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Abstract 

Despite existing studies mostly analyzing 

successful cases of catching-up, this paper 

examines a fairly unsuccessful case of 

catching-up by a latecomer automobile firm. 

To this end, using the strategy of case study 

and thematic analysis, themes and concepts 

related to the conceptual framework are 

elicited and categorized as well. The results 

of this study are operationalized conceptual 

framework, as the key contribution of the 

paper, introduces new elements attributed to 

the regimes of technology and market of 

automobile industry. The elements include 

technology transfer, diversity of technological 

areas, tacit knowledge, backward linkages, 

economy of scale, local supply chain, capital-

goods attitude towards a consumer goods, 

oligopolistic market, and homogeneous 

market. In addition, this paper adds two new 

factors (i.e. industrial strategy and structural 

issues) to the existing catch-up models. And 

finally, adopting coherent policies aligned 

with industry’s regimes and industrial 

strategy could provide appropriate 
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environment for indigenous firms to catch-up 

with forerunners. 
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 دهيچك

دهرد   را مورد مطالعه قررار مري   دیرآمدهکنند، مقاله حاضر فرارسي ناموفقِ یک بنگاه خودروسازی ارسي که موارد موفق را تحلیل ميبرخالف مطالعات موجود فر

ند  شرو بنردی مري  مطالعه موردی و روش تحلیل مضمون )تم(، مضامین و مفاهیم مرتبط با چارچوب مفهومي، اسرتررا  و دسرته   راهبردبدین منظور با استفاده از 

 های فناورانه و بازار صرنعت خرودرو بره ادبیرات حروزه     عنوان رژیم، عناصر جدیدی را بهمقالهافزایي این ترین دانشعنوان مهمشده بهچارچوب مفهومي عملیاتي

ترامین برومي، نگراه     ی پیشین، صرفه مقیاس، زنجیرره های فناورانه، دانش ضمني، پیوندهاکند  این عناصر عبارتند از انتقال فناوری، تنوع حوزهفرارسي معرفي مي

مروردی  عره ای به کاالی مصرفي، بازار انحصاری چندجانبه و بازار همگن  عالوه بر این، مقاله حاضر دو عامل جدید موثر بر فرارسري کره در جریران مطال   سرمایه

های منسرجم برمبنرای   کند  در نهایت، اتراذ سیاستهای فرارسي موجود اضافه ميه مدلرا ب "ساختاری مسائل"و "صنعتي راهبرد"اند یعنيبنگاه بومي ایجاد شده

 تواند فضای مساعدی را برای فرارسي بنگاه بومي فراهم نماید صنعتي مي راهبردهای صنعت و رژیم

 رانی، صنعت خودرو، ادیرآمدهفناورانه، بنگاه  یهامیفناورانه، رژ يفرارس: هاكليدواژه
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 9مقدمه -9
ها و معنای کاهش فاصله بین بنگاهمفهوم فرارسي فناورانه به

از زوایای متعددی در  لحاظ توانمندی فناورانهکشورها به

کارهای وسازاست  گرفته حلیل قرارمطالعات موجود مورد ت

کشور متفاوت بنگاه وزمینه تاریري هر توجه به پیشبا فرارسي
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است که در  ایفرایند یادگیری   در واقع، فرارسي[1]ت اس

گذار بر موفقیت و یا و عوامل تاثیر دهدرخ ميمدت طوالني

  [2]است متفاوت  صنایعتوجهي بین طور قابلشکست آن به

لحاظ شود که بهصنعت خودرو جزء صنایعي محسوب مي

تامین و گردش مالي  زایي، وسعت زنجیرهمیزان باالی اشتغال

است  این صنعت گرفته باال مورد توجه کشورهای مرتلف قرار



 یرانيا یبنگاه خودروساز کي یموردکاو؛ گذاردیم ریتاث ديرآمدهفناورانه بنگاه  یسصنعت بر فرار یهایژگيچگونه و يیشناسا

44 

 ، به1عنوان دومین صنعت کشور ایران پس از نفت و گازبه

صنعتي  ،سین خودلحاظ ارتباط گسترده با صنایع پیشین و پ

باالیي در ایجاد اشتغال و  قابلیتشده و از کلیدی محسوب

اقتصادی برخوردار است  در ساخت خودرو طیف  توسعه

وسیعي از صنایع مرتلف دخالت دارند  بنابراین وابستگي 

خود دارد   2صنایع پیشین زیادی به صنایع دیگر خصوصاً

گاه دستلید هر ازای توکه بهبرآوردها حاکي از آن است 

و مستقیم آن اشتغال  %11شود که دو شغل ایجاد مي ،خودرو

اساس اعالم شرکت   بر3استاشتغال غیرمستقیم  آن 33%

ایران، دو بنگاه خودروساز  استاندارد و بازرسي کیفیت

سهم بازار داخل را از  %3.68اً مجموع خودرو و سایپاایران

هم باال، انتراب شرکت   این س4اندخود اختصاص دادهبه

نماید  پذیر ميکاوی توجیهخودرو را برای موردایران

حاضر از صنعت خودروی ایران و  مقالهمنظور موردکاوی بدین

رغم شده است  عليخودرو انترابطور خاص بنگاه ایرانبه

قرن از آغاز سهم باال از بازار داخل و گذشت بیش از نیم

مذکور هنوز در مراحل میاني فرارسي قرار  ، بنگاه8فعالیت

لحاظ طراحي و تولید محصوالت رقابتي به داشته و نتوانسته

 دهد های جهاني کاهش خود را با بنگاه فاصله

های سیاسي لحاظ ریسکفضای خاص کشور ایران به

المللي و نیز سایر متغیرهای کالن های بینخصوصا تحریم

در این کشور فرارسي فناورانه  شود مطالعهمي اقتصادی باعث

جنوبي و شرقي نظیرکرههای زیادی با کشورهای آسیایتفاوت

 باشد  برخالف خودروسازان مطرح که به زنجیرهچین داشته

مین جهاني متصل هستند، صنعت خودروی ایران به علت تأ

سترسي به از د .المللي در مقاطع زماني مرتلفهای بینتحریم

سازان و خودروسازان مین جهاني و ارتباط با قطعهتأ زنجیره

های فراواني را برای چالش مسئلهخارجي محروم بوده که این 

های روز و نیز تامین این صنعت از حیث دسترسي به فناوری

                                                 
 ( 13۳3گزارش تحقیق و تفحص مجلس از صنعت خودروی ایران ) 1

2 Backward  

 13۳4گروه تحقیقات اقتصادی بانک خاور میانه، به نقل از گزارش  3

 131112اقتصاد آنالین، کد خبر: 4

س و در سرال  توسرط بررش خصوصري تاسری     1341خودرو در سال بنگاه ایران 8

 برداری قرار گرفت مورد بهره 1342
 کنونتا 13۳1و  13۳4تا  13۳1های دو دوره زماني سال  .

ها، عالوه برتحریماست  همراه داشتهمواد اولیه و قطعات به

های های دولت، ساختار مالکیت بنگاهعواملي از قبیل سیاست

 از ،خودروسازی بومي و نیز ساختار بازار خودروی ایران

شوند که مطالعه فردی محسوب ميبههای منحصرویژگي

های خودروسازی مشابه در های ایراني را از بنگاهفرارسي بنگاه

خالف   لذا بر[3]سازد شرقي متمایز ميکشورهای آسیای

مبنای مفروضاتي مشترک از قبیل مطالعات فرارسي که بر

ها و بازارهای خارجي و بازار رقابتي دسترسي به فناوری

 دیرآمدهحاضر، فرارسي بنگاه  ، مطالعه[3-4]شده است انجام

 دهد مورد مداقه قرار مي را در فضایي متفاوت

 ، مقاله[۳]فرایند فرارسي در صنایع مرتلف تفاوت  با توجه به 

از ها که یکي رژیمحاضر معتقد است که رویکرد مبتني بر 

 برشي نوآوری  است،های نظری آن چارچوب نظامپایه

صنعت  تواند ابزار مناسبي جهت انعکاس وجوه ممیزهمي

ت، حقیقو بازار باشد  درهای فناورانه از حیث رژیم خصوصاً

 فرارسي بدون مدنظر قراردادن وجوه ممیزه تحلیل پدیده

کند، نتایج معقول و آن فعالیت ميدر دیرآمدهصنعتي که بنگاه 

که از  [2] های مالربا و نلسونای نرواهد داد  یافتهگرایانهواقع

توسعه صنعت مرتلف در کشورهای درحال ششکاوی مورد

عنوان مویّد این استدالل است که فرارسي به ،نیز شده حاصل

لحاظ عواملي که ها بهفرایند یادگیری و انباشت توانمندی

شوند، در صنایع مرتلف باعث شکست و یا موفقیت آن مي

 متفاوت است 

های فناورانه و بازار اند نقش رژیمکردهبرخي محققان تالش 

شرقي را بر فرارسي صنعت خودرو درکشورهای آسیای

  این مطالعات [12و 11و 11و 3و 3و 2]فناورانه بررسي نمایند 

فرارسي تحلیل  راهبردها را بر چگونگي تاثیر رژیم عمدتاً

از عناصر مشابهي برای رغ از نوع صنعت، ولي فا ؛اندنموده

عبارت به اند های فناورانه و بازار استفاده کردهتوصیف رژیم

های صنعت خودرو ها عناصری که مرتص رژیمدر آن ،دیگر

حال، مطالعات موجود بر شود  در عینمشاهده نمي ،باشد

موارد ناموفق تجربیات موفق فرارسي تمرکز کرده و به

که   در حالي[14و 13]عنوان استثنا بنگرید به اند )بهداختهنپر

کننده از های فرارسيتحلیل عوامل موثر بر موفقیت بنگاه

اهمیت باالیي برخوردار است، جستجوی عواملي که منجر به 
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شوند نیز در فرارسي مي 1موفقیت و یا موفقیتِ محدودعدم

ها هایي ارزشمند را برای محققان و نیز مدیران بنگاهآموزه

های حاضر در نظر دارد با طرح سوال مقاله  همراه داردبه

های خاص صنعت خودروی ایران را از پژوهشي زیر، ویژگي

های دولتي مورد های فناورانه، بازار و سیاستمنظر رژیم

ها را در فرارسيِ کاوش قرارداده و همچنین نقش این رژیم

 نماید:خودرو تحلیل ميمحدود بنگاه ایران

رچوب تحلیلي فرارسي فناورانه شرکت سوال اصلي  چا

 هایي دارد؟خودرو چه ویژگيایران

های فناورانه، لحاظ رژیمایران به   صنعت خودرو1سوال فرعي

 هایي دارد؟های دولتي چه ویژگيهای بازار و سیاسترژیم

های صنعت خودرو بر فرایند   چگونه ویژگي2سوال فرعي

 ر گذاشته است؟خودرو تاثیفرارسي ایران

 

