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  چکیده
انتخـاب   .مناسـب اسـت   راهبرد فنـاوري حرکت داشتن  نیالزمه ا ونمایند حرکت  فناوريهمگام با تحوالت  دیبا عیصنا ه،امروز
هـا اتخـاذ   کالن بنگـاه  تیریتوسط مد دیاست که با یمهم ماتیاز تصم عیصنا يهايبا توجه به توانمند ،وکارکسب دیجد يهاحوزه

بدسـت   دیارائه خدمات جد محصوالت و دیجهت تولرا الزم  يهايتوانمند ،یقبل يهايبنگاه ضمن حفظ توانمند بیترت نیشود. بد
  آورد.یم

-عامل بسـیار مهمـی بـه    فناوريگرچه ای شرکت است. یتوسعه و نگهداري کلیت دانش و توانا ،کارگیريهب همانا راهبرد فناوري
بـا   فنـاوري سازي نوآوري ارچهپوکار موفق همانا یکوکار کافی نیست. کسبی براي تضمین موفقیت کسبیرود ولی به تنهاشمار می

تـرین گـام در مـدیریت    تولید و بازاریابی و مالی و نیروي انسانی در راستاي تحقق اهداف تعیین شده شـرکت اسـت. اولـین و مهـم    
  . استبراي یک افق بلند مدت  فناوريگذاري بنگاه در حوزه هاي سرمایهاولویت براي تعیینتدوین یک برنامه  راهبردي فناوري،

با استفاده از مـدل   شدهتالش  مقالهدر این هاي اخیر، سالطی آن در  فناورانهذوب آهن و جهش با توجه به قدمت شرکت ملی 
  شود.این شرکت مشخص راهبردهاي فناوري هکس و مازلوف 
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  مقدمه - 1
جـایی   راهبـردي، در اندیشه و عمل مدیریت  1980تا قبل از 

عنـوان یـک ابـزار و    تنهـا بـه   فناوريوجود نداشت و  فناوريبراي 
اوایل  درگرفت. گاهی یک پارامتر صرفاً فنی مورد بررسی قرار می

  اهمیت بیشتري دادند. راهبرد فناوريها به بنگاه ،1980دهه 
هـا،  سـازمان ي در توسـعه  فنـاور با توجه به اهمیت روزافزون 

تـرین مباحـث   عنـوان یکـی از مهـم   عمـل بـه  راهبرد فنـاوري در  
با مسائلی  ، راهبرد فناوري. در واقعشدها مطرح سازمانراهبردي 
هـاي  برداري، توسعه و حفظ میزان کل دانش و توانـایی چون بهره

یکـی از  راهبـرد فنـاوري   بدین لحاظ تدوین  ؛شرکت سروکار دارد
 هـاي رقـابتی  ن جهت دستیابی به مزیـت ترین کارهاي سازمامهم
  .است

المللی و رقابت سنگین حاکم بر آن و شرایط بازار بین ،امروزه
هـاي  اي اسـت کـه بنگـاه   گونـه اي بـه وکـار منطقـه  نیز بازار کسب

اي در محیط بیرونـی  تولیدي هر روزه با شرایط و رویدادهاي تازه
بخصـوص در صـنعت    ،شـوند. ایـن امـر   وکار خود مواجه میکسب

 ،و بسیار تاثیرپذیر از متغیرهاي بیرونـی اسـت   راهبردي فوالد که
بـوده، بنحـوي کـه     راهبرديمشهودتر است. فوالد همیشه کاالي 

-امروزه میزان تولید فوالد و محصوالت فـوالدي یکـی از شـاخص   
  .ستهاي مهم توسعه صنعتی کشورها
فـوالد   تـرین کارخانـه  عنوان قـدیمی شرکت ملی ذوب آهن به

ار ایـن صـنعت بـوده و حرکـت آن در لبـه      دکشور به نوعی پرچم
روز دنیا باعـث تشـدید انگیـزه سـایر کارخانجـات فـوالد        فناوري

-در ایـن شـرکت از اهمیـت فـوق    فناوري خواهد شد. از آنجا که 
ایـن شـرکت    راهبـرد فنـاوري  اي برخوردار است، لذا تدوین العاده
ها و دسـتیابی بـه مزیـت رقـابتی     فناوري روزرسانیبهتواند در می

  پایدار، تاثیر بسزایی داشته باشد.
  

