروش خودروهای آالینده موثر است

 19۴ کندمعاینه فنی صرف هزینه جهت پاکسازی هوای آلوده را کمتر می

 18۴ حمایت مالی از سوی ارگانهای ذیربط موثر است

 160 سرمایه گذاری در بخش خصوصی و ارگانهای نظارتی الزم است

ر روش های توصیفی تالش بر آن است تا با ارائه جدول و استفاده د

های های مرکزی و  شاخصاز ابزارهای آمار توصیفی نظیر: شاخص

پراکندگی به توصیف داده ها ی پژوهش پرداخته شود تا این امر به 

شفافیت موضوع کمک کند. در این بخش چگونگی توزیع متغیرهای 

(، 1های مرکزی )میانگینپژوهش براساس مهمترین شاخص

( مورد بررسی قرار 3و انحراف معیار ۲های پراکندگی )واریانسشاخص

نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل سواالت پرسشنامه بصورت  گیرندمی

 جدول در ذیل گزارش شد . 

 نتایج تجزیه و تحلیل پرسشنامه–آمار توصیفی پژوهش  -۴ جدول

 Mean Std. Deviation Variance Skewness Kurtosis 

Q1 3/55 0/6۷۷ 0/۴59 -1/۲3۲ 0/31۴ 

Q۲ 3/98 0/698 0/۴8۷ 0/03۴ -0/8۴8 

Q3 ۲/15 0/۷36 0/5۴1 -0/۲۴6 -1/068 

Q۴ ۴/۷3 0/۴5۲ 0/۲0۴ -1/0۴8 -0/953 

Q5 ۴/۴3 0/501 0/۲51 0/315 -۲/003 

Q6 1/۷0 0/68۷ 0/۴۷۲ 0/۴۷0 -0/۷59 

Q۷ ۲/13 0/ 669  0/933 0/638 -0/39۴ 

Q8 1/65 0/6۲۲ 0/38۷ 0/۴00 -0/59۲ 

Q9 ۴/۲8 0/۴5۲ 0/۲0۴ 1/0۴8 -0/953 

Q10 1/55 0/50۴ 0/۲5۴ -0/۲09 -۲/06۲ 

                                                           
1 Mean 
2 Variance 

3 Std. Deviation 
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Q11 1/55 0/50۴ 0/۲5۴ -0/۲09 -۲/06۲ 

Q1۲ ۴/08 0/69۴ 0/۴81 -0/100 -0/8۲۷ 

Q13 ۴/63 0/۴90 0/۲۴0 -0/53۷ -1/805 

Q1۴ 3/88 0/686 0/۴۷1 0/16۴ -0/۷86 

Q15 ۴/۷0 0/۴6۴ 0/۲15 -0/90۷ -1/۲۴۲ 

Q16 3/80 0/6۴8 0/۴۲1 0/۲1۴ -0/585 

Q1۷ ۴/50 0/506 0/۲56 0/000 -۲/108 

Q18 ۴/38 0/۴90 0/۲۴0 0/53۷ -1/805 

Q19 ۴/80 0/۴05 0/16۴ -1/559 0/۴51 

Q۲0 1/65 0/66۲ 0/۴38 0/5۲۷ -0/63۷ 

Q۲1 ۴/83 0/385 0/1۴8 -1/۷۷8 1/ ۲0۲  

Q۲۲ ۴/08 0/69۴ 0/۴81 -0/100 -0/8۲۷ 

Q۲3 ۴/88 0/335 0/11۲ -۲/35۷ 3/۷۴1 

Q۲۴ ۴/۷0 0/56۴ 0/318 -1/۷۷0 ۲/33۷ 

Q۲5 ۴/۴0 0/591 0/3۴9 -0/3۷۷ -0/656 

Q۲6 ۴/53 0/506 0/۲56 -0/10۴ -۲/09۷ 

Q۲۷ 3/60 0/۷09 0/503 -0/600 0/۲۴6 

Q۲8 ۴/85 0/36۲ 0/131 -۲/038 ۲/۲63 

Q۲9 ۴/60 0/۴96 0/۲۴6 -0/۴۲۴ -1/919 

Q30 ۴/00 0/6۷9 0/۴6۲ 0/000 -0/۷18 

 

باشد و از آنجاییکه در می 3میانگین تمامی مولفه ها باالتر از عدد 

دهنده  نشان 3گزینه ای که انتخاب شده میانگین باالتر از  5طیف 

باشد از این موافق بودن وضعیت آن متغیر در جامعه آماری فوق می

ن مولفه این عامل نشان دهنده موافق بودن پاسخ دهندگان با ایرو 

و  هماان طور که دیده می شود کاهش هزینه های تعمیرباشد،می

د و بعد از نگهداری خودرو با معاینه فنی در باالترین صدر قرار دار

آن آموزش همگانی و شناخت مردم از محیط زیست بیشترین 

 اهمیتها را داشته اند .

