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Abstract: 
Innovation is one of the missing elements in the Iranian automotive industry and there 

are several reasons for it. In this article, however, we look at innovation through the lens of 

related concepts of innovation ecosystem, a concept that has previously been less used by 

researchers in this industry. To do so, the theme analysis method was used in interviews with 

20 experts active in the country's innovation ecosystem. The results show that within the 

framework of innovation ecosystem of this industry, which consists of 9 main elements 

including "Internal innovation environment", "External innovation environment", "Innovation 

platform", "Innovation users", " "Innovators", "Innovation beneficiaries", "Brokers", 

"Innovation facilitators" and "Value and Knowledge flows"; Weaknesses such as "missing 

chains", "lack of institutional harmony", and "bureaucracy and high complexity of some 

executive processes" are the most important deterrents to innovation. 
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 501 - 531( صفحات 05/00/5000تاریخ پذیرش:  32/03/5000)تاریخ دریافت: نوع مقاله: پژوهشی 

   
های بازرگانی، پژوهشموسسه مطالعات و صنعت و معدن،  هایپژوهش مطالعات و گروهیار استاد  5پور ماسولهالهام اسمعیلی

  تهران، ایران.

بازرگانی،  هایپژوهشفناوری و نوآوری، موسسه مطالعات و های پژوهش مطالعات و یار گروهاستاد 2مفرد یمسعود افشار

 تهران، ایران.

بازرگانی، تهران،  هایپژوهشصنعت و معدن، موسسه مطالعات و های پژوهش مطالعات مربی گروه 3میثم بشیری

   ایران.

 

 

 4چكیده
شده در صنعت خودروی ایران است که این امر ناشی از عوامل مختلف و متعددی  منوآوری، یکی از عناصر گ

 با مفاهیم مرتبطاز دریچه در صنعت خودروی کشور نوآوری  تالش شده است تا موضوع در این مقاله است.

مورد بررسی قرار  - است مفهومی که پیش از این کمتر مورد استفاده محققان قرار داشته - 0سازگان نوآوری بوم

ها و تجزیه متن مصاحبه -5براون و کالرک در سه مرحله  مضمونتحلیل روش کیفی و  با استفاده از، رواز این. گیرد

سازگان نوآوری در صنعت خودروی ایران ، بومترکیب متن -2تحلیل و تشکیل شبکه مضامین و  -3تحلیل متون، 

 23، تن از خبرگان فعال در زیست بوم نوآوری کشور 30مصاحبه با  بدین منظور با مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

سازگان نوآوری این  در چارچوب بوم حاصله حاکی از آن است کهنتایج  د.مضمون شناسایی ش 50فه در قالب مول

 سازگان بوم یخارج یطمح» ،«ینوآور سازگان بوم یداخل یطمح»عنصر اصلی شامل  9صنعت که متشکل از 

 ینهادها» ،«ینوآور یانمتقاض» ،«یبهره برداران نوآور» ،«ینوآورکنندگان  خلق«  ،«یبستر نوآور» ،«ینوآور

 هایوجود حلقه»چون  هم ییها ضعف باشد؛ یم «یو دانش یارزش های یانجر»و  «ینوآور یلگرعوامل تسه» ،«یانجیم

عوامل  ینتر مهم «ییاجرا یندهایاز فرآ یبرخ یباال یچیدگیو پ یبروکراس»و  «ینهاد یناهماهنگ» ،«مفقوده

  .روند یبه شمار م یبازدارنده نوآور
 

  .خودرو، نوآوری، سیاستگذاریصنعت ، بوم سازگان :كلیدی واژگان

                                                      
5 .مکاتبات مسئول: esmailipour.e@gmail.com  

3. m.afshari86@gmail.com  

2. maysam.bashiri@gmail.com  

های است که در موسسه مطالعات و پژوهش «بنیان و نوآفرینهای دانشبوم نوآوری و حمایت از بنگاهمدیریت زیست»های سلسله نشستاین مقاله برگرفته از 

 بازرگانی به انجام رسیده است.

4. Innovation ecosystem 

 سازگان نوآوری است.بر اساس مصوبه فرهنگستان زبان و ادب فارسی معادل فارسی این واژه بوم
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 مقدمه -1

وجود پیوندهای پسین بخش صنعت و زایی افزایی و اشتغالسهم باالی صنعت خودرو در ارزش

 یشه،ش  یک،و پالست یکفوالد، الست یمی،پتروش یر)نظهای صنعتی قدرتمند با سایر رشته فعالیت

خدمات پس از  یک،بخش خدمات )شامل لجست( و یمو کابل و س یوتریکامپ های یپچ ینیوم،آلوم 

های رشد اقتصادی در به عنوان یکی از محرک این صنعتاز فروش، سوخت و... (، موجب شده است 

و توسعه و  یقتحق ی،)نوآور یبا فناورخودرو صنعت  یباال یوندیپ همکشور یاد شود. عالوه بر آن، 

های برخوردار از این صنعت بدل کشوردر  یصنعت یافتگی از توسعه ینمادصنعت را به این  (یطراح

خودرو صنعت  دولت در یرمستقیمو غ یمو مداخالت مستق ها یتحما این در حالی است کهکرده است. 

به سلطه انحصارات در  توان یها م آن ینتر است که از مهم را به همراه داشتهصنعت  یندر ا یمشکالت

 ینتام یرهباالدست و ضعف زنج یعصنا یدتول یرهزنج یلعدم تکمبواسطه  یواردات یبازار خودرو، وابستگ

، توان 5بودن عمق ساخت داخل یینبا صنعت خودرو، پا یساز توسعه نامتوازن صنعت قطعه یلبه دل

 یها در کوتاه مدت، ضعف در حلقه یدو عرضه محصوالت جد یساز خودروسازان در متنوع یینپا

ها،  چالش ینا یندو خدمات پس از فروش اشاره داشت. برآ یابیبازار ی،و توسعه، طراح یقتحق

خواب حدود در آن بارز که نمونه  بوده ها یمو تحر یارز یها صنعت خودرو از شوک یباال پذیری یبآس

بواسطه محدودیت در واردات و تامین قطعات  خودروسازان ینگناقص در پارک یهزار خودرو 90

جبران  یخودرو برا یدتول یتاز ظرف یشب فروش یش، پسط به باالهای با فناوری متومنفصله و مجموعه

پس از خروج  5291سال خودروسازان در   انباشته یانزبدهی و  به تبع آن، افزایشو  ینگیکمبود نقد

در  ین. بنابرا(5299 ،و همکاران ، افشاری مفردپوراسمعیلی) قابل مشاهده است یبخوبآمریکا از برجام 

اقتصاد  یکل های یاستصنعت خودرو وفق س یآور تاب یو ارتقا یمیتحر یطگذر از شرا یراستا

های با فناوری متوسط به باال برای استمرار حیات سازی قطعات منفصله و مجموعه، داخلییمقاومت

ها، نهضت ساخت داخل با هدف این صنعت ضروری است. اگرچه پس از تجربه دور جدید تحریم

های تولید به ویژه تولید قطعات با فناوری متوسط به باال نظیر ی در تامین نهادهافزایش خودکفای

ECU وزارت صنعت، معدن و تجارت ) در حال پیگیری است، کیسه هوا، توربوشارژر و استکان تایپت

که قادر به تامین شکل نگرفته است ای گونه هنوآوری این صنعت ب سازگان بوماما متاسفانه  ؛(5299

ساز به سایر صنایع سرریز نموده و زمینه 3و بتواند از طریق نوآوری باز بودهای فناورانه این صنعت نیازه