 مبانی نظري و پيشينه تحقيق -2

 فناورانه و بازار يهامیرژ 2-9

 ترکیبي است ازداللت دارد و ماهیت فناوری  بررژیم فناورانه 

پذیری نوآوری، های فناورانه، صیانتفرصت چهار مولفه

که  جااز آن  [18] های پایه دانشي بنگاهپذیری ویژگيانباشت

های مذکور در حوزه نوآوری و متناسب با بافت مولفه

های مولفه [4] اند، لي و لیمیافته معرفي شدهکشورهای توسعه

تر با مفهوم فرارسي فناورانه در جدیدی را که مرتبط

حوزه وارد  توسعه هستند را به ادبیات اینکشورهای درحال

پذیری خط سیر بینيها عبارتند از: پیشنمودند  این مولفه

که  را روش خاصيفناورانه و دسترسي به منابع خارجي  آنان 

به  ،شودهای نوآورانه یک برش سازماندهي ميطي آن فعالیت

 تعریف کردند  های فناورانه عنوان پیامد رژیم

یکي از عناصر مهم  ،راهای بازتر رژیمتقاضا و به معنای وسیع

های شود که تاثیر زیادی بر فعالیتبرشي محسوب مي نظام

ها دارد  بنابراین ترکیب عرضه نوآورانه و فرارسي بنگاه

فناوری و نیز تقاضا از سوی کاربران باعث ساخت 

شوند  وانگ و های فناورانه و فرارسي ميتوانمندی

های ای نشان دادند که موفقیت بنگاه، طي مطالعه[.1]2هابدی

همراه تا حدودی به علت ای تولیدکننده گوشي تلفن کره

                                                 
1 Limited catch-up 
2 Whang and Hobday 

گر در بازار داخلي و ایجاد پیوند کنندگان مطالبهوجود مصرف

 کننده است   مصرف-تولیدکننده

نیز نقش مثبت اندازه بزرگ بازار و بازار  [.] مو و لي

ها در های فناورانه بنگاهبندی شده را بر توسعه توانمندیبرش

های همپایي آسیایي صنعت مرابرات چین تایید کردند  مدل

توجه چنداني به تقاضا و بازار داخلي کشورهای همپایي کننده 

ا در های بازار راند و مطالعات معدودی مفهوم رژیمنکرده

 .و 4]اند )به عنوان مثال بنگرید به مدل فرارسي لحاظ کرده

 ( [13و 11و 3و

 مراحل فرارسی فناورانه 2-2

فعال در صنعت  جنوبيهای کرهضمن مطالعه بنگاه [1۳]3کیم

ای مدلي سه مرحله ،ساخت تجهیزات الکترونیک مصرفي

 های خارجيفناوری و بهبود 8سازی، بومي4شتمل بر اکتسابم

ها در طي مطالعه موردی بنگاهنیز  [21].  هابدی را مطرح کرد

صنعت الکترونیک چهار کشور آسیای شرقي شامل 

یادگیری را فرایندی  کنگ و سنگاپور،جنوبي، تایوان، هنگکره

های بنگاه 1پیونددر ابتدا از طریق انباشتي در نظر گرفت که 

انجام با  پذیر شده وبا زنجیره ارزش جهاني امکان دیرآمده

های پیچیده های ساده )مانند مونتاژ( آغاز و به فعالیتفعالیت

( ختم تحقیق و توسعه فرایند و نهایتاً پذیر نمودنوفق)مانند 

که به شکل  [21] 3های پژوهش پارک و جيیافتهشود  مي

های پیچیده انجام مند در حوزه محصوالت با سامانهمرور نظام

شده است نیز الگوی فرارسي درصنعت مذکور را به صورت 

 نماید ای و مشابه با صنایع تولید انبوه معرفي ميمرحله

 هارویكرد فرارسی مبتنی بر رژیم 2-3

ها، وجوه ممیزه صنعت یعني در رویکرد مبتني بر رژیم

های دولتي به های بازار و سیاستهای فناورانه، رژیمیمرژ

نحو قابل توجهي بر فرارسي تاثیرگذار است  این رویکرد، 

 های خاص صنایع را بر احتمال وقوع جهشتاثیر ویژگي

بارت دیگر، ع   به[11و 12]دهد مورد تحلیل قرار مي ۳فناورانه

های تواند از فناوریمي دیرآمدهکه تحت آن بنگاه را شرایطي 

  [4]کند مشرص مي ،قدیمي عبور کند

                                                 
3 Kim 
4 acquisition 
5 assimilation 
6 Hobday 
7 linkage 
8 Park and Ji 
9 Leapfrogging 
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و  فناورانههای برای اولین بار مفهوم رژیم [4] 1لي و لیم 

وارد کردند  قبل از  فرارسي را به ادبیات حوزه جهش فناورانه

 فضایدر جهش فناورانه  و های فناورانهمفاهیم رژیم آن، 

  یافته مطرح شده بودکشورهای توسعهمرتبط با نوآوری 

فعال  ایعصنآنان که مبتني بر مطالعه موردی  های پژوهشیافته

حافظه رایانه، خودرو، تلفن همراه،  شاملجنوبي در کشور کره

ماشین و ابزارآالت های شرصي و الکترونیک مصرفي، رایانه

های فناورانه و شرایط بازار در رژیم دهداست، نشان مي

 را تعیین دیرآمدههای بنگاه فرارسيصنایع مرتلف، شرایط 

در اثر گذارد  کرده و به تعبیری بر شانس فرارسي تاثیر مي

متفاوت  راهبردموردی صنایع مذکور، سه الگو یا مطالعه 

 روشهای پیبنگاه 2سیر فناورانهدر ارتباط با خط فرارسي

و  4يپرش فرارسي، 3مسیر رویدنباله فرارسي با :استررا  شد

   8خلق مسیر فرارسي بادر نهایت 

گر آن است که الگوی ای بیانهای کرهفرارسي بنگاه تجربه

ها قابلیت دهد که در آنروی در صنایعي رخ ميدنباله

بیني فناوری زیاد و فراواني نوآوری ناچیز است  ولي پیش

و  جنوبي توسط ليصنعت تلویزیون دیجیتال کره مطالعه

ناپذیری بینيدهد بر خالف پیشنشان مي [22]همکاران 

ای از فرصت ناشي از های کرهفناوری در آن صنعت، بنگاه

ظهور فناوری دیجیتال به منظور جهش از فناوری قدیمي 

)آنالوگ( استفاده کردند  مطالعات دیگری نیز فرارسي را در 

جنوبي و تایوان بررسي برخي صنایع کشورهای چین، کره

که در همه  [11و 3و 1و .]عنوان مثال بنگرید به )به اندکرده

فرارسي بنگاه  راهبردهای فناورانه و نیز ارتباط بین رژیم نهاآ

های صنعت و بنگاه شامل مورد تایید قرار گرفته است  پویایي

 راهبردهای دولتي و نیز های فناورانه، بازار و سیاسترژیم

عنوان مهمترین عوامل موثر برفرارسي در رویکرد فرارسي به

فرارسي نیز با  راهبردشود  انتراب ها مطرح ميمبتني بر رژیم

صنعتي که  و نیز وجوه ممیزه [23]های بنگاه سطح توانمندی

 مرتبط است  ،[11] کندبنگاه در آن فعالیت مي

نه فارغ از نوع صنعت با راهای فناو، رژیمموجوددرمطالعات 

اند  این عناصر عبارت است از: عناصر مشابهي توصیف شده

                                                 
1 Lee and Lim 
2 Technological trajectory 
3 Path-following 
4 Stage-skipping 
5 Path-creation 

های پذیری دانش فني، ویژگيتهای فناورانه، انباشفرصت

پذیری پذیری و دسترسبینيپذیری، پیشپایه دانشي، صیانت

 [18].دانش خارجي که ابتدا توسط برسچي، مالربا و ارسنیگو

 [4]فرارسي مانند لي و لیم  زهو سپس توسط محققان حو

فرارسي به  توسعه داده شد  با توجه به وابستگي شدید پدیده

عنوان حاضر قصد دارد عناصر جدیدی را به مقالهمحیط، 

های فناورانه و بازار جستجو نماید تا ویژگي های خاص رژیم

 تری منعکس نماید صنعت مورد بررسي را به نحو مناسب

برشي  یکي از ابعاد مهم نظام عنوانهای دولتي نیز بهسیاست

توسعه حالنوآوری نقش مهمي را در فرارسي کشورهای در

های مربوطه کند  تفاوت صنایع مرتلف، نوع سیاستایفا مي

نیز ضمن  [11]   مجیدپور[24و 2]دهد تاثیر قرار ميا تحتر

های گازی ایران نشان داد که مطالعه صنعت توربین

های فناورانه و بازار صنعت متاثر های دولت از رژیمسیاست

توسعه شود  تجربیات موفق فرارسي کشورهای درحالمي

هایي است که در وان متضمن سیاستمانند کره جنوبي و تای

گیری بازارهای صادراتي از فعالیت های تحقیق و عین هدف

  رابطه مکمل تحقیق و [1]کند توسعه بومي نیز حمایت مي

های متعددی مورد در پژوهش و واردات فناوریتوسعه بومي 

با    ([28]عنوان مثال بنگرید به است )بهتاکید قرار گرفته

های توجه به نقش اساسي یادگیری در فرارسي، سیاست

های بومي فرارسي بیشتر باید بر ارتقاء یادگیری و توانمندی

ها تمرکز نماید  هرچند که هیچ سیاستي به تنهایي توسط بنگاه

های شود بلکه ترکیبي از سیاستاقتصادی منجر نمي به توسعه

   منسجم مورد نیاز است

های فناورانه و بازار در صنایع مرتلف و صه، رژیمطو خالبه

های چشمگیری دارند و کشورهای مرتلف با یکدیگر تفاوت

ها است که الگوها و نتایج گوناگوني را برای همین تفاوت

  رویکرد فرارسي [2]زند های مرتلف رقم ميفرارسي بنگاه

فرارسي  راهبردها باید معتقد است که بنگاه ،هامبتني بر رژیم

منطبق  ،کنندخود را با مرتصات صنعتي که در آن فعالیت مي

نمایند  تفاوت ماهیت فناوری در صنایع مرتلف است که 

ها در صنایعي مانند رایانه شرصي شود بنگاهسبب مي

با توجه به میزان  [3]و تلفن همراه در چین  [4]جنوبي درکره

باالی دانش صریح و استانداردسازی قطعات بتوانند فرارسي 

                                                 
6 Orsenigo 
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و  [4]موفق داشته باشند ولي در صنایع خودروسازی کره 

محور بودن با توجه به مهارت [4]ابزار کره و ماشین [3]چین 

متمایز شدن به  و ضمني بودن دانش شرایط فرارسي خصوصاً

های تغییرات اساسي در رژیمتر شود  ظ کیفیت سرتلحا

هایي را برای جهش فناورانه تواند فرصتفناورانه نیز مي

ایجاد نماید  به عنوان مثال، تغییر رژیم در  دیرآمدههای بنگاه

فناوری مرابرات و موتور خودرو به ترتیب موجب انتراب 

ای های کرهتوسط بنگاه "شپر"و  "خلق مسیر" هایراهبرد

های صنایع تولید انبوه با محصوالت   به عالوه، رژیم[4] شد

  به عنوان مثال، [13]های پیچیده اختالف زیادی دارد با سامانه

های پیچیده )توربین گازی در صنعت محصوالت با سامانه

روی با توجه به نرخ پایین دنباله راهبردایران(، انتراب 

که ابزارهای سیاستي این   و نهایتاً[11]تر است نوآوری محتمل

های آن یمدولت در صنایع مرتلف نیز باید بر مبنای رژ

 های بومي طراحي شود    یافتگي بنگاهصنعت و میزان تکامل

  

