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چييده
هدف از انجام این پژوهش،طراحن وبييني مند اناي

فرآینند طراحن و بوسنه محصنو

مقاله پژوهشی

خودروي جدید ایران لي

صفحه 43-62

و از روش نظری داده ينيادي عنوان روش بحقيق ميتنن ينر بحلينچ اناي

ميتن ير محور نگاه پلتفرم است .روی رد ای پژوهش کيف ينوده
نظنام دروازه اي

استفاده شده است.روش گردآوري داده ها،مطاله اسناد ياالدست و مصاحي هاي عميق و يناز
يا 18نفر ا ز خيرگا ن آگا ه از موضوع در فازهاي بوسه محصنو خودروسنازان ایرانن اسنت.
ايست مسال ای پژوهش يرميناي انحراف از يرنام مصوب  1404در حوزه بوليند وانادرا

 دريافت مقاله1399/01/09 :

 تاريخ بازنگری1399/03/18 :
 پذيرش مقاله1399/05/06 :
 تاريخ انتشار 1399/06/25 :

و زاوی حرکت نسيت ي روندهاي نوی

جهان در حوزه بوسنه خنودرو اسنت.ای در حنال

است ک يازار خودرو ایران يا بوج ي نسيت سران يازاري پرعطش ارزیاي م شنودک خنود
ميناي ارای و پرداخت ای

پژوهش ي شمار ميآید .نتایج حاال از بجزین و بحلينچ داده هنا

در مد پاردایم داده ها نشان داد ک يا بوج ي درهم بنيدگ سياستهاي بوسنه محصنو در
زميننن کليننت سياسننتهاي خودروسننازان در یننس منند سنن شنناخگ
زیرساخت ،ساختاري ،راهيردي و لي

داراي مولفنن هنناي

در دامن نيازمند پویای کچ فرآیند بوسه خودرو سناز

ان و زیر مجموع هاي آنها دريسترسياسنت گنراري کندن دولتن اسنت .در يهند زینر سناخت
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باسيس رشت سياست گراري خودرو ،يازنگري ق واني مل در هم اري مشترک ،اقتصاد سياس
خودرو سازي ،شناساي بواناسازهاي ایجاد پتنت در خودروسازي اینران...و در يهند سناختاري
ایجاد مراکز خودروی مستقچ،ایجاد ب نو سنتردر راستاي ی پاران سنازي فرآینندي  ،منا والر
سازي زیر مجموع هاي طراح و سازنده جهت سيستم ها و زیر سيستم هناي خنودرو ،سنناریو
نویس شي

مگاپلتفرم...،ودريهدراهيردي نقش راه آینده پژوهان خنودرو سنازي ميتنن ينر

نسلهاي جدید خودروي جهان  ،بدوی يرنام هناي ب نولنو ي در سنطل ملن  ،نقشن راه ملن
نشریه علم
دانشگ ه ش هد
س ل بیست و هفتم -دوره 17

انایع پيشي

و پسي خودرو سنازي ،بندوی يرنامن جنامع خودکفنای در راسنتاي مال ينت

حداکتري پلتفرم،بدوی سناریوهاي پویاي بحریم سنتيزان در هم اریهناي مشنترک...،ي شنمار
ميروند.

شم ره 15
به ر و ت بست ن 1399

کليدواژههب :توسعه محصول جديد ،چابکي ،پلتفرم بومي،نظام دروازه اي
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توستعه محصتتول شتترکت فتتوردFPDS1،بتا تکتته بتتر نظتتام
 SATGE GATE2و منطق )V(3و تمرکز بتر ابعتاد چتابکي
مدل شريفي و انگ به عنوان ابزارپايش وحصول چابکي ،
به تدوين مدل پارادايمي چابکي فرآيند طراحتي و توستعه
محصول خودرو جديد و در ادامته استت راا استتراتويهای
اين حوزه بتا عارضته يتابي نقشته راه مصتو بتا نگتاهي
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
جديد از زاويه مديريتي با جايابي در سند تحول خودرو بتا
نگتتاه پلتفرمتتي و بتتالطبع حصتتول راهکارهتتای حفتت
بازارطاليي توليد داخلي باتوجه بته نستبت سترانه ختودرو
درايران و تحقق انديشه حضور در بازارهای جهاني برمبنای
مزايای رقابتي قرار گيرد .سواالت اصلي و فرعي تحقيق بته
مثابه تحقيقات کيفي به شرح زير ميباشد:
 الگتتتوی چتتتابکي فرآينتتتد در توستتتعه استتتتراتويهای

مقدم
عواملي که تعيين کننده موفقيت محصول جديد هستتند
کدامند؟ و چرا برخي محصوالت جديداينقدر موفق هستند
و در توسعه محصول برخي از شرکتها از جمله بتازيگران
برجسته هستند؟پاسخ پيچيده است ،قطعاً بترای بستياری ،
مشتتاهده نتترل بتتاالی شکستتت محصتتوالت جديتتد و
عملکردضعيف نوآوری در صتنعت دشتوار استت .ت متين
زده ميشود که حدود  % 4۰محصتوالت جديتد در مرحلته
تجتاری ستتازی ،حتتي بعتتد از مراحتتت تکتتوين و تستتتهای
عملکردی با شکست مواجه مي شوند،نيز دربتين  ۷تتا 1۰
محصول در فاز مفهتومي تنهتا يت محصتول بته موفقيتت
تجاری دستت متي يابتد و تنهتا  13درصتد از شترکتهتا
گزارش ميدهند که کت تالشهای محصول جديد آنها بته
اهداف سود ساليانه خود دست يافتهاست]1[ .
بتتر استتا گتتزارش شتترکت م ت کينتتزی()2۰16بتتا
همکاری دانشگاه استانفورد در پيش بينتي بتازار پررقابتت
2۰3۰ختتودرو ستتازی در جهتتان ،رونتتدهای جديتتدجهاني
مانندنياز به تغيير شکت ارزش ارائه شده بته مشتتری ماننتد
ب ش بندی بازار خودروها با اهداف تفکيکتي خودروهتای
ختتاخ خريتتد،تجاری،تفريحي و ...بتته جتتای خودروهتتای
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
زيست محيطتي بتا پتيش بينتي توليتد متوست  3۰درصتد
خودروهاکه بالطبع نيازمند ايجتاد زيرستاختهای ختود متي
باشد ،معماری نوين مالکيت در فضای رقابتت و همکتاری
همزمان با توجته بته آرايتش متغيتر ستاختارهای ترکيت
خودروستتتتازان جهتتتتاني و ستتتتازندگان متتتتا والر در
خودروسازی،و عدم قطعيت در پيش بيني تغييرات جمعيت
شناختي به دليت پديدارشدن اقتصتادهای نوههتور اهميتت
نياز به چابکي درمدلهای تجاری محصول جديدرا با هتدف
رقابت پذيری دو چندان ميکند ]2[ .لذادر اين پتووهش در
راستتتای حصتتول يت متتدل بتتومي بتتا توجتته بتته جايگتتاه
استراتوي صنعت خودرو در ايتران برمبنتای نقشته يهنتي

توليدمحصتتول جديتتد بتتا تمرکتتز بتتر طراحتتي پلتفتترم
خودروی ايراني کدام است؟
 عوامتتت علي،زمينتته ای ،ميتتانجي  ،پيامتتدی و راهبتتردی
حوزه چابکي فرآيند توسعه استراتويهای توليدمحصتول
خودروی جديد ايراني کدامند؟
در ادامه بيان مساله ،ادبيات نظری جهت تشتري متدل
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
يافته ها ،بحث ،پيشنهادات و نتيجه گيری آورده شده است.
کيبن مسبل
 -1چيستي مساله : (What):طبق برنامه مصو

14۰4

صنعت خودرو ايران  ،به عنوان پيشتاز و لکوموتيو صتنعت
کشور با هدف دستيابي به جايگاه ن ست صتنعت ختودرو
منطقه ،رتبه پنجم آسيا و رتبه يتازدهم در جهتان از طريتق
رقابت پذيری مبتني بر توسعه فنتاوری ،در شتراي کنتوني

خبرگان و روش نظريه داده بنياد مبتني بتر فرآينتد تطبيقتي

Ford Product Development System
2نظام دروازه ای رابرت کوپردر فازيندی توسعه محصول
3منطق وی به عنوان جايگزين روش آبشاری در توسعه محصول جديد
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1

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

جايگاه تقريبي هفتادم جهان با اندکي تغيير در طول سالهای
م تلتتف( بتتا نستتبت تقريبتتي 23۰بتته  65۰در مقايستته بتتا
کشورهای صنعتي) نشانگر بازار طاليي خودروسازان ايراني
است،که بالطبع خودروسازان با توجه به روندهای جهاني و
حضور رقبای اين حوزه چاره ای جتز يتافتن راهکارهتای
جبران انحرافات و تطابق بتا رونتدهای جهتاني ندارند،کته
بالطبع خودنشان گر تمرکز برتوسعه محصول جديد خواهد
بود]6[ .

