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Abstract 
Objectives: Today, automotive industries have turned to scientific achievements to apply 

organizational knowledge but facing shortcomings in the process, among which we can point 

out the lack of attention to the work experience and skills of experienced people. In the current 

changing and uncertain conditions, the Ministry of Industry, Mine, and Trade (MIMT) must 

expand its tangible and intangible resources and organizational knowledge so that it can respond 

to environmental changes. Therefore, they can achieve macro and long-term goals if they have a 

written strategic plan. The current research aims to present a strategy model for the 

implementation of the policies of MIMT in the automotive industry based on infrastructure 

factors and knowledge capabilities. The automobile industry has always been a factor of 

economic growth in the world economy and has taken a significant part of the added value of 

many advanced and emerging countries. 

Methods: The population was automotive industry managers with expertise in knowledge 

management and executive managers. Using targeted snowball sampling, 20 people were 

considered as samples. Data was collected using a semi-structured interview tool. Based on 

empirical observation and library studies, the strategic model of policy implementation was 

identified. 72 criteria were divided into 24 categories and finally 6 core codes of the database 

model, and finally, a qualitative model was presented using the database model. 
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Results: Results show that the automotive industry, as a mother industry with a medium 

level of technology, is considered one of the drivers of the country's industry, mining, and trade 

sector and is among the priority and selected industries in the production and trade sector in 
order to achieve the goals. It is included in the country's vision document. According to the 

executive policies determined in this industry, especially the policies of focusing on the quality 

and reducing the finished price of the products, along with the increase in production and also 
the improvement of the business environment for direct foreign investments and joint ventures 

with companies with world-renowned brands. It seems that the automotive industry of the 

country can present its products in the selection basket of buyers at the international level. 
Conclusions: The automotive industry has a significant role in Iran's economy due to its 

wide connection with other industries, high production, and employment generation. Therefore, 

it is very essential to improve policy-making and strategizing in this industry. The 
characteristics of knowledge and learning bring a new strategy creation methodology. The 

automotive industry can identify the application of knowledge in the implementation of 
organizational policy as a factor of superiority in the competitive market. 

 

Keywords: strategic model, policymaking, automotive industry, application of 

knowledge, Ministry of Industry, Mine, and Trade. 
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 چکیده

اند. اما در این  آورده یعلمی رو یکارگیری دانش سازمانی، به دستاوردها به یامروزه صنایع خودروسازی برا هدف:
های افراد باتجربه  و مهارت یتوان به عدم توجه به تجربیات کار  ها می رو هستند که ازجمله آن هایی روبه فرایند با کاستی
شرایط متغیر و نامطمئن کنونی، وزارت صمت باید منابع ملموس و ناملموس و دانش سازمانی خود را اشاره کرد. در 

توانند به اهداف کالن و بلندمدت دست یابند  گسترش داده تا بتوانند به تغییرات محیطی پاسخ دهند. لذا، در صورتی می
ءهای وزارت صمت در  مشی ل راهبرد اجرای خطهدف پژوهش حاضر ارائه مد .که برنامه راهبردی مدونی داشته باشند

 رشد عامل همواره یجهان اقتصاد در خودرو های دانشی است. صنعت صنعت خودرو مبتنی بر عوامل زیرساختی و قابلیت

 داده اختصاص خود به را نوظهور و پیشرفته یکشورها از یاریافزوده بس ارزش از توجهی  قابل بخش و بوده یاقتصاد

 است. 
جامعه پژوهش حاضر مدیران صنعت خودروسازی با تخصص مدیریت دانش و مدیران اجرایی بودند. با  روش:

 عنوان نمونه در نظر گرفته شدند. نفر به 22گیری هدفمند گلوله برفی  استفاده از نمونه

                                                           
های وزارت صمت در صنعت خودرو و ارائه  مشی بررسی موانع اجرای خطپور، با عنوان:  رساله دکتری ابوالفضل محسنی پژوهش حاضر برگرفته از:. 1

 شهر است. گاه آزاد اسالمی واحد قائم، ارائه شده در دانشالگوی مناسب

های وزارت  مشیء (. مدل راهبرد اجرای خط1041پور کنعانی، یوسف؛ مهرآرا، اسدالله ) پور، ابوالفضل؛ متانی، مهرداد؛ قلی محسنی استناد به این مقاله:
 DOI: 10.22091/stim.2022.7501.1678 .101-141(، ص3)8، علوم و فنون مدیریت اطالعاتصمت در صنعت خودرو مبتنی بر کاربست دانش. 

 60/02/0000: انتشارتاری    خ  ؛  05/00/0000تاری    خ پذیرش:  ؛  65/00/0000تاری    خ اصالح:  ؛  00/01/0000 تاری    خ دریافت: 

 :  دانشگاه قم ناشر
نویسندگان.  ©
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هده تجربی و ها پرداخته شد. براساس مشا آوری داده با استفاده از ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته نیز به جمع
کد  6مقوله و در نهایت  24 معیار در 72مشیء انجام شد.  ای، شناسایی مدل راهبردی اجرای خط مطالعات کتابخانه

 گردید.  بنیاد ارائه بندی شده و در نهایت مدل کیفی با استفاده از مدل داده  بنیاد، بخش بندی مدل داده محوری دسته
 از متوسط، یفناور سطح با مادر صنعت کی عنوان به  خودرو ده، صنعتآم دست  براساس نتایج به ها: یافته

 و دیتول بخش در منتخب و دار  تیاولو عیصنا زمره در و رود می شمار به کشور تجارت و صنعت، معدن بخش یها  شرانیپ
 ییاجرا های سیاست به توجه با .گردد می محسوب کشور انداز  چشم سند در مندرج اهداف تحقق یراستا تجارت در

 شیافزا با توأم محصوالت، شده تمام متیق و کاهش تیفیک بر تمرکز های سیاست اخص طور به صنعت، نیا در شده تعیین
 و نام یدارا های شرکت با مشترک و یخارج میمستق های گذاری  هیسرما جهت در وکار کسب یفضا بهبود زین و دیتول

 در دارانیخر انتخاب سبد در را خود محصوالت بتواند کشور خودروی نعتص رسد می نظر به ،یجهان معتبر یتجار نشان

 د. ینما ارائه یالمللنیب سطح
زایی باال، نقشی پررنگ در  صنعت خودرو به دلیل ارتباط گسترده با دیگر صنایع، میزان تولید و اشتغال :گیری نتیجه

های  ردازی در این صنعت بسیار حائز اهمیت است. ویژگیگذاری و راهبردپ رو بهبود سیاست اقتصاد ایران دارد. از این
تواند کاربست دانش در  شناسی ایجاد راهبرد جدید، به همراه دارد. صنعت خودروسازی می دانش و یادگیری، یک روش

 عنوان عامل برتری در بازار رقابتی شناسایی کند. مشیء سازمانی را به اجرای خط

 

 مشیءگذاری، صنعت خودرو، کاربست دانش، وزارت صمت. مدل راهبردی، خط ها: کلیدواژه
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 مقدمه. 1

و همکاران،  1شدن است )چن شکل جدیدی از اقتصاد همراه با روند جهانی بنیان،  اقتصاد دانش
کند، ضرورت استفاده از دانش در مدیریت  چیز را کنترل می در دنیایی که اقتصاد همه  .(6060

های دانش خود را داشته باشند  باید توانایی مدیریت مؤثر سرمایه ها  سازمان مشهود است. سازمان
گویی بهتر به شرایط نوظهور و  ها برای پاسخ در عصر حاضر سازمان .(60۴۸و همکاران،  2)اباکر

بایست بتوانند از کاربست دانش سازمانی به خلق مزیت رقابتی دانشی برسند.  تغییرات سریع، می
استفاده دائمی تبدیل شده و مزیت   شده در سیستم، به یک منبع قابل  در این حالت دانش ذخیره