میزان اهمیت  دریافت نظرات پاسخ دهندگان به پرسشنامه، از پس 

های عوامل داخلی و وزن هریک از شاخصعامل تعیین و سپس هر 

و (IFE) ماتریس ارزیابی عوامل داخلیشد ، سپس خارجی مشخص 

به  –در ستون اول ، وزن نسبی  ( ایجاد شد.EFEعوامل خارجی )

با  سیار مهم()ک اهمیت( تا یهرعامل ضریب وزنی بین صفر )بی

اختصاص  توجه به اثر محتوی آن عامل بر موفقیت استراتژیک فعلی،

در واقع در ستون وزن نسبی میزان درصدی که به . داده شده است

تواند موثر در وضعیت فعلی باشد، لحاظ نظر متخصصین، هر عامل می

گردد. جمع نهایی تمام عوامل یک خواهد بود. به این منظور بعد می

 نموده نرمالیز را تعیین اولویت عوامل توسط متخصصین، ستوناز 

 مجموع و آید دست به عامل برای هر یک تا صفر بین هایی وزن تا

محاسبه شده  AHPشود. این ستون بر اساس روش  یک نیز اوزان

 است.

در ستون دوم ،میانگین رتبه ای بر اساس میانگین نظرات کارشناسان 

ای داده شده به پرسشنامه )طیف لیکرت(، و خبرگان بر اساس پاسخ ه

به دست آمده است. در ستون سوم  SPSSبا استفاده از نرم افزار 

،امتیاز وزنی حاصلضرب وزن نسبی ضرب در میانگین رتبه ای تعیین 

باشد. به نظر می ۴شده است. جمع نهایی این قسمت بین صفر تا 

باشد، قوت ها بر  5/۲محققان چنانچه جمع امتیاز این مرحله بیش از 

باشد عکس این موضوع صادق  5/۲ضعف ها غلبه دارند و اگر زیر 

 (Gurel 2017)است.
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 ماتریس ارزیابی عوامل داخلی -۴ جدول

 نقاط قوت

 امتیاز وزنی میانگین رتبه ای وزن نسبی ردیف

1 0۷8/0 3/۴ 0/335۴ 

۲ 0۲9/0 ۲3/3 0/093۷ 

3 063/0 69/3 0/۲3۲5 

۴ 136/0 5/۴ 0/61۲0 

5 138/0 ۷5/۴ 0/6555 

6 03۴/0 ۴۴/3 0/11۷0 

۷ 0۲۴/0 15/3 0/0۷56 

8 0۲۴/0 11/3 0/0۷۴6 

 ضعفنقاط 

1 11۴/0 35/۴ 0/۴959 

۲ 0۲۴/0 16/3 0/0۷58 

3 1۲0/0 63/۴ 0/5556 

۴ 0۲۲/0 08/3 0/06۷8 

5 099/0 89/3 0/3851 

6 03/0 56/3 0/1068 

۷ 03۷/0 6۲/3 0/1339 

8 0۲8/0 ۲6/3 0/0913 

 4/1085  1 مجموع

 

 
 ماتریس ارزیابی عوامل خارجی -5 جدول

 فرصتها

 امتیاز وزنی میانگین رتبه ای وزن نسبی ردیف

1 0.063 89/3 0/۲۴51 

۲ 0.1۲9 59/۴ 0/59۲1 

3 0.059 6۲/3 0/۲136 

۴ 0.081 08/۴ 0/3305 

5 0.088 1۲/۴ 0/36۲6 

6 0.1۴۴ ۷۲/۴ 0/6۷9۷ 

۷ 0.0۲1 1۴/3 0/0659 

8 0.03۲ 38/3 0/108۲ 

 تهدیدات

1 0.091 19/۴ 0/۲903 

۲ 0.033 3۲/3 0/1096 

3 0.0۲6 ۲1/3 0/0835 

۴ 0.0۲۲ 35/3 0/0۷3۷ 
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5 0.1۲۲ ۴8/۴ 0/۴۲۴6 

6 0.03۷ 6۴/3 0/13۴۷ 

۷ 0.0۲9 ۴1/3 0/0989 

8 0.0۲3 16/3 0/0۷۲۷ 

 3/8854  1 مجموع

 