نسبت به بند1-2و4-4سند متذکور در حتوزه خودروهتای
سب (سواری و وانت )با هدف توليد دو ميليتون دستتگاه
بتترای بتتازار داختتت و توليتتدي ميليتتون دستتتگاه بتترای
صادرات(صادرات از هر سه دستگاه ي دستگاه)،نيز توليد
خودرو رقابت پذير از طريق:
• طراحي و توليد خودرو بتا عالمتت تجتاری داخلتي،
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
• بکتتارگيری و توستتعه فنتتاوریهتتای نتتوين در توليتتد
خودرو•با توجه به زمتان بتاقي مانتده تتا  14۰4انحرافتات
جدی مشاهده مي شود]3[ .
در صحنه عمتت انحرافتات در ميتزان توليتد بتر مبنتای
گزارش OICA1نشانگر کاهش سقف توليتد خودروستازان
داخلي بر اثر فشار تحريمها از ستقف تقريبتي 1۷۰۰۰۰۰تتا
حد( ۷۰۰۰۰۰در بين سالهای1395تا )139۷وبالطبع نوسان

 -3چگييگيگي ييا مسيياله ( :)Howبتته طور کلي
براسا روندهای کنوني ،درخودروسازان پيشترو جهتاني
در راستتتای حصتتول انعطتتاف پتتذيری ياتتتي د رمعمتتار ی
ما والربااهدف ترکي جديد قوای محرکه ،ايمني سرنشين،
خودروهای با تکنولو ی نوين در سال 2۰2۰توليد بيش از
 83درصتتد خودروهتتای توليتتدی تنهتتا بتترروی  52پلتفتترم
خواهد پذيرفت که ازديگر ستو متترادف بتا کتاهش خيتره
کننده تعداد 2۷۷پلتفرم به 195در بتازه زمتاني پتانزده ستاله
پس از  2۰۰5خواهد بود]۷[ .

جايگاه توليد از رتبه يازدهم تا هفدم در جهتان استت .نيتز
در حوزه صتادرات از ميتزان هتدف گتذاری يت ميليتون
ختودرو بتا توجته گتزارش انجمتن ختودرو ستازان ايتران
درسالها ی اخير ايتن ميتزان بته صتورت ستاليانه کمتتر از
5۰۰۰۰خودرو بوده است،که خود بيانگرانحراف جتدی بته
نسبت مقايسه از برنامه مصو  14۰4ميباشد]4[ .
اين در حالي است که در تحليت محي کتالن ختارجي
سط جهاني عالوه بر انحرافتات در برنامته هتای جتاری،
رونتتد توليتتد خودروستتازان جهتتاني بتتر مبنتتای رونتتدهای
2۰3۰نشتتانگر گتتذر از رويکردهتتای چهارگانتته محصتتول
محور،خدمت محور،محتوی محورو ورودبه عصر تجتارت
پلتفرم محور با آميزه ای از تفکر رقابت و همکاری همزمان
که خودمترادف بتاانقال انتر ی و تکنولتو يکي خواهتد
بود،ميباشد]5[ .بنابراين يافتن راهکارهای دستيابي به اهداف
آينده نگرانه و جبران انحرافات کنتوني ازاهتداف کتاربردی
اين تحقيق به شمار ميرود.

ليکن بر مبنای انحراف فزاينتده دراهتداف زمتان بنتدی
حوزه توسعه محصول در خودرو سازان داخلي نستبت بته
نرمهای جهاني (بر مبنای زمان اعالمي ورودمحصول جديد
به بازار توس خودروسازان مانند خودروی رهتام تتا ستال
 1395در گتتروه خودروستتازی ستتايپا،پلتفرمهای ختتودرو
کال D,Bدر ايران خودروتا سال  1393ايده ايتن تحقيتق
شکت گرفته است]8[ .و [. ]9
ادکيبت نظر
بر مبنتا ی دانشتنامه  PDMA2در شناستايي محرکهتای
هشت گانه کليدی موفقيت توسعه محصول جديدکه ختود
برمبنای گزارش  APQC3تدوين گرديده است ،فرآيند غير
خطي توسعه(مارپيچي) ،معرفي محصول محلتي جهتاني و
در عين حال برتر ومنحصربهفرد ،با فرآيند سريع و ليکن
نه به قيمت ازدست دادن کيفيتت اجترا،از عوامتت اصتلي
موفقيت در توستعه محصتول جديتددرکنار نقتش اصتلي
نوآوری محصول در استراتوی کست وکتارموفق بته شتمار
ميرود]1۰[ .

 -2چراييي رييرتا تس مسيياله ) :(Whyنستتبت ستترانه
خودرودر ايران در مقام مقايسته بتا کشتورهای صتنعتي در

The Product Development and Management Associate
انجمن مد يريت و توسعه محصول

1سازمان بينالمللي توليدکنندگان وسايت نقليه موتوری

2

3

American Productivity & Quality Center
مرکز بهرهوری و کيفيت آمريکا
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در ب ش بندی کلي الگوهای توستعه محصتول در دو
سرفصت انواﻉ الگوهای مطرح و رشد يافته در حوزه توسعه
محصول جديد مي توان اين الگوها را با توجه به ميزان
يادگيری در طي فرايند در دو نوﻉ کلي طبقه بندی کرد:
 )1الگوهايي که بر شاخصه هايي همچون قابليت اطمينان
و کارآيي تمرکز دارند .الگوهای پي در پي)درارتبتتتتا
خطتتي مجريتتان فرآينتتد) و تراکمي)درارتبتتا اجتترای
موازی فرآيندها) نمونه هايي از اين الگوها هستند.
 )2الگوهايي که بر شاخصه هايي همچون چابکي و
جهندگي تکيه کرده اند که از آن جمله مي توان به
الگوهای توسعه محصول انعطاف پذير(هرفيتتت بتترای
پذيرش و اعمال تغييرات در طراحي و پاسخ گويي بته
تغييرا ت محيطي  ،يکپارچه شونده(با تغيير نگترش از
ساختار به فرآيند نگری و کارکرد به دانايي ودر نهايتت
نظتتام دروازه ای اشاره کرد]11[ .و [ ]12مبنتتای تفکتتر
اين رويکردهاگتذراز نگتاه خطتي بته ستوی الگوهتای
يکپارچه شونده و مهندسي همزمان فرآيندها ميباشد.

دروازه ای ،چهارچو پووهش قرارگرفتته استت.ليکن بتا
توجه بته اينکته در خودروستازی در ستطوح زيرمجموعته
برمبنای ستط ما والرستازی و قطعته ستازی در راستتای
حصول يکپتارچگي و مهندستي همزمتان ،فرآينتد برنامته
ريتتزی پيشتتاپيش کيفيتتت محصتتول 3مبنتتای ب تتش بنتتدی
سازندگان قرار ميگيرد  ]16[،کته خودکليتدموفقيت توستعه
محصول جديد در گروه سازندگان با خودرو ساز اصلي به
شمار ميرود،در اين پووهش در راستای حصول ايتن مهتم
درحوزه زيرمجموعه های ختودرو ستازان از منطتق  Vبته
شرح پيوست بهره برده شده است.از آنجايي کته بته لحتا
تاري ي به دليت شراي محيطي متغير در صنعت نترم افتزار
نياز به تطابق با بازار امری گريزناپذيربوده است ،منطق Vبا
هتتدف يکپارچتته ستتازی فرآينتتدها دريت نگتتاه سيستتتمي
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

آمارخيره کننده کاربرد  88درصدی اين مدل در ستازمانهای
کس و کار های موفق ]13[1و[ ]14جايگاه پراهيمت آنترا
مينماياند ،و لذا در اين پووهش نيتز از نظتام دروازه ای بته
شرح زيربهره برده شده است :
سيستتم نظتام دروازه ای  2يت نقشته راه مفهتومي و
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
آن) .مرحله گذر فرايند توسعه را به مجموعه ای از مراحتت
از پيش تعيين شده تقسيم مي کند .هر مرحلته مجموعته
ای از فعاليت های تعريف شده ،عملکردی و موازی را کته
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
شده و همزماني فرآيندهای سرتاسر به گرد هم جمع آمتده
و شروﻉ فرآيندهای آتي را کليد ميزنند]15[ .
لتتذا در ايتتن پتتووهش فرآينتتد 13مرحلتته ای توستتعه

فرآيند ی بازخوردی و حصول يکپارچگي توسعه محصول
به عنوان کليد همگرايي و موفقيت کت زنجيتره فرآينتد ،بته
تصوير کشيده شده است ]1۷[ .
اکنتتون برمبنتتای انتتواﻉ روشتتهای توستتعه محصتتول
خودرويي مانند طراحي مجدد کامت، 4طراحي اقتباسي ،5به
روزآوری مدلها ،6مدل سال ۷و پلتفرم(8علتي رضتا روشتن
ميالنتتي)1392،در عصتترمگاپلتفرم بتته عنتتوان رونتتد غال ت
جهتتاني خودروستتازان برتتتر بتته دنبتتال شناستتايي موانتتع و
پيشران در زنجيره اين فرآيند هستيم]18[ .
پيشين
رابرت کوپر()2۰19در پووهشتي تحتت عنتوان عوامتت
کليدی موفقيت توسعه محصول جديتد مبتنتي بتر بررستي
سازمانهای توليد کننده نرم افزار بته عنتوان ستازمانهايي بتا
بازار ی پررقابت و نياز به انعطاف پذيری و پاسخ گويي بته
عنوان شرکتهای پيشترو بتا فلستفه نيتاز بته چتابکي و نيتز
شرکتهای صنعتي در خوشه بنديهای متفاوت به شناستايي
3
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عوامت بيست گانه موفقيت محصول جديد در سه طبقه
سيستمها و روشها ،سازماني و عوامت تتاکتيکي پرداختته
است :به طتور مثتال سيستتمهتای دروازه ای  ،رويتههتای
توستتعه چابت  ،و روشهتتای ايتتدهپتتردازی در طبقتته اول،
عوامت سازماني و استراتويکي ،از قبيتت استتراتوی نتوآوری
کس وکار و نحوه اخذ تصميمات سرمايهگذاری بتر روی
تحقيتتق و توستتعه در شتترکت نحتتوه ستتازماندهي توستتعه

محصتتول جديتتد در شتترکت جتتو و فرهنتگ ستتازماني ،و
رهبری در طبقه دوم و پذيرش جهتگيتری جهتاني بترای
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
انساني است]19[ .