رسد خألهای عمیقی در قواعد و  در واقع به نظر میهای فناورانه بخش صنعت باشد. توسعه قابلیت

بازیگران حوزه نوآوری در این صنعت وجود دارد که این ضعف، از ظهور هر گونه حرکت نوآورانه 

نوآوری  سازگان بومرو، در این مقاله تالش شده است تا ضمن تشریح الگوی از اینکند.  جلوگیری می

                                                      
1 Local content  
2 Open innovation 
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 تشریح و راهکارهایی منطبق با الگوی بهینه ارائه شود. زگانسا بومصنعت خودرو، اشکاالت فعلی این 

 به شرح زیر هستند:  تحقیقدر این راستا، سواالت اصلی این 

 نوآوری صنعت خودرو به چه شکل است؟ بوم سازگان. الگوی بهینه 5

 نوآوری صنعت خودرو در ایران کدامند؟ بوم سازگان. مسائل اصلی 3

، مروری بر مبانی نظری و پیشینه در بخش دوم مقاله حاضربرای پاسخگویی به این سواالت، 

ی تحقیق تبیین ها یافتهیق، شناسی تحق روش سوم و چهارم، ضمن تشریح در بخش شده است. تحقیق

حاصل از انجام این های پیشنهادی  و سیاستترین نتایج  کلیدی در بخش پنجم نیز گردیده است.

   شده است.رائه ا تحقیق

 تحقیق پیشینه و نظری مباني -2
 هایزمان در مختلفی شناسان بوم و شده ایجاد 5920 دهه از زیستی علوم در بوم سازگان مفهوم

است که  به  یمحقق ین( اول5921) 5لی تنس.  اند کرده تمرکز مفهوم این متفاوت های جنبه بر گوناگون

در « اکو». منشا داند یم «یستمس»و « اکو»مرکب از  یرا اصطالح سازگانبوم پرداخته و  سازگان بومواژه 

شان اشاره دارد. از سوی دیگر، منشا واژه محیط زیست بوده و به ارتباطات میان موجودات زنده با محیط

سازگان هر بوم. (Durest & Poutanen 2013) یافته استیونانی بوده و بیانگر یک کل سازمان« سیستم»

ها برای موفقیت و ماندگاری به کند که آنطور اساسی پیوستگی عامالن و این حقیقت را بیان میبه 

تواند بر پویایی و یا پیوسته، میهمهم وابسته بوده و بنابراین تغییرات کوچک در هر یک از عامالن به

  (.5292قمبرعلی و همکاران )بگذارد  تاثیرثباتی سیستم بی

 و کنند می برقرار ارتباط خود زیست محیط با و یکدیگر با مختلف های گونه ،یطبیع بوم سازگان در

 به .دکن می حفظ را بوم سازگان کلی ثبات روابط، این و آورند می وجود به را روابط از مختلفی انواع

بوم  است، یافته سازمان هایموجودیت از ای مجموعه سیستم که حالی در گفت توان می ساده عبارت

 عمل واحد یک عنوان به که آن پیرامون محیط و شناختی بوم اجتماع از است سیستمی ،سازگان

 که هستند هایی بوم سازگان نیز مصنوعی های بوم سازگان طبیعی، های بوم سازگان بر عالوه .کند می

  یادیز یها تفاوت ی،و مصنوع یعیطب های  سازگانبوم ین. باند شده انسان وسیله به تغییرات دستخوش

 یاهانمتنوع از گ یها گونه یدارا یعیطب سازگانبوم یکتنوع و هدف وجود دارد.  یداری،از جمله در پا

خود را حفظ  یعیطب های سازگانبوممحدود هستند.  یمصنوع های سازگانبومکه  یاست در حال

برگرفته از این  .به کمک انسان دارند یازبقا ن یبرا یمصنوع های سازگانبومکه  یدر حال کنند یم

به معرفی انواع و اقسام مفاهیم که ریشه در علوم زیستی دارند، دانشمندان حوزه علوم انسانی نیز 

بوم مفهوم  5991و  5992 یها در سال 3بار مور یناولاند.  فنی پرداخته-های اجتماعی سازگان بوم

                                                      
1 Tansley 
2 Moore 
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تعامل افراد و  یهشکل گرفته بر پا یمطرح نمود و  آن را جامعه اقتصاد یریترا در حوزه مد سازگان

که با  یو مقررات یدولت یها، نهادها ان عبارتند از: تمام افراد، سازمان یکرد که اجزا یفها تعر سازمان

 یف. پس از مور تعاریرهرقبا، رسانه ها و غ یان،از جمله مشتر گیرد یم رتآنها تعامل کسب و کار صو

این  کنند، یرا کامل م یگرهمد یکه تا حدود ر ارائه شدکسب و کا بوم سازگاناز مفهوم  یمختلف

کسب و  بوم سازگان یاییبر ارتباطات و پو تاکید یاما همگ هستندو مشابه  یکسانبعضاً تعاریف اگرچه 

 کار دارند.

از  یدیو منجر به ظهور انواع جد یافتمختلف توسعه  یها در حوزهسازگان بوماز آن مفهوم  پس 

 شد. ینیکسب و کار و کارآفر ی،اجتماع یجیتال،د ی،صنعت های بوم سازگاننند ما ها بوم سازگان

( نشان 5در جدول )های معرفی شده در حوزه علوم انسانی  سازگان بومای از اجزای کلیدی انواع  مقایسه

  داده شده است.
 

 (Yin, D., Ming, X., and Zhang, X., 2020) سازگان بوم:  مقایسه اجزای کلیدی انواع 5 جدول

 سازگان بوم 

 محصول

 سازگان بوم

 خدمات

 سازگان بوم

 دانش

 سازگان بوم

 کسب و کار

 سازگان بوم

 نوآوری

 سازگان بوم

 دیجیتال

 Lee (2018) Alaimo et منبع منتخب

al., (2020) 

van der 

Borgh et 

al (2012) 

Rong et 

al.,(2015); 

Presenza et 

al., (2019) 

Granstrand 

& 

Holgersson, 

2020 

Gupta et 

al., (2019); 

Subramani

am et al., 

(2019) 