 شناسی  روش -3

جرایي  هرای پرژوهش و از آن  با توجه به ماهیت اکتشافي سوال

صنعت خودروی ایران  که این مقاله قصد دارد وجوه مشرصه

خودرو را جسرتجو  و نیز تاثیر آن بر فرایند فرارسي بنگاه ایران

اتررراذ  [.2]"موردکرراوی"راهبرررد ویکرررد کیفرري و نمایررد، ر

واحردی بررای فرارسري     شود  عالوه بر ایرن، هریچ نسرره   مي

ها وجود نداشته و در حقیقت تحلیرل ایرن پدیرده امرری     بنگاه

محسوب شده و مستلزم بررسي عمیق و جامع 1وابسته به بافت

رو، بنگراهي اسرت  از ایرن   بنگراهي و بررون  هرای درون پویایي

پررژوهش  یهرراراهبررردسررایر  موردکرراوی نسرربت بررهانتررراب 

 تر است   مناسب

 آوري دادهجمع 3-9

ساله یکي از محققان این پژوهش در 1۳با توجه به سابقه 

خودرو و آشنایي وی با بنگاه مذکور و صنعت خودرو، ایران

امکان دسترسي کامل به اطالعات موجود میسر شد  بنابراین 

ب افراد مناسب از لحاظ انتراآوری اطالعات بهجمع

واحدهای مناسب، با کیفیت و دقت باالیي صورت پذیرفت  

شوندگان از بین مصاحبه 1منظور، مطابق جدولبدین

های مدیریتي فعال در الیه از مترصصان با تجربه و عمدتاً

                                                 
1 Context specific 

خودرو شامل معاونت تحقیقات، های مرتلف ایرانبرش

 3ت ساپکو، خرید خارجي و شرک2طراحي و تکوین محصول

های انتراب شدند  با توجه به ماهیت باز و اکتشافي سوال

 "عمیق"و "ساختاریافتهنیمه" پژوهشي، نوع مصاحبه در قالب

شوندگان را تنها به طراحي شد  بنابراین محققان، مصاحبه

شده محدود نکرده و تعیینپیش های ازپاسرگویي به سوال

 ق را در جلسات مصاحبه کردند تا فضایي منعطف و خالسعي

ایجاد کرده تا شرایط مساعدی جهت ظهور عناصر و مفاهیم 

شوندگان نیز قبل از مصاحبه به نو فراهم شود  کلیه مصاحبه

صورت اجمالي در جریان موضوع تحقیق قرار گرفتند  

های های کلي در خصوص چالشمصاحبه با پرسش سوال

خودرو و نیز یرانروی صنعت خودرو، موقعیت فعلي اپیش

وجوه تمایز صنعت خودروی ایران با سایر دنیا آغاز شد  

های خاص در خصوص ابعاد چارچوب مفهومي سپس سوال

های مرتلف بر اساس پژوهش مطرح شد  تمرکز بر سوال

ر بود  بنابراین شوندگان متغیزمینه ترصصي و تجربه مصاحبه

نظر محققان ي مدکلّعنوان یک راهنمای به های پژوهشسوال

قرار گرفت تا محتوای مصاحبه از مسیر اصلي خار  نشود  

هر مصاحبه حدود یک ساعت به طول انجامید و با مجوز 

 شوندگان به صورت دیجیتالي ضبط شد مصاحبه

، [.2]ها گرایي و درنتیجه، اعتبار دادهمنظور رعایت کثرتبه

ها از آوری دادهعنوان منبع اصلي جمععالوه بر مصاحبه به

 شامل حضور در سمینارهای مرتبط با حوزه ،منابع دیگر

خودرو و ها، جلسات، شبکه اینترانت ایرانخودرو، کنفرانس

ها و مجالت معتبر، ساپکو، اخبار منتشره در روزنامه

نظران و نیز تعامالت شده از صاحبهای منتشرمصاحبه

خودرو غیررسمي یکي از محققان با برخي از کارشناسان ایران

  ستفاده شد نیز ا

 هاتحليل داده 3-2

ها و منابع دیگر، های مسترر  از مصاحبهمنظور تحلیل دادهبه

معني کدگذاری و تحلیل مضمون  به 4بندیدسته راهبرداز 

                                                 
 ( است R&Dدر حقیقت همان مرکز تحقیق و توسعه ) 2

خررودرو ایررران هررای زیرمجموعرره( یکرري از شرررکتSAPCOشرررکت سرراپکو ) 3

سري قطعرات خرودرو را بررای     شود که وظیفه تامین، طراحري و مهند محسوب مي

 خودرو برعهده دارد ایران
4 Categorizing strategy 
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بهتر  که برای مدیریت و مقایسهاستفاده شد  ضمن این

ه مورد استفاد 31آیتيهای استررا  شده، نرم افزار اطلسداده

های صوتي، اشکال داده از قبیل داده قرار گرفت  بنابراین کلیه

 افزار مذکور شد تصویری و متن وارد نرم

روش کدگذاری گیویا، کورلي و  این مقاله تا حدودی 

کار گرفته است  براین اساس، ابتدا ضمن را به [21] 2همیلتن

ها های پژوهشي، فرایند کدگذاری دادهدر نظر داشتن سوال

انجام شد  سپس کدهای استررا  شده در قالب مضامین 

شده به بندی شدند  در ادامه مضامین حاصل)عناصر( دسته

مفاهیم )ابعاد( تقلیل یافتند  در نتیجه مضامین جدیدی ذیل 

مفاهیم موجود در چارچوب مفهومي ایجاد شد  عالوه بر 

مفاهیم موجود در چارچوب مفهومي، دو مفهوم جدید نیز به 

شده حاصل شد آوریهای جمعصورت استقرایي از داده

 (  2 )جدول

مجموع کدهای استررا  شده از الزم به توضیح است که 

 .18 های صوتي، متني و تصویری معادلانواع مرتلف داده

مفهوم )بعد(  8مضمون )تم( و  18عدد است که در قالب 

ای تشکیل بندی شد  به عنوان مثال، نمودار شبکهدسته

 مسائل"و  "های بازاررژیم"مضامین مربوط به ابعاد 

ها )روایات( در قالب خروجي از کدها و داده "ساختاری

نشان داده شده  2 و 1 هایلشکدر  3آیتيافزار اطلسنرم

   است

 

 هایافته -4

 هاي فناورانهرژیم 4-9

 يانتقال ناموثر فناور -

عنوان عاملي های خارجي بهکه انتقال فناوریرغم اینعلي

رود توسعه به شمار ميکلیدی در فرارسي کشورهای درحال

کنون دسترسي سیس تاتأ ابتدای، صنعت خودروی ایران از [4]

های خارجي نداشته است  علت این امر، مستمر به فناوری

المللي علیه ایران است که باعث شد در دو های بینتحریم

سازان بومي به خودرو و قطعهمقطع زماني دسترسي ایران

 تامین جهاني قطع شود  یکي از دالیل اصلي زنجیره

انتقال فناوری  ها، نحوهخودرو از تحریمپذیری ایرانآسیب

                                                 
1 Atlas ti.8 
2 Gioia, Corley, & Hamilton 

انجام مي شد  بدین معني که مونتاژ  3است که در قالب بسته

توسط  4برداریمحصوالت در قالب اعطای امتیاز بهره

ترین سازوکار های خارجي )عمدتا شرکت پژو( اصليشرکت

خودرو از ابتدای تاسیس بوده است  انتقال فناوری به ایران

صرفا توانست  خودرو در ازای مونتاژ محصوالت خارجيایران

توانمندی مونتاژ، تولید انبوه و نیز ساخت برخي قطعات با 

فناوری پایین را کسب نموده و لذا میزان وابستگي به 

که خودروهای اینهای خارجي همچنان باال است  ضمنبنگاه

درات به های منسوخي بودند که قابلیت صامونتاژی غالبا مدل

بازارهای خارجي را هم نداشتند  مدیر فناوری ساپکو در 

ای تحت عنوان که مادهرغم اینعلي "کند:باره اشاره مياین
موجود بود، ولي هنگامي  418در قرارداد پژو  8خرید متقابل

خودرو تولید شد در بازارهای در ایران 418که محصول پژو
  " شدخار  محسوب ميهعنوان خودرویي از ردجهاني به

عالوه بر سازوکار انتقال فناوری، نامشرص بودن نیازهای 

فناورانه شرکت نیز در عملکرد نامناسب انتقال فناوری نقش 

تاسیس سازمان هایي  دهد که فلسفهها نشان ميداشت  داده

نظیر ساپکو، مرکز تحقیقات و ایپکو پوشش بعد سازماني 

است که چندان محقق نشد  مدیر فناوری انتقال فناوری بوده 

شرکت ساپکو  " کند:ساپکو در این خصوص اشاره مي

عنوان سازمان متولي انتقال و توسعه فناوری تاسیس شد  به

ولي متاسفانه هیچ برنامه مشرصي در خصوص نحوه تعامل 
عبارت دیگر، ساپکو های خارجي وجود نداشت  بهبا شرکت

انتقال فناوری  ده انتقال فناوری، دانش نحوهکننعنوان تسهیلبه
را نداشت  در حقیقت تعریف دانش فني برای ساپکو چندان 

مشرص نبود و مفهوم انتقال فناوری به خرید تجهیزات و 
جا خالصه صورت یکآالت و خطوط تولیدی بهماشین

ای انتقال حد از مدل بستهازبنابراین استفاده بیش  "شد مي

و عدم توانایي تعریف نیازهای فناورانه با  [1۳]ناوری ف

خودرو در های بومي باعث شد که ایراناستفاده از ظرفیت

های خارجي آسیب پذیر بوده و در مراحل میاني برابر تکانه

سازی برخي قطعات و اعمال تغییرات جزیي فرارسي )بومي

 مهندسي( باقي بماند 

                                                 
3 Packaged mode of technology transfer 
4 licensing 
5 Buyback 
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 شدههاي انجاممصاحبه( 9ول جد

  شوندگان بر اساس پست سازمانیمصاحبه سازمان

 خودرو، مرکز تحقیقاتایران

مراکز تحقیق و توسعه در هر بنگاهي کانون اصلي یادگیری،  رییس طراحي صنعتي

بهبود و توسعه محصوالت و پلرت فررم هرا محسروب مري      

 شود 

 یینات و بدنهمدیر طراحي تز

 مدیر پروژه

 خودرو، معاونت خریدایران

های عنوان رابط بین ایران خودرو و شرکتمعاونت خرید به 1رییس خرید قطعات منفصله

شرود و  های بازرگاني محسوب مري لحاظ فعالیتخارجي به

 نقش کلیدی در قراردادهای انتقال فناوری ایفا مي کند 

 هاجموعهکارشناس خرید قطعات و م

 مدیر خرید فلزات

ساپکو، معاونت طراحي، مهندسي و 

 خودکفایي

شرررکت سرراپکو، متررولي طراحرري، مهندسرري و خودکفررایي  مدیر مهندسي، طراحي و خودکفایي بر ق و الکترونیک