  ادبیات مرور -2
 :]3[ست ازهاي مختلف عبارتاز دیدگاه راهبرد فناوريتعاریف 

گذاري هاي سرمایه، عبارتست از تعیین اولویتراهبرد فناوري •
کالن(اهداف بلنـد   راهبردبا توجه به  فناوريدر زمینه توسعه 

 ؛]7[مدت) بنگاه
هـا در ارتبـاط   ، عبارتست از تصمیمی که بنگاهراهبرد فناوري •

هاي محصول فناوري برداري ازگذاري، توسعه و بهرهبا سرمایه
 ؛]9[کنندو فرآیند خود اتخاذ می

تـوان آن را  عملیـاتی اسـت و مـی    راهبرد، یک راهبرد فناوري •
؛ دانست فناوريکلی سازمان در حوزه  راهبردترجمه و تفسیر 

که روش کسب موقعیت برتر رقابتی یـا روش تحقـق   طوريهب
هـاي  فنـاوري اهداف بلند مدت سـازمان را از طریـق توسـعه    

 .]8[سازمان تعیین کند
هـا ایفـا   گـاه نذیري بپـ نقشی کلیدي در رقابـت  فناوريامروزه 

مبتنی بـر یـک نگـاه     ،انند سایر منابع کلیديمبنابراین  نماید.می
تـرین گـام در مـدیریت    اولـین و مهـم  شود. میمدیریت  راهبردي
هـاي  تتدوین یک برنامـه بلنـد مـدت اسـت کـه اولویـ       راهبردي
 راهبرد فناورياین برنامه  ؛گذاري بنگاه در آن تعیین شودسرمایه

بـه آن پاسـخ داده    راهبرد فنـاوري نام دارد. سواالت اصلی که در 
  :]1[عبارتند از، ودشمی
  ها استوار است؟فناوريکدام  مزیت رقابتی پایدار بنگاه بر پایه −
  ؟هستندها در دسترس فناوريیا این آ −
  ها کدامند؟فناوريهاي مناسب دستیابی به این راه −
هـاي  هـا و قابلیـت  ییتوان بیشترین منافع را از داراچگونه می −

  بنگاه کسب کرد؟ فناورانه
وکـار، بـه محصـوالت و خـدماتی مبتنـی بـر       موفقیت کسـب 

هـایی کـه   شوند. شرکتبستگی دارد که به بازار عرضه می فناوري
ار خـود  وکـ کسـب  راهبـرد و  راهبرد فنـاوري چگونه بین  دانندمی

ارتبـاط برقـرار کننـد، در بـازار جهـانی از تـوان رقابـت بیشـتري         
  برخوردارند. 
 داریپا ياقتصاد تیبه مز یابیوکار، دستکسبراهبرد هدف از 

 يداریپا فناورانه تیبه مز یابیدست ،راهبرد فناوريهدف از  .است
 ،راهبـرد  دو نیـ ا دنبال دارد.هرا ب یمشخص یرقابت تیاست که مز

 یزمـان  فناوري تیریمدباشند.  کپارچهیبا هم مرتبط و  کامال دیبا
 ،راهبـرد فنـاوري  وکـار و  کسـب  راهبرد انیموفق خواهد بود که م

-کپارچـه یوکـار موفـق، همانـا    کسبمناسب برقرار شود.  یارتباط
در  یانسان يرویو ن یمال ،یابیبازار د،یبا تول فناوري ينوآور يساز
  .]7[شده است نییتحقق اهداف تع يراستا

در بـین   راهبـرد فنـاوري  دهنده جایگـاه  نشان 1شماره شکل 
  .است هاراهبردسایر 
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  ]3[هاراهبردو سایر  راهبرد فناوريارتباط میان  :1شکل 

  
حرکـت   فناوريدر دنیاي امروز صنایع باید همگام با تحوالت 

 .مناسـب اسـت   راهبـرد فنـاوري  الزمه این حرکت داشتن  کنند و
هـاي  بـا توجـه بـه توانمنـدي     وکارهاي جدید کسبانتخاب حوزه

صنایع از تصمیمات مهمی است که بایـد توسـط مـدیریت کـالن     
هـاي  ها اتخاذ شود. بدین ترتیب بنگاه ضمن حفظ توانمنديبنگاه

