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 چكيده
عل نفع یفش فحت فیص ففس  ن فولاد فب گلن هدیفیهمف قتصند ف افه فشونلایفب رد  بفب تل نفیک ف زفبعیدنصنعت فولاد فا فی 

گذ ایف اف قد مفب فهدفف ش هفجعلبفییلد یبف۰۶ و یلف ه فف اف. ازیدب فصننعتت فبل نفیکفشوننلافیا تف سنن فیعظلاب رنندیصنن ف

ش ف وفجعگفجهدن ف ومفوفف ش هفجعلبش  .ف افآنفزیدنف قتصنند ف ا سننتدیف سننت  تییف یود فو حدهدیفبوایفوفیکهداو فولاد سنندزی

بف یدف افیضیق فبل فردتب س یدی بف  نشفوع بفنی ویف نسدن بف ن ژیفوفیل  ف وای ففنییدتف زاحدظا فگذا ندهفبل بفف ش هفرندداجعگفبدف

دفپ وا ندنا ف افس فی ف ش هفجعلبفیسدز صعتتز هفآنفزیدنبفنقو فا هف واتد   نف وا ندیشف ینفشونلافب  یفعولاف زف قتصند فجعگ

 بتد یفا هبف یود فوفتلست فف اف.گ و   اب یبف زفصنعدی فسند هفوفسعنینفتدفصعدی فپیو وت فوفپیدیدهفا فی حل ب ی حل صنلاتفش فب 

بدفارنندیفف ش هفجعلبوهداف ه بفصننعت فولاد ففبدگذرنن ق  افگ و فش ف اف   ی فوففدیشدتصننعت فید افیلا ففععل نب صننعدی فولاد ف

فوایفوفهددعینفعدیلف صنل فاردفسدی فصعدی فیدنعدت ینفصنعدی فولاد ف نیدفبدفبیونت ینفبه ه سنتنعدی فوفیی یا فب فیک ف زفیلو 

یادات ففبد س فش ف یادات فیلا یفبتحقی فاوشهدففشداب  یفوف زفحیثففنظ ف ز ینفتحقی ففرد.سدزیفتودیلفسدزیفوفیل اوشوت 

پلسکلففر ش فتلست فوفاردفاوندفوفب اسن هدفففبدفتحقی ف.ف ین سن هدفوف سنتعود ف للدعدتف   هفیآواجد فیهدعدی فوف زفاوش

ف ارنندبفاهو یبفیدی ی ف وا بفسننیدسنن فنقشفیدصبللافب ف سنن فش ف   هفق  افتحلیلفوف یلا ب اسننفا فآنفیلوقی ف صننل فعل یل

 . هد ی فق  افیلا ب اسجه فتتدیمفنتدیجففیلوقی فیهمفعل یلععل نفب فا فهویع ف افاقدب فنلآوایبفوفیوادوعفید گی ی

 

.پلسکلفیف ی آیدهبهدر ش فهدهدی بفواژگان كليدی:

 

   افیکدتودتعهده*ف

وفآ اسفپس ف اکت ونیک :ف۶80-88595922ردداهفنددب :فف Ab.5209@yahoo.comف

 Mohammadjafari313@gmail.comوفآ اسفپس ف اکت ونیک :فف۶۰۰-18۰۰۶۶80ردداهفنددب :ف 1
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 مقدمه -0
تلایدففس  ن ف س . 8 ی آیدهفیشولاهدفنیت یلو ش هفیک ف زف

 ادافبل هفش فتدفسننند فف0۰۶ب  ب فبدفف05۰۶ندیداصفش هف افسننند ف

یک ف زف نتقد هدی ففهو اف اداف افسند فاسنیدهف س .ف8۶ب فف8۶۶2

رل ف ینف س فش ف وا فش هفب فید فتلست فش هفو ا فی ف یک اش ف

ینلفحددی ف زفصنننعدی فسنننعنینفوففبدف یدا فیسنننتقیمفوفوتد 

یدصفتل نست فب فتلست ف س فیدبدفش ف ینف ی ف اف نیدیففیهدبعنده

ف[.0]نیس فقول قدبلشعلن ف

ییلیلنفتنفولاد فیدمفبتدف زفف2۶بندفتلایندفحندو فف ش هفجعلب

بفهعدفوفاوسننی بفرننونندینفیتحدهدادتی بفشوننلاهدیفوینبفژ پن

هدیف یی فهدل اهف افبینفشععدهفولاد ف نیدف سنن فوف افسنند تلاید

هدیفیا تف ینفهدیفولاد یفجهدنفجدیف  رت ف س .فشدایدن یل 

ییلیلنفتن)پعودینفشدایدن فف1۶بدفپلسکلف شونلافرندیلفشدایدن 

لاد فیدمفییلیلنفتنفتلایدفوف02بدف3 هیلند یف سننتیل بوایف نید(فو

ف1ر ش ف.ت ینفولاد سدزهدیف نیدف س بفجووفبوای8۶08 افسند ف

 زفوه س فف0۰2ییلیدا ف ادافو وشفسدایدن ف افاتو فف9۰بدفپلسنکلف

فآهنتددمفسعگفودًیتق ف ش هفجعلبق  اف  ا .فف9۶۶ف9جهدن فولاولن

هدیف ن ژیفوفهددعینفییلیلنفتن(بفحدیلف۰9یل )حدو ففدزییلا ن

ییلیلنفتن(فا ف زفیداجفف0۶بخشفزید یف زفق  ضن فیص و )حدو ف

ف3۶شعد.ف ینفشولافسد فگذرت فبدفصد ا تفبیشف زفشولافو ا فی 

شععدهفولاد ف نیدفییلیلنفتنفیحصنننلادتفولاد یفوهدایینفصننند ا

گذرنننت فهدل اهففسننند ف0۶ افف ش هفجعلببل هفوفبندادی هف یعک ف

اشلا   افسن  ن فیصن ففولاد ف افبینفشونلاهدیف نیدفبدفیتلسنن ف

شیللگ مفولاد فب ف ز یفه فنف فوفودصننل فزید فبدفاتو فف00۶۶بیشف زف

ف[.08] ومف ینفردیصفبل هف س 
ف

 ضرورت تحقيق -9
هدیفیهمف قتصد ف افه فتل نفیک ف زفبعیدنصنعت فولاد فا فی 

ل نفعع یفش فحت فیص ففس  ن فولاد فب گلن شونلایفب رد  بفب 

ف. ازیدب فصعتت فبل نفیکفشولافیا تف س فیعظلاب رندیصن ف

وایفصنعت فولاد ف ی  نف افیقدیسن فبدفبسنیدایف زفشولاهدیفبه ه

یینف سنن .فوعدند فصننعت فیا تفتلایدشععدهفولاد ف افجهدنبفپد

ععل نفیتیدافسنننعوشف ینفا فب یدنعدفش هفشونننلاهدففب ی ولاد ف

فا ه فللادن فآنهدیدبیمف یلبفصعت ف اف ی  نف نتخدبفشعیمبف ای 

 سن فش فسدبق فتلایدفولاد ف اف ی  نفف  افحدافنی ف. ندا فل فش  ه

 ینفشوننلاهدففق  اف   نتل نیمفبدف انلفسنند ف سنن فوفی ف9۶حدو ف

وایفآنفو  همفییع فا فب  یفپیونن و ف ینفصننعت فوفارنندفبه هز

 

2 latecomer 

3 Hyundai Steel 

هدیفیهمفی وزهف افشوننلافیدفنیوفولاد فبدفحضننلاف افبخش شعیم.ف

 یفگلن شعدبفب تلایدیفوفصعتت فشولابفنقشفبسیدافیهد ف یفدفی 

 ست ف زفآنفتغذی فععل نفصعدی فپدیینصعت فب ف۰۶۶ش ف ووونفب ف

اسدبفی ف03۶۰اد ف اف ی  نفب فسد فشدایدن فولفخد یتداف.شععدی 

هدی ف افجه ف حد ثفشدایدن ف قد مفبدافنینخسنننتزیدن فش فب  یف

وا فجعگفجهدن ف ومفیدن فپینی یفوفارنندف هد فف افف.ولاد فرنند

زییع فولاد فرننند.فنخسنننتینفشدایدن فولاد ف افیلزسنننتدنفب  یف

 یود فرننندفوفیکفف0318هدیفو ا  ت ف افسننند فو آوایفق  ضننن 

ی فبینفیکفرننن ش ف ی  ن فوفسنننلادیفب  یفسننندی ف ینفتل وقعد

 زفآنفبخشف وات فنیوفوتدای فیل ففپسف.شدایدن فولاد فبسنت فرد

بینففیعتقندرنننده افشعنندافق  ا   ففشنن فی گلنن بنن ا فآینندزفش  بف

هدیف ی  نفوفرنلاویفسدب فب  یف نتقد فگدزفلویت ف زف ی  نبف وا 

حدفولاد سدزیفبدفیود ادتفصنعدی فسعنینفوف زجدل فسدی فیکفو 

تنف اف صنننفهدنفب فعهدهفل فففهو اف99۶ظ وی فتلایدفسننندادن ف

رنند.ف اف ینفا سننتدفرنن ش فیل فولاد ف ی  نفنیوففیقدبلفگذ رننت 

 نودمفشداهدیفسننندیتددن ف ینفشدایدن فوفتوهیوفیتد نففیعظلابن 

فسیسدتبفنسلزفو...فآهکسعگسعگبفآهنبفزید ی بل فنظی فسعگ

هدیفولاد یفیک فپسف زف ین یفرندفوف زفآنفسد فب فبتدفشدایدن 

 حد ثفرد.فپسف زف نقلدبفو حدهدیفولاد یفولنفولاد فیلزستدنف

وفولاد فیوداش ف صنفهدنفرکلفگ وتعدفش فسهمفیهد فا ف افتلایدف

 یعک ففبدوجل .ف افحد فحدضننن فنیوف  اندفب فعهندهولاند فشونننلاف

یوگدنبفولاد فی  سننندنبفولاد فهندیفولاد یفولنفولاد فه یوتد 

سننودبفولاد فشدویدنبفرنن ش فگ وهفصننعتت فسننهدهدنبفولاد فآایدژیف

ف2۶ یدفسهمفبدادیففب ی  نفوفرن ش فیل فولاد ف ی  نفرنکلفگ وتعد

 اصندفتلایدفولاد ف ی  نفب ف وشفولاد سدز ن فولنفولاد فیوداش بف

ف0۰] صنننفهدنف سننن فآهنذوبولاد فیلزسنننتدنفوف بدفتلج فب ف[.

وفف ش هفجعلبگی یفصنننعتنن فولانند فخدنن فوفنحلهفرنننکننلتنندای

هدی فش فبدفشولایدنف  ا بفننده فب ف انلیفتلست فصعت فروده 

 فهدیفصعتتدوینف ست  تییفیسنولادنبفب  یف ش هفجعلبولاد ف اف

سنندزیفا ف ینفشوننلافولاد فولاد فشوننلافیدا ف زفودیدهفنخل هدفبل .

