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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 "intraorganizational outcomes" and "extracurricular outcomes".
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دانشجوی دکتری مدیریت دولتی ،دانشکده اقتصاد ،مدیریت و علوم اداری ،دانشگاه سمنان ،سمنان ،ایران.
دانشیار گروه مدیریت بازرگانی ،دانشکده اقتصاد ،مدیریت و علوم اداری ،دانشگاه سمنان ،سمنان ،ایران.
استاد گروه مدیریت بازرگانی ،دانشکده اقتصاد ،مدیریت و علوم اداری ،دانشگاه سمنان ،سمنان ،ایران.

چکیده
پژوهش حاضر با هدف تدوین مدلی برای چابکی استراتژیک در رابطه با رونق پایدار تولید در صنایع
خودروسازی انجام شده است .روش تحقیق کیفی و مبتنی بر نظریهپردازی دادهبنیاد میباشد .برای گردآوری
اطالعات از مصاحبههای نیمهساختاریافته استفاده شده است .تجزیهوتحلیل اطالعات به روش استراوس وکوربین
انجام شده است .نمونهگیری به روش نمونهگیری نظری و با بهرهگیری از تکنیکهای هدفمند_ قضاوتی و گلولهبرفی
انجام شده است .در طی این پژوهش با  14نفر از خبرگان در صنعت خودروسازی مصاحبه صورت گرفته است .نتایج
تحلیلهای به دست آمده از مصاحبهها ،طی فرآیند کدگذاری باز ،محوری و انتخابی به ارائه الگوی چابکی
استراتژیک بر مبنای نظریهپردازی دادهبنیاد که شامل  6مقوله و  17مفهوم منجر شده است .براساس مدل چابکی
استراتژیک ،عوامل موثر بر چابکی استراتژیک در صنعت خودروسازی «عوامل درونسازمانی»« ،عوامل تولیدی»،
«عوامل فردی» میباشند .شرایط زمینهای از قبیل «عوامل اقتصادی»« ،عوامل سیاسی»« ،ذینفعان» ،شرایط
مداخلهگر از قبیل «الزامات قانونی»« ،ویژگیهای مدیریتی»« ،زیرساختها» همچنین راهبردهای «بهرهگیری از
تکنولوژی نوین»« ،تغییرات ساختاری»« ،تغییرات استراتژیک»« ،اصالح زیرساختها»« ،تغییرات در زنجیره تامین»
و «چابکسازی منابع انسانی» و پیامدهای حاصل از بکارگیری چابکی استراتژیک در صنعت خودروسازی شامل
«پیامدهای درونسازمانی» و «پیامدهای برونسازمانی» میباشند.
واژگان كلیدي :چابکی ،چابکی استراتژیک ،رونق پایدار تولید ،صنعت خودروسازی.

  .1مسئول مکاتباتm_vishlaghi@semnan.ac.ir :
a_zarei@semnan.ac.ir .2
feiz1353@semnan.ac.ir .3

127

طراحی الگوي چابکی استراتژیک در رابطه با رونق پایدار تولید بر مبناي نظریهپردازي دادهبنیاد (مورد مطالعه :صنایع خودروسازي)

 -1مقدمه

یکی از ضرورتهای اقتصادی ایران با توجه به تحریمها و مسائلی که در جامعه وجود دارد ،رونق-
تولید است .این موضوع مورد تاکید تمامی مسئوالن ازجمله مقام معظم رهبری میباشد .ایشان در
سخنرانیهای متعددی بر این موضوع تاکید داشتهاند .با توجه به آمار جمعیت کشور ،بیش از 10
میلیون نفر در بخش صنعت و معدن شاغل هستند به عبارتی اشتغال بیش از  23درصد جامعه و 37
درصد  GDPدر بخش صنعت و معدن میباشد .در سال  ،97میزان واردات  42میلیارد دالر بوده که
 21درصد کاهش نسبت به سال گذشته را نشان میدهد؛ در این میان در کاالهای واسطهای و
سرمایهای افت باالیی دیده شده است .سهم واردات کاالهای مصرفی در کشور  16درصد است و 84
درصد واردات که متعلق به کاالهای سرمایهای و واسطهای است 30 ،درصد کاهش یافته است که این
میزان کاهش بر تولید اثر گذاشته است .طبق گزارش صندوق بینالمللی پول ،تولید ناخالص
داخلی( )GDPایران با قیمتهای ثابت برای سال جاری به  627هزار میلیارد تومان برآورد شده که 40
هزار میلیارد تومان از سال  97کمتر است و این شاخص برای سال  1399نیز  628هزار میلیارد تومان
پیشبینی شده است .سهم سرمایهگذاری از  GDPبرای سال جاری  39.0درصد و برای سال آینده
 37.7درصد خواهد بود .حجم واردات کاالها و خدمات به ایران که سال گذشته  -9.1درصد کاهش
داشته به روند کاهشی خود ادامه داده و امسال نیز  -10.5درصد افت خواهد داشت .برآورد صندوق
بینالمللی پول از حجم واردات کاالها و خدمات برای ایران در سال  99رقم  -2.4درصد را نشان
میدهد ،همچنین رشد  -22.01درصدی در صادرات را پیشبینی نموده است .این در حالی است که
ظرفیتهای تولیدی کشور بالاستفاده مانده است و در طی سالیان متمادی میزان واردات کشور بیش
از صادرات بوده و اکنون با وجود تحریمها دیگر وارداتی صورت نمیگیرد .لذا باید از ظرفیتهای
تولیدی کشور حداکثر بهرهبرداری صورت گیرد (صندوق بینالمللی پول)
در طی سالیان متمادی تحریمهای مختلفی از سوی سازمان ملل ،اتحادیه اروپا و نهایتاً از سوی
آمریکا بر کشور اعمال شده است .تحریمهایی که از سوی سازمان ملل بر کشور اعمال شده قطع
نامههای مختلف شورای امنیت بوده است ،تحریمهای اتحادیه اروپا از طریق آمریکا و البیهای
صهیونیست بوده و در نهایت تحریمهایی که از طریق خود آمریکا اعمال شده از طریق وزارت خزانه
داری این کشور بوده که اقتصاد ایران را هدف قرار داده است ( .)Tefio, 2018به عنوان مثال نفوذ در
کشورها و شرکتهای مهم اقتصادی جهان ،آنها را وادار کرده روابط تجاری خود را با ایران قطع
نمایند ،همچون مجوز فروش هواپیماهای مسافربری که فروش آن به هواپیمایی ایران لغو شده است.
بسیاری از کشورها همکاری با ایران را به صورت بلندمدت ادامه نمیدهند و روابط تجاری خود را قطع
می کنند .در حوزه تجارت خارجی ،محدودیت در خرید و تأمین کاالهای وارداتی ،افزایش هزینهها و
قیمت کاالهای وارداتی را به دنبال داشته است .در مقابل در بخش صادرات بجز محصوالت پتروشیمی
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و میعانات گازی که مستقیماً در معرض تحریمها بودهاند سایر کشورها در واکنش به افزایش نرخ ارز از
مزیت رقابتی بهرهمند شدهاند ،بنابراین تغییرات نرخ ارز در بخشهای تجاری و تولید دارای آثار
نامتقارن بر سودآوری بنگاههای تولیدی و صادرات آنها بوده است (منظور و مصطفی پور .)1392 ،در
داخل کشور قوانین و مقرراتی که در مجلس ،در نهادهای مختلف و حوزههای مختلف تصمیمگیری به
تصویب میرسند ،مرتباً درحال تغییر و تحول هستند .این موضوع با مختصات و ویژگیهای عمومی و
اختصاصی آن در صنعت خودروسازی کشور ما برقرار است.
صنعت خودروسازی ایران ،پس از صنعت نفت بزرگترین صنعت در ایران میباشد که شرکتهای
بزرگ نظیر ایرانخودرو ،سایپا ،پارس خودرو ،شهاب خودرو ،ایرانخودرو دیزل ،سایپا دیزل ،کرمان خودرو،
مدیران خودرو و زامیاد در آن فعال هستند .این صنعت تحت تاثیر تحواالت به ویژه تحوالت سیاسی فراز و
فرودهای متعددی را تجربه کرده است .در سال  1344با ورود شرکت خودروسازی سیتروئن عمال فعالیت
خودروسازی در ایران رونق گرفت .تحوالت این صنعت از آن زمان به بعد را در پنج دهه مهم پیش از
انقالب اسالمی ،دهه  ،60دهه  ،70دهه  80و دهه  90میتوان تقسیم نمود .پیش از انقالب اسالمی بازار
خودرو رقابتیتر و واردات آزاد بود و شرکتهای خارجی به سرمایهگذاری در ایران مبادرت کردند که
مختصات اصلی و نقطه ضعف آن ساختار مونتاژ محور بود .در دهه  60با شروع ناگهانی جنگ تحمیلی
همانند بسیاری از صنایع ،صنعت خودروسازی نیز دچار تغییرات فراوان گردید .آمریکا از صنعت خودرو
ایران کناره گیری کرد و تکنولوژی ساخت قطعات خودرو در ایران وجود نداشت .در دهه  70رقابت فرانسه
و کره در بازار خودرو ایران آغاز شد و نهایتاً در دهه  80چینیها فرصت را مغتنم شمرده و چندین قراداد
منعقد کردند .حدوداً اواخر دهه  80خودروسازهای فرانسوی تصمیمات جدیدی در مورد تولید مجدد برخی
خودروها در بازار ایران گرفتند که با آغاز شدن تحریمها شرکتهای چینی توانستند تولیدات بیشتری
داشته باشند .در دهه  90تولید و واردات خودرو نسبت به دورههای قبل به چندین برابر خود رسید و
شرکتهای خارجی قراردادهای سرمایهگذاری مشترک انعقاد کردند .سال 1394و پس از توافق برجام
انتظار گشایش در همکاریهای خارجی در صنعت خودرو بود که با خروج آمریکا از برجام و نوسانات نرخ
ارز در سال  1397این صنعت با شرایط سخت روبرو شد .شرکای تجاری در صنعت خودروسازی قطع
همکاری و برخی قراردادها معلق گردید .واردات خودرو از تیرماه  1397نیز ممنوع اعالم شد .با اعمال
تحریمها و وجود شرایط آشفته و بحرانی در صنعت خودروسازی ،ایرانخودرو ،پارس خودرو و سایپا به
ترتیب %-50 ،%-30و  %-11.4نسبت به سال 1397در پنج ماهه نخست سال 1398کاهش تولیدات
داشتهاند ،تولید انواع خودرو در کشور  %-27نسبت به پنج ماهه نخست سال  1397کاهش داشته است
(صمت.)1398 ،
وجود این شرایط و رخداد حوادثی این چنین محیط حاکم بر کسب و کار را محیطی آشفته و
دائما در حال تغییر به ویژه از نوع تغییرات پیشبینی نشده قرار میدهد .در یک مقابله عقالیی در
چنین شرایطی یکی از شروط الزم حصول به چابکی استراتژیک است .این امر انعطافپذیری کسب و
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کار و توانایی پاسخگویی در محیط بازار را ارتقا میبخشد .چابکی استراتژیک به سازمانها این توانایی
را می دهد که در یک محیط آشفته ،از رقبای خود بهتر عمل کنند و سازمانها را به سازمانهای
منعطف تبدیل نمایند تا کسب و کار خود را متناسب با تغییرات و آشفتگیهای حاکم بر جامعه ،تغییر
دهند ( .)Khoshnood & Nematizadeh, 2017شرکتهایی که میخواهند در این محیط باقی بمانند
باید دائماً در جست و جوی فرصتهای جدید کسب و کار باشند ( .)Abu-Radi, 2013ایجاد چابکی
استراتژیک در عصر حاضر ،چالشی است که بیشتر سازمانها و شرکتها در انجام آن موفق نبوده و
حتی برخی سازمانها بعد از کسب آن ،قادر به حفظ آن نمیباشند و با گذشت زمان ،بیش از اندازه بر
روی رشد و موفقیت متمرکز شده و نیاز به چابک شدن را فراموش کرده ،توانایی خود را از دست
میدهند( .)Ojiha, 2008بنابراین سازمانها نیاز دارند که به طور مستمر از میزان چابکی استراتژیک
خود به عنوان یک قابلیت پویا آگاه گردند .بدین علت که چابکی استراتژیک ،یک منبع ارزشمند،
غیرقابل تقلید ،نادر و غیر قابل جایگزین به شمار میآید و به سازمان برای دستیابی و حفظ مزیت
رقابتی پایدار کمک میکند )Ojiha, 2008؛ (Ahammad & et al, 2020
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
پارادایم در صنعت و تولید عبارتند از :دوره اول؛ در این برهه از زمان تولیدات به صورت دستی با
ویژگیهای سطح تولید پایین ،وجود ماشینهای چندمنظوره ،تولید با سیستمهای کارگاهی و  ...بوده
است .دوره دوم؛ دوره تولید انبوه بوده است که میتوان راهاندازی خط مونتاژ متحرک ،قابلیت تعویض
کامل و اتصال قطعات ،کاهش زمان چرخه کاری و کاهش زمان راهاندازی ماشین آالت را به عنوان
ویژگیهای اساسی این دوره نام برد .دوره سوم؛ دوره فلسفه تولید ناب بود که اصولی همچون حذف
ضایعات ،تیمهای چندمنظوره ،سیستمهای اطالعاتی عمودی ،سیستم کششی و  ..جزو اصول تولید
ناب میباشند .دوره چهارم؛ در این دوره تولید چابک با هدفهای اغنای مشتری ،تسلط بر تغییرات و
عدم اطمینان و افزایش رقابت پذیری و  ...به روی کار میآید .با بررسی روند تحوالت و چابکی در
صنعت خودروسازی می توان مدل فرآیندی از مرحله تعریف تا ساخت خودرو را برحسب نمودار  1که
هریک حلقهای از زنجیره ارزش این صنعت را تشکیل میدهند نمایش داد .ورود به عرصه صنعت
خودروسازی با مونتاژ آغاز و با ایجاد پایگاه طراحی به مرحله تکامل میرسد.
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نمودار :1تحوالت و چابکی صنعت خودروسازی (رودسری و همکاران)1398 ،

