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چکیده
مشترک  همکاری  پارادایمی  مدل  طراحی  پژوهش،  این  هدف 

بر  تمرکز  با  خودروسازی  ارزش  زنجیره  و  دانش بنیان  شرکت های 

حوزه های زنجیره تأمین و توسعه محصول خودرو و تبیین راهبردهای 

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

تحلیل  و  تجزیه  از  حاصله  نتایج  است.  شده  برده  بهره  داده بنیاد 

سیاست های  تنیدگی  درهم  به  توجه  با  پارادایمی  مدل  در  داده ها 

خودروسازان در زیست بوم ذی نفعان در مدل سه بعدی با رویکرد 

سیاست گذاری  بعد  در  است.  شده  سازمان دهی  سیاست گذاری 
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حوزه  در  خودرو  جدید  نسل های  آینده پژوهانه  روندهای  شناسایی 

داخل  ساخت  عمق  بازنگری  باال،  و  متوسط  سطح  با  فناوری های 

نیازمندی های  تعیین  راستای  در   1404 برنامه  در  فناوری  مبنای  بر 

بعد  در   ... دانش بنیان،  شرکت های  با  همکاری  در  خودروسازان 

کز طراحی و توسعه و ...،  ساختاری ایجاد واحد دانش بنیانی در مرا

در بعد زیرساختی شبکه سازی دانشی در صنایع ملی، تدوین سند 

به عنوان   ... و  خودرو  سیاست گذاری  رشته  تأسیس  تحریم ستیزی، 

راهبردهای حاصله راهنمای این حوزه به شمار می روند.
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1. مقدمه: طرح مسأله
خودرو  صنعت  رقابت پذیری  کلید  به عنوان  فناوری  توسعه 

ایران در برنامه 1404 در راستای پیشتازی لکوموتیو صنعت 

خودرو  صنعت  نخست  جایگاه  به  دستیابی  هدف  با  کشور 

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

سیاست گذاران این حوزه به شمار می رود ]1[.

برای  میلیون دستگاه  تولید دو  در دیگر سو هدف  لیکن 

صادرات  برای  دستگاه  میلیون  یک  تولید  و  داخل  بازار 

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

عالمت  با  خودرو  تولید  و  طراحی  طریق:  از  رقابت پذیر 

تجاری داخلی، استفاده از پلتفرم مشترک توسط یک یا چند 

خودروسازی داخلی و یا معتبر جهانی با حفظ مزیت رقابتی 

و  کم مصرف   / ارزان قیمت  خودروهای  تولید  صادراتی،   /

فناوری های  توسعه  و  به کارگیری  یست،  ز محیط  با  سازگار 

چالش های  با  کنون  ا  1404 سند  در  خودرو  تولید  در  نوین 

که در صحنه  جدی در این حوزه مواجه می باشد، به نحوی 

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

فشار  اثر  بر  داخلی  خودروسازان  تولید  سقف  کاهش  نشانگر 

بین  )در   700000 حد  تا   1700000 تقریبی  سقف  از  تحریم ها 

از  تولید  جایگاه  نوسان  بالطبع  و   )1397 تا   1395 سال های 

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

گزارش  به  توجه  با  از میزان هدف گذاری یک میلیون خودرو 

میزان  این  اخیر  سال های  در  ایران  قطعه سازان  انجمن 

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

خود بیانگر انحراف جدی به نسبت مقایسه با برنامه مصوب 

1404 می باشد.

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

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

با جایگاه تقریبی هفتادم جهان نشان بازار پرعطش در بازار 

ی ایران بیش از پیش نشان داده می شود ]4[. خودرو

گزارش  اساس  بر  آینده  پژوهانه  نگاهی  در  همچنین 

دانشگاه  همکاری  با  که   ،)2016( کینزی  مک  شرکت 

در  خودروسازی   2030 پررقابت  بازار  پیش بینی  در  استنفورد 

جهان انجام شده است، روندهای جدید جهانی مانند نیاز 

به تغییر شکل ارزش ارائه شده به مشتری مانند بخش بندی 

با اهداف تفکیکی خودروهای خاص خرید،  بازار خودروها 

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

یکرد  رو مبنای  بر  تجاری  مدل  توسعه  اهداف  جانبه،  چند 

کالن  کم به جای نگاه  شهرنشینی با شاخص های درآمد و ترا

یکی مبتنی بر خودروهای  کشورها، روندهای تکنولوژ به بازار 

با  یست محیطی  ز آلودگی  کاهش  و  هیبریدی  و  برقی 

بالطبع  که  خودروها  درصد   30 متوسط  تولید  پیش بینی 

معماری  می باشد،  خود  زیرساخت های  ایجاد  نیازمند 

نوین مالکیت در فضای رقابت و همکاری هم زمان با توجه 

جهانی  خودروسازان  ترکیب  ساختارهای  متغیر  آرایش  به 

در  قطعیت  عدم  و  خودروسازی،  در  ماژوالر  سازندگان  و 

پیش بینی تغییرات جمعیت شناختی به دلیل پدیدار شدن 

حوزه  در  توانمندسازی  به  نیاز  اهمیت  نوظهور  اقتصادهای 

هدف  با  خودروسازی  تجاری  مدل های  در  رقابت پذیری 

را  جهانی  بازارهای  در  حضور  و  داخلی  بازار  سهم  حفظ 

دوچندان می کند ]5[.

در این پژوهش، در راستای یافتن راه کارهای رقابت پذیری 

با  فناوری،  تعمیق  و  روزآمدی  یکرد  رو با  خودرو  صنعت  در 

کثرسازی مالکیت بومی تمرکز  هدف یافتن چالش های حدا

از  بیش  وجود  است،  گرفته  قرار  دانش بنیان  شرکت های  بر 

4700 شرکت دانش بنیان ]6[ در ایران، نیز قرارگیری ایران در 

جایگاه 47 بر اساس شاخص های نوآوری بلومبرگ در سال 

ارزش  توسعه،  و  تحقیق  شاخص های  بر  مبتنی   ،]7[  2019

آموزش  کارایی  پیشرفته،  فناوری  بهره وری،  تولید،  بر  افزوده 

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

به عنوان  ششم  برنامه   )2( ماده  در  فناوری  و  علم  کاربست 

کشور، تکیه بر توسعه اقتصاد  یکی از اولویت های پنج ساله 

کید بر »پیشتازی  دانش بنیان در نقشه جامع علمی کشور و تأ

اقتصاد دانش بنیان، پیاده سازی و اجرای نقشه جامع علمی 
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ارتقاء جایگاه  کشور و ساماندهی نظام ملی نوآوری به منظور 

محصوالت  صادرات  و  تولید  سهم  افزایش  و  کشور  جهانی 

اقتصاد  اول  رتبه  به  دستیابی  و  دانش بنیان  خدمات  و 

دستیابی  سیاست های  به عنوان  منطقه«  در  دانش بنیان 

سیاست های  در  کشور  ساله   20 چشم انداز  سند  اهداف  به 

کلی »اقتصاد مقاومتی«، روند فزاینده حرکت به سوی اقتصاد 

دانش بنیان را بیش از پیش می نمایاند.

بنابراین در این پژوهش در راستای حصول مدل پارادایمی 

راستای تحقق  در  مانع  و  پیشران  با هدف شناسایی عوامل 

ارزش  زنجیره  و  دانش بنیان  شرکت های  کارآمد  همکاری 

و زنجیره  بر مؤلفه های توسعه محصول  با تمرکز  خودروسازی 

تأمین و در نهایت تبیین راهبردهای حاصله پرداخته ایم. از 

کشور و  کنونی  یه نوآوری، روزآمدی این موضوع در صنایع  زاو

مصاحبه های  بر  مبتنی  حاصله  نتایج  جامعیت  و  عمق  نیز 

سه گانه  حوزه های  خبرگی  معیارهای  بر  مبتنی  انجامی 

می تواند جنبه نوآوری این تحقیق شمرده شود.

کیفی  سؤاالت اصلی و فرعی تحقیق به مثابه تحقیقات 

به شرح زیر می باشد:

شرکت های -  مشترک  همکاری  پارادایمی  الگوی 

محصول  توسعه  و  تأمین  زنجیره  با  دانش بنیان 

کدام است؟ خودروسازی ایرانی 

راهبردی -  و  پیامدی  میانجی،  زمینه ای،  علی،  عوامل 

با  دانش بنیان  شرکت های  مشترک  همکاری  حوزه 

ایرانی  خودروسازی  محصول  توسعه  و  تأمین  زنجیره 

کدامند؟

در ادامه ادبیات نظری جهت تشریح مدل ذهنی محقق 

تفاوت  بیان  راستای  در  پیشینه  میدانی،  عرصه  به  ورود  در 

با  روش شناسی  نیز  و  تحقیقات،  سایر  با  انجامی  پژوهش 

سیستماتیک  روش  و  خبرگان  انتخاب  معیارهای  بر  تمرکز 

یافته ها،  نهایت  در  و  است  شده  تشریح  داده بنیاد  نظریه 

بحث، پیشنهادات و نتیجه گیری آورده شده است.

2. مبانی نظری و پیشینه تحقیق
بخش ادبیات نظری و پیشینه در این پژوهش با هدف تشریح 

نقشه راه پژوهش و یافت شکاف نظری طراحی شده اند، لذا 

راه  نقشه  طراحی  مبنای  به عنوان  ارزش  زنجیره  اول  گام  در 

معرفی و در ادامه جمع بندی پیشینه به عنوان مبانی شکاف 

کیفی در مصاحبه آورده شده است. نظری و طراحی پروتکل 

الف: مبانی نظری

ایجاد  زنجیرگونه  عملیات  از  مجموعه ای  ارزش،  زنجیره 

میان  از  عبور  با  محصول  می رود.  به شمار  ارزش  خلق 

حلقه  هر  در  ارزشی  شدن  افزوده  و  زنجیره  این  حلقه های 

در  ارزش  زنجیره  یکرد  رو می شود.  مبدل  نهایی  محصول  به 

تحلیل فعالیت های درون سازمانی، ابزاری مؤثر در شناخت 

این  از  یک  هر  مورد  در  تصمیم گیری  و  قوت  و  ضعف  نقاط 

عوامل  مؤثرترین  با  سو  دو  از  زنجیره  این  است.  فعالیت ها 

می شود  مرتبط  مشتریان  و  تأمین کنندگان  یعنی  محیطی، 

در سطح خودروساز  ارزش خودرو  از  ده درصد  ]8[. حصول 

و شصت درصد از ارزش خودرو در تأمین کنندگان قطعات و 

مجموعه ها نشان از اهمیت زنجیره به هم پیوسته خودروساز 

این  در  پایدار  مالکیت  حصول  راستای  در  زیرمجموعه ها  و 

حوزه می باشد ]9[.

بر  تمرکز  از  نشان  جهانی  برتر  خودروسازان  مطالعات 

پیکره بندی و هماهنگی به عنوان المان های طراحی زنجیره 

بین المللی در راستای ایجاد مزیت رقابتی و حصول اندیشه 

و  آرایش  بیانگر  پیکره بندی  دارد.  جهانی  بازارهای  تسخیر 

در  طراحی  مانند  زنجیره  حلقه های  در  جغرافیایی  یع  توز

بین  هماهنگی  بیانگر  هماهنگی  و  آلمان  در  تولید  و  ژاپن 

ساختار،  تغییر  بر  تکیه  بر  مبتنی  ارزش  زنجیره  حلقه های 

حوزه  این  خبرگان  بر  تمرکز  و  فرایندها  کردن  سیستماتیک 

در  پیشرفته  کشورهای  در  سازندگان  موفقیت   .]10[ می باشد 

سطوح  جهانی،  کیفی  استانداردهای  حصول  بر  تمرکز  گرو 

توسعه  در  قیمت  و  زمان  کاهش  هدف  با  باالتر  بهره وری 
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الزم   ،]11[ می گیرد  قرار  طراحی  توانایی  حصول  و  محصول 

از  ارزش  تنها ده درصد  توانایی طراحی  گرچه  ا به ذکر است، 

حیاتی  تکیه گاه  لیکن  می دهد،  نشان  را  فرایند  مالی  چرخه 

خودروسازی  صنعت  درونی سازی  و  بومی  مالکیت  کسب 

به شمار می رود.