ارائـه   هـاي الزم جهـت تولیـد محصـوالت و    قبلی خود، توانمندي
  آورد.خدمات جدید بدست می

  شوند:می تقسیمبه سه دسته کلی  راهبردرویکردهاي تدوین 
 نینقطـه شـروع تـدو    ،دگاهیـ د نیدر ای: رقابت تیموقع کردیرو-1

 یرقـابت  تیموقع نییتمرکز بر ساختار بازار و صنعت و تع ،راهبرد
با توجه به پارامترهـا  راهبرد فناوري و  استصنعت خاص  کیدر 

رو شیپـ  يصنعت و بازارهـا  تیو جذاب یرقابت يو مشخصات فضا
 ،کـرد یرو نیبر ا یمبتن راهبرد نیتدو يالگوهااز . گرددیم نیتدو
و چپلـت و   هکـس و مـازلوف  ، تـل یپـورتر، ل  يتوان به الگوهـا یم
  اشاره نمود. گایستیتوو
  يهـا تیـ قابل دگاه،ید نینقطه شروع ا: بر منابع  یمبتن کردیرو-2

 تیاست که قابل نیا دگاهید نیسازمان و منابع آن است. پشتوانه ا
 ،عامـل  نیـ بلند مـدت اسـت. ا   یرقابت تیمز داریسازمان، منبع پا

. استرقبا  ریکننده مهم سازمان از سازیخاص سازمان بوده و متما
تـوان بـه   یمـ  کـرد یرو نیـ بـر ا  یمبتنـ  راهبرد نیتدو يالگوها از

زا اشـاره  هیـ و چ یو نوگـام  یتامی، ایپارهالد و همل، داون يالگوها
  نمود.

را مطـرح   یبـ یترک کردیرو) 1984وانر فلت (ی: بیترک کردیرو -3
 کـرد، یدو رو واند براساس هـر تیم، راهبرد کردیرو نینمود. طبق ا

-تیـ بر منابع(نقاط قوت و ضعف منابع و قابل یمبتن کردیرو یعنی
محصول(فرصـت هـا و   -بازار یابی تیموقع کردیسازمان) و رو يها
  ).SWOTالگوي در بازار) باشد(مانند  دهایتهد

بلند مـدت   استیس فیتعر ،فناوري راهبرد یخروجدر نهایت 
-فنـاوري  روشن، يهاامر در قالب برنامه نیشرکت است. افناوري 
زمـان ارائـه    ؛کنـد(انتخاب) یم ییشناسا يگذارهیسرما يها را برا
ي روبـر   يگـذار هیزمـان شـروع سـرما    در نتیجهو  دیجد فناوري
 يهـا تاسیکند و سیم نیی) را تعيبندمنتخب(زمان يهافناوري
سـازد.  یمـ  منتخب(اکتساب) را مشـخص  يهافناوريبه  یابیدست

 زانیـ شود کـه م  جادیا یبلند مدت فناوري استیس دیالبته ابتدا با
از  اسـت یس نیرا درنظر داشته باشد، سپس ا يگذارهیحجم سرما

شـود کـه   یمـ  بیـ تعق اتیـ ساالنه همراه با جزئ يهابرنامه قیطر
  .]5[تاسها به پروژهراهبرد ارتباط دهنده 

  
   مدل مفهومی پژوهش -3

الگـوي هکـس و    ،هاي بنگاه مـورد مطالعـه  توجه به ویژگی با
 شـکل  عنوان مدل پژوهش درنظـر گرفتـه شـده اسـت.    مازلوف به
دهنده مدل مفهـومی مـورد اسـتفاده در پـژوهش     نشان 2 شماره
  .استاین الگو براساس رویکرد موقعیت رقابتی  .است
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  ]6[راهبرد فناوري: الگوي هکس و مازلوف براي تدوین 2شکل 

  
  کلیات پژوهش -4
  سواالت پژوهش: •

شرکت ملـی ذوب آهـن در چـه     فناورانههاي توانمندي -1
 سطحی است؟

 شرکت ملی ذوب آهن کدامند؟ راهبرديواحدهاي  -2
بـه   شرکت ملی ذوب آهـن هاي فناوريمیزان جذابیت  -3

