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  ده يچك
 از   فناورانه  فرآيند نوآوريهاي  ماهيت  ويژه بهو    و توسعه  تحقيق  فرايندهاي.ا استيصنعت پوك يق و توسعه از اركان يتحق

.   است  آن  كاركردهاي  شناسايي  به  منوط  و توسعه  تحقيق  ماهيت تعريف.   است  متفاوت  ديگر شديداً  صنعت  به صنعتي
ت موجود  به يجاد و سوق دادن وضعي و اي فعليهايازمنديص نيخات گذشته و تشينده با تكبه بر تجربيدگاه نگاه به آيد

ع يق و توسعه در صناي مختلف تحقينه هاين مقاله زميدر ا. ق و توسعه استي از اهداف تحقيسمت وضعيت مطلوب بخش
نه ي زم شده است كهيسع. ده اندي گرديقلمداد شوند بررس) شتازيپ(ن ي نوينه هاي توانند به عنوان زمي كه ميميپتروش

 ين الملليردن توان رقابت در سطح بي كشور و باال يمي رشد و توسعه صنعت پتروشي كه هم اكنون براي مختلفيها
 به دانش ي، دسترسيقيق و توسعه تلفيت تحقيرياز جمله مي توان به مباحث مد.   شونديت هستند بررسي اهميدارا
 ين روشهايشتر، و همچني به ارزش افزوده بيابي منظور دست  بهيجاد فن آوريق و توسعه، اي بهبود تحقي، روشهايفن

 شده  نشان داده شده است يق و توسعه بررسيت جامع و هدفمند تحقيري اشاره كرد و در انتها لزوم مديابيپيشرفته بازار
ري جلوگيري كا تعيين كرد و با يك مديريت مناسب از پراكندهجامع و هدفمند استراتژي د بايق و توسعه ي تحقبرايكه 

  . باشد متفاوتاين دو   ي و توسعه، بايد رويكرد مديريت  تحقيقبودن ماهيت  متفاوتتوجه به  با ، بعمل آورد
  

  ع پتروشيمي، مديريت تحقيق و توسعهيق و توسعه، صناي تحق:يدي كليواژه ها

  

    مقدمه - 1

ع يارزش فروش محصوالت صنا .جهان استع در كل ين صناين و گسترده تري از بزرگتريكي، ييايميع شيامروزه صنا
 درصد 13 درصد و ژاپن 28االت متحده ي درصد، ا32 ي غربي اروپا[1] بوده است1998ون دالر در سال يلي تر5/1 بالغ بر ييايميش
 GDPدر ن سهم را يشتريع بير صناي نسبت به ساي و نفتييايمين محصوالت شين بياز ا. ن مقدار را به خود اختصاص داده اندياز ا

 شامل صدها بخش با حدود ييايميع شيصنا.  استييايميع شي درصد از كل اقتصاد وابسته به صنا5/2 حدود ي غربيدر اروپا. دارند
 دسته 1جدول .  شركت كوچك استيشماري شركت بزرگ و متوسط و تعداد ب1000ش از ي محصول مختلف توسط ب70000
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 و ارزش افزوده آن ييايمي همراه با ارزش مبادالت مواد ش1996لت متحده را در سالاي در اييايميع شيد صنايت تولي و وضعيبند
 . دهدينشان م

  
  [1]االت متحدهي در ايندي فراييايميع شي  صنا-1جدول 

پترو
 از در حقيقت در اين صنعت. شيمي صنعتي است كه از مواد نفتي مواد شيميايي گوناگون مورد نياز زندگي امروز را فراهم مي آورد

ديگر امتياز اين صنعت مادر، امكانات نا محدود براي .  توليد مي شودباالهيدروكربورهاي نفتي فرآورده هاي نهايي با ارزش افزوده 
توليد هزاران فرآورده است كه اكثر آن ها به عنوان ماده اوليه در ساير بخش هاي صنايع و يا در كشاورزي مورد استفاده قرار مي 

 ي تنوع محصول و تكنولوي شود، كه دارايك صنعت مهم شناخته مي به عنوان ييايميع شيان صناي در ميميروش صنعت پت.گيرند
د و ي توليق و توسعه جهت بهبود تكنولوينه تحقي در زمييايمت تمام شده كمتر مستلزم پويت بهتر و قيفيد محصول با كيتول. است
  .   استينديزات فرايتجه