نگاه  بر  جهانی  خودروسازان  تمرکز  به  توجه  با  کنون  ا

پلتفرمی در توسعه محصول جدید و پیش بینی تولید تقریبی 

ی تنها 52 پلتفرم در سال  80 درصد خودروهای جهانی بر رو

آمارهای  )مؤسسه   IHS Automotive گزارش  مبنای  بر   2022

و  می باشد  حوزه  این  بر  جدی  تمرکز  نشانگر  که  اقتصادی(، 

بر   2020 تا   2005 سال های  بین  در  تمرکز  فزاینده  روند  بیانگر 

نسبت  با  مگاپلتفرم ها  عصر  در  تعبیری  به  و  پلتفرمی  نگاه 

جهانی  خودروسازان  سطح  در  پلتفرم   195 تا   277 کاهشی 

مبنای  بر  داخلی  خودروسازان  انحرافات  ایران  در  است، 

خودروسازان  در  محصول  توسعه  حوزه  زمان بندی  اهداف 

اعالمی  زمان  مبنای  )بر  جهانی  نرم های  به  نسبت  داخلی 

مانند  خودروسازان  توسط  بازار  به  جدید  محصول  ورود 

گروه خودروسازی سایپا،  ی شاهین تا سال 1395 در  خودرو

کالس D,B در ایران خودرو تا سال 1393(  پلتفرم های خودرو 

مشاهده می شود ]12[. درحال حاضر در بین 1273 سازنده 

 610( خودرو  ایران  و  سایپا  سازندگان  حوزه  در  قرارداد  دارای 

گروه خودرو سازی  در  ایران خودروو 663 سازنده  در  سازنده 

تولید  کاهش  به  عطف  تأمین،  زنجیره  حوزه  در  سایپا( 

معنی دار در شرایط تحریمی، تقویت سازندگان با توانمندی 

در حوزه فناوری های متوسط به باال امری الزامی در راستای 

تدوین  نیازمند  خود  بالطبع  که  می رود،  به شمار  مهم  این 

سند  بازنگری  نیز  و  کیفی  ارتقاء  راستای  در  مدون  برنامه 

تأمین  هدف گذاری  سندبا  این  در  که  چرا می باشد.   1404

توسط  شده  تولید  خودروهای  برای  قطعه  دالر  میلیارد   25

شده  پیش بینی  تیراژ  میزان  به  توجه  با  داخلی،  قطعه سازان 

در این صنعت در سال 1404 و همچنین میانگین قیمت در 

گرفته شده در سند برای سال 1404 )قیمت خودرو به طور  نظر 

میانگین 15000 دالر( عمق داخلی سازی در آن سال نهایتًا به 

خودرو  قطعات  از  درصد   30 همچنان  و  می رسد  درصد   70

لذا  می گردد،  تأمین  کشور  از  خارج  از  تولید  خطوط  برای 

فرایند  چابک سازی  نگاه  با  دانش بنیان  شرکت های  حضور 

این  در  حیاتی  امری  می تواند  فناوری،  بومی  مالکیت  عمق 

بر نقشه  با تکیه  این پژوهش  بنابراین در  رود.  به شمار  عرصه 

ژاپن  بین المللی  آژانس همکاری  ارزش خودروسازی  زنجیره 

و نیز سیستم توسعه محصول شرکت فورد FPDS ]13[، نقشه 

شرکت های  همکاری  مانع  و  پیشران  عوامل  عارضه یابی  راه 

گرفته است. دانش بنیان و خودروسازی شکل 

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

شرکت فورد به عنوان مبنای تطبیقی مبتنی بر نظام دروازه ای، 

اینکه  به  توجه  با  لیکن  است.  گرفته  قرار  پژوهش  چارچوب 

سطح  مبنای  بر  زیرمجموعه  سطوح  در  خودروسازی  در 

یکپارچگی  حصول  راستای  در  قطعه سازی  و  ماژوالرسازی 

کیفیت  پیشاپیش  برنامه ریزی  فرایند  همزمان،  مهندسی  و 

سازندگان  بخش بندی  همکاری  مبنای   ،]14[ محصول 

نیز  پژوهش  این  در  است،  گرفته  قرار  فورد  خودروسازی 

زیرمجموعه های  حوزه  در  مهم  این  حصول  راستای  در 

 ،V منطق  است.  شده  برده  بهره   V منطق  از  خودروسازان 

سیستمی  نگاه  یک  در  فرایندها  یکپارچه سازی  هدف  با 

جایگزین روش با منطق آبشاری شده است. در روش آبشاری 

تنها بال سمت چپ، تحت عنوان طراحی و تکوین سیستمی 

محور توسعه محصول واقع می شود، لیکن مطابق نمودار )2( 

بال سمت راست با هدف صحه گذاری فرایندی بازخوردی و 

کلید همگرایی و  حصول یکپارچگی توسعه محصول به عنوان 

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

نرم افزار به دلیل ماهیت  به ذکر است منطق مذکور از صنعت 

صنعتی  حوزه های  سایر  ادبیات  وارد  حوزه  این  بازار  متغیر 

مانند صنعت خودرو سازی شده است.

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

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

نهایی  تأیید   ،]17[ استراتژی  ی  رو بر  توافق   ،]16[ استراتژیک 

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

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

نمونه های صحه گذاری ]23[، توقف تغییرات طراحی ]24[، 

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

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

توسعه محصول و زنجیره تأمین خودروساز و محورهای چالش 

گرفته است. خودروسازان و شرکت های دانش بنیان قرار 

ب: پیشینه

دالیل  بیان  جهت  نظری  شکاف  یافتن  بخش،  این  هدف 

پژوهش های  سایر  با  مقایسه  در  پژوهش  این  به  پرداختن 

انجام شده می باشد.

عنوان  با  پژوهشی  در   ،]29[ مقدم  عطار  و  کیان  خورا

»عوامل اثرگذار بر زمان فاز رشد فرایند توسعه محصول جدید 

و  دیمتل  یکرد  رو از  استفاده  با  دانش بنیان  شرکت های  در 

سیستم پویا«، به بررسی اهمیت شرکت های دانش بنیان در 

کشورها پرداخته و به عوامل الزامات مشتری،  توسعه اقتصاد 

مختلف  فازهای  بین  موجود  تأخیرهای  و  دوباره کاری 

دست  رشد  فاز  در  زمان  بر  مؤثر  عوامل  مهم ترین  به عنوان 

یافته اند. میزان پیچیدگی محصول به عنوان مهم ترین عامل 

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

رسم  با  را  بیشتر  هماهنگی  به  نیاز  بالطبع  و  شده  شناسایی 

مدل پویای فرایند توسعه بررسی نموده اند.

تحت  پژوهشی  در   ،]30[ همکاران  و  پستکی  جعفری 

محصول  مشترک  توسعه  از  مفهومی  چارچوب  »ارائه  عنوان 

پویایی  و  باز  نوآوری  مبنای  بر  دانش بنیان  سازمان های  در 

یک  به عنوان  دانش بنیان  سازمان های  بررسی  به  محیطی« 

ابزار توسعه اقتصادی در بازار فعلی شرکت ها با محیط های 

در  جدید  دانش  کسب  و  پرداخته  آشفته  عملیاتی 

فعالیت های تحقیق و توسعه، روابط باز و برقراری مشارکت 

و  هزینه  کاهش  مکمل،  خارجی  منابع  به  دستیابی  جهت 

باال  درآمد  ایجاد  و  پویا  محیط های  پذیرش  نوآوری،  یسک  ر

مؤثر  عوامل  به عنوان  را  جدید  محصول  توسعه  راستای  در 

کرده اند. شناسایی 

و  »حکمرانی  عنوان  با  پژوهشی  در   ،]31[ نقی زاده 

سیاست گذاری یکپارچه در زنجیره تأمین مالی دانش بنیان«، 

و  حکمرانی  حوزه  در  دانشگاه  و  صنعت  ارتباط  بررسی  به 

پرداخته است.  کشور  در  فناوری  و  پژوهش  سیاست گذاری 

مناسب  سیاست گذاری  و  حکمرانی  مؤلفه های  از  یکی 

سیاست گذاری  دانشگاه،  و  صنعت  ارتباط  توسعه  جهت 

حرکت  جهت  مالی  تأمین  زنجیره  حلقه های  در  مناسب 

به  نیاز  نشانگر  تحقیق  نتیجه  می باشد.  پایدار  و  صحیح 

منابع  تخصیص  در  توازن  و  مالی  منابع  مناسب  تخصیص 

در حلقه های مختلف زنجیره تأمین مالی به عنوان کلیدهای 

اساسی سیاست گذاری و حکمرانی مناسب علم، فناوری و 

نوآوری می باشد.

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

شرکت های دانش بنیان با مجموعه های صنعتی و اقتصادی، 

با تمرکز بر سیاست های تضمین خرید«، به بررسی مدل های 

مجموعه های  با  دانش بنیان  کوچک  شرکت های  همکاری 

اتصال  و  آن ها  نیازهای  رفع  جهت  اقتصادی  و  صنعتی 

شرکت های دانش بنیان به بازار پرداخته است. برای طراحی 

کلیدی در توسعه همکاری های مشترک  الگو، ابتدا نه چالش 

میانجی  نهادهای  برای  کارکرد  هفت  سپس  و  شناسایی 

مشتمل بر تأمین مالی، ضمانت، توانمندسازی، واسطه گری، 

توانمندی های  یابی  ارز نهایتًا  و  سیاست گذاری  تسهیل گری، 

فنی، تخصصی و ارتباطی، شناسایی و تحلیل شده اند.

عنوان  با  پژوهشی  در   ،]33[ همکاران  و  تورنگ 

»نوع شناسی ویژگی های مدیریت زنجیره تأمین دانش بنیان« 

ارزش  ایجاد  مسیر  یک  به عنوان  را  تأمین  زنجیره  مدیریت 

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

کرده اند.  شناسایی  می کند،  متصل  یکدیگر  به  را  آن ها  که 

بر  مشتری  خواست  حاضر،  عصر  در  موجود  جهانی  رقابت 

کیفیت باال، افزایش تنوع محصوالت و خدمت رسانی سریع 

از  بهره گیری  و  شناسایی  سازمان ها  بر  فشار  عوامل  به عنوان 

یک زنجیره تأمین مناسب به عنوان یکی از ابزارهای مناسب 

کنترل این فشار شناسایی شده است.

و  شده  انجام  تحقیقات  بررسی  از  پس  حاضر،  مقاله  در 

دانش بنیان  تأمین  زنجیره  مدیریت  ویژگی های  استخراج 

دانش بنیان،  توسعه  و  تحقیق  واحد  ویژگی های  شامل 

ویژگی های واحد خرید دانش بنیان، واحد تولید دانش بنیان، 

دانش بنیان،  حمل ونقل  واحد  دانش بنیان،  انبارداری  واحد 

یع و فروش دانش بنیان،  یابی دانش بنیان، واحد توز واحد بازار

نتیجه گیری  پایان،  در  است.  شده  پرداخته  موضوع  این  به 

در  دخیل  واحدهای  در  ویژگی ها  این  گر  ا که  است  شده 

زنجیره تأمین وجود داشته باشد، زنجیره را به بهترین زنجیره 

موجب  درنتیجه  و  کرد  خواهد  تبدیل  عملکرد  بهترین  با 

کل شرکت خواهد شد. پیشرفت 

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

در توسعه محصول جدید شواهدی از صنعت خودروسازی 

چین«، شبکه های همکاری را به عنوان عاملی مهم در فرایند 

کی  نوآوری یک شرکت تشخیص داده اند. نتایج تحقیق حا

همکاری  شبکه های  ساختاری  ویژگی های  که  است  آن  از 

ادغام  درجه  دارای  خودرو  صنعت  در  فناوری  بر  مبتنی 

محصول  توسعه  عملکرد  بر  آنها  و  است  اندک  مشارکتی، 

جدید بنگاه ها از طرق مختلف تأثیر می گذارند. نویسندگان 

و  غیرمستقیم  پیوندهای  مستقیم،  پیوندهای  که  یافتند  در

ساختارهای شبکه های همکاری، همه با تعداد محصوالت 

جدید بنگاه ها ارتباط مثبت دارد.

تحقیق  در  نظری  شکاف  حصول  راستای  در  ادامه،  در 

تعدادی از پیشینه های مربوطه آورده شده است.

ج: جمع بندی پیشینه تحقیق

عطف به نوپا بودن موضوع همکاری شرکت های دانش بنیان 

برگزاری  به  حاضر،  حال  در  که  ایرانی  خودروسازان  با 

محدود  حوزه  این  در  امکان سنجی  و  شناسایی  یداد ها،  رو

می شود، شناسایی جامع عوامل مانع و پیشران در این حوزه 

امری مهم به شمار می رود.

به  نظری  شکاف  یافتن  راستای  در  پژوهش،  این  در  لذا 

شباهت های  و  تفاوت ها  ابعاد  در  پیشینه  تحلیلی  بررسی 

پژوهش،  روش  موضوعی،  ابعاد  در  انجامی  پژوهش های 

تا به این ترتیب باتوجه  نتایج و جامعه آماری پرداخته شده 

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

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

گردید، لیکن در  بودن موضوع روش نظریه داده بنیاد انتخاب 

کیفی  کثری از پیشینه طراحی پروتکل  راستای استفاده حدا

یافته  ساختار  نیمه  مصاحبه  و  باز  مصاحبه  سرفصل  دو  در 

به  تا  گرفت  قرار  پیشینه  در  شده  شناسایی  ابعاد  مبنای  بر 

کثر هم پوشانی اطالعاتی در راستای حصول  این ترتیب حدا

اشباع نظری رخ دهد.

