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 چکيده
رشد روز افزون جمعیت جهان موجب افزایش قیمت محصوالت غذایی و به تبع آن نیاز به گسترش 

 ید غذایی و بکارگیری علوم ومنابع غذایی جدید، تالش متخصصان برای تولید محصوالت جد

 راست. در این تحقیق عوامل موثر ب فناوری نوین در طراحی و توسعه محصوالت جدید غذایی شده

کوچک و متوسط فعال  کسب و کارهایجدید در توسعه محصول در د نوآوری سیستماتیک فرآین

العه قرار می گیرد. مورد مط به منظور ارائه الگوی مفهومی مناسب در حوزه زیست فناوری غذایی

مصاحبه با خبرگان تا رسیدن به  است. کیفی و مصاحبه عمیق با خبرگان در پژوهشروش تحقیق 

باز و محوری عوامل موثر بر فرآیند  کدگذاری اشباع نظری ادامه می یابد سپس با استفاده از روش

غذایی دسته توسعه محصول جدید در شرکت های کوچک و متوسط فعال در حوزه زیست فناوری 

کسب و کارهای فرآیند توسعه محصول جدید در  نتایج نشان دادبندی و شناسایی می گردند. 

توسعه مفهوم، طراحی، پنج مرحله در حوزه زیست فناوری غذایی شامل  فعالکوچک و متوسط 

ئه الگوی مفهومی جدید ارامی باشد. فرعیعامل  04ش وتولید انبوه و بازاریابی و فرو نمونه سازی،

در شرکتهای  جدید محصوالت سیستماتیک مقاله قابل کاربرد برای تجاری سازیشده در این 

 غذایی ایران است. زیست فناوریکوچک و متوسط فعال در بخش 

، کسب و کارهای کوچک غذایی زیست فناوری، توسعه محصول جدید :يديکل واژگان

 .و متوسط
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  آمنه کنعانی

 .دانشگاه تهران فرینیکارآ کارشناسی ارشد دانش آموخته

 

 نام نویسنده مسئول:
 آمنه کنعانی

نوآوري سيستماتيک فرآیند  عوامل موثر بر شناسایی ارائه الگوي مفهومی

 کسب و کارهاي کوچک و متوسط فعال در توسعه محصول جدید دردر 

 غذایی زیست فناوريحوزه 

http://www.joas.ir/


 122  -199، ص 1931، پاییز  11پژوهش های کاربردی در مدیریت و حسابداری، شماره 
ISSN: 2538-3663 

http://www.Joas.ir 

 

 مقدمه
و  مییت جهان و نیاز به گسترش منابع جدید غذایی موجب افزایش قیمت محصوالت غذایی و تالش برای افزایش کرشد روز افزون جمع

میلیارد  5.4و  0884میلیارد نفر در سال  4.9ادل به رشدی مع 0894میلیارد نفر در سال  0.4جمعیت جهان از کیفی این محصوالت شده است. 

میلیارد  04به  5444میلیارد نفر و تا سال  9.4به  5404بینی کرده اند که جمعیت جهانی تا سال پیش  [0] رسیده است. 5444نفر در سال 

 %041، ذرت %048، برنج %549، 5444تا  0854نشان می دهد که تولیدات گندم از سال سازمان غذا و کشاورزی  داده هاینفر خواهد رسید. 

منجر به نیاز به مواد غذایی دو برابر یا سه برابر بیش  "ثروت و رفاه"نی همراه با افزایش افزایش داشته است. افزایش جمعیت جها %05و نشاسته 

طی چند سال اخیر قیمت مود غذایی رشدی صعودی داشته است. همانطور که  [0] بنا به گزارش .[5] از میزان مواد غذایی موجود خواهد شد

با توجه به پیش بینی های انجام شده در رابطه و همچنان ادامه دارد.  آغاز شده 5440رشد قیمت مواد غذایی از سال نمودار زیر نشان می دهد 

 با افزایش تقاضای جهانی مواد غذایی و نیز استفاده از مواد شیمیایی در تولید محصوالت جدید بویژه در حوزه کشاورزی طی بیست سال آتی و

ید محصوالت غذایی، کمک شایانی به تولید محصوالت غذایی جدید و افزایش سالمت استفاده از زیست فناوری در تول همچنین افزایش قیمت آن،

  [.0] خواهد داشت آن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [3] ی مواد غذایی بر اساس گزارش فائوتغيير شاخصهاي قيمتهاي جهان .1نمودار

 

