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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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تحلیل تاریخی زنجیره تولید فوالد کشوراز منظر 

 های جدید سازی فناوری کارکردهای یکپارچه

 
 96 - 310( صفحات 31/11/3011تاریخ پذیرش:  13/13/3011)تاریخ دریافت: نوع مقاله: پژوهشی 

 
 ، ایران. تهران، تهران، دانشگاه مدیریت ، دانشکدهدانشجوی دکتری مدیریت تکنولوژی   5محمدی اکبر

 ، ایران.تهران، تهران، دانشکده مدیریت، دانشگاه دانشیار گروه مدیریت صنعتی 2نیما مختارزاده گروسی

 ، ایران.تهران، استاد گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران 3احمد جعفرنژاد چقوشی

دانشگاه شهید  ،پژوهشکده مطالعات بنیادین علم و فناوری ،گروه سیاستگذاری علم و فناوری استادیار 4 هادی نیلفروشان

 ، ایران.تهران، بهشتی

  ، ایران.تهران، استادیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران 1 مهدی محمدی

 

 چکیده 

 یازفوالد عالوه بر ن یدتول یرهفعال در زنج یها در بازارها، شرکت یرقابت یشدن فضا تر یچیدهامروزه با هرچه پ

آن در  سازی یکپارچهجذب و  یازمنددارند، ن یدجد های یها و فناور دانش و فهم خرده ییشناسا  یکه  برا یاساس

فوالد در  یدتول یرهزنج های یتوسعه فناور یرمس اریخیتطور ت یلمنابع فناورانه خود هستند. مطالعه فوق با تحل

است.  یرفتهصورت پذ یدجد های یفناور سازی یکپارچه یبر کارکردها یمبتن یریتیمد یکشور با تمرکز بر کارکردها

 یلو به کمک تحل یفیک یقپژوهش با روش تحق ینباشد. ا یم3011تا سال  3111از سال  یخیتار یرسبازه مورد بر

 یرانبا مد یافتهساختار یمهمصاحبه ن 39 یزها ن داده یاست. ابزار گردآور یرفتهصورت پذ یمحور گذاریتم و کد

و  یخیتار یلبراساس تحل یتمطالعه در نها ینبوده است. ا یویاسناد آرش یباسابقه صنعت فوالد در کنار بررس

 سازی یکپارچهدر مراحل  ییو اجرا یکارکرد یموفق و ناموفق، به ارائه راهکارها یریتیمد یکارکردها یبررس

 سازی یکپارچهموثر( در  یدیتم )عامل کل 31 ییمطالعه پس از شناسا ینپرداخته است. در ا یدجد های یفناور

راهکار در گام فهم دانش  50 ید،دانش فناورانه جد یو ارزشگذار ییکار در گام شناساراه 52 ید،جد های یفناور

مطرح شده  یداز دانش فناورانه جد یبردار راهکار در گام بهره 31موجود بنگاه، و  شیدان یهآن با پا یبو ترک یدجد

 است. 
 

  .فوالد، تحلیل تاریخی سازی فناوری جدید، دانش فناورانه، زنجیره تولید یکپارچه :کلیدی واژگان
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 مقدمه -1

به شمار کشور  یمحرک توسعه اقتصاد و بر سرمایهصنعت  یکبعنوان ایران  یصنعت فوالدساز

. براساس آمار گمرک جمهوری اسالمی ایران، میزان صادرات فوالد ایران حدود ده درصد از کل رود می

 یمازاد بر تقاضا یدامروزه با تول. (3161,131 یطرح جامع فوالد.)دهد میصادرات غیرنفتی زا تشکیل 

پرتالطم تر شده  یزفروش محصوالت ن یبرا یرقابت ی، فضازنجیره تولید فوالددر  ییمحصوالت نها

 (،3161,135 یطرح جامع فوالد)مواجه ساخته است ها یمتها را با چالش بازار و چالش ق است و بنگاه

 یازمندن یفیت،و ک ها یمتق نکرد یرقابت ینهمچنو محصوالت و  یندهادر فرآ یور بهره ینبنابرا

ها  بنگاه یفناور یهدر پا یریتیو مد یکارکرد ییراتحال تغ ینو در ع یننو های یاز فناور یریگ بهره

 3باشد. یم

با  یهمکار یهبر پا 3661از دهه  یاتینوآورانه و عمل یها فعالیت یا،دن یمعدن یعدر صنا

 .(Morris et al 2012; Scott-Kemmis 2013; Urzúa 2013اتفاق افتاده است) کنندگان تامین

 یها شرکتبا  یتعامالت و همکار یقاز طر یصنعت یندهایو فرآ یزاتمختلف در تجه یها نوآوری

 یعصنا ینا یدیکل یها چالشاز  یکیوجود همواره  ینبا ا ،شد یخاص اجرا م کنندگان تامینبزرگ و 

 یها هزینهموجود با  یبنگاه یهآن در پا یساز یکپارچهو جذب و  یدجد یها فناوریرخورد با ب نحوه

نو مانند  یها فناوریشدن  یبترک .(Dodgson & Vandermark 2000باشد) یباال م گذاری سرمایه

ند توان میتنها  ، نهمحور منبعو  یینپا یبا فناور یعدر صنا یشرفتهو موادپ یونانو، با یها فناوری

 یبرا ها شرکت یربا سا یعصنا ینا یبه همکار یازآن را جبران کنند بلکه بر ن یها یماندگ عقب

با  یعصنا یرا به جا یعصنا ینا توان می ین. بنابراکند می تاکیدو فناورانه  یدانش یزاز سرر گیری بهره

انطباق و  یین،پا یعنوان کرد چرا که در کنار فناور 5یچند فناور یعبعنوان صنا یین،پا یفناور

 . ((Yoruk 2019است یشهمواره در حال افزا یزن ها آندر  یشرفتهپ یفناور یها حوزهاز  گیری بهره

 باشند بلکه محور دانشند بیشتر توان می تنها نه صنایع معدنی، مانند محور منبع صنایعامروزه 

 Marin)شوند تبدیل توسعه حال در اقتصادهای در رشد و نوآوری برای پلتفورمی  به ندتوان می بالقوه

& Perez 2015). یفوالدساز یعصنا یژهبو محور منبع یعنو، صنا های یبازار و ظهور فناور یعسر ییراتتغ 

 ها یفناور ینخود، از ا یریتیمد یو ساختارها یاتیعمل یندهایفرآ سازی بهینه یکه برا دارد میرا وا 

 یتارتباط و درنها یشناخت، فهم، برقرار یعصنا ینا یبرا یدیکل یها از چالش یکیبهره ببرند. لذا 

 Miao et al) موجود خود خواهد بود یفناور یهبا  پا یددانش فناورانه جد یساز یکپارچهجذب و 

2020). 

                                                      
 (3161در صنعت، ) یبهره ور یشدر صنعت فوالد کشور جهت افزا یبهبود فناور یتاهم ی،بازرگان یموسسه مطالعات و پژوهش ها 3

2
 Multi-Tech Industries. 
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 0تا  معموال، صنعت فوالدسازی یها بنگاهدر بنیادین  یها نوآوریفناورانه و  یها یمپارادا تغییر

 یندر ا یدجد یها یمدر پارادا گذاری سرمایهلذا شناخت و  .(Lee & Ki 2017انجامد) یدهه به طول م

باشد و  طوالنی یزمان سودآور یو دارا یدمف یارد بستوان میدر حال توسعه  یکشورها یبرا یعصنا

 یو سازمان یساختار یها ویژگی .(3169 یطرح جامع فوالد)رود میبه شمار  یو راهبرد یدیکل یاربس

د توسط توان میکه  کند می ییدرا تا یو نوآور یادگیری یبرا ییها فرصت یجادفوالد، ا یدتول یرهدر زنج

 یداتدر تول ها چالشمشکالت و  یش. افزا5 یمواد معدن یدات.نرخ رشد تول3شود:  یلتسه یرعوامل ز

و  یوتکنولوژی( و بICTاطالعات و ارتباطات ) وریمانند فنا یدر علم و فناور یشرفت. پ1حوزه معدن؛ 

متخصص ارائه دهنده  یها شرکتاز رشد  یتحما یمجدد صنعت برا ی. سازمانده0نانو؛  یفناور

 یها یاستس-9مقررات ، و  یرو سا یطیمح یست، مقررات ز یساز ی. مفهوم جهان2و  ی؛خدمات معدن

  ((.Figueiredo & Piana 2018(.)به نقل از)Marin et al 2015دولت)

در کشور نشان  فوالدسازی،مانند  یمحور منبع یعفعال در صنا یها عملکرد بنگاه یتوضع بررسی

بالغ در  یها فناوریاز  ید،موجود در خطوط تول های یمحصوالت و فناور یکه غالباً پلتفرم کل دهد یم

 یندر ا گذاری سرمایه یباال یها هزینه. با توجه به (3161ی،طرح جامع فوالد.)حال استفاده هستند

به ندرت اتفاق  یالملل بینو چه در سطح  یچه در سطح مل بنیادین ییراتاست که تغ یهی، بدیعصنا

 یخواهد بود.  البته بررس سازی بهینهو از جنس  یجیبصورت تدر ها آنالزم در  ییراتو غالباً تغ یفتدب

 یراخ یها که در سال یعصنا ینتوسعه صورت گرفته در ا یها که در برنامه دهد مینشان  مطالعات

 بوده است یاروز دن یها فناوریو  یندهااستفاده از فرآ یبرا یتفاق افتاده است، تالش حداکثرا

(Attarpour et al  2018; Khalili et al  2019; Attarpour et al 2020)،  ینغالب خبرگان ا یرادا یول 

مدرن  یزاتصرف تجه یدبه انتقال دانش و غالباً خر انگیر تصمیمو  یرانمد توجهی کمبر  یحوزه، مبن

 تر یقدق ی. البته بررس(Attarpour et al  2018, 19)بوده است یدمختلف خطوط تول یها در بخش

از  گیری بهرهاز آن است که با وجود  یحاک یدر صنعت فوالدساز یشروپ یها بنگاهاز  یتجارب برخ

از  یو در برخ یدتول یها ینداز مراحل فرا یدر بعض بالغ، یها فناوریفوالد با  یدقالب تول یها یطراح

و  یریتتوانسته با مد ناورانهمدرن ف یها صنعت فوالد کشور، دانش یدر عرصه نوآور یشروپ یها بنگاه

در مرز دانش  هایی یو نوآور یردقرار بگ یبردار جذب شده و مورد بهره یبه خوب یحو صح یقنگرش دق

پژوهش به دنبال  ینا. (Attarpour et al 2020)(3161فوالدی طرح جامع )به همراه داشته باشد یزرا ن

موفق و ناموفق  کارکردهای مدیریتی ییمهم و شناسا یدادهایرو یخیتار یلآنست که بتواند با تحل

در  ها بنگاه یساز تصمیم یمناسب برا و اجرایی کارکردی یراهکارها یر،اتخاذ شده در چند دهه اخ

 یندهد. در ا ارائه یدجد یها فناوری یساز یکپارچهبر  یفناورانه مبتن یها توانمندی یارتقا یرمس

در کنار  (ها بنگاه)کتب، مقاالت و اخبار رسمی یویگزارشات و اسناد آرش یمطالعه براساس بررس

فوالد در چند دهه  یتوسعه فناور یدیکلافراد باسابقه و  یرانبا مد یافتهساختار یمهن یها مصاحبه

 ینادر رسیدن به  هشوند کننده و بعضاً مانع های هدایتکارکرد تر یقدق یو بررس ییبه شناسا یر،اخ
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ی کشف شده بعنوان عوامل کلیدی ها تمهمچنین در نهایت براساس  پرداخته شده است.تجارب موفق 

ی جدید، راهکارهای کارکردی و اجرایی متناسب، ها فناوریی ساز یکپارچهتاثیرگذاری گذار بر 

 پیشنهاد شده است. 

