
 

97  

  

 

The Strategies of Iran Steel Industry 
Value Chain Upgrading through 
Innovation System Perspective 

Abolfazl Adab1*, Sepehr Ghazinoory2, 
Soroush_Ghazinoori3, Hamidreza Shahverdi4 

1- Ph.D of S&T Policy, National Rersearch Institute of 
Science Policy, Tehran, Iran 

2- Professor of S&T Policy, Department of 
Information Technology Management, Tarbiat 

Modares University, Tehran, Iran 
3- Associate Professor, Department of Industrial 

Management, Allameh Tabataba'i University, Tehran, 
Iran 

4- Associate Professor, Department of Materials 
Science, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran 

 
Abstract 

The concept of upgrading the value chain is 
nothing but comparative innovation; meaning 
only the innovations with a rate higher than 
that of the competitors lead to upgrading. 
Also, the competitiveness of the value chain 
is largely influenced by collaboration of the 
chain actors. The present article seeks to 
provide suggestions for application of 
upgrading strategies to the Iranian steel 
industry through the perspective of 
innovation system functions. In this article, 
through interviewing experts and employing 
the thematic analysis method, a primary 
framework was extracted and were then 
confirmed and corrected by descriptive and 
inferential statistical methods. The results of 
the research show that various types of 
upgrading strategies are influenced by the 
barriers that can be addressed by the 
functions and sub-functions of the steel 
industry innovation system. At the end of the 
paper, by means of structural-functional 
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analysis of Iran steel innovation system, 
policy goals and propositions are outlined. 
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  دهیچک
شود که نسبت به رقبا نرخ باالتري داشته  منجر به ارتقاء می هنگامی واحدهاي عضو این زنجیره است و طبعاً نوآوريارتقاء زنجیره ارزش به معنی نوآوري نسبی 

این مقاله در پی آن است که . پذیري زنجیره ارزش تا حد زیادي تحت تأثیر هماهنگی و همکاري بازیگران زنجیره در جهت نوآوري است همچنین رقابت. باشد
راهبردها از منظر نظام ن یاسازي  ط کارکردهاي نظام نوآوري صنعت فوالد ایران با راهبردهاي ارتقاء زنجیره ارزش، پیشنهاداتی را جهت پیادهبا بررسی ارتبا

گیري از پیمایش  هرههاي آن با ب بدین منظور از طریق مصاحبه با خبرگان این حوزه و تحلیل تماتیک، چارچوب اولیه استخراج و ابعاد و مؤلفه. نوآوري ارائه دهد
ها نشان داد که انواع راهبردهاي ارتقاء زنجیره ارزش صنعت فوالد تحت تأثیر  یافته. تر بررسی شد هاي آماري، اعتبارسنجی و به صورتی دقیق و استفاده از روش

به عنوان نمونه کارکردهاي خلق و انتشار دانش، . موانعی قرار دارد که توسط کارکردها و زیرکارکردهاي نظام نوآوري این صنعت قابل رفع و اصالح است
هاي کارآفرینانه،  نمایند و فعالیت ترین کارکردهایی هستند که ارتقاء محصولی و فرآیندي را تسهیل می وتوسعه و تأمین و جریان دادن به منابع مهم هدایت تحقیق

در . کنند کانالی را رفع و به صورت غیرمستقیم سایر راهبردهاي ارتقاء را تسهیل می بخشی بیش از سایر کارکردها موانع ارتقاء شکل دادن بازارها و مشروعیت
  .کارکردي اهداف و پیشنهادات سیاستی ارائه شده است-زمان ساختاري پایان مقاله نیز با استفاده از تحلیل هم

  فوالدارتقاء زنجیره ارزش، نظام نوآوري، کارکردهاي نظام نوآوري، صنعت : ها کلیدواژه
 :شود براي استنادات بعدي به این مقاله، قالب زیر به نویسندگان محترم مقاالت پیشنهاد می
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  1مقدمه -1

اقتصاد  پذیري رقابت و ورى بهره تعیین در بسیارى عوامل
توان در دو  پذیري را می رقابتعوامل . دارند نقش کشورها

. بندي نمود تقسیم پذیري گروه عوامل کالن و خُرد رقابت
رویکرد تحلیل زنجیره ارزش عمدتاً به عوامل خُرد 

هاي گذشته در  این رویکرد طی سال. پردازد پذیري می رقابت
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به عنوان ابزاري  ،ریزي برنامه- ترکیب با دیگر ابزارهاي تحلیلی
اي  هاي توسعه اي سازمان هاي متعدد توسعه محوري در پروژه

مانند بانک تجارت جهانی و (المللی  فعال در سطح بین
اندرکاران توسعه  و نیز مشاوران و دست) سازمان جهانی کار

  . ]1[ مورد استفاده قرار گرفته است
زنجیره ارزش صنایع مختلف به صورتی تدریجی شکل گرفته 

هاي عضو  ا و ارتقاء بنگاهگیري آنه و عوامل متعددي در شکل
شناخت این عوامل . کنند این زنجیره در صنایع ایفاء نقش می
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... اي، نهادها و  توانند مرتبط با بازیگران، عوامل زمینه که می
د ني باید تغییر کنموارددهنده این است که چه  باشند توضیح
ظهور  ها هایی جدید یا توزیع جدیدي از خروجی تا خروجی

ترین  پذیري زنجیره ارزش مهم وري و رقابت رهبه .نماید
نوآوري زنجیره . است آندهنده نوآوري در  عالمت و نشان

هاي عرضه، تقاضا و بازاریابی نیز  ارزش باید دربرگیرنده جنبه
رشد و عملکرد مناسب نهادها و  عالوه بر این،. باشد

حیاتی در وضعیت زنجیره  ینقشنیز  کننده هاي حمایت سازمان
  ].2[ کند ایفاء میارزش 

بر و  صنعت آهن و فوالد از جمله صنایع به شدت سرمایه
نیازمند فناوري باال و پیشرفته است که رشد و توسعه آن در 
اقتصاد هر کشور موجب توسعه و پیشرفت صنایع مرتبط 

مهم تولید فوالد از جمله منابع  عواملایران در ]. 3[شود  می
نگ آهن، نیروي کار ماهر ارزان، منابع گاز طبیعی، فناوري س

با این حال بسیاري ] 4[مزیت دارد ... مناسب، بازار مصرف و 
از واحدهاي بزرگ زنجیره ارزش صنعت فوالد کشور در 

آب واقع هستند و در توسعه این صنعت آن چنان  مناطق کم
مچنین ه. اي توجه نشده است هاي منطقه که باید به به مزیت

وري در طول زنجیره ارزش این  عدم توزان و عدم بهره
عدم توازن این صنعت در عدم . صنعت مشهود است

یکنواختی سود واحدهاي مختلف زنجیره نیز نمود یافته به 
ده بوده در حالی  شکلی که بسیاري از واحدهاي زنجیره زیان

ضمناً . شود هاي دیگر می که سود فراوانی نصیب برخی بخش
و لزوم افزایش درآمدهاي ارزي  یداخل يم رشد تقاضاعد

میلیون تن  15کشور به عالوه برنامه صادرات بیش از 
لزوم ارتقاء زنجیره  1400انداز  محصوالت فوالدي در چشم

ارزش صنعت فوالد کشور در تعامل با زنجیره ارزش جهانی 
عدم  هاي شهیابعاد و ر یبررس .سازد را بیش از پیش نمایان می

 نییگام در تع نیاول ،ارتقاء زنجیره ارزش صنعت فوالد
  .است صحیح يرگی میو تصم یاستیس هاي تیاولو

ی و نسب ينوآور به معنی توان یم را ارزش رهیارتقاء زنج
لیکن  پذیري بیشتر واحدهاي عضو این زنجیره دانست رقابت
شود که نسبت به رقبا نرخ  به ارتقاء منجر می یوقت نوآوري
 تا ارزش رهیزنج يریپذ رقابتهمچنین  .داشته باشد باالتري
 رهیزنج گرانیباز يهمکار و یهماهنگ تأثیر تحت يادیز حد
با  کهاست این مقاله در پی آن  .است ينوآور جهت در

 و کشورصنعت فوالد  ينظام نوآور يکارکردها ارتباط یبررس
با طراحی چارچوبی براي  و ارزش رهیارتقاء زنج هايراهبرد
 يساز ادهیپتسهیل  برايرا  گذاري، پیشنهاداتی سیاست
 .دهدارائه  ياز منظر نظام نوآور رهیزنجن یا ارتقاء يراهبردها

قابلیت بکارگیري و  مزیت استفاده از چارچوب این است که
]. 5[کند  تسهیل مینیز تجویز دارد و سازماندهی عناصر را 

صنعت  کارکردهاي نظام نوآوري که است این سؤال اصلی
ارزش  رهیارتقاء زنج فوالد کشور به چه شکل بر راهبردهاي

گذارند؟ براي پاسخ به این سؤال و ارائه چارچوب،  تأثیر می
با استفاده از تحلیل تماتیک به دو سؤال فرعی زیر پاسخ ابتدا 

عوامل و ابعاد مؤثر بر ارتقاء زنجیره ارزش : شود داده می
دهاي نظام نوآوري و صنعت فوالد کدامند؟ و بین کارکر

عوامل و ابعاد مؤثر بر ارتقاء زنجیره ارزش این صنعت چه 
  ارتباطی وجود دارد؟

  
  مرتبطو مطالعات  ينظر نهیشیبر پ يمرور -2
هاي اصلی و روندهاي  ایده: تحلیل زنجیره ارزش 1- 2

  تحقیقاتی آن
هاي دیگر در اینجا نیز دو رویکرد  مانند بسیاري از حوزه

عملیاتی در پیشینه تحلیل زنجیره ارزش /هنجاريتوصیفی و 
همانگونه که از عنوان رویکردها مشخص  :قابل شناسایی است

است رویکرد اول به شناخت بازیگران و ارتباطات میان آنها و 
نحوه دخالت آن در تولید، پردازش و بازاریابی محصوالت و 

و رویکرد دوم، دخالت هدف پردازد اما  نحوه عملکردشان می
به عبارت دیگر ]. 2[ ایجاد ارتقاء در زنجیره ارزش است

عملیاتی در پیشینه تحلیل زنجیره ارزش که /رویکرد هنجاري
گذاري توسعه و ارائه راهبردهاي ارتقاء و توسعه  در سیاست
اي است که این رویکرد را به پیشینه توسعه  یابد نقطه نمود می
سؤال اصلی این  پس از مشخص شدن راهبردها،. زند پیوند می

شوند؟ براي اعمال این  است که راهبردها چگونه اعمال می
را شناسایی نمود که دستیابی به  1یتراهبردها باید مداخال

با توجه به تعریف . سازند راهبردهاي ارتقاء را ممکن می
شده براي ارتقاء زنجیره ارزش در قسمت قبل، ایجاد  ارائه