  چه میزان است؟
شرکت ملی ذوب آهن مناسب براي  فناوريهاي راهبرد -4

  ؟چیست
 :روش پژوهش •

این تحقیق از نظر هدف، کاربردي و از نظـر نـوع و روش        
آوري و بــراي جمــعاســت پیمایشــی -اجــراي تحقیــق، توصــیفی

  پرسشنامه استفاده شده است.اطالعات از روش میدانی و ابزار 
  :جامعه آماري •

کارشناسان  مدیران میانی و ارشد و جامعه آماري این پژوهش
با مدارك تحصیلی لیسانس، فوق لیسانس  شرکت ملی ذوب آهن

ــزان  نشــان 1 شــماره . جــدولهســتند ــار و می ــده ســابقه ک دهن
  .استتحصیالت جامعه آماري 

  

 پارامترهاي توصیفی پاسخگویان :1 جدول
  (سال)میانگین سابقه کار  درصد از کل  میزان تحصیالت  ردیف

  21  %70 لیسانس  1
  26  %30  فوق لیسانس  2
  22,5  %100 جمع  3

  

  مراحل اجرایی پژوهش   -5
  شرکت فناورانهارزیابی سطوح توانمندي  -1

شرکت ملی ذوب آهـن  فناورانه براي ارزیابی سطوح توانمندي     
از مدل پاندا و راماناسن استفاده شده است. براساس این مدل هـر  

ــهســطح  9بنگــاه داراي  .اســت 3شــماره  مطــابق شــکل فناوران
  

  
  ]4[ساس مدل پاندا و راماناسنابر فناورانههاي بندي ابعاد توانمندي: دسته3شکل 
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  نتایج حاصل از سوال اول پژوهش:   •
اقـدام بـه طراحـی     ،براي دستیابی به پاسخ سوال اول پـژوهش    

 هاي مدل (شـکل سوال مبتنی بر شاخص 36اي حاوي پرسشنامه
  پرسشنامه براي خبرگان ارسال گردید.  سپس و شد ) 3 شماره

 2 شـماره  با توجه به نتایج بدست آمده از پرسشنامه، جـدول 

شـرکت ملـی    فناورانـه میانگین امتیازات و درصد توانمندي ابعاد 
میـزان   1شـماره  دهـد. همچنـین نمـودار    ذوب آهن را نشان می
بـه  شکاف موجود نسبت بـه حالـت بهینـه را     توانمندي شرکت و

  .گذاردنمایش می

  
  انمندي فناورانهسطوح تو: میانگین امتیازات و درصد توانمندي ابعاد  2جدول 

 درصد توانمندي هر بعد اصلی  درصد توانمندي هر بعد فرعی  ابعاد فرعی اصلی ابعاد

 فناورانه راهبردي توانمندي
 

 %80,6 توانمندي خالقیت

 %81,17 توانمندي طراحی و مهندسی  80,4%

 %79,24 توانمندي ساخت

 تاکتیکی فناورانهتوانمندي 

 %86,79 توانمندي تولید

 %87,25 و فروش توانمندي بازاریابی 85,09%

 %81,78 توانمندي خدمات رسانی

 مکمل فناورانهتوانمندي 

  %74,24 توانمندي اکتساب

 %75,74 توانمندي پشتیابی 75,15%

 %75,37 توانمندي راهبري

  %80,24  کل فناورانههاي توانمندي

  

  
  در ابعاد مختلف مندي فناورانه: نمودار رادار سطوح توان1نمودار 
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بیشـترین   ،شـود مشاهده می 1 شماره همانطور که در نمودار
هـاي تـاکتیکی   مربوط به بعد توانمنـدي  فناورانهامتیاز توانمندي 

لـذا جهـت    است؛هاي مکمل به توانمنديوکمترین امتیاز مربوط 
نظـر  بهبراي شرکت ضروري  راهبرد فناوري، تدوین فناورانهبهبود 
  رسد.می
 شرکت  راهبردي فناورانهواحدهاي  تعیین -2

ریزي هستند کـه  ابزارهاي برنامه 7راهبردي فناوريواحدهاي 
مـرتبط  بـه نیازهـاي   هـاي راهبـردي   دهـی پاسـخ  به منظور شکل
  شوند.  استفاده می

 نتایج حاصل از سوال دوم پژوهش: •
در این مقالـه، واحـدهاي مـوردنظر، بـراي تعیـین واحـدهاي       

