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Abstract:
Today, as the Competitive Environment becomes more Complicated, Firms in Steel Value
Chain Sector, in addition to the need to Identify and Assimilate new Knowledge and
Technologies, need to Absorb and Integrate It into their Technological Resources.This Study
has been done by Analyzing the Iran Steel Value Chain Technology Developments from the
Perspective of Managerial Functions in New Technology Integration. The Historical Review
was from 1338 to 1400. This Study is Qualitative Content Analysis Research. Data Collection
Tools were 16 Semi-Structured Interviews with Experienced Managers in Steelmaking
Industry Along With Review of Archival Documents Finally, based on Historical Analysis and
Review of Successful and Unsuccessful Management Functions in Three Time phases, This
Study Presents Functional and Executive Solutions in the Stages of Integration of New
Technologies. In this Study, After Exploring 17 Themes (Key Effective Factors) fot New
Technologies Integration, 25 Solutions in Stage of “Identify and Obtain Valuable New
Knowledge Identifying and Evaluating New Technological Knowledge”, 24 Solutions in Stage
of “Understanding New Knowledge and Combining it with the Existing Knowledge Base of the
Firm”, and 10 Solutions In Stage of “Exploiting New Technological Knowledge has been
Proposed.
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دانشجوی دکتری مدیریت تکنولوژی ،دانشکده مدیریت ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
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استاد گروه مدیریت صنعتی ،دانشکده مدیریت ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
استادیار گروه سیاستگذاری علم و فناوری ،پژوهشکده مطالعات بنیادین علم و فناوری ،دانشگاه شهید
بهشتی ،تهران ،ایران.
استادیار گروه مدیریت صنعتی ،دانشکده مدیریت ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.

چکیده
امروزه با هرچه پیچیدهتر شدن فضای رقابتی در بازارها ،شرکتهای فعال در زنجیره تولید فوالد عالوه بر نیاز
اساسی که برای شناسایی و فهم خردهدانشها و فناوریهای جدید دارند ،نیازمند جذب و یکپارچهسازی آن در
منابع فناورانه خود هستند .مطالعه فوق با تحلیل تطور تاریخی مسیر توسعه فناوریهای زنجیره تولید فوالد در
کشور با تمرکز بر کارکردهای مدیریتی مبتنی بر کارکردهای یکپارچهسازی فناوریهای جدید صورت پذیرفته است.
بازه مورد بررسی تاریخی از سال  3111تا سال 3011می باشد .این پژوهش با روش تحقیق کیفی و به کمک تحلیل
تم و کدگذاری محوری صورت پذیرفته است .ابزار گردآوری دادهها نیز  39مصاحبه نیمه ساختاریافته با مدیران
باسابقه صنعت فوالد در کنار بررسی اسناد آرشیوی بوده است .این مطالعه در نهایت براساس تحلیل تاریخی و
بررسی کارکردهای مدیریتی موفق و ناموفق ،به ارائه راهکارهای کارکردی و اجرایی در مراحل یکپارچهسازی
فناوریهای جدید پرداخته است .در این مطالعه پس از شناسایی  31تم (عامل کلیدی موثر) در یکپارچهسازی
فناوریهای جدید 52 ،راهکار در گام شناسایی و ارزشگذاری دانش فناورانه جدید 50 ،راهکار در گام فهم دانش
جدید و ترکیب آن با پایه دانشی موجود بنگاه ،و  31راهکار در گام بهرهبرداری از دانش فناورانه جدید مطرح شده
است.
واژگان کلیدی :یکپارچهسازی فناوری جدید ،دانش فناورانه ،زنجیره تولید فوالد ،تحلیل تاریخی.
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 -1مقدمه

صنعت فوالدسازی ایران بعنوان یک صنعت سرمایهبر و محرک توسعه اقتصادی کشور به شمار
میرود  .براساس آمار گمرک جمهوری اسالمی ایران ،میزان صادرات فوالد ایران حدود ده درصد از کل
صادرات غیرنفتی زا تشکیل میدهد(.طرح جامع فوالدی  .)131,3161امروزه با تولید مازاد بر تقاضای
محصوالت نهایی در زنجیره تولید فوالد ،فضای رقابتی برای فروش محصوالت نیز پرتالطم تر شده
است و بنگاهها را با چالش بازار و چالش قیمتها مواجه ساخته است(طرح جامع فوالدی ،)135,3161
بنابراین بهرهوری در فرآیندها و محصوالت و همچنین رقابتی کردن قیمتها و کیفیت ،نیازمند
بهرهگیری از فناوریهای نوین و در عین حال تغییرات کارکردی و مدیریتی در پایه فناوری بنگاهها
3
می باشد.
در صنایع معدنی دنیا ،فعالیتهای نوآورانه و عملیاتی از دهه  3661بر پایه همکاری با
تامینکنندگان اتفاق افتاده است(.)Morris et al 2012; Scott-Kemmis 2013; Urzúa 2013
نوآوریهای مختلف در تجهیزات و فرآیندهای صنعتی از طریق تعامالت و همکاری با شرکتهای
بزرگ و تامینکنندگان خاص اجرا می شد ،با این وجود همواره یکی از چالشهای کلیدی این صنایع
نحوه برخورد با فناوریهای جدید و جذب و یکپارچهسازی آن در پایه بنگاهی موجود با هزینههای
سرمایهگذاری باال می باشد( .)Dodgson & Vandermark 2000ترکیب شدن فناوریهای نو مانند
فناوریهای نانو ،بایو و موادپیشرفته در صنایع با فناوری پایین و منبعمحور ،نهتنها میتوانند
عقبماندگیهای آن را جبران کنند بلکه بر نیاز به همکاری این صنایع با سایر شرکتها برای
بهرهگیری از سرریز دانشی و فناورانه تاکید میکند .بنابراین میتوان این صنایع را به جای صنایع با
فناوری پایین ،بعنوان صنایع چند فناوری 5عنوان کرد چرا که در کنار فناوری پایین ،انطباق و
بهرهگیری از حوزههای فناوری پیشرفته در آنها نیز همواره در حال افزایش است).)Yoruk 2019
امروزه صنایع منبعمحور مانند صنایع معدنی ،نه تنها میتوانند بیشتر دانشمحور باشند بلکه
بالقوه میتوانند به پلتفورمی برای نوآوری و رشد در اقتصادهای در حال توسعه تبدیل شوند (Marin
) .& Perez 2015تغییرات سریع بازار و ظهور فناوریهای نو ،صنایع منبعمحور بویژه صنایع فوالدسازی
را وا میدارد که برای بهینهسازی فرآیندهای عملیاتی و ساختارهای مدیریتی خود ،از این فناوریها
بهره ببرند .لذا یکی از چالشهای کلیدی برای این صنایع شناخت ،فهم ،برقراری ارتباط و درنهایت
جذب و یکپارچهسازی دانش فناورانه جدید با پایه فناوری موجود خود خواهد بود ( Miao et al
.)2020
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موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی ،اهمیت بهبود فناوری در صنعت فوالد کشور جهت افزایش بهره وری در صنعت)3161( ،
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تغییر پارادایم های فناورانه و نوآوریهای بنیادین در بنگاههای صنعت فوالدسازی ،معموال تا 0
دهه به طول می انجامد( .)Lee & Ki 2017لذا شناخت و سرمایهگذاری در پارادایم های جدید در این
صنایع برای کشورهای در حال توسعه میتواند بسیار مفید و دارای زمان سودآوری طوالنی باشد و
بسیار کلیدی و راهبردی به شمار میرود(طرح جامع فوالدی  .)3169ویژگیهای ساختاری و سازمانی
در زنجیره تولید فوالد ،ایجاد فرصتهایی برای یادگیری و نوآوری را تایید میکند که میتواند توسط
عوامل زیر تسهیل شود.3 :نرخ رشد تولیدات مواد معدنی  .5افزایش مشکالت و چالشها در تولیدات
حوزه معدن؛  .1پیشرفت در علم و فناوری مانند فناوری اطالعات و ارتباطات ( )ICTو بیوتکنولوژی و
فناوری نانو؛  .0سازماندهی مجدد صنعت برای حمایت از رشد شرکتهای متخصص ارائه دهنده
خدمات معدنی؛ و  .2مفهوم جهانی سازی  ،مقررات زیست محیطی و سایر مقررات  ،و -9سیاست های
دولت((.)Marin et al 2015به نقل از(.))Figueiredo & Piana 2018
بررسی وضعیت عملکرد بنگاههای فعال در صنایع منبعمحوری مانند فوالدسازی ،در کشور نشان
میدهد که غالباً پلتفرم کلی محصوالت و فناوریهای موجود در خطوط تولید ،از فناوریهای بالغ در
حال استفاده هستند(.طرح جامع فوالدی .)3161،با توجه به هزینههای باالی سرمایهگذاری در این
صنایع ،بدیهی است که تغییرات بنیادین چه در سطح ملی و چه در سطح بینالمللی به ندرت اتفاق
بیفتد و غالباً تغییرات الزم در آنها بصورت تدریجی و از جنس بهینهسازی خواهد بود .البته بررسی
مطالعات نشان میدهد که در برنامههای توسعه صورت گرفته در این صنایع که در سالهای اخیر
اتفاق افتاده است ،تالش حداکثری برای استفاده از فرآیندها و فناوریهای روز دنیا بوده است
( ،)Attarpour et al 2018; Khalili et al 2019; Attarpour et al 2020ولی ایراد غالب خبرگان این
حوزه ،مبنی بر کمتوجهی مدیران و تصمیمگیران به انتقال دانش و غالباً خرید صرف تجهیزات مدرن
در بخشهای مختلف خطوط تولید بوده است) .(Attarpour et al 2018, 19البته بررسی دقیقتر
تجارب برخی از بنگاههای پیشرو در صنعت فوالدسازی حاکی از آن است که با وجود بهرهگیری از
طراحی های قالب تولید فوالد با فناوریهای بالغ ،در بعضی از مراحل فرایند های تولید و در برخی از
بنگاههای پیشرو در عرصه نوآوری صنعت فوالد کشور ،دانشهای مدرن فناورانه توانسته با مدیریت و
نگرش دقیق و صحیح به خوبی جذب شده و مورد بهرهبرداری قرار بگیرد و نوآوریهایی در مرز دانش
را نیز به همراه داشته باشد(طرح جامع فوالدی  .(Attarpour et al 2020))3161این پژوهش به دنبال
آنست که بتواند با تحلیل تاریخی رویدادهای مهم و شناسایی کارکردهای مدیریتی موفق و ناموفق
اتخاذ شده در چند دهه اخیر ،راهکارهای کارکردی و اجرایی مناسب برای تصمیمسازی بنگاهها در
مسیر ارتقای توانمندیهای فناورانه مبتنی بر یکپارچهسازی فناوریهای جدید ارائه دهد .در این
مطالعه براساس بررسی گزارشات و اسناد آرشیوی(کتب ،مقاالت و اخبار رسمی بنگاهها) در کنار
مصاحبههای نیمه ساختاریافته با مدیران باسابقه و افراد کلیدی توسعه فناوری فوالد در چند دهه
اخیر ،به شناسایی و بررسی دقیقتر کارکردهای هدایتکننده و بعضاً مانعشونده در رسیدن به این
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تجارب موفق پرداخته شده است .همچنین در نهایت براساس تمهای کشف شده بعنوان عوامل کلیدی
تاثیرگذاری گذار بر یکپارچهسازی فناوریهای جدید ،راهکارهای کارکردی و اجرایی متناسب،
پیشنهاد شده است.
 -2مبانی نظری و پیشینه پژوهش