 یجادا توسعه نوآوری و ناوری و بازار، به دنبالتغییرات شدید ف امروزی به دلیل غذایی صنایعشرکت های کوچک و متوسط فعال در حوزه 

به  ،دنعمر کوتاهی دار ،بودن فناوری پیشرفتهجدید و چرخه های حیات محصول به خاطر از آنجایی که می باشند.  در بازار رقابتی مزیت رقابتی

یا محصوالت جدیدی را ود را بهبود دهند برای بقا و کسب سود در چنین محیطی باید به طور مستمر محصوالت موجود خ شرکتها همین دلیل

بخش  در صنعت غذایی توسعه محصول جدید .[0] کوتاه شودباید  تا جایی که ممکن است چرخه فرایند توسعه محصول نیزو معرفی کنند 

ت ضروری اس شرکتی هر برایجدید توسعه محصوالت  وری در صنعت غذا از طریقآتوسعه نوکار در نظر گرفته می شود.  وکسب  راهبردحیاتی 

فرایند توسعه محصول در صنعت غذا با توجه به تغییرات [. 4]  منابع انسانی می باشد ومالی  در حوزه هاینیازمند سرمایه گذاری قابل توجهی  و

 یدجد "کامالت به جای ایجاد محصوال رچند شرکتهای موجود در صنعت غذا ترجیح می دهند، هباید سریع و منعطف باشد ،فناوریبازار و  سریع

 ،توسعه محصول غذایی سرمایه گذاری در زیرا .دوباره دهند توسعهاز طریق نوآوری تدریجی،  محصوالت موجود را ،0نوآوری بنیادیناز طریق 

 [1] مطابق نظر  [.5] خواهد شد و کاهش مخاطره پذیری افزایش نرخ موفقیتموجب تدریجی  نوآوری بکارگیریهمراه با ریسک است که 

ائه دهد رازماندهی و مدیریت موثر فعالیتها که سازمان را قادر می سازد محصوالت موفقی را به بازار با زمان توسعه کوتاه و هزینه توسعه کوتاه اس

، توسعه محصول جدید مجموعه 5از طریق فرآیند طراحی و توسعه محصول جدید محقق می شود. مطابق  نظر انجمن مدیریت توسعه محصول

ایده  شرکت را برای تبدیل وریآفرآیند توسعه نو با بکارگیری روشی سیستماتیک،که است ظایف، مراحل و اقدامات تعریف شده و منظم ای از و

مت و افزایش قی ایش قیمت ها به دلیل تحریم کشوردر ایران نیز افز های اولیه به محصوالت و خدمات قابل فروش به بازار را تشریح می کند.

                                                           
1Radical change 
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است. از اینرو این افزایش قیمت در قیمت تمام شده سایر محصوالت ، قیمت مواد غذایی وارداتی مانند سویا و ..  را افزایش داده ارزهای خارجی

ید در تول زیست فناوریمرغ و تخم مرغ و .. نمود پیدا نموده است. استفاده از فناوری های نوین بویژه  ،زنجیره تامین صنعت غذا مانند گوشت

از این رو این پژوهش با  راهی مطمئن برای گسترش توان ملی در توسعه اقتصاد غیر نفتی و توسعه محصوالت جدید غذایی است. مواد غذایی

توسعه محصول جدید در کسب و کارهای کوچک و متوسط فعال در  نوآوری سیستماتیک عوامل موثر بر فرآیند پاسخ به این سوال که هدف

 انجام گرفته است. ظور ارائه الگوی مفهومی چیستبه من حوزه زیست فناوری غذایی

 

 تحقيق ادبيات مرور

توسعه نوآوری در طراحی و تولید محصوالت غذایی جدید برای بقای شرکتهای فعال در حوزه صنعت غذا در بازار رقابت جهانی امروز 

 د. همچنین ازت غذایی به سرعت به اشباع می رسالضروری است. محصوالت نوآور جدید احتمال بیشتری برای موفقیت دارند زیرا بازار محصو

با این وجود تنها نسبت کوچکی از  [.9] فناوری های جدید و پیشرفته ای در نوآوری های غذایی برای تفکیک محصوالت استفاده می شود

منجر  ،ایی از شکست محصول جدیدترس مدیران شرکت های تولیدی صنعت غذ. [8] محصوالت غذایی عرضه شده به بازار واقعا نوآورانه هستند

محصوالت غذایی را  ،به کاهش سطح نوآوری در صنعت غذا گشته است و خیلی از شرکتها ترجیح می دهند به جای ایجاد محصوالت جدید