ثر تبلیغات موآشنا کردن شهروندان باخودروهای کم آالينده ، 

، تعیین  در زمینه فرهنگ زيست محیطی و اهمیت معاينه فنی

و تخصیص  بودجه کافی برای ساخت و توسعه زيرساختها

 بودجه کافی برای کاهش قیمت خودروهای با کیفیت تر

 .استراتژيهای برتر دراين مطالعه معرفی شدند 

اين ماتريس از  تشکیل شد ، QSPMدر نهايت ماتريس 

ريزی اطالعات بدست آمده در مراحل مختلف مديريت و برنامه

ی استراتژيک و راهبردی استفاده نموده و مانند ساير روشها

راهبردی نیازمند قضاوت خوب، خبرگی و آگاهی است. 

 برای ارزيابی امکان پذيری و QSPM ماتريس

ای پیشنهادی در مواجهه با شرايط محیطی پايداری راهکاره

 در صورتیکه در اين ماتريس يک .باشدو وضع موجود می

توان مواجه با شرايط درونی و بیرونی را نداشته استراتژی می

بندی خارج های قابل اولويتباشد، بايد از فهرست استراتژی

 :به شرح زير است QSPM شود. مراحل تشکیل ماتريس

اتريس فهرست عوامل استراتژيک بیرون در ستون اول م

ها و عوامل استراتژيک سازمان شامل کلیه تهديدها و فرصت

شود. ها آورده میها و قوتدرون سازمانی شامل کلیه ضعف

شود. در آورده می EFE و IFE اين عوامل عیناً از ماتريسهای

ستون دوم امتیاز وزن دار يا موزن هر عامل استراتژيک عیناً 

های شود. در ستوناستخراج و درج می EFE و IFE اتريساز م

بدست  SWOT بعدی انواع استراتژی هايی که از ماتريس

 SO و WO ،ST،WT های چهارگانهآمده و شامل استراتژی

شود. هر يک از ستونهای مربوط به انواع باشد آورده میمی

 شود. يکی زير ستونها به دو زير ستون تقسیم میاستراتژی

AS و ديگری زير ستون TAS در ستون AS  امتیاز جذابیت

شود، به اين ترتیب که هر عامل استراتژيک را با داده می

 دهندسنجند و به آن امتیاز میاستراتژی مورد نظر می

 

 
 QSPM ماتریس -6 جدول

 SO4د راهبر SO3راهبرد  SO2راهبرد  SOراهبرد  وزن عوامل داخلی و خارجی

 نقاط قوت

(S1) 0.16 ۲ 0.3۲ ۲ 0.3۲ 1 0.16 ۲ 0.3۲ 

(S۲) 0.11 1 0.11 ۲ 0.۲۲ 1 0.11 3 0.33 

(S3) 0.1 3 0.3 3 0.3 ۲ 0.۲ 1 0.1 

(S۴) 0.1۲ ۴ 0.۴8 ۲ 0.۲۴ ۴ 0.۴8 ۲ 0.۲۴ 

(S5) 0.13 ۲ 0.۲6 ۴ 0.5۲ 3 0.39 3 0.39 

(S6) 0.11 1 0.11 ۲ 0.۲۲ ۴ 0.۴۴ ۲ 0.۲۲ 

(S۷) 0.1۲ 3 0.36 1 0.1۲ 3 0.36 ۲ 0.۲۴ 

(S8) 0.15 ۴ 0.6 ۴ 0.6 ۲ 0.3 ۴ 0.6 

 نقاط ضعف

 

(W1) 0.1۲ ۲ 0.۲۴ 3 0.36 ۴ 0.۴8 1 0.1۲ 

(W۲) 0.11 1 0.11 ۲ 0.۲۲ 3 0.33 3 0.33 

(W3) 0.11 1 0.11 ۴ 0.۴۴ ۲ 0.۲۲ 1 0.11 

(W۴) 0.1۴ ۲ 0.۲8 1 0.1۴ 1 0.1۴ ۴ 0.56 
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(W5) 0.1 1 0.1 ۲ 0.۲ 1 0.1 ۲ 0.۲ 

(W6) 0.15 3 0.۴5 3 0.۴5 ۲ 0.3 3 0.۴5 

(W۷) 0.1۲ ۲ 0.۲۴ ۲ 0.۲۴ 3 0.36 ۲ 0.۲۴ 

(W8) 0.15 3 0.۴5 ۴ 0.6 ۲ 0.3 ۴ 0.6 

ت
ص

فر
ها

 