کوهن و لوینتال ،)3661( 3برای اولین بار مفهوم ظرفیت جذب را بعنوان توانایی شرکت در
کشف ،انتقال ،و بهرهبرداری از دانش که در سطوح شایستگی و نوآوری سازمانی تعریف میشود ،مطرح
کردند .در تکمیل مفهوم ظرفیت جذب ،مفهوم ظرفیت تحولآفرینی توسط گارد و نیار )3660(5مطرح
شد .این مفهوم توسط این محققان بعنوان یک توانایی برای بازتعریف متداول سبد محصول براساس
فرصتهای فناورانه که توسط بنگاه خلق میشود ،تعریف میگردد .همچنین لیشتنتالر)5116( 1
مفهوم ظرفیت تحولآفرینی را بعنوان توانایی شرکت برای حفظ دانش درون شرکت معرفی نموده
است .بنگاهها اطالعات و دانش فناورانه جدید را از طریق فرآیندهای یادگیری فناورانه کسب و جذب
میکنند( .)Huang 2013لذا این بنگاهها می بایست برای نوآوری فناورانه موفق ،دانش فناورانه جدید را
نهادینهسازی نمایند و دوباره از دانش مربوطه بهره ببرند( .)Huang 2013بنگاهها به طور سنتی منابع
یادگیری خود را یا از طریق منابع خارجی و همکاری با شرکا مانند مشتریان ،تامینکنندگان،
بروکرهای فناوری ،تحلیل محیطی بدست میآوردند و یا از طریق سیستمهای متمرکز داخلی مانند
آموزشهای داخل بنگاه ،اتوماسیون داخلی ،تیمهای بین کارکردی بدست میآوردند که باعث تبادل
اطالعات و مدیریت دانش در سطوح سازمان میگردد (.)Schroeder et al 2002
زیام و همکارانش )5131(0با تاکید بر نقش افرادی که واسطهگر یا کارگزاران دانش نامیده می
شوند ،به ارائه مدلی برای یکپارچهسازی دانش جدید می پردازد .این مطالعه ،کارگزاران دانش را
بعنوان مهمترین یکپارچه کننده های دانش واقعی معرفی میکند که دانش جدید را ارزیابی ،تفسیر،
سنتز ،بهرهبرداری و انتقال میدهند .مدل مورد مطالعه در این پژوهش که با بررسی شرکتهای فعال
خدماتی در کشور کانادا مطرح شده ،تاثیر دارایی فردی(شامل دانش قبلی ،تجربه و سرمایه اجتماعی)،
دارایی سازمانی(شامل مکانیزمهای یکپارچهسازی اجتماعی و هویت سازمانی) و شاخصهای
کنترل(وضعیت بروکر در سازمان) را بر ابعاد یکپارچهسازی دانش جدید مورد بررسی قرار داده است.
تروال و همکارانش )5131(2به بررسی تالش افراد مختلف در شناسایی ،جذب و بهرهبرداری از دانش
خارجی پرداختند .در نهایت این مطالعه دو نوع نقش مختلف شناسایی کرده است که در بنگاه
1

Cohen & Levinthal
Garud & Nayyar
3
Lichtenthaler
4
Ziam et al.
5
Terwal et al.
2
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میتوانند با کمک به شناسایی و جذب و بهرهبرداری دانش خارجی به عملکرد نوآوری بنگاه کمک
کنند .نتایج این مطالعه نشان داد که دروازهبانان ،3جستجوی خارجی را با تالش برای نهادینهسازی
دانش ترکیب میکنند تا از طریق ایجاد ظرفیت جذب بالقوه به نوآوری کمک کنند .همچنین
چوپانانی 5وجود دارند که نهادینهسازی و تالش برای بهرهبرداری از دانش را با ایجاد ظرفیت جذب
تحققیافته انجام میدهند .مطالعات دیگری نیز به بررسی چگونگی بهرهگیری بنگاه از واسطهگران
دانشی برای شناسایی و جذب دانش جدید پرداخته اند ;(Birkinshaw et al 2007; Ter Wal et al 2017
)Ghei 2020

اگر یک سازمان بخواهد توانمندی نوآوری خود را افزایش دهد نیاز به ادغام و جذب و
یکپارچهسازی دانش بیرونی دارد .بنابراین شرکتهای موفق ،انباشت شایستگیهای خود را از طریق
یادگیری فناورانه داخلی پس از انتقال دانش و فناوری جدید از منابع فناوری خارجی انجام میدهند.
بازتعریف مدل کسب و کار برای بنگاهی که میخواهد دانش فناورانه جدید را در فرآیندها ،روتینها و
سیستمهای جدید تلفیق کند ،یک الزام است(.)Benner & Tushman 2003; Zhou & Wu 2010
هزینههای جذب و یکپارچهسازی دانش جدید معموال بیشتر از مزیت های پیشنهادی خود آن دانش
است .مازاد اطالعات ظرفیت سازمان را برای واکنش دقیق دانش فناورانه جدید را کاهش میدهد.
همچنین مقابله و مقاومت موجود در سازمان برای تغییر ممکن است سازمان را برای تلفیق
فناوریهای جدید ،ضعیف کند )Ahuja & Katila 2001; Lampert 2001(.و مدل کسب و کار آنها را
بازتعریف کند .نتیجه این ها میتواند در قفسه ماندن فناوریهای جدید برای بنگاه باشد .دانش
فناورانه جدید نه تنها به پایه دانشی بنگاه وسعت میبخشد بلکه میتواند به آن عمق نیز
ببخشد( .)Ahuja & Katila 2001عمق دانش معموال با افزایش تجربه و تکرار بهرهگیری همراه
میشود(.)Levinthal & March 1993
در برخی صنایع که چرخه عمر فناوریها کوتاهتر هستند(ماند صنعت  .)ITظهور فناوریهای
جدید و بالتبع آن ورود شرکتهای تازه وارد بیشتر صورت میگیرد( .)Lee & Ki 2017در این حوزه،
مطالعات اخیر حاکی از تفاوت قابل توجه صنایع خاص با چرخه نوآوریهای بنیادین بلندمدت(مانند
صنعت فوالد) با سایر صنایع دارد ( .)Hansen et al 2019; Lee & Ki 2017خال ادبیاتی موجود و
شرایط خاص حاکم بر صنایع داخلی با طول موج نوآوری بلند ،سردرگمی خاصی را در این بنگاهها
برای شناخت دقیق ،جذب و یکپارچهسازی دانش و فناوریهای جدید در حوزههای مختلف فنی و
سازمانی به منظور توسعه توانمندیهای فناورانه ایجاد کرده است( Y.Miao et al 2018; Y. Miao et al
 .) 2020لذا ظهور دانش و فناوریهای جدید در صنایع با موج نوآوری بلند میتواند بعنوان یک فرصت
برای همپایی فناورانه برای این بنگاهها تلقی شود ولی شناخت دقیق ،جذب و یکپارچهسازی این
Gatekeepers
Shepherds
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فناوریهای نو برای ارتقاء توانمندیهای فناورانه محل بحث اصلی خواهد بود که بنگاههای پیشرو،
هریک براساس شرایط موجود ،فرآیندها و راهکارهای مختلفی را اتخاذ نمودهاند (.)Lee & Ki 2017
مطالعات نشان میدهند که نوآوری در بنگاه نمیتواند صرفاً درون یک شرکت حاصل شود و نیاز
به رویکردهای داخلی خالقانه در پاسخ به شناخت شرایط محیط خارجی و جذب دانش جدید دارد .با
وجود آنکه نقش افراد در تحقیقات قبلی برای جذب دانش جدید بسیار مورد تاکید قرار گرفته است
ولی جذب و یکپارچهسازی دانش جدید در سازمان ،در نتیجه ویژگیهای کلی یک سازمان ،مفهوم
پیدا میکند ( .)Zhou & Wu 2010دنفورد و همکارانش )5131(3با روش مطالعه موردی چندگانه و با
توسعه یک مدل نظری برگرفته از تجارب موجود ،چرخههای دانشی موجود درون و بیرون بنگاه را
مورد تحلیل قرار داده اند .نتایج این مطالعه نشان داده که کشف دانش جدید ،یکپارچهسازی آن بر
پایه دانشی بنگاه و در نهایت بهرهبرداری از این دانش جدید کامال وابسته به سه ظرفیت بنگاهی شامل
ظرفیتهای جذب ،ظرفیت ترکیبی و ظرفیت اشاعه می باشد .نکته مهم مورد اشاره از این پژوهش این
است که با توجه به اینکه بنگاهها معموال توان نگهداری هر سه ظرفیت را با هم در خود ندارند ،غالباً
هریک را جایگزین دیگری میکنند و در هنگام ورود دانش جدید بر ظرفیت خاصی تاکید بیشتری
دارند و برای تحقق اهداف سازمانی روی آن تمرکز میکنند .همچنین محققانی با ارائه مدل فرآیندی
بر تاثیر نقش و مشارکت افراد در جذب دانش خارجی تاکید داشتهاند .اسجودین و همکارانش)5136(5
نشان دادند که کارکنان در سه گام کلیدی بر جذب و یکپارچهسازی دانش جدید در بنگاه کمک
میکنند-3:در گام اول با ارزیابی پتانسیل دانش و ارزیابی انگیزه جذب آن در مجموع ارزش دانش
ارزشیابی میشود -5 .در گام دوم ،دانش جدید براساس مشروعیت بخشی و نشان دادن درک مشترک
برای دستیابی به جذب دانش ،تایید میشود-1 .در گام سوم نیز حمایت الزم از یکپارچهسازی دانش
بر پایه دانشی بنگاه با تامین منابع و پشتیبانی الزم تا رسیدن به اطمینان نسبت به بهرهبرداری از آن
صورت می پذیرد .این مطالعه به طور کلی نشان میدهد که چگونه مشارکت افراد در جذب دانش
خارجی میتواند منجر به نتیجه سه پیامد مختلف در فرآیند شود: :اول آنکه دانش جدید مورد
بهرهبرداری قرار بگیرد .دوم آنکه دانش در برزخ گیر کند و سوم اینکه به تبع پیامد دوم ،دانش
مربوطه حذف شود .نتایج این پژوهش بیان میکند که تعامالت فردی میان کارکنان ،بر شناخت،
جذب و استفاده از دانش خارجی بسیار کمککننده است.
در این مسیر ،آنچه که کمتر مورد توجه قرار گرفته است ،شناخت دقیق مکانیزمها و کارکردهای
الزم در سطح بنگاه برای جذب و یکپارچهسازی فناوری جدید می باشد( .)Sjödin et al 2019بیشتر
ادبیات از زمان ارائه مقاله کوهن و لوینتال ( )3661به طور تجربی توسعه و انتقال فناوری بین
شرکتها در سطح صنعت را بررسی کردهاند .همچنین اغلب این مطالعات نیز در بنگاههای با فناوری
Denford et al.
Sjödin et al.
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سطح باال و یا در حوزه پروژههای توسعه محصوالت جدید صورت پذیرفته است .زهرا و
همکاران( )5151در مطالعه خود بیان داشتند که با وجود تاکیدهای زیاد بر اهمیت یکپارچهسازی
دانش خارجی جدید در سازمان در ادبیات ،اما تعریف و اندازه گیری مشخصی از آن وجود ندارد و این
اتفاق در سازههای علمی دیگر به ندرت اتفاق می افتد .وانبریل و همکارانش )5136( 3در تکمیل
مطالعات دنفورد و همکارانش )5131(5با در نظرگرفتن پیچیدگیهای پایه دانشی بنگاه ،به بررسی
چگونگی بهرهگیری بنگاه از دانش شرکای تجاری بعنوان یک منبع دانش خارجی پرداختند .در این
مطالعه تمرکز مطالعاتی روی تاثیر باالی ابعاد اجتماعی تاثیرگذار بر جذب دانش خارجی بر پایه دانش
بنگاهی صورت گرفته است .این بررسی هم از بعد فردی و هم اجتماعی انجام شده و تمرکز بر
سازوکارهای ادغام اجتماعی را بعنوان پیوندی بین توانایی ها ،تخصص و دانش افراد ،گروه و سازمان
برای افزایش توانمندی یکپارچهسازی دانش جدید ،معرفی میکند .این محققان در تکمیل مطالعات
قبلی در ادبیات یکپارچهسازی دانش فناورانه جدید در بنگاه ،با درنظرگرفتن پیچیدگیهای پایه دانشی
بنگاه و همچنین درنظرگرفتن ابعاد فردی و اجتماعی در مراحل جذب و یکپارچهسازی ،چارچوب
مناسبی را به محققان بعدی برای شناخت کارکردها و مکانیزمهای مناسب در یکپارچهسازی
فناوریهای جدید ارائه داده اند .مراحل جذب دانش خارجی از سوی ایشان به سه مرحله اصلی شامل
شناسایی و ارزشگذاری دانش خارجی ،فهم دانش جدید بدست آمده و ترکیب آن با دانش موجود و در
نهایت بهرهبرداری از دانش فناورانه جدید ،دستهبندی میشود .در این مطالعه ،در گام اول ،برای
طراحی سواالت تحقیق و در گام دوم ،در اکتشاف و استخراج مفاهیم کلیدی در مسیر توسعه
یکپارچهساز ی دانش فناورانه جدید صنعت فوالد براساس تحلیل تاریخی ،از چارچوب مطرح شده از
سوی این محققان استفاده شده است .جامعیت و درنظرگرفتن ابعاد متناسب در چارچوب فوق ،به
محققان این مطالعه کمک کرد تا شناسایی ،استخراج ،و دستهبندی کدها و عوامل کلیدی موثر در
یکپارچهسازی دانش فناورانه جدید در صنایع فوالدی ایران براساس تحلیل تاریخی ،به شکل
مناسبتری صورت پذیرد.
 -3روششناسی