( %99-15جدید ) اکثریت محصوالت غذایی ،رغم تحقیقات انجام شدهب .[04] توسعه دهند تا بدین طریق میزان موفقیت خود را باال ببرنددوباره 

آنگاه در واقع می تعریف کنیم  "چیزی که برای مشتری جدید است"بصورت را  "جدید"اگر محصول غذایی . [05] [00] [8] شکست می خورند

 پایین نوآوریدرصد . [05] [8] جدید و تازه هستند یحقیقاست بصورت به بازار وارد شده که  محصوالت غذاییاز  %54-1توان گفت که تنها 

 توسعه محصول جدید غذایی توجه به فرآیند طراحی وبه بازار بر این امر داللت دارد که  ارائه شده همراه با میزان باالی شکست محصوالت غذایی

رایند فبنابراین الزم است که این  می باشد. صنعت غذا الزامی در حوزهوری ده و  بکارگیری آن برای توسعه نوآبو سریع  نیازمند پیشرفت و بهبود

  .[00]  شود "متمرکز، کیفی، سرعت مدار و دانش محور"

تقسیم بندی محصوالت جدید غذایی راه اندازی شده به این صورت  0888و  0885در تحقیق خود دریافت در تایلند بین سالهای [ 0]

 %04محصوالت ارزش افزوده و  %54ستند، محصوالت در شرکت جدید ه %54کامال در بازار جدید هستند،  ،محصوالت نوآورانه %8می باشد که 

امروزه، نوآوری شرط اساسی برای بقاء تمامی شرکتها می باشد. شرکتها با واقعیت هایی مثل کاهش چرخه  [.5] می باشند بسط خطوط محصول

. آنها [04]روبرو هستند ابتتغییر سریع محیط بازار و افزایش سطح رق،  [01] فزایش انتظارات مصرف کنندها،  [05] [04] [00] عمر محصول

 هدیگر نمی توانند به تاکتیک های کوتاه مدتی مثل بکارگیری تفکیک یا پیشرفتهای فزاینده محصوالت یا خدمات وابسته باشند. بنابراین توسع

نوآوری موفق به . [08] [09] مستمر و معرفی محصوالت جدید به بازار شاخص مهمی برای عملکرد بادوام شرکت و عامل مهمی در رقابت است

 یشرکت ها اجازه می دهد که در هزینه، عملکرد و زمان توسعه محصوالت به بازار از رقبای خود پیشی بگیرند. تمامی این مزایا می تواند برا

 [. 00] مشتریان و سهامداران شرکت ایجاد ارزش کند

نوآوری هایی [ 54]نوآوری های سیستماتیک بنا به تعریف .  [01]نوآوری عموما اختراعات یا ایده های تجاری شده موفق تعریف می شود

هستند که محصوالت موجود را تقویت می کنند اما نیازمند مجموعه شرکت هایی در یک شبکه هستند تا عملکردها را به شکل هماهنگ تغییر 

 ره وری کلی در طول زمان ایجاد می کنند.دهند. با رسیدن به این تغییر هماهنگ، نوآوری های سیستماتیک افزایش قابل توجهی در به

توسعه محصول جدید می تواند به طور کلی به عنوان فعالیتهایی که هدفشان آوردن محصوالت جدید به بازار است تعریف شود. در    

د به عنوان خروجی فراین مدیریت نوآوری معموال توسعه محصول جدید به عنوان زیر فرایند نوآوری تعریف می شوند، محصوالت جدید می توانند

. [50] نوآوری در نظر گرفته شوند. از این دیدگاه، توسعه محصول جدید فرایند تغییر شکل فرصتهای کسب و کار به محصوالت ملموس است

عه ایده، توسفرایند توسعه محصول جدید از نظر نویسندگان دارای گام های مختلفی می باشد. این فرایند اغلب شامل گام هایی مانند ایجاد 

طبقه بندی های مختلفی از محصوالت جدید در میان نویسندگان  . [55] محصول، تجاری سازی محصول، و همچنین تست و غربال می باشد

ارائه شده است که محصوالت جدید را به شش طبقه جدید بودن نسبت به محصوالت جهان، خطوط  [50] وجود دارد. جامع ترین دیدگاه بوسیله

دید، بسط خطوط محصول موجود، بهبود و بازبینی در محصوالت موجود، موضع سازی و کاهش هزینه تقسیم می کنند. با توجه به محصول ج

( به صورت خالصه 0متنوع بودن دیدگاهها در مورد توسعه محصول جدید و فرایندهای آن، تعاریف گوناگونی از آن ارائه شده است که در جدول)

 ره شده است:به تعدادی از آنها اشا
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 تعاریف توسعه محصول جدید( 1جدول )

 

 تعاریف توسعه محصول جدید محققان

[1] 
سازماندهی و مدیریت موثر فعالیتها که سازمان را قادر می سازد محصوالت موفقی را به بازار با زمان توسعه کوتاه و هزینه 

 توسعه کوتاه ارائه دهد.