سيا ست گتذاری کتالن بترای معمتاری محصتول در
صنعت خودرو سازی به عنوان ابزاری در راستای طراحتي
يکپارچه عنوان پووهشي انجامي احمد کتريم پتور کلتو و
همکاران()139۷ميباشد.در اين پووهش به نقتش معمتاری
در محصول در طراحتي و ستاخت واحتدهای تکنولتو ی
محصول در شبکه زنجيتره تتامين پرداختته شتده استت

.بينشي جديد در مهندسي يکپارچه گروههتای تکنولتو ی
پيوسته در شبکه زنجيره تامين،فرايندها و محصول برمبنای
مهندسي همزمان به عنوان کليدچابکي دستاورد اين تحقيق
به شمار ميرود]2۰[ .
خديجه طاهر و همکاران()2۰15درتحقيقي با تاکيد بتر
اهيمت جايگاه فرآيندها ی پتس از طراحتي در مهندستي
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همزمان و يکپارچه سازی فرآيندتوسعه محصول به عنوان
توانمند ساز چابکي ميپردازد ،به معرفي مدل  Vمي پردازد.
[]21در امتداد تحکيم اين ابتزار ايتن منطتق اميتر عزيتزی
( ) 2۰15در تحقيقتتي بتتا عنتتوان رابطتته بتتين تکنيکهتتای
مديريت کيفيت جتامع در صتنعت خودروجهتت حصتول
رضايت مشتری و تضمين کيفيت به بررسي اين ابزارهای
نه گانه در دو بعد مدير يت سيستتم هتا( رهبری،برنامته
ريزی و منابع انساني)و ابزارهتای تکنيکتي ميپتردازد و در
نتيجه APQP1به عنوان ابزار برنامه ريزی پيشاپيش کيفيتت
محصول دارای بيشترين ارتبا متقابت در بين ابزار ها بوده
است که خود ميتواند صحه گتذار انت تا ايتن ابتزار در
پووهش جاری باشد]22[ .
ليندا سوسان ()2۰18با انجام پووهشي بتا عنتوان بهتره
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
پاردايم حاکم در راستای ايجاد سازمان با توانايي انعطاف

کوچ در مالزی به بررسي فرآيند خطتي و نظتام دروازه
ای مي پردازد،در اين تحقيق بر اهيمت مهندسي همزمتان
فعاليتها صحه گذاری مي گردد.نيز همساني نتايج فرآيندی
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
پردازد ،تکيه ميکند]25[ .
جمع بندی:در کتا انقال پلتفرم ،سه شرکت گوگت
و مايکر و سافت و اپت به عنتوان پيشتتازان بتا ستريعترين
رشد جهاني درسال  ، 2۰14به عنوان شرکتهای با عملکترد
پلتفرمي شناخته شده انتد]26[ .از ديگتر سوخودروستازان
جهاني نيز با گذر ازانديشه پلتفرم بته ستوی انديشته مگتا
پلتفرمها رهسپار شده اند]2۷[ .انواﻉ پلتفرمها مي توانند در
دسته بنديهای مانند سکوهای ما والر(2محصتوالت متنتوﻉ
با عملکرد متفاوت مانند هواپيماهای پهن پيکر بويينتگ بتا
کاربری تجتاری،نفتکش،جنگي  .حمتت و نقت)،ستکوهای
مقيتتا پتتذير(3عملکتترد يکستتان بتتا هرفيتهتتای متفتتاوت

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
ميکند]23[ .
در امتتتدادزنجيره نتته گانتته نستتلهای جديدتوستتعه
محصول محصوالت پيچيده ،فريس ستومروهمکاران در
سال 2۰15به در پووهشي تحتت عنتوان عملکترد توستعه
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
توستعه يکپارچتته محصتول لتتيکن بتا فرآينتتد پتيش بينتتي
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
عملکردبازرسي کته ختود از ريشته صتنعت نترم افتزاری
است،ميباشد]24[ .
بو انگ و همکاران ()2۰1۷در پووهشتي بتا عنتوان

ماننتتدفيلم بتتا بدنتته يکستتان ولتتي قابليتهتتا و کيفيتهتتای
متفاوت)،سکوهای موروثي(به مثتال ابتزار توستعه ستريع
نست بعدی مانند کامپيوترهای ش صي)،سکوی فرآينتدی4
(نص سيستم توليدخاخ برای توليد آسانترمانند سيستتم
مونتا انعطاف پدير شترکت سوني)،ستکوی مشتتری( 5بتا
تعيين ب شي از مشتريان به عنتوان نقطته اوليته ورود بته
بازار و سپس توسعه آن) ود رنهايت سکوی نام تجاری(با
در نظتتر گتترفتن هستتته مرکتتزی بتته عنتتوان نتتام تجتتاری
ختاخ)[ ]28کته بتته طتور ختتاخ در ختودرو ستتازی در
فرآيندتوسعه طراحي مجدد کامت  ،طراحتي اقتباستي ،بته
روزآوری مدلها ،مدل سال و پلتفرم[]29معنا متي يابنتد.در
گتتذر ی برتاري چتته چتتابکي وا ه هتتايي چتتون توليتتد
نا ،توليتتتتتد چاب ،اثرفناوری،جايگتتتتتاه در ب تتتتتش
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

بررسي فرآيند توسعه محصول در خودروستازی بتا ابعتاد
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شرکت پيشرو جهاني مبنا قرار گرفته است که بتالطبع
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
سنجي خودروسازان داخلي بته لحتا کتاربردی در ستند
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
مصاحبه آزاد به شرح زيرمورد تامت واقع شده اند]3۰[ :
 ادغام و يکپارچگي
 بازار
 فناوری
 شايستگي
 کيفيت
 مشارکت
 تيمسازی
 آموزش و پرورش
 تغيير

روش تحقيق
(روش پووهش ،جامعه آماری ،برآورد نمونته و روش
نمونه گيری ،ابزارهای پووهش،شيوه تحليت داده ها)
نظريه داده بنياد ،يکتي از راهبردهتای پتووهش کيفتي

محسو مي شود که از طريق آن نظريه بر مبنتای مفتاهيم
اصلي حاصت از داده ها شکت مي گيرد و هدف نهايي اين
راهبرد ،ارائه تبيين های جامع نظتری دربتار يت پديتد
خاخ است که به صورت استتقرايي از مطالعته آن پديتده
حاصت مي شود (ايراندوست .)124:1392،به طور کلي اين
راهبرد ،داده های حاصت از منابع اطالعاتي را به مجموعته
ای از کدها ،کدهای مشترك را به مقوله و آنگاه مقوله ها را
به نوعي نظريه تبديت مي کند .پديد مورد مطالعه مي تواند
مسئله ای به طور مثال در سازمان و يا حتي ي متن باشتد
(آکومتتو ]31[ .)212:2۰۰3،در ايتتن تحقيتتق خبرگتتان
برمبنتتای معيتتار خبرگتتي از دروازه هتتای فرآينتتد توستتعه
محصول ( دانش و مهارت ت صصي پلتفرم ،سابقه اجرايي
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
راستای اشباﻉ نظری حاصت شود.درفرآيند کد گذاری مبنا،
تمرکز بر نکات کليدی مصاحبه در راستا معناسازی عميتق
بوده تا به اين ترتي برمبنای  4۰9کد بتاز حاصتله98،کتد
محوری،و در نهايت 26کد انت ابي در حوزه عوامتت علتي
و 13کد انت ابي در حوزه عوامت زمينه ای و مداخلته گتر
عالوه بر راهبردها و پيامدها حاصت گردد.

