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Abstract: 
The purpose of this study was to develop a model for strategic agility in relation to 

sustainable production boom in automotive industry. The present study seeks to increase the 

flexibility of industries and enhance accountability in a turbulent environment .The research 

method is qualitative and is based on the theory of grand theory. Semi-structured interviews 

were used to collect data. Data analysis was performed by Strauss and Corbin method. The 

sampling was done by theoretical sampling and using purposeful-judgment techniques and 

snowball. The study involved 14 experts in the automotive industry. The results of the analysis 

of the interviews resulted in an open, axial, and selective coding process to provide a model of 

strategic agility based on data theorization of the foundation that included 6 categories and 17 

concepts. According to the strategic agility model, the factors affecting the strategic 

agility in the automotive industry are "intra-organizational factors", "manufacturing 

factors", "individual factors". Contextual conditions such as "economic factors", 

"political factors", "stakeholders", intervening conditions such as "legal 

requirements", "management features", "infrastructure formulation" as well as 

strategies "utilizing new technology", "Structural change", "Strategic change", 

"Infrastructure reform", "Supply chain change" and "Human resource agility" and 

the implications of strategic agility in the automotive industry include "intra-

organizational outcomes" and "extracurricular outcomes". 
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 چکیده

چابکی استراتژیک در رابطه با رونق پایدار تولید در صنایع پژوهش حاضر با هدف تدوین مدلی برای 

باشد. برای گردآوری می بنیاد دادهپردازی خودروسازی انجام شده است. روش تحقیق کیفی و مبتنی بر نظریه

کوربین تحلیل اطالعات به روش استراوس ووساختاریافته استفاده شده است. تجزیههای نیمهاطالعات از مصاحبه

برفی قضاوتی و گلوله _های هدفمندگیری از تکنیکگیری نظری و با بهرهگیری به روش نمونهانجام شده است. نمونه

نفر از خبرگان در صنعت خودروسازی مصاحبه صورت گرفته است. نتایج  14انجام شده است. در طی این پژوهش با 

باز، محوری و انتخابی به ارائه الگوی چابکی  ها، طی فرآیند کدگذاریهای به دست آمده از مصاحبهتحلیل

مفهوم منجر شده است. براساس مدل چابکی  17مقوله و  6که شامل  بنیاد دادهپردازی استراتژیک بر مبنای نظریه

، «عوامل تولیدی»، «سازمانی درونعوامل »استراتژیک، عوامل موثر بر چابکی استراتژیک در صنعت خودروسازی 

، شرایط «ذینفعان»، «عوامل سیاسی»، «عوامل اقتصادی»از قبیل ای  باشند. شرایط زمینه می «عوامل فردی»

از  گیری بهره»همچنین راهبردهای « ها زیرساخت»، «مدیریتیهای  ویژگی»، «الزامات قانونی»از قبیل  گر مداخله

« تغییرات در زنجیره تامین» ،«ها زیرساختاصالح »، «تغییرات استراتژیک»، «تغییرات ساختاری»، «تکنولوژی نوین

و پیامدهای حاصل از بکارگیری چابکی استراتژیک در صنعت خودروسازی شامل « سازی منابع انسانی چابک»و 

 باشند. می «سازمانی برونپیامدهای »و « سازمانی درونپیامدهای »

  چابکی، چابکی استراتژیک، رونق پایدار تولید، صنعت خودروسازی. واژگان كلیدي:
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 مقدمه  -1

-ها و مسائلی که در جامعه وجود دارد، رونقهای اقتصادی ایران با توجه به تحریمیکی از ضرورت

باشد. ایشان در تولید است. این موضوع مورد تاکید تمامی مسئوالن ازجمله مقام معظم رهبری می

 10اند. با توجه به آمار جمعیت کشور، بیش از های متعددی بر این موضوع تاکید داشتهسخنرانی

 37درصد جامعه و  23میلیون نفر در بخش صنعت و معدن شاغل هستند به عبارتی اشتغال بیش از 

میلیارد دالر بوده که  42، میزان واردات 97باشد. در سال در بخش صنعت و معدن می GDPدرصد 

ای و د؛ در این میان در کاالهای واسطهدهدرصد کاهش نسبت به سال گذشته را نشان می 21

 84درصد است و  16ای افت باالیی دیده شده است. سهم واردات کاالهای مصرفی در کشور سرمایه

درصد کاهش یافته است که این  30ای است، ای و واسطهدرصد واردات که متعلق به کاالهای سرمایه

پول، تولید ناخالص  المللی بینصندوق میزان کاهش بر تولید اثر گذاشته است. طبق گزارش 

 40هزار میلیارد تومان برآورد شده که  627ثابت برای سال جاری به های  ( ایران با قیمتGDPداخلی)

هزار میلیارد تومان  628نیز  1399کمتر است و این شاخص برای سال  97هزار میلیارد تومان از سال 

درصد و برای سال آینده  39.0برای سال جاری  GDPاز  گذاری سرمایهشده است. سهم  بینی پیش

درصد کاهش  -9.1درصد خواهد بود. حجم واردات کاالها و خدمات به ایران که سال گذشته  37.7

درصد افت خواهد داشت. برآورد صندوق  -10.5داشته به روند کاهشی خود ادامه داده و امسال نیز 

 درصد را نشان -2.4رقم  99ت برای ایران در سال پول از حجم واردات کاالها و خدما المللی بین

نموده است. این در حالی است که  بینی پیشدرصدی در صادرات را  -22.01دهد، همچنین رشد  می

تولیدی کشور بالاستفاده مانده است و در طی سالیان متمادی میزان واردات کشور بیش های  ظرفیت

های  گیرد. لذا باید از ظرفیت نمی دیگر وارداتی صورتها  از صادرات بوده و اکنون با وجود تحریم

 (پول المللی بینصندوق )صورت گیرد  برداری بهرهتولیدی کشور حداکثر 

مختلفی از سوی سازمان ملل، اتحادیه اروپا و نهایتاً از سوی های  در طی سالیان متمادی تحریم

ان ملل بر کشور اعمال شده قطع که از سوی سازمهایی  آمریکا بر کشور اعمال شده است. تحریم

های  اتحادیه اروپا از طریق آمریکا و البیهای  مختلف شورای امنیت بوده است، تحریمهای  نامه

که از طریق خود آمریکا اعمال شده از طریق وزارت خزانه هایی  صهیونیست بوده و در نهایت تحریم

(. به عنوان مثال نفوذ در Tefio, 2018است )داری این کشور بوده که اقتصاد ایران را هدف قرار داده 

مهم اقتصادی جهان، آنها را وادار کرده روابط تجاری خود را با ایران قطع های  کشورها و شرکت

همچون مجوز فروش هواپیماهای مسافربری که فروش آن به هواپیمایی ایران لغو شده است.  نمایند،

 دهند و روابط تجاری خود را قطع نمی رت بلندمدت ادامهبسیاری از کشورها همکاری با ایران را به صو

و ها  کنند. در حوزه تجارت خارجی، محدودیت در خرید و تأمین کاالهای وارداتی، افزایش هزینه می

پتروشیمی قیمت کاالهای وارداتی را به دنبال داشته است. در مقابل در بخش صادرات بجز محصوالت 
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سایر کشورها در واکنش به افزایش نرخ ارز از  اند بودهها  ر معرض تحریمقیماً دو میعانات گازی که مست

تجاری و تولید دارای آثار های  ، بنابراین تغییرات نرخ ارز در بخشاند شده مند بهرهمزیت رقابتی 

(. در 1392منظور و مصطفی پور، تولیدی و صادرات آنها بوده است )های  نامتقارن بر سودآوری بنگاه

به  گیری تصمیممختلف های  کشور قوانین و مقرراتی که در مجلس، در نهادهای مختلف و حوزهداخل 

عمومی و های  این موضوع با مختصات و ویژگیرسند، مرتباً درحال تغییر و تحول هستند.  می تصویب

 ی کشور ما برقرار است. خودروسازاختصاصی آن در صنعت 
های  باشد که شرکت می بزرگترین صنعت در ایران صنعت خودروسازی ایران، پس از صنعت نفت

دیزل، سایپا دیزل، کرمان خودرو،  خودرو ایران، سایپا، پارس خودرو، شهاب خودرو، خودرو ایرانبزرگ نظیر 

مدیران خودرو و زامیاد در آن فعال هستند. این صنعت تحت تاثیر تحواالت به ویژه تحوالت سیاسی فراز و 

سیتروئن عمال فعالیت خودروسازی شرکت با ورود  1344در سال متعددی را تجربه کرده است. های  فرود

تحوالت این صنعت از آن زمان به بعد را در پنج دهه مهم پیش از  .خودروسازی در ایران رونق گرفت

ی بازار توان تقسیم نمود. پیش از انقالب اسالم می 90و دهه  80، دهه 70، دهه 60انقالب اسالمی، دهه 

در ایران مبادرت کردند که  گذاری سرمایهخارجی به های  و واردات آزاد بود و شرکتتر  خودرو رقابتی

با شروع ناگهانی جنگ تحمیلی  60مختصات اصلی و نقطه ضعف آن ساختار مونتاژ محور بود. در دهه 

آمریکا از صنعت خودرو  همانند بسیاری از صنایع، صنعت خودروسازی نیز دچار تغییرات فراوان گردید.