اولين سارمان نسبتا متشكل براي اين منظور بنگاه شيميايي  . قرن داردنيم قدمتي در حدود صنايع پتروشيمي در ايران
 بود تا 1338عمده ترين فعاليت اين بنگاه ايجاد كارخانه كود شيميايي مرودشت فارس در سال  كه وابسته به وزارت اقتصاد بود

يجاد و توسعه صنايع پتروشيمي توسط واحدهاي تابعه وزارت  طبق قانون، كليه فعاليت هايي كه به عنوان ا1343اينكه در سال 
خانه ها و سازمان هاي مختلف دولتي انجام مي شد، در شركت ملي نفت ايران متمركز گرديد و شركت مزبور براي تامين اين 

هاي پتروشيمي و هدف اصلي اين شركت توليد فرآورده  .منظور شركتي فرعي به نام شركت ملي صنايع پتروشيمي را تاسيس كرد
 پتروشيمي صنعت. شيميايي و فرآورده هاي فرعي از نفت و مشتقات نفتي و گاز طبيعي و ساير مواد خام اعم از آلي و معدني است

 بازيگران تعداد افزايش و صنعت اين زياد گسترش. است داده اختصاص خود به را جهاني تجارت از بااليي سهم كه است پويا صنعتي
  .است اورده وجود به كنندگان تويد بين تيسخ رقابت آن،

 وگسترش تقويت به ها شركت تمام و كنند مي ايفا مهمي نقش ها شركت مندي رقابت حفظ در توسعه و تحقيق مراكز
 صنعت در مراكز اين صحيح گيري جهت و نقش تعريف است مهم بسيار ميان اين در كه اي نكته. دارند اي ويژه توجه مراكز اين
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 نحوه بلكه يابد، مي اختصاص امر اين به كه نيست مبلغي زند مي رقم را صنعت اين شكست و موفقيت كه آنچه. است ميپتروشي
  .است آن عملكرد

 از  اي  مجموعه  و توسعه  طور سنتي، تحقيق به.  است  آن  كاركردهاي  شناسايي  به  منوط  و توسعه  تحقيق  ماهيت تعريف
  كارهاي. هستند)  و غيره تحقيق، توسعه، مهندسي (  مشخص  فناورانه  برنامة  يك  پيشرفت كنندة منعكس  شود كه  مي  تلقي مراحل

  . ببينيم ها را از منظر متفاوتي  حوزه  اين كنند كه  مي  مطالعه، كمك  مختلف هاي  و حوزه تحقيقاتي
   و توسعه  تحقيق  فعاليتهاي  آن  موجب  به  كه اريگذ  سرمايه  در شيوة يكي: يابد  بروز مي  دو صورت  به  و توسعه تحقيق

 كاركرد   آن  بر اساس  كه  استحصال  در شيوة گيرند و ديگري  مي  شكل  يا سازمان  شركت  فناورانه  توانمنديهاي  با توسعة هماهنگ
   مشتريان  به  ويژه  و خدمات  محصوالت ائة منظور ار  به  خصوص  بر بازار در شركتها به  مبتني  با ديگر كاركردهاي  و توسعه تحقيق
   و توسعه  تحقيق  فعاليتهاي  كارگيري  به  دو روش  با اين  مرتبط  فناوري  خصوصيات كند كه  تأكيد مي او همچنين. شود  مي تركيب
   تلقي" و مهارت دانش"   كه  است ي فناور گذاري  سرمايه  شيوة  در زمينة  و توسعه  تحقيق  فعاليتهاي  محصول  كه در حالي. متغيرند

   فعاليت ، نتيجة) با آن  مرتبط  تاكتيكي  و دانش كارگيري  به شده، توانمندي  رمزبندي  شكل  به  فناوري  چكيدة  رسمي ارائة(شود  مي
  [3،4] است  فناورانه  عملي، ارا دستورالعملهاي  از لحاظ  استحصال  در شيوة  و توسعه تحقيق

   شوند و اين  تفكيك اي  توسعه  بايد از فعاليتهاي  تحقيقاتي  سازماني، فعاليتهاي  در سطح  كه  است  داده  نشان  علمي بررسيهاي  آخرين 
   تعريف  طرز متفاوتي  به  گوناگون  سازمانهاي  در حوزة  تحقيق نقش .  است  شده  كار گرفته  به  صنايع  در سطح  كه  است اي تجربه