هرا اسرت و ارتبراط نزدیکري برا مرکرز       قطعات و مجموعره 

 خودرو دارد تحقیقات ایران

 وادمدیر فناوری و تحقیقات م

مدیر مهندسي، طراحي و خودکفایي بدنه، مکانیزم ها و قطعات 

 استاندارد

بنیان بر ق، الکترونیک و قوای دانش باني و توسعهکارشناس دیده

 محرکه

 دانشگاه علم و صنعت ایران
مهندسي خودرو/ مشاور مدیرعامل  عضو هیات علمي دانشکده

 ایران خودرو

 ت خودروارتباط مستقیم با صنع

 

 

 مضمونآمده از تحليل دستو مفاهيم به ( مضامين2جدول 

 مفهوم )بعد( مضمون)عنصر(

 انتقال ناموثر فناوری 

 های خارجیناپذيری فناوریدسترس 

 قراردادهای ضعیف انتقال فناوری 

 اجزای ناقص انتقال فناوری 

 های فناروانه متنوع )دانش يكپارچه سازی(حوزه 

 دانش ضمنی باال 

 پیوندهای گسترده با صنايع پیشین 

 باالی مقیاس صرفه 

 فراوانی باالی نوآوری 

 زنجیره ناکارای تامین بومی 

 های فناورانهرژيم 

 ای به کاالی مصرفینگاه سرمايه 

 ساختار انحصاری چندجانبه 

 ( بندیبرابر بخشدر بازار همگن)شده 

 های بازاررژيم 

 هانامنسجم بودن سیاست 

 هاد به اجرای صحیح سیاستعدم تعه 

 های دولتیسیاست 

 

 استراتژی های متعدد و نامشخص  استراتژی صنعتی 

 جای مديران سیاسی(ای )بهفقدان مديران حرفه 

 انسجامی در تصمیمات مديرانبی 

 ساختاری مسائل 

باشد پذیر نميکانام 2توضیحات: با توجه به تعداد باالی کدهای مرتبط با مضامین، گنجاندن آن در جدول

                                                 
1 CKD (complete knocked down) 
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 هاي خاماز كدها و داده "هاي بازاررژیم"اي تشكيل مضامين مربوط به بعد ( نمودار شبكه9شكل 

 

 خام يهااز كدها و داده "ساختاري مسائل"مربوط به بعد  نيمضام ليتشك يانمودار شبكه (2شكل 

های بازاررژیم  

 بازار انحصاری

 نگاه سرمایه بازار همگن

تریاناکثریت طبقه متوسط مش  

تيمیلیون مشمول یارانه معیش 1.  

 درصد کیک بازار خودرو به خودروهای زیر 3162
میلیون تومان اختصاص دارد  81  

 ایخودرو به عنوان کاالیي سرمایه

درصد از سهم بازار داخلي  3.68
 خودرو و سایپااز آن ایران

 سهم بازار باال

      22:1 

      22:2 

      :112  

      2.:1 

      83:1 

      81:1 

      8:۳       8:81  

      81:1 

      8.:2 

 راهنما: داده صوتي داده متني

 مدیران سیاسي

  انسجامي در تصمیمات مدیرانبي

 مسایل ساختاری

تای در توسعه محصوالمدیریت سلیقه تغییرات مکرر مدیران  

یریگمنابع متعدد تصمیم  عدم انسجام مدیریتي 

راننگاه سیاسي مدی  

که  هایيتامین خواسته گروه
اندمدیران را منصوب کرده  

انتراب مدیرعامل و هیات  
ره توسط دولتمدی  

ده  صنعت خودرو سیاسي ش
 است

انتراب مدیرعامل توسط  
 دولت

  دولتي بودن دو خودروساز
 بزرگ

ورمدیریت بر مبنای دست  

 عدم اهلیت مدیران

  اداره بنگاه خصوصي به شکل
 دولتي

      1.:12  

      4:11  

      8:11  

      3:8  

      44:4  
      4.:3  

      1:88  

      43:.  

      4:3  

      48:3  

      1.:1  

      .:1.  

      3۳:2  

      83:2  

      4:4  
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 هاي فناورانه متنوعحوزه    -

های مرتلف شامل بدنه، تزیینات، خودرو از زیرسیستم

محرکه، شاسي، بر ق و الکترونیک تشکیل شده و هر یک قوای

باشد  بنابراین، های متعددی مينیز شامل قطعات و مجموعه

های مرتلف دانشي در ها از حوزهطیف وسیعي از فناوری

های کار رفته است  دادهبههای مرتلف خودرو زیرسیستم

تا حدودی دانش خودرو توانسته دهد که ایرانتجربي نشان مي

طراحي و ساخت بدنه، تزیینات و قوای محرکه را  فناورانه

های با زیرسیستم کسب نماید ولي در کسب دانش فناورانه

ی هوا، ترمز ضد فناوری باال نظیر بر ق و الکترونیک، کیسه

این و جعبه دنده اتوماتیک چندان موفق نبوده است  درقفل 

در انتقال " :راستا مدیر طراحي بدنه ساپکو اشاره مي کند
فرم فناوری باید به جای کل خودرو، بر زیرسیستم های پلت

تمرکز نماییم  برای هر زیرسیستم باید یک شرکت ترصصي 
دیگر، نوعي  عبارتمنظور انتقال فناوری انتراب کنیم  بهرا به

این  " تقسیم کار در انتقال فناوری باید در نظر گرفته شود

است که بر قالب  [23و 1۳]راستا با پژوهش کیم هم نکته

های صاحب فناوری انتقال فناوری از شرکت 1ایبستهغیر

های کند  تنوع حوزههای خودروساز تاکید ميجای شرکتبه

کند که بنگاه خودروساز دانش دانشي در خودرو ایجاب مي

ها را کسب پذیری زیرسیستمسازی و وفقیکپارچه فناورانه

های گسترده تحقیق و ق این امر مستلزم تالشنماید  تحق

بنگاهي و نیز تعامالت فراوان با صاحبان فناوری توسعه درون

 در سطح جهاني است 

 دانش ضمنی باال -

دانش و فناوری مورد نیاز طراحي و ساخت خودرو تا حد 

طور که مدیر محور و ضمني است  همانزیادی مهارت

دانش "خودرو اشاره مي کند، طراحي بدنه و تزیینات ایران 

شود  یادگیری به خودرو در اثر فعالیت های عملي حاصل مي
شروع شد  "سمند"خودرو با آغاز پروژه معني واقعي در ایران

طور خودرو بهکه طي آن مهندسان مرکز تحقیقات ایران
های فناوری جهاني تالش کردند تا اولین مشترک با شرکت

طراحي و ساخت نمایند  واضح است که  خودرو ملي بومي را
های خود را هیچ شرکت خارجي حاضر نیست که فناوری

طور کامل به شرکت گیرنده منتقل نماید  بلکه شرکت به

                                                 
1 Unpackaged mode 

های گیرنده باید مجدانه با تالش و تمرین در جذب فناوری
های نامشابه وجود قطعات و مجموعه " خارجي بکوشد

 دهندهای مرتلف خودرو نیز نشانه)غیراستاندارد( در مدل

و ضمني در طراحي خودرو است 2سطح باالی دانش چگونگي

سازی و انباشت که تسلط بر آن جز از طریق یادگیری، بومي

ها در دانش طي زمان میسر نرواهد شد  لذا فرارسي بنگاه

صنعت خودرو از صنایعي که قطعات از استانداردسازی باال 

تواند مي [4]صنعت رایانه شرصي برخوردارند مانند 

 تر باشد تر و پیچیدهطوالني

 هاي گسترده با صنایع پيشينپيوند -

 عنوانلحاظ تنوع پیوند با سایرصنایع، صنعت خودرو بهبه 

صنعت  1.شود زیرا با حدود شناخته مي "لوکوموتیو صنایع"

لحاظ بهباط است  شرایط خاص کشور ایران دیگر در ارت

 کند که زنجیرهها( ایجاب ميهای سیاسي )تحریمریسک

وسیعي از صنایع مرتبط بومي ایجاد شود تا به نیازهای 

های جدید پاسخ سازان در توسعه مدلخودروسازان و قطعه

های خارجي بکاهد  ولي ها به شرکتداده و از وابستگي آن

دهد، شوندگان توضیح ميطور که یکي از مصاحبههمان

مشرصي در خصوص  گذار برنامهعنوان سیاستدولت به"

های صنعت خودروی ایران یعني صنایعي پایه رشد و توسعه
از قبیل پتروشیمي، فوالد، الکترونیک و بسیاری از صنایع 

ران خودروسازی ای دهد زنجیرهشواهد نشان مي " دیگر ندارد

های فوالدی و هنوز در برخي مواد اولیه پتروشیمي، ور ق

های برقي و الکترونیکي به منابع همچنین طراحي سیستم

مدیر طراحي بدنه ساپکو در   خارجي وابسته است

 توجه دولت به توسعهعدم"گوید: خصوص مياین

های صنعت خودرو باعث شده تا خودروسازان زیرساخت
روی  3منفصلهونتاژ قطعات منفصله و نیمهبومي اغلب به م

 "آورند 

 صرفه باالي مقياس -

، صنعت خودرو جزو [۳]بندی پاویت اساس تقسیمبر 

از اهمیت  مقیاس شود که در آن صرفهصنایعي محسوب مي

باالیي برخوردار است  لذا تنها حجم تولید باالی چند میلیون 

شده در خصوص طراحي، توسعه و های صرفتواند هزینهمي

                                                 
2 Know how 
3 SKD (Semi knock down) 
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های جدید را جبران نماید  رییس وقت سازی مدلتجاری

این خصوص سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در

های باالی طراحي و ساخت، به علت هزینهبه"کند: اشاره مي

رو، هدف از توسعه پلتفرم اقتصاد مقیاس نیازمندیم  از این

حجم پایین تولید  "محصول نهایي است  اهش هزینهمشترک ک

سازان بومي منجر به این قطعه خودرو و نیز زنجیرهدر ایران

های باال علت هزینهمحصوالت جدید به امر شده که توسعه

 چندان مورد توجه شرکت قرار نگیرد  

 فراوانی باالي نوآوري -

لي و ظهور های فعای در فناوریامروزه تغییرات ریشه

گیرانه به های برقي و نیز وضع استانداردهای سرتفناوری

عنوان نیروی پیشران خالقیت و نوآوری در صنعت خودرو 

شود  مدیر طراحي بدنه و تزیینات ایران خودرو مطرح مي

آوری خودروهای فعلي شرکت روزما دانش به"کند: اشاره مي

یا نظیر خودروهای های روز دنرا داریم ولي در زمینه فناوری
مدیر مهندسي،  " برقي با صاحبان فناوری فاصله زیادی داریم