رقابت فرانسه  70ایران کناره گیری کرد و تکنولوژی ساخت قطعات خودرو در ایران وجود نداشت. در دهه 

فرصت را مغتنم شمرده و چندین قراداد ها  چینی 80و کره در بازار خودرو ایران آغاز شد و نهایتاً در دهه 

ی فرانسوی تصمیمات جدیدی در مورد تولید مجدد برخی خودروسازها 80منعقد کردند. حدوداً اواخر دهه 

چینی توانستند تولیدات بیشتری های  شرکتها  خودروها در بازار ایران گرفتند که با آغاز شدن تحریم

قبل به چندین برابر خود رسید و های  تولید و واردات خودرو نسبت به دوره 90داشته باشند. در دهه 

 برجامتوافق و پس از 1394 سالمشترک انعقاد کردند.  گذاری سرمایهخارجی قراردادهای های  شرکت

نوسانات نرخ و خروج آمریکا از برجام  خارجی در صنعت خودرو بود که باهای  انتظار گشایش در همکاری

قطع  صنعت خودروسازیشرکای تجاری در  .با شرایط سخت روبرو شدصنعت این  1397سال  ارز در

با اعمال  .ممنوع اعالم شدنیز  1397 واردات خودرو از تیرماهگردید. معلق  و برخی قراردادهاهمکاری 

، پارس خودرو و سایپا به خودرو ایرانو وجود شرایط آشفته و بحرانی در صنعت خودروسازی، ها  تحریم

کاهش تولیدات  1398در پنج ماهه نخست سال 1397% نسبت به سال-11.4% و -50%، -30ترتیب

کاهش داشته است  1397% نسبت به پنج ماهه نخست سال -27، تولید انواع خودرو در کشور اند داشته

 .(1398 صمت،)

وجود این شرایط و رخداد حوادثی این چنین محیط حاکم بر کسب و کار را محیطی آشفته و 

دهد. در یک مقابله عقالیی در  می نشده قرار بینی پیشدائما در حال تغییر به ویژه از نوع تغییرات 

ی کسب و پذیر انعطافچنین شرایطی یکی از شروط الزم حصول به چابکی استراتژیک است. این امر 
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ها این توانایی بخشد. چابکی استراتژیک به سازمان می کار و توانایی پاسخگویی در محیط بازار را ارتقا

های  را به سازمانها  دهد که در یک محیط آشفته، از رقبای خود بهتر عمل کنند و سازمان می را

حاکم بر جامعه، تغییر های  منعطف تبدیل نمایند تا کسب و کار خود را متناسب با تغییرات و آشفتگی

خواهند در این محیط باقی بمانند  می کههایی  (. شرکتKhoshnood & Nematizadeh, 2017دهند )

(. ایجاد چابکی Abu-Radi, 2013های جدید کسب و کار باشند )باید دائماً در جست و جوی فرصت

در انجام آن موفق نبوده و ا ه و شرکتها  استراتژیک در عصر حاضر، چالشی است که بیشتر سازمان

باشند و با گذشت زمان، بیش از اندازه بر  نمی بعد از کسب آن، قادر به حفظ آنها  حتی برخی سازمان

 روی رشد و موفقیت متمرکز شده و نیاز به چابک شدن را فراموش کرده، توانایی خود را از دست

که به طور مستمر از میزان چابکی استراتژیک نیاز دارند ها  (. بنابراین سازمانOjiha, 2008دهند) می

خود به عنوان یک قابلیت پویا آگاه گردند. بدین علت که چابکی استراتژیک، یک منبع ارزشمند، 

آید و به سازمان برای دستیابی و حفظ مزیت  می غیرقابل تقلید، نادر و غیر قابل جایگزین به شمار

  Ahammad & et al, 2020)؛ (Ojiha, 2008کند می رقابتی پایدار کمک

صنعت خودروسازی همواره در معرض تغییر پارادایم بوده است. این تغییرات از صنعت دستی به 

تولید انبوه، سپس به تولید ناب و در حال حاضر به تولید چابک در حال گذار بوده است. چهار تغییر 

از زمان تولیدات به صورت دستی با پارادایم در صنعت و تولید عبارتند از: دوره اول؛ در این برهه 

کارگاهی و ... بوده های  چندمنظوره، تولید با سیستمهای  سطح تولید پایین، وجود ماشینهای  ویژگی

خط مونتاژ متحرک، قابلیت تعویض  اندازی راهتوان  می است. دوره دوم؛ دوره تولید انبوه بوده است که

ماشین آالت را به عنوان  اندازی راهو کاهش زمان کامل و اتصال قطعات، کاهش زمان چرخه کاری 

ویژگیهای اساسی این دوره نام برد. دوره سوم؛ دوره فلسفه تولید ناب بود که اصولی همچون حذف 

اطالعاتی عمودی، سیستم کششی و .. جزو اصول تولید های  چندمنظوره، سیستمهای  ضایعات، تیم

اغنای مشتری، تسلط بر تغییرات و های  ولید چابک با هدفباشند. دوره چهارم؛ در این دوره ت می ناب

آید. با بررسی روند تحوالت و چابکی در  می .. به روی کار. عدم اطمینان و افزایش رقابت پذیری و

که  1توان مدل فرآیندی از مرحله تعریف تا ساخت خودرو را برحسب نمودار  می صنعت خودروسازی

دهند نمایش داد. ورود به عرصه صنعت  می ین صنعت را تشکیلاز زنجیره ارزش اای  هریک حلقه

  رسد. می خودروسازی با مونتاژ آغاز و با ایجاد پایگاه طراحی به مرحله تکامل
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 (1398 رودسری و همکاران،تحوالت و چابکی صنعت خودروسازی ) :1نمودار

 

دوره کلی تقسیم  4توان به  می روند چابکی در صنعت خودروسازی ایران و تحوالت این صنعت را

. با همکاری 99تا  91های  و سال 1390تا  1372؛ 1371تا 1357؛ 1356تا  1336های  نمود: سال

های  کارخانه 1330خودروسازان اروپایی و آمریکایی صنعت مونتاژ خودرو وارد ایران شد. در اواخر دهه 

دو  1346و  1345های  . طی سالکوچکی برای مونتاژ محدود خودروهای جیپ و فیات شکل گرفتند

)ایران ناسیونال سابق( و  خودرو ایرانخودروساز دیگر اعالم موجودیت کردند و تولید پیکان در شرکت 

به تدریج وارد شدند و قطعات را از خارج به صورت ها  ژیان در شرکت سایپا شروع شد و سایر شرکت

های  د. پس از پیروزی انقالب اسالمی، شرکتکردن می خودرو وارد و مونتاژهای  منفصله یا مجموعه

بازسازی کشور این های  خودروساز دولتی شدند و با آغاز جنگ تحمیلی و پس از اتمام آن و سال

چابکی و تحوالت رخ داده در صنعت  2صنعت فرازو فرودهایی را تجربه کرده که در نمودار 

هت منطبق نمودن صنعت با این خودروسازی کشور در جهت تغییر و تحوالت جهانی و تالش ج

 ارائه شده است.  1394تا  1319های  تحوالت طی سال
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منبع: انجمن خودروسازی ایران؛ ) 1394-1319های  تحوالت و چابکی صنعت خودروسازی ایران طی سال :2نمودار

؛ 1394مجلس شورای اسالمی،های  ؛ مرکز پژوهش1390خودرو؛ منوچهر منطقی،های  انجمن سازندگان قطعات و مجموعه

