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ریزی و تدوین  های بنیادین برنامه شود که یکی از فلسفه ریزی توسعه تصریح می در ادبیات برنامه
ا در تدوین ه به همین خاطر یکی از مهمترین ضرورت. است» آینده«نگرانی درباره  استراتژی
ها و خواه در سطح یک صنعت یا حتی  های توسعه، خواه در سطح ملی، خواه در سطح بخش استراتژی

 :مهمترین کارکردهای مورد انتظار از چنین کوششی عبارتند از. است» آینده«بنگاه، شناخت 
 الوقوع  پیشگیری از وقوع اتفاقات نامطلوب اما محتمل -
 نده مطلوب پذیر ساختن تحقق آی امکان -
های مورد نیاز برای عملیاتی کردن  یا خلق انعطاف» ایجاد«ایجاد فضا و زمان مناسب در جهت  -
 .ها در دو زمینه باال برنامه

این واقعیت است که اندازهای آتی نمایانگر   چشم،شود تا آنجا که به صنعت خودروسازی مربوط می
ه الکترومکانیک بنا شده و به واسطه مصرف نسبتاً این صنعت ابتدا به لحاظ تکنولوژیک بر اصول ساد

های طوالنی تولید،  زیاد انرژی با آلودگی و ضایعات زیاد همراه بوده و به لحاظ سازمانی نیز با دوره
شد که در حال حاضر در معرض  های سطح پایین کار تکراری و تولیدات استاندارد شناخته می مهارت

قرار دارد و گستره و ابعاد این تحوالت در حدی » سازمانی«و » وژیکتکنول«تحوالت بنیادین در عرصه 
 .شود است که از آن با عنوان یک انقالب تمام عیار نام برده می

» مواد« تکنولوژیک، در زمینه –محیطی  در چارچوب این تحوالت، از یکسو به اعتبار مالحظات زیست
های بنیادین  خودرو دگرگونی» عناصر اصلی ایمنی«آن و » نیروی محرکه«مورد نیاز خودرو، » قطعات«و 

های  اتفاق خواهد افتاد و از سوی دیگر به اعتبار مالحظات معطوف به روندهای جهانی سازی، دگرگونی
 . المللی به وقوع خواهد پیوست های ملی و بین در عرصه» رقابت«بنیادی در زمینه موازین 

ضیح داده خواهد شد که خواه از موضع تالش برای در این مقاله ضمن تشریح روندهای مزبور تو
های صنعت ملی خودروسازی در آینده و خواه برای اتخاذ تدابیر الزم جهت تمهید  پذیری شناخت آسیب

بینی ترتیبات  های مورد نیاز برای استمرار حیات و فعالیت همراه با بالندگی این صنعت، پیش انعطاف
ای  ین تحوالت از جمله مهمترین مسائل است که باید درباره آن برنامهنهادی الزم جهت آشنایی کامل با ا

تواند تأثیرات  همچنین نشان داده خواهد شد که آشنایی با روندهای مزبور می. مشخص داشت
های طراحی نظام تربیت نیروی انسانی، نظام تحقیق و توسعه، انتخاب شرکای  داری در زمینه معنی

واحدهای تولیدی در طراحی استراتژی توسعه این صنعت » اندازه«گذاری و  ههای سرمای تجاری در زمینه
 . داشته باشد
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 طرح مسأله
 درصد 54/2 درصد شاغلین، 64/2های صنعتی،   درصد کل کارگاه76صنایع خودروسازی در حدود 

 درصد 16/5  درصد ستانده و07/5ها،   درصد داده26/5 درصد ارزش افزوده صنعتی، 8/4گذاری،  سرمایه
 اما این همه مسأله نیست و 1اند مزد و حقوق پرداختی در بخش صنعت کشورمان را به خود اختصاص داده

 .سازد اهمیت این صنایع را برای امروز و فردای کشورمان آشکار نمیهمه ابعاد 
ساز مطرح بوده و به واسطۀ  صنایع خودروسازی در طول تاریخ خود همواره به عنوان صنعت صنعت

ارتباطات بسیار گسترده و وسیع پیشین و پسینی که دارند در مرکز توجه مدیریت توسعه و نظام 
زایی  در مورد ایران، مثالً اگر فقط سهم اشتغال. اند هان قرار داشتهگذاری همه کشورهای ج سیاست

ای خودرو را نیز به آن اضافه کنیم، سهم این صنایع در کل اشتغال صنعتی کشور به حدود  صنایع واسطه
 2.شود  درصد بالغ می12

در حالیکه مقدار خودرو برای هر هزار نفر . ای این صنایع است های باالی توسعه مسأله بعدی ظرفیت
 748 به 1975 دستگاه در سال 419در برخی از کشورهای صنعتی از جمله آمریکا طی کمتر از دو دهه از 

 و آمارهای جدید حکایت از نزدیک شدن به رقم یک دستگاه برای 3 رسیده است1989دستگاه در سال 
 . 4 دستگاه برای هزار نفر است30رقم مزبور برای ایران، حدود . کند هر نفر از جمعیت می

کننده آن در  در نقش تعیینباید اما به نظر اینجانب اهمیت اصلی این صنایع برای توسعه کشورمان را 
های انسانی و بسط عقالنیت و تسریع فرایند دستیابی به سازمان عقالنی تولید جستجو  انباشت سرمایه

شناسی معنای گوهری عقالنیت نوعی محاسبه است و هر سه فعالیت یادگیری، کار  گاه جامعهاز دید. کرد
های عقالنیت حاوی نوعی محاسبه هستند  به عنوان فعالیت] در فرایند تولید صنعتی مدرن[و هماهنگی 

 است، که منشای پا گرفتن و اشاعه عقالنیت ابزاری اساساً در حوزه اقتصادی جامعه و با توجه به این
در ] مدرن-مولد[توان گفت که یک نوع همبستگی متقابل میان رشد عقالنیت و رشد حوزه اقتصادی  می

 :ای پیشرفت کرده باشد، به معنای آن است که یعنی اگر اقتصاد در جامعه. جامعه وجود دارد
 ). وجود سرمایه انسانی( یادگیری کاربردی و فراگیری در جریان بوده است -اول
که ثروت مادی به طور عمده چیزی جز تجسم کار  ر زیادی صورت گرفته است، به دلیل آن کا-دوم