گوید: باره ميایننیز درطراحي و خودکفایي بر ق و الکترونیک 

کرد ولي در گذشته فناوری خودرو با شیب پاییني حرکت مي"

این  ،الکترونیک در خودرو امروزه با افزایش سهم فناوری

بنابراین هرچند که  " یش استشیب به سرعت رو به افزا

میزان نوآوری در صنعت خودروی ایران نسبت به گذشته 

فناورانه در صنعت  ابرانگارهولي با توجه به تغییر افزایش یافته 

خودرو در اکتساب خودروی جهاني و ضعف ایران

زان جهاني های روز، فاصله این بنگاه با خودروسافناوری

تواند از طریق تدوین مي ئلهافزایش یافته است  این مس

مندی های مناسبي که بتواند زمینه را جهت بهرهسیاست

های فناورانه ملي فراهم نموده، های بومي از ظرفیتبنگاه

 مرتفع شود 

 زنجيره ناكاري تامين بومی -

ای در مالحظهسازی بومي نیز نقش قابلقطعه عملکرد زنجیره

کند  شواهد ومي ایفا ميهای خودروسازی بفرارسي بنگاه

ظاهر بزرگ در بازار ساز بهدهد تعداد اندکي قطعهنشان مي

سازان که منبع کنند  این قطعهخودروی ایران فعالیت مي

تامین قطعه برای خودروسازان بومي نیز محسوب  1واحد

شوند، مونتاژ بسیار سطحي را بر روی قطعات وارداتي مي

                                                 
1 Single source 

رداتي را با نام تجاری خود به انجام داده و قطعات وا

کنند  یک کارشناس خودرو در خودروسازان بومي عرضه مي

های شماری از شرکتتعداد انگشت "گوید:این خصوص مي

مندند به علت مالکیت برشي منبعي بهرهمادر که از مزیت تک

اختالل در  قدرتهای خودروساز بومي، از سهام شرکت
 "های خودروسازی را دارا هستند ه بنگاهجریان تامین قطعه ب

تامین بومي تاکنون نتوانسته است سطح  براین، زنجیره عالوه

قبولي از توانمندی فناورانه را در خود ایجاد کرده تا بتواند قابل

های خارجي را جذب نماید  حتي مراکز توسط آن فناوری

ندارد و لذا سازان بومي وجود تحقیق و توسعه در اغلب قطعه

ساخت بر "های خارجي به ارتباطها با بنگاهنوع رابطه آن

گونه شود  مدیر فناوری ساپکو اینمحدود مي "2اساس نقشه

ساپکو در بدو تاسیس قادر به تعریف نیازهای "دهد: شرح مي
اش در خودرو نبود  به همین دلیل فعالیت عمدهایران فناورانه

ساخت قطعات با فناوری پایین و  سازی بهخصوص داخلي
های خارجي های دریافتي از شرکتعینا بر اساس نقشه

 شده باید توسط شرکتشد  سپس قطعات ساختهخالصه مي
در خصوص ساختار   "گرفت خارجي مورد تایید قرار مي

سازان بومي نیز مدیر خودرو)ساپکو( و قطعهارتباطي بین ایران

سازی بر ق والکترونیک اشاره داخلي مهندسي، طراحي و

خودرو)ساپکو( و یکي از مسایل ارتباطي ایران"کند: مي

سازان سازان آن است که ما دانش وفناوری را از قطعهقطعه
های منسوخ سازان بومي فناوریکنیم  بلکه، قطعهطلب نمي

کنند  ما خودمان باید صاحب موجودشان را به ما دیکته مي
های اساسي ضعفیکي از نقطه "حي و فناوری باشیم طرا

اند کنون نتوانستهسازان بومي آن است که آنان تاقطعه

های با فناوری باال نظیر توانمندی طراحي و ساخت زیرسیستم
3EMS  ،4ECU  ،8ABS هوا را کسب نمایند  و کیسه 

در این مقاله معتقد است که درکشورهایي مانند ایران که 

روی از الگوهای سنتي فرارسي معرض تحریم هستند، دنباله

های پیچیده ختم های ساده شروع و به فعالیتکه از فعالیت

مطلوب  OBM-ODM-OEM. [21] شوند مانند الگویمي

                                                 
2 Build to print 
3 Engine management system 
4 Engine control unit 
5 Anti-lock braking system 
6 Original equipment manufacturing/ Original design manufacturing/ 

Original brand manufacturing 
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ها برمبنای فضای خاص کشورهای باشد  زیرا این مدلنمي

کننده در های فرارسيبنگاه اند شرقي شکل گرفتهآسیای

کشورهایي نظیر ایران که در آن احتمال قطع جریان فناوری و 

دانش و فناوری  دانش جهاني وجود دارد، پس از انباشت اولیه

المللي، باید بر های رسمي انتقال فناوری بیناز طریق کانال

های بومي کشور تمرکز نموده تا از این طریق ظرفیت

 ها را کاهش دهند یمتحر مراطرات

کنند که ادعا مي [3]این استدالل با پژوهش لي و همکاران 

تگي جای وابسهای بومي بهفرارسي موفق از طریق رشد بنگاه

راستا شود، همگذاری مستقیم خارجي حاصل ميبه سرمایه

ها و علت تنوع قطعات، مجموعهکه بهاست  ضمن این

کاررفته در خودرو، وجود یک زنجیره های بهفناوری

کنندگان بومي در کشورهای یافته از تامینتوسعه

هستند  الملليهای بینای که در معرض تحریمتوسعهحالدر

ها، فارغ از ایجاد البته تحریمشود  امری مهم تلقي مي

های بومي هایي را نیز برای بنگاهمشکالت فراوان، فرصت

ها علیه این معني که دور دوم تحریمایجاد کرده است  به

خودروسازی داخلي  زنجیره شدایران باعث  صنعت خودرو

ها، مي از قبیل دانشگاههای بوبیشتر به استفاده از ظرفیت

بنیان و صنایع نظامي متمایل شوند  بنابراین، های دانششرکت

ای عمل ها همانند شمشیر دولبهتوان ادعا کرد که تحریممي

کنند که یک سوی آن قطع دسترسي به منابع خارجي و مي

هایي است در جهت خوداتکایي و سوی دیگر آن فرصت

 های بومي ده از ظرفیتتوجه بیشتر به استفا

های فناورانه صنعت خودرو عبارت طور خالصه، رژیمبه 

 های فناورانه، تنوع پیوندهای باالدستي،است از: تنوع حوزه

مقیاس باال، فراواني باالی نوآوری  دانش ضمني باال، صرفه

های مربوط به خودروهای برقي و )خصوصا در فناوری

های فناورانه که و عنصر دیگر از رژیمخودران(  این مقاله د

پذیری بیشتری با شرایط خاص صنعت خودرو ایران دارد وفق

را نیز به ادبیات این حوزه معرفي کرد که عبارت است از: 

های خارجي و نیز جریان محدود دسترسي به دانش و فناوری

های فو ق بر آن داللت تامین بومي  یافته ناکارآمدی زنجیره

شرایط را برای فرارسي بنگاه  ،های فناورانه فو قد که رژیمدار

 خودرو سرت کرده است  ایران

 هاي بازار رژیم 4-2

 بازار همگن -

ایران توسط  درصد از بازار 31دهد حدود ها نشان ميداده 

خودروهای با قیمت پایین و تاحدودی متوسط اشغال شده 

ت در یک کنفرانس طور که سرنگوی دولاست  همان

معیشتي به  تعداد کل افرادی که یارانه" مطبوعاتي اعالم کرد:
این  " 1میلیون افزایش یابد 1.تواند به گیرد ميها تعلق ميآن

بوده و  2گر آن است که بازار خودرو در ایران همگنارقام بیان

 دهد پایین جامعه برش غالب را تشکیل مي طبقه

، در پژوهش صنعت خودروی چین، بر نقش کلیدی [2۳] 3تان

و تاثیر مررب فقدان هریک از طبقات  4شدهبندیبازار برش

های ( در مسیر فرارسي بنگاه8مشتری )پایین، متوسط، تجملّي

راستا با پژوهش مذکور، این مقاله کند  همتاکید مي دیرآمده

پایین  بقهدهد بازار داخلي همگن با اکثریت طنیز نشان مي

مشتریان، محرکي برای خودروسازان ایراني در معرفي 

کند  علت این امر، فقدان طبقات محصوالت رقابتي ایجاد نمي

عبارتي، وجود بازار مرتلف مشتریان در بازار ایران و به

پایین و متوسط است  از سوی مقابل،  همگن با اکثریت طبقه

پایین در  کنند وجود اکثریت طبقهادعا مي [3]لي و همکاران 

بازار چین عاملي است که رقابت و یادگیری فناورانه را در 

کند  لذا تحقیق حاضر استدالل خوروسازان چیني تقویت مي

های گذاری مستقل بنگاهکند در بازارهایي که از سرمایهمي

ر بازار شود و تعداد اندکي بنگاه بومي دخارجي جلوگیری مي

پایین مشتریان  کنند، وجود اکثریت طبقهداخلي فعالیت مي

باشد   های بومي داشتهتواند تاثیری منفي بر فرارسي بنگاهمي

های بومي از این شرایط، سهم بازار داخلي باالی بنگاهدر

گیرد  این سهم ها نشات نميآن های فناورانه باالیتوانمندی

 ای در مسیر توسعهتواند همانند تلهر داخل ميباال از بازا

تله " های بومي عمل کند  هرچند واژههای بنگاهتوانمندی

در خصوص اصرار بر استفاده از  ".مسلطهای بنگاه

، [31]است کاررفته های قدیمي توسط رهبران بازار بهفناوری

شده، کند در بازارهای غیررقابتي و محافظتا مياین مقاله ادع

                                                 
 ن نفر است میلیو 31جمعیت ایران بر اساس آخرین سرشماری حدود  -1

2 Homogeneous 
3 Thun 
4 Segmented market 
5 Low-, medium-, high-end market 
6 Incumbent trap 
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ای برای عنوان تلهتواند بهسهم باالی بازار داخل نیز مي

های بومي محسوب شود که مانع ارتقاءیادگیری فناورانه بنگاه

بندی تواند بر برشهای دولتي ميشود  سیاستها ميدر آن

ها منجر به که در ایران این سیاست [2۳]گذار باشد بازار تاثیر

گر گیری بازاری همگن با اکثریت مشتریان غیرمطالبهشکل

است  این طبقه مشتریان فشاری به خودروسازان بومي شده

های جدید وارد نکرده و این امر برای نوآوری و معرفي مدل

باعث خودرضایتي خودروسازان به علت کسب سهم باال از 

 شود  مي بازار داخلي

 بازار انحصاري چندجانبه -

بر اساس اعالم شرکت استاندارد و بازرسي کیفیت ایران، دو  

درصد سهم  3.68خودرو و سایپا درخودروساز بومي ایران

لحاظ اند  بنابراین بهخود اختصاص دادهبازار داخلي را به

ساختاری، بازار خودروی ایران در قالب بازار انحصاری 

شود  برخالف استدالل شومپیتر که بندی ميتقسیم 1هچندجانب

نیازهای اندازه بزرگ بازار و قدرت انحصار را به عنوان پیش

کند های فناورانه معرفي ميرشد اقتصادی از طریق پیشرفت

دهد هر چند که بازار های این پژوهش نشان مي، یافته[11]