در این مطالعه از رویکرد کیفی و روش تحلیل تاریخی براساس محتوای کیفی استفاده شده است.
تحلیل محتوای کیفی روشی برای تفسیر ذهنی محتوای دادههای متنی است که از طریق فرآیندهای
طبقه بندی نظام مند ،کدبندی و تم سازی یا طراحی الگوهای شناخته شده مورد استفاده قرار
میگیرد ( .)Hsieh & Shannon 2005در این پژوهش براساس سواالت مشخص از خبرگان و مدیران
باسابقه صنعت فوالد ،به شناخت رویدادهای مهم و تحلیل کارکردهای مدیریتی موفق و ناموفق در
Von briel et al
Denford et al.
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چند دهه اخیر در مسیر یکپارچهسازی فناوریهای جدید پرداخته شده است .به منظور جمعآوری
اطالعات ،مصاحبههای نیمه ساختاریافته ای با مدیران با تجربه در حوزه توسعه فناوری و نوآوری در
زنجیره تولید فوالد صورت پذیرفت .پس از جمعآوری اطالعات اولیه از گزارشات و اسناد آرشیوی39 ،
نفر از مدیران با تجربه صنایع زنجیره تولید فوالد که در جدول  3معرفی شده اند ،برای مصاحبه
انتخاب شدند .روش انتخاب نمونه ها نمونه گیری هدفمند بوده که در آن پژوهشگر با توجه به اهداف
تعیین شده و آگاهانه افراد را برگزیده است.
جدول  :3مشخصات مصاحبه شوندگان در پژوهش
ردیف

کد مصاحبه
شونده

عنوان

سابقه
مرتبط در
صنعت

نقشهای کلیدی در صنعت

3

A1

مشاور مدیرعامل بنگاه
فوالدساز

 11سال

 سه دهه مدیرعاملی چند بنگاهبرتر فوالدسازی کشور از جمله فوالد
مبارکه ،ذوب آهن و ...

12

5

A2

مشاور مدیرعامل بنگاه
فوالدساز

 19سال

 مدیرکارخانه عضو هیئت مدیره در بنگاههایمختلف فوالدسازی برتر

95

1

A3

مشاور مدیرعامل بنگاه
فوالدساز

 20سال

 از همراهان اولیه ذوب آهن درزمان تاسیس و از افراد کلیدی پنج
دهه اخیر در توسعه فوالدسازی

11

0

A4

مدیرعامل بنگاه فوالدساز

 01سال

 متخصص اعزامی به خارج از کشوربرای آموزش قبل از انقالب
 تجارب مدیریتی در چند بنگاهصنعت فوالدسازی

02

2

A5

معاون تکنولوژی بنگاه
فوالدساز

51سال

 سوابق مدیریت در بنگاههایفوالدسازی

55

9

A6

مدیر برنامهریزی و توسعه
تکنولوژی بنگاه فوالدساز

35سال

 مدیر پروژه راهاندازی خط تولیدبراساس انتقال فناوری از شرکتهای
ساینواستیل و دانیلی ایتالیا
 سابقه مدیریتی در حوزهبرنامهریزی و مدیریت پروژهها

10

1

A7

مدیر فناوری اطالعات و
ارتباطات بنگاه فوالدساز

 30سال

 مدیر پروژه مستندسازی دانشفرآیندی در خطوط تولید فوالد

00

1

A8

معاون برنامهریزی و
توسعه مدیریت بنگاه
فوالدساز

 30سال

 مدیر حوزه مدیریت دانش بنگاه مدیر طرح ثبت درسآموخته هایمدیران پروژههای هلدینگ

19

19

زمان
مصاحبه
(دقیقه)
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ردیف

کد مصاحبه
شونده

عنوان

سابقه
مرتبط در
صنعت

نقشهای کلیدی در صنعت

6

A9

مدیر مجتمع فوالدسازی

 10سال

 سال های فعالیت و تجربه دربخشهای مختلف خط تولید آهن و
متالورژی ثانویه

19

31

A10

مدیر برنامهریزی و توسعه
مدیریت بنگاه فوالد ساز

 03سال

 چند دهه تجارب کارشناسی ومدیریتی شامل مدیریت پروژه و
مدیریت مجموعه در صنعت مس و
فوالد

11

33

A11

مدیر تحقیق و توسعه
بنگاه فوالدسازی و عضو
هیئت علمی دانشگاه

 31سال

35

A12

مشاور مدیرعامل بنگاه
فوالدساز و عضو هیئت
علمی دانشگاه

 35سال

31

A13

مدیرعامل شرکت
بینالمللی مستقر در
کشور آلمان -فعالیت
تخصصی در صنعت فوالد

 35سال

30

A14

مدیرعامل شرکت تحقیق
و توسعه حوزه معادن و
صنایع معدنی و عضو
هیئت علمی دانشگاه

 31سال

32

A15

مدیر نوآوری شرکت
تحقیق و توسعه حوزه
معادن و صنایع معدنی

 33سال

39

A16

مدیرعامل هلدینگ فعال
در فوالدسازی

 11سال

 مدیر پروژه ملی انتقال فناوری تجربه مدیریت آزمایشگاه بنگاه متخصص در فناوریهای جدید وعضو تیم پروژه همکاریهای فناورانه
با بنگاههای بینالمللی
 سابقه مدیریتی و تخصصی درشناسایی بازارهای صادراتی محوالت
فوالدی
 تخصص دانشگاهی و سوابقکارشناسی و مدیریتی در صنایع
زنجیره تولید فوالد
 سابقه مدیریت پروژههای مطالعاتیو برنامهریزی حوزه فوالدسازی
 سابقه مدیریتی در صنعت فوالد وصنعت مس

زمان
مصاحبه
(دقیقه)

02

99

51

11

20

11

از بین روشهای مختلفی که برای مصاحبه کیفی وجود دارد ،بهه علهت ماهیهت موضهوعی درخصهوص
تحلیل تاریخی و همچنین لزوم دریافت اطالعهات اکتشهافی و ممانعهت از سهوگیری پهژوهش ،از روش
مصاحبه نیمه ساختاریافته برای مکانیزم مصاحبه و طراحی سواالت استفاده شد .مصهاحبههها تها زمهان
رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت .روش رسیدن به اشباع نظری به ایهن شهکل بهود کهه محققهین در
فرآیند تحلیل مصاحبهها به جای اینکه تحلیل مصاحبهها را بصورت یکجا انجام دهند ،آن را بهه شهکل
تدریجی انجام داده و پس از هر مصاحبه ،فرآیند کامهل کدگهذاری و تحلیهل مضهمون را انجهام دادنهد.
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تحلیل تم در این پژوهش با بهرهگیری از روش براون و کالرک ،در سه گام صورت پذیرفت که عبارتنهد
از تحلیل متون مصاحبهها و کدگذاری آنها ،تشکیل شبکه مضامین و استخراج مقولهههها ،و در نهایهت
ترکیب متون و استخراج راهکارهای کارکردی و اجرایی برای توسعه توانمندیها در مراحهل شناسهایی،
جذب و یکپارچهسازی فناوریهای جدید(.)Braun & Clarke 2006
یافته های حاصل از این پژوهش مبتنی بر شناسایی عوامل موثر بر توسعه توانمندیهای بنگاهی
در یکپارچهسازی فناوریهای جدید براساس شناسایی کارکردهای مدیریتی موفق و ناموفق بکارگرفته
شده از طریق تحلیل تاریخی از سال  3111تا  3011در مسیر توسعه فناوریهای زنجیره تولید فوالد
بوده است .پس از انجام و پیادهسازی  39مصاحبه نیمه ساختاریافته ،در نهایت  32کارکرد مدیریتی
موفق و  15کارکرد مدیریتی ناموفق بعنوان  01مقوله کلی شناسایی شدند که ما را به  31تم یا عامل
کلیدی در یکپارچهسازی فناوریهای جدید براساس تحلیل تاریخی رساندند.
در مراحل تحلیل تم ،ابتدا براساس نتایج حاصل از مصاحبهها ،بررسی اسناد آرشیوی و تحلیل
تاریخی صورت گرفته ،کارکردهای مدیریتی موفق و ناموفق در دهههای اخیر کدگذاری و دستهبندی
شدند .سپس در مرحله دوم ،مقولههای بدست آمده در کدگذاری ابتدایی ،براساس میزان ارتباط و
انسجام درونی خود به مضامین مربوطه ،دستهبندی و گردآوری شدند .در نهایت محققین پس از
جستجو و شناخت مقولهها بعنوان کارکردهای مدیریتی موفق و ناموفق در مسیر یکپارچهسازی
فناوریهای جدید ،توانستند مجموعه ای از تمها را بعنوان عوامل کلیدی تاثیرگذار بر توسعه
توانمندیهای یکپارچهسازی ،کشف کنند .شبکه مضامینی که شامل کشف عوامل کلیدی براساس
تحلیل و کدگذاری کارکردهای مدیریتی موفق و ناموفق است به ترتیب در جداول پیوست 5و
پیوست 1آمده است.
در این مطالعه ،برای ارزیابی اعتبار پژوهش ،از فرآیند دریافت بازخور از مصاحبه شوندگان استفاده شد.
بدین صورت که پژوهشگران نتایج تحلیل خهود را در اختیهار پاسهخ دهنهدگان قهرار دادنهد و از آنهها
خواسته شد تا در خصوص میزان همخوانی و تناسب میان تحلیلهای انجام شده ،اظهارنظر کنند .ایهن
موضوع ،باعث دست یافتن به نتایج مطمئنتر و جدیتر درباره موضوعات مورد بحث ،شهد( King et al
 .)2018همچنین برای اطمینان از پایایی کدهای مستخرج شده و مقولههای شناسایی شهده ،از دو نفهر
از محققین با تجربه که خود تجربه باال در پژوهش های کیفی دارند خواسته شهد تها بصهورت تصهادفی
برخی از کدها را مورد بازبینی قرار دهند تا پایایی کدگذاری صهورت گرفتهه مهورد تاییهد قهرار بگیهرد.
همچنین برای دستیابی به روایی تحقیق نیز سه اقدام در سه سطح روایی درونی(تشریح کامل مفهاهیم
و سواالت تحقیق به مصاحبهشوندگان) ،روایی سازه ای(استخراج چارچوب مستخرج از ادبیهات قبهل از
انجام مصاحبهها و مقایسه نتایج مصاحبهها با ابعاد چارچوب مستخرج از مبانی نظری پژوهش) و روایی
بیرونی(تطبیق پذیری کامل سهواالت تحقیهق بها تجهارب و توانمنهدی افهراد مصهاحبهشهونده) صهورت
گرفت).(Williams et al 2012
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 -4یافتهها

زنجیره تولید فوالد به طور کلی به مراحل دستیابی به محصوالت نهایی فوالدی برای مشتری از
مرحله اکتشاف در حوزه معادن تا مرحله نوردکاری و عرضه محصول به بازار اطالق میشود( & Deo
 .)Boom1993به طور کلی دو روش کلی برای بدست آوردن فوالد مذاب وجود دارد که شامل
روشهای الف)کوره بلند و کوره اکسیژنی و ب) احیا مستقیم و کوره قوس الکتریکی میشود.

