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 چكيده
صنعت خوداو با  دیو توسرعه مصورولاج  د یط رح یندهایدا ف ر تیموفق یدیعورمل کل یب ر یهدف مطالعه حاضر  رارهه مدل

مطالعه شررامل  یماارسررت.  امعه   یفیپژوهش رز نظ  اوش، یک پژوهش ک نی. با تو ه به هدف و ماهیت، ررسررت DFX ک دیاو

ش کت ری رن خوداو بوده رست. حجم  یش کت ساپکو و معاونت مهندس یو مهندس قاجیراشد م کز تصق  رنیو مد یدرنشگاه دیرسات

 هدفمند رستفاده شد. ی یگها رز اوش نمونهشده رست و دا رنتخاب نمونه نییها تعنمونه تا رشباع درده

 ها، سرراختیرمکاناج و ز ،یرنسرران هی، سرر ماDFX یهااوز، مولفه یهایرز فناوا ی یگهبه  یهادهد که مقولهینشرران م جینتا

و توسرررعه  یط رح یندهایدا ف ر تیموفق یهامقوله نیت مهم یو عورمل سرررازمان نیو قورن هایگذرااسرررتیو تعامل، سررر یهمکاا

 یط رح یندهایدا ف ر تیکه موفق شودیم ی یگجهیطوا نتنیرست. ر DFX ک دیاو  فتنصنعت خوداو با دانظ گ دیمصورولاج  د

 یب  او تورندیکه نقص دا ه  کدرم م رسترز فاکتواها  یرصنعت خوداو مستلزم ب  واده ک دن مجموعه دیو توسرعه مصورولاج  د

 باشد.  گذرایهم تأث یگ ید
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 مقدمه -1
ها ض واج ب خوادرای رز ف ریند بهینه   سرازمانرم وزه بیشرت

رند و ب ری درشتن توسعه مصوول  دید ار به خوبی رحساس ک ده

 هایرند و هزینههای زیادی ار رنجام دردهچنین ف ریند موفقی تلاش

ها، رف رد متخوررص و رند. دا رین سررازمانهنگفتی ار متقبل شررده

های پیشرر فت رسررتفاده وایشرروند، رز فناکاا گ فته میباتج به به

 با شود و داعین حال ممکن رست مع فی مصوولاج  دید  نهامی

ها ار بازرا ش کت طیش ر  ییتغهمچنین  .[7]شودشرکست مور ه 

 ار دیمصوول  د کی جادیخود دا ر ییمجبوا ک ده رست که تورنا

د. نبازرا ار کوتاه کن به که زمان رنتقال یسرر عت بخشررند، به طوا

رنتظرراارج  شیرفزر لیررعنورن مثررال برره دلبرره یطیمص  ییتغ نیر

ت ، نییاپ متیبالات ، ق تیفیشود. مصوولاج با کمی جادیر یمشت 

.  دیگت  دا دسرررت س ق را میکوتاه لیعملک د بهت  و زمران تصو

 دیطوا مدروم مصوولاج  درند بهها مجبوا شردهشر کت ن،یبناب ر

و  هدیار بهبود بخشرر مصوررول تیفیحال ک نیکنند و دا ع دیتول

 .[5]دا اقابت ثابت نگهدراند ی وزیپ یار ب ر متیق

 هستند، رم وز هایش کت ض وایاج رز یکی  دید مصورولاج

چالش اوز  ت ینبزاگ به پاسررخی  دید مصوررولاج حقیقت دا

 هاسازمان رکث  رم وزه .سرتهایعنی ضر وج ردرمه حیاج سرازمان

 وبیخبه ار  دید مصوول توسعه بهینه ف ریند یک درشتن ض واج

 هایتلاش موضعی ف ریند چنین درشرتن ب ری و رندک ده رحسراس

. رندشررده متقبل ار هنگفتی هایهزینه و رنددرده صررواج ار زیادی

 شماابه تجااج رز مهمی قسمت  دید مصوول توسعه  نجا که رز

 ب ری ار اقابتی مزیت و اشد هایف صت  دید اود، مصوولاجمی

های مصوررولاج و . رفزریش و پیچیدگیکنندمی ف رهم هاشرر کت

تقاضرای بازرا یا رفزریش فشاا خدماج و دا نتیجه تغیی رج سر ی  

های  دید ها ار به سوی فعالیتهای  امعه، ش کترز سروی گ وه

هررای اقررابتی خود ار حف  دهررد تررا بتورننررد مزیررتسررروی می

مصیط  ب ری مور ه شرردن با توسررعه مصوررول  دید[. 16]نمایند

بازرا پویا و اقابتی رم وز نه تنها باید کیفیت، هزینه و س عت تولید 

ار ب  واده کند، بلکه باید رطمینان حاصرررل ک د که مصورررولاج 

منظوا دستیابی به بقای بلندمدج به .دراری رازش نو وارنه هستند

ها باید به چالش اقابت  هانی ب سررند و و اشررد پایدرا، شرر کت

رز ط یق  فقطمصوررول خود ار تقویت کنند.  ای توسررعههقابلیت

تورنند اقابت  هانی نو وای مستم  دا ط رحی مصوول  دید می

های موفق  نهایی شرر کت خود ار دا سرر رسرر   هان حف  کنند.

