
Journal of
Improvement Management 

Vol. 16 No. 2, Summer 2022 (Serial 56) 

Drawing a roadmap to facilitate and accelerate the occurrence 

of technological catch-up in the Iranian petrochemical industry

Abolghasem Farsi1, Manouchehr Manteghi2, Hasan Farsijani3, Changiz 

Valmohammadi4 

1- PhD candidate of Technology Management, Faculty of Management, Islamic Azad 

University South Tehran Branch, Tehran, Iran. 

2- Professor, Faculty of Management and Industrial Engineering, Malek Ashtar University of 

Technology, Tehran, Iran 

3- Associate Professor, Faculty of Management, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.

4- Associate Professor, Faculty of Management and Accounting, Islamic Azad University South 

Tehran Branch, Tehran, Iran. 

Abstract: 
Today, the degree of economic efficiency is affected by the levels of technological capabilities,

determines the position, level of competitiveness and differentiation of the economies of countries or two 

competing industrial sectors, Its effects are palpable in the extent of their integration into global value 

chains and market share. In this research, first the accumulation of technological capabilities of firms in 

advanced and latecomers has been studied and then studies have focused on explaining and analyzing the 

technological gap of Iran's petrochemical industry and providing a policy framework to fill this gap. A 

review of the research background shows that there is no comprehensive and integrated framework for 

identifying technological capabilities and firms in the catch-up  process have used various models in 

accordance with their technological ecosystem.The knowledge-enhancing contribution of this research is 

the identification of technological capabilities and effective components in the catch-up stages of the 

petrochemical industry, which in this regard by examining, comparing and combining the findings 

resulting from the research background,and using case study method and theme analysis, an attempt has 

been made to identify the technological capabilities required in the steps of technological catch-

up.Determining the extent of technological gap in the industry, typology of capabilities, comparing the 

catch-up process of latecomers chemical firms  with leading ones, identifying the dimensions of required 

technological capabilities and policy factors and requirements affecting catch-up, and providing a policy 

framework to fill the technology gap are some of the achievements of this study. Policy-making to be used 

in petrochemical industry development plans. 
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( 56 پیاپی) 2 شماره  16 دوره

1401  تابستان

 ییوقوع همپا یعو تسر یلتسه یبرا ینگاشتره یمترس

یرانا یمیفناورانه در صنعت پتروش

1-34صفحات  (22/01/1401 تاریخ پذیرش: 21/09/1400)تاریخ دریافت:  نوع مقاله: پژوهشی

ی،اد اسالمواحد تهران جنوب دانشگاه آز ی،و حسابدار یریتدانشکده مد ی،تکنولوژ یریتمد یدکتر یدانشجو 1یابوالقاسم فارس

.یرانتهران، ا

.یرانمالک اشتر، تهران، ا ینرم، دانشگاه صنعت یها یو فناور یریتاستاد دانشکده مد2یمنوچهر منطق

.یرانتهران، ا ی،بهشت یددانشگاه شه یریت،دانشکده مد ی،صنعت یریتگروه مد یاردانش  3یجانیحسن فارس

تهران، ی،سالماواحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد  ی،و حسابدار یریتدانشکده مد ی،صنعت یریتگروه مد یاردانش  4یوالمحمد یزچنگ

.یرانا

چكیده
 یزو تما یریپذسطح رقابت یگاه،جا کنندهیینفناورانه، تع هاییتمتأثر از سطوح قابل یبازده اقتصاد یزانامروزه م

ارزش  هاییرهها در زنجآن یدگیتن یزاناست که آثار آن در م یکدیگراز  یب،رق یدو بخش صنعت یااقتصاد کشورها و 

 یشروها در جوامع پفناورانه بنگاه هایینحوه انباشت توانمند ابتداپژوهش  ینلمس است. در او سهم بازار قابل یجهان

و ارائه  یرانا یمیه صنعت پتروششکاف فناوران یلو تحل یینقرارگرفته و سپس مطالعات حول تب یو متأخر، موردبررس

نشان  وهشژپ یشینهپ یفناورانه متمرکزشده است. بررس ییوقوع همپا یشکاف  برا ینره نگاشت جهت پر کردن ا یک

 یی،همپا یندها در فرآفناورانه وجود نداشته و بنگاه هاییتقابل ییشناسا یبرا یو مشخص یکتاچارچوب  دهد،یم

 ییپژوهش شناسا ینا ییافزااند. سهم دانشبهره برده یگوناگون یهافناورانه خود از مدل بومیستمتناسب با ز

و  یسهمقا ی،ا با بررسراست یناست که در ا یمیصنعت پتروش ییهمپا حلمؤثر در مرا یهافناورانه و مؤلفه هاییتقابل

ده است تا تم، تالش ش یلو تحل یپژوهش و با استفاده از روش پژوهش مورد یشینهمنتج از پ ها،یافته یبترک

صنعت،  اورانهشکاف فن زانیم یینگردد. تع ییفناورانه صنعت شناسا ییهمپا یهادر گام یازفناورانه موردن هاییتوانمند

 هاییابعاد توانمند ییشناسا یشرو،متأخر با پ یمیاییش یهاشرکت ییهمپا یندفرآ یسهمقا ها،یتوانمند یگونه شناس

کاف فناورانه، از پر کردن ش یاستیو ارائه چارچوب س یی،مؤثر بر همپا یاستیو عوامل و الزامات س یازدنفناورانه مور

استفاده  یمیشتوسعه صنعت پترو یهادر برنامه گذارییاستتواند جهت سیپژوهش است که م ینا یدستاوردها

گردد.

یمیفناورانه، صنعت پتروش ییهمپا ی،فناورانه، نوآور هاییتشکاف فناورانه، قابل واژگان كلیدی:
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 مقدمه -1

در قرن گذشته قدرت رقابتی کشورها عمدتاً بر اساس دسترسی، استخراج و استفاده مؤثر از مواد 

ها هرچند در عصر کنونی ای استوار بود. این نهادهونقل و منابع سرمایهخام، نیروی کار، سیستم حمل

ها در ارائه محصوالت نوآورانه بازار های فناورانه و نقش آننوآوری نیز از اهمیت برخوردارند، ولی امروزه

 ,Tidd &Bessant) دارندهای اقتصادی کشورها بر عهدهنقش اساسی در کسب مزیت رقابتی بنگاه ،محور

شود که بسیاری از های نسبی و غافل شدن از رشد سریع فناوری، باعث می. تمرکز بر مزیت(2009

، که در این راستا در ادبیات توسعه (Lee & Malerba, 2017) پیشتازی خود را از دست دهندها، بنگاه

پردازان را به خود جلب نموده است، که چرا برخی اقتصادی همواره این موضوع نظر محققین و نظریه

اند؟ ماندهکه بسیاری از کشورها در این فرآیند عقباند درحالیتر پیمودهکشورها مسیر توسعه را سریع

های فناورانه و نقش در راستای پاسخ به این سؤال، نتایج مطالعات بسیاری از محققین بر ارتقاء توانمندی

که در همین (، Guo et al., 2019) نمایدپذیری و رشد پایدار بخش صنعت تأکید میاساسی آن بر رقابت

های فناورانه قابلیتازار را درگرو ارتقاء در سهم ب ( افزایش پایدار2001) راستا نتایج پژوهش لی و لیم

پذیری های نسبی رقابتاتکا بر مزیتبدون این مؤلفه را بسیار مشکل و پذیری شناسایی نموده و رقابت

  (.Lee & Lim, 2001) پایدار نخواهند ماند

های جربهشده و تها شروعپردازهای توسعه اقتصادی معتقدند همپایی از سطح بنگاهبسیاری از نظریه

وری کل عوامل صنعت ها سرایت نموده و با یادگیری، بهرهسرعت به سایر بنگاهها بهموفق تعدادی از بنگاه

 شودهای فرصت جدید شده و آنگاه فرآیند همپایی آغاز میافزایش و منجر به ایجاد پنجره

(Lall,S.,1992, 1987،) (،در این راس2019 سوزنچی کاشانی وصفدری رنجبر .) تا توسعه محصوالت و

های پیچیده ای همچون صنعت پتروشیمی که شکل دهنده ستون فقرات اقتصاد بوده و سیستم

های ملی و تواند باعث بسیج همگانی منابع و ظرفیتمیای را مشمول می شوند؛ های گستردهفناوری

 بوم شده و فرآیند همپایی آغاز گردد.تحریک نوآوری در سطح وسیعی از زیست

دهد، این صنعت علیرغم های اقتصادی و فناورانه صنعت پتروشیمی ایران نشان میررسی شاخصب

های نسبی ویژه، نسبت به رقبا در وضعیت مناسبی نبوده و روند توسعه فعلی  برخورداری از مزیت

نشان  های گذشته این صنعت مطالعه راهبردهای توسعه دورهپذیری پایدار را تضمین نخواهد کرد. رقابت

گذاری سنگین و برداری از منابع بوده که با سرمایهدتاً مبتنی بر بهرهی این صنعت عمدهد، توسعهمی

گرفته است و پیامد این الگو توسعه ایجاد شکاف فناورانه و فاصله فناوری خارجی عمدتاً تکراری شکل

صنعت  1404ور، در افقگرفتن از بازیگران اصلی بوده است. از منظر اسناد باالدستی توسعه کش

ل فناوری منطقه پتروشیمی باید اولین تولیدکننده محصوالت با ارزش در منطقه باشد و به جایگاه او

های صنعت، دستیابی به این هدف را تائید حالی است که بررسی روند شاخصدست یابد، این در

مطرح ا سواالتی به شرح ذیل نمایند و الزم است مسیرتوسعه صنعت اصالح گردد که دراین راستنمی
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عوامل فناورانه مؤثر بر همپایی و ترسیم ره نگاشتی برای تسهیل و تسریع وقوع همپایی » گردد:می

کننده شکاف فناورانه های تبیینوضعیت شاخص«. »فناورانه در صنعت پتروشیمی ایران چگونه است؟

ن بهتر و بررسی عمیق موضوع موردتحقیق بر این اساس در این پژوهش برای درک و تبیی«.  چگونه است؟

های خبرگان جامعه پژوهش درشناسایی راهبردها و ارائه چارچوب همچنین به لحاظ اهمیت دیدگاه

مطالعه نتایج پیشین ادبیات  شود. لذا ابتدا باسیاستی مناسب از روش پژوهش کیفی بهره گرفته می

المللی، عوامل مؤثر بر همپایی جربیات ملی و بینها و نظریات همپایی و همچنین تپژوهش، بررسی مدل

بوم صنعت شوند سپس با استفاده از راهبرد مطالعه موردی، با بررسی زیستشناسایی و بررسی می

منظور تبیین و تعیین میزان شده و بهها، نقاط قوت و ضعف صنعت شناساییپتروشیمی ایران چالش

ها که المللی، با استفاده از رویکرد شاخصبا پیشروان بین شکاف فناورانه بین صنعت پتروشیمی ایران

های مختلف نوآوری و سطح فناوری را شرح ها که جنبهای از  شاخصآوری مجموعهمشتمل بر جمع

هایی در آمده پرسشدستازآن با نتایج بهشود.پسدهند، میزان شکاف فناورانه صنعت مشخص میمی

احی و از طریق مصاحبه، نظر خبرگان این صنعت حول سؤاالت راستای سؤاالت اصلی پژوهش طر

ها و عوامل مؤثر بر همپایی شناسایی شد و درپایان پژوهش دریافت و سپس با روش تحلیل تم، مؤلفه

 شود.ره نگاشت وقوع همپایی فناورانه صنعت ارائه می

 مبانی نظری و پیشینه پژوهش -2

 ییبر مفهوم همپا یمرور  -2-1

دوم قرن بیستم در ادبیات توسعه اقتصادی مفهومی تحت عنوان همپایی فناورانه با از نیمه 

های کاهش شکاف فناورانه، نظر های خاص خود شکل گرفت که با توجه به تمرکز آن به روشتئوری

گذاران عرصه توسعه اقتصادی را درکشورهای متأخر به خود جلب نمود. هدف بسیاری از سیاست

یافته و ایجاد رشد اقتصادی های توسعهفناورانه ایجاد رشد و دسترسی سریع به فناوریهای همپایی مدل

درکشورهای متأخر است. در ادبیات همپایی انواع مختلفی از همپایی نظیر همپایی فناورانه، همپایی 

شورهای شود که در آن کبازار و یا همپایی اقتصادی مطرح است. همپایی اقتصادی به  فرایندی  اطالق می

دهند ولی در همپایی فناورانه، یافته شکاف درآمدی خود را با کشورهای پیشرو کاهش میدیر توسعه

 رسندهای فناورانه و کاهش شکاف فناورانه به همپایی میکشورها با ارتقاء قابلیت

(2010Odagiri,H.,Goto, A.,Sunai,A.,Nelson,R.,به اعتقاد نقی .)(1400زاده و همکاران ) همپایی

های هر منطقه یا شده نیست؛ به عبارتی همپایی با توجه به ویژگیفناورانه یک الگوی از پیش تعیین

تواند متفاوت باشد، هر کشوری دارای عناصر فرهنگی و اجتماعی خاص خود است که تحت بنگاه می

تواند مانع رشد میتواند آن را به پیشرفت برساند و تحت شرایط دیگری، همین عوامل شرایط خاصی می