 سراسـا و ب توجه بـه نـوع فعالیـت شـرکت     باراهبردي فناورانه و 
ـ هشددرنظر گرفته زنجیره ارزش یندهاي موثر در آفر زنجیـره  د. ان

 شماره مطابق شکلدر سطح کالن، ارزش شرکت ملی ذوب آهن 
  .است 4

ینـدهاي  آمعموال تمرکـز بـر روي فر   راهبرد فناورير تدوین د
ینـدهاي  آکلیدي بنگاه است و بـه همـین دلیـل بـراي تعیـین فر     

را زنجیره ارزش کلیدي باید هر یک از فرآیندهاي تشکیل دهنده 
است، مـورد   شرکتهاي راهبردهایی که بیانگر اهداف و با شاخص

شرکت ملی ذوب آهن و وزن هر  راهبردياهداف  ارزیابی قرار داد.
  آمده است: ذیلدر  یک

 %)14افزایش تولید محصوالت تجاري ( -1
 %)26تولید محصوالت با ارزش افزوده باالتر ( -2
 %)20موقع مواد اولیه و مصرفی (تامین به -3
 %)24حفظ و توسعه برند شرکت ( -4
 %)16توسعه بومی سازي و ساخت داخل ( -5

مورد شرکت از طریق ماتریس یندها با اهداف آمرتبط بودن فر
است و سپس درجه اهمیت آنها تعیین شـده   سنجش قرار گرفته

است که براي این کار از نظرات خبرگان شرکت استفاده گردیـد.  
ده تحلیـل نتـایج ارزیـابی فرآینـدها بـا      دهننشان 3 شماره جدول

  . است توجه به اهداف مرتبط
ــایج بدســت آمــده از جــدول   ــه کــه در نت  3ماره شــهمانگون

فـوالد و محصـوالت فـوالدي     ،مشخص است، فرآیند تولید چـدن 
، لذا اهمیت بیشتري نسبت بـه سـایر   استداراي بیشترین امتیاز 

گردد. از همـین رو  محسوب می "فرآیند کلیدي"فرآیندها دارد و 
روي ایـن فرآینـد    با تمرکز بـر  راهبردي فناوريتعیین واحدهاي 

  گیرد.انجام می
  

7 Strategic Technology Units (STUs) 

  اي شرکت هفناوريتعیین جذابیت  -3
استفاده شود که اي گفته میبه فناوريبا جذابیت باال  فناوري

اي افـزایش  آن موقعیت رقابتی بنگاه را به میزان قابل مالحظـه  از
هاي کیفی فقط فهم عمیق ویژگی کند.داده و آن را پشتیبانی می

ایجـاد   راهبرديتواند تفکر هاي مورد استفاده در بنگاه میفناوري
براساس آن نیازهـاي بنگـاه بـراي توسـعه بلنـد مـدت و        تا ودهنم

  .کسب مزیت رقابتی به دقت شناسایی شود
  نتایج حاصل از سوال سوم پژوهش: •

هـاي مـوثر در   فناوريبراي پاسخ به سوال سوم پژوهش ابتدا 
براي تعیین میزان جذابیت فرآیند کلیدي شناسایی شده و سپس 

و از مـدل  از روش مقایسـه زوجـی    با توجه بـه اهـداف،   هافناوري
. در ایـن  ه استاستفاده شد AHPتجزیه و تحلیل سلسله مراتبی 

 اهـداف هـا نسـبت بـه هـر یـک از      فناوريروش با مقایسه زوجی 
هـا در رسـیدن بـه اهـداف     آنتعیین شده، میزان تاثیر هر یـک از  

 Expertبا نرم افزار  تعیین و پس از انجام محاسبات الزم راهبردي

choice،  گردیده است.مشخص  آنهامیزان جذابیت  
 ،AHP هـاي پرسشنامهبا  براي بدست آوردن ماتریس جذابیت

ـ  از مدیران و کارشناسان مرتبط   شـکل  عمـل آمـد.  هنظرسـنجی ب
در شـرکت   AHP دهنده درخـت سلسـله مراتبـی   نشان ،5 شماره

افـزار  نـرم  شـده توسـط  آوري جمع اطالعات. استملی ذوب آهن 
Expert choice فناوريمیزان جذابیت  تجزیه و تحلیل گردید و-