 (.606۴و همکاران،  3نماید )مارقابتی پایدار برای سازمان فراهم می
توانند یک چارچوب بومی  های صنعت، می  ها براساس شرایط سازمانی و فرصت سازمان

ن به مزیت رقابتی ایجاد کنند )وی ءهای خود و رسید مشی منظور اجرای بهتر خط کاربست دانش به
بنیان کنونی، به هر میزان پیچیدگی  (. بازار خودروسازی، در اقتصاد دانش60۴۹، 4و همکاران

های اطالعاتی و ارتباطی  های موثر در آن، توسط موجی از سیستم بیشتری داشته باشد، مولفه
(. بنابراین، 6060مکاران، شوند )چن و ه پیشرفته و کوتاه شدن چرخه عمر خودرو، هدایت می

های خودروساز، دیگر به منابع ملموس مانند سرمایه سازمانی، مواد اولیه  عملکرد و راهبرد سازمان
(. دانش داخلی و محیطی سازمان 60۴۹و همکاران،  5و منابع انسانی بستگی ندارد )ماتیاژاگان

قابتی پایدار را به همراه مشیء و مزیت ر منبعی ضروری است که تسهیل اجرای راهبردهای خط
 بایست، تولید داخلی رود و می شمار می دارد. صنعت خودروسازی یکی از صنایع اصلی هر کشور به

 (.60۴۹و همکاران،  6را افزایش دهد )لتوه
افزوده ناخالص بوده و باالتر از  بخش خودروسازی ایران دهمین صنعت کشور از لحاظ ارزش

اری، خدمات عمومی، فناوری اطالعات و ارتباطات و گردشگری قرار های تأمین مالی و بانکد بخش
درصد نیروی کار ایران را به خود اختصاص داده است )کریمی و پارسا،  ۱دارد. این بخش تقریبًا 

                                                           

1. Chen  
2. Abaker  
3. Ma  
4. Wei  
5. Mathiyazhagan 

6. Ltoh 
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کند،  (. عالوه بر این، در تمدن قرن بیست و یکم، انسان نه تنها بر نیازهای اساسی تمرکز می۴3۸۹
(. در چنین دورانی ۴3۸۹یت باالتر توجه دارد )رمضانی و همکاران، بلکه به زندگی با کیف
عنوان بازیگران فعال در عرصه ایجاد یک زندگی بهتر برای مشتریان در نظر  تولیدکنندگان خودرو به

دهنده پتانسیل باالی صنعت خودروی   (. این موضوع نشان60۴2، 1شوند )ارامی و کارگنیلو گرفته می
شتغال و نیز توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی وغیره است )موسسه مطالعات و ایران در ایجاد ا

صنعت خودروسازی همانند لوکوموتیو، در مسیر رشد صنایع دیگر  (.۴3۸۹های بازرگانی،  پژوهش
صنعت دیگر با صنعت خودروسازی مرتبط  20(. حدود ۴۱00پور و صادقی،  قرار دارد )اسماعیلی

ترین صنایع دنیا بوده و نوآوری محصول و ارتقای کیفیت در این  ه رقابتیهستند. این صنعت ازجمل
صنعت مشهود است. برای ماندگاری در این رقابت باید تالش کرد تا راهبردهای بلندمدت مناسبی 

گیری از مدیریت کارآمد، راهبردهای تدوین شده اجرا و با نظارت بر اجرای  تدوین گردیده و با بهره
 ه برای دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده هموار شود.صحیح آنها، را

تردید برای تدوین برنامه راهبردی صنعت خودرو، تعالی این صنعت موردنظر قرار گرفته  بی
ها تحقق نیافته است )کوشان و  گذاری کند، بیشتر هدف گونه که آمار روایت می  است؛ اما آن

هزار  ۱00، یک میلیون و ۸۱تولید خودرو برای سال گذاری  (. برای نمونه، هدف۴۱00ابراهیمی، 
رغم اجرایی شدن برجام، به دالیل متعدد ازجمله انتظار بازار برای ورود  دستگاه تعیین شد، اما علی

خودروهای جدید، کاهش تقاضا و کمبود نقدینگی در زنجیره ارزش خودروسازی، خودروسازان 
دستگاه خودرو شدند و از برنامه تعیین شده عقب  ۹32هزار و  ۸92داخلی تنها موفق به تولید 

 (.۴3۸۱ماندند )رهبر و امیری، 
ها صنعت خودروسازی،  آن  امروز و از جمله یها  بنابراین، یکی از مسائل اساسی در سازمان

 یها بهینه از دانش ضمنی کارکنان و تبدیل آن به دانش آشکار با چارچوب یبردار تبیین چگونگی بهره
یریت دانش است که در صورت تحقق این امر، کارایی اقدامات مدیریت دانش در مراکز اساسی مد

افزایش متنابهی خواهد داشت. مدیریت دانش، فرایند  یاز جمله صنعت خودروساز یصنعتی و تولید
دهی، اشاعه/ توسعه، خلق/ کاربست دانش در جهت ارتقای  کسب، ممیزی/ سازمان مداوم شناخت/

 (.۴3۸۸زاده،  ی دانش در داخل سازمان و محیط پیرامون آن است )حسنگذاربه اشتراک
پژوهش حاضر درصدد است تا از طریق بررسی نظر مدیران مدیریت دانش و خبرگان صنعت 

                                                           
1. Errami & Cargnello 
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ءهای وزارت  مشی  خودروسازی و با استناد به شواهد مستدل، الگویی جهت رفع موانع اجرای خط
راین، تحقیق حاضر به دنبال پاسخ به این سؤال است که مدل صمت در صنعت خودرو ارائه نماید. بناب

 های وزارت صمت در صنعت خودرو مبتنی بر کاربست دانش چگونه است؟ مشیء راهبردی اجرای خط

 ضرورت تحقیق. 2

افزوده باال در بخش صنعت است. در  های ارزش یکی از عوامل مهم رشد صنعتی، رسیدن به نرخ
ترین  افزوده زیادی را به دست آورد. بنابراین، مهم نتوانسته رشد ارزشهای اخیر، بخش صنعت  سال

افزوده و ایجاد مزیت  توان کاهش توانایی صنعت در ایجاد ارزش دالیل افت صنعتی در کشور را می
افزوده باال و تمرکز بر تولید  (. با شناسایی صنایع با ارزش60۴2و همکاران،  1رقابتی دانست )ساوانت

(. این 60۴۱همکاران،  و 2توان نرخ رشد تولید ناخالص داخلی را تسریع بخشید )نیر ا میاین کااله
امر به ویژه برای کشورهای در حال توسعه مهم است، جایی که برای آنها مهم است که به مرحله 

 (.60۴۹و همکاران،  3توسعه برسند و از قطار سریع اقتصاد جهانی دور نمانند )گائو
افزوده و نقش آن در توسعه اقتصادی کشور، مدیریت صحیح  ت موضوع ارزشبا توجه به اهمی

تواند نیل به اهداف رشد اقتصادی را تسهیل  افزوده باال می جهت شناسایی درست صنایع با ارزش
های گذشته با توجه به افزایش روزافزون قیمت خودرو  (. در سال60۴۸و همکاران،  4نماید )گوئو

ظالمانه و خروج کارشناسان فنی و تخصصی خارجی، خالء بسیاری در های  در کشور و تحریم
پور و همکاران،  کیفیت محصوالت داخلی صنعت خودروسازی به وجود آمده است )اسماعیلی

بایست جهت استفاده بهینه از دانش  (. در راستای حل این معضل، صنعت خودروسازی می۴۱00
 (.60۴۹بست دانش، همت گمارد )گائو و همکاران، پنهان و تجربی کارکنان و مدیران خود و کار

بر این اساس، وزارت صنعت، معدن و تجارت سند راهبردی صنایع مهم را تدوین و ارائه کرده 
(. در این سند برای اولین بار مشخص شد که در روند توسعه ۴۱00است )کوشان و ابراهیمی، 

