
مسعود کمالی اردکانی 

فخرالسادات فاطمی



ایرانی شناسایی الگوی توسعه بومی کسب و کار بنگاه های فعال
در صنعت لوازم خانگی

وسعه نقش تدوین استراتژی و سیاست صنعتی ملی در کمک به ت
بنگاه ها

ای ارزیابی سطح بنگاه های فعال ایرانی در مقایسه با بنگاه ه
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 



دریمحورشایستگیعنوانبهدرونیهایقابلیتبربنگاهتمرکز•
رقابتیمحیطباتعامل

فلت،بارنیورنرپنروز،ادیث•
محورمنبعرویکرد

بهمناسباستراتژیانتخابوکاروکسبمحیطبربنگاهتمرکز•
درخودموقعیتبهتوجهبامنابعازبهینهبرداریبهرهمنظور

برابررقبا

کریستسنینگوث،پورتر،اندروز،•

ییابموقعیترویکرد

بهتاخیرباورودباواندکاولیهمنابعباهایبنگاهنخستگامدر•
پیدادسترسیضروریمنابعبهتوانندمیچگونهکاروکسبعرصه

کنند

دوسیگرشنکرون،آمسدن،متیوز،چاندلر،•

تنیمبتکاملیرویکرد
ایاقتصادهتجربهبر

شدهصنعتیدیر



رابطه دولت با 
بخش خصوصی

پیوند محدود با 
اقتصاد جهانی

رویکرد 
جایگزینی 

واردات

ویژگی های 
فرهنگی

تدوین قوانین و
ایجاد نهاد های 

تسهیل گر

ع دسترسی به مناب
ارزان



01

02

03

(  نفرکارکن100بیش از )کارگاه بزرگ صنعتی 2499در حال حاضر درکشور بالغ بر 
طی یک دهه اخیر تعدادی بنگاه جدید شروع به فعالیت نموده است و در . وجود دارد

. عین حال تعدادی نیز ورشکسته شده و از صحنه کسب و کار کشور خارج شده اند

نکته قابل توجه اینکه تعدادی از کارگاه های صنعتی کشور علیرغم مواجهه با چالش 
های محیطی اعم از اقتصادی و نهادی نه تنها پیشرفت هایی داشته اند، بلکه توانسته 

. اند بنگاه های بزرگ و رقابتی ایجاد کنند

الگوی توسعه چنین کسب و کارهایی چگونه بوده است و در فضای سرمایه گذاری و 
محیط کسب و کار ایران چه عواملی در توسعه بنگاه ها موثرند حایز اهمیت است 

(الگوی بومی توسعه کسب و کارهای ایرانی)



ازیبرخچگونهایرانکاروکسبمحیطچالشپروبرابرشرایطدر
دستفقیتموبهخودنیازموردکلیدیمنابعکسببااندتوانستههابنگاه
یابند؟

تحققنهچگووالگوکداماساسبرهابنگاهایندرتوسعهورشدفرآیند
است؟یافته



مطالعات کتابخانه ای و تدوین مدل مفهومی

ارزیابی مدل مفهومی توسط خبرگان علمی و صنعتی

شناخت وضعیت موجود صنعت لوازم خانگی و بازار آن

تشکیل و توجیه تیم مطالعه میدانی

فهومیانجام مصاحبه های نیمه ساختاریافته با مدیران و خبرگان صنعتی و مطالعه میدانی در بنگاه های منتخب بر اساس مدل م

جمع آوری و تحلیل داده ها

ارزیابی و تایید نتایج توسط خبرگان





ارتباط با تامین کنندگان•

مهندسی،تولید و ساخت-طراحی•

فناوری تولید و بسته بندی•

تولید



تبلیغات و فروش•

کانال های توزیع•

تحقیقات بازار•

لجستیک •

خدمات پس از فروش •

توزیع و بازاریابی 



نظام توسعه منابع انسانی

یادگیری

ایجاد پیوند و شبکه سازی

تحوالت ساختار سازمانی

نقش مدیران

اهرم سازی منابع

توسعه مالکیت



توسعه فناوری و سرمایه گذاری خارجی•

تحقیق و توسعه•

قابلیت های فناورانه
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ارتباط با تامین کنندگان طراحی، مهندسی، ساخت و 
تولید
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Chart Title

لوازم خانگی
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تبلیغات و فروش کانال های توزیع تحقیقات بازاریابی لجستیک خدمات پس از فروش
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لوازم خانگی
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توسعه فناوری و
سرمایه گذاری 

خارجی

هتحقیق و توسع

لوازم خانگی



تولید

ارتباط با 
تأمین کنندگان

طراحی، مهندسی، 
تولید و ساخت

د و تکنولوژی تولی
بسته بندی 

بازاریابی و توزیع

تبلیغات و فروش

کا نال های توزیع

تحقیقات بازار 

لجستیک

خدمات پس از 
فروش

توانمندی های 
سازمانی 

نیتوسعه منابع انسا

یادگیری

که ایجاد پیوند و شب
سازی 

تحوالت ساختار 
سازمانی

نقش مدیران

اهرم سازی منابع

توسعه مالکیت

قابلیت های فناورانه

فناوری

ه تحقیق و توسع





باشدمیریباالتامتیازدارایبندیبستهمعیارخانگیلوازمصنعتهایبنگاهایرانیالگویتولیدمحوردر
میصنعتیدیروصنعتیکشورهایتاکیدموردالگوی%30حدوددرتولیدهایمحورمولفهمجموعدرولی

