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مقاله پژوهشی (دادهبنیان)

شناســایی راهبردهای همکاری مشــترک شرکتهای دانشبنیان
با زنجیره تأمین و توســعه محصول خودروســازی
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چکیده
هدف این پژوهش ،طراحی مدل پارادایمی همکاری مشترک

شناسایی روندهای آیندهپژوهانه نسلهای جدید خودرو در حوزه

شرکتهای دانشبنیان و زنجیره ارزش خودروسازی با تمرکز بر

فناور یهای با سطح متوسط و باال ،بازنگری عمق ساخت داخل

حوزههای زنجیره تأمین و توسعه محصول خودرو و تبیین راهبردهای

بر مبنای فناوری در برنامه  1404در راستای تعیین نیازمندیهای

مربوطه است .رویکرد این پژوهش کیفی بوده و از روش نظریه

خودروسازان در همکاری با شرکتهای دانشبنیان ... ،در بعد

دادهبنیاد بهره برده شده است .نتایج حاصله از تجزیه و تحلیل

ساختاری ایجاد واحد دانشبنیانی در مراکز طراحی و توسعه و ،...

دادهها در مدل پارادایمی با توجه به درهم تنیدگی سیاستهای

در بعد زیرساختی شبکهسازی دانشی در صنایع ملی ،تدوین سند

خودروسازان در زیست بوم ذینفعان در مدل سه بعدی با رویکرد

تحریمستیزی ،تأسیس رشته سیاستگذاری خودرو و  ...بهعنوان

سیاستگذاری سازماندهی شده است .در بعد سیاستگذاری

راهبردهای حاصله راهنمای این حوزه بهشمار میروند.
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 .1مقدمه :طرح مسأله

استنفورد در پیشبینی بازار پررقابت  ۲۰۳۰خودروسازی در

توسعه فناوری بهعنوان کلید رقابتپذیری صنعت خودرو

جهان انجام شده است ،روندهای جدید جهانی مانند نیاز

ایران در برنامه  1404در راستای پیشتازی لکوموتیو صنعت

به تغییر شکل ارزش ارائه شده به مشتری مانند بخشبندی

کشور با هدف دستیابی به جایگاه نخست صنعت خودرو

بازار خودروها با اهداف تفکیکی خودروهای خاص خرید،

منطقه ،رتبه پنجم آسیا و رتبه یازدهم در جهان نقطه محوری

تجاری ،تفریحی و ...به جای خودروهای کنونی با کاربرد

سیاستگذاران این حوزه بهشمار میرود [.]1

چند جانبه ،اهداف توسعه مدل تجاری بر مبنای رویکرد

لیکن در دیگر سو هدف تولید دو میلیون دستگاه برای

شهرنشینی با شاخصهای درآمد و تراکم بهجای نگاه کالن

بازار داخل و تولید یک میلیون دستگاه برای صادرات

به بازار کشورها ،روندهای تکنولوژیکی مبتنی بر خودروهای

(صادرات از هر سه دستگاه یک دستگاه) ،نیز تولید خودرو

برقی و هیبریدی و کاهش آلودگی زیستمحیطی با

رقابتپذیر از طریق :طراحی و تولید خودرو با عالمت

پیشبینی تولید متوسط  30درصد خودروها که بالطبع

تجاری داخلی ،استفاده از پلتفرم مشترک توسط یک یا چند

نیازمند ایجاد زیرساختهای خود میباشد ،معماری

خودروسازی داخلی و یا معتبر جهانی با حفظ مزیت رقابتی

نوین مالکیت در فضای رقابت و همکاری همزمان با توجه

 /صادراتی ،تولید خودروهای ارزانقیمت  /کممصرف و

به آرایش متغیر ساختارهای ترکیب خودروسازان جهانی

سازگار با محیط زیست ،بهکارگیری و توسعه فناور یهای

و سازندگان ماژوالر در خودروسازی ،و عدم قطعیت در

نوین در تولید خودرو در سند  1404اکنون با چالشهای

پیشبینی تغییرات جمعیتشناختی بهدلیل پدیدار شدن

جدی در این حوزه مواجه میباشد ،به نحوی که در صحنه

اقتصادهای نوظهور اهمیت نیاز به توانمندسازی در حوزه

عمل انحرافات در میزان تولید بر مبنای گزارش ]2[ OICA

رقابتپذیری در مدلهای تجاری خودروسازی با هدف

نشانگر کاهش سقف تولید خودروسازان داخلی بر اثر فشار

حفظ سهم بازار داخلی و حضور در بازارهای جهانی را

تحریمها از سقف تقریبی  1700000تا حد ( 700000در بین

دوچندان میکند [.]5

سالهای  1395تا  )1397و بالطبع نوسان جایگاه تولید از

در این پژوهش ،در راستای یافتن راهکارهای رقابتپذیری

رتبه یازدهم تا هفدهم در جهان است .نیز در حوزه صادرات

در صنعت خودرو با رویکرد روزآمدی و تعمیق فناوری ،با

از میزان هدفگذاری یک میلیون خودرو با توجه به گزارش

هدف یافتن چالشهای حداکثرسازی مالکیت بومی تمرکز

انجمن قطعهسازان ایران در سالهای اخیر این میزان

بر شرکتهای دانشبنیان قرار گرفته است ،وجود بیش از

بهصورت سالیانه کمتر از  50000خودرو [ ]3بوده است ،که

 4700شرکت دانشبنیان [ ]6در ایران ،نیز قرارگیری ایران در

خود بیانگر انحراف جدی به نسبت مقایسه با برنامه مصوب

جایگاه  47بر اساس شاخصهای نوآوری بلومبرگ در سال

 1404میباشد.

 ،]7[ 2019مبتنی بر شاخصهای تحقیق و توسعه ،ارزش

نیز با توجه به نسبت سرانه  213در هزار خودرو در ایران

افزوده بر تولید ،بهرهوری ،فناوری پیشرفته ،کارایی آموزش

در مقایسه با کشورهای صنعتی با بیش از سرانه  600در هزار

عالی ،تمرکز بر تحقیقات ،حق ثبت اختراع و نیز قرارگیری

با جایگاه تقریبی هفتادم جهان نشان بازار پرعطش در بازار

کاربست علم و فناوری در ماده ( )2برنامه ششم بهعنوان

خودروی ایران بیش از پیش نشان داده میشود [.]4

یکی از اولویتهای پنج ساله کشور ،تکیه بر توسعه اقتصاد

همچنین در نگاهی آینده پژوهانه بر اساس گزارش

دانشبنیان در نقشه جامع علمی کشور و تأ کید بر «پیشتازی

شرکت مک کینزی ( ،)2016که با همکاری دانشگاه

اقتصاد دانشبنیان ،پیادهسازی و اجرای نقشه جامع علمی
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کشور و ساماندهی نظام ملی نوآوری بهمنظور ارتقاء جایگاه

 .2مبانی نظری و پیشینه تحقیق

جهانی کشور و افزایش سهم تولید و صادرات محصوالت

بخش ادبیات نظری و پیشینه در این پژوهش با هدف تشریح

و خدمات دانشبنیان و دستیابی به رتبه اول اقتصاد

نقشه راه پژوهش و یافت شکاف نظری طراحی شدهاند ،لذا

دانشبنیان در منطقه» بهعنوان سیاستهای دستیابی

در گام اول زنجیره ارزش بهعنوان مبنای طراحی نقشه راه

به اهداف سند چشمانداز  20ساله کشور در سیاستهای

معرفی و در ادامه جمعبندی پیشینه بهعنوان مبانی شکاف

کلی «اقتصاد مقاومتی» ،روند فزاینده حرکت بهسوی اقتصاد

نظری و طراحی پروتکل کیفی در مصاحبه آورده شده است.

دانشبنیان را بیش از پیش مینمایاند.
الف :مبانی نظری

بنابراین در این پژوهش در راستای حصول مدل پارادایمی
با هدف شناسایی عوامل پیشران و مانع در راستای تحقق

زنجیره ارزش ،مجموعهای از عملیات زنجیرگونه ایجاد

همکاری کارآمد شرکتهای دانشبنیان و زنجیره ارزش

خلق ارزش بهشمار میرود .محصول با عبور از میان

خودروسازی با تمرکز بر مؤلفههای توسعه محصول و زنجیره

حلقههای این زنجیره و افزوده شدن ارزشی در هر حلقه

تأمین و در نهایت تبیین راهبردهای حاصله پرداختهایم .از

به محصول نهایی مبدل میشود .رویکرد زنجیره ارزش در

زاویه نوآوری ،روزآمدی این موضوع در صنایع کنونی کشور و

تحلیل فعالیتهای درو نسازمانی ،ابزاری مؤثر در شناخت

نیز عمق و جامعیت نتایج حاصله مبتنی بر مصاحبههای

نقاط ضعف و قوت و تصمیمگیری در مورد هر یک از این

انجامی مبتنی بر معیارهای خبرگی حوزههای سهگانه

فعالیتها است .این زنجیره از دو سو با مؤثرترین عوامل

میتواند جنبه نوآوری این تحقیق شمرده شود.

محیطی ،یعنی تأمینکنندگان و مشتریان مرتبط میشود
[ .]8حصول ده درصد از ارزش خودرو در سطح خودروساز

سؤاالت اصلی و فرعی تحقیق به مثابه تحقیقات کیفی

و شصت درصد از ارزش خودرو در تأمینکنندگان قطعات و

به شرح زیر میباشد:
	-الگوی پارادایمی همکاری مشترک شرکتهای

مجموعهها نشان از اهمیت زنجیره بههم پیوسته خودروساز

دانشبنیان با زنجیره تأمین و توسعه محصول

و زیرمجموعهها در راستای حصول مالکیت پایدار در این

خودروسازی ایرانی کدام است؟

حوزه میباشد [.]9

	-عوامل علی ،زمینهای ،میانجی ،پیامدی و راهبردی

مطالعات خودروسازان برتر جهانی نشان از تمرکز بر

حوزه همکاری مشترک شرکتهای دانشبنیان با

پیکرهبندی و هماهنگی بهعنوان المانهای طراحی زنجیره

زنجیره تأمین و توسعه محصول خودروسازی ایرانی

بینالمللی در راستای ایجاد مزیت رقابتی و حصول اندیشه

کدامند؟

تسخیر بازارهای جهانی دارد .پیکرهبندی بیانگر آرایش و

در ادامه ادبیات نظری جهت تشریح مدل ذهنی محقق

توزیع جغرافیایی در حلقههای زنجیره مانند طراحی در

در ورود به عرصه میدانی ،پیشینه در راستای بیان تفاوت

ژاپن و تولید در آلمان و هماهنگی بیانگر هماهنگی بین

پژوهش انجامی با سایر تحقیقات ،و نیز روششناسی با

حلقههای زنجیره ارزش مبتنی بر تکیه بر تغییر ساختار،

تمرکز بر معیارهای انتخاب خبرگان و روش سیستماتیک

سیستماتیک کردن فرایندها و تمرکز بر خبرگان این حوزه

نظریه دادهبنیاد تشریح شده است و در نهایت یافتهها،

میباشد [ .]10موفقیت سازندگان در کشورهای پیشرفته در

بحث ،پیشنهادات و نتیجهگیری آورده شده است.

گرو تمرکز بر حصول استانداردهای کیفی جهانی ،سطوح
بهرهوری باالتر با هدف کاهش زمان و قیمت در توسعه
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شناسایی راهبردهای همکاری مشترک ...

محصول و حصول توانایی طراحی قرار میگیرد [ ،]11الزم

سازنده در ایران خودروو  663سازنده در گروه خودروسازی

به ذکر است ،اگرچه توانایی طراحی تنها ده درصد ارزش از

سایپا) در حوزه زنجیره تأمین ،عطف به کاهش تولید

چرخه مالی فرایند را نشان میدهد ،لیکن تکیهگاه حیاتی

معنیدار در شرایط تحریمی ،تقویت سازندگان با توانمندی

کسب مالکیت بومی و درونیسازی صنعت خودروسازی

در حوزه فناور یهای متوسط به باال امری الزامی در راستای

بهشمار میرود.