ردس (فف0398)0523فبدف ی  نفر وعفش  .ف افسد فهدویدنفودیتق 

لایدفتنفبل هفش فبدفتفلنیلییکیحدو فف ش هفجعلبشلفتلایدفولاد ف

آهنبفگ وهفیل فوفهدیفذوبولاد ف ی  نف افآنفزیدن)ردیلفشدایدن 

ش  بف یدفتلست فید ومفوفس ی فصعت فنلا فوفالا ف هل ز(فب  ب یفی 

ف بجعلش هفولاد ف ینفشولافبدعثفردهفش ف ی وزهفتلایدفولاد فیدمف

تکدیلفزنوی هفف.ییلیلنفتع ف ی  نفبدرننندف09ب  ب فتلایدفف9حدو ف

ت فت ینفیودحن فش فصنننعت فولاد فا ف قتصننند ییک ف زفیهمفولاد 

4 Pohang Iron and Steel Co 

5 Fortune 500 
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تکدینلفزنوی هفولاند ف اف  ینلف زفیتدنفتدفتلایدفولاد فف.شعندی 

ف یز  رتغد  ووو هفبدادفوفزی  ف افزنوی هفولاد ف س فش ف ازش؛ف س 

آهنفوف ن ژیفهدفرد.ف ی  نفبدفتلج فب فیتد نفسعگبسیدافیل فیل 

هدیف صنننل فتلایدفو  و نف ینفظ وی فا ف  ا فش فب فیک ف زفشدنلن

ویفایولاد ف افجهدنفتودیلفرننل فش ف اوت ف ینف ی فیسننتلومفب ندی 

 صل فش ف اف یعودفیا تفف  لسف قی فوفتکدیلفزنوی هفولاد ف س .

ف ینف س فش :فرل  ی

 یفصعت فولاد ف افشولافو  ف ینفصعت فب فهد یظ وعلی یمف

فنتدیجفیلا ف نتظداف س فنیدوت ف س ؟

  هدیفحلزهفوعدوایف انلهدیفیلو فصننعت فولاد فش فسننیدسنن

 ت یف  رتعدفونلن فبل هف س ؟ر  ی فندیسدعد

ف

 مبانی نظری -0

 در كره 6همپایی -0-0

دهدی فتکعلالژیکفیدفوعدوا ن فب فیتعدیفاسنننیدنفب فی زهدیفه

ف تلست احد  س .فشولاهدیففت شلتدهف  ازیدن  نشفعلد فوفوع ف

یدف اآیدفیل فبدففیوابه هشدهشفرننکدففیلجل ف افف بدیسنن فبی 

یدفجهشفبدفتلج فب ففی هدهدفبه   زند.فدوت یتلسنننت شونننلاهدیف

تو بیدتفصعدی فش هبفیتلج فصعدی فوفشولاهدفیتعلعف س .فبدفی واف

ش فب ی ف زفصننعدی فب فپیونن و فیدفجهشفوونندنی یففمیرننل ی

یلب فب  یفآیعدهفنو یکفف ند زوفهددعدنفوونننمف نددوت ی سننن 

ب ی ف ین فپسف زفشد فیلوقی بفبدفیونننکلدتففش   احدا؛ف  اند

ی حل فهدهدی ف افش هف اففعدیو آفجدیف افشددپفاوب وفهسنننتعد.

زیدن فش فش هفر وعفف؛ سن ف052۶تدف و سن ف ه فف05۰۶ و ف ه ف

صنند ا تفش  فسنن یدی ف نسنندن ففو سننا ب ب فیدانیوهفش  نفیل ف

 ینف واهفش هفبیوت فب فو ا  تفف اف05۰9بسیدافضتیف ف  ر .ف اف

جدیفرنندهدفشدول ففصننلاتب وففب فاوشفشلیدف اف سنن فوعدوای

فهدیلژاتکعلنی ویف نسنندن فیده فوفیتخصننصفبل فش فبتل ندفبدف ینف

تصدیمفگ وتعدفب فاویفبدادفب  نفساحففهدی ش هبعدب  ینف؛فشدافشعد

 وا فیتلج فردفش فف۰۶سن یدی ف نسندن فشدافشععد.ف اف و ی ف ه ف

ب  یفیهعدسنننینفوف  نوننندعد نف افجه ففی هدآیلزشنیندزفبن ف

  نونننندهفف0528بعدب  ینف افسننند فف.تکعلالژیف  ا فیسننندز بلی

ش  .فقدبلی فتکعلالژیک ف اففسیسدتفیهعدسن فوفعللمفشداب  یفا 

پدی ف فبف شن  یحل فپدیینفبل فوفیحصنلادتفصد ا ت فنیوففیهدبعنده

ب  یفیلو فب فضننتتفتکعلالژیک بفیلنتدژفوفصنند ا تفیل  فیدمفبل .ف

فوفیگذ ا یسنن یدب فید گی یف زفتکعلالژیفشوننلاهدیفیداج بفبدف

یحصنننلادتففوفیلنتدژفیبعدبسنننت وفرننن وعفب ففی یدفتکعلالژی

 

6 catching-up 

 ینفشداف اف ینف واهفب فاویففجوب ف. ین فپ   یتعندفیشونننلاهند

هنندیفعدلینندت فتد شوفش  ننندفوف زفل ی فشنندننند فیهنندیتکعلالژ

 یفوفیهعدسنن فیتکلسفینلفی یدفشدادهدیفسنن یدی ف  اسنندیی

یند گی یفیل فا ف وو یشف   نند.فولنفتدفقولف زف ینف واهفو ا  تف

ا ف افجه فتس ی ففی هددس یسن وا فف.تکعلالژیف افش هفشمفبل 

 افجه فف05۰2یداج فوض فش  .ف افسد ففیهدیتکعلالژو ا  تف

تدففآیندنندبن فوجل ففی هند سنننتلا اتدنلتکعلالژیففث لیشعت  ف

ا ففرنننلننند یشنن فیعو فبنن ف وو یشفصننند ا تففی هنندیتکعلالژ

 ویفپیفهد ستلا اتدلب فشسندن فش ف زف ینفف؛فوشععدفیگذ ا ی وال

 افگ و .فسنند فتتل فی ف9 اصنندفتخفیتفب فیدتفف3فبش  ند ی

ف؛یداج فب فتصلیبفاسیدفیگذ ا یس یدقدنلنفیولقفف0528سد ف

فیهد سدی یزهددعینفنهد هدیفجدیدیف افجه فبلجل فآوا نف

ف.ردفسیسدتف05۰۰وایف افسد فدعلمفوفوع
تدفف052۶ و سننن ف ه ففی حلن ف ومو آیعندفهدهندی فش هف اف

 ینفی حل فب  یف یود فنلآوایف زفف اف سننن .ف052۶ و سننن ف ه ف
د هف یف ستفش هفیهدبعندهتقلیدفوفو ا  تفتکعلالژیفیداج فتلس ف

زیدن فش ف قتصنند فب فسنند فصننعدی فف052۶رنند.ف اف و سنن ف ه ف
فی  هشبوایففیهدبعندهفبسنعنینفوفصنعدی فرنیدیدی فیتددیلفرد

هدفهسنننتعد.ف اف ینف واهف ینفش فیت وففب فودیلبلبلجل فآیندندف
فیگذ ا یسننن یدب فاویفیند گی یف زفتکعلالژیفیداج ففهندبعننده

بدزففیل فشععد.ف زفآنش  ندفتدفبتل نعدفسنننهمفبدز افیهداتفیحلافا ف
ش  نفقل نینفو ا  ت فگ و فتدفجدی ففت سهل وا فش هفتصدیمفب ف

تدییدفو ا  تفتکعلالژیففیل شدایکفسنیستمفف0521ش ف افسند ف
فیداج ف ین فتددیلفیهدبعندهتدفب فبف052۶ یود فش  ند.ف زفسنند ف

ف؛ند رننتعدفی ش هفیهدرنن ش وعد ن فب ف عادیفح فایسنندنسفب ف
تصنندیمفگ وت فبل ندفش فو ا فصننعدی فیهداتفیحلاففهدی ش هزی  ف
فنی بعدب فبل .فدوت یتلسننت صننعدیت فش فیختصفشونلاهدیفف؛رنلند
ف یندپذ جتعدب  یل ففیهدتلست تحقی فوفب فاویففیگذ ا یسن ید
نفپیو وت فبلک فب  یفبدادفب  فیهدیتکعلالژب  یفجذبففتعهدن بل ف

ف[.0]بل فتکعلالژیک فش هفیهد یقدبلساحف
تدفف052۶ی حل فسنننلمف و سننن ف ه ففو آیعدفهدهدی فش هف ا

تدفقولف زف ینف واهفهعلزفنقشف وا فف سننن .ف055۶ و سننن ف ه ف

فهددهنبع ینف واهفف اف.بیوت ف زفنقشفبخشفیصلص ف اف قتصد فبل 

 افصننعدی ف صننل فینلففدنیبع  نشبیوننت فب فتلایدفیحصننلادتف

فپ   یتعد ی اکت ونینکبف تلیویلفوفصنننعدی فیکدنیک ف فیهددهبعن.

رننن وعفب ففهدرننن ش رننندند.ف ینفف  ادللنیبوففت بوایفی ش ه

ش  ند.ف اف ینففت  از ن افشوننلاهدیفبدف سننتدو ففیگذ ا یسنن ید

بینف ادل فرنندندفوفبهول ففیهدرنن ش فسنناحهمفهدبعندهی حل ف
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فش  ند.فنلآوایرنن عفب ففشمشمیل فا فتکدیلفندل هفوففیعدهدیو  

یتلج فرنندندفش ف ین ففی ش هفیهدرنن ش ف052۶ زف و سنن ف ه ف

بندف ایندون فح فایسننندنسفوف نتقد فتکعلالژیف  نشففتل نعند ند

ف  یل فب  یفتحقی فوفتلسننت پسف یود ففبجدیدیفبدسنن فبیدواند

یسفجدهلافشیمفیاف.[0]ضن وایفتودیلفردفشدیلدف یاوفکیب ففدهآن

 افتدایخفیدانفش هفشدایففیل س  یب ف ایلف یعک فف53 افسند ف

سنندزیدنفهدکدایفوفتلسننت فتل و فش  فش فب ففبندگداف نودمف هدید

ف ینف تفدقفتدایخ فاخف   .ف5۰بهیلنندندفوف افسننند ف 2 قتصننند ی

دایفوفسنندزیدنفهدک اسنن فیکفسنند فبتدف زفپیلسننتنفش هفب ف

رننند.فبح  نفیدا ففآیدزبح  نفیندا فش هفف قتصننند یف2تلسنننتن 

گی فبیونننت ف یف زفبح  نف قتصننند یفبل فش فگ یودن واه آسنننیند

ردهفبل فوفت سفف0552شونلاهدیفآسیدیفر ق ف زف بتد یفژوای ف

ت فیدو زفسنقل ف قتصند فجهدن فب ف ایلفسن  ی ف قتصد یبف وو یش

بدفف.تدیلعدفرنن وعفرنندبدت بدفو وپدرنن فوفتدیلعد بل .ف ینفبح  نف ز

ف پنگسنت شفبح  نبفبیونت فشونلاهدیفآسیدیفجعلبفر ق فوفژ

 ازشفبدز اهدیفسننهدمفوفسنندی ففشدهشفرنندهدفسننقل ف ازشفپل ب

هفش  ب ندونویف.هدیفیصلص فبل ندهدفوف وو یشفبده قید ف  ا ی 

نفبسیدافب ف زجدل فشونلاهدی فبل ندفش ف ینفبح   تدیلعد وفجعلب 

 [.فف2]ثی فگذ ر دآنهدفت

فتدف ی وزف5۶وهدامف و سنن ف ه ففی حل فو آیعدفهدهدی فش هف ا

بتندف زفرننن وعفبح  نفیدا ف افش هفبسنننت فجدیت فب  یفف سننن .