جدول 1- پیشینه های منتخب تحقیق
عامل ایجاد شکاف نظرینتیجهعنوانمحقق/سالردیف

1
شهرکی و مالکی 

)1396(
]35[

به کارگیری روش تصمیم گیری 
چند معیاره فازی برای شناسایی 

و اولویت بندی عوامل مؤثر بر فرایند 
نوآوری در توسعه محصول جدید 

در شرکت های دانش بنیان

عوامل توسعه مفهوم، طراحی، نمونه سازی، 
تولید انبوه و بازاریابی و فروش به ترتیب بیشترین 
اهمیت را در توسعه محصوالت جدید برخوردار 

هستند.

انتخاب مدل توسعه محصول فورد به عنوان ابزاری جامع 
و در بردارنده تمام فعالیت ها در دروازه های نظام توسعه 

محصول وجه تمایز پژوهش جاری نسبت به پژوهش 
که در بعد راهبردسازی  انجامی به شمار می رود، به نحوی 

و عملیاتی هم می تواند گستره بیشتری از نتایج را در بر 
گیرد.
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عامل ایجاد شکاف نظرینتیجهعنوانمحقق/سالردیف

2
شهرکی و کشاورز 

)1395(
]36[

شناسایی و رتبه بندی 
پیشران های مؤثر بر موفقیت توسعه 

محصول جدید شرکت های 
دانش بنیان مطالعه موردی: پارک 
علم و فناوری استان سیستان و 

بلوچستان

پیشران های فناورانه بیشترین تأثیر را بر موفقیت 
توسعه محصول دارند و پیشران دخیل بودن 

مشتری، کمترین تأثیر را دارا است.

باتوجه به پرداخت به سهم ارزشی توسعه محصول در 
زنجیره ارزش، به لحاظ گستره موضوعی به سرفصل 

که در پژوهش جاری مورد  زنجیره تأمین پرداخته نشده، 
گردیده است. نیز با توجه به ماهیت  بررسی محقق واقع 
گام های آتی می توان با توجه به جامعیت  بازار خودرو در 
روش تحقیق کیفی به نتایج گسترده تری در بخش کمی 

دست یافت.

3
دانش فرد )1395(

]37[

اولویت بندی نقش ساختارهای 
دانش محور پایه و پشتیبان در 
فرایند نوآوری در شرکت های 

دانش بنیان

مهم ترین مرحله در فرایند نوآوری، مرحله 
مدیریت اجرای ایده انتخاب شده است و سایر 

مراحل به ترتیب اهمیت عبارتند از: مدیریت 
منابع انسانی، مدیریت استراتژی، مدیریت 

انتخاب ایده و مدیریت خالقیت.

طراحی ابزار سنجش پژوهش مذکور بر مبنای مدل های 
موجود در ادبیات صورت پذیرفته است و لذا با توجه 

کاربردی بومی به لحاظ روش  به نیاز به طراحی مدل در 
پژوهش در پژوهش حال حاضر از روش داده بنیاد بهره 

برده شده است.

4
زاهدیان نژاد 

)1394(
]38[

شناسایی عوامل مؤثر بر 
ریسک های تأمین کنندگان 

در زنجیره تأمین با استفاده از 
تصمیم گیری چندمعیاره

معیارهای قیمت، ثبات مالی، کیفیت، 
ظرفیت و خدمات پس از فروش به ترتیب دارای 

بیشترین اهمیت می باشند.

باتوجه به پرداخت به سهم ارزشی زنجیره تأمین در 
زنجیره ارزش، به لحاظ گستره موضوعی به سرفصل 

که در پژوهش جاری  توسعه محصول پرداخته نشده، 
گردیده است مورد بررسی محقق واقع 

5
آتیاس و بوناردل 

)2017(
]39[

گسترش دامنه مشارکت در 
صنعت خودرو بین رقابت و 

همکاری

همکاری بین صنایع خودرو و شرکت های 
نوآور موجب تشدیدرقابت و توسعه محصوالت 

جدید می شود.

تمرکز بر حیطه دید اکو سیستم نقطه قوت این پژوهش 
محسوب می شود، لیکن تمایز پژوهش انجامی طراحی 
مدل بومی با شرایط خاص اقتصاد درون زای ایران است

6
باستون )2017(

]40[

مدیریت تأمین کننده در صنعت 
خدمات: از تولید خودرو چه 

می توان آموخت؟

شرکت های دانش بنیان جریان باز و آزادی 
از ایده های نوآورانه در طراحی خودرو ایجاد 

می کنند.

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 
گرفته است. سهم ارزشی درزنجیره ارزش در ایران قرار 

7
تودو )2016(

]41[

استحکام پیوندهای طوالنی و 
ضعف پیوندهای محکم: انتشار 
دانش از طریق شبکه های زنجیره 

تأمین

دسترسی به روابط متنوع برای بهبود بهره وری 
و قابلیت نوآوری از طریق انتشار دانش مهم 

است.

در پژوهش جاری تمرکز بر نگاه شبکه ای درحوزه مدیریت 
شبکه پلتفرم در خودروساز، نگاه به رویکرد دانشگاه های 

صنعتی و نگاه بین صنایعی بوده است،که نسبت به 
پژوهش مذکور دارای یافته های گسترده تری می باشد.

8
یانگ و همکاران 

)2015(
]42[

تشکیل اتحاد استراتژیک و 
تأثیرات آن بر عملکرد شرکت های 

تولیدی از دیدگاه زنجیره تأمین

رابطه و ارتباطات مؤثر از عوامل مهم مؤثر بر 
تشکیل اتحاد استراتژیک در بین شرکت های 

تولید ی چینی است.

تحلیل رگرسیون در این پژوهش ابزار سنجش انتخابی 
کیفی در  است، لیکن در پژوهش جاری از روش تحقیق 

ابعاد گسترده تری بهره برده شده است.

9
دینگ )2013(

]43[

تعامل بین شریک و مکانیسم های 
انتقال دانش در صنعت 

خودروسازی چین: یک تحقیق 
کیفی مبتنی بر ادراکات دوگانه 

مدیریتی

شرکای این اتحاد توانایی های مکمل خودرا در 
فناوری خودرو و تخصص مدیریت برای ایجاد 
کارمندان  یک سازمان مستقل با هیأت مدیره و 

خود برای ایجاد تسهیل در به اشتراک گذاری 
کرده اند. دانش و یادگیری اتحاد جمع 

وجه اشتراک این پژوهش باپژوهش جاری در روش 
تحقیق کیفی می باشد، لیکن نتایج پژوهش صرفا به 

که در بعدنتایج  حوزه ساختاری پرداخته است، درحالی 
پژوهش جاری دارای نتایج گسترده تری می باشد.

10
مازوال و همکاران 

)2008(
]44[

شکل گیری همکاری بین شرکت 
در توسعه محصول جدید در 

صنعت خودرو: مبادله ای بین یک 
معامله و رویکرد مبتنی بر رابطه

همکاری بین شرکت ها در صنایع خودرو 
موجب توسعه محصوالت جدید می شود.

تغییر رویکرد همکاری غربی-غربی و یا ژاپنی - ژاپنی 
با پارادایم همکاری در توسعه محصول از یافته های این 

پژوهش به شمار می رود، مزیت پژوهش جاری بومی بودن 
کیفی نظریه داده بنیاد  مدل حاصله از روش تحقیق 

می باشد.
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3. روش تحقیق
کیفی به دلیل شناسایی  امروزه استفاده از روش های تحقیق 

به طور  رفتاری  اجتماعی  سیستم های  مشکالت  و  مسائل 

اعم و مشکالت سازمان های دولتی به طور اخص، اجتناب 

ناپذیر است، به دلیل ماهیت پیچیده سازمان ها نمی توان از 

موقعیت های  به  نسبت  کافی  شناخت  به  کمی  روش های 

کیفی  روش های  از  استفاده  رو  این  از  و  یافت  دست  معین 

ضرورت پیدا می نماید ]45[.

روش های  ازجمله  داده بنیاد  نظریه پردازی  یکرد  رو

یشه  ر و  می شود  محسوب  کتشافی  ا و  استقرایی  پژوهش 

رخ  که  شکلی  همان  به  حوادث  برای  و  داشته  واقعیت  در 

پژوهشگر  به  روش  این  می کند.  ارائه  توضیحاتی  می دهند، 

این امکان را می دهد به جای اتکا به تئوری های موجود و از 

اقدام  گزاره ها  و  تئوری  تدوین  برای  خود  شده،  تدوین  پیش 

بر اساس  و  نظام مند  به شکلی  گزاره ها  و  تئوری ها  این  کند. 

پژوهش  از  هدف   .]46[ می شوند  تدوین  واقعی  داده های 

که می تواند در پژوهش بعدی  داده بنیاد ساخت نظریه است 

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

بر  که  دادند  توسعه   1967 سال  در  کوربین  و  استراوس  را 

گرفتن مفاهیم  گردآوری، مقایسه مداوم داده ها و شکل  پایه 

کوربین،  و  استراوس   .]47[ است  استوار  هم زمان  به صورت 

گرداوری  بر  مبتنی  نظریه پردازی  و  مبنا  داده  پردازش  برای 

مبنایی  و  اساسی  پارادایمی  حول  مقوالت  آن ها  در  که  داده 

کدگذاری  برای  که  می کنند  ارائه  را  مدلی  گرفته اند،  شکل 

این  پژوهش طراحی شده است.  نتایج  استخراج  و  مقوالت 

با  پژوهشگر  مواجهه  که  می گیرد  شکل  فرایندی  حول  مدل 

را  الگو  این  کرسول  می کند.  بررسی  را  پژوهش  مورد  پدیده 

به صورت نمودار )3( نشان داده است ]48[.

به صورت  بنیاد  داده  پژوهشی  راهبرد  در  نمونه برداری 

هدف  و  گرفته  صورت  یک  تئور و  هدفمند  غیرتصادفی، 

این  همچنین  است.  مقوالت  و  مفاهیم  ساختن  بهینه  آن 

با  که  جایی  تا  یعنی  نظری  کفایت  به  رسیدن  تا  نمونه گیری 

کردن داده ها، در الگوی نهایی تغییری به وجود نیاید،  اضافه 

نمونه گیری  روش   از  پژوهش،  این  در   .]49[ می یابد  ادامه 

این  به  هدفمند  است.  شده  استفاده  نظری  و  هدفمند 

که بتواند برحسب موضوع، مسأله و موقعیت تحقیق،  معنی 

کند. نظری بودن نمونه  گروه های هدف اطالع رسان را تعریف 

به  ما  رساندن  برای  الزم  کفایت  که  است  معنی  این  به  نیز 

سطح انتزاع نظری را داشته باشد؛ به همین دلیل نمونه گیری 

کفایت  به  که  است  زمانی  تا  تکرارشونده  فرایند  نظری، 

کتشاف  ا و  نظری  انتزاع  سطح  به  را  ما  و  برسد  محتوایی 

گزاره های فرضیه ای معتبر( برساند ]50[. نظریه( یا 

 

 شناسی پژوهش روش .3

 :شناسی بخش کیفی روش .3-1
 شناسايي دلیل به کیفي تحقیقهای  روش از استفاده امروزه

 اعم و طور به رفتاری اجتماعيهای  سیستم مشکالت و مسائل

 ناپذير اجتناب، اخص طور به دولتيهای  سازمان مشکالت

های  روش از توان ينمها  سازمان پیچیده ماهیت دلیل به، است
 يافت دست معینهای  موقعیت به نسبت کافي شناخت به کمي

نمايد  مي پیدا ضرورت کیفيهای  روش از استفاده رو ازاين و
[45]. 