دهد، همپایی یک کشور (. از سویی مطالعات همپایی کشورها نشان میGeertz,1963) ها گرددآن
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المللی که مناسب برخی المللی به وقوع بپیوندد و برخی شرایط بینتواند مستقل از شرایط بیننمی

 (.Abramovitz,1986کشورها است، برای برخی کشورها ممکن است مناسب نباشد)

( همپایی فناورانه را 2005شده است. سرکیسیان )تعاریف مختلفی از همپایی توسط محققین بیان

کنند باشند، کوشش میهایی که از مرز فناورانه عقب میکه طبق آن کشورها یا سازمان داندفرایندی می

ی در بین دو صنعت دهنده تفاوت پیشرفت فناورشکاف فناورانه خود را کمتر کنند. شکاف فناوری نشان

رقیب در کشورهای مختلف است که به دلیل عدم انتشار مساوی و یکنواخت فناوری در جهان ایجاد 

تواند تر میهای فناورانه، سریعپردازان معتقدند همپایی فناورانه با بهبود قابلیتشود. برخی نظریهمی

ی فناورانه ممکن است همپایی بازار را نیز باعث کاهش شکاف فناورانه گردد و به اعتقاد لی و لیم  همپای

های علمی و در پی داشته باشد. ایشان معتقدند کشورهای که قصد همپایی دارند، باید با اتخاذ سیاست

فناوری، صنعتی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و حکمرانی مناسب و طراحی یک مدل مناسب، بر 

ماندگی فناوری خود را جبران نمایند. اهش شکاف، عقبهای ساختار اقتصادی غلبه نموده و با کنارسایی

ها باشند، اما آنتر مییافته عقبتوسعه ازلحاظ فناوری از کشورهای توسعههرچند کشورهای درحال

های جدیدالورود بودن، برای توسعه فناوری خود استفاده نموده و با یادگیری از تجارب توانند از مزیتمی

های موردنیاز دست تر به فناوریتر و هزینه مناسبدد فناوری، در زمان کوتاهدیگران بدون ایجاد مج

دهد (. بررسی پیشینه توسعه اقتصادی در نقاط مختلف جهان، نشان می,.2001Lee,k.  Lim, Cیابند)

های موفقی در این زمینه بوده پس از همپایی کشورهای اروپایی، همپایی کشورهای شرق آسیا نمونه

ها، در خصوص علت موفقیت این کشورها دو مکتب فکری شکل گرفت. پس این موفقیتاست، که 

های فیزیکی و انسانی نقش اساسی در رشد پردازان دیدگاه اول، معتقدند که انباشت سرمایهنظریه

اقتصادی این کشورها بر عهده داشته و ارزیابی ضعیفی از نقش عامل یادگیری در این فرآیند دارند. 

امان فناورانه تأکید ها، جذب و یادگیری بیان دیدگاه مکتب دوم، بر رویکرد ایجاد زیرساختطرف دار

کنند در داند و استدالل میپذیری را در فرآیند همپایی دخیل میداشته و نوآوری، کارآفرینی و ریسک

 ,1999Nelson) تواند منجر به نتایج ناموفق گرددشده که میها نادیده گرفتهمکتب قبلی این فعالیت

R., Pack, H.,(در همین راستا هابدی .)علت موفقیت فرآیند همپایی این کشورها را در همکاری 1995 )

های ( که بر روی روش2021و همکاران) داند. مطالعات پتیمی ها و ضرورت نوآوریفناورانه، ارتقاء قابلیت

ها همگی از یک مدل نوآوری دهد، این شرکتهای ویتنامی انجام شد نیز نشان میهمپایی شرکت

ها وکار پیروی می کندکه در این فرآیند عمدتاً بنگاهمدل کسب «نرم»های تدریجی مبتنی بر نوآوری

باق فناوری با نیازهای بازار محلی، محصوالت با نوآوری ارتباط تنگاتنگی با مشتری برقرار نموده و با انط

های های محصولی، عمدتاً مبتنی بر انطباقها نوآورینمایند. به عبارتی در این شرکتجزئی را عرضه می

توان های موجود برای توسعه محصول جدید مبتنی بر بازار است و میآوریاصالحی محصوالت و فن

 .(Petti, et al., 2021) ها ترکیبی، مدو الر و تطبیقی استکار این شرکتوهای کسببیان نمود مدل
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های یافته که عمدتاً با تکانهتوسعه و کمتر توسعهویژه در کشورهای درحالها و حکمرانی بهسیاست

سیاسی و تغییرات زیاد حوزه حکمرانی مواجه هستند، از دیگر عوامل پراهمیت در فرآیند همپایی است 

(. در Hobday, 1994) کندهای دولت نقش پررنگی در فرآیند همپایی فناورانه صنعت بازی میتو سیاس

های ها از طریق ایجاد زمینه برای گسترش فعالیت( معتقدند، دولت2017) همین راستا لی و مالربا

اتی، یک های صادرهای مالیاتی و مشوقتحقیق و توسعه، اصالح قوانین و مقررات و تسهیلگری، معافیت

نمایند، که باعث المللی ایجاد میهای داخلی در مقابل بازیگران بینفضای رقابتی نامتقارن برای شرکت

 ,Lee,K., Malerbalشود )های داخلی میبه روی شرکت «ها و نهادهاسیاست»های گشوده شدن پنجره

F., 2017)،دارند. نقش مفهوم بر عهدههای متأخر که این عوامل نقش مهمی در فرآیند همپایی بنگاه

همپایی در فناوری: موانع ورود و  "ای تحت عنوانهای فرصت در همپایی اولین بار در مقالهپنجره

گیری از ( با بهره2017) ( سپس لی و مالرباPerez & Soete, 1988) معرفی شد "های فرصتپنجره

گیری ت به مطالعه نحوه شکلهای فرصهای نوآوری بخشی و همچنین مفهوم پنجرهدیدگاه نظام

دوربین (، Giachetti, C., Marchi, G., 2017های همپایی در شش صنعت، شامل  تلفن همراه )چرخه

(، فوالد Vertesy, D., 2017ای)هواپیماهای جت منطقه( Kang,H.,Song,J., 2017) عکاسی

(Lee,K.,Ki,J.H., 2017 ،)های نیمهحافظه( رساناShin,J.S.,2017 و )نوشیدنی (Morrison, 

A.,Rabellotti, R., 2017توانند از طریق ها و کشورهای متأخر میاند. ایشان معتقدند که بنگاه( پرداخته

های فرصت فناوری، نهاد/سیاست و تقاضا اقدام به همپایی فناورانه در یک بخش برداری از پنجرهبهره

در همین راستا به اعتقاد صفدری رنجبر و صنعتی نموده و از پیشگامان آن صنعت پیشی بگیرند. 

ها و نهادها و ( در ایران گشوده شدن پنجره فرصت بازار داخلی، پنجره فرصت سیاست1397) همکاران

های گازی های فرصت بازارهای خارجی نقش اساسی در موفقیت همپایی فناورانه صنعت توربینپنجره

های متأخر ها و حکمرانی در فرآیند همپایی بنگاهه، سیاستهای فناورانداشته است. لذا عالوه بر قابلیت

شده در حوزه برخی از مطالعات انجام خالصههای بااهمیت است که باید مدنظر قرار گیرد.از مؤلفه

 شده است.( ارائه1ها در جدول )های فناورانه و گونه شناسی این توانمندیقابلیت

های متعددی حول عوامل مؤثر بر دهد، پژوهشان میبررسی پیشینه مطالعات حوزه همپایی نش

( ولی در بیشتر این مطالعات به کارکردهای 2017کیا مهر، ) شده استهای فناورانه انجامتوسعه نظام

شده برداری از فناوری یا انتقال فناوری، پرداختهاصلی نظام مدیریت فناوری نظیر خلق، اکتساب و بهره

آراستی و ) شده استهای فناورانه در فرآیند همپایی نادیده گرفتهتوانمندی است و نقش ایجاد و توسعه

(، که بررسی پیشینه پژوهش در صنعت پتروشیمی نیز مؤید همین رویکرد است. به 1400همکاران،

های سخت تمرکز شده و از مقوله سویه فناوریعبارتی در مطالعات پیشین همپایی، عمدتاً به انتقال یک

های این فرآیند و چگونگی توانمندسازی گیرنده فناوری تا حد زیادی غفلت ی نرم و پیچیدگیهافناوری

های فناورانه کشور گیرنده فناوری (، چنین تفکری باعث شده قابلیتPerez & Soete, 1988) شده است

 ارتقاء نیابد و شکاف فناورانه درگذر زمان بین کشورهای متأخر و پیشرو بیشتر گردد.  
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 های فناورانهشده در حوزه توانمندیهای انجام: خالصه تعدادی از پژوهش1جدول 

 
(؛ 1992)2(؛ لعل2001)1پردازان همچون لی و لیمبرخالف این نوع تفکر، بخشی از نظریه

( در رویکردی توانمند محور بر یادگیری، 1999)4( و نلسون و پاک1995)3(؛ هابدی2016مجیدپور)

های متأخر تأکیددارند،که این مطالعه نیز بر مبنای های فناورانه بنگاهانباشت قابلیت ارتقاء ظرفیت جذب،

                                                      
1  Lee, k., Lim, C. 
2  Lall 
3  Hobday 
4  Nelson, R., Pack, H 
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شده که وجه تمایز آن با بوم صنعت پتروشیمی انجامهای فناورانه زیستتفکر نوع دوم و نقش توانمندی

فهوم توسط های فناورانه در ادبیات این متعاریف مختلفی از قابلیتبسیاری از مطالعات پیشین است. 

های فناورانه توانمندی استفاده کارآمد از دانش فناورانه شده است. قابلیتاقتصاددانان و دانشمندان مطرح

سازی، استفاده، وفق دادن و تغییر فناوری موجود است که این قابلیت در اقدامات مختلف برای مشابه

و طراحی فرآیندهای نو در راستای و توسعه محصوالت  باعث ارتقاء توانمندی شرکت درخلق فناوری

( 2006. در تعریفی دیگر ونگ و همکاران)(Kim, 1997) شودپاسخگویی به تغییرات محیط می

ها، ها، رویهای از دانش شامل دانش چگونگی اعم از تجربی و نظری، روشهای فناورانه را مجموعهقابلیت

. صفدری رنجبر و (Wong,al et, 2006) نمایندتجارب و ابزار و تجهیزات فیزیکی تعریف می

ها ها و ارتباط آن( ابعاد این مفهوم را، دانش و فناوری وسیع و عمیق پیرامون زیرسیستم1395همکاران)

های اکتساب فناوری از منابع خارجی، قابلیت زا، قابلیتهای تحقیق و توسعه درونبا یکدیگر، قابلیت

های یادگیری های طراحی و مهندسی و ظرفیت جذب و قابلیتابلیتها، قبرداری از فناوریتطبیق و بهره

افزاری و های سختای از قابلیتهای فناورانه، مجموعهشمارند. به عبارتی توانمندیفناورانه برمی

هایی است که در یک سازمان قابلیت تکرارپذیری داشته و سبب ای از فعالیتافزاری بالفعل و مجموعهنرم

مطالعات متعددی در حوزه همپایی با رویکرد توانمند محور صورت گرفته است  گردند.ی میتوسعه فناور

شده بوم فناوری کشور متأخر ارائههای مختلفی بر اساس شرایط اجتماعی، اقتصادی و زیستو مدل

 ها تقریباً غیرممکن بوده و باید بر اساسها مؤید آن است کپی این مدلاست، که نتایج این پژوهش

( 2018بوم فناوری صنعت متأخر مدل مناسب طراحی گردد. در این راستا میائو و همکاران)زیست

های خاص مراحل مختلف همپایی را تبیین نماید اعتقاددارند که یک مدل جامع و یکپارچه که توانمندی

های وارداتی در ریبرداری از فناودهد انتقال و بهرهها نشان میبررسی(. Miao al et, 2018) وجود ندارد

یافته عمدتاً ناموفق بوده است که نامتناسب بودن فناوری وارداتی توسعه و کمتر توسعهکشورهای درحال

های کشور، جذب ناقص فناوری وارداتی، نرسیدن به سطح باالی عملکرد و مطابق بااستعدادها و قابلیت

بخشی و نوآوری برخی از ین ناتوانی در تنوعکارایی، ناتوانی واردکننده فناوری در بروز نمودن و همچن

کننده در های فناورانه یک عامل تعیین(. به عبارتی قابلیت1385لعل، ) ها استدالیل این عدم موفقیت

( ابعاد Lee&Yoon, 2015) در همین راستا لی و یونموفقیت همپایی فناورانه در کشورهای متأخر است. 