جـدول  . همچنـین  شـد نـدي  بلویـت وا 2شماره مطابق نمودار ها 
ها(بـا توجـه بـه    دهنده درصد جـذابیت توانمنـدي  نشان 4شماره 
  .است) 2شماره هاي بدست آمده در نمودار وزن

کـه ضـریب ناسـازگاري پرسشـنامه      نکته قابل توجه آن است
در حد قابل قبول اسـت(ناحیه پـذیرش ضـریب     13/0شده تهیه 

    ).است 1/0ناسازگاري کوچکتر از 
  مناسب براي شرکت  راهبردهاي فناوريتعیین  -4

هـر یـک از   راي تعیین میزان توانمنـدي  ب نواز شریفمدل از 
هـاي  توانمنـدي استفاده گردیـد.   راهبرديها در واحدهاي فناوري
-یتقسـیم مـ  عمده دسته  ششاز دیدگاه نواز شریف به  راهبردي
    :]2[شوند

  )10تا  0عدد (امتیاز :   توانایی تبدیل -1
  )30تا 11عدد (امتیاز:   توانایی فروش -2
  )50تا  31عدد (امتیاز:   توانایی کسب -3
  )67تا  51عدد (امتیاز:   توانایی تغییر -4
  )85تا  68عدد (امتیاز:   توانایی طراحی -5
  )100تا  86عدد (امتیاز :  توانایی ایجاد - 6
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 اي مطـابق جـدول  هاي ارائه شده در قالب پرسشـنامه اخصش
در اختیار مدیران و  سپس وندي گردید زبو امتیاتنظیم  5 شماره

قرار گرفت و بـر اسـاس نتـایج حاصـل از آن،      شرکتکارشناسان 

در هـر یـک از واحـدهاي     هـا فنـاوري هر یک از میزان توانمندي 
  تعیین گردید. راهبردي فناوري

  

  
  

  زنجیره ارزش شرکت ملی ذوب آهن : 4شکل
  

  دهی فرآیندهاي شرکت ملی ذوب آهن نسبت به اهداف شرکتامتیاز: 3دول ج

جمع 
 امتیازات

    توسعه 
سازي و بومی

  ساخت
16% 

توسعه و 
حفظ برند 
  شرکت

24% 

تامین به موقع 
مواد اولیه و 

  مصرفی
20% 

تولید محصوالت 
با ارزش افزوده 

  باالتر
26% 

 افزایش تولید
محصوالت 

  تجاري
14% 

  اهداف  
  

                                  
  

  فرآیندها
 تامین مواد اولیه                24  15 28 18 29 2182
 تولید کک و مواد شیمیائی      22 17 17 13 12 1594

2506 20 26 17 33 26 
ــوالد و   ــدن و فـ ــد چـ تولیـ

 محصوالت فوالدي

2196 30 16 28 20 18 
مهندسی نظارت و طراحی و باز 
 مستمر جریان تولید

 ایش بازار              پفروش و  10 15 10 27 9 1522

 در صد کل 100 100 100 100 100 

  

  
 هافناوري لویت جذابیتوجهت تعیین ا AHP: درخت سلسله مراتبی 5شکل

  
  هافناوريبندي نهایی جذابیت لویتو: ا2نمودار 

 فروش و پایش بازار نظارت و باز مهندسی تولید تولید چدن و فوالد تولید کک و مواد شیمیائی تامین مواد اولیه

 بندي تکنولوژياولویت
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 ها فناوري: فهرست جذابیت 4جدول

  اولویت  نام تکنولوژي  نام انگلیسی  عالمت اختصاري  عدد جذابیت(درصد)

20%  Agglomeration production 1 فناوري 
section 4 تولید در بخش اگلومراسیون 

20%  Coke & chem. Material 2 فناوري 
production 4 تولید کک و مواد شیمیائی 

37%  3 تولید چدن cast iron  production  3 فناوري 

55%   2  تولید شمش فوالدي Steel bullion production  4 فناوري 

100%  1  نورد Roller 5 فناوري 

  
  راهبردي شرکت ملی ذوب آهن در واحدهاي فناورانهمیزان توانمندي : 5دول ج

  توانایی تبدیل  فناورينام 
10 -0  

  توانایی فروش
30-11  

  توانایی کسب
50 -31  

توانایی 
  تغییر

67-51  

توانایی 
  طراحی

85-68 

توانایی 
  ایجاد

100 -86  

مجموع 
امتیاز 

  توانمندي
  275  85  70  55  40 20 5 تولید در بخش اگلومراسیون
  292  90  80  55  45  20  2  تولید کک و مواد شیمیائی