   و موتورها، نقشهاي  روشنايي  موتور هواپيما، تأمين  كار خود يعني  اصلي  حوزة  از سه  در هر يك  الكتريك  جنرال مثالً. شود مي
 خود " و توسعه تحقيق"شوند   ناگزير مي  از پيش  گذشته، شركتها بيش از اين  . است  خود واگذار كرده  تحقيقات  بخش  را به گوناگوني

  .[4] يابند  دست  دانش  خارجي  منابع  كنند تا بتوانند به  طراحي هاني ج را بر مبنايي
اي كه شايسته اهميت آن باشد شناخته نشده يا در عمل بهاي كافي به  با اين همه هنوز نقش تحقيق و پژوهش به گونه

ي ، كم بودن نشريات ومقاله هاي و سازمانهاي تحقيقاتگاهها مثال محدوديت شديد بودجه هاي تحقيقاتي دانش. آن داده نشده است
تحقيقاتي داخل كشور ، كاهش تعداد وطول دوره هاي مطالعاتي ، به كار بستن محدود نتايج در برنامه هاي اجرايي و به طور كلي ، 

اين ، همگي شواهدي در تاييد  مختلفيبخش هاضعيف بودن رابطه بين سازمانهاي پژوهشي و سازمانهاي اجرايي يا توليد كنندگان 
  . ادعا هستند

از سوي ديگر برنامه ريزي براي فعاليتهاي تحقيقاتي در سطح كالن ، بخشي و اجرايي ازجمله وظايفي است كه حسب 
ها، دانشگاهها و  مورد بر اساس محدوده مسئوليتها به عهده شوراي پژوهشهاي علمي كشور و كميسيونهاي وابسته به آن ، وزارتخانه

ترديدي نيست كه الزمه و مقدمه تحقق خط و مشي اعالم شده و برنامه ريزي يا اجراي . ده است مراكز پژوهشي گذاشته ش
از اين رو ضرورت دارد تا سازمان و تشكيالتي را كه در كشور عهده دار . فعاليتهاي پژوهشي شناخت وضع موجود پژوهش است

اشتراك ، ناهماهنگيها ، تنگناها و نارساييهايي را كه اين كار موجب خواهد شد تا وجوه . پژوهش در علوم خاك است بشناسيم 
  از اين  . وجود دارد شناسايي نموده و در حد توان ودايره مسئوليت خود نسبت به رفع تنگناها ، نارساييها و ناهماهنگيها اقدام كنيم

  فعاليتهاي"   جاي  را به"گرا  تحقيق فعاليتهاي"   كه  هنگامي  ويژه  دارند به  متفاوت  ماهيتي" و توسعه تحقيق"   نيز، سازمانهاي حيث
. شود  مي  انجام  مختلف  در واحدهاي  سازمان  در يك اي  توسعه  و فعاليتهاي  تحقيقي فعاليتهاي  .دهند  قرار مي  مورد توجه"گرا توسعه

  .[4]اند متفاوت   ماهيتاً اي  توسعه  و فعاليتهاي  تحقيقي  فعاليتهاي رسد كه  نظر مي بنابراين، به
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    و توسعه  فرآيند تحقيق نوع - 2
 ,Caglino, Chieseتفاوت ها و شباهت هاي مديريت تحقيق، توسعه و ساخت در يك فرايند نواوري توسط  

Manzini[5]بررسي شده است و نشان داده اند كه مديريت اين سه كامال با هم متفاوت است . 
Chiesa[6]يك و جامع نواوري و تحقيق و توسعه را بررسي كرده و به آناليز عواما تاثير گذار بر تصميم  نيز موضوع  مديريت استرتژ

  . هاي محلي و انتخاب مكان ازمايشگاه هاي جديد در كشورهاي بيگانه پرداخته است
ن يدر ا.شده است  ئه  ارا Pavitt[3, 7-9]   تحقيقاتي كارهاي توسط  توسعه  و فرآيند تحقيقنه يدر زم الگوها   از اولين يكي

ن پژوهش نشان داده شده ي در ا.شده است   با آنها شناسايي  مرتبط  نوآوري  منابع  و انواع  فناوري  تغييرات  مختلف الگوهايپژوهش ها 
   مهم يع، منبع صنا كنند و در برخي  ايفا مي  مختلفي  نقشهاي  مختلف  و سازمانهاي  و توسعه، در صنايع  تحقيق  داخلي فعاليتهاي است