جدول شماره  .1سيماي مصا به شگيدگان بر مبناي معيارهاي برگي ترتروازه هاي طرا ي و تگسعه محصگل
کد
مصبحب

سبزمبن
جنس

سن

تحصيالت

شونده

مصبحب

تهداد
حوزه فهبليت

دروازه اناخبک

شونده

کدهب
کبز

مطالعات استراتوي

شروﻉ پرو ه

43

P1

مرد

46

دکتری بازاريابي

سايپا

توافق اوليه بر روی
استراتویها

39

P2

مرد

44

دانشجوی دکتری
بازاريابي

ايران خودرو

مديريت تکوين

14

P3

مرد

49

دکتری مديريت
استراتوي

ايران خودرو

معاونت برنامه ريزی

توافق بر روی
استراتویها

P4

مرد

39

فوق ليسانس
مهندسي مکاني

سايپا

مديريت مهندسي خودرو

تاييد نهايي برنامه

29

P5

مرد

38

فوق ليسانس
مهندسي صنايع

سايپا

مديريت مهندسي سيستم
ها

توافق بر روی
استراتویها

26

P6

مرد

43

فوق ليسانس
مهندسي برق

سايپا

مديريت سيستم های
الکتريکي و خودرو های

انتقال سطوح

38
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برقي
P7

مرد

35

فوق ليسانس
مهندسي مکاني

سايپا

مديريت موتور و قوای
محرکه

تکميت قوای
محرکه

23

P8

زن

51

فوق ليسانس
مهندسي صنايع

سايپا

سيستم ها و روشها

توقف تغييرات

19

P9

مرد

34

فوق ليسانس
مهندسي مکاني

سايپا

مديريت کنترل کيفيت

پيش توليد-صحه
گذاری مرحله پيش
توليد

2۷

P10

مرد

43

فوق ليسانس
مهندسي مکاني

سايپا

مديريت تامين قطعات

توافق اوليه بر روی
استراتویها

13

P11

مرد

52

فوق ليسانس
مهندسي مکاني

سازندگان
رده اول

مديريت مهندسي و پرو ه
های تکوين

شروﻉ توليد

22

P12

مرد

41

فوق ليسانس طراحي
صنعتي

سايپا

طراحي صنعتي

جانمايي نهايي

22

P13

مرد

49

فوق ليسانس
مهندسي مواد
ومتالور ی

سايپا

نماينده رضايت مشتری

نمونه های صحه
گذاری

34

P14

زن

3۷

دکتری مديريت
آموزشي

سايپا

مديريت پرو ه پياده سازی
مدل رده بندی سازندگان
برمبنای سازندگان رنو

توافق اوليه بر روی
استراتویها

13

P15

مرد

31,53

فوق ليسانس
مهندسي صنايع
،ليسانس مهندسي
صنايع

سايپا

ريا ست مهندسي فرآيند و
کارشنا برنامه ريزی
پلتفرم

شروﻉ پرو ه

15

P16

مرد

33

فوق ليسانس
مهندسي مکاني

سايپا

رياست واحد طراحي و
تزيينات

تکميت طراحي

12

P17

مرد

34

ليسانس مهندسي
مکاني

سايپا

کارشنا

تامين قطعات

پيش توليد

9

P18

مرد

32

فوق ليسانس
مهندسي مکاني

سايپا

رياست واحد تامين قوای
محرکه و شاسي

تکميت طراحي

11

های حاصت از کدگذاری باز ،تتدوين شتده و و در جتای
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
که عبارتند از «شراي علّي»« ،شراي زمينته ای»« ،شتراي
مداخله گر»« ،راهبردها» و «پيامدها» را به آن رب مي دهد
و در قال ي نمتودار «الگتوی کدگتذاری» ،ترستيم متي

تجزي و تحليل داده هب
فن اصلي بترای تجزيته و تحليتت دادههتا در رويکترد
پووهشي داده بنياد ،کدگذاری است که طي فرآيندی سته
مرحلهای انجام ميپذيرد]33[ ,]32[ :
 )1کد گذاری باز :فرآيندی تحليلي است که از طريق
آن ،مفاهيم شناسايي شده و ويوگي هتا و ابعتاد آن در داده
ها کشف مي شوند.
 )2کد گذاری محوری :عبارتست از فرآيند رب دهتي
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

نمايد .در ايتن پتووهش از متدل پتارادايمي استتراو و
کوربين ( ،)2۰۰8به عنوان طرح پووهشي نظريۀ داده بنيتاد
5۰
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استفاده شده که مبتني بر شناسايي پديد محتوری ،شتراي
علّي ،عوامت زمينه ای و مداخله گر ،راهبردها و پيامتدها و
ارتبا بين آنهاست .مراحت روش راهبرد نظريۀ داده بنيتاد
بر اسا طرح مدل پارادايمي استراو و کوربين به شرح
ييت است:
 شراي علّي :اين شراي باعث ايجتاد و شتکت گيتری
پديتده يتا طبقتته محتتوری متي شتتود .ايتن شتتراي را
مجموعه ای از طبقته هتا بته همتراه ويوگتي هايشتان
تشکيت ميدهند
 مقوله محوری :عبارتست از صتورتي يهنتي از پديتده
ای که اسا فرآيند است
 راهبردها :راهبردها کنش ها يا تعامالتي کته از پديتده
محوری منبعث ميشوند
 شراي زمينه ای (بستر حاکم) :به شتراي خاصتي کته
بر راهبردها تأثير ميگذارند بستر گفته ميشتود .وجته
تمايز شراي زمينه ای از شراي علّي در اين است کته
شراي زمينته ای متشتکت از مجموعته ای از مفتاهيم

بندی ميکنند (کرسول.)2۰۰۷،
 شراي مداخله گر :شراي بستری يا محيطتي عمتومي
هستند که راهبردها از آنها متاثر ميشوند .اين شتراي
را مجموعهای از متغيرهای ميانجي و واستطه تشتکيت
ميدهند .شراي مداخلهگر ،شراي ستاختاری هستتند
که مداخله ساير عوامت را تسهيت يا محدود ميکننتد و
صبغه علمي و عمومي دارند.
 نتايج و پيامدها :طبقتههتا بيتانگر نتتايج و پيامتدهتايي
هستند که در اثر ات اي راهبردها به وجود ميآيند.
 )3کد گذاری انت تابي :در ايتن مرحلته نظريته پترداز
اقدام به نگارش ي نظريه از رواب في ما بين مقوله های
موجود در م÷دل کدگذاری محوری مي نمايد .بته عبتارت
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
مي شوند سپس اين رواب اثبات گرديده و مقوله هايي که
نياز به بهبود و توسعه بيشتتری دارنتد تکميتت متي شتوند

طبقتته ای متغيتر هتتا استتت در حاليکتته شتتراي علّتتي،
مجموعه ای از متغيرهای فعتال استت .گتاهي اوقتات
متغيرها بسيار مرتب را ييت شراي علّي و متغيرهتا بتا
ارتبا کمتر را ييت بسترها حتاکم (زمينتهای) ،طبقته-

(رحمانيان)2۰۰9 ،
درادامه ب شي از نتايج فرآيند تجزيه و تحليت داده ها
به پيوست جهت حصول يافته ها ارائه شده است:

جدول  .2يمگيه کدگذاري ايتخابي ،محگري و بازتر فرآيند مصا به
طبق در مدل
پبرادايم

فبکاورهب
راهبرد کب
جبيگبه عل

فبکاورهب
راهبرد کب
جبيگبه عل

کد اناخبک

نقشه راه آيندهپووهانه
خودروسازی مبتني بر
نستهای جديد
خودروی جهاني:
آيندهپووهي
خودروسازی برمبنای
روندهای جهاني و بر
پايه توانمندیهای
کنوني
تدوين برنامه سط
همکاری مشترك
داخلي و خارجي:

کد محور

تدوين نقشه راه
جامع خودروسازی

کدکبز

انقال انر ی سوختهای جايگزين ،شناخت پيشرانهای محي
جهاني ،بهينه کاوی خودروسازان جهاني ،استانداردسازی بينالمللي،
تکنولو یها و زير سوختهای نوين مصرف انر ی ،تصوي برنامه
جامع و همگرا در سط گروه خودروساز ،پيشبيني قوانين اجباری،
شناسايي الزامات نستهای جديد خودرو،

برنامه توسعه کالن
خودروسازی

تدوين برنامه مراحت توسعهيافتگي در محصول ،فراهم آوری و
تعريف مدون پيشنياز به ورود به بازارهای خارجي ،تحقيق و
توسعه ملي ،ايجاد مراکز خودرويي مستقت ،شناسايي راهکارهای
زيستمحيطي ،تعريف جامع و کال بندی پلتفرم خودرو ،بان
اطالعاتي تکنولو يکي

برنامه جامع
همکاری مشترك
داخلي و خارجي
خودروسازان

خودروساز شدن با همکاری مشترك خودروسازان داخلي،
موقعيتيابي کنوني سط توسعهيافتگي در توسعه طراحي و توسعه
محصول جديد ،تدوين جايگاه و منحني توسعهيافتگي پلتفرم ،
همکاری مشترك صنايع خودرو و نظامي ،نهادينهسازی همکاری
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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

فبکاورهب
سيبست
گذار کب
جبيگبه عل

فبکاورهب
راهبرد

همگرايي نهادهای
سياستگذار حوزه
خودروسازی:
يکپارچگي و همگرايي
سياستهای نهادهای
سياستگذار حوزه
خودروسازی

سط و عمق دروني
سازی:

