
ویژگی های نوآوری
منتخبی از در

کپالستیشرکت های صنعت 
محمدرضا رضوی
سمیه فقیه میرزایی
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توصیه به 
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تعریف
نوآوری

فهرست مطالب ارائه 
در پنج گام



گام اول 

تعریف نوآوری 



مفهوم نوآوری از سه منظر

وتعریف نوآوری در راهنمای اسل•
شومپیتر و  نوآوری•
لوندوال و اجتناب از تمرکز بر•

R&D



در(OECD)اقتصادیتوسعهوهمکاریسازمان
نوعاساسبررانوآوریاسلو،اهنمایر

:کندمیتعریفاصلیدسته4درخروجی،

،«محصولنوآوری»1.

،«فرآیندنوآوری»2.

،«بازاریابینوآوری»3.

.«سازمانینوآوری»4.

لوتعریف نوآوری در راهنمای اس



نوآوری 
فرآیند

سل
ی ا

ما
هن
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ی

ور
وآ

ع ن
وا

ان
و

نوآوری 
محصول

محسوسبهبودیاوجدیدخدمت/محصول
عملکردبهبودشاملموجودمحصول

زارنرم افاولیه،مواداجزاء،فنی،مشخصه های
ارکردیکسایرمشخصاتیاشدهگرفتهبکار

خدمتائهاریاتولیدروشدرجزئییااساسیتغییر

کارکردیسازبهینهوتجهیزاتوآالتماشینبهبود

تولیدویطراحدرسیستمهاوافزارهانرمبکارگیری



نوآوری 
بازار

نوآوری 
سازمانی

:املشبازاریابیدرنوینهایروشکارگیریبه
متگذاریقیوبسته بندیمحصول،طرحدرتغییر
مشتریانجدیدنیازهایشناسایی
جدیدبازارهایگشودن

کاروکسبالگوهایدرتغییر
زمانیسارفتارهایوجاریهایرویهدرمحسوستغییر
بیرونییاوداخلیروابطدرساختارتجدید

سل
ی ا

ما
هن

را
ر 

 د
ی

ور
وآ

ع ن
وا

ان
و



ریدیدگاه شومپیتر، پدر فکری نوآو
اسلوراهنمایبند4بجزشومپیتر◄
ادموجایگزینیبراینوآوریبه

نیزموادازجدیدترکیبیااولیه
.داردتوجه
هایمجموعهبراواصلیتاکید◄

New)جدیدی Combinations)
وندشمیخالقانهتخریبموجبکه



 محور به نوآوری –رویکرد علم(STI)

 محور و یادگیری به نوآوری–رویکرد تجربه(DUI) 

تصاد ضرورت توجه به نوآوری در رابطه با کلیت اق
ا تکنولوژی یعنی صنایع تکنولوژی برتر و صنایع ب

پایین

 4اجتناب از تمرکز بیش از حد روی خانه

یبه عنوان تنها منبع نوآورR&Dلوندوال و اجتناب از تمرکز بر 

Low 
Tech
Sectors

High 
Tech 
Sectors

DUI 1 2

STI 3 4



گام دوم

ارائه نتایج 
آماری

ات نتایج مطالع◄
کت میدانی با مشار

ب بنگاه منتخ55
یکصنعت پالست

بر هاانتخاب شرکت◄
یا اساس رنکینگ

در مشورت با 
انجمن مربوطه



18

22

4

11

0 5 10 15 20 25

نفر99تعداد شرکت های تا 

299تا 100تعداد شرکت های بین 

499تا 300تعداد شرکت های بین 

نفر500تعداد شرکت های باالی 

کارکنانتوزیع تعداد شرکت ها به تفکیک تعداد

(20%)

(33%)

(7%)

(40%)

اندازهدرعموماهاشرکتگیریشکلSMEاندازههماندرماندنباقیوها.
بنگاههاشدنبزرگجهتدردولتسویازملموسبرنامهوبنگاهیتحرکفقدان