 و پیشینه پژوهش مبانی نظری -2

شرکت در  ییجذب را بعنوان توانا یتبار مفهوم ظرف یناول یبرا (،3661) 3ینتالکوهن و لو

مطرح ، شود می یفتعر یسازمان یو نوآور یستگیاز دانش که در سطوح شا برداری بهرهکشف، انتقال، و 

( مطرح 3660)5یارتوسط گارد و ن ینیفرآ ولتح یتجذب، مفهوم ظرف یتمفهوم ظرف یلتکم . درکردند

متداول سبد محصول براساس  یفبازتعر یبرا ییتوانا یکمحققان بعنوان  ینمفهوم توسط ا ینشد. ا

( 5116) 1یشتنتالرل یند. همچنگرد می یف، تعرشود میفناورانه که توسط بنگاه خلق  یها فرصت

نموده  یحفظ دانش درون شرکت معرف ایشرکت بر ییرا بعنوان توانا ینیآفر تحول یتمفهوم ظرف

فناورانه کسب و جذب  یادگیری یندهایفرآ یقرا از طر یداطالعات و دانش فناورانه جد ها بنگاه .است

را  یددانش فناورانه جدفناورانه موفق،  ینوآور یبرا یستبا یم ها بنگاه ینلذا ا .(Huang 2013)کنند می

منابع  یبه طور سنت ها بنگاه. (Huang 2013)دبهره ببرن مربوطه دانشو دوباره از  نمایند یساز نهادینه

، کنندگان تامین یان،با شرکا مانند مشتر یو همکار یمنابع خارج یقاز طر یاخود را  یادگیری

مانند  یمتمرکز داخل یها سیستم یقاز طر یاند و آورد میبدست  یطیمح یلتحل ی،فناور یبروکرها

ند که باعث تبادل آورد میبدست  یکارکرد ینب یها تیم ی،داخل یونداخل بنگاه، اتوماس یها آموزش

  .(Schroeder et al 2002) دگرد میسازمان  حدانش در سطو یریتاطالعات و مد

 یم یدهکارگزاران دانش نام یا گر واسطهکه  یبر نقش افراد ید( با تاک5131)0و همکارانش یامز

مطالعه، کارگزاران دانش را  ینپردازد. ا یم یددانش جد سازی یکپارچه یبرا یشوند، به ارائه مدل

 تفسیر، یابی،را ارز یدکه دانش جد کند می یمعرف یدانش واقع یکننده ها یکپارچه ینبعنوان مهمتر

فعال  یها شرکت یکه با بررس پژوهش یندر ا. مدل مورد مطالعه دهند میو انتقال  برداری بهرهسنتز، 

(، یاجتماع یهتجربه و سرما ی،)شامل دانش قبلیفرد ییدارا یردر کشور کانادا مطرح شده، تاث یخدمات

 یها شاخص( و یسازمان یتو هو یاجتماع یساز هیکپارچ یها مکانیزم)شامل یسازمان ییدارا

. قرار داده است یمورد بررس یددانش جد یساز چهیکپاربروکر در سازمان( را بر ابعاد  یتکنترل)وضع

از دانش  برداری بهرهجذب و  یی،تالش افراد مختلف در شناسا یبه بررس  (5131)2و همکارانش تروال

کرده است که در بنگاه  ییمطالعه دو نوع نقش مختلف شناسا ینا یتپرداختند. در نها یخارج

                                                      
1
 Cohen & Levinthal 

2
 Garud & Nayyar  

3
 Lichtenthaler 

4
 Ziam et al. 

5
 Terwal et al. 
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بنگاه کمک  یبه عملکرد نوآور یدانش خارج برداری بهرهو جذب و  ییند با کمک به شناساتوان می

 یساز نهادینه یرا با تالش برا یخارج ی، جستجو3انبان دروازهمطالعه نشان داد که  ینا نتایجکنند. 

 ینکمک کنند. همچن یجذب بالقوه به نوآور یتظرف یجادا یقتا از طر کنند می یبدانش ترک

جذب  یتظرف یجاداز دانش را با ا برداری بهره یو تالش برا یزسا نهادینهوجود دارند که  5یچوپانان

ان گر واسطهبنگاه از  گیری بهره یچگونگ یبررس به یزن یگرید مطالعات .دهند میانجام  یافته تحقق

 ;Birkinshaw et al 2007; Ter Wal et al 2017)پرداخته اند دانشی برای شناسایی و جذب دانش جدید

Ghei 2020)  
به ادغام و جذب و  یازدهد ن یشخود را افزا ینوآور یسازمان بخواهد توانمند یک اگر

 یقخود را از طر یها شایستگیموفق، انباشت  یها شرکت یندارد. بنابرا یرونیدانش ب یساز یکپارچه

 .دهند میانجام  یخارج یاز منابع فناور یدجد یپس از انتقال دانش و فناور یفناورانه داخل یادگیری

ها و  ین، روتیندهارا در فرآ یدخواهد دانش فناورانه جد یکه م یبنگاه یمدل کسب و کار برا یفبازتعر

 .(Benner & Tushman  2003;  Zhou & Wu  2010الزام است) یککند،  یقتلف یدجد یها یستمس

خود آن دانش  یشنهادیپ یها یتاز مز یشترمعموال ب یددانش جد یساز یکپارچهجذب و  یها هزینه

. دهد میرا کاهش  یددانش فناورانه جد یقواکنش دق یسازمان را برا یتظرف عاتاست. مازاد اطال

 یقتلف یممکن است سازمان را برا ییرتغ یمقابله و مقاومت موجود در سازمان برا ینهمچن

را  ها آنر ( و مدل کسب و کاAhuja & Katila  2001; Lampert 2001کند.) یفضع ید،جد یها فناوری

بنگاه باشد. دانش  یبرا یدجد یها فناورید در قفسه ماندن توان میها  ینا تیجهکند. ن یفبازتعر

 یزد به آن عمق نتوان میبلکه  بخشد میبنگاه وسعت  یدانش یهنه تنها به پا یدفناورانه جد

همراه  گیری بهرهتجربه و تکرار  یشعمق دانش معموال با افزا .(Ahuja & Katila  2001ببخشد)

 .(Levinthal & March  1993)شود می

 یها فناوری(. ظهور ITتر هستند)ماند صنعت  کوتاه ها فناوریکه چرخه عمر  یعصنا یدر برخ

 ،حوزه ین(. در اLee & Ki  2017)گیرد میصورت  یشترتازه وارد ب یها شرکتو بالتبع آن ورود  یدجد

بلندمدت)مانند  بنیادین یها نوآوریخاص با چرخه  یعه صنااز تفاوت قابل توج یحاک یرمطالعات اخ

موجود و  یاتیخال ادب .(Hansen et al  2019; Lee & Ki 2017) دارد یعصنا یرصنعت فوالد( با سا

 ها بنگاه ینرا در ا یخاص یبلند، سردرگم یبا طول موج نوآور یداخل یعخاص حاکم بر صنا یطشرا

و  یمختلف فن یها حوزهدر  یدجد یها فناوریدانش و  یساز یکپارچهجذب و  یق،شناخت دق یبرا

 Y.Miao et al  2018; Y. Miao et al)کرده است یجادفناورانه ا یها توانمندیبه منظور توسعه  یسازمان

فرصت  یکد بعنوان توان میبلند  یبا موج نوآور یعدر صنا یدجد یها فناوریلذا ظهور دانش و  .(2020 

 ینا یساز یکپارچهجذب و  یق،شناخت دق یشود ول یتلق ها بنگاه ینا یفناورانه برا ییهمپا یبرا

                                                      
1
 Gatekeepers 

2
 Shepherds 
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 یشرو،پ یها بنگاهخواهد بود که  یفناورانه محل بحث اصل یها توانمندیارتقاء  ینو برا یها فناوری

  .(Lee & Ki 2017) اند نمودهرا اتخاذ  یمختلف یهاراهکارو  یندهاموجود، فرآ یطبراساس شرا یکهر

 یازشرکت حاصل شود و ن یکد صرفاً درون توان میدر بنگاه ن ینوآورکه  دهند میمطالعات نشان 

دارد. با  یدو جذب دانش جد یخارج محیط یطخالقانه در پاسخ به شناخت شرا یداخل یکردهایبه رو

است  قرار گرفته یدمورد تاک یاربس یدجد انشجذب د یبرا یقبل یقاتوجود آنکه نقش افراد در تحق

سازمان، مفهوم  یک یکل یها ویژگی یجهدر سازمان، در نت یددانش جد یساز یکپارچهجذب و  یول

چندگانه و با  یبا روش مطالعه مورد (5131)3دنفورد و همکارانش. (Zhou & Wu 2010) کند می یداپ

بنگاه را  یرونموجود درون و ب یدانش یها چرخهبرگرفته از تجارب موجود،  یمدل نظر یکتوسعه 

آن بر  یساز یکپارچه ید،مطالعه نشان داده که کشف دانش جد ینا یجقرار داده اند. نتا یلمورد تحل

شامل  یبنگاه یتکامال وابسته به سه ظرف یددانش جد یناز ا برداری بهره یتبنگاه و در نها یدانش یهپا

 ینپژوهش ا ینباشد. نکته مهم مورد اشاره از ا یاشاعه م یتو ظرف یبیترک یتجذب، ظرف یها ظرفیت

را با هم در خود ندارند، غالباً  یتهر سه ظرف یمعموال توان نگهدار ها بنگاه ینکهاست که با توجه به ا

 یشتریب یدتاک یخاص یتبر ظرف یدو در هنگام ورود دانش جد یکنندم یگرید یگزینجا ار یکهر

 یندیبا ارائه مدل فرآ یمحققان ینهمچن. کنند میآن تمرکز  یرو یتحقق اهداف سازمان یدارند و برا

( 5136)5و همکارانش یند. اسجودان داشته یدتاک ینقش و مشارکت افراد در جذب دانش خارج یربر تاث

در بنگاه کمک  یددانش جد یساز یکپارچهبر جذب و  یدینشان دادند که کارکنان در سه گام کل

جذب آن  در مجموع ارزش دانش  یزهانگ یابیدانش و ارز یلپتانس یابیدر گام اول با ارز-3:کنند می

و نشان دادن درک مشترک  یبخش یتبراساس مشروع یددر گام دوم، دانش جد -5. شود می یابیارزش

دانش  یساز یکپارچهالزم از  یتحما یزدر گام سوم ن-1. شود می ییدبه جذب دانش، تا یابیدست یبرا

از آن  برداری بهرهنسبت به  ینانبه اطم یدنتا رس زمال یبانیمنابع و پشت ینا تامبنگاه ب یدانش یهبر پا

که چگونه مشارکت افراد در جذب دانش  دهد مینشان  یمطالعه به طور کل ین. ایردپذ یصورت م

مورد  یدشود: :اول آنکه دانش جد یندمختلف در فرآ یامدسه پ یجهد منجر به نتتوان می یخارج

دوم،  دانش  یامدبه تبع پ ینکهکند و سوم ا یر. دوم آنکه دانش در برزخ گیردقرار بگ برداری بهره

کارکنان، بر شناخت،  یانم یکه  تعامالت فرد کند می یانپژوهش ب ینا یجمربوطه حذف شود. نتا

   است. کننده کمک یاربس یجذب و استفاده از دانش خارج

کارکردهای و  ها مکانیزم یقگرفته است، شناخت دقآنچه که کمتر مورد توجه قرار  یر،مس یندر ا

 یشترب .(Sjödin et al 2019باشد) یم فناوری جدید یساز یکپارچهجذب و  یالزم در سطح بنگاه برا

 ینب یتوسعه و انتقال فناور جربیبه طور ت( 3661) ینتالاز زمان ارائه مقاله کوهن و لو یاتادب

ی با فناوری ها بنگاهاغلب این مطالعات نیز در  همچنین اند. کرده یدر سطح صنعت را بررس ها شرکت

                                                      
1
 Denford et al. 

2
 Sjödin et al. 
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زهرا و است. ی توسعه محصوالت جدید صورت پذیرفته ها پروژهدر حوزه  سطح باال و یا

 یساز یکپارچه یتبر اهم یادز یدهایداشتند که با وجود تاک یان( در مطالعه خود ب5151همکاران)

 یناز آن وجود ندارد و ا یمشخص یریو اندازه گ یفاما تعر یات،بدر سازمان در اد یدجد یدانش خارج

 یل( در تکم5136) 3و همکارانش یلوانبرافتد.  یبه ندرت اتفاق م یگرد یعلم یها سازهاتفاق در 

 یبنگاه، به  بررس یدانش یهپا یها پیچیدگینظرگرفتن  ر( با د5131)5مطالعات دنفورد و همکارانش

 ین. در اندپرداخت یمنبع دانش خارج یکبعنوان  یتجار یبنگاه از دانش شرکا گیری بهره یچگونگ

دانش  یهبر پا یبر جذب دانش خارج تاثیرگذار یابعاد اجتماع یباال یرتاث یرو یمطالعه تمرکز مطالعات

و تمرکز بر  انجام شده یو هم اجتماع یهم از بعد فرد یبررس ینصورت گرفته است. ا یبنگاه

ها، تخصص و دانش افراد، گروه و سازمان   ییتوانا ینب یوندیرا بعنوان پ یادغام اجتماع یسازوکارها

این محققان در تکمیل مطالعات  .کند می یمعرف دید،دانش ج یساز یکپارچه یتوانمند یشافزا یبرا

ی پایه دانشی ها پیچیدگیی دانش فناورانه جدید در بنگاه، با درنظرگرفتن ساز یکپارچهقبلی در ادبیات 

ی، چارچوب ساز یکپارچهبنگاه و همچنین درنظرگرفتن ابعاد فردی و اجتماعی در مراحل جذب و 

ی ساز یکپارچهی مناسب در ها مکانیزمکارکردها و  شناختبرای  مناسبی را به محققان بعدی

شامل  یصلبه سه مرحله ا سوی ایشاناز  یجذب دانش خارج مراحل اند.ارائه داده  ی جدیدها فناوری

آن با دانش موجود و در  یببدست آمده و ترک یدفهم دانش جد ی،دانش خارج یو ارزشگذار ییشناسا

در این مطالعه، در گام اول، برای  .شود می بندی دسته ید،از دانش فناورانه جد برداری بهره یتنها

اکتشاف و استخراج مفاهیم کلیدی در مسیر توسعه  طراحی سواالت تحقیق و در گام دوم، در

ی دانش فناورانه جدید صنعت فوالد براساس تحلیل تاریخی، از چارچوب مطرح شده از ساز یکپارچه

در چارچوب فوق، به  متناسبجامعیت و درنظرگرفتن ابعاد . ه استسوی این محققان استفاده شد

در عوامل کلیدی موثر کدها و  بندی دسته، و اجاستخر ،محققان این مطالعه کمک کرد تا شناسایی

به شکل ورانه جدید در صنایع فوالدی ایران براساس تحلیل تاریخی، ی دانش فناساز یکپارچه

 ی صورت پذیرد.  تر مناسب

 شناسی روش -3

استفاده شده است.  یفیبراساس محتوای ک یخیتار یلو روش تحل یفیک یکردمطالعه از رو یندر ا

 یندهایفرآ یقاست که از طر یی متنها دادهمحتوای  یذهن یربرای تفس یروش یفیمحتوای ک یلتحل

الگوهای شناخته شده مورد استفاده قرار  یطراح یام سازی طبقه بندی نظام مند، کدبندی و ت

 یرانپژوهش براساس سواالت مشخص از خبرگان و مد یندر ا .(Hsieh & Shannon 2005) گیرد می

موفق و ناموفق در  مدیریتی یهاکارکرد یلمهم و تحل یدادهایشناخت رو عت فوالد، بهباسابقه صن

                                                      
1
 Von briel et al 

2
 Denford et al. 
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آوری  پرداخته شده است. به منظور جمع یدجد یها فناوری یساز یکپارچه یردر مس یرچند دهه اخ

در  یو نوآور یتوسعه فناور مدیران با تجربه در حوزهبا  ای یافتهساختار یمهن یها مصاحبه عات،اطال

 39اطالعات اولیه از گزارشات و اسناد آرشیوی،  آوری جمعپس از  .یرفتفوالد صورت پذ یدتول یرهزنج

برای مصاحبه ، شده اند یمعرف 3فوالد که در جدول  یدتول یرهزنج یعبا تجربه صنا یراننفر از مد

به اهداف  هدفمند بوده که در آن پژوهشگر با توجه یریانتخاب شدند. روش انتخاب نمونه ها نمونه گ

 است. یدهشده و آگاهانه افراد را برگز یینتع
 

 : مشخصات مصاحبه شوندگان در پژوهش3جدول 

 ردیف
کد مصاحبه 

 شونده
 عنوان

سابقه 

مرتبط در 

 صنعت

 ی کلیدی در صنعتها نقش

زمان 

مصاحبه 

 )دقیقه(

3 A1 
مشاور مدیرعامل بنگاه 

 فوالدساز
 سال 11

سه دهه مدیرعاملی چند بنگاه  -

برتر فوالدسازی کشور از جمله فوالد 

 مبارکه، ذوب آهن و ...