 تهای بازار شروع می شود و با تولید، فروش و تحویل کاال پایان می گیرد.مجموعه فعالیتهایی که با درک فرص [50]

[54] 

شامل فعالیتهای شرکت است که منجر به جریانی از محصوالت جدید یا تغییر یافته برای ارائه به بازار در  توسعه محصول جدید

تقال آنها به مصنوعات )محصوالت ساخته شده( و طول زمان می شود. این امر شامل ایجاد فرصت ها، انتخاب از میان آنها و ان

 فعالیتهای)خدمات( ارائه شده به مشتریان و نهادینه سازی اصالحات در خود فعالیتهای توسعه محصول جدید می باشد.

 

 از دیدگاه محققان مختلف نشان می دهد: راحل مختلف توسعه محصول جدید رام( 5دول )ج
 

 عه محصول جدیدمختلف فرآیند توس ( مراحل2) جدول
 

 مراحل فرآیند محقق

 (تجاری سازی1(تست 5(توسعه 4(تحلیل کسب و کار 0(غربال و ارزیابی 0(ایجاد ایده 5(توسعه استراتژی محصول جدید 0 [50]

 (تست4( توسعه 0(ارزیابی 0(غربال 5(جستجو 0 [55]

 سازی(  تجاری 4(  تست و اریابی0( توسعه0( مفهوم 5(ارزیابی مقدماتی 0 [05]

[51] 
( تست 1( توسعه محصول 5( تحلیل بازار 4( توسعه استراتژی بازاریابی 0( توسعه مفهوم و تست 0( غربال ایده 5( ایجاد ایده 0

 ( تجاری سازی9بازار 

 (پرتاب محصول به بازار4(تست و پاالیش 4(طراحی جزئیات 0(طراحی در سطح سیستم 0(توسعه مفهوم 5(برنامه ریزی 0 [50]

 (تجاری سازی و راه اندازی5(اعتبار سازی 4(طراحی و توسعه 0(تعریف برنامه 0(توسعه مفهوم 5(ایجاد ایده 0 [59]

[58] 
( 1(تولید انبوه 5( تست و اعتبار سنجی محصول، 4( طراحی و تست نمونه 0( پروژه نوآوری0( ارزیابی اولیه 5(ایده ها/خالقیت 0

 راه اندازی بازار

[04] 
(تولید محصول و 0(تست اولیه محصول با مشتریان منتخب 0(ایجاد راه حل فناورانه 5نیاز بازار و ایجاد ایده محصول (شناسایی 0

 (بسط آن در بازار های مختلف4راه انداز در بازار 

 

اوت متف مختلف، تعریف دقیق و یکسانی از کسب وکارهای کوچک و متوسط وجود ندارد و معیار تعریف ارائه شده برای آنها در کشورهای

است. معیارهای موجود جهت تعریف کسب وکار های کوچک و متوسط مواردی مانند : تعداد کارکنان، میزان داراییهای بکار رفته، نسبت فروش 

ر کسب و کارهای کوچک و متوسط نقش مهمی د. [00] باشد ارزش دارایی، گردش پول، میزان فروش می ،به سرمایه در گردش، تعداد کارکنان

افزایش ظرفیت ایجاد اشتغال در کسب و کارهای کوچک و  ،اقتصاد کشورها ایفا می کنند. یکی از بهترین راههای رسیدگی به موضوع بیکاری

 . [05] متوسط و توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط می باشد

در صنعت غذا بر غذاهایی مانند  یست فناوریزنقش مهمی در صنعت غذا ایفا می کند. از نظر سنتی، کاربرد تکنیک های  زیست فناوری

ی مدرن در تولید غذا، فرصتها و چالش زیست فناورهمچنین کاربرد .  [00] نان، الکل، نشاسته تخمیر شده، ماست، پنیر، سرکه و ...متمرکز است

گیاهان، حیوانات و  -مدرن وریزیست فناشناخته شده ترین  -ژن نوترکیب فناوریهای جدیدی را برای سالمت انسان مطرح کرده است. 