34%

42%

11%
13%

محصول جدید3تا 1

محصول جدید10تا 4

محصول جدید20تا 11

محصول بیشتر21

توزیع شرکتها بر حسب تعداد محصوالت جدیدی که 
آغاز شدهسال گذشته2در تولیدشان 

ردنوآوریمتوسطعملکرد
.ندهآیدرکاهشولیگذشته

بزرگشرکتهای



47%

33%

7% 13%

محصول جدید3تا 1

محصول جدید10تا 4

محصول جدید20تا 11

محصول بیشتر21

توزیع شرکتها بر حسب تعداد محصوالت جدیدی که 
آغاز می شودسال آینده2در تولیدشان 

بهکهآنهاشدیدافزایش
حداقلمعرفیدنبال

درنواورانهمحصول
اندآینده

گبزرشرکتهای



طیسوال30ازبیش
یریگاندازهوپرسشنامه

توانمندیهایمولفه8
درنوآورانهوفناورانه

یارزیابجهتها،بنگاه
زافاصلهوموجودوضع
یصتشخبهمطلوبوضع

میزانبرآورد:مدیران
یتهااولوترتیبوشکاف

2

1

3

4

5

6

7

8
cc

PE

IE PR

LN

LK

Exe

توان سرمایه 
گذاری

PI

توان
اجرای پروژه 

مهندسی 
محصول

مهندسی 
فرآیند

مهندسی 
صنایع 

توان 
یادگیری

توان پیوند
و شبکه سازی

توانمندیهای 
مکمل



(PI)گذاریسرمایهازپیشتوانمندی
فناوری،جستجوییاR&Dانجامای،حرفهسنجیامکانمطالعاتتدوین
بارهمذاکبرایحقوقی-فنیتوانگذاری،سرمایهزمانبندیبرنامه

وریفناروزآوریبهوکسبقرارداد،عقدراستایدرفناوریصاحبان

1

(CC)مکملهایتوانمندی
رائهابرندها،/برندتوسعهبازارسازی،توانتوزیع،هایکانالایجاد

تخدمومحصولتوامانارائهوسازییکپارچهفروش،ازپسخدمات
پتنت،ثبتبرایحقوقیقابلیتهای،(خدمتدرچارچوبمحصولارائه)

مواردسایرولیسانس،اعطای

نوآوری/مولفة توان فناوری2متغیرهای مورد ارزیابی صرفا برای

8
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لک
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III
ی راهبرد فعل

را با برنامه
ادامه دهید

IV
زیاده روی و 

اتالف منابع

I
اولویت پایین، 
اما توجه شود

IIتمرکز نمایید



کردعمل-تحلیل ماتریس اهمیت

عملکرد(ایعصنمهندسیفرآیند،مهندسیمحصول،مهندسی)تولیدتوان
اهمیت:کملوبمطوموجودوضعبینشکافدارد،پالستیکدرمطلوبینسبتا

.نشودآنهارتقااصرفمنابعاین،ازبیشلذا:مدیراننظرازپاییننسبیطوربه

شکافباالترینگذاری،سرمایهازپیشتوانومکمل،هایتوانمندی
مدیراناذهاندرمطلوبوموجودوضعبین

ازگیرییاداولیه،موادوبازارباتطبیقعملی،)یادگیریتوانمورددر◄
دلیلبه،نسبیتوانعلیرغم(صادراتازیادگیریکننده،مصرفومشتری
باالستمدیراناذهاندرشکافباال،اهمیت



و نموداراولویت عوامل میان وضع موجود
.روش3مطلوب به تشخیص مدیران، به 

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

1.40

1.60

1.80

CC PI LN IE PE LK Exe PR

1.66

1.35 1.32
1.21 1.18 1.17

1.09
1.02 :CC های مکملتوانمندی

PI       :پیش از سرمایه گذاری
LN    :توان یادگیری

IE      :مهندسی صنعتی
PE      :مهندسی محصول
LK     :پیوند و شبکه سازی

Exe   :اجرای پروژه
PR    :مهندسی فرآیند√



:گام سوم

ه ها تحلیل مصاحب
ت با مدیران شرک
های منتخب



سوم
نوآوری محصول

اول 
نوآوری فرآیند

دوم
نوآوری مواد اولیه

چهارم
نوآوری بازار

ستیکتراکم نوآوری های مشاهده شده در بنگاه های منتخب پال



اهتوانمندی 

استاندارد سازی
ایجاد و روزآوری رویه های اجرایی

 نوین در صنعتروش هایبکارگیری
 لب ها ماشین آالت و قاانطباق و بهبود

آیندهای روتین سازی و تسلط باال برفر
اصلی و آمادگی ورود سریع و کم
دهزینه به گروه های محصولی جدی