تورنند با توسعه مصوولاج نو وارنه بازراهای  دید هسرتند که می

 مصوررول توسررعه رز . هدف[9ب   نها تسررلط پیدر کنند]ار ریجاد و 

 رجتغیی  بازرا، شرر ریط با تطابق مشررت یان، نیاز به پاسرر   دید،

 ایهسیاست با مقابله و مشت یان اضرایت سرود، رفزریش مصیطی،

 هاییویژگی که درندمی  دید ار مصوررولاتی مصققان. سررتاقبا

 رز ناشی تازگی ش کت، ب ری بودن  دید  هان، ب ری تازگی نظی 

. [6]شررود  دیدی بازرا وراد کهباشررد   دیدی مصوررول بهبود

مصوررولاج ار متوق   یو ع ضرره ب خ دیها تولرز شرر کت یاایبسرر

تا به  دهندرنجام می نها  یرصرررلراحاج لازم ار ب  او ایرکننرد می

با تو ه به  نیباشرررند. همچن  رجییتغ یو ره پاسرررخگو نیبهت 

 یمورر ف کنندگان دا بازراها یهاو خورسررته ییرلزرماج شررناسررا

مدج حف   یطولان ااجتج ،رلزرماج نیظوا تصقق رمنمختل  و به

 هاش کت اورینرز شود،دا ش کت می یده و باعث اونق رقتوادشر

 .[16]رستفاده کنند دیرز توسعه مصوول  د  ندیگمی میتوم

دا  هت بهبود و پیشررر فت  هرای متنوعیو اوشاویک دهرا 

 DFX، رند. یکی رز رین اویک دهاف  یندها تا به رم وز شررکل گ فته

 مصوولاج یط رح دا رین اویک د دا حال ظهوا تومیماج. رسرت

. ابدیمی بهبود  نها نیب اربطه یب اس با همزمان طوابه ندهایف ر و

 یط رح یهاکیتکن رز یرمجموعه یب ر کلی رصرررطلا  کی نیر

 رز DFX یط رح یک دهایاو .رسررت مصوررول توسررعه دا موث 

 دی د درایپا صوررولاجم توسررعه رز تیحما یب ر یادیز تیرهم

 ،یزندگ چ خه بهبود DFX اجیعمل رز هدف  ریز رسررت  ب خوادرا

 یوابه ه ،یط رح ی یپذرنعطاف شیرفزر سررت،یز طیمص عملک د

 دهیچیپ مصوول کی که یزمان ه  DFX نیبناب ر. ... رست و د،یتول

 یبانیپشت ار بهت  ی یگمیتوم ندیف ر رست، توسعه حال دا دی د

 [.12]کندمی

 بهبود یب ر یدشررورا یهاچالش با سررازخوداو یهاشرر کت

 دی د مصورررول یمع ف یب ر زمان کراهش و خوداو تیرفیک

توسررعه  ندیف   یب ر ار مییعظ فشرراا رلزرماج نیر سررت.اوب و

 یث بخشر بهبود ،یمشت  شت یب تیاضا به یابیدست یب ر مصوول

 دا و ت مک مناب  با بالات  تیفیک با مصوررولاج دیتول و وکااکسرر 

اضایت  رز رسرتفاده با خوداو صرنعت. کندمی جادیر یکمت  زمان

 یابیراز یب ر ی یگرندرزه قابل رقدرماج رز یکی عنورنبه مشررت ی

 ت شیب بهبود یب ر ندهی  رهدرف نییتع و بازرا دا مصوول عملک د

 تصت ندهیفزر طوابه مصوررول توسررعه حال نیع داکند. رقدرم می

 مصوررول توسررعه اوند و مصوررول یهانهیهز کاهش یب ر فشرراا

 تا حد رمکان مصوول توسعه پ وسه که رست مهم نیبناب ر. رسرت

. یکی رز مشررکلاج مو ود دا صررنعت خوداو [13]ت  شررودکاا مد

های ط رحی و توسررعه کشرروامان به اوز نبودن ف ریندها و تکنیک

  که منج  به مشررکلاج متعددی شررده رسررترسررت مصوررول 

تورن مصورولاج  دید با کیفیت تع ی  شده ار که نمیصرواتیهب

 ط فی رز دا زمان موادنیاز با هزینه متناسر  به بازرا ع ضه شود.
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ربعاد و فاکتواهای مختلفی ب  بالا ب دن  دهدمی نشررران مطالعاج

که  رسررتبه وای ط رحی و توسررعه پایدرا مصوررولاج  دید موث  

ن شوند تا بتور بندیلویتولازم رسرت تا دا حد رمکان شناسایی و ر

های ش کت ار به سمت  نها معطوف گذرایصرواج موث  س مایههب

 عورملنمود. بنراب رین هردف رصرررلی رین مطالعه رارهه مدلی ب ری 

کلیدی موفقیت دا ف ریندهای ط رحی و توسرعه مصوولاج  دید 

های نو وای تصقیق رز  نبه رست. DFXصرنعت خوداو با اویک د 

اقابت،  مصیط دا تجاای -اقابتی عیتموق حف  به ویژه تو ه

 ادابازر مشت یان هاینیازمندی و سلایق ،هاخورسرته به ویژه تو ه

تقاضا و تغیی رج مدروم پیوسته رین نیازها، پاسخگویی به مشکلاج 

، رفزریش فناوایها، اشررد سرر ی  داون سررازمانی، کاهش هزینه

  کتش بقای پذی ی و مخاط ه دا تجااج  هانی و تضمینایسک

صواج رعم، دیگ ، عدم تو ه به توسعه مصوول، بهباشرد. رز سوی 

صواج رخص منج  به پیامدهای ناخوشایندی و ف ریند ط رحی، به

گ دد کره تردروم فعالیت و بقای سرررازمان ار مواد تهدید ق را می

  دهد.می
 

 پيشينه تحقيق -2
(، مطالعاتی دا زمینه 1399عزیزی و قراسرررمی نقیر  دهی 

بندی مصوررول  دید نمونه پژوهی: ماسررت ب  طبقهعورمل مؤث  

و نشررران دردند که دا ف ریند طبقه بندی  لراکتیویرا( رنجام دردند

مصورول  دید، تج به مشت یان رز مو ف مصوولاج مشابه، پیام 

تبلیغراتی و رظهاا نظ  نزدیکان دابااه مصورررول، دا کانون تو ه 

رز رهمیت ق را گ فته و منصوررر  به ف د بودن  میخته مصورررول، 

(، 1391. دهقانی سررلطانی و موررباحی [4]بسررزریی ب خوادرا بود

ثی  حافظه سازمانی ب  عملک د توسعه مصوول اتصقیقی دا مواد ت

های  نها های درنش بنیان رنجام دردند. یافته ردیرد دا شررر کرت

صواج مستقیم و غی مستقیم رز نشران درد که حافظه سرازمانی به

  عملک د توسعه مصوول  دید تأثی  ط یق دوسوتورنی سازمانی ب

های فناوارنه دا اربطه بین معنادرا و نو وای سررازمانی و  شررفتگی

گ  درشررت. حافظه سررازمانی و دوسرروتورنی سررازمانی نقش تعدیل

گی ی بهت  رز حرافظرره ب درای بره به ههمچنین رکتشررراف و به ه

سررازمانی با هدف رفزریش عملک د توسررعه مصوررول  دید کمک 

(، شناسایی و تصلیل عورمل 1391زرده و همکاارن . شرفی[2]ک د

ث  ب  موفقیت توسرررعه مصورررول  دید با رسرررتفاده رز اویک د وم

 Liping, et al. 

Jun, et al. 

Robert 

دسررت  مده تم ار مطالعه ک دند. طبق نتایج بهای سرریسررپویایی

اضرایت مشرت ی، کیفیت، پذی ش مشت یان، نش  درنش، حمایت 

 ،گذرای تصقیق و توسررعه، شررایسررتگی شرر کتخلاقیت، سرر مایه

خلاقیت، ط رحی،  ذربیت مصوررول، تطابق مصوررول با خورسررت 

 ث  ب وت ین عورمل مایزی توسعه مصوول رز مهممشرت ی و ب نامه

(، به 1391زرده و ک یمی . تقی[3]موفقیت توسرعه مصوول بودند

ثی  نو وای باز ب  موفقیت توسررعه مصوررول  دید دا اب اسرری ت

ت  مده نو وای باز و دسغذریی پ درختند. ب رساس نتایج ب صرنعت

همه ربعاد  ن رز لصاظ  ماای ب  موفقیت توسررعه مصوررول  دید، 

(، 2222و همکاارن   2یولیپینگ. [1]دراری رث  مثبت و معنادرا بود

به ب اسرری عملک د نو وای مصوررولاج  دید دا صررنعت فناوای 

پیشررر فتره چین پ درختند و به رین نتیجه اسررریدند که نو وای 

ها وای عملیاتی شررر کتث رفزریش به همصورررولراج  ردید باع

(، داصررردد تصقیق 2219و دیگ رن  3.  ون  ین[21]شرررودمی

سرررازگراای رنتخابی نو وای باز دا توسرررعه مصورررول  دید دا 

های کوچک و متوسرط با فناوای پیش فته دا رقتوادهای شر کت

نوظهوا ب  مدند.  نها به رین نتیجه اسیدند تنوع نیازهای مشت یان 

های کوچک و متوسرط به نو وای باز شده  وادن بنگاه باعث اوی

. [1]تا بین تقاضررای بازرا و مناب  شرر کت مطابقت ب ق را سررازند

های موفقیت (، مطالعاتی دا مواد مص ک2219 4اوب ج  ی کوپ 

دا توسعه مصوول  دید رنجام درد و به رین نتیجه دست یافت که 

بالایی ب خوادرا  نو وای مصوررول دا اونق کسرر  و کاا رز رهمیت

طالعاتی دا زمینه (، م2219 5. اومرانا ارت  و همکاارن[41]رسرررت

ثی رج  ن ب  رقتورراد و پایدرای رنجام دردند و نتایج نو وای باز و تا

های  دید دا نتیجه تغیی رج ها به سوی فعالیتنشان درد ش کت

( به 2211  6. یانگ و ژرنگ[51]س ی  تقاضا دا بازرا گ ریش دراند

گی ی مشرررت ی ب  عملک د مصورررول  دید ثی   هت اسررری تاب

ها نشررران درد تم کز ب  مشرررت ی، پ درختنرد. نترایج تصقیق  ن

ها مشااکت ب  عملک د مصوول  دید پ درختند. نتایج تصقیق  ن

 ی و ب ق رای راتباط بانشان درد تم کز ب  مشت ی، مشااکت مشت 

 غی مالی ف  یندثی  قابل تو هی ب  عملک د مالی و مشرررت یران تا

خی  دا ادلایل ت پژوهشرررگ رن توسرررعره مصورررول  ردید دراد.