مشترك با شرق ،تعيين استراتوی همکاری با اروپا يا آسيا،
ساختاردهي مشترك و تلفيقي در خودروسازان ،ارزيابي توانايي
خودروساز پايدار جهانيشدن،عارضه بابي همکاریهای مشترك
پيشين مانند تجربه با پوو
برنامه جامع
همکاری مشترك
داخلي و خارجي
قطعه سازان

رابطه بلندمدت قطعه سازان داخلي با قطعه سازان خارجي در حوزه
قراردادهای کالن ،همکاری مشترك سازندگان داخلي با خارجي
جهت ارتقا در راستای برنامه تکنولو ی ملي

عارضهيابي
قراردادهای
بينالمللي حوزه
همکاری مشترك

بازنگری اجزای قراردادهای همکاری مشترك ،گوشتخواری و گياه
خواری در همکاری مشترك ،تدوين فرهنگنامه داتش فني در حوزه
انتقال دانش فني

برنامه ب شبندی
عناصر پلتفرم در
بين خودروسازان
داخلي

برنامه ب شبندی عناصر کليدی پلتفرم در بين خودروسازان داخلي

باالنس ساخت
داخت و
برونسپاری به
خارا از کشور

تعيين سط برونسپاری برمبنای توانايي تحريم ستيزی

ساختاردهي
نهادهای
سياستگذاری
کالن

تأسيس رشته سياستگذاری خودرو ،بازنگری اقتصاد سياسي
خودروسازی ،بازنگری قوانين ملي در همکاری مشترك ،کميته تدوين
نقشه راه خودروسازی

مهندسي مجدد
سازمانهای
باالدستي
خودروسازان

مدل کس وکار جديد در خودرو با رويکرد همگرايي سازمانهای
باالدستي خودروسازان

عارضهيابي
روشهای
سياستگذاری

عارضهيابي برنامههای کالن توسعه ،بازنگری راهبردهای سازمانها و
روشهای سياستگذاری ،يکپارچهسازی فرآيندهای ارتباطات زنجيره
نهادهای سازماني

برنامههای پايش
يکپارچگي
استراتوی تا
فرآيندهای اجرايي

تشکيت کميته تعريف وا هنامه توسعه محصول و پلتفرم ،پايش
سيستمهای همکاری مشترك ،برنامه ايجاد تواناسازیهای پتنت
ايراني ،نقشه راه ملي صنايع پيشين و پسين خودروسازی ،تدوين
برنامه جامع همکاری مراکز دانشبنيان در خودروسازی ،تشکيت
تيمهای بين سازماني در تبديت نيازهای مشتری به ويوگيهای
محصول ،کميته ملي نظارت بر رقابت کال های خودروهای وارداتي
و برنامه توسعه پلتفرمها ،برنامه ارتقا صنايع پشتيبان در خودروسازی

تعريف سهم
مالکيت بومي

داستان موفقيت و شکست صنايع موازی

52

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

کب جبيگبه عل

تعريف مدون ميزان
مالکيت بومي و دروني
سازی در سط
تکنولو يکي و ساخت
اجزای پلتفرم

تعريف زنجيره
دروني سازی
بوميسازی
سيستمها و
زيرسيستمهای ت

فبکاورهب
سبخابر
کب جبيگبه عل

مستقا:
ايجات سازمانهاي مستقا
سياستگذار و مجري تر
گتروسازي

فبکاورهب

معماري سا تار گتروسازي

محيط درون

با مالکيت صگصي يظارت

حبکميت کب

ايجاد سازندگان زيرمجموعه سازه های ت

اقتصادسنجي در
راستای داخلي
سازی مجموعه
های های ت
باالنس دروني
سازی و
برونسپاری به
خارا از کشور

سا تارتهي مراکز گترويي

تعريف مدون زنجيره ارزش در سط دروني سازی

اقتصادسنجي مجموعه های ت

هزينهيابي خدمات خارجي و داخلي ،شناسايي ابعاد توانايي تحريم
ستيزی

سا تارتهي مجدت

ايجات تکنگسنتر،تدويس بريامه صگصي سازان

گتروسازان
بازيگري سا تار تگسعه
يکپارچگي فرآيند بازار

ماژوالر سازي،مهندسي همزمان فرآيندها

محصگل

اکميت ايحصاري ،تدويس تدابير بيسالمللي تر گزه سياست،تعييس سياست يسبت مالکيت
تر ايران

مثلث ذييفعان

تولتي:

گتروسازان

اهليت صگصيسازي،رويکرت همکاري مشترک با شرق

محصگل

بازيگري مالکيت تولتي

در راستای داخلي سازی

تولت ،گتروساز،مصرفکننده
چالشهاي مديريت گتروسازي تر ايران،تسهيم ذينفعان تر گزه سلسله مراتبي تولتي

جبيگبه زمين

تغيير رويکرت اکميت تولتي

عدم ثبات بريامهها تر

تر تصميمگيريهاي سازمايي ،سياست آزاتسازي وارتات گترو،عدم ثبات بريامهها تر

ا

به تصديگري

سطح کالن کشگر

سطح کالن کشگر،تخصصي سازي سبد المانهاي گزههاي طرا ي و تگسعه،تغييرات
مديريتي و تغييرات بريامهاي همزمان،تصديگري رلتفرم تر ارج از گتروساز

سياستگذاري
آيندهرژوهايه تر تگسعه

آيندهرژوهي تر تحقيقات بازار،بهينه کاوي رويدهاي جهايي گاستههاي مشتريان،تحقيق و
تگسعه و ييچ مارکت جهايي

رلتفرم

تحقيقات جامع رفتار مصرفکننده گتروي ايرايي مدلسازي بگمي رفتار مصرفکننده

تحقيقات جامع بازاريابي:

فبکاورهب

فرآيند همگراي جمعآوري

مديريت

،تلخيص،ريامد سازي تر

دانش

تروازههاي يظام توروازي

کب جبيگبه زمين

طرا ي و تگسعه محصگل

ا

جديد
سا تار تاکسگيگمي تايش:

گتروي ايرايي ،عارضهيابي تحقيقات جامع بازاريابي تر گزه رفتار مصرفکننده،فرهنگ
تدويس الگگي بگمي

ا ترام به مشتري ،تحقيقات بازاريابي تر راستاي شناسايي ذائقه مشتري ايرايي،تاستان

مصرفکننده ايرايي

بريدهاي همکار مشترک ارجي مايند هيگيداي و کيا،مدل کايگ تر شناسايي ييازهاي
مشتريان،شناسايي روشهاي آکاتميک تحليا رفتار مصرفکننده گتروي
ايرايي،استايدارتهاي زيباشنا تي بگمي

سازمانتهي تحقيقات

بايک اطالعاتي رروژههاي ريشيس تر دمات رس از فروش،تشکيا ايستيتگي استايا صنايع

گزه تگسعه رلتفرم

تر ايران،بايک مديريت تايش رروژههاي ريشيس
تعريف تقيق جامعه آماري کلينک بازاريابي،آمگزش متخصصان رفهاي گزه

ياتگيري سازمايي و
يهاتينهسازي سازمان تر

زيجيره تحقيقات جامع

فرآيند طرا ي و تگسعه

بازاريابي

محصگل جديد

بازاريابي،شناسايي رفتار مصرفکننده گتروي ايرايي با سا تار ايعکاسي يگاه يمايندگان
فروش،يمايشگاههاي کايسپت کار،برگزاري کلينيک،اعتمات به بريد مصرفکنندهي ايرايي،
کالسهبندي ييازهاي اجتماعي مشتريان،بنچ مارک سا تار سازمايي و فرآيندي گتروسازان
ارجي
بگميسازي تايش گترو،تدويس بريامه جامع تايش فني ،فظ و يهاتينهسازي تايش

ترويي سازي تايش
مديريت جامع تايش

متخصصان گزه طرا ي و تگسعه محصگل
مدرسه مهارتي،آمگزش بر مبناي رارتيشنينگ گترو،قرارگيري مدريت تايش بهعنگان
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اجزاي بريامهريزي کالن گتروساز ،مدرسه مهارتي
همگرايي تايشي تر

شکست تايش تر زيجيره گتروساز قطعه ساز،جزيرههاي تايشي،ايدازهگيري سرعت ايتقال

زيجيره گتروسازي

تايش،کميته مديريت تايش زيجيره تأميس ،سنجش سطح بلگغ مديريت تايش
تدويس يقشه راه تکنگلگژي تر مقابله با تحريم ،راهکارهاي مقابله با تحريم،تنظيم

فبکاورهب

تدويس سند تحريم ستيزي:

تحريم سايز

راهبرتهاي مقابله با مگايع

کب جبيگبه

طرا ي و تگسعه محصگل تر

مداخل گر

ابعات يظام تروازهاي

تدويس سند تحريم ستيزي

سياستهاي ضد تحريمي تر گزه قطعات ،High Techتبديا تحريم به فرصت،بهره بري
از شرکتهاي تايشبنيان
بريامه ررشهاي تکنگلگژيکي تر گزه زمايي تنفس تر تحريمها

تنفس زمايي ريم
ريد شرکت و تگليد تر

بريامه جامع شرکتهاي با همکاري مشترک ارجي تر راستاي تحريم ستيزي

ارج جهت تحريم
ستيزي

جدول  .3معيارهاي ارزيابي کيفيت رژوهش
رديف

مهيبر

1

اعتبار
پذيری

2

انتقال
پذيری

تهريف

شرح فهبليت هب

معياری که نشان مي
دهدنتايج حاصت از تحقيق
تا چه حد نماينده داده های
تحقيق است.