(استیایزومثل)استانداردهااخذ،
عمیرتفرآیندی،امورروزآوریوتثبیت

افزارینرمنگهداریو

(1)...وها،رباتسونیک،اولتراجوش

وتهیهآالت،ماشینماجولجداسازی
و-Un)مختلفمنابعازآنهامونتاژبعد

(Rebundling،سازیماشینبهورود.

ا،قالبهساختبرایتعاملوطراحی
گامالتبدیهوشمندسازی،واتوماسیون

ن،چیدما/خطسازیبهینهاولترا،به
انرژیسازیبهینه

وییغیرخودرقطعاتبهسازهاقطعهورود
اتصاالتبهسازهالولهورودو

مصادیق دنوآوری فرآین. 1



اهتوانمندی 

رآوریفدانشبهدستیابی.1
فرموالسیونو

وهااهدانشگباسازیشبکه.2
تحقیقاتیمراکز

برایجدیدخططراحی.3
جدیدمحصوالتتولید

ربخططراحیوفرموالسیون
لمحصوتحلیلالزاماتاساس

ردجدید،قطعاتتولیدبرای)
(جایگزینخططراحیمواردی

گاهآزمایش/دانشگاهباهمکاری
شریف،تهران)خارجی/داخلی

(پکنبارسلون،امیرکبیر،

وخارجیسازانماشینباعاملت
ولیخططراحینسبیدانش
از)یداخلسازانماشینبامشکل

(ردککارمیشوداِیتا!!دقآینه

مصادیق دنوآوری فرآین. 1



توانمندی ها
به:فتهپیشرموادفرموالسیون

هایحوزهبهورودمنظور
عدمتحریم،یاوجدید

خارجیهایطرفهمکاری
ارزیفشارهاییاو

گزینجایبهالزاموهاتحریمفشار
ایومعمولیوارداتیموادکردن

گرانموادجایگزینی

زاماتالوویژگیهاباموادتطبیق
صادراتیوداخلیبازارهای

مصادیقنوآوری درمواد اولیه. 2
نانوبهبنیانهادانشمحدودورود

دیدپذیرتج/باکتریالآنتیتولید
یاکرهسوپاپدرموادتغییر
پلیمرهایدرمشکالتاستمراراما

وادمپیشرفتهگریدهایومهندسی

رکتازجلوگیریوموادرکیبت
ارضدگردغبسوزی،آتشخوردن،

وژگیهاویبامطابقموادبکارگیری
سایرعراق،CISبازارهایاستاندارد

ی انواع گرانولهای ساده، برخ
ی فیلم اپلیکیشن ها، جایگزین

.  بجای مواد مختلف



نوآوری محصول. 3

ولمحصنوآوریلوله،صنعتمثلپلیمریهایحوزهبرخیدر♣
وابع،منمدت-طوالنیخوابوباالبسیارگذاریسرمایهبهنیاز

آورینولذاداردسازهاماشینتوانبهشدیدوابستگیهمچنین
Supplierمحصول Dominatedنماشیکهتحوالتیتاثیرتحتو

.زنندمیرقمسازها
مشاهدهصنایعاینگونهدرمحصولتوجهقابلنوآوریایران،درلذا

موادترکیبدریااتصاالتدرمگرنمیشود



مهندسی معکوس اولیه
بازارتطبیق جزئی با نیاز
جذب طراحی محصول

ی از جزی/مهندسی معکوس پیشرفته
مجموعه ها 

اجستجو و پایش مستمر فناوری ه
 شبکه سازی

تسلط کامل بر روش های طراحی و
تولید محصول/ساخت

وریایجاد ظرفیت برای ریسک و نوآ

 100<چندشرکت با تنوع باال
محصول جدید در سال

لطراحی محصو/چندشرکت تحلیل
 (توخالی)نخ آرماتور
 (پتنت20برخی تا )ثبت پتنت
 ،ورود به تجدیدپذیرها

ول جستجو و پایش فناوری محص
نمهندسی معکوس امری روتی.

