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Abstract: 
This study is a historical narrative focusing on a specific period between the early 1970s to the 

present day in the automotive parts industry of Iran. During this period, there have been changes in 

this industry which can be marked as changing contexts and texts. The development of the auto 

parts industry in this period is an example of the processes of development in Iranian industries, 

which, regardless of its intended and unintended consequences, requires a real analysis to provide a 

basis for common understanding. This research seeks to answer the question of what narrative of 

industrial development in the automotive parts industry of Iran can be yielded and what are the 

lessons learned from this narrative. To this purpose, by conducting an exploratory study, we seek to 

provide a narrative of the evolution and development of this industry. The basic evolutionary trends 

of the automotive parts industry have been extracted through in-depth interviews. In the final 

analysis, it was argued that cognition of social reality, regardless of political views, provides a 

deeper and more comprehensive understanding and acts as a barrier to descriptions derived from 

the short-term and everyday perspectives that are discontinuous in social terms. The scourge of this 

kind of look is like an ax to the root and ignores the vast efforts in this industry. Accordingly, an 

alternative discourse has been proposed to describe the industry as it is, in order to be a stimulus for 

re-growth of this industry. 
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 چكیده

 90های دهه تا میانه 70های آغازین دهه بین سال ی مشخصپژوهش حاضر روایتی تاریخی با تمرکز بر دوران

ران پیش سازی خودروست. در این بازه زمانی تحوالتی در این صنعت رخ داده است که از دوشمسی در صنعت قطعه

های ای از جریانسازی خودرو در این دوره تاریخی نمونهو پس از آن متمایز است. تکوین و توسعه صنعت قطعه

ا قعی است تلی واه در صنایع ایران است که فارغ از پیامدهای مرادی و نامرادی آن، نیازمند تحلیتکوین و توسع

توسعه  ای برای درک مشترک فراهم شود. این پژوهش به دنبال پاسخ به این پرسش است که چه روایتی اززمینه

های برآمده از این و آموزه دشتوان به دست داد که منطبق بر واقعیت باسازی خودرو میصنعتی در صنعت قطعه

تیم. ین صنعت هسای اکتشافی به دنبال ارائه روایتِ تکوین و توسعه اروایت چیست؟ به همین منظور با انجام مطالعه

های عمیق استخراج شده است. در تحلیل نهایی سازی خودرو با انجام مصاحبهروندهای اساسی تکوینی صنعت قطعه

تر در اختیار تر و جامعهای سیاسی و روزمره، درکی عمیقر واقع اجتماعی فارغ از نگاهاستدالل شد که شناخت امو

مدت و روزمره که ناپیوستاری اجتماعی هسته های برآمده از نگاه کوتاهدهد و به مثابه سدی در برابر توصیفقرار می

های وسیع در این دن است و تالشزمدت مانند تیشه به ریشه های نگاه کوتاهکند. آفتاصلی آنهاست، عمل می

سازی خودروهر آن انگارد. بر همین مبنا گفتمانی جایگزین پیشنهاد شده است تا صنعت قطعهصنعت را نادیده می

 گونه که هست توصیف شود تا در این مقطع زمانی محرکی برای رشد دوباره این صنعت باشد.

 

 حران نظام تولیدی؛ الگوی رشدتاریخی؛ توسعه صنعتی؛ بسازی خودرو؛ رویکرد صنعت قطعه واژگان كلیدی:
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 مقدمه -1

ودکفایی در مجلس شورای اسالمی و خ« قانون خودرو»و تصویب  1371با شروع از دی ماه سال 

هایی های انقالب و جنگ تحمیلی، تالشپس از افول صنعت خودرو طی سال 1600تولید انبوه پیکان 

ارت که توسط وز 1371احیای صنعت خودروسازی صورت گرفت؛ در قانون خودرو مصوب سال برای 

ه باخلی صنایع سنگین تدوین شده بود، برای نخستین بار موضوع سیاست حمایت از صنعت خودرو د

 یابنده مطرح شد؛ اوالً واردات خودرو آزاد شد وایِ کاهشصورت رقابتی و در قالب یک نظام تعرفه

خته وهای ساخودر نده داخلی، رقیب خارجی پیدا کرد، ثانیاً تعرفه مالیات و سود بازرگانی برتولیدکن

 شده خارجی و قطعات خودرو وارداتی برای تولید در داخل وضع گردید.

های ظهور یافته با تعابیر ها، ارزیابی مسیر طی شده و واقعیتسال از این تالش 30پس از حدود 

و  های روزمرهری است تا مصون از آفت به حاشیه رفتن ذیلِ نگاهصنعتی و علمی امری ضرو

 70ساله پیش از دهه  30سازی خودرو که در دوره صنعت قطعهباشد. تفسیرهای ایدئولوژیک مفسران، 

هدفِ بخش خصوصی، بازار مصرفی های بیگذاریریگ توسعه صنعتی، سرمایهشمسی با تعابیر مرده

 70، پس از آن )در آغاز دهه (8؛ 1384مودودی، )شد ارجی توصیف میهای خودروی خقطعات و مدل

کنندگان اصلی شمسی( با ایجاد )شرکت ساپکو( و تغییر کارکرد )شرکت سازه گستر( به عنوان تامین

صنعت خودروسازی و  70دو خودروساز بزرگ، گامی بلند به سمت رشد برداشت. اوایل دهه 

واحد کوچک و بزرگ  1200بیش از  بهسازی قطعهوباره داشت و زنجیره تأمین و سازی تولدی دقطعه

اکنون بعد از  .1سال نیز صنعت طراحی خودرو و قطعه به خودکفایی کامل نزدیک شد 25رسید و طی 

شمسی، تولد  70گذشت چند دهه از تولد پیش از انقالب و صعود و فرود متعاقب، رکود تا ابتدای دهه 

هایی بدست های پسین، چه بینشسازی خودرو در سال، رشد و بلوغ صنعت قطعه71ل مجدد در سا

شود این گونه که اظهار میها از منظری علمی قابل تحلیل است؟ اگر آنآمده است؟ آیا این بینش

 صنعت رو به زوال است چه ضرورتی برای احیای آن وجود دارد؟

های توسعه این صنعت مطرح شده ان اهداف و سیاستنهادهای ناظر کشور ادعا دارند آنچه به عنو

. به عنوان مثال خودروساز نشدن ایران یا بدل 2برداست، محقق نشده و این صنعت در بحران به سر می

نشدن ایران به کره جنوبی یا ژاپن در زمینه تولید خودرو پس از انقالب به عنوان معیاری برای ارزیابی 

با تعابیر فنی میزان شکاف در تحققِ اهداف و  سپس شود.می طرحت های تاریخی این صنعواقعیت

اما واقعیت توسعه صنعتی در صنعت خوردو یابند؛ های توسعه صنعت خودرو صورتی علمی میسیاست

 های نقادانه، آرزومندانه یا سیاسی است.دیگرگون از این انعکاس

                                                      
 .1394های اقتصادی، اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی تهران، معاونت بررس 1
این ادبیات در سطح جامعه به طور کلی و جامعه صنعتی ران در این صنعت است و یهای مجلس ناظر بر بحهای مرکز پژوهشتمام گزارش 2

 کاری دچار شده است.بازی و سیاسیبه طور اخص منعکس شده است و ارزیابی واقعیت نیز ملهم از این نگاه به حزبی
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ور سازی خودرو به عنوان موتقطعهدر این پژوهش تالش شده است روایت تکوین و توسعه صنعت 

یر زهای این صنعت محرک صنعت خودروسازی ارائه شود. با ادامه روندهای تحلیلی کنونی، داشته

ه بش اصلی که این پژوهش فراموش خواهد شد. پرس غیرصنعتیهای غیرعلمی و تلنباری از ارزیابی

 شود:بندی میاین شکل زیر صورت

توان ارائه داد تا واقعیات سازی خودرو میصنعت قطعه توسعهچه روایتی از تکوین و 

 كنونی این صنعت قابل درک باشد؟

گیرد. ای از حفظ و پایدارسازی توسعه ظهور یافته در این صنعت نشات میضرورت چنین مطالعه

لم ات عد ادبیاکتشافی به دنبال ارائه مقوالتی هستیم که در حدو رویکردیجهت انجام این مهم، با 

 ل واقعیتکننده نبرد و مبنایی برای تحلیمدیریت صنعتی بگنجد تا راه به تفسیرهای ناقص یا گمراه

 فراهم شود.

 مبانی نظری و پیشینه پژوهش -2

 مبانی نظری -2-1

ن به های صنعتی در سطوح خردِ صنعت در مطالعات صنعتی ایرامطالعات در زمینه تأثیر سیاست

. در حقیقت (1399پور، ؛ محمدی و حاجی1397ی رودسری و همکاران، معاد)ندرت انجام شده است 

های شیک مفسران یا چالمتکی به نظرگاه ایدئولوژ مطالعات صنعتی ها در زمینهبسیاری از قضاوت

مدتی های صنعتی طوالنی. بسیاری از کشورها سیاست(Atkinson et al., 1984)جاری در صنایع است 

هایی بوده ین سیاستبه طور خاص هدف چن خودرواند و صنعت را در صنایع مختلف به کار گرفته

دهد در تحلیل و همین امر نشان می (Natsuda & Thoburn, 2013; Keun & Malerba, 2017)است 

های های دیگر شامل برنامهسیاری از ویژگیا این وجود بمدت رویکردی باطل است. بواقعیت نگاه کوتاه

های های غیربازاری؛ یا مکانیسمسازی صنعتی؛ تحلیل شکاف حاکمیت بخش خصوصی؛ مشوقیکپارچه

 ،نایعصبارت دیگر، حفظ و پایداری برخی عبه های سیاستی حضور ندارند. بازار در این نوع از تحلیل

پذیری شود به رقابتهای دیگر که به کار گرفته میکنند و سنجهن میابزارهای سیاستی صنعتی را تعیی

و  (Atkinson et al., 1984) ببرندد و ممکن است تحلیل را به بیراهه المللی مربوط هستنداخلی یا بین

ه کی هر چه سازند. نتایج تجزیه و تحلیل صنعتصرفًا تجزیه و تحلیل واقعیت را با پیچیدگی مواجه می

فاوت های صنعتی متاید در نظر داشت که این نتایج معنای مشخصی برای کشورها در جایگاهباشد ب

 دارد.