 اهداف
 لیتوسعه و تحو

 محصول

و  یطراح

 خدمات لیتحو

 دیتول

 دانش

ایجاد و جذب 

 ارزش

، ینیارزش آفر

 ینوآور دیتول

 ایمحصول 

خدمات 

 تالیجید

 سهامداران

دهندگان توسعه

، طراحان، 

 دی، تولانیمشتر

کننده، 

 کنندگان نیتأم

شرکت، 

دهندگان  ارائه

خدمات، 

کنندگان نیتأم

 انی، مشتر

دانشگاه، 

سسات، وم

 یها بنگاه

، یاقتصاد

 دولت

شرکت، 

، انیمشتر

دولت، 

کنندگا نیتأم

 ن

شرکت، 

موسسات 

، یقاتیتحق

گذاران هیسرما

 ، دولت

شرکت، 

 یها سازمان

، یقاتیتحق

دهند توسعه

 گان

 جریان خطی

 اطالعات/ دانش

 رهیزنج

محصول، 

 ارزش رهیزنج

اطالعات/ 

 رهیدانش زنج

، خدمات

 ارزش رهیزنج

 دانش

زنجیره 

ارزش 

 دانش

ارزش زنجیره 

تامین، 

 زنجیره ارزش

دانش/ ارزش 

زنجیره 

 نوآوری

داده/ 

اطالعات/ 

دانش زنجیره 

 داده

 شبکه ارزش ای روابط شبکه

شبکه خدمات، 

شبکه 

 اجتماعی

شبکه 

 دانش

های  شبکه

 ارزش

های  شبکه

 نوآوری

شبکه 

اطالعات، 

شبکه 

 یهمکار

زیرساخت 

 ارتباطی

بستر توسعه 

 محصول
 بستر خدمات

بستر 

مدیریت 

بستر تجارت 

 الکترونیکی
 بستر نوآوری

بستر 

دیجیتال، 
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 سازگان بوم 

 محصول

 سازگان بوم

 خدمات

 سازگان بوم

 دانش

 سازگان بوم

 کسب و کار

 سازگان بوم

 نوآوری

 سازگان بوم

 دیجیتال

 افزار بستر نرم دانش

گذار اشتراک به

 ی منابع
 منبع خدمات منبع فناوری

منبع 

 دانش
 افزار منبع نرم دانش، ارزش ارزش

 جذب ارزش خلق ارزش خلق ارزش خلق ارزش تمرکز ارزش
خلق و جذب 

 ارزش
 خلق ارزش

 یهمکار یهمکار یهمکار یهمکار یهمکار همکاری شناسی پویایی
  

 نوآوری سازگان بومتعریف  -2-1

ها ارائه شده است که هر یک از آننوآوری  سازگان بومنظری تعاریف متعددی برای  ادبیاتدر 

 اند، بنابراین تعریف یکتایی برای آن وجود ندارد. مورد توجه قرار داده بخشی از آن را

(، اجتماعی از تمامی ذینفعان است که با رویکرد 5991) 5نوآوری از دیدگاه مور سازگان بوم

راهبردهای کنند تا همسو با اقتصادی با یکدیگر تعامل دارند و بطور منطقی از یکدیگر حمایت می

های صنعتی، های دولتی، شرکتاهداف مشترک برسند؛ این ذینفعان شامل سازمان ذینفعان کلیدی به

و  3شوند. والریوهای صنفی، رقبا و مشتریان هستند که بطور دو جانبه از یکدیگر منتفع میانجمن

ای از بازیگران با وابستگی متقابل که منابع یا نوآوری را بصورت شبکه سازگان بوم( 3050همکاران )

خلق مشترک و ارائه ارزش  -5های تخصصی اما مکمل را با یکدیگر ترکیب نموده تا به دو هدف یتقابل

-کسب درآمد از ارزش خلق شده، دست یابند، تعریف می -3پیشنهادی جامع به مشتریان نهایی و 

ها و سازمانای از عناصر، افراد، نوآوری مجموعه سازگان بوم(، 3050و همکاران ) 2دمپولفکنند. از نظر 

های کارآفرینان کند تا تالشموسسات خارج از فرد/ شرکت کارآفرین است که محیطی را ایجاد می

 اندازی کسب و کار افزایش یابد.  تشویق شده و احتمال موفقیت در صورت راه

گذار مورد نیاز برای ایجاد شرایط مناسب رشد، تاثیرنوآوری شامل عناصر متعدد و  سازگان بوم

-تشکیل میاصلی  مرحلهنوآوری از سه  سازگان بومفایی و حفظ نوآوری است. ساختار ایجاد یک شکو

 :(Hwang & Horowitt 2012) شود

 ها و ...؛ سازی عمومی بازیگران، زیرساخت آماده :4بذرپاشی

 حمایت از رشد محیطی و فضای نوآوری؛ :1كشت

 منظور فعالیت و عملیات مستمر. حفظ شرایط در محیط به :6پرورش

                                                      
1
 Moore 

2 Walrave 
3 Dempwolf 
4 Seed 
5 Plant 
6  Grow 
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 که است حوادثی و ها سازمان ها، زیرساخت بازیگران، مردم، تعامل نتیجه نوآوری سازگان بوم

 به دسترسی ،رویکرد این با. کنند می ایجاد کارآفرینانه فعالیت سطوح بردن باال برای را محیطی

 و تحقیق مساعد، های سیاست کارآفرینی، آموزش مدار، دولت کارآفرینی های برنامه وجود سرمایه،

 جهت مشخص مولفه هفت ،کار به ورود قوانین سهولت و قانونی و تجاری های زیرساخت توسعه،

 .(Regale & Heidi 2012) است قدرتمند سازگان بوم یک طراحی

 نوآوری سازگان بومبازیگران و اجزای  -2-2

نوآوری  سازگان بومنوآوری وجود دارد، هدف اصلی  سازگان بومبا توجه به تعاریف مختلفی که برای 

تر، بازاری توان ارزش آفرینی در تبدیل ایده به محصول و خلق نوآوری تعریف کرد. به بیان دقیقرا می

ن در تولید، ها و بکارگیری آنمودن و قابل استفاده کردن یک ایده و طرح جدید بر اساس مزیت

صادرات کاالهای صنعتی و تبدیلی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کاال و خدمات برای حضور 

نوآوری برای کمک به رشد و توسعه  سازگان بومترین هدف ای اصلیدر بازارهای جهانی و منطقه

 دولت، شامل سازگان بومنفعان و بازیگران در این اقتصادی کشورها است. با توجه به این هدف، ذی

 گذاران و صاحبان سرمایه، سرمایه خانوادگی، کارهای و کسب خصوصی، بخش ها، دانشگاه مدارس،

 تعاونی، های شرکت وکال، دانشجویان، توسعه، و تحقیق مراکز اجتماعی، رهبران کارآفرینان، ها، بانک

های ارتباط ها و شبکهبیمه، رسانههای ها، شرکتآپها، استارتملیتی، کنسرسیوم چند های شرکت

ها )بروکرها( بوده و آنچه میان بازیگران مختلف دهندگان خدمات، واسطهجمعی، تولیدکنندگان و ارائه

 های دانشی و ارزشی است.جریان ،یابدبه اشتراک گذارده شده و یا انتقال می سازگان بومدر این 
  

 (های تحقیقیافته)  نوآوری سازگان بوماجزای کلیدی  :3 جدول

 ویژگی اجزا

 آفرینی در تبدیل ایده به محصول و خلق نوآوری ارزش هدف

 نفعان ذی

ان، بخش خصوصی، وکال، نهادهای گذار دولت، مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی، سرمایه

ها، آپاستارت ها،های چندملیتی، نهادهای مالی و بیمه، کنسرسیومحقوقی، شرکت

ها کنندگان خدمات، تولیدکنندگان و تامین کنندگان، واسطهشتابدهندگان، ارائه

 )بروکرها(

 دانش/ ارزش جریان

 دانش/ ارزش اشتراک منابع

 زیرساخت
های تخصصی و افزاری شامل منابع مالی، آزمایشگاهافزاری و سختهای نرمزیرساخت

 علم و فناوری، بیمه و... هایتجهیزات، انکوباتورها و پارک

 تمرکز ارزش
 خلق ارزش

 دریافت ارزش )نوآوری باز(

 تکامل مشترک، همکاری انطباقی و همزیستی میان کنشگران  پویایی
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-های نرمنوآوری نقش حائز اهمیت دارد، وجود زیرساخت سازگان بوماما آنچه در موفقیت یک 

تجهیزات تخصصی و آزمایشگاهی، انکوباتورها و  افزاری مناسب شامل منابع مالی،افزاری و سخت

های انگیزشی و تشویقی، های قانونی و مقرراتی و وجود مکانیزمهای علم و فناوری، زیرساختپارک

دهنده های فرهنگی، آموزشی و تحقیقاتی مناسب برای پرورش و خلق ایده، نهادهای پوششزیرساخت

کنندگان و کاربران نهایی در و در نهایت تقاضای پایدار مصرف سازگان بومهای موجود در انواع ریسک

 گذاری است.گیری صرفه مقیاس برای سرمایهراستای شکل

رهبران  -5ها را در سه گروه توان آننوآوری، می سازگان بومبا توجه به بازیگران متعدد موجود در 

-Lyer, B., et al 2006, 28)بندی کردبازیگران خرد تقسیم -2و  سازگان بومحاکمان  -3؛ سازگان بوم

47) . 