آید ولي انحصاری بر مذا ق خودروسازهای ایراني خوش مي

کند  زیرا در نبود به عنوان مانعي در مسیر فرارسي عمل مي

های بومي نیازی به کننده انحصار، بنگاههای تعدیلسیاست

 ند کنها احساس نميارتقاء یادگیری و توسعه توانمندی

   اي به كاالي مصرفینگاه سرمایه -
که کاالیي مصرفي خودرو در بازار ایران عالوه بر این 

های اخیر ای نیز در سالشود، کاالیي سرمایهمحسوب مي

شود  علت این امر نیز تاثیرپذیری محصوالت محسوب مي

های خارجي است  داخلي از افزایش نرخ ارز ناشي از تحریم

یط، مشتریان عالوه بر نیاز مصرفي، به منظور حفظ در این شرا

های ریالي خویش و فارغ از کیفیت، عملکرد و ارزش دارایي

کنند  طبیعي تنوع محصوالت، نسبت به خرید خودرو اقدام مي

است که در این شرایط خودروسازان بومي نیازی به ارتقاء 

های فناورانه و طراحي و تولید محصوالت سطح توانمندی

روز و استاندارد احساس نکرده زیرا تقاضای باالیي برای به

 خرید محصوالت از رده خار  فعلي وجود دارد 

                                                 
1 Oligopolistic 

 هاي دولتیسياست 4-3

 هاي نامنسجمسياست -

های گر آن است یکي از معایب اصلي سیاستها بیانداده 

عنوان مثال، ها است  بهانسجام آنخودرویي دولت، عدم

دات خودروها و های سنگین بر وارال تعرفهسیاست اعم

قطعات خارجي با هدف تشویق خودروسازان در افزایش 

میزان ساخت داخل و در نهایت، جلوگیری از خرو  ارز 

که سیاست اعطای مجوز واردات غافل از آن، طراحي شده

کننده خودرو در تضاد کامل شرکت وارد 1.خودرو به بیش از 

ت داخل قرار دارد زیرا عاملي بازدارنده با سیاست ساخ

منظور افزایش میزان های بومي بههای بنگاهمسیر تالشدر

که هرچه شود  ضمن اینسازی قطعات محسوب ميداخلي

 میزان ساخت داخل محصوالت باالتر رود، نرخ افزایش تعرفه

 1.سازی بیش از که داخليیابد تا جایيوارداتي کاهش مي

صرفه نیست  بنابراین نظام های بومي بهدرصد برای بنگاه

های بومي برای عنوان مشو ق بنگاهاشتباه به ای دولت بهتعرفه

مونتاژ خودروهای خارجي در قالب واردات قطعات منفصله 

این خصوص خودرو درکند  مدیر عامل وقت ایرانعمل مي

خل حمایت کند سیاستي که از ساخت دا" کند:اشاره مي

 وجود ندارد  به همین علت است که مونتاژ قطعات منفصله
به طور مشابه،   "تر استصرفههای بومي باوارداتي برای بنگاه

دیگری از  نیز نمونه"گذاری دستوریقیمت"اتراذ سیاست

های نامنسجم دولت است  همچنین شواهد موجود سیاست

های افي به تقویت زیرساختدهد که دولت توجه کنشان مي

صنایع مرتبط با خودرو نداشته که این امر مشکالت عدیده ای 

لحاظ تامین مواد اولیه ایجاد کرده را برای خودروسازان به

تر منسجم های نامنسجم یا کماست  این قبیل سیاست

از قبیل کمبود نقدینگي برای تحقیق و پیامدهای نامطلوبي 

سازی و جای بوميسازی، تشویق واردات بهتوسعه و داخلي

دنبال  مقیاس برای خودروسازان بومي به ایجاد بحران صرفه

 دارد 

 هاعدم تعهد به اجراي صحيح سياست -

دهد نظارت ها نشان ميها، دادهبودن سیاستبر نامنسجمعالوه

عبارت ها نیز وجود ندارد  بهچنداني بر حسن اجرای سیاست

ها وجود ندارد  سازی صحیح سیاستر، تعهدی به پیادهدیگ

که متعاقب  "هاآزادسازی قیمت"عنوان مثال سیاست به
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گاه به درستي ها و مشکالت اقتصادی وضع شد، هیچتحریم

سازی اجرا نشد  به طور مشابه، بر اساس سیاست داخلي

، مقرر گردیده بود 13۳2قطعات وارداتي مصوب در سال 

های بزرگ بومي با حمایت مالي دولت ي بنگاهبرخ

سازان جهاني به منظور های مشترکي را با قطعههمکاری

سازی برخي قطعات کلیدی آغاز نمایند که این مهم نیز داخلي

به طور کامل تحقق نیافت  عدم تعهد دولت به نظارت بر 

تواند نشات گرفته از فقدان ها ميحسن اجرای سیاست

 واحد برای صنعت خودروی ایران باشد  راهبردو  نگاشتره

 نامشخص راهبرد 4-4

واحد و مشرصي برای صنعت  راهبرددهد ها نشان ميداده 

همین علت، با تغییر خودروی ایران تدوین نشده است  به

شود  خوش تغییر ميها اهداف صنعت نیز دستدولت

ترش و نوسازی در طور که رییس وقت سازمان گسهمان

از واردات  1312 تا سال"دولت باره اشاره مي کند: این

که در همان سال کرد تا اینخودروهای خارجي حمایت مي
ایران،  نشدههای خارجي به علت اعتبارات پرداختبانک

های ایراني نشدند  در نتیجه، دولت حاضر به همکاری با بانک
جای آن را ممنوع و به وقت واردات خودروهای خارجي

را تدوین نمود  در حقیقت، سیاست  1سیاست ساخت داخل
ساخت داخل به علت کمبود ارز خارجي و نه حمایت از 

این سیاست باعث شد تا  "تولید بومي تدوین شد 

را  "سمند"خودرو اولین خودروی ملي خود با نام ایران

تامین بومي نیز  حال، زنجیرهطراحي و تولید نموده و در عین

های تا حدودی شکل گرفت  مقرر گردیده بود تولید نسل

سیاست ساخت  1334یابد که در سال بعدی سمند نیز ادامه

داخل متوقف شد  پس از آن مجدد مونتاژ خودروهای 

شد  در گرفتهخارجي در قالب واردات قطعات منفصله از سر

ن یک استراتژی واقع، بازگشت مجدد به مونتاژکاری از فقدا

گیرد  ها نشات ميعبارت دیگر تعدد استراتژیمشرص و یا به

صنعت خودروی " های یک کارشناس خودرو،بر اساس گفته
مواجه است  هر وزیر و یا مدیر مسیر  راهبردایران با تعدد 

 -حرکت صنعت را بر اساس عالیق خود و  شرایط اقتصادی
 "دهد سیاسي کشور تغییر مي

                                                 
1 Local content policy 

 بنگاه خصوصاً بردراهدر سطح صنعت بر  راهبردان فقد

گذار است  ها و محصوالت جدید اثرتوانمندی لحاظ توسعهبه

شده توسط مدیران های تعریفمدیران جدید بنگاه، پروژه

محصوالت جدید معلق باقي  خصوص توسعهقبلي را در

ونه در مرکز های نمرغم کثرت مدلگذارند  درنتیجه، عليمي

خودرو، تعداد خودروهایي که تحت نام تحقیقات ایران

شوند بسیار اندک است  جایگزیني خودرو تجاری ميایران

مکرر مدیران ارشد بنگاه و متعاقب آن، تصمیمات نامنسجمي 

شود، مشرص توسط آنان اتراذ مي ردبراهکه به علت فقدان 

از محقق ساختن به طور جدی طراحان مرکز تحقیقات را 

محصوالت جدید  داشته است  بنابراین توسعهشان بازهایایده

نامنسجم در  ردبراهدر ایران خودرو تا حد زیادی متاثر از 

 سطوح بنگاه و صنعت است 

 مسائل ساختاري 4-5

 مدیران سياسی -

خودرو از قبیل دخالت دولت در امور داخلي ایران 

اعضای هیات مدیره و حتي مدیران  نصب مدیران عامل،وعزل

ای شده است بنگاه مذکور با مشکالت عدیده ارشد باعث

مواجه شود  رییس وقت سازمان گسترش و نوسازی صنایع 

خودرو سیاسي اداره ایران "کند:  خصوص اشاره ميدر این

است؛ به این معني که بر اساس هزینه، منفعت و طرح شده
کند، بلکه بر اساس دستورات دولت نمي ای کارهای توسعه

  "اداره مي شود  بدیهي است دستور از جنس هزینه است
ای جایگزین بنابراین مدیران سیاسي باید با مدیران حرفه

خودرو به معني واقعي به برش شوند  طبیعتا اگر بنگاه ایران

 ای کنترل بنگاه را درخصوصي واگذار شود، مدیران حرفه

گیرند  هرچند که یکي از محققان توسعه معتقد مي دست

له لتي بودن بنگاه مهم نیست بلکه مسئخصوصي یا دو"است: 