نعت هواپیماهای نظامی در کشورهای چین، برزیل و کره جنوبی را های فناورانه صاکتساب توانمندی

بررسی نمودند،که بر اساس نتایج این مطالعه مشخص شد علل موفقیت چین در این فرآیند، ارتقاء 

های فناورانه از طریق خرید و انتقال فناوری، تولید مشترک و یادگیری تعاملی، بازطراحی و کسب قابلیت

ن عوامل موفقیت این کشور در طراحی محصول جدید بومی بوده است ولی دربرزیل تریفناوری از مهم

سازی کمتر توجه شده است و بیشتر به توسعه مشترک با و کره جنوبی به موضوع بازطراحی و بومی

 شده است.صاحب اصلی فناوری پرداخته
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 فناورانه هاییسنجش توانمند -2-2

های فناورانه و تعیین  رند، نیازمند سنجش سطوح قابلیتکشورهایی که قصد همپایی فناورانه دا

های فناورانه فرآیندی است که به یک سازمان سنجش سطوح قابلیتهای فناورانه موردنیاز هستند.اولویت

شده ریزیهای فناورانه خود را برای دستیابی به اهداف برنامهها و توانمندیکند تا قابلیتکمک می

ی قرار داده و نقاط ضعف و قوت آن را در مقایسه با رقبای پیشرو  و سطح مطلوب موردبررسی و ارزیاب

های فناورانه مدنظر قرار شناسایی نماید. اصوالً اقتصاددانان دو رویکرد برای تبیین و سنجش توانمندی

ای جموعههای فناورانه تمرکز داشته و آن را مهای فرآیندی قابلیتدهند. برخی از پژوهشگران بر جنبهمی

و محققین دیگر  Kim,1997)شمارند)از فرآیندهای سازمانی در راستای تغییرات فناورانه برمی

های های فناورانه را از دیدگاهی خروجی محور شامل دانش و فناوری تولیدشده از طریق فعالیتتوانمندی

 Lee, al et,2001دانند)می های فکری مانند ثبت اختراعات و پتنت هاتحقیقاتی، رازهای تجاری و مالکیت

،Dollinger,1985.) پذیری ها در این راهبرد، کاهش قیمت، ارتقاء کیفیت، افزایش انعطافهدف سازمان

های فرایندی است، های این راهبرد توسعه عمودی قابلیتهاست. همچنین از ویژگیو یا ترکیبی از آن

ها برای ماندن جهانی شود. در این رویکرد سازمان هایسازد وارد زنجیرهکه شرکت را قادر میطوریبه

های تحقیق و توسعه و نوآوری فرآیندی گذاری مداوم بر فعالیتدر مرز تولید و فناوری نیازمند سرمایه

کنندگان بر کسب مزیت رقابتی پیشرو سازی و جذب تأمینها با شبکهو محصولی هستند، بعالوه سازمان

های مختلفی های فناورانه مدلشوند. جهت سنجش توانمندیمتمرکز می و ایجاد اقتصاد یادگیرنده

صورت ها را بر اساس ابعاد حوزه کاربرد و بعد کاربرد به( این مدل1389وجود دارد که آذر و همکاران)

 نمایند.( تبیین می2جدول)
 (1389و همکاران، ) آذر های فناورانه های ارزیابی توانمندیها و مدلبندی دیدگاه: طبقه2جدول 

 
گیری این از اهداف اساسی سنجش فناورانه، تعیین و سنجش میزان شکاف فناورانه موجود و اندازه

شکاف با سطح بین مطلوب و شناسایی علل و عوامل مؤثر بر ایجاد آن است. شکاف فناوری به تفاوت 

دهنده تفاوت شود و نشانیدسترس اطالق مکاررفته با باالترین سطح فناوری قابلسطح فناوری به

پیشرفت فناورانه دو کشور، بین دو صنعت رقیب درکشورهای مختلف یا بین دو شرکت در یک صنعت 

است. چنین شکافی بر این موضوع داللت دارد که فناوری در سطح جهان یکنواخت نبوده و تغییرات 

 (.1398ی وهمکاران، رحمانشود )صورت مساوی در جهان منتشر نمیسرعت و بهفناورانه به
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با تأکید بر نقش فناوری در فرآیند  (Posner,1961رویکرد شکاف فناوری نخستین بار توسط پوسنر)

، (Gomulka,1971رشد اقتصادی کشورها ارائه شد و سپس توسط محققینی همچون گومولکا )

 های فناورانه، دو نوع شکافمطرح شد. مفهوم شکاف فناوری از منظر قابلیت (Cornwall, 1976کورنوال)

شکاف فناوری به  ها و شکاف در توانایی ایجاد نوآوری را دربرمی گیرد.های تولیدی شرکتدر توانایی

های تنظیمی دولت، ساختارهای نهادی و نوآوری، ماهیت دالیلی همچون رقابت بازار، نوع سیاست

شود و بحث در خصوص شکاف فناوری باید با انتشار دانش فنی آغاز تشار دانش فنی ایجاد مینوآوری، ان

شود که در . با توجه به مبحث فوق و بر اساس این رویکرد مشخص می (Arestis,Sawyer, 1994)گردد

ن توجهی در سطوح و روندهای فناوری وجود دارد، که ایهای قابلالمللی تفاوتسیستم اقتصاد بین

حل هستند ها تنها با تغییرات اساسی در ساختارهای فناورانه، اقتصادی و اجتماعی قابلتفاوت

(Fagerberg, 1987 .) 

های پژوهش، نیازمند یک مدل مفهومی است که توسعه چارچوب سیاستی جهت پاسخ به چالش

نتایج پیشینه پژوهش و تجارب بر اساس آن راهکارهای سیاستی ارائه گردد. لذا بر اساس مطالعات و 

( 1توسعه مدل مفهومی پژوهش مطابق شکل )یافته و درحالهای شیمیایی در کشورهای توسعهشرکت

  طراحی شد.

 : مدل مفهومی پژوهش1شکل 

بوم فناورانه صنعت از تواندتابع عوامل درونی زیستدهد، شکاف فناورانه میهای نشان میبررسی

نوآوری و  های مختلفهایی که جنبههای فناورانه صنعت ازجمله شاخصلیتقاب قبیل کیفیت و کمیت

 ;Lee & Lim, 2001; Xielin, LIU, 2005) نمایند، و عوامل سطح ملیسطح فناوری صنعت را تبیین می

Fan,P, et al., 2006; Petti, et al., 2021) ؛ 1400باقری و همکاران،ها و کیفیت حکمرانی )، سیاست

وکار و عوامل محیطی ( و همچنین فضای کسب2003؛ لعل،2017؛ مجید پور،1398همکاران،خلیلی و 

و   :  تاثیرعوامل محیطی2گروه 

فضای كسب وكار بر فرآیند 

 كاهش شکاف فناوری  

: اثر سیاست ها و 3گروه

حکمرانی بر كاهش شکاف 

 فناوری  

 : تاثیر قابلیت های 1گروه 

فناورانه بر كاهش شکاف  

 صنعت پتروشیمی

كاهش شکاف 

 فناورانه

همپایی فناورانه 

صنعت 

 پتروشیمی 
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(، و همچنین Lee,K.,Malerbal, F., 2017) فرصتهای ون رشد اقتصاد جهانی و پنجرههمچ

  ( باشد.2017مجیدپور،) های اقتصادیهایی همچون تحریممحدودیت

 پژوهش شناسیروش -3

پی شناسایی عوامل سیاستی مرتبط با همپایی صنعت پتروشیمی ایران که پژوهشگر در ازآنجایی

سازد شده است. این روش پژوهشگر را قادر میبرای انجام پژوهش انتخاب« روش مطالعه موردی»است، 

آسانی قادر های دیگر پژوهش بهکه به تحلیل و کاوش، در رابطه با موضوعات مهمی بپردازند که روش

های برخاسته از روش مطالعه موردی دارای نقاط قوتی طورکلی نظریهد و بهبه تشخیص آن نیستن

همچون نو بودن، قابل آزمون بودن و اعتبار تجربی هستند که ناشی از بررسی شواهد واقعی و متعدد در 

دیگر استراتژی مورد کاوی یک موقعیت واقعی عبارتبه(. Eisenhardt, 1989واحد تحلیل پژوهش است )

شده و دربرگیرنده صورت تفصیلی و با دقت کافی با بررسی و تحقیق توسط پژوهشگر تهیهبه است که

( مطالعه 1989) 1داده است. یینحقایق پیرامونی یک پدیده واقعی است که در یک سازمان واقعی رخ

داند که از منابع و شواهد چندگانه برای بررسی یک پدیده موجود موردی را یک کاوش تجربی می

. شودوضوح روشن نیست، استفاده میاش در شرایطی که مرز بین پدیده و زمینه آن بهرزمینه واقعید

چگونگی و »های پژوهش در قالب گیرد که پرسشاین استراتژی تحقیق، زمانی مورداستفاده قرار می

پدیده  بوده و عمدتاً روابط علی در پژوهش مدنظر باشند، بعالوه پژوهشگر بر رویدادهای «چرایی

، «مورد کاوی اکتشافی»موردمطالعه کنترلی نداشته و متعلق به زمان معاصر باشد. وی سه استراتژی 

را برای این  روش پژوهش در  «مورد کاوی تشریحی یا توضیحی» و «مورد کاوی تبیینی یا تفسیری»

وثر بر همپایی و تعیین که در این پژوهش در پی شناسایی عوامل مازآنجایی. (Tellis, 1997)گیرد نظر می

شده است.  جهت تبیین های صنعت مدنظر است، از استراتژی موردی تبیینی یا تفسیری استفادهشاخص

دهنده شکاف فناورانه بین صنعت پتروشیمی ایران با رقبای پیشرو در کالس های نشانترین شاخصمهم

تج از اطالعات و آمار شرکت ملی های واقعی صنعت منجهانی، از رویکرد گردآوری و محاسبه شاخص

های توسعه صنعت، های پتروشیمی و اسناد باالدستی برنامهپتروشیمی ایران، اسناد و مدارک شرکت

های داده معتبر و مطالعات میدانی و نظرخواهی المللی منتشرشده در پایگاههای بینمقاالت و پژوهش

است عوامل مؤثر بر کاهش شکاف فناورانه و همپایی  که در نظرازآنجاییشده است و از خبرگان استفاده

طور های پتروشیمیایی کشورهای پیشرو رقیب بهاستخراج گردد، ابتدا ادبیات پژوهش و تجربیات شرکت

بوم صنعت پتروشیمی ایران های اصلی زیستازآن با شناسایی مؤلفهعمیق موردبررسی قرارگرفته و پس

وم بررسی شد. بر اساس نتایج بخش اول و سؤاالت اصلی تحقیق، بها در این زیستوضعیت کنش آن

موضوع پژوهش برای مصاحبه باخبرگان جامعه پژوهش طراحی  پیراموندار هایی مشخص و جهتپرسش

                                                      
1 Yin k. Robert 
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های شد. روش مصاحبه نیمه ساختاریافته انتخاب و فرآیند مصاحبه با خبرگان صنعت پتروشیمی، شرکت

ها، معیار دقیقی برای تعیین حجم گونه پژوهشاهی انجام شد. در اینگذاری و اساتید دانشگسرمایه

نظران و خبرگان کلیدی صورت پذیرد. پس از تنظیم نمونه وجود ندارد، لذا سعی شد مصاحبه با صاحب

نفر از واجدین شرایط انجام  26های صورت گرفته، مصاحبه تخصصی با پروتکل مصاحبه و هماهنگی

بندی، پاالیش و کدگذاری شده شده دستهآوریهای جمعسپس داده حاصل شد. پذیرفت و اشباع نظری

وتحلیل و سیر تکاملی کفایت داده تا ظهور یک تئوری یا مدل مفهومی اغنا کننده ادامه یافت. برای تجزیه

پذیر برای شناسایی، تحلیل و استفاده شد. تحلیل تم روشی انعطاف« روش تحلیل تم»ها، از مصاحبه

شده را، های گردآوریها است. روش تحلیل تم، مجموعه دادهن الگوهای موجود درون دادهبیا

که هر تم دربردارنده مضامین مهمی طوریکند بهدهی و در قالب جزییات ارزشمند توصیف میسازمان

ه های پژوهش است و بیانگر سطحی از پاسخ یا معنا در درون مجموعهای مرتبط با پرسشدرباره داده

توان استفاده نمود که درروش ها، از دو روش استقرایی و قیاسی میها است. برای دستیابی به تمداده

ها کدگذاری شده ها دارند. در این روش دادهشده، ارتباط محکمی با خود دادههای شناساییاستقرایی تم

اند و الگوها در طول نشدهعریفها از قبل تگیرند. به عبارتی تمو سپس کدهای مشابه در یک تم قرار می

هایی را تعریف و سپس کدها را به شوند. اما درروش قیاسی محقق قبل از کدگذاری تمتحلیل آشکار می

توان گفت تحلیل تم استقرایی داده محور و تحلیل تم قیاسی پژوهشگر دهد. لذا میها نسبت میتم

ای کالرک روش تحلیل تم استقرایی شش مرحله. در این پژوهش از (Braun & Clarke, 2006)محوراست

 شده است. ( استفاده3براون به شرح  جدول )
 ای کالرک براونهای پژوهش بر اساس روش تحلیل تم استقرایی شش مرحله: تحلیل داده3 جدول

جمع آوری و مرتب سازی وآشنایی با جزییات داده ها، 
 استخراج  الگوها، معانی و ایده های اولیه

 1گام  های جمع آوری شدهآشنایی با داده

کد گذاری اولیه داده ها بر اساس مضامین استخراج شده  
از مصاحبه ها که به طورمستقیم یا  تلویحی توسط 

 پژوهشگر از متن مصاحبه برداشت شده است.