شکل  :3مراحل و شمای کلی پلنتها در زنجیره تولید فوالد

در کشور ایران برخالف بسیاری از کشورهای دیگر ،به دالیل دارابودن منابع گاز طبیعی و
هزینههای انرژی نسبتاً ارزان ،بیشتر از روش قوس الکتریکی در فوالدسازیها بهره گرفته میشود.
براساس آمار  WorldSteelدر سال  ،5151در مجموع  3.91میلیارد تن بوده که سهم ایران از این
مقدار ،حدود  59میلیون تن فوالد خام بوده است.
صنعت فوالد در ایران ،بعنوان یکی از پایههای مهم اقتصادی کشور به شمار میرود و به عنوان
یک صنعت مادر و زیربنایی در تامین مواد اولیه و محرک سایر بخشهای صنعتی ،نقش
مهمیدارد(طرح جامع فوالدی .)3161 ،اقدامات اولیه برای راهاندازی کارخانه آهن و فوالد در کشور،
به قبل از سال  3611میالدی معادل با سال  3116شمسی برمیگردد؛ تالشی که در آن زمان به دلیل
شروع جنگ جهانی دوم ،نتوانست تحقق پیدا کند و باعث توقف عملیات ساختمانی پروژه ساخت آن
شد؛ در آن زمان مقرر شد که این پروژه با همکاری شرکتهای آلمانی در ایران انجام شود .تقریبا دو
دهه بعد از جنگ جهانی دوم ،دو عامل کلیدی که یکی بهبود وضعیت اقتصادی کشور و دیگری
افزایش تقاضای داخلی فوالد بود توانستند پایه تاسیس اولین کارخانه تولید محصوالت فوالدی در
ایران را فراهم کنند .در آن زمان ،یک واحد نورد جهت تولید فوالدهای ساختمانی بعنوان اولین
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کارخانه مربوطه در کشور ایجاد شد که این واحد با واردات محصوالت فوالدی نیمه تمام و انجام
عملیات نورد روی آنها ،محصوالت خود را به بازار عرضه می کردند .اولین کارخانه فوالدسازی ایران در
سال  3121در اصفهان ساخته شد و به بهرهبرداری رسید .در سالهای پس از انقالب برای اولین بار در
سال  3192میزان تولید و واردات فوالد در کشور برابر شد و پس از آن میزان تولید فوالد از واردات
بیشتر بوده است .در سال  3199بعد از طی یک دوره  31ساله از پیروزی انقالب اسالمی ،میزان تولید
فوالد خام کشور به حدود  3میلیون تن در سال رسید و توانست با وجود دوران جنگ ایران و عراق،
رشد حدود دوبرابری را به همراه داشته باشد .لذا از سال  3121که اولین کارخانه بزرگ فوالدسازی با
کمک روس ها در کشور بنا شد 32 ،سال طول کشید تا میزان تولید و واردات فوالد در کشور برابر
شود و این موضوع یک موفقیت تاریخی در صنایع فوالدی در زمان خود به شمار می رفت .از این
تاریخ به بعد ،دولت به منظور حمایت از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان از ابزارهای حمایتی متعددی
استفاده نمود .این ابزارها هم شامل ابزارهای پولی(مانند نرخ ارز) و هم ابزارهای مالی (مانند یارانه ها)
و هم سیاستهای تجاری (شامل حقوق ،سود بازرگانی و محدودیتهای وارداتی از جمله وضع تعرفه)
بوده است .در دهه  91توسعه زیرساخت ها و احداث دو شرکت فوالدساز بزرگ نیز بر روند شتابان
افزایش میزان تولید فوالد خام افزود .پس از راهاندازی دو کارخانه فوالدسازی فوالد مبارکه و
فوالدخوزستان و اضافه شدن آنها به چرخه تولید فوالد کشور ،شاهد بودیم که از سال  11به بعد
جهش بیشتری در صنعت فوالد ایران و تولید محصوالت رخ داد .به نحوی که میزان تولید فوالد خام
در سال  11به یکباره به باالی  5میلیون تن رسید ..در سال  ،3162برای اولین بار در صنعت
فوالدسازی ،میزان صادرات محصوالت فوالدی از میزان واردات آن افزایش یافت .مسیر توسعه ای پیش
رفته برای صنعت فوالدسازی به گونه ای بوده که در این مسیر با وجود موانع و چالشهای موجود به
ویژه تحریم های بینالمللی ،در بسیاری از بنگاههای فعال در زنجیره تولید فوالد دستاوردهای نسبتاً
مناسبی را نیز به همراه داشته است و برخی از آنها به توانمندی ارائه نوآوریهای فناورانه و فروش
فناوری جدید هم دست یافته اند.
در این مطالعه از سال  3111تا سال  3121برای صنعت فوالدسازی کشور بعنوان یک برهه زمانی
ی در صنعت فوالد در نظر گرفته شده است .در این برهه
کلیدی در مسیر"زمینهسازی ایجاد پایه دانش "
زمانی ،متناسب با رشد فناوریها در شرایط بینالمللی ،زمینه توسعه زیرساخت ها و اکتساب دانش
فنی در خطوط تولید زنجیره تولید فوالد با همکاری عملیاتی کارکنان و اپراتورهای داخلی با
متخصصان روسی و آلمانی فراهم شد .بررسی تاریخی نشان میدهد که یادگیری متداول و انباشت و
توسعه توانمندیهای فناورانه و دانشی ،مسیر را برای سرمایهگذاری ها و تولید بیشتر هموارتر ساخته
است .در دهههای ابتدایی توسعه زیرساخت های تولید آهن و فوالد در کشور ،وجود تقاضای باال و
کمبود چشمگیر محصوالت فوالدی در کشور لزوم افزایش تولید ملی را بسیار پررنگ تر نمود.
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از سال  3121تا سال  3113که تقریبا فاز دوم برهه زمانی مورد بررسی این مطالعه را
دربرمیگیرد ،زمانی بود که شرکت ملی فوالد ایران به عنوان تنها متولی فوالد کشور فعالیت داشت.
ی شناسایی
این برهه زمانی با محوریت"توسعه توانمندیهای منابع انسانی و همچنین شرکتهای داخل "
شده است .پس از آن سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران از سال 3113بعنوان یک
شرکت مادر تخصصی شناخته شدکه دارای  1شرکت اصلی و  22شرکت عملیاتی بهره برداری در
زمینه صنایع فوالد ،آلومینیوم ،مس ،سیمان و مواد معدنی می باشد .شرکتهای تولید کننده فوالد
نظیر شرکت ملی فوالد ایران ،شرکت فوالد مبارکه اصفهان،شرکت ذوب آهن اصفهان و شرکت فوالد
خوزستان از جمله شرکتهای اصلی تحت پوشش سازمان مذکور تلقی می شوند .طبق مصاحبههای
صورت گرفته و نتایج تحلیل تاریخی این مطالعه ،از سال  3113تاکنون ،مرحله"گام برداشتن در مسیر
توسعه و دستیابی به نوآوری" در صنعت ،شناخته شده است .مجموعه ای از رویدادهای مهم و
کارکردهای مدیریتی موفق و ناموفق تاثیر گذار بر توانمندی شناخت و جذب فناوریهای جدید برای
بنگاههای فعال در زنجیره تولید فوالد در جدول پیوست 3بیان شده است.
براساس نتایج بدست آمده از مصاحبهها ،در تشکیل شبکههای مضمونی ،مولفههای موجود در هر
تم ،به لحاظ معنی و مفهوم ،با یکدیگر انسجام و همخوانی دارند و در عین حال تمایزات واضح و
مشخصی نیز میان  1تم بدست آمده برگرفته از کارکردهای مدیریتی موفق و همچنین  31تم بدست
آمده برگرفته از کارکردهای مدیریتی ناموفق وجود دارد .نحوه گروه بندی تمها در دو دستهبندی
مختلف براساس محتوای بدست آمده و در مواردی که شباهتهایی وجود داشت نیز براساس ادبیات و
مبانی نظری حوزه یکپارچهسازی دانش فناورانه صورت پذیرفت.
در نهایت پس از دستهبندی تمهای کلیدی برگرفته از کارکردهای مدیریتی موفق و ناموفق در
مراحل یکپارچهسازی فناوری جدید که توسط وانبریل( )5136مطرح شده بود(،)Von Briel 2019
راهکارهای کارکردی و اجرایی در سطوج بنگاهی برای هر مرحله پیشنهاد شده است .همانطور که در
جدول  1نیز مشخص است برای موفقیت بنگاههای فعال در زنجیره تولید فوالد در گام شناسایی و
ارزشگذاری دانش فناورانه جدید 33 ،راهکار کارکردی و اجرایی بنگاهی برگرفته از تحلیل کارکردهای
مدیریتی موفق و  31راهکار کارکردی و اجرایی بنگاهی برگرفته از کارکردهای مدیریتی ناموفق
پیشنهاد شده است .همچنین به منظور موفقیت این بنگاهها در گام فهم دانش فناورانه جدید بدست
آمده و ترکیب آن با پایه دانشی موجود بنگاه 31 ،راهکار برگرفته از کارکردهای مدیریتی موفق و 33
راهکار برگرفته از کارکردهای مدیریتی ناموفق پیشنهاد شده است .در نهایت در گام بهرهبرداری از
دانش فناورانه جدید نیز 1 ،راهکار کارکردی و اجرایی برگرفته از کارکردهای مدیریتی ناموفق و 1
راهکار برگرفته از کارکردهای مدیریتی ناموفق پیشنهاد شده است .نحوه شناسایی و معرفی راهکارهای
کارکردی و اجرایی در سطح بنگاهها نیز بر اساس بررسیهای ادبیات موضوع و همچنین تحلیل
تاریخی مبتنی بر اسناد آرشیوی و مصاحبههای میدانی صورت گرفته است.
13

تحلیل تاریخی زنجیره تولید فوالد کشوراز منظر کارکردهای یکپارچهسازی فناوریهای جدید

جدول  :5راهکارهای کارکردی و اجرایی بنگاهی برای یکپارچهسازی فناوری جدید
مراحل
یکپارچهسازی
فناوری جدید

شناسایی و
ارزشگذاری دانش
فناورانه جدید

تمهای کلیدی
برگرفته از
کارکردهای مدیریتی
"موفق"

کد مرتبط

اعزام به خارج و
آموزش نیروی
متخصص

A1-1

استقامت مدیران در
پیشبرد اقدامات

A1-3

توسعه توانمندی
کارکنان در
فناوریهای فرآیندی
فوالدسازی

A1-4

 تبادل نیروهای متخصص و توسعه یادگیری مشترک

تمرکز بر صادرات
محصوالت فوالدی

A1-5

 آموزش نیروهای متخصص و توسهعه توانمنهدیههای
مهارتی ایشان

توجه به
خصوصیسازی

A1-7

اعزام به خارج و
آموزش نیروی
متخصص

A1-1

استقامت مدیران در
پیشبرد اقدامات

A1-3

توسعه توانمندی
کارکنان در
فناوریهای فرآیندی

A1-4

راهکارهای کارکردی و اجرایی برای بنگاه
 تعریف و پشتیبانی از تقش ههای نهوین بهازیگری در
مسیر شناخت و کسب دانش جدیهد (از جملهه چوپهان،
دروازهبان و سایر بازیگران بعنوان واسطهگران دانشی)

 تقویت شبکه سازی و افزایش تعامالت بها بنگهاهههای
پیشرو
 گسترش همکهاری ههای علمهی و فناورانهه و توسهعه
تعامالت مشترک
 رصد مستمر اطالعات مربوط به محصوالت ،خدمات و
استراتژیهای رقبا