ها را در جهت تولید ارزش و تسهیم آن ها را مشخص کرده و فعالیتاستراتژی سازگان بومرهبران 

سازی ای که پایدارسازی، متنوعدهند؛ به گونهتوسعه می سازگان بومنفعان مختلف میان بازیگران و ذی

ها، رهبران اجتماعی از جمله رهبران اتفاق افتد. دولت، مدارس، دانشگاه سازگان بوموری و ارتقای بهره

 نوآوری هستند.  سازگان بوم

های گذاران، شرکتمانند کسب و کارهای خانوادگی، صاحبان سرمایه و سرمایه سازگان بومحاکمان 

یکی قوی دارند. بوده و حضور فیز سازگان بومچندملیتی، تولیدکنندگان، دارنده سهم قابل توجهی از 

بوم ها انجام شده و سهم باالیی از ارزش خلق شده در ای از شبکه از طریق آنکنترل بخش عمده

 کنند. را تصاحب می سازگان

های خاص هستند که ایجادکننده های دارای تخصص ویژه در ظرفیتبازیگران خرد، شرکت

دی دستیابی و استفاده از بستری که رهبران ها به توانمنبوده و رشد آن سازگان بومبیشترین ارزش در 

-ها، انکوباتورها، پارکآپهای نوآفرین و استارتاند، بستگی دارد. شرکتآن را ایجاد کرده سازگان بوم

 شوند. بندی میهای علم و فناوری، کارآفرینان در این گروه طبقه

 سازیخودروصنعت  ینوآور بوم سازگان -2-3

اند که دالئل آن  پرداختهخودرو نوآوری در صنعت  بوم سازگانتا کنون مقاالت اندکی به بررسی 

ترین این دالئل، پایین بودن نرخ نوآوری در این صنعت به نسبت دیگر  متفاوت است. شاید یکی از مهم

رند. با این نوآوری دا سازگانبومبا فناوری باال است که جذابیت بیشتری برای محققان حوزه صنایع 

نوآوری در این صنعت را نیز بررسی کنند.  بوم سازگاناند که  گران محدودی تالش کردهتحقیقحال، 

خودروهای مبتنی بر نوآوری در حوزه  بوم سازگانبه بررسی  (3050و همکاران ) 5وو  نمونه،به عنوان 

نیازهای  اند پیش کرده  آفرینی در این حوزه، تالش زنجیره هماند و با ترسیم  های نو پرداخته انرژی

                                                      
1 Wu 
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در طول زنجیره تولید شناسایی کنند. این موارد  گیری خودروهای با سوخت پاک را فناورانه برای شکل

 است. قابل مشاهده (5)در شکل 

 

 
 (Wu et al. 2018) بوم سازگان نوآوری خودروهای برقی : 2 شکل

 

نوآوری در یکی از سازگان ( به بررسی بوم3009و همکاران ) 5ی دیگر، روربکتحقیقدر 

ها در این حوزه  بندی فعالیت . این محققان با دستهاند پرداختهکنندگان صنعت خودرو در آلمان  تأمین

سازگان بوم ها در در دو گروه مرحله پردازش و شدت منابع مورد نیاز، به جایابی هر یک از فعالیت

 ( به نمایش درآمده است.3اند. این بوم سازگان در شکل ) نوآوری باز پرداخته
 

 
 

                                                      
1  Rohrbeck 
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 (Rohrbeck et al. 2009) سازی صنعت خودرو بوم سازگان نوآوری در قطعه : 3 شکل

 

 بومشده در عصر دیجیتال در به تغییرات ایجاد  (3059) 5هانلتنیشاک و  دیگر نیز تحقیقیدر 

تنها به نبوده و  بوم سازگاناند اما تمرکز این محققان بر ساختار موجود این  نوآوری پرداخته سازگان

 اند.  مبادرت ورزیده سازگان بومتحلیل عددی متغیرهای 

نوآوری در صنعت خودرو  سازگانبومچند محققان به طور خاص به موضوع  هردر ایران، 

انجام گرفته است. به  سازگانبومهای محدودی در خصوص ابعاد مختلف این  تحقیقاند، اما  نپرداخته

های  بنیان با مجموعه های دانش ( به بررسی الزامات همکاری میان شرکت5291زاده ) ل، نقیاعنوان مث

ساز، الگوی  های کوچک و متوسط قطعه با شرکتصنعتی پرداخته و با بررسی شیوه همکاری ساپکو 

 ها را به صورت زیر نمایش داده است: ن شرکتهمکاری میان ای
 

 

                                                      
1 Nischak & Hanelt 
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 (5291زاده نقی) های بزرگ خودروساز بنیان با شرکت های کوچک دانش الگوی همکاری شرکت : 2 شکل

 

و ضمانت، ارزیابی فنی و تخصصی و  پوشش ریسکدر این الگو، کارکردهایی مانند تأمین مالی، 

نوآوری است که توسط نهادهای میانجی و  سازگانبوم حیاتی در  خدماترسانی از جمله  هم به

ی تالش تحقیق( نیز در 5200کریمی کاشانی و سید اصفهانی ). شود ارائه میهای واسط )بروکر(  شرکت

اند الگوی مفهومی توسعه فناوری در صنعت خودروی ایران را بررسی نمایند که در این تحقیق بر  کرده

منابع انسانی، توانمندی واحدهای زیرمجموعه و  مانند فرهنگ سازمانی،اهمیت عوامل درون سازمانی )

شده است.  تاکید( ، نیروی کار و ...و عوامل برون سازمانی )همانند نظام اداری، قوانین و مقررات (..

 تاکیدهم بر نقش انتقال فناوری در ارتقاء نوآوری در صنعت خودرو ( 5200نصر ) جعفری و سمیعی

ی در بیرون از صنعت )همانند عوامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و فناورانه( و کرده و عوامل

گذاران بر تاثیرعوامل درون صنعتی )مثل انتقال و بکارگیری فناوری و اصالح و نوآوری( را به عنوان 

 اند.  توسعه فناوری در این صنعت معرفی کرده

المللی و نه در  ، تا کنون نه در سطح بینمطالعات گذشته مشخص است بررسیطور که از  همان

پرداخته  در صنعت خودرو نوآوری سازگان بومی که به طور خاص به شناسایی تحقیقسطح داخلی، 

-بومتا ضمن ارائه شمایی کلی از  استبرآن  تحقیقشود. لذا این  در ادبیات موضوع مشاهده نمی باشد،

  ر ایران بپردازد.نوآوری این صنعت، به بررسی مشکالت این حوزه د سازگان

 شناسي روش -3

ناقص و و همچنین، بواسطه دهد  و آنچه در عمل رخ میبه منظور کاهش فاصله دانش نظری 

 کیفی روشحاضر به  ، تحقیقسازگان نوآوری صنعت خودرو های بوم پراکنده بودن تعاریف و مولفه

آوری اطالعات و از روش تحلیل مضمون برای جمعو مصاحبه برای  اسنادی از روش شده وانجام 
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روش کاربردی و از لحاظ استراتژی نیز  تحقیق. رویکرد کلی ه استدشها استفاده  تجزیه و تحلیل داده

 است. کیفی آماری

 سازگان بومهای  مولفه ،ای در بررسی منابع کتابخانه روش تحلیل مضموندر گام اول با استفاده از 