یري مستمر، براي بنگاه، کل ظرفیت نوآوري و تأکید بر یادگ
  .]1[صنعت و حتی در سطح ملی الزم و ضروري است 

                                                 
1- Intervention 
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 توان بر می ،عملیاتی تحلیل زنجیره ارزش/در رویکرد هنجاري
ارتقاء  ،ارتقاء کاال و گروه محصوالت بنگاه،در سطح ارتقاء 

خصوصاً در ( کشور در توسعه ایو  مشخص صنعت کی
تحت تأثیر . تمرکز داشت )افتهی توسعه کمترکشورهاي 

رویکردهاي چهارگانه فوق، در پیشینه ارتقاء زنجیره ارزش 
ی، صنعت يها خوشه، تأمین رهیزنج تیریمدچهار مکتب کلی 

و  ينوآور يها نظامزنجیره ارزش جهانی و نهایتاً ارتباط 
در دسته  مقاله حاضر. قابل شناسایی است زنجیره ارزش

نوآوري و زنجیره ارزش  هاي چهارم یعنی مطالعات نظام
  .شود بندي می طبقه

در توسعه صنعتی، نوآوري غالباً در زمینه زنجیره ارزش و 
در واقع پیشینه نظام نوآوري به . افتد زنجیره تأمین اتفاق می

صورت قابل توجهی رویکرد زنجیره ارزش را غنی کرده 
به این نکته اشاره ] 6[ 1به عنوان مثال کامینده و وانگ .است
پذیر است  که ارتقاء زنجیره ارزش جهانی زمانی امکان اند ردهک

که محیط و شرایط محلی که یادگیري و نوآوري را میان 
آنها براي . کند وجود داشته باشد بازیگران محلی تقویت می

افزار در بنگلور هند نشان دادند که با شکل دادن  صنعت نرم
اي عضو ه توان شرکت اي می ساختارهایی در سطح منطقه
بنیان و پیشرو تبدیل  هایی دانش زنجیره ارزش را به شرکت

به نقش حیاتی ] 7[ 2هاي کوك و ممدوویچ در یافته. نمود
مؤسسات عمومی حامی تولید دانش و نوآوري در توسعه 

برخی مطالعات زنجیره ارزش در  .اي تأکید شده است منطقه
کند که  هایی را تحلیل می هاي نوآوري، مکانیزم حوزه نظام

افزایی و ارتباط  اعضاء زنجیره ارزش را به همکاري، ارتقاء هم
به . دهد وکارهاي خارج از زنجیره ارزش سوق می با کسب

به این موضوع اشاره شده  3مکدرموت عنوان مثال در مطالعات
بنگاهی در زنجیره ارزش،  هاي بین که مشارکت و شبکه

دانشی دسترسی یافته و سازد که به تنوع  ها را قادر می بنگاه
  )].2به نقل از ( 8[عملکرد خود را ارتقاء دهند 

 لیدهنده پیشینه تحل توسعه هاي سازمانمختلف  هايکردروی
بندي و  جمع 1در جدول  این زنجیرهزنجیره ارزش به ارتقاء 

  .اند ارائه شده
هاي زیر در تحقیقات  توان به خالء توجه به موارد فوق میبا 

                                                 
1- Chaminade and Vang 
2- Cook and Memedovic 
3- McDermott 

  :نمودپیشین اشاره 
 اغلب به صورت ضمنی به نظام نوآوري اشاره شده و با -

ارتباط توسعه و ارتقاء زنجیره "مضامینی چون در آنها اینکه 
در  شده لیکنشناسایی  " نوآوري يها ارزش با نوآوري و نظام

 .است نرفتهاز نظام نوآوري سخنی به صراحت هیچکدام آنها 

از  ، عمدتاًارزش زنجیره اي ارتقاء کل به ابعاد و عوامل ریشه -
تجویزي /و کمتر به صورت هنجاريشده توجه توصیفی  نگاه
چارچوب تحلیل زنجیره "شده و تمرکز اصلی بر ارائه  نگاه
راهبردهاي ارتقاء به  ها این پژوهشدر . استبوده  "ارزش

به صورتی صرفاً عنوان بخش کوچکی از این چارچوب و 
  .اند کلی معرفی شده

شده به صراحت به راهبردهاي  هاي ارائه بچارچو یبعض -
اما در نهایت به ارائه  ردهکارتقاء و تأثیر نوآوري بر آن اشاره 

هایی کلی بسنده و چارچوبی کاربردي  گرها و توصیه مداخله
  .اند ندادهگذاري ارائه  براي سیاست

هایی که با رویکرد  در روندهاي چهارگانه پژوهش -
 مدیریت" هاي مقوله اند اغلب به تجویزي انجام شده/هنجاري
زنجیره ارزش "و  "صنعتی هاي خوشه"، "تأمین زنجیره
هاي نوآوري  نظام"پرداخته شده تا  "ارتقاء و حاکمیت جهانی،

که تالش شده با تلفیق هم و آنجا  "و زنجیره ارزش
بروز  ،رویکردهاي فوق چارچوبی جامع و کلی طراحی شود

استفاده از وحه، مطریاد ابعاد پیچیدگی بیش از حد و اشتراك ز
  .سخت کرده استتا حد زیادي در عمل را  ها این چارچوب

در تحقیقات مرتبط با نظام نوآوري و زنجیره ارزش از  -
شده در پیشینه تحلیل نظام نوآوري استفاده  هایی شناخته مدل

زمان  نشده و رویکرد کارکردي به نظام نوآوري و رویکرد هم
به منظور ارائه اهداف و ابزارهاي (کارکردي -ساختاري
  .مورد استفاده قرار گرفته است) سیاستی

  هاي اصلی و روندهاي تحقیقاتی آن ایده :ينظام نوآور 2- 2
 کردیرو... و  ينهادی، اقتصاد تکامل يتب فکرابا توجه به مک
نه تنها  ورا جلب  يادیدر دهه گذشته توجه ز ينظام نوآور

که به  يوراعلم و فن گذاري استیدر س یلیابزار تحل کی
 افتهیکاربرد نیز  یصنعت هارتقاء و توسع يبرا یعنوان چارچوب

و  منیبار توسط فر نیاول ينوآور ینظام مل مفهوم .است
  .است شده ارائه آن يبرا یمختلف فیتعار ومطرح  4ندوالال

                                                 
4- Freeman & Lundvall 
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  زنجیره ارزش به ارتقاء زنجیره ارزش لیمختلف تحل يکردهایرو) 1جدول 
  رویکرد نسبت به ارتقاء زنجیره ارزش  دهنده توسعه سازمان

 یسازمان توسعه صنعت
 سازمان ملل متحد

(UNIDO)  

  :کند را به شرح ذیل احصاء می يارتقاء و نوآور يها نهیگززنجیره ارزش و ارائه  لیو تحل هیتجز يپارامترها
  تجارت و تحول د،یتول نیقوان شامل یاستیس و یسازمان طیمح -
 بودن، صرفه به مقرون ،ییکارا( ارتقاء يها فرصت و ازهاین و مختلف سطوح در يفناور وها  مهارت دانش، تناسب -

  )تبادل و يریتکرارپذ ،یدسترس استانداردها، با انطباق بودن، مناسب
 و یدولت وتوسعه تحقیق خدمات د،یجد دانش از استفاده و يجستجو يبرا مختلف گرانیباز نوآورانه يها تیظرف -

  .کنند یم یبانیپشت يفناور و دانش از استفاده و توسعه از که يا مشاوره خدماتهمچنین  و یخصوص
 و جیبس به بسته منتظرهغیر يها شوك و دیجد يها تیموقع با مقابله يبرا آن گرانیباز و رهیزنج يسازگار يها تیظرف -
  گرانیباز انیم در دانش انیجر
  ندهیآ يها فرصت و ها تیمحدود ییشناسا يرو بر آنها تأثیر و ها يفناور و دانش ها، مهارت بهبود يبرا یقبل يها تالش -

ت، و تجار داریپا يبازارهاي، و فناور دیتول تیظرف، تأمین منابع و لوازمدر این چارچوب ابعاد تجزیه و تحلیل شامل 
و  یاجتماع نهیوکار و زم کسب طیمحش، ارز رهیزنج یمال تأمیني، و استفاده از انرژ داریپا دیتول، ارزش رهیزنج تیحاکم
شود این چارچوب سه  گرها احساس می اند و آنجا که نوبت به ارائه دقیق مداخله اي مرتبط شده ی، به اهداف توسعهاسیس

سازي راهبردهاي ارتقاء ارائه  تسهیل پیادهبراي را  هایی توصیه گر را به صورت کلی معرفی و در نهایت دسته مداخله
  ].9و2[کند  می

 يانجمن همکار
 آلمان یالملل بین

(GIZ)  

 هاي که در آن گزینه] 10[کند  محیطی و اجتماعی را براي ارتقاء زنجیره ارزش ارائه می گانه اقتصادي، زیست ابعاد سه
  :اقتصادي عبارتند از رشد براي راهبردي

  نوآوري و ارزش زنجیره رتقاءا: 1 راهبردي گزینه -
 یرقابت يایمزا یابیباز يبرا. داد قرار توجه مورد زنجیره ارزش توسعه کیکالس کردیرو عنوان به توان یم را نهیگز نیاول

 زنجیره ارزش ارتقاء ،کردیرو نیا. میکن لیتبد وکار کسب یواقع رییتغ به را رشد بالقوه توان که است زنجیره ارزش الزم
که بر رقابت و عملکرد تأثیر  شود میمربوط  یوکار و ارتباطات کسب يهاها، فرآیند به همه شرکت ئی کهارتقا است
  .دهد یم شیرا افزا یرقابتتوانایی  رهیارتقاء، زنج. گذارد یم

عد شش  را درزنجیره ارزش  يها ينوآوراین رویکرد  یو افق يوکار، ارتباطات عمود کسب يها مدل: کند یم میتقسب، 
  گذاري قانون شرفتیپ همچنین توسعه و و استانداردها و تیفیک ،يا رهیزنج یخدمات، تأمین مال

  تسهیل کارکرد بازار: 2 راهبردي گزینه -
به  رقابتی، مزیت و بازار هاي فرصت وجود زنجیره ارزش با توسعه که است مواردي مربوط به راهبردي گزینه دومین
 هاي انگیزه هر جا. کنند کار تر وسیع معنایی به بازارها که است معنی بدان این .است شده مسدود بازار هاي شکست واسطه
دنبال  حاکمیتی زنجیره ارزش ساختار در بازار توسعه حل راه شود مسدود مالی حمایت و گذاري سرمایه براي بازار
  .شود می

