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 چييده
 محصنو   بوسنه   و طراحن   نند فرآی مند  اناي     پژوهش،طراحن  وبييني   این    انجام از هدف

 ينوده  کيف  پژوهش ای  روی رد است. پلتفرم  نگاه محور ير ميتن  لي   ایران  جدید خودروي
ميتنن  ينر بحلينچ  اناي   نظنام دروازه اي       بحقيق روش عنوان ينيادي  داده نظری  روش از و

 يناز  و عميق يها مصاحي  و ياالدست  اسناد داده ها،مطاله  گردآوري روش.است شده استفاده
اسنت.   از موضوع در فازهاي بوسه  محصنو  خودروسنازان ایرانن     ه آگا ن خيرگا ز ا نفر 18يا

در حوزه بوليند وانادرا     1404ايست  مسال  ای  پژوهش يرميناي انحراف از يرنام  مصوب 
و زاوی  حرکت  نسيت ي  روندهاي نوی   جهان  در حوزه بوسنه  خنودرو اسنت.ای  در حنال      

  يازار خودرو ایران يا بوج  ي  نسيت سران  يازاري پرعطش ارزیاي  م  شنودک  خنود   است ک
  هنا  داده بحلينچ  و بجزین   از حاال  ميناي ارای  و  پرداخت ای   پژوهش ي  شمار ميآید .نتایج

يا بوج  ي  درهم بنيدگ  سياستهاي بوسنه  محصنو  در    ک  داد نشان ها داده پاردایم  مد  در
مولفنن  هنناي  داراي سياسننتهاي  خودروسننازان در یننس منند  سنن  شنناخگ       زميننن   کليننت 

لي   در دامن  نيازمند پویای  کچ فرآیند بوسه  خودرو سناز   راهيردي وزیرساخت ،ساختاري ،
ان و زیر مجموع  هاي آنها دريسترسياسنت گنراري کندن دولتن  اسنت .در يهند زینر سناخت          

واني  مل  در هم اري مشترک، اقتصاد سياس  باسيس رشت  سياست گراري خودرو، يازنگري ق
خودرو سازي، شناساي بواناسازهاي ایجاد پتنت در خودروسازي اینران...و در يهند سناختاري    

ی پاران  سنازي فرآینندي ، منا والر     ایجاد مراکز خودروی  مستقچ،ایجاد ب نو سنتردر راستاي 
، سنناریو  يستم هناي خنودرو  سازي زیر مجموع  هاي طراح و سازنده جهت سيستم ها و زیر س

 ينر  ميتنن   سنازي  خنودرو  پژوهان  آینده راه نقش نویس  شي   مگاپلتفرم،...ودريهدراهيردي 
نقشن  راه ملن    خودروي جهان ، بدوی  يرنام  هناي ب نولنو ي در سنطل ملن  ،      جدید نسلهاي

ت انایع پيشي   و پسي  خودرو سنازي، بندوی  يرنامن  جنامع خودکفنای  در راسنتاي مال ين       
حداکتري پلتفرم،بدوی  سناریوهاي پویاي بحریم سنتيزان  در هم اریهناي مشنترک،...ي  شنمار     

 ميروند.
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 مقدم 

هستتند   يدمحصول جد يتموفق کنندهيينکه تع يعوامل
ستند موفق ه يداينقدرمحصوالت جد يکدامند؟ و چرا برخ

 يگرانها از جمله بتاز از شرکت يو در توسعه محصول برخ
،  ياریبست  یاست،  قطعاً بترا  يچيدهبرجسته هستند؟پاسخ پ
و  يتتدشکستتت محصتتوالت جد  یمشتتاهده  نتترل بتتاال  

 يندشتوار استت. ت مت    نعتدر صت  ینوآور يفعملکردضع
در مرحلته   يتد محصتوالت جد  % 4۰که حدود  شوديزده م
 یو تستتتها کتتوينمراحتتت تبعتتد از  يحتتت ی،ستتاز یتجتار 

 1۰تتا   ۷ين دربت  يزشوند،ن يبا شکست مواجه م  یعملکرد
 يتت محصتول بته موفق   يت  تنهتا   يمحصول در فاز مفهتوم 

هتا  درصتد از شترکت   13و تنهتا   يابتد  يدستت مت   یتجار
ها بته  آن يدمحصول جد یهادهند که کت تالشيگزارش م

 [1] است.يافتهخود دست  يانهاهداف سود سال
(بتتا 2۰16گتتزارش شتترکت متت  کينتتزی)  بتتر استتا  

همکاری دانشگاه استانفورد در  پيش بينتي بتازار پررقابتت    
ختتودرو ستتازی در جهتتان ،رونتتدهای جديتتدجهاني  2۰3۰

مانندنياز به تغيير شکت ارزش ارائه شده بته مشتتری ماننتد    
ب ش بندی بازار خودروها با اهداف تفکيکتي خودروهتای   

ی خودروهتتای ختتاخ خريتتد،تجاری،تفريحي و... بتته جتتا
کنوني با کاربرد چند جانبه، اهتداف توستعه متدل تجتاری     
برمبنای رويکرد شهر نشيني باشاخصهای درآمد و تراکم بته  
جای نگاه کالن بته بازارکشتورها ،رونتدهای تکنولتو يکي     
مبتني برخودروهای برقتي و هيبريتد ی و کتاهش آلتودگي     

درصتد   3۰زيست محيطتي بتا پتيش بينتي توليتد متوست        
هاکه بالطبع نيازمند ايجتاد زيرستاختهای ختود متي     خودرو

در فضای رقابتت و همکتاری    باشد، معماری نوين مالکيت
همزمان با توجته بته  آرايتش متغيتر ستاختارهای ترکيت        
خودروستتتتازان جهتتتتاني و ستتتتازندگان متتتتا والر  در  
خودروسازی،و عدم قطعيت در پيش بيني تغييرات جمعيت 

صتادهای نوههتور اهميتت    شناختي به دليت پديدارشدن  اقت
نياز به چابکي درمدلهای تجاری محصول جديدرا با هتدف  

لذادر اين پتووهش در   [2] رقابت پذيری دو چندان ميکند.
راستتتای حصتتول يتت  متتدل بتتومي بتتا توجتته بتته جايگتتاه 
استراتوي  صنعت خودرو در ايتران برمبنتای نقشته يهنتي     

تطبيقتي   و روش نظريه داده بنياد مبتني بتر فرآينتد    خبرگان

بتا تکتته بتتر نظتتام  1FPDSتوستعه محصتتول شتترکت فتتورد، 
2SATGE GATE  3و منطق(V    و تمرکز بتر ابعتاد چتابکي)

مدل شريفي و  انگ به عنوان ابزارپايش وحصول  چابکي ، 
به تدوين مدل پارادايمي چابکي فرآيند طراحتي و توستعه   

و در ادامته استت راا استتراتويهای     جديد محصول خودرو
عارضته يتابي نقشته راه مصتو  بتا نگتاهي        اين حوزه بتا 

کتتاربردی پرداختتته ايتتم.در نهايتتت عطتتف بتته جامعيتتت   
،گستردگي وعمق نفوينسبت به تحقيقات انجامي اين حوزه 
، نتايج ايتن پتووهش ميتوانتد مبنتايي بته عنتوان راهنمتای        
حصول چابکي در حوزه فرآيند طراحي و توسعه خودروی 

در سند تحول خودرو بتا   جديد از زاويه مديريتي با جايابي
و بتتالطبع حصتتول راهکارهتتای حفتت      نگتتاه پلتفرمتتي 

بازارطاليي توليد داخلي باتوجه بته نستبت سترانه ختودرو     
درايران و تحقق انديشه حضور در بازارهای جهاني برمبنای 

سواالت اصلي و فرعي تحقيق بته  . مزايای رقابتي قرار گيرد
 :مثابه تحقيقات کيفي به شرح زير ميباشد

  الگتتتوی چتتتابکي  فرآينتتتد در توستتتعه استتتتراتويهای
توليدمحصتتول جديتتد بتتا تمرکتتز بتتر طراحتتي پلتفتترم  

 کدام است؟ خودروی ايراني
  عوامتتت علي،زمينتته ای ،ميتتانجي ، پيامتتدی و راهبتتردی

محصتول  استراتويهای توليدحوزه چابکي فرآيند توسعه 
 خودروی جديد ايراني کدامند؟

نظری جهت تشتري  متدل   در ادامه بيان مساله ،ادبيات 
يهني محقق در ورود به عرصته ميداني،پيشتينه در راستتای    
بيان تفاوت پووهش انجامي با ساير تحقيقتات،و نيتز روش   
شناسي بتا تمرکزبتر  معيارهتای انت تا  خبرگتان و روش      
سيستماتي  نظريه داده بنياد تشري  شده است و در نهايتت  

 آورده شده است.يافته ها ،بحث ،پيشنهادات و نتيجه گيری 

 مسبل  يبنک
 14۰4طبق برنامه مصو   :(What) مساله: يستيچ -1

، به عنوان پيشتاز و لکوموتيو صتنعت   يرانصنعت خودرو ا
ن ست صتنعت ختودرو    يگاهکشور با هدف دستيابي به جا

 يتق در جهتان از طر  يتازدهم منطقه، رتبه پنجم آسيا و رتبه 
 يکنتون  ي ر شترا مبتني بر توسعه فنتاوری ،د  يریرقابت پذ

                                                 
1 Ford Product Development System 

 نظام دروازه ای رابرت کوپردر فازيندی توسعه محصول2 

 منطق وی به عنوان جايگزين روش آبشاری در توسعه محصول جديد3 
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 ایرانی خودروي پلتفرم طراحی بر تمرکز با جدید تولیدمحصول استراتژیهاي توسعه در فرآیند  چابکی مدل تبیین

سند متذکور در حتوزه  خودروهتای    4-4و1-2نسبت به بند
سب  )سواری و وانت (با هدف  توليد دو ميليتون دستتگاه   
بتترای بتتازار داختتت و توليتتدي  ميليتتون دستتتگاه بتترای    

توليد  يزصادرات)صادرات از هر سه دستگاه ي  دستگاه(،ن
 خودرو رقابت پذير از طريق:

عالمتت تجتاری داخلتي،     طراحي و توليد خودرو بتا  •
استفاده از پلتفرم مشترك توس  ي  يا چنتد خودروستازی   

 داخلي و يا معتبر جهاني با حف  مزيت رقابتي / صادراتي
توليد خودروهای ارزان قيمت / کم مصرف و سازگار  •

 با محي  زيست
هتتای نتتوين در توليتتد بکتتارگيری و توستتعه فنتتاوری •

انحرافتات   14۰4ه تتا  مانتد  قيبا توجه به زمتان بتا  •خودرو
 [3شود. ] يمشاهده م یجد

 یبتر مبنتا   يتد تول يتزان انحرافتات در م در صحنه عمتت  
خودروستازان   يتد نشانگر کاهش سقف تول  1OICAگزارش

تتا  1۷۰۰۰۰۰ يبتي از ستقف تقر  يمهافشار تحر اثر ي برداخل
( وبالطبع نوسان 139۷تا1395یسالها ين)در ب  ۷۰۰۰۰۰حد
  يتز تا هفدم در جهتان استت. ن   دهميازاز رتبه  يدتول يگاهجا

 يليتون م يت   یگتذار  هتدف  يتزان در حوزه صتادرات از م 
انجمتن ختودرو ستازان ايتران     ختودرو بتا توجته گتزارش     