 جمع آوری اطالعات نوین در خصوص ابعهاد دانهش و
فناوریهای جدید
 استخراج و تحلیل دادهها ،مقاالت و پتنت ها
 جمعآوری اطالعات مربوط به اسهتاندارد و گریهدهای
الزم برای صادرات محصوالت فوالدی
 رصد و شناخت دقیق محیط بازار و بازارهای صادرانی
هدف محصوالت نهایی فوالد
 شرکت کردن کارکنان بنگاه در دوره های آموزشی

 بهرهگیری از منابع خارجی که اطالعهاتی از خهارج از
صنعت بیاورد

فهم دانش
فناورانه جدید
بدست آمده و
ترکیب آن با پایه
دانشی موجود

 طراحی و اجرای مکانیزمهای مناسب برای یادگیری و
انتقال فناوری
 تحلیل و تفسیر متغیرهای تقاضای بازار

 فهم دقیق و تحلیل اطالعات بدسهت آمهده از منهابع
خارجی
 تحلیل چرخه عمر محصهوالت ،فرآینهدها و خهدمات
جدید
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مراحل
یکپارچهسازی
فناوری جدید

تمهای کلیدی
برگرفته از
کارکردهای مدیریتی
"موفق"

راهکارهای کارکردی و اجرایی برای بنگاه

کد مرتبط

 ضبط و نگهداری دانهش جدیهد بدسهت آمهده بهرای
بهرهگیری آینده

فوالدسازی
تمرکز بر صادرات
محصوالت فوالدی

A1-5

انتقال تجارب و
درسآموخته های
مدیران

A1-6

 فهم و درک فرصتهایی که از دانش جدیهد خهارجی
برای بنگاه حاصل میشود.
 طراحی پلتفهورمههای مناسهب مهدیریت اطالعهات و
دانش و هماهنگی مبتنهی بهر پلتفهورم میهان بهازیگران
اکوسیستم

توجه به
خصوصیسازی

A1-7

 اصههالح روتههینههها بههرای کمههک بههه ترکیههب دانههش
درونیسازی و کسب شده با دانش موجود

اعزام به خارج و
آموزش نیروی
متخصص

A1-1

اعتماد و اختیاردهی
به کارکنان

A1-2

استقامت مدیران در
پیشبرد اقدامات

A1-3

تمرکز بر صادرات
محصوالت فوالدی

A1-4

 شناخت معایب دانهش خهارجی جدیهد بهرای دانهش
موجود

 بهره گیری حداکثری از ظرفیت شهرکت ههای دانهش
بنیان و استارتاپها در مسیر جذب دانش فناورانه جدید
به پایه دانشی بنگاه
 توسعه روتینهای موثر برای کمک به ترکیهب دانهش
جدید کسب شده با پایه دانشی موجود
3

 توسعه اهداف عملکردی برای انعکهاس فههم حاصهل
شده از ترکیب دانش جدید کسب شده و درونهیسهازی
شده با دانش موجود
 اصالح اهداف عملکردی بهرای انعکهاس فههم حاصهل
شده از ترکیب دانش جدید کسب شده و درونهیسهازی
شده با دانش موجود

بهرهبرداری از
دانش فناورانه
جدید

 توسعه توانمندی تغییرات فنی در فرآینهدهای تولیهد
براساس دانش جدید کسب شده

 توسعه توانمندی نهوآوری ههای تهدریجی و تغییهرات
مستمر جهت بهینهسازی خطوط تولید
 توسعه و ساخت نمونه اولیه براساس دانش جدید
 بررسی دوباره فناوریها و تطبیق آنها براساس دانش
جدید
 اصالح و توسعه شایستگی های موجود براساس دانش
Refine
11
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مراحل
یکپارچهسازی
فناوری جدید

مراحل
یکپارچهسازی
فناوری جدید

شناسایی و
ارزشگذاری دانش
فناورانه جدید

تمهای کلیدی
برگرفته از
کارکردهای مدیریتی
"موفق"

کد مرتبط

توسعه توانمندی
کارکنان در
فناوریهای فرآیندی
فوالدسازی

A1-5

انتقال تجارب و
درسآموخته های
مدیران

A1-6

تمهای کلیدی
برگرفته از
کارکردهای مدیریتی
"ناموفق"

کد مرتبط

ضعف ارتباط دانشگاه
و صنعت

A2-1

 ارزیابی تاثیر این تغییرات بر فناوریها

اشتباهات ناشی از
تغییرات سریع بازار

A2-2

سطحینگری در
انتقال فناوریهای
جدید

 جمع آوری اطالعات مربوط به استراتژیها ،خهدمات و
محصوالت مشتریان

A2-3

کمتوجهی به توسعه
ظرفیت جذب
سیستم و کارکنان

A2-4

ضعفهای مدیریتی

A2-5

ضعف آموزشهای
اولیه به کارکنان

A2-6

هوشمندی کسب و
کار

A2-8

ضعف توانمندی در
مسائل حقوق فناورانه
و صنعتی

A2-9

تاثیر مسائل ملی و
دولت در توسعه

A2-10

راهکارهای کارکردی و اجرایی برای بنگاه

جدید

 بهکارگیری دانش در محصوالت ،فرآیندها یا خهدمات
جدید
 اجرای دانهش در محصهوالت ،فرآینهدها یها خهدمات
جدید

راهکارهای کارکردی و اجرایی برای بنگاه
 هوشمندی و رصد تغییرات فناورانه در محیط
 جمعآوری اطالعات صنعت

 جمعآوری اطالعات مدیریت عملیات در امهور مهرتبط
با مشتریان (برای مثال عملیات خرید ،بازاریابی ،تحقیق
و توسعه)
 جمعآوری اطالعات درخصوص استراتژیها ،خدمات و
محصوالت رقبا
 رصد و بهبود بلوغ سازمانی در شناخت دانش فناورانهه
جدید
 تقویههت فرهنههگ سههازمانی در ورود و مواجهههه بهها
فناوریهای جدید در انقالب صنعتی چهارم
 تقویت توانمندی بنگاه در شناخت و مهدیریت مسهائل
حقوقی و قراردادی

 بهرهگیری از ظرفیتها و حمایت های ملی و باالدستی
موجههود در مسههیر شههناخت مناسههبتههر دانههش نههوین
بینالمللی

 تقویههت نقههش آفرینههی بنگههاه در تصههمیمسههازی
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مراحل
یکپارچهسازی
فناوری جدید

تمهای کلیدی
برگرفته از
کارکردهای مدیریتی
"ناموفق"

راهکارهای کارکردی و اجرایی برای بنگاه

کد مرتبط

سیاستگذاران و تصمیمگیران سطح کالن ملی

فناوری بنگاهی

 آموزش و تقویت توانمندیها در شناخت و بکهارگیری
مکانیزم های انتقال فناوری مبتی بر یهادگیری در زمهان
همکاریهای فناورانه
 تقویت تعهامالت و طراحهی برنامهه ههای مشهترک بها
دانشگاهها ،پژوهشگاهها و مراکز علمی ملی و بینالمللی

فهم دانش
فناورانه جدید
بدست آمده و
ترکیب آن با پایه
دانشی موجود

سطحینگری در
انتقال فناوریهای
جدید

A2-3

کمتوجهی به توسعه
ظرفیت جذب
سیستم و کارکنان

A2-4

ضعفهای مدیریتی

A2-5

ضعف مستندسازی
دانش

A2-7

 توجه به الزامات و مکانیزمهای یکپارچهسازی فناوری
جدید هنگام همکاریهای فناورانه
 توسعه توانمندیهای حقوقی و قراردادی برای توجهه
به الزامات یادگیری در زمان انعقهاد قراردادههای انتقهال
فناوری و تجهیزات
 مدیریت ریسک و برنامه ریزی برای کاهش خطاههای
مدیریتی به منظور جذب دقیق و کامل دانش جدید
 توسعه توانمندیهای شناسایی و درک دقیهق دانهش
جدید
 شناخت تغییرات و گهذارهای بهازار (مهثال تغییهر در
رقابت ،مقررات و جمعیت)
 شناسایی فرصتها برای خدمات رسانی به مشتریان
 تحلیل و تفسیر متغیرهای تقاضای بازار

ضعف توانمندی در
مسائل حقوق فناورانه
و صنعتی

A2-9

ضعف ارتباط دانشگاه
و صنعت

A2-1

سطحینگری در
انتقال فناوریهای

A2-3

 مرور تاثیرات تغییرات بر محیط کسهب و کهاری کهه
ممکن است از تجهارب مهدیریت مشهتری تاثیرپذیرفتهه
باشند.
 تحلیل اطالعات رقبا

 درنظر گهرفتن نتهایج تغییهر تقاضهای بهازار براسهاس
محصوالت ،فرآیندها و خدمات جدید
 بحث و بررسی درخصوص عواقب و تاثیرات روندهای
بازار و توسعه محصول جدید بر بنگاه

بهرهبرداری از
دانش فناورانه
جدید

 مستندسهههازی دانهههش بدسهههت آمهههده از فرآینهههد
یکپارچهسازی دانش جدید در بنگاه
 بکارگیری دانش جدید بها همکهاری پژوهشهگاههها و
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مراحل
یکپارچهسازی
فناوری جدید

تمهای کلیدی
برگرفته از
کارکردهای مدیریتی
"ناموفق"

راهکارهای کارکردی و اجرایی برای بنگاه

کد مرتبط

جدید
ضعف مستندسازی
دانش

مراکز علمی همکار

 توجه به الزامات بهرهبرداری و توانمنهدی تعمیهرات و
نگهداری در زمان همکاریهای فناورانه

A2-7

براساس تحلیل تاریخی صورت گرفته و نتایج بدست آمده از ترسیم شبکه مضمونی ،در نهایت
مطابق با جدول  ،3تمهای کلیدی( 31تم) بعنوان عوامل موثر بر توسعه توانمندیهای یکپارچهسازی
فناوریهای جدید در گامهای مختلف کشف شدند .هریک از این عوامل(تمها) که با دستهبندی
مقولهها (کارکردهای مدیریتی موفق و ناموفق) در بررسی تاریخی بدست آمده در یکی از مراحل
سهگانه گامهای یکپارچهسازی فناوریهای جدید( ،)Von briel et al 2019نقش پررنگ تری را ایفا
میکنند که در ادامه به تشریح جزئیات آن پرداخته میشود.