ف  یندهای توسعه مصوول  دید ار مواد ب اسی ق را دردند که رز 

طوا ری که بههای توسررعهتورن به: تعدرد زیاد پ وژهها می مله  ن

شررروند(، فقدرن ف  یند مدی یت پ وژه و حجم همزمران رنجام می

 Romana Rater 

Yang and Zhang 
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(، 2211و دیگ رن  7پاسررکال دل وکیو. [71]مودبالای کاا رشررااه ن

 SMEهای های بزاگ ب ری نو وای باز دا شرر کتبه ب اسرری درده

 تورنند علاوه ب  به رشت رکها میکه ش کت دایافتند پ درختند.  نها

های داونی ار نیز به رشرررت رک ها و یافتهگ فتن درنش بی ونی ریده

ه بازرا رارهه گرذرشرررتره و خردمراج و مصورررولراج  ردیدی ار ب

 .[11]نمایند
 

   شناسی تحقيقروش -3

 تیموفق یدیکل یفاکتواها یسررازمدل ،هدف رز رین پژوهش

صنعت خوداو با  دیو توسعه مصوولاج  د یط رح یندهایدا ف ر

بناب رین رز نظ  هدف، یک پژوهش کااب دی . رسررت DFX ک دیاو

بخشی و علمی،  نبه کااب دی که علاوه ب   نبه  گاهیچ ر  رست

. ارهب د درشررتهای م تبط خورهد ها و سررازمانشرر کتب ری یز ن

و طبقه بندی  1بنیاد درده نظ یه کیفیمواد رسررتفاده ب ری بخش 

رطلاعاج  م   وای شررده رز خب گان تصقیق بوده رسررت.  امعه 

 ماای تصقیق ار رساتید درنشگاهی و مدی رن راشد م کز تصقیقاج 

 خوداو ری رن ش کتی و مهندسی ش کت ساپکو و معاونت مهندس

گی ی به صرررواج نظ ی دردند. دا رین بخش، نمونهتشرررکیل می

شررود گی ی میگی ی نظ ی رز اویدردها نمونهرنجام شررد. دا نمونه

نه لزوماً رز رف رد. چنانچه به رف رد نیز م ر عه شررود هدف رصررلی و 

کلیدی کاوش اویدردهاسرررت. رگ چه قاعده خاصررری ب ری حجم 

 6های همگون و ود ندراد ولی ب ری گ وه کیفی نمونره دا ارهب د

ورحد پیشرررنهاد  22تا  12های ناهمگون ورحد و ب ری گ وه 1ترا 

ها نیز تا رطمینان رز رشباع نظ ی ردرمه پیدر شرده رسرت. موراحبه

درنشگاهی و مدی رن صاحبنظ رن نف  رز  12دا رین مطالعه با  ک د.

و معاونت راشرررد م کز تصقیقاج و مهندسررری شررر کت سررراپکو 

 ی گیبه حالت رشباع اسیدیم. نمونه خوداو ری رن ش کتمهندسی 

صررواج هدفمند رنجام شررد. دا چهااچوب منطق اوش کیفی و به

گی ی هرردفمنرد و گلولره ب فی گی ی رز دو اوش نمونررهدا نمونره

. دا رین پژوهش  هت اوریی و پایایی یا مقبولیت رسررتفاده گ دید

رسررتفاده شررد. دا اوش سرره  9یسرراز اوش مثلثیمدل کیفی رز 

های پژوهش رز ط یق توسررل به سرروسررازی به دنبال تایید یافته

 ی کااگیهشرورهد تایید کننده رسرت. ف ریند سه سوسازی شامل ب

Pasquale, et al. 

 Grounded Theory 

رسرررتفاده رز مناب  متعدد  ها،هرای مختل  گ د وای دردهشررریوه

هایی رسررت که به منظوا ب اسرری رعتباا ها یا نظ یهها، تصلیلدرده

شررود. به کمک سرره سرروسررازی بکاا ب ده می های پژوهشیافته

که ممکن رسرت نتیجه تکیه رز بین ب د هایی ار گی یتورن سرومی

هررا، منرراب ،  وای دردههررای  م بیش رز حررد ب  ه  یررک رز اوش

ها یا مبانی نظ ی هسرررتند. بناب رین  هت پاسرررخگویی به تصلیل

عمیق به  هو مدراک و مورراحب رسررنادسررورلاج پژوهش رز تصلیل 

عنورن ربزرا گ د وای رطلاعاج رسررتفاده شررد. علاوه ب  ن دا حین 

ر  ری موراحبه، سعی گ دید تا زمان دستیابی به همگونی نتایج، 

چ رکه بخشرری رز    وای رطلاعاج و مورراحبه ردرمه یابداوند  م 

رعتباا موراحبه بستگی به رین دراد که صاح  نظ رن دابااه  نچه 

شود تورفق درشته باشند و پژوهشگ  مواحبه ار یرز  نها پ سیده م

ها  به ها و زی مولفهترا  رایی ردرمه خورهد درد که دا تدوین مولفه

همگونی نظ رج پاسرر  دهندگان دا اوند مورراحبه ب سررد. ب ری 

ها هم طبق اوش رسررت رس و کوابین رز سرره تجزیه و تصلیل درده

شد که با رستفاده م حله کدگذرای باز، مصوی و رنتخابی رسرتفاده 

رنجام شررد. همچنین ب ری ب اسرری اوربط  MAXQDAرفزرا رز ن م

12سررازی سرراختاای تفسرری ی مدلبین متغی های مدل رز 
ISM) 

یاد م رحل گام به گام اویک د درده بن 1شمااه شکل رسرتفاده شد. 

 دهد.دا رین تصقیق ار نشان می
 

 نتایج تحقيق -0
 (های پژوهش)كدگذاری بازشناسایی شاخص -0-1

ها، به های رنجام شده مواحبهدا ربتدر با رارهه  درول کدگذرای

فاکتواهای کلیدی موفقیت دا ف ریندهای ط رحی و توسعه رارهه 

حاصل رز  DFXمصوولاج  دید صنعت خوداو با تأکید ب  اویک د 

 پ درزیم.ها میمواحبه
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 :  مراحل گام به گام رویكرد داده بنياد1شكل 

 