پژوهش های  روش ازجمله بنیاد داده پردازی نظريه رويکرد
 واقعیت در ريشه و شود يم محسوب اکتشافي و استقرايي

، دهند يم رخ که شکلي همان به حوادث برای و داشته
 را امکان اين پژوهشگر به روش اين .کند يم ارائه توضیحاتي

 پیش تدوين از و موجودهای  تئوری به اتکا جای به دهد يم

 کند. اين ها اقدام گزاره و تئوری تدوين برای خود، شده

های  داده اساس بر و مند نظام شکلي بهها  گزاره وها  تئوری
 بنیاد داده پژوهش از هدف .[64] شوند يم تدوين واقعي

 شده بعدی آزموده پژوهش در تواند يم که است نظريه ساخت

 استراوس را پژوهش روش نوع اين .شود داده تعمیم و بسط و

، گردآوری پايه بر که دادند توسعه ۷۶6۱سال  در وکوربین
 زمان هم صورت به مفاهیم گرفتن و شکل ها داده مداوم مقايسه

 و داده مبنا پردازش برای وکوربین استراوس .[4۱] است استوار
 حول مقوالت ها آن در که داده گرداوری بر مبتني پردازی نظريه

 ارائه را مدلي، اند گرفته شکل مبنايي و اساسي پارادايمي

 پژوهش استخراج نتايج و مقوالت کدگذاری برای که کنند مي

 که گیرد مي شکل فرآيندی حول مدل اين .است شده طراحي

 .کند مي بررسي پژوهش را مورد پديده با پژوهشگر مواجهه

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

 

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

 
 غیر صورت به بنیاد داده پژوهشي راهبرد در برداری نمونه

بهینه  آن هدف و گرفته صورت تئوريک و هدفمند، تصادفي
 تاگیری  نمونه اين همچنین .است مقوالت و مفاهیم ساختن

، ها دادهکردن  اضافه با که جايي تا يعني نظری کفايت به رسیدن
 در. [4۶] ابدي يم ادامه، نیايد وجود به تغییری نهايي الگوی در

 شده استفاده هدفمند و نظریگیری  نمونه   روش از پژوهش اين

و  مسئله، موضوع برحسب بتواند که معنا بدين هدفمند .است
 .کند تعريف را رسان اطالع هدفهای  گروه، تحقیق موقعیت

برای  الزم کفايت که است معنا اين به نیز نمونه بودن نظری
 دلیل همین به باشد؛ داشته را نظری انتزاع سطح به ما رساندن

 پیامدها راهبردها شرايط علي مقوله يا پديده محوری

 ایشرايط زمینه

 گرشرايط مداخله

کوربین به نقل از  نمودار 3- مدل پارادایمی )منبع: استراوس و 
کرسول )2012(

مشخصه های جمعیت شناختی

پدیده  پیچیدگی های  به  عطف  نیز،  حاضر  پژوهش  در 

نیمه  ساختار  با  کیفی  مصاحبه های  انجام  محوری 

از  دوری  جهت  باز  مصاحبه  سرفصل  دو  در  یافته  ساختار

در  یابنده  تکامل  کیفی  پروتکل  سپس  و  محقق  سوگیری 

طول فرایند مصاحبه با یازده نفر از خبرگان بر پایه معیارهای 

زنجیره  پیاده سازی  پلتفرم،  توسعه  اجرای  )تجربه  خبرگی 

به  دانش بنیان  شرکت های  مدیریت  و  راه اندازی  تأمین، 

در  مصاحبه(  حوزه  هر  تخصصی  مشخصه های  انضمام 

و  خودرو  جدید  محصول  توسعه  خودرو،  تأمین  زنجیره 

تعدادی  تناسب  با  دانش بنیان  شرکت های  حوزه  خبرگان 

است،  پذیرفته  انجام  نظری  اشباع  حصول  راستای  در  برابر 

بر پایه نظام دروازه ای فازهای توسعه انجام  انتخاب خبرگان 

راستای  در  دانشی  افزایش  روند  ترتیب  این  به  تا  پذیرفته 
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راستای  در  دهد،  رخ  داده ای  اشباع  و  نظری  اشباع  حصول 

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

گردید.  واقع  نهایی  یابی  ارز مورد  حاصله  مدل  و  مصاحبه 

یک  مرد،  نفر  چهارده  شونده  مصاحبه  نفر  پانزده  مجموع  از 

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

مقطع  در  نفر  سه  نیز  و  ارشد  کارشناسی  تحصیلی  مقطع  در 

 467 حاصله  باز  کدهای  تعداد  داشته اند.  قرار  کارشناسی 

فناوری  انتخاب خبرگان در حوزه فعالیت  با  که  بوده اند  کد 

پیشرفته خودروهای جدید، مهندسی سیستم ها و روش ها در 

سازمان مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودروسازی سایپا، 

مهندسی  معاونت  لجستیک،  و  تأمین  زنجیره  معاونت 

سایپا،  تأمین  زنجیره  متولی  به عنوان  سایپا  گستر  سازه  در 

حوزه  یاست  ر سایپا،  شرکت  ساپکوو  شرکت  عامل  مدیران 

عامل  مدیر  جمهوری،  یاست  ر فناوری  علمی  معاونت  نانو 

یاست جمهوری، عضو هیأت  صندوق نوآوری و شکوفایی ر

کارشناس  فناوری،  و  علوم  مؤسسه  در  عتف  شورای  مدیره 

شرکت  عامل  مدیر  تهران،  دانشگاه  فناوری  و  علم  پارک 

مدیر  سامانه،  صنعت  یال  رو شرکت  مدیرعامل  بومرنگ، 

ارتباط،  فراز  پاتکوتکنولوژی، مدیر عامل شرکت  عامل هاب 

مدیرعامل سرامیک صنعت آفاق حاصل شده اند.

4. تجزیه وتحلیل داده ها
دسته  یک  از  استفاده  با  بنیاد  داده  نظریه  پژوهش  روش  در 

که این نظریه در سطح  داده، نظریه تکوین می یابد به طوری 

تبیین می کند  را  یا یک تعادل  فرایند، یک عمل  وسیع، یک 

سه  در  کیفی  داده های  تحلیل  رو  پیش  مطالعه  در   .]51[

کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام شده است. مرحله 

کدگذاری باز مفاهیم از عمق داده ها  کدگذاری باز: در  الف( 

نحوه  به  تحلیل گر  همچنین  و  می شوند  آورده  سطح  به 

 .]51[ می پردازد  آن ها  ویژگی های  و  مقوله ها  شکل دهی 

انجام  و  سؤاالت  پرسیدن  مستلزم  کدگذاری  نوع  این 

مقایسه ها است. داده ها ابتدا از طریق پرسیدن سؤاالت 

و  تجزیه   ،… و  چقدر  چگونه،  که،  چه،  نظیر  ساده ای 

تفکیک می شوند ]52[. در این مرحله، مفاهیم شناسایی 

و برحسب خصوصیات و ابعادشان بسط داده شده اند.

تبدیل  فرایند  محوری  کدگذاری  محوری:  کدگذاری  ب( 

نظریه پرداز  کار  این  برای  است.  مؤلفه ها  به  مفاهیم 

به عنوان  را  باز  کدگذاری  مرحله  مفاهیم  مجموعه 

مفاهیم  سایر  فرایندی  طی  و  می کند  انتخاب  مقوله 

کدگذاری  در   .]53[ می سازد  مرتبط  آن  به  را  هم معنی 

کید  تأ اساس  بر  پژوهش،  محوری  پدیده  ابتدا  محوری، 

و  تعیین  تحقیق  نظری  مبانی  و  مصاحبه شوندگان 

علی  شرایط  شامل  فرعی  طبقه های  مقوله های  سپس 

می شوند(؛  محوری  پدیده  ایجاد  به  منجر  عواملی  )چه 

محوری  پدیده  به  پاسخ  در  که  )اقداماتی  راهبردها 

مؤثر  عام  )شرایط  مداخله گر  شرایط  می شود(؛  حاصل 

در  مؤثر  خاص  )شرایط  زمینه ای  شرایط  راهبردها(؛  در 

که ناشی از استفاده از  راهبردها( و پیامدها )ستاده هایی 

راهبردها هستند( شناسایی شده اند.

فرایند  کدگذاری،  از  مرحله  این  انتخابی:  کدگذاری  ج( 

نظریه  شکل گیری  برای  مقوله ها  بهبود  و  یکپارچه سازی 

است ]52[.

پدیده محوری

که همواره در داده ها ظاهر می شود و  مقوله ای است محوری 

 .]54[ می شوند  مربوط  آن  به  دیگر  اصلی  مقوله ها ی  تمامی 

بر این اساس مقوله محوری در این پژوهش توسعه همکاری 

توسعه  و  تأمین  زنجیره  و  دانش بنیان  شرکت های  مشترک 

محصول انتخاب شد.

عوامل علی

یا شرایط مقدم هستند،  که حاصل شرایط علی  این عوامل 

گسترش پدیده ای  یا  که به وقوع  را دربر می گیرد  یدادهایی  رو

که  می شود  گفته  شرایطی  و  علل  مجموعه  به  یا  می انجامد 



شناسایی راهبردهای همکاری مشترک ...       111

می کند  خاص  رفتاری  به  آوردن  ی  رو به  ترغیب  را  کنش گر 

در  تأثیرگذار  علی  عوامل  مهم ترین  اساس  این  بر   .]55[

تأمین  زنجیره  با  دانش بنیان  شرکت های  همکاری  توسعه 

آینده  فناوری  سیاست گذاری  حوزه  در  محصول  توسعه  و 

جهانی،  روندهای  با  تطابق  در  جدید  نسل  خودروهای  در 

فناوری  توسعه  بازبینی  نیز  و  صنعتی  چهارم  موج  با  مواجه 

برنامه سازی  کنار  در  عملکرد  سند  به عنوان   1404 سند  در 

کنار فرایند توسعه  موازی فناوری های نوین در سطح ملی در 

رقم  خبرگان  توسط  پیش هنگام  مهندسی  نگاه  با  محصول 

دانش بنیان  شرکت های  به  نیاز  با  مترادف  که  است  خورده 

می باشد.

پیش نیازهای  مهم  این  تحقق  راستای  در  لیکن 

امری  همکاری  فرایندهای  کردن  بهره ور  و  ساختاردهی 

گریزناپذیر می باشد. در حوزه ساختاری تعریف ساختارهای 

با  صنایعی  بین  هاب های  ایجاد  مانند  همکاری  مناسب 

و  نظامی  خودرو،  مانند  متنوع  صنایع  نیاز  تأمین  توانایی 

...یا جایابی شرکت های دانش بنیان به عنوان زیرمجموعه و 

همکار واحدهای تحقیق و توسعه خودروسازان و نیز تشکیل 

حوزه های  در  ترکیبی  فناوری های  دوربرد  با  شرکت هایی 

قوای  و  موتور  سرفصل های  در  خودرو  قطعات  پنج گانه 

محرکه، الکتریکال، قطعات فلزی و قطعات  تریم و تزیینات 

و شاسی مورد تأمل واقع شده اند.

کنار اجزای حوزه شناسایی مدون نیازهای فناورانه و  در 

ساختاردهی در راستای تسهیل فرایندهای اجرایی در حوزه 

 APQP خودروسازان مدیریت شبکه پلتفرم و تبیین الزامات 

به عنوان  دانش بنیان  شرکت های  و  قطعه سازان  ارتباط  در 

راه کارهای اجرایی شناسایی شده اند. طرح ریزی پیشاپیش 

از  استفاده  با  که  قانونمند  است  روشی  محصول  کیفیت 

و  طراحی  فرایند  در  کیفیت  کسب  در  سعی  مختلف  فنون 

کنندگان  تولید دارد. هدف از اجرای APQP ارتباط با تأمین 

کیفیت محصول و ایجاد خطوط راهنما  به منظور برنامه ریزی 

الزام  از یافته های پژوهش  به صورت مشترک است، لذا یکی 

سازندگان  با  قراردادهای  در  دانش بنیانی  نیازهای  دادن  قرار 

این حوزه به شمار می رود.

نیاز  محصول  توسعه  در  پلتفرم  شبکه  مدیریت  حوزه  در 

بومی  مالکیت  عمق  حصول  و  طراحی  تأمین،  همگرایی  به 

تکنوسنتر  ایجاد  مانند  عواملی  در  ایران  تحریم های  به دلیل 

و  تأمین  واحدهای  سیاست گذاری  و  ساختاری  )همگرایی 

طراحی(، ماژوالرسازی در حوزه های قطعات با فناوری های 

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

بر مبنای  زیر سیستم ها  پلتفرم  دروازه ای عدم تحقق اهداف 

اطالعات  سیستم های  بازنگری  می یابد،  معنی   ،v منطق 

از  استفاده  با  فرایند  عناصر  سایر  با  ارتباط  در  خودروسازان 

که نقطه  ابزارهایی مانند نرم افزار PLM, ERP محقق می گردد 

محوری تمرکز شرکت های دانش بنیان در همکاری با توسعه 

محصول محسوب می گردد.

کتورهای زیرساختی  لیکن فراهم آوری تمهیداتی مانند فا

از دیگر عناصر شناسایی  کارآمد  انسانی  منابع  پرورش  نیز  و 

کارآمدسازی رابطه شرکت های دانش بنیان  شده در راستای 

و خودروساز عنوان شده است.