شکل  :5چارچوب دستاوردهای پژوهش در گامهای یکپارچهسازی دانش فناورانه جدید

گام اول :شناسایی و ارزشگذاری دانش فناورانه جدید
یکی از مهمترین بخشها در مراحل یکپارچهسازی فناوریهای جدید در صنعت فوالد ،گام
شناسایی فناوریهای جدید می باشد .هوشمندی و رصد تغییرات فناورانه در محیط کسب و کار یکی
از مهمترین مکانیزمهای موثر در این گام می باشد ( .)Von briel et al 2019براساس نتایج بدست
آمده از کدگذاری و تحلیل شبکههای مضمونی ،عوامل شامل :اعزام به خارج و آموزش نیروهای
متخصص ،استقامت مدیران در پیشبرد اقدامات ،توسعه توانمندی کارکنان در فناوریهای فرآیندی
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فوالدسازی ،تمرکز بر صادرات محصوالت فوالدی و توجه به خصوصیسازی از مهمترین عوامل
کمککننده بر ارتقای توانمندیهای جذب و یکپارچهسازی فناوریهای جدید در گام شناخت این
فناوریها بوده است.
همچنین مجموعه عوامل موثر بر افزایش توانمندی شناخت دانش فناورانه جدید براساس
کارکردهای مدیریتی ناموفق عبارتند از :ضعف ارتباط دانشگاه و صنعت ،اشتباهات مدیران ناشی از
تغییرات سریع بازار ،سطحینگری در انتقال فناوریهای جدید ،کمتوجهی به توسعه ظرفیت جذب
سیستم و کارکنان ،ضعفهای مدیریتی ،ضعف آموزشهای اولیه به کارکنان ،هوشمندی کسب و کار،
ضعف توانمندی در مسائل حقوق فناورانه و صنعتی و تاثیر مسائل مالی و دولت در توسعه فناوری
بنگاهی.
مجموعه  52راهکارهای کارکردی و اجرایی برای افزایش توانمندی بنگاه در شناسایی و
ارزشگذاری دانش فناورانه جدید در جدول  1مطرح شده است .شبکهسازی و افزایش تعامالت با سایر
ذینفعان ،بهرهگیری از نقشهای نوین بازیگری در مسیر شناخت دانش جدید ،تبادل نیروهای
متخصص و توسعه توانمندیهای یادگیری دوسویه و مشترک ،شناخت دقیق محیط بازار و مرزهای
دانشی ،هوشمندی و رصد تغییرات فناورانه محیطی ،فرهنگ و بلوغ سازمانی در مواجهه با فناوریهای
جدید ،و تقویت ارتباطات با دانشگاهها و مراکز علمی ،تمرکز اصلی راهکارها و کارکردهای اجرایی
پیشنهادی در مسیر توسعه توانمندیها در گام شناسایی و ارزشگذاری دانش فناورانه جدید می باشد.
گام دوم :فهم دانش فناورانه جدید بدست آمده و ترکیب آن با پایه دانشی موجود
پس از مرحله شناسایی و ارزشگذاری فناوریهای جدید ،فهم دانش فناورانه بدست آمده و ترکیب
آن با پایه دانشی بعنوان یک گام اساسی و پیش نیازی برای بهرهبرداری از آن دانش شناخته میشود.
( )Von briel et al 2019در این گام ،فهم دقیق و تحلیل اطالعات بدست آمده از منابع خارجی در کنار
تحلیل دقیق چرخه عمر فناوریها ی جدید ،بسیار ضروری خواهد بود .در این گام نیز همانند گام
شناخت دانش فناورانه جدید ،کارکردهای مدیریتی موفق درخصوص اعزام به خارج و آموزش نیروهای
متخصص ،توسعه توانمندیهای کارکنان در فناوریهای فرآیندی فوالدسازی ،تمرکز بر صادرات
محصوالت فوالدسازی و توجه به خصوصیسازی مهمترین عوامل برای فهم دانش جدید بوده اند .عالوه
بر موارد فوق ،تمهای انتقال تجارب و درسآموخته های مدیران و همچنین استقامت مدیران در
پیشبرد اهداف نیز بعنوان سایر عوامل موفقیت بنگاهها در فهم دانش فناورانه جدید و ترکیب آن با پایه
دانشی بنگاه مورد اشاره قرار گرفته است.
بررسی تجارب کارکردهای مدیریتی ناموفق در فهم دانش جدید نیز نشان میدهد که
سطحینگری مدیران در انتقال فناوریهای جدید ،کمتوجهی ایشان به توسعه توانمندیهای ظرفیت
جذب سازمان و کارکنان ،ضعفها و اشتباهات مدیریتی و تصمیمگیریهای مختلفی که بصورت
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پراکنده در بازه زمانی مورد تحلیل صورت گرفته ،ضعف مستندسازی دانش و در نهایت ضعفهای
موجود در توانمندی در مسائل حقوق فناورانه و صنعتی هنگام عقد قراردادهای مشترک برای انتقال
تجهیزات و فناوری از مهمترین عوامل مانع در عمق بخشیدن به توانمندیهای فهم دقیق و
درونیسازی دانش فناورانه جدید بوده است .در همین راستا نیز براساس عوامل شناسایی شده و
پیشنهادات مطرح شده از سوی مصاحبه شوندگان 50 ،راهکار کارکردی و اجرایی برای افزایش
توانمندی بنگاهها برای فهم دقیق دانش فناورانه جدید و ترکیب آن با پایه دانشی موجود در بنگاه
پیشنهاد شده است.
امروزه با توجه به روندهای نوظهور کنونی ،بنگاهها ملزم به جذب و یکپارچههسهازی فنهاوریههای
جدید حوزه انقالب صنعتی چهارم در پایه دانشی بنگاه خود خواهند بود .مطالعات نشان مهیدههد کهه
عوامل متعددی در پهذیرش و نهادینههسهازی فنهاوریههای جدیهد تاثیرگذارنهد و لهزوم توسهعه آن در
بنگاههای فوالدسازی نیز در این گام ،بسیار کلیدی به شهمار مهیرود .توسهعه توانمنهدیههای حقهوقی
ینگاه ،توجه به ظرفیتهای فرهنگ سازمانی و بلهوغ سهازمانی ،مهدیریت ریسهک و برنامههریهزی بهرای
کاهش خطاهای مدیریتی،طراحی مکانیزمهای یهادگیری فناورانهه در بنگهاه ،ضهبط و نگههداری دانهش
جدید و کمک به توسعه و اصالح روتینهای سازمانی برای ترکیب دانش ،بخشی از این عوامل کلیهدی
هستند که در راهکارهای کارکردی و اجرایی به آنها اشاره شده و می بایست مهورد توجهه بنگهاهههای
فوالدساز قرار بگیرند .همچنین کارکنان تحقیق و توسعه هر بنگاه وظیفه دارند که دانش خهارجی را از
طریق انتقال آن به صورت درک شده درون بنگاه نهادینهسازی نمایند و برای فعالیتهای نوآورانه خود
از آن بهرهبرداری کنند ( .)Monteiro 2017معموالً این دانش خارجی با تخصص ،توانمنهدیهها ،زبهان و
فرهنگ داخلی یک بنگاه منطبق نیستند و بنابراین هزینه انتقال و بهرهبرداری آن برای بنگهاه افهزایش
می یابد ( .)Von Hippel 1994نبودن پشتوانه اطالعاتی دقیق که چرا و چگونه این دانش خارجی خلهق
شده است ،میتواند کار را برای نهادینهسازی و بهرهبرداری از آن دانش جدید برای فعالیتهای نوآورانه
بنگاه سختتر کند ( .)Murray 2007بنابراین آوردن دانش خارجی ،منطبق کهردن آن بها بخهشهها و
دانش داخلی سازمان ،نیازمند افراد متخصهص و توانمنهد خواههد بهود ( .)Salter 2014لهذا بنگهاهههای
فوالدساز در این گهام بایهد بتواننهد ضهمن فههم دقیهق دانهش جدیهد ،آن را بازدسهتهبنهدی نمهوده و
داخلیسازی نمایند .این بازدستهبندی شامل ارزیابی ارزش دانهش خهارجی در مقابهل توانمنهدیههای
موجود و پروژههای تحقیق و توسعه موجود می باشد و می بایست همافزایی بین دانش خارجی جدیهد
و آنچه به عنوان دانش و توانمندی داخلی شناخته میشود صورت پذیرد.
گام سوم :بهرهبرداری از دانش فناورانه جدید
براساس مدل وانبریل ،آخرین گام از مراحل یکپارچهسازی فناوریهای جدید ،مرحله بهرهبرداری
از دانش فناوری جدید است .در این مرحله ،بررسی دوباره فناوریها و تطبیق آن براساس دانش جدید
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صورت گرفته و اصالح و توسعه شایستگیهای موجود براساس دانش جدید انجام میشود .در نهایت
نیز بکارگیری و اجرای دانش در بطن محصوالت ،فرآیندها و خدمات جدید ارائه میشود .مجموعه کل
عوامل محرک شناسایی شده برای موفقیت مراحل یکپارچهسازی فناوری جدید شامل  1تم :اعزام به
خارج و آموزش نیروی متخصص ،اعتماد و اختیاردهی به کارکنان بنگاهها ،استقامت مدیران در
پیشبرد اقدامات هدفگذاری شده ،تمرکز بر صادرات محصوالت فوالدی ،توسعه توانمندی کارکنان در
فناوریهای فرآیندی فوالدسازی ،انتقال تجارب و درسآموخته های مدیران و توجه به خصوصیسازی
بر توانمندی بهرهبرداری از دانش فناورانه جدید تاثیرگذار هستند .همچنین از میان ده عامل شناسایی
شده بعنوان موانع توسعه توانمندیهای یکپارچهسازی دانش فناورانه جدید ،سه عامل ضعف ارتباط
دانشگاه با صنعت ،سطحینگری در انتقال فناوریها ی جدید و ضعف مستندسازی دانش بعنوان عوامل
کلیدی شناخته شده از کارکردهای مدیریتی ناموفق بوده است .براساس عوامل محرک و مانع
شناسایی شده در توسعه توانمندیهای بهرهبرداری از دانش فناورانه جدید در نهایت  31راهکار
کارکردی و اجرایی مطابق با جدول 1برای بنگاهها پیشنهاد شده است.
تمرکز اصلی راهکارهای مطرح شده مبنی بر توسعه توانمندیهای نرم افزاری و سخت افزاری
بنگاه به منظور ایجاد تغییرات فنی و نوآوریهای تدریجی و مستمر مبتنی بر دانش جدید کسب شده
می باشد .این دانش جدید کسب شده می بایست خود را با فناوریها و فرآیندهای موجود در بنگاه
تطبیق دهد و شایستگیهای جدید بنگاهی متناسب با آن ،اصالح و توسعه پیدا کنند .استفاده از دانش
جدید از سوی کارکنان بنگاه وابسته به توانایی ایشان در انجام تعهد سازمانی خود برای استفاده عملی
از آن دانش خواهد بود( .)Enkel et al 2017لذا بنگاههای پیشرو در صنعت فوالدسازی با ویژگیهای
خاص موجود در این صنایع باید نسبت به این پیچیدگیها و آماده سازی بنگاه برای موفقیت در جذب
دانش و توانمندی ایجاد نوآوری و تغییرات در آن هوشیار باشند .اگر چه مطالعات نیز درخصوص
چگونگی فرآیند بهرهبرداری پس از نهادینهسازی دانش جدید در بنگاه بسیار ناچیز است ولی با این
وجود بینش های مهمی نیز وجود دارد که باید مورد بهرهبرداری الزم قرار بگیرد.
همچنین بنگاهها برای بکارگیری فناوریهای بالقوه و خارجی و توانمندی خلق راهحلهای
نوآورانه ،نیازمند توسعه توانمندیهای خود بویژه در حوزه نگهدای و تعمیرات هستند .بهرهگیری از
ظرفیتهای مختلف و همکاریهای متنوع با دانشگاهها ،پژوهشگاهها و مراکز علمی کشور میتواند
بستر مناسبی برای توسعه قابلیت های بنگاههای فوالدساز ایجاد نماید .همچنین در این مسیر بازیگران
و ذینفعان مختلفی نیز نقشهای کلیدی را ایفا میکنند.
 -5بحث و نتیجهگیری