این مهم بهشمار میرود ،که بالطبع خود نیازمند تدوین

اکنون با توجه به تمرکز خودروسازان جهانی بر نگاه

برنامه مدون در راستای ارتقاء کیفی و نیز بازنگری سند

پلتفرمی در توسعه محصول جدید و پیشبینی تولید تقریبی

 1404میباشد .چراکه در این سندبا هدفگذاری تأمین

 80درصد خودروهای جهانی بر روی تنها  52پلتفرم در سال

 25میلیارد دالر قطعه برای خودروهای تولید شده توسط

 2022بر مبنای گزارش ( IHS Automotiveمؤسسه آمارهای

قطعهسازان داخلی ،با توجه به میزان تیراژ پیشبینی شده

اقتصادی) ،که نشانگر تمرکز جدی بر این حوزه میباشد و

در این صنعت در سال  1404و همچنین میانگین قیمت در

بیانگر روند فزاینده تمرکز در بین سالهای  2005تا  2020بر

نظر گرفته شده در سند برای سال ( 1404قیمت خودرو بهطور
ً
میانگین  15000دالر) عمق داخلیسازی در آن سال نهایتا به

کاهشی  277تا  195پلتفرم در سطح خودروسازان جهانی

 70درصد میرسد و همچنان  30درصد از قطعات خودرو

است ،در ایران انحرافات خودروسازان داخلی بر مبنای

برای خطوط تولید از خارج از کشور تأمین میگردد ،لذا

اهداف زمانبندی حوزه توسعه محصول در خودروسازان

حضور شرکتهای دانشبنیان با نگاه چابکسازی فرایند

داخلی نسبت به نرمهای جهانی (بر مبنای زمان اعالمی

عمق مالکیت بومی فناوری ،میتواند امری حیاتی در این

ورود محصول جدید به بازار توسط خودروسازان مانند

عرصه بهشمار رود .بنابراین در این پژوهش با تکیه بر نقشه

خودروی شاهین تا سال  1395در گروه خودروسازی سایپا،

زنجیره ارزش خودروسازی آژانس همکاری بینالمللی ژاپن

پلتفرمهای خودرو کالس  D,Bدر ایران خودرو تا سال )1393

و نیز سیستم توسعه محصول شرکت فورد  ،]13[ FPDSنقشه

مشاهده میشود [ .]12درحال حاضر در بین  1273سازنده

راه عارضهیابی عوامل پیشران و مانع همکاری شرکتهای

دارای قرارداد در حوزه سازندگان سایپا و ایران خودرو (610

دانشبنیان و خودروسازی شکل گرفته است.

نگاه پلتفرمی و به تعبیری در عصر مگاپلتفرمها با نسبت

نمودار  -1زنجیره ارزش و زنجیره تأمین در صنعت خودرو (منبع)JICA forthcoming :
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در این پژوهش ،فرایند  13مرحلهای توسعه محصول

با هدف یکپارچهسازی فرایندها در یک نگاه سیستمی

شرکت فورد بهعنوان مبنای تطبیقی مبتنی بر نظام دروازهای،

جایگزین روش با منطق آبشاری شده است .در روش آبشاری

چارچوب پژوهش قرار گرفته است .لیکن با توجه به اینکه

تنها بال سمت چپ ،تحت عنوان طراحی و تکوین سیستمی

در خودروسازی در سطوح زیرمجموعه بر مبنای سطح

محور توسعه محصول واقع میشود ،لیکن مطابق نمودار ()2

ماژوالرسازی و قطعهسازی در راستای حصول یکپارچگی

بال سمت راست با هدف صحهگذاری فرایندی بازخوردی و

و مهندسی همزمان ،فرایند برنامهریزی پیشاپیش کیفیت

حصول یکپارچگی توسعه محصول بهعنوان کلید همگرایی و

محصول [ ،]14مبنای همکاری بخشبندی سازندگان

موفقیت کل زنجیره فرایند ،به تصویر کشیده شده است .الزم

خودروسازی فورد قرار گرفته است ،در این پژوهش نیز

به ذکر است منطق مذکور از صنعت نرمافزار بهدلیل ماهیت

در راستای حصول این مهم در حوزه زیرمجموعههای

متغیر بازار این حوزه وارد ادبیات سایر حوزههای صنعتی

خودروسازان از منطق  Vبهره برده شده است .منطق ،V

مانند صنعت خودروسازی شده است.

نمودار  -2نمودار فرایند طراحی و توسعه محصول خودرو فورد
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در نهایت ،فرایند توسعه محصول شرکت فورد و فازهای

فعالیتهای تحقیق و توسعه ،روابط باز و برقراری مشارکت

سیزدهگانه آن که شامل فازهای شروع پروژه [ ،]15پیش توافق

جهت دستیابی به منابع خارجی مکمل ،کاهش هزینه و

استراتژیک [ ،]16توافق بر روی استراتژی [ ،]17تأیید نهایی

ریسک نوآوری ،پذیرش محیطهای پویا و ایجاد درآمد باال

جانمایی [ ،]18تأیید نهایی برنامه [ ،]19انتقال سطوح [،]20

در راستای توسعه محصول جدید را بهعنوان عوامل مؤثر

تکمیل طراحی قوای محرکه [ ،]21تکمیل طراحی [،]22

شناسایی کردهاند.

نمونههای صحهگذاری [ ،]23توقف تغییرات طراحی [،]24

نقیزاده [ ،]31در پژوهشی با عنوان «حکمرانی و

پیشتولید [ ،]25تأیید شروع تولید انبوه [ ،]26شروع تولید

سیاستگذاری یکپارچه در زنجیره تأمین مالی دانشبنیان»،

[ ،]27وضعیت نهایی [ ،]28مبنای انتخاب خبرگان حوزه

به بررسی ارتباط صنعت و دانشگاه در حوزه حکمرانی و

توسعه محصول و زنجیره تأمین خودروساز و محورهای چالش

سیاستگذاری پژوهش و فناوری در کشور پرداخته است.

خودروسازان و شرکتهای دانشبنیان قرار گرفته است.

یکی از مؤلفههای حکمرانی و سیاستگذاری مناسب
جهت توسعه ارتباط صنعت و دانشگاه ،سیاستگذاری

ب :پیشینه

مناسب در حلقههای زنجیره تأمین مالی جهت حرکت

هدف این بخش ،یافتن شکاف نظری جهت بیان دالیل

صحیح و پایدار میباشد .نتیجه تحقیق نشانگر نیاز به

پرداختن به این پژوهش در مقایسه با سایر پژوهشهای

تخصیص مناسب منابع مالی و توازن در تخصیص منابع

انجام شده میباشد.

در حلقههای مختلف زنجیره تأمین مالی بهعنوان کلیدهای
اساسی سیاستگذاری و حکمرانی مناسب علم ،فناوری و

خوراکیان و عطار مقدم [ ،]29در پژوهشی با عنوان

نوآوری میباشد.

«عوامل اثرگذار بر زمان فاز رشد فرایند توسعه محصول جدید
در شرکتهای دانشبنیان با استفاده از رویکرد دیمتل و

نقی زاده [ ،]32در پژوهشی با عنوان «الگوی همکاری

سیستم پویا» ،به بررسی اهمیت شرکتهای دانشبنیان در

شرکتهای دانشبنیان با مجموعههای صنعتی و اقتصادی،

توسعه اقتصاد کشورها پرداخته و به عوامل الزامات مشتری،

با تمرکز بر سیاستهای تضمین خرید» ،به بررسی مدلهای

دوبارهکاری و تأخیرهای موجود بین فازهای مختلف

همکاری شرکتهای کوچک دانشبنیان با مجموعههای

بهعنوان مهمترین عوامل مؤثر بر زمان در فاز رشد دست

صنعتی و اقتصادی جهت رفع نیازهای آنها و اتصال

یافتهاند .میزان پیچیدگی محصول بهعنوان مهمترین عامل

شرکتهای دانشبنیان به بازار پرداخته است .برای طراحی

در تأخیرهای ورود از یک مرحله به مرحله دیگر در فاز رشد

الگو ،ابتدا نه چالش کلیدی در توسعه همکار یهای مشترک

شناسایی شده و بالطبع نیاز به هماهنگی بیشتر را با رسم

شناسایی و سپس هفت کارکرد برای نهادهای میانجی

مدل پویای فرایند توسعه بررسی نمودهاند.

مشتمل بر تأمین مالی ،ضمانت ،توانمندسازی ،واسطهگری،
ً
تسهیلگری ،سیاستگذاری و نهایتا ارزیابی توانمندیهای

جعفری پستکی و همکاران [ ،]30در پژوهشی تحت

فنی ،تخصصی و ارتباطی ،شناسایی و تحلیل شدهاند.

عنوان «ارائه چارچوب مفهومی از توسعه مشترک محصول
در سازمانهای دانشبنیان بر مبنای نوآوری باز و پویایی

تورنگ و همکاران [ ،]33در پژوهشی با عنوان

محیطی» به بررسی سازمانهای دانشبنیان بهعنوان یک

«نوعشناسی ویژگیهای مدیریت زنجیره تأمین دانشبنیان»

ابزار توسعه اقتصادی در بازار فعلی شرکتها با محیطهای

مدیریت زنجیره تأمین را بهعنوان یک مسیر ایجاد ارزش

عملیاتی آشفته پرداخته و کسب دانش جدید در

از تولیدکننده ابتدایی تا مشتری نهایی ،شامل خدمات
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لجستیک (اقدامات مربوط به تهیه و توزیع) و حمل و نقلی

جدید بنگاهها از طرق مختلف تأثیر میگذارند .نویسندگان

که آنها را به یکدیگر متصل میکند ،شناسایی کردهاند.

دریافتند که پیوندهای مستقیم ،پیوندهای غیرمستقیم و

رقابت جهانی موجود در عصر حاضر ،خواست مشتری بر

ساختارهای شبکههای همکاری ،همه با تعداد محصوالت

کیفیت باال ،افزایش تنوع محصوالت و خدمترسانی سریع

جدید بنگاهها ارتباط مثبت دارد.
در ادامه ،در راستای حصول شکاف نظری در تحقیق

بهعنوان عوامل فشار بر سازمانها شناسایی و بهرهگیری از

تعدادی از پیشینههای مربوطه آورده شده است.

یک زنجیره تأمین مناسب بهعنوان یکی از ابزارهای مناسب
کنترل این فشار شناسایی شده است.

ج :جمعبندی پیشینه تحقیق

در مقاله حاضر ،پس از بررسی تحقیقات انجام شده و
استخراج ویژگیهای مدیریت زنجیره تأمین دانشبنیان

عطف به نوپا بودن موضوع همکاری شرکتهای دانشبنیان

شامل ویژگیهای واحد تحقیق و توسعه دانشبنیان،

با خودروسازان ایرانی که در حال حاضر ،به برگزاری

ویژگیهای واحد خرید دانشبنیان ،واحد تولید دانشبنیان،

رویدادها ،شناسایی و امکانسنجی در این حوزه محدود

واحد انبارداری دانشبنیان ،واحد حملونقل دانشبنیان،

میشود ،شناسایی جامع عوامل مانع و پیشران در این حوزه

واحد بازاریابی دانشبنیان ،واحد توزیع و فروش دانشبنیان،

امری مهم بهشمار میرود.

به این موضوع پرداخته شده است .در پایان ،نتیجهگیری

لذا در این پژوهش ،در راستای یافتن شکاف نظری به

شده است که اگر این ویژگیها در واحدهای دخیل در

بررسی تحلیلی پیشینه در ابعاد تفاوتها و شباهتهای

زنجیره تأمین وجود داشته باشد ،زنجیره را به بهترین زنجیره

پژوهشهای انجامی در ابعاد موضوعی ،روش پژوهش،

با بهترین عملکرد تبدیل خواهد کرد و درنتیجه موجب

نتایج و جامعه آماری پرداخته شده تا به این ترتیب باتوجه

پیشرفت کل شرکت خواهد شد.

به شکاف نظری که بخشی از آن در جدول ( )1آورده شده به

چن [ ،]34در پژوهشی با عنوان «تأثیر شبکه همکاری

تبیین روش پرداخته شود .در نهایت ،با توجه به چند وجهی

در توسعه محصول جدید شواهدی از صنعت خودروسازی

بودن موضوع روش نظریه داده بنیاد انتخاب گردید ،لیکن در

چین» ،شبکههای همکاری را بهعنوان عاملی مهم در فرایند

راستای استفاده حداکثری از پیشینه طراحی پروتکل کیفی

نوآوری یک شرکت تشخیص دادهاند .نتایج تحقیق حاکی

در دو سرفصل مصاحبه باز و مصاحبه نیمه ساختار یافته

از آن است که ویژگیهای ساختاری شبکههای همکاری

بر مبنای ابعاد شناسایی شده در پیشینه قرار گرفت تا به

مبتنی بر فناوری در صنعت خودرو دارای درجه ادغام

این ترتیب حداکثر همپوشانی اطالعاتی در راستای حصول

مشارکتی ،اندک است و آنها بر عملکرد توسعه محصول

اشباع نظری رخ دهد.