12 

5 A2 
مشاور مدیرعامل بنگاه 

 فوالدساز
 سال 19

 مدیرکارخانه -

ی ها بنگاهعضو هیئت مدیره در  -

 مختلف فوالدسازی برتر

95 

1 A3 
مشاور مدیرعامل بنگاه 

 فوالدساز
 سال 20

از همراهان اولیه ذوب آهن در  -

از افراد کلیدی پنج زمان تاسیس و 

 دهه اخیر در توسعه فوالدسازی

11 

0 A4 سال 01 مدیرعامل بنگاه فوالدساز 

متخصص اعزامی به خارج از کشور  -

 برای آموزش قبل از انقالب

تجارب مدیریتی در چند بنگاه  -

 صنعت فوالدسازی

02 

2 A5 
معاون تکنولوژی بنگاه 

 فوالدساز
 سال51

ی ها بنگاهسوابق مدیریت در  -

 فوالدسازی
55 

9 A6 
و توسعه  ریزی برنامهمدیر 

 تکنولوژی بنگاه فوالدساز
 سال35

ی خط تولید انداز راهمدیر پروژه  -

ی ها شرکتبراساس انتقال فناوری از 

 ساینواستیل و دانیلی ایتالیا

سابقه مدیریتی در حوزه  -

 ها پروژهو مدیریت  ریزی برنامه

10 

1 A7 
اطالعات و مدیر فناوری 

 ارتباطات بنگاه فوالدساز
 سال 30

مدیر پروژه مستندسازی دانش  -

 فرآیندی در خطوط تولید فوالد
00 

1 A8 

و  ریزی برنامهمعاون 

توسعه مدیریت بنگاه 

 فوالدساز

 سال 30

 مدیر حوزه مدیریت دانش بنگاه -

های  آموخته درسمدیر طرح ثبت  -

 ی هلدینگها پروژهمدیران 

19 



 5411 زمستان( 14 )پیاپی 4 شماره 51 دورهفصلنامه علمی بهبود مدیریت: 

11 

 ردیف
کد مصاحبه 

 شونده
 عنوان

سابقه 

مرتبط در 

 صنعت

 ی کلیدی در صنعتها نقش

زمان 

مصاحبه 

 )دقیقه(

6 A9 سال 10 مدیر مجتمع فوالدسازی 

سال های فعالیت و تجربه در  -

ی مختلف خط تولید آهن و ها بخش

 متالورژی ثانویه

19 

31 A10 
و توسعه  ریزی برنامهمدیر 

 مدیریت بنگاه فوالد ساز
 سال 03

چند دهه تجارب کارشناسی و  -

مدیریتی 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

 سال 31

 مدیر پروژه ملی انتقال فناوری -

 02 تجربه مدیریت آزمایشگاه بنگاه -

35 A12 

مشاور مدیرعامل بنگاه 

فوالدساز و عضو هیئت 

 علمی دانشگاه

 سال 35

ی جدید و ها فناوریمتخصص در  -

ی فناورانه ها همکاریعضو تیم پروژه 

 یالملل بینی ها بنگاهبا 

99 

31 A13 

مدیرعامل شرکت 

ی مستقر در الملل بین

فعالیت  -کشور آلمان

 تخصصی در صنعت فوالد

 سال 35

سابقه مدیریتی و تخصصی در  -

شناسایی بازارهای صادراتی محوالت 

 فوالدی
51 

30 A14 

مدیرعامل شرکت تحقیق 

و توسعه حوزه معادن و 

صنایع معدنی و عضو 

 هیئت علمی دانشگاه

 سال 31

تخصص دانشگاهی و سوابق  -

کارشناسی و مدیریتی در صنایع 

 زنجیره تولید فوالد
11 

32 A15 

مدیر نوآوری شرکت 

تحقیق و توسعه حوزه 

 معادن و صنایع معدنی

 سال 33

ی مطالعاتی ها پروژهسابقه مدیریت  -

 20 حوزه فوالدسازی ریزی برنامهو 

39 A16 
مدیرعامل هلدینگ فعال 

 در فوالدسازی
 سال 11

سابقه مدیریتی در صنعت فوالد و  -

 صنعت مس
11 

 

درخصهوص   یموضهوع  یهت وجود دارد، بهه علهت ماه   یفیمصاحبه ک یکه برا یمختلف یها روش یناز ب

پهژوهش، از روش   یریو ممانعهت از سهوگ   یاطالعهات اکتشهاف   یافتلزوم در ینو همچن یخیتار یلتحل

تها زمهان    هها  مصهاحبه سواالت استفاده شد.  یمصاحبه و طراح یزممکان یبرا یافتهساختار یمهمصاحبه ن

در  ینشهکل بهود کهه محققه     ایهن به  یبه اشباع نظر یدن. روش رسیافتادامه  یبه اشباع نظر یدنرس

جام دهند، آن را بهه شهکل   ان یکجارا بصورت  ها مصاحبه یلتحل ینکها یبه جا ها مصاحبه یلتحل یندفرآ

مضهمون را انجهام دادنهد.     یهل و تحل یکامهل کدگهذار   یندانجام داده و پس از هر مصاحبه، فرآ یجیتدر
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که عبارتنهد   یرفتدر سه گام صورت پذ ک،براون و کالراز روش  گیری بهرهپژوهش با  ینتم در ا یلتحل

 یهت ، و در نهاهها  مقولهه و استخراج  ینشبکه مضام یل، تشکها آن یو کدگذار ها مصاحبهمتون  یلاز تحل

 یی،در مراحهل شناسها   ها توانمندیتوسعه  یبرا ییو اجرا یکارکرد یمتون و استخراج راهکارها یبترک

 .(Braun & Clarke  2006)یدجد یها فناوری یساز یکپارچهجذب و 

 یبنگاه یها توانمندیعوامل موثر بر توسعه  ییبر شناسا یپژوهش مبتن ینحاصل از ا یها یافته

موفق و ناموفق بکارگرفته  یریتیمد یکارکردها ییبراساس شناسا یدجد یها فناوری یساز یکپارچهدر 

فوالد  یدتول یرهزنج یها فناوریتوسعه  یردر مس 3011تا  3111سال  از یخیتار یلتحل یقشده از طر

 کارکرد مدیریتی 32  یتدر نها فته،یاساختار یمهمصاحبه ن 39 سازی پیادهبوده است. پس از انجام و 

عامل  یاتم  31شدند که ما را به  ییشناسا یمقوله کل 01ناموفق بعنوان  کارکرد مدیریتی 15موفق و 

 رساندند.  یخیتار یلبراساس تحل یدجد یها فناوری یساز یکپارچهدر  یدیکل

 یلو تحل یویسناد آرشا ی، بررسها مصاحبهحاصل از  یجتم، ابتدا براساس نتا یلمراحل تحل در

 بندی دستهو  یکدگذار یراخ یها دههموفق و ناموفق در  یریتیمد یصورت گرفته، کارکردها یخیتار

ان ارتباط و یزبراساس م یی،ابتدا یبدست آمده در کدگذار یها مقولهشدند. سپس در مرحله دوم، 

پس از  ینمحقق یتشدند. در نها یورآو گرد بندی دستهمربوطه،  ینخود به مضام یانسجام درون

 یساز یکپارچه یرموفق و ناموفق در مس یریتیمد یبعنوان کارکردها ها مقولهجستجو و شناخت 

توسعه  رب یرگذارتاث یدیرا بعنوان عوامل کل ها تماز  یتوانستند مجموعه ا ید،جد یها فناوری

براساس  یدیکشف عوامل کلکه شامل  ینی. شبکه مضامدکشف کنن ی،ساز یکپارچه یها توانمندی

و  5پیوستدر جداول  یباست به ترت موفق و ناموفق یریتیمد یکارکردها یو کدگذار یلتحل

 آمده است.  1پیوست

بازخور از مصاحبه شوندگان استفاده شد.  یافتدر ینداعتبار پژوهش، از فرآ یابیارز برایدر این مطالعه، 

 هها  آنپاسهخ دهنهدگان قهرار دادنهد و از      یهار خهود را در اخت  یلتحل یجصورت که پژوهشگران نتا ینبد

 یهن انجام شده، اظهارنظر کنند. ا یها تحلیل یانو تناسب م یهمخوان یزانخواسته شد تا در خصوص م

 King et alتر درباره موضوعات مورد بحث، شهد)  یتر و جد مطمئن یجبه نتا یافتنباعث دست  موضوع،

شهده، از دو نفهر    ییشناسا یها مقولهمستخرج شده و  یکدها یاییاز پا یناناطم یبرا ینهمچن .(2018

 تصهادفی دارند خواسته شهد تها بصهورت     یفیک یبا تجربه که خود تجربه باال در پژوهش ها یناز محقق

 .یهرد قهرار بگ  ییهد صهورت گرفتهه مهورد تا    یکدگذار یاییقرار دهند تا پا ینیاز کدها را مورد بازب یبرخ

دستیابی به روایی تحقیق نیز سه اقدام در سه سطح روایی درونی)تشریح کامل مفهاهیم  برای همچنین 

شوندگان(، روایی سازه ای)استخراج چارچوب مستخرج از ادبیهات قبهل از    و سواالت تحقیق به مصاحبه

 ( و رواییبا ابعاد چارچوب مستخرج از مبانی نظری پژوهش ها مصاحبهو مقایسه نتایج  ها مصاحبهانجام 

شهونده( صهورت    پذیری کامل سهواالت تحقیهق بها تجهارب و توانمنهدی افهراد مصهاحبه        بیرونی)تطبیق

 . )Williams et al  2012(گرفت
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 ها یافته -4

از  یمشتر یبرا یفوالد ییبه محصوالت نها یابیبه مراحل دست یفوالد به طور کل یدتول یرهزنج

 & Deo)شود میو عرضه محصول به بازار اطالق  یمرحله اکتشاف در حوزه معادن تا مرحله نوردکار

Boom1993.)  که شامل  بدست آوردن فوالد مذاب وجود دارد یبرا یدو روش کل یطور کلبه

 . شود مییکی و کوره قوس الکتر یممستق یاو ب( اح یژنیالف(کوره بلند و کوره اکس یها روش

 

 
 فوالدها در زنجیره تولید  : مراحل و شمای کلی پلنت3شکل 

 

و  یعیدارابودن منابع گاز طب یلبه دال یگر،د یاز کشورها یاریبس خالفبر یراندر کشور ا

. شود میبهره گرفته  ها فوالدسازیدر  قوس الکتریکیاز روش بیشتر  ،ی انرژی نسبتاً ارزانها هزینه

بوده که سهم ایران از این میلیارد تن  3.91، در مجموع 5151در سال  WorldSteelبراساس آمار 

 میلیون تن فوالد خام بوده است.   59مقدار، حدود 

و به عنوان  رود میکشور به شمار  یی مهم اقتصادها پایهاز  یکیبعنوان در ایران، صنعت فوالد 

نقش  ی،ی صنعتها بخش یرو محرک سا یهمواد اول یندر تام یربناییصنعت مادر و ز یک

کارخانه آهن و فوالد در کشور،  یانداز راهبرای  یهاقدامات اول(. 3161دی، طرح جامع فوال)دارد میمه

 یلکه در آن زمان به دل ید؛ تالشگرد میبر یشمس 3116دی معادل با سال یالم 3611به قبل از سال 

پروژه ساخت آن  یساختمان یاتکند و باعث توقف عمل یدادوم، نتوانست تحقق پ یشروع جنگ جهان

دو  یباانجام شود. تقر یراندر ا یی آلمانها شرکتپروژه با همکاری  ینن مقرر شد که اشد؛ در آن زما

 یگریاقتصادی کشور و د یتبهبود وضع یکیکه  یدیدوم، دو عامل کل یدهه بعد از جنگ جهان

محصوالت فوالدی در  یدکارخانه تول یناول یستاس یهفوالد بود توانستند پا یتقاضای داخل یشافزا

 ینبعنوان اول یفوالدهای ساختمان یدواحد نورد جهت تول یکرا فراهم کنند. در آن زمان،   یرانا
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تمام و انجام  یمهواحد با واردات محصوالت فوالدی ن ینشد که ا یجادکارخانه مربوطه در کشور ا

در  یراناکارخانه فوالدسازی  ینکردند. اول ینورد روی آنها، محصوالت خود را به بازار عرضه م یاتعمل

بار در  یناول یسالهای پس از انقالب برا در. یدبرداری رس در اصفهان ساخته شد و به بهره 3121سال 

فوالد از واردات  یدتول یزانو واردات فوالد در کشور برابر شد و پس از آن م یدتول یزانم 3192سال 

انقالب اسالمی، میزان تولید ساله از پیروزی  31بعد از طی یک دوره  3199در سال  بوده است. یشترب

میلیون تن در سال رسید و توانست با وجود دوران جنگ ایران و عراق،  3فوالد خام کشور به حدود 

با  یکارخانه بزرگ فوالدساز ینکه اول 3121لذا از سال  رشد حدود دوبرابری را به همراه داشته باشد. 