بررسی سیر تاریخی و تجارب رخدادهای سیاستی و کارکردی میتواند درسآموخته های
ارزشمندی را برای یادگیری به همراه داشته باشد .محققان در این مطالعه با بررسی رخدادهای مهم و
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کارکردهای مدیریتی موفق و ناموفق در سال های  3111تا  3011در مسیر توسعه فناوریهای
زنجیره تولید فوالد ،سه برهه زمانی با ویژگیها ی مشخص را معرفی کردند .با وجود مطالعات قبل در
بررسی مسیر تاریخی توسعه فناوریها در صنعت فوالد ،این مطالعه برای اولین بار در تکمیل مطالعات
قبلی با نگاه متفاوت و از منظر شناخت و جذب فناوریهای جدید براساس ویژگیهای متفاوت صنعت
به تحلیل تاریخی پرداخته است .در میان مطالعات مختلف و اندکی که در شناسایی عوامل موفقیت بر
یکپارچهسازی فناوریهای جدید در بنگاههای متاخر صورت پذیرفته است ،شناخت راهکارها در
مراحل مختلف آن مبتنی برتحلیل تجارب تاریخی مشاهده نشده است و این موضوع میتواند بینش
جدیدی را به ادبیات یکپارچهسازی دانش جدید در بنگاههای متاخر اضافه کند.
با وجود راهکارهای کارکردی و اجرایی مطرح شده ،اما همچنان مدیریت مکانیزمهای یادگیری
برای فهم و درونیسازی دانش ،از پیچیدگیهای باالیی برخوردار است .نتایج تحلیل تاریخی و
بررسیهای میدانی نشان میدهد که پایه گذار توسعه فناوریها در صنعت فوالدسازی کشور،
سرمایهگذاری بر آموزش و توسعه توانمندیهای نیروی انسانی در دهههای ابتدایی آن بوده است.
جذب دانش عملیاتی در فاز اول زمانی مورد تحلیل ،و مستندسازی و انتقال درسآموختههای
متخصصان در دو برهه زمانی بعدی ،توانسته دستاوردهای نسبتاً مناسبی در توسعه توانمندیهای
بنگاهها ی فعال در زنجیره تولید فوالد به همراه داشته باشد .همچنین بررسی ادبیات نشان میدهد که
به طور کلی توانمندیهای افراد نقش مهمی را در جذب و یکپارچهسازی فناوریهای نو برای بنگاهها
ایفا میکنند ( .)Sjödin et al 2019برای مثال نوآور شدن( )Schweisfurth & Raasch 2018هدف گرایی
در یادگیری ،و همچنین فضیلت مدنی( )Yao & Chang 2017برای باال بردن ظرفیت جذب در سطح
بنگاه ،ضروری هستند.
برخی از عوامل کلیدی(تمها) شناسایی شده در این مطالعهه بهرای یکپارچههسهازی فنهاوریههای
جدید با نتایج محققان قبلی تناسب و همخوانی داشهته اسهت .محققهان قبلهی نیهز بهر نقهش کلیهدی
کههارگزاران و واسههطهگههران دانشههی در جههذب و نهادینهههسههازی دانههش فناورانههه جدیههد تاکیههد
داشهتهانهد ) .(Birkinshaw et al 2007; Ter Wal et al 2017; Ghei 2020همچنهین هاگمیسهتر و
همکارانش 3در مطالعه خود در سال  ،5136بر نقش آموزش کارکنهان در مسهیر کمهک بهه شهناخت و
جذب دانش جدید تاکید داشته و به تشریح جزئیات آن پرداخته اند .گاردنر و همکارانش )5135( 5نیز
به طور خاص بر توسعه تجربه کارجمعی و آموزشدهی کارکنان بویژه در پهروژهههای تخصصهی تاکیهد
داشتهاند .با این وجود درخصوص نقش کمککننده اعزام مشخص افراد به بنگهاهههای پیشهرو از سهوی
بنگاههای متاخر درخصوص یکپارچهسازی فناوریهای جدید موضوعاتی مطرح نشده است .یکی دیگهر
از نتایج بدست آمده در این مطالعه ،موضوع اعتماد و اختیاردهی الزم به کارکنان بوده است کهه بعضها
Hagemeister et al.
Gardner et al.
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در ادبیات این موضوع نیز به آن اشاره هایی شده است .ایجاد اعتماد و حس مشترک هم بین سازمان و
کارکنان و هم میان طرفین افراد برای انتقال دانش فناورانه جدید نقش مهم و تاثیرگذاری در موفقیهت
شرکتهای متاخر برای یکپارچهسهازی فنهاوری جدیهد دارد & (Prieto-pastor et al 2018; Knoppen
).Revila 2015

در این مطالعه تاثیر باالی نقش مدیران بخشهای مختلهف بنگهاهی در موفقیهت و عهدم توفیهق
یکپارچهسازی فناوریهای جدید در صنعت فوالد ایران بسیار مورد تاکیهد بهوده اسهت کهه بسهیاری از
مصادیق آن در پیوست آمده است .در ادبیات نیز محققان مختلف بارها بر نقش مدیران و میهزان تهاثیر
آن در کمک به مراحهل جهذب و یکپارچههسهازی دانهش جدیهد تاکیهد داشهتهانهد ;(Volberda 2010
2013; Hoffmann

;2017 Rosell et al 2017
) .Ramachandran 2018همچنین

2010; Mota Pedrosa et al

Soderlund

در ادبیات بر نقش مهوثر ارتبهاط بنگهاههها بها دانشهگاههها و مراکهز
تحقیقاتی برای کمک به شناخت و جذب دانش جدید تاکید شده اسهت و بها نتهایج ایهن تحقیهق نیهز
همخوانی دارد) .(Herstad et al 2015والنتیم و همکارانش )5139( 3فرآیندهای یهادگیری مبتنهی بهر
تجربه ،همکاری با شرکای تجاری ،انتقال دانش جدیهد بهه کارکنهان ،و جهذب دانهش جدیهد از سهوی
کارکنان را بعنوان مهمترین مکانیزمهای بکارگیری شده از سوی سازمان برای توسهعه توانمنهدیههای
جذب دانش جدیهد مطهرح نمهوده اسهت .همچنهین در ادبیهات بها توجهه بهه سهرعت تغییهرات بهازار،
هوشمندی کسب و کهار و طراحهی ههای هوشهمندانه توسهط بنگهاههها بهرای جهذب دانهش ضهمنی و
بهرهگیری از سرریزهای دانشی مورد تاکید قرار گرفته است) ،(Venturini et al 2019لهذا جلهوگیری از
اشتباهات مدیران ناشی از سرعت این تغییرات و همچنین سطحینگری های مشاهده شده در مهدیران
در مسیر جذب و بکارگیری فناوریهای جدید در فوالدسازی که در این مطالعه بهر آنهها تاکیهد شهده
است ،ملزم به توجه و اصالح در آینده خواهد بود .در برخی دیگر از مطالعات ،مانند نتایج بدست آمهده
در این پژوهش بارها بر اهمیت نقش توسعه توانمندیههای ظرفیهت جهذب بنگهاه بهه منظهور تسههیل
یکپارچهسازی فناوریهای جدید تاکید شده است .این توسعه میتواند در کنار افهزایش همکهاریههای
تحقیقوتوسعه میان بنگاههای متاخر با سایر بنگاهها ،دستاوردهای مناسبی در شناخت و جذب دانهش
فناورانه جدید به همراه داشهته باشهد ;(Nambison 2013; Kozica et al 2014; Valentim et al 2016

).Terwal et al 2017; Denford et al 2018

با وجود همراستایی برخی از دستاوردهای این مطالعه (شامل عوامل موثر بر یکپارچهسازی فناوریهای
جدید و راهکارهای کارکردی و مدیریتی پیشنهادی) با برخی از عوامل موردتاکید در ادبیات ،ولی ههی
مطالعه قبلی با درنظرگرفتن ویژگیهای خاص یک صنعت منبعمحور با موج نوآوری بلند به شناسهایی
عوامل اصلی یکپارچهسازی فناوریهای جدید نپرداخته است .همچنین برخی از عوامل شناسایی شهده
در این مطالعه از جملهه توجهه بهه خصوصهیسهازی ،اسهتقامت مهدیران در پیشهبرد اقهدامات ،توسهعه
Valentim et al.
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توانمندی در مسائل حقوقی فناورانه ،مدیریت تهاثیرات سهطح حکمرانهی ملهی ،و تمرکهز بهر صهادرات
محصوالت فوالدی ،مواردی بودهاند که در مطالعات قبلی مرتبط در حوزه یکپارچهسهازی فنهاوریههای
جدید بر آنها اشاره ای نشده است .دستاوردهای این پژوهش با توجه به آنکه با شهناخت دقیهق ابعهاد
جامع و تاثیرگذار بر یکپارچهسازی فناوریهای جدید و همچنان از بطن سال ها تجربه مدیران مهرتبط
در صنعت فوالد ایران بدست آمده است مهیتوانه د بعنهوان یهک چهارچوب قابهل اتکها بهرای مهدیران و
تصمیمگیران در سطح بنگاهی و ملی بویژه در صنایع منبعمحور و با موج نوآوری بلنهد مهورد اسهتفاده
قرار بگیرد.
با توجه به موارد فوق ،نتایج مطالعه حاضر نشان میدهد که بنگاههای فعال در زنجیره تولید فوالد
برای افزایش توانمندیهای خود در یکپارچهسازی فناوریهای جدید می بایست اقدامات متنوعی در
ابعاد مختلف سطوح سازمانی خود انجام دهند .این اقدامات هم در سطح فردی و کارکنان و هم در
سطح جمعی و سازمان معنی پیدا میکند  .مجموعه راهکارهای کارکردی و اجرایی پیشنهادی در این
مطالعه که بطور مجزا در گامهای مختلف شناخت ،جذب و بهرهبرداری از دانش جدید مطرح شده
است میتواند در بستر یک نقشهراه ،باعث ارتقای قابلیتهای بنگاههای فوالدساز در مسیر بهبود
عملکرد نوآورانه آنها شود .سنجش و تکمیل چارچوب مفاهیم ذکر شده در کنار اعتبارسنجی آن با
درنظرگرفتن نقشهای میانجی تاثیرگذار بر شرایط بنگاهها ،میتواند بعنوان محور مطالعات تکمیلی در
ادبیات مورد نظر قرار بگیرد .در نظر گرفتن تغییرات و تالطمات سیاسی ،نگاه کالن به نحوه
شبکهسازی و تعامالت همکارانه با سایر بنگاههای پیشرو در صنعت فوالدسازی و همچنین تحریمهای
بینالمللی هریک میتواند تغییراتی را در راهکارهای اتخاذ شده برای بنگاهها ایجاد نماید .لذا نگاه
سناریومحور در راهکارهای پیشنهاد شده برای بنگاههای فعال در زنجیره تولید نیز میتواند بعنوان یک
محور مطالعاتی در تحقیقات آتی مدنظر قرار بگیرد .همچنین از مهمترین محدودیتهای تحقیق در
این مطالعه میتوان به اختالف سطح فناوری و توانمندی بنگاههای فعال در زنجیره تولید فوالد اشاره
داشت .این محدودیت باعث پررنگ تر شدن تاثیر فعالیتهای برخی از بنگاههای پیشرو تر نسبت به
سایر بنگاهها ی فعال در زنجیره تولید فوالد کشور در نتایج پژوهش شده است .همچنین سوگیری
برخی از مصاحبه شوندگان که خود از مدیران باسابقه در صنعت بوده اند نسبت به تمجید و بزرگنمایی
اقدامات انجام شده در دهههای اخیر ،نگرانی هایی نسبت به سوگیری محققان در کشف حقایق موجود
در تحلیل تاریخی ایجاد نمود..
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زیرساختی در شرکت فوالد
مبارکه برای گذار به تحول
دیجیتال 3166
برنامهریزی  2ساله فوالد
مبارکه برای عضویت در
باشگاه فانوس دریایی
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فصلنامه علمی بهبود مدیریت :دوره  51شماره ( 4پیاپی  )14زمستان 5411

فازهای زمانی

فاز اول

فاز دوم
توسعه واحدهای تعمیهرات و
نگههههههداری در بنگهههههاه و
بومیسازی بسیاری از قطعات
و تجهیهههزات مهههورد نیهههاز
فوالدسازی 3111
تحقیههق و توسههعه مسههتمر و
تههالش بههرای بههومیسههازی
فنههاوریهههای کلیههدی ماننههد
کههوک سههوزنی و الکتههرود در
کوره قوس الکتریکی 3111
سازماندهی شرکت های ذیهل
شههرکت ملههی فههوالد ایههران
3113
تههامین مههالی پههروژه فههوالد
خوزستان توسط آلمهانی هها
3113
تهههدوین برنامهههه راهبهههردی
حمایت از تحقیق و توسهعه و
حمایههت از سههرمایهگههذاری
بخش خصوصی 3115
تدوین اولین نسهخه از سهند
اسههتراتژی توسههعه صههنعتی
کشور و شروع مطالعات برای
طرح جامع فوالدی 3115
دهه  - 3111تمرکز صرف بر
راهاندازی کارخانهه و افهزایش
ظرفیههت بههدون توجههه بههه
معیارهههای یکپارچهههسههازی
فناوری
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فاز سوم
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جدول پیوست دو :عوامل کلیدی مستخرج از کارکردهای مدیریتی موفق ناشی از تحلیل تاریخی صنعت فوالد کشور
ردیف

تم (عامل کلیدی)

3

اعزام به خارج و
آموزش نیروی
متخصص

5

اعتماد و اختیاردهی
به کارکنان

1

استقامت مدیران در
پیشبرد اقدامات

0

توسعه توانمندی
کارکنان در
فناوریهای فرآیندی
فوالدسازی

2

تمرکز بر صادرات
محصوالت فوالدی

9

انتقال تجارب و
درسآموخته های
مدیران

1

توجه به
خصوصیسازی

مقولهها (کارکردهای مدیریتی موفق)