جدول  -1پیشینههای منتخب تحقیق
ردیف

محقق/سال

1

شهرکی و مالکی
()1396
[]35

عنوان

نتیجه

عامل ایجاد شکاف نظری

انتخاب مدل توسعه محصول فورد بهعنوان ابزاری جامع
بهکارگیری روش تصمیمگیری
و در بردارنده تمام فعالیتها در دروازههای نظام توسعه
چند معیاره فازی برای شناسایی عوامل توسعه مفهوم ،طراحی ،نمونه سازی،
و اولویتبندی عوامل مؤثر بر فرایند تولید انبوه و بازاریابی و فروش بهترتیب بیشترین محصول وجه تمایز پژوهش جاری نسبت به پژوهش
نوآوری در توسعه محصول جدید اهمیت را در توسعه محصوالت جدید برخوردار انجامی بهشمار میرود ،به نحوی که در بعد راهبردسازی
و عملیاتی هم میتواند گستره بیشتری از نتایج را در بر
هستند.
در شرکتهای دانشبنیان
گیرد.
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ردیف

محقق/سال

عنوان

نتیجه

عامل ایجاد شکاف نظری

2

شهرکی و کشاورز
()1395
[]36

شناسایی و رتبهبندی
پیشرانهای مؤثر بر موفقیت توسعه
پیشرانهای فناورانه بیشترین تأثیر را بر موفقیت
محصول جدید شرکتهای
دانشبنیان مطالعه موردی :پارک توسعه محصول دارند و پیشران دخیل بودن
مشتری ،کمترین تأثیر را دارا است.
علم و فناوری استان سیستان و
بلوچستان

باتوجه به پرداخت به سهم ارزشی توسعه محصول در
زنجیره ارزش ،به لحاظ گستره موضوعی به سرفصل
زنجیره تأمین پرداخته نشده ،که در پژوهش جاری مورد
بررسی محقق واقع گردیده است .نیز با توجه به ماهیت
بازار خودرو در گامهای آتی میتوان با توجه به جامعیت
روش تحقیق کیفی به نتایج گستردهتری در بخش کمی
دست یافت.

3

دانش فرد ()1395
[]37

اولویتبندی نقش ساختارهای
دانش محور پایه و پشتیبان در
فرایند نوآوری در شرکتهای
دانشبنیان

مهمترین مرحله در فرایند نوآوری ،مرحله
مدیریت اجرای ایده انتخاب شده است و سایر
مراحل بهترتیب اهمیت عبارتند از :مدیریت
منابع انسانی ،مدیریت استراتژی ،مدیریت
انتخاب ایده و مدیریت خالقیت.

طراحی ابزار سنجش پژوهش مذکور بر مبنای مدلهای
موجود در ادبیات صورت پذیرفته است و لذا با توجه
به نیاز به طراحی مدل در کاربردی بومی به لحاظ روش
پژوهش در پژوهش حال حاضر از روش داده بنیاد بهره
برده شده است.

4

زاهدیان نژاد
()1394
[]38

شناسایی عوامل مؤثر بر
ریسکهای تأمینکنندگان
در زنجیره تأمین با استفاده از
تصمیمگیری چندمعیاره

معیارهای قیمت ،ثبات مالی ،کیفیت،
ظرفیت و خدمات پس از فروش بهترتیب دارای
بیشترین اهمیت میباشند.

باتوجه به پرداخت به سهم ارزشی زنجیره تأمین در
زنجیره ارزش ،به لحاظ گستره موضوعی به سرفصل
توسعه محصول پرداخته نشده ،که در پژوهش جاری
مورد بررسی محقق واقع گردیده است

5

آتیاس و بوناردل
()2017
[]39

گسترش دامنه مشارکت در
صنعت خودرو بین رقابت و
همکاری

همکاری بین صنایع خودرو و شرکتهای
تمرکز بر حیطه دید اکو سیستم نقطه قوت این پژوهش
نوآور موجب تشدیدرقابت و توسعه محصوالت محسوب میشود ،لیکن تمایز پژوهش انجامی طراحی
جدید میشود.
مدل بومی با شرایط خاص اقتصاد درو نزای ایران است

6

باستون ()2017
[]40

مدیریت تأمینکننده در صنعت
خدمات :از تولید خودرو چه
میتوان آموخت؟

شرکتهای دانشبنیان جریان باز و آزادی
از ایدههای نوآورانه در طراحی خودرو ایجاد
میکنند.

تمرکز این پژوهش در خدمات پس از فروش و توزیع در
زنجیره ارزش خودرو است ،لیکن با توجه به نسبت بازار
در اختیار خودروسازان داخلی در این پژوهش تمرکز بر
اجرای توسعه محصول و زنجیره تأمین با توجه به نسبت
سهم ارزشی درزنجیره ارزش در ایران قرار گرفته است.

7

تودو ()2016
[]41

استحکام پیوندهای طوالنی و
ضعف پیوندهای محکم :انتشار
دانش از طریق شبکههای زنجیره
تأمین

دسترسی به روابط متنوع برای بهبود بهرهوری
و قابلیت نوآوری از طریق انتشار دانش مهم
است.

در پژوهش جاری تمرکز بر نگاه شبکهای درحوزه مدیریت
شبکه پلتفرم در خودروساز ،نگاه به رویکرد دانشگاههای
صنعتی و نگاه بین صنایعی بوده است،که نسبت به
پژوهش مذکور دارای یافتههای گستردهتری میباشد.

8

یانگ و همکاران
()2015
[]42

تشکیل اتحاد استراتژیک و
تأثیرات آن بر عملکرد شرکتهای
تولیدی از دیدگاه زنجیره تأمین

رابطه و ارتباطات مؤثر از عوامل مهم مؤثر بر
تشکیل اتحاد استراتژیک در بین شرکتهای
تولیدی چینی است.

تحلیل رگرسیون در این پژوهش ابزار سنجش انتخابی
است ،لیکن در پژوهش جاری از روش تحقیق کیفی در
ابعاد گستردهتری بهره برده شده است.

9

دینگ ()2013
[]43

10

مازوال و همکاران
()2008
[]44

تعامل بین شریک و مکانیسمهای شرکای این اتحاد تواناییهای مکمل خودرا در
وجه اشتراک این پژوهش باپژوهش جاری در روش
انتقال دانش در صنعت
فناوری خودرو و تخصص مدیریت برای ایجاد
تحقیق کیفی میباشد ،لیکن نتایج پژوهش صرفا به
خودروسازی چین :یک تحقیق یک سازمان مستقل با هیأت مدیره و کارمندان
حوزه ساختاری پرداخته است ،درحالی که در بعدنتایج
کیفی مبتنی بر ادراکات دوگانه
خود برای ایجاد تسهیل در به اشترا کگذاری
پژوهش جاری دارای نتایج گستردهتری میباشد.
مدیریتی
دانش و یادگیری اتحاد جمع کردهاند.
شکلگیری همکاری بین شرکت
در توسعه محصول جدید در
صنعت خودرو :مبادلهای بین یک
معامله و رویکرد مبتنی بر رابطه
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همکاری بین شرکتها در صنایع خودرو
موجب توسعه محصوالت جدید میشود.
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تغییر رویکرد همکاری غربی-غربی و یا ژاپنی  -ژاپنی
با پارادایم همکاری در توسعه محصول از یافتههای این
پژوهش بهشمار میرود ،مزیت پژوهش جاری بومی بودن
مدل حاصله از روش تحقیق کیفی نظریه داده بنیاد
میباشد.

 .3روش تحقیق

اضافه کردن دادهها ،در الگوی نهایی تغییری بهوجود نیاید،

امروزه استفاده از روشهای تحقیق کیفی بهدلیل شناسایی

ادامه مییابد [ .]49در این پژوهش ،از روش نمونهگیری

مسائل و مشکالت سیستمهای اجتماعی رفتاری بهطور

هدفمند و نظری استفاده شده است .هدفمند به این

اعم و مشکالت سازمانهای دولتی بهطور اخص ،اجتناب

 .3روش
پژوهشبتواند برحسب موضوع ،مسأله و موقعیت تحقیق،
شناسی که
معنی

ناپذیر است ،بهدلیل ماهیت پیچیده سازمانها نمیتوان از

روشهشناسی
بخش کیفی:
هدف اطالعرسان را تعریف کند .نظری بودن نمونه
های
.1-3گرو

روشهای کمی به شناخت کافی نسبت به موقعیتهای

استطور اعم
اجتماعي رفتاری به
مسائل و
که و کفایت الزم برای رساندن ما به
سیستمهایمعنی
مشکالتاین
نیز به

معین دست یافت و از این رو استفاده از روشهای کیفی

توان از روش
پیچیده سازمانها
سطحماهیت
است ،به دلیل
داشتههایباشد؛ بههمین دلیل نمونهگیری
نظرینميرا
انتزاع

ضرورت پیدا مینماید [.]45

فرایند کیفي ضرورت پیدا مي
استفاده از روشهای
و ازاين رو
تکرارشوندهنمايدتا زمانی است که به کفایت
نظری،

شده ،خود برای تدوين تئوری و گزارهها اقدام کند .اين

تئوریها و گزارهها به شکلي نظام مند و بر اساس دادههای
واقعي تدوين ميشوند [ .]46هدف از پژوهش داده بنیاد
ساخت نظريه است که ميتواند در پژوهش بعدی آزموده شده

امروزه استفاده از روشهای تحقیق کیفي به دلیل شناسايي

و بسط و تعمیم داده شود .اين نوع روش پژوهش را استراوس
وکوربین در سال  ۷۶6۱توسعه دادند که بر پايه گردآوری،

مشکالت سازمانهای دولتي به طور اخص ،اجتناب ناپذير

مقايسه مداوم دادهها و شکل گرفتن مفاهیم به صورت هم زمان

کمي به شناخت کافي نسبت به موقعیتهای معین دست يافت

نظريه پردازی مبتني بر گرداوری داده که در آنها مقوالت حول
پارادايمي اساسي و مبنايي شکل گرفتهاند ،مدلي را ارائه

[.]45

رویکرد نظریهپردازی دادهبنیاد ازجمله روشهای

استوار است [ .]4۱استراوس وکوربین برای پردازش داده مبنا و

ميکنند که برای کدگذاری مقوالت و استخراج نتايج پژوهش

محتوایی داده بنیاد
رويکرد نظريه پردازی
پژوهشسطح انتزاع نظری و اکتشاف
روشهایرا به
ازجمله ما
برسد و

طراحي شده است .اين مدل حول فرآيندی شکل ميگیرد که

استقرايي و اکتشافي محسوب ميشود و ريشه در واقعیت

مواجهه پژوهشگر با پديده مورد پژوهش را بررسي ميکند .

پژوهش استقرایی و اکتشافی محسوب میشود و ریشه

داشته و برای حوادث به همان شکلي که رخ ميدهند،
ای معتبر) برساند [.]50
نظریه) یا گزارههای فرضیه

در واقعیت داشته و برای حوادث به همان شکلی که رخ

ميدهد به جای اتکا به تئوریهای موجود و از پیش تدوين

توضیحاتي ارائه ميکند .اين روش به پژوهشگر اين امکان را

میدهند ،توضیحاتی ارائه میکند .این روش به پژوهشگر

کرسول اين الگو را به صورت شکل  3نشان داده است [.]48

شرايط زمینهای

این امکان را میدهد به جای اتکا به تئور یهای موجود و از
شرايط علي

پیش تدوین شده ،خود برای تدوین تئوری و گزارهها اقدام
کند .این تئور یها و گزارهها به شکلی نظاممند و بر اساس

راهبردها

مقوله يا پديده محوری

پیامدها

شرايط مداخلهگر

دادههای واقعی تدوین میشوند [ .]46هدف از پژوهش

شکل  -3مدل پارادايمي (منبع :استراوس و کوربین به نقل از کرسول ()۲۱۷۲

نمودار  -3مدل پارادایمی (منبع :استراوس و کوربین به نقل از
نمونه برداری در راهبرد پژوهشي داده بنیاد به صورت غیر
کرسول ()۲۰۱۲
است .هدفمند بدين معنا که بتواند برحسب موضوع ،مسئله و
تصادفي ،هدفمند و تئوريک صورت گرفته و هدف آن بهینه

داده بنیاد ساخت نظریه است که میتواند در پژوهش بعدی

اين پژوهش از روش نمونهگیری هدفمند و نظری استفاده شده

آزموده شده و بسط و تعمیم داده شود .این نوع روش پژوهش

ساختن مفاهیم و مقوالت است .همچنین اين نمونهگیری تا

موقعیت تحقیق ،گروههای هدف اطالع رسان را تعريف کند .