روند چابکی در صنعت خودروسازی ایران و تحوالت این صنعت را میتوان به  4دوره کلی تقسیم
نمود :سالهای  1336تا 1356؛ 1357تا 1371؛  1372تا  1390و سالهای  91تا  .99با همکاری
خودروسازان اروپایی و آمریکایی صنعت مونتاژ خودرو وارد ایران شد .در اواخر دهه  1330کارخانههای
کوچکی برای مونتاژ محدود خودروهای جیپ و فیات شکل گرفتند .طی سالهای  1345و  1346دو
خودروساز دیگر اعالم موجودیت کردند و تولید پیکان در شرکت ایرانخودرو (ایران ناسیونال سابق) و
ژیان در شرکت سایپا شروع شد و سایر شرکتها به تدریج وارد شدند و قطعات را از خارج به صورت
منفصله یا مجموعههای خودرو وارد و مونتاژ میکردند .پس از پیروزی انقالب اسالمی ،شرکتهای
خودروساز دولتی شدند و با آغاز جنگ تحمیلی و پس از اتمام آن و سالهای بازسازی کشور این
صنعت فرازو فرودهایی را تجربه کرده که در نمودار  2چابکی و تحوالت رخ داده در صنعت
خودروسازی کشور در جهت تغییر و تحوالت جهانی و تالش جهت منطبق نمودن صنعت با این
تحوالت طی سالهای  1319تا  1394ارائه شده است.

131

طراحی الگوي چابکی استراتژیک در رابطه با رونق پایدار تولید بر مبناي نظریهپردازي دادهبنیاد (مورد مطالعه :صنایع خودروسازي)

دسننتور دولننت بننه دو
خودروساز بزرگ کشور
بننرای راهاننندازی خننط
مونتاژ خودروهای ایرانی
بنننه صنننورت قطعنننات
منفصله کامل (فول سی
کی دی) در کشنورهای
ونزوئال ،عنراق و سنوریه
بنننندون توجننننه بننننه
پارامترهای اقتصنادی و
تننناثیر منفنننی آن بنننر
نقدینگی خودروسازان

`

تولیننند انبنننوه
سمند ال ایکس
بننا موتننور پایننه
گازسننوز ای اف
سنننون توسنننط
ایران خودرو
آغنناز فعالیننت
خودروسازی ه
ای کوچننننک
فعننننننال در
زمینه مونتاژ

مذاکره ایران خودرو با چینیها
برای تولید  100هزار خودروی
ایرانننی در چننین همزمننان بننا
تولید خودروی سمند و نهایتنا
توافق برای تولید خودروی راننا
با طراحی جدید و شنبیه 206
اس دی بننه دلیننل مخالفننت
فرانسوی ها با تولید خنودرو بنا
بدنه پژو

فشنننار دولنننت بنننه
خودروسنننازان بنننرای
معرفننننی و تولینننند
منندلهننای جدینند و

خودروی لوگان را بروی پلتفنرم
ایکس  90و تولیند ان بنا هندف
جایگزینی پیکان و پراید

صننندوقدار کننردن
پننژو  206و تولینند
خننودروی پننژو اس
دی توسننننننننننط
ایرانخودرو با هزینه
 122میلیارد تومان

1383

1392

1394
افنننت  20درصننندی
تولید خودرو

قرار گرفتن مشنتریان در
صف انتظارخرید خنودرو
تایید نگهداشنتن قیمنت
دالر توسننط دولننت و در
نتیجننه بننه صننرفه بننودن
واردات قطعننه از چننین و
عرضه قطعات چیننی بنا
بستهبندی داخلی

تصمیم دولنت بنه توقنف
تولینند پیکننان بننه دلیننل
مصرف باالی این خنودرو
و انجننام آن بننا پرداخننت
 300میلینننون دالر بنننه
شرکت ایرانخودرو

شننرایط متعننادل

1368
1375

به دلینل تفناوت فناحش
بین قیمت کارخانهای بنا
بننازار ناشننی از تفنناوت
قیمننت ارز دولتننی (هننر
دالر  70ریال) با ارز آزاد

توقف ارسال قطعات به ایران توسنط
شرکت جنرال موتنورز و تغیینر ننام
جنرال موتورز ایران به پارسخودرو

تصویب قنانون جلنب و
حمایت از سنرمایههنای
خننننارجی در کشننننور،
اعطننننننای وام بننننننه
خودروسازان و معافینت
از حقنننوق گمرکنننی و
مالیات در صنورت ورود
قطعات منفصله و مونتاژ
در کشور