 (. 1398رودسری و همکاران،

1332 

1390 1389 

1392 

1361 

دار کننردن صننندوق

و تولینند  206پننژو 

خننودروی پننژو اس  

دی توسننننننننننط 

خودرو با هزینه  ایران

 تومان یاردمیل 122

گذاری گسنترده  اقدام به سرمایه

شرکت خنارجی رننو نیسنان بنا     

درصندی در   51 گنذاری  سرمایه

 5/1قراردادی مشترک به حجم 

میلیننارد دالر در ایننران بننرای   

نخسننتین بننار پننس از انقننالب   

درصننننعت اینننران و تاسنننیس  

 51شرکت رنو پنارس بنا سنهم    

درصند سنازمان    49درصد رنو و 

خنودرو و سنایپا   گسترش، اینران 

یت بنا  تاسیس شند تنا بنا مندیر    

رنننو نیسننان تولینند هننا خننارجی

خودروی لوگان را بروی پلتفنرم  

و تولیند ان بنا هندف     90ایکس 

 جایگزینی پیکان و پراید

فشنننار دولنننت بنننه   

خودروسنننازان بنننرای 

معرفننننی و تولینننند  

هننای جدینند و  منندل

اجرای این دسنتور بنا   

تغیینننرات جزینننی در 

خودروها و معرفی آنها 

به عنوان مدل جدیند  

 بنننه دلینننل نداشنننتن

 تحقیق و توسعه

آغناز طراحنی   

موتننور دیننزل 

در ایننننننران 

 خودرو

دسننتور دولننت بننه دو   

خودروساز بزرگ کشور 

اننندازی خننط  بننرای راه

مونتاژ خودروهای ایرانی 

بنننه صنننورت قطعنننات 

منفصله کامل )فول سی 

کی دی( در کشنورهای  

ونزوئال، عنراق و سنوریه   

بنننندون توجننننه بننننه 

پارامترهای اقتصنادی و  

بنننر تننناثیر منفنننی آن 

 نقدینگی خودروسازان

ها  مذاکره ایران خودرو با چینی

هزار خودروی  100برای تولید 

ایرانننی در چننین همزمننان بننا  

تولید خودروی سمند و نهایتنا  

توافق برای تولید خودروی راننا  

 206با طراحی جدید و شنبیه  

اس دی بننه دلیننل مخالفننت   

ها با تولید خنودرو بنا    فرانسوی

 بدنه پژو

نرسنیدن موتنور   به تولید 

دیننزل ملننی بننا وجننود    

طراحی و ساخت بخشنی  

از خط تولیند آن توسنط   

 متخصصان ایران خودرو

آغنناز فعالیننت 

ه خودروسازی

کوچننننک ای 

فعننننننال در  

 زمینه مونتاژ

تولیننند انبنننوه  

سمند ال ایکس 

بننا موتننور پایننه  

گازسننوز ای اف  

سنننون توسنننط 

 ایران خودرو

اننننندازی راه

خننط تولینند 

انبننننننننوه 

موتورهنننای 

توربو شارژر 

بننننننننرای 

نخستین بار 

 در ایران

تصمیم دولنت بنه توقنف    

تولینند پیکننان بننه دلیننل 

مصرف باالی این خنودرو  

و انجننام آن بننا پرداخننت 

میلینننون دالر بنننه  300
 خودروشرکت ایران

تایید نگهداشنتن قیمنت   

دالر توسننط دولننت و در 

بننه صننرفه بننودن  نتیجننه

واردات قطعننه از چننین و 

عرضه قطعات چیننی بنا   

 بندی داخلیبسته

 فعالیت

 رویداد

1383 

1394 

 درصننندی 20افنننت 

 تولید خودرو

1375 

اننندازی مرکننز راه

تحقیق و توسنعه  

شنننرکت اینننران 

خودرو بنا هندف   

طراحنی قطعنه و   

 طراحی محصول

طراحی و تولید سنمند  

ایکس سون به عننوان  

اولننین خننودروی ملننی 

آغاز و قرار شد که این 

خودرو جای خنودروی  

 پیکان را بگیرد

ورود مدیران جدیدی 

به بدنه وزارت صننایع  

سنننگین و پیگیننری  

 سیاست تولید خودرو

1368 

قرار گرفتن مشنتریان در  

صف انتظارخرید خنودرو  

حش به دلینل تفناوت فنا   

ای بنا   قیمت کارخانهبین 

اشننی از تفنناوت  بننازار ن

مننت ارز دولتننی )هننر  قی

 ارز آزاد ریال( با 70دالر 

شننرایط متعننادل   

تولینند خننودرو در  

هننای دفنناع  سننال

مقنندس بننه دلیننل 

ممنوعیننت واردات 

و فروش خنودروی  

 تولیدی

1357 

اموال به مالکیت دولت درآمدن 

بزرگ با تصنویب   دار سرمایه 51

قانون حفاظت و توسعه صننایع  

ایران توسط دولت موقنت پنس   

 از پیروزی انقالب

ثباتی سازمان صنایع ملنی   بی

کنننه عهنننده دار اداره اینننن  

ها شده بنود بنا تغیینر     شرکت

مکرر مدیران و تاثیر منفی آن 

برا صنایع ملی شده از جملنه  
 خودرو

توقف ارسال قطعات به ایران توسنط  

نرال موتنورز و تغیینر ننام    شرکت ج

 خودروجنرال موتورز ایران به پارس

 50نیمه اول دهه 

ورود شننرکت جنننرال 

موتورز آمریکا به بازار 

 45 ایران و خرینداری 

درصد سهام جینپ و  

تغیینننر ننننام آن بنننه 

جنرال موتورز اینران،  

آغاز تولیند خنودروی   

وانننت مننزدای ژاپننن  

توسط شرکت صننایع  

 خلیج

باال رفتن درآمد اینران بنا   

افزایش قیمت نفت ناشنی  

از جنگ اعراب و اسراییل 

و تزریق پنول حاصنله بنه    

جامعه و در نتیجه افزایش 

تقاضنای خریند خننودرو و   

تسنننهیل واردات بنننرای  

  50بننازار و تننامین نینناز  

داخل از  درصد تامین نیاز

 طریق واردات

تولنند صنننعت   

خنننودرو در در 

ایران با ساخت 

وبنوس و  بدنه ات

 کامیون

1319 

تاسیس کارخانه 

 فیات ایران

1334 

تصویب قنانون جلنب و   

هنای   حمایت از سنرمایه 

خننننارجی در کشننننور، 

اعطننننننای وام بننننننه  

خودروسازان و معافینت  

از حقنننوق گمرکنننی و  

مالیات در صنورت ورود  

قطعات منفصله و مونتاژ 

 در کشور 
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مستقیم به آن وابسته است به صورت مستقیم و غیرای  اشتغال گستردهی که خودروسازصنعت  

اعمال شده و قرار گرفتن کشور در شرایط پیچیدگی و های  با توجه به شرایط اقتصاد کنونی و تحریم

روزافزون صنعت خودروسازی در جهان، بیش از پیش نیازمند قابلیت های  عدم اطمینان و پیشرفت

دهد که این صنعت،  می درصدی خودرو در تولید ناخاص داخلی نشان 3قش چابکی استراتژیک است. ن

، خودروساز و مردم یک تعامل درهم تنیده وجود دارد. ساز قطعهصنعتی پیشران است و بین مثلث 

 96بخش قطعات خودروسازی بوده که از اسفند ماه سال های  اعمال شده، تحریمهای  نخستین تحریم

(. با 1398 ،معظمی) درصد افزایش یافته است 223مواد اولیه خودروسازی ، قیمت 98تا خرداد سال 

میلیون یورویی در بخش  350گذاری  و در راستای تمرکز بر تولید داخلی هدفها  این چالش

است که صنعت خودروسازی ای  روز مسئلههای  ی خودرو انجام شده است. استفاده از فناوریساز قطعه

کرده است، علی رغم اینکه توانایی خودروسازی در  المللی بیناط با فضای را نیازمند برقراری ارتب

مونتاژ، ساخت خطوط مربوط به بدنه و خطوط رنگی به خوبی نمایان شده است اما همچنان نیاز به 

 (. 1398صمت،وجود دارد. ) المللی بینهمکاری و برقراری ارتباط با خودوسازان 

 & Kale et al, 2019; Nkuda, 2017; Khoshnoodاگرچه پژوهشگران متعددی همچون

Nematizadeh, 2017; Weber & Tarba, 2014; Abu-Radi, 2013; Santala, 2009; Cynthia & Hall, 

2009; Weill et al, 2002 های  خود به بررسی چابکی استراتژیک پرداخته و مدلهای  در پژوهش

، اما این مطالعات در برگیرنده تمام شرایط حاکم بر کشور ما اند چابکی استراتژیک را مطرح نموده

با توجه به شرایط عدم  .اند نشده را تجربه نکرده بینی پیشنیستند چرا که میزان زیادی از تغییرات 

ارائه شده سازگار نیستند، های  اعمال شده، در چنین شرایطی مدلهای  تحریماطمینان کنونی و 

در پی تدوین مدلی برای چابکی استراتژیک در ارتباط با رونق پایدار تولید  بنابراین در پژوهش حاضر

در صنایع خودروسازی متناسب با شرایط و اقتضائات کشور بوده تا با اعمال راهبردهای خاص بر 

و عدم انعطاف صنایع و همچنین عدم وجود خالقیت و ها  مسائل و مشکالت جامعه که ناشی از تحریم

 ق آید.نوآوری است فائ

 و پیشینه پژوهش مبانی نظری -2

 تعریف و اصول چابکی استراتژیک  -2-1

چابکی تمرکز روی منافع دارد و به عنوان توانایی برای لمس تغییرات بلندمدت که قدرت ابتکار و 

ی، پیش نیاز چابکی است. چابکی، پذیر انعطافگیرد بیان شده است.  می نوآوری را در سازمان به کار

ضروری جهت ادامه رقابت در محیطی سرشار از تغییر و عدم اطمینان ای  نیست، بلکه وسیلههدف 

(. چابکی، توانایی سازمان برای واکنش سریع و موثر در برابر Jackson & Johansson, 2003است )

(. چابکی به توانایی حرکت سریع و آسان با روش متفکرانه اشاره Chatwani, 2019) محیط متغیر است

دارد. ریشه و منشا چابکی از تولید چابک اخذ شده است. تولید چابک به عنوان یک استراتژی موفقیت 
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پاسخ به های  (. چابکی سازمانی یکی از روشRahimi & et al, 2018) آمیز برای عملکرد مطلوب است

 (.Nafei, 2016) باشد می برای رقابتها  و شرکتها  تغییرات است و الگوی جدیدی برای سازمان

در ادبیات، نوع جدیدی از چابکی توسعه یافته است و امروزه الگوی جدیدی به نام چابکی 

استراتژیک در حال ظهور است. مفهوم چابکی استراتژیک برای اولین بار توسط دوز و کوسنن مطرح 

سخ به (. چابکی استراتژیک، نوع توسعه یافته چابکی است که عالوه بر پاKettunen, 2010) شده است

تغییرات محیطی دارد. همچنین  بینی پیشاستراتژیک و های  به جنبهای  تغییرات سریع، توجه ویژه

(. Khoshnood & Nematizadeh, 2017رقابتی دارد )های  داری بر قابلیت چابکی استراتژیک، تاثیر معنی

 بینی پیشچابکی استراتژیک نیازمند همزمان چابکی و استراتژیک است. استراتژیک بودن یعنی 

تغییرات و غلبه بر تغییر است. چابکی به معنای پاسخگو بودن است. چابکی از جنبه استراتژیک به 

 (. santala, 2009تغییر و پاسخ به تغییر است ) بینی پیشمعنای فعال بودن در 

های  در محیط ایستا و ساده، نسبتاً آسان است ولی امروزه به دلیل پیچیدگیها  سازمانمدیریت 

معتقد  1ضروری است. برایسونها  محیطی، بکارگیری رویکرد مدیریت استراتژیک برای مدیریت سازمان

های اخیر کشف گردیده و مورد استفاده قرار گرفته است  است، مدیریت استراتژیک اگرچه در سال

رود  می بخش عمومی به شمارهای  ناپذیر و ضروری در هدایت و مدیریت سازمان ره جزئی جداییهموا

، اجرا و ارزیابی عملکرد گیری تصمیم(. مدیریت استراتژیک به عنوان هنر 1397طاهری و همکاران، )

 کیاستراتژ تیریمد ندیفرا(. Willian, 2020سازمان برای دستیابی به اهداف سازمان بیان شده است)

 & Finkداشته باشد ) یدر کل استراتژ رییبه تغ ازیتواند ن می مؤلفه کیدر  رییاست و تغ ایو پو وستهیپ

Ploder, 2009.) متعددی برای ایجاد محصوالت و خدماتی طراحی نموده تا این های  فعالیتها  سازمان

ممکن است با گذشت زمان محصوالت و خدمات را به مشتریان سازمان تحویل نمایند این وضعیت 

تغییر کند و مشتریان به دلیل تغییر در محصوالت رقابتی و کیفیت باالی خدمات و محصوالت 

برای تطبیق با این ها  رقیب شوند، بدین دلیل سازمانهای  رقیب، جزو مشتریان سازمانهای  سازمان

یر یافتن بخشی از عملیات یا شوند، این شرایط مستلزم تغی می تغییرات به مدیریت استراتژیک متوسل

(. مدیریت Ansari, 2020) کلی سازمان بوده تا محصوالت و خدمات متفاوتی عرضه نمایند گیری جهت

 استراتژیک رویکردی برای مشخص کردن اهداف، تخصیص منابع و ارزیابی استراتژی است

(Thompson et all, 2006; Ali & Gun, 2019) . 