رسیدن به کفايت نظری يعني تا جايي که با اضافه کردن دادهها،

نظری بودن نمونه نیز به اين معنا است که کفايت الزم برای

شناختی
مشخصههای جمعیت
در الگوی نهايي تغییری به وجود نیايد ،ادامه مييابد [ .]4۶در

را استراوس و کوربین در سال  ۱۹۶۷توسعه دادند که بر

رساندن ما به سطح انتزاع نظری را داشته باشد؛ به همین دلیل

پایه گردآوری ،مقایسه مداوم دادهها و شکل گرفتن مفاهیم

در پژوهش حاضر نیز ،عطف به پیچیدگیهای پدیده

بهصورت همزمان استوار است [ .]47استراوس و کوربین،

محوری انجام مصاحبههای کیفی با ساختار نیمه

برای پردازش داده مبنا و نظریهپردازی مبتنی بر گرداوری

ساختاریافته در دو سرفصل مصاحبه باز جهت دوری از

داده که در آنها مقوالت حول پارادایمی اساسی و مبنایی

سوگیری محقق و سپس پروتکل کیفی تکامل یابنده در

شکل گرفتهاند ،مدلی را ارائه میکنند که برای کدگذاری

طول فرایند مصاحبه با یازده نفر از خبرگان بر پایه معیارهای

مقوالت و استخراج نتایج پژوهش طراحی شده است .این

خبرگی (تجربه اجرای توسعه پلتفرم ،پیادهسازی زنجیره

مدل حول فرایندی شکل میگیرد که مواجهه پژوهشگر با

تأمین ،راهاندازی و مدیریت شرکتهای دانشبنیان به

پدیده مورد پژوهش را بررسی میکند .کرسول این الگو را

انضمام مشخصههای تخصصی هر حوزه مصاحبه) در

بهصورت نمودار ( )3نشان داده است [.]48

زنجیره تأمین خودرو ،توسعه محصول جدید خودرو و

نمونهبرداری در راهبرد پژوهشی داده بنیاد بهصورت

خبرگان حوزه شرکتهای دانشبنیان با تناسب تعدادی

غیرتصادفی ،هدفمند و تئوریک صورت گرفته و هدف

برابر در راستای حصول اشباع نظری انجام پذیرفته است،

آن بهینه ساختن مفاهیم و مقوالت است .همچنین این

انتخاب خبرگان بر پایه نظام دروازهای فازهای توسعه انجام

نمونهگیری تا رسیدن به کفایت نظری یعنی تا جایی که با

پذیرفته تا به این ترتیب روند افزایش دانشی در راستای
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شناسایی راهبردهای همکاری مشترک ...

حصول اشباع نظری و اشباع دادهای رخ دهد ،در راستای

سادهای نظیر چه ،که ،چگونه ،چقدر و … ،تجزیه و

حصول روایی و پایایی در ادامه با چهار نفر دیگر از خبرگان

تفکیک میشوند [ .]52در این مرحله ،مفاهیم شناسایی

مصاحبه و مدل حاصله مورد ارزیابی نهایی واقع گردید.

و برحسب خصوصیات و ابعادشان بسط داده شدهاند.

از مجموع پانزده نفر مصاحبه شونده چهارده نفر مرد ،یک

ب) کدگذاری محوری :کدگذاری محوری فرایند تبدیل

نفر زن و پنج نفر دارای مقطع تحصیلی دکتری و هفت نفر

مفاهیم به مؤلفهها است .برای این کار نظریهپرداز

در مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد و نیز سه نفر در مقطع

مجموعه مفاهیم مرحله کدگذاری باز را بهعنوان

کارشناسی قرار داشتهاند .تعداد کدهای باز حاصله 467

مقوله انتخاب میکند و طی فرایندی سایر مفاهیم

کد بودهاند که با انتخاب خبرگان در حوزه فعالیت فناوری

هممعنی را به آن مرتبط میسازد [ .]53در کدگذاری

پیشرفته خودروهای جدید ،مهندسی سیستمها و روشها در

محوری ،ابتدا پدیده محوری پژوهش ،بر اساس تأ کید

سازمان مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودروسازی سایپا،

مصاحبهشوندگان و مبانی نظری تحقیق تعیین و

معاونت زنجیره تأمین و لجستیک ،معاونت مهندسی

سپس مقولههای طبقههای فرعی شامل شرایط علی

در سازه گستر سایپا بهعنوان متولی زنجیره تأمین سایپا،

(چه عواملی منجر به ایجاد پدیده محوری میشوند)؛

مدیران عامل شرکت ساپکوو شرکت سایپا ،ریاست حوزه

راهبردها (اقداماتی که در پاسخ به پدیده محوری

نانو معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری ،مدیر عامل

حاصل میشود)؛ شرایط مداخلهگر (شرایط عام مؤثر

صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری ،عضو هیأت

در راهبردها)؛ شرایط زمینهای (شرایط خاص مؤثر در

مدیره شورای عتف در مؤسسه علوم و فناوری ،کارشناس

راهبردها) و پیامدها (ستادههایی که ناشی از استفاده از

پارک علم و فناوری دانشگاه تهران ،مدیر عامل شرکت

راهبردها هستند) شناسایی شدهاند.

بومرنگ ،مدیرعامل شرکت رویال صنعت سامانه ،مدیر

ج) کدگذاری انتخابی :این مرحله از کدگذاری ،فرایند

عامل هاب پاتکوتکنولوژی ،مدیر عامل شرکت فراز ارتباط،

یکپارچهسازی و بهبود مقولهها برای شکلگیری نظریه

مدیرعامل سرامیک صنعت آفاق حاصل شدهاند.

است [.]52

 .4تجزیه وتحلیل دادهها

پدیده محوری

در روش پژوهش نظریه داده بنیاد با استفاده از یک دسته

مقولهای است محوری که همواره در دادهها ظاهر میشود و

داده ،نظریه تکوین مییابد بهطوری که این نظریه در سطح

تمامی مقولههای اصلی دیگر به آن مربوط میشوند [.]54

وسیع ،یک فرایند ،یک عمل یا یک تعادل را تبیین میکند

بر این اساس مقوله محوری در این پژوهش توسعه همکاری

[ .]51در مطالعه پیش رو تحلیل دادههای کیفی در سه

مشترک شرکتهای دانشبنیان و زنجیره تأمین و توسعه

مرحله کدگذاری باز ،محوری و انتخابی انجام شده است.

محصول انتخاب شد.

الف) کدگذاری باز :در کدگذاری باز مفاهیم از عمق دادهها
به سطح آورده میشوند و همچنین تحلیلگر به نحوه

عوامل علی

شکلدهی مقولهها و ویژگیهای آنها میپردازد [.]51

این عوامل که حاصل شرایط علی یا شرایط مقدم هستند،

این نوع کدگذاری مستلزم پرسیدن سؤاالت و انجام

رویدادهایی را دربر میگیرد که به وقوع یا گسترش پدیدهای

مقایسهها است .دادهها ابتدا از طریق پرسیدن سؤاالت

میانجامد یا به مجموعه علل و شرایطی گفته میشود که

شماره  ،107خرداد و تیر 1400

110

کنشگر را ترغیب به روی آوردن به رفتاری خاص میکند

قرار دادن نیازهای دانشبنیانی در قراردادهای با سازندگان

[ .]55بر این اساس مهمترین عوامل علی تأثیرگذار در

این حوزه بهشمار میرود.

توسعه همکاری شرکتهای دانشبنیان با زنجیره تأمین

در حوزه مدیریت شبکه پلتفرم در توسعه محصول نیاز

و توسعه محصول در حوزه سیاستگذاری فناوری آینده

به همگرایی تأمین ،طراحی و حصول عمق مالکیت بومی

در خودروهای نسل جدید در تطابق با روندهای جهانی،

بهدلیل تحریمهای ایران در عواملی مانند ایجاد تکنوسنتر

مواجه با موج چهارم صنعتی و نیز بازبینی توسعه فناوری

(همگرایی ساختاری و سیاستگذاری واحدهای تأمین و

در سند  1404بهعنوان سند عملکرد در کنار برنامهسازی

طراحی) ،ماژوالرسازی در حوزههای قطعات با فناور یهای

موازی فناور یهای نوین در سطح ملی در کنار فرایند توسعه

ترکیبی (نیاز به چند تکنولوژی در طراحی و ساخت) ،پایش

محصول با نگاه مهندسی پیشهنگام توسط خبرگان رقم

دروازهای عدم تحقق اهداف پلتفرم زیر سیستمها بر مبنای

خورده است که مترادف با نیاز به شرکتهای دانشبنیان

منطق  ،vمعنی مییابد ،بازنگری سیستمهای اطالعات

میباشد.

خودروسازان در ارتباط با سایر عناصر فرایند با استفاده از

لیکن در راستای تحقق این مهم پیشنیازهای

ابزارهایی مانند نرمافزار  PLM, ERPمحقق میگردد که نقطه

ساختاردهی و بهرهور کردن فرایندهای همکاری امری

محوری تمرکز شرکتهای دانشبنیان در همکاری با توسعه

گریزناپذیر میباشد .در حوزه ساختاری تعریف ساختارهای

محصول محسوب میگردد.

مناسب همکاری مانند ایجاد هابهای بین صنایعی با

لیکن فراهمآوری تمهیداتی مانند فاکتورهای زیرساختی

توانایی تأمین نیاز صنایع متنوع مانند خودرو ،نظامی و

و نیز پرورش منابع انسانی کارآمد از دیگر عناصر شناسایی

...یا جایابی شرکتهای دانشبنیان بهعنوان زیرمجموعه و

شده در راستای کارآمدسازی رابطه شرکتهای دانشبنیان

همکار واحدهای تحقیق و توسعه خودروسازان و نیز تشکیل

و خودروساز عنوان شده است.

شرکتهایی با دوربرد فناور یهای ترکیبی در حوزههای

در ابعاد زیرساختی عطف به شاخص همکاری 105

پنجگانه قطعات خودرو در سرفصلهای موتور و قوای

همکاری دانشگاه و صنعت در ایران ،رتبههای  49و  97در

محرکه ،الکتریکال ،قطعات فلزی و قطعاتتریم و تزیینات

حوزه تحصیالت عالیه و آموزش و تکنولوژی و فاصله معنیدار

و شاسی مورد تأمل واقع شدهاند.

حوزه توانمندی دانشگاه و بهرهبرداری دانشی در صنعت،

در کنار اجزای حوزه شناسایی مدون نیازهای فناورانه و

درو نزا بودن اقتصاد و مکانیزم طراحی دانشگاههای کشور

ساختاردهی در راستای تسهیل فرایندهای اجرایی در حوزه

بر مبنای نظام کشورهای پیشرفته صنعتی نیاز به بازبینی

خودروسازان مدیریت شبکه پلتفرم و تبیین الزامات APQP

تسهیل ارتباط حوزه سیستم دولت ،صنعت و دانشگاه

در ارتباط قطعهسازان و شرکتهای دانشبنیان بهعنوان

و سایر نهادهای حوزه این اکوسیستم را با رویکرد اقتصاد

راهکارهای اجرایی شناسایی شدهاند .طرحریزی پیشاپیش

مقاومتی دوچندان میکند .در حوزه شاخصهای عملکرد

کیفیت محصول روشی است قانونمند که با استفاده از

رقابتپذیری صنعتی در راستای حصول توسعه پایدار بر

فنون مختلف سعی در کسب کیفیت در فرایند طراحی و

مبنای فا کتورهای چهارگانه عوامل تولید قابل دسترس،

تولید دارد .هدف از اجرای  APQPارتباط با تأمین کنندگان

سیاستهای دولت ،کیفیت آموزش و نظام آموزشی و

بهمنظور برنامهریزی کیفیت محصول و ایجاد خطوط راهنما

زیرساختها ،کیفیت آموزش و نظام آموزشی یکی از عناصر

بهصورت مشترک است ،لذا یکی از یافتههای پژوهش الزام

چهارگانه بهشمار میرود .وجود  2569دانشگاه در ایران در
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کنار رونده فزاینده شرکتهای دانشبنیان نیاز به تمرکز بر

خودروسازان میتواند از راهکارهای مؤثر تسهیل در این حوزه

حوزه همکاری مشترک دانشگاهها ،شرکتهای دانشبنیان

باشد.