 . گذشتگان نیست
 . پیشرفت امور مبتنی بر سازماندهی، هماهنگی و تقسیم کار بوده است-سوم

 . اند ها مبتنی بر تدبیر و برنامه حساب شده قبلی بوده  فعالیت-چهارم
و میزان ) ریزی برنامه(ادگیری کاربردی، میزان کار، میزان محاسبه به عبارت دیگر در حالیکه میزان ی

ها و نتایج توسعه اقتصادی تلقی شوند، در همان حال این عوامل  توانند به عنوان شاخص سازماندهی می
 تحقق این شرایط از 5.توانند موجبات توسعه اقتصادی را فراهم کنند های علّی می به عنوان شاخص

طریق گسترش صنایع خودروسازی و صنایع مربوط به ارتباطات پیشین و پسین آن، به ویژه در شرایط 
های انگلی و سوداگرانه در ایران از اهمیت  خاص اقتصاد و جامعه ایران با تسلط غیرمتعارف فعالیت
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شود که به صورت مستقل شایسته تأمل و دقت نظر اساسی است زیرا  خوردار میای بر استثنایی و ویژه
، سازمان عقالیی تولید است که توسعه اقتصادی »هر نوع جامعه جدید«به نظر ماکس وبر، عنصر اساسی 

هر نوع «منظور وبر از . روست های بنیادی روبه ها و کاستی در کشورمان به ویژه از این نظر با محدودیت
سیاسی و فرهنگی هر جامعه، حتی اگر در یک -های اقلیمی آن است که مستقل از ویژگی» عه جدیدجام

اند، باز هم  رخ داده و مالکیت ابزار تولیدی را نیز دستخوش تحول کرده] ایدئولوژیک[جامعه انقالبی 
به جای ضرورت سازمان عقالیی تولید به منظور کاهش هزینه تولید و نگهداشتن آن در سطح مطلوب 

 .6خود باقی خواهد ماند
ای  شود که حساسیت و اهمیت این صنایع برای کشورمان در حال حاضر و آینده به اندازه مالحظه می
شک، مطالعه و مرور تجربیات تاریخی  بی. ن از کنار آن به سادگی و با مسامحه گذشتتوا است که نمی

رسد  های بسیار شود؛ اما به نظر می آموزی تواند منشای دستاوردها و عبرت کشورمان در این زمینه می
ور های برجسته نگاه مزب شناختی، به واسطۀ ویژگی ها با مالحظات آینده گونه ارزیابی که ادغام این

انداز آینده را با تصحیح و تکمیل  ای بیفزاید که چشم های ما به گونه تواند بر عمق و غنای دانسته می
 .تر کند بخش آموزیم، به مراتب اطمینان آنچه از گذشته می

 
 شناسی کارکردهای عمده آینده

ان انسان و نگری و درک عامل زمان و اهمیت آن را به عنوان یکی از صفات محوری ممیزه می آینده
که نقش قابل توجهی در تکامل فکری و رشد هوش انسان و  اند به واسطه آن سایر موجودات دانسته

شود که  ریزی معموالً گفته می ای اصلی و عمده برنامه با توجه به فلسفه. 7جوامع انسانی داشته است
یافته و منظم  ما با نوعی پارادکس روبرو هستیم به این معنی که از یک سو هر نوع اقدام سازمان

نیازمند بستری باثبات و برخورداری از اطمینان نسبت به آینده است و از سوی دیگر آینده به 
شاید از این . برخوردار بوده استخصوص در طی چند دهه اخیر از روندی بسیار متحول و پرشتاب 

های اساسی تمدن به حساب  را یکی از پایه» بینی پیش«پرداز بزرگی مانند پل والری،  جهت که نظریه
آنان که با اقتصاد سروکار دارند باید دور را بنگرند چون با «: کند که آورد و رنه پرو تصریح می می

 بنابراین ما در هر کوشش برای شناخت آینده، باید با یک چشم به 8."رو هستیم شتاب تاریخ روبه
ندهای پیشین مورد توجه قرار دهیم و با چشم دیگر  روکنیم و تحوالت آتی را به اعتبارگذشته نگاه 

ذهن خود را به متغیرهایی معطوف کنیم که گرچه از روندهای قابل توجهی در گذشته برخوردار 
این دو جنبه را هرمن کان، . داری آینده ما را تحت تأثیر قرار خواهند داد اند اما به طرز معنی نبوده

 : ترتیب زیر بیان کرده استشناسی هادسن به  رئیس مؤسسه آینده
که زمانی بر آنها  توان به طور کامل درک کرد مگر آن افتد که مسایل کنونی را نمی اغلب اتفاق می«

نگری تا  آینده. بگذرد و جزیی از تاریخ شوند و بتوان در یک زمینه تاریخی آنها را مشاهده کرد
دهد  بانی مصنوعی می ا به ما یک نقطه دیدهکند زیر حدودی چنین زمینه تاریخی را برای ما فراهم می
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به همین دلیل است که بررسی مسایل یاد شده در یک . توانیم از فراز آن به گذشته بنگریم که می
حتی اگر جریان حوادث آینده در مسیری که . کند  انداز درازمدت به فهم بهتر آنها کمک می چشم

ای که به  های تازه باره آینده از حیث نگرشکند پیش نرود، نفس پژوهش در انسان پیشگویی می
 »9دهد مغتنم است انسان می

دهد،  ای که به انسان می های تازه عالوه بر اغتنام کوشش برای شناخت آینده به واسطه نگرش
 که آثار گاه 10ن عوامل نامعلومتر شد شتاب تاریخ و فزونی گرفتن رویدادهای تصادفی و افزون

ناپذیر  گذارند، نیاز به شناخت آینده را تبدیل به امری ضروری و اجتناب ای بر جای می کننده تعیین
شناسی کارکردهایی دارد که مستقل از آنها، ادامه حیات برای افراد،  به عبارت دیگر، آینده. زدسا می

این کارکردها عبارتند . های جدی مواجه خواهد شد ها و کشورها با مخاطرات و هزینه خانوارها، بنگاه
 :از

 .های محتمل اما نامطلوب  پیشگیری از وقوع آینده-1
 .ختیار و اراده برای ساختن آینده مطلوب بسترسازی برای اعمال ا-2