جنوبی در صنعت الگوی کره (2014) 1چو و همکارانتر از پژوهش کنونی ای بسیطدر مطالعه

اند. مرور تاریخچه را مطالعه کرده 2014میالدی تا سال  50خودروسازی را از تأسیس در ابتدای دهه 

های ها و سیاستجنوبی شامل فرآیند توسعه در هر یک از دورهکرهدر کشور توسعه صنعت خودرو 

                                                      
1 Chi et al. (2010) 
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های توسعه صنعت خودرو در سیاست کالن، عوامل مؤثر بر رشد صنایع خودروسازی و تجزیه و تحلیل

ختلفی توصیف و تبیین شده است. روشن است که در این پژوهش به دنبال ارائه چنین تحلیل فصول م

 بسیطی نیستیم.
( 1397)معادی رودسری و همکاران تر توسط نمونه مطالعه تاریخچه صنعت خودرو ایران نیز پیش

 1319-1394های خی صنعت خودروی ایران بین سال. طبق این مطالعه تحوالت تاریانجام شده است

دهد که خودروسازی ایران تالش کرده است تا به طور کامل زنجیره ارزش صنعت خودرو را نشان می

ساله تولید خودرو در کشور، شرایط این  60تکمیل کند اما طبق نتایج بدست آمده با وجود عمر 

هی شرکای خارجی با مشکالت عدیده روبرو شده ای رقم خورده است که بدون همراصنعت به گونه

است و بدون کمک و حمایت دولت این صنعت توان ایستادن روی پای خود ندارد و در یک بازار 

های شود. آنچه در این مطالعه غایب است، نگاه جزئی به موجودیترقابتی به سرعت ورشکسته می

اند. با وجود اینکه تصویر واضحی از یافتهصنعتی است که به تدریج در این صنعت متولد و تکوین 

کلی از قبیل ارتقاء  هاییتوصیهمسیر طی شده در صنعت خودرو ارائه شده است اما در تحلیل نهایی 

دانش مهندسی و افزایش توانایی در توسعه محصول همگام با صنعت خودرو جهان با قابلیت فروش در 

در ادبیات مدیریت صنعتی در مورد تمام صنایع فعال در  بازارهای جهانی، ارائه شده است که به وضوح

 نیست. صنایعکند و راهگشای درک واقعیت کنونی کشور صدق میهر 

سازی قطعه صنعت اما فقط در سطح تکوین (2014) چو و همکاراندر این پژوهش مشابه مطالعه 

شمسی تعابیر صنعتی  80های دهه تا میانه 70های آغازین دهه به طور اخص در بازه زمانی سال

به دنبال ارائه تعینی خاص از سیاست صنعتی یا تعریف سیاست  پژوهشمدنظر خواهد بود. در این 

صنعت  های صنعتی نخواهیم بود؛ بلکه موردِ توسعه صنعتی درصنعتی و پیگیری اثرات سیاست

خود با تعابیر صنعتی تحلیل  سازی خودرو به دلیل اجمال و یکپارچگی در وضعیت تکوینیقطعه

 ها و مسیر طی شده به درستی درک شود.خواهد شد تا موجودیت فعلی شرکت

 پیشینه پژوهش -2-2

های اخیر با روندی نزولی سازی در کل صادرات صنعتی کشور در سالجایگاه صنعت قطعه»

 1393در سال  %0.27به  1389در سال  %0.68ای که از ر افول شد به گونهبود و به شدت دچامواجه 

اند؛ سازی کشور تعطیل یا حذف شدهواحد قطعه 100کاهش پیدا کرده است؛ در طی این دوره حدود 

به بعد در ارزش  1386به بعد تقریباً دچار افول شده و جایگاه آن به خصوص از سال  1387از سال 

 1390تا  1388های قبل، در دوره افزوده کل بخش صنعت به شدت تقلیل یافته و برخالف روند سال

سازی ، سهم آن در خروجی بخش صنعت با رشد قطعهدر میزان ارزش افزوده صنعت  حتی با افزایش

ه اندکی همراه بوده است که این امر حاکی از افول جایگاه و نقش صنعت قطعه سازی در ارزش افزود

. (1394های مجلس شورای اسالمی، مرکز پژوهش) «کل بخش صنعت به طور تدریجی است
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اند های تفحصی اخیر در این صنعت نیز نشان ادامه روند رو به افول این صنعت را تائید کردهپژوهش

 .(1396های مجلس شورای اسالمی، مرکز پژوهش)

های کالن طی رزیابی روند شاخصا»های مجلس اشاره شده است که در گزارش مرکز پژوهش

عمده ارزش صادرات این دهد سازی خودرو نشان میدر صنعت قطعه 1393تا  1380دوره زمانی 

میلیون  100میلیون دالر رسید( حدود  140به مرز  قطعیها که با افزایش جز برخی ساله صنعت )ب

دالر  میلیون 920میلیارد و  5« )ستمیلیون دالر تنزل یافته ا 80به حدود  1393دالر بود که در سال 

 (.1404های توسعه صنعت خودرو در افق اهداف و سیاستفاصله از سند 

سازی خودرو خبری از ها از صنعت خودرو به طور اعم و به طور خاص در صنعت قطعهاین ارزیابی

های استراتژیک انجام شده در این ریزیدهد. برنامهآنچه در درون این صنعت رخ داده است نمی

 های توسعه صنعت خودرو درصنعت نیز شرحِ آرزومندِی متولیان امر است. در سند اهداف و سیاست

سیاستگذاری صنعت خودرو و سازمان  شوراریکه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت،  1404افق 

دستیابی به جایگاه نخست صنعت »خوانیم: انداز این سند میگسترش نوسازی صنایع ایران چشم

پذیری مبتنی بر توسعه خودروی منطقه، رتبه پنجم آسیا و رتبه یازدهم در جهان از طریق رقابت

انداز نیز از . تحقق این چشم(1404های توسعه صنعت خودرو در افق اهداف و سیاست) «یفناور

 رهگذر راهبردهایی در این سند تبیین شده است:

پایگاه ساخت و تولید خودرو با نمانام داخلی، مشترک یا جهانی در منطقه، با تاکید بر  .1

 صادرات محصوالت محصوالت تولیدی،

های خودرو با نمانام معتبر داخلی یا جهانی در ات و مجموعهپایگاه ساخت و تولید قطع .2

 منطقه، با تأکید بر مزیت رقابتی،

های گذاری داخلی و خارجی )مستقیم یا مشترک( در راستای جذب فناوریجذب سرمایه .3

 نوین و توسعه صادرات،

 پایگاه مراکز طراحی، آزمون و خدمات مهندسی صنعت خودرو در منطقه. .4

 جام شده نیز به شرح زیر بوده است:هدفگذاری ان

 :خودروهای سبک )سواری و وانت( .1

  میلیون دستگاه خودرو، 3تولید حداقل 

  میلیون دستگاه برای بازار داخل، تولید یک میلیون دستگاه برای صادرات  2تولید

 دستگاه یک دستگاه(، 3)صادرات از هر 

  نمانام داخلی،از خودروهای سبک ساخت داخل با  %50تولید حداقل 

  سازان برای خودروهای ساخت داخل،میلیارد دالر توسط قطعه 25تأمین حداقل 

  سازان به بازارهای مستقل خارجی میلیارد دالر توسط قطعه 6صادرات قطعات به ارزش

 )خطوط تولید، یدکی و متفرقه(،
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 دروهای تجاری )حمل کاال و مسافر(:خو .2

  خودرو،هزار دستگاه  120تولید حداقل 

  ادرات هزار دستگاه برای ص 30هزار دستگاه برای بازار داخل، تولید  90تولید

 دستگاه(، 1دستگاه  6)صادرات از هر 

  از تولید ناخالص داخلی، %4کسب سهم ارزش تولیدات صنعت خودرو حداقل 

  ر.از ارزش افزوده کل صنعت کشو %20کسب سهم ارزش افزوده صنعت خودرو حداقل 

یات بیانی از واقع است های استراتژیک در این صنعتمبتنی بر برنامهکه ها زیابیآیا این ار

ظر فنی به ن هستند؟ در پاسخ باید گفت حقایق آماری بیانگر بخشی از واقعیت است؛ کمیات منفصل و

اقعیت به و باید با کیفیات متصل امر اجتماعی درک واحدی از این صنعت به دست دهد. التفات کلی

کند که خبر از تالشی مستمر در بخشی را آشکار میهای هستیریزی توسعه در ایران واقعیتبرنامه

پژوهش  به عنوان معیاری در اینصرفا آنچه بیان شد دهد. بر همین مبنا سازی خودرو میصنعت قطعه

های عمیقی که در سازی خودرو در نظر گرفته شده است. مصاحبهجهت سنجش واقعیات صنعت قطعه

ه و توسع کوینت واقعِ  ی پژوهش انجام شده است در دلِ روایت ارائه شده گنجانده شده است تا امرِ ط

از  های مقطعی، نقادانه آماری یا شرِح آرزومندی، توصیفی واقعیسازی خودرو فارغ از نگاهصنعت قطعه

 این صنعت به دست دهد.