1332

ورود مدیران جدیدی
به بدنه وزارت صننایع
سنننگین و پیگیننری
سیاست تولید خودرو

متخصصان ایران خودرو

1390

راهاننندازی مرکننز
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

آغناز طراحنی
موتننور دیننزل
در ایننننننران

1389

تغیینننر ننننام آن بنننه
جنرال موتورز اینران،
آغاز تولیند خنودروی
وانننت مننزدای ژاپننن
توسط شرکت صننایع
خلیج

گسترش ،اینرانخنودرو و سنایپا
تاسیس شند تنا بنا مندیریت بنا
خننارجیهننا رنننو نیسننان تولینند

بنننه دلینننل نداشنننتن
تحقیق و توسعه

به تولید نرسنیدن موتنور
دیننزل ملننی بننا وجننود
طراحی و ساخت بخشنی
از خط تولیند آن توسنط

ورود شننرکت جنننرال
موتورز آمریکا به بازار
ایران و خرینداری 45
درصد سهام جینپ و

نخسننتین بننار پننس از انقننالب
درصننننعت اینننران و تاسنننیس
شرکت رنو پنارس بنا سنهم 51
درصد رنو و  49درصند سنازمان

اجرای این دسنتور بنا
تغیینننرات جزینننی در
خودروها و معرفی آنها
به عنوان مدل جدیند

خودرو

راهاننننندازی
خننط تولینند
انبننننننننوه
موتورهنننای
توربو شارژر
بننننننننرای
نخستین بار
در ایران

اقدام به سرمایهگذاری گسنترده
شرکت خنارجی رننو نیسنان بنا
سرمایه گنذاری  51درصندی در
قراردادی مشترک به حجم 1/5
میلیننارد دالر در ایننران بننرای

تولینند خننودرو در
سننالهننای دفنناع
مقنندس بننه دلیننل
ممنوعیننت واردات
و فروش خنودروی

تاسیس کارخانه
فیات ایران

تولیدی

1357

فعالیت

نیمه اول دهه 50
1334

1361
به مالکیت دولت درآمدن اموال
 51سرمایهدار بزرگ با تصنویب
قانون حفاظت و توسعه صننایع
ایران توسط دولت موقنت پنس
از پیروزی انقالب

بی ثباتی سازمان صنایع ملنی
کنننه عهنننده دار اداره اینننن
شرکت ها شده بنود بنا تغیینر
مکرر مدیران و تاثیر منفی آن
برا صنایع ملی شده از جملنه
خودرو

1319

رویداد

تولنند صنننعت
خنننودرو در در
ایران با ساخت
بدنه اتوبنوس و
کامیون

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
تننامین نینناز بننازار و 50
درصد تامین نیاز داخل از
طریق واردات

نمودار :2تحوالت و چابکی صنعت خودروسازی ایران طی سالهای ( 1394-1319منبع :انجمن خودروسازی ایران؛
انجمن سازندگان قطعات و مجموعههای خودرو؛ منوچهر منطقی1390،؛ مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی1394،؛
رودسری و همکاران.)1398،
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صنعت خودروسازی که اشتغال گستردهای به صورت مستقیم و غیرمستقیم به آن وابسته است
با توجه به شرایط اقتصاد کنونی و تحریمهای اعمال شده و قرار گرفتن کشور در شرایط پیچیدگی و
عدم اطمینان و پیشرفتهای روزافزون صنعت خودروسازی در جهان ،بیش از پیش نیازمند قابلیت
چابکی استراتژیک است .نقش  3درصدی خودرو در تولید ناخاص داخلی نشان میدهد که این صنعت،
صنعتی پیشران است و بین مثلث قطعهساز  ،خودروساز و مردم یک تعامل درهم تنیده وجود دارد.
نخستین تحریمهای اعمال شده ،تحریمهای بخش قطعات خودروسازی بوده که از اسفند ماه سال 96
تا خرداد سال  ،98قیمت مواد اولیه خودروسازی  223درصد افزایش یافته است (معظمی .)1398 ،با
این چالشها و در راستای تمرکز بر تولید داخلی هدفگذاری  350میلیون یورویی در بخش
قطعهسازی خودرو انجام شده است .استفاده از فناوریهای روز مسئلهای است که صنعت خودروسازی
را نیازمند برقراری ارتباط با فضای بینالمللی کرده است ،علی رغم اینکه توانایی خودروسازی در
مونتاژ ،ساخت خطوط مربوط به بدنه و خطوط رنگی به خوبی نمایان شده است اما همچنان نیاز به
همکاری و برقراری ارتباط با خودوسازان بینالمللی وجود دارد( .صمت.)1398،
اگرچه پژوهشگران متعددی همچون & Kale et al, 2019; Nkuda, 2017; Khoshnood
;Abu-Radi, 2013; Santala, 2009; Cynthia & Hall, Weber & Tarba, 2014; Nematizadeh, 2017

; Weill et al, 2002 2009در پژوهشهای خود به بررسی چابکی استراتژیک پرداخته و مدلهای
چابکی استراتژیک را مطرح نمودهاند  ،اما این مطالعات در برگیرنده تمام شرایط حاکم بر کشور ما
نیستند چرا که میزان زیادی از تغییرات پیشبینی نشده را تجربه نکردهاند .با توجه به شرایط عدم
اطمینان کنونی و تحریمهای اعمال شده ،در چنین شرایطی مدلهای ارائه شده سازگار نیستند،
بنابراین در پژوهش حاضر در پی تدوین مدلی برای چابکی استراتژیک در ارتباط با رونق پایدار تولید
در صنایع خودروسازی متناسب با شرایط و اقتضائات کشور بوده تا با اعمال راهبردهای خاص بر
مسائل و مشکالت جامعه که ناشی از تحریمها و عدم انعطاف صنایع و همچنین عدم وجود خالقیت و
نوآوری است فائق آید.
 -2مبانی نظری و پیشینه پژوهش
 -1-2تعریف و اصول چابکی استراتژیک

چابکی تمرکز روی منافع دارد و به عنوان توانایی برای لمس تغییرات بلندمدت که قدرت ابتکار و
نوآوری را در سازمان به کار میگیرد بیان شده است .انعطافپذیری ،پیش نیاز چابکی است .چابکی،
هدف نیست ،بلکه وسیلهای ضروری جهت ادامه رقابت در محیطی سرشار از تغییر و عدم اطمینان
است ( .)Jackson & Johansson, 2003چابکی ،توانایی سازمان برای واکنش سریع و موثر در برابر
محیط متغیر است ( .)Chatwani, 2019چابکی به توانایی حرکت سریع و آسان با روش متفکرانه اشاره
دارد .ریشه و منشا چابکی از تولید چابک اخذ شده است .تولید چابک به عنوان یک استراتژی موفقیت
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آمیز برای عملکرد مطلوب است ( .)Rahimi & et al, 2018چابکی سازمانی یکی از روشهای پاسخ به
تغییرات است و الگوی جدیدی برای سازمانها و شرکتها برای رقابت میباشد (.)Nafei, 2016
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
شده است ( .) Kettunen, 2010چابکی استراتژیک ،نوع توسعه یافته چابکی است که عالوه بر پاسخ به
تغییرات سریع ،توجه ویژهای به جنبههای استراتژیک و پیشبینی تغییرات محیطی دارد .همچنین
چابکی استراتژیک ،تاثیر معنیداری بر قابلیتهای رقابتی دارد (.)Khoshnood & Nematizadeh, 2017
چابکی استراتژیک نیازمند همزمان چابکی و استراتژیک است .استراتژیک بودن یعنی پیشبینی
تغییرات و غلبه بر تغییر است .چابکی به معنای پاسخگو بودن است .چابکی از جنبه استراتژیک به
معنای فعال بودن در پیشبینی تغییر و پاسخ به تغییر است (.)santala, 2009
مدیریت سازمانها در محیط ایستا و ساده ،نسبتاً آسان است ولی امروزه به دلیل پیچیدگیهای
محیطی ،بکارگیری رویکرد مدیریت استراتژیک برای مدیریت سازمانها ضروری است .برایسون 1معتقد
است ،مدیریت استراتژیک اگرچه در سال های اخیر کشف گردیده و مورد استفاده قرار گرفته است
همواره جزئی جداییناپذیر و ضروری در هدایت و مدیریت سازمانهای بخش عمومی به شمار میرود
(طاهری و همکاران .)1397 ،مدیریت استراتژیک به عنوان هنر تصمیمگیری ،اجرا و ارزیابی عملکرد
سازمان برای دستیابی به اهداف سازمان بیان شده است( .)Willian, 2020فرایند مدیریت استراتژیک
پیوسته و پویا است و تغییر در یک مؤلفه میتواند نیاز به تغییر در کل استراتژی داشته باشد ( & Fink
 .)Ploder, 2009سازمانها فعالیتهای متعددی برای ایجاد محصوالت و خدماتی طراحی نموده تا این
محصوالت و خدمات را به مشتریان سازمان تحویل نمایند این وضعیت ممکن است با گذشت زمان
تغییر کند و مشتریان به دلیل تغییر در محصوالت رقابتی و کیفیت باالی خدمات و محصوالت
سازمانهای رقیب ،جزو مشتریان سازمانهای رقیب شوند ،بدین دلیل سازمانها برای تطبیق با این
تغییرات به مدیریت استراتژیک متوسل میشوند ،این شرایط مستلزم تغییر یافتن بخشی از عملیات یا
جهتگیری کلی سازمان بوده تا محصوالت و خدمات متفاوتی عرضه نمایند ( .)Ansari, 2020مدیریت
استراتژیک رویکردی برای مشخص کردن اهداف ،تخصیص منابع و ارزیابی استراتژی است
(.)Thompson et all, 2006; Ali & Gun, 2019
چابکی استراتژیک مفهومی است که با رویکرد استراتژی کالسیک متفاوت است ( & Khoshnood
 .)Nematizadeh, 2017به طوری که دوز و کوسنن ( ،)2017استدالل کردهاند که زندگی برنامهریزی
استراتژیک است ،به معنای متعارف ،شرکت چشمانداز و استراتژی خود را برای پنج تا ده سال آینده
تدوین کرده و از آن پیروی میکند .امروزه سازمانها باید هوشیار بوده و استراتژی خود را به سرعت
Bryson
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تغییر دهند .چابکی استراتژیک به عنوان توانایی یک شرکت برای اصالح و تنظیم مسیر خود برای
داشتن دید بلندمدت و مفید برای اقتصاد نو میباشد ( .)Khoshnood & Nematizadeh, 2017در این
راستا صنعت خودروسازی در ایران باید چشمانداز شرکت و استراتژیهای متناسب را تدوین نمایند و
استراتژیهای خود را به سرعت متناسب با شرایط موردنظر تغییر داده و انطباق دهند.
چابکی استراتژیک در سازمانها یک راه مفید برای مدیریت تغییرات پیشبینینشده و مدیریت
ریسک فراروی سازمان است و به عنوان قابلیت زنده ماندن و موفق شدن در محیط رقابتی و تغییرات
محیط غیر قابل پیشبینی میباشد ،که به وسیله واکنش سریع و موثر به محیطهای در حال تغییر،
توسط ارائه خدمات جدید صورت میگیرد ( .) Suresh &Hillmer & Chiang, 2012چابکی استراتژیک
به عنوان یکی از عوامل اصلی موفقیت سازمان در محیطهای متغیر معرفی شده است و مدیران
استراتژیک ،چابکی استراتژیک را به عنوان قابلیت سازمان برای انعطافپذیری در رویارویی با تحوالت
جدید بیان کردهاند (.)Weber & tarba, 2014
چابکی استراتژیک ریشه در بحثهای قدیمی در مورد تجدید استراتژی دارد و تنها بخشی از کل
استراتژی واقعی یک سازمان است و اکوسیستم داخلی سازمان به دلیل تغییرات سریع ،به چابکی
استراتژیک نیاز دارد که میتواند واکنش پذیر یا فعاالنه انجام گیرد و از آن برای کسب مزیت رقابتی بر
اساس کاری که رقبا انجام میدهند میتوان استفاده کرد)Santala, 2009( .
چابکی استراتژیک را می توان نقطه تعادل در یک پیوستار تعریف کرد :نقطه بهینه در این پیوستار
بستگی به شرکت دارد :برخی شرکتها به طور طبیعی چابک هستند و باید استراتژیک شوند و برخی
از شرکتها به طور طبیعی استراتژیک هستند و باید چابکتر شوند ،یعنی شرکتهای مختلف از
جهات مختلف به چابکی استراتژیک نزدیک میشوند.