 )باز(كدگذاری اوليه: 1ل جدو

 سند مربوطه كدگذاری باز

 3مواحبه  توسعه ساختاا

 5مواحبه  ط رحی  دید

 6مواحبه  هابهینه سازی هزینه

 7مواحبه  بهبود زنجی ه تأمین

 9مواحبه  رضافه ک دن قابلیت تست ب ری ط رحی مصوول

 2مواحبه  پذی ط رحی رنعطاف

 1مواحبه  سازی ط رحیرمکان بهینه

 3مواحبه  قابلیت دست سی مطلوب

 4مواحبه  قابلیت راتباط با مصوولاج م تبط

 6مواحبه  تورن عملیاتی بالا

 12مواحبه  های لازمدرشتن تأییدیه

 9مواحبه  قابلیت رطمینان بالا

 11مواحبه  ریمن بودن

 2مواحبه  درشتن رمنیت کافی

 12مواحبه  رستفاده  سان

 6واحبه م ارندمان رن ژی مطلوب

 9مواحبه  های دیجیتالیتورنمندی

 12مواحبه  رینت نت رشیا

 7مواحبه  هوش مونوعی

 11مواحبه  های نوینواود تکنولوژی

 6مواحبه  های ر تماعیرستفاده رز ظ فیت شبکه

 3مواحبه  های دیجیتالمص ک

 1مواحبه  مدی یت ف  یندها با فناوای

 1مواحبه  توسعه اوندهای هوشمند

 6مواحبه  رستفاده رز فناوای بلاکچین

 11مواحبه  نی وی رنسانی  موزش دیده

 12مواحبه  ریهای  موزشی دواهب نامه

 4مواحبه  نظام مدی یتی با تج به

 12مواحبه  رلمللتوسعه اقابت دا سطح بین

 9مواحبه  بهبود مصیط تولید

 6مواحبه  رصلاحاج سازمانی

 1مواحبه  یاب  رنسانمن  یرنعطاف پذ تی یمد

 6مواحبه  تجهیزرج سخت رفزرای

 2مواحبه  تجهیزرج ن م رفزرای

 1مواحبه  رست رتژی و چشم رندرز  ینده

 12مواحبه  هایکپااچه سازی سیستم

 7مواحبه  تأمین مناب  مالی

 7مواحبه  تجهیزرج اباتیک

 2مواحبه  تجهیزرج سخت رفزرای

 11مواحبه  کاا تیمی

 12مواحبه  با سای  کشواها همکاای

 6مواحبه  فضای اقابتی

 2مواحبه  رفزریش اضایت مشت یان

 1مواحبه  تسخی  بازراهای اقابتی

 12مواحبه  رلمللیهای بینتعامل با سازمان

 5مواحبه   هت گی ی سازگاا رست رتژیک

 6مواحبه  شفافیت قورنین مو ود

 9مواحبه  حمایت دولت

 3مواحبه  های  دیدو خط مشیها تدوین سیاست

 5مواحبه  مدی یت ایسک هوشمند

 6مواحبه  تبادل رطلاعاج سیستمی

 11مواحبه  میزرن بود ه رختواص درده شده

 1مواحبه  های قانونی مناس چااچوب

 12مواحبه  رمنیت سایب ی

 4مواحبه  دا نظ  گ فتن ذینفعان 

 11مواحبه  ب نامه ایزی دقیق

 12مواحبه  ها نو وای

 9مواحبه  رستفاده رز تج به کشواهای موفق دنیا

 11مواحبه  اعایت رستاندرادهای  هانی

 2مواحبه  مدی یت صصیح

 12مواحبه  تجاای ی یپذاقابت بهبود

 6مواحبه  تورنمندسازی نی وی رنسانی متخوص و کاا زموده

 اوریی و پایایی پ وتکل مواحبه :2 مرحله

 

 تهیه پ وتکل مواحبه با خب گان :1مرحله 

 (ش کت ری رن خوداو یش کت ساپکو و معاونت مهندس یو مهندس قاجیراشد م کز تصق  رنیو مد یدرنشگاه دیرساترنتخاب خب گان   :3مرحله 

 

 رنجام مواحبه نیمه ساختاا یافته با خب گان :0مرحله 

 

 کدگذرای باز، مصوای و رنتخابی :5مرحله 

 

 رستخ رج مدل رولیه :6مرحله 

 



 ... يطراح يندهایدر فرا تیموفق يدیکل يفاکتورها يبرا يارائه مدل
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 كدگذاری محوری -0-2
 پ درزینظ یه دا و تصلیل تجزیه دوم م حله مصوای کدگذرای

 هایطبقه بین اربطه م حله ب ق رای نری رز هدف رست. بنیاد درده
 با هاطبقه سای  راتباط رسرت. باز کدگذرای م حله شرده دا تولید

 که شرررود بندی دسرررته تورندمی عنورن پنج دا طبقه مصوای
 رقدرماج، ارهب دها و مصوای، پدیده علی، شررر ریط رز عبرااتند

 پیامدها. لذر با نظ  رساتید و و ریش ریط زمینه گ ،شر ریط مدرخله
 دسررت  مده به تعیینبهای کااشررناسرران رم ، رز کلیه شرراخص

 ها، تعدردها پ درخته شرد. رز تصلیل کیفی مصتوری مواحبهمقوله
دا  دول  و  مد بدسررت ف عی مقوله 61و  طبقه مقوله رصررلی( 7

 گ دیده رست. ارههر 2شمااه 
 لی و فرعی پژوهشهای اص: مقوله2جدول 

 مقوله ف عی مقوله رصلی

 DFXهای مقوله

 توسعه ساختاا
 ط رحی  دید

 هابهینه سازی هزینه
 بهبود زنجی ه تأمین

 رضافه ک دن قابلیت تست ب ری ط رحی مصوول
 ط رحی رنعطاف پذی 

 رمکان بهینه سازی ط رحی
 قابلیت دست سی مطلوب

 قابلیت راتباط با مصوولاج م تبط
 اتی بالاتورن عملی

 های لازمدرشتن تأییدیه
 قابلیت رطمینان بالا

 ریمن بودن
 درشتن رمنیت کافی

 رستفاده  سان
 ارندمان رن ژی مطلوب

گی ی رز به ه
 های اوزفناوای

 های دیجیتالیتورنمندی
 رینت نت رشیا

 هوش مونوعی
 های نوینواود تکنولوژی

 های ر تماعیرستفاده رز ظ فیت شبکه
 یتالهای دیجمص ک

 مدی یت ف  یندها با فناوای
 توسعه اوندهای هوشمند
 رستفاده رز فناوای بلاکچین

 س مایه رنسانی

 نی وی رنسانی  موزش دیده
 های  موزشی دواه ریب نامه

 نظام مدی یتی با تج به
 رلمللتوسعه اقابت دا سطح بین

 بهبود مصیط تولید
 رصلاحاج سازمانی

 ینمناب  رنسا  یرنعطاف پذ تی یمد

 هارمکاناج و زی ساخت

 تجهیزرج سخت رفزرای
 تجهیزرج ن م رفزرای

 رست رتژی و چشم رندرز  ینده
 هایکپااچه سازی سیستم

 تأمین مناب  مالی

 تجهیزرج اباتیک

 همکاای و تعامل

 کاا تیمی
 همکاای با سای  کشواها

 فضای اقابتی
 رفزریش اضایت مشت یان
 تسخی  بازراهای اقابتی

 رلمللیهای بینازمانتعامل با س
  هت گی ی سازگاا رست رتژیک

ها و سیاست گذرای
 قورنین

 شفافیت قورنین مو ود
 حمایت دولت
 های  دیدها و خط مشیتدوین سیاست

 مدی یت ایسک هوشمند
 تبادل رطلاعاج سیستمی

 عورمل سازمانی

 میزرن بود ه رختواص درده شده
 های قانونی مناس چااچوب

 رمنیت سایب ی
 دا نظ  گ فتن ذینفعان 

 ب نامه ایزی دقیق
 ها نو وای

 رستفاده رز تج به کشواهای موفق دنیا
 اعایت رستاندرادهای  هانی

 مدی یت صصیح
 تجاای ی یپذاقابت بهبود

 تورنمندسازی نی وی رنسانی متخوص و کاا زموده

 ایهای شرایط زمينهمقوله  -0-3
های ب رسررراس نترایج کردگرذرای ثرانویه پژوهش، شررراخص

به عنورن ها های اوز، رمکاناج و زی سررراختگی ی رز فنراوایبه ه
رارهه مدلسازی فاکتواهای کلیدی موفقیت ری دا های زمینهمقوله

دا ف ریندهای ط رحی و توسعه مصوولاج  دید صنعت خوداو با 
 شدند. برنتخا DFX تأکید ب  اویک د

 یانهيزم طیشرا یهاقوله:3جدول 

 رعیمقوله ف پارادایم

 یانهيزم طیشرا
 های اوزبه ه گی ی رز فناوای

 هارمکاناج و زی ساخت

 مقوله های شرایط علی -0-0
عورمل  هایب رسرراس نتایج کدگذرای ثانویه پژوهش، شرراخص

رارهه مدلسرررازی های شررر ریط علی دا عنورن مقولههب سرررازمانی
 فراکتواهرای کلیردی موفقیرت دا ف ریندهای ط رحی و توسرررعه

رنتخاب  DFXید صنعت خوداو با تأکید ب  اویک د مصورولاج  د
 شدند.