 105 همکاری  شاخص  به  عطف  زیرساختی  ابعاد  در 

همکاری دانشگاه و صنعت در ایران، رتبه های 49 و 97 در 

حوزه تحصیالت عالیه و آموزش و تکنولوژی و فاصله معنی دار 

صنعت،  در  دانشی  بهره برداری  و  دانشگاه  توانمندی  حوزه 

کشور  دانشگاه های  طراحی  مکانیزم  و  اقتصاد  بودن  درون زا 

بازبینی  به  نیاز  صنعتی  پیشرفته  کشورهای  نظام  مبنای  بر 

دانشگاه  و  صنعت  دولت،  سیستم  حوزه  ارتباط  تسهیل 

اقتصاد  یکرد  رو با  را  کوسیستم  ا این  حوزه  نهادهای  سایر  و 

عملکرد  شاخص های  حوزه  در  می کند.  دوچندان  مقاومتی 

بر  پایدار  توسعه  حصول  راستای  در  صنعتی  رقابت پذیری 

دسترس،  قابل  تولید  عوامل  چهارگانه  کتورهای  فا مبنای 

و  آموزشی  نظام  و  آموزش  کیفیت  دولت،  سیاست های 

کیفیت آموزش و نظام آموزشی یکی از عناصر  زیرساخت ها، 

در  ایران  در  دانشگاه   2569 وجود  می رود.  به شمار  چهارگانه 
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بر  تمرکز  به  نیاز  دانش بنیان  شرکت های  فزاینده  رونده  کنار 

حوزه همکاری مشترک دانشگاه ها، شرکت های دانش بنیان 

و صنایع خودرو سازی را دو چندان می کند ]56[. لذا در این 

خودروسازان  دانش بنیانی  نیازهای  پلتفرم  تعریف  پژوهش 

تطابق  در  دانشگاهی  علوم  پایش  و  بازنگری  دانشگاه ها،  با 

نیازمند  محصوالت  ارتباط  برنامه  تدوین  فناوری،  توسعه  با 

به شمار  تحقیق  یافته های  از  دانشگاهی  واحدهای  با  بهبود 

می رود.

حوزه  در  یدادها  رو برگزاری  صرفًا  حاضر  حال  در 

صورت  دانش بنیان  شرکت های  و  خودروسازان  ارتباطی 

می پذیرد، لیکن ساماندهی بانک های اطالعاتی بین صنایع 

شرکت های دانش بنیان و نیز بانک اطالعاتی نیازمندی های 

این حوزه  راه کارهای مؤثر تسهیل در  از  خودروسازان می تواند 

 باشد.

شرکت های  حوزه  در  کارآمد  انسانی  منابع  پرورش 

از  مهم  این  بودن  نوپا  به  توجه  با  خودروساز  و  دانش بنیان 

تعریف  لذا  می رود.  به شمار  حاضر  حال  پژوهش  یافته های 

دانش بنیان،  حوزه  انسانی  منابع  شایستگی  خوشه های 

ارتباط  حوزه  مدیران  کی  ادرا مهارت های  کدهای  تعریف 

فراخوان  یداد  رو دانش بنیان،  شرکت های  و  خودروسازان 

خبرگان  شده  شناسایی  عوامل  از  حوزه  این  در  نخبگان 

در  حاصله  کدهای  از  بخشی  ادامه  در  می روند.  به شمار 

مصاحبه با خبرگان آورده شده است )جدول 2(.

کد گذاری عوامل علی جدول 2- 

کدباز کد محوری کد انتخابی
طبقه در مدل 

پارادایمی

تدوین راهبردهای دانش بنیانی خودروسازان، برنامه استانداردسازی بین المللی، شناسایی الزامات نسل های 
جدید خودرو، تکنولوژی ها و زیر ساخت های نوین مصرف انرژی، نقشه آینده نگارانه انرژی های نوین، انقالب 

انرژی سوخت های جایگزین، پیش بینی قوانین اجباری، نقشه راه صنایع پیشن و پسین خودروسازی، 
شناسایی مزایای رقابتی در حوزه انرژی در کشور، سناریوهای آینده نگارانه در شرکت های دانش بنیان، 

کار آمدتجاری سازی محصوالت دانش بنیانی، تصویب برنامه جامع و همگرا در سطح  شناسایی فرایندهای 
گروه خودروساز، قطعه ساز و شرکت های دانش بنیان، تدوین برنامه مراحل توسعه یافتگی در پلتفرم محصوالت 

جاری، مدل صنعتی سازی تکنولوژی، تعریف جامع و کالس بندی پلتفرم خودرو، تدوین بانک اطالعاتی 
تکنولوژیکی

بازبینی و تدوین 
نقشه راه جامع 

خودروسازی مبتنی 
بررویکرد توسعه 

فناوری

تبیین نقشه راه 
آینده پژوهانه 

خودروسازی مبتنی 
بر نسل های جدید 

خودروی جهانی

علی:
کتورهای  فا
سیاست 

گذاری

تحقیق و توسعه ملی، ایجاد مراکز خودرویی مستقل، شناسایی راه کارهای زیست محیطی، تدوین نقشه های 
ملی روندهای صنعتی ایران، بهینه کاوی روندهای اجتماعی جهانی، مطالعه تطبییقی روندهای نیازهای 

اجتماعی ایران با کشورهای پیشرفته صنعتی، شناخت پیشران های محیط جهانی، بهینه کاوی خودروسازان 
جهانی، فراهم آوری و تعریف مدون پیش نیاز به ورود به بازارهای خارجی

برنامه توسعه کالن 
خودروسازی

بازبینی عمق ساخت داخل تکنولوژیکی در برنامه 1404، ارزیابی نیاز عمق ساخت داخل تکنولوژی های 
آینده، برآورد سطح بلوغ موج های تکنولوژی های موجود، آینده نگاری فناوری خودرو سازان

توسعه فناوری برنامه 
1404

بازبینی مبانی توسعه 
فناوری برنامه 1404

ساختارهای ایجاد فناوری، ساختارهای تبادل فناوری، شناسایی فناوری های آتی با تبدیل در نگاه 
Attributes )شاخصه های استانداردی( پلتفرم، تطابق پویایی چرخه عمر فناوری شرکت های دانش بنیان و 
نیازمندی خودروسازان، شناسایی راهبردهای میانبر انتقال فناوری های نوین، بازنگری مبانی توسعه فناوری 

برنامه 1404 با رویکرد آینده پژوهی و فناوری های ترکیبی محصوالت، تدوین نقشه فناوری خودروسازان با نگاه 
مدل های نوآوری باز

تدوین همگرای 
NPD&NDT

تبیین سناریوهای 
موازی توسعه 

فناوری با
فرایند توسعه 

محصول

کتورهای  فا
سیاست 

گذاری
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کد گذاری عوامل علی جدول 3- 
کدباز کد محوری کد انتخابی طبقه در مدل پارادایمی

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

المان های موج صنعتی چهام
سیاست گذاری موج 

چهارم صنعتی در 
خودروسازان

علی:
کتورهای  فا

سیاست گذاری

برنامه مدون خودروهای جدید بر روی پلتفرم واحد، پیش بینی الزامات حداقل در بازه ده 
گروه  ساله درحوزه خودروسازی، اولویت بندی عناصر پلتفرم خودروی ایرانی )مانند نیاز به 
موتور، ...(، تشکیل کمیته و متدولوِژی پیش بینی و پایش قیمت محصول جدید، پایش 

همسازی اهداف خودروسازو زیرمجموعه ها در حوزه بسط پلتفرم

مدیریت شبکه پلتفرم 
خودروساز قطعه ساز

مدیریت شبکه 
پلتفرم

علی:
کتورهای فرایندی فا

ماژوالرسازی در حوزه های قطعات با فناوری های ترکیبی، پایش دروازه ای عدم تحقق 
v اهداف پلتفرم زیر سیستم ها بر مبنای منطق

مهندسی مجدد ساختاری 
رابطه خودروساز قطعه ساز

کارخانه ای بومی، پایش ادراک مشتری از برند بر مبنای استاندارد  تدوین استاندارد 
کارخانه ای

تدوین استاندارد کارخانه ای

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

بازنگری تصدی گری خودروساز 
به جای فرایند اجرایی

عمق داخلی سازی در پلتفرم سهم مالکیت در پلتفرم

کز  تحقیقات ایرانی و دانش بنیان در  ارزش آفرینی تحقیق و توسعه زیر مجموعه های مرا
سطح جهانی

کز تحقیقاتی و  ایجاد مرا
کز  تکنولوژیکی زیر مجموعه مرا

طراحی و توسعه محصول

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

یکپارچه سازی عناصر سازمان

عارضه یابی کل فرایند توسعه محصول در طراحی پلتفرم پیشین
آنالیز موانع پیشران و مانع کل 

زنجیره توسعه محصول

کد گذاری عوامل علی جدول 4- 

کدباز کد محوری کد انتخابی
طبقه در مدل 

پارادایمی

تنظیم PDS با الزامات نیازمندیهای دانش بنیانی محصول، الزام خودروسازدر تصویب شناسایی 
الزامات دانش بنیانی محصوالت جدید در فاز تأیید برنامه در فرایند توسعه محصول

PDS:Product developmet sysytem

الزامات APQP در ارتباط 
قطعه سازان و شرکت های 

دانش بنیان

الزامات APQP در ارتباط 
قطعه سازان و شرکت های 

دانش بنیان

علی:
کتورهای  فا

فرایندی

تدوین برنامه ساختاردهی هاب های دانش بنیانی مانند کارخانه نوآوری، شتاب دهنده، کارخانه های 
نوآوری استانی و استارت آپ، هاب مجمع دانش بنیان ها وخودروسازان در حوزه صادرات

هاب های بین صنایعی
ساختار دهی هاب های 

بین صنایعی

علی:
کتورهای  فا
ساختاری

کز تحقیق و توسعه، شناسایی برنامه های تحقیق و توسعه  ساختار مستقل دانش بنیان از اجرا در مرا
در مگا ساپالیرهای خودروسازان، بازنگری میزان سرمایه مالی تخصیصی حوزه تحقیق و توسعه در 

کز تحقیق وتوسعه مستقل خودروسازان با رویکرد، خوشه سازی دانش بنیانی در  خودروسازان، ایجاد مرا
تحقیق و توسعه در محصوالت با فناوری های تر کیبی

ساختاردهی واحدهای 
دانش بنیانی در مراکز 

طراحی و توسعه

ساختار دهی واحدهای 
دانش بنیانی در مراکز 

طراحی و توسعه

تنظیم Family Portfolio محصوالت پلتفرمی خودروسازان، ارزیابی نیاز عمق ساخت داخل 
تکنولوژی های آینده، ایجادتکنو سنتر

 SISTER ساختار دهی
COMPANIES

در توسعه محصول

 SISTER ساختار دهی
COMPANIES

در توسعه محصول
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کدباز کد محوری کد انتخابی
طبقه در مدل 

پارادایمی

تعریف پلتفرم نیازهای دانش بنیانی خودروسازان با دانشگاه ها، باز نگری و پایش علوم دانشگاهی در 
تطابق با توسعه فناوری، تدوین برنامه ارتباط محصوالت نیازمند بهبود با واحدهای دانشگاهی

سیاست گذاری 
دانشگاه های صنعتی

با رویکرد صنعت 
خودروسازی

سیاست گذاری 
دانشگاه های صنعتی

با رویکرد صنعت 
خودروسازی

علی:
کتورهای زیر  فا

بانک اطالعاتی کالسه بندی شده بین صنایعی شرکت های دانش بنیان در سرفصل های محصول، ساختی
فرایند و ...، بانک اطالعاتی بخش بندی صنایع درایران، سازماندهی بانک اطالعاتی مواد تأمینی 

کسونومی دانش بین صنایعی شرکت های دانش بنیان در حوزه خودروسازی، نقشه ملی تا

تنظیم بانک اطالعاتی 
بین صنایعی شرکت های

 دانش بنیان

تنظیم بانک اطالعاتی 
بین صنایعی شرکت های

 دانش بنیان

خوشه های شایستگی منابع انسانی حوزه دانش بنیان، تعریف کدهای مهارت های ادراکی مدیران 
حوزه ارتباط خودروسازان و شرکت های دانش بنیان، رویداد فراخوان نخبگان

تأسیس کلونی خبرگان 
مدیران خودروسازی با

 حوزه دانش بنیانی

تأسیس کلونی خبرگان 
مدیران خودروسازی با

 حوزه دانش بنیانی
منابع انسانی

عوامل زمینه ای

عوامل زمینه ای شناسایی شده به عنوان شرایط خاص مؤثر در 

راهبردها در این پژوهش نشانگر نیاز به همگرایی ساختاری 

و سیاست گذاری نهادهای سیاست گذار حوزه خودروسازی، 

دانش بنیان  شرکت های  و  قطعه سازان  خودروسازان،  ارتباط 

قوانین حمایتی  تنظیم  به همراه  نگاه دولتی  با  کوسیستم  ا در 

که در دوطبقه زیر ساختی  شرکت های دانش بنیان می باشد 

کالسه بندی شده اند. کمیت  کتورهای درونی حا و فا

ی در زنجیره  بهینه کاو بودن موضوع،  نو  به  با توجه  لیکن 

یافته های  از  نیز  حوزه  این  موفقیت  و  شکست  داستان های 

این تحقیق به شمار می رود.