شناسی، باید  برای اجرایی و عملیاتی شدن دو کارکرد مزبور و با تکیه بر دستاوردهای آینده 
این تصحیح از یک سو به گذشته و . تصحیح مسیرها و روندهای کنونی در دستور کار قرار گیرد

 سوی دیگر به شناخت آینده محتمل اما آموزی از آنها معطوف است و از تجربیات تاریخی و عبرت
در این چارچوب و در فرایند هر کوشش برای شناخت . سابقه در گذشته مربوط است سابقه یا کم بی

 : آینده، باید درباره سه مسأله اساسی به شرح زیر تصمیمی خردمندانه گرفت
 . چه روندهایی باید متوقف شوند-1
 . چه روندهایی باید استمرار یابند-2
 . چه روندهایی باید ایجاد شوند-3

، »فراوان«و » دقیق«های  اطالعات و داده: نیازهای اساسی چنین تصمیاتی عبارتند از پیش 
های اساسی آن نیز  همچنین آفت. ترتیبات نهادی مناسب و باالخره ترکیب هوشمندانه دولت و بازار

ای  که البته شرح و بسط هر کدام به حوصلهثباتی  زدگی، وابستگی و بی روزمرگی و اکنون: عبارتند از
ا در هر حال باید دانست که یکی از مهمترین ام. 11به مراتب فراتر از نوشتار حاضر نیازمند است

های خطی و دترمینسیتی به مسایل اقتصادی احتمالی است و  شناسی، نفی نگرش دستاوردهای آینده
به خاطر مشخص کردن . (شود نگری و امیدواری می شناسی منشای واقع به همین خاطر است که آینده

های بی شمار و  وجه کرد که به واسطۀ دگرگونیهمچنین باید ت) های محتمل در آینده انبوه فرصت
شناسی یک کوشش یک بار برای همیشه نبوده است و امر مستمر و همیشگی خواهد  پرشتاب، آینده

 .بود
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 اندازهای آتی صنایع خودروسازی ایران  چشم
آتی در صنایع خودروسازی ایران حول دو  شناسی مطرح شد، روندهای در چارچوبی که برای آینده

 : حور عمده باید مورد توجه و بررسی قرار گیردم
  ارزیابی تحوالت آینده بر محور شرایط و مسایل و تجربیات خاص تارخی ایران-1
 های پرشتاب علمی، فنی، سازمانی انداز تحوالت جهانی بر محور دگرگونی  ارزیابی چشم-2

از » پیشگیری«تواند منشای  می) 1(همانگونه که پیشتر اشاره شد، شناخت عالمانه بر محور بند 
تواند منشای  می) 2(وقوع تحوالت نامطلوب اما محتمل در آینده باشد و شناخت عالمانه حول محور 

ای مطلوب برای این صنعت در  ها جهت ساختن آینده های الزم و تجهیز ظرفیت تدارک آمادگی
 .کشورمان باشد

های مهم و  وسازی مانند اغلب عرصهمروری بر تجربیات تاریخی کشور در زمینه صنعت خودر
ها را از فقدان  کننده در فرایند توسعه ملی نمایانگر آن است که این صنعت نیز بیشترین آسیب تعیین

در زیر به یکی دو نمونه از این عارضه در پهنه تاریخی . ای متحمل شده است نگرش دورمدت و توسعه
 : شود کشور اشاره می

 با 1374روزنامه اطالعات مورخ پنجشنبه اول تیرماه »  همین روزچهل سال پیش در«در ستون 
 2/1/1334 به نقل از روزنامه مزبور به تاریخ "خواهد کلکسیون اتومبیل بسازد مگر ایران می"تیتر 
 سال قبل روزنامه 25. این را هم بخوانید که خیلی جالب است]  سال پیش70درباره : [خوانیم می

 :شار آمار گمرکی نوشتاطالعات به مناسبت انت
 90 دستگاه اتومبیل سواری از 1500دهد که در آن سال بیش از   نشان می1308بیالن گمرکی 

در . خواهد کلکسیونی از اتومبیل نشان بدهد که ملت ایران می مارک مختلف وارد ایران شده مثل این
 1500ه مناسبت ورود  سال قبل ب25این اعتراض ! شود هیچ جای دنیا چنین آش درهمی پیدا نمی

 دستگاه 1500اما امروز خوب شد که زنده ماندیم و دیدیم که به جای . دستگاه اتومبیل وارد آمد
] مختلف[ مارک 400 تا 300 مارک مختلف، صحبت از 90 هزار است و به جای 30] از واردات[صحبت 

 "!باشد می
اهیت استراتژی صنعتی جایگزینی رسد که این سند به اندازه کافی برای روشن شدن م به نظر می

اش سخن رانده   که این همه درباره ناکارآمدی–واردات به سبک رضاشاهی و نیز محمدرضا شاهی 
جلسات شورای اقتصاد  بد نیست در همین چارچوب نگاهی نیز به صورت. بخش است  آگاهی–شود  می

جلسات  های صورت جموعه گزارشنامه مربوط به صنعت خودرو از م براساس مندرجات ویژه: بیندازیم
باز ] 1957 [1336که سابقه اولین مونتاژ خودرو در کشورمان به سال  رغم آن شورای اقتصاد، علی

گذاران کالن کشور در این  های حکومت پهلوی مهمترین دغدغه سیاست گردد، تا آخرین سال می
 حول این محور است که دولت های پیشنهادی نیز به طور عمده حل خودرو است و راه» قیمت«زمینه 
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خود رأساً اقدام به واردات خودروهای خارجی کند یا به واردکنندگان جواز الزم داده و تمرکز خود را 
  12.روی نرخ سود بازرگانی قرار دهد

ها انجام تولید خودرو توسط  ها، سقف خواسته در قالب چنین رویکردی به صنعت در اغلب بحث
ای در تاریخ  ترین خبری نیز که در جلسه های خارجی در داخل ایران است و آرمانی کمپانی

شود این است که کمپانی جنرال موتورز وعده  ادن ارائه می توسط وزیر وقت صنایع و مع16/8/1356
خودرو » بدنه« هزار دستگاه برسد، حاضرند که 200 تولید به 1990که تا سال  داده است که به شرط آن

