


عت شویندهشناسایی الگوی توسعه بومی کسب و کار بنگاه های فعال ایرانی در صن

هانقش تدوین استراتژی و سیاست صنعتی ملی در کمک به توسعه بنگاه

ارزیابی سطح بنگاه های فعال ایرانی در مقایسه با بنگاه های پیشرو

چالش های اقتصادی و نهادی محیط کالن اقتصاد ایران

تولد و مرگ مداوم بنگاه ها ی فعال

محیط متغیر و رقابتی کسب و کار 

ظهور بنگاههای بزرگ و رقابتی

ها رشد و توسعه فناوری 



درحوریمشایستگیعنوانبهدرونیهایقابلیتبربنگاهتمرکز•

رقابتیمحیطباتعامل

فلت،بارنیورنرپنروز،ادیث•

رویکرد منبع محور

منظورهبمناسباستراتژیانتخابوکاروکسبمحیطبربنگاهتمرکز•

ابرابررقبدرخودموقعیتبهتوجهبامنابعازبهینهبرداریبهره

کریستسنینگوث،پورتر،اندروز،•
رویکرد موقعیت یابی

عرصههتاخیربباورودباواندکاولیهمنابعباهایبنگاهنخستگامدر•

نندکپیدادسترسیضروریمنابعبهتوانندمیچگونهکاروکسب

دوسیگرشنکرون،آمسدن،متیوز،چاندلر،•

ی بر رویکرد تکاملی مبتن

تجربه اقتصادهای دیر 

صنعتی شده 



رابطه دولت با بخش

خصوصی

پیوند محدود با 

اقتصاد جهانی

رویکرد جایگزینی

واردات
یویژگی های فرهنگ

تدوین قوانین و  

ایجاد نهاد های 

تسهیل گر

ع  دسترسی به مناب

ارزان



ونهچگایرانکاروکسبمحیطچالشپروبرابرشرایطدر

نیازموردیکلیدمنابعکسببااندتوانستههابنگاهازبرخی

یابند؟دستموفقیتبهخود

ولگواکداماساسبرهابنگاهایندرتوسعهورشدفرآیند

است؟یافتهتحققچگونه



مطالعات کتابخانه ای و تدوین مدل مفهومی

ارزیابی مدل مفهومی توسط خبرگان علمی و صنعتی

شناخت وضعیت موجود صنعت شوینده و بازار آن

تشکیل و توجیه تیم مطالعه میدانی

نگاه های انجام مصاحبه های نیمه ساختاریافته با مدیران و خبرگان صنعتی و مطالعه میدانی در ب

منتخب بر اساس مدل مفهومی

جمع آوری و تحلیل داده ها

ارزیابی و تایید نتایج توسط خبرگان







دتولی

ن  ارتباط با تامی

کنندگان

-طراحی

د و مهندسی، تولی

ساخت

فناوری تولید و

بسته بندی



توزیع و 

بازاریابی

تبلیغات و فروش

کانال های توزیع

تحقیقات بازار

لجستیک و خدمات پس 

از فروش 



نظام توسعه منابع انسانی

یادگیری

ایجاد پیوند و شبکه سازی

تحوالت ساختار سازمانی

نقش مدیران

اهرم سازی منابع

توسعه مالکیت



قابلیت های 

فناورانه

توسعه فناوری و سرمایه

گذاری خارجی

تحقیق و توسعه
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ن  ارتباط با تامی
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لید تکنولوژی تو

و بسته بندی

مواد 

شوینده
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تبلیغات و

فروش
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توزیع

تحقیقات  
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از فروش

مواد شوینده
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بع  توسعه منا

انسانی

یادگیری دایجاد پیون تحوالت 

ساختاری

نقش 

مدیران

اهرم سازی  

منابع

مواد شوینده
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و توسعه فناوری

سرمایه گذاری

خارجی

عهتحقیق و توس

مواد شوینده







یادگیری در حین  

( Learning by doing)کار

(E)جذب•

 Interactive)یادگیری تعاملی

Learning )

(E&D)تطبیق •

 Collective)یادگیری تجمعی

Learning)

(E&D&R)ارتقاء•



برقراری شبکه های همکاری با تأمین کنندگان و مجموعه بنگاه های همکار؛

برقراری شبکه های همکاری با رقبا؛  

ایجاد شبکه ای فراگیر از همه بنگاه ها و نهادهای فعال در صنعت؛ 

برقراری ارتباط با شرکت های خارجی و

توسعه شبکه همکاری



بنگاه الف

بنگاه ب
بنگاه ج 

همکاری با 

شریک 

خارجی



ی
ت سیاست

پیشنهادا
فضای کالن اقتصادی وجهت گیری فعالیت های صنعتی 

ایجاد زیرساخت و توسعه تجارت

سازماندهی رقابت در میان بنگاه های صنعتی و ارتقا همکاری های 

بین بنگاهی

تسهیل یادگیری، انتشار فناوری و پیشبرد نوآوری در صنعت

تحول قانونی، ساختاری ونهادی محیط صنعت



ک 
ت استراتژی

پیشنهادا

برنامه ریزی استراتژیک و هدف  

گذاری

افزایش بهره وری فرایند ها و  

ارتقا توان تولید

ایجاد سرمایه انسانی و افزایش  

توانمندی های سازمانی

دی  تعمیق یادگیری، ارتقا توانمن

های فناورانه و نوآوری

افزایش توان ارتباطی و تعاملی  

بنگاه