پیوند داده شده که همگی ) هاي عملی زمینه(گرهایی  اي از گزارش این انجمن راهبردهاي ارتقاء به انواع مداخله در نسخه
باید توجه نمود که ممکن است هر راهبرد به بیش از یک نوع ]. 11[مرتبط با کارکردهاي نظام نوآوري هستند  به نوعی
خدمات، ارتقاء ارتباطات و مشارکت، تقویت : اند هاي زیر تقسیم شده گرها به دسته این مداخله. کننده مرتبط باشد مداخله

  ها و قوانین ها و همچنین ارائه سیاست عرضه و تقاضا، تقویت نهاد

 کار یالملل سازمان بین
(ILO)  

 طریق مدل از براي ارتقاء زنجیره ارزش ارزش برشمرده و چارچوبی زنجیره توسعه موتور محرك اصلی زیر را براي پنج
پنج  به مربوط يها تیمحدود ییشناساگرها از طریق  به عبارتی دیگر مداخله]. 12[کند  بازار ارائه می سیستم توسعه

ها با کارکردها و عناصر توسعه سیستم بازار استخراج  تیمحدود و برقراري ارتباط بین ارزش رهیتوسعه زنجمحرك اصلی 
  :شوند می
  کارایی سیستم -
  کیفیت محصول -
  در محصول تمایز -
  استانداردهاي محیطی و اجتماعی -
  وکار محیط کسب -
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  زنجیره ارزش به ارتقاء زنجیره ارزش لیمختلف تحل يکردهایرو) 1ادامه جدول 
  رویکرد نسبت به ارتقاء زنجیره ارزش  دهنده توسعه سازمان

 الملل مرکز تجارت بین
(ITC)  

هاي دانشی مرتبط با آن ترسیم شده  سطح از ارتقاء و سرمایههاي اصلی مورد نیاز هر  چهار راهبرد ارتقاء مطرح و قابلیت
  ]:13[است 

 نوآورانه تولید هاي یا روش فرآیندها ارتقاء -

 باالتر یا بهتر کیفیت با محصوالت تولید شامل محصوالت ارتقاء -

 مواد استخراج یا و مونتاژ مانند ارزش کم وکار کسب کارکردهاي از تا سازد می قادر را ها که شرکت کارکردي، ارتقاء -
 .کنند حرکت وتوسعه تحقیق یا بازاریابی مانند بیشتر ارزش افزوده با هاي فعالیت معدنی به سمت

 به( بیشتر نقل مکان کنند ارزش افزوده زنجیره ارزش با به که دهد می اجازه ها شرکت این ارتقاء به اي، زنجیره ارتقاء -
 ).الکترونیک زنجیره به نساجی زنجیره از مثال عنوان

وري و توانمندي فرآیندي، توانمندي فناورانه، قابلیت نوآوري در طراحی و بازاریابی بهتر و  به ترتیب قابلیت بهبود بهره
  .هاي اصلی مورد نیاز هر یک از سطوح چهارگانه فوق است قابلیت داینامیک، قابلیت

 يهمکارسازمان 
 سیتوسعه سوئ

(SDC)  

ی محلی و مل ی،جهان توانمندساز طیمحگرها از طریق سه بستر  کند که این مداخله گرها را به شرح زیر معرفی می مداخله
  ]:14[گذارند  بر زنجیره تأثیر می

  زنجیره ارزش بازیگران به دانش و اطالعات فناوري، ارائه -
  تولیدکنندگان براي بازار دسترسی ترویج -
  اصلی بازیگران توسط وتوسعه یقتحق هاي گذاري سرمایه -
  زنجیره ارزش بازیگران به دانش و اطالعات فناوري، ارائه کلیدي هاي تخصصی مهارت هاي آموزش -
  وکار کسب مربیگري و آموزشی هاي برنامه طریق از بلندمدت ظرفیت ایجاد -

آژانس توسعه 
 االتیا یالملل بین

آمریکا  متحده
(USAID) 

و  یزمان محصول هم ءارتقا(زمان  همی و ارتقاء لاکان ارتقاءکارکردي،  محصولی، ارتقاء فرآیندي، ارتقاءپنج راهبرد ارتقاء 
  .معرفی شده است )ءارتقا راهبردهايانواع 

 نیب اعتماد ،یو اجتماع یکیزیف فاصله منابع، ریاو س هیبه سرما یدسترسبه شرح نیز ارتقاء  يها بر فرصت مؤثرعوامل 
 ییایپو روابط و ییایپوو  عتیطب ،بازار يها یژگیها و و اطالعات بازار در مورد فرصت انتقال ،ارزش رهیها در زنج شرکت
را به عنوان  یافق يها نکیلو  يعمود ارتباطات ،یشرکت نیارتباطات ب نیهمچن. شود عنوان میها  شرکت نیب قدرت
  ].15[ داند یارتقاء م لیتسه يها راه

 قاتیمؤسسه تحق
ی الملل بین يدامدار

(ILRI)  

گرهاي محرك ارتقاء زنجیره  به عبارت دیگر مداخله. شده در پیوند نزدیک با نظام نوآوري هستند گرهاي شناسایی مداخله
زاویه دید توأمان نظام نوآوري و تحلیل زنجیره ارزش به . گذارند ارزش، عمدتاً از طریق نظام نوآوري بر آن زنجیره اثر می

هاي مرتبط با دانش  ها و نهاد ها، مکانیزم وري کانال وتوسعه باید بر کیفیت و بهره کند که عالوه بر تحقیق یاین نکته تأکید م
اي نکرده  شوند اشاره گرها چگونه از منظر نظام نوآوري ارائه می این مدل به اینکه مداخله. در زنجیره ارزش نیز دقت شود

  ].16[ي بسنده کرده است و به توضیحاتی کلی در خصوص مفهوم نظام نوآور
  

سازمان تعریف  ينوآور ینظام ملبراي  فیتعر ترین مهم
: است (OECD) و توسعه ياقتصاد هاي يهمکار

 ایاست که به طور مشترك  زیمتما ياز نهادها اي مجموعه"
هستند  سهیم دیجد يها يجداگانه در گسترش و توسعه فناور

دولت بتواند ذیل آن، که  آورند یرا به وجود م یو چارچوب
 ].17[ "و اجرا کند نیتدو يورآبهبود نو يرا برا هایی استیس

خلق،  ،ترین کارکردهاي نظام ملی نوآوري در سطح کالن مهم
  ].18[برداري از دانش و نوآوري است  انتشار و بهره

نوآوري به حوزه  هایی که رویکرد نظام ترین ویژگی مهم
توان به صورت زیر  گذاري توسعه اضافه نموده را می سیاست

  :خالصه نمود
از تحقیق و فناوري به استفاده بهتر از دانش تغییر را تمرکز  -
دهد و به نوعی به انتخاب بهترین شیوه اختصاص منابع  می

  .پردازد اي می توسعه
نوآوري  وتوسعه که فرضیه قدیمی مرتبط با زنجیره تحقیق -

دانست را مردود و وجود فرآیندهاي  را فرآیندي خطی می
به نوآوري  در نهایت که(یادگیري غیرخطی و پیچیده 

همچنین از دعواي دوقطبی . ندک یمرا جایگزین آن  )انجامد می
محوري  مطرح در پیشینه توسعه بین تقاضامحوري و عرضه

  .گیرد فاصله می
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از طریق اي و  فرآیندي زمینه درکه نوآوري  داردتأکید  -
شرایط ملی،  متأثر از وافتد  ارتباطات بین بازیگران اتفاق می

  .بخشی، فرهنگی، اجتماعی و تجارب گذشته است
شده براي ارتقاء زنجیره ارزش و  با توجه به تعاریف ارائه

گرهاي  توان مداخله گیري از رویکرد نظام نوآوري می بهره
بدین منظور . یره ارزش را فعال نمودکننده ارتقاء زنج تحریک

  .پردازیم به کارکردهاي نظام نوآوري می
نسبت به نظام نوآوري  عمده، سه رویکرد قیتحق در پیشینه 

نظام ملی نوآوري، نظام بخشی : قابل شناسایی است
به نظر . اي نوآوري نظام نوآوري فناورانه و نظام منطقه/نوآوري

تفاوت مشخص و مرز آشکاري رسد در رویکردهاي فوق  می
. در تعریف کارکردهاي نظام نوآوري وجود نداشته باشد

 نوآوري نظام را براي کارکرد فقیهی در مقاله خود هشت
سازمان رویکرد  ازآنها  شش مورد که گرفته در نظر بخشی
 شناخت به توجه و با اخذ و توسعه ياقتصاد هاي يهمکار
مورد  صنعتی بخش در نوآوري به نسبت پژوهشگران اولیه
]. 19[است  کرده اضافه آنها نیز به را دیگر کارکرد دو نظر،

 نظام کارکردي محمدي آنجا که به مقایسه رویکردهاي
پردازد بین کارکردهاي نظام بخشی نوآوري، نظام  نوآوري می

شود  نوآوري فناورانه و یا نظام ملی نوآوري تفاوتی قائل نمی
 و همچنین مطالعات همکاران و 1هکرت مطالعاتدر  ].20[

به بعد بیشترین ارجاعات را  2005که از  2برگک و جاکوبسن
هاي نوآوري دارند آنجا که به  در مطالعات تحلیل نظام

تر نظام  شود عبارت کلی کارکردهاي نظام نوآوري اشاره می

                                                 
1- Hekkert 
2- Jacobsson & Bergek 

بر . نوآوري به جاي نظام نوآوري فناورانه به کار رفته است
یک نظام نوآوري توسعه یافته و به  اینکه این اساس براي

مشخص داشته  کارکرد بایست هفت می خوبی عمل نماید
و بر  2007هکرت و همکارانش نیز در سال ]. 22و21[باشد 

 اي از مطالعات تجربی، هفت کارکرد را براي اساس مجموعه
در اینجا پس از ]. 23[یک نظام نوآوري معرفی نمودند 

هاي  پژوهش به ویژه و پیشینهموجود در  رویکردهاي بررسی
به عالوه (گانه  کارکردهاي هفت هکرت، برگک و
به عنوان کارکردهاي نظام  2مندرج در جدول ) زیرکارکردها

به منظور همچنین . نوآوري صنعت فوالد کشور شناسایی شد
 باآنها  ارتباطو  يروآونظام ن يتر کارکردها شناخت دقیق

الزم هاي ارتقاء زنجیره ارزش، و ابعاد مؤثر بر راهبرد ها شهیر
بدین منظور . شود حیتشر ينظام نوآور يرکارکردهایاست ز

 همکاران ومقدم  يمورد استفاده در مطالعات باقر کردهايیرو
] 25[ و همکاران این يریو ام] 20[ محمدي و همکاران ،]24[

تأیید منطقی و دریافت بازخورد  از طریقو  سهیمقا گریکدیبا 
صنعت فوالد از خبرگان آشنا با مفهوم نظام نوآوري و تن  3