 13.را در داخل ایران تولید کنند
گروه  رئیس وقت 13/12/1360 ای به تاریخ تنها در دوره بعد از انقالب اسالمی است که در جلسه

ریزی تولید خودرو در کشور  خودرو سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ضمن ارائه گزارش برنامه
 :دارد  سال آینده محورهای برنامه را به شرح زیر اعالم می65برای 
 .باشد» ساخت«ها صرفاً جهت  گذاری سرمایه -
 .ل نقلیه عمومی استهای  جدید با وسای گذاری اولویت سرمایه -
 .تولید خودروهای سواری کاهش یابد -
 .های موجود ادغام شوند به منظور استفاده از کل توان موجود واحدها، خودروسازی -
 14. نوع کاهش یابد2 نوع به 17تنوع خودروها از  -

 سال سابقه خود طی کرده 40بر هایی که در این صنعت طی بالغ  رسد که با همه فراز و نشیب به نظر می
است، استمرار روندهای پیشین در آینده دربردارنده سه تهدید عمده است که در این گزارش از آنها با 

» پیشگیرانه«عناوین همزیستاری خبیث، ناکارآمدی و ناپایداری نام برده می شود که باید با اتخاذ تدابیر 
 .ری را جایگزین آنها ساختالزم، به ترتیب بالندگی، کارآمدی و پایدا

ام که به درستی خاطرنشان  اصطالح همزیستاری خبیث را از استاد گرانقدر جناب مردوخی وام گرفته
اند که سرمستی از ساختار کنونی تقاضای خودرو در کشور در بردارنده این خطر است که به  کرده

ی به الزاماتی چون تغییر و تحول گسترش فیزیکی و مقداری بسنده شده و به این ترتیب از پاسخگوی
های توسعه  کنندگان و سازگاری با ضرورت ها و نیازهای کیفی مصرف تکنولوژیک، پاسخگویی به خواست

اقتصادی و صنعتی کشور بازمانیم و راه چاره را نیز احتراز از مالحظات سوداگرانه و تکیه بر رویکردی 
 15.دارند گرا اعالم می توسعه

ای از دالیلی که بخشی از  در زمینه ناکارآمدی، مطالعات موجود نمایانگر آن است که به واسطه مجموعه
 که از عوامل درونی صنعت مزبور شود و بخش دیگری آنها از بیرون به صنعت خودروسازی تحمیل می

های اقتصادی  ناشی است، خودروسازی از افزایش قیمت باالتری نسبت به افزایش قیمت در سایر بخش
 و برای 8/124 برای کل صنعت 1370برای مثال شاخص بهای تولیدکننده در سال . کشور برخوردار است

 و 7/595 به ترتیب به 1376 سال این شاخص در.  بوده است7/194صنعت وسایل نقلیه موتوری 
 16. رسیده است که مبین رشد بسیار باالیی در بخش وسایل نقلیه موتوری نسبت به صنعت است9/1859
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رغم همه دستاوردهای نظری و تجربیات عملی که در زمینه توسعه  منظور از ناپایداری، آن است که علی
که اکثریت قریب به اتفاق مطالعات انجام شده درباره روندهای آتی همه  ود آنپایدار موجود است و با وج

که  محیطی در توسعه صنعتی دارند و در حالی صنایع حکایت از روند فزاینده اهمیت مالحظات زیست
 محیط زیست نیروی اصلی ، نیز بر این مسأله تأکید دارد که در سرتاسر قرن بیست و یکمMITIمطالعات 
محیطی  های زیست  دغدغه 17های صنعتی خواهد بود ها در فرصت قتصاد و منبع باالترین مزیتمحرکه ا
شک بخش قابل  بی. وجه تناسبی با ابعاد اهمیت این مسأله ندارند های صنعت خودرو به هیچ در برنامه

هایی است که از بیرون صنعت خودرو  گانه مزبور، تحمیل ستردگی و پیچیدگی تهدیدهای سهتوجهی از گ
دهد بلکه تنها  دهد اما این واقعیت اصلی وجود تهدیدها را تغییر نمی را تحت تأثیر قرار می

 دهد و مسؤوالن این های اتخاذ شده برای ساماندهی تدابیر پیشگیرانه را تحت تأثیر قرار می استراتژی
 .صنعت به هر حال باید پیشتاز طرح درست و عالمانه این تهدیدها در سطح ملی باشند

 
 روندهای جهانی صنعت خودرو 

تا جنگ جهانی اول، در سرتاسر دنیا بر روی هم دو میلیون دستگاه خودرو و سایر وسایل نقلیه وجود 
 تعداد خودروهای جهان از 1980 میلیون رسید، تا سال 100 به مرز 1950این رقم تا اواسط دهه .داشت

اغلب .  میلیون دستگاه نزدیک شد600 به رقم 1990 و در اواسط دهه 18 میلیون گذشت350مرز 
 محور اصلی این 19.تی به ویژه در آسیا هستندهای آ ها حاکی از افزایش بسیار سریعی در دهه بینی پیش
بینی شده برای  ها، توزیع به غایت نابرابر خودروهای موجود در جهان و بالندگی و رشد پیش بینی پیش

 10 درصد خودروهای جهان تنها در اختیار 88براساس آمارهای موجود . آسیا در قرن بیست و یکم است
 درصد در سایر کشورهای 18 درصد در اروپا، 30 درصد آن در آمریکا، 40درصد جمعیت جهانی است که 

این مسأله که در ایران پیشتر مورد توجه قرار گرفت نمایانگر آن است که . 20صنعتی تمرکز یافته است
های کافی بالقوه برای افزایش تقاضای در سطح کل جهان برخوردار است  سازی از ظرفیتصنعت خودرو
تواند برای  این روند می. های نسبتاً طوالنی از رشد و بالندگی برخوردار خواهد بود و برای مدت

ی تولیدکنندگان ایرانی خودرو نیز امیدبخش باشد زیرا نمایانگر آن است که به شرط تداوم مراحل کنون
های کافی برای حرکت به سمت مراحل صادرات و آزادسازی نیز در آینده  توسعه صنعت خودرو، فرصت
اندازهای تحوالت صنعت خودرو حول دو محور  در گزارش حاضر، چشم. برای ما وجود خواهد داشت