 2گام  کدبندی اولیه 

تصمیم گیری در خصوص نحوه  -شناسایی کدهای بالقوه 
اولیه بر اساس صحت ارتباط معنایی  دسته بندی کدهای

 با یکدیگر

 3گام  هاجستجو و شناسایی تم 

مرور و ادغام تم های فرعی در تم های بزرگترو استخراج  
کد گذاری محوری پاالیش  -و کد گذاری تم های اصلی 

و یکپارچه سازی تم های کدگذاری شده حول پدیده 
 اصلی پژوهش 

 4گام  هابازبینی تم 

ها.  گذاری تم های اصلی و فرعی بر مبنای محتویات تمنام
 صورت انتخابی  ها بهگذاری و کدگذاری تمنام

 5گام  هاگذاری تمنام

تهیه  ها بر اساس سواالت پژوهش وبندی تمدسته
 گزارش تحلیلی 

 6گام  گزارش نویسی
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( نشان 4در جدول) 5درگام  ای از کدگذاری و تحلیل اولیه یک مصاحبه با خبرگان کلیدینمونه

 شده است.داده

 ای از کدگذاری اولیه، بخشی از یک مصاحبه: نمونه4 جدول

 شناسه تم اصلی)نکته کلیدی ( کدگذاری اولیه زیر مفهوم

سازی فناوری، انتقال، جذب و بومی
تحقیق و توسعه، مهندسی معکوس، 

 نوآوری

سازی و بومی
 نوآوری

ظرفیت جذب انتقال فناوری، افزایش 
 های تحقیق و توسعهو توسعه فعالیت

r2 

 

گر و در این پژوهش برای اعتباربخشی به نتایج پژوهش عالوه بر تجربیات چندین ساله پژوهش

مدت وی با فضای صنعت پتروشیمی و مشاهدات مداوم او در محیط پژوهش، ازنظرت درگیری طوالنی

مختلف پژوهش استفاده شد. برای تعیین روایی ابزار های اساتید و خبرگان در مراحل و راهنمایی

شده که بدین منظور در هر مرحله از پژوهش، نظر خبرگان اخذ شد گیری، از روایی محتوا استفادهاندازه

ها نیز توجه آمده بررسی و به تائید ایشان رسید. در این پژوهش به اعتبار درونی دادهدستو نتایج به

ها، فرآیند مصاحبه تا حصول اشباع نظری ادامه یافت، افزایش اعتبار آن منظورشده است، که به

شده، تفاوتی نداشته و نتایج یکسانی به دست آوریهای قبلی جمعهای جدید با دادهکه دادهطوریبه

شود که بدین منظور شونده ایجاد میآمد. اعتبار بیرونی از طریق تکرارپذیری نظری، نمونه مصاحبه

های مختلف برای اطمینان از این امر انتخاب شدند تا با حذف و یا اصالح ان خبره در زمینهکارشناس

یابیم. این مهم از طریق جمعی از خبرگان کلیدی های نامربوط به نتیجه قابل قبولی دستپراکندگی

ن به آمده انجام پذیرفت و برای رسیددستصنعت پتروشیمی و نظرخواهی ازایشان در خصوص نتایج به

ی راهنما برای ارزیابی استفاده شد. نتایج پژوهش توسط اعضای کمیته ارزیابی که پس پایایی از کمیته

منظور اعتباربخشی از اجماع کلی ایشان پایایی و تکرارپذیری  نتایج مورد تائید قرار گرفت. همچنین به

از بررسی و انجام اصالحاتی، به مدل پژوهش، نتایج برای گروهی از خبرگان تخصصی ارسال شد، که پس 

 نتایج با اجماع کلی مورد تائید اعضای کمیته تخصصی قرار گرفت.

 هاداده یلتحلو  یهتجز -4

های های محققین مختلفی در حوزه همپایی با تمرکز بر قابلیتدر این پژوهش مطالعات و نظریه

ی شیمیایی در کشورهای هافناورانه بررسی و تحلیل شد و همچنین تجارب و راهبردهای شرکت

توسعه در جهت کاهش شکاف فناورانه نیز موردبررسی قرارگرفته و عوامل مؤثر بر یافته و درحالتوسعه

کشور شامل آلمان، آمریکا، ژاپن، چین، سنگاپور، تایوان،  12های شیمیایی مستقر در همپایی شرکت

شیمی ایران مقایسه شد. نتایج نشانگر آن کنگ، عربستان، مالزی و اندونزی بررسی و با صنعت پتروهنگ

یافته جهت حفظ و ارتقاء جایگاه رقابتی در بین رقبا با است راهبردهای همپایی در کشورهای توسعه
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های گروه اول یافته متفاوت است. شرکتهای شیمیایی مستقر در کشورهای توسعهراهبردهای شرکت

اند، بوم خود در فرآیند همپایی استفاده نمودهرایط زیستدرگذر زمان از راهبردهای مختلفی وابسته به ش

ولی در شرایط رقابتی فعلی جهت حفظ جایگاه رقابتی،  عمدتاً بر تحقیقات رادیکال و خلق دانش و 

بخشند، که نتایج های فناورانه خود را ارتقاء میطور مستمر قابلیتهای نوین متمرکز بوده و بهفناوری

 شده است.( نشان داده5در جدول )آن از ابعاد مختلف 
 )نتایج پژوهش( -یافتهتوسعه با توسعههای شیمیایی در کشورهای درحال: مقایسه فرآیند همپایی شرکت5جدول 

 

به جهت تبیین و تعیین میزان شکاف فناورانه بین صنعت پتروشیمی ایران با پیشروان جهانی و 

های فناورانه این صنعت برای کاهش شکاف و وقوع همپایی فناورانه مراتب ارتقاء توانمندیتعیین سلسه

ت نقش های فناورانه صنعطوری که در مدل مفهومی نیز بیان شد،کیفیت و چگونگی توانمندیهمان

های صنعت پتروشیمی شاخصبا ارزیابی و تحلیل اساسی بر شکاف فناورانه دارند لذا در این بخش 

 نمایم.شده مشخص میریزیوضعیت و سطح تراز صنعت را نسبت به رقبا و اهداف برنامه

 یمیصنعت پتروش یهاشاخص یبررس  -4-1

ده است. بررسی عملکرد کل بازدهی صنعت شیمیایی به لحاظ بازدهی مناسب همواره موردتوجه بو

دهد بازده این صنعت نسبت سایر سهامداران صنعت شیمیایی در بین صنایع مختلف جهان نشان می

صنایع باالتر بوده و میانگین این شاخص در گروه پتروشیمی، تقریباً دو برابر متوسط شاخص مجموع 

میانگین بازده کلی سهامداران صنعت  2017در سال  مکنزیهای موسسه صنایع  است. بر اساس تحلیل

که در همین سال این شاخص برای صنعت شیمیایی حدود درصد بوده است، درحالی 8/5جهان حدود 

 9/12درصد برآورد شده است. گروه کاالهای اولیه یا کامودیتی ها در صنعت شیمیایی با بازده کل   6/10

ازآن ، محصوالت شیمیایی خاص جایگاه دوم را به خود د و پسدهدرصد باالترین بازدهی را نشان می
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که طوریرود بهدهند. این صنعت در ایران نیز از ارکان اساسی اقتصاد کشور به شمار میاختصاص می

میلیون تن رسیده، که با صادرات بخشی  90شده در این صنعت به ظرفیت نصب 1399در پایان سال 

توجهی از درآمدی ارزی کشور به این صنعت اختصاص داشته که نسبت بلاز کاالهای تولیدی، بخش قا

 به سایر صنایع بازار خوبی برای این محصوالت وجود دارد. 

 
 (2018)مکنزی، منبع  –( در صنایع مختلف Total return to shareholdersکلی سهامداران ) : میزان بازده1نمودار 

آوری یک صنعت دهنده درجه بلوغ فنتولید همیشه نشان های متداول پویایی بازار یاولی شاخص

های کننده در درجه بلوغ صنعت است، تمامی قابلیتکه فناوری یک عامل تعیینیا بخش نیست. ازآنجایی

بوم صنعت لحاظ گردد. مزیت رقابتی صنعت با میزان بلوغ فناورانه فناورانه باید در بعد فناوری زیست

نوبه خود، بادانش فنی تولید محصوالت جدید، فرایندها هم بهرتبط است که آنمحصوالت و فرآیندهای م

های نرم ازجمله چگونگی سازمان، توانایی آالت و تجهیزات، فناوریو فنون تولید ازجمله ماشین

اندازی مرتبط است. پیامد عدم دستیابی به بلوغ فناوری در مهندسی، طراحی فرآیند تولید و نصب و راه

های اساسی در طوری که ذکر شد شکاف فناوری از چالشوردنظر شکاف فناوری است، همانبخش م

مسیر توسعه پایدار صنعت پتروشیمی ایران است. تبیین و تعیین میزان شکاف فناورانه بین صنعت 

شده پتروشیمی ایران با پیشروان جهانی از موضوعات اساسی است که در این پژوهش به آن پرداخته

های گیری قابلیتسازی برای اندازهها و رویکرد مدلعموالً دو روش اساسی شامل رویکرد شاخصاست. م

ای از آمار آوری مجموعهها شامل جمعشود. رویکرد شاخصفناورانه یک بخش صنعت/کشور استفاده می

شدت افزوده صنعت، دهد، مانند ارزشهای مختلف نوآوری و سطح فناوری را شرح میاست که جنبه

های مهندسی و ساخت. ولی رویکرد های تحقیق و توسعه، قابلیتمصرف انرژی،تعداد اختراعات، هزینه

سازی تا حد زیادی بر اساس چارچوب مدل رشد سولوو رشد درونی است. در این پژوهش ما با مدل

ن راستا با استفاده ایم. در ایاستفاده از رویکردشاخص ها برای تحلیل شکاف فناورانه صنعت استفاده نموده

های صنعت، بازده های صنعت پتروشیمی، شامل بازده داراییای از شاخصها مجموعهاز رویکرد شاخص

مصرف انرژی، سهم بازار، نسبت ارزش محصوالت به میانگین جهانی، ارزش ستانده تولید به خوراک، 

سازی و ی بومی، سهم بومیسهم محصوالت پایه و میانی در سبد محصوالت پتروشیمی، سهم دانش فن
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های در حال احداث، میانگین رشد های مهندسی پایه و تفضیلی و ساختمان و نصب در طرحقابلیت

دهند، بررسی و های مختلف نوآوری را شرح میهای تحقیق و توسعه که جنبهاختراعات و سهم هزینه

 تحلیل شد.

 ارزش و بازده صنعت یرهشاخص زنج -4-1-1

توان به شش بخش اصلی شامل، بخش تأمین خوراک و مواد زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی را می

ای، گروه اولیه، بخش باالدستی صنعت پتروشیمی، واحدهای میانی یا تولیدکننده مواد شیمیایی واسطه

لی که دستی صنعت شیمیایی یا تولید مواد شیمیایی ویژه پلیمری و پالستیکی، بخش صنایع تبدیپایین

کنند و درنهایت بخش خدمات در حقیقت محصوالت واحدهای پیشین را به کاالهای نهایی تبدیل می

بندی در تقسیمشامل امور مهندسی و تولید فناوری، بازاریابی و توزیع و فروش تقسیم کرد که این 

 شده است.( نشان داده2شکل)

 
 منبع نتایج پژوهشبندی صنعت پتروشیمی ، : زنجیره ارزش و گروه2شکل 

های مختلف صنعت پتروشیمی نسبت با گروهافزوده دردهد میانگین ارزشها نشان میبررسی

 4.1برابر، در گروه نهایی  2.9برابر در گروه میانی  1.8های اولیه )خوراک( به ترتیب در گروه پایه نهاده

دست سعه زنجیره ارزش بخش پایینبرابراست که تو15دستی تکمیلی حدوداً برابر و در محصوالت پایین

گیری طور چشمزایی بههای کوچک و متوسط فراهم نموده و ظرفیت اشتغالزمینه را برای فعالیت شرکت

 یابد.افزایش می

دهد میانگین نشان می 1399تا  1390های عملکرد صادرات صنعت پتروشیمی کشور بین سال

دالر  808اندازی واحدهای جدید صنعت پتروشیمی از ارزش صادراتی محصوالت پتروشیمی کشور با راه

یافته است که در مقایسه با میانگین جهانی که کاهش 1399دالر بر تن در سال  411به ازای هر تن به 
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درصد از اهداف موردنظر  30حدود  و تنها  دالر به ازای هر تن است فاصله زیادی داشته 2000بر بالغ

 . (6است )جدول شدهپوشش داده
 نتایج پژوهش –: صادرات محصوالت پتروشیمی ایران 6 جدول

 میانگین

 قیمت 
99 98 97 96 95 94 93 92 91 90 

  

 مقدار صادرات)میلیون تن( 18 16 13 16 19 21 23 20 22 24  

 ارزش صادرات)میلیارد دالر( 15 12 9.9 10 9.6 9.8 12 11 9.4 10  

 تن/دالر 808 766 773 648 511 471 538 562 421 411 591

های جدید و اضافه شدن محصول این برداری از طرحها نشانگر آن است که با بهرهاز سویی بررسی

واحدها به سبد محصوالت صادراتی، میانگین ارزش سبد صادراتی در حال کاهش است. این رفتار نتیجه 

ت سو و اضافه شدن محصوالالمللی از یکافزایش عرضه و کاهش قیمت محصوالت دربازارهای بین