کد

استخدام و سرمایهگذاری چند صد میلیون دالری شرکت فوالد مبارکه در
اعزام و آموزش نیروی کار به خارج از کشور

3

تخصص و تجربه باال در فوالد سازی بسیار کلیدی است و باید مورد توجه
قرار بگیرد

1

دانش ضمنی باالی نیروهای قدیمی که در خارج از کشور هم آموزش
اولیه را دیدند

1

اعتماد و دادن اختیارات باال به نیروهای کاری در دهه  11و 11

5

درگیری شرکت فوالد مبارکه با مجلس شورای اسالمی و دولت در
راستای اعزام نیرو به خارج از کشور در سالهای  99و  91و زمان جنگ و
در نهایت موفقیت در کسب رضایت

0

پیگیری شرکت فوالد مبارکه در سالهای  99و  91و دریافت مجوز وزارت
عتف برای اعزام اپراتورها به کارخانههای فوالدسازی خارج از کشور جهت
کسب آموزش

2

مسئله اصلی توانمندیها در فوالد سازی در شناخت و مهندسی فرآیندها
است

6

تشخیص مناسبترکیب ها و  set pointها در مرحله احیای مستقیم

31

بهرهگیری از ابزارهای شبیه سازی و دانشگاه مجازی ایجاد شده توسط
WorldSteel
لزوم انطباق محصوالت نهایی با ترانس های دقیق اعالم شده در
استانداردهای جهانی برای صادرات

33
35

برخی بنگاهها توانستند با تولید فناوری جدید مزیت های صادراتی نیز
برای خود ایجاد کند

13

کارکنانی که در دهه  91و  11در کشورهای خارجی آموزش دیده اند و
امروز مدیران باتجربه هستند امروز در دانشگاهها و آموزشگاه ها در حال
ارائه تجارب خود هستند مانند آموزشگاه توحید که متعلق به شرکت ذوب
آهن اصفهان است

31

هلدینگ های جدید فوالدسازی در حال بهرهگیری از تجارب این مدیران
در پستهای مشاوره و مدیریتی خود هستند

30

دانش نصب راهاندازی و بهرهبرداری با کمک مشاوران خارجی وجود دارد

00

واگذاری حق بهرهبرداری از معادن به بخش خصوصی واقعی

23
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جدول پیوست سه :عوامل کلیدی مستخرج از کارکردهای مدیریتی ناموفق ناشی از تحلیل تاریخی صنعت فوالد کشور

ردیف

تم (عامل کلیدی)

3

ضعف ارتباط دانشگاه
و صنعت

5

اشتباهات ناشی از
تغییرات سریع بازار

1

سطحینگری در
انتقال فناوریهای
جدید

0

کمتوجهی به توسعه
ظرفیت جذب
سیستم و کارکنان

2

ضعفهای مدیریتی

مقولهها (کارکردهای مدیریتی ناموفق)

کد

ضعف سیستم آموزشی در تربیت نیروی کارآمد برای صنعت فوالد

9

اختالف باالی دانشی نیروهای قدیمی و نیروهای جدید شرکتهای بزرگ
فوالد ساز

1

در این سالها همواره فاصله دانشی متخصصان صنعتی و دانشگاهی زیاد
بوده است

02

لزوم تحلیلهای آنی میزان مصرف مواد اولیه و مدیریت آنها

32

تغییرات سریع بازار و حتی هفتگی نیازمند اتخاذ تصمیمات سریع است
که بر اساس اطالعات جدید حاصل میشود

31

افزایش نوسانات متغیرهای تصمیمگیری و خط مشی گذاری

36

باید از مدلهای جدید در تحلیل شرایط استفاده نمود

51

تغییرات سریع بازارگاه منجر به اشتباهات استراتژیک در سرمایهگذاری ها
روی تولید محصوالت نهایی شده است مثال اینکه تولید شمش بازار
بهتری دارد یا تولید ورق

50

عدم توجه کافی به بهره وری عوامل تولید

06

کاهش سرمایهگذاری در زمینه اکتشاف معادن جدید سنگ آهن

21

عدم توجه کافی به تولید محصوالت نهایی با ارزش افزوده باال

21

بعضاً تجهیزات جدید با نوآوری باال وارد خط تولید شده ولی بیشتر مسئله
ایجاد کرده و بهره وری را کاهش داده است مانند تعویض سنگ شکن
 hpgrبا سگ میل

39

انتقال تجهیزات مدرن در داخل بعضاً با عدم توانمندی داخلی در تغییرات
فنی و همچنین توانمندی پایین در تعمیرات و نگهداری همراه است

01

ضعف دانشی در یکپارچهسازی فناوریهای مختلف وجود دارد

01

عدم توجه کافی به تولید محصوالت نهایی با ارزش افزوده باال

21

عدم توجه در سرمایهگذاری تولید فوالدهای با مصارف خاص

20

عدم انطباق پروژههای فوالدی با استانداردهای جهانی و تکنولوژی های
روز دنیا

29

راهاندازی واحدهای تولیدی با ظرفیت پایین برخالف استانداردهای
بینالمللی

21

ظرفیت جذب کارکنان و سیستم باید افزایش پیدا کند

31

انتقال تجهیزات مدرن در داخل بعضاً با عدم توانمندی داخلی در تغییرات
فنی و همچنین توانمندی پایین در تعمیرات و نگهداری همراه است

01

برخالف بسیاری از کشورها در ایران متخصصان مدیریتی ،نوآوری و
بازاریابی تخصص باالیی در مسائل فنی ندارند

09

در این دههها بسیاری به جای پژوهش و تحلیل تنها به دنبال اجرای

53
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ردیف

تم (عامل کلیدی)

9

ضعف آموزشهای
اولیه به کارکنان

1

ضعف مستندسازی
دانش

1

هوشمندی کسب و
کار

مقولهها (کارکردهای مدیریتی ناموفق)

کد

ایده های خود بودند
همواره گرفتاریهای مالی و جاری بنگاهها مانع از توجه آنها به ترس از
دست دادن کارکنان با تجربه خود شده است

52

تصمیمات مدیریتی غلط در اولویتبندی سرمایهگذاری و انتخاب
فناوریها که باعث اختالف زمانی و به ویژه لطمات اقتصادی شده است با
آنها صورت گرفته است

59

بعضاً قاطعیت تصمیمگیری در تعطیل کردن و خروج از حوزههای که
مزیت ایجاد نمیکند نبوده است

51

ضعف مدیران در زبان انگلیسی هنگام تدوین جزئیات قرارداد ها و
همکاریهای فناورانه

11

نگرشهای منفی مدیران در دهههای گذشته و بعضاً ترسیم مسیر های
جدید برای خود بدون شناخت دقیق نسبت به جزئیات وضعیت موجود

03

لزوم توجه بیشتر به کاهش ضایعات و مدیریت آنها بر اساس پیشبینی
ریسک توقفات تولیدی

05

عدم توجه کافی به بهره وری عوامل تولید

06

کاهش سرمایهگذاری در زمینه اکتشاف معادن جدید سنگ آهن

21

انتخاب غیردقیق مکان لجستیکی مناسب از منظر دسترسی به مواد اولیه،
منابع انرژی ،مجاورت با آب های آزاد در ایجاد واحدهای فوالدسازی

25

جابه جایی ناصحیح مدیران

21

نبود یک برنامه مناسب و جامع در توسعه زیرساخت ها و همکاریهای
فناورانه

22

ضعف در اعتمادسازی مشتریان

91

فقدان برنامه جامع برای ایجاد توازن در زنجیره تولید فوالد

95

افراد تازه کار و ناشی به سرعت و در بدو ورود ،اپراتور تجهیزات پیشرفته
می شوند

55

به دلیل مسائل منطقهای ناچار به جذب افراد بسیار ناشی و غیر متخصص
در سایتهای تولیدی هستیم

51

برخالف بسیاری از کشورها در ایران متخصصان مدیریتی ،نوآوری و
بازاریابی تخصص باالیی در مسائل فنی ندارند

09

دادهها و اطالعات معموالً به صورت ذهنی وجود دارد و به خوبی
مستندسازی و ثبت نمیشود

51

گاهاً اتکای صرف به خودکفایی و ساخت داخل ،لطمات زیادی در تامین
تجهیزات و بار مالی ایجاد شده به همراه داشته است

56

کمتر سیاست گذاری الزم برای بهرهگیری از امکانات و مزایای سایر
کشورها از طریق سرمایهگذاری خارجی در چارچوب قوانین و

11
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ردیف

تم (عامل کلیدی)

6

ضعف توانمندی در
مسائل حقوق فناورانه
و صنعتی

31

تاثیر مسائل ملی و
دولت در توسعه
فناوری بنگاهی

مقولهها (کارکردهای مدیریتی ناموفق)

کد

همکاریهای بینالمللی صورت گرفته است
عدم شناخت دقیق و جزئی امکانات موجود در کشور مقصد برای استفاده

19

کمتوجهی به بازاریابی های بینالمللی در همکاری با شرکتهای پیشرو
در این حوزهها

01

انتخاب غیردقیق مکان لجستیکی مناسب از منظر دسترسی به مواد اولیه،
منابع انرژی ،مجاورت با آب های آزاد در ایجاد واحدهای فوالدسازی

25

عدم توجه کافی به تولید محصوالت نهایی با ارزش افزوده باال

21

عدم توجه در سرمایهگذاری تولید فوالدهای با مصارف خاص

20

راهاندازی واحدهای تولیدی با ظرفیت پایین برخالف استانداردهای
بینالمللی

21

ضعفها در شناسایی خریداران و مشتریان

26

ضعف در اعتمادسازی مشتریان

91

عدم وجود وکالی صنعتی متخصص در مسائل حقوقی فناورانه و صنعتی

15

مسائل مربوط به فاینانس و مجاب کردن بانک های خارجی برای دریافت
وام

12

عدم انطباق پروژههای فوالدی با استانداردهای جهانی و تکنولوژی های
روز دنیا

29

حضور کمرنگ بخش خصوصی واقعی در سرمایهگذاری های انجام شده

91

مسائل فراوان بانکی و پولی موجود در قراردادهای فناورانه مشترک

10

لزوم نقش آفرینی موثر دولت در ارائه تضامین و پشتیبانی از بانک ها به
جای اتخاذ سیاست های توزیعی

11

لزوم حمایت دولت از ورود سرمایه های خارجی و تضمین آن سرمایه ها

11

لزوم مدیریت تغییرات نرخ ارز در کشور برای تسهیل در جذب
سرمایهگذاری خارجی

16

مداخله بی رویه دولت و تعیین نامناسب و نابجای عوارض صادراتی و
وارداتی نهاده های تولیدی و محصوالت نهایی

01

کاهش سرمایهگذاری در زمینه اکتشاف معادن جدید سنگ آهن

21

انتخاب غیردقیق مکان لجستیکی مناسب از منظر دسترسی به مواد اولیه،
منابع انرژی ،مجاورت با آب های آزاد در ایجاد واحدهای فوالدسازی

25

نبود یک برنامه مناسب و جامع در توسعه زیرساخت ها و همکاریهای
فناورانه

22

جابه جایی ناصحیح مدیران

21

راهاندازی واحدهای تولیدی با ظرفیت پایین برخالف استانداردهای
بینالمللی

21

عدم توجه به تناسب تولیدات در زنجیره تولید و کمبود مواد اولیه هایی

93
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ردیف

تم (عامل کلیدی)

مقولهها (کارکردهای مدیریتی ناموفق)

کد

مانند کنسانتره
فقدان برنامه جامع برای ایجاد توازن در زنجیره تولید فوالد

95

حضور کمرنگ بخش خصوصی واقعی در سرمایهگذاریهای انجام شده

91

حاکم شدن شرایط غیررقابتی بینالمللی برای تولیدکنندگان داخلی

90

عدم توجه به توسعه زیرساختهای مورد نیاز این صنعت و به ویژه
امکانات حمل و نقل جاده ای ،ریلی و دریایی

92
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