کد گذاری عوامل زمینه ای جدول 5- 

کدباز کد محوری کد انتخابی
طبقه در مدل 

پارادایمی

کسیرانی، خودرو سازی، ...بازنگری  همگرایی سیاست های ذینفعان حوزه خودروهای برقی مانند تا
قوانین ملی در همکاری مشترک، تأسیس رشته سیاست گذاری خودرو، تدوین برنامه های 

خودروسازان با رویکرد دانش بنیانی، بازنگری اقتصاد سیاسی خودروسازی، همگرایی سیاست های 
بنیاد نخبگان و خودروسازان

یکپارچگی و همگرایی 
سیاست های نهادهای 

سیاست گذار حوزه 
خودروسازی

عدم همگرایی 
سیاست های نهادهای 

سیاست گذار حوزه 
خودروسازی

زمینه ای:
کتورهای  فا
زیر ساختی

مدل کسب وکار جدید در خودرو با رویکرد همگرایی سازمان های باالدستی خودروسازان
مهندسی مجدد سازمان های 

باالدستی خودروسازان

عارضه یابی برنامه های کالن توسعه، بازنگری روش های سیاست گذاری، یکپارچه سازی فرایندهای 
ارتباطات زنجیره نهادهای سازمانی

عارضه یابی روش های 
سیاست گذاری

برنامه ایجاد توانمندساز های پتنت ایرانی، نقشه راه ملی صنایع پیشین و پسین خودروسازی، تشکیل 
تیم های بین سازمانی در تبدیل نیازهای مشتری به ویژگی های محصول، شبکه سازی نوآوری بازدر 

سطح شرکت های دانش بنیان و قطعه سازان، برنامه ارتقا صنایع پشتیبان در خودروسازی

برنامه های پایش یکپارچگی 
استراتژی تا فرایندهای 

اجرایی

برنامه تلفیقی توانمندی قطعه سازان ایران خودرو و سایپا، زیرمجموعه سازی شرکت های دانش بنیان 
در قطعه سازان، شناسایی شاخص های دانش بنیان شدن قطعه سازان، تدوین و همگرایی افق های 

نقشه را ه بین صنایعی ملی

عدم همگرایی دانش بنیانی 
خودروسازان و قطعه سازان

عدم همگرایی 
دانش بنیانی خودروسازان 

و قطعه سازان

بهینه کاوی ساختارهای دانش بنیان جهانی، تعریف پلتفرم نیازهای دانش بنیانی خودروسازان با 
دانشگاه ها

فقدان شبکه سازی دانشی 
در صنایع ملی

فقدان شبکه سازی 
دانشی در صنایع ملی

تحقیقات جامع رفتار مصرف کننده خودروی ایرانی، مدل سازی بومی رفتار مصرف کننده خودروی 
ایرانی، عارضه یابی تحقیقات جامع بازاریابی در حوزه رفتار مصرف کننده، فرهنگ احترام به مشتری، 

تحقیقات بازاریابی در راستای شناسایی ذائقه مشتری ایرانی، داستان برندهای همکار مشترک 
کانو در شناسایی نیازهای مشتریان، شناسایی روش های  کیا، مدل  خارجی مانند هیوندای و 

کادمیک تحلیل رفتار مصرف کننده خودروی ایرانی، استانداردهای زیباشناختی بومی آ

تدوین الگوی بومی 
مصرف کننده ایرانی
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کد گذاری عوامل علی جدول 6- 

کدباز کد محوری کد انتخابی
طبقه در مدل 

پارادایمی

تدوین راهبردهای شرکت های دانش بنیانی با نگاه صادراتی، شناسایی قطعه سازان به عنوان 
سرمجموعه های واردات تکنولوژی، کالسه بندی شاخص های ارزیابی شرکت های دانش بنیان، 

شناسایی مدل های نوآوری باز حوزه دانش بنیان، زنجیره تأمین دانش بنیانی، تدوین تکنولوژی اطالعاتی 
سفارش گذاری زنجیره تأمین با نگاه دانش بنیانی، شاخص های دانش بنیانی سفارش گذاری در زنجیره 

تأمین )امنیت اطالعاتی، هزینه، جایابی، انبارش، حمل و نقل، بسته بندی(، بهینه سازی جریان 
اطالعاتی سازنده خودروساز، زنجیره تأمین سبز دانش بنیانی، بخش بندی نیازهای خودروسازان مبتنی بر 
نگاه Exciting and Basic and Performance Requirment، چرخه عمر تبدیل Exciting Requirment به 

Requirment Basic، شناسایی Exciting Requirmens مشتریان ایرانی )سطح نیازمندی های عملکردی 
و نیازمندی های برانگیزاننده(، تدوین Attirbute list های خودروسازان بر مینای نگاه دانش بنیانی د ر 

تعامل با Exciting Requirment، تنظیم برنامه زمان بندی نیاز خودروسازان تا دروازه PA )فاز تأیید برنامه در 
توسعه محصول( با نگاه دانش بنیانی خودروساز و قطعه ساز، تدوین برنامه دانش بنیانی خاص خودرو های 

الکتریکی، نظریه پردازی حوزه مدیریت همکاری خودروساز و دانش بنیان، تدوین استراتژی های کشش 
ملی دانش بنیانی، مهندسی پیش هنگام پذیرش تکنو لوژی

تدوین سناریوهای 
Good and Bad Story

تدوین سناریوهای 
Good and Bad Story

زمینه ای:
کتورهای زیر  فا

ساختی

تصدی گری پلتفرم در خارج از خودروساز، برنامه سیاست آزاد سازی واردات خودرو، ثبات مدیران و ارتباط 
گر در دولت تخصصی با حوزه فعالیت، نقش حمایتی به جای نقش مداخله  

بازنگری مالکیت 
دولتی

نگاه دولتی به معماری 
ساختار خودروسازی

زمینه ای:

عارضه یابی حوزه حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی در چرخه عمر محصول، عارضه یابی فرایند 
صنعتی سازی فناوری شرکت های دانش بنیان، عارضه یابی فرایند تجاری سازی فناوری در خودروسازان، 
کمیتی تسهیل حوزه تجاری سازی تکنولوژی های نوین، ساماندهی ساختاری واردات تکنولوژی ابعاد حا

کارآمدی فرایند  نا
حقوقی حمایت 

شرکت های دانش بنیان

کارآمدی فرایند  نا
حقوقی حمایت 

شرکت های 
دانش بنیان

زمینه ای:

عوامل مداخله گر

عوامل مداخله گر شناسایی شده به عنوان شرایط عام مؤثر در 

راهبردها در این پژوهش عطف به سطح تغییرات مداوم در 

کردن مولفه های تغییر در  اقتصاد ایران نشانگر نیاز به لحاظ 

یست محیطی، فناوری می باشد.  ابعاد سیاسی، اقتصادی، ز

که در ابعاد تغییر نرخ ارز و تحریم های در ابعاد  این تغییرات 

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

و...(،  پتروشیمی  صنعتی،  نرم افزارهای  منظوره،  دو  اقالم 

سرمایه گذاری )بخش انرژی، هسته ای و...( و در نهایت نیاز 

در  سیاسی  ثبات  مقاطع  در  فرصت سازی  و  مداوم  پایش  به 

گریز ناپذیر  حوزه همکاری باشرکت های دانش بنیان را الزامی 

می سازد.

کد گذاری عوامل مداخله گر جدول 7- 

کدباز کد محوری کد انتخابی طبقه در مدل پارادایمی

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

تدوین سند تحریم ستیزی

تدوین سند تحریم 
ستیزی

مداخله گر:
برنامه پرش های تکنولوژیکی در حوزه زمانی تنفس در تحریم هاتحریم ستیزی تنفس زمانی تحریم

برنامه جامع همکاری با شرکت های دانش بنیان خارجی در راستای تحریم ستیزی
خرید شرکت و تولید در خارج 

جهت تحریم ستیزی
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عوامل راهبردی

راهبردها:

کد گذاری نظریه داده بنیاد با روش سیستماتیک با  در روش 

در  انتخابی  و  محوری  باز،  کد گذاری  فرایند  از  گذر  به  توجه 

کدهای  عمل محور توصیه های راهبردی مدیریتی بر مبنای 

انتخابی خواهد بود، لیکن در این پژوهش در راستای غنای 

حاصله  راهبردهای  ی  رو بر  ابتدا  در  تمرکز  پژوهش  بیشتر 

عمق  و  تعداد  ترتیب  این  به  تا  گرفت  قرار  باز  کد گذاری  از 

و  زیرساختی  سیاستی،  حوزه های  در  حاصله  راهبردهای 

بدیهی  یابد،  افزایش  سیاست گذاری  یکرد  رو با  ساختاری 

است تدوین عملیاتی این راهبردها نیاز به ایجاد برنامه های 

کتیکی دارد. در سطح تا

پلتفرم های  در  مالکیت  میزان  افزایش  مدل  این  پیامدهای 

بازار  سهم  حفظ  و  تحریم ستیزی  توانایی  بالطبع  و  بومی 

بر  جهانی  بازارهای  از  بخشی  به  ورود  نیز  می باشد،  داخلی 

مبنای مزایای رقابتی در خودروسازان ایرانی می تواند از دیگر 

پیامدهای این حوزه باشد.

 

 علي عوامل
 فاکتورهای سياست گذاری

پژوهانهندهيآ سياست گذاری 
 یهابر نسل يمبتن یخودروساز

 يجهان یخودرو ديجد
یفناور بازبيني مباني توسعه 

 1404برنامه 
توسعه  یمواز سازی ويسنار

 توسعه محصول نديبا فرآ فناوری
موج چهارم  یسياست گذار

 زاندر خودرو سا يصنعت
 ی فرآيندیفاکتورها

مديريت شبکه پلتفرم 
الزامات تبيينAPQP  ارتباط  در

 انيدانش بن یسازان و شرکتهاقطعه

 ی ساختاریفاکتورها

 يعيصنا نيب یهابهاساختار دهي 
دانش  یواحدها ساختار دهي
 و توسعه يدر مراکز طراح يانيبن
يساختارده SISTER

COMPANIESدرتوسعه 
 محصول

 زيرساختي یفاکتورها

 دانشگاههای سياست گذاری
با رويکرد صنعت  صنعتي

 خودروسازی
 يعيصنا نيب يبانک اطالعاتتنظيم 

 انيدانش بن یشرکتها
 ی منابع انسانيفاکتورها

رانيخبرگان مد ايجادکلوني 
 يانيش بننحوزه دا با یخودروساز

 عوامل مداخله گر
اقتصاد سياسي 
تحريم ستيزی 
تغيير نرخ ارز 

 یانهيزمعوامل 
 ی زير ساختيفاکتورها

نهادهای عدم هم گرايي سياستهای 
 گذار حوزه خودروسازیسياست
دانش بنياني  عدم همگرايي سياستهای

 و قطعه سازان خودرو سازان
 شبکه سازی دانشي در صنايع مليفقدان 
سناريوهای  به عدم توجهGOOD AND 

BAD STORY دانش بنيان یهاشرکت 
 حاکميتی محيط دروني فاکتورها

 ساختار یمعمارنگاه دولتي به 
 یخودروساز

 تيحما يحقوق نديفرآ ناکارآمدی 
 انيبن دانش یهاشرکت

 
 
 

 پديده محوری 
توسعه همکاری مشترک 

 های دانش بنيان وشرکت
و توسعه  نيتأمزنجيره 
 خودروسازی محصول

 

 پيامدها:
 مالکيتتتت افزايتتتي•

 پلتفرمهای بومي

توانتتتايي تحتتتريم •
 ستيزی

حفتتس ستتهم بتتازار •
 داخلي

 ورود به بازارهتای •
 جهاني

 راهبردها:
 راهبردهای سياستي

و  خودرو رانيو ا پايسا يانيدانش بن یازهايادغام ن •
 ينظام عيصنا

 در ندهيآ یهایعمق ساخت داخل تکنولوژری گبازن •
 1404 سند

های ملي روندهای صنعتي ايران و تدوين نقشه •
 1404بازنگری برنامه 

 CKD/SKDبرنامه ساخت داخل  نيتدو •
 NPDفرآيند با  NTD یمواز یراهبردها نيتدو •
 یانرژ ه آيندهدر حوز يرقابت یايمزا نقشه نيتدو •

 کشور
 هایدر قراداد فني با شرکت Fpds الزام فرآيند •

 دانش بنيان
 بر خودرانخودروهای  ژیتدوين برنامه تکنولو •
 نای نکاه دانش بنيانيبم
با فناوری پيشرفته در خودرو با  شناسايي قطعات •

 تمرکزبرفرآيند داخلي سازی
تحقيق و توسعه در مگا  یهابرنامه تدوين •

 ساپاليرهای خودرو سازان
شين يتدوين سند تحريم ستيزی صنايع پيشين و پ •

 خودروسازی
تنظيم برنامه زمان بندی نياز خودرو سازان تا دروازه  •

PA با نگاه دانش بنياني خودرو ساز و قطعه ساز 
 مواد حوزه خودرو ينيگزيبرنامه جا نيتدو •
 Forwardسازان بر مبنای نگاه وشناسايي نيازهای خودر• 

and Reverse Engineering 
 زير ساختي راهبردهای

 گذاری خودروتأسيس رشته سياست •
 تدوين سند تحريم ستيزی •
 یهاو شرکت در سطح قطعه سازان یاشبکه ینوآور •

 انيبندانش
 اساسنامه سطح خدمات ارائه شده یبازنگر •

 انيبندانش یهاشرکت
 بنيانهای دانشتضمين خريد در قراردادهای شرکت •
های شايستگي مديران کيفي خوشه تقاتدوين برنامه ار •