د و واردات فوالد در کشور برابر یتول یزانتا م یدسال طول کش 32کمک روس ها در کشور بنا شد، 

 ینرفت. از ا یدر زمان خود به شمار م یفوالد یعدر صنا یخیتار یتموفق یکموضوع  ینشود و ا

متعددی  یتیکنندگان از ابزارهای حما و مصرف یدکنندگاناز تول یتبه بعد، دولت به منظور حما یختار

ها(  یارانه)مانند  ینرخ ارز( و هم  ابزارهای مال نند)مایابزارها هم شامل ابزارهای پول یناستفاده نمود. ا

( از جمله وضع تعرفه یواردات یها محدودیتو  ی)شامل حقوق، سود بازرگان یتجار یها یاستو هم س

 توسعه زیرساخت ها و احداث دو شرکت فوالدساز بزرگ نیز بر روند شتابان 91در دهه . بوده است

فوالد مبارکه و  یدو کارخانه فوالدساز یانداز راه افزایش میزان تولید فوالد خام افزود. پس از

به بعد  11که از سال  یمفوالد کشور، شاهد بود یدفوالدخوزستان و اضافه شدن آنها به چرخه تول

والد خام ف یدتول یزانکه م یمحصوالت رخ داد. به نحو یدو تول یراندر صنعت فوالد ا بیشتریجهش 

بار در صنعت  یناول یبرا ، 3162در سال . رسید.تن  یلیونم 5 باالیبه  یکبارهبه  11در سال 

 یشپ یتوسعه ا یر. مسیافت یشواردات آن افزا یزاناز م یصادرات محصوالت فوالد یزانم، فوالدسازی

موجود به  یها چالشبا وجود موانع و  یرمس ینبوده که در ا یبه گونه ا یصنعت فوالدساز یرفته برا

نسبتاً  یفوالد دستاوردها یدتول یرهفعال در زنج یها بنگاهاز  یاریدر بس ی،الملل بین یها یمتحر یژهو

فناورانه و فروش  یها نوآوریارائه  یبه توانمند ها آناز  یبه همراه داشته است و برخ یزرا ن مناسبی

 اند.  یافتههم دست  یدجد یفناور

 یبرهه زمان یککشور بعنوان  یصنعت فوالدساز یبرا 3121تا سال  3111ال مطالعه از س ینا در

برهه  یندر صنعت فوالد در نظر گرفته شده است. در ا "یدانش یهپا یجادا یساز ینهزم" یردر مس یدیکل

دانش  ابها و اکتس یرساختتوسعه ز ینهزم ی،الملل بین یطدر شرا ها فناوریمتناسب با رشد  ی،زمان

با  یداخل یکارکنان و اپراتورها یاتیعمل یفوالد با همکار یدتول یرهزنج یددر خطوط تول یفن

متداول و انباشت و  یادگیریکه  دهد مینشان  بررسی تاریخیفراهم شد.  یو آلمان یمتخصصان روس

ساخته ر هموارتر یشتب یدها و تول گذاری سرمایه یرا برا یرمس ی،فناورانه و دانش یها توانمندیتوسعه 

باال و  یآهن و فوالد در کشور، وجود تقاضا یدتول یها یرساختتوسعه ز ییابتدا یها دههاست. در 

 پررنگ تر نمود. یاررا بس یمل یدتول یشمحصوالت فوالدی در کشور  لزوم  افزا یرکمبود چشمگ
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مطالعه را  ینا یمورد بررس یفاز دوم برهه زمان یباکه تقر 3113تا سال  3121سال  از

داشت.  یتفوالد کشور فعال یبه عنوان تنها متول یرانفوالد ا یبود که شرکت مل یزمان ،گیرد میدربر

 ییشناسا "یداخل یها شرکت ینو همچن یمنابع انسان یها توانمندیتوسعه " یتبا محور یهه زمانرب این

 یکبعنوان 3113از سال  انیرا یمعدن یعشده است. پس از آن سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنا

بهره برداری در  یاتیشرکت عمل 22و  یشرکت اصل 1شناخته شدکه دارای  یشرکت مادر تخصص

کننده فوالد  یدی تولها شرکت. شدبا یم یو مواد معدن یمانمس، س ینیوم،فوالد، آلوم یعصنا ینهزم

شرکت فوالد مبارکه اصفهان،شرکت ذوب آهن اصفهان و شرکت فوالد  یران،فوالد ا یشرکت مل یرنظ

 یها مصاحبهشوند. طبق  یم یتحت پوشش سازمان مذکور تلق یی اصلها شرکتخوزستان از جمله 

 یرگام برداشتن در مس"تاکنون، مرحله  3113مطالعه، از سال  ینا یخیتار یلتحل یجصورت گرفته و نتا

مهم و  یدادهایاز رو یدر صنعت، شناخته شده است. مجموعه ا "یبه نوآور یابیتوسعه و دست

 یبرا یدجد یها فناوریشناخت و جذب  یگذار بر توانمند یرموفق و ناموفق تاث مدیریتی یهاکارکرد

  شده است. یانب 3پیوست فوالد در جدول یدتول یرهفعال در زنج یها بنگاه

موجود در هر  یها مولفه ی،مضمون یها شبکه یلتشک در، ها مصاحبهبراساس نتایج بدست آمده از 

واضح و  یزاتحال تما یندارند و در ع یانسجام و همخوان یکدیگرو مفهوم، با  یتم، به لحاظ معن

تم بدست  31 ینموفق و همچن یریتیمد یتم بدست آمده برگرفته از کارکردها 1 یانم یزن یمشخص

 بندی دستهدر دو  ها تم یدارد. نحوه گروه بند ناموفق وجود یریتیمد یآمده برگرفته از کارکردها

و  یاتبراساس ادب یزوجود داشت ن ییها شباهتکه  یبدست آمده و در موارد یمختلف براساس محتوا

 .یرفتدانش فناورانه صورت پذ یساز یکپارچهحوزه  ینظر یمبان

موفق و ناموفق در  یریتیمد یبرگرفته از کارکردها یدیکل یها تم بندی دستهپس از  یتدر نها

(، Von Briel  2019( مطرح شده بود)5136)یلکه توسط وانبر یدجد یفناور یساز یکپارچهمراحل 

شده است. همانطور که در  یشنهادهر مرحله پ یبرا یدر سطوج بنگاه ییو اجرا یکارکرد یراهکارها

و  یید در گام شناسافوال یدتول یرهفعال در زنج یها بنگاه یتموفق یمشخص است برا یزن 1 دولج

 یکارکردها یلبرگرفته از تحل یبنگاه ییو اجرا یراهکار کارکرد 33 ید،دانش فناورانه جد یارزشگذار

 موفقنا یریتیمد یبرگرفته از کارکردها یبنگاه ییو اجرا یراهکار کارکرد 31موفق و  یریتیمد

بدست  یددر گام فهم دانش فناورانه جد ها بنگاه ینا یتبه منظور موفق ینشده است. همچن یشنهادپ

 33موفق و  یریتیمد یراهکار برگرفته از کارکردها 31موجود بنگاه،  یدانش یهآن با پا یبآمده و ترک

از  برداری بهرهدر گام  یتشده است. در نها یشنهادناموفق پ یریتیمد یراهکار برگرفته از کارکردها

 1ناموفق و  یریتیمد یبرگرفته از کارکردها ییو اجرا یردراهکار کارک 1 یز،ن یددانش فناورانه جد

 یراهکارها یو معرف ییشده است. نحوه شناسا یشنهادناموفق پ یریتیمد یراهکار برگرفته از کارکردها

 یلتحل ینموضوع و همچن ادبیات یها بررسیبر اساس  یزن ها بنگاهدر سطح  ییو اجرا یکارکرد

 صورت گرفته است. یدانیم یها مصاحبهو  یویبر اسناد آرش یمبتن یخیتار
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 ی فناوری جدیدساز یکپارچهبرای : راهکارهای کارکردی و اجرایی بنگاهی 5جدول 

مراحل 

ی ساز یکپارچه

 فناوری جدید

ی کلیدی ها تم

برگرفته از 

کارکردهای مدیریتی 

 "موفق"

 بنگاه برای اجرایی و کارکردی راهکارهای کد مرتبط

 و شناسایی

 دانش ارزشگذاری

 جدید فناورانه

اعزام به خارج و 

آموزش نیروی 

 متخصص
A1-1 

      تعریف و پشتیبانی از تقش ههای نهوین بهازیگری در

مسیر شناخت و کسب دانش جدیهد )از جملهه چوپهان،    

 (ان دانشیگر واسطهسایر بازیگران بعنوان و  بان دروازه

   ی هها  بنگهاه و افزایش تعامالت بها   سازی شبکهتقویت

 پیشرو

   ی علمهی و فناورانهه و توسهعه    هها  همکهاری گسترش

 تعامالت مشترک 

  تبادل نیروهای متخصص و توسعه یادگیری مشترک 

   رصد مستمر اطالعات مربوط به محصوالت، خدمات و

 ی رقباها استراتژی

    ی هها  توانمنهدی آموزش نیروهای متخصص و توسهعه

 مهارتی ایشان

  بعهاد دانهش و   اطالعات نوین در خصوص ا آوری جمع

 ی جدیدها فناوری

   مقاالت و پتنت هاها دادهاستخراج و تحلیل ، 

  اطالعات مربوط به اسهتاندارد و گریهدهای    آوری جمع

 الزم برای صادرات محصوالت فوالدی

   رصد و شناخت دقیق محیط بازار و بازارهای صادرانی

 هدف محصوالت نهایی فوالد 

   های آموزشیشرکت کردن کارکنان بنگاه در دوره 

  از منابع خارجی که اطالعهاتی از خهارج از    گیری بهره

 صنعت بیاورد

استقامت مدیران در 

 پیشبرد اقدامات
A1-3 

توسعه توانمندی 

کارکنان در 

ی فرآیندی ها فناوری

 فوالدسازی

A1-4 

تمرکز بر صادرات 

 محصوالت فوالدی
A1-5 

توجه به 

 سازی خصوصی
A1-7 

 دانش فهم

 جدید فناورانه

 و آمده بدست

 پایه با آن ترکیب

 موجود دانشی

اعزام به خارج و 

آموزش نیروی 

 متخصص
A1-1 

  ی مناسب برای یادگیری و ها مکانیزمطراحی و اجرای

 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 

استقامت مدیران در 

 پیشبرد اقدامات
A1-3 

توسعه توانمندی 

کارکنان در 

ی فرآیندی ها فناوری
A1-4 
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مراحل 

ی ساز یکپارچه

 فناوری جدید

ی کلیدی ها تم

برگرفته از 

کارکردهای مدیریتی 

 "موفق"

 بنگاه برای اجرایی و کارکردی راهکارهای کد مرتبط

ضبط و نگهداری دانهش جدیهد بدسهت آمهده بهرای        فوالدسازی

 آینده گیری بهره

       شناخت معایب دانهش خهارجی جدیهد بهرای دانهش

 موجود

  یی که از دانش جدیهد خهارجی   ها فرصتفهم و درک

 .شود میبرای بنگاه حاصل 

  ی مناسهب مهدیریت اطالعهات و    هها  پلتفهورم طراحی

ش و هماهنگی مبتنهی بهر پلتفهورم میهان بهازیگران      دان

 اکوسیستم

 ی دانهش  هها  شهرکت حداکثری از ظرفیت  گیری بهره

در مسیر جذب دانش فناورانه جدید  ها استارتاپبنیان و 

 به پایه دانشی بنگاه

  ی موثر برای کمک به ترکیهب دانهش   ها روتینتوسعه

 جدید کسب شده با پایه دانشی موجود

 بههرای کمههک بههه ترکیههب دانههش  ههها روتههین 3اصههالح

 و کسب شده با دانش موجود سازی درونی

     توسعه اهداف عملکردی برای انعکهاس فههم حاصهل

 سهازی  درونهی شده از ترکیب دانش جدید کسب شده و 

 شده با دانش موجود

      اصالح اهداف عملکردی بهرای انعکهاس فههم حاصهل

 سهازی  درونهی شده از ترکیب دانش جدید کسب شده و 

 نش موجودشده با دا

تمرکز بر صادرات 

 محصوالت فوالدی
A1-5 

انتقال تجارب و 

های  آموخته درس

 مدیران
A1-6 

توجه به 

 سازی خصوصی
A1-7 

 از برداری بهره

 فناورانه دانش

 جدید

اعزام به خارج و 

آموزش نیروی 

 متخصص
A1-1 

    توسعه توانمندی تغییرات فنی در فرآینهدهای تولیهد

 براساس دانش جدید کسب شده

  ی تهدریجی و تغییهرات   هها  نهوآوری توسعه توانمندی

 خطوط تولید سازی بهینهمستمر جهت 

 توسعه و ساخت نمونه اولیه براساس دانش جدید 

  براساس دانش  ها آنو تطبیق  ها فناوریبررسی دوباره

 جدید

  ی موجود براساس دانش ها شایستگیاصالح و توسعه

اعتماد و اختیاردهی 

 به کارکنان
A1-2 

استقامت مدیران در 

 پیشبرد اقدامات
A1-3 

تمرکز بر صادرات 

 محصوالت فوالدی
A1-4 

                                                      
1
 Refine 
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مراحل 

ی ساز یکپارچه

 فناوری جدید

ی کلیدی ها تم

برگرفته از 

کارکردهای مدیریتی 

 "موفق"