 یعل طیشرا یهامقوله: 0جدول 
 مقوله فرعی پارادایم

 عورمل سازمانی یعل طیشرا

 های پدیده محوریمقوله -0-5
همکاای و ب رسرراس نتایج کدگذرای ثانویه پژوهش، شرراخص 

رارهه مدلسرررازی دا  یمصوا دهیپدهای عنورن مقولرهبرهتعرامرل 
ای کلیردی موفقیرت دا ف ریندهای ط رحی و توسرررعه فراکتواهر
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رنتخاب  DFXمصورولاج  دید صنعت خوداو با تأکید ب  اویک د 
 شدند.

 یمحور دهیپد یهامقوله: 5جدول 
 مقوله فرعی پارادایم

 همکاای و تعامل یمحور دهیپد

 راهبردها و اقدامات یهامقوله -0-6
 یاستسهای ب رسراس نتایج کدگذرای ثانویه پژوهش، شاخص

ارهب دها های عنورن مقولهبه DFXهای مولفه ها و قورنین وگذرای
رارهره مردلسرررازی فاکتواهای کلیدی موفقیت دا دا  و رقردرمراج

ف ریندهای ط رحی و توسررعه مصوررولاج  دید صررنعت خوداو با 
 رنتخاب شدند. DFXتأکید ب  اویک د 

 راهبردها و اقدامات یهامقوله: 6جدول 
 فرعیمقوله  پارادایم

 راهبردها و اقدامات
 ها و قورنینسیاست گذرای

 DFXهای مولفه

 گرهای شرایط مداخلهمقوله -0-7
سرراختاا  ب رسرراس نتایج کدگذرای ثانویه پژوهش، شرراخص

رارهه مدلسازی دا  گ مدرخله طیشر رهای عنورن مقولهبه سرازمانی
فراکتواهرای کلیردی موفقیرت دا ف ریندهای ط رحی و توسرررعه 

رنتخاب  DFXج  دید صنعت خوداو با تأکید ب  اویک د مصورولا
 شدند.

 گرمداخله طیشرا یهامقوله: 7جدول 
 مقوله فرعی پارادایم

 سرمایه انسانی گرمداخله طیشرا

 های پيامدهامقوله -0-8
ط رحی و توسرررعه ب رسررراس نتایج کدگذرای ثانویه پژوهش، 

دا  اامدهیپهای عنورن مقولهبهمصوررولاج  دید صررنعت خوداو 

رارهه مدلسررازی فاکتواهای کلیدی موفقیت دا ف ریندهای ط رحی 
 DFXو توسعه مصوولاج  دید صنعت خوداو با تأکید ب  اویک د 

 رنتخاب شدند.
 امدهايپ یهامقوله: 8جدول 

 مقوله فرعی پارادایم

 ط رحی و توسعه مصوولاج  دید صنعت خوداو امدهايپ

 كدگذاری گزینشی -0-2
 ادییررز تیررهررا رز رهمدرده قیتلف ادی،یررپ درزی بنهیرردا نظ 

 و هیها، تجزپس رزگ د وای درده قیتصق ندیب خوادرا رست. دا ف ر
و  م    ییگجهیهرا نوبت به رارهه مدل، نت ن  یو تفسررر لیرتصل

مو ود،  تیوضررع یاسررد. دا گام رول با ب اسررمی قیبندی تصق
. دا دشونمیبندی طبقه یرصل مقوله 7های به دست  مده دا درده

مدل  ام  توسعه  یط رح که ب ری میهست نری گام دوم به دنبال
 گزینشررری ارکانون توسرررعه کدگذرای  ک دیبا او  رنیمرد یف د

دا گام سررروم به  تیو دا نها میب رسررراس مدل نظ ی ار رنجام ده
ها با طبقه مصوای دا پنج راتباط سررای  طبقه .میمدل بپ درز ارههر

 ،یعل طیباشررد که عبااتند رز شرر ر تورند تصقق درشررتهعنورن می
 طیارهب دها و رقدرماج، شررر رگ ، شررر ریط مدرخله ،یمصوا دهیپد
ها، دا م حله بعد طبقاج مقوله نیی. بعد رز تعامدهایو پ یرنرهیزم
ز و کااشناسان رم ، ر دیبا نظ  رسات. شروندیم نییتع هینظ  یرصرل
 یمصتوری فیک لیبره دسرررت  مرده رز تصل یهراشررراخص هیرکل

رارهه مدلسرررازی فاکتواهای دا  شررراخص 61ها، تعدرد موررراحبه
کلیدی موفقیت دا ف ریندهای ط رحی و توسرعه مصوولاج  دید 

 کااگ فته شده رست.به DFXصنعت خوداو با تأکید ب  اویک د 
فاکتواهای کلیدی موفقیت دا  مدل دهندهنشرران ، یز شررکل

و با ف ریندهای ط رحی و توسررعه مصوررولاج  دید صررنعت خودا
باشد.می DFXتأکید ب  اویک د 

 
 تحقيق : مدل پارادایمی1شكل 
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 ساختاری-سازی تفسيریمدل -0-11

تفسی ی مصاسبه اوربط -نخستین گام دا مدلسازی ساختاای

هرا رسرررت.  هرت رنعکرراس اوربط داونی میرران داونی شررراخص

شررود. مات یس بدسررت ها رز دیدگاه خب گان رسررتفاده میشرراخص

دهد یک متغی  ب  کدرم متغی ها تاثی   مده دا رین گام نشررران می

م سررروم ب ری  طواهبرپرذی د. دراد و رز کرردرم متغی هررا تراثی  می

 9 شمااه د  دولشرناسایی رلگوی اوربط عناص  رز نمادهایی مانن

 شود.رستفاده می
 ها و علائم مورد استفاده در بيان رابطه متغيرها: حالت2جدول 

V A X O 
 عدم و ود اربطه اربطه دو سویه تاثی  دراد iب   jمتغی   تاثی  دراد jب   iمتغی  

های مطالعه و مات یس خودتعاملی ساختاای رز ربعاد و شاخص

حالت اوربط مفهومی تشررکیل  مقایسرره  نها با رسررتفاده رز چهاا

متد مدلسررازی سرراختاای رسرراس شررود. رطلاعاج حاصررله ب می

نردی و مرات یس خودتعاملی سررراختاای نهایی بم تفسررری ی  

 9 شرررمااه گ دد. با تو ه به علاهم منداج دا  دولتشرررکیل می

خورهد  12 شمااه صواج  دولهسراختاای بودتعاملی خمات یس 

 بود.

 SSIMاری : ماتریس خودتعاملی ساخت11جدول 

Main C01 C02 C03 C04 C05 C06 C07 

C01   A O V A O O 

C02     V V A O A 

C03       O O O O 

C04         O V O 

C05           A V 

C06             A 

 

C07 
            

 

 تشكيل ماتریس دریافتی -0-11

تعاملی ساختاای به رز تبدیل مات یس خود 11مات یس دایافتی

 ید. دا مات یس ات یس دو رازشرری صررف  و یک بدسررت مییک م

گی د. همچنین های قط  رصرررلی ب رب  یک ق را میدایرافتی داریه

ب ری رطمینان باید اوربط ثانویه کنت ل شرررود. به رین معنا که رگ  

A  منج  بهB  شرود وB  منج  بهC دا رین صررواج باید  ،شرودA 

ه باید رث رج مستقیم شرود. یعنی ب رسراس اوربط ثانوی Cمنج  به 

لصاظ شرده باشرد رما دا عمل رین رتفای نیفتاده باشد باید  دول 

توررصیح شررود و اربطه ثانویه ار نیز نشرران درد. بناب رین مات یس 

 Reachability matrix 

 رارهه شده رست. 11 شمااه دایافتی متغی های پژوهش دا  دول

 : ماتریس دریافتی متغيرهای پژوهش11جدول 

RM C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 

C1 1 0 0 1 0 0 1 

C2 1 1 1 1 0 0 0 

C3 0 0 1 0 0 1 1 

C4 0 0 0 1 1 1 0 

C5 1 1 0 0 1 0 1 

C6 0 0 0 1 0 1 0 

C7 0 1 1 0 0 0 1 

 

 هاتعيين روابط و سطح بندی ابعاد و شاخص -0-12

بنردی معیرااهرا برایرد مجموعره ب ری تعیین اوربط و سرررطح

یس دایافتی ها ب ری ه  معیاا رز مات ها و مجموعه واودیخ و ی

 رستخ رج شود.