از نظر فناوری های انتخابی ممکن است  فراتر از آنچه که از طریق اصالح سنتی و 0میکروارگانیسم ها را قادر می سازد تا با ویژگی های جدیدی

ناخته شده مدرن ش ناورینین اصالح ژنتیکی اغلب به عنوان زیست فژنتیکی اصالح شوند. تکنیک هایی مانند شبیه سازی، کشت بافت، و همچ

کاربرد تکنیک های بیولوژیکال برای محصوالت غذایی، حیوانات و میکروارگانیسم  " بصورتغذایی  زیست فناوری ،از نقطه نظر محققان .[00]اند

سنتی  ندهای تولید. بنابراین شامل فرایتعریف می شود "سهولت پردازش و تولید به صرفه مواد  ،کیفیت، کمیت، امنیتبه منظور افزایش  ها

 .[04] مورد استفاده در نان، آبجو، پنیر و محصوالت شیری تخمیر شده می باشد

لین تخمیر یکی از او غذایی شامل تخمیر، غذاهای اصالح شده ژنتیکی، و شبیه سازی گیاهان یا حیوانات می باشد. برد زیست فناوریکار

. [05] محصوالت غذایی متعددی را تولید می کند مثل آبجو، شراب، پنیر، نان، و ماست غذایی است استفاده از تخمیر زیست فناوریکاربردهای 
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وقتی است که ژنی از یک گونه به گونه دیگر منتقل شود. اغلب موارد، ژن رای تولید غذای اصالح شده ژنتیکی ب غذایی زیست فناوریکاربرد 

، یکی از جدیدترین فناوریهمراه با پیشرفت  0شبیه سازی گیاهان یا حیوانات[. 10] ویژگی و صفتی دارد که برای گونه غذایی دیگر مطلوب است

دومین  ف تخمک در مراحل اولیه ایجاد است ویک روش، شکا؛ زیست فناوری غذایی است که به دو روش متفاوت انجام می گیردکاربردهای 

 [.09] روش جایگزینی هسته یک تخمک با هسته دیگر در حیوانات است

 

 ب نظري تحقيقچارچو

 ( آورده شده است.0اقتباس شده است . این مدل در نمودار)  [08] چارچوب اولیه این تحقیق از مدل

                    
 [39] مدل مفهومی تحقيق برگرفته از مدل .1شکل

 

صول تعریف شده و تولید مفهوم است. در این مرحله ابتدا بر اساس استراتژی توسعه محصول، بیانیه مح "توسعه مفهوم"اولین مرحله 

جزء مراحل صورت گرفته در این بخش می باشند. نیازهای بازار هدف شناسایی می  صورت می گیرد. تست و ارزیابی و توسعه مفهوم محصول

مرحله در  .توسعه و آزمایش بیشتر انتخاب می شودمفهوم برای  شود، مفاهیم محصول جایگزین ایجاد و ارزیابی می شود، و در نهایت یک

می باشد. نمونه  "تولید نمونه" مرحله سوم ، طراحی های الزم در مراحل مختلف اعم از محصول و فرایند و تست ها انجام می شود."طراحی"

خت اولیه ساخته می شود، و در همان زمان برنامه ریزی برای تولید محصول نیز انجام می گردد. روشهای ساخت نمونه اولیه و انتخاب روش سا

می  "وهتولید انب"مرحله چهارم که مناسب برای تولید انبوه، ثبت مالکیت فکری و گرفتن استانداردهای الزم نیز از مراحل این بخش می باشد. 

ا ب اصالح نهایی درمورد تسهیالت تولید و روش های تولید قبل از اینکه تجاری سازی انجام گیرد، مورد تحلیل واقع می شود. شروع تولیدباشد، 

مرحله نهایی بازاریابی و فروش می باشد. اجرای دقیق برنامه بازاریابی . انسانی و دیگر ملزومات برای تولید انبوه انجام می گرددبررسی مواد، منابع 

ر وثر ببر اساس این مدل سوال اصلی این تحقیق این است که عوامل م[. 08] و فروش محصوالت پس از پرتاب محصول به بازار صورت میگیرد

توسعه محصول جدید در کسب و کارهای کوچک و متوسط فعال در حوزه زیست فناوری غذایی به منظور ارائه در فرایند نوآوری سیستماتیک 

 الگوی مفهومی چیست؟ 

 

 روش تحقيق

 ذاییغ ت فناوریزیس توسعه محصول جدید در حوزه نوآوری سیستماتیک در این مقاله به منظور شناسایی عوامل موثری که بر فرآیند

در  دانشگاهی مطلع و اساتید مدیرانده نفر از . جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی شامل استفاده شده استتاثیر دارند از روش تحلیل کیفی 

ستقر ماین تعداد از اعضاء هیئت مدیره انجمن پروبیوتیک، مدیران شرکت های  که می باشد زیست فناوری غذایی توسعه محصول جدید و حوزه

روش تعیین حجم نمونه در مرحله مصاحبه بر اساس نمونه  در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و اساتید مدرس در این حوزه انتخاب گردید.