 "اصلي اهلیت مدیران است 

 انسجامی در تصميمات مدیران بنگاهبی -

خودرو توسط دولت انتراب که مدیران عامل ایران از آنجا 

تامین نموده و لذا کنند تا منافع دولت را تالش ميشوند، مي

شده و به اهداف بلند مدت سازمان چندان 2نگریدچار کوته

های مکرر مدیران و نصبحال، عزلدهند  در عیناهمیت نمي

                                                 
2 Myopic view 
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مدیران قبلي پایبند مدیران جدید به تصمیمات   باعث شده

لحاظ معرفي محصوالت جدید به بازار را به این مسئله  نباشند

رو، است  از اینبا مشکالت اساسي مواجه کردهزماني و کمّي 

شود در خودرو طراحي مياغلب محصوالتي که توسط ایران

 سازی با استانداردهای جهاني منطبق نیستند زمان تجاری

 چارچوب فرارسی فناورانه 4-6

 راهبرد، 3 شده در شکلاستررا  بر اساس چارچوب فرارسي

های های بازار و سیاست، رژیمهای فناورانهصنعت بر رژیم

های پذیرد  رژیمدولتي تاثیر گذاشته و متقابال نیز تاثیر مي

های فناورانه متنوع، دانش صنعت خودرو شامل حوزه فناورانه

باالی  ضمني باال، پیوندهای گسترده با صنایع پیشین، صرفه

ی فناور مقیاس، فراواني باالی نوآوری، انتقال ناموثر 

های خارجي، قراردادهای ضعیف ناپذیری فناوری)دسترس

ناکارای  انتقال فناوری، اجزای ناقص انتقال فناوری( و زنجیره

تاثیرگذاری منفي بر فرایند فرارسي بنگاه  امکان ،تامین بومي

های بازار مشتمل بر نگاه این، رژیمبررا دارد  عالوه دیرآمده

و بازار  1ازار بومي انحصاری چندجانبهای به خودرو، بسرمایه

عنوان مانعي در فرایند فرارسي بنگاه توانند بههمگن نیز مي

های منسجم بر مبنای عمل نماید  هرچند اتراذ سیاست

های فناورانه و بازار تواند بر رژیمصنعتي مي راهبردها و رژیم

را برای که فضای مساعدی باشد به نحویتاثیر مثبت داشته

های دولتي عنوان مثال، سیاستفراهم آورد  به فرارسي بنگاه

جای شده )بهبندیگیری بازاری برشتوانند منجر به شکلمي

های یادگیری را برای بنگاه رشد بازار همگن( گردد تا زمینه

های محافظتي نیز باید که سیاستبومي فراهم نماید  ضمن این

های بومي داشته و باعث نشود که بنگاه تاریخ انقضا

ها باقي خواهد ماند  کنند که بازار تا ابد در انحصار آنتصور

منظور، الزم است دولت اهدافي معین و ملموس را برای بدین

که جای آنمعین( تا به راهبردهای بومي طراحي نماید )بنگاه

سوی مانند، بهصرف محصوالت خارجي باقي ب کنندهمونتاژ

 داده شوند  طراحي و ساخت محصوالت بومي سو ق

 [11] مدل مجیدپور وب عملیاتي تحقیق حاضر بر پایهچارچ

بنا شده است؛ با این تفاوت که مدل وی مربوط به صنعت 

های نهگازی است که جزو صنایع محصوالت و ساماتوربین

                                                 
1 Oligopoly 

شود ولي چارچوب این پژوهش متناسب محسوب مي2پیچیده

است  بنابراین چارچوب شده با صنعت خودروسازی طراحي

ها ای از حیث رژیممالحظهشکل قابلشده در این مقاله بهارائه

و نیز  [11] و نیز سایر عوامل موثر بر فرارسي با مدل مجیدپور

 [.]و لي  3و مو [4]های موجود از قبیل لي و لیم سایر مدل

های ط به محصوالت و سامانهمتفاوت است  در صنایع مربو

کند که به اقتضای استدالل مي [11] پیچیده، مجیدپور

غالب  راهبردهای فناورانه خاص صنعت توربین گازی، رژیم

 پرش راهبردروی است و اتراذ کننده، دنبالههای فرارسيبنگاه

حاضر معتقد  رممکن است  از سوی مقابل، مقالهفناورانه غی

های صنعت خودرو از قبیل است به علت ماهیت خاص رژیم

فراواني باالی نوآوری )به علت ظهور پارادایم فناورانه جدید 

تواند فناورانه مي پرشمرتبط با خودروهای برقي و خودران(، 

زار مبتني فرارسي باشد  همچنین رژیم با مناسبي برای راهبرد

محصوالت در صنایع با "کنندگان اندکخریداران و تامین" بر

خرید " شود تا اتراذ سیاستهای پیچیده باعث ميوسامانه

ایفا نماید  در  دیرآمدهفرارسي بنگاه  نقشي حیاتي در "4دولتي

صنعت خودرو خصوصا تنوع  های فناورانهحالي که رژیم

ناپذیری دانش ندهای پیشین، دسترسهای فناورانه و پیوحوزه

گر خارجي، فراواني باالی نوآوری و انتقال فناوری ناموثر بیان

این واقعیت است که دولت عالوه بر محافظت از بازار، باید 

های منسجم را نیز که توجه کافي به ای از سیاستمجموعه

ایع ارزش داشته باشند )از قبیل ارتقاء صن زنجیره سمت عرضه

سازان بومي و ایجاد نهادهای قطعه باالدستي، ارتقاء زنجیره

سیر فناوری بنابراین، هرچند که خط  [31]مرتبط( اتراذ نماید 

های بیني است )ظهور فناوریدر صنعت خودرو قابل پیش

، [4]برقي و خودران(، ولي بر خالف ادعای لي و لیم 

های دولت نباید صرفا به محافظت از بازار تقلیل یابد  سیاست

های حمایتي دولت در کشورهای که سیاستضمنا با وجودی

 عنوان عاملي کلیدی درالتین  بهشرقي و آمریکایآسیای

های ، یافته[33و 32و 23] استها مطرح شدهفرارسي بنگاه

های مشابه در صنعت دهد سیاستنشان مي مقالهاین 

باعث موفقیت ن نتوانسته خودروی ایران به علت نامنسجم بود

حالي که مطالعات موجود های بومي در فرارسي شود  دربنگاه

                                                 
2 CoPS 
3 Mu 
4 Public procurement policy 
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 3]اند ها برقرار کردهها و رژیمطرفه بین سیاستای یکرابطه

حاضر معتقد است این رابطه دوسویه است  بدین  قاله، م[11و

ها نیز ها، رژیمها بر رژیممعني که عالوه بر تاثیر سیاست

 ها نقش داشته باشند گیری سیاستتوانند در شکلمي

 

 

 در صنعت خودرو یچارچوب فرارس( 3شكل 

 یده است دهایي محسوب مي شوند که تا کنون کسب نگرجزو توانمندی 8و  4حات: مراحل توضی

 

عنوان به [4]در مدل پیشنهادی لي و لیم  های فناورانهرژیم

فیزیکي محصول در نظر گرفته شده  کننده توسعهعامل تعیین

 کند  ولي مقالهکه موفقیت بازار محصول را تضمین نمي

شده مانند ایران، کند که در بازارهای محافظتحاضر ادعا مي

کردن مقوله موفقیت فیزیکي محصول از موفقیت بازار جدا

زیرا در این بازارها هر محصولي با هر کیفیتي معقول نیست  

های بومي تولید گردد با استقبال مشتری مواجه که توسط بنگاه

شده نقش شمشیر دولبه را ایفا شود  بازارهای محافظتمي

کنند بدین معني که از یک سو برای خودروسازان بومي مي

کنند و از سوی دیگر باعث سهم باالی بازار مهیا مي

ها نسبت به وضعیت موجود و به تبع خودرضایتي ناپایدار آن

بومي و  گذاری در تحقیق و توسعهآن، عدم تمایل به سرمایه

 شود رقابت پذیری مي

شده در این پژوهش با چارچوب جامع ارائهمنطق چارچوب 

مند مقاالت مربوط به مطالعه صنایع فرارسي که از مرور نظام

خواني دارد ي حاصل شده است نیز همکشورهای آسیای شرق

  البته چارچوب این پژوهش بر عوامل برشي تمرکز  [34]

 پردازد  داشته و به عوامل ملي نمي

 

 گيرينتيجه -5

در این پژوهش، چارچوب فرارسي بنگاه خودروسازی بومي 

ادبیات و موردکاوی صنعت خودروسازی  از طریق مطالعه

دست آمد  برخالف مطالعات موجود که بر موارد ایران به

ر این ، د[38و 23و 12و 3و 3]اند موفق فرارسي تمرکزکرده

مورد تحلیل  دیرآمدهفرارسيِ ناموفق )محدود( یک بنگاه  مقاله

تواند گرفت تا نشان دهد چگونه محیط خاص صنعت ميقرار

حاضر،  ر فرارسي عمل نماید  لذا مقالهعنوان مانعي در مسیبه

های روی بنگاهمسائل پیشِها و تری از چالشبینش عمیق

آورد  چارچوب ي فراهم ميطي فرایند فرارس دیرآمده

ی صنعت خودروسازی (، تاثیر وجوه ممیزه1شده )شکلارائه

 رژیم هاي فناورانه 

 فناوری ناموثرانتقال  

  حوزه های فناورانه متنوع )دانش
 یکپارچه سازی(

 دانش ضمني باال 

 پیوندهای گسترده با صنایع پیشین 

 صرفه باالی مقیاس 

 فراواني باالی نوآوری 

 زنجیره ناکارای تامین بومي 

 

 

 

  

 
 رژیم هاي بازار

 نگاه سرمایه ای به کاالی مصرفي 

 ساختار انحصاری چندجانبه 

 -بازار همگن )در برابر برش

 بندیشده(

 

 

 سياست هاي دولتی

 انسجام سیاستي 

  تعهد به پیاده سازی سیاست ها 

  

 

ساخت توانمندیهاي فناورانه و 

استرات ي فرارسی بنگاه 

 مونتاژکاری تحت مجوز (1)

 طراحي و ساخت بدنه (2)

 طراحي و ساخت قوای محرکه (3)

 طراحي و ساخت پلت فرم (4)

پرش قورباغه به فناوری های  (8)

  برقي و خودران

 

  

 

 استرات ي صنعتی

 استراتژی واحد و مشرص 

 

 مباح  ساختاري

 مدیران حرفه ای 

 انسجام تصمیمات مدیران 

 

 موفقيت بازار

 بازار داخلي 

 بازارهای صادراتي 
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های های بازار و سیاستهای فناورانه، رژیمرا از حیث رژیم

دولت بر فرارسي ناموفق بنگاه خودروسازی بومي نشان 

و "صنعتي راهبرد"، دو عاملهای فو ق  عالوه بر مولفهدهدمي

عنوان ی تجربي بهنیز در جریان مطالعه "ساختاری ئلمسا"

عوامل موثر بر فرارسي شناسایي شدند که در مطالعات موجود 

   [33و 31و .3و .و 8و 4]است بدان اشاره نشده

شده که عناصر یکساني را فارغ از برخالف تحقیقات انجام

کنند های فناورانه و بازار معرفي ميعنوان رژیمنوع صنعت به

، پژوهش حاضر عناصر جدیدی را مرتص صنعت [1و 4]

های خارجي، تنوع ناپذیری فناوریخودرو شامل دسترس

ی پیشین با صنایع دیگر و های بکاررفته، پیوندهافناوری

های فناورانه و عناصری از تامین بومي در قالب رژیم زنجیره

ای به کاالی مصرفي و بازار قبیل بازار همگن، نگاه سرمایه

های بازار به ادبیات عنوان رژیمانحصاری چندجانبه را به

های کند  در خصوص تمایز یافتهفرارسي معرفي مي حوزه

ژوهش با پیشینه تحقیقات انجام شده به موارد زیر میداني پ

 شود: اشاره مي

  در ادبیات به انتقال ناموثر فناوری با سه مولفه

اجزای "و "قراردادهای ضعیف "، "ناپذیریدسترس"