 ینفبسننت فرنندیلف صننلدحدتفف. زف ینفبح  نفیت و فرنندفاو ب ون

 ین فشونننلاففش هف افنلعفیل فتدفآنفزیدنفبل .فی ینظ بو  و نفوف

هولمفیداج فبدعثففیو ا  تفآز  فشدادفوفآز  یفردهفبل .فبدز افآز  

فرنندیدیفب فی نتقد هد اف ینف وا نفف.نقدیعن فب ف ینفشونلافرنند

فهدرنن ش  ننونن ف تهدمفا فب ف ینففی عدههدفگ وت فرنندفوفودیلبل

بل فوف افف جتعدب قدبلییتغیی  تفسننندیتدایفف اه صنننلاتز ند.ف

ودیلبلفب ت فش هفوارکس فف3۶زف فسلمکیفودیتق فهدسند ل ف ینف

ل .فبف ث بخشیی فیگذ ا یس یدفهد وارنکستن زف ادیلف ینف؛فرند

 صننلدحدتفسدیتدایف اففبهدی فش فتل نسنتعدفسن فپدفبددنعدودیلبل

ف[.فف0]یل ف نودمف   ندفیهدسدزیدنف  ث بخو

 تفدقف وتد هفب  یففهدیفهدهدی  نل عف انلفتل ن یفهد ب اسننبدف

فیفندل :بعدلوق ا فب فر تفزی فش هف

فآیدهف ی فیهدرننن ش  یود فنلع فیسنننی بفب ف ینفیتع فش فف-0

 

7  The Organization for Economic Co-operation and 

Development (OECD) is an international organization 

with 35 members, whose members are committed to the 

principles of democracy and a free economy. It is, in a 

sense, the largest international economic decision-making 

organization. 

ف؛9شععد ییسی فتلست فوعدوایفیل فا ف یود ف

ف؛10 ین فی حل ب ی حل  انلیف ومفپ شف زفیکفف-8

.فشععد یهددنفیسی فپیو وهدفا ف نود ففآیدهف ی هدیفرن ش ف-3

 زففت شلتده افیکف واهفزیدن ف آیدهف ی فیهدرننن ش بفحد نیبند 

ف.00 ندیگ یپیو وهدفپیو ف

زیدن فش ف سننت سنن فب ف  نشفبیدنن فآنف سنن فش ففهد ب اسنن

یفشددپفهدبعنده فبلیف  نشفبدیداج فوجل ف  رنننت فبدرننندفتدف

ه و فنلآوایفیحصنل فشدت فبدردفوفیسی ففشععدهفت شیبفرنل فو

وننت فبیفهدهدی بدرنندبف حتدد فیلوقی ففت رننده عیبشیپفیوادوع

اژیمفتکعلالژیک فیکفصنننعت فبدفیسنننی ففش  هعندییل هدفبل .ف

ت فوفتغیی  تفوعندوایفبدادت فهد  هفف عیبشیپف قندبنلییتکعلالژیف

 یبفشددپفش ه08یشعنللی  بوایففیهدبعندهب  یففیهیوب بندرننندبف

ف[.فف3] وتد ی ف تفدقفسختب 

فشوننلافب فیتتهدفشوننلافیکف زفصننعتت فاهو یف افتغیی 

فیلردفش فرل  یفیودهدهفیختلتفصنعدی ف افیداودفوقی فیتقدضن 

ف[.فف00] س فآیدهف ی فیهدر ش فوفپیو وت فشولاهدی

فه فیدفصننعتت بفاهو یف اف  اپ پفتغیی  تفتلضننیحفب  ی

ف زفیتعلع فیهدپعو هفبدفا فنلآوایفبخشفیهدسنننتمیسنننفاف لی

ف ی فیهدر ش فب  یفپعو هفنلعفوعدین.فمی ه یفیادبق فو ص 

فوجل ف  ا فآینده ف وفه فبدبدی یفظهلافجدیدیفپندا   یمفوقت .

فوعدوایف افب  ب ف بتد فهددنف زفیل وقدنفوفآیدهف ی فیهدرننن ش ف

فوعدوایفب ف تصنند فبدف سنن فیدکنفوفشععد یف یسننتد گ فجدید

فپدا   یمفاعدی فب  یف و   فحضلافتددیل[.ف8]بیفتدفعقبفش فقدید 

فی  زف سنن بفیعاق فجدینویع فثی تدفب فتلج فبدفحدو یفتدفقدید 

فشععد یفیگذ ا یسننن یدف تلجهقدبلفللابن فشن فیتتهندف و   

فپسفشدیلفللاب فا فیگذ ا یسننن یدفیهدع یهوفیل هعند ی فبدز

ففف[.فف00]گی ند

فدیآ یفبدس فتقدضدفر  ی  اففهدو ص فپعو هف زف ین یفنلع 

فبلجل فوداون  نفب  یفا فی هدو صن فوشداشسنبفیهدو ی فش 

فب فوولایفضتیتفبدزیکعدنفبعدب  ینبف.ب  ننیو فا فصنعت فتدفآوا  ی

فتدفندرل یفآز  فپدیینفیهدد یقفبدفیعدب فوفرلند یفوارنکستن 

ف ر ب  فبنی ندبفا فصعت ف  اندفقصدفش فاقیبفیهدر ش فتلس 

فوفشعدف یود فو صنن فپعو هفیکفتل ند یف وا فسنن  نودمب.فرننلند

فتلیفل ی ف زفواو شععدگدنفوفیتقدضننیدنفب  یفندیتقدانفیحیا 

8  OECD(Organisation for Economic Co-operation and 

Development) 

9 path-creating catching-up 

10 path-skipping catching-up 

11 path-following catching-up 

12 chaebol 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D9%87_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D9%87_%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF
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فشعدف یود فیق ا تف زفوسننیت  فب  یفو صنن یفهدپعو هف گ و .

فدتل نع یفی فنیوهدر ش ف یدفهستعدبفز ب ونفآیدهف ی فیهدر ش 

فیل فپتدنسننیلفتحق فب  یفآنهدف زفوفبوننعدسننعدفا فبدزفیهدپعو ه

فشععدف سنننتفد ه فپعو هفبدفیحکمفیهدی سنننت  تیفبن ی عوداتب .

فب فش تتدیلف  ا ففبدز افوفرننعدیت فوفوع فیهد ییحفوفو صنن 

ف[.فف8]گذ ا  یفثی دتفآنهدفعدلک  

ف
( 0 نسل)فناوری نیتریمیقد شامل اتخاذ شركت استراتژی سه :0شكل 

 ایجاد استراتژی و( 9 نسل)فناوری آخرین اتخاذ برای پرش استراتژی

 [9](0نسل )نوظهور یآورفن از استفاده برای (جهش)مسير

 بررسی تاریخی كشور كره -0-9

 یفوعینفیخدصننن ف افییلد یفش هفنیوف2۶وفف۰۶فیهد ه  اف

ف  واف.  زفتودایفیعف فوفشس یفتودایفپدید ا(تبل )فگ وتدارنده

وففتحقی فیدا فنییدتفو سننا ب ف اف ینف واهفب فتلسننت فتکعلالژی

  رننن فوفنتدیجففدیشدتعدلی فوف نوندمفتحقیقدتففیهندتلسنننتن 

هددعینفف.   یصننلصنن فق  افی فیهدبعندهتحقیقدتفا ف اف یتیداف

یدایدت ففیهدیونننلقیصنننلصننن فا فبدففیهدتلسنننتن تحقی فوف

ف   ق  افی ف ینیلا حدند تحقی فوففهونننتد  اف هن ففآنف زپس.

عدلی فوفیصننلصنن فا فب  یفحددی ف زففیوننت  فیهدتلسننت 

هدینفیخداجفوفبدفایسننکفبیوننت فرننکلف   .ففت بوایفیهدپ وژه

دفارننفیهد یپدوفتد شوفب فاویفتحصننیلدتفعدا فتحقی فوفتلسننت ف

ف9۶فبییلد یفهوتد  اف و یلف ه ف افش هفرنکلف   ند.ففا ف  نون 

 یفش هفیهدرنن ش ی یکدفیتتل فب فآهدیفثوت ف اف زفپتع  اصنندف

ی یکدفآع فسدایدن ف افپتف9۶۶۶فب فبداغف8۶۶۶تدفسد ففهدی ش هبل .ف

ب  یف واینفبدافف2۶تودایف اف ه ففت  زینو فرنندنفف. ندش  هثو ف

فیدهتلست تحقی فوفگذ ایفب فاویف افتدایخفش هفب فیدل فس یدی 

یلا فیفل فق  اففهددسننن یسننن افب اسننن ففیتدلاد  یل فبل فش ف

 فف[.فف0] ندیگ ی

ب فاویفتحقی فوفتلسننت بفید گی یفوف وو یشففیگذ ا یسنن ید

پیشففی هدبح  نهدیفش هفعدیلف صنننل فو  اف زفبعندهفیهد یقندبل

 ین فست ففیشولاهد افآنف واهفبل .فف5۶وفف2۶ اف ه ففآنهداویف

  رننتعدفبدفپی ویف زف جددعفو رننعنتنفوفپیلسننتنفب فبدز افتوداتف

ست ف س فیدبعدفهدیف  یل فیل فب فتلآز  فوفتد شوفب فاویفیوی 

شن فزیندنفزیند یفبن فلل فنیدنودیید.فشدایفش فش هف اف ینف واهف

فش ف؛تلسنننت فتکعلالژیفبل وففهد یقدبلفشیب  وو فدیشدتفب نودمف   

 ینف ی فیل فب ف وو یشفصند ا تفبخشفیصنلص فوفتل ندی ف یود ف

هدیفبدونفتقلی فقدبلی  نوندییند.ف  یل فی فتحقی فوفتلسنننتن 

نخل هدفف یپذ یکدنبخشفتحقی فوفتلسننت فارنندفپدید افصنند ا تف

ف[.فف0]بل 
ف

دار پرچم)پوسرركو(  شررركت آهن و فوداد پوهان  -0

 یصنعت كره جنوب
وففب فر ش فآهنف ش هفجعلبگی یفصعت فولاد فبعیدنفوفرکل

پدا فولنفف05۰0گ   .ف افسنند فبدزی پلسننکلفیدف ولاد فپلهدنگ

 ایندو فش فصنننعت فآهنفوفف ش هفجعلبجدهلافوقن فه بفاییس

ف؛ب ف قتصنند فصننعتت فبدرنندف ش هفجعلبتل ندف او زهفواو فولاد فی 

هدیفیحلاف سنننت  تییفععل نب بعدب  ینفتلسنننت فصنننعت فولاد فا ف

تدفف05۰8 و فتلسننت )فسنندا پعجتلسننت فصننعتت فیل ف افب ندی ف

یحدو فف ش هفجعلبب گوید.فتدفآنفزیدنفشلفصنننعت فولاد فف(05۰2

 .فبلفبعدرنندههدفرنندفش فتلسنن فژ پع ب فیک ف وفشدایدن فنلا فی 

وف حد ثفر ش فآهنفوفولاد فپلهدنگفا فب ففسیسندتف ییلادیویف

ف ش هفجعلبیکف وس فسدب ف اتشفوف زفشداآو یعدنفیوهلافآنفزیدنف

پدا فتدا فجلنفشدافیونننکل فف یدف.پدا فتدا فجلنفو گذ افش  فبعدم

اوف  رن .ف حد ثفیکفیوتد فولاد سدزیفنیدزفب فس یدی ف افپیش

 یف اف ینفهیچفتو ب ف ش هفجعلبشوننلاففعلدوهب شلدن ف  رنن فوف

قصندف  ر ف زف  نشفف ش هفجعلبصنعت فند رن .ف اف بتد ف وا ف

فنییدتبعدب  ینفب  یفف.گذ ایفیداج ف سننتفد هفشعدوع فوفسنن یدی 

 یدف ینفبدنکفبتدف زف نودمفف؛دا فیتلسنلفب فبدنکفجهدن فردیعدب فی

ف ش هفجعلبهندیفشدارنننعدسننن ف علدمفش  فش فشونننلافب اسننن 

تلجی ف قتصننند یفب  یف حد ثفشدایدن فولاد فند ا ؛ففععل نچیهبن 

آهنفوفیل  ف وای فوفنی ویفسعگفب ند رتن ینفشونلافعلدوهففو  ش 

اف  یلفشوننلافیتخصننصبفبدز ایفنیوفب  یفو وشفیحصننلادتف 

ف[.فف09]ند ا 

فیگذ ا یس یدف زفیداج فحددی فآوا نفبدسن فب  یفهدتلدش

فبل ف اسننن  شععده فنتیو فوف   ف نودمفیادات فیکفجهدن فبدنک.