 پنج ماه هدايت مصاحبه ها و تحليت و تطبيق مستمر داده ها با يادداشتها ینظری محقق و ادبيات مرتبطو حضور محقق در فرآيندهای اجرايي توسعه محصول
 ارائه تحليت ها به مصاحبه شوندگان و کس بازخور درباره تفسيرهای صورتپذيرفته 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 راستاييمکانيزم جاروبي کس و هم افزايي اطالعاتي
خودبازبيني محقق در هر فاز از مصاحبه جهت تقويت پروتکت کيفي و تثليثمحتويي مفاهيم در زنجيره های پيشينه و ادبيات نظری و مدل پارادايمي
نتيجه :بس و پااليش تحليت هابا محوريت شناسايي و عمق ب شي به مفاهيم در
عين حف يکپارچگي در مدل
که بيانگر روش مدون برمبنای

3

4

اتکا
پذيری

تصديق
پذيری

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

 استفاده از روش نظريه داده بنياد سيستماتيمباني نظری قوام يافته ميباشد
نتايج مدل نشان دهنده بومي بودن و اين زمان و مکاني بودن پووهش مي باشدابزار سنجش نظری جامع حاصت از ادبيات در پروتکت کيفي نمونه گيری هدفمند نتيجه :مفاهيم نظری توسعه يافته در اين تحقيق ،محصول داده های خبرگان بانظام يکپارچه زنجيره توسعه محصول ميباشند

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

 در مصاحبه ها ،داده های شرکت کنندگان هر دروازه به عنوان مثال در فاز شروﻉپرو 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 .
نتيجه :تجربيات پلتفرمهای گوناگون در حيطه نظری خبرگان نشانگر دقت
دربرآورد زماني نتايج بوده است

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 ،تفسيرهای انجام شده را در چند نوبت ارزيابي نمود.
 با ارائه مدل به مصاحبه شوندگان نظر آنها را جويا گرديد.نطرات در فازهای متوالي با يکديگرمقايسه گرديدنتيجه :بس و پااليش تحليت ها
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تبیین مدل چابکی فرآیند در توسعه استراتژیهاي تولیدمحصول جدید با تمرکز بر طراحی پلتفرم خودروي ایرانی

5

6

راستي

تطابق

7

فهم
پذيری

8

کنترل
پذيری

9

عموميت

معياری که نشان ميدهد که
تفسيرها تحت تاثير
اطالعات
نادرست مصاحبه شوندگان
قرار نگرفته است.

 مصاحبه ها بصورت حرفه ای ،محرمانه و در فضايي دوستانه و به دور از فشاريا تهديد با رعايت اصول اخالقي و محرمانگي انجام گرفت و نظرات افراد در
با توجه به سط
فرآيند تحليت يا ساير مستندات صحه گذاری گرديد،افراد منت
مسئوليت در پرو ه های جاری خودرو سازان و الزام سوابق در معيار خبرگي و
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.

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 تطبيقيافته ها با ساختار يهني افراد د رخصوخ پديده محوری است .
 نتيجه :ب ش بندی مقوله ها و انطباق با نتايج عملي محي خودرو سازینشانگر تطبيق با ساختار يهني افراد د رخصوخ پديده محوری است

معياری که نشان مي دهد
نتايج حاصت از تحقيق تا
چه حد نماينده ای از جهان
واقعي مصاحبه شوندگان
است.

 يافته های تحقيق در در بعد کمي با روش مدل ساختاری تاييد مورد بررسي واقع گرديد که نشانگر درك همسان با مصاحبه شوندگان بوده است.
 نتيجه :يافته های تحقيق ب ش کمي نشانگر قابليت درك و فهم پذيری بهواسطه نتايج روايي و پايايي بود.

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 مشتركارزيابي 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.
 -نتيجه :تطابق نتايج مدل با اسناد باال دستي صحه گذار اين مهم بوده است.

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 گستردهمحيطي،سازماني،راهبردی و انساني نشانگر نکاه چند وجهي به بررسي پديده
محوری است .
نتيجه :حصول راهبردهای متنوﻉ در حوزه های فرآيندی،ساختاری و زير ساختي
نشانگر اين مهم ميباشد.

در امتداد آن راهبردها و پيامدهای مربوطه بوده است .
ليکن در ديگر سوصنعت خودرو ايران پتس از شتکت
گيری اوليه در دهه چهت فراز و نشي های زيادی را طتي
نموده است .الگوی رشد اين صنعت از زمان شکت گيتری
تا اوايت دهه هشتاد بر مبنای توليتد خودروهتای ختارجي
تحت ليسانس شرکت های خارجي بوده استت .اقتدامات
انجام شده در راستای داخت سازی خودروها در دهه  ۷۰و
 8۰اگرچه صنعت بزرگ و ارزشمند قطعه سازی را شتکت
ب شيده است ليکن عدم دستيابي به دانش طراحي پلتفترم
و ضعف در ساز وکارهای تحقيق و توسعه ،باعث گرديده
صنعت خودرو نتواند بطور شايسته همگام با تحوالت بين
المللي گام برداشته و در پاس گويي به نيازهای روز افزون

يبفا هب
صنعت خودرو در ايران با احتسا 2.9درصد از توليد
ناخالص ملتي و حتدود  23درصتد از ارزش افتزوده کتت
صتتنعت کشتتور،پس ازصتتنايع نفتتت و گاز،پتروشتتيمي و
بانکتتداری در جايگتتاه ستتوم صتتنعت کشتتور قتترار گرفتتته
استتتت.وجود بتتتيش از  12۰۰قطعتتته ستتتاز در ايتتتن
حوزه22۰۰،واحد فتروش و ختدمات پتس از فتروش در
سط کشوردر برابر نسبت مالکيت در حدود %2۰جايگتاه
استراتوي اين صنعت را بيشتر مي نمايانتد.نتايج مستتقيم
اين پووهش تدوين الگوی چابکي با شناسايي عوامت علي
 ،زمينه ای ،مداخله گر ايجادگر پديده محور ی چتابکي و
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و به حق مشتريان داخلي با مشکالت عديده مواجه گتردد
 .عالوه بر اين رويکرد محوری ايتن صتنعت همتواره بته
بازار داخت معطوف بوده و لتذا از دستتيابي بته صتادرات
پايدار محصول نيز بي بهره بوده است  .بر همين مبنتا متي
بايست به منظور جبران عق افتتادگي  ،پاست گويي بته
نياز بازار و دستيابي به دانش طراحي  ،در الگوهای رشد و
تصميم گيری خود تجديد نظر نمايد.
لذا عطف به نتايج تحقيق با توجته بته ماهيتت کيفتي
،چابکي توسعه محصول دربستر زمينه ای اهداف ختودرو
سازی قابليت تحقق دارد،چراکه ستاختارها و فرآينتدها ی
موجتتود خودروستتازان کشتتور در نظتتامي درهتتم تنيتتده از
نگاهي راهبردی و آينده پووهانه در راستای تحقق اهتداف
مصو برنامه 14۰4دور مانده است ،به عنوان مثتال عتدم
همگرايتتي نهادهتتای سياستتت گذار،ستتاختار هتتای شتتبه
خصوصي و ...تحقق اهداف توسعه محصول را بتا چتالش
مواجه کرده است،لذا نتايج تحقيق دردوستر فصتت ب تش
بندی شده اند:

درآن خصوصي ستازی بته عنتوان راهکتار آزادستازی از
دولت عنوان شده است ،نتايج سالهای اخيربته دليتت قترار
گيتتتتری در چرختتتته ای از محرکهتتتتای سياستتتتي و
محيطي،واگذاری سهام حاکميتي،ايجاد شرکتهای تو در تتو
،هزينه هتای بتاالی تتامين متالي ،فترار سترمايه بته ويتوه
سهامداران خرد،انتقال هزينته شترکتهای ختودرو ستاز بته
شرکتهای تحت پوشش ،نشاني از کاهش حجم فعاليتهتای
دولت در اين حوزه به صورت کارآمتد نشتان نميدهتد.در
بعد برنامه کالن راهبردی به عنوان قط نمای حرکت سه
سند و برنامه برای توسعه خودرو پس از دهته هشتتاد بته
نگارش درآمده است ،سند توسعه خودرو در ستال ،1381
برنامه راهبردی صنعت معتدن تجتارت در حتوزه توستعه
تجهيزات حمت و نقت و همچنين سند اهتداف و سياستت
های توسعه خودرو در افق .14۰4لتيکن تغييتر متوليتان و
بالطبع نگاه اين برنامه ريزيها از ي ستو وتغييتر نگتاه در
طيف برنامه ريزی بر مبنای منابع موجتود و برنامته ريتزی
آينده نگرانه بدون برآوردمناس در شراي متغيتر عمتال"

.1مدل پارادايمي به عنوان هدف تحقيتق د رپاستخ بته
سوال اصلي و سواالت و اهداف فرعي تحقيق.
.2در متتدل پتتاردايمي در نظريتته داده بنيتتاد بتتا روش
سيستماتي در بعد عملياتي ترکي کدهای بتاز در قالت
کدهای محوری با عث ترکي و ناديتده انگاشتتن بعضتي
نتايج تحقيق خواهد گرديد ،لذا محقق با تاکيد بر  4۰9کتد
باز حاصله به است راا راهبردهای متورد اشتاره خبرگتان
پرداخته است کته ب شتي دارای اثتر مستتقيم بتر چتابکي
توسعه محصول و ب شي در بستر کلتي زمينته ای بيتانگر
اين مهم ميباشند،اين موارد در ب ش پيشنهادات ارائه شده
اند.