کل مصرف خوراک  Ceficبر اساس گزارش ارزش در سبد صادراتی صنعت از سوی دیگر است. کم

میلیون تن و مجموع فروش )ستانده(  78.7برابر با  2015)نهاده( صنعت شیمیایی اتحادیه اروپا در سال 

دالر  6277راک تن خومیلیارد یورو بوده است. به عبارتی به ازای یک 494بر محصوالت این اتحادیه بالغ

افزوده ایجادشده است، این در حالی است که مجموع خوراک مصرفی صنعت پتروشیمی ایران در ارزش

میلیون تن محصول  61.2شود که با این خوراک مجموعاً میلیون تن برآورد می 34.5حدوداً 1399سال 

میلیون تن 11.2خلی، میلیون تن فروش دا 9.8تولیدشده است.عملکرد فروش صنعت در این سال برای 

 (NPC, 1399) شودمیلیارد دالر برآورد می 24میلیون تن صادراتی، مجموعاً  24.4فروش بین شرکتی و 

 داری دارد.که در مقایسه، با عملکرد صنعت شیمیایی اتحادیه اروپا شکاف معنی

 

 منبع نتایج پژوهش  –مقایسه میزان وزنی و ارزشی صادرات محصوالت پتروشیمی :2 نمودار
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  یو مهندس یشاخص توسعه فناور -4-1-2

در حال  طرح 35های در حال احداث، فناوری در طرح وضعیتاز دیدگاهی دیگر جهت بررسی 

اجرا پتروشیمی به لحاظ توسعه فناوری و طراحی مهندسی پایه، مهندسی تفصیلی و ساختمان و نصب 

شرکت خارجی و  39ها برگرفته از دهد دانش فنی این طرحها نشان میموردبررسی قرار گرفت. بررسی

بومی   فناوری ها از دانش و درصد از طرح  9فناوری تنها   چهار شرکت داخلی است. در بخش توسعه

 های خارجی وابسته است. در بخشها به شرکتدرصد طراحی پایه این طرح 73اند و استفاده نموده

اندازی واحدها نیز در های داخلی مشارکت باالیی داشته و عمده نصب و راهمهندسی تفصیلی، شرکت

تواند نشانگر برداری صنعت، میه در کنار دانش ضمنی متخصصین بهرههای داخلی است کتعهد شرکت

های دیگر فاصله زیادی بین سازی در این صنعت باشد. ولی در شاخصوضعیت مناسب توانایی یکپارچه

 (.7های داخلی و منابع خارجی وجود دارد)جدولشرکت
 منبع نتایج پژوهش –ایرانهای جدید پتروشیمی : توسعه فناوری و مهندسی در طرح7جدول 

نسبت بومی 

 سازی

 های جدیدتعداد طرح

 )مورد بررسی(
 نوع فعالیت

9% 

35 

 توسعه فناوری)لیسانس(

 مهندسی پایه 27%

 مهندسی تفصیلی 73%

 ساختمان و نصب 93%

 

 یشاخص شدت مصرف انرژ -4-1-3

باألخص در صنعت انرژی بر پتروشیمی قیمت در فرآیند تولید های گرانترین نهادهانرژی از اصلی

ترین عنوان نسبت مصرف انرژی به تولید ناخالص داخلی مهماست. شاخص شدت مصرف انرژی به

دهد. شدت مصرف انرژی به میزان انرژی وری انرژی را در یک اقتصاد نشان میشاخصی است که بهره

(.  مصرف انرژی 1389سلیمی فر و همکاران، ) شودشده به ازای واحد محصول یا ستاده اطالق میمصرف

تابع عوامل گوناگونی ازجمله قیمت انرژی، نیروی کار، فرهنگ، ساختار صنعت و فناوری است. نتایج 

جویی مصرف انرژی، نشان ( در خصوص اثر پیشرفت فناوری بر صرفه1388مطالعات عبدلی و همکاران )

در بخش صنعت و کشاورزی کاهش و باعث افزایش  دهد بهبود فناوری نرخ رشد مصرف انرژی رامی

وری خواهد شد. همچنین بررسی روند تغییرات شدت انرژی در کشورهای سازمان همکاری و توسعه بهره

های انرژی کنندههای اخیر شدت انرژی به دلیل افزایش کارایی مصرفدهد  طی سالاقتصادی نشان می

که کل مصرف انرژی در بخش صنعت پتروشیمی طوری. بهیافته استناشی از ارتقاء فناوری کاهش

میلیون تن معادل نفت خام بوده است که با رشد فناوری با نرخ  69.6بر بالغ 1990اتحادیه اروپا در سال 

 (.3)نمودار یافته استمیلیون تن معادل نفت کاهش  51.4به   2016درصد در سال  1.2متوسط 
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   جز بخش دارویی()به اتحادیه اروپا شیمیاییدر صنعت :  مصرف سوخت و برق 3 نمودار

(Eurostat and Cefic analysis, 2018) 
 

های دهد، شدت مصرف انرژی در صنعت شیمیایی این اتحادیه بین سالها نشان میهمچنین بررسی

افزایش ای از این کاهش، مرتبط با یافته است که بخش عمدهدرصد کاهش 3.6با نرخ  2015تا  1990

از انگین شدت مصرف انرژی در تعدادی ( می8کارایی فنی درنتیجه رشد فناوری است.  در جدول )

 شده است.های کشور نشان دادهپتروشیمی
 منبع نتایج پژوهش -: بازدهی انرژی برای تولید در صنعت پتروشیمی ایران8جدول
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شود طوری که مشاهده میبدانیم، همانران ها را نماینده صنعت پتروشیمی ایاگر این شرکت

ی است کیلوگرم است، این در حال 300میانگین بازدهی تولید صنعت به ازای یک مگاوات ساعت حدود

 598برابر  2018رقیبی همچون باسف در سال  که بازدهی انرژی برای تولید محصول درشرکت های

ی ح پایین فناوری در صنعت پتروشیمکه نشان از سط (BASF,2019کیلوگرم بر مگاوات ساعت است )

  رد.های بالغ در این صنعت داکارگیری فناوریایران، عدم توسعه زنجیره محصول و به
 

 هاییدارا یبازده -4-1-4

( میزان فروش شرکت باسف 2019)1بر اساس گزارش  موسسه مستقل مطالعات پتروشیمیایی

شده این شرکت همین سال مجموع دارایی اعالممیلیارد دالر بوده است و در   66.594بر بالغ

میلیارد است. در مقایسه بر اساس گزارش شرکت ملی پتروشیمی ایران در پایان سال  97.619بربالغ

شود و میلیارد دالر برآورد می 79شده در صنعت پتروشیمی حدود گذاری انجاممجموع سرمایه 1399

ها نشان میلیارد دالر بوده است. یافته 17این سال حدود مجموع فروش صادراتی و داخلی این صنعت در 

گذاری در صنعت پتروشیمی ایران نسبت به شرکت باسف فاصله زیادی داشته دهد بازدهی سرمایهمی

 (.9)جدول که نشان از عدم توسعه زنجیره ارزش و تولید محصوالت باارزش افزوده پایین دارد
 

  NPC,1399)؛ (ICIS,2018ها نسبت به فروش منبع: داده  گذاری: بازده دارایی/سرمایه9جدول 

 صنعت /شركت سال مجموع دارایی)دالر( فروش)دالر( بازدهی دارایی

 (BASFباسف ) 2019 97,619,000,000 66,594,000,000 68%

 صنعت پتروشیمی ایران 1399 79,000,000,000 17,000,000,000 22%

 

 و توسعه یقتحق هایینههز -4-1-5

پذیری صنعت پتروشیمی تحقیق و توسعه یکی از عوامل کلیدی در تضمین آینده بازار و رقابت

درصد از  3تا 2های تولیدکننده مواد شیمیایی حدود دهد، امروزه اکثر شرکتها نشان میاست. بررسی

ادیه روشیمی اتحدهند. در صنعت پتهای تحقیق و توسعه اختصاص میفروش ساالنه خود را به برنامه

درصد و  1.1با نرخ رشد  2017تا  2000های های تحقیق و توسعه در بین سالاروپا مخارج  فعالیت

افزوده این صنعت در دوره میلیارد یورو بوده است که درنتیجه آن ارزش  8.1طور متوسط ساالنهبه

 درصد رشد داشته است.  1.2 طور متوسطموردبررسی به

                                                      
1 Independent Chemical Information Service (ICIS) 
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 (Cefic Chemdata International,2018توسعه در صنعت شیمیایی اتحادیه اروپا ): مخارج تحقیق و 4نمودار 

 

های تحقیقاتی به دست های فعالیتدر صنعت پتروشیمی ایران آمار قابل استنادی برای هزینه

های تحقیق و توسعه کشور نسبت به تولید ناخالص داخلی موردسنجش قرار نیامد، لذا وضعیت هزینه

دهد این ها نشان میاست،که بررسی %2.5المللی میانگین این هزینه حدود مقیاس بینگرفت. در 

 است و فاصله زیادی با میانگین جهانی دارد.  %0.5شاخص در ایران کمتر از 

 شاخص ثبت اختراع -4-1-6

های عمر محصول طوالنی است و تغییرات نوآوری با نرخ پایینی اتفاق در صنعت پتروشیمی چرخه

این گیرد که صورت بهبودهای نوآورانه صورت میصورت تدریجی و بیشتر بهها بهافتد و عمده نوآوریمی

موضوع ممکن است موجب سوگیری اشتباه نسبت به ارتقای فناوری و بهبود فرآیندها و محصوالت 

های مختلف هستند، مانند صنعت پتروشیمی، که ترکیبی از فناوری  CoPSگردد. چراکه در محصوالت

تواند منشأ تأثیر در بهبود فرآیندها، محصوالت و های این محصوالت میتغییرات فناوری در زیرسیستم

دهد میزان اختراعات در صنعت ها نشان میها و ارتقاء مزیت رقابتی باشد. بررسیکارایی سیستم

های اصلی برای سنجش تغییرات فناوری است، نسبت به کشورهای از شاخصپتروشیمی ایران که 

  (.5) نمودار  سعه بسیار پایین و حتی ناچیز استتویافته و حتی درحالتوسعه
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 (WIPO, 2021ها)یافته های پژوهش.داده-اقتصاد جهان 10: مجموع اختراعات  صنعت پتروشیمی 5 نمودار

شود طوری که مشاهده میدهد، هماناقتصاد را نشان می 10مجموع اختراعات صنعت پتروشیمی

سهم ایران از اختراعات جهانی این صنعت در حد بسیار پایینی است. بر اساس گزارش سازمان جهانی 

درصد  18ها اقتصاد مذبور میانگین نرخ رشد نوآوری 10در  2020تا  2012های مالکیت فکری بین سال

دهد در صنعت پتروشیمی ایران، رشد این شاخص در دوره موردبررسی می ها نشانبوده است که یافته

 در حد ناچیزی است.

 شاخص سهم بازار -4-1-7

سهم صنعت پتروشیمی ایران باید  1400شده در اسناد باالدستی در افق بر اساس اهداف تعیین

اساس میزان ارزش کاالهای  دهد برها نشان میالمللی را به خود اختصاص دهد. یافتهاز بازار بین 6.3%

یافته که میلیارد دالری این صنعت به ایران اختصاص 540از بازار %2.2صادراتی در افق موردنظر، تنها 

شده اهداف تبیین شده پوشش داده %30های نسبی کشور در حوزه پتروشیمی کمتر ازبا توجه به مزیت

ت پایه و میانی و نهایی در سبد محصوالت منظور بررسی علت این شکاف، سهم گروه محصوالاست.  به

محصوالت این سبد به  %65دهد بیش از ها نشان میپتروشیمی کشور موردبررسی قرار گرفت، یافته

افزوده پایینی دارند. در کشورهای منطقه یورو سهم این یافته که ارزشمحصوالت پایه و میانی اختصاص

عنوان شاخص است که اگر همین میزان به %27ز محصوالت از سبد محصوالت پتروشیمی کمتر ا

یافته صنعتی وجود داشته مطلوبیت فرض گردد، در این شاخص نیز شکاف زیادی با کشورهای توسعه

های جدید در حال احداث که عمدتاً به در گروه متانول وکود شیمیایی اوره برداری از طرحکه با بهره

بررسی  گین ارزش محصوالت صادراتی کاهشی خواهد بود.است، این نسبت بازهم بیشتر شده و میان

وضعیت دهد، ( آمده است نشان می10های صنعت پتروشیمی ایران که نتایج آن در جدول )شاخص
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های جهانی و یا اهداف ها با وضعیت مطلوب که عمدتاً بر اساس میانگین شاخصفعلی این شاخص

که باید باسیاست گذاری صحیح این شکاف ،داری داشتهیفاصله معن ،شده در اسناد باالدستی استتعیین

 کاهش یابد.