انتخاب،  پژوهش نیا برايمورد استفاده  دکریکشور، رو
 نیبه انیز  یاستفاده از مطالعات داخل .شدو نهایی  اصالح

هر کارکرد  يرکارکردهایز حیو تصر کیکه تفک بوده لیدل
داخل کشور به چشم  نیدر مطالعات متخصص عموماً

  .تخورده اس یم
تحلیل نظام نوآوري خود به عنوان  ،هاي اخیر همچنین در سال

در . بخش مهمی از پیشینه نظام نوآوري مطرح شده است

  کارکردها و زیرکارکردهاي نظام نوآوري صنعت فوالد کشور) 2جدول 
  زیرکارکردها کارکردها

  هاي کاري جدید هاي کاري جدید، شناساندن فرصت ایجاد فرصت  هاي کارآفرینانه فعالیت -1کارکرد 
  یافته، نحوه توسعه دانش میزان تولید دانش، تنوع دانش توسعه  توسعه دانش -2کارکرد 

 سخت هاي نرم، انتشار دانش از طریق شبکه هاي انتشار دانش از طریق شبکه ها انتشار دانش از طریق شبکه -3کارکرد 

) يو راهبر ییراهنما( تیهدا -4کارکرد 
 وتوسعه تحقیق

تنظیمی : ها از طریق ها و سیاست اندازهاي رشد بالقوه و تعیین اولویت ایجاد روندها و چشم
  ، شناختی، هنجاري)مقررات و استانداردهاشامل قوانین، (

 شکل دادن بازارها -5کارکرد 
، )هاي اقتصادي ایجاد قابلیت(، بازار نوپا )هاي فنی ایجاد قابلیت(بازار نوظهور : فراهم آوردن

  )ایجاد قابلیت بازار(بازار انبوه نوپا 
  مدیریت منابع انسانی، مدیریت منابع فیزیکی و مکملمدیریت منابع مالی،   تأمین و جریان دادن به منابع -6کارکرد 
سازي و خنثی کردن  نهادینه -7کارکرد 

 بخشی مشروعیت/ها مقاومت

گذاري، ایجاد  بخشی در محیط سیاست بخشی در محیط صنعت، مشروعیت مشروعیت
  مقبولیت اجتماعی
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 کردیسه رو توان هاي نوآوري می پیشینه تحلیل نظام
را شناسایی  یو اثربخش 2)عملیاتی(کارکردي  ،1يساختار
 يها را در مدل يعوامل ساختار نخست کردیرو :نمود

 کردیرو. کند یم فیو توص فیتعر ينوآور يها مختلف نظام
 کردیرو. تأکید دارد هاو فرآیند ها تی، بر فعالیاتیعمل

توجه  نظام نوآوري عتیطب یدگیچیبه محاسبه پنیز  یاثربخش
خروجی، -ارزیابی عملکرد نظام، کارایی وروديداشته و به 

در  .پردازد می...  و نظام فناوريو توسعه موانع تشخیص 
سوم یکسان در نظر  برخی تحقیقات، رویکردهاي دوم و

بر اساس نظر برگک دو رویکرد تحلیل . اند گرفته شده
ها یا تحلیل کارکردهاي نظام  ساختاري و تحلیل فعالیت
]. 22[هاي نوآوري وجود دارد  نوآوري براي تحلیل نظام
هاي نوآوري، ارائه مدلی یکپارچه  رویکرد نوین در تحلیل نظام

نظر ساختار و است که مشکالت نظام نوآوري را از م
ترین  مهم. کند زمان بررسی می کارکردها به صورت هم

فرض رویکرد فوق هم وابستگی کارکردهاي نظام  پیش
در این رویکرد براي . نوآوري به ساختار آن است

گذاري، بهبود هر یک از کارکردهاي نظام نوآوري و  سیاست
گذار، ابعاد ساختاري نظام نوآوري  هاي اصلی سیاسترابزا
شده توسط هکرت و  مطابق مدل ارائه ].17و26[ اهند بودخو

 يد ساختارانگاشت ابعگذاري با  همکاران، فرآیند سیاست
ي ساختار- يدوگانه کارکرد لیتحل. شود میي آغاز نظام نوآور

اهداف  نییتعهاي قبل از  ی، گامستمیمشکالت س نگاشتو 
. ی هستندستمیس يابزارهاگرها و  مداخله یطراحو  یاستیس

پس از بررسی ارتباط کارکردهاي نظام نوآوري و مقاله در این 
ها و ابعاد مؤثر بر ارتقاء زنجیره ارزش، با استفاده از مدل  ریشه

فوق اهداف و پیشنهادات سیاستی براي ارتقاء زنجیره ارزش 
  .شود صنعت فوالد کشور از منظر نظام نوآوري ارائه می

  
 ارزش رهیارتقاء زنج يگذار استیس شناسی روش -3

 ينوآور نظام منظر ازکشور  فوالد صنعت
در این پژوهش از شیوه تجزیه و تحلیل تماتیک یا موضوعی 

هاي عدم  نخست آن براي استخراج ریشه گام استفاده و در
. ارتقاء زنجیره، مبادرت به مصاحبه با خبرگان شده است

                                                 
1- Structural 
2- Functional 

مدیران و کارآفرینان صنعتی فعال در صنعت فوالد و 
پژوهشگران دانشگاهی و غیردانشگاهی فعال در این صنعت 

گذاران یا مدیران فعال در فرآیند  به عالوه سیاست
ریزي صنعت فوالد ایران به عنوان  گذاري و برنامه سیاست

این خبرگان . جامعه آماري این تحقیق در نظر گرفته شدند
بایست حداقل داراي مدرك کارشناسی و پنج سال سابقه  می

انتخاب خبرگان . صنعت فوالد باشند مرتبط با حوزه کاري
صورت متوالی و  گیري هدفمند روش نمونه براي مصاحبه به

 از ابتدا، در این روش به جاي انتخاب یک نمونه ثابت(گرفت 
]) 27[ یابد افزایش میکفایت براي هدف،  حجم نمونه تا زمان

ل در الذکر به صورتی متعاد تالش شد از هر سه دسته فوقو 
نفر از خبرگان شامل  28نهایتاً با  .تحقیق حضور داشته باشند

گذاري  نفر از فعالین سیاست 6نفر از مدیران و کارآفرینان،  18
ساختار . نفر خبره پژوهشگر مصاحبه شد 4ریزي و  و برنامه
شوندگان در مورد  بود که ابتدا از پرسش يا ها به گونه مصاحبه

 انیارزش صنعت فوالد و در پا رهیعدم ارتقاء زنج يها شهیر
 يگذار که با مباحث سیاست یخصوصاً از گروه - مصاحبه 

در مورد  -  آشنا بودند ينوآور يگذار و سیاست یصنعت
 دهیپرس ينظام نوآور يکارکردها اطارتقاء و ارتب يراهبردها

عوامل " ترین دالیلی که در این تحقیق براي شناسایی مهم .شد
ها و  ضعف "ارتقاء زنجیره ارزش صنعت فوالدو ابعاد مؤثر بر 

  :ها مورد پرسش قرار گرفتند عبارت است از ریشه
به منظور طراحی ابزارهاي مناسب سیاست نوآوري، فهم  ▪

 .شده ضروري بود علل به وجودآورنده مشکل شناسایی

تحقق دو شرط براي توجیه  3بر اساس نظر ادکوئیست ▪
گذاري نوآوري در یک سیستم اقتصادي  مداخله و سیاست

اول اینکه سازوکار بازار و بنگاه در دستیابی به : است الزامی
خورده باشند یعنی الزاماً  شده، شکست اهداف تدوین

بایست ضعفی وجود داشته باشد و دوم اینکه دولت و  می
 ].28[هاي عمومی امکان حل مشکل را داشته باشند  سازمان

توانند به صورت توصیفی به  ندرکاران میا بسیاري از دست ▪
ها بپردازند اما  ها و ریشه تشریح وضعیت کنونی و بیان ضعف

اي و ذهنی  نیازمند دانش زمینهقطعاً ارائه راهکارهاي تجویزي 
  .ساختاریافته و منسجم است

 ي اخذشده در گام اولها به تحلیل تماتیک مصاحبه گام دوم

                                                 
3- Edquist 
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هاي  ولیه و استخراج تمپس از کدگذاري ا. اختصاص یافت
ها، عوامل مؤثر بر ارتقاء  ها، ضعف توصیفی مربوط به ریشه
هاي  هایی به عنوان راهبرد ارتقاء، تم زنجیره ارزش و مثال

نامگذاري و در چند مرحله اصالح و پایش  ،تحلیلی تعریف
پس از کدگذاري اولیه و مراجعه مجدد به پیشینه . شدند

شود محقق با کسب  سبب میهاي توصیفی  استخراج تم
. ها داشته باشد تري از مصاحبه اطالعات بیشتر، استنباط دقیق

هاي توصیفی، توسط  کارکردها و تم/ارتباط بین زیرکارکردها
هاي توصیفی و سپس  محقق بر اساس تعداد دفعات تکرار تم

بدین تأیید منطقی و دریافت بازخورد از مطلعین استخراج و 
  .بیشتر با منطق مخاطبین هماهنگ شد روایت نهاییترتیب 

براي اعتبارسنجی و تأیید روابط این بخش سوم  گام در
هاي عدم  شده بین کارکردهاي نظام نوآوري و ریشه استخراج
هر  براي(سنجه تدوین شد  32اي شامل  رسشنامهارتقاء، پ

از  کی در پرسشنامه مزبور براي هر). سنجه کیزیرکارکرد 
ها از  براي گویه کرتیل ییتا پنج فیط کی با لحاظ ارتباطات،
خود را بر مبناي عددي  نظرشد که  خواستهشوندگان  پرسش

  .ندیاعالم نما) خیلی زیاد( 5تا ) خیلی کم( 1از 
  

همانند گام قبل جامعه آماري پاسخگویان در این بخش نیز 
در خبرگانی که در گام قبل تعریف شد و به عبارتی، 

با سنجش  ندنقش داشت قیاطالعات مرتبط با تحق آوري جمع
 زین یدر فاز اعتبارسنج قیحاصل از تحق جیاعتبار و صحت نتا

 اي پرسشنامه براي نمونه(اند  کردهخود را تکرار  ینقش اساس
 به عالوهکننده در فاز قبلی  خبره شرکت 28ي شامل نفر 40
 پرسشنامه 30 دریافت از پس وارسال  نفر جدید 12

که براي  از آنجا. )شد آغاز ها داده تحلیل فرآیند شده، تکمیل
 کیبجز (بوده  7/0از  کرونباخ بیش ءآلفا بیضرروابط، همه 