  سهن مطالعات يبر اساس ا.  انجام كرفته است Kodama[10]ز توسطي نينه مطالعات متمركزين زميدر ا . نيست  فناورانه نوآوري
 بر  و توسعه  غالب، فرآيند تحقيق طرح ي بر مبنا و توسعه تحقيق  فرآيند.شده است   شناسايي  و توسعه  تحقيق  فرآيند زيربنايي نوع
نمايد   مي  رخ  الگو زماني  سه  اين تمايز ميان. )پيشرفته( سطح باال   فناوري طرح ي بر مبنا و توسعه تحقيق  و فرآيند  علمي طرح يمبنا
   طرح  الگوهاي تر آنكه دقيق.  شود  در نظر گرفته  توسعه  مرحلة  از ورود به  پس  و توسعه  تحقيق  خاص  برنامة  يك  توقف  احتمال كه
  . توسعه، برابر با صفر است  در مرحلة  برنامه  لغو يك  احتمال  هستند كه  خصوصيت  اين ب، دارايغال

   كاهش  تحقيقاتي  با مرحله  در مقايسه  توسعه  را در مرحلة  برنامه  لغو يك  باال، احتمال  سطح  با فناوري در فرآيندهاي 
   مرحلة  به  از ورود آن  و پس  پيش  لغو برنامه  علمي، احتمال در فرآيندهاي. ست از صفر بيشتر ا  احتمال  اين دهد، هر چند كه مي

 .شوند  مي  مشخص  برنامه  در طول  شكست  از احتمال  مختلفي هاي  درجه  الگو توسط  سه  ديگر، اين  عبارت به.  برابر است توسعه
Kodama كنند و فرآيندهاي  مي  پيروي  غالب  طرح و شيميايي، از الگوي خودروسازي، غذايي، نساجي، فوالد   صنايع  كه دريافت  

 الكترونيك،   صنايع  به  مربوط  نيز معموالً  پيشرفته  فناوري شوند؛ الگوهاي  مي  كار گرفته  به  و داروسازي  شيميايي  در صنايع علمي
  . هستند آالت  و ماشين مخابرات

   رقابت، با بهبود كارآيي  قابليت  افزايندة  انفصالهاي  از طريق كنند، فناوري  مي استفاده   غالب  طرح  از الگوي  كه در صنايعي 
 را   علمي  باال و يا الگوهاي  سطح  فناوري  فرآيندهاي  كه در صنايعي. يابد  مي  وجود داشته، تحول  از قبل  كه  دانشي  و گسترش محصول

 خطر باال در  بنابراين، احتمال. كند  مي  موجود را منسوخ شود و دانش  قابليتها مي  نابودي عث با  در فناوري بندند، انفصال  كار مي به
 موجود   فناوري  جديد جانشين  فناوري  يك  وجود دارد كه  امكان  اين  همواره  كه  است  سبب  اين  و علمي، به  پيشرفته  فناوري الگوهاي

  . است و يا ناممكنكم    اجرا كنند و توقف  مي  خود را حفظ  تجارتي  ارزش  موجود معموالً  غالب، فناوريهاي  طرح در الگوي. گردد
زان احتمال يبه م   فناوري  تغييرات  و خصوصيات  و توسعه  تحقيق  فرآيندهاي  ذاتي  موجود در ماهيت تفاوتهاي يبطور كل

   در اين توان  را مي  اصلي  وضعيت  از سه  خطرها، بازتابي  در احتمال وت تفا.است برداري  بهره مرحلةژه در يند ها بوين فرايا  خطرهاي
  . پيشرفته  و فناوري  غالب، علمي اند از طرح  عبارت  كرد كه  شناسايي زمينه

  ف توق برداري، نرخ  بهره در مرحلة.  هستند  كاوشي يژگيو   داراي مدتاً ع غالب طرح ي بر مبنا و توسعه تحقيق  يهافرآيند
تواند   رقبا نمي  به نسبت:  از امتياز دانش  و برخورداري  است  ثابت  فناوري معموالً.  با صفر است  معادل  و توسعه  تحقيق  برنامة يك