 ها(:  عناصرر  سررط ، خ و ی یا رث گذرایمجموعه دسررتیابی

 تورن به  نها اسید.متغی هایی که رز ط یق رین متغی  می

 ها(:  عناصررر  سرررتون، واودی یا رث پذی ینیازمجموعه پیش

 تورن به رین متغی  اسید.متغی هایی که رز ط یق  نها می

د معیاا و معیااهایی رسررت که ها شررامل خومجموعه خ و ی 

هرا شرررامل خود معیاا و پرذی د. مجموعره واودیرز  ن تراثی  می

گذراند. سپس مجموعه اوربط معیااهایی رسرت که ب   ن تاثی  می

 شود.دو ط فه معیااها مشخص می

ها(  خ و ی یا رث گذرایمجموعره دسرررتیرابی 𝐶𝑖ب ری متغی  

تورن به  نها می 𝐶𝑖تغی  شرررامل متغی هایی رسرررت که رز ط یق م

ها( شامل متغی هایی  واودی یا رث پذی ینیازاسید. مجموعه پیش

اسررید. پس رز تعیین  𝐶𝑖تورن به متغی  رسررت که رز ط یق  نها می

نیاز، رشرررت رک دو مجموعه مجموعره دسرررتیابی و مجموعه پیش

ا شررود. رولین متغی ی که رشررت رک دو مجموعه ب رب  بحسرراب می

ها( باشرد، سطح رول خورهد بود.  خ و یمجموعه قابل دسرتیابی

بناب رین عناص  سطح رول بیشت ین تاثی پذی ی ار دا مدل خورهند 

درشرت. پس رز تعیین سرطح، معیاای که سطح  ن معلوم شده رز 

هررا و تمررامی مجموعرره حررذف ک ده و مجررددرً مجموعرره واودی

  ید. دست میدی بها ار تشکیل درده و سطح متغی  بعخ و ی

ط رحی و توسررعه مصوررولاج  دید صررنعت »بناب رین متغی  

متغی  سررطح رول یا وربسررته رسررت. پس رز شررناسرراهی « خوداو

 شرروند و مجموعهمتغی  های( سرطح رول رین متغی  ها( حذف می

گ فتن متغی های سرررطح رول ها بدون دانظ هرا و خ و یواودی



 
 دکتر ابوالفضل میرزازاده و محمد زراعتكار

 

 07 1041شماره چهل و نه، پاییز  فصلنامه توسعه تكنولوژي صنعتي

ساهی و متغی هاهی که شرود. مجموعه مشرت ک شرنامصاسربه می

عنورن متغی های به ،ها باشررردرشرررت رک  نها ب رب  مجموعه واودی

 شوند. سطح دوم رنتخاب می

« DFXهای مولفه»متغی   ISMبا تو ه به خ و ی مصاسباج 

سرطح دوم رست. ب ری تعیین عناص  سطح سوم، متغی های سطح 

ها یها و خ و شرروند و یکباا دیگ  مجموعه واودیدوم حذف می

شرررود. بدون دانظ  گ فتن متغی های سرررطح دوم مصاسررربه می

مجموعه مشررت ک شررناسرراهی و  11 شررمااه ب رسرراس  دول

به  ،ها باشررردمتغی هراهی که رشرررت رک  نها ب رب  مجموعه واودی

شوند. با تو ه به خ و ی عنورن متغی های سطح سوم رنتخاب می

ط رحی و توسررعه مصوررولاج  دید صررنعت » ISMمصاسررباج 

سرررطح سررروم هسرررتند. متغی  « DFXهای مولفره» و« خوداو

دا سطح چهاام ق را دراد و متغی  « قورنین و هاگذرای سریاست»

 و رمکاناج»سررطج پنجم رسررت. دا نهایت « سررازمانی عورمل»

عنورن متغی  نیز به« اوز هایفناوای رز گی یها و به هزی سرراخت

اهی ی نهسرطح ششم و تاثی گذرات ین متغی  مدل خورهد بود. رلگو

نمایش درده  2 شمااه سرطو  متغی های شرناساهی شده دا شکل

شرده رسرت. دا رین نگااه فقط اوربط معنادرا عناصرر  ه  سطح ب  

عناصرر  سررطح زی ین و همچنین اوربط داونی معنادرا عناصرر  ه  

 .گ فته شده رست نظسط  دا

 
 DFXمحصولات جدید صنعت خودرو با رویكرد : الگوی فاكتورهای كليدی موفقيت در فرایندهای طراحی و توسعه 2شكل 

تفسی ی مشخص -ب رسراس مصاسرباج مدلسرازی سراختاای

متغی  مسررتقل « اوز هایفناوای رز گی ی به ه»شررده رسررت که 

ب ونزر رست که هیچ متغی ی دا مدل ب   ن تاثی  ندراد. متغی های 

متغی های مستقل داونزر هستند و متغی   هازی سراخت و رمکاناج

. همچنین متغی  سرررترمتغی های وربسرررته « DFXهای همولف»

 .کندنقش میانجی ریفا می «تعامل و همکاای»

 (MICMAC)نمودار وابستگی-تحليل قدرت نفوذ -0-13

( اوربط متقرابرل و تأثی گذرای بین معیااها و ISMدا مردل  

راتباط معیااهای سرطو  مختل  به خوبی نشرران درده شده رست 

گی ی به وسررریله مدی رن فضرررای تورررمیمکه مو   داک بهت  

شرررود. ب ری تعیین معیااهای کلیدی قداج نفوذ و وربسرررتگی می

شررود. نمودرا معیااها دا مات یس دسررت سرری نهایی تشررکیل می

 2 شمااه وربسرتگی ب ری متغی های مواد مطالعه دا شکل-قداج

 .مشخص شده رست
 ی متغيرهای تحقيق: قدرت نفوذ و ميزان وابستگ12دول ج

 متغيرهای پژوهش
 قدرت

 نفوذ

 ميزان

 وابستگی

C1 1 2 اوز،  هایفناوای رز گی ی به ه 

C2 1 2 هازی ساخت و رمکاناج 

C3 3 2 تعامل و همکاای 

C4 4 2 قورنین و هاگذرای سیاست 

C5 های مولفهDFX 4 1 

C6 2 2 سازمانی عورمل 

C7 2 3 عورمل رنسانی 

 

 

 رز گی ی به ه

 اوز هایفناوای

 و هاگذرای سیاست

  قورنین

 اهزی ساخت و رمکاناج

 سازمانی عورمل

 تعامل و همکاای

 س مایه رنسانی
 DFXهای مولفه
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 مک(-)خروجی ميک: نمودار قدرت نفوذ و ميزان وابستگی3كل ش

تورن دسررتگاه رسرراس قداج وربسررتگی و نفوذ متغی ها، میب 

مختورراتی تع ی  ک د و  ن ار به چهاا قسررمت مسرراوی تقسرریم 

 هرا دا زی گ وه مص ک ق را نمود. دا رین پژوهش، گ وهی رز متغی

 گی کمی دراند. دارین متغی ها قداج نفوذ زیاد و وربسررت ،گ فتند

 نتایج ریبعدی متغی های وربسرررته ق را دراند که به گونه هدسرررت

 ساز متغی هایتورنند زمینهرند و کمت  میمصورول هف ریند توسرع

 دیگ  شوند.