قابل  ییایپاواجد  پرسشنامه بنابراین) بود 682/0رابطه که 
  .استقبول بوده 

هاي آماري توصیفی و  ها با استفاده از روش هاي پرسشنامه داده
  .داستنباطی تحلیل ش

  
  ي تحقیقها افتهی -4

هاي  در این مرحله خط داستانی روایی توسعه یافت و تم
ی مفهوم اگرامیو د يا قالب نقشه دادهتحلیلی، استخراج و در 

  .)1شکل ( بازنگري شدند

  
  

ها  شده از مصاحبه هاي استخراج استراتژي
  )هاي توصیفی تم(براي ارتقاء 

هاي عدم ارتقاء زنجیره  ریشه
هاي  تم(ارزش صنعت فوالد 
 )تحلیلی

نقل مکان به زنجیره ( اي ارتقاء زنجیره
  )ارزش با ارزش افزوده بیشتر

ورود به ( ارتقاء کارکردي
کارکردهاي جدید در زنجیره با 

  )ارزش افزوده بیشتر

ورود به یک یا چند (کانالی ارتقاء 
اي یا جهانی  منطقهبازار جدید 

  )براي محصول
تولید محصوالت ( ارتقاء محصولی

با کیفیت بهتر و افزایش ارزش 
  )کنندگان براي مصرف

سازماندهی مجدد (فرآیندي ارتقاء 
سیستم تولید، معرفی فناوري جدید 

  )هاي تولید نوآورانه و یا روش

 ناکارآمدوتوسعه  تحقیق

 فناوريضعف در انتخاب و بکارگیري 

 ضعف در یادگیري گروهی 

 گذاري ریزي و سیاست ضعف در برنامه 

 کیفی ضعف در بازارسازي محصوالت

 ضعف در منابع انسانی

 ضعف در توزیع منابع

سازي،  ورود به صنعت کشتی( ورود به صنعت جدید
  )ورود به صنعت ریلی

  هاي با ارزش افزوده بیشتر ورود به بخش
  )جینتولید آهن اسف(

خلیج فارس، عراق و  هايبازار( ورود به بازار جدید
  )یئهاي القا کوره برايبازار آهن اسفنجی  ؛انستانغاف

تولید فوالد خاص و با ( تولید محصوالت جدید
  )شمش فوالديانواع فناوري نوین، تولید 

تولید به صورت شارژ گرم، ( وري بهبود بهره
هاي جدید کوره بلند،  توسعه فناوريگیري و  بهره

 ...)و  هاي نوین تولید آهن اسفنجی توسعه فناوري

  )هاي تحلیلی تم(انواع ارتقاء 

 هاي تحلیلی و دیاگرام تماتیک تم) 1شکل 
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به ترتیب ابعاد مؤثر (شده  هاي استخراج تم تشریحدر ادامه به 
  .پردازیم می) بر ارتقاء زنجیره و انواع راهبردهاي ارتقاء

 یعدم هماهنگ: يگذار استیس و يزیر برنامه در ضعف ·
 فوالد، یمل شرکت مانند گذار استیس يها سازمان نیب
 وزارت یمعدن عیصنا معاونت و پژوهش معاونت درو،یمیا

 يها سازمان ییکارا عدم ؛تجارتو  معدن ،صنعت
 يها استیس نیتدو در فوالد یمل شرکت مانند محور تیمأمور
ي و راهبرد و جامع برنامه و يگذار سیاست فقدان ی؛میتنظ
 که است ینیمضام نیتر مهم يریز برنامه بهایستا  کردیرو نهایتاً
 يگذار استیس و يریز برنامه در ضعفمقوله  به ها مصاحبه در

  .اند شتهاشاره دا
 يها شرکت نیب  رقابت فقدان: منابع عیتوز در ضعف ¸

 به یدسترس درهمچنین  و )هستند یخصولت عمدتاً که( بزرگ
 يعدم وجود نظام قرارداد. مشهود است اریمکمل بس منابع

 اریرا بس هیو تأمین مواد اول یمنعطف عمالً تأمین منابع مال
 عیتوز یمحدود که به صورت رانت یمنابع مال .کند یسخت م

 يها با شرکت یشود و عدم امکان رقابت بخش خصوص یم
  .ضعف اشاره دارد نیبه ا یخصولت
 و یقاتیتحق ينهادها درضعف : وتوسعه ناکارآمد تحقیق ¹

 يها مشوق وجود عدم ی؛معدن قاتیمانند مرکز تحق يا توسعه
دانشگاه در توسعه  ییعدم کارا ي؛نوآور در يگذار هیسرما

هدف  نیو معادن که با ا عیدانشگاه صنا یحت( يدانش کاربرد
 ییعدم کارا و )یتی در این مسیر نداشته استشده موفق جادیا

 و اصفهان آهن ذوب مبارکه، فوالد مانند بزرگ يها شرکت
 که هستند ینیمضام ،يکاربرد دانش توسعه در خوزستان فوالد
  .اند شده بندي طبقه ناکارا وتوسعه تحقیق عنوان تحت
º عدم شناخت : یفیک محصوالت يبرا يبازارساز در ضعف

محصوالت  ينبود تقاضا برا د،یبازار نسبت به محصوالت جد
و نوآور،  دیاز بازار محصوالت جد نانیعدم اطم ت،یفیباک

در  تیعدم وجود شفاف و و متنوع یعدم وجود بازار رقابت
عدم استفاده . تقاضا همه به ضعف در بازار اشاره دارند-عرضه

 و محصول تیفیک يبرا یداخل و یالملل بین یاز استاندارد فن
 تست يبرا مستقل يها شگاهیآزما وجود عدم آن از تر مهم

 رشیپذ عدم به که هشد تکرار ها مصاحبه در هاربا ،محصوالت
 کشور فوالد صنعت محصوالت يبرا یالملل بین يبازارها
  .شود یم منجر

 نیب مؤثر ارتباط عدم:  یگروه يریادگی در ضعف «
 وجود عدم ره،یزنج دستی پائین و یباالدست يها تشکل
 عدم مشترك، يگذار هیسرما و اتحاد جادیا جهت در ها مشوق
 بازدارنده یفرهنگ عوامل دانشگاه، و صنعت نیب مؤثر ارتباط
و  حیصح و قیدق اطالعات وجود عدم ،يگذار اشتراك به در

 تکرار ها مصاحبه در بارها اطالعات به یدسترس عدمهمچنین 
. شوند یم منجر یگروه يریادگی در ضعف به یهمگ که هشد

 باعث يا منطقه رقابت محقق نظر به موارد نیا بر عالوه
 و کاري پنهان که شده فوالد صنعت در یفرهنگ خرده تیتقو
به اهمیت یادگیري در  .کند یم جیترو را اطالعات انتشار عدم

و  1پیشینه ارتقاء زنجیره بارها اشاره شده از جمله به نظر دون
 انجام يریادگی فرآیند کی با همراه و در پی ارتقاءهمکاران، 

مرحله اول یادگیري، پیش از ارتقاء و مرحله دوم آن  .شود می
شود که مرحله دوم  پس از شروع فرآیند ارتقاء محقق می

  .]15[یادگیري مبین یک فرآیند مستمر نوآوري است 
در  يعدم بازنگر: يفناور يریبکارگ و انتخاب در ضعف ¼

 از استفاده در کورکورانه يدهایتقل و یمیقد يها يفناور
 از یحاک یهمگ یواردات يها يفناور به یوابستگ و فناوري

 در درکسیم يفناور نکهیا با مثال عنوان به. است ضعف نیا
 نسخه به یوابستگهمچنان  افتهیارتقاء  بارها گذشته سال 20
از  استفاده به نسبت نکهیا ای و دارد وجود يفناور نیا یمیقد

 زمان هم استفاده وهیش به آهن اسفنجی دیتول نینو يها يفناور
 جادیا و کننده اصالح نقش تواند یم که سنگ ذغال و گاز از

  .دارد وجود مقاومت باشد داشته را رهیزنج در توازن
 فیضع اریبس نانیدانش کارآفر: یانسان منابع در ضعف ½

در هم دانشگاه . دارند یسنت-يبازار يا است و اکثراً عقبه
 ارشد رانیدر مد فموفق نبوده و ضع اکار یمنابع انسان تیترب
  .مشهود است... و  هاي فنی کاردانو  یانیم و

وري از طریق سازماندهی  ي به معنی بهبود بهرهارتقاء فرآیند
مجدد فرآیند تولید یا معرفی یک فناوري بهتر که به افزایش 

این نوع ارتقاء  .است شود کارایی فرآیندهاي داخلی منجر می
هاي تولید  و کاهش هزینهوري  با فشار ناشی از افزایش بهره

گیري و  ولید به صورت شارژ گرم، بهرهت]. 15[ شود ایجاد می
گیري و توسعه  هاي جدید کوره بلند، بهره توسعه فناوري

وري تولید  هاي نوین تولید آهن اسفنجی، بهبود بهره فناوري

                                                 
1- Dunn 
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هاي حمل و نقل  با استفاده از بهبود فرآیند، بهبود زیر ساخت(
تولید با کوره قوس الکتریکی و القائی از  و ترکیب...) و 

ها تکرار و همگی ارتقاء  مضامینی بوده که در مصاحبه
  .شوند فرآیندي محسوب می

محصوالت با کیفیت بهتر یا باالتر و افزایش ارزش براي 
ی آمده ارتقاء محصولکنندگان که در پیشینه با عنوان  مصرف

شود که این معموالً باید با تغییر در بازارهاي پایانی تحریک 
از تغییرات در ترجیحات مشتري یا تمایل به اضافه شدن 
تر  ارزش افزوده، کیفیت باالتر و در نتیجه محصوالت باارزش

تولیدکنندگان باید بتوانند محصوالت خود را . شود حاصل می
به صورت مداوم به منظور تطبیق با روند جدید و به دست 

راي حفظ رقابت در بازارهاي به آوردن استانداردهاي باالتر ب
تولید فوالد خاص و  ].13[سرعت در حال تغییر، تولید کنند 

با فناوري نوین و تولید محصوالت جدید مانند تولید تختال 
هاي ارتقاء  شده به عنوان گزینه نازك از مضامین استخراج

  .زنجیره ارزش صنعت فوالد بوده است
اي یا  زار جدید منطقهتوانند به یک یا چند با ها می شرکت

). ارتقاء کانالی(جهانی براي محصول خود وارد شوند 
هاي  ها گزینه مشارکت در طیف وسیعی از بازارها براي شرکت

هاي جدیدتري را فراهم  مدیریت ریسک مؤثرتر و ظرفیت
خلیج  يشورهاکورود به بازار رو به رشد ]. 15[ کند می

بازار آهن اسفنجی در توجه به عراق و افغانستان، ، فارس
گرم کردن آهن قراضه  هاي القائی، پیش تولید به وسیله کوره

است که در  ینمونه مضامین ،یرهغدر کوره قوس الکتریکی و 
  .شوند بندي می این گروه طبقه