( تحقیقاز تحقیقات در دسترس علمی )حاصل از بررسی مبانی نظری و پیشینه  صنعت خودرو ینوآور

یری گ که با استفاده از روش نمونه با اساتید و خبرگان دانشگاهیدوم در گام است. استخراج شده 

با انجام پذیرفت. سپس،  های تخصصی برگزاری نشستهایی در اند، مصاحبه گلوله برفی انتخاب شده

 سازگان بومهای  ها و شاخص های دریافتی، چارچوب مولفه بر روی مصاحبه مضمونانجام تحلیل 

های مختلف مصاحبه کیفی به علت ماهیت  . در این گام از بین روشآمددست هب صنعت خودرو ینوآور

و یا منحرف شدن از  حقیقتموضوع و امکان دریافت اطالعات اکتشافی و لزوم جلوگیری از سوگیری 

 شد.هدف اصلی در طراحی سواالت از روش مصاحبه نیمه ساختار یافته استفاده 

در سه مرحله تجزیه متن  5روش براون و کالرک با مطابق این تحقیقدر  مضمونتحلیل 

ها و تحلیل متون )شناسایی موضوع، ایجاد کدهای اولیه و کدگذاری، جستجوی مضامین و  مصاحبه

 انجام شدترسیم شبکه مضامین(، تحلیل و تشکیل شبکه مضامین و ترکیب متن )تدوین گزارش( 

(Braun & Clarke 2006 برای ارزیابی اعتبار تحلیل .)نیز از فرایند دریافت بازخور از  مضمون

 (.King & Horrocks 2018) شددهندگان استفاده  پاسخ

های متنی و الگویابی  بندی داده مضمون مبتنی بر رویکرد استقرایی است که با طبقه تحلیلروش 

است  شدهها بر مبنای مراحل سه گانه تحلیل مضمون به شرح ذیل انجام  ها و برون داده درون داده

(Vaismoradi, Turunen & Bondas 2013:) 

های مرتبط با موضوع، مطالعه و بازخوانی  : همه دادهها تجزیه و تحلیل متون و مصاحبه -5

طور سیستماتیک در  ها به های جالب توجه داده های اولیه شکل گرفتند. ویژگی شدند و ایده

شدند.کدها به مضامین های مربوط به هر کد گردآوری  ها کدگذاری و داده کل مجموعه داده

بالقوه تبدیل و تمام اطالعات مربوط به آن مضامین گردآوری شدند. نتیجه انجام این مرحله 

 از تحلیل دستیابی به مضامین پایه بود.

موعه امین با یکدیگر و کل مجبررسی رابطه مضتحلیل و تشکیل شبکه مضامین:  -3

تحلیل و دست آمده، تجزیه و هبسپس مضامین  مضامین و ایجاد شبکه مضامین انجام شد.

 ترین عنوان برای هر مضمون انتخاب شد. و واضح صورت مستمر پاالیش به

 .تحقیق ارجاع و گزارش تدوین گردیدها و ادبیات  ها به پرسش : یافتهگزارشتدوین  -2

ی و های نظر های مختلف حوزه ، از طیفخبره( 30تحقیق )شامل در این  کننده مشارکتان خبرگ

فعال در خبرگان نظران دانشگاهی در صنعت خودرو و زیست بوم نوآوری،  ، اعم از صاحباجرایی

                                                      
1 Braun & Clarke 
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وزارت صنعت، معدن ، مدیران سازی های خودروسازی و قطعه های خودروسازی، فعاالن انجمن شرکت

تجارت و معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و ... بودند که در جدول زیر، عنوان و حوزه تخصصی 

 است. ذکر گردیده آنان 
 

 تحقیقکننده در  های تخصصی خبرگان مشارکت حوزه :2جدول 

 حوزه تخصصی سِمت حوزه تخصصی سِمت

 سیاستگذاری نوآوری استاد دانشگاه تربیت مدرس
شرکت  یکاستراتژ یرمد

 یپاسا یخودروساز

و  یکاستراتژ یزیبرنامه ر

 ینوآور

 شرکت ساپکوکارشناس  مهندسی خودرو استاد دانشگاه علم و صنعت
 ینتام یرهزنج یریتمد

 قطعات خودرو

کارشناس ستاد توسعه 

های حمل و نقل  فناوری

 پیشرفته

 توسعه فناوری خودرو

 ییگروه خودکفا یرمد

فاطر  یدانش و فناور

 یفشر

 یدانش و فناور یریتمد

 سیاستگذاری خودرو دفتر خودرو وزارت صمتمدیر 
 یراهبرد یزیبرنامه ر یرمد

 مپنا

 یکاستراتژ یزیبرنامه ر

 تولید خودروهای نوین

کارشناس مالی صندوق نوآوری 

 و شکوفایی
 تأمین مالی

 یقشرکت جامع تحقیر مد

 خودرو یرانو توسعه ا

و  یقدانش و تحق یریتمد

 توسعه

 مهندسی خودرو افشان مشاور شرکت عقاب
صنعت  ینیککل یرمد

 یفشر یجهاد دانشگاه
 ینوآور یریتمد

 یکشرکت تجارت الکترون یرمد

 عرش گستر

تولید قطعات فناورانه 

 خودرو

شرکت  یبازرگان یرمد

 یرانیانپارس سامان ا
 یو بازرگان ینوآور یریتمد

و  یگذار یهشرکت سرما یرمد

 یکالست یعتوسعه صنا

تولید قطعات فناورانه 

 خودرو

معاون موسسه مطالعات و 

 های بازرگانی تحقیق
 فناوریتحقیقات صنعتی و 

 ینب یها یگروه همکار ییسر

 یتحقیقمعاونت  یسازمان

وزارت علوم، تحقیقات و 

 فناوری

همکاری صنعت و 

 دانشگاه

عضو هیئت علمی موسسه 

های  تحقیقمطالعات و 

 بازرگانی

سیاستگذاری فناوری و 

 نوآوری

 شرکت بومرنگ یرمد
واسط نوآوری دانشگاه 

 و صنعت

عضو هیئت علمی موسسه 

های  تحقیقمطالعات و 

 بازرگانی

 اقتصاد صنعتی

 

ین ااستفاده شد. میزان پایایی  5از روش هولستینیز ها  روایی و پایایی کدگذاری ارزیابیبرای 

 . شودمحاسبه می                 فرمول بر اساسروش 

PAO : توافق مشاهده شده )ضریب پایایی( درصد  

                                                      
1 Holsti 
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M  :عداد توافق در دو مرحله کد گذاریت  

  حدهای کدگذاری شده در مرحله اول تعداد وا :  

 تعداد واحدهای کدگذاری شده در مرحله دوم  :  

 .درصد بود 0161بر این اساس ضریب پایایی بدست آمده طی دو مرحله کدگذاری 
PAO=2*32/(40+34)*100=86.5% 

 ها یافته -4

نفر از  30ای با مصاحبه صنعت خودرو یسازگان نوآور بومهای  صر و مولفهعنا شناساییبرای 

ها با تحلیل مضمون، کدگذاری شد. نتایج مرحله کدگذاری حاصل از  خبرگان انجام و مصاحبه

 الرک( در جدول زیر ارایه شده است.ها )مرحله اول مدل براون و ک مصاحبه
 

 (های حاصل از مصاحبهیافتههای دریافتی از نظر خبرگان ) مولفه: 0جدول

 تعریف کد

 نوآوری متقاضیان و نوآوری بردارن بهره نوآوری، کنندگان خلق شامل نوآوری سازگان بوم داخلی محیط