.باشند

واولیهوادمتامینبرناظربیشترویافتهتوسعهمحدودیحددرکنندگانتامینباارتباطتولیدمحوردر
دوایرابطههبآنتبدیلورابطهاینتوسعهبرایبرنامهعمالواستاستانداردکیفیتبانیازموردتجهیزات

نمییدهدمشترکهایگذاریسرمایهگیریشکلهمچنینوپایدارومنسجمارتباطیکانالهایایجادسویه،
.شود

واتامکانازحداکثربرداریبهرهبهمعطوفعموماهاریزیبرنامهساختوتولیدمهندسی،معیارطراحی،در
بهولیدترویکردتغییرجدید،خطوططراحیتولید،ظرفیتتغییربرایکمترواستبودهموجودتجهیزات

وافزاییهمازگیریبهرهنهایتدرومختلفهایبخشدرتعاملیفرآیندهایایجادمداری،مشتریسمت
.شودمیگرفتهبهرهتولیدظرفیتازباالتریسطحایجادبرایبخشیبینتعامل

ازارهایبدرحضوربرایمدتبلندریزیبرنامهعدموبودهداخلیبازاربهخانگیلوازمصنعتدراصلیتوجه
رآیندهافوتولیدفناوریتوسعهوجدیدمحصوالتطراحیبرایکمیبسیارتمرکزکهگردیدهسببجهانی
بلقاشدتبهضعفاینایرانیهایبنگاهسایردرخارجیشریکدارایهایشرکتدرجزبهوگرددایجاد
.باشدمیتوجه



Lorem Ipsum
Lorem ipsum dolor sit amet

75%

همولفدراهمیتازمتفاوتیدرجاتباتوزیعوبازاریابیمحوردر
رد)اهمیتبیشترینفروشازپسخدماتکهنحویبههامواجهیم

دارارا(%15حدوددر)اهمیتکمترینبازارتحقیقاتو(%50حدود
.باشدمی عتصندرایرانیهایبنگاهاصلیتوجهتوزیعوبازاریابیمحوردر

،بخشیآگاهیطریقازمشتریانرضایتکسببرخانگیلوازم
وفروشازپسخدماتارائهکاال،نصبوتحویلتوزیع،مدیریت
صادراتبازار،تحقیقاتبازاریابی،استراتژیواستمتمرکزگارانتی

هسرمایوریزیبرنامهمحورچندانکاالانبارداریمدرنهایشیوهو
.استنگرفتهقرارهابنگاهگذاری



رانیایهایبنگاهرویکرداساساسازمانیتوانمندیهایمحوردر
.دباشمیکاروکسبحوزهتحوالتاززیادفاصلهباوسنتی
اهرممعیارپاییناهمیتوایرانیالگویازیادگیریمعیارحذف
کهدهدمینشانسازیشبکهوپیوندبرقراریومنابعسازی
رایبچندانوبودهمنفردحرکتپیدرعموماایرانیهایبنگاه
وامکاناتازگیریبهرهباتاکوشندنمیخودتوسعهورشد

ندبلهایافقسمتبهرامتفاوتیمسیرموجودهایقابلیت
ایهبنگاهاگرچهکهدهدمینشانپژوهشاین.بپمایندمدت

واداریمراتبسلسلهایجادوبنگاهایجادنظرازایرانی
وتیصنعکشورهایالگویمسیردرحدیتامالکیتیتحوالت

یرساتوسعهوایجادعدمولیاندکردهحرکتصنعتیدیگر
همچنانکهگردیدهسببتوانمندیایندرموجودمعیارهای

وجهتقابلصنعتمتوسطباایرانیموفقهایبنگاهفاصله
الشتوداخلبازاربرتمرکزکار،وکسببستهفضای.باشد
جایبهاقتصادیهایوکمکهارانتکسببرایهابنگاه

دروجهتقابلدالیلدیگرازتوانمیراتولیدبهبودبرتمرکز
.برشمردزمینهاین

نیزسازمانیهایتوانمندیمحوردر
ابیبازاریمحورمشابهتقریباوضعیت

درمحوراینکهتفاوتاینبااست
ربدررایادگیریمعیارایرانیالگوی

تاکیدموردالگویدرکهگیردنمی
رایداصنعتیدیروصنعتیکشورهای

سایربابرابرحداقلوباالاهمیت
.باشدمیمعیارها
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ردوبرابرتقریباموجودمعیاردواهمیتدرجهفناورانههایقابلیتمحوردر
.باشدصنعتیدیروصنعتیکشورهایتاکیدموردالگوی%25حدود

دیروصنعتیکشورهایالگویباایرانیهایبنگاهدرفناوریسطحزیادفاصله
صنعتدرامروزیکاروکسبفضایفناورانهتغییرپروپویاشرایطدرصنعتی

فاصلهافزایشوایرانیهایبنگاهتوفیقعدمعللمهمترینازیکیخانگیلوازم
یکشرباهمراهیالیسانستحتکههاییبنگاه.استجدیدمحصوالتباآنها

رمسیدرحدیتااندنمودهآغازراخودفعالیتخانگیلوازمصنعتدرخارجی
.دارندقرارراهابتدایدرهنوزولیاندشدهواردفناورانههایفابلیترشد



با تشکر از 

توجه شما