درسالها ی اخير ايتن ميتزان بته صتورت ستاليانه  کمتتر از       
،که خود بيانگرانحراف جتدی بته   استخودرو بوده 5۰۰۰۰

 [4]. ميباشد 14۰4نسبت مقايسه  از برنامه مصو  

 يکتالن ختارج   ي مح يتاست که در تحل يدر حال ينا
 ی،جتار  یعالوه بر انحرافتات در برنامته هتا    يسط  جهان
 رونتتدهای  یبتتر مبنتتا يخودروستتازان جهتتان  يتتدرونتتد تول

گتتذر از رويکردهتتای چهارگانتته محصتتول  نشتتانگر 2۰3۰
محور،خدمت محور،محتوی محورو ورودبه عصر تجتارت  

 تفکر رقابت و همکاری همزمان   پلتفرم محور با آميزه ای از
خواهتد   يکيو تکنولتو    یکه خودمترادف بتاانقال  انتر   

به اهداف  يابيدست یراهکارها يافتن ين[بنابرا5. ]ميباشدبود،
 یازاهتداف کتاربرد   ينگرانه و جبران انحرافات کنتون  يندهآ
 .يرودبه شمار م يقتحق ينا

نستتبت ستترانه  :(Why)چراييي رييرتا تس مسيياله   -2
در  يصتنعت  یبتا کشتورها   يسته در مقام مقا يرانرودر اخود

                                                 
           ینقليه موتورالمللي توليدکنندگان وسايت بين سازمان1 

 

 یدر طول سالها ييرتغ يهفتادم جهان با اندک يگاه تقريبيجا
بتتا  يستتهدر مقا 65۰بتته  23۰يبتتيم تلتتف) بتتا نستتبت تقر

 يرانيخودروسازان ا يي( نشانگر بازار طاليصنعت یکشورها
و  يجهان یاست،که بالطبع خودروسازان با توجه به روندها

 یراهکارهتا  يتافتن جتز   یحوزه  چاره ا ينا یقباحضور ر
ندارند،کته   يجهتان  یجبران انحرافات و تطابق بتا رونتدها  

خواهد  يدبالطبع خودنشان گر تمرکز برتوسعه محصول جد
 [6بود. ]
 کلي رطوبتته  (:How)گييگيگي  ييا مسيياله   چ -3

  درخودروسازان پيشترو جهتاني   وني،کن یبراسا  روندها
پتتذيری ياتتتي د رمعمتتار ی  در راستتتای حصتتول انعطتتاف

ما والربااهدف ترکي  جديد قوای محرکه، ايمني سرنشين، 
توليد بيش از 2۰2۰نوين در سال   خودروهای با تکنولو ی

پلتفتترم  52درصتتد خودروهتتای توليتتدی تنهتتا بتترروی  83
خواهد پذيرفت که ازديگر ستو متترادف بتا کتاهش خيتره      

ي پتانزده ستاله   در بتازه زمتان  195پلتفرم به 2۷۷کننده تعداد 
 [۷] خواهد بود. 2۰۰5پس از  

 یدراهتداف زمتان بنتد    فزاينتده  انحراف یبر مبنا ليکن
نستبت بته    يحوزه توسعه  محصول در خودرو سازان داخل

 يدورودمحصول جد  يزمان اعالم ی)بر مبنا يجهان ینرمها
تتا ستال    رهتام  یبه بازار توس  خودروسازان مانند خودرو

ختتودرو  يپا،پلتفرمهایستتا یزدر گتتروه خودروستتا  1395
 يتق تحق يتن ا يدها 1393تا سال خودرو يراندر اD,Bکال  

  .[9] و[8شکت گرفته است. ]

 ادکيبت نظر 
در شناستايي محرکهتای    PDMA2ی دانشتنامه   بر مبنتا 

هشت گانه  کليدی موفقيت توسعه محصول جديدکه ختود  
تدوين گرديده است ،فرآيند غير  3APQCبرمبنای گزارش  

توسعه)مارپيچي( ،معرفي محصول محلتي جهتاني و   خطي 
فرد  ،با فرآيند سريع   و ليکن در عين حال برتر ومنحصربه

از عوامتت اصتلي   ،ازدست دادن  کيفيتت اجترا   ه قيمت نه ب
موفقيت در توستعه محصتول جديتددرکنار  نقتش اصتلي      

کتارموفق بته شتمار    ونوآوری محصول در استراتوی کست  
    [1۰ميرود. ]

                                                 
2 The Product Development and Management Associate  

 انجمن مد يريت و توسعه محصول      
3 American Productivity & Quality Center 

وری و کيفيت آمريکامرکز بهره        
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توستعه محصتول در دو    یالگوها کلي  بندی در ب ش
انواع الگوهای مطرح و رشد يافته در حوزه توسعه سرفصت 

محصول جديد مي توان اين الگوها را با توجه به ميزان 
 يادگيری در طي فرايند در دو نوع کلي طبقه بندی کرد: 

الگوهايي که بر شاخصه هايي همچون قابليت اطمينان  (1
درارتبتتتتا  (. الگوهای پي در پيو کارآيي تمرکز دارند

درارتبتتا  اجتترای (و تراکمي خطتتي مجريتتان فرآينتتد(
 نمونه هايي از اين الگوها هستند.    موازی فرآيندها(

الگوهايي که بر شاخصه هايي همچون چابکي و  (2
جهندگي تکيه کرده اند که از آن جمله مي توان به 

)هرفيتتت بتترای  الگوهای توسعه محصول انعطاف پذير
و اعمال تغييرات در طراحي و پاسخ گويي بته   پذيرش

)با تغيير نگترش از  يکپارچه شونده، تغييرا ت محيطي  
 در نهايتت  و ساختار به فرآيند نگری و کارکرد به دانايي

[ مبنتتای تفکتتر 12]و [11اشاره کرد. ] نظتتام دروازه ای 
اين رويکردهاگتذراز نگتاه خطتي بته ستوی الگوهتای       

 ميباشد.همزمان فرآيندها و مهندسي يکپارچه شونده 

درصدی اين مدل در ستازمانهای   88آمارخيره کننده کاربرد 
جايگاه پراهيمت آنترا   [14]و [13]1کس  و کار های موفق

مينماياند ،و لذا در اين پووهش نيتز از نظتام دروازه ای بته    
 شرح زيربهره برده شده است :

و يت  نقشته راه مفهتومي     2نظتام دروازه ای   سيستتم       
عملياتي برای پيشبرد  طرح  محصتولي جديتد از ايتده تتا     
مرحله معرفتي استت )يت  طترح بترای متديريت فراينتد        
نوآوری محصول در جهت ارتقتا  اثرب شتي و بهتره وری    

فرايند توسعه را به مجموعه ای از مراحتت   آن(. مرحله گذر
هر مرحلته    مجموعته    .از پيش تعيين شده تقسيم مي کند

های تعريف شده، عملکردی و موازی را کته  ای از فعاليت 
توس  تيم پرو ه بايد انجتام شتوند را تعريتف  متي کنتد،      
استعاره اين نگاه به مثابه فوتبال راگبي است،در ابتتدای هتر   
مرحله ازفرآيندتيم های ت صصي مشرو  بر تحقتق اقتالم   
قابت تحويت در آن دروازه و تحقق اهتداف از پتيش تعيتين    

آيندهای سرتاسر به گرد هم جمع آمتده  شده و همزماني فر
 [15] آتي را کليد ميزنند.رآيندهای ف و شروع

مرحلتته ای  توستتعه  13لتتذا در ايتتن پتتووهش فرآينتتد 
مبتني بر نظام   محصول شرکت فورد به عنوان مبنای تطبيقي

                                                 
1  High Performance Organization 
2  Stage -Gate 

دروازه ای، چهارچو  پووهش  قرارگرفتته استت.ليکن بتا    
رمجموعته  توجه بته اينکته در خودروستازی در ستطوح زي    

برمبنای ستط  ما والرستازی و قطعته ستازی در راستتای      
حصول يکپتارچگي و مهندستي همزمتان  ،فرآينتد برنامته      

مبنتتای ب تتش بنتتدی  3ريتتزی پيشتتاپيش کيفيتتت محصتتول
کته خودکليتدموفقيت توستعه     [16]سازندگان قرار ميگيرد ،

محصول جديد در گروه سازندگان  با خودرو ساز اصلي به 
  ين پووهش در راستای حصول ايتن مهتم  شمار ميرود،در ا

بته   Vدرحوزه زيرمجموعه های ختودرو ستازان  از منطتق    
شرح پيوست بهره برده شده است.از آنجايي کته بته لحتا     
تاري ي به دليت شراي  محيطي متغير در صنعت نترم افتزار   

با   Vنياز به تطابق با بازار امری گريزناپذيربوده است ،منطق
رآينتتدها دريتت  نگتتاه سيستتتمي  هتتدف يکپارچتته ستتازی ف

جايگزين روش  بتا منطتق آبشتاری شتده استت .درروش      
آبشاری تنهابال سمت چپ ، تحت عنوان طراحي و تکوين 
سيستمي محور توسعه محصول واقع ميشود، لتيکن مطتابق   
نمودار صفحه بعد بال سمت راست با هدف صحه گتذاری  
فرآيند ی بازخوردی و حصول يکپارچگي توسعه محصول 
به عنوان کليد همگرايي و موفقيت کت زنجيتره فرآينتد، بته    

 [1۷] تصوير کشيده شده است .
برمبنتتای انتتواع روشتتهای توستتعه محصتتول    اکنتتون 

، به 5،طراحي اقتباسي  4خودرويي مانند طراحي مجدد کامت
)علتي رضتا روشتن    8و پلتفرم ۷، مدل سال6روزآوری  مدلها

رونتتد غالتت  عصتترمگاپلتفرم بتته عنتتوان  در(1392ميالنتتي،
بتته دنبتتال  شناستتايي موانتتع و جهتتاني خودروستتازان برتتتر 

 [18] پيشران در زنجيره اين فرآيند هستيم.

 پيشين 
(در پووهشتي تحتت عنتوان عوامتت     2۰19رابرت کوپر)

کليدی موفقيت توسعه محصول جديتد مبتنتي بتر بررستي     
سازمانهای توليد کننده نرم افزار بته عنتوان ستازمانهايي بتا     

ررقابت و نياز به انعطاف پذيری و پاسخ گويي بته  بازار ی پ
عنوان شرکتهای پيشترو بتا فلستفه نيتاز بته چتابکي و نيتز        
شرکتهای صنعتي در خوشه بنديهای متفاوت   به شناستايي   

                                                 
3  Advance Product Quality Plan 
4 Complete Redesign 
5 Derivative Design 
6 Model Updates 
7 A Model Year 
8 Platform 
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عوامت بيست گانه موفقيت محصول جديد در سه طبقه 
ها، سازماني  و عوامت تتاکتيکي  پرداختته   ها و روشسيستم

هتای  هتای دروازه ای ، رويته  مثتال سيستتم  است :به طتور  
پتتردازی در طبقتته اول، هتتای ايتتدهتوستتعه چابتت ، و روش

عوامت سازماني و استراتويکي، از قبيتت استتراتوی نتوآوری    
گذاری بتر روی  کس  وکار و نحوه اخذ تصميمات سرمايه

تحقيتتق و توستتعه در شتترکت  نحتتوه ستتازماندهي توستتعه 

گ ستتازماني، و محصتتول جديتتد در شتترکت  جتتو و فرهنتت
گيتری جهتاني بترای    رهبری در طبقه دوم و پذيرش جهت

محصتتول ، تمرکتتز بتتر ويوگيهتتای ماهيتتت ختتود محصتتول 
درطبقه سوم جای ميکيرد،که خود نشانگر حصول  موفقيت 
در بستری از زمينه عوامت زيرساختي ،ساختای ،فرآينتدی و  

 [19] انساني است.