استراتژیک بودن

چابکی استراتژیک

چابک بودن

شکل  :1چابکی استراتژیک

شرکتهای چابک استراتژیک ،دارای اهداف بزرگ و واضحی هستند که عالوه بر جهتی مشخص،
قادر به انطباق با تغییرات در محیط کسب و کار خود هستند .چابکی استراتژیک در حال فاصله گرفتن
از الگوی برنامهریزی قدیمی است که گروهی از افراد وظیفه برنامهریزی را انجام میدادند و گروهی
دیگر آن را اجرا میکردند ،چابکی استراتژیک ،کل سازمان را از برنامهریزی سطح باالی سازمان تا
سطوح عملیاتی و تصمیماتی که توسط کارکنان اخذ میشود ،پوشش میدهد (.)Santala, 2009
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 -2-2پیشنیازها و کارکردهای چابکی استراتژیک

امروزه چابکی استراتژیک ،اهمیت روزافزونی در تغییرات سریع و آشفته محیط تجاری دارد
( .)Hamel, 2007: Alzubi , 2020 ; Hamel & Välikangas, 2003بر طبق نظر دوز و کوسنن،)2008( 1
چابکی استراتژیک اهمیت خاصی برای دانش شرکتهای متمرکز داشته و براون و ایزن هارت)1998(2
بیان میکنند که این دو به عنوان تعادلی مابین تله آشفتگی و تله بوروکراتیک هستند .شرکتها نمیتوانند
برای چند سال آینده به این استراتژی متعهد باشند ،اما دائما در حین اجرای آن هستند ،برنامهریزی و
اجرا کامال در هم تنیده هستند و نمیتوانند از یکدیگر جدا شوند .با این حال ،با توجه به جهت استراتژیک
که منجر به دستیابی به اهداف بزرگی میشود ،تصمیمگیری میکنند ( .)Santala, 2009ابعاد چابکی
استراتژیک :وضوح دید ،درک قابلیتهای اصلی ،انتخاب اهداف استراتژیک ،مسئولیت مشترک و اقدام
عملی میباشد (.)Phillips & montinho, 2018; Ojiha, 2008
 وضوح دید :چشمانداز واضح و قانعکننده از اهداف سازمان در جهت دستیابی به اهداف و
نتایج کار میباشد.
 درک قابلیتهای اصلی :نشاندهنده آگاهی یک سازمان از قابلیتها و نحوه استفاده از این
قابلیتها برای ایجاد ارزش برای مشتریان میباشد.
 انتخاب اهداف استراتژیک :به آگاهی یک سازمان اشاره دارد که در نحوه ایجاد ارزش و امکان
استفاده از آن برای مشتریانی که میخواهند آنچه را که سازمان به بهترین وجه ممکن قادر
به ارائه آن است انتخاب نمایند.
 مسئولیت مشترک :نمایانگر مشارکت شرکا در تصمیمگیری و پاسخگویی مشترک برای
دستیابی به نتایج در زنجیره ارزش است.
 اقدام عملی :توانایی سازمان برای استفاده از قابلیتهای استراتژیک برای دستیابی به نتایج
میباشد (.)Abu-Radi, 2013
انواع مختلف چابکی استراتژیک و اشکالیکه برای شرایط و بازارهای مختلف طراحی شدهاند در
شکل  2نشان داده شده است .با توجه به شکل ،چابکی استراتژیک و فرمهایی برای شرایط بازارهای
مختلف متناسب با تغییرات پیوسته و ناپیوسته طراحی شده است که شامل.1 :تقویت مکمل.2 ،تبدیل
موفقیتآمیز.3 ،تفسیر خالقانه و .4ابتکار بنیادی میباشد .تقویت مکمل و تبدیل موفقیتآمیز برای
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
Doz & Kosonen
Brown & Eisenhardt
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است .چابکی برای سازمانها ضروری بوده و موفقیت عوامل مختلف دلیلی بر تواناییهای چابکی
استراتژیک است .در یک مدیریت واحد قدرت استراتژیک ،رهبران را قادر میسازد تا فرصتها و
تهدیدات محیطی را شناسایی نمایند ،برای پاسخگویی به نیازهای مختلف بسیج شوند و مهارتهای
یادگیری و بهرهبرداری از دانش را فراگیرند (Roth, hasan, 2020 ;Ghemawat & del Sol, 1998
; .)1996مهمترین دارایی سازمان برای دستیابی به چابکی استراتژیک دانش است)Abu-Radi, 2013( .
فرآیند انتخاب استراتژیک و متعادل کردن سرمایهگذاری در بلندمدت است .زیرساختهایی با ظرفیت
باال ،مشتری ،نام تجاری ،مهارتهای اصلی و توانایی تغییر کارکنان امکان چابکی استراتژیک را فراهم
میآورند .با بهرهگیری از چابکی استراتژیک شرکتهای موفق میتوانند هزینههای کوتاهمدت خود را به
حداقل برسانند .این عناصر باید در یک گروه منسجم سازماندهی و هماهنگ شوند (&Weill, 2002
 .)Broadbent & Subramaniشرکتهای چابک با وجود نوسانات بازار ،برتری استراتژیک خود را حفظ
میکنند .سطح باالی چابکی استراتژیک ،توانایی شرکتها در انباشت منابع جدید را به طور کارآمد
ارتقا می بخشد .همچنین استفاده مجدد از منابع برای مصارف جدید و ترکیب منابع به روشهای
جدید از دیگر مزایای چابکی استراتژیک برای شرکتها است .چابکی استراتژیک توانایی شرکت را در
جهت توسعه و یادگیری مسائل پیچیده ،اکتشاف و حل مسائل ارتقا میبخشد ( Cynthia & Hall,
.)2009