(O1) 0.13 1 0.13 1 0.13 3 0.39 ۲ 0.۲6 

(O۲) 0.11 ۲ 0.۲۲ 3 0.33 ۴ 0.۴۴ 3 0.33 

(O3) 0.15 ۴ 0.6 3 0.۴5 ۲ 0.3 3 0.۴5 

(O۴) 0.1۲ ۲ 0.۲۴ ۲ 0.۲۴ 1 0.1۲ 1 0.1۲ 

(O5) 0.1 3 0.3 1 0.1 3 0.3 ۲ 0.۲ 

(O6) 0.13 ۴ 0.5۲ ۴ 0.5۲ ۲ 0.۲6 1 0.13 

(O۷) 0.13 3 0.39 ۲ 0.۲6 ۴ 0.5۲ ۲ 0.۲6 

(O8) 0.13 ۲ 0.۲6 ۴ 0.5۲ 3 0.39 ۲ 0.۲6 

ت
تهدیدا

 

(T1) 0.1۲ 1 0.1۲ 1 0.1۲ ۲ 0.۲۴ 1 0.1۲ 

(T۲) 0.15 1 0.15 ۲ 0.3 ۲ 0.3 1 0.15 

(T3) 0.1۴ ۲ 0.۲8 ۲ 0.۲8 1 0.1۴ ۲ 0.۲8 

(T۴) 0.11 1 0.11 ۲ 0.۲۲ 1 0.11 3 0.33 

(T5) 0.1 3 0.3 3 0.3 ۲ 0.۲ 1 0.1 

(T6) 0.1۲ ۴ 0.۴8 ۲ 0.۲۴ ۴ 0.۴8 ۲ 0.۲۴ 

(T۷) 0.11 ۲ 0.۲۲ ۴ 0.۴۴ 3 0.33 3 0.33 

(T8) 0.15 1 0.15 ۲ 0.3 ۴ 0.6 ۲ 0.3 

 91/8  ۷9/9  9۴/9  99/8 - - جمع

 

 

  

 بحث و نتیجه گیری  -4

مجموع امتیاز نهايی عوامل داخلی مديريت زيست محیطی مراکز 

يابی معاينه فنی خودرو به منظور کنترل آلودگی هوا در ماتريس ارز

به دست آمده است که به معنای قوت عوامل  4.109عوامل داخلی 

شود قوت است. بر اين اساس نتیجه میداخلی در مراکز معاينه فنی 

 .های پیش رو در زمینه کنترل آلودگی هوا بر ضعف ها غلبه دارد

مجموع امتیاز نهايی عوامل خارجی در ماتريس ارزيابی عوامل  

به دست آمده است و اين امتیاز به معنای غلبه  3.885خارجی 

 هرانفرصت ها بر تهديدها در زمینه کنترل آلودگی هوا در شهر ت

شناخت مردم از خودروهايی با صرفه و  "است. همچنین مولفه 

 0.138و امتیاز وزنی  4.75با میانگین رتبه ای  " آاليندگی کمتر

مک به عنوان مهمترين نقطه قوت در زمینه کنترل آلودگی هوا به ک

 شود.مراکز معاينه فنی در شهر تهران محسوب می

برای اشاعه فرهنگ زيست تبلیغات موثر در اين زمینه  "مولفه 

تالف با اخ 0.136و امتیاز وزنی  4.50با میانگین رتبه ای  "محیطی

بسیار جزئی دومین رتبه را در میان نقاط قوت به خود اختصاص 

 داد.

تی میزان آاليندگی خودروهای وارداتناسب  "در مقابل مولفه های 

وط مرب در مقايسه با استاندارد جهانی وسختگیری در اجرای قوانین

امتیاز  و 3.11و  3.15به ترتیب با میانگین رتبه ای  " به معاينه فنی

 به عنوان کم اهمیت ترين نقطه قوت تعیین شد. 0.024وزنی 

وضع قوانین  "در بررسی امتیازات مولفه های عوامل خارجی، مولفه 

 و مقررات جديد در سطح ملی در راستای حمايت از محیط زيست

به عنوان مهمترين  0.144و امتیاز وزنی  4.72ای  با میانگین رتبه "

سرمايه گذاری در بخش  "فرصت موجود در تعیین شد. مولفه 
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و امتیاز وزنی  4.59ای با میانگین رتبه " تجهیز به تکنولوژی روز

 به عنوان دومین فرصت در اين زمینه تعیین شد.  0.129

در سطح ملی زيست وجود تفکر حفاظت از محیط "در مقابل مولفه 

به عنوان کم  021/0و امتیاز وزنی  3.14با میانگین رتبه ای  "

اهمیت ترين فرصت نسبت به ديگر فرصتهای پیش رو در اين زمینه 

مطرح است

. 
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