 
ول در سيا ست گتذاری کتالن بترای معمتاری محصت     

صنعت خودرو سازی به عنوان ابزاری در راستای طراحتي  
و  يکپارچه عنوان پووهشي انجامي احمد کتريم پتور کلتو   

(ميباشد.در اين پووهش به نقتش معمتاری   139۷)همکاران
در محصول در طراحتي و ستاخت واحتدهای تکنولتو ی     
محصول در شبکه زنجيتره  تتامين  پرداختته شتده استت      

ي يکپارچه گروههتای تکنولتو ی   .بينشي جديد در مهندس
پيوسته در شبکه زنجيره تامين،فرايندها و محصول برمبنای 
مهندسي همزمان به عنوان کليدچابکي دستاورد اين تحقيق 

 [2۰] به شمار ميرود.
(درتحقيقي با تاکيد بتر  2۰15و همکاران) خديجه طاهر

اهيمت  جايگاه فرآيندها ی پتس از طراحتي در مهندستي    
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پارچه سازی  فرآيندتوسعه محصول به عنوان همزمان و يک
 مي پردازد. Vتوانمند ساز چابکي ميپردازد، به معرفي مدل 

ی زايتن منطتق اميتر عزيت    تحکيم اين ابتزار  در امتداد [21]
( در تحقيقتتي بتتا عنتتوان رابطتته بتتين تکنيکهتتای    2۰15)

مديريت کيفيت جتامع در صتنعت خودروجهتت حصتول      
به بررسي اين ابزارهای  رضايت مشتری و تضمين کيفيت 

نه گانه  در دو بعد مدير يت سيستتم هتا)  رهبری،برنامته    
ريزی و منابع انساني(و ابزارهتای تکنيکتي ميپتردازد و در    

به عنوان ابزار برنامه ريزی پيشاپيش کيفيتت  1APQPنتيجه 
بين ابزار ها بوده  محصول دارای بيشترين ارتبا  متقابت در

گتذار انت تا  ايتن ابتزار در     است که خود ميتواند صحه 
 [22] پووهش جاری باشد.

(با انجام پووهشي بتا عنتوان بهتره    2۰18ليندا سوسان )
وری سازماني و چابکي  به نگاه حتاکم ده هتای اخيتر بته     
عنوان تفکرنئو ليبراليسم با تفکر جهاني قطبي و دوری اين 
نگاه از مباني کارآمد اخالقي مي پتردازد،و نيتاز بته تغييتر     

ايم حاکم در راستای ايجاد سازمان  با توانايي انعطاف پارد
پذيری با محوريت منابع انساني مبتنتي  بتر انديشته هتای     
نوين در رهبری،فرهنتگ برمبنتای اعتماد،نگتاه ستاختاری     
بدون مرزو...را به عنوان راهکارهای حصول چابکي  بيتان  

 [23] ميکند.

در امتتتدادزنجيره نتته گانتته  نستتلهای جديدتوستتعه    
صول  محصوالت پيچيده  ،فريس ستومروهمکاران  در  مح

به در پووهشي تحتت عنتوان عملکترد توستعه     2۰15سال 
محصول بهبود يافته در نظام دوازه ای  به   بس  اين تفکر 
تحت عنوان نظام دروازه ای هيبريدی پرداخت.مبنای ايتن  
تفکر اسکرام به معنای چهار چوبي برای  تفکتر چابت  و   

حصتول لتتيکن بتا فرآينتتد پتيش بينتتي    توستعه يکپارچتته م 
وريس  سنجي همراه با  واگذاری طرح  ريتزی تفکيکتي    
به تيم های کاری به عنوان افراد ی برای تبديت سياستتهای  
کالن فرآيندی به اجزای خرد عملياتي در تيم هتای کتاری   
با بتازه زمتاني متغيتر جهتت اطمينتان از کتارآيي فرآينتد        

صتنعت نترم افتزاری    عملکردبازرسي کته ختود از ريشته    
  [24] است،ميباشد.
(در پووهشتي بتا عنتوان    2۰1۷و همکاران  )  بو  انگ

بررسي فرآيند توسعه محصول در خودروستازی بتا ابعتاد    

                                                 
1 Advanced product quality planning 

کوچ  در مالزی به بررسي فرآيند خطتي و نظتام دروازه   
ای مي پردازد،در اين تحقيق بر اهيمت مهندسي  همزمتان  

مساني نتايج فرآيندی  فعاليتها صحه گذاری مي گردد.نيز ه
در خودرو سازی کو چ  با خودروسازان بزرگ عالوه بر 
اهميت عدم قطعيت محيطي   و تواتر زماني ارائه محصول 
جديدکه به نظر خود به بيان اهيمتت جايگتاه پلتفترم متي     

 [25] پردازد ،تکيه ميکند.
جمع بندی:در کتا  انقال  پلتفرم، سه شرکت گوگت 

پت به عنتوان پيشتتازان بتا ستريعترين     و مايکر و سافت و ا
به عنوان شرکتهای با عملکترد  ،  2۰14رشد جهاني درسال 

از ديگتر سوخودروستازان   [26] پلتفرمي شناخته شده انتد. 
جهاني نيز با گذر ازانديشه پلتفرم بته ستوی انديشته مگتا     

انواع پلتفرمها مي توانند در [2۷] پلتفرمها رهسپار شده اند.
)محصتوالت متنتوع   2ند سکوهای ما والردسته بنديهای مان

با عملکرد متفاوت مانند هواپيماهای پهن پيکر بويينتگ بتا   
کاربری تجتاری،نفتکش،جنگي . حمتت و نقت(،ستکوهای    

)عملکتترد يکستتان بتتا هرفيتهتتای متفتتاوت  3مقيتتا  پتتذير
ماننتتدفيلم بتتا بدنتته يکستتان ولتتي قابليتهتتا و کيفيتهتتای    

ار توستعه ستريع   متفاوت(،سکوهای موروثي)به مثتال ابتز  
 4نست بعدی مانند کامپيوترهای ش صي(،سکوی فرآينتدی 

)نص  سيستم توليدخاخ برای توليد آسانترمانند سيستتم  
)بتا   5مونتا انعطاف پدير شترکت سوني(،ستکوی مشتتری   

تعيين  ب شي از مشتريان به عنتوان نقطته اوليته ورود بته     
ود رنهايت سکوی نام تجاری)با  بازار و سپس توسعه آن(

در نظتتر گتترفتن هستتته مرکتتزی بتته عنتتوان نتتام تجتتاری  
کته بتته طتور ختتاخ در ختودرو ستتازی در     [28]ختاخ( 

بته   ،طراحتي اقتباستي   ،طراحي مجدد کامت  فرآيندتوسعه 
معنا متي يابنتد.در   [29]و پلتفرم سال ، مدلروزآوری مدلها

گتتذر ی برتاري چتته چتتابکي وا ه هتتايي چتتون توليتتد    
ه در ب تتتتتش نا ،توليتتتتتد چاب ،اثرفناوری،جايگتتتتتا 

دولتي،زنجيره تامين چاب  با هدف دستيابي به سازمانهايي 
با قابليت عملکرد باال و نسلهای جديتد توليتد درمتدلهای    
گوناگون به چشم مي ختورد،در ايتن پتووهش نستبت بته      
ساير تحقيقتات انجتامي، بتا توجته بته گستتردگي حتوزه        
صنعت ختودرو ، زنجيتره فرآيندتوستعه فتورد بته عنتوان       
                                                 
2 Modular Platforms  
3 Scalable Platforms 
4 Process Platform 
5 Process Platform 
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شرو جهاني  مبنا قرار گرفته است که بتالطبع  شرکت پي
زوايای سازماني،محيطي جهاني،بيروني و درونتي صتنعت   
،و نيزساختار و فرآيندهای و جنبه هتای انستاني را متورد    
تامت قرار داده است ،هم چنين با توجه بته جنبته تطبيقتي    
بافرآيندخودوسازان برتر اين مهم ميتواند معياری در زمتان  

زان داخلي بته لحتا  کتاربردی در ستند     سنجي خودروسا
تحول خودروواقع گردد.در انتها با توجه به ماهيتت کيفتي   
تحقيق در راستای ايجاد پروتکت کيفي، ابعادچتابکي متدل   
شريفي و  انگ به شترح سرفصتلهای زيتر عتالوه برمفتاد      

 [3۰]مصاحبه آزاد به شرح زيرمورد تامت واقع شده اند: 
  يکپارچگيادغام و 

 بازار 

 اوریفن 

 شايستگي 

 کيفيت 

 مشارکت 

 تيمسازی 

 آموزش و پرورش 

 تغيير 

 روش تحقيق 
برآورد نمونته و روش   ی،روش پووهش، جامعه آمار)

  پووهش،شيوه تحليت داده ها( یابزارها ی،نمونه گير
 کيفتي  پتووهش  راهبردهتای  از يکتي  بنياد، داده يهنظر

 مفتاهيم  مبنتای  بر نظريه آن طريق از که شود مي محسو 

 اين نهايي گيرد و  هدف مي شکت ها داده از حاصت اصلي

 پديتد   يت   دربتار   نظتری  جامع تبيين های رائها راهبرد،

 پديتده  آن عته مطال از استتقرايي  صورت به که است خاخ

 اين کلي طور به (.124:1392)ايراندوست، شود مي حاصت

 مجموعته  به را اطالعاتي منابع از های حاصت داده راهبرد،

 را ها مقوله آنگاه و مقوله به را مشترك کدهای کدها، از ای

 تواند مي مطالعه مورد پديد  کند. مي نظريه تبديت نوعي به

باشتد   متن ي  حتي سازمان و يا در طور مثال به ای مسئله
در ايتتن تحقيتتق خبرگتتان   [31(. ]212:2۰۰3)آکومتتو ،

برمبنتتای معيتتار خبرگتتي از دروازه هتتای فرآينتتد توستتعه  
مهارت ت صصي پلتفرم، سابقه اجرايي  محصول ) دانش و

در فرآينتتتد پلتفتتترم، ستتتابقه اجرايتتتي چنتتتد بعتتتدی    
خودرويي(گزينش شتده انتد.منت بان مصتاحبه بتر مبنتای      
دروازه از فازهای شروع پرو ه تا انتهابه گو نه ا ی انت ا  
شده اند که در نهايت حتداکثر هتم پوشتاني اطالعتات در     

يند کد گذاری مبنا، راستای اشباع نظری حاصت شود.درفرآ
تمرکز بر نکات کليدی مصاحبه در راستا معناسازی عميتق  

کتد  98کد بتاز حاصتله،   4۰9بوده تا به اين ترتي  برمبنای 
کد انت ابي در حوزه عوامتت علتي   26محوری،و در نهايت 

کد انت ابي در حوزه عوامت زمينه ای و مداخلته گتر   13و 
 .عالوه بر راهبردها و پيامدها  حاصت گردد