 & Khoshnoodاست که با رویکرد استراتژی کالسیک متفاوت است )چابکی استراتژیک مفهومی 

Nematizadeh, 2017) ریزی برنامهکه زندگی  اند (، استدالل کرده2017) دوز و کوسنن. به طوری که 

از و استراتژی خود را برای پنج تا ده سال آینده اند استراتژیک است، به معنای متعارف، شرکت چشم

باید هوشیار بوده و استراتژی خود را به سرعت ها  کند. امروزه سازمان می پیرویتدوین کرده و از آن 

                                                      
1
 Bryson  
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تغییر دهند. چابکی استراتژیک به عنوان توانایی یک شرکت برای اصالح و تنظیم مسیر خود برای 

(. در این Khoshnood & Nematizadeh, 2017باشد ) می داشتن دید بلندمدت و مفید برای اقتصاد نو

متناسب را تدوین نمایند و های  از شرکت و استراتژیاند عت خودروسازی در ایران باید چشمراستا صن

 خود را به سرعت متناسب با شرایط موردنظر تغییر داده و انطباق دهند. های  استراتژی

نشده و مدیریت  بینی پیشیک راه مفید برای مدیریت تغییرات ها  چابکی استراتژیک در سازمان

سازمان است و به عنوان قابلیت زنده ماندن و موفق شدن در محیط رقابتی و تغییرات  ریسک فراروی

در حال تغییر، های  باشد، که به وسیله واکنش سریع و موثر به محیط می بینی پیشمحیط غیر قابل 

. چابکی استراتژیک ( Chiang, 2012 &Hillmer & Sureshگیرد ) می توسط ارائه خدمات جدید صورت

متغیر معرفی شده است و مدیران های  عنوان یکی از عوامل اصلی موفقیت سازمان در محیطبه 

ی در رویارویی با تحوالت پذیر انعطافاستراتژیک، چابکی استراتژیک را به عنوان قابلیت سازمان برای 

 (. Weber & tarba, 2014) اند جدید بیان کرده

مورد تجدید استراتژی دارد و تنها بخشی از کل قدیمی در های  چابکی استراتژیک ریشه در بحث

استراتژی واقعی یک سازمان است و اکوسیستم داخلی سازمان به دلیل تغییرات سریع، به چابکی 

پذیر یا فعاالنه انجام گیرد و از آن برای کسب مزیت رقابتی بر  تواند واکنش می استراتژیک نیاز دارد که

 (Santala, 2009توان استفاده کرد. ) می دهند می اساس کاری که رقبا انجام

توان نقطه تعادل در یک پیوستار تعریف کرد: نقطه بهینه در این پیوستار  می چابکی استراتژیک را

به طور طبیعی چابک هستند و باید استراتژیک شوند و برخی ها  بستگی به شرکت دارد: برخی شرکت

مختلف از های  شوند، یعنی شرکتتر  اید چابکبه طور طبیعی استراتژیک هستند و بها  از شرکت

 شوند. می جهات مختلف به چابکی استراتژیک نزدیک

 
 
 چابک بودن                              چابکی استراتژیک                                                           استراتژیک بودن 

 

 چابکی استراتژیک  :1شکل 

 

چابک استراتژیک، دارای اهداف بزرگ و واضحی هستند که عالوه بر جهتی مشخص، های  شرکت

قادر به انطباق با تغییرات در محیط کسب و کار خود هستند. چابکی استراتژیک در حال فاصله گرفتن 

دادند و گروهی  می را انجام ریزی برنامهقدیمی است که گروهی از افراد وظیفه  ریزی برنامهاز الگوی 

سطح باالی سازمان تا  ریزی برنامهکردند، چابکی استراتژیک، کل سازمان را از  می ر آن را اجرادیگ

 .(Santala, 2009دهد ) می شود، پوشش می سطوح عملیاتی و تصمیماتی که توسط کارکنان اخذ
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 نیازها و کارکردهای چابکی استراتژیک پیش -2-2

 تغییرات سریع و آشفته محیط تجاری داردامروزه چابکی استراتژیک، اهمیت روزافزونی در 

(Hamel & Välikangas, 2003 Hamel, 2007: Alzubi , 2020 ;) . (، 2008) 1دوز و کوسننبر طبق نظر

( 1998)2براون و ایزن هارتمتمرکز داشته و های  چابکی استراتژیک اهمیت خاصی برای دانش شرکت

توانند  نمی ها تله آشفتگی و تله بوروکراتیک هستند. شرکت کنند که این دو به عنوان تعادلی مابین می بیان

و  ریزی برنامهبرای چند سال آینده به این استراتژی متعهد باشند، اما دائما در حین اجرای آن هستند، 

توانند از یکدیگر جدا شوند. با این حال، با توجه به جهت استراتژیک  نمی اجرا کامال در هم تنیده هستند و

ابعاد چابکی  .(Santala, 2009) کنند می گیری تصمیمشود،  می به دستیابی به اهداف بزرگی که منجر

اصلی، انتخاب اهداف استراتژیک، مسئولیت مشترک و اقدام های  استراتژیک: وضوح دید، درک قابلیت

 (.Phillips & montinho, 2018; Ojiha, 2008باشد ) می عملی

 کننده از اهداف سازمان در جهت دستیابی به اهداف و  قانعاز واضح و اند وضوح دید: چشم

 باشد. می نتایج کار

 و نحوه استفاده از این ها  دهنده آگاهی یک سازمان از قابلیت اصلی: نشانهای  درک قابلیت

 باشد. می برای ایجاد ارزش برای مشتریانها  قابلیت

 که در نحوه ایجاد ارزش و امکان  انتخاب اهداف استراتژیک: به آگاهی یک سازمان اشاره دارد

خواهند آنچه را که سازمان به بهترین وجه ممکن قادر  می استفاده از آن برای مشتریانی که

 به ارائه آن است انتخاب نمایند.

 گیری و پاسخگویی مشترک برای گر مشارکت شرکا در تصمیممسئولیت مشترک: نمایان

 دستیابی به نتایج در زنجیره ارزش است.

 استراتژیک برای دستیابی به نتایجهای  قدام عملی: توانایی سازمان برای استفاده از قابلیتا 

 .(Abu-Radi, 2013باشد ) می

اند در که برای شرایط و بازارهای مختلف طراحی شدهاشکالیانواع مختلف چابکی استراتژیک و 

برای شرایط بازارهای هایی  فرمنشان داده شده است. با توجه به شکل، چابکی استراتژیک و  2شکل 

.تبدیل 2.تقویت مکمل، 1مختلف متناسب با تغییرات پیوسته و ناپیوسته طراحی شده است که شامل: 

آمیز برای  باشد. تقویت مکمل و تبدیل موفقیت می .ابتکار بنیادی4.تفسیر خالقانه و 3آمیز،  موفقیت

بازار آشفته طراحی شده است. تفسیر خالقانه و ابتکار بنیادی برای بازار در حال تحول طراحی شده 

است. همچنین نیاز یک سازمان برای چابکی استراتژیک مستقیماً به میزان و پایداری تغییر وابسته 

                                                      
1 Doz & Kosonen 
2 Brown & Eisenhardt 
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چابکی های  تواناییضروری بوده و موفقیت عوامل مختلف دلیلی بر ها  است. چابکی برای سازمان

و ها  سازد تا فرصت می استراتژیک است. در یک مدیریت واحد قدرت استراتژیک، رهبران را قادر

های  تهدیدات محیطی را شناسایی نمایند، برای پاسخگویی به نیازهای مختلف بسیج شوند و مهارت

 ,hasan, 2020 ;Ghemawat & del Sol, 1998 Roth) برداری از دانش را فراگیرند بهرهیادگیری و 

 (Abu-Radi, 2013) مهمترین دارایی سازمان برای دستیابی به چابکی استراتژیک دانش است. .(;1996
یی با ظرفیت ها زیرساختدر بلندمدت است.  گذاری سرمایهفرآیند انتخاب استراتژیک و متعادل کردن 

 کارکنان امکان چابکی استراتژیک را فراهماصلی و توانایی تغییر های  باال، مشتری، نام تجاری، مهارت

مدت خود را به  کوتاههای  توانند هزینه می موفقهای  از چابکی استراتژیک شرکت گیری بهرهآورند. با  می

& Weill, 2002) حداقل برسانند. این عناصر باید در یک گروه منسجم سازماندهی و هماهنگ شوند

Subramani & Broadbentچابک با وجود نوسانات بازار، برتری استراتژیک خود را حفظهای  (. شرکت 

را به طور کارآمد  در انباشت منابع جدیدها  کنند. سطح باالی چابکی استراتژیک، توانایی شرکت می

های  بخشد. همچنین استفاده مجدد از منابع برای مصارف جدید و ترکیب منابع به روش می ارتقا

است. چابکی استراتژیک توانایی شرکت را در ها  استراتژیک برای شرکتجدید از دیگر مزایای چابکی 

 ,Cynthia & Hallبخشد ) می جهت توسعه و یادگیری مسائل پیچیده، اکتشاف و حل مسائل ارتقا

2009). 