 نوآوری تسهیلگر عوامل و میانجی نهادهای شامل نوآوری سازگان بوم خارجی محیط

 نوآوری بستر
 و مالی منابع آزمون، و تست مراکز و آزمایشگاه تخصصی، تجهیزات شامل

 اطالعاتی های بانک و فکری مالکیت حقوق گذاری، سرمایه

 نوآوری کنندگان خلق
 ها، آپ استارت بنیان، دانش های شرکت تحقیقاتی، مراکز و ها دانشگاه شامل

 انکوباتورها و فناوری و علم های پارک

 نوآوری برداران بهره
 ارایه و کنندگان توزیع خودروسازان، سازان، قطعه اولیه، مواد کنندگان تامین

 خدمات دهندگان

 (دولتی و خصوصی) شرکتی و فردی کاربران نوآوری متقاضیان

 میانجی نهادهای
 و ها بانک و بیمه های شرکت استاندارد، ملی سازمان بروکرها، شامل

 حمایتی های صندوق

 نوآوری تسهیلگر عوامل
 مقررات، و قوانین حمایتی، های سیاست و ها مشوق حمایتی، نهادهای شامل

 اجتماعی های شبکه و ارتباطات و نوآوری سازی فرهنگ

 دانشی و ارزشی های جریان
 ضمانت ریسک، پوشش تخصصی، و فنی ارزیابی رسانی، بهم خدمات شامل

 خدمات و محصوالت ارایه و دانش انتقال بازار، تامین و کارکردها

 حمایتی نهادهای

 فناوری؛ و تحقیقات علوم، وزارت تجارت؛ و معدن صنعت، وزارت شامل

 و ها بانک شکوفائی؛ و نوآوری صندوق جمهور؛ رئیس فناوری و علمی معاونت

 .آمار مرکز و گمرک زیست؛ محیط سازمان سرمایه؛ بازار

های پیش یافته از بررسی پیشینه و نتایج حاصل از  مرحله، با در نظر گرفتن مولفه ایندر ادامه 

های  و همه داده تلف در قالب مضامین مشخص مرتب شدکدگذاری مصاحبه با خبرگان، کدهای مخ

آوری گردید. در این مرحله با استفاده از  کدگذاری شده مرتبط با هر یک از مضامین، شناسایی و جمع

ای از آن بر روی کاغذی جداگانه و قراردادن  نقشه ذهنی و با نوشتن نام هر کد همراه با توضیح خالصه
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لب مضامین بهره گرفته شد. قاآن در ستون مضمون مرتبط، برای مرتب کردن کدهای مختلف در 

و موارد یکسان برای  شدندکدها تجزیه و تحلیل و جهت تشکیل مضمون پایه با یکدیگر تلفیق سپس 

ای از  جلوگیری از تکرار آن کد حذف شدند. در نهایت پس از جستجو و شناخت مضامین، مجموعه

گونه شبکه مضامین مطابق بدین  شناسایی شد. ،مضامین که در آن هر کد متعلق به یک مضمون بود

 شد. حاصلول ذیل جد
 

 صنعت خودرو ینوآورسازگان  های استخراجی از اسناد و نظر خبرگان در خصوص بوم بندی عناصر و مولفه دستبه: 1جدول

 (های حاصل از مصاحبهیافته)

 (کد) مولفه (مضمون) سازه

 نوآوری سازگان بوم داخلی محیط

 نوآوری کنندگان خلق

 نوآوری بردارن بهره

 نوآوری متقاضیان

 نوآوری سازگان بوم خارجی محیط
 میانجی نهادهای

 نوآوری تسهیلگر عوامل

 نوآوری بستر

 آزمون و تست مراکز و آزمایشگاه تخصصی، تجهیزات

 گذاری سرمایه و مالی منابع

 اطالعاتی های بانک و فکری مالکیت حقوق

 نوآوری کنندگان خلق

 تحقیقاتی مراکز و ها دانشگاه

 ها آپ استارت و بنیان دانش های شرکت

 فناوری و علم های پارک

 مراکز رشد

 نوآوری برداران بهره

 اولیه مواد کنندگان تامین

 سازان قطعه

 خودروسازان

 خدمات دهندگان ارایه و کنندگان توزیع

 نوآوری متقاضیان
 فردی کاربران

 (دولتی و خصوصی) شرکتی کاربران

 میانجی نهادهای

 بروکرها

 استاندارد ملی سازمان

 بیمه های شرکت

 حمایتی های صندوق و ها بانک

 نوآوری تسهیلگر عوامل

 حمایتی نهادهای

 حمایتی های سیاست و ها مشوق

 مقررات و قوانین

 نوآوری سازی فرهنگ

 اجتماعی های شبکه و ارتباطات
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 (کد) مولفه (مضمون) سازه

 دانشی و ارزشی های جریان

 رسانی بهم خدمات

 تخصصی و فنی ارزیابی

 ریسک پوشش

 بازار تامین و کارکردها ضمانت

 خدمات و محصوالت ارایه و دانش انتقال

 

نوآوری سازگان مطالعات انجام شده داخلی و خارجی در ابتدا ارکان مورد نیاز برای بوم بر اساس

 نخبگان جلسات خبرگی با حضور دست آمده درهای بهیافتهصنعت خودرو استخراج گردید و سپس 

 سازگانبوم مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در ادامه، ویرایش نخست حوزه نوآوری در صنعت خودرو

با حضور مدیرکلینک صنعت جهاد  در سلسله میزگردهای خبرگینوآوری صنعت خودرو احصا و 

ن خودرو، سایپا و عقاب افشان(، عضو هیات علمی دانشگاهی شریف، نماینده خودروسازان )ایرا

دانشکده خودرو دانشگاه علم و صنعت ایران، نمایندگان صندوق نوآوری و شکوفایی و معاونت علمی و 

است جمهوری و دو شرکت بروکر فعال و نویسندگان مقاله به عنوان اعضای پانل و با حضور فناوری ری

نوآوری  سازگانبوم حث و بررسی قرار گرفت و در نهایت،مورد ب آزاد متخصصان علمی و اجرایی،

 حاکی از آن است که ( استخراج گردید. نتایج حاصل از تحقیق0قالب شکل )صنعت خودرو 

دو محیط داخلی )از خلق نوآوری تا بکارگیری و عرضه به  شاملخودرو صنعت  نوآوری  سازگان بوم

است که به تبادل دانش، گر( با بازیگران مختلفی یلمتقاضیان( و محیط خارجی )نهادها و عوامل تسه

بندی این عوامل در شکل زیر، الگوی  دسته پردازند.می سازگان بومارزش، محصول و خدمات در این 

 گذارد.  نوآوری صنعت خودرو را به نمایش می سازگانبوم
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 (از تحقیقهای حاصل یافتهسازگان نوآوری صنعت خودرو ) : الگوی بوم4 شکل
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-های دانشها و مراکز تحقیقاتی، شرکتنوآوری در دانشگاه دست آمده،به نوآوری سازگان بوم در

و انکوباتورها و  های خودروساز ، مراکز تحقیقاتی شرکتهای علم و فناوریها، پارکآپبنیان، استارت

های تخصصی، مراکز تست و آزمون، وجود منابع مالی و در بستری مجهز به تجهیزات و آزمایشگاه

های اطالعاتی( خلق شده و از طریق گذاری، حفظ حقوق مالکیت فکری توام با شفافیت )بانکسرمایه

تقاضا( را دارند، در اختیار  بردار نوآوری )عرضه وکه نقش واسط میان خالق و بهره ها )بروکر( واسطه

گیرد. از آنجا که خرید و استفاده از محصوالت دانشی عرضه شده از سوی خالقان برداران قرار میبهره

کند، وجود برداران منتقل مینوآوری به علت عدم اطمینان از کارکرد آن ریسک باالیی را به بهره

های حمایتی برای ضمانت کارکرد و تامین وقها و صندهای پوشش دهنده ریسک )بیمه(، بانکشرکت

همچنین سازمان ملی استاندارد برای ارزیابی فنی و تخصصی محصول جهت اطمینان از کارکرد  بازار و

 آن ضروری است. 