شکل  :2چهار نوع چابکی استراتژیک ()Doz & Kosonen, 2017
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کاله و همکاران 1در سال ( ) 2019در پژوهشی به بررسی ظرفیت جذب و عملکرد شرکت با نقش
واسطهای چابکی استراتژیک در ترکیه پرداختهاند .در طی پژوهش پرسشنامهها از طریق نامه
الکترونیکی ارسال شده و حدود  190پرسشنامه جمعآوری شده است .بیان کردهاند ظرفیت جذب بر
چابکی استراتژیک شرکت تاثیر مثبت و معناداری دارد ،چابکی استراتژیک بر عملکرد شرکت تاثیر
مثبت و معناداری دارد .همچنین ظرفیت جذب به طور غیرمستقیم به واسطه چابکی استراتژیک بر
عملکرد شرکت تاثیر مثبت و معناداری دارد .انکیودا 2در سال ( )2017در پژوهشی بیان کردهاند که
مزیت رقابتی هدف مهمی در جهت تصمیمات استراتژیک است ،مزیت رقابتی میتواند برای دوره
موقت و زودگذر باشد و میتواند در شرایط پایداری رخ داده و دنبال گردد .خشنود و نعمتیزاده  3در
سال ( )2017در پژوهش خود بیان کردهاند که چابکی استراتژیک نوع توسعه یافته چابکی است که
عالوه بر پاسخ سریع ،توجه ویژهای به جنبههای استراتژیک و پیشبینی تغییرات محیطی دارد .جامعه
آماری این پژوهش شامل  150مدیر و کارشناس در بانکها میباشد که نشان میدهد چابکی
استراتژیک تاثیر معنیداری بر قابلیتهای رقابتی کشور داشته و در بین ابعاد چابکی استراتژیک،
وضوح دید بیشترین میزان تاثیر را روی قابلیتهای رقابتی دارد .نافعی 4در سال ( )2016در پژوهشی
دریافتند که در شرایط بسیار آشفته و رقابتی ،استفاده از چابکی سازمانی برای درک و واکنش سریع
به تغییرات محیطی در موفقیت سازمانی موثر است ،هدف از تحقیق ،شناسایی انواع چابکی سازمانی و
نقش آن در ارتقا موفقیت سازمانی است که با استفاده از پرسشنامه اقدام به جمعآوری دادهها از
کارکنان بیمارستان دانشگاه منوفیا در مصر شده است .وبر و تاربا  5در سال ( )2014در پژوهشی بیان
کردهاند که از مهمترین عوامل تعیینکننده موفقیت یک شرکت ،چابکی استراتژیک است .چابکی
استراتژیک بیان میکند که بجای تنظیم مجدد محصوالت و دستهبندیهای قدیمی ،نیاز به اختراع
مدلهای جدید تجاری و دسته بندیهای جدید دارد .چابکی استراتژیک شامل مجموعهای از اقدامات
انجامشده توسط یک سازمان در محیطی غیرقابلپیشبینی و با تغییرات سریع است .ابوردی 6در سال
( )2013در پژوهشی به بررسی تاثیر چابکی استراتژیک بر قابلیتهای رقابتی در بیمارستانهای
خصوصی پرداخته است و ضمن بیان ابعاد چابکی استراتژیک (وضوح دید ،درک قابلیتهای اصلی،
انتخاب اهداف استراتژیک ،مسئولیت مشترک و اقدام عملی) تاثیر این ابعاد را در قابلیتهای رقابتی
بررسی کرده و با جمعآوری اطالعات از طریق پرسشنامه و تجزیه تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار
 ،SPSSبه این نتیجه رسیده است که تاثیر چابکی استراتژیک بر قابلیتهای رقابتی در بیمارستانهای
1
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خصوصی اردن ،معنیدار بوده و چابکی استراتژیک منجر به افزایش قابلیتهای رقابتی یک سازمان
میگردد .سینیا و هال 1در سال ( )2009در پژوهشی دریافتند که چابکی استراتژیک یک ساختار
پیچیده و متنوع است که میتواند اشکال مختلفی به خود بگیرد و تواناییهای سازمان را در توسعه و
بکارگیری سریع قابلیتهای انعطافپذیر پویا به خود جلب کند .چابکی استراتژیک ،ظرفیت
انعطافپذیری شرکتها را ارتقا داده تا برای تغییر شرایط آماده شوند و در قالبهای مختلف چابکی
استراتژیک حرکت کنند .سانتاال  2در سال ( )2009در پژوهشی بیان کردهاند که میتوان از چابکی
استراتژیک برای کسب مزیت رقابتی استفاده کرد .شرکتهای چابک استراتژیک ،دارای اهداف بزرگ و
واضحی هستند که جهت مشخصی دارند و قادر به انطباق با تغییرات در محیط کسب و کار خود
هستند.
مدلهای بیان شده توسط اندیشمندان داخل و خارج کشور صرفاً به صورتی توصیفی بیان شده
است و به دنبال اکتشاف علل و عوامل موثر ،همچنین استراتژیها و پیامدهای حاصل از پیادهسازی
چابکی استراتژیک نبودهاند  .اکنون با توجه به اوضاع اقتصادی کشور و تشدید تحریمهای اعمال شده،
مدلهای بیان شده با شرایط حاضر انطباق نداشته و قابلیت استفاده ندارند .با توجه به اینکه سازمان
مورد مطالعه در تحقیق حاضر صنعت خودروسازی میباشد که جزو صنعتهای پیشران در اقتصاد
کشور میباشد ،تحریمهایی که بر کشور اعمال شده است و اقتصاد کشور را تحت شعاع خود قرار داده،
لزوم توجه به ابعاد و اکتشاف مدل چابکی استراتژیک ضروری میباشد.
 -3روششناسی

این پژوهش از نظر جهتگیریهای پژوهش ،بنیادی؛ از نظر روش پژوهش کیفی؛ از دیدگاه فلسفه
پژوهش تفسیری است؛ استراتژی پژوهش نظریه دادهبنیاد؛ و از نظر رویکرد پژوهش استقرایی است؛
هدف پژوهش اکتشافی؛ افق زمانی پژوهش تک مقطعی و شیوه گردآوری دادهها مصاحبه
نیمه ساختاریافته است .علت استفاده محقق از یک روش خاص ،به عوامل مختلفی بر میگردد که
مهمترین آنها سؤال تحقیق میباشد .هرگاه محقق در نظر داشته باشد تجارب و دیدگاههای افراد را به
منظور صورتبندی یک نظریه مورد کاوش قرار دهد ،نظریه دادهبنیاد شیوه مناسبی خواهد بود.
محققی که می کوشد معنا یا ماهیت تجربه افراد درگیر با مسائل خاص را دریابد ،با ورود به صحنه
زندگی واقعی و تامل بر آنچه انجام شده است ،بهتر موفق میشود .از سویی ،روشهای کیفی را
میتوان برای کشف عرصههایی از زندگی و به دست آوردن فهم تازهای از آنها به کار برد .هدف اصلی
تحقیق ،تعیینکننده نوع روشی است که محقق میتواند بر اساس آن به شکل مطلوبتری به پاسخ
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سوال دست یابد .محققی که قصد بررسی تجارب افراد به منظور خلق نظریه را دارد ،میتواند از روش
دادهبنیاد به خوبی بهرهمند شود (.)Creswell, 2012
جامعه آماری این تحقیق شامل مدیران باتجربه در صنعت خودروسازی میباشد .با توجه به
استراتژی پژوهش که نظریهپردازی دادهبنیاد میباشد ،نمونه به شیوه هدفمند و نظری انتخاب شده
است .حجم نمونه در این روش ،در حین کار مشخص میشود و نمونهگیری آن قدر ادامه مییابد که
دادهها به سر حد اشباع برسند .در این پژوهش با  14نفر از مدیران باتجربه در صنعت خودروسازی
مصاحبه انجام شده است 6 .نفر از خبرگان صنعتی دارای تحصیالت کارشناسی ارشد و  8نفر دارای
مدرک دکتری تخصصی بودند همچنین  5نفر از خبرگان دارای سن کمتر از  45سال و  9نفر باالتر از
 45سال سن داشتند .سابقه کاری  3نفر از خبرگان کمتر از  10سال و  11نفر از خبرگان سابقه باالی
 10سال داشتند .از فن گلوله برفی برای دسترسی به دیگر نمونهها استفاده شده است .همچنین از
روند کدگذاری باز ،محوری و انتخابی استفاده شده است؛ زیرا این روند سبب میشود دالیل و شواهد
اعتبار تحقیق روشن شود (.)MC Fadzean, 2007
 -4یافتهها

در پژوهش حاضر با  14نفر از مدیران خودروسازی مصاحبه انجام شد که از مصاحبه  10اشباع
نظری حاصل شد .با این وجود برای اطمینان از حصول اشباع نظری در این مرحله از تحقیق ،چهار
مصاحبه دیگر نیز به اجرا درآمد .یافتههای این پژوهش از طریق نرمافزار  Maxqda 10تحلیل شده
است .فرآیند تحلیل اطالعات در نظریهپردازی دادهبنیاد مبتنی بر سه مرحله کدگذاری باز (خلق
مفاهیم و مقولهها) ،کدگذاری محوری (شناسایی مقولهمحوری ،شرایط علی ،شرایط مداخلهگر ،بسترها،
راهبردها و پیامدها) و کدگذاری انتخابی (خلق نظریه) است که در ادامه نحوه شکلگیری مقولههای
حاصل از مفاهیم شرح داده میشود.
 -1 -4کدگذاری باز

ابتدا تمام نکات کلیدی مصاحبهها استخراج و کدگذاری شدند و پس از تحلیل ،کدهای مشابه به
مفاهیم خاصی اختصاص داده شد .در مرحله کدگذاری باز پژوهشگر با مرور مجموعه دادههای
گردآوری شده ،مفاهیم آنها را شناسایی و بیان مینماید .در این مرحله بدون هیچ گونه محدودیتی به
نامگذاری پرداخته میشود .حدود  480نقل قول از مصاحبهها استخراج شده است که برخی از این
نقل قولها به عنوان نمونه نشان داده میشود:
نقل قول مربوطه

كد باز

درصورتی که بتوانیم چابکی را در صنایع خودروسازی افزایش دهیم ،مقاومت
شرکتها در شرایط بحرانی بیشتر خواهد شد.