 :گیرد تحوالت تکنولوژیک و سازمانی مورد مطالعه قرار می
  تحوالت تکنولوژیک -الف
موجود نمایانگر آن است که روندهای آتی تحوالت تکنولوژیک در عرصه صنایع مطالعات  

سازی نیاز به نیروی  سازی موادبری و حداقل سازی مصرف انرژی، حداقل خودروسازی بر سه محور حداقل
محیطی، نیروی محرکه اصلی  کار غیرماهر استوار خواهد بود، اما نباید فراموش کرد که مالحظات زیست

 .گیری مزبور خواهد بود هتهر سه ج
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برای . گردد  باز می1973های جدی در این زمینه به شوک اول نفتی در سال  ریزی سابقه اولین برنامه 
 کیلومتر بود، در سال 100 لیتر در 17مثال در حالیکه تا آن زمان متوسط مصرف خودروهای آمریکایی 

 استاندارد مصرف بنزین به 1985آن تا سال  کنگره آمریکا قانونی را تصویب کرد که به موجب 1975
 Zero Emission( است .Z.E.Vبراساس مصوبات جدید که ناظر بر استاندارد مشهور به . 21 لیتر برسد5/8

Vehicle درصد 2های تولیدکننده خودرو باید   کمپانی1998تا سال ) "استاندارد خودروهای غیرآالینده 
گونه  به طوری که این میزان از خودروها هیچ.  عرضه کنند.Z.E.Vراساس استاندارد تولیدات خود را ب

  22. درصد برسد10 باید به 2003آالینده خروجی نداشته باشند و رقم مزبور تا سال 
های رویکرد معطوف به کاهش مصرف، عبارت از کاهش وزن  بدیهی است که یکی از ضرورت

 وزن یک خودرو عادی به طور 1989 تا 1975های  براساس آمارهای موجود طی فاصله سال. وهاستخودر
 کیلوگرم از این کاهش وزن به 100 کاهش یافته است که نزدیک به گرم کیلو400متوسط بالغ بر 

 درصد 10 برآورد شده است که هر 23.گردد سازی آلومینیوم و پالستیک به جای فوالد باز می جانشین
توان با جایگزین کردن موادی  شود و می  درصد کاهش سوخت می6کاهش وزن به طور متوسط منجر به 

) و در نتیجه ایمنی(کم آلیاژ مقاوم بدون کاستن از مقاومت ها، آلومینیوم و فوالد  چون منیزیم، پالستیک
هایی را بر محور سه الگوی مشخص  مطالعات موجود پیشرفت. 24 درصد را پدید آورد77کاهش وزنی تا 

 .هدد تحوالت انقالب تکنولوژیک در زمینه صنعت خودروسازی را نشان می
اش در  این خودروها که اولین نمونه آزمایشی. گردد باز می» خودروهای خورشیدی«اولین نوآوری به 

که میانگین  گذارند و در حالی  ساخته شده است حتی یک گرم آلودگی نیز از خود به جا نمی1985سال 
کرد که به  کار می وات انرژی خورشیدی 500 کیلومتر در ساعت بوده است فقط با 38سرعت اولیه آنها 

ای از این خودروها که توسط  آخرین نمونه. راحتی از طریق بام خودرو با تجهیزات مربوط قابل تأمین بود
تا  کیلومتر در هر دور شارژ 150 ساخته شده است با سرعتی بالغ بر 1990های اولیه دهه  ام در سال.جی
ری تکنولوژیک دیگر، محدودیت اصلی و عمده مانند هر نوآو. توان طی کنند  کیلومتر مسافت را می350

 .این خودرو فعالً قیمت بسیار باالی آن است
نوآوری دوم خودروهای الکتریکی است که اولین نمونه آن توسط راجر اسمیت که این خودرو را در  

.  به نمایش گذاشته شد1990 ساخت و بعدها به ریاست جنرال موتورز رسید، در اوایل سال 1990سال 
گردد اما در آن زمان با بهبود   باز می1989لبته سابقه تاریخی اولین خودروی الکتریکی به سال ا

گرفت،  ها مورد استفاده قرار می اندازی ماشین  و کاهش قیمت بنزین که برای راهزسو موتورهای درون
ونیکی الکتر-خودروهای مزبور کنار گذاشته شد و باالخره نوآوری سوم به خودروهای الکتریکی

های قابل توجهی در استفاده از مواد سبک، طراحی  گردد که با پیشرفت باز می) هیبریدها(
: ویژگی مشترک این خودروها عبارتند از. هایی با مقاومت کمتر همراه بوده است آئرودینامیکی و چرخ

یکی پیشرفته، ای متشکل از مواد ترکیبی، چارچوب آلومینیومی سخت، موتورهای الکتر استفاده از بدنه
های الکترونیک، قطعات قابل بازیافت با طراحی آئرودینامیک به طوری که در برابر باد مقاومتی در  کنترل
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 درصد قطعات بدنه کمتر و نیازی 50 تا 30اند و به این ترتیب در ساخت آن   داشتهF-16های  حد جنگنده
  25.دهای مونتاژ برای ساخت وجود دار  درصد به ایستگاه50معادل 

در پاسخ به این سؤال مهم و اساسی که فرایند گذار به سمت وسایل نقلیه الکتریکی سبک وزن چه 
 :کند مقدار زمان خواهد بود، تاریخ ساخت خودرو راهنمایی جالبی عرضه می

ای جدی خود را از صحنه در اوایل قرن بیستم برای موتورهای بنزینی فقط یک دهه طول کشید تا رقب
.  درصد فوالد رسیدند75 درصد چوب به 85 خودروها از 1926 تا 1920های  بیرون کنند سپس بین سال

های جدید بتوانند  دهد اگر تکنولوژی تجربیات اخیر در صنعت کامپیوتر و سایر صنایع نشان می
محیطی به اثبات برسانند،  تهای خود را نسبت به خودروهای امروزی از نظر اقتصادی و زیس برتری

 .اند تکنولوژی قدیمی را عقب برانند بینی کرده خواهند توانست زودتر از آنچه که کارشناسان پیش
گذاری در این زمینه  مند به سرمایه های خودروسازی عالقه در حال حاضر در اروپا و ژاپن اکثر شرکت 