 .  سيماي  مصا به شگيدگان  بر مبناي معيارهاي  برگي ترتروازه هاي طرا ي و تگسعه محصگل1جدول شماره 

کد 
مصبحب  
 شونده

 تحصيالت سن جنس
سبزمبن  
مصبحب  
 شونده

 دروازه اناخبک  حوزه فهبليت
تهداد 
کدهب  
 کبز

P1 43 شروع پرو ه مطالعات استراتوي  سايپا دکتری بازاريابي 46 مرد 

P2 44 مرد 
دانشجوی دکتری 

 بازاريابي
 مديريت تکوين ايران خودرو

توافق اوليه بر روی 
 هااستراتوی

39 

P3 49 مرد 
دکتری مديريت 

 استراتوي 
 معاونت برنامه ريزی ايران خودرو

توافق بر روی 
 هااستراتوی

14 

P4 39 مرد 
فوق ليسانس 

 مهندسي مکاني 
 29 د نهايي برنامهتايي مديريت مهندسي خودرو سايپا

P5 38 مرد 
فوق ليسانس 
 مهندسي صنايع

 سايپا
مديريت مهندسي سيستم 

 ها
توافق بر روی 

 هااستراتوی
26 

P6 43 مرد 
فوق ليسانس 
 مهندسي برق

 سايپا
مديريت سيستم های 

الکتريکي و خودرو های 
 38 انتقال سطوح
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 برقي

P7 35 مرد 
فوق ليسانس 

 مهندسي مکاني 
 سايپا

موتور و قوای مديريت 
 محرکه

تکميت قوای 
 محرکه

23 

P8 51 زن 
فوق ليسانس 
 مهندسي صنايع

 19 توقف تغييرات سيستم ها و روشها سايپا

P9 34 مرد 
فوق ليسانس 

 مهندسي مکاني 
 مديريت کنترل کيفيت سايپا

صحه -پيش توليد
گذاری مرحله پيش 

 توليد
2۷ 

P10 43 مرد 
فوق ليسانس 

 مهندسي مکاني 
 ديريت تامين  قطعاتم سايپا

توافق اوليه بر روی 
 هااستراتوی

13 

P11 52 مرد 
فوق ليسانس 

 مهندسي مکاني 
سازندگان 
 رده اول

مديريت مهندسي و پرو ه 
 های تکوين

 22 شروع توليد

P12 41 مرد 
فوق ليسانس طراحي 

 صنعتي
 22 جانمايي نهايي طراحي صنعتي سايپا

P13 49 مرد 
فوق ليسانس 
د مهندسي موا
 ومتالور ی

 نماينده رضايت مشتری سايپا
نمونه های صحه 

 گذاری
34 

P14 3۷ زن 
دکتری مديريت 

 آموزشي
 سايپا

مديريت پرو ه پياده سازی 
مدل  رده بندی سازندگان 

 برمبنای سازندگان رنو

توافق اوليه بر روی 
 هااستراتوی

13 

P15 53,31 مرد 

فوق ليسانس 
مهندسي صنايع 

،ليسانس مهندسي 
 ايعصن

 سايپا
ريا ست مهندسي فرآيند و 

کارشنا  برنامه ريزی 
 پلتفرم

 15 شروع پرو ه

P16 33 مرد 
فوق ليسانس 

 مهندسي مکاني 
 سايپا

رياست واحد طراحي و 
 تزيينات

 12 تکميت طراحي

P17 34 مرد 
ليسانس مهندسي  

 مکاني 
 9 پيش توليد کارشنا  تامين  قطعات سايپا

P18 32 مرد 
فوق ليسانس 

 هندسي مکاني م
 سايپا

رياست واحد تامين قوای 
 محرکه و شاسي

 11 تکميت طراحي

 تجزي  و تحليل داده هب
در رويکترد   هتا داده تحليتت  و تجزيته  بترای  اصلي فن

 سته  فرآيندی طي کهاست  کدگذاری بنياد،پووهشي داده 

 [33] ,[32] پذيرد:انجام مي ایمرحله
است که از طريق  کد گذاری باز:  فرآيندی تحليلي( 1

آن، مفاهيم شناسايي شده و ويوگي هتا و ابعتاد آن در داده   
 ها کشف مي شوند.

کد گذاری محوری: عبارتست از فرآيند رب  دهتي  ( 2
مقوله ها به زير مقوله ها و پيوند دادن مقوله هتا در ستط    
ابعاد و ويوگي ها در اين مرحله مقوله ها، ابعاد و ويوگتي  

ی باز، تتدوين شتده و و در جتای    های حاصت از کدگذار
خود قرار مي گيرند تتا دانتش فزاينتده ای دربتار  روابت       
ايجاد گردد.  بر اين اسا  در مرحله کد گذاری محتوری  
نظريه پرداز داده بنياد، يت  مقولته از مرحلته قبتت را  بته      
عنوان مقوله يا پديده مرکزی انت ا  و ستاير مقتوالت را   

شتراي   »، «شراي  زمينته ای »، «شراي  علّي»که عبارتند از 
را به آن رب  مي دهد « پيامدها»و « راهبردها»، «مداخله گر

، ترستيم متي   «الگتوی کدگتذاری  »و در قال  ي  نمتودار  
 و تراو ست ا پتارادايمي نمايد. در ايتن پتووهش از متدل    

 بنيتاد  داده نظريۀ پووهشي طرح عنوان به(، 2۰۰8) کوربين
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 شتراي   محتوری،  پديد  ساييشنا بر مبتني که شده استفاده

 و پيامتدها  و راهبردها گر، مداخله و ای زمينه عوامت علّي،
 بنيتاد  داده نظريۀ راهبرد روش مراحت .آنهاست بين ارتبا 

 شرح به کوربين و تراو سا پارادايمي مدل طرح اسا  بر

 :است ييت
 یريت و شتکت گ  جتاد يباعث ا  يشرا نشراي  علّي: اي 

را   يشتترا نيتتشتتود. ا يمتت یطبقتته محتتور ايتت دهيتتپد
 شتان يها يوگت ياز طبقته هتا بته همتراه و     یمجموعه ا

  دهنديم تيتشک

     مقوله محوری: عبارتست از صتورتي يهنتي از پديتده
 يند است آای که اسا  فر

  :دهيت کته از پد  يتعامالت ايراهبردها کنش ها راهبردها 
  شونديمنبعث م یمحور

 ( بستر حاکمشراي  زمينه ای):  کته   يخاصت   يشترا به
. وجته  شتود يبستر گفته م گذارنديم ريبر راهبردها تأث

زمينه ای از شراي  علّي در اين است کته    يشراتمايز 
 مياز مفتاه  یمجموعته ا  شراي  زمينته ای متشتکت از   

 علّتتي،  يشتترا هتتا استتت در حاليکتته ريتتمتغ ایطبقتته 
اوقتات   يفعتال استت. گتاه    یرهاياز متغ یمجموعه ا

بتا   رهتا يو متغعلّي   يشرا تيرا ي مرتب  اريبس رهايغمت
-طبقته  ای(،ها حتاکم )زمينته  بستر ييتارتبا  کمتر را 

 (.2۰۰۷)کرسول، کننديم یبند

 يعمتوم  يطت يمح اي یبستر  يشرا مداخله گر:  يشرا 
  يشترا  نيا . شونديهستند که راهبردها از آنها متاثر م

  تيو واستطه تشتک   يانجيم یرهاياز متغ ایرا مجموعه
هستتند   یستاختار   يگر، شرامداخله  ي. شراددهنيم

و  کننتد يمحدود م اي تيعوامت را تسه ريکه مداخله سا
 .دارند يو عموم يصبغه علم

 ييهتا امتد يو پ جينتتا  انگريت هتا ب : طبقته امدهايو پ نتايج 
 .نديآيهستند که در اثر ات اي راهبردها به وجود م

از کد گذاری انت تابي: در ايتن مرحلته نظريته پترد     ( 3
اقدام به نگارش ي  نظريه از رواب  في ما بين مقوله های 

دل کدگذاری محوری مي نمايد. بته عبتارت   ÷موجود در م
ديگر در اين مرحله، يافته های مراحت قبلي )کدگذاری باز 
و محوری(، دريافت مي شتوند و پتس از انت تا  مقولته     
محوری، ساير مقوله ها به شکلي نظام مند به آن رب  داده 

ي شوند سپس اين رواب  اثبات گرديده و مقوله هايي که  م
نياز به بهبود و توسعه بيشتتری دارنتد تکميتت متي شتوند      

 (2۰۰9)رحمانيان، 
درادامه ب شي از  نتايج فرآيند تجزيه و تحليت داده ها 

 به پيوست جهت حصول يافته ها ارائه شده است:

 فرآيند مصا به . يمگيه کدگذاري ايتخابي، محگري و بازتر2 لجدو

  کد اناخبک  کد محور کدکبز
طبق  در مدل 
 پبرادايم 

های محي  ، شناخت پيشرانهای جايگزينسوخت یانقال  انر 
، المللياستانداردسازی بين جهاني، بهينه کاوی خودروسازان جهاني،

های نوين مصرف انر ی، تصوي  برنامه ها و  زير سوختتکنولو ی
 بيني قوانين اجباری،  گروه خودروساز، پيشجامع و همگرا در سط

 ،خودرو ديهای جدالزامات نست ييشناسا

نقشه راه  نيتدو
 یجامع خودروساز

پووهانه نقشه راه آينده
بر  يخودروسازی مبتن

 ديهای جدنست
 ي:هانج یخودرو

 
 يپووهندهآي

 یبرمبنا یخودروساز
بر  ي وجهان یروندها

 یهایتوانمند  هيپا
 يکنون

رهب  فبکاو
راهبرد  کب 
 جبيگبه عل 

و  یفراهم آور يافتگي در محصول،تدوين برنامه مراحت توسعه
ي، تحقيق و نياز به ورود به  بازارهای خارجتعريف  مدون  پيش

توسعه ملي، ايجاد مراکز خودرويي مستقت، شناسايي راهکارهای 
بندی  پلتفرم خودرو، بان  محيطي، تعريف جامع و کال زيست

 عاتي  تکنولو يکياطال

برنامه توسعه کالن 
 خودروسازی

 خودروسازان داخلي، مشترك یهمکار با خودروساز شدن
در توسعه طراحي و توسعه  يافتگييابي کنوني سط  توسعهموقعيت

 ، يافتگي پلتفرمجايگاه و منحني توسعه محصول جديد، تدوين 
 یهمکارسازی نهادينه ي،خودرو و نظام عيمشترك صنا یهمکار

 جامع برنامه
مشترك  یهمکار

ي و خارج يداخل
 خودروسازان

مه سط  برنا نيتدو
مشترك  یهمکار

 ي:و خارج يداخل
 

  فبکاورهب
 کب  راهبرد
  جبيگبه عل
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 با اروپا يا آسيا، تعيين استراتوی همکاری ،مشترك با شرق
 ييتوانا يابيارز ،در خودروسازان يقيساختاردهي مشترك و تلف
های مشترك ،عارضه بابي همکاریشدنخودروساز پايدار جهاني