و صنایع خودروسازی را دو چندان میکند [ .]56لذا در این

پرورش منابع انسانی کارآمد در حوزه شرکتهای

پژوهش تعریف پلتفرم نیازهای دانشبنیانی خودروسازان

دانشبنیان و خودروساز با توجه به نوپا بودن این مهم از

با دانشگاهها ،بازنگری و پایش علوم دانشگاهی در تطابق

یافتههای پژوهش حال حاضر بهشمار میرود .لذا تعریف

با توسعه فناوری ،تدوین برنامه ارتباط محصوالت نیازمند

خوشههای شایستگی منابع انسانی حوزه دانشبنیان،

بهبود با واحدهای دانشگاهی از یافتههای تحقیق بهشمار

تعریف کدهای مهارتهای ادراکی مدیران حوزه ارتباط

میرود.
ً
در حال حاضر صرفا برگزاری رویدادها در حوزه

خودروسازان و شرکتهای دانشبنیان ،رویداد فراخوان
نخبگان در این حوزه از عوامل شناسایی شده خبرگان

ارتباطی خودروسازان و شرکتهای دانشبنیان صورت

بهشمار میروند .در ادامه بخشی از کدهای حاصله در

میپذیرد ،لیکن ساماندهی بانکهای اطالعاتی بین صنایع

مصاحبه با خبرگان آورده شده است (جدول .)2

شرکتهای دانشبنیان و نیز بانک اطالعاتی نیازمندیهای
جدول  -2کدگذاری عوامل علی
طبقه در مدل
پارادایمی

کد انتخابی

علی:
فاکتورهای
سیاست
گذاری

تبیین نقشه راه
آیندهپژوهانه
خودروسازی مبتنی
بر نسلهای جدید
خودروی جهانی

کد محوری

کدباز

بازبینی و تدوین
نقشه راه جامع
خودروسازی مبتنی
بررویکرد توسعه
فناوری

تدوین راهبردهای دانشبنیانی خودروسازان ،برنامه استانداردسازی بینالمللی ،شناسایی الزامات نسلهای
جدید خودرو ،تکنولوژ یها و زیر ساختهای نوین مصرف انرژی ،نقشه آینده نگارانه انرژ یهای نوین ،انقالب
انرژی سوختهای جایگزین ،پیشبینی قوانین اجباری ،نقشه راه صنایع پیشن و پسین خودروسازی،
شناسایی مزایای رقابتی در حوزه انرژی در کشور ،سناریوهای آینده نگارانه در شرکتهای دانشبنیان،
شناسایی فرایندهای کار آمدتجار یسازی محصوالت دانشبنیانی ،تصویب برنامه جامع و همگرا در سطح
گروه خودروساز ،قطعهساز و شرکتهای دانشبنیان ،تدوین برنامه مراحل توسعهیافتگی در پلتفرم محصوالت
جاری ،مدل صنعتیسازی تکنولوژی ،تعریف جامع و کالسبندی پلتفرم خودرو ،تدوین بانک اطالعاتی
تکنولوژیکی

برنامه توسعه کالن
خودروسازی

تحقیق و توسعه ملی ،ایجاد مراکز خودرویی مستقل ،شناسایی راهکارهای زیستمحیطی ،تدوین نقشههای
ملی روندهای صنعتی ایران ،بهینه کاوی روندهای اجتماعی جهانی ،مطالعه تطبییقی روندهای نیازهای
اجتماعی ایران با کشورهای پیشرفته صنعتی ،شناخت پیشرانهای محیط جهانی ،بهینه کاوی خودروسازان
جهانی ،فراهم آوری و تعریف مدون پیشنیاز به ورود به بازارهای خارجی

بازبینی مبانی توسعه توسعه فناوری برنامه
1404
فناوری برنامه 1404
فاکتورهای
سیاست
گذاری

تبیین سناریوهای
موازی توسعه
فناوری با
فرایند توسعه
محصول

تدوین همگرای
NPD&NDT

شماره  ،107خرداد و تیر 1400

بازبینی عمق ساخت داخل تکنولوژیکی در برنامه  ،1404ارزیابی نیاز عمق ساخت داخل تکنولوژ یهای
آینده ،برآورد سطح بلوغ موجهای تکنولوژ یهای موجود ،آینده نگاری فناوری خودرو سازان
ساختارهای ایجاد فناوری ،ساختارهای تبادل فناوری ،شناسایی فناور یهای آتی با تبدیل در نگاه
( Attributesشاخصههای استانداردی) پلتفرم ،تطابق پویایی چرخه عمر فناوری شرکتهای دانشبنیان و
نیازمندی خودروسازان ،شناسایی راهبردهای میانبر انتقال فناور یهای نوین ،بازنگری مبانی توسعه فناوری
برنامه  1404با رویکرد آینده پژوهی و فناور یهای ترکیبی محصوالت ،تدوین نقشه فناوری خودروسازان با نگاه
مدلهای نوآوری باز
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جدول  -3کدگذاری عوامل علی
طبقه در مدل پارادایمی

کد انتخابی

کد محوری

کدباز

علی:
فاکتورهای
سیاستگذاری

سیاستگذاری موج
چهارم صنعتی در
خودروسازان

المانهای موج صنعتی چهام

واقعیت مجازی ،واقعیت افزوده ،رایانش ابری ،وسایل نقلیه مستقل ،چاپ سه بعدی،
روباتیک ،مواد جدید ،دادههای بزرگ ،بال ک چین

مدیریت شبکه پلتفرم
خودروساز قطعه ساز

برنامه مدون خودروهای جدید بر روی پلتفرم واحد ،پیش بینی الزامات حداقل در بازه ده
ساله درحوزه خودروسازی ،اولویتبندی عناصر پلتفرم خودروی ایرانی (مانند نیاز به گروه
متدولوژ ی پیش بینی و پایش قیمت محصول جدید ،پایش
موتور ،)... ،تشکیل کمیته و
ِ
همسازی اهداف خودروسازو زیرمجموعهها در حوزه بسط پلتفرم

مهندسی مجدد ساختاری
رابطه خودروساز قطعهساز

ماژوالرسازی در حوزههای قطعات با فناور یهای ترکیبی ،پایش دروازهای عدم تحقق
اهداف پلتفرم زیر سیستمها بر مبنای منطق v

تدوین استاندارد کارخانهای

تدوین استاندارد کارخانهای بومی ،پایش ادراک مشتری از برند بر مبنای استاندارد
کارخانهای

علی:
فاکتورهای فرایندی

مدیریت شبکه
پلتفرم

بازنگری تصدی گری خودروساز
به جای فرایند اجرایی

بازنگری تصدیگری خودروساز به جای فرایند اجرایی ،مدیریت سطح برون سپاری و
تمرکززدایی در مدیریت پلتفرم

سهم مالکیت در پلتفرم

عمق داخلی سازی در پلتفرم

ایجاد مراکز تحقیقاتی و
تکنولوژیکی زیر مجموعه مراکز
طراحی و توسعه محصول

ارزش آفرینی تحقیق و توسعه زیر مجموعههای مراکز تحقیقات ایرانی و دانشبنیان در
سطح جهانی

یکپارچهسازی عناصر سازمان

بازنگری سیستمهای اطالعاتی متمرکز خودروسازان در ارتباط با سایر عناصر فرایند توسعه
محصول

آنالیز موانع پیشران و مانع کل
زنجیره توسعه محصول

عارضه یابی کل فرایند توسعه محصول در طراحی پلتفرم پیشین

جدول  -4کدگذاری عوامل علی
طبقه در مدل
پارادایمی
علی:
فاکتورهای
فرایندی

علی:
فاکتورهای
ساختاری

کد انتخابی

کد محوری

الزامات  APQPدر ارتباط الزامات  APQPدر ارتباط
قطعهسازان و شرکتهای قطعهسازان و شرکتهای
دانشبنیان
دانشبنیان

کدباز

تنظیم  PDSبا الزامات نیازمندیهای دانشبنیانی محصول ،الزام خودروسازدر تصویب شناسایی
الزامات دانشبنیانی محصوالت جدید در فاز تأیید برنامه در فرایند توسعه محصول
PDS:Product developmet sysytem

ساختار دهی هابهای
بین صنایعی

تدوین برنامه ساختاردهی هابهای دانشبنیانی مانند کارخانه نوآوری ،شتاب دهنده ،کارخانههای
هابهای بین صنایعی
نوآوری استانی و استارت آپ ،هاب مجمع دانشبنیانها وخودروسازان در حوزه صادرات

ساختار دهی واحدهای
دانشبنیانی در مراکز
طراحی و توسعه

ساختاردهی واحدهای
دانشبنیانی در مراکز
طراحی و توسعه

ساختار مستقل دانشبنیان از اجرا در مراکز تحقیق و توسعه ،شناسایی برنامههای تحقیق و توسعه
در مگا ساپالیرهای خودروسازان ،بازنگری میزان سرمایه مالی تخصیصی حوزه تحقیق و توسعه در
خودروسازان ،ایجاد مراکز تحقیق وتوسعه مستقل خودروسازان با رویکرد ،خوشهسازی دانشبنیانی در
تحقیق و توسعه در محصوالت با فناور یهایتر کیبی

ساختار دهی SISTER
COMPANIES
در توسعه محصول

ساختار دهی SISTER
COMPANIES
در توسعه محصول

تنظیم  Family Portfolioمحصوالت پلتفرمی خودروسازان ،ارزیابی نیاز عمق ساخت داخل
تکنولوژ یهای آینده ،ایجادتکنو سنتر
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طبقه در مدل
پارادایمی

علی:
فاکتورهای زیر
ساختی

کد انتخابی

کد محوری

کدباز

سیاستگذاری
دانشگاههای صنعتی
با رویکرد صنعت
خودروسازی

سیاستگذاری
دانشگاههای صنعتی
با رویکرد صنعت
خودروسازی

تعریف پلتفرم نیازهای دانشبنیانی خودروسازان با دانشگاهها ،باز نگری و پایش علوم دانشگاهی در
تطابق با توسعه فناوری ،تدوین برنامه ارتباط محصوالت نیازمند بهبود با واحدهای دانشگاهی

تنظیم بانک اطالعاتی
تنظیم بانک اطالعاتی
بین صنایعی شرکتهای بین صنایعی شرکتهای
دانشبنیان
دانشبنیان
تأسیس کلونی خبرگان
مدیران خودروسازی با
حوزه دانشبنیانی

منابع انسانی

تأسیس کلونی خبرگان
مدیران خودروسازی با
حوزه دانشبنیانی

بانک اطالعاتی کالسهبندی شده بین صنایعی شرکتهای دانشبنیان در سرفصلهای محصول،
فرایند و  ،...بانک اطالعاتی بخشبندی صنایع درایران ،سازماندهی بانک اطالعاتی مواد تأمینی
شرکتهای دانشبنیان در حوزه خودروسازی ،نقشه ملی تاکسونومی دانش بین صنایعی
خوشههای شایستگی منابع انسانی حوزه دانشبنیان ،تعریف کدهای مهارتهای ادراکی مدیران
حوزه ارتباط خودروسازان و شرکتهای دانشبنیان ،رویداد فراخوان نخبگان

عوامل زمینهای
عوامل زمینهای شناسایی شده بهعنوان شرایط خاص مؤثر در

شرکتهای دانشبنیان میباشد که در دوطبقه زیر ساختی

راهبردها در این پژوهش نشانگر نیاز به همگرایی ساختاری

و فاکتورهای درونی حا کمیت کالسهبندی شدهاند.

و سیاستگذاری نهادهای سیاستگذار حوزه خودروسازی،

لیکن با توجه به نو بودن موضوع ،بهینهکاوی در زنجیره

ارتباط خودروسازان ،قطعهسازان و شرکتهای دانشبنیان

داستانهای شکست و موفقیت این حوزه نیز از یافتههای

در اکوسیستم با نگاه دولتی بههمراه تنظیم قوانین حمایتی

این تحقیق بهشمار میرود.

جدول  -5کدگذاری عوامل زمینه ای
طبقه در مدل
پارادایمی

کد انتخابی

کد محوری

کدباز

یکپارچگی و همگرایی
سیاستهای نهادهای
سیاستگذار حوزه
خودروسازی

همگرایی سیاستهای ذینفعان حوزه خودروهای برقی مانند تاکسیرانی ،خودروسازی... ،بازنگری
قوانین ملی در همکاری مشترک ،تأسیس رشته سیاستگذاری خودرو ،تدوین برنامههای
خودروسازان با رویکرد دانشبنیانی ،بازنگری اقتصاد سیاسی خودروسازی ،همگرایی سیاستهای
بنیاد نخبگان و خودروسازان

عدم همگرایی
مهندسی مجدد سازمانهای
نهادهای
سیاستهای
باالدستی خودروسازان
سیاستگذار حوزه
عارضهیابی روشهای
عارضهیابی برنامههای کالن توسعه ،بازنگری روشهای سیاستگذاری ،یکپارچهسازی فرایندهای
خودروسازی
سیاستگذاری
ارتباطات زنجیره نهادهای سازمانی
مدل کسبوکار جدید در خودرو با رویکرد همگرایی سازمانهای باالدستی خودروسازان

زمینهای:
فاکتورهای
زیر ساختی

برنامههای پایش یکپارچگی برنامه ایجاد توانمندسازهای پتنت ایرانی ،نقشه راه ملی صنایع پیشین و پسین خودروسازی ،تشکیل
تیمهای بین سازمانی در تبدیل نیازهای مشتری به ویژگیهای محصول ،شبکهسازی نوآوری بازدر
استراتژی تا فرایندهای
سطح شرکتهای دانشبنیان و قطعهسازان ،برنامه ارتقا صنایع پشتیبان در خودروسازی
اجرایی
عدم همگرایی
عدم همگرایی دانشبنیانی برنامه تلفیقی توانمندی قطعهسازان ایران خودرو و سایپا ،زیرمجموعهسازی شرکتهای دانشبنیان
خودروسازان
دانشبنیانی
خودروسازان و قطعه سازان در قطعه سازان ،شناسایی شاخصهای دانشبنیان شدن قطعه سازان ،تدوین و همگرایی افقهای
سازان
قطعه
و
نقشه را ه بین صنایعی ملی
فقدان شبکه سازی
دانشی در صنایع ملی