د، نساجی و پوشاک، سیمان، الستیک و صنعتی کشور باید به چه صنایعی تکیه کرد. خودرو، فوال
ترین نقش  تیوپ، لوازم خانگی و کاشی و سرامیک هفت صنعت منتخب استراتژیک هستند که مهم

                                                           
1. Sawant 
2. Nair 
3. Gao 
4. Guo 
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زایی، صادرات، سهم بازار، مزیت  افزوده، اشتغال های منتخب مانند سهم ارزش را در شاخص
ی نهایی و سطح دانش و فناوری و... از کنند. زنجیره تأمین به عنوان مواد اولیه یا کاال نسبی ایفا می

های وزارت صمت مربوط به صنعت  ها و دستورالعمل جمله مشکالت مهم در اجرای سیاست
 (.۴3۸۹های بازرگانی، خودروسازی کشور است )موسسه مطالعات و پژوهش

 مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق. 3

 دانش سازمانی. 3-1

نامند. شورای دفاتر اسناد  ازمان یا ساختار را زیرساخت میعناصر اساسی ایجاد یک سیستم، س
( سه عنصر افراد، فرآیندها و فناوری را به عنوان عوامل زیرساختی مدیریت دانش 600۴) 1رسمی

(. اینها عناصر اصلی یک سازمان 60۴9و همکاران،  2در بخش عمومی شناسایی کرده است )دایان
بعاد زیرساخت مدیریت دانش عبارتند از زیرساخت مورد (، ا600۹) 3هستند. طبق نظر هیلبورد

نیاز برای همکاری، زیرساخت مورد نیاز برای شکل دادن به حافظه سازمانی، زیرساخت منابع 
( نیز سه گروه از عوامل 6003) 4انسانی و شبکه دانش. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی

یروی انسانی و فناوری اطالعات و ارتباطات. زیرساختی را شناسایی کرده است: آرایش سازمانی، ن
و « فرایندها»، «منابع انسانی»دهد که  بررسی تعاریف عوامل زیرساخت مدیریت دانش نشان می

 (. 60۴۸و همکاران،  5های مورد نیاز هستند )شنگ ترین زیرساخت مهم« فناوری»
 گذاری اشتراک شود تا تاکید میهای ناملموس سازمانی  دانش بر منابع انسانی و دارایی در مدیریت 

و بکارگیری دانش تشویق شود. به همین دلیل راهبرد اجرایی مناسب شکل گرفته و تحرک و آموزش 
 (. 60۴۸ 6گیرد )روزمن، ها مورد توجه قرار می کارکنان و استفاده از دانش ضمنی و تجربی آن

 مدیریت دولتی نوین. 3-2

 به عنوان یک پارادایم جهانی یا فلسفه اداری و (، مدیریت دولتی نوین را6006) 7وایز
                                                           

1. Council of Notaries Public 
2. Dayan 

3. Hilboard 
4. Organization for Economic Cooperation and Development 

5. Sheng 
6. Rossmann 
7. Wise 
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دانند.  ( آن را یکی از الگوهای اصلی اصالحات مدیریت دولتی می۴۸۸۹) 2(، هود۴۸۸۱) 1موئه
(، نیز رویکردی نوین در مدیریت دولتی است که 6006، 3از نظر گروه دیگری از محققین )ویگودا

(، ۴۸۸۹نظران )هود،  است. برخی از صاحب های مدیریتی این بخش ای جهانی در سیستم پدیده
، 4دانند. برخی از کارشناسان )جکسون و همکاران دولت جدید را دولت مسّلط در جهان می

گیری استراتژیک  ( آن را نوعی جهت۴۸۸۸ 5دانند و برخی )رینی، ( آن را یک پارادایم نمی۴۸۸9
 .(60۴2 ،6دانند )لی و ژنگ می

ت دولتی نوین، نشانه تغییر جهت تحوالت یکه ظهور مدیر نظران معتقدند برخی از صاحب
ها انجام شدند  ای است که آشکارا در نظریه و تفصیل برنامه اجرایی با هدف کاهش هزینه اولیه

گرایی فنی در داخل  (. مدیریت دولت به جای اینکه به تخصص60۴2و همکاران،  7)دیویس
رو، به  یکسره جانشین الگوی سّنتی شود. از این مجموعه اداره دولت بپردازد، مترصد آن است که

جای اینکه بر تحوالت بخش عمومی تاکید نماید، بر مرحله گذار بخش عمومی و مناسبات آن با 
توان احیای مدیریت سّنتی )مدیریت  حکومت و جامعه تاکید دارد. مدیریت دولتی نوین را می

، 8ن اقتصاد نهادگرای نوین است )آئوکوینعلمی تیلور( دانست که به شدت تحت تأثیر دانشمندا
(. بنابراین، مدیریت دولتی نوین منبعث از دو نظریه اصلی است که عبارتند از: ۴۸۸2

 (.۴3۸6فرد،  گرایی و اقتصاد نهادگرای نوین )دانایی مدیریت

 مشیءگذاری اجرای خط. 3-3

هایی که دستیابی به  وشعنوان یک فرآیند تعاملی بین آنچه شخص خواهان آن است و ر اجرا به
مشیء و  گیری و تدوین خط شود. اقدامات قبلی )بیان مسئله، شکل سازد، تلقی می آن را میسر می

قانونی کردن و مشروعیت بخشیدن به آن(، براساس این برداشت از مفهوم اجراء ضرورتًا کامل به 
                                                           

1. Moe 
2. Hood 
3. Vigoda 
4. Jackson 
5. Rainey 
6. Li & Zheng 
7. Davis 
8. Aucoin 
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یابد تا زمانی که اجرای  یرسد. به جای آن بسیاری از مشکالت حل نشده غالبًا ادامه م نظر نمی
های مستمر برای تشخیص اینکه چه چیزی قابل اجرا است،  عنوان یک اصل پویا به تالش برنامه به

طور عمده مورد تجدید  مشیء، اهداف آن ممکن است به مربوط شود. در فرآیند اجرای یک خط
برای اجرای عملیات و ترین مسئله اجرا این است که بعد از اتخاذ تصمیم  نظر قرار گیرد. سخت

گونه عمل شود که تشابهی بین معقول و منطقی با آنچه که در مورد آن تصمیم گرفته  ها، آن فعالیت
های  شده، وجود داشته باشد و بتواند در چارچوب آن به خوبی عمل کند. عملیات گذشته، مثال

های مؤثر در زمینه  تمشیء و فعالی معدود روشنی را از مشکل پر کردن فاصله بین تصمیمات خط
 (.۴3۸9دهد )بعیدی مفردنیا و همکاران،  مربوطه نشان می

مشیء را به انجام  طور مستقیم خط هایی است که به به بیان دیگر، منظور از مفهوم اجرا، فعالیت
باشند: تفسیر، سازماندهی و کاربرد و  ها می رساند. این مرحله شامل سه دسته از فعالیت می

مشیء  منظور حفظ اهدافی است که خط مشیء شامل اقدامات دولتی به . یک خطاستفاده عملی
مشیء فراهم شده باشد،  که شرایط فرضیه خط برای رسیدن به آن تنظیم شده است. در صورتی 

مشیء مصوب در سازمان، حاکی از گذار  مشیء و برنامه وجود دارد. وجود عناوین و خط خط
بینی شده مشاهده  باشد. به مجرد اینکه پیامدهای پیش دولتی می مرحله فرضیه به فعالیت و اقدام

ها فقط نقطه شروعی در  شود. فرض بر این است که برنامه شود، مرحله اجرا در ذهن تداعی می
ها از حمایت اکثریت برخوردار خواهند بود،  باشند. اینکه آن تداوم فرآیند تحول در جامعه می

شیدن مطرح بوده که گامی در جهت رفع مشکل عمومی که شکلی از مشروعیت بخ عنوان  به
 باشد. نیازمند اقدام و عمل دولتی است، می