 روش پژوهش -3

جامعه آماری پژوهش شامل خبرگان حوزه رو سازی خودهای صنعت قطعهآوری دادهجهت جمع

سازی خودرو، شرایط آن بدین مفهوم که تاریخچه تکوین صنعت قطعه سازی خودرو است؛صنعت قطعه

سازی خودرو براساس اهداف پژوهش و مطابق با اشباع های متفاوت و کلیات صنعت قطعهدر دوره

گیری و خبرگان در دسترس به جای نمونه 1گیری قضاوتیروش نمونه(. 1شد )جدول نظری استخراج 

گیری نظری آماری از جمعیتی مشخص استفاده شد. در پژوهش کیفی به دالیل نظری از رویکرد نمونه

نکته آنجاست که به یاد داشته باشیم  .( ,Yin1998Meredith ; ,2017)شود استفاده می 2و یا سوگیرانه

هایی از جنس نمونه وهش تاریخی مورد تاکید است، سازههایی که وجود یا فقدانشان در یک پژمقوله

پذیر بر تمامی موارد خاص نیستند اما الگویی از شناخت را به اند. این بدان معناست که تعمیمنظری

های غالب و نادیده گرفتن آگاهانه سایر جانبه بر برخی ویژگیدهند که از تاکید آگاهانه و یکدست می

ها ادبیات موضوعی مرتبط نیز مورد آوری دادهدر طی فرآیند جمع آید.دست میهای ناغالب به ویژگی

ها با عمق بیشتری پیش رود. در هر مرحله سواالتی که از بررسی قرار گرفت تا مصاحبه

                                                      
1 Judgmental Sampling 
2 Biased 
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یافت تا شناختی وتحلیل همزمان اطالعات بهبود میشد به واسطه تجزیهشوندگان پرسیده میمصاحبه

 .سازی بدست آیدعهتر از صنعت قطعمیق

های مجزایی به شمار نویسی گامها، تحلیل و گزارش گردآوری داده در پژوهش کیفی فرآیندهای

شود و پژوهشگر روند، بلکه با همدیگر ارتباط متقابل دارند و اغلب به صورت همزمان انجام مینمی

معتقد است که در همه تحقیقات  آموزد. در این زمینه کرسولها را در عمل میکیفی غالبًا تحلیل داده

بندی و تفسیر، برداری، توصیف و طبقهداشتدها، مطالعه و یاها )مدیریت دادهکیفی مارپیچ تحلیل داده

ارائه بصری( جهت رسیدن به خروجی طی خواهد شد و محقق با یک فرایند خطی ثابت مواجه نخواهد 

را  1ه است یا به اصطالح فرآیندی رفت و برگشتیهای تحلیلی مواجبود بلکه با فرایند گذار از حلقه

؛ لذا فرآیند تجزیه و تحلیل با رویکردی رفت و برگشتی به نوشتار (Creswell, 2009) کندتجربه می

بندی و تفسیر اطالعات شروع شد و در طول تجزیه و تحلیل، وتحلیل، طبقهها، تجزیهاولیه مصاحبه

 اند.داشتهنظریه و عمل با یکدیگر پیوند وثیق 

 بهره ( ,2009Creswell)گیری با حداکثر تمایز از رویکرد نمونه شوندگانانتخاب مصاحبهجهت 

ه آنها و تجرب مکاریهنیز  معیار انتخاب این افرادبرده شد تا تمام جوانب مساله مورد توجه قرار گیرد و 

خبره  14اب شدند. در مجموع لوله برفی انتخگشوندگان با رویکرد حبهسازی بود. مصادر صنعت قطعه

ا دو شرکت شامل متخصصین، مشاوران و مدیران و معاونین مرتبط ب سازیقطعهمرتبط با صنعت 

المللی های بینگستر و ساپکو(، افراد دخیل در همکاریاصلی تأمین قطعات خودروسازی )سازه

 شگاهی در این مرحله مشارکت داشتند.سازان و متخصصین دانقطعه

 سازیپژوهانه در دوره تاریخی تکوین و توسعه صنعت قطعهای در رویکرد خردهمنابع داده -1جدول 

فرآیند 

 پژوهش

موضوع 

اصلی مورد 

 پرسش

 شوندگانمصاحبه

تعداد 

شوندگان مصاحبه

 و مدت زمان

 هاآوری دادهروش جمع

 بردارییادداشت بازدید ایکتابخانه مصاحبه

آوری و جمع

تحلیل 

اطالعات 

ای و زمینه

ای زمینهپس

در صنعت 

سازی قطعه

 خودرو

شناخت 

های جریان

اصلی، 

تاریخچه 

تکوین و 

توسعه 

صنعت 

 سازیقطعه

متخصصین، مشاوران و 

مدیران و معاونین مرتبط 

با دو شرکت اصلی تأمین 

قطعات خودروسازی 

گستر و ساپکو(، افراد )سازه

های دخیل در همکاری

سازان و المللی خودروبین

سازان و متخصصین قطعه

 دانشگاهی

 18نفر در  14

جلسه مجزا طی 

 ساعت 21
* * - * 

ها به دقت هر کدام از مصاحبه. شداستفاده  Nvivo 10 افزاراز نرمها در کدگذاری و مدیریت داده

ثبت شدند. قابل ذکر است که در حین مکتوب  افزارنرمهای ورودی در مکتوب گردید و در قالب فایل

                                                      
1 Iterative Execution 
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گرفت، از تکنیک یادداشت ای که به طور همزمان صورت میها و بررسی کتابخانهکردن مصاحبه

 ها از نظر دور نگاه داشته نشود.آوری دادههای حین جمعبهره بردیم تا بینش 1نویسی

)تماتیک( مورد کنکاش قرار  2تحلیل مضمونها با استفاده از رویکرد های برآمده از مصاحبهداده

ای نوعی از تحلیل زمینه»کند: می تعریفتحلیل مضمون را به این صورت  (2012) 3کینگگرفت. 

پذیری در جهت های متنی و انعطافاست که بین ساختاری با پیچیدگی باال در فرآیند تحلیِل داده

های برآمده در این روش در اکثر مواقع داده«. ندکمطابقت با نیازهای پژوهشی خاص توازن برقرار می

 .(Alvesson & Ashcraft, 2003)گیرد های عمیق مورد کنکاش قرار میاز مصاحبه

 های پژوهشیافته -4

کفایی و تصویب قانون خودرو در مجلس شورای اسالمی و خود 1371با شروع از دی ماه سال 

سازی صورت و صنعت قطعه ازیخودروسهایی برای احیای صنعت ، تالش1600تولید انبوه پیکان 

رای بکه توسط وزارت صنایع سنگین تدوین شده بود،  1371گرفت؛ در قانون خودرو مصوب سال 

 نظام وع سیاست حمایت از صنعت خودرو داخلی به صورت رقابتی و در قالب یکنخستین بار موض

لی، یابنده مطرح شد؛ به این معنا که اوالً واردات خودرو آزاد شد و تولیدکننده داخایِ کاهشتعرفه

ی و خارج شده ساختهرقیب خارجی پیدا کرد، ثانیاً تعرفه مالیات و سود بازرگانی بر خودروهای 

ن آجود در های مورو وارداتی برای تولید در داخل وضع گردید. این آغاز با توجه به امکانقطعات خود

را  گران واقعیات موجوددوران قابل فهم است. لذاست که سیاستگذاران، مدیران اجرایی و صنعت

های ر سالدیک مدیر اجرایی  ذهنیتجستند. ز آرزواندیشی دوری میادانستند؛ به همین دلیل می

 سازی به این صورت است:ازین تولد زنجیره تأمین قطعهآغ

انی و مب ما به مهندسی معکوس تا آنجا اعتقاد داشتیم که صنعت داخلی بتواند به اصول»
جهانی بود خودرو داخلی به چرخه تولید تکنولوژی دست یابد، اما هدف اصلی، وارد کردن صنعت

لوژیکی ن تکنو، قابلیت جهانی شدن را پیدا کنند. ضمناً از تقویت تواخودروسازانتا به تدریج 
 72 ر سالدداخلی نیز غافل نبودیم. لذا اولین مرکز تحقیقات و نوآوری صنعت خودروی داخلی 

هر سازی پیکان را نیز بر عهده گرفت؛ بک و بهینهتأسیس گردید. عالوه بر آن، طراحی پراید هاچ
ه با گذاری خارجی در این صنعت به بهانه خودکفایی و مبارزسرمایه چند که برخی با هر نوع

 .(1383های پلتفرم مشترک، مودودی، ناگفته)«کردندها مخالفت میوابستگی خارجی
تحول بود که با عنوان  بعدیگستر( گام های طراحی مهندسی )ساپکو و سازهایجاد شرکت

شود اما در حقیقت به خالء سیاستی و عملکردی دوران پیش از گذاری مینام تاریخی صنعت خودرو

                                                      
1 Memoing 
2 Template Analysis 
3 King (2012) 
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های گشت و برخی نیز به سالاز انقالب باز میهای پیشخود اشاره دارد. بخشی از این دوران به سال

های بسیاری به حیات خود ادامه داده بود. به عنوان مثال درباره ابتدایی پس از انقالب که با دشواری

 شویم:با این توصیف مواجه می نیز انقالب( در ایرانهای ابتدایی تولید خودرو )پیش از الس

خودرو( نیز که به تنهایی درصدد تقویت و در این میان، شرکتی چون ایران ناسیونال )ایران»
سازی تبریز، هایی نظیر پیستونسازی داخلی برآمده بود و با ایجاد شرکتتوسعه نظام قطعه

سازی مبل ایران و برخی نگ ایران، موتورهای دیزلی ایدم تبریز، پرسکاری بدنه و صندلیبلبری
اتومبیل(، سعی در توسعه  قطعاتقطعات تزئینی خودرو نظیر کارخانجات رضای مشهد )

گذاری در این بخش از های ساخت داخل داشت، انگیزه و اعتماد خود را به توسعه سرمایهپایگاه
های درازمدت خود را به آسای واردات، برنامهدست داد و در جهت حفظ بقا در برابر هجوم سیل

 گسترش خطوط مونتاژ ومدت اش را با اهداف کوتاهفراموشی سپرد و راهبردهای کالن صنعتی
 .(1384راه ساپکو، مودودی، )« افزایش ظرفیت تولید معاوضه کرد

تصویر پیش از انقالب در این صنعت با همان تعابیر صنعت وابسته یا غیرخودبنیاد و تکوین نیافته 

شمسی، با افزایش درآمدهای ارزی کشور تولید خودرو نیز  70شود. تا نیمه ابتدایی دهه توصیف می

است و مشابه دوران قبل از  SKDو  CKDفزایش یافته و دلیل اصلی این امر نیز تولید به روش ا

های تولیدی و صنعتی نیست. تعیین زمان دقیق به وجود راستا با توسعه قابلیتانقالب اسالمی هم

عت های تکوینی هر صنتوان در طی دورهباره ناممکن است اما میهای صنعتی در اینآمدن قابلیت

های مورد مطالعه بدست داد تا این جربان تکوینی با تعابیر صنعتی قابل فهم توصیفی از موجودیت

پردازی متعاقب آن ها پس از کدگذاری اولیه و مفهوممستخرج از مصاحبهمضامین  2جدول در  باشد.