 
 (Doz & Kosonen, 2017چابکی استراتژیک )نوع  : چهار2شکل 
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( در پژوهشی به بررسی ظرفیت جذب و عملکرد شرکت با نقش 2019در سال ) 1کاله و همکاران

از طریق نامه ها  . در طی پژوهش پرسشنامهاند چابکی استراتژیک در ترکیه پرداختهای  واسطه

ظرفیت جذب بر  اند شده است. بیان کرده آوری جمعپرسشنامه  190الکترونیکی ارسال شده و حدود 

چابکی استراتژیک شرکت تاثیر مثبت و معناداری دارد، چابکی استراتژیک بر عملکرد شرکت تاثیر 

مستقیم به واسطه چابکی استراتژیک بر رد. همچنین ظرفیت جذب به طور غیرمثبت و معناداری دا

که  اند بیان کرده ( در پژوهشی2017در سال ) 2انکیودا عملکرد شرکت تاثیر مثبت و معناداری دارد.

تواند برای دوره  می مزیت رقابتی هدف مهمی در جهت تصمیمات استراتژیک است، مزیت رقابتی

در  3 زاده خشنود و نعمتیتواند در شرایط پایداری رخ داده و دنبال گردد.  می موقت و زودگذر باشد و

سعه یافته چابکی است که که چابکی استراتژیک نوع تو اند ( در پژوهش خود بیان کرده2017سال )

تغییرات محیطی دارد. جامعه  بینی پیشاستراتژیک و های  به جنبهای  عالوه بر پاسخ سریع، توجه ویژه

دهد چابکی  می باشد که نشان میها  مدیر و کارشناس در بانک 150آماری این پژوهش شامل 

در بین ابعاد چابکی استراتژیک، رقابتی کشور داشته و های  داری بر قابلیت استراتژیک تاثیر معنی

در پژوهشی  (2016در سال ) 4رقابتی دارد. نافعیهای  وضوح دید بیشترین میزان تاثیر را روی قابلیت

دریافتند که در شرایط بسیار آشفته و رقابتی، استفاده از چابکی سازمانی برای درک و واکنش سریع 

هدف از تحقیق، شناسایی انواع چابکی سازمانی و به تغییرات محیطی در موفقیت سازمانی موثر است، 

از ها  داده آوری جمعنقش آن در ارتقا موفقیت سازمانی است که با استفاده از پرسشنامه اقدام به 

( در پژوهشی بیان 2014در سال ) 5 وبر و تارباکارکنان بیمارستان دانشگاه منوفیا در مصر شده است. 

کننده موفقیت یک شرکت، چابکی استراتژیک است. چابکی  تعیینترین عوامل  که از مهم اند کرده

قدیمی، نیاز به اختراع های  بندی کند که بجای تنظیم مجدد محصوالت و دسته می استراتژیک بیان

از اقدامات ای  جدید دارد. چابکی استراتژیک شامل مجموعههای  جدید تجاری و دسته بندیهای  مدل

در سال  6ابوردیو با تغییرات سریع است.  بینی پیش ر محیطی غیرقابلشده توسط یک سازمان د انجام

های  های رقابتی در بیمارستان ( در پژوهشی به بررسی تاثیر چابکی استراتژیک بر قابلیت2013)

اصلی، های  خصوصی پرداخته است و ضمن بیان ابعاد چابکی استراتژیک )وضوح دید، درک قابلیت

رقابتی های  مسئولیت مشترک و اقدام عملی( تاثیر این ابعاد را در قابلیتانتخاب اهداف استراتژیک، 

 افزار نرمبا استفاده از ها  اطالعات از طریق پرسشنامه و تجزیه تحلیل داده آوری جمعبررسی کرده و با 

SPSS ،های  رقابتی در بیمارستانهای  به این نتیجه رسیده است که تاثیر چابکی استراتژیک بر قابلیت
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 رقابتی یک سازمانهای  دار بوده و چابکی استراتژیک منجر به افزایش قابلیت خصوصی اردن، معنی

( در پژوهشی دریافتند که چابکی استراتژیک یک ساختار 2009در سال ) 1سینیا و هالگردد.  می

وسعه و سازمان را در تهای  تواند اشکال مختلفی به خود بگیرد و توانایی می پیچیده و متنوع است که

پویا به خود جلب کند. چابکی استراتژیک، ظرفیت  پذیر انعطافهای  بکارگیری سریع قابلیت

مختلف چابکی های  را ارتقا داده تا برای تغییر شرایط آماده شوند و در قالبها  ی شرکتپذیر انعطاف

توان از چابکی  می که اند ( در پژوهشی بیان کرده2009در سال ) 2 سانتاالاستراتژیک حرکت کنند. 

چابک استراتژیک، دارای اهداف بزرگ و های  استراتژیک برای کسب مزیت رقابتی استفاده کرد. شرکت

واضحی هستند که جهت مشخصی دارند و قادر به انطباق با تغییرات در محیط کسب و کار خود 

 هستند. 

توصیفی بیان شده بیان شده توسط اندیشمندان داخل و خارج کشور صرفاً به صورتی های  مدل

سازی  و پیامدهای حاصل از پیادهها  است و به دنبال اکتشاف علل و عوامل موثر، همچنین استراتژی

اعمال شده، های  . اکنون با توجه به اوضاع اقتصادی کشور و تشدید تحریماند چابکی استراتژیک نبوده

ده ندارند. با توجه به اینکه سازمان بیان شده با شرایط حاضر انطباق نداشته و قابلیت استفاهای  مدل

پیشران در اقتصاد های  باشد که جزو صنعت می مورد مطالعه در تحقیق حاضر صنعت خودروسازی

که بر کشور اعمال شده است و اقتصاد کشور را تحت شعاع خود قرار داده، هایی  باشد، تحریم می کشور

 باشد.  می ضروریلزوم توجه به ابعاد و اکتشاف مدل چابکی استراتژیک 

 شناسی روش -3

پژوهش، بنیادی؛ از نظر روش پژوهش کیفی؛ از دیدگاه فلسفه های  گیری جهتاین پژوهش از نظر 

؛ و از نظر رویکرد پژوهش استقرایی است؛ بنیاد دادهپژوهش تفسیری است؛ استراتژی پژوهش نظریه 

مصاحبه ها  ری دادههدف پژوهش اکتشافی؛ افق زمانی پژوهش تک مقطعی و شیوه گردآو

گردد که  می ساختاریافته است. علت استفاده محقق از یک روش خاص، به عوامل مختلفی بر نیمه

افراد را به های  باشد. هرگاه محقق در نظر داشته باشد تجارب و دیدگاه می ترین آنها سؤال تحقیق مهم

بنیاد شیوه مناسبی خواهد بود.  بندی یک نظریه مورد کاوش قرار دهد، نظریه داده منظور صورت

کوشد معنا یا ماهیت تجربه افراد درگیر با مسائل خاص را دریابد، با ورود به صحنه  می محققی که

 کیفی راهای  شود. از سویی، روش می زندگی واقعی و تامل بر آنچه انجام شده است، بهتر موفق

از آنها به کار برد. هدف اصلی ای  م تازهاز زندگی و به دست آوردن فههایی  توان برای کشف عرصه می

به پاسخ تری  تواند بر اساس آن به شکل مطلوب می کننده نوع روشی است که محقق تحقیق، تعیین

                                                      
1
 Cynthia & Hall 

2
 Santala 
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تواند از روش  می سوال دست یابد. محققی که قصد بررسی تجارب افراد به منظور خلق نظریه را دارد،

 (. Creswell, 2012شود ) مند بهرهبه خوبی  بنیاد داده

باشد. با توجه به  می جامعه آماری این تحقیق شامل مدیران باتجربه در صنعت خودروسازی

باشد، نمونه به شیوه هدفمند و نظری انتخاب شده  می بنیاد پردازی داده استراتژی پژوهش که نظریه

یابد که  می آن قدر ادامه گیری نمونهشود و  می است. حجم نمونه در این روش، در حین کار مشخص

نفر از مدیران باتجربه در صنعت خودروسازی  14به سر حد اشباع برسند. در این پژوهش با ها  داده

نفر دارای  8نفر از خبرگان صنعتی دارای تحصیالت کارشناسی ارشد و  6مصاحبه انجام شده است. 

نفر باالتر از  9و  سال 45نفر از خبرگان دارای سن کمتر از  5مدرک دکتری تخصصی بودند همچنین 

نفر از خبرگان سابقه باالی  11سال و  10نفر از خبرگان کمتر از  3سال سن داشتند. سابقه کاری  45

استفاده شده است. همچنین از ها  سال داشتند. از فن گلوله برفی برای دسترسی به دیگر نمونه 10

شود دالیل و شواهد  می ن روند سببروند کدگذاری باز، محوری و انتخابی استفاده شده است؛ زیرا ای

 (.MC Fadzean, 2007اعتبار تحقیق روشن شود )

 ها یافته -4

اشباع  10نفر از مدیران خودروسازی مصاحبه انجام شد که از مصاحبه  14در پژوهش حاضر با 

نظری حاصل شد. با این وجود برای اطمینان از حصول اشباع نظری در این مرحله از تحقیق، چهار 

تحلیل شده  Maxqda 10 افزار نرماین پژوهش از طریق های  مصاحبه دیگر نیز به اجرا درآمد. یافته

مبتنی بر سه مرحله کدگذاری باز )خلق  بنیاد داده پردازی نظریهاست. فرآیند تحلیل اطالعات در 

، بسترها، گر مداخلهمحوری، شرایط علی، شرایط  ها(، کدگذاری محوری )شناسایی مقوله مفاهیم و مقوله

های  گیری مقوله راهبردها و پیامدها( و کدگذاری انتخابی )خلق نظریه( است که در ادامه نحوه شکل

 شود. می حاصل از مفاهیم شرح داده

 کدگذاری باز  -1 -4

استخراج و کدگذاری شدند و پس از تحلیل، کدهای مشابه به ها  ابتدا تمام نکات کلیدی مصاحبه