پذیر نیست. یکی از  شناخت وضعیت فعلی صنعت خودرو بدون تحلیل عملکرد گذشته امکان
اسناد منتشر شده درباره صنعت کشور که بخشی از آن به طور مستقیم با موضوع تحقیق مرتبط است، 

منتشر شد. در بخشی از این  ۴3۸۱ه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت است که در تیرماه برنام
سند، صنعت خودرو و راهبردهای در نظر گرفته شده برای آن مورد بحث قرار گرفته است که به عنوان 
 ورودی مطالعاتی پژوهش حاضر مورد استفاده قرار گرفته است. از دیگر تحقیقات قابل استناد در

و تحقیقاتی صنعت خودروسازی ایران در مقایسه با سایر کشورها و پژوهش حاضر، مطالعات تطبیقی 
ریزی استراتژیک و  همچنین اسناد معتبر برخی از خودروسازان اصلی کشور مانند اسناد برنامه

مطالعات بازار است. همچنین بررسی روندهای جهانی در حوزه صنعت خودرو از جمله روند 
 باشند. ات تکنولوژیکی و آینده این صنعت از دیگر منابع مطالعاتی پژوهش حاضر میتغییر
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مشیء در صنعت خودروسازی، پژوهان  در بررسی تحقیقات مرتبط با اصول مدیریت و خط
های صنعت خودرو پس از دوران طفولیت بدین شرح است: ساخت (، نشان داد که استراتژی۴3۹9)

افزایش تولید واحدهای موجود، حفظ موجودیت کارخانجات  قطعات خودرو در داخل کشور،
های دفاعی و استراتژی  موجود، صادرات به بازارهای خارجی، استراتژی ثبات، رشد متمرکز، استراتژی

ای در اقتصاد کشور دارد. تیماز و  بازنگری عملیات. این صنعت با ساختار ویژه خود، جایگاه ویژه
ترین صنعت است.  شتند که در کشور ایران صنعت خودروسازی پرتحرک(، نیز اذعان دا60۴9ایماز )
های موجود در اجرای  (، در تحقیقی به بررسی موانع و چالش60۴9و همکاران ) 1کالستر

هایی در اجرای  ای پرداختند. آنها نشان داند که تنش های منطقه ءهای عمومی در شبکه مشی خط
مختلف وجود دارد؛ در عین حال میزان تعادل بین اهداف های عمومی در مناطق  مشیء برخی از خط

توان گفت  تر، بهتر است. بنابراین می ای قدیمی های منطقه ها در شبکه مشیء های اجرای خط و روش
 مشیء براساس اهداف بلندمدت کشور، مفید است. سازی مدل خط بهینه

کار ای جدید دولت جهت ه مشیء ( نیز در بررسی موانع اجرای خط60۴۹و همکاران ) 2آ
های تجدیدپذیر، نشان دادند که موانعی چون کمبود نقدینگی، عدم مشارکت  استفاده از انرژی

گذاری در این حوزه و همچنین نبود مقررات واضح  گذاران برای سرمایه عمومی، عدم تمایل سرمایه
است. بنابراین،  ها شده های جدید، مانع از تحقق اجرای این سیاست در رابطه با تولید انرژی

سازی  تواند اجرایی مشیءها می شناسایی راهکارهای الزم برای رفع موانع موجود و بازنگری خط
 مشیء را بهبود بخشد.  الگوی خط

های جدید دولتی در حوزه صنایع  مشیء (، در بررسی اجرای خط60۴۹) 3همچنین سایکون
های جدید مالیاتی که بر کاهش تولید  خودروسازی در کشور نوروژ نشان داد که با اجرای سیاست

ها و همچنین  دی اکسید کربن در خودروها تاکید دارد، عواملی چون میزان سهم بازاری شرکت
 میانگین گازهای آالینده تولیدی، تغییر محسوسی پیدا کرده است. 

رخ گیری، روند تکامل و تحوالت  (، با مروری به تاریخچه شکل۴3۸۹طباطبائیان و همکاران )
ها در زنجیره  داده در صنعت خودروی جهان و زنجیره ارزش این صنعت، سهم هر یک از فعالیت

                                                           
1. Klaster 
2. Akar 

3. Ciccone 
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 وجود آمده در آن را بررسی و مسیر خودروساز شدن را مشخص کردند. ارزش خودرو و تغییرات به
دارد که موقعیت مکانی و  (، نیز اظهار می۴3۸۹های بازرگانی ) موسسه مطالعات و پژوهش

ها، نیروی کار   های آزاد و قرارگیری در شاهراه ارتباطی اروپا و آسیا، پایین بودن هزینه ه آبدسترسی ب
های ایران برای جذب   ای از مزیت  گذاری، نمونه  جوان، حمایت از کارآفرینی و تولید و سهولت سرمایه

 خودرو است.سرمایه داخلی و خارجی و تبدیل شدن به تولیدکننده بزرگ در زنجیره ارزش جهانی 
مشیء صنعت خودرو را شناسایی  (، در پژوهشی عناصر مهم در خط۴3۸۸مینائی و همکاران )

های فناورانه، دانش ضمنی، پیوندهای   کردند. این عوامل عبارتند از انتقال فناوری، تنوع حوزه
نحصاری ای به کاالی مصرفی، بازار ا  تأمین بومی، نگاه سرمایه   پیشین، صرفه مقیاس، زنجیره

های صنعت و راهبرد  های منسجم بر مبنای رژیم چندجانبه و بازار همگن. بنابراین، اتخاذ سیاست
 تواند فضای مساعدی را برای فرارسی بنگاه بومی فراهم نماید.  صنعتی می

(، اذعان داشتند عدم موفقیت کشور ایران نسبت به ترکیه در ۴۱00کوشان و همکاران )
و، حاصل تفاوت در عواملی ازجمله عوامل سیاسی، قانونی، اقتصادی، سازی صنعت خودر بومی

 باشد. فرهنگی اجتماعی، محیط داخلی صنعت خودرو و زیرساخت می
گری صنعت خودروسازی، به  (، نیز در تشریح ساختار تنظیم۴۱00پور و صادقی ) اسماعیلی

گذار خارجی و  ، برندسازی، جذب سرمایهR&Dضعف رسیدگی به موضوعاتی نظیر طراحی و
کننده و  المللی )تولید(، انتقال دانش فنی به داخل )واردات(، حقوق مصرف مشارکت بین

های فروش )عرضه(،  گذاری(، بازار قطعات یدکی و نحوه عرضه نمایندگی پذیری )قیمت رقابت
 کنندگان )مصرف( اشاره دارند. بازاریابی و اعطای حق انتخاب به مصرف

(، بیان کردند مشوق تولید ناخالص داخلی دولت سبب پیشرفت صنعت 606۴ما و همکاران )
تواند به مدیران در شناخت  های صنعتی می شود. درک انگیزه و اجرای سیاست خودورسازی می

تکامل صنعت خودرو کمک کند و باعث ایجاد ساختار بهتر در صنعت خودروسازی شود. 
و محیطی، برای ترویج تحول و ارتقاء همچنین بهبود سیاست صنعتی براساس دانش داخلی 

 ساختار صنعتی خودرو ضروری است.
دهد که این صنعت با  های انجام شده، فضای به وجود آمده نشان می بنابراین، براساس بررسی

رسد که تا   رو بوده و با وجود ظرفیت ایجاد شده در کشور، به نظر می  مشکالت جدی روبه
 وجود دارد. خودروساز شدن ما فاصله زیادی 
مشیءهای صنعت مورد نظر را در دستیابی به موفقیت و توسعه  ادبیات پژوهش اهمیت خط
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دهد. آنچه که در مسیر توسعه صنعت خودرو اهمیت دارد، کاربست دانش  صنعت خودرو نشان می
باشد. تحقیق حاضر درصدد است با  های متفاوت می هر یک از عوامل شناسایی شده در پژوهش