.  است  آسان برداري  است، تقليد و نسخه  و در دسترس  ثابت  معموالً  مورد استفاده  فناوري  كه از آنجايي.  و پايدار بماند  باقي همواره
  بودن  و پايين  نوآوري بندي  زمان  بازار، چگونگي  نظير شناخت  عواملي  رقابت، به  يك تر، موفقيت  طور كلي  و، به  نوآوري  يك موفقيت
  .  بازار است  جديد به  محصوالت  مكرر و معرفي  منظور، نوآوري  اين  براي  مهم  عامل يك.  دارد  توليد بستگي هاي هزينه

   كه  و در صورتي  است  تجارتي  خطر موجود تماماً  باشد، احتمال  وجود نداشته  خطر فني  احتمال  هيچ  كه  اين  فرضبا  
   پاسخ  بازار را، كه  نيازهاي بنابراين، بازاريابي.  يابد تواند كاهش  خطر مي  بازار باشد، احتمال  با نيازهاي  مطابق فرآيند مورد نظر كامالً
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. كند  مي  را تعيين  نيازهايي  چنين  به  فناورانه  پاسخ  و توسعه، بهترين  تحقيق  كه كند، در حالي  مي  است، تعريف  شركت ا هدف آنه به
  است كه فرآيند توليد  توسعة با فعاليتهاي) ي بهربرداريت هايفعال( 0 و توسعه تحقيقنگونه طرح ها ادغام امور يت ايري مديژگياز و

  . كند  را تسهيل زاريابيتوليد و با
  هاي  يافته  مثبت هاي  جنبه ، نمايش)برداري بهره (" توسعه"   مرحلةي علمي بر مبنا و توسعه تحقيق  يهافرآينددر 

 و  دد تحقيق متع هاي  برنامه اجراي.  باشند  رسيده  اثبات  به"قيتحق" در مرحله   علمي  آزمونهاي  تعدادي  از طريق  كه  است جديدي
 ايجاد نوآوريها   براي  و توسعه  تحقيق  خط  توانايي اين.  يابد  فرآيند كاهش  با اين  تا خطر مرتبط  است  تا سر حد امكان، ضروري توسعه
.  دارد ستگي ب  آن  و توسعه  برونداد تحقيق  به  شركت  ديگر، راهبرد يك  عبارت به. كند  مي  را تعيين  راهبرد توليد شركت  كه است
   نيز حايز اهميت بندي  زمان البته.  است  و فني  علمي  ايجاد مزيت، معرفت  مبناي  كه  است  فرآيند، اين  اين  ماهيت  طبيعي نتيجة

  . بيشتر خواهند بود برداري  بهره تر باشد، موقعيتهاي  سريع برداري  فرآيند بهره است، زيرا هر چه
  

  يمي در صنعت پتروشيود آورق و توسعه منشا سي تحق- 3
 اين زياد گسترش. است داده اختصاص خود به را جهاني تجارت از بااليي سهم كه است پويا صنعتي پتروشيمي صنعت

 رقابت حفظ در توسعه و تحقيق مراكز.  است اورده وجود به كنندگان تويد بين سختي رقابت آن، بازيگران تعداد افزايش و صنعت
 اين در كه اي نكته. دارند اي ويژه توجه مراكز اين وگسترش تقويت به ها شركت تمام و كنند مي ايفا مهمي نقش ها شركت مندي
 اين شكست و موفقيت كه آنچه. است پتروشيمي صنعت در مراكز اين صحيح گيري جهت و نقش تعريف است مهم بسيار ميان

 از استفاده و يالملل نيب ارتباطات.است آن عملكرد نحوه بلكه بد،يا مي اختصاص امر اين به كه نيست مبلغي زند مي رقم را صنعت
 نيا در پژوهشگران حاضر حال در. است نينو يفناور كي به دنيرس ابزار از گريد يكي يخارج پژوهشگران و ها شركت اتيتجرب
 ارتباطات داشتن كه يحال رد بانند،يگر به دست يادار نيقوان و يسازمان ،ياقتصاد و يمال ،ياسيس يها تيمحدود با نهيزم
 .است يفناور به يابيدست در عيتسر يها راه از يكي يالملل نيب

 كارخانجات محل در كه اي توسعه و تحقيقات فعال مراكز داشتن بدون, توليد هاي هزينه كاهش و كيفيت ارتقاء مسئله
 خريد از كمتر هاي هزينه با دانشگاهي، متخصص نيروهاي هب اتكا با توانند مي صنايع ديگر طرف از. نيست حل قابل كنند، كار فعاالنه