تابآوری
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كد باز

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

تفکر مدیریت

خدمات در صنعت خودروسازی جزو عوامل مهم و اساسی میباشد.
مدیران در صورتی که بتوانند شرایطی ایجاد نمایند که تمامی افراد شرکت در
جریان فعالیتها قرار گرفته و نظرات و پیشنهادات خود را بیان نمایند میتواند

برگزاری جلسات همفکری متعدد

تحوالت گستردهای را در شرکت ایجاد نماید.
یکی از مهمترین عوامل بهبود کیفیت محصوالت ،بازخوردی است که مشتریان
از محصوالت ارائه میدهند.

مشتریان

مبتنی بر همین روش ،برای کلیه مقولهها و مولفهها کدگذاری صورت گرفته است .هدف از
کدگذاری باز ،تجزیه مجموعه داده گردآوری شده با کوچکترین اجزاء مفهومی ممکن است.
 -2-4کدگذاری محوری

در فرآیند کدگذاری محوری ،مقولههای بدست آمده از فرآیند کدگذاری باز در شش دسته شامل
مقوله محوری ،شرایط علی ،شرایط مداخلهگر ،شرایط بستر ،راهبردها و پیامدها شکل گرفته است.
بنابراین میتوان مقوله محوری را در مرکز قرار داد و سایر مقولهها را به آن مرتبط نمود .برچسبهای
انتخاب شده برای مقوله محوری نیز انتزاعی بوده و در عین حال از جامعیت برخوردار است.
كدهاي نهایی

كدگذاري محوري

مزیت رقابتی
رهبری بازار
خلق ارزش اقتصادی
شهرت و اعتبار سازمان
گسترش رفاه
پیامدهاي

افزایش قدرت رقابت

برونسازمانی

بقای بلندمدت
جذب مشتریان جدید
افزایش سهم بازار
ایجاد بازارهای جدید
نگرش مطلوب مصرفکنندگان

 -3-4کدگذاری انتخابی

در کدگذاری انتخابی پژوهشگر با توجه به کدها و مفاهیم شناساییشده در دو مرحله ذیل به
استحکام بیشتر فرآیند کدگذاری میپردازد .کدگذاری در صورتی صحیح میباشد که در تعامل مستمر
با مجموعه دادهها همراه باشد .در این مرحله ،کدگذاریهای محوری صورت گرفته در دسته بندیهای
دقیقتر و کلیتری قرار میگیرند .شرایط علی :براساس تجزیه و تحلیل انجام شده بر روی مصاحبهها
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و کدهای بهدستآمده در پژوهش ،مقولههای فرعی شرایط علی و کدهای مرتبط بیان شده است.
شرایط زمینهاي :شرایط عمومی و گستردهای هستند که بر توسعه ،رونق و اهمیت پدیده اثر
میگذارند .شرایط مداخلهگر :شرایط مداخلهگر کلی و وسیع هستند که بر چگونگی کنش/کنش
متقابل اثر میگذارند .راهبردها :راهبردهای موردنظر در نظریه دادهبنیاد به ارائه راه حلهای موجود
برای مواجهه با پدیده مورد اشاره دارند که هدف آن اداره کردن ،برخورد ،به انجام رساندن و حساسیت
نشان دادن به پدیده مورد مطالعه میباشد .پیامدها :پیامدها نتایجی هستند که از راهبردها و
کنشهای مرتبط به مقوله محوری حاصل شدهاند .مفاهیم و کدهای مرتبط در جدول  1بیان گردیده
است.
جدول :1مقولهها و مفاهیم شناسایی شده
مقوله اصلی

كدهاي نهایی

مفهوم

ظرفیت انعطافپذیری سازمانی
ساختار توامان بوروکراسی و دموکراسی
جوسازمانی
ارتباطات موثر با مصرفکنندگان

عوامل
درونسازمانی

دید فراسازمانی
ابزارها و تجهیزات الکترونیکی جدید
جهتگیری بلندمدت
هماهنگی بخشهای مختلف سازمان با یکدیگر
نوع سیستم تولیدی
فرآیندهای تولیدی
چیدمان تسهیالت

شرایط علی

چیدمان ماشین آالت
نوع استقرار
تامین به موقع مواد اولیه

عوامل تولیدی

به روز بودن متناسب با نیازهای بازار
شناسایی تغییرات بازار
قابلیت دسترسی فزاینده به فناوری
جهانی شدن بازارها
رقابت تجاری در تولیدات
نیروی انسانی کارآمد
نیروی انسانی با مهارتهای متنوع

عوامل فردی

انعطافپذیری کارکنان
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مقوله اصلی

كدهاي نهایی

مفهوم

تابآوری کارکنان
آیندهنگری کارکنان
دانش تخصصی نیروی انسانی
خالقیت نیروی انسانی
اقتصاد سالم
اقتصاد کمتورم
وجود بازار رقابت سالم (بازار تامینکنندگان)
وجود بازار رقابت سالم (بازار فروش)
تکیه بر اقتصاد دولتی

عوامل اقتصادی

کاهش محدودیتهای مالیاتی
کاهش نوسانات نرخ ارز
تجارت خارجی
مدیریت راهبردی هزینهها

شرایط زمینهاي

مشتریان
تامینکنندگان

ذینفعان

سرمایهگذاران
رقبا
روابط سیاسی
تغییرات غیرقابل پیشبینی
سیاسیکاری

عوامل سیاسی

سیاستهای حمایتی دولت
نبود تحریمها
شفافیت و پایداری روابط دیپلماتیک و بینالمللی
قوانین و مقررات دولتی
قوانین گمرکی
قوانین مالیاتی

الزامات قانونی

تغییر قوانین و مقررات
قوانین و مقررات سازگار با شرایط متغیر محیطی

شرایط مداخلهگر

نبود قوانین و مقررات جامع
تفکر سیستمی مدیریت
ویژگیهای
مدیریتی

اقدامهای قبلی مدیریت (موفقیتهای پیشین)
رفتارهای منطقی
رهبری پدرانه
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مقوله اصلی

كدهاي نهایی

مفهوم

کمالگرایی مدیران
داشتن خصوصیات رهبری سطح پنج
حمایت مدیریت از فعالیتهای نوآورانه
زیرساختهای تکنولوژیکی
زیرساخت ارتباطی

زیرساختها

زیرساخت اطالعاتی
اتخاذ استراتژی تولید بهنگام براساس تولید سلولی
بهرهگیری از
تکنولوژی نوین

ایجاد پلتفرمهای منعطف همراه با تکنولوژی رباتیک
ایجاد پلتفرمهای منعطف همراه با تکنولوژی الکترونیک
ایجاد پلتفرمهای منعطف همراه با تکنولوژی انفورماتیک و هوافضا
متناسب کردن تخصیص منابع برای بکارگیری تکنولوژی نوین
تاسیس مراکز خودرویی مستقل

تغییرات ساختاری

اعمال تکنوسنتز در راستای یکپارچهسازی
طراحی شبکههای مگاپلتفرم
ماژوالرسازی زیرمجموعههای طراح و سازندگان
تدوین برنامههای جامع خودکفایی
تدوین برنامههای تکنولوژی در سطح ملی
مشارکت با اتحادیهها و ائتالفهای استراتژیک

راهبردها

تغییرات
استراتژیک

تدوین برنامههای پویا جهت مقابله با مسائل تحریم در جهت
همکاریهای مشترک
برونسپاری در تامین قطعات
تدوین برنامههای شبیهسازی در تولیدات
شبکهسازی سیاسی جهت برقراری ارتباطات استراتژیک

اصالح
زیرساختها

شناسایی تواناسازهای پتنت در صنعت خودروسازی
ارتقا همکاریهای بین دانشگاهها و صنعت
بازنگری در قوانین جهت همکاریهای مشترک
مدیریت قابلیتها

تغییرات در
زنجیره تامین

تنوع در تامین
مدیریت بهینه منابع
آموزش چندجانبه
غنیسازی شغلی

چابکسازی منابع
انسانی

محیط کاری متنوع
ایجاد فرهنگ مشارکتی و تعاون
فرهنگ کار استاندارد
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مقوله اصلی

كدهاي نهایی

مفهوم

ایجاد اتاقهای فکر و استفاده از طوفان مغزی
افزایش عملکرد سازمانی
افزایش انعطافپذیری
افزایش کیفیت زندگی کاری
رهبری هزینه
بهرهوری
پیامدهای
درونسازمانی

تابآوری در شرایط دشوار
نوآوری
افزایش قابلیت اطمینان
تعهد جمعی
پاسخگویی به نیازهای مشتریان
انطباق محصوالت با میزان تقاضا
استقرار شایستگیها
مزیت رقابتی
خلق ارزش اقتصادی