وند تحوالت صنعت خودروسازی و اهداف بلندمدت وزارت صمت در صنعت بررسی ر
مشیء این صنعت را بازنگری نماید تا با ارائه راهکارهای عملی، موانع  خودروسازی، الگوی خط

مشیءها  وری و سودآوری این صنعت را رفع کند. این در حالی است که خط موجود در افزایش بهره
های اساسی  ش در صنعت توسعه یابند. شناسایی و معرفی هر یک از مولفهباید با توجه به فرایند دان

تواند در تبیین و تدوین  در توسعه صنعت خودروی ایران به دانشکاران و مدیران دانش می
 ترین زمان ممکن یاری دهد. راهکارهای دانشی در کوتاه

 روش تحقیق .1
شده و این پژوهش از حیث فلسفه  ه شناسی کیفی استفاد  برای پاسخ به سؤال تحقیق از روش

گرایی از نوع کاربردی و از حیث سبقه پژوهش کیفی و کّمی، دارای  پژوهش، در زمره پارادایم اثبات
رویکرد استقرائی و قیاسی و راهبرد پیمایشی است. همچنین پژوهش حاضر از حیث هدف 

ازد. اطالعات موردنیاز از طریق پرد ها می اکتشافی بوده و به اکتشاف متغیرها و ارتباط عّلی آن
استفاده  MAXQDAافزار  ها از نرم آوری شده و برای تجزیه و تحلیل داده مصاحبه با خبرگان جمع

شده است. جامعه پژوهش تحقیق حاضر شامل مدیران ارشد دارای تخصص مدیریت دانش است 
سناد باالدستی وزارت براساس ا اند. سال اخیر جزو مدیران ارشد صنعت خودرو بوده ۱0که در 

رو  ای دارد. از این های اقتصادی کشور جایگاه ویژه صمت، صنعت خودروسازی در حرکت چرخ
وری و اشتغال و جذب  توجه به انتقال دانش در این صنعت، افزایش ظرفیت رقابتی، افزایش بهره

 (.۴3۸۹)موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی،  نیروی انسانی اهمیت بسیاری دارد
گیری انجام شد. در انتخاب خبرگان  با استفاده از روش غیراحتمالی قضاوتی )هدفمند( نمونه

های سابقه باال، پست مدیریتی، تجربه و دانش باال در نظر گرفته شده است.   صنعت، ویژگی
ا صورت نیمه ساختاریافته و ب گیری از روش گلوله برفی استفاده شده و مصاحبه به منظور نمونه به

 60ها حاصل شد؛ ولی جهت اطمینان بیشتر تا  نفر انجام شد تا اشباع داده ۴۱سؤاالت باز و کلی تا 
( 60۴۹و همکاران ) 2( و پارکر60۴9و همکاران ) 1نفر مصاحبه انجام شد. در تحقیقات تیماز

                                                           
1. Taymaz 

2. Paker 
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زی بنیاد یک روش مناسب برای ارائه الگو در صنعت خودروسا نشان داده شده است که تکنیک داده
بنیاد، جامعیت باالیی برای پوشش مباحث  (، نیز نشان داد که تکنیک داده60۴۱) 1است. اولکباش

هایی که در  (، در ارائه مدل600۱) 2صنعت خودروسازی دارد. همچنین براساس تحقیقات کالرک
نهایت  بنیاد مفید است. در شرایط کنونی تأثیر زیادی در تغییرات ارکان اصلی مدل دارد، تحلیل داده

 عوامل شناسایی گردید.  MAXQDAافزار بنیاد و با استفاده از نرم با استفاده از تکنیک داده

 نتایج پژوهش .5

های عمیق با گروه خبرگان انجام  های کیفی از میان مصاحبه در مرحله نخست گردآوری داده
فت و برگشتی تحلیل های بسیاری حاصل شد که طی فرآیند ر شد. در فرآیند کدگذاری باز، مضمون

تری تقلیل یافت. سپس به بررسی هر یک  های کم های کیفی اولیه به مقوله ها، مجموعه این داده داده
ها و سپس   آمده در مرحله کیفی پرداخته شد. در ادامه به بررسی مصاحبه دست  های به از این مقوله

 ها اشاره شده است. های استخراجی از متون و مصاحبه  شاخص
تری را ارائه  تر و جامع منظور مقایسه و تمایز کدها و مفاهیم، موارد پیچیده ن مرحله بهای

گرفتند.  های اولیه شکل می  ها، دسته  دهد. در این مرحله با شناسایی الگوهایی در درون یافته می
درگیر های جدید، محققان با  آوری داده ها، همزمان با جمع همچنین در این مرحله از تحلیل داده

ها و بنابراین به اشباع   سنجی پیوسته، به میزان دریافت اطالعات جدید در دسته بودن در فرآیند هم
 .(۴۸۸۹ ،3ها توجه داشتند )استراوس و کوربین رسیدن آن

آوری شده است که به صورت  های جمعای در میان داده  طور معمول پدیده محوری، دسته به
مرکزی و بنیادی  ز آن نام برده شده یا از جنبه نظری، در شکل مفهومیها ا  وسیعی در خالل مصاحبه

 (.6009، 4شود )کرسول و کالرک و کالرک پدیدار می
توانند جای بگیرند  هایی که پیرامون پدیده محوری می (، انواع دسته۴۸۸۹استراوس و کوربین )

ای و  شوند(، شرایط زمینه را شامل: شرایط عّلی )عواملی که سبب پدیدار شدن مقوله محوری می
ها و راهبردهای مدل(، راهبردها  مشیء گر )عوامل داخلی و خارجی مؤثر بر اجرای خط مداخله

                                                           
1. Ülkebaş 
2. Clarke 

3. Strauss & Corbin 

4. Creswell & Clark 
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کارگیری  های پیشنهادی در واکنش به پدیده محوری( و در نهایت پیامدها )نتایج به )استراتژی
 اند. راهبردها( برشمرده

از پیشینه پژوهش استخراج شد و در   شاخص 6۱از فرایند مصاحبه و تعداد   شاخص ۱۹تعداد 
شاخص برای طراحی مدل مفهومی نهایی گردید. در ادامه به بررسی کدگذاری باز برای  96نهایت 

 شود. بنیاد پرداخته می مدل داده دهنده  عوامل تشکیل

 ها فرایند تحلیل داده -3جدول 

 یکدگذار

 یمحور
 باز یعوامل: کدگذار

 شرایط علّی

رتبط با موانع م

 ءیمش  ن خطیتدو

 یدرک و شناسائ
دار   تیمسائل اولو

 در صنعت خودرو

های صنعت  گذاران از مسائل عمده و اولویت  استیس یعدم درک و شناخت کاف
 کشور یخودرو

ان در انتخاب مسائل کالن یبه خواست عموم مردم و مجر یعدم توجه کاف
 صنعت خودرو

ها و  گزینه یبررس
 ءیمش  ن خطیتدو

و  یهای مال ءها بدون در نظر گرفتن امکان اجرا )ظرفیت مشی  ن خطیتدو
 (یهای مجر شبکه یاجرای

 انیء بدون در نظر گرفتن مالحظات مجریمش  ن خطیتدو

 ءها در وزارت صمت مشی  خط یف جهت اجرایضع یاتیعمل یزیر  برنامه

موانع مرتبط با 

 ءیمش  خط یاجرا

 یعوامل مال
 شده  تمام یبها باال بودن

 در صنعت خودرو ینگیکمبود نقد

 یفناور
 د خودرو/ قطعهیو تول یکمبود تخصص و دانش در حوزه طراح

 د خودرو/ قطعهیو تول یآوری روز در حوزه طراح فن یریعدم بکارگ

 یانسان یروین یور  ن بودن نرخ بهرهییپا یانسان یروین

 یتیریعوامل مد

 خودروساز یهای اصل ر شرکتد یتیریهای مد ضعف

 ها در بخش صنعت مشیء  خط یف جهت اجرایضع یاتیعمل یزیر  برنامه

 های خودروساز در شرکت یتیریرات مداوم مدییتغ

خودروسازان )وزارت صمت، نهادها و  یدر مراجع باالدست یتیریهای مد ضعف
 مرتبط( یها سازمان