های  اختصاص داده شد. در مرحله کدگذاری باز پژوهشگر با مرور مجموعه دادهمفاهیم خاصی 

نماید. در این مرحله بدون هیچ گونه محدودیتی به  می را شناسایی و بیانها  گردآوری شده، مفاهیم آن

استخراج شده است که برخی از این ها  نقل قول از مصاحبه 480شود. حدود  می نامگذاری پرداخته

 شود: می به عنوان نمونه نشان دادهها  نقل قول

 
 كد باز نقل قول مربوطه

درصورتی که بتوانیم چابکی را در صنایع خودروسازی افزایش دهیم، مقاومت 

 در شرایط بحرانی بیشتر خواهد شد.ها  شرکت
 آوری تاب
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 كد باز نقل قول مربوطه

طرز تفکر مدیران شرکت و تمایل و اعتقاد آنها به بهبود کیفیت محصوالت و 

 باشد. می صنعت خودروسازی جزو عوامل مهم و اساسیخدمات در 
 تفکر مدیریت

مدیران در صورتی که بتوانند شرایطی ایجاد نمایند که تمامی افراد شرکت در 

تواند  می قرار گرفته و نظرات و پیشنهادات خود را بیان نمایندها  جریان فعالیت

 را در شرکت ایجاد نماید.ای  تحوالت گسترده

 فکری متعدد جلسات همبرگزاری 

ترین عوامل بهبود کیفیت محصوالت، بازخوردی است که مشتریان  یکی از مهم

 دهند. می از محصوالت ارائه
 مشتریان

کدگذاری صورت گرفته است. هدف از ها  و مولفهها  مبتنی بر همین روش، برای کلیه مقوله

 ن اجزاء مفهومی ممکن است.کدگذاری باز، تجزیه مجموعه داده گردآوری شده با کوچکتری

 کدگذاری محوری  -4-2

بدست آمده از فرآیند کدگذاری باز در شش دسته شامل های  در فرآیند کدگذاری محوری، مقوله

، شرایط بستر، راهبردها و پیامدها شکل گرفته است. گر مداخلهمقوله محوری، شرایط علی، شرایط 

های  را به آن مرتبط نمود. برچسبها  قرار داد و سایر مقولهتوان مقوله محوری را در مرکز  می بنابراین

 انتخاب شده برای مقوله محوری نیز انتزاعی بوده و در عین حال از جامعیت برخوردار است.

 

 کدگذاری انتخابی -4-3

شده در دو مرحله ذیل به  در کدگذاری انتخابی پژوهشگر با توجه به کدها و مفاهیم شناسایی

باشد که در تعامل مستمر  می پردازد. کدگذاری در صورتی صحیح می بیشتر فرآیند کدگذاریاستحکام 

های  محوری صورت گرفته در دسته بندیهای  همراه باشد. در این مرحله، کدگذاریها  با مجموعه داده

ها  مصاحبهبراساس تجزیه و تحلیل انجام شده بر روی : شرایط علیگیرند.  می قرارتری  و کلیتر  قیقد

 كدهاي نهایی گذاري محوريكد

 

 

 

 

 

پیامدهاي 

 سازمانی برون

 مزیت رقابتی

 رهبری بازار

 خلق ارزش اقتصادی

 سازمانشهرت و اعتبار 

 گسترش رفاه

 افزایش قدرت رقابت

 بقای بلندمدت

 جذب مشتریان جدید

 افزایش سهم بازار

 ایجاد بازارهای جدید

 کنندگان مصرفنگرش مطلوب 
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 مرتبط بیان شده است.های  فرعی شرایط علی و کدهای  آمده در پژوهش، مقوله دست و کدهای به

 هستند که بر توسعه، رونق و اهمیت پدیده اثرای  شرایط عمومی و گستردهاي:  شرایط زمینه

ش کلی و وسیع هستند که بر چگونگی کنش/کن گر مداخله: شرایط گر مداخلهشرایط گذارند.  می

موجود های  به ارائه راه حل بنیاد دادهراهبردهای موردنظر در نظریه راهبردها: گذارند.  می متقابل اثر

برای مواجهه با پدیده مورد اشاره دارند که هدف آن اداره کردن، برخورد، به انجام رساندن و حساسیت 

پیامدها نتایجی هستند که از راهبردها و  پیامدها: باشد. می نشان دادن به پدیده مورد مطالعه

بیان گردیده  1. مفاهیم و کدهای مرتبط در جدول اند مرتبط به مقوله محوری حاصل شدههای  کنش

 است. 
 

 ها و مفاهیم شناسایی شده  مقوله :1جدول

 كدهاي نهایی مفهوم مقوله اصلی

 شرایط علی

عوامل 

 سازمانی درون

 ی سازمانیپذیر انعطافظرفیت 

 ساختار توامان بوروکراسی و دموکراسی

 جوسازمانی

 کنندگان مصرفارتباطات موثر با 

 دید فراسازمانی

 ابزارها و تجهیزات الکترونیکی جدید

 بلندمدت گیری جهت

 مختلف سازمان با یکدیگرهای  هماهنگی بخش

 عوامل تولیدی

 نوع سیستم تولیدی

 فرآیندهای تولیدی

 چیدمان تسهیالت

 چیدمان ماشین آالت

 نوع استقرار

 تامین به موقع مواد اولیه

 به روز بودن متناسب با نیازهای بازار 

 شناسایی تغییرات بازار

 قابلیت دسترسی فزاینده به فناوری

 جهانی شدن بازارها

 رقابت تجاری در تولیدات

 عوامل فردی

 کارآمدنیروی انسانی 

 متنوعهای  نیروی انسانی با مهارت

 ی کارکنانپذیر انعطاف
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 كدهاي نهایی مفهوم مقوله اصلی

 آوری کارکنان تاب

 نگری کارکنان آینده

 دانش تخصصی نیروی انسانی

 خالقیت نیروی انسانی

 اي شرایط زمینه

 

 عوامل اقتصادی

 اقتصاد سالم

 تورم اقتصاد کم

 کنندگان( وجود بازار رقابت سالم )بازار تامین

 )بازار فروش( وجود بازار رقابت سالم

 تکیه بر اقتصاد دولتی

 مالیاتیهای  کاهش محدودیت

 کاهش نوسانات نرخ ارز

 تجارت خارجی

 ها مدیریت راهبردی هزینه

 ذینفعان

 مشتریان

 کنندگان تامین

 گذاران سرمایه

 رقبا

 عوامل سیاسی

 روابط سیاسی

 بینی پیشتغییرات غیرقابل 

 کاری سیاسی

 حمایتی دولتهای  سیاست

 ها نبود تحریم

 المللی بینشفافیت و پایداری روابط دیپلماتیک و 

 گر شرایط مداخله

 الزامات قانونی

 قوانین و مقررات دولتی

 قوانین گمرکی

 قوانین مالیاتی

 تغییر قوانین و مقررات

 مقررات سازگار با شرایط متغیر محیطیقوانین و 

 نبود قوانین و مقررات جامع

های  ویژگی

 مدیریتی

 تفکر سیستمی مدیریت

 پیشین(های  قبلی مدیریت )موفقیتهای  اقدام

 رفتارهای منطقی

 رهبری پدرانه



 بنیاد )مورد مطالعه: صنایع خودروسازي( پردازي داده طراحی الگوي چابکی استراتژیک در رابطه با رونق پایدار تولید بر مبناي نظریه

144 

 كدهاي نهایی مفهوم مقوله اصلی

 گرایی مدیران کمال

 داشتن خصوصیات رهبری سطح پنج

 نوآورانههای  فعالیتحمایت مدیریت از 

 ها زیرساخت

 تکنولوژیکیهای  زیرساخت

 زیرساخت ارتباطی

 زیرساخت اطالعاتی

 راهبردها

از  گیری بهره

 تکنولوژی نوین

 اتخاذ استراتژی تولید بهنگام براساس تولید سلولی

 منعطف همراه با تکنولوژی رباتیکهای  ایجاد پلتفرم

 همراه با تکنولوژی الکترونیکمنعطف های  ایجاد پلتفرم

 منعطف همراه با تکنولوژی انفورماتیک و هوافضاهای  ایجاد پلتفرم

 متناسب کردن تخصیص منابع برای بکارگیری تکنولوژی نوین

 تغییرات ساختاری

 تاسیس مراکز خودرویی مستقل

 سازی اعمال تکنوسنتز در راستای یکپارچه

 مگاپلتفرمهای  طراحی شبکه

 طراح و سازندگان های  ماژوالرسازی زیرمجموعه

تغییرات 

 استراتژیک

 جامع خودکفاییهای  تدوین برنامه

 تکنولوژی در سطح ملیهای  تدوین برنامه

 استراتژیکهای  و ائتالفها  مشارکت با اتحادیه

پویا جهت مقابله با مسائل تحریم در جهت های  تدوین برنامه

 مشترکهای  همکاری

 سپاری در تامین قطعات برون

 سازی در تولیدات شبیههای  تدوین برنامه

 سازی سیاسی جهت برقراری ارتباطات استراتژیک شبکه

اصالح 

 ها زیرساخت

 شناسایی تواناسازهای پتنت در صنعت خودروسازی

 و صنعتها  بین دانشگاههای  ارتقا همکاری

 مشترکهای  جهت همکاریبازنگری در قوانین 

تغییرات در 

 زنجیره تامین

 ها مدیریت قابلیت

 تنوع در تامین 

 مدیریت بهینه منابع

 

منابع  سازی چابک

 انسانی

 
 

 آموزش چندجانبه

 سازی شغلی غنی

 محیط کاری متنوع

 ایجاد فرهنگ مشارکتی و تعاون

 فرهنگ کار استاندارد
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 كدهاي نهایی مفهوم مقوله اصلی