 سازی به روشنی ارائه شود.ارائه شده است تا روایت تکوین صنعت قطعه

 اول: تكوین و آغاز راه توسعهرشته  -4-1

های خودروساز حضور داشتند؛ برخی های تولیدی در زنجیره تأمین شرکتبنگاه 70در اوایل دهه 

به تولید انواع قطعات خودرو مشغول بودند؛ برخی به طور عمومی عالقمند به حضور در این صنعت 

تأسیس کارخانه و خرید فناوری دولت و خودروسازان به  هایسیاستشدند که به واسطه توصیف می

های خودروساز ایجاد و تجهیز شد. براساس نیاز شرکت 70مشغول بودند؛ برخی دیگر در انتهای دهه 

سازی حضور داشتند و با وجود اینکه تولیدکننده در صنعت قطعه 60هایی نیز از ابتدای دهه بنگاه

ها به های کلی صنعتی و دولتسیاست آمدند، با توجه بهقطعات برای صنایع مختلف به حساب می

های متفاوتی به تأمین قطعات سمت صنعت خودروسازی سوق پیدا کردند و اکنون در رسته

کننده طرف های دولت ترامپ به عنوان تأمینخودروسازان داخلی و در مواردی پیش از تحریم

 70ها در انتهای دهه ز این بنگاهکردند. با وجود اینکه اشاره شد برخی اقراردادهای خارجی فعالیت می

های داشت که زمینه وجودهایی ها یا به تعبیری تواناییوارد زنجیره تأمین خودرو شدند اما ظرفیت

های تولیدی منطبق بر نیازهای صنعت خودرو را به وجود آورده بود. به عنوان ایجاد و رشد سیستم
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پیوستن به زنجیره تأمین جهانی باز  ازپیش های سازی به منابع و قابلیتمثال تخصص در قالب

 کرد.گشت که آنها را از رقبای حاضر در بازار داخلی در زمینه رقابت متمایز میمی
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 سازیصنعت قطعهها و کدگذاری و مضامین روایت تکوین مصادیق مستخرج از داده -2جدول 

 مصادیق گرمضمون توصیف مضمون روایت تکوین

 خودکفایی و ایجاد زنجیره تأمین
های به وجود آمدن موجودیت

 صنعتی

ای کاشته بود و درختی بود که به محصول رسیده بود. من زیر سایه این درخت تحصیل کردم موقعی که من اومدم توی شرکت، پدرم من یک دونه

کردم که منم باید داد اون موقع ما یه برندی ثبت کردیم. من به این فکر میکرد و محصول میدرخت هم در دهه هفتاد رشد می ازدواج کردم اون

 ام بیاد.ای بکارم که درختی بشه که باالخره تا بخواد بزرگ میشه بچهیک دانه

 های صنعتیبه وجود آمدن شبکه خودکفایی و ایجاد زنجیره تأمین

ما این ریسک رو به این شکل نکنیم اومدیم با یکی از بزرگان این صنعت روابط کاری پیدا کردیم و شروع کردیم بخشی از ظرفیت  برای اینکه

تر بشیم و اطالعات داشته خودمون رو در تولید در اختیار اونا گذاشتن یعنی محصول برا اون تولید کنیم که یه مقدار نسبت به این صنعت نزدیک

 ای که شده بود ما ورود کردیم.ال هشتاد و چهار به صورت جدی و دستور کار مشخص و مطالعهباشیم. از س

 های مدیریت کیفیتارتقاء سیستم
های ارزیابی به وجود آمدن سیستم

 عملکرد

کنیم. هیچ مزیتی حاال پیدا میچون اون سال که ارزیابی تأمین کنندگان انجام شد آخرای سال بود و ما هم این بودیم که خب آقا ما شدیم دوم چه 

ها شرایط کنیم یا مثالً با اینهایی که اینطوری هستند همکاری مونو با اینا بیشتر میمزیتی هم نداشت یعنی هیچ. حتی مثالً بیان بگن آقا شرکت

پا عوض شد اصالً و این داستان رفت تو بهتری میدیم. هیچ تفاوت نداشت جالب آینه که وقتی اون ور سال اومدیم دو ماه بعد عید مدیر عامل سای

 .بایگانی

 خودکفایی و ایجاد زنجیره تأمین
های صنعتی به وجود آمدن ذهنیت

 در سطح مدیران

 من گفتم حاجی پسر گفت من به که کسی اوستاکار. اولین دست داد سازیقالب دست گذاشت منو دست پدرم مونکارخونه اومدم من که موقعی

 وسط. من وایستادم آمده حاجی پسر که ترسیدنمی من از اینا .حاجی پسر نه بگین من به مهندس نه --- فامیلیم فرید اسمم نیستم حاجی پسر

 این از هیچی دیدم وایسادم روز دو .میکنه چیکار داره این فهمیدمنمی اصالً نه، من میگن من به حرف نه دیدم وایسادم روز تراش. دو دستگاه کنار

 میاره فرغون یه میره یکی میشه که ظهر از بعد شش نیم پنج ساعت که فهمیدم گرفتم. یاد کار یه سوم روز .نمیدن یاد من به هم هیچی نفهمیدم

 یاد کار یه گفتم اینا. من و نزن دست حاجی پسر ئه گفتن آوردم فرغون رو رفتم من شد که پنج ساعت .بریزن دور که جا یه میبره ها روسفال این

 گرفت. شکل ارتباط اینطور .بدمش انجام باید گرفتم

توسعه و طراحی و مهندسی در 

 هاسطح شرکت

رکود صنعت خودرو همزمان با بلوغ 

 سازیصنعت قطعه

 تمرین هم همه این ها جالبه هم شد، خیلی مشکل یه دچار خودرو صنعت هاسال این در .خودرو صنعت سیبل به خورد 91 سال که شد جوری

 با میتونی شما مدیریتی مشکل یا محصولیه مشکل این نمیکنه هم فرقی کنم حل باید چجوری خورممی مشکل به وقتی من آقا که خودش کرده

سازام قطعه تأمین زنجیره هد عنوان به من هست وقت یه بگم اینو میخوام .ماجرا این به نکرد ورود خودرو صنعت .کنی استفاده بون فیش کشیدن

 میخوایم کجا به اینکه برای گرفت میشه که کمکی بعد و هاشوناولویت و بودن جدی کامل و دقیق کنممی تشریح رو مشکل کنممی رو جمع

جوری ول آسیاب ولی من که نمی تونستم همین زیر سنگ شدنمی باید سازاقطعه یعنی نبود اینطوری خودرو صنعت در افتاد که اتفاقی .برسیم

 دادیم. دولت عوض میشه خوب میشه و از این حرفاساز هی به هم روحیه میمیگم. همکارای قطعهکنم، منه نوعی رو دارم 

 خودکفایی و ایجاد زنجیره تأمین
های به وجود آمدن موجودیت

 صنعتی

تجهیز و افزایش تیراژ و شمسی رهگیری کرد که این شرکت  70های دهه زمینه این تغییر رو میشه همزمان با تغییرات توی صنعت خودرو از میانه

الگوهای  تنوع محصوالت را به عنوان برنامه در نظر گرفته بود. ارتقاء از کارگاه به کارخانه مرهون همین تغییرات توی صنعت بود. در زمینه شناخت

 ذهنی مدیران قناعت به اطالعاتی در زمینه شرکت کافی نیست.
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 مصادیق گرمضمون توصیف مضمون روایت تکوین

ها به سازی و ارتقاء ظرفیتظرفیت

 المللیهای بینریواسطه همکا
 های صنعتیتثبیت موجودیت

کرد به دلیل سابقه طوالنی در زمینه های ادوات کشاورزی تولید میشمسی صرفاً رینگ 70های دهه با وجود اینکه این شرکت از تأسیس تا میانه

ه منتخب شبکه تأمین رنو انتخاب شد. شرکت کنندسازی بهره برده و به عنوان تأمینتولیدات صنعتی، از فرصت به وجود آمده در صنعت قطعه

Magnetto Wheels SpA سیتروئن به این شرکت معرفی شد.-مجموعه متناظری بود که توسط رنو 

 های صنعتیتثبیت موجودیت های مدیریت کیفیتارتقاء سیستم

 Due Diligence اصطالحاً کردند،می ارزیابی بشه، انجام سهام انتقال که مذاکرات بار یک ماهی با برد، زمان سال یک از بیش برد، زمان خیلی

 فناوری انتقال از افتاد، ما برای خوبی اتفاقات داشتند. خیلی هم آورده اونها باشه، چقدر اونها آورده بشه، مشخص هاسهام درصد چقدر کردند،می

ساز بودیم نرسید، توی خودرو نرسید اما ما که قطعه خواستندمی که ظرفیت اون به رنو اما افتاد؛ ما برای خوبی خیلی اتفاقات و فنی دانش تا گرفته

 مونو بردیم.بهره

ها به سازی و ارتقاء ظرفیتظرفیت

 المللیهای بینواسطه همکاری

های تولیدی در سطح تثبیت مهارت

 هاشرکت

 گریدشون دیگه هااین گرفتند، یاد خیلی هاداخلی از و هاخارجی از کردند، کسب رو هاییتجربه خیلی مهندسین، یا سرپرست عنوان به کف هایبچه

 ما مهندس امروز کنیممی که کاری از سال چهارده شاید گذشت با .بیشتره خیلی نشسته باال اون که مهندسی از شده، باالتر خیلی شون تجرب و

 مناسبه. هم دنیا در هاش قابلیت

 های عملیاتیقابلیتتثبیت  های مدیریت کیفیتارتقاء سیستم

المللی تأمین شکل گرفته بود، یادگیری و انتقال تجربه بخش اعظمی ها با هدف تولید در سطح استانداردهای بینبه دلیل اینکه بسیاری از همکاری

های لیاتی بود که مبین روتینهای عمشد. سؤاالت بعدی شامل فرآیندهای اصلی تولید و رویهاز همکاری را فارغ از انتقال فیزیکی فناوری شامل می

 سازمانی و فردی است.