: اند عبارتند از های الکتریکی کار کرده اشینآن دسته از سازندگان اروپایی خودرو که روی م. هستند
های هیبریدی کار  های فولکس واگن و ولو که روی ماشین و، بنز، اپل، پژو، سیتروئن و کمپانی ام ب
معموالً . 26کنند در ژاپن نیز نیسان، تویوتا، ایسوزو و مزدا روی وسایل نقلیه الکترونیک کار می. کنند می
براساس یک برآورد گفته . کنند ت تحوالت صنعت خودرو را با تحوالت صنعت کامپیوتر مقایسه میسرع
 10 به رقمی حدود یک 1995 تا 1975های  شود که قیمت یک کامپیوتر با توانایی مساوی طی سال می

یک هزارم رسیده است و در مقایسه با صنعت مزبور اگر صنعت خودرو هم همین شتاب تحوالت تکنولوژ
 دالر رسیده باشد و به ازای 5شود قیمت یک دستگاه خودرو باید به کمتر از  را تجربه کرده بود گفته می

 در این زمینه نیز باید توجه. 27 هزار کیلومتر مسافت را طی کند50هر لیتر بنزین مصرفی نیز بالغ بر 
 سرعت یافته و ناظر بر استفاده هرچه بیشتر از 1970های آخر دهه  داشت که روندی که از سال

دستاوردهای الکترونیک و انفورماتیک در تولید خودرو بوده است تا همین اآلن منشای دستاوردهای 
به نوبه جویی در سوخت خودروها شده و  بری و صرفه ای در زمینه کاهش موادبری و انرژی العاده خارق

ساز تحوالت عمیقی در زمینه غیرمحلی شدن تولید  خود هم موجب ارزانی نسبی خودروها و هم زمینه
خودرو و الگوهای سازماندهی تولید آن شده است و این روند با سرعت بسیار زیادی در جریان است، 

تیکی است که های انفورما های مهم تولید خودرو با شرکت طوری که امروز سخن از ادغام کمپانی
که  بنابراین با توجه به این. نویدبخش شتاب به مراتب بیشتری در عرصه تحوالت این صنعت خواهد بود

گام بعدی صنعت خودرو در کشورمان حرکت به سمت صادرات است، توجه و تمرکز بر این تحوالت و 
ناپذیر خواهد   اجتنابهای توسعه خودرو در کشورمان با تحوالت مزبور امری مشخص کردن نسبت برنامه

 .بود
 

  تحوالت سازمانی -ب
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 یکی از – سازمان تولید – بحث شد این عنصر "سازمان عقالیی تولید"پیشتر دربارۀ ابعاد اهمیت 
هایی است که در باالترین سطح مسایل مطرح شده توسط اقتصاد مرسوم و نظریه قیمت را به  عرصه

 28در این میان کار درخشان رونالد کووز. کند  تصحیح میآن را تکمیل وچالش فراخوانده و درنهایت 
گشا  تواند بسیار راه های بدیعی که وی مطرح ساخته است می  و ایدهThe Nature of the firmیعنی مقاله 

ها  سازد مسأله سرکوب قیمت بخش باشد، از جمله مفاهیم کلیدی و بسیار مهمی که وی مطرح می و الهام
به نظر کووز . آید ها پیش می در بنگاه توسط مدیران است که در چارچوب قراردادهای درازمدت بنگاه

ها به عنوان فرض بنیادین اقتصاد بازار را به چالش فرا  پذیری قیمت این مسأله، از اساس، انعطاف
کننده است، مغز  اه، آنچه که بیشتر تعیینکند که در عرصه بنگ همچنین وی خاطرنشان می. خواند می

های جاری بلکه به طور عمده برای آینده  یک مدیر نه براساس قیمت. هاست ها و نه قیمت انسان
کند که مدیر به بنگاه به صورت  به عالوه او تصریح می. کند و تابع محض شرایط نیست ریزی می برنامه

واحد را به طور جداگانه به ماکزیمم برساند، براساس سود که سود هر  کند و به جای آن یک کل نگاه می
ده، نگهداری  کند و در این حالت است که گاه حتی بسیاری از واحدهای زیان گیری می کل بنگاه تصمیم

های  برنامه" احتیاج داریم به "های درست قیمت"بنابراین در عمل ما به همان اندازه که به . شود می
که برخالف مفروضات اقتصاد مرسوم، عملیات بازار  یم بود و یا باالخره این نیز محتاج خواه"درست
 وضع قرارداد و –های قرارداد   پیدا کردن طرف–زنی  است و فرایندهای چانه] از نوع معامالتی[ بر  هزینه

به عبارت پس . تعهد و الزام به قرارداد هزینه دارند و مدیر باید درباره همه آنها در بنگاه، تصمیم بگیرد
ها  هستیم که در آنها قیمت مساوی هزینه هایی روبرو ها و عرضه دیگر در دنیای واقعیت ما با ساخت
ها   گستره و عمق این حیطه–ها   چه ملیتی–رو شویم  های بنگاه روبه نیست و هرقدر با گسترش فعالیت

 .ت نیز به درستی شناخته شودروح یا پیام اصلی کووز این است که باید این ساخ. یابد نیز افزایش می
کننده در صنعت خودروسازی، تحوالتی است  های بسیار مهم و تعیین در دنیای کنونی، یکی از عرصه 

این ها .های بزرگ در زمینه سازمان توسعه و فروش محصول پدید آورده است که در اثر ادغام شرکت
 مطرح و به بحث گذاشته -Cloubalization –سازی  معموالً در قالب یک روند بسیار مهم یعنی جهانی

نیازهای درک روندهای آتی در صنعت خودرو، درک درست  شود بنابراین یکی از مهمترین پیش می
 . هاست ادغامسازی و مسأله  ماهیت و مضمون جهانی

که نه به لحاظ مفهومی،  دهند در حالی  را قرار می"جهانی شدن" اغلب معادل  Globalizationبرای 
 – جهانی شدن –ناپذیر که باید تسلیم آن شد  خودی و اجتناب  ناظر بر یک فرایند خودبه"ation"ند پسو

سازی فرایندی است  دهد، به عبارت دیگر جهانی های موجود چنین چیزی را نشان می است و نه واقعیت
 29.ملیتی قرار دارند های چند  در کنار شرکت"رقابت"که در قلب آن مضامین جدیدی از 