فقدان شبکه سازی دانشی
در صنایع ملی

بهینهکاوی ساختارهای دانشبنیان جهانی ،تعریف پلتفرم نیازهای دانشبنیانی خودروسازان با
دانشگاهها

تدوین الگوی بومی
مصرفکننده ایرانی

تحقیقات جامع رفتار مصرفکننده خودروی ایرانی ،مدلسازی بومی رفتار مصرفکننده خودروی
ایرانی ،عارضهیابی تحقیقات جامع بازاریابی در حوزه رفتار مصرفکننده ،فرهنگ احترام به مشتری،
تحقیقات بازاریابی در راستای شناسایی ذائقه مشتری ایرانی ،داستان برندهای همکار مشترک
خارجی مانند هیوندای و کیا ،مدل کانو در شناسایی نیازهای مشتریان ،شناسایی روشهای
آ کادمیک تحلیل رفتار مصرفکننده خودروی ایرانی ،استانداردهای زیباشناختی بومی
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جدول  -6کدگذاری عوامل علی
طبقه در مدل
پارادایمی

کد محوری

کدباز

کد انتخابی

تدوین سناریوهای
Good and Bad Story

تدوین راهبردهای شرکتهای دانشبنیانی با نگاه صادراتی ،شناسایی قطعهسازان بهعنوان
سرمجموعههای واردات تکنولوژی ،کالسهبندی شاخصهای ارزیابی شرکتهای دانشبنیان،
شناسایی مدلهای نوآوری باز حوزه دانشبنیان ،زنجیره تأمین دانشبنیانی ،تدوین تکنولوژی اطالعاتی
سفارشگذاری زنجیره تأمین با نگاه دانشبنیانی ،شاخصهای دانشبنیانی سفارشگذاری در زنجیره
تأمین (امنیت اطالعاتی ،هزینه ،جایابی ،انبارش ،حمل و نقل ،بسته بندی) ،بهینهسازی جریان
اطالعاتی سازنده خودروساز ،زنجیره تأمین سبز دانشبنیانی ،بخشبندی نیازهای خودروسازان مبتنی بر
نگاه  ،Exciting and Basic and Performance Requirmentچرخه عمر تبدیل  Exciting Requirmentبه
 ،Requirment Basicشناسایی  Exciting Requirmensمشتریان ایرانی (سطح نیازمندیهای عملکردی
و نیازمندیهای برانگیزاننده) ،تدوین Attirbute listهای خودروسازان بر مینای نگاه دانشبنیانی د ر
تعامل با  ،Exciting Requirmentتنظیم برنامه زمانبندی نیاز خودروسازان تا دروازه ( PAفاز تأیید برنامه در
توسعه محصول) با نگاه دانشبنیانی خودروساز و قطعه ساز ،تدوین برنامه دانشبنیانی خاص خودروهای
الکتریکی ،نظریهپردازی حوزه مدیریت همکاری خودروساز و دانشبنیان ،تدوین استراتژیهای کشش
ملی دانشبنیانی ،مهندسی پیش هنگام پذیرش تکنو لوژی

زمینهای:

نگاه دولتی به معماری
ساختار خودروسازی

بازنگری مالکیت
دولتی

تصدیگری پلتفرم در خارج از خودروساز ،برنامه سیاست آزادسازی واردات خودرو ،ثبات مدیران و ارتباط
تخصصی با حوزه فعالیت ،نقش حمایتی بهجای نقش مداخل ه گر در دولت

زمینهای:

ناکارآمدی فرایند
حقوقی حمایت
شرکتهای
دانشبنیان

ناکارآمدی فرایند
حقوقی حمایت
شرکتهای دانشبنیان

عارضهیابی حوزه حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی در چرخه عمر محصول ،عارضهیابی فرایند
صنعتیسازی فناوری شرکتهای دانشبنیان ،عارضهیابی فرایند تجار یسازی فناوری در خودروسازان،
ابعاد حاکمیتی تسهیل حوزه تجاری سازی تکنولوژ یهای نوین ،ساماندهی ساختاری واردات تکنولوژی

زمینهای:
تدوین سناریوهای
فاکتورهای زیر
Good and Bad Story
ساختی

عوامل مداخلهگر

مالی (بانکی و بیمه) ،تجاری (خرید و فروش در بخش

عوامل مداخلهگر شناساییشده بهعنوان شرایط عام مؤثر در

اقالم دو منظوره ،نرمافزارهای صنعتی ،پتروشیمی و،)...

راهبردها در این پژوهش عطف به سطح تغییرات مداوم در

سرمایهگذاری (بخش انرژی ،هستهای و )...و در نهایت نیاز

اقتصاد ایران نشانگر نیاز به لحاظ کردن مولفههای تغییر در

به پایش مداوم و فرصتسازی در مقاطع ثبات سیاسی در

ابعاد سیاسی ،اقتصادی ،زیست محیطی ،فناوری میباشد.

حوزه همکاری باشرکتهای دانشبنیان را الزامی گریز ناپذیر

این تغییرات که در ابعاد تغییر نرخ ارز و تحریمهای در ابعاد

میسازد.

جدول  -7کدگذاری عوامل مداخلهگر
طبقه در مدل پارادایمی

کد انتخابی

مداخله گر:
تحریم ستیزی

تدوین سند تحریم
ستیزی

کد محوری

کدباز

تدوین سند تحریم ستیزی

تدوین نقشه راه تکنولوژی در مقابله با تحریم ،تنظیم سیاستهای ضد تحریمی در
حوزه قطعات فناوری پیشرفته

تنفس زمانی تحریم

برنامه پرشهای تکنولوژیکی در حوزه زمانی تنفس در تحریمها

خرید شرکت و تولید در خارج
جهت تحریم ستیزی

برنامه جامع همکاری با شرکتهای دانشبنیان خارجی در راستای تحریم ستیزی
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شناسایی راهبردهای همکاری مشترک ...

عوامل راهبردی

ساختاری با رویکرد سیاستگذاری افزایش یابد ،بدیهی

راهبردها:

است تدوین عملیاتی این راهبردها نیاز به ایجاد برنامههای

در روش کدگذاری نظریه داده بنیاد با روش سیستماتیک با

در سطح تا کتیکی دارد.

توجه به گذر از فرایند کدگذاری باز ،محوری و انتخابی در

پیامدهای این مدل افزایش میزان مالکیت در پلتفرمهای

عمل محور توصیههای راهبردی مدیریتی بر مبنای کدهای

بومی و بالطبع توانایی تحریمستیزی و حفظ سهم بازار

انتخابی خواهد بود ،لیکن در این پژوهش در راستای غنای

داخلی میباشد ،نیز ورود به بخشی از بازارهای جهانی بر

بیشتر پژوهش تمرکز در ابتدا بر روی راهبردهای حاصله

مبنای مزایای رقابتی در خودروسازان ایرانی میتواند از دیگر

از کدگذاری باز قرار گرفت تا به این ترتیب تعداد و عمق

پیامدهای این حوزه باشد.

راهبردهای حاصله در حوزههای سیاستی ،زیرساختی و
مدل پارادايمي همکاری شرکتهای دانش بنيان در توسعه محصول و زنجيره تأمين خودرو
راهبردها:

راهبردهای سياستي

• ادغام نيازهای دانش بنياني سايپا و ايران خودرو و

عوامل مداخله گر

صنايع نظامي

اقتصاد سياسي

• بازنگری عمق ساخت داخل تکنولوژیهای آينده در

تحريم ستيزی

عوامل علي

سند 1404

تغيير نرخ ارز

فاکتورهای سياست گذاری

• تدوين نقشههای ملي روندهای صنعتي ايران و
بازنگری برنامه 1404

سياست گذاری آيندهپژوهانه

• تدوين برنامه ساخت داخل CKD/SKD

خودروسازی مبتني بر نسلهای

• تدوين راهبردهای موازی  NTDبا فرآيند NPD

جديد خودروی جهاني

• تدوين نقشه مزايای رقابتي در حوزه آينده انرژی

پديده محوری

بازبيني مباني توسعه فناوری
برنامه 1404

توسعه همکاری مشترک

سناريو سازی موازی توسعه

شرکتهای دانش بنيان و

فناوری با فرآيند توسعه محصول

زنجيره تأمين و توسعه

سياست گذاری موج چهارم

محصول خودروسازی

کشور

• الزام فرآيند  Fpdsدر قراداد فني با شرکتهای
دانش بنيان

• تدوين برنامه تکنولوژی خودروهای خودران بر
مبنای نکاه دانش بنياني

• شناسايي قطعات با فناوری پيشرفته در خودرو با

صنعتي در خودرو سازان

تمرکزبرفرآيند داخلي سازی

فاکتورهای فرآيندی
مديريت شبکه پلتفرم

تبيين الزامات APQPدر ارتباط
قطعهسازان و شرکتهای دانش بنيان
فاکتورهای ساختاری
ساختار دهي هابهای بين صنايعي
ساختار دهي واحدهای دانش
بنياني در مراکز طراحي و توسعه
ساختاردهي

SISTER

COMPANIESدرتوسعه
محصول
فاکتورهای زيرساختي

فاکتورهای زير ساختي

• تدوين سند تحريم ستيزی صنايع پيشين و پيشين

 PAبا نگاه دانش بنياني خودرو ساز و قطعه ساز

• تدوين برنامه جايگزيني مواد حوزه خودرو

• شناسايي نيازهای خودروسازان بر مبنای نگاه

عدم همگرايي سياستهای دانش بنياني

راهبردهای زير ساختي

فقدان شبکه سازی دانشي در صنايع ملي

عدم توجه به سناريوهای GOOD AND
 BAD STORYشرکتهای دانش بنيان

سياست گذاری دانشگاههای
صنعتي با رويکرد صنعت

خودروسازی

خودروسازی

 ناکارآمدی فرآيند حقوقي حمايت

تنظيم بانک اطالعاتي بين صنايعي

شرکتهای دانش بنيان

• تأسيس رشته سياستگذاری خودرو
• تدوين سند تحريم ستيزی

• نوآوری شبکهای در سطح قطعه سازان و شرکتهای
دانشبنيان

فاکتورهای محيط دروني حاکميت
نگاه دولتي به معماری ساختار

Forward

and Reverse Engineering

خودرو سازان و قطعه سازان

• بازنگری اساسنامه سطح خدمات ارائه شده
شرکتهای دانشبنيان

• تضمين خريد در قراردادهای شرکتهای دانشبنيان

• تدوين برنامه ارتقا کيفي خوشههای شايستگي مديران
حوزه دانش بنيان

شرکتهای دانش بنيان

• شناسايي قطعات با فناوری چند وجهي و با نياز
دانش بين رشتهای خودرو

فاکتورهای منابع انساني

• کالسه بندی قطعات خودروبر مبنای نگاه

ايجادکلوني خبرگان مديران

 TRL,MRLدر حوزه دانش بنيان

خودروسازی با حوزه دانش بنياني

راهبردهای ساختاری

• تأسيس انديشکده ملي فناوری

•ايجاد شرکتهای هم خانواده در توسعه محصول در
راستای توسعه فناوريهای ترکيبي

•ايجاد تکنو سنتر

•تشکيل هابهای بين صنايعي دانشبنياني

مانند کارخانه نوآوری ،شتاب دهندهها ،کارخانههای

نوآوری استاني و دانش بنيانهای تسهيلگر

•تشکيل انجمنهای طراحان ايراني در ابعاد بينالمللي
•ايجاد واحدهای دانشبنياني در مراکز طراحي و
توسعه خودروسازان

•ساختارسازی نواوری شبکهای

• ماژوالريتي شرکتهای دانش بنيان بازيرمجموعه
های

قطعه سازی
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•توانتتتايي تحتتتريم

داخلي

• تنظيم برنامه زمان بندی نياز خودرو سازان تا دروازه

سياستگذار حوزه خودروسازی

پلتفرمهای بومي

• تدوين برنامههای تحقيق و توسعه در مگا

خودروسازی

عدم هم گرايي سياستهای نهادهای

•مالکيتتتت افزايتتتي

ستيزی

ساپاليرهای خودرو سازان

عوامل زمينهای

پيامدها:

•حفتتس ستتهم بتتازار
•ورود به بازارهتای
جهاني

 .5نتیجهگیری و توصیههای سیاستی

لذا در ادامه به تفسیر عناصر اصلی شناسایی شده و
تطابق با پیشینه تحقیق پرداخته میشود:

هدف این پژوهش یافتن عوامل پیشران و مانع در راستای
همکاری شرکتهای دانشبنیان و خودروسازان در زنجیره
تأمین و زنجیره توسعه محصول جدید بوده است .لذا