صنوعی تقسیم کار و تولیدالیاف م
نساجی در ایران و ترکیه

یطراحیهای جدید در بسته بند
یورود گسترده به لوازم خانگ

مصادیقنوآوری محصول. 3 اهتوانمندی 



انجام تحقیق بازار
اتایجاد نظام توزیع و ارائه خدم

پایش مستمر و نظام مند بازار
 یایی و جغراف)تنوع بخشی به بازارها

(کاالیی

پیشرفتهبرندخلق
وجدیدتوزیعهایسیستم

مدتبلندارتباطیکانالهای

نوآوری بازار. 4

اهحوزهایندرنسبیضعف
قموفتجارببرخیعلیرغم

برند سازی و تمایز
ریان، تعامل سازمان یافته با مشت

از، بسته به نیSolutionبعضا ارائه 
الت فروش فیلم همراه با ماشین آ

انجام تحقیقات اولیه بازار
اطالع از گرایشات مشتریان
ع ضعف در ایجاد نظام های توزی

مصادیق اهتوانمندی 



گام چهارم

محدودیت های 
ساختاری



ی 
ار

خت
سا

ی 
ها

ت 
دی

دو
ح

م

1
ایط بالتکلیفی در شر

رشد ودرآمد سرانه 
کشور

2
نرخ افزایش فلج کننده

ارز، الزام به کسب ارز
برای واردات مواد

4
غلبه نگاه جایکزینی 

واردات در صنایع نزدیک
به بازارهای نهایی

5
ادی ضعف جدی ترتیبات نه

و ساختارها برای توسعه
صادرات پایدار

ن
ال

 ک
اد

ص
اقت

3
تجاری /فقدان سیاست صنعتی

ایین و ناروشنی روابط  باال و پ
ور دست دراقتصاد منبع مح



ی 
ار

خت
سا

ی 
ها

ت 
دی

دو
ح

م

1
نداشتن قرارداد 
بلندمدت با تامین

کننده ها

2
ان ماشین ضعف صنایع پشتیب

ع و ساز، قالبساز، مواد متنو
...انیپیشرفته، نیروی انس

ک
ستی

ال
ت پ

نع
ص

4
ا، محلی بودن بازاره

ن و مقیاس های پایی
ی کاهش توان رقابت
در صادرات 

3
رگ، بدهی کالن مشتریان بز

قفل شدن منابع در مواد، و
و نوآوریR&Dهزینه باالی



گام پنجم
توصیه به 

نهادهای دولتی 
هابنگاه/انجمن ها



وآوریمسئولین دولتی جهت تسهیل نتوصیه به 
ارسالارز،خنردررشد،درثباتکالن،اقتصادشرایطتثبیت

رانهسدرآمدبهبودوبازارهاواقعیرشداندازچشمازعالئم

مناسباتنظیمتبویژهتجاری،/صنعتیسیاستتکلیفتعیین
هازیررشتهوسعهتاولویتهایتکمیلی،صنایعباباالدستصنایع

شرکتریتماموکاملتغییردست،پایینصنایعدرفناوریو
دستپایینصنایعتوسعهسازمانبهپتروشیمیصنایعملی

نوآوری/یادگیرینظاممختلفاجزایکردنهماهنگ
(....پشتیبانایعصنانسانی،منابعزیرساختها،)پالستیکصنعت

هنوآورانوجدیدمحصوالتویژهبهصادراتراستایدر



نوآورها برای تقویت بخش خصوصیتوصیه به انجمن 
کردنخصمشوپالستیکصنعتتوسعهاستراتژیتدویندرمشارکت