 منبع نتایج پژوهش -های فناورانه صنعت پتروشیمی ایران با سطح مطلوب: شکاف توانمندی10جدول

 
 ییعوامل مؤثر بر همپا ییشناسا -4-2

شناسایی و سپس در این پژوهش بامطالعه پیشینه موضوع، عوامل مختلف مؤثر بر شکاف فناوری 

ها توسعه راهبردهای این شرکتیافته و درحالهای شیمیایی در کشورهای توسعهبا بررسی تجارب شرکت

منظور تبیین و طوری که توضیح داده شد، بهبرای کاهش شکاف فناورانه شناسایی و تحلیل شد. همان

ها برای هانی از رویکرد شاخصتعیین میزان شکاف فناورانه بین صنعت پتروشیمی ایران با پیشروان ج

های فناورانه صنعت  استفاده شد. به لحاظ گستردگی ابعاد صنعت در این رویکرد، گیری قابلیتاندازه

کنند، مانند های مختلف نوآوری و سطح فناوری را تبیین میشاخص اصلی صنعت که جنبه 13

های های تحقیق و توسعه، قابلیتافزوده صنعت، شدت مصرف انرژی، تعداد اختراعات، هزینهارزش

ها بررسی و تحلیل  و میزان شکاف صنعت تبیین شد.  بر اساس این مهندسی و ساخت، بازده دارایی

هایی برای مصاحبه با خبرگان صنعت طراحی و مصاحبه با ها و با توجه سؤاالت پژوهش، پرسشیافته

ها ه شد با استفاده از روش تحلیل تم، دادهطوری که قبالً توضیح دادجامعه پژوهش صورت گرفت. همان

های اصلی و فرعی مؤثر بر فرآیند کاهش شکاف شناسایی شدند. نتایج پژوهش تحلیل و عوامل و سازه

عامل  5های فناورانه تحت تأثیردهد شکاف فناورانه در صنعت پتروشیمی ایران از منظر قابلیتنشان می

های تکنیکی و زیرساختی، تولیدی و یادگیری؛ وضعیت قابلیت اساسی شامل چگونگی تعامالت فناورانه

ها، های نهادی، سیاستهای بازار و مؤلفهو تحقیقاتی؛ زنجیره ارزش جهانی؛ عوامل محیطی و مؤلفه

ها است که در جدول زیر سازه)تم فرعی( سیاستی متناظر با آن 38های اقتصادی  و حکمرانی، تحریم

 .شده است( نشان داده11)
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 شکاف فناورانه صنعت پتروشیمی ایران، منبع نتایج پژوهشکاهش : عوامل  مؤثر بر11جدول

 

  (: تعامالت  فناورانه و یادگیری1عامل )  

های وارداتی در کشورهای برداری موفق از فناوریدهد، انتقال و بهرههای پژوهش نشان مییافته

های فناورانه کشور میزبان دارد. داری بااستعدادها و قابلیتیافته ارتباط معنیتوسعه و کمتر توسعهدرحال

یدن به سطح باالی عملکرد های فناورانه باعث جذب ناقص فناوری وارداتی، نرسپایین بودن سطح قابلیت

بخشی و نوآوری خواهد شد. به و کارایی، ناتوانی در بروز نمودن فناوری و همچنین ناتوانی در تنوع

توسعه تعامالت فناورانه در صور مختلفی همچون، تحقیقات مشترک، اکتساب و یا ایجاد مراکز عبارتی 
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ت جذب و اعزام کارشناس جهت آموزش و تحقیقاتی در مراکز پیشرفته جهان، آموزش و افزایش ظرفی

کننده در کاهش شکاف فناورانه در صنعت پتروشیمی ایران است و عوامل تعیینیادگیری تعاملی از 

 کننده طول زمان کاهش شکاف و رسیدن به همپایی فناورانه است. کمیت و کیفیت این اقدامات، تعیین

 و تحقیقاتی های تكنیكی، زیرساختی، تولیدی( :قابلیت2عامل) 

های دهد توسعه امکانات تولیدی، تحقیقاتی، زیرساختی و پشتیبانی و ارتقاء قابلیتها نشان مییافته

این مفهوم  فناورانه دارند ای بر همپاییهای تولیدی و پشتیبانی نقش ویژهطراحی و مهندسی، زیرساخت

ها با ها و ارتباط آنزیرسیستم شامل ابعاد مختلفی ازجمله دانش و فناوری وسیع و عمیق پیرامون

یق و ، قابلیت تطبیهای اکتساب فناورهای تحقیق و توسعه، قابلیتو زیرساخت یکدیگر، قابلیت

های یادگیری فناورانه های طراحی و مهندسی، ظرفیت جذب و قابلیتها، قابلیتبرداری از فناوریبهره

ر در وجوه مختلف آموزشی و صنعت پتروشیمی کشوبوم های زیستدارد، که در این راستا باید ظرفیت

  تحقیقاتی،زیرساختی، تولیدی، پشتیانی و لجستیک ارتقاء یابد.

 (: زنجیره ارزش جهانی3عامل) 

ترین مفاهیم راهبردی همپایی فناورانه است که استراتژی رشد بر مبنای زنجیره ارزش از مهم

شود. این راهبرد نقش اساسی در ها میی فعالیتتنیدگی اقتصادها و افزایش تخصص گرایموجب درهم

تواند رفاه جامعه را تسهیل فرآیند تجارت، یادگیری فناورانه، استانداردسازی و ثروت آفرینی داشته و می

بر اساس ماهیت محصوالت و های شیمیاییدهد معموالً شرکتها نشان میدر پی داشته باشد. بررسی

محیط اقتصادی و موقعیت ژئوپلیتیک یک موقعیت از زنجیره ارزش جهانی  های فناورانه،خدمات، قابلیت

شوند. نتایج این پژوهش تأکید دارد، توجه به مفاهیم زنجیره ارزش ازجمله را برگزیده و در آن ادغام می

های کلیدی و تولید بر پایه مزیت تجمیع فناوری»، «های کلیدیکار و تخصصی سازی فناوریتقسیم»

 « 3خانوادههای مکمل و همتوسعه زنجیره»و « 2های مشترکتوسعه پلتفرم»، « 1اقتصاد مقیاسناشی از 

های صنعتی باعث ایجاد مزیت اقتصادی خواهد شد. های صنعتی و شیمیایی و خوشهدر قالب پارک

ع در منظور انتفاع بیشتر صنعت پتروشیمی ایران از زنجیره ارزش جهانی، اقداماتی مانند ایجاد تنوبه

مرزی های تجارت فراونقل توسعه زیرساختمحصوالت صادراتی، توسعه شبکه زیرساخت انبارش و حمل

 ها پرداخته شود. المللی از مواردی است که باید به آنای و بینهای منطقهو همچنین گسترش همکاری

 های بازار(: عوامل محیطی و مؤلفه4عامل)

های فرصت تقاضا، فناوری و وکار، پنجرهل محیط کسبدهد عوامهای پژوهش نشان مییافته

محیطی، عوامل ژئوپلیتیک، عرضه و  سیاسی، میزان عرضه و تقاضا، وضعیت اجتماعی، عوامل زیست

                                                      
1 Economy of Scale 
2 Common platforms 

3 Economy of Scope 
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تقاضای بر فرآیند همپایی مؤثرند. در دوره این پژوهش، اقتصاد ایران ازجمله صنعت پتروشیمی ایران از 

متحده آمریکا قرار دارد های اقتصادی ایاالتتحت شدیدترین تحریم های مختلف تجاری و فناوریجنبه

های موردنیاز، تأمین منابع مالی، و از جوانب مختلف ازجمله توسعه تعامالت فناورانه، دستیابی به فناوری

المللی و در تأمین مواد و تجهیزات موردنیاز در مضیقه بوده و همچنین دستیابی آسان به بازارهای بین

های تجاری و آسانی میسر نیست، که این مسائل باعث افزایش هزینهادالت پولی و اسناد بانکی بهمب

نماید، که در این راستا تر میهای کلیدی شده و زمان رسیدن به همپایی را طوالنیدستیابی به فناوری

 های فرصت فناوری، اقتصادی و سیاسی مورد تأکید است.استفاده حداکثری از پنجره

 حكمرانیها، های نهادی، سیاست(: مؤلفه5عامل)

های پژوهش است. حکمرانی در فرآیند همپایی فناورانه از دیگر یافتهها و نقش مهم نهادها، سیاست

شده و سیستم حکمرانی بر فرآیند همپایی است. به عبارتی نوع های انتخاباهمیت باالی استراتژی

های کننده چگونگی عملکرد مؤلفهگذاری و کیفیت حکمرانی، تعییننگرش و تفکر، چگونگی سیاست

نماید. امروزه پیشرفت فناوری باعث بوده و مسیر توسعه صنعت را مشخص می بوم فناوری صنعتزیست

های روزافزون در حوزه حکمرانی شده موجب ناسازگاری، عدم تعادل و شکاف مابین افزایش پیچیدگی

شود. های ذینفعان فناوری و همچنین فضای اقتصادی و اجتماعی میها و نیازمندیسیاست

ها و ابزارهای حکمرانی از فناوری است که در صورت ه عقب افتادن قابلیتهای مذبور نتیجپیچیدگی

های توسعه صنعتی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و نهایتاً شکست بروز نشدن باعث شکست در عرصه

بوم فناوری کنونی، جهت برقراری تعادل مابین ابزارهای سیاسی خواهد بود، لذا در فضای حاکم بر زیست

های نوین حکمرانی و فراتر از های ذینفعان توسعه فناوری، نیازمند ظرفیتیازمندیحکمرانی و ن

های گذشته هستیم. از دیگر موارد مهم در کاهش شکاف فناورانه، مدیریت یکپارچه، هماهنگی ظرفیت

بر  بازارهای جهانیها با های مختلف زنجیره و تنظیم مداوم تعامالت این مؤلفهو تنظیم روابط بین حلقه

تواند باعث جلوگیری از هدر رفت منابع، افزایش قدرت اساس تقاضا و رشد فناوری است. این عامل می

های مشترک، یادگیری تعاملی و انباشت دانش و فناوری شده و نوآوری را تحریک زنی، توسعه پلتفرمچانه

های صنفی الی، ایجاد تشکلهای تأمین میافته و کاهش هزینهنماید. ایجاد نهادهایی مالی پولی توسعه

منظور حفاظت از منافع بخش صنعت در مقابل سیستم حکمرانی، توسعه و تنظیم مستقل کارفرمایی به

گذار از برد بین بخش حاکمیت و سرمایه -المللی، تنظیم و استقرار روابط بردروابط تجاری ملی و بین

 الزامات توسعه این بخش صنعت است.

 یازفناورانه موردن هاییابعاد توانمند -4-3

های صنعت های فناورانه و همچنین ویژگیگونه شناسی توانمندیبر اساس پیشینه موضوع و 

انواع »بندی نمود. در بعد های فناورانه را به چهار دسته زیر تقسیمتوان ابعاد قابلیتپتروشیمی، می

ها اشاره شد. ( به آن1اند که در جدول)ده، پژوهشگران مصادیق متفاوتی را بیان نمو«های فناورانهقابلیت
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های فناورانه محصول محور، فرآیند محور، تر پژوهشگران حوزه وسیعی از توانمندیبا بررسی دقیق

نمایند و برخی دیگر سازی و بازاریابی و بازار سازی را معرفی میگذاری، شبکههای سرمایهقابلیت

های ارزیابی و انتخاب فناوری را نیز ذیل انواع توانمندی ،بینیهایی همچون شناسایی، پیشتوانمندی

های بکار رفته در صنعت . با توجه به تنوع فناوری(Gonsen,1998نمایند)بندی میفناورانه دسته

توان گفت تمامی موارد ها روبرو هستیم لذا، میپتروشیمی، در این حوزه با سطح وسیعی از پیچیدگی

های نرم و سخت در این حوزه جهت غلبه بر وسیعی از انواع توانمندی ذکرشده و به عبارتی طیف

 های صنعت وپرکردن شکاف موردنیاز است.پیچیدگی

 
 منبع نتایج پژوهش-های پیچیدههای فناورانه در محصوالت و سیستم: ابعاد توانمندی3شکل 

 

های فناورانه بر اساس پیشینه موضوعی به سطح پیچیدگی، عنوان بعد دیگری از قابلیتبه «سطح»

های فناورانه اشاره دارد. به عبارتی میزان تسلط به فرد بودن توانمندیتازگی و عمق و میزان منحصربه

طح پایه، متوسط های فناورانه را در سه سگیرد. پژوهشگران توانمندیفناوری در این بعد مدنظر قرار می

. با توجه به موضوع پژوهش، دو مقوله شدت (Bell&Pavitt,1995نمایند)بندی میو پیشرفته دسته

های مربوط به اجزاء فناوری و پیچیدگی فناوری از موضوعات اساسی در این بعد است. در فناوری

تیم ولی در بخش های پایین روبرو هسهای بکار رفته در این صنعت، عمدتاً با فناوریمجموعه

ها و ای از سامانهکه این صنعت مجموعههای باالتری نیازمندیم و ازآنجاییسازی به فناوریمجموعه

ها کنند، دستیابی به دانش و فناوری سامانههای مختلف بوده که در تعامل با یکدیگر کار میمجموعه

های بندی، قابلیتم در این دستهعنوان بعد سوبه «هامؤلفه»نیازمند فناوری پیشرفته است. بعد

های های دانشی و سرمایههای فیزیکی، سرمایهافزاری و مغز افزاری  یا به عبارتی سرمایهافزاری، نرمسخت

 .(Bell,2009؛ Zeleny,1986)نمایدهای فناورانه معرفی میعنوان مؤلفه قابلیتانسانی  را به