 پيشين مانند تجربه با پوو

ابعاد و عمق همکاری 
خودروسازان و 

سازندگان زيرمجموعه 
با تفکر دروني سازی  

در صنايع داخلي  
 کشور

ابعاد و عمق همکاری 
خودروسازان و 

سازندگان زيرمجموعه 
با تفکر همکاری 
مشترك با شرکای 

 خارجي

در حوزه  يقطعه سازان خارج ابداخلي قطعه سازان  لندمدترابطه ب
سازندگان داخلي با خارجي  كهمکاری مشتر ،قراردادهای کالن

 در راستای برنامه تکنولو ی ملي جهت ارتقا

 جامع برنامه
مشترك  یهمکار

 يو خارج يداخل
 قطعه سازان

خواری و گياهگوشت ،مشترك یرکاقراردادهای هم یاجزا یبازنگر
ي در حوزه نامه داتش فنفرهنگ دوين ت ،مشترك یخواری در همکار

 انتقال دانش فني

يابي عارضه
قراردادهای 

حوزه  الملليبين
 همکاری مشترك

 يخودروسازان داخل نيبندی عناصر کليدی پلتفرم در ببرنامه ب ش

بندی برنامه ب ش
عناصر پلتفرم در 

خودروسازان  نيب
 يداخل

 برمبنای توانايي تحريم ستيزی سپارینسط  بروتعيين 

باالنس ساخت 
داخت و 

سپاری به برون
 خارا از کشور

گذاری خودرو، بازنگری اقتصاد سياسي تأسيس رشته سياست
خودروسازی، بازنگری قوانين ملي در همکاری مشترك، کميته تدوين 

 نقشه راه خودروسازی

ساختاردهي 
 ینهادها
 یگذارسياست

 کالن

 ینهادها ييهمگرا
گذار حوزه سياست

 :خودروسازی

 
يکپارچگي و همگرايي 

های نهادهای سياست
گذار حوزه سياست

 خودروسازی

 
  فبکاورهب

 بستيس
کب   گذار

  جبيگبه عل

  هایسازمان ييهمگرا وکار جديد در خودرو با رويکردمدل کس 
 خودروسازان يباالدست

مجدد  يمهندس
های سازمان
 يباالدست

 نخودروسازا

ها و سازمانراهبردهای  یبازنگر ،های کالن توسعهيابي برنامهعارضه
 رهيارتباطات زنج یندهايفرآ سازیی، يکپارچهگذارهای سياستروش

 يسازمان ینهادها

يابي عارضه
های روش
 یگذارسياست

نامه توسعه محصول و  پلتفرم، پايش تشکيت کميته تعريف وا ه
های پتنت ك، برنامه  ايجاد تواناسازیهای همکاری مشترسيستم

ايراني، نقشه راه ملي صنايع پيشين  و پسين خودروسازی، تدوين 
بنيان در خودروسازی، تشکيت برنامه جامع همکاری مراکز دانش

های های بين سازماني در تبديت نيازهای مشتری به ويوگيتيم
وارداتي های خودروهای محصول، کميته ملي نظارت بر رقابت کال 

 ها، برنامه ارتقا صنايع پشتيبان در خودروسازیو برنامه توسعه پلتفرم

 

 شيهای پابرنامه
 يکپارچگي

تا  یاستراتو
 ييفرآيندهای اجرا

 داستان موفقيت و شکست صنايع موازی
تعريف سهم 
 مالکيت بومي

سط  و عمق دروني 
 سازی:

  فبکاورهب
  راهبرد
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 ایرانی خودروي پلتفرم طراحی بر تمرکز با جدید تولیدمحصول استراتژیهاي توسعه در فرآیند  چابکی مدل تبیین

 تعريف مدون زنجيره ارزش در سط  دروني سازی
تعريف زنجيره 
 دروني سازی

 
تعريف مدون ميزان 
 يمالکيت بومي و درون

سط  سازی  در 
و ساخت  يکيتکنولو 

 اجزای پلتفرم

  جبيگبه عل کب

 ت  یها سازه رمجموعهيايجاد سازندگان ز
 یسازيبوم

سيستمها و 
 ت  یهاستميرسيز

 یهای ت  در راستای داخلي ساز مجموعه ياقتصادسنج

در  ياقتصادسنج
راستای داخلي 
سازی مجموعه 
 های های ت 

خدمات خارجي و داخلي، شناسايي ابعاد توانايي تحريم  يابينهيهز
 ستيزی

باالنس دروني 
سازی و 

به  یسپاربرون
 خارا از کشور

 ايجات تکنگسنتر،تدويس بريامه  صگصي سازان   گتروسازان
سا تارتهي مجدت 

  گتروسازان
هي مراکز  گترويي سا تارت

 مستقا:

هاي مستقا ايجات سازمان

گذار و مجري تر سياست

  گتروسازي

  فبکاورهب

 سبخابر 

  جبيگبه عل کب

 سازي،رويکرت همکاري مشترک با شرقاهليت  صگصي
سا تار تگسعه  يبازيگر

 محصگل

 زمان فرآيندهاماژوالر سازي،مهندسي هم
بازار  نديفرآ يکپارچگي

 محصگل

تعييس سياست يسبت مالکيت ،المللي تر  گزه سياستتدويس تدابير بيسري، ميت ايحصا اک

 تر ايران
 يتولت تيمالک يبازيگر

سا تار  گتروسازي  يمعمار

يظارت  ي صگص تيبا مالک

 لتي:تو

تغيير رويکرت  اکميت تولتي 

 گريبه تصدي

فبکاورهب  

  درون طيحم

کب  تيحبکم

جبيگبه زمين  

 ا  

 يفعانمثلث ذي کنندهاز،مصرفتولت، گتروس

 يتولت سلسله  مراتبي  تر  گزه ذينفعان  ميتسه، گتروسازي تر ايران تيريهاي مدچالش

ها تر عدم ثبات بريامه،آزاتسازي وارتات  گترو استيس ي،هاي سازمايگيريتر تصميم

 راتييتغ،و تگسعه يهاي طرا هاي  گزهسبد المان يساز يتخصص،سطح کالن کشگر

 گري رلتفرم تر  ارج از  گتروسازتصدي،زماناي همبريامه راتييو تغ يتيريمد

ها تر عدم ثبات بريامه

 سطح کالن کشگر

تحقيق و ،انيهاي مشتر گاسته يجهاي يرويدها يکاو نهيبه،بازار قاتيرژوهي تر تحقآينده

 جهايي تمارک ييچتگسعه و 

 يگذارسياست

رژوهايه تر تگسعه آينده

 رمرلتف

 تحقيقات جامع بازاريابي: 

 

آوري فرآيند همگراي جمع

،تلخيص،ريامد سازي تر 

هاي يظام توروازي تروازه

طرا ي و تگسعه محصگل 

 جديد

 سا تار تاکسگيگمي تايش:

ياتگيري سازمايي و 

سازي سازمان تر يهاتينه

فرآيند طرا ي  و تگسعه 

 محصگل جديد

  فبکاورهب

مديريت 

 دانش

  کب جبيگبه زمين 

 ا 

 

 

 

کننده رفتار مصرف يسازي بگممدلي راييا يکننده  گتروجامع رفتار مصرف قاتيتحق

فرهنگ ،کنندهجامع بازاريابي تر  گزه رفتار مصرف قاتييابي تحقعارضه، يراييا ي گترو

تاستان ي،راييا  يذائقه مشتر ييشناسا يراستا تر يابيتحقيقات بازار ،ا ترام به مشتري

 يازهايي ييمدل کايگ تر شناسا،ايو ک يگيدايمايند ه ير مشترک  ارجهمکا يبريدها

 يکننده  گترورفتار مصرف ايتحل کيهاي آکاتمروش ييشناسا،انيمشتر

 استايدارتهاي زيباشنا تي بگميي،راييا

 يبگم يالگگ سيتدو

 يراييکننده امصرف

 عيصنا اياستا يتگييستا ايتشک،ريشيس تر  دمات رس از فروش يهارروژه  يبايک اطالعات

 هاي ريشيسبايک مديريت تايش رروژه،رانيتر ا

 قاتيتهي تحقسازمان

  گزه  تگسعه رلتفرم

اي  گزه آمگزش متخصصان  رفه،بازاريابي نکيکل يجامعه آمار قيتق فيتعر

 ندگانييما ايعکاسي يگاهبا سا تار  يراييا يکننده  گترورفتار مصرف ييشناساي،ابيبازار

 ي،راييي اکنندهاعتمات به بريد مصرف،کينيکل يهاي کايسپت کار،برگزارفروش،يمايشگاه

بنچ مارک سا تار سازمايي و فرآيندي  گتروسازان ،بندي ييازهاي اجتماعي مشتريانکالسه

  ارجي

جامع  قاتيتحق رهيزيج

 يابيبازار

سازي تايش هاتينه فظ و ي ي،بريامه جامع تايش فن سيتدو،سازي تايش  گتروبگمي

 و تگسعه محصگل يمتخصصان  گزه طرا 
 تايش يساز يتروي

عنگان تايش به تيمدر  يريقرارگ، گترو نگيشنيرارت يآمگزش بر مبناي،مدرسه مهارت  جامع تايش تيريمد
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 يمدرسه مهارت ،ريزي کالن  گتروسازبريامه ياجزا

گيري سرعت ايتقال ايدازهي،ي تايشهاجزيرهتر زيجيره  گتروساز قطعه ساز، شکست تايش

 تايش تيريسنجش سطح بلگغ مد،تأميس   رهيتايش زيج تيريمد تهيکم،تايش

تر  يهمگرايي تايش

 ي گتروساز رهيزيج

تنظيم ،راهکارهاي مقابله با تحريم،يقشه راه تکنگلگژي تر مقابله با تحريم  دويست

،بهره بري يا تحريم به فرصتتبد،High Techمي تر  گزه قطعات يهاي ضد تحرسياست

 بنيانهاي تايشاز شرکت

 يزيست ميسند تحر سيتدو
 ي:زيست ميسند تحر سيتدو

راهبرتهاي مقابله با مگايع 

طرا ي و تگسعه محصگل تر 

 ايابعات يظام تروازه

  فبکاورهب

 تحريم سايز 

کب جبيگبه 

 مداخل  گر

 مي ري تنفس زماي هاحريمهاي تکنگلگژيکي تر  گزه زمايي تنفس تر تبريامه ررش

 هاي با همکاري مشترک  ارجي  تر راستاي تحريم ستيزيبريامه جامع شرکت

شرکت و تگليد تر  دي ر

 مي ارج جهت تحر

 يزيست

 .  معيارهاي ارزيابي کيفيت رژوهش3جدول 

 شرح فهبليت هب تهريف مهيبر رديف

1 

 
اعتبار 
 پذيری

معياری که نشان مي 
از تحقيق دهدنتايج حاصت 

تا چه حد نماينده داده های 
 تحقيق است.

پنج ماه هدايت مصاحبه ها و تحليت و تطبيق مستمر داده ها با يادداشتها ی   -
 نظری محقق و ادبيات  مرتبطو حضور محقق در فرآيندهای اجرايي توسعه محصول

 ارائه تحليت ها به مصاحبه شوندگان و کس  بازخور درباره تفسيرهای صورت  -
 پذيرفته به صورت بازنگری و تشکيت تيم بازبيني در مقاطع هر سه مصاحبه

تکيه بر فرآيند انت ا  خبرگان  از دروازه های نظام توسعه محصول در راستايي -
 مکانيزم جاروبي کس  و هم افزايي اطالعاتي

خودبازبيني محقق در هر فاز از مصاحبه جهت تقويت پروتکت کيفي  و تثليث -
 فاهيم در زنجيره های پيشينه و ادبيات نظری و  مدل پارادايميمحتويي م

نتيجه: بس  و پااليش تحليت هابا محوريت شناسايي و عمق ب شي به مفاهيم در 
 عين حف  يکپارچگي در مدل

 
2 
 

 
انتقال 
 پذيری

معياری که امکان به 
کارگيری يافته های پووهش 
را در موقعيتهای مشابه نشان 

 ميدهد.