 فکر و استفاده از طوفان مغزیهای  ایجاد اتاق

 پیامدها

پیامدهای 

 سازمانی درون

 افزایش عملکرد سازمانی

 ی پذیر انعطافافزایش 

 افزایش کیفیت زندگی کاری

 رهبری هزینه

 وری بهره

 آوری در شرایط دشوار تاب

 نوآوری

 افزایش قابلیت اطمینان

 تعهد جمعی

 مشتریان پاسخگویی به نیازهای

 انطباق محصوالت با میزان تقاضا

 ها استقرار شایستگی

پیامدهای 

 سازمانی برون

 مزیت رقابتی

 خلق ارزش اقتصادی

 شهرت و اعتبار سازمانی

 گسترش رفاه

 افزایش قدرت رقابت

 بقای بلندمدت

 به تغییرات تقاضای بازارتر  گویی سریع پاسخ

 محصوالت و خدمات ارائه شدهبهبود کیفیت 

 تنوع تقاضا

 آشفتههای  سازماندهی محیط

 تفسیر محیط

 جذب مشتریان جدید

 افزایش سهم بازار

 رهبری بازار

 ایجاد بازار جدید

 کنندگان مصرفنگرش مطلوب 
 

است که محقق براساس نتایج کدگذاری  بنیاد داده پردازی نظریهکدگذاری انتخابی، مرحله اصلی 

پردازد، در این زمینه با ارائه راهبردهای ویژه و خاص سعی شده است  می باز و محوری به ارائه نظریه

نوآوری باشد. استفاده از های  متمایز شده و دارای جنبهها  این تحقیق به نسبت سایر تحقیق

در خودروسازی، استفاده از ها  شناسایی پتنتمنعطف رباتیک، الکترونیک و هوافضا، های  پلتفرم
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تواند به عنوان راهبردهای ویژه منجر به  می و ماژوالرسازی سازی یکپارچهتکنوسنتزها در راستای 

علی که در در مدل پارادایمی حاصل، شرایط  افزایش چابکی استراتژیک در صنعت خودروسازی شود.

، این عوامل ممکن است دارای اند ولید هستند، بیان شدهکننده چابکی استراتژیک در رونق تواقع ایجاد

باشند که از یک برهه زمانی به برهه زمانی دیگر متفاوت باشند ولی در زمان هایی  شدت و ضعف

گیری چابکی استراتژیک نقش پررنگی داشتند. همچنین با  بر شکلها  اطالعات و مصاحبه آوری جمع

زیادی های  اطمینان بکی، صنعت خودروسازی در کشور ما با عدمشده از چا گانه ارائه 4توجه به شکل 

بودن محیط نیاز به تغییر و تحوالت اساسی در زمینه دارد. باتوجه به  روبرو است و به دلیل آشفته

باشد و صرفا با تقویت  می فناوری، لزوم نوسازی در فناوری و تکنولوژی از ضروریات در این صنعت

محیط خارجی های  یابد بلکه با استفاده از فرصت نمی موجود این مساله تحقق و نقاط قوتها  استراتژی

دهد  می قبلی را مدنظر قرارهای  را تقویت نمود. کدگذاری انتخابی، کدگذاریها  نیز باید این استراتژی

ت را مرتبط نموده، ارتباطاها  نماید و آن را به شکل هدفمند به سایر مقوله می و مقوله اصلی را انتخاب

دهد. کدگذاری انتخابی  می که نیاز به توسعه بیشتری دارند را توسعههایی  بخشد و مقوله می اعتبار

 و کدها در کدگذاری باز و محوری، فعالیت را شروعها  براساس الگوی ارتباط شناسایی شده بین مقوله

شناسایی و استخراج کد در فرآیند کدگذاری باز  140مفهوم و  17مقوله و  6نماید. در نهایت  می

از کدهای مربوط به هر بعد در جداول بیان شدند. تعداد کدهای هر بعد در خروجی هایی  شدند و نمونه

 .ارائه شده است 3در شکل  Maxqda افزار نرم
 

 
 Maxqda افزار نرممدل خروجی  :3شکل 
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که با شرایط علی مدل به صورت زیر نیز ترسیم شده است. مدلی تر  جهت نمایش بهتر و شفاف

گردد. در این میان این پدیده اصلی و  می شود و به پیامدهای ممکن و مورد انتظار ختم می شروع

 کند. می پاسخگویی به آن مهم است که در یک بستر و شرایط مداخله فعالیتهای  استراتژی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 ها مدل پارادایمی تئوری برخاسته از داده :4شکل 

  

 الزامات قانونی

 مدیریتیهای  ویژگی

 ها زیرساخت

 گر شرایط مداخله

 عوامل اقتصادی

 عوامل سیاسی

 ذینفعان

 مدهاپیا راهبردها پدیده اصلی شرایط علی

شرایط 

 ای زمینه

پیامدهای 

 سازمانی درون

پیامدهای 

 سازمانی برون

 سازمانی عوامل درون

 عوامل تولیدی

 عوامل فردی

چابکی 

 استراتژیک

 از تکنولوژی نوین گیری بهره

 تغییرات ساختاری

 تغییرات استراتژیک

 ها زیرساختاصالح 

 تغییر در زنجیره تامین

 سازی منابع انسانی چابک
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 بررسی روایی و پایایی -4-4

پایایی تلقی کرده و برآنند کیفی، قابلیت اعتماد را معیاری جایگزین برای روایی و های  در پژوهش

گیرد  می پذیری، اتکاپذیری و تاییدپذیری مدنظر قرار که این مفهوم، از چهار حیث اعتبارپذیری، انتقال

(. در این پژوهش، معیارهای فوق با راهبردهای گوناگون مدنظر قرار 1387فرد و مظفری،  دانایی)

حین مصاحبه، ضبط شده و یادداشت برداری شوندگان در  . اطالعات دریافتی از مصاحبهاند گرفته

حاصل از های  شوندگان به طور مستمر برای اصالح برداشت صورت گرفته است؛ همچنین با مصاحبه

مصاحبه، ارتباط برقرار شده است. برای افزایش اعتبار پژوهش، از کنترل همتا استفاده شده است و 

نیز در کدگذاری مشارکت داده شده است. بعد عالوه بر پژوهشگران اصلی، یک همکار پژوهشی دیگر 

از مقایسه و توافق درباره کدگذاری بین پژوهشگر و همکار پژوهشی، اعتبار کدگذاری مورد تایید قرار 

  گرفت.

 یگیر بحث و نتیجه -5

صنعت خودروسازی کشور به عنوان یکی از صنایع مهم و تاثیرگذار در اقتصاد کشور است که 

ناخالص داخلی دارد و همچنین به دلیل پیوندهای پیشین و پسینی که با  نقش مهمی در تولید

تواند تاثیرگذاری باالیی در روند اقتصاد کشور داشته باشد. اما در  می مختلف اقتصاد داردهای  بخش

اساسی شده است. با توجه به شرایط اقتصاد کنونی و های  اخیر این صنعت دچار چالشهای  طی سال

های  اطمینان و پیشرفت ال شده و قرار گرفتن کشور در شرایط پیچیدگی و عدماعمهای  تحریم

روزافزون صنعت خودروسازی در جهان، صنعت خودروسازی بیش از پیش نیازمند قابلیت چابکی 

باشد. رونق بخشیدن  می باشد. رونق تولید پایه و اساس پیشرفت و توسعه اقتصاد کشور می استراتژیک

های  و خودکفا شدن در صنعت خودروسازی موجبات مقابله با تهدیدها و تحریمبه تولیدات داخلی 

گردد  می آورد. از جمله عواملی که باعث رونق تولید در صنعت خودروسازی می دشمنان را فراهم

باشد. چابکی استراتژیک سبب دستیابی به مزیت رقابتی و سازماندهی  می چابکی استراتژیک

نسبت به ها  یابد و سازمان می کیفیت محصوالت و خدمات ارائه شده بهبود گردد. می آشفتههای  محیط

 تقاضای بازار و نیازهای مشتریان پاسخگو خواهند بود.

 & Kale et al, 2019; Nkuda, 2017; Khoshnood)اگرچه پژوهشگرانی زیادی همچون 

Nematizadeh, 2017; Weber & Tarba, 2014; Abu-Radi, 2013; Santala, 2009; Cynthia & Hall, 

2009; Weill et al, 2002متعدد برای چابکی های  ( به بررسی چابکی استراتژیک پرداخته و مدل

اما این نتایج در شرایطی مانند کشور ما بدست نیامده است. در حال حاضر  اند استراتژیک ارائه داده

تغییرات را بدنبال داشته که در چنین چندجانبه بوده و لذا حجم انبوهی از های  کشور ما تحت تحریم

این رویکرد، هدف این تحقیق طراحی مدلی برای چابکی  شده کارآمد نیستند. با ارائههای  شرایطی مدل

استراتژیک در رابطه با رونق پایدار تولید در صنعت خودروسازی بوده است. برای این منظور از رویکرد 
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داده سیستماتیک استفاده شده است و مدل پارادایمی حاصل استراوس و کوربین در نظریه برخاسته از 

بعد فرعی و  20بعد اصلی،  6ارائه گردیده است. در نهایت مدل پارادایمی چابکی استراتژیک در قالب 

 بندی شده است. کد طبقه 140

کننده  بر اساس مدل طراحی شده مدیران و مسئولین ذیربط ابتدا باید به عوامل موثر و تقویت

کی استراتژیک از قبیل تامین به موقع مواد اولیه، ساختار سازمانی، جو سازمانی، ابزارها و تجهیزات چاب

شدن  روز مختلف سازمان، بههای  ، هماهنگی بخشکنندگان مصرفالکترونیکی جدید، ارتباطات موثر با 

متناسب با نیازهای بازار،چیدمان ماشین آالت و تسهیالت، قابلیت دسترسی فزاینده به فناوری، داشتن 

در برخورد با مسائل هستند بپردازند.  پذیر انعطافکارکنان خالق و کارآمد که دارای دانش تخصصی و 

حال تجربه این  که درهایی  زیرا در صورتی که این شرایط علی در صنایع خودروسازی و سازمان

درک نشوند خلق چابکی استراتژیک به صورت ای  شرایط هستند، به صورت شایسته و قابل مالحظه

جامع و در عین حال دقیق ممکن نخواهد بود و متعاقب آن مدیریت کردن این شرایط دشوارتر خواهد 

 شد.