حوزه عوامل علی

بر مبنای مدل سیستماتیک استراوس و کوربین بر مبنای

تاکنون سه سند و برنامه برای توسعه خودرو پس از دهه

فرایند کدگذاری باز ( 467کدباز) ،محوری و انتخابی به

هشتاد به نگارش درآمده است ،سند توسعه خودرو در سال

شناسایی این عوامل درسه بخش عوامل علی ،زمینهای

 ،1381برنامه راهبردی صنعت معدن تجارت در حوزه

و مداخلهگر پرداخته شد که در نهایت منجر به تدوین

توسعه تجهیزات حمل و نقل و همچنین سند اهداف و

راهبردهای حصول این عوامل و پیامدهایی همانند حفظ

سیاستهای توسعه خودرو در افق  .1404در برنامه نهایی

سهم بازار داخلی ،داخلیسازی همراه با مالکیتافزایی

این حوزه سند چشمانداز و اهداف به شرح زیر ارائه شده

بومی در راستای تحریمستیزی و فراهمسازی تمهیدات

است:

حضور در بازارهای جهانی خواهد گردید.
چشمانداز
دستیابی به جایگاه نخست صنعت خودرو در منطقه ،رتبه پنجم آسیا و رتبه یازدهم در جهان از طریق (رقابتپذیری مبتنی برتوسعه فناوری) مبتنی برراهبردهای زیر:
پایگاه ساخت و تولید خودرو با نمانام (برند) داخلی ،مشترک یا جهانی در منطقه ،با تأ کید برصادرات محصوالت تولیدی
پایگاه ساخت و تولید قطعات و مجموعههای خودرو با نما نام (برند) معتبر داخلی یا جهانی در منطقه ،با تأ کید بر مزیت رقابتی
جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی (مستقیم یا مشترک) درراستای جذب فناور یهای نوین و توسعه صادرات
پایگاه مراکز طراحی ،آزمون و خدمات مهندسی خودرو درمنطقه
اهداف
خودروهای تجاری (حمل کاال و مسافر)

خودروهای سبک (سواری و وانت)

تولید حداقل  120هزار دستگاه خودرو ،تولید  90هزار دستگاه برای
تولید حداقل سه میلیون دستگاه خودرو (تولید دو میلیون دستگاه برای بازار داخل ،تولید یک میلیون
بازار داخل ،تولید  30هزار دستگاه برای صادرات (صادرات از
دستگاه برای صادرات (صادرات از هر سه دستگاه یک دستگاه)) ،تولید حداقل  %50از خودروهای
هر  4دستگاه یک دستگاه) ،کسب سهم ارزش افزوده صنعت
سبک ساخت داخل با نمانام (برند) داخلی تأمین حداقل  25میلیارد دالر قطعه توسط قطعهسازان برای
خودرو حداقل  20درصد از ارزش افزوده کل صنعت کشور
خودروهای ساخت داخل ،صادرات قطعات به ارزش  6میلیارد دالر توسط قطعهسازان به بازارهای مستقل
خارجی (خطوط تولید ،یدکی و متفرقه)

مبنای این سند تمرکز بر توسعه فناوری میباشد ،در

بیانگر اهمیت جایگاه شرکتهای دانشبنیان با توان حضور

حالیکه انحرافات قابل تأمل در حوزه تولید (انحراف از

در عرصههای تکنولوژی اطالعات ،تجار یسازی ،توسعه

برنامه دو میلیون خودرو تا  ،)700000صادرات (انحراف از

ابزار ،ماشینآالت و مواد و سختافزار الکتریکی برمبنای

برنامه یک میلیون تولید تا زیر  50هزار دستگاه در سال) و

اساسنامه این شرکتها در این حوزه است .لیکن این مهم

توسعه محصول در خودروسازان ایرانی (انحراف بیش از

نیازمند تدوین برنامه فناور یهای نوین مبتنی بر روندهای

صد درصدی از بازه زمانی مصوب) نشان از عدم توانمندی

نوین جهانی مانند خودروهای خودران [ ،]57خودروهای

خودروسازان در عرصه عمل طبق سند  1404میباشد.

الکتریکی ،هیبریدی ،خودروهای متصل [ ]58در حوزه

در نقطه مقابل وجود بیش از چند هزار شرکت دانشبنیان

توسعه محصول و نیز توان بومیسازی فناوری در حوزه زنجیره
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تأمین کنونی میباشد .از جمله مسائلی که در سند سال

صنعتی با رویکرد صنعت خودروسازی در مثلث دانشگاه،

 1388برای آن هدفگذاری شده است ،تأمین  25میلیارد

شرکتهای دانشبنیان و خودروسازان ،چابکسازی

دالر قطعه برای خودروهای تولید شده توسط قطعهسازان

پذیرش تکنولوژ یهای نوین در عرصه تمرکز بر شرکتهای

داخلی است .با توجه به میزان تیراژ پیشبینی شده در این

دانشبنیان ،تدوین مدون بانک اطالعاتی شرکتهای

صنعت در سال  1404و همچنین میانگین قیمت در نظر

دانشبنیان در حوزه آیندهنگاری ،شناسایی روندهای محرک

گرفته شده در سند برای سال ( 1404قیمت خودرو بهطور
ً
میانگین  15000دالر) عمق داخلیسازی در آن سال نهایتا به

خودروسازی جهانی ،تدوین برنامه گستره پلتفرمی برمبنای
فناوری ،بهعنوان سرفصلهای پیشنهادی این حوزه بهشمار

 70درصد میرسد و همچنان  30درصد از قطعات خودرو

میرود .یافتههای این بخش در حوزه ادبیات با یافتههای

برای خطوط تولید از خارج از کشور تأمین میگردد ،از جمله

جعفری پستکی و همکاران [ ،]30شهرکی و مالکی [،]35

مسائل مهم دیگر این است که سطحبندی ارائه شده در این

شهرکی و کشاورز [ ]36و دانش فرد [ ]37دارای تطابق

سند بیانگر عدم ورود به تولید قطعات کلیدی و فناوری بر

میباشد ،لیکن تفاوت محوری یافتههای پژوهش در روش

خودرو میباشد.

انتخابی تحلیل دادهها میباشد ،بهنحوی که جامعیت

لذا بر اساس کدهای باز حاصله از مصاحبه با خبرگان

یافتهها در بعد عوامل علی نسبت به تحقیقات انجامی

شناسایی روند رویکردهای آیندهپژوهانه فناور یهای متوسط

مشاهده میشود ،که بهصورت تفکیکی در بخش پیشینه

به باال بهعنوان نقشه راه ارتباطی شرکتهای دانشبنیان

تحت عنوان عامل شکاف نظری آمده است .در پژوهش

و خودروسازان ،کالسهبندی قطعات خودروبر مبنای نگاه

کیفی شناسایی مؤثرترین عوامل ایجاد پدیده محوری از

 ]59[ TRLو  ]60[ MRLدر حوزه دانشبنیان ،بازبینی عمق

نقاط قوت پژوهش در مقام مقایسه با پژوهشهای پیشین با

ساخت داخل تکنولوژ یهای آینده در برنامه  ،1404تدوین

رویکرد کمی میباشد.

سند انقالب انرژی (با توجه به وجود منابع جهت تولید
خودروی برقی) مبتنی بر نگاه بین صنایعی (خودروسازی

حوزه عوامل زمینهای و مداخلهگر

و صنایع نظامی و سایر صنایع پیشین و پسین زنجیره

در کنار تمرکز بر برنامههای راهبردی ،گذر از اندیشه موجهای

خودروسازی) شرکتهای دانشبنیان ،ماژوالرسازی در

صنعتی در حوزه مدیریتی و ساختاری ،مترادف با گذر از

حوزههای قطعات با فناور یهای ترکیبی ،تدوین استاندارد

مدیریت دولتی سنتی به مدیریت دولتی نوین با اندیشه

کارخانهای بومی در خودروسازا ن داخلی و شناسایی

تمرکز بر خصوصیسازی و گریز از پاروزنی دولتها بوده

شکاف در راستای همکاری با شرکتهای دانشبنیان،

است [ .]61در سالهای اخیر بهدلیل قرارگیری در چرخهای

تدوین برنامه ساختاردهی هابهای دانشبنیانی مانند

از محرکهای سیاسی و محیطی ،واگذاری سهام حاکمیتی

کارخانه نوآوری ،شتابدهنده ،کارخانههای نوآوری استانی

فرایندهای صنعتیسازی و تجار یسازی و فرایندهای

و استارتآپ ،هاب مجمع دانشبنیانها و خودروسازان در

همکاری در عرصه اقتصاد سیاسی و درو نصنایعی در کشور،

حوزه صادرات ،تدوین راهبردهای همگرای دانشبنیانی

مدلهای ایجاد و واردات فناور یمحور و نیز مهندسی ساختار

خودروسازان و قطعهسازان ،بخشبندی قطعات خودرو

خودروساز ،قطعهساز تحتالشعاع قرار گرفته است ،لذا در

بر مبنای نگاه دوربرد استراتژیک داخلیسازی مبتنی بر

راستای همگرایی راهبردی و ساختاری تعریف نقشهای

توان تحریمستیزی ،بازنگری سیاستگذاری دانشگاههای

سیاستگذاری ،تنظیمگری ،تسهیلگری ،ارائه خدمات

شماره  ،107خرداد و تیر 1400
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امری الزامی بهشمار میرود .بهعنوان نمونه وزارت صمت

بوناردل [ ،]39باتسون [ ،]40مازوال و همکاران [ ،]44تودو

با دخالت سازمانهای تابعه خود مانند سازمان گسترش

[ ،]41دینگ [ ]43بهعنوان پیشنهادات این حوزه معرفی

و نوسازی صنایع کشور بر تولید خودورسازان اثر میگذارد.

میگردند .تفاوت نتایج پژوهش با حوزه ادبیات در بومی

در محیط کسب و کار دانشبنیان در کشور هماکنون سه

بودن فا کتورهای شناسایی شده است ،چراکه اقتصاد

نهاد معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و صندوق

درو نزا و اقتصاد سیاسی در شرایط تحریمی نیاز دو چندان

نوآوری و شکوفایی و سازمان مالیاتی کشور نقش کلیدی

به بازنگری ساختار همکاری صنعتی در ایران را نشان

بازی میکنند .بیش از  56درصد شرکتهای دانشبنیان

میدهد.

جزو شرکتهای نوپا بهشمار میروند .شرکتهایی با این
اندازه بیش از  ۹۵درصد بنگاههای اقتصادی کشور را

حوزه فرایندی

تشکیل داده و  ۶۳درصد از شاغلین کشور را در خود جای

بر اساس گزارش بانک جهانی ،تعداد  268قلم کاال

دادهاند اما این واحدها تنها حدود  ۳۰درصد از ارزش افزوده

دانشبنیان در بازار جهانی فیمابین کشورها مبادله شده

کشور را به خود اختصاص دادهاند ،در حالی که همین میزان

است .کل ارزش صادرات جهانی این دسته کاالها

برای کشورهای اروپایی عددی در حدود  70درصد است.

 1345.8میلیارد دالر برآورد میشود .صادرکنندگان ایرانی

در مجموع بررسیها نشان میدهند صنایع کوچک و در

در سالهای مورد مطالعه فقط توانستهاند  90قلم کاال از

رأس آنها شرکتهای دانشبنیان بهعنوان بستر شکلگیری

گروه کاالی دانشبنیان را به بازارهای جهانی صادر کنند .از

نوآوری و فناوری در فضای پژوهشی و اقتصاد نوآوری در

میان  268قلم کاالهای قابل مبادله در سطح جهانی ،ایران

ایران دچار مشکالت متعدد ساختاری و مدیریتی است.

فقط در صادرات  30قلم کاال به بازار جهانی رقابتمندی

طبق ارزیابی سال  2۰16بانک جهانی ،کشور ایران در حوزه

دارد .متوسط اندازه بازار جهانی این تعداد کاال ،بالغ بر

اقتصاد دانشبنیان در میـان حدود  ۱۴۰کشور مورد مطالعه

 9/316میلیارد دالر است که  25.7درصد از کل صادرات

در رده  ۹۸جای دارد ،که از منظـر چشمانداز آینده میتواند

جهانی کاالهای دانشبنیان را تشکیل میدهد ،ضمن

بسیار معنیدار باشد [.]62

اینکه تقاضای جهانی برای این دسته از کاالها با نرخ

لذا در عرصه ساختاری ،بر مبنای مصاحبههای

رشد ساالنه  8.3درصد همراه است .درک مناسب این

انجامی کارگزاران ایجاد سامانههای تبادل فناوری،

واقعیت ،لزوم اتخاذ سیاستهای ارتقاءدهنده رقابتمندی

بخشبندی ساختاری قطعات خودرو بر مبنای فرایند

شرکتهای دانشبنیان از سوی سیاستگذاران را نمایانتر

بخشبندی حوزههای قوای محرکه ،تریم و تزیینات،

میکند [ .]63بنابراین تمرکز بر فرایندهای صنعتیسازی

قطعات فلزی ،قطعات الکتریکی و مجموعهها و مدیریت

و تجار یسازی از الزامات فرایند همکاری شرکتهای

هماهنگ در ارتباط خودروساز با شرکتهای دانشبنیان،

دانشبنیان با خودروسازان بهشمار میرود .بر مبنای مدل

تشکیل ساختارهای بینصنایعی بههمراه ادغام نیازهای

همکاری مول و هرشتات [ ،]64بر مبنای همگرایی و

خودروسازان داخلی ،تأسیس رشته سیاستگذاری خودرو،

پیچیدگی فناوری ،جهانی شدن و فرایند نوآوری دو نگاه

برنامه جامع همکاری با شرکتهای دانشبنیان خارجی در

بازارمحور و فناور یمحور جهت جستجوی همکار بیرونی

راستای تحریمستیزی ،تدوین الگوی بومی مصرفکننده

دارای داراییهای مکمل جهت همافزایی مطرح میگردد.