فگو اهفیکفولاد فیکهداو فشدایدن فب  یفش هفب ندی فشن فگ ون 

ف[.ف0۶] س ف« قتصد یف سعو یکدنفبدونفزو اس

همفشولافژ پنفبل فف ش هفجعلبت ینفبدز افصند ا ت فب فنو یک
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ف03تدا فجلنفپدا فشععدهفولاد فبل .شععدهفوفصننند اشن فیل فتلاید

 ایدو فش ف وفوف و   شفب  یفتحق ف هد ففشوننلافیل فا هف ا زیف

 زفیوکلدتفولقفیدن ف زففشد مچیه یدفف. افپیشفاوفیل هعدف  رن 

ویفنوننند.ف وفتصننندیمفگ و فشدایدن فولاد فا فبدفف ییلادی نوندمف

 هفشبعدب  ینف وا فف؛سن یدی بف  نشفوفنی ویف نسندن ف  یل فبسدز 

تتند  فزید یف زفشداگ  نفوفیهعدسننندنفیل فا فب  یفشدافوفف جعلب

ید گی یف ینفصننعت فب فشوننلاهدیفژ پنفوف سننت  ایدفو سنننتد .ف

فژ پنف01نیهلنف ستیل ب  یفید گی یبفشدایدن فآنهدت ینف انلیفیهم

وقی فش هفا فتهدیدیفجدیفب  یففهدفشونننلا افآنفزیدنفژ پع )بل 

 یف ینفپ وسننن فآیلزشفبدعثفوقف ف. یندنند(صنننعتن فیل فند 

سنندا ف و فف9 اف حد ثفشدایدن فولاد فنسننو فب فب ندی ففوعدسنندا 

بتدف زفوعدفسنند فتلدشفپلسننکلف شدایدن فولاد ف ینهد اففرنندبف ید

 یفسنندیت فرنندفوف افسنند فاوزیفب ف سنن فیهعدسنندنفش هرننودن 

 ند زیف واینفشلاهفبلعدفتلایدفولاد فیدمفا فبدفظ وی فا هبندفف0523

ف[.فف9]ییلیلنفتنف افره فسدحل فپلهدنفآیدزفش  ف0سدایدن ف

ف
ف

 [9]9112-0268 ژاپن، با كره فوداد صنعت تطبيق: 9شكل 

 (0228-0268)رشد و شروع مرحله -0-0

فیتفدوتفزیدنفیدتفب فبسننت فپلسننکلفشلیدیفیلوقی فعل یل

فوفسننیدسنن فب(0552-05۰8)ارنندفوفرنن وعفی حل ف ا.ف سنن 

فب(پدا فتدا فجلن)رننن ش ف عدیلییدفاهو یف وا بفپونننتیودن 

فیهمفهدییح  فهویع بف افاقدب فوفی ید گیفبیوادوعفشسنننب

فآییوبتحل فاهو یفب(8۶۶5-0553)بللغفی حل ف ا.فبل ندفیلوقی 

ف افیهد فعل یلفجهدن فیدی ی فوفیعدآو فنلآوایفوعدوایبفتلست 

ف[.فف1]بل ندفر ش فیستد فیلوقی فوفارد

 [4] 0271 سال از پوسكو خارجی حيطم: 0جدول 

 شدنیجهان

(9118-9110) 

 بلوغ

(9119-0220) 

 9رشد 

(0229-0289) 

 0رشد 

(0280-0270) 

 دوره شروع

(0270-0268) 
ف

BRICفردفرکلودی فبدعثف
فوعدوایفب فیوتع فارد

ف للدعدت
فسدیتدافتودید

ف8فب0

فنفت فرل 
 جهان اقتصادف دوتیتلست فشولاهدیفاوده

KT Leeف
MS Chung 

MJ Kim 
SB Yooف

TJ ParkفTJ ParkفTJ Parkرعاملیمدف 

ف%6.1 %0.8ف%0.9ف2.5% 7.8%
 فوداد تقاضای رشد نرخ

 جهانی

 داخلی اقتصادفس ی فاردفاردف  ا ی فحودبفشمبفاودهف قتصد یفبح  نفشعدفارد

ف%20.6ف%14.6ف%13.3ف%6.1ف3.1%
 فوداد تقاضای رشد نرخ

 داخلی

ف
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شوننلافش هف افآنفزیدنفیعدب ف وای فوفیدفیوی فاقدبت فوعد ن ف

ب  یفتلایدفولاد فند ر بفبعدب  ینف ست  تییفصعت فولاد فب فتلست ف

بعدفنهد هففرنندهتددمشدایدن فیلجل بف وو یشفتلایدفوفشدهشفقید ف

ردتفاعدی فرند.ف ینف انلف زفسنلیف وا ف افسندی فصعدی فنیوفب 

یدنعدفف ش هفجعلبهدیفصنننعتت فرننندفش فنتیو فآنفتلادفیل ی 

هیلند یفوفصعدی ف اکت ونیکففییل اوسدزسدزیفهیلند یبفشوت 

ف[.1]بل ف ج  سدیسلنگفوف

ییلد یفف052۶وفف052۶هدیف انلیفب گویدهف وا فش هف اف ه 

گذ ایف وات ف افتتد  فیحدو یف زفصننعدی فتفبل ف زفسنن یدی عودا

تلسنننت فویویک ف ینففوف زف ینفصنننعدی فجدنو هد ید افوفحددی ف

شسنبف  نشفوع ف زففبل .فرندهتددمشدهشفقید ففهدففبدصنعدی ف

فتقلینن فو حنندهنندیفتحقی  فو ف اوپنند فتعظیمفژ پنفو وتلسنننتنن ب

ب ففآنهدهدیفتوننلیق فب  یف اتقدیف ینفصننعدی فوفواو فسننیدسنن 

 انلیفش هففو گذ ایفب فبخشفیصننلصنن ف ینهدبدز اهدیفجهدن فوف

ف[.فف0] افآنفزیدنفبل 

 هدیفتلسنننت فرننن ش بعدب  ینف زفهددنفاوزف و فتلایدبفل ت

وفف0523 افحد فل  ح فوف ج  فبل .ف افسد ففبنیوفهدویدن پلسکل

عدل یفوف وق فش فهدن فبدفف  اپ پبتدف زفوعدینفل تفتلسننت ف

 ادلل فبندفحددی فهندیفبین وات فیندفو مفبه هشمهندیفشدنکفو م

ییلیلنفتنفف0/5ظ وی فتلایدفرننن ش فب ففب وان ف نوندمفگ ون 

ف052۶یحی فیداج فپلسکلف زفسد فف0فرندداهف افجدو ف.اسنید

فب فبتدفیودهدهفی فرل .
ف[9]0281 سال در عمده كشورهای مقابل ی پوسكو دروربهره مقایسه:9جدول 

 دودت پشتيبانی و سياست -0-0-0
فیفتحقی فوفتلست فیستقیمگذ ادس یس

پیوهونن فیدصبففیهد یوتدایسننتقیمف زففیگذ ادسنن یسنن اف
یینفیدا فیدصفحددی فد زفل ی فتفآنهدنی ویف نسنندن فرنندیلف اف

فعدلفیکهدفرنن ش فوتلسننت تحقی فب  یف وا فبل ج ف.رننل  ی
فوفتحقی ف افیگذ ا یس یدصلصف ای.ف سن فیل ا ف شن ف افعدده
فوهل یفتو ب ف زنظ فوفردهف ستداد ف یلبب فتولایف زنظ فتلست 
فثبدعفتل ند یف وا فید یل فش فی ع یزیفتتیینفبحد نیبد ف؛ سنن 
فوفت تلسفوفتحقی ف افبیوت فیگذ ا یس یدفب  یفهدر ش فتح یک
ف  لسفیکفرنل بفهدآنفوعدوایفوف قتصند یفعدلک  فبهول فو ی انت

فآنف دننیبفهدپیوهشب ی ففیهددوت یف. سنن فویب  ننوداشفتو ب 
فسل آوایفوفیوابه هفت تیبفب ف وا فی دا ن یفیهدبعندهفش ف سن 
فد ی قتصفیهدبعندهفوعینف ینبفب فعلدوهف.آواند یفبدس فا فبدادت ی
فبدفا فیداج فیدا ف یلافب ف سننت سنن فبشععد یفارنندفت  یسنن 

فتلسنننت فوفتحقی فیهد یوتداف افب هعد یف نوندمفت یلوقین 
فو نسفبدادت یف جتددع فبدز هفوفشععد یفیگذ ا یسن یدفبیونت ی

فشععد یف یود فیل فهدتدیدنفب  فیدفشلوکفیهدرننن ش فجوب .
فپیوهشفیهندپ وژه فعدلک  فتلسنننت فوفتحقی فیهدب ندی یحلا
فیهد عیهوفب فینوت فیحدو فثی  تتدفیدفوفنک  هفتح یکفا فر ش 

فش ف آنف سیاداتدتفنیوفبیدنن فف زفبسیدایف.  اندفتلست فوفتحقی 
فتلسننت فوفتحقی فیهدیواو ف زف وا فتلسننت فوفتحقی فیهددا ن ی

فبدعثفو ی انتفوفرننل  یفجد (فرنندهیآواجد ف ث )یصننلصنن 
فیلا ف افیختل فیهددوت یف.رننل  یفارنندفوف جتددع فاودهفشدهش

.ف ا  فیختلف فپیدیدهدیف وا فتلسننت فوفتحقی فیهدب ندی فثی دت
فتلست فوفتحقی فیهدب ندی فوعینفب ف س فیدکنفسنسندتلیف و ب
ف  یبفا هکدایفعدلی بفتلست فوفتحقی فیدا فییندت.فبنذ اندفثی دت

فیونندیلفتلسنن فتلسننت فوفتحقی فیهد یوتداف افسنن یدی فشدول 
ف افیل فنقشفیدکنف س فیتعدسبفسنسدتلی.ف سن فسنل فیحلا