های پیچیده است. های مهم در توسعه محصوالت و سیستماز دیگر قابلیت «سازییکپارچه»توانمندی

نمایند، تعداد زیادی سامانه در تعامل با یکدیگر هدفی را دنبال می CoPSکه در محصوالت ازآنجایی

ها و معماری یک سیستم یکپارچه فرآیندی ها، ایجاد تعامل هوشمندانه بین آنسازی زیرسیستمیکپارچه
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های فناورانه دیگری است که در فرآیند کاهش شکاف و همپایی فناورانه این صنعت موردنیاز ندیاز توانم

های ذکرشده است، که هرحال در فرآیند کاهش شکاف فناوری در این صنعت نیاز به قابلیتاست. به

را در  تواند موفقیت صنعتها، یک نظام یکپارچه را شکل داده و میفرد این قابلیتترکیب منحصربه

 (.Leonard-Barton,1995دستیابی به مزیت رقابتی تضمین نماید)

 فناورانه ییوقوع همپا یعو تسر یلتسه یره نگاشت برا یمترس -4-4

این مطالعه جهت تدقیق مدل همپایی فناورانه و تعیین مراحل فرآیند کاهش شکاف و همپایی 

( و مدل همپایی خیلین 2001بازار  لی و لیم )  های بین سه مدل همپایی فناورانه وفناورانه، همپوشانی

( را مدنظر قرار داده و با 1994)2ای هابدیهای چینی و مدل سه مرحله( در همپایی شرکت2005)1لئو

های پژوهش، چارچوب همپایی فناورانه صنعت پتروشیمی ایران ادغام این مطالعات و با توجه به یافته

« های رقابتیمنابع مزیت»و « شرایط تکنولوژی»های این پژوهش، عوامل یافتهشده است. بر اساس ارائه

بوم فناوری صنعت ( ، با توجه به شرایط حاکم بر زیست2001)3لی و لیم« هاها و سیاستاستراتژی»و

های مختلف های تجاری گروهگیرد. از دیگر سو با توجه به متفاوت بودن استراتژیمورد تائید قرار می

ها بر همپایی صنعت، نقش عوامل اصلی مؤثر در استراتژی تجاری ت پتروشیمی و نقش مؤثر آنصنع

های های چینی، شامل نقش سیستم حکمرانی، دانش بازار، پنجره( در شرکت2005مطالعه خیلین لئو)

های پژوهش در همپایی صنعت پتروشیمی ایران، تطابق دارد. فرصت و تعامالت فناورانه با یافته

و تولید بر اساس برند  5، تولید بر اساس طراحی خود4( سه مرحله تولید تجهیزات اصلی1994ابدی)ه

های مستقر درکشورهای متأخر تبیین را در راستای کاهش شکاف و همپایی فناورانه بنگاه 6خود

با توجه به  نماید، که این مراحل نیز دریافته های این پژوهش موردتوجه قرارگرفته است.می

مشکالت ناشی از دسترسی به  های حاکم بر فضای اقتصاد ایران در زمان انجام این مطالعه وحدودیتم

عنوان عامل های اقتصادی بهالمللی، تحریممنابع اصلی فناوری، منابع مالی خارجی و بازارهای بین

فوق و چارچوب محدودکننده در این مدل مدنظر قرارگرفته است. پس از تحلیل یافته، و با توجه بحث 

 شده است.( ارائه4سیاستی پر کردن شکاف و همپایی فناورانه صنعت پتروشیمی، مطابق شکل)

                                                      
1 Xielin Liu 
2 Hobday 
3 Lee&Lim 
4 Own Equipment Manufacturing(OEM) 
5 Own Design Manufacturing(ODM) 
6 Own Brand Manufacturing(OBM)  
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 منبع : نتایج پژوهش - ره نگاشت کاهش شکاف فناورانه برای وقوع همپایی فناورانه در صنعت پتروشیمی ایران: 4 شکل

 گیریبحث و نتیجه -5

اوری عمیق مابین صنعت پتروشیمی ایران با صنایع دهنده وجود شکاف فننتایج پژوهش نشان

شیمیایی پیشرو است،که این مسئله پیامد الگوهای پیشین توسعه صنعت است که در صورت تداوم این 

توسعه صنعت های پیشین های، با توجه به رشد فناوری این شکاف بیشتر هم خواهد شد. الگورویه

های بالغ های سنگین بر روی فناوریگذاریپتروشیمی ایران، عمدتاً بر همپایی بازار از طریق سرمایه

های های ناشی از تحریماستوار بوده است،که با توجه به شرایط سیاسی اقتصادی کشور و محدودیت

ها مهیا نبوده و فلذا اهداف رنامههای موردنیاز برای این باقتصادی، تأمین منابع مالی و اکتساب فناوری

های شاخصهای موردنظر محقق نخواهدشد که بر اساس نتایج پژوهش، وضعیت نامطلوب توسعه دربازه



 1401تابستان ( 56 )پیاپی 2 شماره 16 دورهفصلنامه علمی بهبود مدیریت: 

29 

ها فاصله این شاخصدهدها نشان میکلیدی صنعت پتروشیمی ایران مؤید این مطلب بوده و یافته

که باید با اتخاذ  ه در اسناد باالدستی داشتهشدهای جهانی و اهداف تعیینبا میانگین شاخص داریمعنی

 های مناسب این فاصله برطرف گردد.سیاست

عامل اساسی شامل چگونگی  5های پژوهش، شکاف فناورانه ایجادشده تحت تأثیربر اساس یافته

های تکنیکی و زیرساختی، تولیدی و تحقیقاتی؛ زنجیره تعامالت فناورانه و یادگیری؛ وضعیت قابلیت

های ها، حکمرانی، تحریمهای نهادی، سیاستهای بازار و مؤلفهش جهانی؛ عوامل محیطی و مؤلفهارز

توان شده میکارگیری چارچوب سیاستی ارائهها است، که با بهزیر سازه متناظر با آن 38اقتصادی  و 

وضعیت رقابتی  المللی پرشده و صنعت درامیدوار بود شکاف فناورانه این صنعت با رقبای پیشرو بین

تر بدان پرداخته شد، های فناورانه که پیشمناسب  قرار گیرد.در این مسیر نقش ابعاد چهارگانه قابلیت

شده گیری یک نظام یکپارچهها باعث شکلترکیب مناسب این قابلیت ای برخوردار است واز اهمیت ویژه

 و موفقیت در فرآیند خواهد شد.

است، با توجه به اینکه صنعت پتروشیمی از مصادیق محصوالت و های پژوهش نشانگر آن یافته

های های صنعت، به حجم وسیعی از دانش و فناوریهای پیچیده است و با عنایت به پیچیدگیسیستم

( تقریباً غیرممکن بوده و این مدل برای 2017مختلف نیاز بوده، لذا راهبرد خلق مسیر جدید لی و لیم)

شود و راهبرد پیروی از مسیر با جهش از برخی مراحل برای این ب ارزیابی نمیهمپایی این صنعت مناس

( در خصوص همپایی فناورانه در صنعت 2017تراست،که این یافته با نظرات مجید پور)صنعت مناسب

های فناورانه ازطریق تحقیقات و تولید مشترک، تجمیع نیروگاهی نیز تطابق دارد. از سویی ارتقاء قابلیت

های ها، از دیگر یافتهسازی فناوری در ابعاد مختلف سامانههای کلیدی و بازطراحی و بومیزمندینیا

های صنعت ( در خصوص توسعه فناوری2015پژوهش است که این یافته نیز مؤید نظرات لی و یون)

و سیستم شده های انتخابهای پژوهش، اهمیت باالی استراتژیهواپیماهای نظامی است. از دیگر یافته

ای همچون ایران توسعهحکمرانی بر فرآیند کاهش شکاف و همپایی فناورانه است. در کشورهای درحال

ها که ارتباط مستقیم با ها و همچنین رویکردهای متفاوت دولتبا توجه به تغییرات مکرر در سیاست

عبارتی نوع نگرش و تفکر،  ای در فرآیند همپایی دارد. بهفرآیندهای توسعه دارد، این مؤلفه نقش ویژه

بوم فناوری های زیستکننده چگونگی عملکرد مؤلفهگذاری و کیفیت حکمرانی، تعیینچگونگی سیاست

لی ( و 1994نماید که این یافته مؤید نظرات هابدی)صنعت بوده و مسیر توسعه صنعت را مشخص می

های ناوری باعث افزایش پیچیدگیامروزه پیشرفت ف ( در خصوص نقش این مؤلفه است.2017و مالربا)

ها و روزافزون در حوزه حکمرانی شده و موجبات ناسازگاری، عدم تعادل و شکاف مابین سیاست

های های ذینفعان فناوری و همچنین فضای اقتصادی و اجتماعی را باعث شده است. پیچیدگینیازمندی

فناوری است که در صورت بروز نشدن باعث  ها و ابزارهای حکمرانی ازمذبور نتیجه عقب افتادن قابلیت

های توسعه صنعتی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و نهایتاً شکست سیاسی خواهد بود، شکست در عرصه

بوم فناوری کنونی صنعت، جهت برقراری تعادل مابین ابزارهای حکمرانی لذا در فضای حاکم بر زیست
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های گذشته های نوین حکمرانی  فراتر از ظرفیتفیتهای ذینفعان توسعه فناوری، به ظرو نیازمندی

بوم صنعت های گذشته خأل حکمرانی متناسب با شرایط زیستدهد، در دههها نشان مینیازمندیم. یافته

که طوریپتروشیمی، موجبات بر هم خوردن تعادل و از دور خارج شدن ذینفعان توسعه فناورانه شده، به

های اند و تکرار این رویههای ضد توسعه شدهنوعی تبدیل به مؤلفهشده بهوضع بسیاری از قوانین و مقررات

گذار منسوخ، پیامدی جز افزایش شکاف فناورانه و اقتصادی را در پی نخواهد داشت. به عبارتی سیاست

 انگاری آن همچنان بر ابزارهای قدیمی و فرسوده تمرکز داشتهبا عدم توجه به تغییرات محیطی و ساده

یابی به مؤلفه مزیت رقابتی را از این صنعت های فرساینده، دستهای معیوب و قاعدهکارگیری رویهو به

های پیشین، منافع سلب نموده است. یکی از دالیل چسبندگی به این ابزارهای منسوخ و تحکیم رویه

رفت از آن نیازمند برونآشکار و پنهان برخی ذینفعان از فضای مذبور و نادیده گرفتن منافع ملی است و 

فرتوک کارگیری ابزارهای نوین حکمرانی و عزم ملی در مسیر همپایی فناورانه است)نگاه جدید و به

 (. 1400زاده،

 توصیه های سیاستی 

با توجه به موارد فوق، با مهیا ساختن بسترهای مناسب، کاهش شکاف و وقوع همپایی فناورانه 

پذیر خواهد بود. در گام م مطابق فازبندی ره نگاشت پژوهش امکانگاموفق در صنعت پتروشیمی در سه

های مناسب تولیدی، تکنیکی و پشتیبانی، برخی اول با تقلید و نوآوری تدریجی و با ایجاد زیرساخت

های تحقیق نشانگر شود. یافتهسازی میقطعات و تجهیزات با فناوری پایین و متوسط طراحی و بومی

های خوبی های ایرانی، در این حوزه ازتوانمندیتأمین صنعت  متشکل از شرکتآن است که زنجیره 

های مکمل مکمل سازی و توسعه زنجیره»بوم صنعت نتوانسته از مزیت ناشی از برخوردارند، ولی زیست

های صنعتی برخوردار گردد. مکمل سازی نقش بسزایی در اقتصادی سازی در قالب پارک« خانوادهو هم

وکارهای کوچک سازی این راهبرد، کسبپذیری کل زنجیره بر عهده دارد. به عبارتی با پیادهو رقابت

های گذاری در تکمیل زنجیرههای اساسی زنجیره ارزش متصل شده و سرمایهپراکنده، به فعالیت

ها این شبکه، در «های فناورانهکار و تخصصی سازی فعالیتتقسیم»نماید. با پذیر میخانواده را توجیههم

های کلیدی تکرارپذیر و ، جهت دستیابی به فناوری«پنجره مشترک فناوری»زمینه برای ایجاد 

شود، و با تعبیه پنجره مشترک فناوری در نقاط کلیدی و بازطراحی فناوری، پذیر فراهم میمقیاس

ر پلتفرم و سایر ازآن شرایط برای رقابت مبتنی بیافت و پستوان به عمق فناوری موردنظر دستمی

گفته بین صنعت پتروشیمی های بازیگران شکل خواهد گرفت. با پر شدن شکاف فناورانه پیشتوانمندی

گیرد. در این فرایند بکار الملل در دسترس قرار میایران با وضعیت مطلوب، زمینه رقابت در سطح بین

های اساسی ا رشد فناوری از مؤلفهبستن الزامات سیاستی و بروز رسانی ابزارهای حکمرانی متناسب ب

سازی، موفقیت است، که نقش سیستم حکمرانی و ابزارهای آن در این فرآیند کلیدی خواهد بود. متناسب

سازی راهبردها و ابزارهای تأمین مالی و شفافیت و ثبات قوانین و مقررات اقتصادی و فناورانه، نوین

گذاری و تعامالت فناورانه خارجی، تنظیم شرایط کلی های سرمایهسیستم بانکی، بروز رسانی سیاست



 1401تابستان ( 56 )پیاپی 2 شماره 16 دورهفصلنامه علمی بهبود مدیریت: 

31 

های پشتیبان و لجستیک از موضوعاتی است ها تکنیکی و سیستمآموزش و پژوهش، توسعه زیرساخت

 که در فرآیند همپایی مورد تأکید است و باعث تسهیل و تسریع فرآیند همپایی می گردد. 