 شده محصوالتمدیریت قیمت تمام
تحول در نظامات تولیدی و یادگیری 

 مستمر

 یه شما اولش ببینید .کنیممی تولید تا هزار 2 شیفت هر در تقریباً و طوره همین هم االن کردیم،می تولید تا هزار 2 شیفتی هم موقع همون

 هابچه االن اما کنیدمی تولید شکسته پا و دست ترسی،می بعد بیشتر، توقف یعنی کم تجربه همین بعد داری، بیشتر خرابی ای،تجربه بی مقداری

 کنند.می پیدا تطبیق ترسریع خیلی بده رخ بخواد تغییر اگر که دونند می

 خودکفایی و ایجاد زنجیره تأمین
های به وجود آمدن موجودیت

 صنعتی

های گروه خودروسازی سایپا به منظور تولید قطعات پرسی بدنه خودرو در مساحتی بالغ بر به عنوان یکی از شرکت 1378در سال  ----شرکت 

 قم )باقرشهر( تأسیس شد -کیلومتری جاده قدیم تهران 14متر مربع در  227.500

 های مدیریت کیفیتارتقاء سیستم
ایجاد فرآیندهای عملیاتی و بلوغ 

 آنها

هایی که دادن و مون. اپراتور موظف بود چک کنه اگر ازش شکایت مشتری بیاد از آکوردش کم میشه آموزشسیستماتیک کردن فرآیندها شد وظیفه

 هایی که اومدن پر کردن سیستماتیک شد جوابم داد واقعاً.فرم

 های مدیریت کیفیتارتقاء سیستم
ایجاد فرآیندهای عملیاتی و بلوغ 

 آنها

 پرسم، فرآیندها عوض شدن دیگه؟اینجوری نبود؟ منظورم آینه به خاطر سابقه شما می 87،88سال 

گیر میکنه خود اونام نمیتونن این اصالً به عنوان مدیر اآلن مثاًل مدیر پرس شاپ ما قالب ابزار بوده کیفیت اصالً قابلیت خودشه، یعنی اآلن کار قالب

چون تو اون قالب بوده و کرده. من خودم یه کارگر ساده بودم ولی دیدم پیشرفت یعنی چی توی این کار. فنی  تولید کارش این نیست ولی میدونه

 میگما.

 خودکفایی و ایجاد زنجیره تأمین
های به وجود آمدن موجودیت

 صنعتی

بود. توسعه، خرید تجهیزات. اینا همه توی سایپا اتفاق های دیگه متعلق به سایپا. اما اینکه پول شد روی مجموعههای اینجا سرشکن میباالخره هزینه

 بودیم.افتاد ولی چون باالخره بدنه استراتژیک هستش، باید ما میمی
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 مصادیق گرمضمون توصیف مضمون روایت تکوین

 بلوغ فرآیندی تولید های مدیریت کیفیتارتقاء سیستم

روی صندوق  یا همین صندوق اس آر نود پارس تندر این .ه هزار تا زدیم بدون ضایعاتسها اومدن رباتیکش کردن اینو بچه .درصد ضایعات 5مثالً با 

کرد حدود م که تولید میموقعی ه .عقبش منوآل بود بعد طراحی قالبم جوری بود که اصالً امکان تولید رباتیک نداشت یکی از مشکالت بود دیگه

 .شدود درصد قطعات نامنطبق میزد با نیش و بریده یعنی هشتاد ندویست تا قطعه می

 های مدیریت کیفیتتقاء سیستمار
ایجاد فرآیندهای عملیاتی و بلوغ 

 آنها

اینجا ما  .لوتریپا رفتیم جو از ساجلسات کی یو آر سی آی مدیریت کارخانه رو شرکت اجرا کرده، این از طرف گروه سایپا اومده اما ما اینجا چند فازش

کردن این هایی که میهایی که آخر نشسته بودن بازبینیچک من .در دل تولید کنترل کیفیت .کنترل کیفیت نداریم اصالً از چارت حذف کردیم

 مساله رو پوشش داد.

 خودکفایی و ایجاد زنجیره تأمین
های به وجود آمدن موجودیت

 صنعتی

انش فنی تکیه بر دبا  1379بندی و تجهیزات آموزشی در سال طراح و تولیدکننده انواع قطعات پالستیکی در صنایع خودروسازی، بسته

 .متر مربع تأسیس گردید 4000به وسعت  های مختلف در فضاییگیری بادی در ظرفیتهای تزریق پالستیک و قالبدستگاه

 بلوغ فرآیندی تولید های مدیریت کیفیتارتقاء سیستم

و در سطح کارشناس حضور در صنایع خودرو تجربه کار صنعتی و آموزشی در طول دوران تحصیل ضمن  70آغاز دوران تحصیل در ابتدای دهه 

ر این کارخانه تا کنون به مدی 78های مهندسی، طراحی قالب، مدیر واحد مهندسی، مدیر تولید و مدیر کارخانه، به صورت انباشی بین سال

 های متعددی را در این مجموعه ایجاد کند.اجازه داده بود قابلیت

 شدهمدیریت قیمت تمام
های کاریبه وجود آمدن هم

 المللیبین

ا رنو، واقعاً بود. این محصول رو دادیم بهشون، با توجه به کوچک بودن همکاری ما ب 89یا  88های از همین جا وصل شدیم به فورشیا، سال

اشه و مون فورشیا بهصرفید که اون تغییراتی که رنو می خواد رو بدیم. به رنو درخواست بیزنس جدید دادیم. بدون حضور یه همکار خارجی که نمی

 قبول کردن و توسعه اتفاق افتاد. خودم توی خیلی خوشحال بودم و مجموعه هم همین طور.

 بلوغ فرآیندی و عملیاتی سازی و افزایش تیراژ تولیدظرفیت

ادی در ابتدای شروع بتولید تزریق سازی فرآیند های عملیاتی که داخلیاندازی خطوط تولید بود. در مورد قابلیتتخصص اصلی مدیر کارخانه راه

سطه انجام شد، این نگاه را به مدیران داده بود که به وا 80های ابتدایی دهه های مهندسی متعاقب که در سالفعالیت این شرکت و فعالیت

 حی فرآیندهای جدید، قراردادهای تأمین منعقد خواهد شد.های عملیاتی خود طراتوسعه قابلیت

و مهندسی در توسعه و طراحی 

 زنجیره تأمین

های انتقال به وجود آمدن شبکه

 دانش از دانشگاه به صنعت

ن که این ن همزماممواد اولیه توی پتروشیمی ما موجود بود ولی خب دانش فنی همینه دیگه کسی نمیدونه؛ معما چو حل گشت آسان شود. 

صول رو در تی این محتعریف شده بود تولید این محصول من تولید صنع البته پروژه دانشگاهی بود تز دکتری در پلی تکنیک 75محصول سال 

 ایران انجام دادم.

 بلوغ فرآیندی و عملیاتی سازی و افزایش تیراژ تولیدظرفیت

رو ما خواستیم توی پالستیک استاد بشیم و با وجود اینکه پروژه تکوین محصول ادامه چون برنامه ما توسعه توی صنعت چراغ سازی نبود، می

ه این قطعات تزئینی پالستیکی داخل خودرو که تقریباً ها، قاب فرمون، روستونی، خیلی زیاد. کنسول----انجام داده بودیم، دادیم به شرکت 

 .1برم نکته دارههای خودروساز ما تأمین رو انجام دادیم. اینکه افعال گذشته به کار میبرای تمامی شرکت

                                                      
گذاری کالن صنعت گیری در سیاستتصمیمهای مختلف، یکی از سرآمدان تأمین بود به دلیل استمرار بحران و عدمهای انجام شده توسط خودروسازان در دورهادداشت پژوهشگر: این شرکت که به گواه ارزیابیی 1

مدت به جایگاهی رقابتی دست یافته است. های صنعتی در کوتاهت لوازم آشپزخانه ورود کرده است و با تکیه بر مهارت و قابلیت باال در توسعه قالبهای کسب شده در صنعت به راحتی به صنعخودرو با تکیه بر تجربه

 های مدیرعامل نیز منبعث از این واقعیت است.افعال گذشته در گفته
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 مصادیق گرمضمون توصیف مضمون روایت تکوین

 کیفیتهای مدیریت ارتقاء سیستم

 خودکفایی و ایجاد زنجیره تأمین

های به وجود آمدن موجودیت

 صنعتی

سازی ونستیم بفهمیم قالبتخرید. واقعاً هیچی بلد نبودیم، گفتم که یواش یواش  CNCاینا بود که بابای من رفت ماشین  74از همون دوران سال 

 یابی توی تولید و اینا اینقدر خوب بود که گفتم برگزیده سرعت تأمین شده بودیم.یعنی چی. سرعت توسعه محصول، عیب

 بلوغ فرآیندی در تولید و عملیات سازی و افزایش تیراژ تولیدظرفیت

ای رو بکاریم در یک قالب مثالً قطعه رفتن و ما هم چون در چراغ سازی اینو بلد بودیم که یه قطعهسازان ایران زیر بار این نمیشیشه  78سال 

زرد رنگ و قرمز تزریق کنیم تا قطعه رو کامل در بیاریم ورود کردیم به این کار. صحبت مال هفتاد و هشت و نه هست. بعد سه چهار سال که 

ردن. سعی میکنن این قسمت رو از ککردیم و بعد که تیراژ خودرو سازها هم رفت باال دیدیم شیشه سازها در تأمین اذیت میمیاینطوری کار 