 حوزه دانش بنيان
 ازيو با ن يچند وجهبا فناوری قطعات  ييشناسا •

 خودرو یارشته نيدانش ب
نگاه  یقطعات خودروبر مبنا یکالسه بند •

TRL,MRL انيدر حوزه دانش بن 
 راهبردهای ساختاری

 تأسيس انديشکده ملي فناوری •
 در های هم خانواده در توسعه محصولايجاد شرکت•

 راستای توسعه فناوريهای ترکيبي
 تکنو سنتر جاديا•
 يانيبندانش يعيصنا نيب ابهایه ليتشک•
 یهاها، کارخانهشتاب دهنده ،یمانند کارخانه نوآور 

 گرهای تسهيلدانش بنيان ي واستان ینوآور
 يالمللنيدر ابعاد ب يرانيطراحان ا یهاانجمن ليتشک•
 و يدر مراکز طراح يانيبندانش یواحدها جاديا•

 توسعه خودروسازان
 یاشبکه ینواور یساختارساز•
 رمجموعهيباز انيدانش بن یهاشرکت يتيماژوالر •

 یها
 یقطعه ساز

 خودرو نيتأم رهيبنيان در توسعه محصول و زنج های دانش  همکاری شرکت يميمدل پارادا
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5. نتیجه گیری و توصیه های سیاستی
راستای  در  مانع  و  پیشران  عوامل  یافتن  پژوهش  این  هدف 

زنجیره  در  خودروسازان  و  دانش بنیان  شرکت های  همکاری 

لذا  است.  بوده  جدید  محصول  توسعه  زنجیره  و   تأمین 

مبنای  بر  کوربین  و  استراوس  سیستماتیک  مدل  مبنای  بر 

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

زمینه ای  علی،  عوامل  بخش  درسه  عوامل  این  شناسایی 

تدوین  به  منجر  نهایت  در  که  شد  پرداخته  مداخله گر  و 

حفظ  همانند  پیامدهایی  و  عوامل  این  حصول  راهبردهای 

مالکیت افزایی  با  همراه  داخلی سازی  داخلی،  بازار  سهم 

تمهیدات  فراهم سازی  و  تحریم ستیزی  راستای  در  بومی 

گردید. حضور در بازارهای جهانی خواهد 

و  شده  شناسایی  اصلی  عناصر  تفسیر  به  ادامه  در  لذا 

تطابق با پیشینه تحقیق پرداخته می شود:

حوزه عوامل علی

دهه  از  پس  خودرو  توسعه  برای  برنامه  و  سند  سه  کنون  تا

هشتاد به نگارش درآمده است، سند توسعه خودرو در سال 

حوزه  در  تجارت  معدن  صنعت  راهبردی  برنامه   ،1381

و  اهداف  سند  همچنین  و  نقل  و  حمل  تجهیزات  توسعه 

نهایی  برنامه  در   .1404 افق  در  خودرو  توسعه  سیاست های 

شده  ارائه  زیر  شرح  به  اهداف  و  چشم انداز  سند  حوزه  این 

است:

چشم انداز

دستیابی به جایگاه نخست صنعت خودرو در منطقه، رتبه پنجم آسیا و رتبه یازدهم در جهان از طریق )رقابت پذیری مبتنی برتوسعه فناوری( مبتنی برراهبردهای زیر:

کید برصادرات محصوالت تولیدی پایگاه ساخت و تولید خودرو با نمانام )برند( داخلی، مشترک یا جهانی در منطقه، با تأ

کید بر مزیت رقابتی پایگاه ساخت و تولید قطعات و مجموعه های خودرو با نما نام )برند( معتبر داخلی یا جهانی در منطقه، با تأ

جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی )مستقیم یا مشترک( درراستای جذب فناوری های نوین و توسعه صادرات
پایگاه مراکز طراحی، آزمون و خدمات مهندسی خودرو درمنطقه

اهداف

کاال و مسافر(خودروهای سبک )سواری و وانت( خودروهای تجاری )حمل 

تولید حداقل سه میلیون دستگاه خودرو )تولید دو میلیون دستگاه برای بازار داخل، تولید یک میلیون 
دستگاه برای صادرات )صادرات از هر سه دستگاه یک دستگاه((، تولید حداقل 50% از خودروهای 

سبک ساخت داخل با نمانام )برند( داخلی تأمین حداقل 25 میلیارد دالر قطعه توسط قطعه سازان برای 
خودروهای ساخت داخل، صادرات قطعات به ارزش 6 میلیارد دالر توسط قطعه سازان به بازارهای مستقل 

خارجی )خطوط تولید، یدکی و متفرقه(

تولید حداقل 120 هزار دستگاه خودرو، تولید 90 هزار دستگاه برای 
بازار داخل، تولید 30 هزار دستگاه برای صادرات )صادرات از 
کسب سهم ارزش افزوده صنعت  هر 4 دستگاه یک دستگاه(، 

کشور کل صنعت  خودرو حداقل 20 درصد از ارزش افزوده 

در  می باشد،  فناوری  توسعه  بر  تمرکز  سند  این  مبنای 

از  )انحراف  تولید  حوزه  در  تأمل  قابل  انحرافات  حالی که 

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

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

از  بیش  )انحراف  ایرانی  خودروسازان  در  محصول  توسعه 

صد درصدی از بازه زمانی مصوب( نشان از عدم توانمندی 

می باشد.   1404 سند  طبق  عمل  عرصه  در  خودروسازان 

دانش بنیان  شرکت  هزار  چند  از  بیش  وجود  مقابل  نقطه  در 

بیانگر اهمیت جایگاه شرکت های دانش بنیان با توان حضور 

توسعه  تجاری سازی،  اطالعات،  تکنولوژی  عرصه های  در 

برمبنای  الکتریکی  سخت افزار  و  مواد  و  ماشین آالت  ابزار، 

اساسنامه این شرکت ها در این حوزه است. لیکن این مهم 

روندهای  بر  مبتنی  نوین  فناوری های  برنامه  تدوین  نیازمند 

خودروهای   ،]57[ خودران  خودروهای  مانند  جهانی  نوین 

حوزه  در   ]58[ متصل  خودروهای  هیبریدی،  الکتریکی، 

توسعه محصول و نیز توان بومی سازی فناوری در حوزه زنجیره 
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سال  سند  در  که  مسائلی  جمله  از  می باشد.  کنونی  تأمین 

1388 برای آن هدف گذاری شده است، تأمین 25 میلیارد 

قطعه سازان  توسط  شده  تولید  خودروهای  برای  قطعه  دالر 

داخلی است. با توجه به میزان تیراژ پیش بینی شده در این 

نظر  در  قیمت  میانگین  همچنین  و   1404 سال  در  صنعت 

به طور  خودرو  )قیمت   1404 سال  برای  سند  در  شده  گرفته 

میانگین 15000 دالر( عمق داخلی سازی در آن سال نهایتًا به 

خودرو  قطعات  از  درصد   30 همچنان  و  می رسد  درصد   70

کشور تأمین می گردد، از جمله  برای خطوط تولید از خارج از 

که سطح بندی ارائه شده در این  مسائل مهم دیگر این است 

بر  فناوری  و  کلیدی  تولید قطعات  به  ورود  بیانگر عدم  سند 

خودرو می باشد.

با خبرگان  از مصاحبه  باز حاصله  کدهای  بر اساس  لذا 

یکردهای آینده پژوهانه فناوری های متوسط  شناسایی روند رو

دانش بنیان  شرکت های  ارتباطی  راه  نقشه  به عنوان  باال  به 

نگاه  مبنای  خودروبر  قطعات  کالسه بندی  خودروسازان،  و 

TRL ]59[ و MRL ]60[ در حوزه دانش بنیان، بازبینی عمق 

تدوین   ،1404 برنامه  در  آینده  تکنولوژی های  داخل  ساخت 

تولید  جهت  منابع  وجود  به  توجه  )با  انرژی  انقالب  سند 

)خودروسازی  صنایعی  بین  نگاه  بر  مبتنی  برقی(  ی  خودرو

زنجیره  پسین  و  پیشین  صنایع  سایر  و  نظامی  صنایع  و 

در  ماژوالرسازی  دانش بنیان،  شرکت های  خودروسازی( 

ترکیبی، تدوین استاندارد  فناوری های  با  حوزه های قطعات 

شناسایی  و  داخلی  ن  خودروسازا  در  بومی  کارخانه ای 

دانش بنیان،  شرکت های  با  همکاری  راستای  در  شکاف 

مانند  دانش بنیانی  هاب های  ساختاردهی  برنامه  تدوین 

کارخانه های نوآوری استانی  کارخانه نوآوری، شتاب  دهنده، 

و استارت آپ، هاب مجمع دانش بنیان ها و خودروسازان در 

دانش بنیانی  همگرای  راهبردهای  تدوین  صادرات،  حوزه 

خودرو  قطعات  بخش بندی  قطعه سازان،  و  خودروسازان 

بر  مبتنی  داخلی سازی  استراتژیک  دوربرد  نگاه  مبنای  بر 

دانشگاه های  سیاست گذاری  بازنگری  تحریم ستیزی،  توان 

یکرد صنعت خودروسازی در مثلث دانشگاه،  صنعتی با رو

چابک سازی  خودروسازان،  و  دانش بنیان  شرکت های 

شرکت های  بر  تمرکز  عرصه  در  نوین  تکنولوژی های  پذیرش 

شرکت های  اطالعاتی  بانک  مدون  تدوین  دانش بنیان، 

دانش بنیان در حوزه آینده نگاری، شناسایی روندهای محرک 

برمبنای  پلتفرمی  گستره  برنامه  تدوین  خودروسازی جهانی، 

فناوری، به عنوان سرفصل های پیشنهادی این حوزه به شمار 

یافته های  با  ادبیات  حوزه  در  بخش  این  یافته های  می رود. 

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

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

روش  در  پژوهش  یافته های  محوری  تفاوت  لیکن  می باشد، 

جامعیت  که  به نحوی  می باشد،  داده ها  تحلیل  انتخابی 

انجامی  تحقیقات  به  نسبت  علی  عوامل  بعد  در  یافته ها 

پیشینه  بخش  در  تفکیکی  به صورت  که  می شود،  مشاهده 

پژوهش  در  است.  آمده  نظری  شکاف  عامل  عنوان  تحت 

از  محوری  پدیده  ایجاد  عوامل  مؤثرترین  شناسایی  کیفی 

نقاط قوت پژوهش در مقام مقایسه با پژوهش های پیشین با 

کمی می باشد. یکرد  رو

حوزه عوامل زمینه ای و مداخله گر

گذر از اندیشه موج های  کنار تمرکز بر برنامه های راهبردی،  در 

از  گذر  با  مترادف  ساختاری،  و  مدیریتی  حوزه  در  صنعتی 

اندیشه  با  نوین  دولتی  مدیریت  به  سنتی  دولتی  مدیریت 

بوده  دولت ها  پاروزنی  از  گریز  و  خصوصی سازی  بر  تمرکز 

است ]61[. در سال های اخیر به دلیل قرار گیری در چرخه ای 

کمیتی  گذاری سهام حا از محرک های سیاسی و محیطی، وا

فرایندهای  و  تجاری سازی  و  صنعتی سازی  فرایندهای 

همکاری در عرصه اقتصاد سیاسی و درون صنایعی در کشور، 

مدل های ایجاد و واردات فناوری محور و نیز مهندسی ساختار 

در  لذا  است،  گرفته  قرار  تحت الشعاع  قطعه ساز  خودروساز، 

نقش های  تعریف  ساختاری  و  راهبردی  همگرایی  راستای 

خدمات  ارائه  تسهیل گری،  تنظیم گری،  سیاست گذاری، 
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صمت  وزارت  نمونه  به عنوان  می رود.  به شمار  الزامی  امری 

گسترش  سازمان  مانند  خود  تابعه  سازمان های  دخالت  با 

می گذارد.  اثر  خودورسازان  تولید  بر  کشور  صنایع  نوسازی  و 

سه  کنون  هم ا کشور  در  دانش بنیان  کار  و  کسب  محیط  در 

یاست جمهوری و صندوق  نهاد معاونت علمی و فناوری ر

کلیدی  نقش  کشور  مالیاتی  سازمان  و  شکوفایی  و  نوآوری 

دانش بنیان  شرکت های  درصد   56 از  بیش  می کنند.  بازی 

این  با  شرکت هایی  می روند.  به شمار  نوپا  شرکت های  جزو 

را  کشور  اقتصادی  بنگاه های  درصد   95 از  بیش  اندازه 

را در خود جای  کشور  از شاغلین  تشکیل داده و 63 درصد 

داده اند اما این واحدها تنها حدود 30 درصد از ارزش افزوده 

که همین میزان  کشور را به خود اختصاص داده اند، در حالی 

است.  درصد   70 حدود  در  عددی  پایی  ارو کشورهای  برای 

در  و  کوچک  صنایع  می دهند  نشان  بررسی ها  مجموع  در 

شکل گیری  بستر  به عنوان  دانش بنیان  شرکت های  آنها  رأس 

در  نوآوری  اقتصاد  و  پژوهشی  فضای  در  فناوری  و  نوآوری 

است.  مدیریتی  و  ساختاری  متعدد  مشکالت  دچار  ایران 

ایران در حوزه  کشور  بانک جهانی،  یابی سال 2016  ارز طبق 

مطالعه  مورد  کشور   140 حدود  میـان  در  دانش بنیان  اقتصاد 

آینده می تواند  از منظـر چشم انداز  که  در رده 98 جای دارد، 

بسیار معنی دار باشد ]62[.