 بخش. هستيم صنعت سقوط شاهد كار اين با و كرده پشت دانشگاه به صنعت حاضر حال در. كنند ايجاد را صنعت, تكنولوژي
  .دارد قتصاديا ديگر هاي بخش با مقايسه در را وري بهره ترين پايين و است كرده غفلت زا درون مهم عامل ايجاد از صنعت،

 مقايسه بين رشد فروش و ميزان هزينه تحقيق و توسعه چند شركت معتبر آمده است كه به خوبي نشان 1در شكل 
  .دهنده سود آور بودن سرمايه گذاري در بخش تحقيق و توسعه هدفمند براي يك شركت است
 Karjalinen[11]در كشورها توسط موضوع نقش سيستم مالياتي يك كشور و تاثير ان بر سودآوري تحقيق و توسعه 

همچنين تاثير تحقيق و توسعه بر ارزش افزوده براي شركت هاي داخلي و بيگانه در كشورهاي تازه صنعتي شده . بررسي شده است
نتايج آنها حاكي از آن بود كه سرمايه گذاري .  بررسي شده است Tsang, Yip, Toh[12]توسط ) موزد خاص سنگاپور( 

گانه توليد ارزش افزوده بيشتري داشته است و تفاوت بين روش تحقيق و توسعه باعث اين تفاوت و تفاوت شركت هاي بي
  .در سطح فن آوري صنعت شده است
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   مقايسه بين رشد فروش و ميزان هزينه تحقيق و توسعه چند شركت معتبر-1شكل 
  
 

   روشهاي نوين بازاريابي-4
 كه روش و افتي اطالعات يري در بكارگي تازه اي توان راههاي مييايميروش مواد ش و فدي تولمثل يتي فعال نوع هردر

 را محصول نيبهتر بودن،د كننده يتول ني بزرگترگريد يط كنوني در شرا. دگرگون سازدنيداي بنبه طور را كسب و كار ينظم كنون
 ي و تجربه ها نشان مها يبررس .ستندي كارساز ني به تنهائزي ناني خدمات مشترنيو بهتر  متي قني ترني پائي كردن، حتديتول

 ي دگرگون سازيبرا را العاتعنصر اط برين مبتني نويروشها و ابزارها كه يباني برابر رقد،دريدهند كه شما هر كس و هر كجا باش
اندازه  با وجود ي كه زمانميني بي را ميكسب و كارهائا يامروزه در گوشه و كنار دن.  بوددي خواهري پذبيآس  اند،دهيبازار موجود برگز

 "ي رقابتازيامت" را طالعات شكست خورده اند كه ايبانياز رقاما بوده اند شرو و مطرح يپبازار خود در  دي تولني پائنهي هزايبزرگ، 
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امه ها و برن ,و مصرف كنندگان اني و مشتردكنندگاني تولاني مد و فروشيخر اطالعات مربوط به گري داكنون .خود قرارداده اند
از مدتر  كارااري روش بسنيا  شودي و پردازش مي گردآورمي و مستقيكيبه روش الكترون يو برون سازمان ي درون سازمانيتهايفعال

 را از دست داده خود در كسب و كار اكنون اعتبار يميقد يباورها روشها، ابزارها و .كمتر استبه مراتب  آن نهي و هزنيشي پيروشها
 ي خانوادگي مثال كسب و كارهايوه كسب و كار را متحول كرده است برايش آمده  كه شي پيطير طول زمان شراهمواره د. اند

 ي كتابهاشيداي پ،العات، بر اثر انقالب نخست اطبود را تنها نزد خود و خانواده شانياصناف سده پانزدهم كه همواره راز حرفه ها
 نيري دي كه همچنان به قانونهايي با كسب و كارهازيناطالعات  انقالب دوم كمي و تسيبقرن در آغاز .  شدندروني بداني از م,يچاپ

 ينجا ابزارها براين تفاوت كه در اي، با ا را خواهد كردكار، همان ط زمان را درك نكرده و با آن همراه نشونديدل خوش كرده و شرا
از يط حساس تر بوده و نين شرايبنابر ا. شتر هستندي و رقبا ب تري رود و روشها علميعتر از دست ميهمه در دسترس ترند، زمان سر

  . داردير مناسب و نوآوريبه تدب
د، و يق تولياز خودرا از طريله افراد و گروهها،  خواستها و ني است كه  بدان وسيتيري و مدينداجتماعيك فراي يابيبازار