با ارتقاء کاالیی یا ورود به کارکردهاي جدید در زنجیره 
ادر ها را ق شرکت) ارتقاء کارکردي( ارزش افزوده بیشتر

هاي با ارزش  ارزش به فعالیت سازد تا از کارکردهاي کم می
پذیر  این ارتقاء به دو شیوه امکان. افزوده بیشتر حرکت کنند

ارزش در زنجیره  اول، دست کشیدن از کارکردهاي کم: است
هاي با ارزش افزوده بیشتر و دوم، یک  و ورود به قسمت

وانند ظرفیت ت تولیدکننده یا گروهی از تولیدکنندگان می
آفرینی  تولیدي را در مراحلی دیگر و در ظرفیتی با ارزش

گذاري بیشتر در تولید آهن  سرمایه. ]1[بیشتر کسب کنند 
  .ها است مضامین در مصاحبهاین اي از  اسفنجی، نمونه

اي یاد شده به  آنچه در پیشینه از آن با عنوان ارتقاء زنجیره

ارزش با ارزش افزوده  دهد تا به زنجیره ها اجازه می شرکت
ها از دانش به  در این نوع ارتقاء بنگاه. بیشتر نقل مکان کنند

هاي زنجیره ارزش براي حرکت به  دست آمده در فعالیت
 صنایعورود به . کنند اندازهایی جدید استفاده می سمت چشم

  .هستندترین مضامین این دسته  سازي و ریلی مهم کشتی
آمده به این معنی نیست که  1مطالب فوق و آنچه در شکل 

افتد و همچنین  ارتقاء همیشه در یک توالی مشخص اتفاق می
به این معنی نیست که دستیابی به یک سطح از ارتقاء همیشه 

انواع مختلف ارتقاء . براي کسب سطح بعدي الزامی است
به عنوان مثال، ارتقاء . ممکن است به هم وابسته باشند

ه ورود به کانال جدید بازار محصولی ممکن است به واسط
مثالً توسعه تولید محصول تختال نازك براي صادرات (باشد 

هاي  به کشورهاي حاشیه خلیج فارس و یا توسعه فناوري
هاي  جدید احیاء مستقیم پایه ذغال براي استفاده در کارخانه

به طور مشابه، ارتقاء محصولی و ). ذوب با کوره القائی
مثالً استفاده از (زمان اتفاق بیفتد  هم تواند کارکردي نیز می

براي تولید چدن مذاب مورد نیاز فوالدسازي  1روش فینکس
گذاري، استفاده  اکسیژنی که موجب کاهش سرمایه/کنورتوري

تر، کاهش مصارف انرژي و بهبود  از مواد اولیه با قیمت نازل
تواند  ارتقاء محصولی می). شود محیطی می هاي زیست شاخص
هاي ارزش اتفاق  ئه یک محصول جدید به سایر زنجیرهبا ارا

توسعه محصوالت فوالدي خاص براي مصرف در (بیفتد 
اي  زنجیره و در پایان اینکه ارتقاء بین) سازي صنایع کشتی

بعضاً به عنوان یک نتیجه از ترکیب راهبردهاي ارتقاء چندگانه 
  .شود براي ورود به یک زنجیره ارزش جدید استفاده می

هاي قبل، نمایش گرافیکی چارچوب نهایی  اساس نتایج گام بر
  .ارائه شده است 2پژوهش در شکل 

  
  ها تحلیل یافته -5

 برخورداري از توانمندي ي،فرآیند و یارتقاء محصول الزمه
 یدسترس لیدر کنار تسه ها شرکت یارتباطات و فناورانه باالتر

 گرانیباز يها تیظرف فناورانه يتوانمند]. 29[ به منابع است
 در جهت يجستجو و استفاده از دانش و فناور يمختلف برا
ارتقاء  و دیجد محصول دیمحصول، تول تیفیبهبود ک

  .دهد یم شیافزارا  يور بهره
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  ينوآورنظام  از منظر رانیارزش صنعت فوالد ا رهیارتقاء زنج هايراهبردسازي  چارچوب پیاده) 2شکل  
  

 از یکی يکاربرد دانش توسعه ،ها همچنین مطابق یافته
 ارتقاء به که است ارزش رهیارتقاء زنج يها محرك نیتر مهم

 محصوالت ارتقاء و نوآورانه دیتول يها روش ای فرآیندها
. شود یم منجر باالتر ای بهتر تیفیک با محصوالت دیتول شامل

 يراهبر و دانش انتشار دانش، توسعه و خلقکارکردهاي 
 مؤثر ناکارآمد وتوسعه تحقیق رفع درنیز  وتوسعه تحقیق
دانش  تیفیک از نانیاطم ودانش  دیتول زانیم کیتحر. هستند

 و یدانش يازهاینوع دانش با ن کردنراستا  هم به عالوه يدیتول
 عنوان به( وتوسعه تحقیق يها هیرو و فرآیندها جادیا
 و نرم يها شبکه توسعه ،)دانش توسعه و خلق يرکارکردهایز

 دانش تبادل شیافزا براي مختلف گرانیباز تعامل و سخت
 و ها سازمان نیتبادل اطالعات ب ،و صنعت دانشگاه نیب

به رفع  هم ییایجغراف يمرزها از فراترهمچنین  و ها شرکت
   .کند یوتوسعه کمک م ضعف در تحقیق

ریشه هاي عدم ارتقاء زنجیره ارزش  
صنعت فوالد

ارتقاء زنجیره اي 
)

نقل مکان  
به زنجیره ارزش با ارزش  

افزوده بیشتر
ارتقاء کارکردي )
)

ورود به  
کارکردهاي جدید در زنجیره  

با ارزش افزوده بیشتر
(

ارتقاء 
کانالی 

)
ورود به یک یا چند  

بازار جدید منطقه اي یا جهانی  
براي محصول

ارتقاء محصولی 
)

تولید محصوالت  
با کیفیت بهتر و افزایش ارزش  

براي مصرف کنندگان
(

ارتقاء فرآیندي 
)

سازماندهی مجدد 
سیستم تولید، معرفی فناوري جدید و  

یا روش هاي تولید نوآورانه
(

تحقیق وتوسعه ناکارآمد

ضعف  در انتخاب و بکارگیري فناوري

 
ضعف در یادگیري گروهی

 
ضعف در برنامه ریزي و سیاست گذاري

ضعف در بازارسازي محصوالت کیفی

ضعف در منابع انسانی

ضعف در توزیع منابع

انواع ارتقاء

کارکرد 
1 :

فعالیت هاي کارآفرینانه

کارکرد 
6 :

تأمین و جریان دادن به منابع

کارکرد 
2 :

توسعه دانش

کارکرد 
5 :

شکل دادن بازارها

کارکرد 
4 :

راهنمایی و راهبري تحقیق وتوسعه کارکرد 
3 :

کارکرد انتشار دانش از طریق شبکه ها
7 :

مشروعیت بخشی

کارکردهاي نظام نوآوري
توانایی محوري مورد نیاز

پویایی و انعطاف

ظرفیت نوآوري باال

قابلیت بازاریابی

قابلیت بهبود بهره وري و  
توانمندي فناورانه

توسعه محصول مدیریت شده  
و توانمندي فناورانه
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 یچگونگ خصوصروشن در  يانداز چشم و درك جادیا
 یاستیاهداف س میترس ،ينظر فناور ازتوسعه صنعت و بازار 

 همگرا واعتماد  جادیا و صنعت در يفناور ندهیآ ازروشن 
 بهنیز  مختلف يها سازمان و ها شرکت يها تالش ساختن
 قیطر از کارکرد نیا. انجامد یم وتوسعه تحقیق بهبود
 يها مثبت تالش جیانتشار نتامانند  یشناخت يها استیس

 جهت در غیتبل مانند يهنجار يها استیس نوآورانه،
 يها استیس و مشخص فناورانه حوزهیک  يبرا یآفرین ارزش
 استانداردها و ها هیرو مقررات، ن،یقوان وضع مانند یمیتنظ
  .شود یم کیتحر

 نسبتاً صنعت سطح در و ها بنگاه سطح در فناورانه توانمندي
 يبازنگر عدم ،یواردات يها فناوري به یوابستگ. است پائین
 از يریگ بهره در کورانهرکو يهادیتقل ی ومیقد يها فناوري در

 تکرار خبرگان نظرات در بارها که هستند يموارد ،فناوري
 خصوصاً دیجد يها يفناور به بخشی مشروعیت. ه استشد
 رفع در تواند یممناسب  يگذار استیس و صنعت طیمح در

 مؤثر اریبس دیجد يها يفناور يریبکارگ و انتخاب در ضعف
 يها گروه يسازدمتقاع به بخشی مشروعیت کارکرد. باشد

 گرانیباز قیطر از اغلب و پردازد یم بانیپشت يهادنها و نفعیذ
  .شود یم محقق یدولتغیر

 انتقالخصوصاً ( ها شرکت نیب و ها شرکت در ارتباطات
 یدانشگاه و یقاتیتحق مراکز با ارتباط و )يعمود اطالعات

 که ارتباطات در ضعف. است ارتقاء محصول مهم اریبس منبع
 بازدارنده یفرهنگ عوامل از یناش است ممکن

. کند یم مختل را یگروه يریادگی باشد دانش گذاري اشتراك به
 يبرا را یاطالعات منابع ي،عمود و یافق ارتباطات نیهمچن

 ،بلندمدت سفارش يقراردادها. کنند یم فراهم يارتقاء فرآیند
 قیدق ارائه و اطالعات و آمار و ازهاین قیدق گذاري اشتراك به

 يکارکردها از ییها نمونه عنوان بهها  يبند زمان وها  برنامه
. شوند یم مطرح يارتقاء فرآیند در يعمود ارتباطات
 به یدسترس ی،افق سطح در یررسمیغ و یرسم ارتباطات

 و دهند یم شیافزا را يا مشاوره و یاطالعات ،یمال منابع
 اتیتجرب از استفاده جهت یافق ارتباطات در ها بنگاه نیهمچن
 اطالعات و دانش  اشتراك  ].29[ شوند یم میسه یکدیگر دیمف
 و ها کنفرانس ها، شیهماشامل  نرم يها شبکه قیطر از

 و ينوآور نظام و صنعت گرانیباز نیب مشترك يرخدادها

 و راهبردي يها ادغام و اتحادها قیطر از نیهمچن
 ادی سخت يها شبکه عنوان باکه  مشترك يها گذاري سرمایه

  .کند یم کمک یگروه يریادگی در ضعف رفع به دنشو یم
 تیمحدود کی تواند یم منابع ریسا و هیسرما به یدسترس عدم
 به یدسترس لیتسه با که ارتقاء باشد انواع يبرا يجد