  315  95  80  55  50  25  10 تولید چدن
  287  90  75  55  40  20  7 تولید شمش فوالدي

  310  85  75  60  50  30  10 نورد
 

دهنـده درصــد توانمنــدي  نشــان 6 شـماره  همچنـین جــدول 
  .است(با توجه به ستون مجموع امتیاز توانمندي)  فناوري

  
 
  

  

  هافناوري درآهن : میزان توانمندي شرکت ملی ذوب  6جدول 
  درصد توانمندي  نام تکنولوژي  رتبه

  %100  تولید چدن 1
  %98  نورد  2
 %92  شیمیائیتولید کک و مواد   3

  %91  تولید شمش فوالدي  4
  %87  تولید در بخش اگلومراسیون  5

 

  

  
  هافناوري: سطح توانمندي 3نمودار
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جذابیت –ماتریس توانمندي  ،6و  4 شماره ولابا توجه به جد
  حاصل گردید. 4شماره  کالن مطابق نمودار

  

 
 توانمندي

  جذابیت پایین )-ناحیه ب (توانمندي باال
 تولید کک و مواد شیمیایی −
 تولید چدن −

  تولید در بخش الگومراسیون −

  جذابیت باال)-ناحیه الف(توانمندي باال
 نورد −

  تولید شمش فوالدي −

  جذابیت پایین)- ناحیه ت (توانمندي پایین
−   
−  

  جذابیت باال)-پایینناحیه پ(توانمندي 
−   
−   

  جذابیت
 هافناوريجذابیت  - : ماتریس کلی توانمندي4نمودار 

  
 –توانمنــدي  مـاتریس و نیـز   7 شـماره  جــدولبـا توجـه بـه    
ـ  جـذابیت  -در مـاتریس توانمنـدي   فناوريجذابیت، جانمایی  -هب

  ترسیم گردید. 5 شماره نمودارصورت 

  
   هافناوري: خالصه نتایج حاصل از رتبه بندي جذابیت و توانمندي 7جدول 

 عدد توانمندي  عدد جذابیت نام تکنولوژي 

 100 37 تولید چدن 

 98 100 نورد 

 92 20 تولید کک و مواد شیمیائی

 91 55 تولید شمش فوالدي 

 87 20 تولید در بخش اگلومراسیون 

   

 
  جذابیت -ها در ماتریس توانمنديجانمایی فناوري :5نمودار 

  

 توانمندي

 جذابیت

 نورد

 تولید شمش و فوالد

 تولید چدن
 تولید کک و مواد شیمیایی

 تولید در بخش اگلومراسیون
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  نتایج حاصل از سوال چهارم پژوهش: •
هـر   هـن بـراي  آمناسب شرکت ملی ذوب  فناوري يراهبردها

  :استصورت زیر بهماتریس  ناحیه
تولیـد  ماننـد   کلیـدي  هـاي فنـاوري هاي ناحیـه الـف:   فناوري

. بـا توجـه بـه    است در ناحیه الف واقع شده نورد و شمش فوالدي
یک از آنهـا   هرت و جذابی فناوريدر این  شرکتمیزان توانمندي 

 شود:اقدامات ذیل توصیه می
 فنـاوري تجربه جدید شرکت ملی ذوب آهن در زمینه انتقـال   .1

کـامال   بایـد  ،ساخت ریل آهن که با موفقیت انجام شده اسـت 
مستند شده و در اختیار کارخانجات دیگر و محافل تحقیقاتی 

 آن انتشار یابد. فناورير گیرد تا قرا
نظر به نیاز هر کشور به تولیـد فوالدهـاي آلیـاژي مخصـوص      .2

ي اینگونـه  فنـاور براي توسعه صنعتی کشور، انتقال و یا تولید 
هــاي واحـد تحقیــق و توســعه ایــن  فوالدهـا در راس فعالیــت 

  کارخانه قرار گیرد.
ـ  آلیاژهاي مخصـوص   دانش فنی نورد .3 یـد  ه مـوازات تول بایـد ب