 - محصول وخدمت-از، خواست وتقاضاي عبارتند از نيابي بازاري اصلميمفاه.  سازنديگر براورده ميكديمبادله محصوالت و ارزشها به 
ك محصوالت ي تجارت الكتروني در حال حاضر بر مبنايانقالب تجار.  بازار- معامله، مبادله و رابطه–تيفيت و كيارزش، رضا

 online تجارت ي برا(platform)ك بستر ين كنندگان ي از تامياديدر حال حاضر تعداد ز.  شكل گرفته استيي و داروييايميش
، چارچوب ي نرم افزاريس هاي به كمك ارائه دهندگان سروييايمي بزرگ شي از شركت هاياريبس. ده اندي تدارك دييايميمواد ش
ورو يارد يلي م50 از آن بوده است كه رقم كل فروش حدود ين ها حاكيتخم. [2] كرده اندي مخصوص خود راه اندازonlineتجارب 

 كل تجارت يورو در سال برايارد يلي م2000رقم . ورو برسديارد يلي م300د و تا دوسال بعد به ي بدست آ2001ا در سال يندر تمام د
.  شده استينيش بي درصد در سال پ1600ش از ي بييايمي شonlineنرخ رشد تجارت . ن زده شده استي در جهان تخمييايميش

DSM13[ كرده بودينيش بي خود پي را برا2001 تا 1999 در سه سال از ينترنتيروش اارد دالر فيلي م4، ي آلمانييايمي گروه ش 
ه كنندگان، ي به اطالعات تهي انتقال، سهولت در دسترسينه هاير هزي توان به كاهش چشمگي مonline تجارت ياياز مزا].  

ش ي همانند پييل هايتحل. ت استيائز اهمدار حي خري فروشنده و هم برايت هم براين مزيا. سازندگان و فروشندگان اشاره كرد
  در ييايمي ش(B2B) ين بنگاهيك بي نشان داده اند كه تجارت الكترون  Goldman sachs and Banc of America ينيب

 GE درصد فروش 40. ر قرار گرفته اندين مسيز در ايشرو نيع پي از صناياريبس.  درصد رشد داشته است30 تا 20ن ي ب2005سال 
polymerland درصد فروش 50 و 2000 در سال DSM درصد فروش 40 و BASF بصورت 2002 در سال online ،80 است 

  .[13]ل شده استي تبدonline چند سال به صورت ي در طDowدرصد فروش شركت 
كت ها  مورد توجه خاص قرار گرفته است و اكثر شرييايميع شيك در صنايشرفت ها، تجارت الكترونين پيبا توجه به ا

  :ر هستنديدنبال پاسخ به سه سوال ز
  مورد نظر وجود دارد؟) شركت( صنعت يبرا) سك هاير(ل ارزش افزوده  و خطرات يچه پتانس) الف
ك به حداكثر ارزش افزوده دست ي بر تجارت الكترونيه گذاريق سرمايش گرفت تا از طريد در پي بايكردي و رويچه استراتژ) ب
  افت؟ي

  ش آمده غلبه كرد؟يك پي تجارت الكترونير رقبا بر مبنايشرو كه توسط ساي پي گذراي از چالش ها توانيچگونه م) پ
ن يا.  كنديرا متحول م) داران و رقباين كنندگان، خريتام(  اطراف ياي شركت با دنيك برهم كنش هايدر مجموع تجارت الكترون

ا كاهش سهم در يش يند، افزايش بازده فراينه ها در اثر افزاي كاهش هز: گذاردير ميع ارزش تاثيجاد و توزي اياثرات در سه مورد برا
 ياگر چه اثر خالص برا. متهايت قيش شفافيه سود در اثر افزايش حاشيا افزاي ارزش افزوده و كاهش يس هايبازار هدف در اثر سرو
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ش ي درصد افزا5شرو و دنباله رو حداقل يپ ي شركت هايج برايسه نتايل ومقاي مثبت باشد اما تحلي ممكن است كمييايميع شيصنا
  [13]. دهدي را نشان مROS(Return on Sales)در نرخ 

   جهت گيري به سمت ايجاد فن آوري و ايجاد پارك هاي تحقيقاتي-5 .1
م در صنايع وابسته به نفت هرچه به سمت محصوالت نزديك به بازار مصرف نزديك مي شويم، با فرصتهاي شغلي بيشتر و ك        