هارموني و يکپارچگي الزم در عمت نشان نميدهد]36[ .
در بعد چشم اندازبا توجه بته تغييترات انتدك برنامته
های سالهای 88و نيز برنامه 14۰4عمتال" تاکيتد بتر ادامته
مونتا کاری خودرو های ساير برند هادرتقابت بتا برنامته
 1381که مدل توسعه ای شتفاف تمرکتز بتر برنتد ستازی
داخلي را بيان کرده است  ،را شاهد هستيم،و لتذا دوربترد
توسعه محصول را تحت الشعاﻉ قرا رميدهد.درديگر نقطته
ضعف اين نگاه جايگاه توانايي تحريم ستيزی بته عنتوان
عامت محيطي بسيار اثر گذار در کشور ما عمال" هتي گتاه
لحا نشده اشت .لذادرمدل پاردايمي حاصله باتوجته بته
اين نقا ضعف نقشه راه آينتده پووهانته ختودرو ستازی
مبتنتتي بتتر نستتلهای جديتتد ختتودروی جهتتاني در عوامتتت
راهبردی علي  ،اقتصاد سياسي در برنامته عوامتت محيطتي
علي،و تدوين سند تحتريم ستتيزی تحتت عنتوان عوامتت
مداخله گتر لحتا شتده انتد کته ختود دارای تطتابق بتا
الگوهتتای انديشتته کتتوپردر شناستتايي عوامتتت موفقيتتت
محصول جديد[]18ومدل مرجع توليد چاب (متديريت و
فرانسيس)ميباشد]3۷[ .

نايج گير و تفسير نابيج
گذر از انديشه مديريت دولتي سنتي به مديريت دولتي
نوين مترادف بر تفکر تمرکز بر ب ش خصوصي و نگتاه
اقتصادی در راستای کارآمتدتر کتردن دولتهتا و جتايگزني
تصدی گری به جای حاکميت بوده است.بازآفريني دولت
هسته مرکزی انديشتمندان در دوره فرانتوگرايي ،نيتاز بته
نقش سکانداری دولت به جای پتاروزني و صترف منتابع
کميا را بيش از پيش نمايان ميستازد ]35[ ]34[ .ولتيکن
در عرصته ختودرو ستازی در بعتد نهادهتای تتدوين گتر
برنامه کالن در خودروسازی و نيز در بعتد ستاختاری کته
56
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عگاما علي
عگاما راهبرتي
•يقشه راه آينده رژوهايه گترو سازي مبتني بر يسلهاي

عگاما مدا له گر
تدويس سند تحريم ستيزي

جديد گتروي جهايي

• يقشه راه ملي صنايع
ريشيس و رسيس گترو سازي
•بريامه ارتقا صنايع رشتيبان تر گترو سازي

•تعريف مدون گتروساز شدن

•بازيگري بريامه  1404تر گزه تگليد و صاترات

•بريامه جامع ارتقا سازيدگان گزه گترو سازي
•سطح و عمق ترويي سازي

•بريامه ايجات تگاياسازهاي رتنت ايرايي

•تدويس بريامه ارزشيابي بريد گترو سازان

•تدويس بريامه سطح همکاري مشترک تا لي و ارجي

•يقشه راه تکنگلگژيکي راييس به باال قطعه سازان

راهبرتها:
راهبرتهاي بريامه اي

•تدويس مدل همکاري بلند مدت با سازيد گان

رديده محگري:

•بريامه بلند مدت زيرسا تهاي تکگيس محصگل جديد
• تدويس بريامه جامع ارتقا سازيدگان
تر سطح

ارج ازکشگر

•بريامه ترازمدت و جامع وارتات و صاترات

چابکي فرآيند تر تگسعه

•تنطيم همزمان بريامه هاي *NPD,NTD

استراتژيهاي تگليدمحصگل جديد

• تدويس بريامه جامع گتکفايي

با تمرکز بر طرا ي رلتفرم

• بهينه کاوي فني و قگقي با ساير صنايع

عگاما سا تاري
•ايجات سا تار سازمايي تکنگ سنتر

گتروي ايرايي

•ايجات مراکز گترويي مستقا)(Car Center

عگاما سياست گذاري
•ايجات رشته هاي سياستگذاري و طرا ي گترو تر ايران
•همگرايي يهاتهاي سياست گذار گزه گترو سازي
•معماري رلتفرم بگمي با مالکيت د اکثري
•تدويس بريامه همکاري با شرکتهاي تايش بنيان
فناوري
•يرم افزاريکپارچه ساز*PLM
•نظيمHot Portfolio
•Portfolio Family
•Multi Portfolio
عگاما زيرسا تي و فرآيندي
•مديريت شبکه رلتفرم
•منحني رايداري رلتفرم تر بازار
•ررتازش فرهنگ يامه رلتفرم
•تجربه مهندسي معکگس و مگيتاژ گتروهاي چيني
•Target settingتر صنايع مرتبط گتروسازي
•مهندسي همزمان
عگاما منابع ايسايي
•هرم شايستگي يآمگزش و مهارت گزه طرا ي و تگسعه

• يقشه ذهني مديران تروارتات رلتفرم
• استخراج بريامه رگياي تشخيص جايگاه زمايي رلتفرم
• تدويس بريامه سطح ترويي سازي قطعات با ارزش با التر زيجيره رلتفرم

عگاما محيطي
•بااليس سياسي اقتصاتي

•يقشه راه عدم مگفقيت اقتصات سياسي تررلتفرم
• تدويس بريامه جامع و همگراي مراکز تحقيقات زيرمجمگعه هاي گترو سازان

•مراکز تحقيق وتگسعه متمرکز
•اقتصات سياسي

• بريامه جامع Attributeهاي کالن رلتفرم ايرايي

• تدويس بريامه گستره رلتفرمها

عگاما زمينه اي

• تدويس بريامه شناسايي رفتار مصرف کننده گتروي

محيط ترويي اکميت

ايرايي

• اکميت تولتي
•معماري سا تار گترو سازي با
مالکيت صگصي يظارت تولتي
•تعهد به افق بريامه ريزي ملي
•بااليس تگليد و اشتغال ت ر گترو سازي

• 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
• تدويس بريا مه آينده يگرايه همکاري مشترک گتروسازان

•کدهاي فرهنگي سرمايه تاري

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

•سياست مايت تولتي

گتر و سازي تا لي

عگاما مديريت تايش

راهبرتهاي زير سا تي
•بهينه کاوي سا تارهاي جهايي

•زيجيره تحقيقات جامع بازاريابي

•بازيگري قگاييس ملي تر همکاري مشترک

•تاکسگيگمي تايش

•مدل کسب و کار جديد تر گترو
•ايجات سازيدگان زير مجمگعه ساز هاي تک

عگاما سا تاري
•ايجمس برگان گترو
• رياته سازي* ERP
عگاما زير سا تي
•مزاياي رقابتي گترو سازي تر ايران