ن . از ایگیری گلوله برفی و تا مرحله اشباع می باشد و منطق کفایت داده های جمع آوری شده به عنوان حد کامل بودن داده ها مطرح می باشد

د ، محقق به این نتیجه رسینهاییپس از انجام  مصاحبه  افراد خبره در این حوزه مصاحبه نیمه ساختار یافته صورت گرفته است.ده نفر از رو با 

بزار او از این رو نیازی به ادامه ی مصاحبه ها نیست. و به مرحله اشباع رسیده است  که اطالعات مصاحبه کنندگان جنبه ی تکراری پیدا کرده 

( که شامل مرحله توسعه 0شکل االت بر مبنای ابعاد مدل مفهومی )اندازه گیری در بخش کیفی شامل سواالت مصاحبه بوده است که این سو

برای بررسی روایی و پایایی  مفهوم، مرحله طراحی، مرحله تولید نمونه، مرحله تولید انبوه و مرحله بازاریابی و فروش می باشد طراحی گردید.

زار کیفی در پژوهش حاضر، سواالت مصاحبه در چند مرحله با کمک افراد خبره در موضوع تحقیق و همچنین اساتید روش تحقیق مورد بررسی اب

 ها با استفاده از روشهای گردآوری شده از طریق مصاحبهسپس دادهقرار گرفت و از این طریق، هر گونه ابهام در صورت سواالت برطرف گشت. 

موثر بر فرآیند نوآوری سیستماتیک توسعه محصول جدید در حوزه زیست فناوری  اصلی و فرعی تحلیل شده و عوامل استقرایی _بعدیکدگذاری 
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برای بررسی اعتبار داده های گردآوری شده جمالت حاصل از مصاحبه ها با کمک افراد خبره  استخراج شدند.برای ارائه الگوی مفهومی  غذایی

 .ررسی گشت تا مفاهیم نامرتبط در آنها شناسایی و حذف شوددر موضوع تحقیق ب

 

 هایافته
کراری ی ت، محقق به این نتیجه رسید که اطالعات مصاحبه کنندگان جنبهبا ده نفر از خبرگان هاپس از انجام  مصاحبهدر بخش کیفی، 

 قرایی،است _ها نیست. سپس با استفاده از روش کدگذاری بعدیو از این رو نیازی به ادامه ی مصاحبه و به مرحله اشباع رسیده است  پیدا کرده

( نتایج 0عوامل اصلی و فرعی موثر بر فرآیند نوآوری سیستماتیک توسعه محصول جدید در حوزه زیست فناوری غذایی استخراج گردید. جدول )

کد اختصاص داده  I6تا  I1وندگان نشان می دهدکه بخش کیفی و عوامل اصلی و فرعی استخراج شده از مصاحبه ها را همراه با کد مصاحبه ش

  کد اختصاص داده شده به مدیران می باشد. I10تا  I7شده به اساتید دانشگاهی و 
 

 جدول کدگذاري (3)جدول
 

عوامل 

 اصلی
 مصاحبه شوندگان گزاره کالمی فرعیعوامل 

توسعه 

 مفهوم

 توسعه محصول راهبرد
، انتقال R&Dق راهبردراهبرد توسعه محصول می توانداز طری

 تکنولوژی و اتحاد با یک شرکت انجام گیرد.
I1,I3 ,I6,I7,I8,I9 

 بیانیه ماموریت مفهوم

در بیانیه ماموریت مفهوم باید شرح محصول، مزایای مورد نظر، اهداف 

روضات و محدودیت ها کلیدی کسب و کار، بازار اولیه، بازار ثانویه و مف

 شود.در نظر گرفته 

I4,I5 ,I7,I8,I9 

تشکیل تیم توسعه 

 محصول جدید

برای توسعه محصول جدید تشکیل تیم بین رشته ای در حوزه ی 

 زیست فناوری غذایی ضروری است.