پیامدها

شهرت و اعتبار سازمانی
گسترش رفاه
افزایش قدرت رقابت
بقای بلندمدت
پاسخگویی سریعتر به تغییرات تقاضای بازار
پیامدهای
برونسازمانی

بهبود کیفیت محصوالت و خدمات ارائه شده
تنوع تقاضا
سازماندهی محیطهای آشفته
تفسیر محیط
جذب مشتریان جدید
افزایش سهم بازار
رهبری بازار
ایجاد بازار جدید
نگرش مطلوب مصرفکنندگان

کدگذاری انتخابی ،مرحله اصلی نظریهپردازی دادهبنیاد است که محقق براساس نتایج کدگذاری
باز و محوری به ارائه نظریه می پردازد ،در این زمینه با ارائه راهبردهای ویژه و خاص سعی شده است
این تحقیق به نسبت سایر تحقیقها متمایز شده و دارای جنبههای نوآوری باشد .استفاده از
پلتفرمهای منعطف رباتیک ،الکترونیک و هوافضا ،شناسایی پتنتها در خودروسازی ،استفاده از
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تکنوسنتزها در راستای یکپارچهسازی و ماژوالرسازی میتواند به عنوان راهبردهای ویژه منجر به
افزایش چابکی استراتژیک در صنعت خودروسازی شود .در مدل پارادایمی حاصل ،شرایط علی که در
واقع ایجادکننده چابکی استراتژیک در رونق تولید هستند ،بیان شدهاند ،این عوامل ممکن است دارای
شدت و ضعفهایی باشند که از یک برهه زمانی به برهه زمانی دیگر متفاوت باشند ولی در زمان
جمعآوری اطالعات و مصاحبهها بر شکلگیری چابکی استراتژیک نقش پررنگی داشتند .همچنین با
توجه به شکل  4گانه ارائهشده از چابکی ،صنعت خودروسازی در کشور ما با عدماطمینانهای زیادی
روبرو است و به دلیل آشفته بودن محیط نیاز به تغییر و تحوالت اساسی در زمینه دارد .باتوجه به
فناوری ،لزوم نوسازی در فناوری و تکنولوژی از ضروریات در این صنعت میباشد و صرفا با تقویت
استراتژیها و نقاط قوت موجود این مساله تحقق نمییابد بلکه با استفاده از فرصتهای محیط خارجی
نیز باید این استراتژیها را تقویت نمود .کدگذاری انتخابی ،کدگذاریهای قبلی را مدنظر قرار میدهد
و مقوله اصلی را انتخاب مینماید و آن را به شکل هدفمند به سایر مقولهها مرتبط نموده ،ارتباطات را
اعتبار میبخشد و مقولههایی که نیاز به توسعه بیشتری دارند را توسعه میدهد .کدگذاری انتخابی
براساس الگوی ارتباط شناسایی شده بین مقولهها و کدها در کدگذاری باز و محوری ،فعالیت را شروع
مینماید .در نهایت  6مقوله و  17مفهوم و  140کد در فرآیند کدگذاری باز شناسایی و استخراج
شدند و نمونههایی از کدهای مربوط به هر بعد در جداول بیان شدند .تعداد کدهای هر بعد در خروجی
نرمافزار .Maxqdaدر شکل  3ارائه شده است.

شکل  :3مدل خروجی نرمافزار Maxqda
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جهت نمایش بهتر و شفافتر مدل به صورت زیر نیز ترسیم شده است .مدلی که با شرایط علی
شروع میشود و به پیامدهای ممکن و مورد انتظار ختم میگردد .در این میان این پدیده اصلی و
استراتژیهای پاسخگویی به آن مهم است که در یک بستر و شرایط مداخله فعالیت میکند.

شرایط مداخلهگر

الزامات قانونی
ویژگیهای مدیریتی
زیرساختها

پیامدها

پیامدهای
درونسازمانی
پیامدهای
برونسازمانی

راهبردها

پدیده اصلی

بهرهگیری از تکنولوژی نوین
تغییرات ساختاری
تغییرات استراتژیک
اصالح زیرساختها
تغییر در زنجیره تامین
چابکسازی منابع انسانی

چابکی
استراتژیک

عوامل اقتصادی
عوامل سیاسی
ذینفعان

شکل  :4مدل پارادایمی تئوری برخاسته از دادهها
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شرایط علی

عوامل درونسازمانی
عوامل تولیدی
عوامل فردی

شرایط
زمینهای
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 -4-4بررسی روایی و پایایی

در پژوهشهای کیفی ،قابلیت اعتماد را معیاری جایگزین برای روایی و پایایی تلقی کرده و برآنند
که این مفهوم ،از چهار حیث اعتبارپذیری ،انتقالپذیری ،اتکاپذیری و تاییدپذیری مدنظر قرار میگیرد
(داناییفرد و مظفری .)1387 ،در این پژوهش ،معیارهای فوق با راهبردهای گوناگون مدنظر قرار
گرفتهاند .اطالعات دریافتی از مصاحبهشوندگان در حین مصاحبه ،ضبط شده و یادداشت برداری
صورت گرفته است؛ همچنین با مصاحبهشوندگان به طور مستمر برای اصالح برداشتهای حاصل از
مصاحبه ،ارتباط برقرار شده است .برای افزایش اعتبار پژوهش ،از کنترل همتا استفاده شده است و
عالوه بر پژوهشگران اصلی ،یک همکار پژوهشی دیگر نیز در کدگذاری مشارکت داده شده است .بعد
از مقایسه و توافق درباره کدگذاری بین پژوهشگر و همکار پژوهشی ،اعتبار کدگذاری مورد تایید قرار
گرفت.
 -5بحث و نتیجهگیری

صنعت خودروسازی کشور به عنوان یکی از صنایع مهم و تاثیرگذار در اقتصاد کشور است که
نقش مهمی در تولید ناخالص داخلی دارد و همچنین به دلیل پیوندهای پیشین و پسینی که با
بخشهای مختلف اقتصاد دارد میتواند تاثیرگذاری باالیی در روند اقتصاد کشور داشته باشد .اما در
طی سالهای اخیر این صنعت دچار چالشهای اساسی شده است .با توجه به شرایط اقتصاد کنونی و
تحریمهای اعمال شده و قرار گرفتن کشور در شرایط پیچیدگی و عدماطمینان و پیشرفتهای
روزافزون صنعت خودروسازی در جهان ،صنعت خودروسازی بیش از پیش نیازمند قابلیت چابکی
استراتژیک میباشد .رونق تولید پایه و اساس پیشرفت و توسعه اقتصاد کشور میباشد .رونق بخشیدن
به تولیدات داخلی و خودکفا شدن در صنعت خودروسازی موجبات مقابله با تهدیدها و تحریمهای
دشمنان را فراهم میآورد .از جمله عواملی که باعث رونق تولید در صنعت خودروسازی میگردد
چابکی استراتژیک می باشد .چابکی استراتژیک سبب دستیابی به مزیت رقابتی و سازماندهی
محیطهای آشفته میگردد .کیفیت محصوالت و خدمات ارائه شده بهبود مییابد و سازمانها نسبت به
تقاضای بازار و نیازهای مشتریان پاسخگو خواهند بود.
اگرچه پژوهشگرانی زیادی همچون ( & Kale et al, 2019; Nkuda, 2017; Khoshnood
;Cynthia & Hall, Santala, 2009; Abu-Radi, 2013; Weber & Tarba, 2014; Nematizadeh, 2017
; )Weill et al, 2002 2009به بررسی چابکی استراتژیک پرداخته و مدلهای متعدد برای چابکی