کنندگان مواد کلیه بازیگران زنجیره تولید خودرو از تامین سازگان بومبرداران نوآوری در این بهره

باشند که محصول یا خدمت را در اختیار مشتریان دهندگان خدمات پس از فروش میاولیه تا ارائه 

 دهد. نهایی )کاربر فردی یا شرکتی( قرار می

ترین های طبیعی خودسازنده و با کمسازگان بومنوآوری خودرو همانند  سازگان بومبرای آنکه 

و توسعه میان بازیگران آن وجود  نوآوری و تحقیق مداخالت بیرونی توسعه یابد، الزم است فرهنگ

گیری درست روابط میان بازیگران مختلف، گر برای شکلداشته باشد. وجود قوانین و مقررات تنظیم

 بوم سازگاننفعان و بازیگران این های حمایتی، ایجاد شبکه ارتباطی میان ذیسیاستها و مشوق

  ضروری است.

های صنعت خودرو که در جلسات خبرگی و پانل سازگان نوآوریعالوه بر الگوی بهینه بوم

نوآوری فعلی صنعت خودرو به  سازگان بومفعلی اشکاالت  ترینعمده تخصصی تدوین و نهایی گردید،

 د: شبندی طبقهبندی و شرح ذیل جمع

 های مفقودهوجود حلقه -5

 به ایده یک تبدیل برای نوآوری و توسعه و تحقیق های فعالیت باالی هزینه و ریسک وجود با

از بسترهای نوآوری در کشور شکل نگرفته و بعضی از نهادهای میانجی نیز به درستی  برخی محصول،

 :از ها عبارتندترین آنپردازند که از مهمبه ایفای نقش خود نمی

 های تایید نوع خودرو و نبود مراکز تست و آزمون نظیر آزمون تجهیزات ایمنی در حوزه

 ؛عات و خودروهای کامل، آزمون تصادف، مونتاژ و...هومولوگیشن برای قط

 های فکری و عدم رعایت حقوق مالکیت فکری و نبود اطمینان نسبت به حفظ دارایی

 برداری؛درآمدزایی از اختراعات ثبت شده از طریق فروش حق بهره
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 های عدم تقارن اطالعات و نبود بانک اطالعاتی شامل فهرست دقیقی از نیازمندی

 ؛بردار و توانمندی خالقان نوآوریهای بهرهنه شرکتفناورا

  کمبود نهادهای بروکر و واسط توانمند خصوصی برای ایجاد ارتباط مناسب میان عرضه

 ؛بردارانسازی نیازهای فناورانه بهرهو تقاضای نوآوری و شفاف

 رنگ سازمان ملی استاندارد در ارزیابی فنی و تخصصی محصوالت نقش ضعیف و کم

 ؛بردارانبنیان جهت ایجاد اطمینان از کارکرد محصول به بهرهدانش

 نوآوری برای کاهش/ پوشش ریسک  سازگان بومهای بیمه در عدم حضور شرکت

 گذاری و تولید؛سرمایه

 های حمایتی برای تضمین خرید محصوالت نوآورانه در کمبود نهادهای مالی و صندوق

 .جهت بازارسازی این محصوالت

 نگی نهادیناهماه -2

گری نهادهای دولتی برای ایجاد ارتباط مناسب گیری برخی نهادها و لزوم تسهیلرغم شکلعلی

مدخالن بخوبی شکل نگرفته است که از جمله ، هماهنگی الزم میان ذیسازگان بوممیان بازیگران این 

 توان به موارد زیر اشاره داشت:علل آن می

  های نخست شروع همکاری )انعقاد مدخالن از گامذینبود پنجره واحد میان بازیگران و

 نامه( تا حصول محصول نهایی؛تفاهم

 گران و سیاستگذاران اصلی مانند وزارت صنعت، معدن و نبود هماهنگی میان تسهیل

 . تجارت، معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، سازمان ملی استاندارد، بیمه و بانک و...

 ی برخی از فرآیندهای اجراییبروكراسی و پیچیدگی باال -3

 بنیان شدن جهت استفاده از خدمات صندوق نوآوری و پیچیده بودن فرآیند دانش

 ؛شکوفایی

 بنیان جهت دریافت تسهیالت از صندوق نوآوری و های دانشتامین وثیقه توسط شرکت

 ؛هاشکوفایی با توجه به بنیه مالی ضعیف این شرکت

 های خودرویی بنیان بودن قطعات و مجموعهارزیابی دانشهای نبود شفافیت در شاخص

 .آن بر عدم تایید برخی از قطعات با فناوری باال به عنوان محصول دانش بنیان تاثیرو 

 گیری بحث و نتیجه -5

بر صنعت خودرو توام با هزینه باالی تحقیق و توسعه و سرعت باالی تحوالت ماهیت سرمایه

پیوندهای گسترده این صنعت با صنایع باالدستی و بخش خدمات، موجب فناورانه در آن و همچنین 

شده است تا تحقیق و توسعه و نوآوری در این صنعت از اهمیت باالیی برخوردار باشد؛ به ویژه در 
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های با فناوری متوسط به باال برای شرایط تحریمی کشور که تامین داخل قطعات منفصله و مجموعه

ضمن تامین  ،نوآوری خودرو سازگان بومگیری ت حائز اهمیت است. شکلاستمرار حیات این صنع

ای فناوارنه هتواند به سایر صنایع سرریز نموده و به توسعه قابلیتمی ،نیازهای فناورانه این صنعت

های  هایی مانند وجود حلقه اما نتایج مطالعه حاضر نشان داد که ضعف .بخش صنعت کمک نماید

، مانع از ایجاد ارتباطات های اجرایی ساالری و پیچیدگی فرایند ان مفقوده، ناهماهنگی نهادی و دیو

ها تا حد زیادی با گزارش مرکز  نوآوری این صنعت شده است. این یافته سازگان بومدرست در 

که در آن بر مشکالتی از قبیل بروکراسی اداری، کیفیت ( همراستاست 5290های مجلس ) تحقیق

( نیز بر نقش 5291زاده ) نقی شده است. تاکیدهای قدیمی و عدم بروزرسانی  پایین تولیدات، فناوری

های  گری و ارزیابی توانمندی نهادهای میانجی و ارائه کارکردهایی چون تأمین مالی، ضمانت، واسطه

حاضر به لحاظ ضعف کارکردهای نهادهای  تحقیقهای  ق بسیاری با یافتهانماید که انطب یم تاکیدفنی 

نقش مثبت ارتقاء  ( مبنی بر5290های صادقی مقدم و همکاران ) عالوه بر این، یافته .ای دارد واسطه

ر حاض تحقیقهای  سو با یافته نیز هم کنندگان در عملکرد نوآوری صنعت خودرو توان نوآوری تأمین

کنندگان مواد اولیه تا  کلیه بازیگران در زنجیره ارزش این صنعت، از تأمینفعال مبنی بر لزوم حضور 

تر به نوآوری،  اما از سوی دیگر و در نگاهی وسیع .نوآوری است سازگان بومدر ارائه دهندگان خدمات 

علل ضعف نوآوری در ترین  مدهرا به عنوان ع« صرفه مقیاس»( فقدان 5299زاده و طهماسبی ) فرتوک