ده از روش نظريه داده بنياد سيستماتي  که بيانگر روش مدون برمبنای استفا  -
 مباني نظری قوام يافته ميباشد

 نتايج مدل نشان دهنده بومي بودن و اين زمان و مکاني بودن پووهش مي باشد-
 ابزار سنجش نظری جامع حاصت از ادبيات در پروتکت کيفي-
 نمونه گيری هدفمند  -
ی توسعه يافته در اين تحقيق، محصول داده های خبرگان با نتيجه: مفاهيم نظر  -

 نظام يکپارچه  زنجيره توسعه محصول  ميباشند

 
3 
 
 

 
اتکا 
 پذيری

معياری که منحصر بودن 
يافته ها به زمان و مکان را 
نشان مي دهد: ثبات در 
 تبيين های صورت پذيرفته

عنوان مثال در فاز شروع  در مصاحبه ها، داده های شرکت کنندگان هر دروازه به  -
پرو ه د ر توالي منطقي در ساير فازها با توجه مش ص بودن نتايج اجرايي مورد 

ارزيابي مجدد واقع شده اندو لذا ثبات و اين زماني و مکاني بودن به صورت 
 افزايشي تدريجي مورد تامت واقع شده است .

ان نشانگر دقت نتيجه:  تجربيات پلتفرمهای گوناگون در حيطه نظری خبرگ
 دربرآورد زماني نتايج بوده است

 
4 
 

 
 

تصديق 
 پذيری

معياری که نشان مي دهد تا 
چه حد تفسيرهای صورت 

گرفته برآمده از نظر 
مصاحبه شوندگان است و 
تحت تاثير سوگيری محقق 

 نبوده است.

محقق ضمن مرور مصاحبه های پياده شده و با توجه به ادبيات مرتب ،   -
 انجام شده را در چند نوبت ارزيابي نمود.تفسيرهای 

 با ارائه مدل به مصاحبه شوندگان نظر آنها را جويا گرديد.  -
 نطرات در فازهای متوالي با يکديگرمقايسه گرديد-

 نتيجه:  بس  و پااليش تحليت ها
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5 
 

 راستي

معياری که نشان ميدهد که 
تفسيرها تحت تاثير 

 اطالعات
نادرست مصاحبه شوندگان 

 رار نگرفته است.ق

مصاحبه ها بصورت حرفه ای، محرمانه و در فضايي دوستانه و به دور از فشار   -
يا تهديد با رعايت اصول اخالقي و محرمانگي انجام گرفت و نظرات افراد در 

فرآيند تحليت يا ساير مستندات صحه گذاری گرديد،افراد منت   با توجه به سط  
ودرو سازان و الزام سوابق در معيار خبرگي و مسئوليت در پرو ه های جاری خ

درادامه کنترل تيمي مفاهيم و کدهای حاصله از نقطه نظر صحت اطالعات ارائه 
 شده در سط  مطلو  ارزيابي شده اند.

نتيجه:  صحه گذاری تيمي در مقاطع هر سه مصاحبه يکبار امکان ايجاداطالعات 
 نادرست را به حداقت رسانده است.

6 
 

 تطابق

معياری که نشان مي دهد 
يافته ها با ساختار يهني 

افراد از پديده مورد بررسي 
 تطبيق دارد.

حضور عوامت زمينه ای در حين تحقيق و گستر ه عوامت علي نشانگر تطبيق   -
 يافته ها با ساختار يهني افراد د رخصوخ پديده محوری است .

عملي محي  خودرو سازی  نتيجه: ب ش بندی مقوله ها و انطباق با نتايج    -
 با ساختار يهني افراد د رخصوخ پديده محوری استنشانگر تطبيق 

7 

 
فهم 
 پذيری

معياری که نشان مي دهد 
نتايج حاصت از تحقيق تا 

چه حد نماينده ای از جهان 
واقعي مصاحبه شوندگان 

 است.

سي و يافته های تحقيق در در بعد کمي با روش مدل ساختاری تاييد مورد برر  -
 اقع گرديد که نشانگر درك همسان با مصاحبه شوندگان بوده است.

نتيجه: يافته های تحقيق ب ش کمي نشانگر  قابليت درك و فهم پذيری به   -
 واسطه نتايج روايي و پايايي بود.

8 

 
کنترل 
 پذيری

معياری که نشان مي دهد تا 
 چه

حد بر ابعاد قابت کنترل 
 پديده

 مورد بررسي تمرکز شده
 است.

در اين تحقيق در ابتدا چندين مصاحبه باز انجام پذيرفت تا سط  درك مشترك   -
ارزيابي گردد،در ادامه برمبنای نتايج ابتدايي و سپس بررسي ادبيات پروتکت کيفي 

 آماده گرديد و در ادامه به ازای هر مصاحبه نتايج به مصاحبه بعدی انتقال يافت.
 با اسناد باال دستي صحه گذار اين مهم بوده است.نتيجه:  تطابق نتايج مدل    -

9 
 

 عموميت

معياری که نشان مي دهد 
يافته ها تا چه ابعاد م تلف 
پديده مورد بررسي را در 

 خود جا ی داده اند

گستره کدهای انت ابي حاصله و قرار گيری در  گسترده   -
ررسي پديده محيطي،سازماني،راهبردی و انساني نشانگر نکاه چند وجهي به  ب

 محوری است .
نتيجه: حصول راهبردهای متنوع  در حوزه های فرآيندی،ساختاری و زير ساختي 

 نشانگر اين مهم ميباشد.

 يبفا  هب
درصد از توليد 2.9صنعت خودرو در ايران با احتسا  

درصتد از ارزش افتزوده کتت     23ناخالص ملتي و حتدود   
و  صتتنعت کشتتور،پس ازصتتنايع نفتتت و گاز،پتروشتتيمي 

بانکتتداری در جايگتتاه ستتوم صتتنعت کشتتور قتترار گرفتتته 
قطعتتته ستتتاز در ايتتتن    12۰۰استتتت.وجود بتتتيش از  

واحد فتروش و ختدمات پتس از فتروش در     22۰۰حوزه،
جايگتاه  %2۰سط  کشوردر برابر نسبت مالکيت در حدود 

استراتوي  اين صنعت را بيشتر مي نمايانتد.نتايج مستتقيم   
ناسايي عوامت علي اين پووهش تدوين الگوی چابکي با ش

، زمينه ای ،مداخله گر ايجادگر پديده محور ی چتابکي و  

 در امتداد آن راهبردها و پيامدهای مربوطه بوده است .
خودرو ايران پتس از شتکت    ليکن در ديگر سوصنعت

گيری اوليه در دهه چهت فراز و نشي  های زيادی را طتي  
ی نموده است. الگوی رشد اين صنعت از زمان شکت گيتر 

تا اوايت دهه هشتاد بر مبنای توليتد خودروهتای ختارجي    
تحت ليسانس شرکت های خارجي بوده استت. اقتدامات   

و  ۷۰دهه  رانجام شده در راستای داخت سازی خودروها د
اگرچه صنعت بزرگ و ارزشمند قطعه سازی را شتکت   8۰

عدم دستيابي به دانش طراحي پلتفترم   يکنب شيده است ل
رهای تحقيق و توسعه، باعث گرديده و ضعف در ساز وکا

صنعت خودرو نتواند بطور شايسته همگام با تحوالت بين 
 نالمللي گام برداشته و در پاس گويي به نيازهای روز افزو
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و به حق مشتريان داخلي با مشکالت عديده مواجه گتردد  
. عالوه بر اين رويکرد محوری ايتن صتنعت همتواره بته     

لتذا از دستتيابي بته صتادرات     بازار داخت معطوف بوده و 
 يپايدار محصول نيز بي بهره بوده است . بر همين مبنتا مت  

به منظور جبران عق  افتتادگي ، پاست گويي بته      يستبا
و دستيابي به دانش طراحي ، در الگوهای رشد و  رنياز بازا

 .تصميم گيری خود تجديد نظر نمايد

يق با توجته بته ماهيتت کيفتي     تحق يجبه نتا لذا عطف
اهداف ختودرو   یا ينهتوسعه محصول دربستر زم ي،چابک
 ی ينتدها تحقق دارد،چراکه ستاختارها و فرآ  يتقابل یساز

از  يتتدهدرهتتم تن يموجتتود خودروستتازان کشتتور در نظتتام
تحقق اهتداف   یپووهانه در راستا يندهو آ یراهبرد ينگاه

دور مانده است ،به عنوان مثتال عتدم   14۰4مصو  برنامه 
شتتبه  یگذار،ستتاختار هتتا ياستتتس ینهادهتتا يتتيهمگرا

و ...تحقق اهداف توسعه محصول را بتا چتالش    يخصوص
ستر فصتت ب تش    دودر يقتحق يجمواجه کرده است،لذا نتا

 شده اند:  یبند

.مدل پارادايمي به عنوان هدف تحقيتق د رپاستخ بته    1
 سوال اصلي و سواالت و اهداف فرعي تحقيق.

بتتا روش  .در متتدل پتتاردايمي در نظريتته داده بنيتتاد 2
سيستماتي  در بعد عملياتي ترکي  کدهای بتاز در قالت    
کدهای محوری با عث ترکي  و ناديتده انگاشتتن بعضتي    

کتد   4۰9نتايج تحقيق خواهد گرديد ،لذا محقق با تاکيد بر 
باز حاصله به است راا راهبردهای متورد اشتاره خبرگتان    
پرداخته است کته ب شتي دارای اثتر مستتقيم بتر چتابکي       

محصول و ب شي در بستر کلتي زمينته ای بيتانگر     توسعه
اين مهم ميباشند،اين موارد در ب ش پيشنهادات ارائه شده 

 .اند

 و تفسير نابيج  نايج  گير 
مديريت دولتي  بهگذر از انديشه مديريت دولتي سنتي 

نوين  مترادف  بر تفکر تمرکز بر ب ش خصوصي و نگتاه  
لتهتا و جتايگزني   اقتصادی در راستای کارآمتدتر کتردن دو  

تصدی گری به جای حاکميت بوده است.بازآفريني دولت 
نيتاز بته    ،نديشتمندان در دوره فرانتوگرايي  ا هسته مرکزی 

نقش سکانداری دولت به جای پتاروزني و صترف منتابع    
لتيکن  و[ 35[ ]34کميا  را بيش از پيش نمايان ميستازد. ] 

ن گتر   يدر عرصته ختودرو ستازی در بعتد نهادهتای تتدو      
امه کالن در خودروسازی و نيز در بعتد ستاختاری کته    برن

درآن  خصوصي ستازی بته عنتوان راهکتار آزادستازی از      
بته دليتت قترار    دولت عنوان شده است ،نتايج سالهای اخير

گيتتتتری در چرختتتته ای از محرکهتتتتای سياستتتتي و    
محيطي،واگذاری سهام حاکميتي،ايجاد شرکتهای تو در تتو  

رار سترمايه بته ويتوه    فت  ،هزينه هتای بتاالی تتامين متالي،    
سهامداران خرد،انتقال هزينته شترکتهای ختودرو ستاز بته      

از کاهش حجم فعاليتهتای   نشاني  شرکتهای تحت پوشش،
در دولت در اين حوزه به صورت کارآمتد نشتان نميدهتد.   
سه بعد برنامه کالن راهبردی به عنوان قط  نمای حرکت 
بته   سند و برنامه برای توسعه خودرو پس از دهته هشتتاد  

، 1381نگارش درآمده است، سند توسعه خودرو در ستال  
راهبردی صنعت معتدن تجتارت در حتوزه توستعه      برنامه

يزات حمت و نقت و همچنين سند اهتداف و سياستت   هتج
.لتيکن تغييتر متوليتان و    14۰4های توسعه خودرو در افق 

بالطبع نگاه  اين برنامه ريزيها از ي  ستو وتغييتر نگتاه در    
ريزی بر مبنای منابع موجتود و برنامته ريتزی     طيف برنامه 

 "آينده نگرانه بدون برآوردمناس  در شراي  متغيتر عمتال  
 [36] هارموني و يکپارچگي الزم در عمت نشان نميدهد.