 بنگاه برای اجرایی و کارکردی راهکارهای کد مرتبط

توسعه توانمندی 

کارکنان در 

ی فرآیندی ها فناوری

 فوالدسازی

A1-5 

 جدید

 دانش در محصوالت، فرآیندها یا خهدمات   کارگیری به

 جدید

       اجرای دانهش در محصهوالت، فرآینهدها یها خهدمات

انتقال تجارب و  جدید

های  آموخته درس

 مدیران
A1-6 

 

مراحل 

ی ساز یکپارچه

 فناوری جدید

ی کلیدی ها تم

برگرفته از 

کارکردهای مدیریتی 

 "ناموفق"

 کارکردی و اجرایی برای بنگاهراهکارهای  کد مرتبط

شناسایی و 

ارزشگذاری دانش 

 فناورانه جدید

ضعف ارتباط دانشگاه 

 و صنعت
A2-1 

 هوشمندی و رصد تغییرات فناورانه در محیط 

  ها فناوریارزیابی تاثیر این تغییرات بر 

 اطالعات صنعت آوری جمع 

 خهدمات و  ها استراتژیاطالعات مربوط به  آوری جمع ،

 مشتریانمحصوالت 

 اطالعات مدیریت عملیات در امهور مهرتبط    آوری جمع

با مشتریان )برای مثال عملیات خرید، بازاریابی، تحقیق 

 و توسعه(

 خدمات و ها استراتژیاطالعات درخصوص  آوری جمع ،

 محصوالت رقبا

   رصد و بهبود بلوغ سازمانی در شناخت دانش فناورانهه

 جدید

   واجهههه بهها  تقویههت فرهنههگ سههازمانی در ورود و م

 ی جدید در انقالب صنعتی چهارمها فناوری

    تقویت توانمندی بنگاه در شناخت و مهدیریت مسهائل

 حقوقی و قراردادی

 و حمایت های ملی و باالدستی  ها ظرفیتاز  گیری بهره

دانههش نههوین  تههر مناسههبموجههود در مسههیر شههناخت  

 یالملل بین

     ی سههاز تصههمیمتقویههت نقههش آفرینههی بنگههاه در

باهات ناشی از اشت

 تغییرات سریع بازار
A2-2 

در  نگری سطحی

ی ها فناوریانتقال 

 جدید
A2-3 

به توسعه  توجهی کم

ظرفیت جذب 

 سیستم و کارکنان
A2-4 

 A2-5 ی مدیریتیها ضعف
ی ها آموزشضعف 

 اولیه به کارکنان
A2-6 

هوشمندی کسب و 

 کار
A2-8 

ضعف توانمندی در 

فناورانه مسائل حقوق 

 و صنعتی
A2-9 

تاثیر مسائل ملی و 

دولت در توسعه 
A2-10 
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مراحل 

ی ساز یکپارچه

 فناوری جدید

ی کلیدی ها تم

برگرفته از 

کارکردهای مدیریتی 

 "ناموفق"

 کارکردی و اجرایی برای بنگاهراهکارهای  کد مرتبط

 ان سطح کالن ملیگیر تصمیمسیاستگذاران و  فناوری بنگاهی

  در شناخت و بکهارگیری   ها توانمندیآموزش و تقویت

ی انتقال فناوری مبتی بر یهادگیری در زمهان   ها مکانیزم

 ی فناورانهها همکاری

    ی مشهترک بها   هها  برنامهه تقویت تعهامالت و طراحهی

 یالملل بینو مراکز علمی ملی و  ها پژوهشگاه، ها دانشگاه

دانش  فهم

 جدید فناورانه

 و آمده بدست

پایه  با آن ترکیب

 موجود دانشی

در  نگری سطحی

ی ها فناوریانتقال 

 جدید
A2-3 

  ی فناوری ساز یکپارچهی ها مکانیزمتوجه به الزامات و

 فناورانهی ها همکاریجدید هنگام 

  ی حقوقی و قراردادی برای توجهه  ها توانمندیتوسعه

به الزامات یادگیری در زمان انعقهاد قراردادههای انتقهال    

 فناوری و تجهیزات

  برای کاهش خطاههای   ریزی برنامهمدیریت ریسک و

 مدیریتی به منظور جذب دقیق و کامل دانش جدید

  ی شناسایی و درک دقیهق دانهش   ها توانمندیتوسعه

 جدید

      شناخت تغییرات و گهذارهای بهازار )مهثال تغییهر در

 رقابت، مقررات و جمعیت(

  برای خدمات رسانی به مشتریان ها فرصتشناسایی 

 تحلیل و تفسیر متغیرهای تقاضای بازار 

     مرور تاثیرات تغییرات بر محیط کسهب و کهاری کهه

ممکن است از تجهارب مهدیریت مشهتری تاثیرپذیرفتهه     

 باشند.

  اطالعات رقباتحلیل 

        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

 

به توسعه  توجهی کم

ظرفیت جذب 

 سیستم و کارکنان
A2-4 

 A2-5 ی مدیریتیها ضعف
مستندسازی ضعف 

 دانش
A2-7 

ضعف توانمندی در 

مسائل حقوق فناورانه 

 و صنعتی
A2-9 

از  برداری بهره

دانش فناورانه 

 جدید 

ضعف ارتباط دانشگاه 

 و صنعت
A2-1 

   مستندسهههازی دانهههش بدسهههت آمهههده از فرآینهههد

 ی دانش جدید در بنگاهساز یکپارچه

    و  هها  پژوهشهگاه بکارگیری دانش جدید بها همکهاری در  نگری سطحی

ی ها فناوریانتقال 
A2-3 
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مراحل 

ی ساز یکپارچه

 فناوری جدید

ی کلیدی ها تم

برگرفته از 

کارکردهای مدیریتی 

 "ناموفق"

 کارکردی و اجرایی برای بنگاهراهکارهای  کد مرتبط

 علمی همکارمراکز  جدید

  و توانمنهدی تعمیهرات و    برداری بهرهتوجه به الزامات

 ی فناورانهها همکارینگهداری در زمان 

 

ضعف مستندسازی 

 دانش
A2-7 

 

براساس تحلیل تاریخی صورت گرفته و نتایج بدست آمده از ترسیم شبکه مضمونی، در نهایت 

ی ساز یکپارچهی ها توانمندیتم( بعنوان عوامل موثر بر توسعه  31ی کلیدی)ها تم ،3با جدول مطابق 

 بندی دسته( که با ها تمی مختلف کشف شدند. هریک از این عوامل)ها گامی جدید در ها فناوری

)کارکردهای مدیریتی موفق و ناموفق( در بررسی تاریخی بدست آمده در یکی از مراحل ها مقوله

، نقش پررنگ تری را ایفا (Von briel et al 2019ی جدید)ها فناوریی ساز یکپارچهی ها گام انهگ سه

 .شود میکه در ادامه به تشریح جزئیات آن پرداخته  کنند می

 

 
 سازی دانش فناورانه جدید های یکپارچه : چارچوب دستاوردهای پژوهش در گام5شکل 

 

 فناورانه جدیدگام اول: شناسایی و ارزشگذاری دانش 

در صنعت فوالد، گام  یدجد یها فناوری یساز یکپارچه مراحل در ها بخش یناز مهمتر یکی

هوشمندی و رصد تغییرات فناورانه در محیط کسب و کار یکی . می باشد یدجد یها فناوری ییشناسا

س نتایج بدست براسا .(Von briel et al  2019) ی موثر در این گام می باشدها مکانیزماز مهمترین 

ی مضمونی، عوامل شامل: اعزام به خارج و آموزش نیروهای ها شبکهآمده از کدگذاری و تحلیل 

ی فرآیندی ها فناوریمتخصص، استقامت مدیران در پیشبرد اقدامات، توسعه توانمندی کارکنان در 
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از مهمترین عوامل  سازی خصوصیفوالدسازی، تمرکز بر صادرات محصوالت فوالدی و توجه به 

ی جدید در گام شناخت این ها فناوریی ساز یکپارچهی جذب و ها توانمندیبر ارتقای  کننده کمک

 بوده است.  ها فناوری

همچنین مجموعه عوامل موثر بر افزایش توانمندی شناخت دانش فناورانه جدید براساس 

و صنعت، اشتباهات مدیران ناشی از کارکردهای مدیریتی ناموفق عبارتند از: ضعف ارتباط دانشگاه 

به توسعه ظرفیت جذب  توجهی کمی جدید، ها فناورینگری در انتقال  یتغییرات سریع بازار، سطح

ی اولیه به کارکنان، هوشمندی کسب و کار، ها آموزشی مدیریتی، ضعف ها ضعفسیستم و کارکنان، 

ائل مالی و دولت در توسعه فناوری ضعف توانمندی در مسائل حقوق فناورانه و صنعتی و تاثیر مس

 بنگاهی. 

راهکارهای کارکردی و اجرایی برای افزایش توانمندی بنگاه در شناسایی و  52مجموعه 

و افزایش تعامالت با سایر  سازی شبکهمطرح شده است.  1ارزشگذاری دانش فناورانه جدید در جدول 

شناخت دانش جدید، تبادل نیروهای  ی نوین بازیگری در مسیرها نقشاز  گیری بهرهذینفعان، 

ی یادگیری دوسویه و مشترک، شناخت دقیق محیط بازار و مرزهای ها توانمندیمتخصص و توسعه 

ی ها فناوریدانشی، هوشمندی و رصد تغییرات فناورانه محیطی، فرهنگ و بلوغ سازمانی در مواجهه با 

مرکز اصلی راهکارها و کارکردهای اجرایی و مراکز علمی، ت ها دانشگاهجدید، و تقویت ارتباطات با 

 در گام شناسایی و ارزشگذاری دانش فناورانه جدید می باشد.  ها توانمندیپیشنهادی در مسیر توسعه 
 

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

ی جدید، فهم دانش فناورانه بدست آمده و ترکیب ها فناوریپس از مرحله شناسایی و ارزشگذاری 

. شود میاز آن دانش شناخته  برداری بهرهآن با پایه دانشی بعنوان یک گام اساسی و پیش نیازی برای 

(Von briel et al 2019 در این گام، فهم دقیق و تحلیل اطالعات بدست آمده از منابع خارجی در کنار )

ی جدید، بسیار ضروری خواهد بود. در این گام نیز همانند گام ها فناوریتحلیل دقیق چرخه عمر 

شناخت دانش فناورانه جدید، کارکردهای مدیریتی موفق درخصوص اعزام به خارج و آموزش نیروهای 

ی فرآیندی فوالدسازی، تمرکز بر صادرات ها فناوریی کارکنان در ها توانمندیمتخصص، توسعه 

مهمترین عوامل برای فهم دانش جدید بوده اند. عالوه  سازی خصوصیوجه به محصوالت فوالدسازی و ت

های مدیران و همچنین استقامت مدیران در  آموخته درسی انتقال تجارب و ها تمبر موارد فوق، 

در فهم دانش فناورانه جدید و ترکیب آن با پایه  ها بنگاهپیشبرد اهداف نیز بعنوان سایر عوامل موفقیت 

 گاه مورد اشاره قرار گرفته است. دانشی بن

که  دهد میبررسی تجارب کارکردهای مدیریتی ناموفق در فهم دانش جدید نیز نشان 

ی ظرفیت ها توانمندیایشان به توسعه  توجهی کمی جدید، ها فناورینگری مدیران در انتقال  یسطح

مختلفی که بصورت  های یگیر تصمیمو اشتباهات مدیریتی و  ها ضعفجذب سازمان و کارکنان، 
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ی ها ضعفپراکنده در بازه زمانی مورد تحلیل صورت گرفته، ضعف مستندسازی دانش و در نهایت 

موجود در توانمندی در مسائل حقوق فناورانه و صنعتی هنگام عقد قراردادهای مشترک برای انتقال 

فهم دقیق و  یها توانمندیتجهیزات و فناوری از مهمترین عوامل مانع در عمق بخشیدن به 

دانش فناورانه جدید بوده است. در همین راستا نیز براساس عوامل شناسایی شده و  سازی درونی

راهکار کارکردی و اجرایی برای افزایش  50پیشنهادات مطرح شده از سوی مصاحبه شوندگان، 

جود در بنگاه برای فهم دقیق دانش فناورانه جدید و ترکیب آن با پایه دانشی مو ها بنگاهتوانمندی 

 پیشنهاد شده است. 