 رودر بدنه صنعت خود یتیریهای مد ضعف

 های توسعه محصول مناسب پروژه یضعف در راهبر

 عوامل مرتبط

 یابیبا ارز

 ءیخط مش

 یدیتول یخودروها یفیک یدر حوزه استانداردها یهای نظارت ضعف نظارت

 یابیارز
 ءهای وزارت صمت در صنعت خودرو مشی  خط یابیضعف در ارز

 عملکرد خودروسازان یابیضعف در ارز
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 یکدگذار

 یمحور
 باز یعوامل: کدگذار

 راهبردها

حات و اصال

بازنگری قوانین 

 ها و سیاست

 از صنعت یبانیکشور جهت پشت یو بانک ی، ارزیهای پول اصالح سیاست

 ع کشور ازجمله صنعت خودرویت و توسعه صنایدر جهت حما یاسیس /یهای کالن اقتصاد سیاست یبازنگر

 خودرو یگذار متیوه قیاصالح ش

 های واردات خودرو اصالح مقررات و تعرفه

 ان دهیا زیت یفیمحصوالت کم ک یجیت و سود مناسب و حذف تدریفید بر کید خودرو با تاکیصالح برنامه تولا

 ها لزوم رفع تحریم

 یخودروها یفیو ک یمنیا یاستانداردها یساز ادهیمقررات ناظر بر پ ین و اجرایدر تدو یریگ سخت
 در کشور یدیتول

 منطقه یپوشش بازارهای صادرات کالن و قابل اجرا براساس یگذار استیس

 ندهیت حال و آیءها براساس عوامل مؤثر بر صنعت در وضع مشی انه خطیگرا تدوین واقع

 کشور ین برنامه جامع صنعت خودروسازیتدو

 از محصوالت یمت برخیش قیو افزا یضرورت بازنگر

اصالحات 

 دانشی

 گرایی و آموزش تمرکز بر تخصص

 پژوهشی منابع انسانی براساس نیازسنجی و آیندهریزی صحیح  برنامه

و تکثر  یبه بخش خصوص یهای خودروساز : فروش سهام دولت در شرکتیتیاصالح ساختار مالک
 یسهامداران اصل

 خودرو و قطعات ید و طراحینه تولیدر زم یلزوم ارتقاء دانش فن

 و قطعات خودرو ید و طراحیمورد استفاده در تول یلزوم ارتقاء فناور

اصالحات 

 کارکردی

 ک خودروسازانیراستراتژیرمولد و غیهای مازاد، غ ها و شرکت فروش دارائی

 ءها مشی ح خطیصح یق و مؤثر جهت نظارت بر اجرایجاد سازوکار دقیا

 توسط دولت ینامناسب و دستور یگذار متیاز ق یهای خودروسازان، ناش و جبران زیان یلزوم بررس

 کپارچهیت یریو مد یوسازان داخلادغام خودر

 یالملل نیط بیلزوم تالش جهت بهبود شرا

 های جاد پلت فرمیو ا یدیهای تول جهت مشارکت در پروژه یهای خودروساز خارج ب شرکتیترغ
 مشترک

 کشور یدر صنعت خودرو یخارج یگذار هیب به سرمایترغ

 به صنعت ینگیشده نقد یزیر ق هدفمند و برنامهیتزر

 یاستراحت دوساله به صنعت، جهت بازپرداخت معوقات بانک

 صنعت یزائ د و اشتغالیدر تول یاتیهای مال جاد مشوقیا

 یو مشترک خودروسازان داخل یپلتفرم مل یو اجرا یلزوم طراح

 ا در کشوریمشترک با خودروسازان مطرح دن R&Dجاد مراکز یا

 یوصنگ با مشارکت بخش خصیزیتوسعه صنعت ل
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 یکدگذار

 یمحور
 باز یعوامل: کدگذار

 پیامدها

پیامدهای 

 مشیءگذاری خط

 کشور یح در صنعت خودرویصح یگذار استیس

 ها و اجرا قرابت سیاست

 ای شرایط زمینه

 شرایط اقتصادی

 یتأمین مال یهای باال هزینه 

 تورم باال در کشور 

 کشور یعموم یط اقتصادیاز شرا ین مردم ناشید پاییقدرت خر 

 ت از صنعت خودروینامناسب جهت حما ینکو با یهای پول سیاست 

 لیخودرو و تعدد مراجع دخ یگذار متیمشکالت ق 

شرایط قوانین و 

 مقررات دولتی

 دولت( یتیریهای مد و دخالت یت دولتیکشور )ماه یخودروسازان بزرگ و اصل یتیساختار مالک 

 از صنعت خودرو یت کافیدر عدم حما یمشکالت مقررات 

 یدیتول یخودروها یفیک یدر حوزه استانداردها یراتهای مقر ضعف

 ش از حد از صنعت خودرویت بیدر حما یمشکالت مقررات 

 کشور یا با صنعت خودرویخودروسازان مطرح دن یل همکاریعدم تما 

 های کشور از صنعت )حمل ونقل، برق و...( رساختیز یبانیعدم پشت 

 شرایط سیاسی

 نفعان صنعت(یسازان و ذ طلب )قطعه نفوذ و منفعت یهای ذ گروه یتأثیر منف 

 های واردکننده خودرو و قطعات( طلب )شرکت نفوذ و منفعت یهای ذ گروه یتأثیر منف 

 ون(یاسیطلب )س نفوذ و منفعت یهای ذ گروه یتأثیر منف 

 دات خودروسازانیدر نوع تول یهای دستور ل سیاستیتحم

 کشور یاسیو س یالملل نیت بیوضع 

 گر شرایط مداخله

عوامل فنی و 

 زیرساختی

 د روز خودرو و قطعاتیتول یبه تکنولوژ یعدم دسترس 

 کشور یدر صنعت خودرو یخارج یگذار هیل به سرمایعدم تما 

تأمین منابع 

 مالی

 یالملل نیب یت تبادالت مالیاز محدود یمشکالت ناش 

 خودرو از صنعتیص ارز مورد نیمشکالت در نحوه تخص 

 یالملل نیهای ب تحریم 

 انتخابیارائه مدل و کدگذاری -5-1

 9۱آوری شده در پژوهش، در مرحله ابتدایی )کدگذاری باز( تعداد   های جمع با تحلیل داده
ها استخراج گردید. همچنین کدگذاری انتخابی و   مفهوم از محتوای رونویسی شده مصاحبه

میان عوامل شناسایی شده، پارادایم کدگذاری محوری انجام کدگذاری محوری نیز انجام شد. از 
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های محوری،  های پژوهش شامل شرایط عّلی، مقوله شد و براساس آن ارتباط خطی میان مقوله
(، پارادایم ۴گر، راهبردها و پیامدها مشخص گردید. شکل )  ای، شرایط مداخله شرایط زمینه

 دهد. کیفی پژوهش را نشان می کدگذاری محوی و به عبارت دیگر مدل فرآیند

 
  1مدل تحقیق براساس خروجی مکس کیودا -1شکل 

 گیری  نتیجه. 6
بنیاد راهبرد اجرای  کد اولیه در مدل داده 96مقوله و  6۱براساس نتایج به دست آمده، 

 های وزارت صمت در صنعت خودرو مبتنی بر کاربست دانش شناسایی شد.  مشیء خط
مشیءهای وزارت  سته اصلی موانع مرتبط با تدوین، اجرا و ارزیابی خطدر عوامل عّلی، سه د

( شناسایی 6060صمت براساس کاربست دانش سازمانی شناسایی شده است. چن و همکاران )
مشیء صنعت خودرو بیان کرده است.  بندی امور را یک مفهوم مهم در مدل خط وضعیت و اولویت