جایگاهباهرابطدرهابنگاهوهاخوشهتخصصی،هایتشکلدولت،نقش
صنعتهایبنگاهرقابتیعملکردبراینوآوریوفناوری

وآوری،نوفناوریحوزهدرکوچکوبزرگهایبنگاهنیازمیانتفاوت
هاخوشهقالبدرآنجبرانیامقیاساهمیت

برایرینوآو/یادگیرینظامنهادهایوساختارهاتوسعهوارتقاءهدفبا
وبازار،قیقاتتحمرکزایجادبامشخصگامیبرداشتنپالستیک،صنعت

.بعدیهایگامبرایریزیبرنامه.صادراتبرتاکیدبابازاریابیآموزش

منجریطیمحزیستالزاماتونانوییتحوالت:آتیتحوالتازاستقبال
.شدخواهدکاروکسبالگوهایدرایگستردهجابجاییبه
هانگاهببندیرتبهدرنوآوریوفناوریبامرتبطعواملدادندخالت



بنگاه ها جهت حرکت در مسیر نوآوریتوصیه به 
مسیربهویژهوجهتبابنگاهتوسعهاستراتژیتدوینفعلی،شرایطعلیرغم

نوآوریوفناورییادگیری
باوآوریندربازاربُعدبهتوجهبرایشدهزمانبندیومدونریزیبرنامه

وسازیبازاربرندسازی،توزیع،کانالهایایجادبازار،تحقیقاتانجام
صادرات

ماتخدومشاورهباهمراهمحصولفروشجهتالزمتوانمندیهایایجاد
.محصولفروشجایبه(solution)حلراهارائه.بستهیکچارچوبدر
آنهادانشیتوانمندیهایازاستفادهوبنیاندانششرکتهایادغام
آنهاازیسمندنظامویادگیریتجاربانباشتبرایسازمانیواحدایجاد
تولیدویطراحبهورودوبنگاهدراستفادهبالهایظرفیتبکارگیری

هاحوزهدیگردرپالستیکیمحصوالت



از حسن توجه شما سپاسگزارم
پرسشنامه



(PI)گذاریسرمایهازپیشتوان

ناوری،فمنبعبرایجستجوسرمایه،بندیزمانبرنامهسنجی،امکانمطالعات
فناوریقراردادعقددرمذاکرهبرایحقوقی-فنیتوان

1

(Exe)پروژهاجرایتوان

ازندگانسبافنیتعاملوشناساییخارجی،فنیکمکبدونسایتاندازیراه
تفصیلیمهندسیتجهیزات،برتر

2

( ذاریتوان سرمایه گ)مولفه های توانمندی فناورانه و نوآورانه



(PR)فرآیندمهندسی
ظرفیتازبیشدرتولیدکیفیت،نظام،اصلیفرآیندهایدرفناوریتغییر

تولیدجدیدفرآیندهایوهاروشبکارگیریاسمی،

4

( ولیدتوان ت)مولفه های توانمندی فناورانه و نوآورانه 

(PE)محصولمهندسی
اخذویدجدهایفناوریجذبتالشمیزانمعکوس،مهندسیوتقلیدقابلیت

جدیدمحصولطراحیتوانلیسانس،

3

(IE)صنعتیمهندسی:
هایندیتوانممستمر،طوربهتولیدبرنامهافزارینرمبروزآوریتوانشامل
وریبهرهارتقاءوپایشمکانیزموجودتامین،زنجیره

5



(LN)یادگیریتوان
خاصشرایطابتطبیقداخلی،اولیهموادباتطبیقطریقازیادگیری

دراتصاازیادگیریمشتری،بازخوردهایطریقازتقاضا،بازاردر

6

(LK)سازیشبکهوپیوندتوان
کنندگانینتامبااولیه،موادکنندگانتامینبامشتریان،باارتباط
انشگاهیدمراکزفناوری،موسساتباهمکاریتجهیزات،وآالتماشین

7

(CC)مکملهایتوانمندی
اعطایوفروشازپسخدماتبرند،بازارسازی،توانتوزیع،هایکانالایجاد

دیگرانبهفناوریلیسانس

مولفه های توانمندی فناورانه و نوآورانه 

8