 یهها  فنهاوری  یسهاز  یکپارچهه ملزم به جذب و  ها بنگاهامروزه با توجه به روندهای نوظهور کنونی، 

کهه   دههد  مهی مطالعات نشان خواهند بود.  خود بنگاه یدانش یهپا درچهارم  یحوزه انقالب صنعت یدجد

لهزوم توسهعه آن در    و تاثیرگذارنهد  یهد جد یهها  فنهاوری  یسهاز  نهادینهه یرش و در پهذ  عوامل متعددی

ی حقهوقی  هها  توانمنهدی توسهعه  . رود مهی به شهمار   یدیکل یاربساین گام، در  یزن یفوالدساز یها بنگاه

بهرای   ریهزی  برنامهه ی فرهنگ سازمانی و بلهوغ سهازمانی، مهدیریت ریسهک و     ها ظرفیتینگاه، توجه به 

ی یهادگیری فناورانهه در بنگهاه، ضهبط و نگههداری دانهش       ها مکانیزمکاهش خطاهای مدیریتی،طراحی 

ی سازمانی برای ترکیب دانش، بخشی از این عوامل کلیهدی  ها روتینجدید و کمک به توسعه و اصالح 

ی هها  بنگهاه اشاره شده و می بایست مهورد توجهه    ها آنی کارکردی و اجرایی به هاهستند که در راهکار

را از  یدارند که دانش خهارج  یفهو توسعه هر بنگاه وظ یقتحق کنانفوالدساز قرار بگیرند. همچنین کار

نوآورانه خود  های یتفعال یو برا یندنما سازی ینهانتقال آن به صورت درک شده درون بنگاه نهاد یقطر

زبهان و   هها،  یبا تخصص، توانمنهد  یدانش خارج ینا معموالً .(Monteiro 2017) کنند برداری بهرهاز آن 

 یشبنگهاه افهزا   یبرا ی آنبردار و بهرهانتقال  ینههز ینو بنابرا یستندبنگاه منطبق ن یک لیفرهنگ داخ

خلهق   یدانش خارج ینکه چرا و چگونه ا یقدق ینبودن پشتوانه اطالعات .(Von Hippel 1994) یابد یم

نوآورانه  های یتفعال یبرا یداز آن دانش جد برداری بهرهو  یساز نهادینه یکار را برا تواند یشده است، م

و  هها  بخهش منطبق کهردن آن بها    ی،آوردن دانش خارج ینبنابرا  .(Murray 2007) تر کند بنگاه سخت

ی هها  بنگهاه لهذا   .(Salter 2014) بهود افراد متخصهص و توانمنهد خواههد     یازمندسازمان، ن یدانش داخل

 ونمهوده   بنهدی  دسهته آن را باز یهد، دانهش جد  یهق بتواننهد ضهمن فههم دق    یهد با فوالدساز در این گهام 

 ههای  یدر مقابهل توانمنهد   یارزش دانهش خهارج   یابیشامل ارز بندی دستهباز ین. ایندنما سازی یداخل

 یهد جد یدانش خارج ینب ییافزا هم یستبا یو م باشد یو توسعه موجود م یقتحق یها موجود و پروژه

   یرد.صورت پذ شود یشناخته م یداخل یو آنچه به عنوان دانش و توانمند
 

 از دانش فناورانه جدید برداری بهره: سومگام 

 برداری بهرهی جدید، مرحله ها فناوریی ساز یکپارچهبراساس مدل وانبریل، آخرین گام از مراحل 

و تطبیق آن براساس دانش جدید  ها فناوریاز دانش فناوری جدید است. در این مرحله، بررسی دوباره 
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. در نهایت شود میی موجود براساس دانش جدید انجام ها شایستگیصورت گرفته و اصالح و توسعه 

. مجموعه کل شود مینیز بکارگیری و اجرای دانش در بطن محصوالت، فرآیندها و خدمات جدید ارائه 

تم: اعزام به  1ی فناوری جدید شامل ساز یکپارچهعوامل محرک شناسایی شده برای موفقیت مراحل 

، استقامت مدیران در ها بنگاه، اعتماد و اختیاردهی به کارکنان خارج و آموزش نیروی متخصص

پیشبرد اقدامات هدفگذاری شده، تمرکز بر صادرات محصوالت فوالدی، توسعه توانمندی کارکنان در 

 سازی خصوصیهای مدیران و توجه به  آموخته درسی فرآیندی فوالدسازی، انتقال تجارب و ها فناوری

از دانش فناورانه جدید تاثیرگذار هستند. همچنین از میان ده عامل شناسایی  ریبردا بهرهبر توانمندی 

ی دانش فناورانه جدید، سه عامل ضعف ارتباط ساز یکپارچهی ها توانمندیشده بعنوان موانع توسعه 

ی جدید و ضعف مستندسازی دانش بعنوان عوامل ها فناوریدر انتقال  نگری سطحیدانشگاه با صنعت، 

اخته شده از کارکردهای مدیریتی ناموفق بوده است. براساس عوامل محرک و مانع کلیدی شن

راهکار  31از دانش فناورانه جدید در نهایت  برداری بهرهی ها توانمندیشناسایی شده در توسعه 

 پیشنهاد شده است.  ها بنگاهبرای  1کارکردی و اجرایی مطابق با جدول

ی نرم افزاری و سخت افزاری ها توانمندیی بر توسعه تمرکز اصلی راهکارهای مطرح شده مبن

ی تدریجی و مستمر مبتنی بر دانش جدید کسب شده ها نوآوریبنگاه به منظور ایجاد تغییرات فنی و 

و فرآیندهای موجود در بنگاه  ها فناوریمی باشد. این دانش جدید کسب شده می بایست خود را با 

استفاده از دانش هی متناسب با آن، اصالح و توسعه پیدا کنند. ی جدید بنگاها شایستگیتطبیق دهد و 

 یاستفاده عمل یخود برا یدر انجام تعهد سازمان یشانا ییکارکنان بنگاه وابسته به توانا یاز سو یدجد

 یها ویژگیبا  یدر صنعت فوالدساز یشروپ یها بنگاهلذا   .(Enkel et al 2017)از آن دانش خواهد بود

در جذب  یتموفق یبرا بنگاه یساز آمادهو  ها پیچیدگی یننسبت به ا یدبا یعصنا ینخاص موجود در ا

درخصوص نیز باشند. اگر چه مطالعات  یاردر آن هوش ییراتو تغ ینوآور یجادا یدانش و توانمند

 ینبا ا یلاست و یزناچ یاردر بنگاه بس یددانش جد یساز نهادینهپس از  برداری بهره یندفرآ یچگونگ

 . یردالزم قرار بگ برداری بهرهمورد  یدکه با اردوجود د یزن یمهم یها ینشوجود ب

ی ها حل راهی و توانمندی خلق بالقوه و خارج یها فناوری  یریبکارگ یبرا ها بنگاههمچنین 

از  گیری بهرههستند. بویژه در حوزه نگهدای و تعمیرات خود  یها توانمندیتوسعه  یازمندن نوآورانه،

د توان میو مراکز علمی کشور  ها پژوهشگاه، ها دانشگاهی متنوع با ها همکاریی مختلف و ها ظرفیت

 یگرانباز یرمس یندر ای فوالدساز ایجاد نماید. همچنین ها بنگاهبستر مناسبی برای توسعه قابلیت های 

 . کنند می یفارا ا کلیدی یها نقش یزن یمختلف ینفعانو ذ

 گیری و نتیجهبحث  -5

های  آموخته درسد توان میبررسی سیر تاریخی و تجارب رخدادهای سیاستی و کارکردی 

ارزشمندی را برای یادگیری به همراه داشته باشد. محققان در این مطالعه با بررسی رخدادهای مهم و 
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ی ها فناوریدر مسیر توسعه  3011تا  3111کارکردهای  مدیریتی موفق و ناموفق در سال های 

ی مشخص را معرفی کردند. با وجود مطالعات قبل در ها ویژگیزنجیره تولید فوالد، سه برهه زمانی با 

در صنعت فوالد، این مطالعه برای اولین بار در تکمیل مطالعات  ها فناوریبررسی مسیر تاریخی توسعه 

ی متفاوت صنعت ها گیویژی جدید براساس ها فناوریقبلی با نگاه متفاوت و از منظر شناخت و جذب 

به تحلیل تاریخی پرداخته است. در میان مطالعات مختلف و اندکی که در شناسایی عوامل موفقیت بر 

ی متاخر صورت پذیرفته است، شناخت راهکارها در ها بنگاهی جدید در ها فناوریی ساز یکپارچه

د بینش توان میموضوع مراحل مختلف آن مبتنی برتحلیل تجارب تاریخی مشاهده نشده است و این 

 ی متاخر اضافه کند.ها بنگاهی دانش جدید در ساز یکپارچهجدیدی را به ادبیات 

ی یادگیری ها مکانیزم، اما همچنان مدیریت و اجرایی مطرح شده کارکردیبا وجود راهکارهای 

ی و ی باالیی برخوردار است. نتایج تحلیل تاریخها پیچیدگیدانش، از  سازی درونیبرای فهم و 

در صنعت فوالدسازی کشور،  ها فناوریکه پایه گذار توسعه  دهد میی میدانی نشان ها بررسی

ی ابتدایی آن بوده است. ها دههی نیروی انسانی در ها توانمندیبر آموزش و توسعه  گذاری سرمایه

های  آموخته درسو مستندسازی و انتقال  ،جذب دانش عملیاتی در فاز اول زمانی مورد تحلیل

ی ها توانمندیدر توسعه  نسبتاً مناسبیزمانی بعدی، توانسته دستاوردهای  برههمتخصصان در دو 

که  دهد مینشان  ادبیات یبررسی فعال در زنجیره تولید فوالد به همراه داشته باشد. همچنین ها بنگاه

 ها بنگاه ینو برا یها فناوری یساز یکپارچهرا در جذب و  یافراد نقش مهم یها توانمندی یبه طور کل

 یی( هدف گراSchweisfurth & Raasch 2018مثال نوآور شدن) یبرا .(Sjödin et al 2019) کنند می یفاا

جذب در سطح  یتباال بردن ظرف ی( براYao & Chang 2017)یمدن یلتفض ینو همچن یادگیری،در 

 هستند.  یبنگاه، ضرور

ی هها  فنهاوری ی سهاز  یکپارچهه ( شناسایی شده در این مطالعهه بهرای   ها تمبرخی از عوامل کلیدی)

جدید با نتایج محققان قبلی تناسب و همخوانی داشهته اسهت. محققهان قبلهی نیهز بهر نقهش کلیهدی         

ی دانههش فناورانههه جدیههد تاکیههد    سههاز نهادینهههان دانشههی در جههذب و  گههر واسههطهکههارگزاران و 

همچنهین هاگمیسهتر و   .  (Birkinshaw et al  2007; Ter Wal et al 2017; Ghei 2020)دانه  داشهته 

، بر نقش آموزش کارکنهان در مسهیر کمهک بهه شهناخت و      5136در مطالعه خود در سال  3همکارانش

( نیز 5135) 5جذب دانش جدید تاکید داشته و به تشریح جزئیات آن پرداخته اند. گاردنر و همکارانش

ی تخصصهی تاکیهد   هها  پهروژه دهی کارکنان بویژه در  به طور خاص بر توسعه تجربه کارجمعی و آموزش

ی پیشهرو از سهوی   هها  بنگهاه اعزام مشخص افراد به  کننده کمکد. با این وجود درخصوص نقش ان داشته

ی جدید موضوعاتی مطرح نشده است. یکی دیگهر  ها فناوریی ساز یکپارچهی متاخر درخصوص ها بنگاه

اعتماد و اختیاردهی الزم به کارکنان بوده است کهه بعضها   از نتایج بدست آمده در این مطالعه، موضوع 

                                                      
1
 Hagemeister et al. 

2
 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  

 & Prieto-pastor et al  2018; Knoppen)ی فنهاوری جدیهد دارد  سهاز  یکپارچهی متاخر برای ها شرکت

Revila  2015) . 