پور و  های عّلی اشاره شده است. اسماعیلی بیشتر مقولهگذاری و ضعف مدیریتی، در  عوامل قیمت
گر بر ابزارهای کنترل  (، نیز نشان دادند این موضوع توأم با تمرکز نهادهای تنظیم۴۱00صادقی )

پذیر  بینی ها، پیش های بیرونی نظیر تحریم قیمت و کنترل تجارت، به ویژه در شرایط بروز شوک
وکار برای فعاالن این صنعت را به  و نامناسب بودن فضای کسبگر  نبودن تصمیمات نهادهای تنظیم

                                                           
1. MAXQDA 
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همراه داشته است. در این تحقیق به تخصص و دانش و تجربه کارکنان و مدیران به عنوان یکی از 
های کاربست دانش پرداخته شده است. نیر و  مشیء براساس مولفه معیارهای مهم مدل خط

راحل یک صنعت خودرو را به عنوان عامل مهم ( کاربست دانش در تمامی م60۴۱همکاران )
اند. براساس عوامل و مشکالت شناسایی شده، راهبردهای اصالحات و  مزیت رقابتی معرفی کرده
ها، اصالحات دانشی و اصالحات کارکردی مشخص شده است. تحقیق  بازنگری قوانین و سیاست

دانشی حائز اهمیت است. تالش برای های  ریزی استراتژیک و توجه به زیرساخت و توسعه و برنامه
های جهانی و صرف هزینه برای نوآوری،  های صنعت خودرو از شرکت فراگیری علوم و تکنولوژی

( نشان دادند که 60۴2آن اهمیت زیادی در اجرای راهبردهای مدل دارد. ساوانت و همکاران )
 گری شود. بایست ارزیابی و بازن چرخه دانش در صنعت خودرو به طور مداوم می

ترین قابلیت  عنوان مهم ترین منبع راهبردی و یادگیری را به عنوان مهم تفکر راهبردی، دانش را به
منظور کسب مزیت رقابتی و تحقق ماندگاری  ها به گیرد. سازمان ها در نظر می راهبردی برای سازمان

کارکنان، راهبردهای مناسب های سرمایه فکری  در بازار رقابتی و اقتصاد دانشی، از طریق توانمندی
ها و  رو کاربست دانش سبب ایجاد مزیت رقابتی پایدار و بهبود اجرای سیاست اتخاذ نمایند. از این

شود. صنعت خودرو به دلیل ارتباط گسترده با دیگر صنایع، میزان تولید و  های سازمان می مشیء خط
گذاری و راهبردپردازی در  رو بهبود سیاست ز اینزایی باال، نقشی پررنگ در اقتصاد ایران دارد. ا اشتغال

شناسی ایجاد راهبرد  های دانش و یادگیری، یک روش ویژگی .این صنعت، بسیار حائز اهمیت است
تواند کاربست دانش در اجرای  که صنعت خودروسازی می  جدید، به همراه دارد؛ در صورتی

 رقابتی شناسایی کند.عنوان عامل برتری در بازار  مشیء سازمانی را به خط

 ت است.یاهم یمختلف دارا یها  از جنبه یهای توسعه مل برنامه یبرا یتوسعه صنعت

 یالملل  نیو ب یا  گاه منطقهیمتخصص، بهبود جا یروهای، رفع فقر، استفاده مناسب از نییزا  اشتغال
ه به توسعه از توسعه است ک یاز جمله وجوه یت ملیو اعتالی هو یداخل یازهایکشور، رفع ن

به خصوص  یح اسناد باالدستید و تصرینه براساس تأکین زمیگره خورده است. در ا یصنعت
از  یتوسعه صنعت ین استراتژیر، موضوع تدویك دهه اخیپنج ساله توسعه حداقل در  یها  برنامه

 یها  استیربط بوده است تا با مشخص شدن س یجمله مطالبات مهم از دولت و وزارتخانه ذ
بهتر فعاالن بخش  یریگ  میتصم یالزم برا یهای نهاد ، زیرساختیو عمود یدر سطوح افق یتصنع

وزارت صنعت، معدن و  .شتر از طرف دولت فراهم شودیب یبخش نانیبا اطم ییدر فضا یخصوص
و به ویژه توجه به  یاقتصاد مقاومت یها  استیانداز و با الهام از س  تجارت با توجه به اهداف چشم
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و توسعه تعامالت و تجارت  یش درونیدر جهت زا یداخل یها  ییتوانا یاز تمام یبردار  بهره
و  یهموار کردن راه فعاالن اقتصاد یداند که برا  یفه خود می، وظینگر  کرد برونیبا رو یالملل  نیب

 یهبردخود را تحت عنوان برنامه را یها استیکردها و سیشان، راهبردها، رویها  تیفعال یساز  روان
 ن و منتشر کند.یوزارت صنعت، معدن و تجارت تدو

 از توجهی قابل  بخش و بوده یاقتصاد رشد عامل همواره یجهان اقتصاد در خودرو صنعت

 .است داده اختصاص خود به را یصنعت نوظهور و یصنعت یکشورها از یاریافزوده بس ارزش
صنعت،  بخش یها  شرانیپ از ط،متوس یفناور سطح با مادر صنعت کی عنوان به خودرو صنعت

 و دیتول بخش در منتخب و دار  تیاولو عیصنا زمره در و رود می شمار به کشور تجارت و معدن
 به توجه با .گردد می محسوب کشور انداز  چشم سند در مندرج اهداف تحقق یراستا تجارت در

و  تیفیک بر مرکزت های سیاست اخص طور به صنعت، نیا در شده تعیین ییاجرا های سیاست
 جهت در وکار کسب یفضا بهبود زین و دیتول شیافزا با توأم محصوالت، شده تمام متیق کاهش

 معتبر یتجار نشان و نام یدارا های شرکت با مشترك و یخارج میمستق های گذاری هیسرما

 راندایخر انتخاب سبد در را خود محصوالت بتواند کشور خودروی صنعت رسد می نظر به ،یجهان

 د.ینما ارائه یالملل نیب سطح در
 96مشیء شناسایی شد و  ای، موانع اجرایی خط براساس مشاهده تجربی و مطالعات کتابخانه

شده در بخش  بندی شدند. در نهایت مدل کیفی ارائه   بنیاد، بخش بندی مدل داده  معیار در دسته
های  گرفت. در ادامه براساس بررسیمعیار مورد تایید قرار  90کّمی، تجزیه و تحلیل گردید و 

ءهای وزارت صمت در صنعت  مشی خط یو مهم از مشکالت و موانع اجرا یمورد اصل ۱۴، یآمار
 د:ین شرح مشخص گردیبد یو سه عامل اول و اصل یبند خودرو رتبه

 یتیریهای مد و دخالت یت دولتیکشور )ماه یخودروسازان بزرگ و اصل یتی( ساختار مالک۴
 دولت(،

 ل،یخودرو و تعدد مراجع دخ یگذار متی( مشکالت ق6

 .یتأمین مال یهای باال ( هزینه3

مشیء صنعت خودرو اساسًا ساختاری است و تا زمانی که   واقعیت این است که مشکالت خط
ساختار این صنعت از منظر مالکیت، مدیریت، فضای رقابتی، نظارت و... اصالح نشود، این 

توان    به صورت خالصه می .رو با مشکالت بیشتری روبرو خواهد بود  های پیش صنعت در سال
ءهای وزارت صنعت، معدن و تجارت در صنعت خودرو  مشی خط یمشکالت و راهکارهای اجرا
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 بندی کرد: را به صورت زیر دسته

( فشارهای ناشی از ماهیت مدیریت دولتی صنعت خودرو: این رویکرد موجب شده که ۴
سری مالحظات  انداز و انتصاب مدیران صنعت خودرو با لحاظ یک  چشمتصمیمات، اهداف، 