 "فراملیتی" در برابر "چندملیتی"مطلب دیگری که در این زمینه باید مورد توجه قرار گیرد مفهوم  
ندملیتی و نه های چ واقعیت این است که شواهد موجود همچنان بر وجود رو به گسترش شرکت. است

المللی براساس شواهد آماری موجود هنوز تا حد زیادی به  کسب و کارهای بین. گذارند فراملی صحه می
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ها نیز هنوز فراسوی قدرت   محدود و متکی است و بنابراین نظارت بر این شرکت"های اصلی سرزمین"
 30.های ملی نیست دولت

های   در فعالیت شرکت"فروش در کشور خودی"این واقعیت است که هنوز هم آمار و جداول نمایانگر  
 منطقه خودی دو سوم کل فروش –به عبارت دیگر فروش در کشور . چندملیتی نقش مسلط را دارد
ها در کشور اصلی نیز همین طور  استمرار تمرکز نسبتاً شدید دارایی. دهد شرکت یا بیشتر را تشکیل می

شان آمریکا و ژاپن هستند بسیار  هایی که سرزمین اصلی  به خصوص در مورد شرکتاست که این مسأله
 : دهند دو جدول زیر این مسأله را به خوبی نشان می. چشمگیرتر است

 
 
 

 کشور اصلی/ درصد توزیع فروش شرکت در منطقه : 1جدول 
 

 خدمات تولید
-3 1987 کشور

1992 1987 3-
1992 

 - - 75 72 آلمان
 77 89 75 64 ژاپن

 77 74 65 66انگلستان
 79 93 67 70 آمریکا

 
 کشور اصلی/ های شرکت در منطقه   درصد توزیع دارایی-2جدول 

 
 خدمات تولید

-3 1987 کشور
1992 1987 3-

1992 
 92 77 97 - ژاپن

 69 - 62 52انگلستان
 77 81 73 67 آمریکا
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 تحقیق و توسعه نیز شواهد موجود نمایانگر آن است های های تکنولوژیک و هزینه در زمینه پیشرفت 
ها در خارج از سرزمین اصلی استقرار  های تکنولوژیک این شرکت  درصد فعالیت30 تا 10که حداکثر بین 

 .رسد  درصد هم می10این نسبت در زمینه ثبت اختراعات حتی به کمتر از . دارند
 به بعد با 1980کند که گرچه ما از دهه  فلر تصریح میدر این زمینه، تا. هاست مسأله بعدی روند ادغام 

سازد که اگر صرفاً روند  خواند اما خاطرنشان می ها می رو هستیم که وی آن را جنون ادغام روندی روبه
 تاکنون، ما حداقل با چهار 1900ها را در قرن بیستم و نه قبل از آن مورد توجه قرار دهیم، از سال  ادغام

ها دالیل خاص  ها، ادغام از نظر او در هر یک از این دوره. ایم رو بوده  گسترده و وسیع روبههای دوره ادغام
 :شود مواردی چون خود را دارد و تا آنجا که به دوره اخیر مربوط می

 برداری از تغییرات ناگهانی مالی و مالیاتی جهت افزایش هرچه بیشتر سود سازی برای بهره زمینه -
] های اروپایی در مورد شرکت[ واحد رداری هرچه بیشتر از مزیت اروپایب ی بهرهسازی برا زمینه -

 به منظور مهار قدرت فزاینده رقبای آمریکایی و ژاپنی
 سازی برای تحقق رویای تسخیر کامل بازارهای جهانی  زمینه -

های   غول به خودی خود گویای هیچ چیزی نیست و ما با"اندازه"کند که  در عین حال وی تصریح می
توانند آن را به نحوی مؤثر  مند هستند اما نمی رو هستیم که از منابع عظیم قدرت بهره تری روبه بزرگ

 و نه صرفاً "روابط"کنند که در این زمینه تمرکز خود را روی  به کار گیرند و بنابراین توصیه می
های چندملیتی آنچه که اهمیت دارد،  واقعیت این است که برای شرکت. 31ساختارها قرار دهیم

ها و به همین خاطر است که به درستی در مورد آنها  تک شرکت عملکرد جمعی است و نه عملکرد تک
های چندملیتی باید به عنوان یک کل ارگانیکی نگریست که با هدف  شود که به شرکت تأکید می

ها موجب  هایی چون جبران مالی متقاطع، در درون شرکت گیری از روش داکثرسازی سود و با بهرهح
گیری از  شوند، از طریق بهره های ملی می  مالی دولت–های پولی  دار در سیاست بروز اختالالت معنی

ها و  زده و کل آمارهای مربوط به شاخص قیمت  دست"ها قیمت"های مالیاتی به تحریف  گاه پناه
قیمت " و بنابراین درک 32کنند آمارهای مربوط به رقم واقعی صادرات و واردات را دستکاری می

 کار برد در چنین کارتی برای آن عنوان قیمت عادالنه را به  یعنی آنچه روزگاری سناتور مک"واقعی
های  ها توسط شرکت  دستکاری قیمت–مطالعاتی که در این زمینه . شود شرایطی بسیار دشوار می

های تابعه،   در آمریکای التین صورت گرفته نمایانگر آن است که در برخی شرکت–چند ملیتی 
این اقدامات در  . 33های متداول پیش رفته است  برابر قیمت82ها تا سطحی بالغ بر  دستکاری قیمت

 .  قابل مطالعه است"درون شرکتی"چارچوب مطالعۀ روندهای میزان معامالت صورت گرفته به شکل 
 1968 تا 1950های  که نسبت حجم معامالت درون شرکتی طی سال براساس آمارهای موجود در حالی 

 تجارت درون 1993 تا 1984 ساله 10صله در فا.  درصد کل معامالت رسیده است50به رقمی حدود 
 مثل صادرات صنعتی –دهد و در برخی موارد   درصد افزایش نشان می95بنگاهی چیزی حدود 

 تا –انگلستان 
5
 34.شود  کل صادرات را شامل می4
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محور دیگر بحث مربوط به سازمان، تحوالت سازمانی، به تغییرات حاصله در الگوهای سازماندهی  
شود، الگوی  تا آنجا که به صنعت خودروسازی مربوط می. گردد تولید و محورهای اصلی تمرکز باز می