پذیری به دسترس"اشاره نشده است  واژه  "ناقص

که در ادبیات تحقیق مورد استفاده   "های خارجيفناوری

های خارجي به معني عدم تمایل بنگاه [1و 4]قرار گرفته 

به انتقال دانش طراحي )بحران طراحي( مطرح شده است 

ناپذیری دانش به علت در حالي که در این تحقیق، دسترس

 ها هم مد نظر است   تحریم

 پیوندهای گسترده "، "های فناورانه متنوعحوزه"ین به مضام

نگاه "و"زنجیره ناکارای تامین بومي"، "با صنایع پیشین

 راهبرد"و همچنین ابعاد  "ای به کاالی مصرفيسرمایه

در پیشینه  "مسایل ساختاری "و  "صنعتي نامشرص

 های فرارسي اشاره نشده است پژوهش

 رغم علي "وریفراواني باالی نوآ" در خصوص مضمون

که در تحقیقات گذشته، میزان نوآوری در صنعت این

در این مقاله اشاره  [۳و 3و 4]خودرو پایین ذکر شده است 

فناوری از  ابرانگارهشود که با توجه به تغییر مي

سوز به برقي و نیز تغییرات فراوان در خودروهای درون

هوشمندسازی خودرو، میزان نوآوری در این صنعت زمینه 

 باال است 

  به علت  "ساختار انحصاری چندجانبه "در این مطالعه

کننده انحصار، نابودکننده نوآوری های تعدیلفقدان سیاست

شود  در حالي که بر اساس استدالل شومپیتری، تلقي مي

  [11]بازار انحصاری مشو ق نوآوری است 

  عوامل اشاره شده که یکي از بازار  بندیبرشدر ادبیات به

های چیني است  ولي بازار خودروی ایران موفقیت بنگاه

محسوب شده که مانعي برای فرارسي  "بازاری همگن"

   [2۳و .]شود مي محسوب

های های مرتلف صنعتي بر ماهیت سیاستناهمگوني برش

های   لذا دولت عالوه بر سیاست[2]دولتي تاثیرگذار است 

های گزینشي یاستس از طریقهای خاص را عام، باید برش

یکي از موانع اصلي فرارسي مورد هدف قرار دهد  

سیاستي منسجم و  خودرو فقدان مجموعه ابزارهایایران

جویانه دولت از قبیل نظام های مداخلهسیاستاست   گزینشي

گذاری تعرفه، ممنوعیت واردات خودروهای خارجي، قیمت

مدیران  گذاری خارجي و انتصابدستوری، ممنوعیت سرمایه

که بازار های خودروسازی باعث شده سیاسي در بنگاه

های بومي ایجاد شود  در نبود رقابت که غیررقابتي برای بنگاه

، [3۳] های فناورانه استتوسعه توانمندی عاملترین ایپایه

ها منظور توسعه توانمندیبرای خودروسازان بومي به مشوقي

ینشي های گزسیاست  ماندباقي نميهای بومي و ظرفیت

صنعت خودرو در ایران غالبا به محافظت از بازار داخل و 

شده و الزامي را برای فراهم آوردن فضای غیررقابتي خالصه 

گذاری صادراتي و حتي رقابت هدف به لحاظخودروسازان 

های ، یکي از حلقهبه طور خاص  کندایجاد نميداخلي 

های خودروی ایران آن است که تقویت مفقوده سیاست

های فناورانه خودروسازان بومي را هدف قرار وانمندیت

ورود گزینشي  باید ی صنعت خودروهاسیاست  دهدنمي

یادگیری  زایدرون ارتقاء های خارجي را با محوریتفناوری

نظر قرار دهد  لذا مد بوميهای فناورانه توانمندی و

 نیازهای فناورانه توجه بههای انتقال فناوری باید با سیاست

تجهیزات و تعدادی نقشه در  خریدتا به تدوین شده  بنگاه

نظیر اعطای امتیاز  انتقال فناوری ابتدایي قالب سازوکارهای

برداری خالصه نشود  افزایش میزان ساخت داخل در بهره
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سازی و مشارکت دادن زنجیره قطعه های باالا فناوریقطعات ب

خودرویي دیده  هایبومي در یادگیری فناوری باید در سیاست

گزینشي دولت بر اساس مرحله توسعه  هایسیاست شود  

ه این تر نیاز بیشتری بمتفاوت است و در مراحل پیشرفته بنگاه

به عنوان   [3۳] شوداحساس مي های برشيقبیل سیاست

به برقي و  سوزدرونفناوری خودرو از  ابرانگارهمثال، تغییر 

 هایدخالت ،مترتب بر آن هایقطعیتمراطرات و عدم

های تحقیق و دولت را در قالب حمایت )برشي( گزینشي

   کندایجاب ميهای مرتبط توسعه و ایجاد زیرساخت

برخي  اخذ نظراتپیشنهادهای سیاستي که بر اساس  ،در ادامه

های به تفکیک یافته، حاصل گردیده است گاندشونمصاحبه از

 شود:ه ميپژوهش ارائ

 اسي در های دولت نقش اسسیاست: بازار همگن

بندی در بازار و به تبع آن تشویق نوآوری گیری برششکل

 اید بههای دولت بسیاست  بنابراین [2۳]کند ایفا مي

بندی شده )پایین، ای تنظیم شود که بازاری برشگونه

و توسعه  پذیریتا رقابت ودهمتوسط و تجملّي( را ایجاد نم

از موانع ایجاد  یت شود ها تقوبنگاه در هاتوانمندی

های به شدت محافظتي دولت سیاست، بندی در بازاربرش

در های خارجي گذاری شرکتسرمایهاز قبیل ممنوعیت 

  بازار ایران است

 دولت باید  در بازار انحصاری،: بازار انحصاري چندجانبه

های کننده انحصار را توسط سیاستهای ایجادسیاست

 برنامه زماني بایدمعنا که  بدین دیگر تعدیل نماید 

به  های محافظتيبرای اعمال و رفع سیاست ي رامشرص

به منظور تضمین اثربرشي  خودروسازان اعالم نموده و

اهداف مشرص و ملموسي را  با  ،های مذکورسیاست

طراحي و تولید  توسعه توانمندی صادرات و محوریت

لي پذیر برای زنجیره خودروسازی داخمحصوالت رقابت

 نماید   ترسیم

 حذف سیاست : اي به كاالي مصرفینگاه سرمایه

زنجیره تامین  ارتقاء گذاری دستوری و در عین حال،قیمت

سازی قطعات وارداتي )خصوصا داخليبومي به منظور 

در  و افزایش ظرفیت تامین قطعات  قطعات با فناوری باال(

به ن بنیاهای دانششرکت استفاده از ظرفیت خصوص، این

 برخوردار است از اهمیت  هامنظور انتقال و توسعه فناوری

 ادغام خودروسازان بومي به منظور صرفه باالي مقياس :

های جبران هزینهفرم مشترک و در نتیجه، توسعه پلت

  امروزه اغلب رمتفتحقیق، توسعه و طراحي پل

کنند  عالوه خودروسازان دنیا از چنین الگویي پیروی مي

های ایجاد کننده بازار نظیر الزام صادرات ین، سیاستبر ا

برای محصوالتي که به صورت مشترک با خودروسازان 

 مسئلهتواند شود نیز ميخارجي در داخل کشور تولید مي

  تولید باال را بهبود دهد تیراژ 

 هاي فناورانه، دسترسی نامستمر به تنوع حوزه

: گسترش ريهاي خارجی، فراوانی باالي نوآوفناوري

عالوه بر دولت های حمایتي به نحوی که طیف سیاست

، از سمت عرضه فناوری در قالب های محافظتيسیاست

های گیری از ظرفیت، بهرههای تحقیق و توسعهکمک

و ایجاد  ارتباط صنعت با دانشگاه ، بنیانهای دانششرکت

ها گونه سیاستاینحمایت نماید   نهادهای مکمل

های های تغییر پارادایم فناوری )فناوریزمان خصوصا در

 برقي( حایز اهمیت است 

 های حمایتي از : تدوین سیاستزنجيره تامين بومی ناقص

سازی و تقویت و خوداتکایي زنجیره تامین بومي )قطعه

عالوه بر این، دولت باید خودروسازان را  صنایع مرتبط( 

رغم علي-ناوری ملزم نماید که در قراردادهای انتقال ف

سازی بومي زنجیره قطعه-های خارجيمیلي طرفبي

سازی قطعات با فناوری باال( )خصوصا در حوزه داخلي

مشارکت فعال داشته باشد  در این صورت است که انتقال 

 پذیرد به نحو اثربرش صورت ميتواند ميفناوری 

 :نحوه تعامل  قراردادهاي ضعيف انتقال فناوري

ومي با صاحبان فناوری دنیا جزء مواردی خودروسازان ب

طلبد  به طور آور دولت را ميهای الزاماست که سیاست

کند که اقتضا ميخودروسازان بومي کلي، شرایط 

گذاری مشترک سازوکارهای انتقال فناوری به سوی سرمایه

رم و محصوالت جدید )و نه تفبه منظور طراحي و تولید پل

عالوه، خارجي( متمایل شود  به هایصرفا خرید از بنگاه

صادرات محصوالتي که به طور مشترک با طرف خارجي 

سازان و همچنین توانمندسازی قطعهطراحي و تولید شده 

نکته  در نظر گرفته شود نیز حتما باید در قراردادها  بومي

حایز اهمیت آن است قراردادهای انتقال فناوری ضرورتا 
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جهاني منعقد شود بلکه  های خودروسازنباید با شرکت

که در  مترصص  تحقیق و توسعه هایتوان از شرکتمي

 دارند، استفاده کرد   تبحررم خودرو تفهای خاص پلحوزه

  صنایع باالدستي  پيشين: صنایعپيوندهاي گسترده با

صنعت خودرو نظیر فوالد، پتروشیمي و نظایر آن به عنوان 

 دولت باید برنامه شوند  بنابراینهای آن محسوب ميپایه

جامعي را برای تقویت و توسعه صنایع باالدستي تدوین و 

سازی نماید  شرایط خاص سیاسي کشور ایران بر پیاده

 افزاید اهمیت توجه بیشتر به این صنایع مي

 واحد و کالن  راهبرد: تدوین صنعتی نامشخص راهبرد

منسجم بر ابزارهای سیاستي  طراحيصنعت خودرو و 

ضد و نقیض های یکي از دالیل تعدد سیاست س آن اسا

کنند، خنثي مي نیز خودرویي که بعضا اثرات یکدیگر را

( است تا بر راهبردصنعتي )تعدد  راهبردنامشرص بودن 

هدفمند و منسجم طراحي ابزارهای سیاستي مبنای آن 

 صورت پذیرد 

 گذاران، قبل است سیاست: ضروری انسجامی سياستیبی

ها، تاثیر و تاثر آنان را بر روی ز تدوین و اعمال سیاستا

ها توسط یکدیگر خنثي یکدیگر بررسي کرده تا اثرات آن

 نشود 

 های انتراب مدیران ارشد بنگاه: مدیران سياسی

خودروسازی باید بر اساس معیارهای ترصص، تجربه و 

 صورت پذیرد  های حرفهمهارت

 تمهیدات الزم به  ها:استعدم تعهد به اجراي صحيح سي

 هانظارت بر حسن اجرای سیاستمنظور ارزیابي و 

 اندیشیده شود 

است که صرف یک در پایان ذکر این نکته ضروری 

تعمیمي را در مطالعات موردکاوی، نتایج محکم و قابل

یابي به نتایچ دست نرواهد داد  به منظور دستفرارسي به

ات صنعت خودرو و چگونگي تاثیر مرتص تعمیم دربارهقابل

شود ، پیشنهاد ميدیرآمدههای آن بر عملکرد فرارسي بنگاه

شده تحقیق حاضر را در مطالعات آینده چارچوب عملیاتي

توسعه و همچنین حالصنایع خودروسازی سایر کشورهای در

 سایر صنایع در بوته آزمون قرار دهند 
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