استراتژیک ارائه دادهاند اما این نتایج در شرایطی مانند کشور ما بدست نیامده است .در حال حاضر
کشور ما تحت تحریمهای چندجانبه بوده و لذا حجم انبوهی از تغییرات را بدنبال داشته که در چنین
شرایطی مدلهای ارائهشده کارآمد نیستند .با این رویکرد ،هدف این تحقیق طراحی مدلی برای چابکی
استراتژیک در رابطه با رونق پایدار تولید در صنعت خودروسازی بوده است .برای این منظور از رویکرد
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استراوس و کوربین در نظریه برخاسته از داده سیستماتیک استفاده شده است و مدل پارادایمی حاصل
ارائه گردیده است .در نهایت مدل پارادایمی چابکی استراتژیک در قالب  6بعد اصلی 20 ،بعد فرعی و
 140کد طبقهبندی شده است.
بر اساس مدل طراحی شده مدیران و مسئولین ذیربط ابتدا باید به عوامل موثر و تقویتکننده
چاب کی استراتژیک از قبیل تامین به موقع مواد اولیه ،ساختار سازمانی ،جو سازمانی ،ابزارها و تجهیزات
الکترونیکی جدید ،ارتباطات موثر با مصرفکنندگان ،هماهنگی بخشهای مختلف سازمان ،بهروزشدن
متناسب با نیازهای بازار،چیدمان ماشین آالت و تسهیالت ،قابلیت دسترسی فزاینده به فناوری ،داشتن
کارکنان خالق و کارآمد که دارای دانش تخصصی و انعطافپذیر در برخورد با مسائل هستند بپردازند.
زیرا در صورتی که این شرایط علی در صنایع خودروسازی و سازمانهایی که در حال تجربه این
شرایط هستند ،به صورت شایسته و قابل مالحظهای درک نشوند خلق چابکی استراتژیک به صورت
جامع و در عین حال دقیق ممکن نخواهد بود و متعاقب آن مدیریت کردن این شرایط دشوارتر خواهد
شد.
همچنین پس از مطالعه شرایط علی ،بایستی از بسترها و نیازمندیهای موردنیاز برای شناسایی
چابکی استراتژیک در قالب زمینهای از قبیل وجود بازار رقابت سالم ،تکیه بر اقتصاد دولتی ،کاهش
محدودیتهای مالیاتی ،کاهش نوسانات نرخ ارز ،مدیریت راهبردی هزینهها ،سیاستهای حمایتی
دولت ،شفافیت و پایداری روابط دیپلماتیک و بینالمللی و سیاسیکاری در سازمان خود اطمینان
حاصل نمایند و اقدامات الزم را برای بهبود شرایط زمینهای خود انجام دهند تا در قبل ،حین و بعد از
اجرای استراتژیهای افزایش دهنده چابکی استراتژیک با مشکالت و موانع کمتری روبرو شوند .عالوه
بر این در هنگام شناسایی چابکی استراتژیک سعی نمایند آن را به طور کامل در صنعت و سازمان
خود رصد و پایش نمایند .همچنین در هنگام انتخاب استراتژیها و اقدامات ارتقای چابکی استراتژیک
به شرایط مداخلهگر از قبیل قوانین و مقررات دولتی ،قوانین و مقررات مالیاتی ،تفکرات سیستمی
مدیریت سازمان ،کمالگرایی مدیران ،حمایت از فعالیتهای نوآورانه ،تدوین زیرساختهای
تکنولوژیکی ،ارتباطی و اطالعاتی توجه نمایند تا در انتخاب استراتژیهای خود دقت نموده و بهترین
استراتژیها را اتخاذ نمایند ،باتوجه به مصاحبههای صورتگرفته با خبرگان صنعتی و تاکید خبرگان بر
اجرای آنها و فراوانی تکرار کدهای مربوط به راهبردهای بیان شده به ترتیب الزم است در صنایع
خودروسازی اقدام به بهرهگیری از تکنولوژی نوین و فنآوری اطالعات مدرن ،جهت تقویت صنعت از
لحاظ تکنولوژیکی و فناوری اقدام گردد .همچنین اعمال تغییرات ساختاری در زمینه ماژوالرسازی و
تکنوسنتز در راستای یکپارچهسازی اقدام نمایند ،طراحی شبکههای پلتفرم نیز در این راستا میتواند
یاریکننده باشد .اعمال تغییرات استراتژیک از طریق تدوین برنامههای جامع ،پویا در جهت خودکفایی
و مقابله با مسائل تحریم شده جهت مشارکت و همکاری اقدام نمایند ،همچنین شبکهسازی و مشارکت
با اتحادیهها و ائتالفهای استراتژیک نیز میتواند در این راستا بکار گرفته شود .اصالح زیرساختها از
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طریق ارتقا همکاری بین دانشگاهها و صنعت و شناسایی تواناسازهای ایجاد پتنت در صنایع
خودروسازی می تواند مورد توجه قرار بگیرد ،تغییرات زنجیره تامین از جمله مدیریت بهینه منابع،
مدیریت قابلیتها ،تنوع در تامین و نهایتا چابکی منابع انسانی از طریق غنیسازی شغلی ،فرهنگ
مشارکتی ،فرهنگ کار استاندارد و محیط کاری متنوع میتواند به عنوان راهبردهای چابکسازی
صنعت خودروسازی مورد توجه قرار گیرد .برای مدیریتکردن چابکی استراتژیک باید سعی نمایند
مکانیزمها و ابزارهای تکنولوژی واطالعاتی مدرن را شناسایی نموده و شرایط استفاده از آنها را افزایش
دهند .در صورتی که بتوانند چابکی را شناسایی نموده و استراتژی متناسب را بکار گیرند میتوانند
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.
به لحاظ ن ظری ،طراحی مدل چابکی استراتژیک در رابطه با رونق پایدار تولید در صنعت
خودروسازی که عنصر حساسی در جوامع کنونی است آن را از دیگر پژوهشها متمایز میسازد .از
جنبه کاربردی ،یافتههای پژوهش قابل استفاده برای مدیران و تصمیمگیرندگان توسعه صنایع خواهد
بود .همانند اغلب پژوهشهایی که مبتنی بر نظریه دادهبنیاد است ،یافتههای این مطالعه با اتکا به
دیدگاه و تجربیات خبرگان و شرایط محیطی تحقیق بدستآمده و نتایج حاصله در شرایط و
محیطهای مشابه با احتیاط قابل تعمیم میباشد .از محدودیتهای این پژوهش ،موافقت و جلب نظر
خبرگان ،همچنین کمبودن زمان مصاحبهها (به طور متوسط حدوداً دو ساعت برای هر یک از خبرگان
پژوهش) به دلیل مشغله کاری خبرگان میباشد .توصیه میشود متغیرها و روابط بین آنها از طریق
پژوهشهای آماری بررسی گردد و از ابزارهایی مانند پویاییشناسی سیستمها برای نحوه تاثیرگذاری
متغیرهای مدل بر روی یکدیگر استفاده شود.
پیشنهادات کاربردی

در نهایت برمبنای یافتههای پژوهش ،پیشنهادات زیر بیان میشود:
�

≠

صنایع خودروسازی باید در طراحی محصوالت خود حداکثر تالش خود را بکار گیرند تا از سطح
کپیکاری صرف به سطح مهندسی معکوس با پی بردن به معماری محصوالت و اینکه چگونه
می توانند اجزای فیزیکی را در کنار یکدیگر قرار دهند که عالوه بر افزایش اثربخشی ،متناسب با
کارکرد اجزا محصوالت باکیفیتی تولید نمایند.
خودروسازیها بایستی تالش نمایند تا به دانش طراحی و ساخت پلتفرمها دست یابند .اکنون
مابین طراحی ،توسعه و نوآوری تا دستیابی به دانش فنی فاصله زیادی وجود دارد .ترکیب
اجزای طراحی شده در قالب پلتفرم و سرمایهگذاری روی آنها ضروری بوده و حرکت به سمت
پلتفرم مشترک از ضرورتهایی است که باید در صنعت خودروسازی پیگیری شود.
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≠

�

≠

�

≠

�

یافتههای پژوهش حاکی از آن است که صنایع خودروسازی جهت چابکسازی استراتژیک
صنایع متناسب با تغییر و تحوالت گسترده در جهان و صنایع رقیب ،اقدام به ایجاد پلتفرمهای
منعطف همراه با تکنولوژی الکترونیک و رباتیک ،انفورماتیک و هوافضا نمایند .در این راستا باید
متناسب با تحوالت ،تکنولوژیهای رباتیک و الکترونیک و انفورماتیک را بکار گرفته و زمینه
ارتقا تکنولوژیهای نوین را فراهم نمایند.
از طریق مشارکت با اتحادیهها و ائتالفهای استراتژیک و ایجاد شبکهها و ائتالفها ،روابط خود
با ذینفعان را تقویت نموده و با افزایش همکاری میان صنعت و دانشگاه و همکاری با
شرکتهای دانش بنیان باعث ایجاد دیدگاههای راهبردی و اعمال راهبردهای نوین شوند که
باعث افزایش قابلیتهای پویا در صنایع خودروسازی میشود.
برطبق یافتههای پژوهش شناسایی تواناسازهای پتنت در صنعت خودروسازی میتواند در جهت
چابکی صنعت خودروسازی یاریرسان باشد .همکاری با دانشگاهها میتواند در جهت آموزش
منابع انسانی و ایجاد ایدههای خالق در کارآموزان یاریرسان باشد.
برطبق یافتههای پژوهش تکنوسنتز در راستای یکپارچهسازی فرآیند نیز بایستی مورد استفاده
قرار گیرد و ماژوالرسازی زیرمجموعههای طراح و سازندگان جهت زیرسیستمها و سیستمهای
خودروسازی بکارگرفته شوند.
صنعت قطعهسازی خودروی کشور باید تیراژ باالی تولیدی داشته و در این زمینه
سرمایهگذاریهای الزم جهت به روزرسانی صنعت قطعه صورت گیرد و خودروسازان لزوماً برای
تامین قطعات الزم آن را از طریق واردات از سایر کشورها تامین ننمایند از آن جایی که تعرفه
واردات قطعه در مقایسه با واردات خودرو خود مزید بر علت میباشد ،بنابراین باید
سرمایهگذاری الزم در بخش تحقیق و توسعه انجام شود .شایان ذکر است که به دلیل
فرسودگی ماشین آالت تولید ،کیفیت قطعات تولیدشده پایین است و براساس تکنولوژی
قدیمی است و هنوز صنعت خودروسازی ما به تولید قطعات پیچیده با تکنولوژی نوین دست
نیافته است ،فلذا سرمایهگذاری در بخش تحقیق و توسعه و ماشین آالت و تکنولوژی از
ضروریات در خودروسازی میباشد.
همچنین برنامهریزی برای ورود به زنجیره تامین جهانی انجام نشده که باید مورد مالحظه قرار
گیرد و برندسازی زمانی میتواند انجام گیرد که محصوالتی استاندارد و دارای قابلیت رقابتی
تولید شود که این امر مستلزم آن میباشد که مدیران صنعت خودروسازی عملکرد مناسبی
داشته باشند و با تولید برخی ماژولها این راه را هموار سازند.
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