دا رین تصلیرل متغی هرا بره چهاا گ وه خودمختاا، وربسرررته، 

 .شوند اربط( و مستقل تقسیم میپیوندی

  غی هررای خودمخترراا میزرن مت :12خودمختاارمتغيرهاای

رین معیااها عموما رز  .وربسرررتگی و قداج هدریت کمی دراند

زی ر دراری رتوالاج ضعی  با سیستم   شوندسریستم  در می

هسرررتنرد. تغیی ی دا رین متغی هرا براعرث تغیی   دی دا 

 .شودسیستم نمی

 یوربسررتگ یدرارتغی های وربسررته م :13تغيرهای وابسااتهم 

  یی پذیرصولا تاث ی هامتغ ینر .هستند ی ضع یتو هدر یقو

 .دراند یستمس یاو یکم ی گذرایبالا و تاث

 نری وی نفوذ و همچنین نی وی  :10متغيرهاای پيونادی

رین متغی هررا دا حقیقررت  .وربسرررتگی قررداتمنرردی درانررد

 Autonomous variables  

 Dependent variables  

ثبراتند، به رین معنا که رنجام هرایی هسرررتنرد کره بیمولفره

ها علاوه ب  رینکه مستقیمًا اد رین مولفهه گونه رقدرمی دا مو

تورند دا قال  بازخواد رز گذراد، میها رث  میب  سرررای  مولفه

 .ها ب  خود مولفه نیز رث گذرا باشدسای  مولفه

 ستبالا یتکم و هدر یوربستگ یدرار :15متغيرهای مستقل. 

کم رز  ی پررذی یبررالررا و ترراث ی گررذرایترراث ،یگ د یبرره عبرراات

و نی وی نفوذ قوی دراند، رما  رسرررت ی هامتغ ینر هاییژگیو

دا ورق  متغی های  .نی وی وربسرررتگی  نها ضرررعی  رسرررت

 تورن ب  بقیهها میهسرررتند و با ریجاد تغیی  دا  ن ریکلیدی

 .متغی ها تاثی  گذرشت

 و مدی یت »وربسرررتگی متغی  -ب رسررراس نمودرا قداج نفوذ

و تاثی پذی ی کمی دراند و قداج نفوذ بالایی درشته « ایزی ب نامه

ی  مادگ»دا ناحیه متغی های مستقل ق را گ فته رست. متغی های 

بناب رین  ،قداج نفوذ و میزرن وربسرررتگی بالایی دراند« سرررازمان

نیز رز « تعامل و همکاای»متغی هرای پیونردی هسرررتند. متغی  

 بناب رین متغی های رسررت.ا نفوذ رندکی ب خوادرا لا رموربسررتگی با

« قورنین و هاگذرای سیاست »شوند. متغی  ته مصسروب میوربسر

 نیز دا اب  رول یعنی ناحیه خودمختاا ق را گ فته رست.

 

 Linkage variables  

 Independent variables  
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 گيریبحث و نتيجه -5
های اوز، گی ی رز فناوایهای به هنتایج نشررران درد که مقوله

ها، همکاای ، س مایه رنسانی، رمکاناج و زی ساختDFXهای مولفه

ها و قورنین و عورمل سازمانی مهم ت ین گذرایو تعامل، سریاسرت

ه مصورررولاج های موفقیت دا ف ریندهای ط رحی و توسرررعمقوله

رند. رین بوده DFXنظ  گ فتن اویک د  دید صرررنعت خوداو با دا

(، شفی زرده 1399 های عزیزی و قاسمی نقی  دهینتایج با یافته

بقت ( مطا2222 و همکراارن  16( و لیپینرگ یو1391 و همکراارن

های اوز هم دا خود مصوول گی ی رز فناوایدرشت. دا ورق  به ه

تورند موث  باشررد تا ش کت و هم دا پ وسره سراخت مصورول می

های لازم ار به سرمت خورسته و نیاز مشت یان سر یعا تغیی   هت

های دا ط رحی و توسررعه مصوررول  دید ر  ر نماید. کلیه مولفه

سرررعرره مصورررول  رردیررد ار ترردربی  لررازم ب ری تو DFXاویک د 

هرای مختل  توسرررعه هرا دا بخشرنرد و رین مولفرهگ فترهنظ دا

مصورول  دید به کمک ش کت خورهد  مد. س مایه رنسانی فقط 

رشااه به کمیت نی وی رنسانی ندراد و رف رد درنشی و با تخوص که 

های اوز کاا ک ده و دا رین زمینه  موزش دیده بتورننرد با فناوای

هاست که کند. همچنین رمکاناج و زی سرراختل  میباشرند ار ط

تورند دا توسرررعه کند یک شررر کت تا چه رندرزه میمشرررخص می

طوا کلی رز عهده رین مصورول  دید رنعطاف درشته باشد و  یا به

 ید یا نه. دا بیشررت  مورق  توسررعه مصوررول  دید به کاا ب  می

 گونهراد و ه ت ی نیاز دت  و رمکاناج  دیدهای پیشررر فتهفناوای

شود تا توسعه مصوول  دید بسیاا ضرع  دا زی ساخت باعث می

تورند دا داون سرررازمان پ هزینه باشرررد. همکاای و تعامل هم می

پ درزد و هم همکاای تع ی  شرود که بیشت  به کااهای تیمی می

با رلگوهای موفق دا بی ون مجموعه و سرررای  کشرررواهای موفق. 

های نگاهی هم به تج بیاج و همکاای بناب رین همیشه ش کت باید

ها و قورنین گذرایلمللی درشررته باشررد. دا مواد سرریاسررتبین ر

دهد باید ش کت رز های رین مقوله نشران میهمانطوا که شراخص

ها دراری شررفافیت باشد و ها و قورنین و خط مشرینظ  سریاسرت

تورند بسررریاا های دولت دا رین زمینه میها و حمایترلبته کمک

های زیادی ار موث  باشررد. دا نهایت عورمل سررازمانی که شرراخص

ب  بگی د که شررامل زمینه توسررعه مصوررول  دید داند دا تورمی

ها، ذینفعان، مدی یت مجموعه و های سررازمان، نو وایایزیب نامه

رز رهمیت زیادی  DfXاویک دهای ط رحی . سرررتراقابت دا بازرا 

پایدرا  دید ب خوادرا هستند،  ب ری حمایت رز توسرعه مصوولاج

بهبود چ خه زندگی، عملک د مصیط  DfXزی ر هردف رز عملیراج 

 Liping, et al. 