غیرتخصصی صورت گیرد. وجود نیروهای مازاد غیرمتخصص در صنعت خودروسازی کشور و 
ورود ناکافی نیروهای تحصیلکرده و متخصص به پیکره این صنعت، ماحصل همین ماهیت دولتی 

در حال حاضر به نحوی است که منجر به صنعت خودرو است. ساختار مالکیتی خودروسازان 
های کالن سازمان شده است. شاید بتوان گفت مشتری اصلی   نفوذ بیش از حد دولت در استراتژی

، فروش سهام یتیهای پژوهش حاضر، اصالح ساختار مالک این صنعت دولت است. لذا، طبق یافته
ر ییجاد تغیجهت ا ین اصلو تکثر سهامدارا یبه بخش خصوص یهای خودروساز دولت در شرکت

 یهای دولت در صنعت خودرو، جزو راهکارها استراتژی ین در رفع مشکالت اجرایادیه بنیرو
سازی قوانین   توان با تغییر ساختار مالکیت، پیاده شده و ضروری است. می یشناسای یاصل

معنای مداری را به   سازی صحیح، نظام مشتری  حاکمیت سازمانی و پیگیری سیاست خصوصی
 دقیق کلمه در صنعت خودروسازی نهادینه نمود.

دولت جهت کنترل نرخ تورم با  ی( در کنار اعمال نفوذ دولت در صنعت خودرو، تأثیر منف6
ساز نمودن  انیز یه سود نامتعارف به بازار آزاد به بهای، انتقال رانت و حاشیدستور یگذار متیق

 یژه طیرشد صنعت به و یرگذار در کندیعوامل تاثترین  ع وابسته، از مهمیصنعت خودرو و صنا
راژ خودروسازان و انتقال ثروت و یاز محصوالت پر ت یاریده بس انید زیر است. تولیان اخیسال
ان یر، عالوه بر اعمال زیچند سال اخ یها طکننده و واسطه مصرف یهاصنعت به بخش ینگینقد

 ی، توأم با عدم تواناییسازشور و صنعت قطعهک یخودروساز یهای اصل ن به شرکتیانباشته سنگ
ها، عدم ن شرکتیا ینگید مشکل تأمین نقدی، موجب تشدیدیتول یهادولت در کنترل تورم نهاده

وزارت صمت  یهاءیمشت عدم تحقق خطیو در نها یفید، افت کیامکان تأمین به موقع، افت تول
از  یاریبس یسازیعدم داخل یاز عوامل اصل یدستور یگذارمتیدر صنعت خودرو شده است. ق

ن مسلك با عدم یب ایکه ترک یطور ر بوده است، بهیان اخیسال یقطعات خودرو در داخل کشور ط
ه خودروسازان به واردات قطعات جهت کاهش ی، موجب تکیدیتول یهاکنترل تورم در بخش نهاده

ل به یو عدم تما یمراجع دولت یهای اعمال شده از سو د متناسب با قیمتیهای تول هزینه
 محصوالت یگذارمتیوه قیپژوهش حاضر، اصالح ش یهاافتهیکامل بوده است. طبق  یساز یداخل

وزارت  یهاءیمشخط یرفع مشکالت اجرا ین راهکارهایتر ن و مهمیتریخودروسازان از اصل
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 شده است. یصمت در صنعت خودرو معرف

المللی و   های بین یاسی نظیر نظام تأمین مالی، نرخ ارز، تحریمس -های کالن اقتصادی ( چالش3
توان  را می ۴3۸۸و  ۴3۸۹، ۴3۸9، ۴3۸۴های  کاهش چشمگیر سرمایه مستقیم خارجی: تجربه سال

گیری جریان   المللی نیز در شکل های بین شاهدی بر درستی این ادعا دانست که نرخ ارز و تحریم
د داخل از نرخ ارز و اعمال تأثیر یه تولید نرخ مواد اولیتأثیر شد .اند بودهتأثیر ن  فعلی صنعت خودرو بی

 یحت یبانك مرکز یاز سو یص ارز کافیخودروسازان، در کنار عدم تخص شده مت تمامیمذکور بر ق
لذا،  وزارت صمت بوده است. یهاءیمشآزاد، از دیگر مشکالت صنعت در تحقق خط یهابا نرخ

ت و یدر جهت حما یاسی/سیهای کالن اقتصاد در سیاست یپژوهش، بازنگر یاهافتهیبراساس 
کشور  یو بانک ی، ارزیهای پول ز اصالح سیاستیع کشور ازجمله صنعت خودرو و نیتوسعه صنا
شنهادات خبرگان در رفع مشکالت حوزه صنعت و یها و اهّم پ تیاز صنعت، از اولو یبانیجهت پشت

 شده است. یی وزارت صمت در صنعت خودرو معرفها مشیء خط یل در اجرایتسه

( همچون سایر صنایع، صنعت خودرو قطعًا نیاز به نقدینگی و تزریق منابع مالی به صورت ۱
وام، فروش اوراق اسالمی و... خواهند داشت. اما در حال حاضر به علت ضعف نظام بانکی، 

ا، ضروری است نظام مالی و بانکی کشور بر و بعضًا نشدنی است. لذ  تأمین منابع مالی بسیار هزینه
مشیء پشتیبانی از تولید را در خود تقویت کرده تا صنعت و خدمات مالی بتوانند همکاری  خط

 اثربخش را با هم تجربه نمایند.

مداران و مراجع نظارتی از  ( چالش دیگر در صنعت خودرو، عدم شناخت کافی سیاست۱
های غیرکارشناسی و   یان گذشته با برخی از اظهارنظرطوری که طی سال صنعت خودرو است. به

پسند، نه تنها باری از صنعت خودرو برنداشتند؛ بلکه منجر به نارضایتی بیشتر مردم و تصویر   مردم
مداران پیش از  بایست سیاست  منفی ادارک جامعه از صنعت خودروسازی شده است. لذا، می

تر از آن اینکه صنعت خودرو و   ده و مهماظهارنظر، مشکالت صنعت خودرو را مطلع ش
های صنفی حاضر در این صنعت، به صورت پیوسته با مراجع نظارتی تعامل داشته، جامعه   انجمن

 المللی مطلع نمایند. های موجود صنعت خودروی کشور در محیط کالن داخلی و بین  را از چالش

مطلوب  یامدهایل به پیشده، ن ارائه  یهای پژوهش و مدل مستخرج از آن، راهکارها طبق یافته
مصوب با  یها  ءیمش  ها و خط  استیز قرابت سیها و ن کشور شامل بهبود سیاست یصنعت خودرو

 خواهد داشت. یها را درپ آن یاجرا
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 .۴۸۱-۴۱9: ۸۹، مجلس و راهبردخودروسازی ایران. 
: 60، مطالعات ملی راهبردی آن برای ایران.گذاری هویت ملی و الزامات  (. سیاست۴3۸۹کریمی )مله(، ع.، پارسا، ن. )

3-60. 

سازی صنعت خودرو )مورد  های بومی (. مطالعه تطبیقی عوامل موفقیت در سیاست۴۱00کوشان، الف.، ابراهیمی، ع. )
 DOI:10.22034/jiba.2021.40624.1476  .60-۴: 6، المللی مدیریت کسب و کار بینمطالعه: ایران و ترکیه(. 

. گروه پذیری و توسعه صنعت خودرو تدوین نقشه راه ارتقای رقابت(. ۴3۸۹های بازرگانی )ت و پژوهشموسسه مطالعا
 .های صنعتی و معدنی مطالعات و پژوهش

های صنعت بر فرارسی فناورانه بنگاه دیرآمده   (. چگونه ویژگی۴3۸۸مینائی، م. ر.، الهی، ش.، مجیدپور، م.، منطقی، م. )
 .22-۱9: 3، سیاست علم و فناوریدکاوی یک بنگاه خودروسازی ایرانی. گذارد؟ مور  تأثیر می
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