مصاحبه های  مبنای  بر  ساختاری،  عرصه  در  لذا 

فناوری،  تبادل  سامانه های  ایجاد  کارگزاران  انجامی 

فرایند  مبنای  بر  خودرو  قطعات  ساختاری  بخش بندی 

تزیینات،  و  تریم  محرکه،  قوای  حوزه های  بخش بندی 

مدیریت  و  مجموعه ها  و  الکتریکی  قطعات  فلزی،  قطعات 

دانش بنیان،  شرکت های  با  خودروساز  ارتباط  در  هماهنگ 

نیازهای  ادغام  به همراه  بین صنایعی  ساختارهای  تشکیل 

خودروسازان داخلی، تأسیس رشته سیاست گذاری خودرو، 

برنامه جامع همکاری با شرکت های دانش بنیان خارجی در 

مصرف کننده  بومی  الگوی  تدوین  تحریم ستیزی،  راستای 

و  آتیاس   ،]38[ نژاد  زاهدیان  یافته های  با  تطابق  در  ایرانی 

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

معرفی  حوزه  این  پیشنهادات  به عنوان   ]43[ دینگ   ،]41[

بومی  در  ادبیات  حوزه  با  پژوهش  نتایج  تفاوت  می گردند. 

اقتصاد  که  چرا است،  شده  شناسایی  کتورهای  فا بودن 

درون زا و اقتصاد سیاسی در شرایط تحریمی نیاز دو چندان 

نشان  را  ایران  در  صنعتی  همکاری  ساختار  بازنگری  به 

می دهد.

حوزه فرایندی

کاال  قلم   268 تعداد  جهانی،  بانک  گزارش  اساس  بر 

شده  مبادله  کشورها  فیمابین  جهانی  بازار  در  دانش بنیان 

کاالها  دسته  این  جهانی  صادرات  ارزش  کل  است. 

ایرانی  صادرکنندگان  می شود.  برآورد  دالر  میلیارد   1345.8

از  کاال  قلم   90 توانسته اند  فقط  مطالعه  مورد  سال های  در 

کنند. از  کاالی دانش بنیان را به بازارهای جهانی صادر  گروه 

کاالهای قابل مبادله در سطح جهانی، ایران  میان 268 قلم 

رقابت مندی  جهانی  بازار  به  کاال  قلم   30 صادرات  در  فقط 

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

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

ضمن  می دهد،  تشکیل  را  دانش بنیان  کاالهای  جهانی 

نرخ  با  کاالها  از  دسته  این  برای  جهانی  تقاضای  اینکه 

این  مناسب  درک  است.  همراه  درصد   8.3 ساالنه  رشد 

واقعیت، لزوم اتخاذ سیاست های ارتقاء دهنده رقابت مندی 

نمایان تر  را  سیاست گذاران  سوی  از  دانش بنیان  شرکت های 

صنعتی سازی  فرایندهای  بر  تمرکز  بنابراین   .]63[ می کند 

شرکت های  همکاری  فرایند  الزامات  از  تجاری سازی  و 

مدل  مبنای  بر  می رود.  به شمار  خودروسازان  با  دانش بنیان 

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

نگاه  دو  نوآوری  فرایند  و  شدن  جهانی  فناوری،  پیچیدگی 

بیرونی  همکار  جستجوی  جهت  فناوری محور  و  بازارمحور 

دارای دارایی های مکمل جهت هم افزایی مطرح می گردد.
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شرکت های  حضور  بودن  نوپا  به  توجه  با  حاضر  حال  در 

فرایند  خودروساز  شرکت های  با  همکاری  در  دانش بنیان 

به شمار  حوزه  این  انجامی  اقدامات  از  یدادها  رو برگزاری 

بودن  صنعتی   - دانشگاهی  یستی  دوز ماهیت  می رود. 

شرکت های دانش بنیان فراهم آورنده حرکت به سوی نوآوری 

باز می باشد، لیکن ماهیت قطعات خودرو چنین همکاری 

بر  تمرکز  راستا  این  در  لذا  می دهد.  قرار  تحت الشعاع  را 

در  بزرگ  شرکت های  سرمایه گذاری  پژوهشی،  قراردادهای 

نامه های  موافقت  کارآفرین،  کوچک  شرکت های  سهام 

ایجاد  و  شرکت  کامل  خرید  و  کتساب  ا امتیاز،  اعطای 

می تواند  باز  نوآوری  کوسیستم  ا راستای  در  شبکه ای  فضای 

به  توجه  با  درنهایت  باشد.  حوزه  این  پیشنهادی  راه کارهای 

و  تحقیق  کنسرسیوم،  روش های  توسعه،  و  تحقیق  اهمیت 

این  در  نیز  استراتژیک  اتحاد  و  پیمانکاری  مشترک،  توسعه 

بخش  این  یافته های  گردند.  واقع  تأمل  مورد  می توانند  حوزه 

در   ،]42[ همکاران  و  یانگ   ،]32[ نقی زاده  یافته های  با 

تفاوت  بعد  در  لیکن  می باشد.  تطابق  دارای  ادبیات  حوزه 

توجه  با  کیفی  برتری روش تحقیق  ادبیات،  یافته ها در حوزه 

به جامعیت مشاهده می شود.

راهبردهای  سیاستی  توصیه ها ی  به عنوان  نهایت  در   

محوری زیر، حاصله از پژوهش مطرح می گردند:

سه گانه  سطوح  در  سیاست گذاری  رویکرد  با  پیشنهادها 

شرکت های  خودروساز،  شرکت های  سیاست گذار،  نهادهای 

دانش بنیان

نهادهای سیاست گذار:

ادغام نیازهای دانش بنیانی سایپا و ایران خودرو و سایر 	 

شرکت های  پیشران  و  محرکه  موتور  به عنوان  صنایع 

دانش بنیان در سامانه ملی عرضه و تقاضای فناوری.

با توجه به چند وجهی بودن این پیشنهاد شناسایی، - 

و  نیازها  اطالع رسانی  و  یابی  ارز و  دسته بندی، تجمیع 

و  شفاف  مستمر،  به صورت  کشور  صنایع  تقاضاهای 

در دسترس عموم در حیطه وظایف وزارت صمت قرار 

می گیرد، لیکن در راستای همگرایی وجه تقاضا با وجه 

توانمندی ها،  یابی  ارز عرضه، شناسایی، دسته بندی، 

ظرفیت ها و دستاورهای علمی و فناوری شرکت های 

قرار  عتف  وزارت  وظایف  حیطه  در  دانش بنیان 

به ذکر است مساعدت و حمایت مالی  می گیرد. الزم 

از جریان سازی، فرهنگ سازی، توانمندسازی و اجرای 

در  عرصه  این  در  تخصصی  یدادهای  رو و  همایش ها 

حیطه وظایف معاونت علمی و فناوری قرار می گیرد.

 	 ]66[ NPD با فرایند ]65[ NTD تدوین راهبردهای موازی

تدوین برنامه دربردارنده نیازمندی های فناورانه صنایع - 

و  خودروسازان  محصول  توسعه  و  پسین  و  پیشین 

مدیریت نیازمندی های شبکه پلتفرم خودروسازان. 

کید برنگاه  تفاوت این پیشنهاد با پیشنهاد پیشین در تأ

خوروهای  نیازمندی های  شناسایی  بالطبع  و  آینده پژوهانه 

نسل جدید و مهندسی پیش هنگام شرکت های دانش بنیان 

این  تحقق  نهادهای  وظایف  لیکن  می باشد،  حوزه  دراین 

پیشنهاد همانند پیشنهاد اول می باشد.

با  قطعات   شناسایی  و  داخلی سازی  عمق  بازبینی   •

توانایی  بر  مبتنی   1404 سندخودرو  در  پیشرفته  فناوری 

شرکت های  به  فناورانه  نیاز  اعالم  جهت  تحریم ستیزی 

دانش بنیان.

در -  تأخیر  نیز  و  تولید  معنی دار  کاهش  به  عطف 

اثر  در  خودروسازان  محصول  توسعه  زمان بندی 

تحریم های بین المللی مبتنی بر تحقق نهضت ساخت 

تحقق  شاخص های  و  معیارها  پایش  و  تبیین  داخل، 

در قطعات  موانع ساخت داخل  رفع  و  ساخت داخل 

گلوگاهی امری حیاتی به شمار می رود. لذا باتوجه نقش 

مهم  این  داخل  ساخت  بوم  یست  ز یگران  باز تعاملی 

قرار  صمت  وزارت  وظایف  حیطه  در  حاضر  حال  در 

می گیرد.

تأسیس رشته سیاست گذاری خودرو	 
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و -  سیاستی  همگرایی  راستای  در  پیشنهاد  این 

ارتباطی  کارآیی  افزایش  نیز  و  خودروسازان  ساختاری 

به همراه  یگران  باز سایر  و  دانش بنیان  شرکت های  با 

کارگزاران واسط تبادل تقاضا و عرضه  تسهیل استقرار 

محیط های  در  فناوری(  )بروکرهای  نوآوری  و  فناوری 

همچنین  و  پژوهشی  و  تحقیقاتی  کز  مرا دانشگاهی، 

رشته های  در  بازنگری  فناوری،  و  علمی  پارک های 

آینده  فناوری های  به  نگاه  با  دانشگاه ها  تحصیلی 

پلت  و  ارزش  شبکه  و  زنجیره  ایجاد  صنعت،  نیاز  و 

و  دانشگاه ها  نقش  تعریف  با  صنعتی  رشته های  فرم 

شرکت های دانش بنیان ارائه شده است.

یگر اصلی این حوزه وزارت عتف می باشد.-  باز

شرکت های خودروساز:	 

مهندسی 	  طراحی،  واحدهای  )تمرکز  سنتر  تکنو  ایجاد 

با  مستقیم  همکاری  رنوسنترو  شرکت  مانند  تأمین  و 

با  خودروسازان(  سطح  در  دانش بنیان  شرکت های 

با  محصوالت  جهت  فناوری  ایجادخوشه های  هدف 

فناوری های چندگانه.

و 	  قطعه سازان  ارتباط  در   APQP الزامات  تبیین 

از  اطمینان  حصول  جهت  دانش بنیان  شرکت های 

تحقق فرایندهای حقوقی و فنی خودروساز.

شده -  سازماندهی  حقوقی  و  فنی  ارتباط  بر  کید  تأ

نظارت  با  دانش بنیان  شرکت های  و  قطعه سازان 

خودروسازان در فازهای توسعه محصول و تأمین.

توسعه 	  و  طراحی  کز  مرا در  دانش بنیانی  واحدهای  ایجاد 

همکاری  فرایندهای  ساختاردهی  جهت  خودروسازان 

خودروساز.

شرکت های دانش بنیان:	 

تمرکز  	  با  دانش بنیان  خدمات  و  کاالها  فهرست  بازنگری 

بر نیازمندی های درازمدت خودروسازان.

دانش بنیان -  شرکت های  شده  ارائه  خدمات  سطح 

قابلیت  دانش بنیان  خدمات  و  کاالها  فهرست  در 

نیازهای  مبنای  بر  محصول  توسعه  فازهای  در  بسط 

خودروسازان و بالطبع بسط این شرکت ها را دارا است. 

تشخیص  و  یابی  ارز کارگروه  می شود  پیشنهاد  لذا 

صالحیت شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و نظارت 

این  تحقق  به  نسبت  خودروسازان  همکاری  با  اجرا  بر 

مهم اقدام نماید.

تشکیل انجمن های طراحان ایرانی با ترکیب بین المللی	 

در -  مؤثر  گلوگاهی  قطعات  جهت  می گردد  پیشنهاد 

محصوالت  نیز  و  تحریم ها  بازه  در  خودروسازان  تولید 

نسبت  دانش بنیان  شرکت های  صادرات  قابلیت  با 

یت شرکت های  با محور انجمن های طراحی  ایجاد  به 

ایجاد  جهت  خودروسازان  نظارت  و  دانش بنیان 

ترتیب عالوه  این  به  تا  گردد  اقدام  فناوری  خوشه های 

کریدور  به  توجه  با  داخلی  خودکفایی  هدف  تحقق  بر 

شرایط  فناوری  و  علمی  معاونت  صادرات  خدمات 

بازارهای صادراتی شرکت های دانش بنیان با حمایت 

گردد. خودروسازان محقق 
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