 های پژوهشیهای پژوهش و پیشنهادمحدودیت 

سازی صنعت پتروشیمی، این صنعت بین مالکین جدید تقسیم شد و یکپارچه گی ز خصوصیپس ا

آن از بین رفت. در فرآیند پژوهش به علت عدم تمرکز، دسترسی به اطالعات و آمار صنعت و خبرگان، 

صورت موردی در صنعت پتروشیمی ایران هایی روبرو بودیم. همچنین این پژوهش بهبا محدودیت

های صنعت است، فلذا نتایج حاصله در این صنعت کاربرد دارد و تعمیم نتایج آن به سایر بخش شدهانجام

ها و نیازمند بررسی بیشتر است. از سویی با توجه به تغییرات فناوری و ورود هوش مصنوعی، بزرگ داده

در کارکردها و  توجهیتوان اثرات قابلاینترنت اشیاء در پارادایم انقالب صنعتی چهارم به صنعت، می

های آتی نقش این پارادایم در همپایی گردد در پژوهشتظار داشت، لذا توصیه میوری صنعت را انبهره

های فناورانه در ابعاد صنعت مورد ارزیابی قرار گیرد. نتایج این پژوهش عمدتاً تمرکز بر ارتقاء قابلیت

های ارزش در این ته باشد که مفاهیم زنجیرهتواند همپایی فناورانه را در پی داشذکرشده دارد که می

عنوان یک پژوهش آتی در این شود این موضوع بهدارند، لذا پیشنهاد میفرآیند نقش مهمی بر عهده

 صنعت موردتوجه قرار گیرد.

  



 وقوع همپایی فناورانه در صنعت پتروشیمی ایراننگاشتی برای تسهیل و تسریع ترسیم ره

32 

 منابع
عملکرد کیفی  تدوین استراتژی تحقیق و توسعه با استفاده از گسترش "ابوذر. .زنگویی نژاد ،سجاد .جوکار ،آذر. عادل

  4. شماره 2. دوره  1389بهار و تابستان  ،مدیریت صنعتی )دانش مدیریت(، "تکنولوژی: رویکرد کشش بازار

بهار ،  های اقتصادی ایرانوهشپژ ، "نقش منابع مالی بلندمدت در رشد اقتصادی ایران "رویا،  .محمود، سیفی پور .ختایی

 1397و تابستان 

مطالعه تاریخی صنعت فوالد در ایران؛ کاربرد چارچوب همپایی فناورانه "جواد.  .زادهبابک، سلطان .ایمان، شیرازی .خلیلی 

 .90-62(: 1398) 1، شماره 13دوره  ،فصلنامه بهبود مدیریت،  "دههای پیچیدر محصوالت و سامانه

افزارهای مروری بر پژوهش کیفی و نرم"علی. .حافظ محمد، ولی نژادی .زاده اسفنجانینجال، حسن  .عباس، حریری .دوالنی

 .90-77(: 1391)47، شماره  15، دوره  نشریه مدیریت سالمت، "های کیفیتحلیل داده

تحلیل شکاف فناوری صنعت فوالد ایران  "مهدی.. محمد، مجید پور . ولی پور خطیر ،محسن . سوما، علیزاده ثانی. رحمانی

،پاییز و زمستان) 22،شماره 11. دوره ی پژوهشنامه مدیریت اجراییدو فصلنامه، "وریبا کشورهای منتخب از منظر بهره

1398. ) 

بررسی تأثیر عوامل تولید برشدت مصرف انرژی  .(1389) محسن .امین، رحیمی دستجردی  .حق نژاد ،مصطفی  .سلیمی فر

، ویژه 34، سال هفدهم، شماره مجله دانش و توسعهداگالس.  -وتحلیل مبتنی بر تابع تولید کابدر ایران: یک تجزیه

 1389اسفند 

 دفتر سیاست صنعتی لوژی دانشگاه صنعتی شریف،.مرکز مطالعات تکنوسیاست فناوری وتشویق بازار (.1385سانجایا)  .لعل 

 .1396،.گزارش عملکرد سال صنعت پتروشیمی کشورایران. شرکت ملی پتروشیمی 

 .1399، شرکت ملی پتروشیمی ایران.  گزارش عملکرد سال صنعت پتروشیمی کشور

الگوی ساخت و انباشت "سید سروش.. منوچهر؛ قاضی نوری. حسین؛ منطقی. مصطفی؛ رحمان سرشت .صفدری رنجبر

توسعه: مطالعه موردی شرکت های پیچیده در کشورهای درحالهای فناورانه تولید محصوالت و سامانهقابلیت

 .38-9(: 1395)4، شماره 4، دوره مدیریت توسعه فناوری، "توربوکمپرسور نفت

جویی مصرف انرژی در بخش صنعت و کشاورزی با ویدا. بررسی اثر پیشرفت تکنولوژی بر صرفه .قهرمان، ورهرامی. عبدلی

 (.1388. )23. شماره   6،  دوره  اقتصاد انرژی مطالعاتاستفاده از تابع کاب داگالس. 

شده در ارائه ."پنجره مشترک دانش فنی، بیت الغزل صنعتی سازی جمهوری اسالمی ایرانایجاد "حمیدرضا.  .زادهفرتوک

 (.1400،)کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران

مدیریت توسعه .  "چارچوب سیاستی فرارسی فناورانه در واحدهای صنعتی مناطق کمتر برخوردار در ایران". ارض .نقی زاده
 .نامه فرارسی فناورانه()ویژه 2شماره  - 1400تابستان   ،فناوری

، چاپ 1376، های فرهنگیدفتر پژوهش، تهران، . سید محمدو اعرابی. علی رسائیانپا :رابرت؛ تحقیق موردی، ترجمه. یین

 .20دوم، ص

Abramovitz, M.. ‘Catching up, Forging Ahead, and Falling Behind’.  Journal of Economic History , 46(2), 

( (1986 , 385-406 . 

Arestis, P, Sawyer, M .)1994(.Technology Gap.USA : Published by Edward Elgar. 

Bakke,K. (2017).  Technology readiness levels use and understanding . Master's thesis. University College 

South-East Norway. 

BASF Report. Economic, environmental and social performance,2019. 

Bell M.R., Pavitt K. (1995). The Development of Technological Capabilities ,in I.U. Haque, Trade, 

Technology and International Competitiveness, EDI Development Studies,The World Bank, 

Washington D.C.  

Braun, V. & Clarke, V. (2006). “Using thematic analysis in psychology”, Qualitative Research in 

Psychology, Vol. 3, No. 2, Pp. 77-101. 

https://www.sid.ir/fa/journal/JournalList.aspx?ID=1032
https://www.sid.ir/fa/journal/JournalList.aspx?ID=1032


 1401تابستان ( 56 )پیاپی 2 شماره 16 دورهفصلنامه علمی بهبود مدیریت: 

33 

Cefic.Facts and figures, Industrial brochure trade,2018. 

Cornwall, J. (1976).  Diffusion, Convergence and Kaldor's Law . Econ. J. 85 307-314. 

Dollinger, M.J. (1985). ‘Environmental contacts and financial performance of the small firm’, Journal of 

Small Business Management, 23(1), 24-31”. 

Eisenhardt, K., M. .’Building theories from case study research’. Academy of  Management Review.14(4), 

)1989(: 532-550. 

Fagerberg, J., & Srholec, M. ‘Catching up: what are the critical factors for success’, Presented at UNIDO,  

November (2005). 

Fagerberg, J.& Godinho, M. M. Innovation and catching-up .The Oxford Handbook of Innovation. Oxford 

University Press, New York, 2004: 514-544 

Fan,P. ,Watanabe,C.’Promoting industrial development through technology policy: Lessons from Japan 

and China’,  Technology in Society , Volume 28, Issue 3, August 2006, Pages 303-320 

Geertz, C..Peddlers and Princes: Social Change and Economic Modernization in Two Indonesian Towns 

. Chicago: University of Chicago Press, (1963). 

Giachetti, C., Marchi, G., ‘Successive changes in leadership in the worldwide mobile phone industry’.  

Research. Policy , 46, 352–364, (2017). 

Gomulka, S. (1971).  Inventive Activity,Diffusion and Stages of Economic Growth. Skrifter fra Aarhus 

universitets okonomiske institut nr. 24, Aarhus 

Hidalgo, C. A., & Hausmann, R. The building blocks of economic complexity. ‘Proceedings of the national 

academy of sciences’, 106(26), 10570-10575, (2009). 

Hobday, M. ‘Export-led technology development in the four dragons: the case of electronics’. 

‘Development Chang’, 25(2), 331-361, (1994). 

Independent Chemical Information Service,The ICIS Top 100– Chemical Companies of the Year 2018  

Lall,Sanjaya .'Reinventing industrial strategy.The  role of government policy in building industrial 

competitiveness' .Annals of Economics and Finance, February, 2004 

Lall,Sanjaya.’Technological Capabilities and Industrialization’. World Development,20(2),165-86. 

(1992). 

Lall, Sanjaya. Learning to industrialize: the acquisition of technological capability by India . Springer, 

(1987). 

Lee, K. (2005). ‘Making a technological catchup: Barriers and opportunities’. Asian Journal of Technology 

Innovation, 13(2), 97-131.    

Lee ,k.& Malerba ,F.(2017). ‘Catch-up cycles and changes in industrial leadership: Windows of 

opportunity and responses of firms and countries in the evolution of sectoral systems’. Research 

Policy, 2017, vol. 46, issue 2, 338-351 

Lee,Keun, Lim,Chaisung,(2001). ‘Technological regimes, catching-up and leapfrogging: findings from 

the Korean industries’,  Research Policy  (30) 2001 459–483 

Lee,K.,Ki,J,H.(2017). ‘Rise of latecomers and catch-up cycles in the world steel industry’. Research 

Policy. Vol.46, No. 2.  

Lee, J. J., & Yoon, H. ‘A comparative study of technological learning and organizational capability 

development in complex products systems: Distinctive paths of three latecomers in military aircraft 

industry’. Research Policy, 44(7), 1296–1313, (2015). 

Leonard-Barton, D. (1995).Wellsprings of knowledge: Building and sustaining the sources of innovation 

.Harvard Business School. 

Kang, H. and Song, J. (2017). ‘Innovation and recurring shifts in industrial Leadership: Three phases of 

change and persistence in the camera industry’.  Research Policy . Vol.46, No. 2. 

Kim, L. Imitation to Innovation: The Dynamics of Korea’s Technological Learning. Boston: Harvard 

Business School Press, (1997). 

Market research future . Petrochemical Market Research Report- Forecast to 2023 , 2019. 

Morrison, Andrea & Rabellotti, Roberta, 2017.  ‘Gradual catch up and enduring leadership in the global 

wine industry’, Research Policy, Elsevier, vol. 46(2), pages 417-430. 

Nelson, R., Pack, H. ‘The Asian miracle and modern growth theory’.The Economic Journal, 109 (457) 

416-436. )1999(. 

Odagiri, H., Goto, A., Sunai, A., Nelson, R. (Eds). (2010). Intellectual Property Rights, Development and 

Catch-up- an International Comparative Study. Oxford University Press. 



 وقوع همپایی فناورانه در صنعت پتروشیمی ایراننگاشتی برای تسهیل و تسریع ترسیم ره

34 

Perez, C. and Soete, L. ‘Catching up in technology: entry barriers and windows of opportunity’. ‘Technical 

change and economic theory, pp. 458-479,’ 1988. 

Posner, M.V. International Trade and Technical Change , Oxf Econ. Pap. 13: 323-341, (1961).   

Sauser, B.J., Ramirez-Marquez, J.E., Henry, D., and DiMarzio, D “A system maturity index for the 

systems engineering life cycle”.International Journal of Industrial and Systems Engineering, 3(6): 

673. . )2008(. 

Shin,J.S. ‘Dynamic catch-up strategy, capability expansion and changing windows of opportunity in the 

memory industry’.  Research Policy. Vol.46, No. 2. (2017). 

ating technological, market and organizational change. 4th ed. Chichester, England ; Hoboken, NJ: Wiley, 

(2009).  

Tellis Winston (1997). Application of a case study methodology",  The Qualitative Report , Vol.3, N. 3. 

Xielin, LIU, (2006).‘Path-following or Leapfrogging in Catching-up the Case of Chinese 

Telecommunication Equipment Industry’. Paper presented at CIRCLE seminar series 5th December 

2006. 
Vertesy, D.,(2017). ‘Preconditions, windows od opportunities and innovation strategies: successive 

leadership changes in the regional jet industry’. Research Policy.Vol.46,No. 2. 

Wong Poh- Kam .'National innovation systems for rapid technological catch up: An analytical framework 

and a comparative analysis of Korea ،Taiwan and Singapore'.Presented at the DRUID Summer 

Conference on National Innovation Systems, Industrial Dynamics and Innovation Policy, Rebild, 

Denmark, June (1999) . 