دادیم همیشه یه های پِرتشون در بیارن و اکثراً خط و خش دار و مشکل داره و چون ما محصول نهایی رو باید تحویل خودرو ساز میقسمت

 دادیم برای اینکه خط نخوابه.شتیم و چون تعهدات سنگینی هم به خودروساز میچالشی با صنعت شیشه دا

توسعه و طراحی و مهندسی در 

 زنجیره تأمین

به وجود آمدن قابلیت طراحی 

 عملیات

گذاری کنه خودرو تولید کنه. بعد اینا با خودشون یه مشاور آورده بودن خواست یه بار در ایران سرمایهما یه بار آدیت پروتون شدیم. پروتون می

داد. گفت اگر بتونی یک چیزی که کرد، یعنی مشاوره میسال فک کنم که با شرکت بایر هم کار می 70و باالی  BMWآلمانی بود، بازنشسته 

 اش بدیم.تونیم ادامهمن خودم خیلی دنبالش بودم و به دالیل مختلف نشد، توسعه بدی ما توی آلمان می

خواد، دوتا فوق لیسانس، خالصه هزینه داره برامون. یه جور پروژه گفت ما آگه بخوایم این پروزه رو تو بایر تعریف کنیم دو تا دکتری مواد می

ای که در ذهنت داری رو من میتونم کمک کنم و تو میتونی به پورتوتایپ برسی که آگه طرح اولیهاش به من گفت شخصی بود براش. ته

 رسیدی ما میتونیم اینو تو آلمان ادامه بدیم.

توسعه و طراحی و مهندسی در 

 زنجیره تأمین

به وجود آمدن قابلیت طراحی 

 عملیات

کنی. یعنی ما فاصله بین پروتوتایپ و محصول نیست. تو داری محصول تولید می مشاور شرکت بایر بعداً که اومد بهم گفت اینکه پورتوتایپ

 نهایی رو خواسته یا ناخواسته پر کرده بودیم و خودمون هم خبر نداشتیم.

رتو تایپ ترش آینه که قالبی که ما اولین بار ساختیم قالب داغونی بود چون ما نداشتیم زیاد هزینه کنیم و به زعم خودمون داشتیم پوجالب

ساختیم. وقتی اومد گفتم من روم نمیشه بهت نشون بدم. اومد دید گفت این قالب نیست ولی کارشو داره میکنه دیگه چیکارش داری! گفت می

م سازی بساز ولی وقتی همین قالب استاندارد هست و برات مزیت ایجاد کرده، بزار ادامه بده. صنعت مد نیست که بزاریهای میآگه چیزی دیگ

 توی نمایشگاه.
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به واسطه تعین زنجیره تأمین  80های ابتدایی دهه المللی در سالهای همکاری بینسیاست

هایی که جهت تولید ها و تالشهای منتهی به این سالپذیر شد. فعالیتامکان 70سازی در دهه قطعه

کتی نو ، حر70برخی خودروها مانند سمند شده بود، موید تکوینی رو به رشد و بلوغ بود. ابتدای دهه 

در صنعت خودرو، تالش برای خلق زنجیره تأمین، همراه با تأمین منابع شامل سرمایه، زمین و نیروی 

خرید تولید، تأمین منابع مالی، انتقال فناوری زمین، پیش اعطایهای حمایتی از کار به صورت سیاست

ی ها دانشجوآن سال سازی که درهای قطعهو خرید تجهیزات ظهور کرد. مدیر عامل یکی از بنگاه

 دهد:توصیفی از آن دوره ارائه میکارشناسی دانشگاه امیرکبیر بود، 

های صنعت خودرو و طراحی مثل ساپکو و همون طور که شرکت 79و  78های در سال»
آید و صرفاً مثل گذشته قطعه تری از گذشته پدید میشوند، نیازهای متفاوتگستر ایجاد میسازه
گفتند سازمان و ساختار رو باید از کارگاهی به کارخونه تبدیل کنید و و باید خواهند. مینمی

ها سعی کردند از سازمان خیلیهای تضمین کیفیت. چارت سازمانی داشته باشید و سیستم
خودشون رو در این رابطه هم تجهیز کنند و اکثراً این کار رو کردند چون خودروسازها در دهه 

دادند پول دارند و طبیعتاً هر شرکت تمندی بودند و نشون میهای ثروشرکت 80و  70
ها رو از دست نده. مثالً شاید بهتون بگم تعجب کرد فرصتسازی که وجود داشت سعی میقطعه

دادن، دادن، زمین میاش هم وجود نداشت تضمینی میکنید، پول قطعاتی که هنوز کارخونه
 (.از متون مصاحبه)« و آشنا باشی به فضای صنعتبکنی  سرمایه، فقط کافی بود بخوای کاری

 های صنعتیگران و ذهنیترشته دوم: مدیران، صنعت -4-2

ها در زمینه تأمین سال از تأسیس برخی شرکت 20با وجود اینکه بیش از  80در ابتدای دهه 

ها در گذشت، به جز تولید برخی محصوالت محدود هنوز این بنگاهسازی خودرو میصنعت قطعه

ای انجام ها براساس نیازسنجی و بررسی زمینهسال هماندر  وزنجیره صنعت خودرو ورود نکرده بودند 

ا پشتیبانی خبرگان خودروسازان و خبرگان صنعت به طور تخصصی اقدام به ها بشده، این شرکت

که با مشارکت دو  L90تولید قطعات متفاوت خودرو نمودند. پس از عقد قراردادهای تولید خودرو 

سال به طور انجامید  2خوردوساز اصلی ایران و شرکت رنو انجام شد، در فرآیندی که مجموعاً حدود 

مجموعه تولیدی  60 حدود گرفتند و در نهایت قرارگان قطعات خودرو مورد ارزیابی کنندتمامی تامین

های صنعتی و تولید انتخاب شدند. در طی همکاری L90به عنوان زنجیره تأمین تولید خودروی 

های تر از رشد کمی و ظرفیتخودرو سمند مقدمات ورود به کیفیت در زمینه تولید محصول پسان

 سازی میسر شده بود.های قطعهشرکتتولیدی در 

وارد تأمین قطعات خودرو شده  80های ابتدایی دهه توصیف مدیر عامل یک بنگاه که در سال

اگرچه حاوی مضامینی به ظاهر تاریک و کور است اما  80های منتهی به ابتدای دهه بودند، از سال

های فعالیت در مراحل آغازینی از و انگیزهها کند؛ پویایی از باب فعالیتموقعیتی پویا را توصیف می

 تولد یک صنعت:
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 برو! اون گفتنمی و دادنمی رو قطعه این و خواممی رو قطعه این من که گفتندمی فقط»

 سه دو قیمت به خارجی نمایشگاهای رفتیم ازکنیم. می تحقیق که نبود گوگل و اینترنت هم موقع

 ماشین بود موقع اون که تومن هزار زیر دالرهای با گرفتیممی آالتیماشین استفاده بال حتی و برابر

 رو پژو تأییدیه هنوز نبود مطلوب کیفیتش شدمی اندازیراه جا این میومد شدمی خریداری آالت

 رو قطعه این و شو جوین این با بگن که کردنمی معرفی رو کسی پژو چرا؟ چون که گرفت شدنمی

گم که پژو اصالً براش کرد. یه جور دیگه بنمی مکلف رو خودش تأمین زنجیره و ساز قطعه .بساز

کنی یا خارجی، با سرمایه گذاری داخلی یا مهم نبود که این رو شما از منبع داخلی تأمین می

خارجی، با فناوری بومی یا خریداری شده. اساساً فقط قطعاتش رو با مشخصات فنی و کیفی 

نو این طور نبود. رنو دنبال زنجیره تأمین بود، به دنبال این خرید. رخواست، میمشخصی که می

  «تضمین بکنه و این خیلی فرق داره ای تضمین شده از نظر کیفیت و تولیدبود که بتونه آینده
 (.از متون مصاحبه)

ها ها که در آن سالهمانند برخی از بنگاه 70های ابتدایی دهه مدیرعامل بنگاه دیگری در سال

های صنعتی بود. از التحصیل یکی از دانشگاهکه موسسان آن در ابتدای سی سالگی خود بودند، فارغ

نیازسنجی با توجه به  79و نهایتاً در سال  پرداختههای صنعتی و تولیدی به برخی فعالیت 75سال 

ای از حال و هوای آن دوران را در اختیار اقدام به تولید قطعات داخل خودرو کرده بود. توصیف او شمه

دهد؛ موقعیتی که فعاالن صنعت در جستجوی انجام کاری بودند و پشتکار پیگیری آن را نیز قرار می

 داشتند:

نیاز رو رفع بکنه، ما با یک  سایپا به هیچ روشی نتونسته بود دستگیره پراید تولید کنه و»

روشی که تا قبل از اون این مواد با این فرایند در ایران تولید نشده بود اینو ایجاد کردیم و مسئله 

 (.از متون مصاحبه) «طور کلی تا به همین امروز رفع شدو نیاز خط سایپا به 

فی اشاره به اهمیت گیران در یک بنگاه از طرهای مدیران صنعتی یا تصمیماشاره به ذهنیت

سیاسی است که آنها را در زمره  - اقتصادی - هاست؛ و از طرفی دیگر نشاگر فضای اجتماعیشخصیت

در یک دانشگاه صنعتی قرار داده بود و ذهنیت آنها که  70شاغلین به تحصیل دانشگاهی ابتدای دهه 

د دارد. به تعبیری این مؤسسات از قضا قابل رهیابی است در عمل و نتیجه اعمال و تصمیمات آنها نمو

 ذهنیت مدیرانشان، نمود عینی و زیستی این مفاهیم توسعه صنعتی و رقابتی هستند: به تبعِ

ای بود یه ماهی من ور رفتم و دیدم نمیشه. منو فرستادن برای یه دوره 74یا  73سال »

ده این برای همین دستگاه در انگلستان، شرکت بریج بود. فهمیدیم این دستگاه قالب به شما نمی