اینگونه آلیاژهـا در کشـور ایجـاد و یـا از کشـورهاي صـاحب       
 انتقال یابد. فناوري

هـاي  دلیـل اسـتفاده  ه تذکر این نکتـه ضـروري اسـت کـه بـ     
لیـاژ مخصـوص در صـنایع نظـامی و     آگسترده از فوالدهاي با 

بیشــتر بــه تــوان فنــی بایــد  ،هــاتحــریمبــا وجــود هوافضــا و 
 نمود.تکیه  فناوريمتخصصان داخلی در تولید این 

ي هـا فنـاوري افزارهاي موردنیاز با توجه به خاص بودن سخت .4
یک مزیت رقـابتی   شرکتها در ، وجود این دستگاهاین ناحیه

دانـش   سـتی بنابراین در صـورت امکـان بای   ؛شودمحسوب می
  .انتقال داد هاشرکتها را به سایر فناوريفنی این 
تولید در هاي کلیدي این ناحیه فناورياي ناحیه ب: هفناوري

بـا  . اسـت ی و چدن یمواد شیمیا، بخش اگلومراسیون و تولید کک
ین بـودن جـذابیت در ایـن    یتوجه به بـاال بـودن توانمنـدي و پـا    

  شود:ها اقدامات ذیل پیشنهاد میفناوري
سازي اقدام سپاري واحد ککنسبت به برون باید االمکانحتی . 1

-طور عمده در فناوريامکانات شرکت را بهیه و نموده و سرما
  هاي کلیدي با جذابیت باال استفاده نمود.

ی موردنیاز در تولیدات جدید نیازمند انجام یتولید مواد شیمیا . 2
و این امر مستلزم صرف هزینـه   استتحقیق و توسعه مستمر 

رسد اگر ایـن فعالیـت از   نظر میهگذاري زیاد است. بو سرمایه
اصلی جدا شده و در یک شـرکت جدیـد کـه بـا      بدنه شرکت
صورت تخصصی % شرکت ایجاد گردد و به100گذاري سرمایه

  مفیدتر خواهد بود. ،پیگیري شود
 .  ظرفیت تولید چدن ایـن شـرکت بیشـتر از میـزان موردنیـاز     3

بـا تعامـل بـا واحـدهاي تولیـدي       شـود لذا پیشنهاد می است؛
  ین دستی از این ظرفیت مازاد استفاده گردد.  یصنایع پا

  

    نتیجه گیري -6
مهم و مادر در جهان اسـت   اریبس عیاز صنا یکیصنعت فوالد 
 کیـ در  یجهـش صـنعت   کننده در رشد ونییتع و یو نقش اساس

توجـه   صنعت در کشور، نی. با توجه به رونق انمایدیم فایکشور ا
 نیـ که در حـوزه ا  یمختلف يهاهبرنام صنعت مادر و نیدولت به ا
نگاه  کیبه  ازین ،ندامورد توجه قرار گرفته ای شده و نیصنعت تدو

-یمـ  يمختلـف ضـرور   يهـا در بخشو و همه جانبه به آن  یکل
  .دینما

به  یمناسب دیفرصت و د ،فوالدصنعت  راهبرد فناوري یبررس
و نحـوه   ریبـه مسـ   نگـري آینـده صنعت خواهد داد تـا بـا    رانیمد

 اثربخشـی آنهـا از   ماتیصـنعت نگـاه کننـد تـا تصـم      نیحرکت ا
  برخوردار باشد. يباالتر

علیرغم اینکه مدیریت عالی صنعتی کشور توسعه این صـنعت  
هاي خود قرار داده است، تـدوین نقشـه راه   ریزيرا در راس برنامه

این توسعه سریع بـدون طراحـی دقیـق فرآینـد کسـب و انتقـال       
توانـد نتیجـه عکـس داده و بـه     مـی  ،هاي موردنیاز این امرفناوري

فاجعه بزرگی از بابت انهدام سرمایه و امکانات کشور تبدیل شـود.  
تواند سنگ بناي نقشـه راه توسـعه صـنعت    ها میاینگونه پژوهش

لیون تـن تـا پایـان    یم 55فوالد کشور و رسیدن به ظرفیت تولید 
  (سال پایانی سند چشم انداز) باشد. 1404سال 
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