فدت سنسلیفبو ی انت.ف گذ اندیثدتف وا فی شدا فوفیعدب فتخصنیص
فیلوقی فتل نعد یف وا ف قد یدتفبدفهسننتعدفبدز افبدفتتدیلف افش 
فننونندفتو ب فیاداتدت.فشععدفتتیینفا فتحقی فوف وا فیهدل ت
ف افعدلی فتلسننت فوفتحقی فیهد سنندی یزف ث  تفش ف هد ی

ف ومب.ف هد یفنونندنفا ف تلجهقدبلفندهدنلن فشوننلافسنن  سنن 
ف سنن فیدکنفعدلی فتلسننت فوفتحقی فیهدب ندی ف ینفحدشدی 
ف وات فیهدسدزیدنفب  یفرنده ا ا فیهدیونلقف افتغیی فب فیعو 
ف وات فیهدسندزیدنف. هعد یف یتصنندصفآنهدفب فا فیعدب فش فرنل 
فعدلی فیهدب ندی فل ی ف زفیعندب فتخصنننیصف افیهد فنقش
ف حدشدیفش فاو  یف نتظدافباونی ز .فعدش یف یفدفتلسننت فوفتحقی 
ف.[۰]بنذ ا فثی دتفنیوفآنهدرخصی ففاویفهدب ندی ف ین

 شاخص سال پوسكو آمریكا ژاپن آدمان غربی فرانسه انگليس

 درصد برحسب توديد بازده نرخف0522 20 28 29 29 22 -
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ف1015

ف0018

ف0013
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فمی یستقیییفتحقی فوفتلست فگذ ادس یس
یینف اف وفبخشفتنندفمی یسنننتقییفیگننذ ادسننن یننسننن اف
بفپونننتیودن ف زف یپذسنننکیافیگذ ا یسننن یدحدندین ف زف)یندا 

تحصیلدتفتکدیل ف اف)سن یدی ف نسدن (فوفدنیبع  نشفیهدرن ش 
ف.  یگ یشداآو یع (فصنننلاتففیهدآیلزشیندصبففیهندارنننتن 

ف حددیفیقدبلف افیستقیمفپونتیودن ف قد مفیکفعدلی فیهددا ن ی
ف عتودا تفیند ععل نب )تلسنننت فوفتحقی ف زفیی یسنننتقیمفیدا 

فیدایدت  فللاب ف وات فیقدیدتفتلسننن فوف هعد یفتونننکیلفا (
فیدا فیهدیوننلقفب فنلآوایفیهددا ن ی.فرننلند یف ج  فگسننت  ه
فیهد یوتداف افرنن ش فب  یفهدرنن ش فتوننلی فب  یفیختلت
یی یسننتقیمففحددی فو(فیل ا فسنندی فوفتلسننت فوفتحقی )نلآوای
ف رننداهفتلسننت فوفتحقی فیدایدت ف عتودا تف زفحدصننلف اآیدفیدنعد
فیهدع یهوفیصننلصنن تحقی فوفتلسننت فف زفعدلی فحددی .ف  ا 
فتحقی فیهدپ وژهفیلا  نتظدافسننل آوایفوف هد یفشدهشفا فو حد
فب  یفا فی وهی ننفل ی ف ینف زفوف هد یفشدهشفا فبل ج فتلست فو

فوفتحقی فیهد یوتداف افیگذ ا یس یدفب  یفی دا ن یفیهدرن ش 
ف[.2]شعد یفو  همفتلست 
فولاد فشدایدن فیکف یود ف افسننت فش هف وا فب0512فسنند ف ز

ف  یبفجدینویع فوفولاد فاوز ووونفنیدزفییندتفب  یفش هف افیکهداو 
فیحدو فتو ب فوفیعدب فب فتلج فبدفش هفبحد نیبد .ف  رنن فو ا  ت
فسننخت فبسننیدافرنن  ی فبدفی هدشدایدن فوعینفسنندی فب  یفیل ب
ف یب فا ف او یدتف زفی یودلع فبدیدفولاد فیکهداو فتلاید.فردفاوب و
فپیونن وت بفیهدیوعدواف  رننتنفقویلف زفجهدن فسنناحف افاقدب 
فب  یفبوایفشدو ف ند زهب ف  یل فبدز افیکفسنن یدی بفعظیمفحوم
فدنعدیفلویت فیعدب فب ف ست س فوفیقیدسف قتصد هدیفش  نفوتد 
فهدنی ف زفکیچیهفبحد نیبد .فسدز فب آوا هفسعگزید فوفآهنسعگ
ف زفبل فیوولافش هفحقیق بف ا.فند رنن فوجل ف05۰۶ف ه فش هف ا

فآنف  یل فبدز افببنی  فق ضفوعدوایفوفسنن یدی فشوننلاف زفیداج
ف[.1]بل فیتک فلویت فیعدب فو ا  تفب فشدیلدفوفبل ف ند 
فجعننگفبنندپن فپنین وزیف یه  تلایفژ پنف ا  یه  تلایف سف ز

 احددی فژ پنف اآید.ف افل ف ینفیدتفش هفوفش هفتحن  اوسنننین 
ق  افگ و ف یدففهدی  یدنشفتح فزواگلی فوفسننتمفسنندادایفژ پع 

هندیفژ پنفا فقول فشعدفوفب فنتل سننن فیحندو ین فگندهچیهش هف
فا فرن ش فپلسکلفش هف وا [.ف09]ژ پنفق  افبنی  فبداف یزگدهفهیچ
فیهدندی تل و فل ی ف زفا فپ وژهف ینفوفش  فسیسدتف05۰2فسد ف ا
ف نتقد فیهدبل ج ف زفبخونن فوفش  فیدا فیینتدفژ پنف وا فبدفیل 
ف.[8]   ف یتصدصفپ وژهف ینفب فا فژ پنف زفجعگ
فیکف وقفش هفولاد بفتلایدشععدهفپیو وت فشونلاهدیفیعظ ف زف

فو(ف0519-050۶)ژ پنف سننتتددایفحکلی فش فبل فوقی فشوننلا
ف0593-059۶)ش هفجعگ فش هفجدهلاسیاافهفبل .ش  فتو ب فا (
فععل نب فولاد فصننعت ف هدی فب فجدیف عتقد فه بفولنگفجعلب ب
فوی.ف  رنن فشوننلافیل ف یعی فوفصننعتت فتلسننت ف سنندسفوفپدی 

فب  یف  ادللنیبفساحف افا فیختلف ف یهلددتیکفیهدتلدشفرخصد
فولاد فیهدشدایدن فسندی فب  یفدزییلا نفوعدوایفوفسن یدی فیینتد

فتصنندیمفآاددنبفوفآی یکدف زفو مف ایدو فبدفپدا فاایس.ف   ف نودم
فحدو )ژ پنف زفیسننداتفجو  نفیاداودتف نتقد فب  یفی جسننلا ن 

فشدایدن فسنندی فب  یفدزییلا نفپل فععل نب (ف ادافییلیلنف0۶۶
فسنند ف افپدا ف وا فبوسنندزسنندی فشدافب فرنن وعفبد.فگ و فولاد 
فکد  رف ی ف ینفش فش  فتصلیبفا فولاد فصعت ف اتقدءفقدنلنف052۶
فیهدو مف ا ا ف زجدل فولاد فصننعت ف زف وا فحددی ف زفیختلف 
ف افزی سنندی فیهددا ن یفوفیدایدت فیتدوی فشمبفبه هفبدفبلعدیدت
فیع هوف افپلسننکلف وا بفپوننتیودن فوعینفب فتلج فبد.فش  فو  هم
فگدزفوف اصدف3۶فآبف اصدف9۶فبعداف اصدبف1۶فآهنا هف زف ستفد ه

فسنندی فبدفهددعینفشوننلاف ین.فش   یفی جلصنن و ف اصنندف8۶
فیل فب قفیص فف زف اصدف2۶فتل نس ف  یل فب قفتلایدفسیسدتدت
فنلنقدفلو فپلسننکلف وا بفیدا فحددی فبدوجل ف.شعدفتلایدنیوففا 

ف زفپ هیوفبشداف ینف زفهدفف.رنندفسننیستدفرنن ش فععل نب فتودات
ف وا فید یل فیت ضف افش فبل فعدلی فیهدبعندهفیسنننولای 

فوفنظداتفهیو فوفیل فیولسفیدنعدفاب یذفیهد سننتندهفتلسنن 
فی ا شدفوف ستقلد ف زفتل نس فپلسکلفبهدینفا ستدف اف.بل فبدزاسن 

فسنندی فب ف وا فحددی  .رننل فیعدبه هفیصننلصنن فرنن ش فیک
فبد.فیعو فرنندفیدنگفگل نگف افرنن ش ف ینفولاد فشدایدن ف ویین
فا .فش  فیل فودصل فحفظفب فر وعف وا فولاد بفاردفس ی فر وع

ف نودمف052۰فسد ف افا فیل فنهدی فیگذ ا یسن یدف وا فحقیق ب
فیل فیهد یحددفتددمفولاد بفصنعت ف اتقدءفقدنلنفاغلف زفپسفوف   
ف وا قفبلاسف اف0522فسد ف افبداف واینفب  یفپلسنکل.ف   فپدیدنفا 

سهدمففجیتداب ف وا فب8۶۶۶فتدف0552فسد ف ز.فردفثو فش هفبهد  ا
ف[.ف1]ا فآز  فش  فر ش فبلاسف ین

  یع فتوداتفیل فا فب فسد فولو تففپلسنکلبف8۶0۶ افسند ف
فیی آهع فگسننت شف    بخشبفیونندیلفیل فا فگسننت شف   هف.

یوننت  ف افیداجف زففیگذ ا یسنن ید یود فیکفرنن ش فهددعینف
 قد یدتفف سنن نی ز دزف افیتدنفیلایفیگذ ا یسنن یدفشوننلافیدنعد

فکیفبیکفشدایدن فذوبفیعیویمف8۶0۰تدفف8۶08 زف .POSCO  س 
-آهنففوفیکفشدایدن فینکفشدایدن فپل افآهنفبSi-Feشندایندنن ف

فعددهفسننهدید ا نف3فرنندداهفجدو ف[.03]شعد یا ف   اهف 09یعنعو
پلسکلفا فنودنفی ف هد.

 

 

 

15 Fe-Mn 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87
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 [0]پوسكو عمده سهامداران: 0جدول 

 دیگران
 گذارانهیسرما

 خارجی
 كاركنان

 سهام

 یدارخزانه

سسات وم

 مادی
KDB Daihan 

Tungsten 
ف دودت

ف05۰2ف9۰18ف1312ف-ف-ف-ف-ف-ف-

ف0523ف3812فف819ف3518ف891۰ف-ف-ف-

ف0558ف8۶1۶ف018ف091۶ف0113ف-ف210ف21۶ف3311

ف0552ف-ف-ف8012ف00128ف8120ف۶88ف3210ف8۰18

ف8۶۶۶ - - -ف0213ف051۶2ف۶۶9ف1215ف0112

ف8۶۶۰ - - -ف0018ف001۶ف019ف۰813ف0۰1۶

ف8۶۶2 - - -ف0913ف0313۰ف۶20.ف1215ف8012

ف8۶۶2 - - -ف0212ف0818ف۶0.ف1812ف3۶1۶

 یادگيری و فناوری كسب -0-0-9

ف واینفنصبفی  حلفشلفب  یفپلسنکلف وای بفسندی فی حل ف ا

فشدارعدسدنفب فردفیوولاف0۰ولاد فپلهدنگفشدایدن ف اف نفودافشلاه

فشعدف عتدد فژ پنفگ وهفوعندوای فتهی فب ندی فوفل تفژ پنفگ وه.