I1,I2,I4,I5,I7,I8,

I9,I10 

 تولید مفهوم

و  لتولید مفهوم بوسیله بررسی نیاز بازار، شرکت در نمایشگاههای داخ

ده به شیوه های خالقانه صورت می ای دیخارج، از طریق اینترنت و تول

 .گیرد

I1,I2,I4,I8,I10 

 تست مفهوم

و  تست مفهوم بوسیله توزیع پرسشنامه سنجش مفهوم در بازار

شناسایی بخش های مناسب بازار برای توزیع محصول آینده انجام می 

 گیرد.

I1,I2,I4,I10 

 I2,I4,I10 ی و مالی انجام می گیرد.ارزیابی مفهوم با توجه به تحلیل فنی، اقتصاد ارزیابی مفهوم

 انتخاب مفهوم
برای توسعه محصول جدید در صنعت غذا مفهوم مورد نظر انتخاب می 

 گردد.
I1,I2,I4,I8,I10 

 I3,I6,I7,I8 در پروتکل مفهوم به مشخصه های نهایی محصول توجه می گردد. مفهومپروتکل 

تحلیل  نقاط 

 4قوت،ضعف،فرصت،تهدید
I1I4,I5,I6,I7,I8,I قوت، نقاط ضعف، فرصتها، تهدیدها بررسی می شود.باید نقاط 

9,I10 

 تحلیل بازار
بازارهای خارجی  محصوالت جایگزین ومشتریان، رقبا،  در تحلیل بازار

 مورد ارزیابی قرار می گیرند.
I4,I5,I6,I7,I10 

 طراحی

 پلت فرم محصول
والت باید مد بستر اصلی استفاده از محصول برای توسعه سبد محص

 نظر قرار گیرد.
I6 ,I8,I9,I10 

طراحی سبد محصول 

 )پورت فولیو(

سبد محصول شامل محصول منفرد،استفاده از پروتین تک یاخته به 

عنوان غذای مکمل دام، استفاده از پروتئین برای غنی کردن دانه ها و 

 غالت می باشد.

I2,I3,I5,I6,I8,I9, 
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 5طراحی برای تعالی

عالی شامل طراحی برای ساخت و تولید، طراحی فرآیند تای طراحی بر

ست، طراحی برای طراحی برای محیط زی تولید، طراحی بسته بندی،

 .طراحی برند می باشدتعمیر و نگهداری و 
I2,I3,I4,I5,I6 

 I3,I7,I9 طراحی می گردد. الزم آزمایشگاهی و ابزار  ادواتبرای توسعه محصول  طراحی ادوات آزمایشگاهی

 I1,I3,I4,I7,I10 ابتدا باید فرموالسیون ترکیب مواد را مشخص کرد. طراحی فرموالسیون

طراحی مراحل انتقال 

 فناوری

استراتژی انتقال فنائوری یا با اخذ این فناوری از سایر شرکت ها ست یا 

 خود شرکت آن فناوری ار بوجود می آورد.
I1,I3 ,I9 

 طراحی آزمایش

 

ا شامل طراحی آزمایش سمیت، پایداری، طراحی طراحی آزمایش ه

 طراحی آزمایش ارزش غذایی می باشد. آزمایش کارایی،
I2,I3,I4,I7 

 طراحی فرآیند تولید
حی طراو  طراحی فرایند تولید شامل طراحی فرایند تولید آزمایشگاهی

 فرایند تولید انبوه است.
I1,I2 ,I4I7,I9 

نمونه 

 سازی

عات قط  نصب و راه اندازی

 آزمایشگاه

ابتدا الزم است که قطعات دستگاه های آزمایشگاهی در این خصوص 

 مونتاژ و مستقر گردد.
I3,I6,I7,I10 

نصب سیستم اندازه گیری 

 و کنترل فرآیند

قطعات آزمایشگاهی سیستم اندازه گیری   نصب و راه اندازیبعد از 

 نصب می شود و فرایند کنترل می گردد.
I5,I6, I8 

اب باکتری و قرار دادن انتخ

 آن در محیط
 I1,I6,I9 باکتری انتخاب می شود و برای کشت در محیط قرار می گیرد.

تولید  نمونه پیش 

 آزمایشگاهی

نمونه پیش آزمایشگاهی  ،بعد از انتخاب و قرار دادان باکتری در محیط

 تولید می شود.
I6,I9,I10 

 اصالح و بازخورد نتایج
ح و بازخورد نتایج انجام می پیش آزمایشگاهی اصال بعد از تولید نمونه

 گیرد.
I5,I6,I9 

 I6,I9,I10 می شودورد نتایج نمونه ازمایشگاهی تهیه بعد از بازخ تهیه نمونه آزمایشگاهی

ثبت مالکیت معنوی  نمونه  

 تولیدی
 مالکیت معنوی نمونه تولیدی باید ثبت شود.