تونی ماشین کاری بکنی یه قسمتی از قالبته یه دستگاه صدتا قالب میده یه فرمی میده که می

ده. رفتم همون دانشگاه امیر کبیر خودمون که تیکه باید جمع کنی. این دستگاه قالب نمیاینو تی

تو قسمت ساخت تولید با یه پسری دوست شدم فهمیدم این میفهمه ولی عمل نکرده بحث کد 

رو کار کرده ولی فقط آکادمیک. آقای شیدایی بود دانشجوی فوق لیسانس ساخت تولید بود 
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اش ازه ورژن های اولیهان یه نرم افزاری بود به اسم مکانیکال دستک تاپ تاش هم اون زمپروژه

 (.از متون مصاحبه) «اومده بود

ها همان سازوکار تولید و بازتولید ارزش و بهبود سازوکار تولید را ها در این بنگاهمجموعه قابلیت

و به صورت آگاهانه بروز  اندهای صنعتی واحدهایی تحلیلی دارای هدفی مشخصدهد. قابلیتنشان می

 هاییروتینمدیران یا ساختارهای دانش در زمینه سیستم منابع و  ذهنیهای کنند و بازنماییمی

کارگیری و تغییر ماهیت منابع و بندی، بهای از انتخاب، طبقههستند که ظهور فرآیندهای پیچیده

 شود.یافته است، شامل میواسطه تجربه و دانش فعلی سامانهای پیشین را که بهقابلیت

های هاست. موقعیت فعلی دو شخص با مدلکننده نوع نگاه آنهای ذهنی مدیران تعیینمدل

کند. این موضوع حتی در سطح متفاوتی ظهور می هایصورتذهنی متفاوت در یک صنعت واحد، به 

وتی های متفابندیرتیک سازمان نیز صحت دارد. از قَِبل این تفاوت در نگاه ترکیب منابع نیز صو

ه مزیت رقابتی متفاوتی خواهد داشت و احتماالً با ترکیب متفاوتی از منابع دو مدیر در یک سازمان ب

 دست یابند اما در نهایت گویایی حقیقتی واحداند.

 رشته سوم: تعین زنجیره تأمین و بلوغ صنعت -4-3

دقیق آنها دهند و بررسی برخی از مضامین مورد اشاره کلی هستند و تصویری از واقعیت ارائه می

توان مرتبط با چیستی توسعه یک صنعت استنباطی اما می دارد ترهایی موشکافانهنیازمند طرح پرسش

حاکم بر  تر شود. این مضامین عبارتند از وضعیت عمومیپژوهشگر روشن یتحلیل بدست داد تا منطقِ 

شود. یکی از خبرگان ای از صنعت که در ادامه مصادیقی از آن ارائه میزمینهصنعت و اطالعات پس

اندازی خطوط تولید مشترک و های انتقال فناوری، راهسازی خودرو که در اکثر پروژهصنعت قطعه

ن صنعت این چنین اتصال به زنجیره تأمین جهانی مشارکت داشت درباره اقدامات صورت گرفته در ای

 :دهدمی توضیح

های ما داخل پارکینگ های دوم )پس از خروج آمریکا از برجام( ثابت کرد که ماشینتحریم»

کردیم ساخت داخل هستند اما نیستن؛ بله یه روزی داخلی شدند ولی همه ناقص هستن. فکر می

م بهتر از ساخت داخل هستن. کنیدوباره ریزش کردن و رو به زوال رفت. اونایی که داریم وارد می

این شکستی هست که امروز داره برمال میشه اما در حقیقت یه فرآیند هفت هشت سال گذشته 

است. ظلم بزرگی هست برای صنعتی که توانمنده و خیلی درش کار شده. اینکه انقدر بد نمایانش 

سیاست خودکفایی المللی حدود ده سال هست که بکنن باعث تأسف هست. ما بخاطر شرایط بین

شد من خودم که حرفه اصلیم انتقال تکنولوژی در تونه اجرایی بشه. اگر میبه اون صورت نمی

کنید که چه الزامات کردم. شما که دارین تحقیق میصنعت خودرو هستش هیچوقت ترکش نمی

این کنیم که محیط نامناسبه برای نیازهایی داره بایستی ببینید در محیطی صحبت میو پیش

شد بهش ین خیلی بهتر میکار. اگر در سال هشتاد دو و سه این پژوهش رو انجام میداد

 (.از متون مصاحبه) «بپردازیم
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شد باید سازی به کار برده میبرای توصیف صنعت قطعه 80یا  70تعابیری که در ابتدای دهه 

کرده،  رشد 80 تولد و رشد بود تا انتهای دهه مرحلهکه در  صنعتیاکنون معنای خود را نشان دهند. 

بره که در اند. این ختهبالغ شده و در کنار بقای مؤسسات بسیاری، تعداد قریبی از آنها از بازار بیرون رف

 دهد:حضور داشت چنین توضیح می L90و  206قراردادهای مشارکت ساخت دو خودروی پژو 

بود که  86تا سال  78یی حدود سال ودکفاهای درخشان کار من در زمینه خهمون سال»

گذاری با یه هبه بعد ساخت داخل با سرمای 90بعد از اون ما رفتیم توی یه سراشیبی و دیگه از 

برای  واندرکارش هستم دیگه وجود نداره برنامه روشن و با یه سیاست جامع از دید من که دست

اخلی اخت دسون دستگاه تولید کردیم. با همینه که من اومدم وارد خودروسازی و سالی یک میلی

 .بسیار نامطلوب

 اتفاق خودروسازی در میدو صنعتی انقالب یک .برگردوند رو ورق ها بود که رنوهمون موقع

 که راچ کنن کار رنو با داشتن دوست همه اساسی. قطعه تا چهل سی صدو تقریباً این و افتاد

 و بده یاد بهشون تونهمی که گرفته قرار خوب بسیار کنندهتأمین یک رنو پشت دیدنمی

 (.از متون مصاحبه) «بخرن ارزان ماشین مهمتر همه از و بکنه راهنماییشون

 تار و پود مضامین روایی -4-4

 بندی زیر را خواهد داشت:سازی صورتروایتی که ارائه شد با تعبیر مراحل تکوینی صنعت قطعه

  :)خودرو زنجیره تأمین قطعاتخودكفایی و ایجاد زنجیره تأمین داخلی )اوایل دهه هفتاد 

گیری است. به همین جهت از طرف خودروسازان نسبت به شناسایی و ارتقاء در حال شکل

پرداخت به سازها اقدام شده است. اعطای پیشها و قطعهسازان و ایجاد سازندهتوانمندی قطعه

 سازانسازان موجود با هدف تقویت قطعهقرارداد و خریداری سهام برخی قطعه ارزش تقریبی کل

 ین در این دوره است.گیری زنجیره تأمترین اقدامات برای شکلاز مهم

 آموزش )اواخر دهه هفتاد و اوایل دهه هشتاد(:  های مدیریت كیفیتارتقاء سیستم

شود. خودروسازان پیگیری می های مدیریت و کیفیت توسطسازان و ارتقاء سیستمقطعه

گذاری دانش و تجربه با سازندگان و یادگیری بین سازمانی مورد تاکید است. همکاری با اشتراک

های کنندگان، ارائه آموزشهای کیفیت تامینبرای ارتقاء سیستم 1دهندههای گواهیشرکت

در  مین و کنترل کیفیتهای مدیریت تضکنندگان و توسعه دستورالعملمرتبط به مدیران تامین

 این راستا صورت پذیرفت.

 مصادف با افزایش تیراژ تولید  80دهه )دهه هشتاد(:  سازی و افزایش تیراژ تولیدظرفیت

بایست توانایی همراهی با خودروسازان کنندگان نیز میرو تامینخودرو در کشور است. از این

رسیدن صرفه به مقیاس در این دوره سازان و داشتند. ظرفیت قطعهجهت رشد تولید را می
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های فرایندی، حمایت از ایجاد منابع صورت پذیرفت. در همین راستا حمایت از ارتقا، تکنولوژی

 موجب افزایش تولید قطعات گردید. موازی و اطمینان تأمین کنندگان از رشد بازار

 یت قیمت تمام مطابق الگوهای جهانی مدیر)اواخر دهه هشتاد(:  مدیریت قیمت تمام شده

شد. کاستن قیمت تمام شده یکی از راهکارها برای جذب شده قطعات خودرو گام بعدی تصور می

هایی جهت این اقدام تعریف شده و راهکارهای الزم را برای و افزایش وفاداری مشتریان بود. رویه

، توسعه کنندگان پیشنهاد و ارائه نموده است. تدوین دستورالعمل تشویق سازندگانتامین

های فرایند و مواد از ابزارهای مدیریت و مدیریت تکنولوژی 1و مهندسی ارزش BMهای رویه

 ها و مدیریت بهای تمام شده در سالهای گذشته بوده است.هزینه

 یت ایجاد و حما )اواخر دهه هشتاد تاكنون(: توسعه طراحی و مهندسی در زنجیره تأمین

صول های داخلی در فرآیند توسعه محصول، از مرحله طراحی تا تکوین و تولید محاز پتانسیل

ش سازی بوده است. در همین راستا با تقویت و ارتقاء بخجدید، در جهت توسعه صنعت قطعه

های طراحی و مهندسی و با حمایت از بخش خصوصی در طراحی و تولید قطعات و مجموعه

 هایی توسط خودروسازان برداشته شده است. بازنگری ساختار سازمانی و تدوینو گامخودر

سازان های طراحی و نظارت بر طراحی در جهت ارتقاء توانمندی طراحی و تکنولوژیکی قطعهرویه

 صورت پذیرفته است.
های سازی خودرو در دههپرسش اصلی پس از از تجزیه و تحلیل تار و پود توسعه صنعتِی قطعه

ای زنجیره توسعهشمسی و اذعان به این واقعیت که با تعابیری علمی ما با تکوین و  90و  80، 70

یشه زدن نعت مانند ریشه به تبسیاری از توصیفات درباره این ص ایم، چرا اکنونصنعتی روبرو بوده