های اولیه قرن بیستم در چارچوب مدل اروپایی، خصلت  سازمانی اولیه تولید در این صنعت تا سال
 ایجاد کرد و از Tها را در این زمینه هنری فورد با ابداغ مدل  نخستین دگرگونی. کارگاهی داشته است

دگرگونی دوم را . شوند طریق آن قطعات به صورت سری ساخته شده و در زنجیره تولید مونتاژ می
های هر کشور خاصی  ها که با ذوق و سلیقه بسیار متنوع مشتری ف مدلها با ایجاد انواع مختل اروپایی

تحوالت زمان "ها مجدداً بر محور  کند ایجاد کردند، اما سومین دگرگونی را ژاپنی برخورد فعاالنه می
اند و در آن مؤسسه مونتاژ و هرم تولیدکنندگان سفارشات محصوالت ثانوی آن با   به وجود آورده"تولید

پردازند،  ای و با کنترل مشخصی بر کیفیت کاال به کار می مان واقعی و بدون ایجاد انبار واسطهمحاسبه ز
 این جهش کیفی، 

 .کند زمان تولید را محدود می -
 .شود جویی در حجم سرمایه ثابت و سرمایه در گردش می موجب صرفه -
رم تولیدی دستمزد و قابلیت تولید همگانی کارگران که با تفاوت برحسب مقامشان در ه -

 .برد گیرند را باال می می
ها قرار  اما باید توجه داشت که در این سازمان جدید، کوشش بزرگ پژوهشی در قلب فعالیت

کی مفهوم مهندسی همزمان را های تکنولوژی انفورماتی گیری از حداکثر ظرفیت  که با بهره35گیرد می
 36.داری در طراحی و مدیریت زمان به وجود آورده است نیز عملیاتی کرده و تحول معنی

 "مراکز"که نقطه محوری در تمامی ابعاد تحوالت سازمانی، تکیه بر  نکته بسیار مهم این است 
ه همزمان با تجزیه فرایندهای تولیدی و کوچک شود ک سودآوری است و با این منطق مشاهده می

 . گیرد ها نیز شکل می  بنگاه ها، های فعالیت کردن عرصه
 گیری  بندی و نتیجه جمع

کند که  طور که پال کندی به درستی اشاره کرده است جغرافیا، سیاست و فرهنگ ایجاب می همان 
 شواهد موجود نمایانگر این واقعیت است که 37.راه حل یک کشور هرگز نظیر کشور دیگر نباشد

این مسأله به وضوح هم در عرصۀ . حل بنگاه دیگر نیست حل هیچ بنگاهی نیز لزوماً شبیه راه راه
ه عنوان فلسفۀ روندهای آتی تحوالت تکنولوژیک قابل مشاهده است و هم محورهای انتخاب شده ب

ها و  های بزرگ نمایانگر این واقعیت است که تقریباً به عدد های صورت گرفته، فلسفه ها در کمپانی
ها و نه هیچ چیز دیگر انطباق دارد بر این واقعیت  های ویژه که با شرایط و مقتضیات بنگاه منطق

خودروسازی کشور مربوط بنابراین تا آنجا که به تدوین استراتژی برای صنعت . گذارد صحه می
سازد اما شرط  شود شناخت روندهای آتی در بهترین حالت شرط الزم را برآورده و محقق می می

های مشخص  ها عبارت از شناخت دقیق خود و تعریف حوزه کافی برای به کارگیری عالمانه این یافته
 مناسب برای تحقق اهداف های المللی و طراحی برنامه های ملی و بین مزیت برای فعالیت در عرصه
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مقاله حاضر پیام اصلی خود را حول این محور شکل داده است که . بینی شده است پیش
با این رویکرد ترکیبی است که به . کنندۀ خودشناسی است شناسی مهمترین جزء تکمیل آینده

ار یابند و توان دربارۀ روندهایی که باید متوقف شوند، روندهایی که باید استمر بهترین شکل می
 . گیری کرد روندهایی که باید ایجاد شوند تصمیم

مقاله حاضر بر این باور است که مجموعۀ آنچه که با عنوان همزیستاری خبیث در صنعت  
خودروسازی ایران مورد توجه قرار گرفت نمایانگر ضعف شدید واحدهای خودروساز ما در زمینۀ 

اندازهای آتی تحوالت تکنوولوژیک   هم به اعتبار چشمساختار هزینه است و هم به دالیل تاریخی و
ها در درجۀ اول اهمیت قرار  ای بنگاه های هزینه ها و سیاست و سازمانی، بازنگری در ساختار هزینه

پیشنهاد بعدی عبارت از ساماندهی یک سلسله مطالعات تخصصی بر روی انتخاب استراتژیک . دارد
های استراتژیک  گیری در این چارچوب ابعاد دیگری از تصمیم. ستبازارهای صادراتی از همین امروز ا

 .شود ما در زمینۀ روندهایی که باید متوقف شوند، استمرار یابند یا ایجاد شوند، مشخص می
های الزم برای استخراج الگوی مناسب تحقیق وتوسعه در  محور بعدی پیشنهاد انجام پژوهش

همکاری در "با شعار های ژاپنی  دو دهه است که بنگاهاکنون نزدیک به . صنعت خودروسازی است
های  اند در عین حال که از بسیاری از هزینه  توانسته"های پژوهشی و رقابت در زمینۀ بازار زمینه

رحمانه و جدی در عرصۀ ملی نیز  موازی جلوگیری کنند از مزایای یک فضای رقابتی به غایت بی
و توسعۀ ما چه در سطح ملی و چه در سطح یک صنعت معین نظام موجود تحقیقی . مند شوند بهره

براساس این محورهاست که . آل است نیازمند ارزیابی مجدد تجربیات پیشین و طراحی الگوی ایده
های  ریزی نظام تربیتی نیروی انسانی، تعیین اندازۀ مطلوب سازمان تولیدی، تعیین عرصه برنامه

پذیر شده و حرکت نسبتاً قابل قبول صنعت  امکانگذاری و انتخاب شرکای تجاری  سرمایه
های اخیر را شتابی بیشتر بخشیده و برای آن خصلت پایداری و استمرار و  خودروسازی طی سال

 . بالندگی را به ارمغان خواهد آورد
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