ی مختلهف بنگهاهی در موفقیهت و عهدم توفیهق      ها بخشتاثیر باالی نقش مدیران در این مطالعه  

ی جدید در صنعت فوالد ایران بسیار مورد تاکیهد بهوده اسهت کهه بسهیاری از      ها فناوریی ساز یکپارچه

مصادیق آن در پیوست آمده است. در ادبیات نیز محققان مختلف بارها بر نقش مدیران و میهزان تهاثیر   

 ;Volberda 2010)دانه  داشهته ی دانهش جدیهد تاکیهد    سهاز  یکپارچهه آن در کمک به مراحهل جهذب و   

Soderlund  2010; Mota Pedrosa et al  2013; Hoffmann  2017 Rosell et al  2017; 

Ramachandran  2018).    و مراکهز   هها  دانشهگاه بها   هها  بنگهاه همچنین در ادبیات بر نقش مهوثر ارتبهاط

تحقیقاتی برای کمک به شناخت و جذب دانش جدید تاکید شده اسهت و بها نتهایج ایهن تحقیهق نیهز       

فرآیندهای یهادگیری مبتنهی بهر    ( 5139) 3والنتیم و همکارانش  .(Herstad et al 2015)همخوانی دارد

تجربه، همکاری با شرکای تجاری، انتقال دانش جدیهد بهه کارکنهان، و جهذب دانهش جدیهد از سهوی        

ی هها  توانمنهدی ی بکارگیری شده از سوی سازمان برای توسهعه  ها مکانیزمکارکنان را بعنوان مهمترین 

همچنهین در ادبیهات بها توجهه بهه سهرعت تغییهرات بهازار،          مطهرح نمهوده اسهت.     جذب دانش جدیهد 

بهرای جهذب دانهش ضهمنی و      هها  بنگهاه هوشمندی کسب و کهار و طراحهی ههای هوشهمندانه توسهط      

لهذا جلهوگیری از   ، (Venturini et al 2019)از سرریزهای دانشی مورد تاکید قرار گرفته است گیری بهره

های مشاهده شده در مهدیران   نگری سطحیسرعت این تغییرات و همچنین  اشتباهات مدیران ناشی از

تاکیهد شهده    هها  آنین مطالعه بهر  ی جدید در فوالدسازی که در اها فناوریدر مسیر جذب و بکارگیری 

توجه و اصالح در آینده خواهد بود. در برخی دیگر از مطالعات، مانند نتایج بدست آمهده   ملزم به ت،اس

ی ظرفیهت جهذب بنگهاه بهه منظهور تسههیل       هها  توانمندیبارها بر اهمیت نقش توسعه در این پژوهش 

ی هها  همکهاری د در کنار افهزایش  توان میی جدید تاکید شده است. این توسعه ها فناوریی ساز یکپارچه

، دستاوردهای مناسبی در شناخت و جذب دانهش  ها بنگاهی متاخر با سایر ها بنگاهوتوسعه میان  تحقیق

 ;Nambison 2013;  Kozica et al 2014; Valentim et al  2016)جدید به همراه داشهته باشهد   فناورانه

Terwal et al  2017; Denford et al 2018) . 
ی ها فناوریی ساز یکپارچهشامل عوامل موثر بر ) با وجود همراستایی برخی از دستاوردهای این مطالعه

، ولی ههی   ادبیاتعوامل موردتاکید در برخی از با ( پیشنهادیجدید و راهکارهای کارکردی و مدیریتی 

با موج نوآوری بلند به شناسهایی   محور منبعی خاص یک صنعت ها ویژگیمطالعه قبلی با درنظرگرفتن 

ی جدید نپرداخته است. همچنین برخی از عوامل شناسایی شهده  ها فناوریی ساز یکپارچهعوامل اصلی 

، اسهتقامت مهدیران در پیشهبرد اقهدامات، توسهعه      سهازی  خصوصهی ه بهه  در این مطالعه از جملهه توجه  

                                                      
1
 Valentim et al. 
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تهاثیرات سهطح حکمرانهی ملهی، و تمرکهز بهر صهادرات         مدیریت توانمندی در مسائل حقوقی فناورانه،

ی هها  فنهاوری ی سهاز  یکپارچهاند که در مطالعات قبلی مرتبط در حوزه  محصوالت فوالدی، مواردی بوده

. دستاوردهای این پژوهش با توجه به آنکه با شهناخت دقیهق ابعهاد    استه نشد اشاره ای ها آنجدید بر 

ی جدید و همچنان از بطن سال ها تجربه مدیران مهرتبط  ها فناوریی ساز یکپارچهجامع و تاثیرگذار بر 

د بعنهوان یهک چهارچوب قابهل اتکها بهرای مهدیران و        توانه  مهی در صنعت فوالد ایران بدست آمده است 

مهورد اسهتفاده   و با موج نوآوری بلنهد   محور منبعان در سطح بنگاهی و ملی بویژه در صنایع گیر تصمیم

   .قرار بگیرد

ی فعال در زنجیره تولید فوالد ها بنگاهکه  دهد میتوجه به موارد فوق، نتایج مطالعه حاضر نشان  با

اقدامات متنوعی در  ی جدید می بایستها فناوریی ساز یکپارچهی خود در ها توانمندیبرای افزایش 

ابعاد مختلف سطوح سازمانی خود انجام دهند. این اقدامات هم در سطح فردی و کارکنان و هم در 

.  مجموعه راهکارهای کارکردی و اجرایی پیشنهادی در این کند میسطح جمعی و سازمان معنی پیدا 

دانش جدید مطرح شده  از برداری بهرهی مختلف شناخت، جذب و ها گاممطالعه که بطور مجزا در 

ی فوالدساز در مسیر بهبود ها بنگاههای  راه، باعث ارتقای قابلیت د در بستر یک نقشهتوان میاست 

در کنار اعتبارسنجی آن با  هسنجش و تکمیل چارچوب مفاهیم ذکر شدشود.  ها آنعملکرد نوآورانه 

د بعنوان محور مطالعات تکمیلی در وانت می، ها بنگاهی میانجی تاثیرگذار بر شرایط ها نقشدرنظرگرفتن 

ادبیات مورد نظر قرار بگیرد. در نظر گرفتن تغییرات و تالطمات سیاسی، نگاه کالن به نحوه 

های  ی پیشرو در صنعت فوالدسازی و همچنین تحریمها بنگاهو تعامالت همکارانه با سایر  سازی شبکه

ایجاد نماید. لذا نگاه  ها بنگاهد تغییراتی را در راهکارهای اتخاذ شده برای توان میی هریک الملل بین

د بعنوان یک توان میی فعال در زنجیره تولید نیز ها بنگاهسناریومحور در راهکارهای پیشنهاد شده برای 

ی تحقیق در ها محدودیتمحور مطالعاتی در تحقیقات آتی مدنظر قرار بگیرد. همچنین از مهمترین 

ی فعال در زنجیره تولید فوالد اشاره ها بنگاهبه اختالف سطح فناوری و توانمندی  توان مین مطالعه ای

ی پیشرو تر نسبت به ها بنگاهی برخی از ها فعالیتداشت. این محدودیت باعث پررنگ تر شدن تاثیر 

ن سوگیری ی فعال در زنجیره تولید فوالد کشور در نتایج پژوهش شده است. همچنیها بنگاهسایر 

شوندگان که خود از مدیران باسابقه در صنعت بوده اند نسبت به تمجید و بزرگنمایی  برخی از مصاحبه

ی اخیر، نگرانی هایی نسبت به سوگیری محققان در کشف حقایق موجود ها دههاقدامات انجام شده در 

 . .در تحلیل تاریخی ایجاد نمود
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 ها پیوست
 

 های کلیدی صنعت فوالد در چهار دهه اخیرکارکردجدول پیوست یک: رویدادها و 
 

 فاز سوم فاز دوم فاز اول فازهای زمانی

 5315-5411 5311-5311 5331-5311 سال

 نام مرحله
سازی ایجاد پایه  زمینه

 دانشی

توسعه توانمندی منابع 

ی ها شرکتانسانی و 

 داخلی

گام در مسیر توسعه و 

 نوآوری

رویداد های مرتبط با 

ی ساز یکپارچهتوسعه و 

فناوری جدید در 

 فوالدسازی

 ایههران آهههن ذوب ایجههاد

3111 

 آههن  ذوب کارخانه اولین

3100 

 بخههههههش یانههههههداز راه

 ذوب شههرکت فوالدسههازی

 فنههی همکههاری بهها آهههن

 کهوره  روش به و ها روس

 3123 بلند

 صههنایع شههرکت تشههکیل

 3121 ایران فوالد

 ی شهرکت فنهی و  انداز راه

مهندسی ایریتک در کنار 

 3121فوالد مبارکه 

 ایران فوالد ملی شرکت ایجاد

3121 

 و حفاظههت قههانون تصههویب

 3126 ایران صنایع توسعه

 اجرایهی  ههای  سیاست تدوین

 3192 فوالد صنعت

 فهههوالد کارخانهههه احهههداث

 قوس کوره روش با خوزستان

 3191 الکتریکی

 برابههری دو از بههیش افههزایش

 نسهبت  معهدنی  مواد صادرات

 3115 قبل سال به

 از درصههد 01 تولیههد تههوان

 تجهیهههزات و آالت ماشهههین

 3110 کشور داخل در فوالد

 توسهعه  ههای  سیاست شروع

 صههنعت در سههازی خصوصههی

3110 

 تحقیههق واحههدهای تاسههیس

 بهزرگ  های بنگاه کنار توسعه

 3112 معدنی صنایع در فعال

 حهوزه  مشاوران تعداد افزایش

 شرکت 15 به معدن و صنعت

3111 

 هشت های طرح اجرای شروع

 3111 فوالد گانه

 

 شههههههرکت  تشههههههکیل 

 در mmte وتوسهعه  تحقیق

 3113 خوزستان فوالد

 پههروژه از چهههار یانههداز راه

 فهوالد  گانه هشت یها پروژه

 3116 پرد فناوری با

 طههرح اجههرای و طراحههی

 3161 فوالدی جامع

پیشههی گههرفتن صههادرات   

فوالد نسبت بهه واردات آن  

 3162بار برای اولین 

تهههههدوین و بکهههههارگیری 

ی تختال الملل بیناستاندارد 

بههرای اولههین بههاردر سههطح 

 3161ی الملل بین

شروع طرح تحول دیجیتال 

شهههرکت فهههوالد مبارکهههه 

 3166اصفهان 

ی مرکههز تحههول  انههداز راه

دیجیتال صهنعت فهوالد در   

 3166دانشگاه تهران 
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 فاز سوم فاز دوم فاز اول فازهای زمانی

 کارکردهای مدیریتی

ی ساز یکپارچهمرتبط با 

براساس  فناوری جدید

 تحلیل تاریخی

 

اسهههههتراتژی توسهههههعه  

توانمنههدی کارکنههان بهها   

آمههههوزش عملیههههاتی از  

 3100متخصصان روسی

 و تحقیق شرکت همکاری

 پهروژه  در ایریتهک  توسعه

 بنههدرعباس فههوالد طههرح

3121 

اولههین اسههتراتژی توسههعه 

  3129-صنعت فوالد

همکاری شرکت ایریتیک 

بههها دو شهههرکت ایتهههالیم 

( بها ههدف   SMSپیانتی )

تقههال فنههاوری و دانههش  ان

فنهی در بخشهی از پههروژه    

فوالد مبارکهه در مجتمهع   

 3121بندرعباس

 

 آههن  ذوب نفره 31 تیم اعزام

 سهال  آمهوزش  برای آلمان به

3126 

 بهههرای فناورانهههه همکهههاری

 فهههوالد شهههرکت یانهههداز راه

 3191 مبارکه

(ILVA مجههری عنههوان بههه 

 ایتالیا

Italian Plenty عنهوان  بهه 

 تجهیزات کننده تامین

 ژاپن استیل کوبه و میدرکس

 فناوری( صاحب عنوان به

 ایتالیها  بها  مهالی  تبادل تجربه

 کهههه نفهههت بهههر مبتنهههی

 داشههته ملههی دسههتاوردهای

 مبارکههه فههوالد بههرای اسههت

3190 

 بهر  تمرکز با اتخاذ تصمیمات

 و جههههاری مسههههائل رفههههع

 توسهههعه بهههه تهههوجهی کهههم

   3192فناوری

 جنوب با احیا فناوری تطبیق

 بر  یانداز راه و نصب و کشور

 در موجهود  توانمنهدی  اساس

 3191کشور

 شهرکت  کهالن  گذاری سرمایه

 و اعههزام  در مبارکههه  فههوالد 

 به متخصص نیروهای آموزش

 تهها 3191 کشههور از خههارج

3115 

 بههه ارز برابههری دو تخصههیص

 3113 معدنی صنایع

 هندی متخصصان با همکاری

 و میهدرکس  سهازی  بهینهه  در

 3111پرد  فناوری خلق

 توسهعه  بهه  ایمیدرو تمرکز

 تهوان  بهر  مبتنی ها ظرفیت

 3110 داخل

 بههههرای ریههههزی برنامههههه

 و انباشهههت مستندسهههازی

 مراکهز  توسط دانش انتشار

 3111 توسعه و تحقیق

 ایجهاد  بهر  هها  بنگهاه  تهالش 

 زنجیههره تکمیههل و تناسههب

 3162 تا 3116 خود تولید

 در فناورانههه یههها نههوآوری

 و آههههن تولیهههد فرآینهههد

 بههه پههرد روش جههایگزینی

 3162 میدرکس جای

حمایهههت شهههرکت فهههوالد 

ی ههها فعالیههتمبارکهههه از 

 و استانداردسهازی ی هحهوز

کیفیهههت  بهبهههود و ارتقههها

3161 

بههه تولیههد  ههها بنگههاهورود 

فوالدهههای پیشههرفته بههرای 

مصارف خاص )مانند برنامه 

فوالدمبارکه در تولید نهورد  

یها   3161گرم بدنه خهودرو 

تولید بریکت سرد شهرکت  

توسعه آههن و فهوالد گهل    

گهههر بههرای اولههین بههار در  

 (3161-دنیا

و توسهههعه  ریهههزی برنامهههه

زیرساختی در شرکت فوالد 

مبارکه برای گذار به تحول 

 3166دیجیتال 

ساله فوالد  2 ریزی برنامه

مبارکه برای عضویت در 

باشگاه فانوس دریایی 
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 فاز سوم فاز دوم فاز اول فازهای زمانی