 یمال منابع. دیبخش بهبود را ضعف نیا توان یم یمال يبازارها
 انیم نیا در. شود یم عیتوز یرانت صورت به و بوده محدود
 بخش يبرا رقابت زهیانگ و امکان یخصولت يها شرکت
 يقرارداد نظام وجود عدم .برند یم نیب ازرا  یخصوص
 عنوان به مکمل و یمال منابع به یدسترس جهت منعطف

. ه استشد تکرار ها مصاحبه در بارها زیارتقاء ن عدم يها شهیر
 اعتبارات و ها بودجه شامل یمال منابع يساز هماهنگ و تأمین
 تأمین شامل مکمل منابع و ينوآور توسعه يبرا ازین مورد
 در تواند یم مکمل خدمات و ها رساختیز ها، يورود ریسا
 کارکرد نیا. باشد مؤثر منابع اختصاص در ضعف رفع
 یخصوص بخش یحت ای و صنعت دولت، توسط تواند یم

 منابع توسعه یعنی اول زیرکارکرد ارتباط و تأثیر. شود برآورده
  .اما به اثبات نرسید ضعف نیا رفع در یانسان
 و دانش انتشار و خلق يکارکردها فوق موارد به توجه با

 عنوانبه ( منابع به دادن انیجر کنار در وتوسعه تحقیق يراهبر
ارتقاء  که هستند ییکارکردها نیتر مهم) ينوآور هر الزمه
  .دیننما یم لیتسه را يفرآیند و یمحصول
 نیب فیضع ارتباط و تقاضا- عرضه در تیشفاف وجود عدم
 اصالح جهت بازار يهارسازوکا عمالً یمتقاض و کننده عرضه

 که فوالد صنعت یکم توسعه. است کرده محدود ارتقاء را و
 دراتفاق افتاده باعث شده  یابیربازا و بازارسازي به توجه یب

 نداشته وجود یکاف تقاضاهم  یفعل محصوالت يبرا عمل
 ها شرکت زهیانگ متنوع، و یرقابت بازاریک  وجود عدم. باشد
 کاهشرا  يور بهره شیافزا و یفیک محصوالت دیتول يبرا
 و نوآور و دیجد محصوالت بازار از نانیاطم عدم. دهد یم

 دیمز زین نوآور محصوالت يبرا یتیحما يبازارها وجود عدم
 عادت یفعل محصوالت از استفاده به بازار. است علت بر

 سازوکار یعبارت به. شناسد ینم را دیجد محصوالت و کرده
 قیطر از دخالت به ازین و خورده شکست بنگاه و بازار
 در ضعف. شود یم احساس وضوح به یعموم يها استیس
ارتقاء  راهبرد ماًیمستق که براي محصوالت کیفیي سازربازا
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 ارتقاء را يراهبردها ریسا میمستقغیر صورت به و یکانال
 هايکارکرد قیطر از همه از شیب دنده یم قرار تأثیر تحت
 بخشی مشروعیت و بازارها دادن شکل نانه،یکارآفر يها تیفعال
 که است ییها تالش شامل ینیکارآفر يها تیفعال. شود یم رفع
. شود یم منجر خدمات و محصوالت يساز يتجار به
 و نانیکارآفر يبرا دیجد يکار يها فرصت جادیا رکارکردیز

بازار  نانیعدم شناخت و اطم رفع در ها فرصت نیا شناساندن
 ای يفناور کی. استتأثیرگذار  دینسبت به محصوالت جد

 به یابیدست ازمندین بازار در نفوذ يبرا دیجد محصول
 تیقابل عنوان با پیشینه در که ها تیقابل نیا است ییها تیقابل
 از .شوند یبازار شناخته م تیو قابل ياقتصاد تیقابل ،یفن
بازار  جادینوپا و ا یا نوظهور هايفراهم کردن بازار قیطر
 ].2[وند ش یم تیتقو و جادیا ياقتصاد يها تیقابل ،انبوه

 رفع در بازار یده شکل به مربوط رکارکردیز سه هر بنابراین
 و بانیپشت ينهادها جادیا. دارند یتیبااهم تأثیر ضعف نیا

 یصنعت و يگذار استیس هاي طیمح در آنها تیحما جذب
 نفعیذ يها گروه انواع نیب یاسیس يها یالب جادیا باعث

 یفعل يها يفناور و تمحصوال به یوابستگ و یلخت و شود یم
 یاجتماع تیمقبول جادیا به زمیمکان نیا. کند متزلزل می را
 حائز نکته. شود یم منجر نوآور و یفیک محصوالت يبرا
 از ياریبس محصول که است نیا فوالد صنعت در تیاهم

 رسد می مصرف به يبعد يها بخش توسط رهیزنج يها بخش
  .ردیگ یم عهده بر نیز را بازار نقش صنعت و

 عدم يها شهیر نیتر مهم از یکی عنوان به نانیکارآفر کم دانش
 ییکارا ضعف. ه استشد تکرار ها مصاحبه در بارها ،ارتقاء
 ران،یمد شده باعث متخصص یانسان منابع تیترب در دانشگاه
 درك يبرا یکاف مهارت و دانش ،کارگران و هاي فنی کاردان
 يتوانمند عمل در و باشند نداشته ارتقاء را و ها فرصت
 و1افزار انسان عدب دو در خصوصاً ها شرکت فناورانه
 يها شبکه قیانتشار دانش از طر. است فیضع 2افزار سازمان
 انجامد یم یتعامل يریادگی و شتریب تعامل به که سخت و نرم
 انیم نیدر ا. مؤثر باشد یدر رفع ضعف منابع انسان تواند یم

توسعه . سخت است يها از شبکه شینرم ب يها تأثیر شبکه
سازي  کار متخصص و تأمین و هماهنگ يرویو ن یمنابع انسان

                                                 
1- Humanware 
2- Organware 

توسعه  يبرا ازیمورد ن یو فن یبا دانش علم یمنابع انسان
 ،منابع لیتأمین و تسه ياز زیرکارکردها یکیبه عنوان  يفناور
 نیا يرکارکردهایز گریداما . ضعف مرتبط است نیبه ا

  .دارندنضعف  نیبا ا یقیوثارتباط  ،کارکرد
 نیتر مهم عنوان به يگذار استیس و يزیر برنامه در ضعف

 نیمضام. اند هشد تکرار ها مصاحبه هیکل ارتقاء در عدم شهیر
 گروه دو به توان یم را رندیگ یم قرار دسته نیا در که یفیتوص

 .نمود میتقس "ییکارا درضعف " و "ساختار درضعف "
 یناکاف دانش گذار، استیس يها سازمان نیب فیضع ارتباط
 در نفعانیذ همه مشارکت عدم و گذار استیس يها سازمان

 کم تأثیر و ساختار در ضعف يها نمونه از ي،گذار استیس
 ییکارا عدم مثال عنوانبه ( محور مأموریت يها سازمان
 عدم، )یمیتنظ يها استیس نیتدو در فوالد یمل شرکت
 بهایستا  کردیرو و راهبردي و جامع اي برنامه وجود
 و ییراهنما. هستند ییکارا در ضعف يها نمونه از يزیر برنامه
 ضعف نیا رفع بر میمستق صورت به وتوسعه تحقیق يراهبر
. دهد یم قرار تأثیر تحت ارتقاء را گانه پنج انواع و رداگذ یم اثر

 کردن همگرا دسترس، درمختلف  منابع تیمحدود به دلیل
 يها نهیگز نیتر مناسب بر تمرکز و پراکنده احتماالً يها تالش
 و يسازاهمگر نیاکه  است يضرور يفناور توسعه
 گرید با تعامل در و گذار استیس توسطباید  یده جهت
 رشد ياندازها چشم جادیا. شود انجام صنعت گرانیباز

 يها استیس قیطر از اهداف و ها تیاولو نییتع و مشترك
  .کند یم کمک ضعف نیا رفع به يهنجار و یشناخت ،یمیتنظ
  
  بحث -6

، 1شده در جدول  هاي معرفی ها و چارچوب به یافتهبا توجه 
از بین راهبردهاي ارتقاء زنجیره ارزش صنعت فوالد چهار 

شده با راهبردهاي کلی  راهبرد از پنج راهبرد استخراج
و ] 29[المللی ایاالت متحده  شده آژانس توسعه بین ارائه

] 2[ الملل شده مرکز تجارت بین همچنین راهبردهاي ارائه
زمان  گیري هم همچنین در این پژوهش به بهره. راك دارداشت

هاي تحقیقات داز دو یا چند راهبرد اشاره شده که در رویکر
هاي محوري مورد نیاز  توانمندي. الذکر نیز آمده است فوق

شده  انواع راهبردهاي ارتقاء نیز با آنچه در چارچوب ارائه
این . دارداشتراك ] 13[الملل آمده  توسط مرکز تجارت بین
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  .هم تکرار شده است] 29[ 1کارتی ها در مطالعات مک قابلیت
در میان ابعاد مؤثر بر ارتقاء زنجیره ارزش صنعت فوالد، 

هاي  ضعف بازارسازي براي محصوالت کیفی در چارچوب
از آن با عنوان  ،پیشین اشاره شده است و به عنوان مثال

به بازار براي دسترسی "و ] 29[ "بازارهاي پایدار و تجارت"
ضعف در توزیع منابع . ده استشتعبیر  ]14[ "تولیدکنندگان

آمده و در همین  "تأمین منابع و لوازم"با عنوان ] 9[در 
عد اشاره دارد "تأمین مالی زنجیره ارزش"مطالعه،  نیز به این ب .