ف ا ا فولاد فتنفلنیلییکیفتلایدفتل ندی فبدفولاد یفآسننیدبف یود 

فتودایفپیوننعهد ف ازیدب فب  یفتو ب فوف  نشفودقدفبپلسننکل.ف   

فزیدب  اف وبداهفسدیدن فیکفبعدب  ینف.ژ پنفبل فگ وهفتلس فرده ا ا 

ف17 فب وشنفهیلو یتصدصفرن ش فآنف زفب  سندسفش فش  فتهی فا 

ف افی یدفر  ی فوفل  ح فیهدسینلشیپفتدفردفیل ست ف سنت  اید

بل فف حداف اف ین.فبل فردهنییتتفژ پنفگ وهفتلس فش  ازیدب فشعدف

فدبفا فژ پنفگ وهفیهدگو اشفژ پنف افیستق فی ش هفشدارعدسدنفش 

فهیلو فش  ندف ازیندب ف وبنداهفب وشن ف0فودزفش  هعندیفهددعین.

ف زنظ فبشداش  فبن فرننن وعف0523فسننند ف افف02پلهندننگفوا 

.ف  رننن فبسنننتن فژ پنفب فیب   ابه هفوفتلایندفیهندیوادوعن

فیدی ی فیدنعدفی هدیهداتفوفهدیوادوعفژ پنفگ وهفیهدنیتکعسنن

فپلسنننکلفشدایعد نفب فا فننهد ایفوفتلایدفیویاب ندی فیلجل یب

فیهدیهداتفید گی یفب  یفپلسکلفشداگ  نف بتد بف ا.فش  ندفیعتقل

فجوایدتفیلا ف افوفش  ندفهدکدایفژ پع فشدارننعدسنندنفبدفادزم

.فش  ندفبحثفپلهدنگفوا ف3فودزفسدی فزیدنفتدفپ وژهف ینفتکلیت

ف یود فیهداتفوفتخصننصفی عدهیوو فللاب فپلسننکلفشداگ  نفبتد 

فب عهدهفژ پع فیهعدسننندنف افیلا فا فبیونننت یفنقشفوفش  ند

ف تدهیدیپفزیدنفگذرنن فبدفهدشلاهفیهدیوادوعفوفهدرننکل.فگ وتعد

فر ش  پلهدنگفوا ف1فودزفتکدیلفزیدنفتد.فیدو فگست شفوفرده

فجدیدفت شیبفآزیدیشفبدفا فجدیدفیهدیوادوعفید گی یفپلسنننکل

فبیویاب ندی فب هعدهلیتوکفیل  فحومفشعت  فب هعدهلیتوکفیل  

فپلسنننکلف.   ف   ی فتعنعدهدفشدهشفوف وای فیل  فج یدنفیدی ی 

 

16 Pohang 

17 Broken Hills 

ف زفرننندهفآیلیت   نشفتدفشعد یفتونننلی فا فو  یفشدایعد ن

ف رت   فب فشداگ  نفسندی فبدفا فشونلاف زفیداجفآیلزشفیهدب ندی 

فتلایدف زفقولفیتینفوظدیتف نودمفب  یفا فی هدنیتد فوفبنذ اند

فصد یفبدفا فیل فوظدیتفش فردفتلصنی فآنهدفب .ف هعدف نودمفو قت 

فز فبهت یفتصننلی فتدفب سنندنعدف ج  فی حل فب فوفش  هفتک  افبلعد

فس بدفبدزفآیلزر فب ندی فیکف زفبخون فععل نب فیکدین فشداهدی

ف رننت   فب فا فیل ف  نشفتدفیدندندف وق ی فهدرننبفآنهد.فآواند

ف ندآیلیت فژ پع فیهدنیتکعسف زفاوزفلل ف افش فا فآند فوفبنذ اند

فا فهد ستلا اتدلفوفقل نینف سد گب فپلسکلفشداگ  نفآواند.فدس ب

فیوا هبهف افوتد فللاب فش فردند یفتولی فبلک فنک  ندبفاعدی 

فلپلسننکف اف  وللودن فگ وهفهو ا ن.فشععدفرنن ش فشیفی فبهول فو

فوکیلتف یدع فوفشیفی فب فی بل فیوکلدتفحلفوفرنعدسدی فب  ی

فر ش ف"پیوعهد یفسنیسنتم"ف افییلفشدد فبدفشدایعد ن.فرندند

فاشدفیحلف افشیفی ف اتقدءفب  یفپیوننعهد هدی فآنودف افوفش  ند

فسیستمفیکفآنهدفی  ب بفزیدنفاسدندنفحد قلفب فب  ی.ف   ندف ا ا 

فگ وتعدفشداب فا فپیوننننی  نن فننهند ای ف یدی یفتنوی فب  ی.

ف رنعدسدیفب  یفا فو  یعدفب فنظداتفسنیسنتمفیکفآنهدفتسنهیلدتب

ف للدعدتف قی فب اسنن فل ی ف زفآنهدفش  نفب ل ففوفیوننکلدت

ف  [.1]گ وتعدفشداب ف قی 

 هزینه پذیریرقابت -0-0-0

ف افو ا  تف زفت نییپدف اصدف8۶فتدف0۶فبدفا فیحصلادتفپلسنکل

ف  یل فیهدد یقفبل فیوولافرنن ش ف ین.فو وی  یف  یل فبدز ا

ف زجدل فیل فیوننت یدنفاقدب فبهول فب فتدف  ا فنن فپدیینفا فیل 

؛فعدشفشدکفیی هفوفوسدزسدی ف اکت ونیکبف تلیویلبفبیسدز شوت

فبسیدافلپلسکفاقدب فوفبقدفب  یفهویع فاهو یفب ف ستیدب فبعدب  ین

ف[.فف1]بل فیهم

18 Pohang Works 



 کچ آپ( صنعت فولاد کره موردکاوي پوسكو)یيهمپا
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 (9112-9110)بلوغ دوره طول در مداوم نوآوری -0-9

 گراتحول رهبری -0-9-0

فسنند بف89فیدتفب فشیف فوفشد فارنندفب ف سننتیدب ف زفپس

فتغیی ف0558فسد ف افت فج فپدا فاایسفیل ف ستتفدیفبدفپلسکل

فش  نفپ فب  یفی هدتلدش.فش  فتو ب فا فعدا فیدی ی فاهو یف ا

فیسولای ف0553فسد ف اف05اایسفودنگ.فردف نودمفاهو یفرکدف

ف ند زوومفععل نفتح فا فسدزیدنف صلدحدتفوفآوا فبدسن فا فیل 

فش فسنندزیدن فیسنندزسنند هفب  یفتلدشف ا.فش  فآیدزفپلسننکلفجدید

فب  یف صلدحدت ف قد یدتفبل بفش  هفاردفآنفسن ی فارندفبدفیادب 

فبدز اف بفیوتع فسعت ف ست  تییف افتغیی  ت .فردف نودمفآنفشدهش

ف وافا هف زف اتودلدتف افا فتعلعفر ش ف ینفوفرندف یود فآنف  یل 

فجدی ف ست  تیی"ل ی ف زفا فیل فصد ا ت فبدز اهدیفوفش  هف نود 

ف افسنن ی فتغیی  تفب فپدسننخف اف. سنن ف   هفگسننت شف"صنند ا ت

فش فش  فآیدزفا ف"سووفیدی ی "فیدی ی فآنفولاد بفجهدن فصنعت 

فوف" یلش  تیکفیدی ی "فب" یپذ نتادففسننندزیندن"فآنفهندف

ف سدفب  یفا فجدیدیف ند زوومفر ش ف ین.فبل ف"رفدففیدی ی "

فستلنفس فبدفا فیل فتوداتفحلزهفل ی ف ینف زفوفش  ف یود ف8۶۶9

فتت یتفنلف زف اتودلدتفوفوسدزسندی فوفیهعدسن فولاد بف سندسن 

فش   فی بفیدی  نفی یپذ ییسننولاف وو یشفب  یفرنن ش ف ین.

فا فی  تیشدفسیستمفوفش  فیت و فا فیسولای فیدی ی فسنیسنتم

فت سد هفا فیل فی یگمیتصدفاوندفتدفش  ف یود ف اردفیدی  نفب  ی

فب0552فسنند ف افبخونند.فبهول فهدبخشفبینف اف وق فهددهعن فو

فد  قتصفش فزیدن فبپلسنکلفسندب ف ج  ی فیدی فبلبفسندنفیلبفاایس

فب فا فیقدمفبل بفعدی فاشل ف افآسنننیدفیدا فبح  نف ایلفب فش ه

فگ و ف سننن  فیکفیلفاایسفشلبعدهبف  یل فبدز افب فیلو فب  ی.

ف اتودلدتف افشدافو گذ ایفبدفوفش  فآیدزفا ف"صد ا تفیح  "فب ندی 

ف افر ش فتوداتفسودفولاد بف صل فتوداتفبدزگ   ندنفوف وافا هف ز

ف[1]ش  فبدزسدزی

فتصنندیددتفبپلسننکلفیؤسننسفاایسفععل نب ت فج فپدا ف

فیهمفتصنندیددتف زفتتد  یفبآنهدفییدنف ا.فبل فگ وت فیرننددا ب

فرننکلفا فپلسننکلف ی وزفآند فزید یفحدفتدفش ف سنن ف  رننت فوجل 

فیهدندلن فععل نب ف ا ا فپدا ف ست  تییکفتصندیمفرنش.ف هد ی

فنععل ب ف-فشدافب فرنندیلفرنن وعف سننت  تییکف عیبشیپف زفیدصنن 

فیکهداو فولاد فشدایدن ف واینفپیلسننتنبفسنندی فحد ف افنهد کی

 