در بعد چشم اندازبا توجه بته تغييترات انتدك برنامته     
بتر ادامته   تاکيتد   "عمتال 14۰4و نيز برنامه 88های سالهای 

درتقابت  بتا برنامته   های ساير برند ها مونتا  کاری خودرو
که مدل توسعه ای شتفاف تمرکتز بتر برنتد ستازی       1381

،و لتذا دوربترد   را شاهد هستيمداخلي را بيان کرده است ، 
توسعه محصول را تحت الشعاع قرا رميدهد.درديگر نقطته  
ضعف اين نگاه جايگاه توانايي تحريم ستيزی  بته عنتوان   

هتي  گتاه    "ر در کشور ما عمالعامت محيطي بسيار اثر گذا
لحا  نشده اشت .لذادرمدل پاردايمي حاصله باتوجته بته   

 ستازی  ختودرو  پووهانته  آينتده  راه اين نقا  ضعف نقشه
ختتودروی جهتتاني در عوامتتت  نستتلهای جديتتد بتتر مبتنتتي

سياسي در برنامته عوامتت محيطتي     راهبردی علي ، اقتصاد
متت  علي،و تدوين سند تحتريم ستتيزی تحتت عنتوان عوا    

مداخله گتر لحتا  شتده انتد کته ختود دارای تطتابق بتا         
الگوهتتای انديشتته  کتتوپردر شناستتايي عوامتتت موفقيتتت   

ومدل مرجع توليد چاب  )متديريت و  [18]محصول جديد
 [3۷] فرانسيس(ميباشد.
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 ایرانی خودروي پلتفرم طراحی بر تمرکز با جدید تولیدمحصول استراتژیهاي توسعه در فرآیند  چابکی مدل تبیین

 عگاما مدا له گر

 تدويس سند تحريم ستيزي

 

 ديده محگري:ر 

فرآيند تر تگسعه  چابکي

استراتژيهاي تگليدمحصگل جديد 

با تمرکز بر طرا ي  رلتفرم 

  گتروي ايرايي

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 عگاما علي

 يراهبرتعگاما 

 يسلهاي بر مبتني سازي  گترو رژوهايه آينده راه يقشه•

  گتروي جهايي جديد

  ارجي و تا لي مشترک همکاري سطح بريامه تدويس•

 شدن  گتروساز مدون تعريف•

 سازي  گترو  گزه سازيدگان ارتقا جامع بريامه•

 سازان قطعه باال به راييس تکنگلگژيکي راه يقشه•

 سازي ترويي عمق و سطح•

 صاترات و وارتات  جامع و ترازمدت يامهبر•

 *NPD,NTDتنطيم همزمان بريامه هاي  •

 عگاما سا تاري

 سنتر تکنگ سازمايي سا تار ايجات•     

 (Car Center) ايجات مراکز  گترويي مستقا•

 متمرکز      وتگسعه تحقيق مراکز•      

 عگاما محيطي

  سياسي اقتصات•

 اقتصاتي سياسي بااليس•

 يگذار استيسعگاما 

 ايران تر  گترو طرا ي و سياستگذاري هاي رشته ايجات•

 سازي  گترو گذار گزه سياست يهاتهاي همگرايي•

 اکثري  د مالکيت با بگمي رلتفرم معماري•

 تدويس بريامه همکاري با شرکتهاي تايش بنيان •

 فناوري

  *PLMيکپارچه سازافزار يرم•

 Hot Portfolio نظيم•

Portfolio Family• 

Multi Portfolio• 

 عگاما زيرسا تي و فرآيندي

 رلتفرم شبکه مديريت•

 بازار تر رلتفرم رايداري منحني•

 رلتفرم  يامه فرهنگ ررتازش•

 چيني  گتروهاي مگيتاژ و معکگس مهندسي تجربه•

Target setting•گتروسازي مرتبط صنايع تر  

 همزمان مهندسي•

 عگاما منابع ايسايي

 تگسعه و طرا ي  گزه مهارت و مگزشيآ شايستگي هرم•

 محصگل
 

 عگاما زمينه اي

 محيط ترويي  اکميت

 تولتي  اکميت•

 با سازي  گترو سا تار معماري•

 تولتي يظارت  صگصي مالکيت

 ملي ريزي بريامه افق به تعهد•

 سازي ر گترو ت اشتغال و تگليد بااليس•

 تاري سرمايه فرهنگي کدهاي•

 سياست  مايت تولتي•

 عگاما مديريت تايش 

 بازاريابي جامع تحقيقات زيجيره•

 تايش تاکسگيگمي•

 عگاما سا تاري

  گترو  برگان ايجمس•

ERP *رياته سازي • 

 عگاما زير سا تي

 ايران تر سازي  گترو رقابتي مزاياي•

 ايرايي  گتروي کيفيت فرهنگ•

 ايران تر  گتروسازي بلگغ سير•

 وصنعت تايشگاه ارتباط•

 
 

 راهبرتها:

 راهبرتهاي بريامه اي 

 بريامه  ايجات تگاياسازهاي رتنت ايرايي•

 يقشه راه ملي صنايع  •

 ريشيس  و رسيس  گترو سازي

 تدويس بريامه ارزشيابي بريد  گترو سازان•

 بريامه ارتقا صنايع رشتيبان تر  گترو سازي•

 تر  گزه تگليد و صاترات 1404بازيگري بريامه •

 تدويس مدل همکاري بلند مدت با سازيد گان•

 بريامه بلند مدت زيرسا تهاي تکگيس محصگل جديد•

 تدويس بريامه جامع ارتقا سازيدگان  •

 تر سطح   ارج ازکشگر

 هاي کالن رلتفرم ايراييAttributeبريامه جامع   •

 تدويس بريامه جامع  گتکفايي •

 بهينه کاوي فني و  قگقي با ساير صنايع •

 يقشه راه عدم مگفقيت اقتصات سياسي تررلتفرم•

 يقشه ذهني مديران تروارتات رلتفرم •

 بريامه جامع و همگراي مراکز تحقيقات زيرمجمگعه هاي  گترو سازان تدويس •

 استخراج بريامه رگياي تشخيص جايگاه زمايي رلتفرم •

 تدويس بريامه سطح ترويي سازي قطعات با ارزش با التر زيجيره رلتفرم •

 تدويس بريامه گستره رلتفرمها •

 تدويس بريامه شناسايي رفتار مصرف کننده  گتروي  •

 يراييا

 تدويس بريامه شناسايي ريسکهاي سياسي و تکنگلگژيکي  •

  گزه تگسعه محصگل جديد

 تدويس بريامه منحني عمر تکنگلگژيهاي  گزه تکگيس محصگل جديد •

 تدويس بريامه همکاري مشترک چند کشگري•

 تر  گزه تکنگلگژي 

 تدويس بريامه ايتخاب يرم افزارهاي يکپارچه سازبرتر •

 مه آينده يگرايه همکاري مشترک  گتروسازانتدويس بريا •

 تدويس بريامه ته سااليه وارتات و تعييس تالقي آن با بريامه  •

  گتر و سازي تا لي

 راهبرتهاي   زير سا تي

 بهينه کاوي سا تارهاي جهايي•

 بازيگري قگاييس ملي تر همکاري مشترک•

 مدل کسب و کار جديد تر  گترو•

 گعه ساز هاي تکايجات سازيدگان زير مجم•

 تدويس مدل صاتارت•

 عارضه يابي سا تاري و فرآيندي مراکز طرا ي و تگسعه  گترو سازي ايران •

 راهبرتهاي سا تاري

 ايجات مراکز تحقيقاتي مستقا تکنگلگژي محگر•

 زير مجمگعه و مگازي  گترو ساز 

 ماژوالر سازي زير مجمگعه هاي طراح و سازيده جهت•

 ستم هاي  گتروسيستم ها و زير سي 

 مهندسي مجدت سا تار سازمايي  •

  گترو ساز قطعه ساز

 کميته ملي يظارت بر رقابت کالسهاي  گتروهاي وارتاتي  •

 و بريامه تگسعه رلتفرمها

 

 

 

 

 

 

 

 تشکيا تيم هاي يظارت بر  همگرايي سا تاري  گترو سازان •

 

 

 

 

 

پيام

 دها:
 :سرعت•     

 حفظ سهم

بازار    

 داخلي

 دقت:•      

       

 تطابق با
 روندهای جاری

انعطاف • 

 پذيري:

رقابت   

 پذيري

پاسخ •   

 :گويي

 رضايت مشتري

 

NTD*: NEW TECHNOLOGY DEVELOPMENT      ERP* : ENTERPRISE RESOURCE PLANNING 

PLM*: PRODUCT LIFE MANAGEMENT 
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ي خودروستتازان  در مقتتاطع تحريمتتي نشتتان از توانتتاي
نيازبه تمرکز بر افزايش سط  عمتق داخلتي ستازی و بته     

با مقايسه  تعبيری حصول مالکيت بومي دراين حوزه  دارد.
تعريف در 1388و  1381دو تعريف ارائه شده در دو سند 

بتر   1381مي يابيم که تعريف سند  خودرو با برند ملي در
در داختت و کست  تتوان طراحتي     ارزش افزوده توليتدی  

خودرو و قطعات در داخت تاکيد دارد در حالي که تعريف 
تنها بتر تيترا  ختودرو استتوار استت و تتوان        1388سند 

طراحتتي و ارزش افتتزوده ايجتتاد شتتده در ايتتن تعريتتف   
 مصتو    تعرفته و بالطبع براستا  ميتزان    جايگاهي ندارد

ای  انگيتزه  واردات خودرو بر مبنای عمتق داخلتي ستازی   
برای توليد کنند گان داخلي ايجاد نميشتود ،ايتن مالکيتت    
ميتواند  خود عاملي موثربرتوان مديريت شتبکه پلتفترم در   
 طول زمان توسعه به شمار آيد.لذا در مدل پارادايمي سط 

 حد مالکيت با بومي پلتفرم سازی، معماری دروني عمق و
 و داخلتي  مشتترك  همکتاری  ستط   برنامه اکثری، تدوين

متورد  1NPD,NTDيم همزمتان برنامته هتای     ظتن رجي،خا
 (139۷تامت قرار گرفته است،که در مدل کتريم پتور کلتو)   

(سط  مالکيت به عنتوان عامتت   2۰18و اوچين اونگ)[2۰]
 [38] ايجادگر چابکي مورد تامت واقع شده است .