بخشی به  دانند و راهکارهایی مانند تجمیع تقاضا، اجتناب از تنوع نوآوری این صنعت میسازگان بوم

این موضوع هر چند یکی از نمایند.  های مشترک را پیشنهاد می قطعات اصلی و تمرکز بر پلتفرم

ر بیرون از این صنعت، هایی د العلل ضعف نوآوری در صنعت خودرو است، لکن ریشه در بحث علت

المللی دارد که از حیطه تحلیل  های ارتباطات بین گذاری سیاسی و دشواری چون مشکالت تعرفه هم

( نیز که به بررسی بازیگران اصلی 5290عالوه بر این، محمدی و همکاران ). حاضر بیرون است تحقیق

کنندگان مالی، ها، مراکز رشد، تأمیندانشگاهمانند  بازیگرانیاند، نوآوری نوپاها پرداخته سازگانبومدر 

این اند که شناسایی کرده سازگانهای علم و فناوری را در این بومها و پارکها، شتابدهندهشرکت

اند و با توجه به باالتربودن سطح تحلیل ( شناسایی شده1حاضر )جدول  تحقیقبازیگران به تمامی در 

ها با نتایج این یافتهاند. بازیگران بیشتری نیز معرفی شده حاضر نسبت به تحقیق مذکور، تحقیق

پوشانی بسیاری سازگان نوآوری هم( نیز مبنی بر شناسایی بازیگران حیاتی بوم5291تحقیق انتظاری )

  دارد. 

فعلی صنعت خودرو موارد زیر  سازگان بومدر راستای بهبود  حاضر و تحقیقهای  با توجه به یافته

 شود:پیشنهاد می
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 نوآوری سازگان بومهای مفقوده تکمیل و توسعه حلقه -5

 ها و خودروهای کامل توسط اندازی مراکز تست و آزمون قطعات، مجموعهتجهیز و راه

سازمان ملی استاندارد با همکاری سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و معاونت 

 ؛علمی و فناوری رئیس جمهور

 های ایمنی و ای محصول و تدوین استانداردهای ملی برای تستروز رسانی استانداردهبه

انه از سوی سازمان های فنی جهت ارزیابی تخصصی و فنی محصوالت نوآورارائه تاییدیه

 ملی استاندارد؛

 سازی پتنت توسط سازی ثبت اختراعات صنعتی و اجرای طرح حمایت از تجاریجریان

های نوآورانه حفظ حقوق مالکیت فکری ایدهوزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای 

 ؛ها به ارزش اقتصادیو تبدیل آن

 سازی بروزرسانی و ثبت اطالعات های جمعی برای جریاناستفاده از ظرفیت رسانه

-کنندگان نوآوری و اجزای زنجیره تولید خودرو در سامانه توانیران به منظور شفافخلق

 برداران؛سازی نیاز بهره

 گذاری و تولید در های بیمه به ارائه خدمات مرتبط با پوشش ریسک سرمایهالزام شرکت

حوزه نوآوری و طراحی ابزارهایی برای کاهش ریسک نوآوری توسط صندوق نوآوری و 

 جمهور؛شکوفایی و معاونت علمی و فناوری رئیس

 استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای افزایش نهادهای بروکری در راستای  شناسایی 

 الزم توان دارای بنیان دانش های شرکت یافتن سازان، قطعه و خودروسازان دقیق یازن

 ؛یکدیگر به بازیگران این اتصال و صنعت این فناورانه نیازهای تامین برای

 و فناوری خودرو با محوریت خودروسازان و  تحقیقهای تخصصی ایجاد صندوق

های تحقیق و ساخت داخل و فعالیت هایسازان برای تامین مالی پروژهکنسرسیوم قطعه

 ؛توسعه

 گذاریگذاری جهت کاهش ریسک سرمایههای سرمایهایجاد کنسرسیومی از صندوق. 

 نوآوری خودرو  سازگان بومسازی بازیگران فعال در هماهنگ -2

 سازگان بومکننده و مورد پذیرش بازیگران ایجاد یا انتخاب یک نهاد فرابخشی هماهنگ 

 ؛سازگان بومبرای حل معضالت فرآیندی و تسریع انتقال جریان دانشی و ارزشی در این 

 توسط وزارت صنعت،  سازگان بومگران در ایجاد پنجره واحد میان بازیگران و تسهیل

 .سازی صنعت خودرو و تبدیل ایده به محصولمعدن و تجارت برای رصد فرآیند داخلی
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 ها و توسعه منابع پشتیباندر ارائه توانمندیافزایش مشاركت بازیگران  -3

 های سازی و کاهش هزینهپذیر نمودن داخلیهای مشترک برای توجیهتعریف پروژه

های خودروساز گذاری )مانند پلتفرم مشترک( با استفاده از ظرفیت کلیه شرکتسرمایه

 ؛داخلی

 ها و موسسات مالی و انکگذاری مانند باستفاده از ظرفیت نهادهای دارای اهلیت سرمایه

 .گذاریهای سرمایهها و... در پروژهاعتباری، صندوق
 با خودرو صنعت نوآوری بوم سازگان در مدت كوتاه هدف عنوان به سازی داخلی توسعه -4

 صنعت فعلی مشکالت به توجه

 ها آن تعریف و سازان قطعه و خودروسازان میان تعامل در صنعت اصلی مسئله 50 حداکثر انتخاب

 زیر: اقدامات انجام سپس و خودرو صنعت ملی های پروژه عنوان به

 دانشگاهی زبان به مسئله شکست و شناسی مسئله(RFP)؛  

 بصورت بالفعل مسئله حل برای الزم بنیان برخوردار از توان دانش های شرکت شناسایی 

 ؛(باز نوآوری مدل)

 توان نبود صورت در) انبوه تولید برای سازان قطعه به بنیان های دانش شرکت رسانی بهم 

  ؛(تولید تیراژ وجود صورت در) خودروساز هایشرکت به اتصال یا و( شرکت آن در تولید

 صندوق جمهور و رئیس فناوری و علمی معاونت جمله از دولت های حمایت تمرکز 

 حصول و تولید تسهیل برای الزم اقدامات انجام و ها پروژه این به شکوفایی و نوآوری

 نتیجه.

های حاضر، دو مشارکت علمی و عملی مشخص را برای محققان، سیاستگذاران و صاحبان یافته

 صنایع به همراه دارد:

تا کنون در ادبیات موضوع، هیچ یک از محققان داخلی و خارجی مشخصاً  کهآننخست، با توجه به 

اند، بازیگران و الگوی شناسایی نپرداختهسازگان نوآوری در صنعت خودرو به تبیین و ترسیم ابعاد بوم

شوند. عالوه بر این، به لحاظ عملی ( برای اولین بار تعیین می0و شکل  1)جدول  تحقیقشده در این 

با حضور بازیگران مختلف انجام شده است، مسائل و راهکارهای پیشنهادی تا  تحقیقجا که نیز از آن

تواند مسیر مناسب را هم در اختیار سیاستگذاران و بخش یحد زیادی مورد اقبال حداکثری بوده و م

سازگان راهنمایی دولتی قرار دهد و هم بازیگران صنعتی را برای نیل به نوآوری در قالب چارچوب بوم

 نماید. 

مشکل و راهکار ارائه شده در این تحقیق، به  0توانند با تمرکز بر هر یک از تحقیقات آتی نیز می

حاضر را به سطح  تحقیقهای و در سطح تدوین راهبرد یا برنامه، پرداخته و یافتهتر صورت دقیق

  عملیاتی نزدیکتر نمایند.
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