 و تعمیهرات  واحدهای توسعه

 و بنگهههههاه در نگههههههداری

 قطعات از بسیاری سازی بومی

 نیهههاز مهههورد تجهیهههزات و

 3111فوالدسازی 

 و مسههتمر توسههعه و تحقیههق

 سههازی بههومی بههرای تههالش

 ماننههد کلیههدی هههای فنههاوری

 در الکتههرود سههوزنی و کههوک

 3111الکتریکی  قوس کوره

 ذیهل  یها شرکت سازماندهی

 ایههران فههوالد ملههی شههرکت

3113 

 فههوالد پههروژه مههالی تههامین

 هها  آلمهانی  توسط خوزستان

3113 

 راهبهههردی برنامهههه تهههدوین

 و توسهعه  و تحقیق از حمایت

 گههذاری سههرمایه از حمایههت

 3115 خصوصی بخش

 سهند  از نسهخه  اولین تدوین

 صههنعتی توسههعه اسههتراتژی

 برای مطالعات شروع و کشور

 3115 فوالدی جامع طرح

 بر صرف تمرکز - 3111 دهه

 افهزایش  و کارخانهه  یانداز راه

 بههه توجههه بههدون ظرفیههت

 یسههاز یکپارچههه معیارهههای

 فناوری

 

 

3166 
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 موفق ناشی از تحلیل تاریخی صنعت فوالد کشورمدیریتی های کارکرد: عوامل کلیدی مستخرج از دو جدول پیوست

 کد  موفق( مدیریتی هایکارکرد) ها مقوله تم )عامل کلیدی( ردیف

3 

اعزام به خارج و 

آموزش نیروی 

 متخصص

چند صد میلیون دالری شرکت فوالد مبارکه در  گذاری سرمایهو استخدام 

 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 

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

 اولیه را دیدند
1 

5 
اعتماد و اختیاردهی 

 به کارکنان
 5 11و  11اعتماد و دادن اختیارات باال به نیروهای کاری در دهه 

1 
استقامت مدیران در 

 پیشبرد اقدامات

درگیری شرکت فوالد مبارکه با مجلس شورای اسالمی و دولت در 

و زمان جنگ و  91و  99های  سالراستای اعزام نیرو به خارج از کشور در 

 در نهایت موفقیت در کسب رضایت

0 

و دریافت مجوز وزارت  91و  99های  پیگیری شرکت فوالد مبارکه در سال

های فوالدسازی خارج از کشور جهت  عتف برای اعزام اپراتورها به کارخانه

 کسب آموزش

2 

0 

توسعه توانمندی 

کارکنان در 

ی فرآیندی ها فناوری

 فوالدسازی

در فوالد سازی در شناخت و مهندسی فرآیندها  ها توانمندیمسئله اصلی 

 است
6 

 31 ها در مرحله احیای مستقیم set pointکیب ها و تر مناسبتشخیص 

از ابزارهای شبیه سازی و دانشگاه مجازی ایجاد شده توسط  گیری بهره
WorldSteel 

33 

2 
تمرکز بر صادرات 

 فوالدیمحصوالت 

لزوم انطباق محصوالت نهایی با ترانس های دقیق اعالم شده در 

 استانداردهای جهانی برای صادرات
35 

ها توانستند با تولید فناوری جدید مزیت های صادراتی نیز  برخی بنگاه

 برای خود ایجاد کند
13 

9 

انتقال تجارب و 

های  آموخته درس

 مدیران

در کشورهای خارجی آموزش دیده اند و  11و  91کارکنانی که در دهه 

و آموزشگاه ها در حال  ها دانشگاهامروز مدیران باتجربه هستند امروز در 

ارائه تجارب خود هستند مانند آموزشگاه توحید که متعلق به شرکت ذوب 

 آهن اصفهان است

31 

از تجارب این مدیران  گیری بهرههلدینگ های جدید فوالدسازی در حال 

 در پستهای مشاوره و مدیریتی خود هستند
30 

 00 با کمک مشاوران خارجی وجود دارد برداری بهرهی و انداز راهدانش نصب 

1 
توجه به 

 سازی خصوصی
 23 واقعی خصوصی بخش به معادن از برداری بهره حق واگذاری
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ناموفق ناشی از تحلیل تاریخی صنعت فوالد کشور مدیریتی هایکارکرد: عوامل کلیدی مستخرج از سه جدول پیوست  

 کد  ناموفق( مدیریتی هایکارکرد) ها مقوله تم )عامل کلیدی( ردیف

3 
ضعف ارتباط دانشگاه 

 و صنعت

 9 ضعف سیستم آموزشی در تربیت نیروی کارآمد برای صنعت فوالد

ی بزرگ ها شرکتاختالف باالی دانشی نیروهای قدیمی و نیروهای جدید 

 فوالد ساز
1 

در این سالها همواره فاصله دانشی متخصصان صنعتی و دانشگاهی زیاد 

 بوده است
02 

5 
اشتباهات ناشی از 

 تغییرات سریع بازار

 32 های آنی میزان مصرف مواد اولیه و مدیریت آنها لزوم تحلیل

سریع است  تصمیماتتغییرات سریع بازار و حتی هفتگی نیازمند اتخاذ 

 شود که بر اساس اطالعات جدید حاصل می
31 

 36 ی و خط مشی گذاریگیر تصمیممتغیرهای افزایش نوسانات 

 51 های جدید در تحلیل شرایط استفاده نمود باید از مدل

ها  گذاری سرمایهتغییرات سریع بازارگاه منجر به اشتباهات استراتژیک در 

روی تولید محصوالت نهایی شده است مثال اینکه تولید شمش بازار 

 بهتری دارد یا تولید ورق

50 

 06 تولید عوامل وری بهره عدم توجه کافی به

 21 سنگ آهن جدید معادن زمینه اکتشاف در گذاری سرمایه کاهش

 21 باال افزوده ارزش با نهایی محصوالت عدم توجه کافی به تولید

1 

در  نگری سطحی

ی ها فناوریانتقال 

 جدید

باال وارد خط تولید شده ولی بیشتر مسئله وآوری تجهیزات جدید با ن بعضاً

ایجاد کرده و بهره وری را کاهش داده است مانند تعویض سنگ شکن 

hpgr سگ میل با 

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 

 01 ی مختلف وجود داردها فناوریی ساز یکپارچهضعف دانشی در 

 21 باال افزوده ارزش با نهایی محصوالت عدم توجه کافی به تولید

 20 خاص مصارف با تولید فوالدهای گذاری سرمایهعدم توجه در 

 های تکنولوژی و جهانی استانداردهای با فوالدی یها پروژه انطباق عدم

 دنیا روز
29 

ی واحدهای تولیدی با ظرفیت پایین برخالف استانداردهای انداز راه

 یالملل بین
21 

0 

به توسعه  توجهی کم

ظرفیت جذب 

 سیستم و کارکنان

 31 ظرفیت جذب کارکنان و سیستم باید افزایش پیدا کند

تجهیزات مدرن در داخل بعضاً با عدم توانمندی داخلی در تغییرات انتقال 

 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 

 53بسیاری  به جای پژوهش و تحلیل تنها  به دنبال اجرای  ها دههدر این  ی مدیریتیها ضعف 2
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 کد  ناموفق( مدیریتی هایکارکرد) ها مقوله تم )عامل کلیدی( ردیف

 ایده های خود بودند

ها مانع از توجه آنها به ترس از  های مالی و جاری بنگاه همواره گرفتاری

 دست دادن کارکنان با تجربه خود شده است
52 

و انتخاب  گذاری سرمایهبندی  تصمیمات مدیریتی غلط در اولویت

که باعث اختالف زمانی و به ویژه لطمات اقتصادی شده است با  ها فناوری

 آنها صورت گرفته است

59 

های که  ی در تعطیل کردن و خروج از حوزهگیر تصمیمبعضاً قاطعیت 

 کند نبوده است مزیت ایجاد نمی
51 

ضعف مدیران در زبان انگلیسی هنگام تدوین جزئیات قرارداد ها و 

 فناورانه یها همکاری
11 

های گذشته و بعضاً ترسیم مسیر های  نگرشهای منفی مدیران در دهه

 جدید برای خود بدون شناخت دقیق نسبت به جزئیات وضعیت موجود
03 

بینی  لزوم توجه بیشتر به کاهش ضایعات و مدیریت آنها بر اساس پیش

 ریسک توقفات تولیدی
05 

 06 تولید عوامل وری بهره عدم توجه کافی به

 21 سنگ آهن جدید معادن زمینه اکتشاف در گذاری سرمایه کاهش

انتخاب غیردقیق مکان لجستیکی مناسب از منظر دسترسی به مواد اولیه، 

 منابع انرژی، مجاورت با آب های آزاد در ایجاد واحدهای فوالدسازی
25 

 21 مدیران ناصحیح جایی جابه

ی ها همکاریجامع در توسعه زیرساخت ها و  و مناسب برنامه یک نبود

 فناورانه
22 

 91 ضعف در اعتمادسازی  مشتریان

 95 زنجیره تولید فوالد در توازن ایجاد برای جامع برنامه فقدان

9 
ی ها آموزشضعف 

 اولیه به کارکنان

اپراتور تجهیزات پیشرفته  ،ورود وافراد تازه کار و ناشی به سرعت و در بد

 می شوند
55 

ای ناچار به جذب افراد بسیار ناشی و غیر متخصص  به دلیل مسائل منطقه

 های تولیدی هستیم در سایت
51 

برخالف بسیاری از کشورها در ایران متخصصان مدیریتی، نوآوری و 

 بازاریابی تخصص باالیی در مسائل فنی ندارند
09 

1 
ضعف مستندسازی 

 دانش

ها و اطالعات معموالً به صورت ذهنی وجود دارد و به خوبی  داده

 مستندسازی و ثبت نمیشود
51 

1 
هوشمندی کسب و 

 کار

گاهاً اتکای صرف به خودکفایی و ساخت داخل، لطمات زیادی در تامین 

 تجهیزات و بار مالی ایجاد شده به همراه داشته است
56 

از امکانات و مزایای سایر  گیری بهرهکمتر سیاست گذاری الزم برای 

خارجی در چارچوب قوانین و  گذاری سرمایهکشورها از طریق 
11 
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 کد  ناموفق( مدیریتی هایکارکرد) ها مقوله تم )عامل کلیدی( ردیف

 المللی صورت گرفته است های بین همکاری

 19 عدم شناخت دقیق و جزئی امکانات موجود در کشور مقصد برای استفاده

ی پیشرو ها ی در همکاری با شرکتالملل بینبه بازاریابی های  توجهی کم

 ها حوزهدر این 
01 

انتخاب غیردقیق مکان لجستیکی مناسب از منظر دسترسی به مواد اولیه، 

 منابع انرژی، مجاورت با آب های آزاد در ایجاد واحدهای فوالدسازی
25 

 21 باال افزوده ارزش با نهایی محصوالت عدم توجه کافی به تولید

 20 خاص مصارف با تولید فوالدهای گذاری سرمایهعدم توجه در 

ی واحدهای تولیدی با ظرفیت پایین برخالف استانداردهای انداز راه

 یالملل بین
21 

 26 خریداران و مشتریان در شناسایی ها ضعف

 91 ضعف در اعتمادسازی  مشتریان

6 

ضعف توانمندی در 

مسائل حقوق فناورانه 

 و صنعتی

 15 متخصص در مسائل حقوقی فناورانه و صنعتیعدم وجود وکالی صنعتی 

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

 وام
12 

 های تکنولوژی و جهانی استانداردهای با فوالدی یها پروژه انطباق عدم

 دنیا روز
29 

 91 های انجام شده گذاری سرمایهواقعی در  خصوصی بخش حضور کمرنگ

31 

تاثیر مسائل ملی و 

دولت در توسعه 

 فناوری بنگاهی

 10 مسائل فراوان بانکی و پولی موجود در قراردادهای فناورانه مشترک

لزوم نقش آفرینی موثر دولت در ارائه تضامین و پشتیبانی از بانک ها به 

 جای اتخاذ سیاست های توزیعی
11 

 11 خارجی و تضمین آن سرمایه هالزوم حمایت دولت از ورود سرمایه های 

لزوم مدیریت تغییرات نرخ ارز در کشور برای تسهیل در جذب 

 خارجی گذاری سرمایه
16 

 و صادراتی نابجای عوارض و نامناسب تعیین دولت و رویه بی مداخله

 نهایی محصوالت و تولیدی های نهاده وارداتی
01 

 21 سنگ آهن جدید معادن زمینه اکتشاف در گذاری سرمایه کاهش

انتخاب غیردقیق مکان لجستیکی مناسب از منظر دسترسی به مواد اولیه، 

 منابع انرژی، مجاورت با آب های آزاد در ایجاد واحدهای فوالدسازی
25 

ی ها همکاریجامع در توسعه زیرساخت ها و  و مناسب برنامه یک نبود

 فناورانه
22 

 21 مدیران ناصحیح جایی جابه

ی واحدهای تولیدی با ظرفیت پایین برخالف استانداردهای انداز راه

 یالملل بین
21 

 93عدم توجه به تناسب تولیدات در زنجیره تولید و کمبود مواد اولیه هایی 



 های جدید سازی فناوری کشوراز منظر کارکردهای یکپارچهتحلیل تاریخی زنجیره تولید فوالد 
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 کد  ناموفق( مدیریتی هایکارکرد) ها مقوله تم )عامل کلیدی( ردیف

 مانند کنسانتره

 95 زنجیره تولید فوالد در توازن ایجاد برای جامع برنامه فقدان

 91 های انجام شده گذاری سرمایهواقعی در  خصوصی بخش حضور کمرنگ

 90 ی برای تولیدکنندگان داخلیالملل بینغیررقابتی  شرایط شدن حاکم

 ویژه به و صنعت این نیاز مورد های زیرساخت توسعه به توجه عدم

 و دریایی ریلی ای، جاده نقل و حمل امکانات
92 

 

 