 88در ميان سه سند مورد بررسي ستند  در بعد اهداف 
کشتور متدنظر وزارت    که در حال حاضتر بترای اجترا در   

صنعت است، بيشترين تاکيد را بتر متدل سترمايه گتذاری     
ف متي  يت خارجي دارد. چرا که برند ملي را به نحتوی تعر 

حداقت ميزان عمق ب شي به قطعتات داخلتي را    که  نمايد
ثابتت نگته متتي دارد، بته عتالوه ارزش توليتتدات      %65در 

د را به نحوی در نظر مي گيتر 14۰4قطعات داخلي در افق 
که امکان رسيدن به تراز تجتاری وجتود نتدارد. از جملته     
مسائت مهم ديگر اين است که ي  سط  بندی از قطعتات  
ارائه مي نمايد و از هم اکنون مش ص مي کنتد در توليتد   
قطعات کليدی و فناوری بر ختودرو ورود ن واهتد کترد،    
ايتتن در حتتالي استتت کتته توستتعه مستتتقت و درون زای   

تتوجهي از قطعتات    د ب ش قابتت خودروسازی بدون تولي
 .کليدی امکان پذير ن واهد بود

لتتذادر متتدل پتتاردايمي عتتواملي ماننتتد تتتدوين برنامتته 
 تکنولتو يکي  راه همکاری با شرکتهای دانش بنيان ، نقشته 

                                                 
1  New Technology Development 

 [39] سازان مورد تامت واقتع شتده انتد.    قطعه باال به پايين
در بعتتد ستتاختاری در خودروستتازان بزرگتتترين معضتتت  

ن شرکت مادر توس  زير مجموعه های وابسته خريده شد
فرآينتتد خصوصتتي ستتازی و   "متتي باشتتد کتته عمتتال  آن

ميتزان   آزادسازی دولت را با ايرادات جدی مواجه ميکنتد. 
مديريت   عالوه بر سل سهام شرکت در اليه های م تلف

از باال به پايين، اهرم های متديريتي شترکت متادر را نيتز     
مولفه هتای   ادر بر اسا  ميکند و به نوعي شرکت م  سل

ردد، در گت قانوني مجبور بته تبعيتت از شترکت وابستته مي    
از شترکت   حالي که خود شرکت وابسته التزام بته تبعيتت   

براين اسا   ايده شکت گيری بته عنتوان مراکتز    .مادر دارد
و تکنو سنترها ميتواند شکت يابتدتا بته    2خودرويي مستقت

دد.اين نگتاه  چابکي توسعه محصول دستيابي  سهت تر گتر 
ميتواند دارای تطبيق با مدل ابعاد چابکي در ب تش دولتتي   

 [4۰] (باشد.2۰۰3)موسسه ای تي کرني،

 پيشنيبدات
در راستای سازماندهي پيشنهادات با زاويه کاربردی و      

پووهشتتي در متتدل ستته شتتاخگي زيرساختي،ستتاختاری   
وفرآيندی پيشنهادات برمبنای نگاه به توانمندسازی چابکي 

وستتعه محصتتول مطتتابق نقشتته يهنتتي محقتتق حاصتتت   ت
در تالقي يی نفعان دولتت،خودرو  کدگذاريهای بازتحقيق 

ستتاز،زنجيره تتتامين و مصتترف کننتتده تحتتت عنتتوان      
 توانمدسازهای چابکي توسعه مطرح ميگردند:

 عگاما زير سا تي( 1
                     تاسيس رشته سياست گذاری خودرو 
 کاری مشترك   بازنگری قوانين ملي در هم 
   سناريو سازی دينامي   اقتصاد سياسي خودرو ستازی 

 بهينه کاوی ساختارهای جهاني
  ايجاد سازندگان دانش بنيان  جهت مجموعه های های

 ت  
 تدوين مدل پله ای خودرو ساز شدن 
  سناريو سازی معماری پلتفرم ايراني با مالکيت  بومي 
  ده پووهانته  استفاده از مکانيزمهای سناريو نويسي  آينت

 در راستای تحريم ستيزی

 و ي ستاختاری و فرآينتدی مراکتز طراحتي     عارضه ياب
 توسعه خودرو سازی ايران

                                                 
2  Car Center 
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      مدل همگرايي نهتادی و برنامته ای  سياستت گتذاری
 خودرو

 ( عگاما سا تاري2

   تحقق ساختار تکنو سنتر در تو سعه محصول جديد 
      ايجاد مراکز تحقيقاتي مستتقت تکنولتو ی محتور زيتر

  هتم         جموعه و موازی خودرو سازدر راستتای م

 پوشاني با صنايع پيشين و پسين

       ما والر سازی زيتر مجموعته هتای طتراح و ستازنده
 جهت سيستم ها و زير سيستم های خودرو

 تشکيت انجمن خبرگان خودرو 
      کميته ملي نظارت بتر رقابتت کالستهای خودروهتای

 وارداتي و برنامه توسعه پلتفرمها
  مجدد ساختار ستازماني ختودرو ستاز قطعته     مهندسي

 ساز
  تتتدوين برنامتته ملتتي ارزش آفرينتتي مراکتتز تحقيقتتاتي

تحقيق و توسعه زير مجموعه ها ی ايرانتي  در ستط    
 جهاني

       تدوين برنامه هترم ارتقتا  شايستتگي متديران حتوزه
 طراحي و توسعه محصول جديد

 تدوين برنامه فرآيند خصوصي سازی 
 ( عگاما راهبرتي3
  راه ملي صنايع پيشين  و پسين خودرو سازینقشه 
      تدوين برنامه جامع همکتاری مراکتز دانتش بنيتان در

 خودرو سازی
 تدوين برنامه ارزشيابي برند خودرو سازان 

 کنتوني در صتنعت    همکاری مشتترك  کارآمدی  پايش
 خودرو

     نقشه راه تکنولو يکي زنجيره صتنايع پيشتين و پستين
 خودروسازی

 ودکفاييتدوين برنامه جامع خ 
 تدوين برنامه نيازمنديهای دانشگاهي حوزه خودرو 
    تدوين برنامه شناسايي رفتار مصرف کننتده ختودروی

 ايراني
     برنامه ارتقا سازندگان برمبنتای استتانداردهای جهتاني

AQPQ 
 دوين برنامه دراز مدت تقويت دانش بومي 
   تدوين برنامه ايجاد و پايش استانداردهای کارخانه ای

 بومي

 ن برنامه همکاری مشترك قطعه سازان داخلي بتا  تدوي
 شرکای خارجي

    تعريف نقشه راه همکاری خودرو ستازان در معمتاری
 پلتفرم با حداکثر توانايي بومي سازی

   تدوين برنامه جامع طراحي استايلهای متنوع در حتوزه
 ي  پلتفرم واحد

     تدوين برنامه همکاری خودروستازان بترروی پلتفترم
 مشترك

 مه همکاری مشترك چند کشوری در حوزه تدوين برنا
 تکنولو ی

 تدوين برنامه کالن سياست گذاری پلتفرم 

 نايج  گير 
توسعه پلتفرم در ايران  در گروه خودرو سازی سايپاو 
ايران خودرو که در حال حاضردر مرحله  توليتد و  بهتره   

(شتامت  ختانواده   (X100برداری مي باشند، شتامت پلتفترم   
با تغييتر   131سايپا  و سايپا  ، 132سايپا  ، 111ايپا سپرايد 
توست    138۷کيلو گرمي درسال  5۰قطعه و افزايش  1۰8

در راستتای   سايپاو نوآوری صنايع خودرو مرکز تحقيقات 
(شامت خانواده (X200پلتفرم  بهينه سازی استانداردها و نيز

،ستاينا و کوييت  و هتم    211و در ادامه سايپا 138۷تيبا از 
نتتين در ايتتران ختتودرو ستتمند بتته عنتتوان اولتتين برنتتد  چ

و به عنوان اولين ختودروی  13۷6خودروی ايراني در سال
ملي ايراني البته در زيرسايه تيرا توليتدمهيمانان فرانستوی   

بتر   خود يعني خانوده پوو و در ادامه پلتفرم خودروی رانتا 
 مي باشند. 2۰6پايه پلتفرم پوو،

در مراحت نهايي يا پيش  رگروه پلتفرمهای اعالم شدهد
گتروه ختودرو ستازی    SP1بيني ورود  بته بتازار ختودرو    

صتتندوق دار و بتتدون  محصتتول ستتدانستتايپابا گستتتره  
 Crossoverو  Pickupو  MPVصتتندوق و خودروهتتای 

اعالمي ايران  DوBدوپلتفرم جديد خودرو در کال  ونيز 
)که با توجه به ابعاد خودرو مناست  خانوادهتا بته    خودرو 

 ار ميروند( به چشم مي خورد.شم
ليکن اکنون با گذشت بيش ار بيست سال از رونمتايي  
سمند به عنوان اولين ختودروی ملتي کماکتان عطتف بته      
شتتراي  ختتاخ ايتتران در عرصتته اقتصتتاد سياستتي بتتين   
المللي،پلتفرمي بتومي بتا گستتره مالکيتت معنتوی کته در       
بردارنده اهداف چنتدوجهي يی نفعتان در حتوزه رقابتت     

ری، استتانداردهای زيستت محيطتي جهتاني ، توستعه      پذي
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زنجيره تامين با لغ ، همگرايي سياستت گتذاری نهادهتای    
سياست گذار مانند وزارت صنعت،وزارت صمت،شتورای  
رقابت،ايدروو رفع ايرادات سند باالدستي،بازنگری فراينتد  
حاکميت دولتي در حوزه خودرو و کنترل بهينه محرکهتای  

يزمحتتدوديت در تتتامين  متتالي  سياستتي  و اقتصتتادی ون 
طرحهای توسعه ای در راستای تکميت زنجيره ارزش  کته  
در نهايتتت بتته تضتتمين کتتارآيي صتتنعت و رشتتد پايتتدار  
اقتصادی و حمايت از مصرف کنندگان و عدالت اجتماعي 
منجر شود پابه عرصه بازار نگذاشتته اشتت.اين در حتالي    

ن و قطعه ساز در حوزه خودرو ستازا 12۰۰است که وجود 
کارخانه و کارگاه توليد قطعات و مجموعته  15۰۰۰بيش از

بيستت درصتد نستبت     "ها و بازاری پترعطش بتا صترفا    
مالکيت آن هم در آستتانه ورود بته انقالبتي در انر يهتای     
نوين در خودرو سازی جهاني و وجتود زيرستاختهايي در   
حتتوزه تکنولو يهتتای نتتوين ماننتتد موتتتور ختتودرو،الزام   

زه سياست گذاری در مدل کس  و کار بازنگری را در حو
جديد خودرو هتای جديتددر عصتر پلتفرمهتا دو چنتدان      
ميکند تا به اين ترتي  با حف  بازار داخلتي و تتا  آوری   
دربرابر الزامات فزاينده جهتاني رشتد پايتدار اقتصتادی و     
حمايت از مصرف کنندگان و عدالت اجتمتاعي را محقتق   

 سازد.
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