ایرانی در تطابق با یافتههای زاهدیان نژاد [ ،]38آتیاس و
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در حال حاضر با توجه به نوپا بودن حضور شرکتهای

در دسترس عموم در حیطه وظایف وزارت صمت قرار

دانشبنیان در همکاری با شرکتهای خودروساز فرایند

میگیرد ،لیکن در راستای همگرایی وجه تقاضا با وجه

برگزاری رویدادها از اقدامات انجامی این حوزه بهشمار

عرضه ،شناسایی ،دستهبندی ،ارزیابی توانمندیها،

میرود .ماهیت دوزیستی دانشگاهی  -صنعتی بودن

ظرفیتها و دستاورهای علمی و فناوری شرکتهای

شرکتهای دانشبنیان فراهمآورنده حرکت به سوی نوآوری

دانشبنیان در حیطه وظایف وزارت عتف قرار

باز میباشد ،لیکن ماهیت قطعات خودرو چنین همکاری

میگیرد .الزم به ذکر است مساعدت و حمایت مالی

را تحتالشعاع قرار میدهد .لذا در این راستا تمرکز بر

از جریانسازی ،فرهنگسازی ،توانمندسازی و اجرای

قراردادهای پژوهشی ،سرمایهگذاری شرکتهای بزرگ در

همایشها و رویدادهای تخصصی در این عرصه در

سهام شرکتهای کوچک کارآفرین ،موافقت نامههای

حیطه وظایف معاونت علمی و فناوری قرار میگیرد.

اعطای امتیاز ،اکتساب و خرید کامل شرکت و ایجاد

•تدوین راهبردهای موازی  ]65[ NTDبا فرایند ]66[ NPD

فضای شبکهای در راستای اکوسیستم نوآوری باز میتواند

	-تدوین برنامه دربردارنده نیازمندیهای فناورانه صنایع

راهکارهای پیشنهادی این حوزه باشد .درنهایت با توجه به

پیشین و پسین و توسعه محصول خودروسازان و

اهمیت تحقیق و توسعه ،روشهای کنسرسیوم ،تحقیق و

مدیریت نیازمندیهای شبکه پلتفرم خودروسازان.

توسعه مشترک ،پیمانکاری و اتحاد استراتژیک نیز در این

تفاوت این پیشنهاد با پیشنهاد پیشین در تأ کید برنگاه

حوزه میتوانند مورد تأمل واقع گردند .یافتههای این بخش

آیندهپژوهانه و بالطبع شناسایی نیازمندیهای خوروهای

با یافتههای نقیزاده [ ،]32یانگ و همکاران [ ،]42در

نسل جدید و مهندسی پیش هنگام شرکتهای دانشبنیان

حوزه ادبیات دارای تطابق میباشد .لیکن در بعد تفاوت

دراین حوزه میباشد ،لیکن وظایف نهادهای تحقق این

یافتهها در حوزه ادبیات ،برتری روش تحقیق کیفی با توجه

پیشنهاد همانند پیشنهاد اول میباشد.
• بازبینی عمق داخلیسازی و شناسایی قطعات با

به جامعیت مشاهده میشود.

فناوری پیشرفته در سندخودرو  1404مبتنی بر توانایی

در نهایت بهعنوان توصیههای سیاستی راهبردهای

تحریمستیزی جهت اعالم نیاز فناورانه به شرکتهای

محوری زیر ،حاصله از پژوهش مطرح میگردند:

دانشبنیان.
پیشنهادها با رویکرد سیاستگذاری در سطوح سهگانه

	-عطف به کاهش معنیدار تولید و نیز تأخیر در

نهادهای سیاستگذار ،شرکتهای خودروساز ،شرکتهای

زمانبندی توسعه محصول خودروسازان در اثر

دانشبنیان

تحریمهای بینالمللی مبتنی بر تحقق نهضت ساخت

نهادهای سیاستگذار:

داخل ،تبیین و پایش معیارها و شاخصهای تحقق

•ادغام نیازهای دانشبنیانی سایپا و ایران خودرو و سایر

ساخت داخل و رفع موانع ساخت داخل در قطعات

صنایع بهعنوان موتور محرکه و پیشران شرکتهای

گلوگاهی امری حیاتی بهشمار میرود .لذا باتوجه نقش

دانشبنیان در سامانه ملی عرضه و تقاضای فناوری.

تعاملی بازیگران زیست بوم ساخت داخل این مهم

	-با توجه به چند وجهی بودن این پیشنهاد شناسایی،

در حال حاضر در حیطه وظایف وزارت صمت قرار
میگیرد.

دستهبندی ،تجمیع و ارزیابی و اطالعرسانی نیازها و
تقاضاهای صنایع کشور بهصورت مستمر ،شفاف و
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	-این پیشنهاد در راستای همگرایی سیاستی و

بسط در فازهای توسعه محصول بر مبنای نیازهای

ساختاری خودروسازان و نیز افزایش کارآیی ارتباطی

خودروسازان و بالطبع بسط این شرکتها را دارا است.

با شرکتهای دانشبنیان و سایر بازیگران بههمراه

لذا پیشنهاد میشود کارگروه ارزیابی و تشخیص

تسهیل استقرار کارگزاران واسط تبادل تقاضا و عرضه

صالحیت شرکتها و مؤسسات دانشبنیان و نظارت

فناوری و نوآوری (بروکرهای فناوری) در محیطهای

بر اجرا با همکاری خودروسازان نسبت به تحقق این

دانشگاهی ،مراکز تحقیقاتی و پژوهشی و همچنین

مهم اقدام نماید.

پارکهای علمی و فناوری ،بازنگری در رشتههای

•تشکیل انجمنهای طراحان ایرانی با ترکیب بینالمللی

تحصیلی دانشگاهها با نگاه به فناور یهای آینده

	-پیشنهاد میگردد جهت قطعات گلوگاهی مؤثر در

و نیاز صنعت ،ایجاد زنجیره و شبکه ارزش و پلت

تولید خودروسازان در بازه تحریمها و نیز محصوالت

فرم رشتههای صنعتی با تعریف نقش دانشگاهها و

با قابلیت صادرات شرکتهای دانشبنیان نسبت

شرکتهای دانشبنیان ارائه شده است.

به ایجاد انجمنهای طراحی با محوریت شرکتهای
دانشبنیان و نظارت خودروسازان جهت ایجاد

	-بازیگر اصلی این حوزه وزارت عتف میباشد.
•شرکتهای خودروساز:

خوشههای فناوری اقدام گردد تا به این ترتیب عالوه

•ایجاد تکنو سنتر (تمرکز واحدهای طراحی ،مهندسی

بر تحقق هدف خودکفایی داخلی با توجه به کریدور

و تأمین مانند شرکت رنوسنترو همکاری مستقیم با

خدمات صادرات معاونت علمی و فناوری شرایط

شرکتهای دانشبنیان در سطح خودروسازان) با

بازارهای صادراتی شرکتهای دانشبنیان با حمایت

هدف ایجادخوشههای فناوری جهت محصوالت با

خودروسازان محقق گردد.

فناور یهای چندگانه.

پینوشت

•تبیین الزامات  APQPدر ارتباط قطعهسازان و

 -1سند .3 ،1392 ،1404

شرکتهای دانشبنیان جهت حصول اطمینان از

2- Organisation Internationale des Constructeurs
d’Automobile.

تحقق فرایندهای حقوقی و فنی خودروساز.
	-تأ کید بر ارتباط فنی و حقوقی سازماندهی شده

سازمان بینالمللی تولیدکنندگان وسایل نقلیه موتوری.

قطعهسازان و شرکتهای دانشبنیان با نظارت

 -3سایت انجمن قطعهسازان.

خودروسازان در فازهای توسعه محصول و تأمین.

http://ivma.ir/detail/News/502
4- https://www.nationmaster.com/country-info/ stats/
Transport/Road/Motor-vehicles-per-1000-people

•ایجاد واحدهای دانشبنیانی در مراکز طراحی و توسعه
خودروسازان جهت ساختاردهی فرایندهای همکاری

5- Mckinsey &Company(2016).

خودروساز.

6- farhang.isti.ir/Z5N4.

•شرکتهای دانشبنیان:

7- https://www.isna.ir/news.

•بازنگری فهرست کاالها و خدمات دانشبنیان با تمرکز

 -8سعیده منصوری و همکاران.1391 ،

بر نیازمندیهای درازمدت خودروسازان.

 -9توکلی الهیجانی.1394 ،

	-سطح خدمات ارائه شده شرکتهای دانشبنیان

 -10توکلی الهیجانی.1396 ،
11- Timothy J. Sturgeon, 2011.

در فهرست کاالها و خدمات دانشبنیان قابلیت

 -12گزارشات سایت گسترش سرمایهگذاران ایران خودرو IKIDO:http://
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 -49دانایی فرد ،الوانی و آذر.1386 ،

.93/11/6

 -50فراستخواه.۱۳۵ ،۱۳۹۵ ،
13- Ford Product Development System.

 -51بازرگان.۱۳۹۱ ،

14- Advance Product Quality Plan.

-52استراوس ،آنسلم؛ جولیت و کوربین.۱۳۸۷ ،

15- Kick Off.

-53دانایی فرد ،الوانی و آذر.۱۳۸۸ ،

16- Pre-Strategy Agreed.

 -54داناییفرد و امامی.۱۳۸6 ،

17- Strategy Agreed.

 -55اخالصی ،دیواندری و کرمانشاه.۱۳91 ،

18- Final Package.

 -56دنیای اقتصاد شماره روزنامه  ،۴053شماره خبر.۱۱۰۲۱۱۳ :

19- Program Approval.
20- Surface Transfer.

57- Autonomous.

21- Powertrain Complete.

58- Connected Car.

22- Design Ready.

59- Technology readiness level.

23- Validation Prototype.

سطح بلوغ فناوری.

24- Design Freeze.

60- Manufacturing Readiness Level.

25- Pre-Production.

سطح بلوغ تولید فناوری.

26- Launch-sign off.

-61دانایی فر.1393،

27- Start of Production.

 -62منطقی و همکاران.1392 ،

28- Final Status.

 -63دیزجی و دانشور و بابایی اناری.

 -29خوراکیان و عطار مقدم.1397 ،

64-Mol &Hershtat. 2000.

 -30جعفری پستکی و همکاران.1396 ،

65- New Technology Development (NTD).

 -31نقیزاده.1396 ،

توسعه فناوری نوین.

 -32نقیزاده.1394 ،

66- New Product Development (NPD).

 -33تورنگ و همکاران.1396 ،

توسعه محصول جدید.

 -35شهرکی و مالکی.1396 ،

منابع

 -34چن.2019 ،
 -36شهرکی و کشاورز.1395 ،

استراوس ،آنسلم و جولیت ،کوربین (« ،)۱۳۸۷اصول روش تحقیق کیفی

 -37دانشفرد.1395 ،

نظریه مبنایی :رویههاو شیوهها» ،ترجمه بیوک محمدی ،تهران،

 -38زاهدیان نژاد.1394 ،

انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
39- Attias and Bonnardel, 2017.

اسدی فر ،رضا؛ یاسر خوشنویس و آرمان خالدی (« ،)1397بزرگ مریخی

40- Batson, 2017.
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41- Todo, 2016.
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42- Yang et al. 2015.
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43- Ding, 2013.

بازرگان ،علی (« ،)۱۳۹۱مقدمهای بر روشهای تحقیق کیفی و آمیخته»،

44- Mazzola et al. 2008.

چاپ سوم ،تهران :نشر دیدار.

 -45سرلک و نورایی.۵۶۰ ،۱۳۹۵ ،
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 -46بازرگان.۱۳۹۱ ،

صنعت خودروی ایران» ،صنعت و توسعه ،شماره .94

 -47استراوس و کوربین.۲۰۰۸ ،
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