 هزار 500به نحوي كه طبق گزارشات معتبر بين المللي براي ايجاد هر شغل در صنعت پااليش به حداقل . هزينه تر روبرو هستيم
در حاليكه در صنايع پايين دستي پتروشيمي نظير .  هزار دالر سرمايه گذاري نيازمنديم360دالر و در صنايع باالدستي پتروشيمي 

ضمن اينكه توسعه اين صنايع به تكميل زنجيره ارزش مواد .  دالر ميتوان به ايجاد اشتغال پرداخت2000صنايع پالستيك با صرف 
  .هيدروكربوري و در نتيجه كسب ارزش افزوده واقعي و جلوگيري از خام فروشي خواهد انجاميد

 مهم توجه كرده و با توسعه نظام مند  از اين رو كشورهاي پيشرو در عرصه توليدات مواد شيميايي با ارزش نظير آلمان به اين     
صنايع پايين دستي پتروشيمي در قالب پاركهاي پتروشيمي به توليد محصوالت با ارزش، نوآوري و توليد محصوالت جديد، ايجاد 

داخته  پربنگاههاي كوچك و متوسط پتروشيمي دانش بنيان و نيز كارآفريني و ايجاد شغلهاي پايدار، مديريت و كاهش هزينه توليد
ست و دليل اصلي آن عليرغم دوري از مواد اوليه ارزان همچنان پيشرو عرصه توليدات مواد پليمري و پتروشيمي اكشور  اين. اند

  . سرمايه گذاري در تحقيق و توسعه هدفمند به منظور ايجاد فن آوري است
 و ايجاد فن آوري يچگونگ.  است فن آوري دارد،ياوان فرينده به آن وابستگي آيها د دردههيزان تولي كه مي عامل موثر"مسلما     

عنوان  د بهي جدفن آوري هاي  يابيدست.  خواهد بودپتروشيمينده صنعت يد در آيزان توليم كننده نيي آن، تعيريكارگ نحوه به
ه كارهاي الزم جهت  از جمل.است با جهت گيري ايجاد فن آوري قات هدفمنديازمند انجام تحقيد، نين عامل در توليرگذارتريتاث

  .مديريت جامع تحقيقات و سامان دهي آن با هدف ايجاد فن آوري تاسيس پارك هاي تحقيقاتي فن آوري پتروشيمي است
ايران، با توجه به پتانسيل هاي عظيم نيروي متخصص و تجارب موجود در اين حاكم بر پتروشيمي مديريتي هاي  برنامه

بايد به تدوين ه اين منظور ب. باشد در اين صنعت كسب دانش فنيو وري فن آبايد در جهت دستيابي به صنعت 
حمايت از بخش جامع و هدفمند همه جانبه با ديدگاه توليد دانش و نگاه به بازار مصرف و نياز مشتري و استراتژيهاي 

  .ايجاد روحية خودباوري پرداخت توسعه و در مجموع با ريزي درست در تحقيق خصوصي، برنامه
  
  يريجه گينت -6

) شتازيپ(ن ي نوينه هاي توانند به عنوان زمي كه ميميع پتروشيق و توسعه در صناي مختلف تحقينه هاين مقاله زمي در ا
 كشور يمي رشد و توسعه صنعت پتروشي كه هم اكنون براي مختلفينه هاي شده است كه زميسع. ده اندي گرديقلمداد شوند بررس

ق و يت تحقيرياز جمله مي توان به مباحث مد.   شونديت هستند بررسي اهمي داراين الملليطح بردن توان رقابت در سيو باال 
 ين روشهايشتر و همچني به ارزش افزوده بيابي به منظور دست يجاد فن آوريق و توسعه، اي بهبود تحقي، روشهايقيتوسعه تلف

 براي شده و نشان داده شده است كه يق و توسعه بررسيفمند تحقت جامع و هديري اشاره كرد و در انتها لزوم مديابيپيشرفته بازار
توجه  با ، كاري جلوگيري بعمل آورد تعيين كرد و با يك مديريت مناسب از پراكندهجامع و هدفمند استراتژي د بايق و توسعه يتحق
   باشد متفاوتاين دو   ي و توسعه، بايد رويكرد مديريت  تحقيقبودن ماهيت  متفاوتبه 
مراجع -7  
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