نیاز برای شناسایی موردهای  همچنین پس از مطالعه شرایط علی، بایستی از بسترها و نیازمندی

از قبیل وجود بازار رقابت سالم، تکیه بر اقتصاد دولتی، کاهش ای  چابکی استراتژیک در قالب زمینه

حمایتی های  ها، سیاست مالیاتی، کاهش نوسانات نرخ ارز، مدیریت راهبردی هزینههای  محدودیت

ری در سازمان خود اطمینان کا و سیاسی المللی بیندولت، شفافیت و پایداری روابط دیپلماتیک و 

خود انجام دهند تا در قبل، حین و بعد از ای  حاصل نمایند و اقدامات الزم را برای بهبود شرایط زمینه

افزایش دهنده چابکی استراتژیک با مشکالت و موانع کمتری روبرو شوند. عالوه های  اجرای استراتژی

ایند آن را به طور کامل در صنعت و سازمان بر این در هنگام شناسایی چابکی استراتژیک سعی نم

و اقدامات ارتقای چابکی استراتژیک ها  خود رصد و پایش نمایند. همچنین در هنگام انتخاب استراتژی

از قبیل قوانین و مقررات دولتی، قوانین و مقررات مالیاتی، تفکرات سیستمی  گر مداخلهبه شرایط 

های  نوآورانه، تدوین زیرساختهای  مدیریت سازمان، کمالگرایی مدیران، حمایت از فعالیت

خود دقت نموده و بهترین های  و اطالعاتی توجه نمایند تا در انتخاب استراتژیتکنولوژیکی، ارتباطی 

گرفته با خبرگان صنعتی و تاکید خبرگان بر  صورتهای  را اتخاذ نمایند، باتوجه به مصاحبهها  استراتژی

اجرای آنها و فراوانی تکرار کدهای مربوط به راهبردهای بیان شده به ترتیب الزم است در صنایع 

از آوری اطالعات مدرن، جهت تقویت صنعت  از تکنولوژی نوین و فن گیری بهرهخودروسازی اقدام به 

لحاظ تکنولوژیکی و فناوری اقدام گردد. همچنین اعمال تغییرات ساختاری در زمینه ماژوالرسازی و 

تواند  می پلتفرم نیز در این راستاهای  اقدام نمایند، طراحی شبکه سازی یکپارچهتکنوسنتز در راستای 

، پویا در جهت خودکفایی جامعهای  کننده باشد. اعمال تغییرات استراتژیک از طریق تدوین برنامه یاری

سازی و مشارکت  شده جهت مشارکت و همکاری اقدام نمایند، همچنین شبکه و مقابله با مسائل تحریم

از ها  تواند در این راستا بکار گرفته شود. اصالح زیرساخت می استراتژیک نیزهای  و ائتالفها  با اتحادیه
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ایی تواناسازهای ایجاد پتنت در صنایع و صنعت و شناسها  طریق ارتقا همکاری بین دانشگاه

تواند مورد توجه قرار بگیرد، تغییرات زنجیره تامین از جمله مدیریت بهینه منابع،  می خودروسازی

سازی شغلی، فرهنگ  ع انسانی از طریق غنینوع در تامین و نهایتا چابکی منابها، ت مدیریت قابلیت

 سازی چابکتواند به عنوان راهبردهای  می متنوعمشارکتی، فرهنگ کار استاندارد و محیط کاری 

کردن چابکی استراتژیک باید سعی نمایند  صنعت خودروسازی مورد توجه قرار گیرد. برای مدیریت

و ابزارهای تکنولوژی واطالعاتی مدرن را شناسایی نموده و شرایط استفاده از آنها را افزایش ها  مکانیزم

توانند  می ی را شناسایی نموده و استراتژی متناسب را بکار گیرنددهند. در صورتی که بتوانند چابک

برای سازمان ارزش اقتصادی خلق نمایند، منجر به مزیت رقابتی، بقای بلندمدت، افزایش سهم بازار و 

رهبری بازار، ایجاد بازارهای جدید، رهبری هزینه، تعهد جمعی، گسترش رفاه و جذب مشتریان جدید 

 شوند. 

ظری، طراحی مدل چابکی استراتژیک در رابطه با رونق پایدار تولید در صنعت به لحاظ ن

سازد. از  می متمایزها  خودروسازی که عنصر حساسی در جوامع کنونی است آن را از دیگر پژوهش

گیرندگان توسعه صنایع خواهد  دیران و تصمیمپژوهش قابل استفاده برای مهای  جنبه کاربردی، یافته

این مطالعه با اتکا به های  است، یافته بنیاد دادهکه مبتنی بر نظریه هایی  اغلب پژوهشبود. همانند 

آمده و نتایج حاصله در شرایط و  دیدگاه و تجربیات خبرگان و شرایط محیطی تحقیق بدست

این پژوهش، موافقت و جلب نظر های  باشد. از محدودیت می مشابه با احتیاط قابل تعمیمهای  محیط

)به طور متوسط حدوداً دو ساعت برای هر یک از خبرگان ها  بودن زمان مصاحبه همچنین کم خبرگان،

شود متغیرها و روابط بین آنها از طریق  می باشد. توصیه می پژوهش( به دلیل مشغله کاری خبرگان

اری برای نحوه تاثیرگذها  شناسی سیستم آماری بررسی گردد و از ابزارهایی مانند پویاییهای  پژوهش

 متغیرهای مدل بر روی یکدیگر استفاده شود. 

 پیشنهادات کاربردی

 شود: می پژوهش، پیشنهادات زیر بیانهای  در نهایت برمبنای یافته

 گیرند تا از سطح  صنایع خودروسازی باید در طراحی محصوالت خود حداکثر تالش خود را بکار

 معماری محصوالت و اینکه چگونهکاری صرف به سطح مهندسی معکوس با پی بردن به  کپی

توانند اجزای فیزیکی را در کنار یکدیگر قرار دهند که عالوه بر افزایش اثربخشی، متناسب با  می

 کارکرد اجزا محصوالت باکیفیتی تولید نمایند.

 دست یابند. اکنون ها  بایستی تالش نمایند تا به دانش طراحی و ساخت پلتفرمها  خودروسازی

توسعه و نوآوری تا دستیابی به دانش فنی فاصله زیادی وجود دارد. ترکیب  مابین طراحی،

روی آنها ضروری بوده و حرکت به سمت  گذاری سرمایهاجزای طراحی شده در قالب پلتفرم و 

  است که باید در صنعت خودروسازی پیگیری شود.هایی  پلتفرم مشترک از ضرورت
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 استراتژیک  سازی چابکع خودروسازی جهت پژوهش حاکی از آن است که صنایهای  یافته

های  صنایع متناسب با تغییر و تحوالت گسترده در جهان و صنایع رقیب، اقدام به ایجاد پلتفرم

منعطف همراه با تکنولوژی الکترونیک و رباتیک، انفورماتیک و هوافضا نمایند. در این راستا باید 

رونیک و انفورماتیک را بکار گرفته و زمینه رباتیک و الکتهای  متناسب با تحوالت، تکنولوژی

 نوین را فراهم نمایند.های  ارتقا تکنولوژی

 ها، روابط خود  و ائتالفها  استراتژیک و ایجاد شبکههای  و ائتالفها  از طریق مشارکت با اتحادیه

با ذینفعان را تقویت نموده و با افزایش همکاری میان صنعت و دانشگاه و همکاری با 

راهبردی و اعمال راهبردهای نوین شوند که های  دانش بنیان باعث ایجاد دیدگاهای ه شرکت

 شود. می پویا در صنایع خودروسازیهای  باعث افزایش قابلیت

 تواند در جهت  می پژوهش شناسایی تواناسازهای پتنت در صنعت خودروسازیهای  برطبق یافته

تواند در جهت آموزش  میها  با دانشگاهرسان باشد. همکاری  چابکی صنعت خودروسازی یاری

 رسان باشد. خالق در کارآموزان یاریهای  منابع انسانی و ایجاد ایده

 فرآیند نیز بایستی مورد استفاده  سازی یکپارچهپژوهش تکنوسنتز در راستای های  برطبق یافته

های  سیستم وها  طراح و سازندگان جهت زیرسیستمهای  قرار گیرد و ماژوالرسازی زیرمجموعه

 خودروسازی بکارگرفته شوند.

  ی خودروی کشور باید تیراژ باالی تولیدی داشته و در این زمینه ساز قطعهصنعت

الزم جهت به روزرسانی صنعت قطعه صورت گیرد و خودروسازان لزوماً برای های  گذاری سرمایه

ند از آن جایی که تعرفه تامین قطعات الزم آن را از طریق واردات از سایر کشورها تامین ننمای

باشد، بنابراین باید  می واردات قطعه در مقایسه با واردات خودرو خود مزید بر علت

الزم در بخش تحقیق و توسعه انجام شود. شایان ذکر است که به دلیل  گذاری سرمایه

فرسودگی ماشین آالت تولید، کیفیت قطعات تولیدشده پایین است و براساس تکنولوژی 

است و هنوز صنعت خودروسازی ما به تولید قطعات پیچیده با تکنولوژی نوین دست قدیمی 

در بخش تحقیق و توسعه و ماشین آالت و تکنولوژی از  گذاری سرمایهنیافته است، فلذا 

 باشد.  می ضروریات در خودروسازی

  برای ورود به زنجیره تامین جهانی انجام نشده که باید مورد مالحظه قرار  ریزی برنامههمچنین

تواند انجام گیرد که محصوالتی استاندارد و دارای قابلیت رقابتی  می گیرد و برندسازی زمانی

باشد که مدیران صنعت خودروسازی عملکرد مناسبی  می تولید شود که این امر مستلزم آن

 این راه را هموار سازند. ها  برخی ماژولداشته باشند و با تولید 
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