19 Chung ،Myung-Sik 

20 Kwangyang 

21 Boomerang Effect 

22 POSTECH 

23They are a special type of steel product that is produced 

for applications in the oil and gas, petrochemical and 

ف-فیتتد فدشععدگدنیتلافبدفسنندزیفعقببفیتعلعفب فاویک  ف-فیل 

فشوننشف-ب ق ففولاد فشدایدن فو صنن بفسنندی فب فتودیلفتهدیدهد

فوفجهدن فتتد  ف-  یل فو وشفوف شلسنیسنتمبفصد ا تفیکف یود 

فوفبیسنن فق نفیهدپل ف8۶شدنییدنفولاد یفیکهداو فیحل بفشدایدن 

ف[.ف01]یکمف س 

 تكنودوژی پيشرفت -0-9-9

ف؛  شفتقلی فا فیل فیدصفتلست فوفتحقی فیهد یوتدافپلسکل

ف اگی ف21بدزگوت ف ث فبدفش فولاد فزییع ف افپیو وفیهدر ش فزی  

.ف  ندشفیل   ایفپلسکلفب فپیو وت فیهدیوادوعف نتقد ف زفبهستعد

ف052۰فسد ف اف22یآواونفوفعللمف  نوندهفسیستدفبدفرن ش ف ین

فی  شوفوف  نوندهفصعت بفبینفتلست فوفتحقی فیوت  فروک فیک

فسد ف افا فیل فتلسنت فوفتحقی فسندزیدنفوفش  ف یود فتحقیقدت 

جدیدففیهدیادووعفتلسنننت فب فبخونننیدنفسننن ع فب  یف055۰

فیوت یفنیدزهدیف یعک فب فتلج فبدفبیهیوب فش  .فیود ف  هسدزیدن

فا فیل فیلجل ف سننت  تییفگ  یدفیوولافرنن ش فرنندبفت دهیدیپ

فشدادهدیفوفع یهوشمفولاد فتلایدفاویللافعددهفب فش تغیی ف هدف

.فبل فبدادت ف ووو هفبد ازشفوییهفیحصنننلادتفتلسنننت فوفیتد شو

ف ووو هفبد ازشفگ مفنلا فیحصننلادتفتلایدف055۶ف ه ف زفبو ی انت

فدادبف ووو هفبد ازشفیحصلادتفتلایدفش   احداف؛یدو فشدهشفپدیین

فصفح فوفضدزنگف ستیلفولاد یبفصنفحدتفسن  بفنلا فواقفیدنعد

ف[.1]یدو ف وو یشفید ومفللاب فولاد ی
فتن( 0111)محصودات توديد: 0جدول 

ف ین  ن
فولاد 

فضدزنگ

فصفح 

فولاد ی

فب ق 

فنلا 

فس  
فیفتل 

فواق

ف ستیل

فنلا 

فگ م
ف

ف0559ف51829ف81339ف01۰28ف۰1581ف82۶ف۰30ف012۰۶

ف8۶۶۶ف51315ف310۶۰ف01580ف51012ف91۶ف01808ف01۰8۰

ف8۶۶9ف512۰9ف3183۰ف01522ف0۶129۶ف215ف015۶۶ف01002

ف8۶۶۰ف212۰2ف31۰39ف01293ف0۶12۰8ف۰۰2ف01255ف01805

ف8۶۶2ف21۰۶۶ف113۶۶ف81۶۶۶ف0012۶۶ف5۶۶ف01۰۶۶ف011۶۶

فیهدیوادوعفتلسننت فوفیل فیحصننلادتفت شیبف اتقدءفیعظلاب 

فبدف83APIولاد یفیل  ف تلیویلبفولاد یفواقفپلسننکلفب شبفنلآوا ن 

ف سننتیلفواقفوفضنندزنگفتکعلالژیف زفسنن یف1۶۶فبدادبف یفیش

فد سف اف" ست  تییکفیهمفیحصل فوهدا"فععل نب فا فبدادف اکت یک 

فوعدوایفیسنندزیتودافهددعینفرنن ش ف ین.فش  ف نتخدبف8۶۶8

refining industries. Their technical and mechanical 

specifications are according to the American Institute of 

Petroleum Products (API) and are produced for pipelines 

that include several grade steel models They have a wide 

range of mechanical properties and chemical composition. 
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فیهمفپ وژهف و"فععل نب فا فف81ینل افیگ خت یافاوشفوفویعکس

ف هو"فععل نب ف تدزگب فردهفو آوایفولاد .فش  ف نتخدبف"نلآوای

فوف8۶۶9فسد ف ا.ف س فرنده ضندو ف" سنت  تییکفعددهفیحصنل 

فیحصننلادتفیدتدزبفسننیمفییل فبدادبفضنندزنگفیحصننلادتفب8۶۶۰

فندلن ف89ویعکسفتلست ف.ردندف ضدو ف تدزگب فس  فوفگ مفپ یدیلم

فا .ف س فپلسکلفوعدوایفتلسنت فزییع ف اف یی فیهدتلدشف زفیلب 

فع هویفشدهشفبدعثفویعکسفاوشفشلاهبف نفودافو آیعدفبدفیقدیسنن 

فیهدشدایدن فب فنیدزیفزی  ف؛رل  یفسنیسندتدتفیگذ ا یسن یدف ا

ف زفا فقی فسننعگزید فوفآهنسننعگفش فنیسنن فشععدهفذوبفیدفشک

فشععد یفو آوایفقول فش ف سننن فوعدوایفیکفینل افیگ خت یا.

ف  غفولوفش  نفجدیدفبدفیت  لییف۰-8فگ مفیهد شلافرل  یفبدعث

فیگ خت یایفهدیلتکفل ی ف زفگ    سنندنتف اج ف09۶۶ف زفبیش

فی  حلبف شن فحذففبدفیوادوعف ین.فرننل ف نودمفثدنی ف۶18ف افتعهد

ف هد یفشدهشفا ف ن ژیفیهدع یهوفوفسیسدتتدف افیگذ ا یسن ید

ف حتفوفگ مفنلا فاویفب فبدادت یفنسننوتدفبدافبدفولاد فسنندی ف افو

یحصنلادتف افر ش فپلسکلففتلاید[.ف1]  ا فبواگ فیوی ت فندز 

فنودنف   هفردهف س .ف1فردداهف افجدو 

 نوآوری فرایند -0-9-0

بدهدفففبل آیدزرننندهفف0555فسننند ف زفشن فو آیعندفنلآوای

فتدف وای فیل  فی یدف زفر ش ف صل فردیلفو آیعدهدیفیسندزسند ه

فیل ا یفب فر ش فو هعگفوفهدستمیسنفتودیلفوفیونت یفتحلیل

فلشفپلسکل.فبدردف  رت فبیونت یفسنل آوایفوفیونت یفش ف سن 

فجلی ص و ب فوفش  ف ج  ف نضنودل فوفجدی فی لهیرنفب فا فو  یعد

[.1]دو ی س فعدلیدت فبهول فوفهویع ف اف تلجهقدبل

پوسكو نوآوریفرایند  نتيجه: 5جدول 

ففPIف زفقولفPIف زفبتد

فیکهداو فتلایدفوفو وشفیویاب ندی فاوزف۰۶فاوزف09

ف هد یفا فتلایدفو آیعدف تددمفوفر وعفبینزیدنففوعدهف س ف ست سف افسدع ف3 ا فف8فثدنی ف819

ف(گ مفنلا )فسفداشفزیدنفاوزف3۶فاوزف01

فیحصلادتفیلجل یفاوزهدیفاوزف01فاوزف2

فتلایدفو آیعدف تددمفوفر وعفبینفزیدنفیبعدبل ج فاوزف00۶فاوزف3۶

فپدیدنفزیدنفپدیدنفیدهفپدیدنفاوزف۰فاوزف0

فهد   هف ستدند ا سدزیفی تو ف053۶۶۶فی تو ف1۰۶۶۶

فتلایدفوفو وشفیویاب ندی وندزف و فنلآوایفو آیعندفرننندیلف

ف بتد بفش فرنننده یتهو آیعدفنلآوایففلل ف افبل فش فیکهنداون 

فتلسننن فسننندزیدن فیعدب فیویاب ندی فوفیینتدفزنوی هفیدی ی 

فیهد   هفتدفسنندز  یفقد افا فیدی  نفش ف سنن فرننده  یدمفیل ا ی

.فآواندفدس بفهدع یزیفهد ف افبل ج فیدی ی فیلا ف افا ف سندس 

فتودیلف یکدنفبرنندفاوزشلتدهف09فب فش فبل ج ف ج  یفزیدنف ومب

فلتودیفیده س فیویاب ندی فب فا فیلجل فسدادن فبل ج فیویاب ندی 

فوفولاد یفیهدشدایدن فسل آوایفتعهدن فسیستمف ینفسلمب.فشعد ی

فنیوفا فیحصل فی فه فبلک فبشعد یفیحدسو فا فو حدفیهدشدایدن 

ف یپذ یکدنفا فسنننل یحلافیویاب ندی فیکفوفشعد یفیحدسنننو 

فشعند ی فبدف اتود فبهول فبدفیلق ب فوفت  ی قفتحلینلفوهندامب.

ف.ردف یپذ یکدنفیوت یدن

فآیدزفگ  یدفوفیودلع ف8۶۶8فی فیدهفودزف ومفو آیعدفنلآوایف ز

.فتعدگ وفاشدب فسینددفرشفا فبدفیحلای فنلآوایفیهد یوتدافتددم

فعلد فیهداوشفشدایعد نفسینددبفرشف ج  یفسد فسن فلل ف ا

ف یدفوف   ندفتلسنننت فا فیسنننول فحلفیهدی تل ندفبو  گ وتعدفا 
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فبینف زفیعظلاب فیتقدل فیهدپ وژه.فآوا ندفبدسنن فت گ  ییوننت 

فیختلتبفشداش  هدیفبینف عتدنند ف یوند فوفنندی ا فیل ن فب  ن

ف[.فف1]ردفی ند زا ه

ف
 [01]كارگر ساعت هر در افزودهارزش كار نيروی وریبهره مقایسه :8شكل 

25 FINEX 



 کچ آپ( صنعت فولاد کره موردکاوي پوسكو)یيهمپا
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فواو یفوفسنن یدی فبینف حتددا فتتلیضفش  نفاورنننفب  ی

فه فب  یفثدب فیگذ ا یسنن یدفسنناحف5فرنندداهفرننکلفشدابفنی وی

ف ضو.فب  سنندسفشعد یفت سننیمفتلایدشععدهفپعجفب  یفا فشدایعد

فب فاوشف ینفبعندهبفپعجف زفیکفه فب  یف٪0۶فسدادن ف ستهلد فن خ

فاسدندنفحد قلفب فوفسن یدی فسنهدمفی یگ ند زهف سنتدند ا سندزی

افلل.فهددنشعد یفشدکفحسنندبد ایف افبعندهفبینف یتلدففثی تد

شداففآیدزف زفتق یودف س بردهف   هنددیشفف0۶فرندداهفرنکلف افش 

ف زفشدایعدفه فب  یفپلسنننکلفثدب فیگذ ا یسننن یدفپلهدنگفواشوب

ف سننن فاوتنن فو  ت فژ پع فدشععنندگندنینتلا فب8۶۶3فسننند فتنند.

فسنناحفب  ب ف وفحدو فب فشداگ فه فب  یفپلسننکلفیگذ ا یسنن ید

فوفNKK.فبل فاسننیدهفUSXفسنناحفب  ب فپعجفوف8۰ سننتیلفنیهلن

ب ففنسننو فبدادت یفیگذ ا یسنن یدفن خف یی فیهد ه ف افشدو ز ش 

فهلننیفبینفشدایعدفه فب  یفآنهدفس یدی فوف  رنتعدف سنتیلفنیهلن

Nipponف[.0۶]فرل  یو سا ففپلسکلفوف

ف
 [01]كارمند هر ثابت گذاری سرمایه مقایسه :2 شكل

فداشفاوشفوف سدزیدنو هعگفب سدیتنفنلآوایفودزفسلمفو آیعد

فوی شف ین.ف س فجهدن ف ستدند ا فبدفیادب فش یتد شوفرندهف س ف

فهد فتل نسنن  یفش فبل فیتد شوفنلآوایفیهد یوتدافب فهددعین

فیوننخصفشدایعدفه فیهد ییسننولافوفهدنقش.فشعدفیل ف اگی فا 

.فردف نودمفجلسدتفوفگو اشفنظمبفی شدا فجه فادزمف قد یدتف.رد

فوفر ش فیدی  نفتلس فجلسدتفوفگو اشفسفداشبفیدصبللافب 

فا فنکدت فوفبدزیلا فتدفرد یف   هفتوخیصفبیونت فبخشفاوسندی

ف هدفق  اآنهدفف یتیداف ا ف افشلوکفیهدمیتفب8۶۶2فسننند ف ا.