 "ها اعتماد بین شرکت"و  "فاصله فیزیکی و اجتماعی"تعبیر 
 "ارتباطات افقی و عمودي"و ] 29[شده  در چارچوب ارائه

به ضعف در یادگیري گروهی مرتبط ] 10[ 2توسط هینز
ف در انتخاب و بکارگیري فناوري در چارچوب عض. هستند

با تعبیر ] 2[سازمان توسعه صنعتی سازمان ملل متحد 
در این میان . مورد اشاره قرار گرفته است "ظرفیت فناوري"

ریزي و  برنامه وتوسعه ناکارآمد، ضعف در تحقیق
گذاري و ضعف در منابع انسانی ابعادي هستند که در  سیاست

  .اند هاي قبلی به صراحت معرفی نشده چارچوب
ه از رویکرد کارکردي نظام نوآوري، درك مناسبی از داستفا

ارتقاء زنجیره ارزش نحوه تأثیر و تحریک ابعاد مؤثر بر 
برقراري ارتباط بین کارکردهاي . آورد صنعت فوالد پدید می

نظام نوآوري و ابعاد ارتقاء زنجیره ارزش به صورت شفاف، 
گذار را در شناسایی و انتخاب اهداف و ابزارهاي  سیاست

دقیق سیاستی جهت نهادینه شدن نوآوري و ارتقاء در زنجیره 
رویکرد نسبت به چارچوب این . کند ارزش، کمک می

. تر است تر و جزئی دقیق] 16[ 3شده توسط آنانداجاسکرام ارائه
گرهاي  طور که قبالً اشاره شد بسیاري از مداخله همان
هاي پیشین، در  شده و ابعاد مؤثر بر ارتقاء در چارچوب معرفی

ارتباطی نزدیک با کارکردهاي نظام نوآوري هستند به عنوان 
سازمان توسعه صنعتی سازمان ملل متحد مثال در چارچوب 

                                                 
1- McCarthy 
2- Heinze 
3- Anandajayasekeram 

شود  اشاره می "جریان منابع"و  "جریان دانش"به صراحت به 
تقویت انواع ارتباطات در چارچوب آژانس توسعه ]. 9و2[

به انتشار دانش از طریق ] 15[المللی ایاالت متحده آمریکا  بین
در چارچوب . ها و جریان دادن به منابع، مرتبط است شبکه
سازي براي ربه بازا] 14[همکاري توسعه سوئیس  سازمان
وتوسعه و انتشار دانش  گذاري در تحقیق کنندگان، سرمایهدتولی

اشاره به تقویت ارتباطات و . به بازیگران اشاره شده است
ها و قوانین و همچنین  ها، ارائه سیاستدمشارکت، تقویت نها

 تقوبت خدمات، تأمین منابع و تقاضا در چارچوب انجمن
اي دیگر از ارتباط  نمونه] 11و10[المللی آلمان  همکاري بین

در چارچوب . گرها با کارکردهاي نظام نوآوري است مداخله
نیز به صراحت به تأمین ] 12[المللی کار  سازمان بین
هاي نوین،  ها، جریان اطالعات و دانش، فناوري زیرساخت
، هاي دولت وتوسعه، نیروي انسانی صنعت، سیاست تحقیق

قواعد و هنجارهاي غیررسمی، قوانین و مقررات و نقش 
هاي غیردولتی حمایتی اشاره شده لیکن در  سازمان

هاي کارآفرینانه و  هاي پیشین به کارکرد فعالیت چارچوب
  .اي نشده است بخشی اشاره مشروعیت

  
  گیري نتیجه -7

نگاشت مشکالت سیستمی مربوط به یک کارکرد و تجزیه و 
کارکردي بر این اساس استوار است -زمان ساختاري تحلیل هم

که ریشه ضعف در هر یک از کارکردهاي نظام نوآوري از 
بازیگران، نهادها، تعامالت و (زاویه چهار عنصر ساختاري 

در این بخش با هدف ارائه . شود بررسی می) ها زیرساخت
شنهادات سیاستی براي ارتقاء زنجیره ارزش صنعت فوالد از پی

کارکردي استفاده -منظر نظام نوآوري از چارچوب ساختاري
پیشنهادات سیاستی به ارائه مجموعه مقاله را با در اینجا . شد

  .)3جدول ( بریم پایان می

  هاي سیاستی براي صنعت فوالد کشور ساختاري نظام نوآوري و ارائه پیشنهاد-تحلیل یکپارچه کارکردي) 3جدول 
 گرهاي سیاستی مداخله/هاي سیاستی نمونه ابزار اهداف سیاستی هاي سیستمی نظرات مشترك شکست  کارکرد

یت
فعال

 
انه
رین
رآف
 کا
اي
ه

 

کارآفرینان عمدتاً دولتی و خصولتی، (فقدان بازیگران  -
 )هاي با وظیفه حمایتی عدم حضور سازمان

ها توسط  عدم شناخت فرصت(فقدان تعامالت  -
 )کارآفرینان به واسطه شکل نگرفتن تعامالت مناسب

سازماندهی و مشارکت تحریک،  -
  بازیگران عضو نظام نوآوري

 تحریک وقوع تعامالت -

هاي مربوط  ایجاد مراکز رشد فناوري در بخش -
  به صنعت آهن، فوالد و متالورژي

 هاي علم و فناوري فروشگاه -
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  هاي سیاستی براي صنعت فوالد کشور ساختاري نظام نوآوري و ارائه پیشنهاد-کارکرديتحلیل یکپارچه ) 3ادامه جدول 
 گرهاي سیاستی مداخله/هاي سیاستی نمونه ابزار اهداف سیاستی هاي سیستمی نظرات مشترك شکست  کارکرد

ش
 دان
سعه

 تو
ق و

خل
  

ها و مراکز تحقیقاتی در  دانشگاه(توانایی کم بازیگران  -
 )کاربردي ناتوان هستندتولید دانش 

ها براي پژوهش  ارزش مشترك دانشگاه(عدم وجود نهادها  -
 )هاي مناسب با هدف تولید مقاله در حوزه

  )استانداردهاي ضعیف و غیرکارا(عدم نیرومندي نهادها  -
تعامالت صنعت و مراکز دانشی (عدم وجود تعامالت  -

 )وجود ندارد

محدود و گسسته تعامالت فعلی (ظرفیت کم تعامالت  -
  )است

زیرساخت (هاي کافی  عدم وجود زیرساخت -
  )هاي زنجیره وجود ندارد فناورانه در اکثر بخش/دانشی

ایجاد فضایی براي توسعه توانایی  -
  بازیگران

تضمین حضور نهادهاي نرم و  -
  سخت

جلوگیري از دخالت نهادهاي بیش  -
  از حد قوي یا ضعیف

 تحریک وقوع تعامالت -

هاي بیش از حد  ت از گرهممانع -
 قوي یا ضعیف

اطمینان از کیفیت مناسب  -
 ها زیرساخت

هاي پژوهشی  ها و اولویت تطبیق دروس دانشگاه -
 ها با نیازهاي روز پژوهشکده/ها دانشگاه

هاي  آفرینی براي پژوهش سازي و ارزش آگاه -
  هاي مالی کاربردي و بکارگیري مشوق

  کیفی محصوالتبازنگري در استانداردهاي  -
هاي مشترك بین صنعت و مراکز  برگزاري کنفرانس -

مرتبط با دانش، چرخشی کردن مکان برگزاري 
هاي بحث و گفتگو بین  ها، برگزاري برنامه همایش

 دستی زنجیره هاي باالدستی و پائین انجمن

 هاي پایه هاي انتقال فناوري قرارداد -

که
 شب
ریق
ز ط
ش ا

 دان
شار
انت

 ها 

هاي مستقل تهیه و انتشار  سازمان(د بازیگران عدم وجو -
 )آمار و اطالعات

ارزش و فرهنگ فردگرایی و عدم (عدم وجود نهادها  -
  )انتشار دستاوردهاي پژوهشی

 )نظام ضعیف حمایت از مالکیت فکري(ضعف نهادها  -

تعامالت فعلی خصوصاً در بخش (ظرفیت کم تعامالت  -
 )وتوسعه، محدود و گسسته است تحقیق

تحریک، سازماندهی و مشارکت  -
  بازیگران عضو نظام نوآوري

تضمین حضور نهادهاي نرم و  -
  سخت

جلوگیري از دخالت نهادهاي بیش  -
  از حد قوي یا ضعیف

هاي بیش از حد  ممانعت از گره -
 قوي یا ضعیف

هاي مستقل تهیه و انتشار آمار و  ایجاد سازمان -
 اطالعات

  وتوسعه مشترك تحقیقهاي تشویق  سیاست -
بازنگري در قوانین مالکیت فکري و ایجاد  -

 مکانیزمی اجباري در خصوص رعایت آن

ها، جابجایی  کردن مکان برگزاري همایش چرخشی -
 پرسنل، استفاده از تجهیزات و امکانات یکدیگر

قیق
 تح
یت
هدا

 
سعه

وتو
 

  )هاي متفرقه تمرکز بر فعالیت(توانایی کم بازیگران  -
ها براي پژوهش  ارزش مشترك دانشگاه(وجود نهادها عدم  -

 )هاي مناسب با هدف تولید مقاله در حوزه

نبود زیرساخت (هاي کافی  عدم وجود زیرساخت -
  )عدم وجود راهنمایی جامع براي مطالعات/دانشی

خلق فضاي توسعه توانایی  -
  بازیگران

تضمین حضور نهادهاي نرم و  -
 سخت

مناسب اطمینان از کیفیت  -
  ها زیرساخت

 هاي دولتی بازنگري در مأموریت سازمان -

هاي  آفرینی براي پژوهش سازي و ارزش آگاه -
  هاي مالی کاربردي و بکارگیري مشوق

 تدوین نقشه راه فناوري -

رها
بازا

 به 
دن
ل دا

شک
  

هاي بزرگ به  عدم ایفاء نقش شرکت(توانایی کم بازیگران  -
 )هاي کوچک کتعنوان بازار محصوالت نوآور شر

عدم پایبندي تولیدکنندگان و بازار (عدم حضور نهادها  -
مصرف به استانداردها و عدم دخالت دولت در بازارسازي 

  )براي محصوالت نوآور

ایجاد فضایی براي توسعه توانایی  -
  بازیگران

تضمین حضور نهادهاي نرم و  -
  سخت

هاي  هاي صنعتی پیرامون شرکت توسعه خوشه -
 بزرگ

هاي  ها و تأییدیه لزام تولیدکنندگان به ارائه گواهیا -
کیفی براي محصوالت، تضمین خرید محصوالت 

  نوآورانه و کیفی توسط دولت

دن 
ن دا

ریا
و ج

ن 
تأمی

ابع
ه من
ب

 

ها در توزیع عادالنه منابع مالی  بانک(توانایی کم بازیگران  -
  )ضعف دارند

  )استتعامالت، محدود و گسسته (ظرفیت کم تعامالت  -

خلق فضاي توسعه توانایی  -
  بازیگران

هاي بیش از حد  ممانعت از گره -
  قوي یا ضعیف

  ها گذاري مشترك بین بانک هاي سرمایه ایجاد صندوق -
کردن مکان همایشها، جابجایی پرسنل،  چرخشی -

  استفاده از تجهیزات و امکانات یکدیگر

یت
روع
مش

 
شی
بخ

  

مشاور در شناسایی، هاي  شرکت(توانایی کم بازیگران  -
  )هاي جدید ضعف دارند معرفی و اثبات فناوري

گریزي تحت  ارزش و فرهنگ ریسک(عدم وجود نهادها  -
 )هاي خصولتی است تأثیر فرهنگ شرکت

خلق فضاي توسعه توانایی  -
  بازیگران

منع دخالت نهادهاي بیش از حد  -
 قوي یا ضعیف

هاي علمی  برگزاري جلسات موضوعی و کارگاه -
  هاي مشاور بین شرکت

پذیري  آفرینی براي ریسک سازي و ارزش آگاه -
 بیشتر و وضع قوانین حمایتی
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