 است؟

 گیریبحث و نتیجه -5

با هدف شناسایی الزامات جهانی شدن صنعت خودروسازی  (1397)معادی رودسری و همکاران 

ایران مروری تاریخی از روند تکامل و تحوالت رخ داده در صنعت خودروی جهان و زنجیره ارزش این 

ای تطبیقی و رویدادنگارانه مسیر طی شده در برخی کشورهای اند و طی مطالعهصنعت ارائه کرده

بر عدم تکوین درونی در این صنعت  پژوهشگیری کلی این نتیجهاند. منتخب و ایران را ترسیم کرده

های فراهم شده در این صنعت، کشور ایران تا ها و زیرساختتاکید دارد و اذعان دارد که با وجود تالش

بدل شدن به کشوری خودروساز فاصله زیادی دارد و هنوز به الزامات خودروسازی دست نیافته است؛ 

گذاری در تجهیزات و فناوری کاری است و سرمایههایی در راستای کپیتالش دانش فنی طراحی هنوز

تولید نیز به سمت تحقیق و توسعه حرکت نکرده است. مضاف آنکه ایجاد پایگاه تولید و طراحی 
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های شکست یا به قطعات ناکام بوده است و متعاقبًا ورود به صحنه طراحی و تولید پلتفرم نیز با تجربه

ر حداقل در سطح عرصه جهانی نبوده است. در این پژوهش نشان دادیم که با وجود اینکه عبارت دیگ

دهد اما از تصویری کلی را شرح می (1397)معادی رودسری و همکاران توصیف ارائه شده توسط 

ای تطبیقی و توان با مطالعهدهد. نمیسازی خودرو واقعیتی به دست نمیدرون تکوین صنعت قطعه

اند، قضاوتی ا کشورهایی که موقعیت تاریخی، اجتماعی و سیاسی مشابه تجربه ایران را نداشتهمقایسه ب

 بدست داد.

های متفاوت از منظر لپس از مرور تحلی (1399)زاده و طهماسبی فرتوکدر پژوهشی دیگر 

ای هسیاست»ها و دولت در نهایت پیشنهاد شده است که سازان، بانکمشتری، خودروسازان، قطعه

راستا با این روایت هایی نیز همحل اصلی ارتقای صنعت خودروسازی کشور است. سیاستراه« صنعتی

رکز تالش برای تم»و « اجتناب از تنوع در قطعات اصلی»، «سازیمشترک»، «تجمیع تقاضا»از جمله 

به  (1399)زاده و طهاسبی فرتوکهای اساسی که ست. پرسشارائه شده ا« های مشترکبر پلتفرم

صلی صنعت واقعًا مشکل ا»شود: دنبال پاسخ به آن بودن در مواردی از این دست خالصه می

 ظر ازنخودروسازی ایران چیست؟ نقطه اهرمی در بهبود این صنعت چیست و بین مشکالتی که به 

 «د؟گذاری باید برقرار شوتتر است چه اولویآفتاب ظهور مرداد عیان

توان یمسازی خودرو این پژوهش یعنی ارائه روایتی از صنعت قطعهبا ارجاع به پرسش آغازین 

به کلمه دقیق ریزی به معنای اعم که در برنامه ساله از 90این گونه توضیح داد که پس از تجربه 

گردد، عدم درک واقعیت درون و جهان بیرون باز می در ایران سال اخیر 100تر از دورانی بسیار پیش

غربی سازی جهان )اهمیت، در کتاب  1فهمی واقعیات بوده است. سِرژ لتوش نقطه کانونی شکاف
کند که ظهور سلطه غرب بر جهان، استدالل می وسعت و حدود حرکت به سوی یکپارچگی جهان(

توان در های آن را میهای گسترده اجتماعی، فرهنگی و مادی در پی داشته است که نشانهویرانی

تر لتوش یابی کرد. در توضیحی به قول خودش پیچیدهکتمان آنچه در درون ظهور کرده است ریشه

دهد. دورانی که استعمار از کارکردهای مار توضیح میها را همراه با توصیفاتی از استعاین ویرانی

 کند.های درونی ذهنمان را نیز آشفته میظاهری خود انگاره

لتیام اهای روبنایی در حال حاضر نقطه کانونی شکاف عدم درک واقعیت درون و بیرون با نظریه

گیرد: صیف لتوش قرار میان صنعتی ذیل این توکند که آن مفسریابند اما دشواری آنگاه بروز میمی

های کشورشان را تحسین ها و ورشکستگیگیبسیاری از افراد ناراضی در کشور مستعمره، فروخورده»

کنند اما همین رابطه کنند؛ به عبارت دیگر، رها کردن بار سنگین توسط مرد سفید را نکوهش میمی

دانند چون راه برای بومیان فقیر مینفع  دانند و حتی آن را بهرا توجیحی برای نظم استعماری می

 .(Latouse, 1996; p.143)« اندبازگشت به زندگی، همان است که آنها ترسیم کرده
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میالدی  2021، در سال 19ظهور این واقعیت عریان درباره کشورهای مستعمره قرن های صورت

های دهد، چه رسد به تحلیل تواند آنرا توضیحبرخی بنیادها استوار است که اقتصاد به تنهایی نمی بر

روشنی ندارند، صرفا تعابیری با ظاهر علمی را  هایی که مبنای علمیروزمره و آغشته به ایدئولوژی

توان آن را ظهور اجتماعی یک جامعه دانست. اکنون به تحلیلی نیاز داریم که و نمی کنندمینمایان 

ای است که شامل تاریخ، ی فرارشتهاشناسی دارد اما در واقع محصول حوزهریشه در جامعه

 الملل و ... است.صاد، روابط بینشناسی، علوم سیاسی، فلسفه، اقتجامعه

این پژوهش تالش کرد تا از منظری صنعتی به این واقعیت بنگرد تا مبنایی برای شروع مباحثاتی 

انعکاس آن در از این روست که هدفگذاری استراتژیک که  سازی باشد.حول بحران در صنعت قطعه

شود نوعی از آرزواندیشی است دیده می 1404های توسعه صنعت خودرو در افق سند اهداف و سیاست

کند. از سویی اگر بر مبنای این نوع از و مقایسه با اهداف ترسیم شده کمکی به فهم واقعیات نمی

ایم. از سویی دیگر، مرور ها اقدام به تحلیل واقعیات موجود کنیم دو درجه ره به خطا بردههدفگذاری

سازی خودرو روی داده است نشان از پویایی رو به رشدی است که به زعم آنچه در صنعت قطعه

در نبود سیاست صنعتی روشن در سطح کالن و انعکاس علمی آن  (1399)زاده و طهماسبی فرتوک

 دستی منجر شده است.های دمدر جامعه، به انباشت تحلیل

های تولیدی در صنعت گیری اکوسیستمبه واسطه الگوی شکلدر این پژوهش دریافتیم که 

شمسی و افول زودهنگام رشد  80 دههشمسی تا انتهای  80و  70های دهه سازی در میانهقطعه

سازی خودرو فارغ از نگاه سیاسی و روزمره توان توصیفی از تکوین و توسعه صنعت قطعهفزاینده آن می

 نمود تا عرصه مشترکی برای گفتگوهای صنعتی باشد. ارائه

اگر علم در معنای عام آن انباشت تجربه، درک منطق تجربه و پدیدارشناسی آن منطق تجربه 

توانیم ادعای درک چرایی وقوع یا باشد ما هنوز در مرحله درک منطق تجربه هستیم؛ لذاست که نمی

توان گفت که با اقدامات م. با همین انگاره از علم میچگونگی وقوع پدیدارهای اجتماعی داشته باشی

و ظهور رقابت در کمیت و کیفیت  70سازی خودرو از ابتدای دهه حمایتی دولت از صنعت قطعه

اجتماعی -اقتصادیهای جدیدی در این صنعت هستیم؛ نظامی محصوالت تولیدی، شاهد ظهور قابلیت

اما ورود به ساختار اقتصادی کالن که متعاقبًا ساختار  گذارد؛که در درون خود رشدی را پشت سر می

دهد نوعی از نفی رشد و رقابت در سطح صنعت اجتماعی و سیاسی این صنعت را تحت تأثیر قرار می

هایی که از گذشته در جامعه و اقتصاد وجود داشته در ظهورهای متفاوتی کند و آفترا تلقین می

 شود.زدگی در تحلیل واقعیات میی اکنونهای اخیر، موجب نوعمنتهی به سال

هایی که در سازی خودرو، تعداد شرکتالمللی صنعت قطعههای بینبا در نظر گرفتن همکاری

سازی خودرو توان تأمین های صنعتی و سازمانی در دوران شکوفایی صنعت قطعهسطح قابلیت

توان چنین گفت که اگر چه یرسد مشرکت می 60المللی داشتند و شمار آنها به بیش از بین

اما تجربه صنعتی کسب شده در  هاسترشدی ناموزون  ها نشانِپراکندگی جغرافیایی این شرکت
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ای از صورت ظهور هوشیاری تاریخی در قبال نیازهای واقعی جامعه نقطه اتکایی است که نمونه

 تواند باشد.بازگشت به دوران رشد می

ه استنباِط مکانیکی، توسعه ناموزون مرکب را به همراه خواهد توان اظهار داشت کدر نهایت می

های اجتماعی مستحیل شوند از درون داشت؛ در صورتی که جامعه، دولت و بازار در درون کومونیته

نیازهای درون جامعه به نیازهای جهانی پل خواهند زد. در جهان پساجهانی شده، مقوالت مهندسی به 

شوند که تناوب بقای زمین را مدنظر دارد. در این صورت طبیبانه بدل میمقوالتی اورگانولوژیک و 

گذاری و تسهیل امکان ورود به رقابت خواهد بود و وظیفه مفسران و پژوهشگران وظیفه دولت فرصت

توانست باشد است که این هر دو متعاقب درک واقعیت موجود به دور از آرزواندیشی از آنچه می

 شود.یابی با واقعیات بیرون حاصل میو نسبت شناخت واقعیتِ درون
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