ف[.1]ردندفیکهداو فهدهلردن فشداش  هدیفوفرندندف  یدمهدفگ وه

نونندنفف9فرنندداهفنتیو فو آیعدفنلآوایفرن ش فپلسننکلف افجدو 
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ف   هفردهف س .

 جهانی مدیریت -0-9-0

فب  یفپلسننکلف  یل بفبدز افشدهعدهفارنندفوفبدز افبللغف ایلفب 

ف.ردف  ادللنیبفبدز اهدیفجستولیفب فیوولافیل فیسنتد فارند

فژ پنفوفهعدفوینبفیدنعدفآسیدی فشونلاهدیفب فی یعاق فصند ا ت

ف اوفف8۶۶2فسد فب فنسنو فصند ا تفییو نف زف اصندف۰۶ف زفبیش

ف سنن فاسننیدهف اصنندف35فب فوفبل هف وو یشفحد  فش ی  زآنود.

فلیقفنسوتدفآسیدفر ق فجعلبفشولاهدیفوفوینف زفولاد فتقدضندی

فکلپلس.فش  ف یود فیعدل فآنف افا فتلایدیفیهدندهیپدفپلسنکلفبل ب

فجعلبف افشدایدن ف1فوفوینف افشدایدن ف1ف  ا یفحدضنن فحد ف ا

ف[.ف1]آسیدف س فر ق 

ف
 پوسكو جهانی شبكه: 01شكل 

 

فپوسكو جهانی شبكه: 6جدول 

ف8۶۶8ف8۶۶2

ف فیگذ ا یس ید

 افحقلقف

فسهدمفصدحودن

فشعت  

فیدی ی 

فیگذ ا یس ید

حقلقفف ا

فسهدمفصدحودن

فشعت  

فیدی ی 

فتلایدفشدایدن ف2ف3ف0۶ف۰

فSCMف0ف9ف5ف0۶

فیدمفیل  ف3ف0ف3ف8

فو وشف1ف-ف1ف-

فسدی فیل ا ف0ف-ف8ف-

فجد فشلف0۰ف5ف82ف02

فب فیکویکف اف8۶۶5فآگلس ف افش ف82سن فج ف  فشدایدن 

فگدال نیوهفا فش هف زفو ا ردهفس  فنلا فهدیشلیلفاویف.اسیدف تددم

27 Continuous Galvanizing Line 



ف
 محمد جعفري و ابوالفضل باقري
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 فس فجف صل فیوت یفیکویکف افیل اوفدشععدگدنیتلا.فشعد ی

فبدفپلسننکل.فهسننتعدفشدایدن ف ینف زفدرنندهیتلافیل اوهدیفب  یف  

ف اف تلیویلف1۶۶۶۶۶فحد شن فتلایدفب فقد افش فیحصننلادت فتهی 

فیتحدهدادتی فبدز افبلک فیکویکفبدز اتعهدفن ف  ا فقصدفهستعدبفسد 

فوفجدو ف0۶فرنندداهفرننکل.ف هدفق  افهدففنو یکفآیعدهف افا 

فحد ف افپلسنکلفرنوک فجهدن فپلسکلفا فنودنفی ف هد.ف۰فرندداه

فایعظلب ف س فهعدف افولاد یفیکهداو فشدایدن فسدی فاویشداب ف

فوفآهنسننعگفتلسننت ف افپلسننکلف وای بفیل  ف زفپدید افیعدب فتأیین

فش  فر ش ف ست  ایدفی ب فیعاق ف اف82پلسدکفسعگزید فیتدن

فللاب فپلسنکلفزیدنفآنف ز.فآوا فبدس فنیوفا ف اصدیف8۶فسنهمفو

فسن  س ف افیتد نف افعد ا فسنهدمفآوا نفبدسن فیونغل فوتد 

فیتدنفب زیلبف افف85ندییسننندفآهنسنننعگفیتدنفیندنعندفجهندن

فآو یقدیف افیعنعوفیتدنفیکفوف ست  ایدف اف3۶یکفآاتلافسعگزید 

فبل فجعلب  فتقدضنندیفش فیعدلق فب فصنند ا تف وو یشفیعظلاب .

فینیتدفزنوی هفیدی ی ف ین فپدیندهفهو فپلسنکلف  اندبفاوز ووون

فسیستدفیکویکفوف سلل ش فوینبف اف-و وشفوفپ   زشفی  شو-فا 

فپلسننکل.فب سندندف39فب فا فرن ش ف ینفیهدندهیپدفشلفتتد  فتدفش  

فیحصننلادتفو وشفوفشعد یفتقلی فا فیل فیوننت یفب فیدیدت

ف زفیداجفو وشفوفتلایدفی  وو همف ث فوفبخوننند یف اتقدفا فیل 

ف1۰ف افپلسننکلفب8۶۶2فسنند ف ز.فاسنندند یفحد شن فب فا فشوننلا

ف افر ش ف ینفهددعینف. س فش  هفجهدن فیگذ ا یس یدفر ش 

ف[.فف1]  سفیدی یت فشعت  فح ف  ا یفر ش ف82
ف

 یريگجهينتی و بندجمع -0
هدیفیهمف قتصد ف افه فتل نفیک ف زفبعیدنصنعت فولاد فا فی 
ل نفعع یفش فحت فیص ففس  ن فولاد فب گلن شونلایفب رد  بفب 

ف. ازیدب فصعتت فبل نفیکفشولافیا تف س فیعظلاب رندیصن ف
تدف و سننن ف ه فف05۰۶و آیعدفهدهدی ف افش هف افی حل ف و ف ه ف

فو سا ب زیدن فش فش هفر وعفب فیدانیوهفش  نفیل فف. س ف052۶
بعیدنفوففسنن یدی ف نسنندن فبسننیدافضننتیف ف  رنن .فبصنند ا تفش  

ب فرننن ش فآهنفوفولاد فف ش هفجعلبگی یفصنننعت فولاد فرنننکل
پدا فولنفه بفف05۰0گ   .ف افسنند فبدزی  یدفرنن ش  پلهدنگ
 ایدو فش فصنننعت فآهنفوفولاد فف ش هفجعلبجدهلافوقن فاییس
ب ف قتصد فصعتت فبدردبفبعدب  ینفف ش هفجعلبتل ندف او زهفواو فی 

هدیفتلسننت فیحلاف سننت  تییفععل نب تلسننت فصننعت فولاد فا ف
(ف05۰2تدفف05۰8) و فتلسننت فسنندا پعجصننعتت فیل ف افب ندی ف

ف052۶وفف052۶هدیفب گویندهف وان فش هف اف ه فی انلفب گویند.
گذ ایف وات ف افتتد  فیحدو یف زفییلد یفعوداتفبل ف زفسنن یدی 
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تلست فویویک ففوف زف ینفصننعدی فجدنو هد صنعدی فید افوفحددی ف
شسبف  نشفوع ففبل .فردهتددمشدهشفقید ففهدففبد ینفصنعدی ف

 زفژ پنفوف اوپنندفوفتقلینن فو حنندهنندیفتحقی فوفتلسنننتنن بفتعظیمف
ب ففآنهدصننعدی فوفواو فهدیفتوننلیق فب  یف اتقدیف ینفسننیدسنن 

 انلیففنهدی فو گذ ایفب فبخشفیصنننلصننن  ابدز اهدیفجهدن فوف
فش هف افآنفزیدنفبل .

فیتفدوتفزیدنفیدتفب فبسننت فپلسننکلفشلیدیفیلوقی فعل یلف

فوفسننیدسنن فب(0552-05۰8)ارنندفوفرنن وعفی حل ف ا.ف سنن 

ف(بپدا فتدا فجلنرننن ش )ف عدیلییدفاهو یف وا بفپونننتیودن 

فیهمفیهدیح  فهویع بف افاقدب فوفی ید گیفبیوادوعفشسنننب

فبل ندفیلوقین  فتحل فاهو یفب(8۶۶5-0553)فبللغفی حل ف ا.

فعل یلفجهدن فیدی ی فوفنلآوایفو  یعدفوعدوایبفتلسنننت فآییوب

فیدا فحددی فبدوجل بل .ففر ش فیستد فیلوقی فوفاردف افیهد 

.فرنندفسننیسدتفرنن ش فععل نب فتوداتفقدنلنفلو فپلسننکلف وا ب

ف افش فبل فعدلی فیهدبعندهفیسننولای ف زفپ هیوفشداف ینف زفهدف

فیولسفیدنعدفاب یذفیهد سننتندهفتلسنن ف وا فید یل فیت ض

فپلسننکلفهدینفا سننتدف اف.ندبل فبدزاسنن فوفنظداتفهیو فوفیل 

ف.ل رفیعدبه هفیصلص فر ش فیکفی شدا فوف ستقلد ف زفتل نس 
ف

 پيشنهادها -5
 او یدتف وای ف افیسنننی فوایفیک ف زفتلندشفب  یف اتقدیفبه ه

تلج فب ف هدی فصعت فولاد ف افشولافوفبدففبدف.تلست فصعدی ف س 

ی فب فرنن تفذیلفهدوننعهد یپفتل ن یتلج فب ف انلیفشوننلافش هف

ف:جه فاردف  یل فصعت فولاد فیا تفندل 

بدفب اس فیقدا فحدض فنقشفوفجدیندهفاهو فوفاایسفیودلع ف (0

ف اف اتقدیفصنننعت )ولاد فشی زپشیب .فگ    یفیونننخص(

جدیندهفیدی یت فیکفو حدفتلایدیفوییهف اف نتخندبف و   فبن 

 ؛وایفآنف  ا بسو ی فب فبه هف یثدت

ت ینفععل نفیک ف ین ف زفیهمیعنندب ف نسنننندن فا فبنندینندفبنن  (8

حضنننلافف.وایفندمفب  هدیف ث گذ اف افتتیینفبه هرنندیصنن 

شنداشعندنفبند ننیوهفوف  ا یفتو ب بف یود فرننن  ی فیحیا ف

سبفب  یفشداشعدنفا فبدیدف زفپدا یت هدیف سدس ف افزییع فیعد

 افجه ففتلدشف.وایف افصعت فولاد فععل نفش   اتقدیفبه ه

او فیونننکلدتفیتیونننت فوفاوح فوفاو ن فشداشعدنفوف یود ف

 اگلنلی ف افل  ح فتوهیو تفوفوضندهدفیتعدسبفبدفشداشعدنف

 ؛بدردفیؤث بسیداففتل ند ی

30 MacArthur 
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 افقدابففهد وا فمی یسنننتقیییفیسنننتقیمفوفهند ینحدند (3

یفگذ ادس یسیفتحقی فوفتلسنت فیستقیمفوفگذ ادسن یسن

ینفهددعف اف اتقدیفیکفصعت فمی یستقییتحقی فوفتلست ف

 اتود فبدف  نوننندهفوفسنندی فی  شوفعلد فوفپیوهونن ف  یلفوف

فبدرد؛فث لی اف ینفزییع ففتل ند ییداجف زفشولاف

ندتفب  یفرنعدی ف اسن فتوهیو تبف اف ست سفبل نف یکد (1

شسبفنتیو فیاللببفزیدنبفوعدوایفیعدسببف نتخدبف اس ف

فث لوایف افصنننعت فولاد فی اتقدیفبه هفع ییل  ف واین ف ازی

ف.هستعد
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