و غی ه  اف پذی ی ط رحی، به ه وای تولیدزیسرررت، رفزریش رنعط

ه  زمانی که یک مصوول پیچیده  دید دا  DfX. بناب رین سرتر

حال توسرررعه رسرررت، ف ریند تورررمیم گی ی بهت  ار پشرررتیبانی 

ها و کاا با چالش دا دنیای  دید ماهیت کسررر  و .[12]کندمی

های رقتوررادی تغیی رج سرر ی  و مهمی مور ه رسررت که فعالیت

ها ار دگ گون سررراخته رسرررت. وقوع اویدردهایی مانند سرررازمان

گسرت ش اقابت، پیش فت فناوای رطلاعاج، تغیی  دا ساختااهای 

ای رقتوررادی ب ری رح رز اتبه سررازمانی و تلاش همه  انبه ورحده

ب ت ، ضررر واج تو ره بره بهبود مسرررتم  عملک د سرررازمانی ار 

تنها  هاییناپذی  ک ده رست. بقا و بالندگی دا چنین مصیطر تناب

پذی  رست که لازمه با بدسرت  وادن عملک د سرازمانی ب ت  رمکان

هایی با عملک د ب ت  وتو ه به  ن اسررریردن به ویژگی سرررازمان

 بیشررت  رم وزههای تأثی گذرا ب  عملک د سررازمانی رسررت. مقوله

 توسعه رز رستفاده بهینه رز ف  یند ب خوادرای ض واج هاسرازمان

 چنین درشتن ب ری و رندک ده رحساس خوبیه ب ار  دید مصوول

 یهاهزینه و رنددرده رنجام ار زیادی یهاتلاش موفقی ف  ینرد

 و متخوص ، رف ردهانسرازما رین دا د.رن شرده متقبل ار هنگفتی

 رستفاده پیشر فته یهافناوای رز شروند،می کااگ فتهبه تج به با

  نها  دید مصوولاج رست مع فی ممکن حال عین دا و شودمی

 غالبا هاسررازمان گونهرین مدی رن .شرررود مور ه شررکسررت با

 تصقیقاج .داک کنند ار هاشرررکسرررت رین علرت تورننردنمی

 و مدی یت نصوه دا عمده مشکل که رست درده نشانشان دامواد

 رست. مصوول  دید تولید ف  یند ردراه

تفسی ی مشخص  -ب رسراس مصاسرباج مدلسرازی ساختاای

متغی  مسررتقل « اوز هایفناوای رز گی یبه ه»شررده رسررت که 

ب ونزر رست که هیچ متغی ی دا مدل ب   ن تاثی  ندراد. متغی های 

متغی های مستقل داونزر هستند و متغی   هازی سراخت و رمکاناج

. همچنین متغی  سررررترمتغی  وربسرررترره « DFXهررای مولفرره»

کند. رین اوربط بدین نقش میانجی ریفا می «تعامل و همکراای»

های کرااگی ی و اعایت و رعمال مولفههمعنی رسرررت کره ب ری بر

DFXهای دیگ  ار به حدها و شاخص، ش کت باید خیلی رز مولفه 

مطلوب ب سرراند و دا حقیقت پیش نیازها باید ف رهم باشررد. بدین 

به دنبال ط رحی  DFXهای معنی که مثلا رگ  شررر کت دا مولفه

ها و رمکاناج ر  ری  ن ف رهم باشد. یا باید زی ساخت ،ستر دید 

باید عناصررر   ن ار دا  ،رگ  بره دنبال بهبود زنجی ه تأمین رسرررت

م رفزرای و سرخت رفزرای پتانسل رین رختیاا درشرته و رز لصاظ ن 

( دا مطالعه 2216کاا ار درشرته باشرد. فسررقندیس و همکاارنش  
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بینی موفقیت توسررعه مصوررول  دید با رستفاده رز  خود به پیش

ت کی  تصلیل عاملی و شرربکه عورربی موررنوعی پ درختند. نتایج 

ها نشرران دهنده و ود شررش سررازه رصررلی تجزیه و تصلیل درده

مصوررول  دید، گ ریش به بازرا، گ ریش به ط رحی،  سررازیمفهوم

ی، رسرررتفاده رز مناب  و مدی یت نراوافگ ریش بره عورمرل فنی و 

عنورن عورمل مؤث  دا موفقیت توسررعه توسررعه مصوررول  دید به

مصورول  دید بود. ف  یند توسرعه مصورول شامل م رحل تولید 

ه ریرده، تسرررت مفهوم و رازیرابی، ط رحی مصورررول  دید، نمون

ها شرررود. رین فعالیت زمرایشررری و  زمایش بازرا و اره رندرزی می

 وای رطلرراعرراج و عنورن ربزرای ب ری  م تورنررد بررههمچنین می

گی د.  هت رازیرابی مصورررول دا م رحرل مختل  توسرررعه بکاا

اسررریدن به عملک د ب ت  یک کسررر  و کاا، باید مزیت اقابتی ار 

رند که بال رین موضررروع بودهها هموراه به دنپایدرا نمود. سررازمان

هایی نامطمئن و به سرر عت چطوا مزیت اقابتی خود ار دا مصیط

دا حال تغیی  کسر  کنند. دا صواتیکه سازمان بتورند به ورسطه 

های خود، مزیت اقابتی پایدرای خلق نماید که ب ری شررایسررتگی

مشرررت یان رازشرررمند بوده و هموراه ب ت  رز اقبا باشرررد، دا ورق  

پذی ی ار به ی شررایسررته رز خود ب  ای گذرشررته و اقابتعملک د

یک اوش مهم و کلیدی ب ری ریجاد تمایز و  رامغان  واده رسرررت.

.  دید ستریک  ایگاه اقابتی، توسرعه مصوول یا خدمت  دید 

بودن مصوررول به دا ه تفاوج بین تولیدرج  دید و قبلی رشررااه 

قای مزیت مصورررول، تورند به راتدراد. همچنران  ردید بودن می

رازش مشرت ی، پتانسریل تمایز و عملک د ش کت کمک کند، رین 

دهندگان و رم  خط  عدم رطمینان و پیچیدگی ار هم ب ری توسعه

های های مشررت ی مصوا به هم ره دراد. شرر کتهم ب ری شرر کت

توسرعه دهنده رز لصاظ رسرت رتژیک هنگام تومیم گی ی دا مواد 

مواد سررطح  دید بودن نیز توررمیم تولید مصوررولاج  دید، دا 

گی نرد. رولی بره میزرن ع ضررره مصورررول  ردید و دومی به می

های  دید رشررااه دراد. حالت دوم میزرن پیشرر فت فناوای ویژگی

نماید. دا دهرد و زمینره  دید فناوای ار تصلیل میار نشررران می

حالی که  دید بودن بازرا، بازراهای خاصررری ار هدف ق را درده و 

های ف وش و خدماج  دید دراد.  دید بودن ه زی سررراختنیاز ب

 کند.فناوای تقاضا دا بازراهای رصلی ار ب ط ف می

 گی ی ک د کرره موفقیررت داتورن نتیجررهمی کرلریطروابرره

ف ریندهای ط رحی و توسرررعه مصورررولاج  دید صرررنعت خوداو 

که نقص دا  سترمسرتلزم ب  واده ک دن مجموعه ری رز فاکتواها 

تورند ب  اوی دیگ ی هم تأثی گذرا باشرررد. با تو ه به م میکردره 

ز، های اوگی ی رز فناوایهای به هرینکه نتایج نشان درد که مقوله

ها، همکاای ، س مایه رنسانی، رمکاناج و زی ساختDFXهای مولفه

ها و قورنین و عورمل سازمانی مهم ت ین و تعامل، سریاست گذرای

ریندهای ط رحی و توسرررعه مصورررولاج های موفقیت دا ف مقوله

رند، بوده DFXگ فتن اویک د نظ  ردیرد صرررنعرت خوداو برا دا

گ دد که با تو ه به اقابتی شدن صنعت خوداو و نیز پیشنهاد می

رفزریش سررطح رنتظااج م دم رز رین مصوررول و همچنین رلزرماج 

گذرای مصوولاج و رز همه مهم گی رنه کشوای  هت شمااهسخت

ع شرردن بازرا و واود خوداوهای خاا ی لازم رسررت تا با ت  رشرربا

خلاقیت و نو وای دا  هت اقابتی شردن مصوولاج ری رن خوداو 

 و نده نیز دا صرصنه حضوا درشته باشدتلاش شرود تا بتورند دا  ی

لذر لازم رست  .بتورند مشت یان خود و سهم بازرا خود ار حف  کند

های توسررعه مصوررول به سررازی  هت ریجاد و بهبود ف ریندبسررت 

 گ دد کهسرمت توسرعه مصوول پایدرا صواج گی د. پیشنهاد می

ری دا توسرررعه صرررواج مقایسرررهمطالعاج  ینده دا رین زمینه به

مصورولاج  دید چند ش کت با ماهیت و مصوول متفاوج رنجام 

تورنند دا  ینده دا مواد مند به رین زمینه میشررود. مصققان علاقه

های موفق دا زمینه توسعه ی کشرواها و ش کتتج بیاج و رلگوها

مصوول  دید مطالعه کنند. 
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