•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

•فرهنگ کيفيت گتروي ايرايي

سيستم ها و زير سيستم هاي گترو

•سير بلگغ گتروسازي تر ايران

• مهندسي مجدت سا تار سازمايي

•ارتباط تايشگاه وصنعت

گترو ساز قطعه ساز
• کميته ملي يظارت بر رقابت کالسهاي گتروهاي وارتاتي

محصگل

ERP* : ENTERPRISE RESOURCE PLANNING

و بريامه تگسعه رلتفرمها

NTD*: NEW TECHNOLOGY DEVELOPMENT
PLM*: PRODUCT LIFE MANAGEMENT

شکا  . 2چابکي فرآيند تر تگسعه استراتژيهاي تگليدمحصگل جديد با تمرکز بر طرا ي رلتفرم گتروي ايرايي
• تشکيا تيم هاي يظارت بر همگرايي سا تاري گترو سازان
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توانتتايي خودروستتازان در مقتتاطع تحريمتتي نشتتان از
نيازبه تمرکز بر افزايش سط عمتق داخلتي ستازی و بته
تعبيری حصول مالکيت بومي دراين حوزه دارد .با مقايسه
دو تعريف ارائه شده در دو سند  1381و  1388درتعريف
خودرو با برند ملي در مي يابيم که تعريف سند  1381بتر
ارزش افزوده توليتدی در داختت و کست تتوان طراحتي
خودرو و قطعات در داخت تاکيد دارد در حالي که تعريف
سند  1388تنها بتر تيترا ختودرو استتوار استت و تتوان
طراحتتي و ارزش افتتزوده ايجتتاد شتتده در ايتتن تعريتتف
جايگاهي نداردو بالطبع براستا ميتزان تعرفته مصتو
واردات خودرو بر مبنای عمتق داخلتي ستازی انگيتزه ای
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
و عمق دروني سازی ،معماری پلتفرم بومي با مالکيت حد
اکثری ،تدوين برنامه ستط همکتاری مشتترك داخلتي و
خارجي ،تنظيم همزمتان برنامته هتای NPD,NTD1متورد
تامت قرار گرفته است،که در مدل کتريم پتور کلتو()139۷
[]2۰و اوچين اونگ()2۰18سط مالکيت به عنتوان عامتت
ايجادگر چابکي مورد تامت واقع شده است ]38[ .
در بعد اهداف در ميان سه سند مورد بررسي ستند 88
که در حال حاضتر بترای اجترا در کشتور متدنظر وزارت
صنعت است ،بيشترين تاکيد را بتر متدل سترمايه گتذاری
خارجي دارد .چرا که برند ملي را به نحتوی تعريتف متي
نمايد که حداقت ميزان عمق ب شي به قطعتات داخلتي را
در  %65ثابتت نگته متتي دارد ،بته عتالوه ارزش توليتتدات
قطعات داخلي در افق 14۰4را به نحوی در نظر مي گيترد
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
خودروسازی بدون توليد ب ش قابتت تتوجهي از قطعتات
کليدی امکان پذير ن واهد بود.
لتتذادر متتدل پتتاردايمي عتتواملي ماننتتد تتتدوين برنامتته
همکاری با شرکتهای دانش بنيان  ،نقشته راه تکنولتو يکي
New Technology Development

1

پايين به باال قطعه سازان مورد تامت واقتع شتده انتد]39[ .
در بعتتد ستتاختاری در خودروستتازان بزرگتتترين معضتتت
خريده شدن شرکت مادر توس زير مجموعه های وابسته
آن متتي باشتتد کتته عمتتال" فرآينتتد خصوصتتي ستتازی و
آزادسازی دولت را با ايرادات جدی مواجه ميکنتد .ميتزان
سهام شرکت در اليه های م تلف عالوه بر سل مديريت
از باال به پايين ،اهرم های متديريتي شترکت متادر را نيتز
سل ميکند و به نوعي شرکت مادر بر اسا مولفه هتای
قانوني مجبور بته تبعيتت از شترکت وابستته ميگتردد ،در
حالي که خود شرکت وابسته التزام بته تبعيتت از شترکت
مادر دارد.براين اسا ايده شکت گيری بته عنتوان مراکتز
خودرويي مستقت 2و تکنو سنترها ميتواند شکت يابتدتا بته
چابکي توسعه محصول دستيابي سهت تر گتردد.اين نگتاه
ميتواند دارای تطبيق با مدل ابعاد چابکي در ب تش دولتتي
(موسسه ای تي کرني)2۰۰3،باشد]4۰[ .
پيشنيبدات
در راستای سازماندهي پيشنهادات با زاويه کاربردی و
پووهشتتي در متتدل ستته شتتاخگي زيرساختي،ستتاختاری
وفرآيندی پيشنهادات برمبنای نگاه به توانمندسازی چابکي
توستتعه محصتتول مطتتابق نقشتته يهنتتي محقتتق حاصتتت
کدگذاريهای بازتحقيق در تالقي يی نفعان دولتت،خودرو
ستتاز،زنجيره تتتامين و مصتترف کننتتده تحتتت عنتتوان
توانمدسازهای چابکي توسعه مطرح ميگردند:
 )1عگاما زير سا تي









تاسيس رشته سياست گذاری خودرو
بازنگری قوانين ملي در همکاری مشترك
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
استفاده از مکانيزمهای سناريو نويسي آينتده پووهانته
در راستای تحريم ستيزی
عارضه يابي ستاختاری و فرآينتدی مراکتز طراحتي و
توسعه خودرو سازی ايران
Car Center

2
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 مدل همگرايي نهتادی و برنامته ای سياستت گتذاری
خودرو



 )2عگاما سا تاري













تحقق ساختار تکنو سنتر در تو سعه محصول جديد
ايجاد مراکز تحقيقاتي مستتقت تکنولتو ی محتور زيتر
مجموعه و موازی خودرو سازدر راستتای هتم
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
مهندسي مجدد ساختار ستازماني ختودرو ستاز قطعته
ساز
تتتدوين برنامتته ملتتي ارزش آفرينتتي مراکتتز تحقيقتتاتي
تحقيق و توسعه زير مجموعه ها ی ايرانتي در ستط
جهاني






نايج گير
توسعه پلتفرم در ايران در گروه خودرو سازی سايپاو
ايران خودرو که در حال حاضردر مرحله توليتد و بهتره
برداری مي باشند ،شتامت پلتفترم ))X100شتامت ختانواده
پرايد سايپا  ، 111سايپا  ، 132سايپا و سايپا 131با تغييتر
 1۰8قطعه و افزايش  5۰کيلو گرمي درسال  138۷توست
مرکز تحقيقات و نوآوری صنايع خودرو سايپا در راستتای
بهينه سازی استانداردها و نيز پلتفرم ))X200شامت خانواده
تيبا از  138۷و در ادامه سايپا،211ستاينا و کوييت و هتم
چنتتين در ايتتران ختتودرو ستتمند بتته عنتتوان اولتتين برنتتد
خودروی ايراني در سال13۷6و به عنوان اولين ختودروی
ملي ايراني البته در زيرسايه تيرا توليتدمهيمانان فرانستوی
خود يعني خانوده پوو و در ادامه پلتفرم خودروی رانتا بتر
پايه پلتفرم پوو 2۰6،مي باشند.
درگروه پلتفرمهای اعالم شده در مراحت نهايي يا پيش
بيني ورود بته بتازار ختودرو SP1گتروه ختودرو ستازی
ستتايپابا گستتتره محصتتول ستتدان صتتندوق دار و بتتدون
صتتندوق و خودروهتتای MPVو Pickupو Crossover
ونيز دوپلتفرم جديد خودرو در کال Bو Dاعالمي ايران
خودرو (که با توجه به ابعاد خودرو مناست خانوادهتا بته
شمار ميروند) به چشم مي خورد.
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

 تدوين برنامه هترم ارتقتا شايستتگي متديران حتوزه
طراحي و توسعه محصول جديد
 تدوين برنامه فرآيند خصوصي سازی
 )3عگاما راهبرتي











تدوين برنامه همکاری مشترك قطعه سازان داخلي بتا
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
تدوين برنامه همکاری مشترك چند کشوری در حوزه
تکنولو ی
تدوين برنامه کالن سياست گذاری پلتفرم

نقشه راه ملي صنايع پيشين و پسين خودرو سازی
تدوين برنامه جامع همکتاری مراکتز دانتش بنيتان در
خودرو سازی
تدوين برنامه ارزشيابي برند خودرو سازان
پايش کارآمدی همکاری مشتترك کنتوني در صتنعت
خودرو
نقشه راه تکنولو يکي زنجيره صتنايع پيشتين و پستين
خودروسازی
تدوين برنامه جامع خودکفايي
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

المللي،پلتفرمي بتومي بتا گستتره مالکيتت معنتوی کته در
بردارنده اهداف چنتدوجهي يی نفعتان در حتوزه رقابتت
پذيری ،استتانداردهای زيستت محيطتي جهتاني  ،توستعه
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5- HIS.com, Five Critical Challenge Facing the
automotive industry, A guide for strategic
planners, By MARK FULTHORPE, Director
Light Vehicle Production, IHS Automotive

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
سياستتي و اقتصتتادی ونيزمحتتدوديت در تتتامين متتالي
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
است که وجود 12۰۰قطعه ساز در حوزه خودرو ستازان و
بيش از15۰۰۰کارخانه و کارگاه توليد قطعات و مجموعته
ها و بازاری پترعطش بتا صترفا " بيستت درصتد نستبت
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
بازنگری را در حوزه سياست گذاری در مدل کس و کار
جديد خودرو هتای جديتددر عصتر پلتفرمهتا دو چنتدان

6-https://www.nationmaster.com/countryinfo/stats/Transport/Road/Motor-vehiclesper-1000-people
7- HIS.com, Five Critical Challenge Facing the
automotive industry, A guide for strategic
planners, By MARK FULTHORPE, Director
Light Vehicle Production, IHS Automotive

 -8دنيای اقتصاد ،چاپ شده در تاريخ 93/11/6
 -9ستتتايت گستتتترش ستتترمايه گتتتذاران ايت تران ختتتودرو ،
IKIDO:http://www.ikido.org/1390/12/news
/2926
Kenneth
B.
Kahn,
Editor
PDMA_Handbook_THE PDMA HANDBOOK
OF NEW PRODUCT DEVELOPMENT,
THIRD EDITION-P1-20

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.

 -11دکتتتتر علتتتي رجتتت
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