I1,I3,I4,I5,I6,I8,

I10 

ره غذا و ادااخذ مجوز 

 برای صادرات 1دارو
 I2,I3,I9 الزم است. اداره غذا و داروبرای صادرات مجوز 

 پتنتثبت 
ثبت پتنت وری در سطح جهانی بود در صورتی که محصول دارای نوآ

 انجام گیرد.اید ب
I3 ,I5,I6 ,I8 

اخذ مجوزهای تولید در 

 داخل

ه بهره برداری، اخذ مجوز از وزارت بهداشت، سازمان استاندارد، پروان

اداره نظارت بر مواد غذایی و دارو، اداره دامپزشکی، محیط زیست، 

 استاندارد حالل انجام می گیرد

I1, I5,I6,I7,I8,I9 

انجام آزمایشهای مورد نیاز 

 برای محصول

آزمایش های سمیت، پایداری، مزه، آزمایش کارایی، آزمایش ارزش 

 غذایی برای محصول انجام می گیرد.
I3,I4,I10 

تولید 

 انبوه

 مطالعه بازار

می بایست اهداف و راهبردهای سرمایه گذاری و اهداف پروژه تعیین 

در تولید انبوه یک ماده غذایی، بازار و تقاضای ان به دقت بررسی  شود.

 .گردد

I3,I7,I9 

 مطالعات فنی
جه می شود و مشخصات در مطالعات فنی به مکان احداث کارخانه تو

 نظر گرفته می شود.در فنی محصول 
I2,I3,I7,I8,I10 
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 مطالعات مالی و اقتصادی

بایست هزینه های سرمایه گذاری  در مطالعات مالی و اقتصادی می

و منابع  ورد شده و هزینه های بهره برداری در نظر گرفته شودبرآ

 تامین مالی شناسایی شود.

I3,I4,I7,I8 

اجرای مرحله احداث 

 کارخانه
 I5,I6,I7 .حصول مورد نظر باید کارخانجات احداث شودبرای تولید م

 I1,I6,I7,I8 خط تولید محصول ایجاد می گردد. ،بعد از احداث کارخانه ایجاد خط تولید محصول

ایجاد سیستم کنترل خط 

 تولید

جهت  درکه  8GMPو  9HACCP سیستم کنترل خط تولیدایجاد 

ایجاد  برایهداشتی د غذایی و صنایع باهدایت تولید کنندگان مو

از کنترل محصوالت تولید شده و انطباق با استاندارهای  ناطمینا

 است، باید مورد توجه قرار گیرد.مناسب 

I4,I5,I7 

نقل  ایجاد سیستم حمل و

 محصول

در مرحله تولید انبوه می بایست مورد سیستم حمل و نقل محصول 

 توجه جدی قرار گیرد.
I3,I7,I8 

فروش و 

 بازاریابی

 قیمت

در قیمت گذاری باید راهبرد مشخصی داشت. قیمت گذاری بر مبنای 

قیمت محصوالت شرکت های رقیب یا بر اساس افزودن به بهای تمام 

شده محصول انجام میگیرد. قیمت گذاری باید به گونه ای باشد که 

حاشیه سود مناسب برای اعضای کانال توزیع و فروشندگان عمده 

 برآورده شود.

I4, 

I6,I7,I8,I9,I10 

 

 محصول

باید به حفظ رضایت مشتری و بهبود مستمر محصول بر مبنای نیاز 

مشتری توجه شود. محصول باید نوآورانه باشد و از فناوری پیشرفته در 

آن استفاده شود. از سلیقه مشتری و رقبا در طراحی محصول استفاده 

سته ه شود. بشود. همزمان با افزایش تولید به کنترل کیفیت نیز توج

 بندی محصول و برند باید مورد توجه قرار گیرد.

I1,I6,I7 

 مکان

محصول در زمان و مکان دلخواه مشتری ارائه گردد. کانال های توزیع 

جدید ایجاد گردد. از شهرت کانالهای توزیع و شرکت های پخش معتبر 

 برای توزیع محصول استفاده گردد.

I1,I3,I8 

 ترفیع

ایست به صورت هدفمند انجام گیرد یعنی گزینش گروه تبلیغات می ب

خاصی از مشتریان، یا از روش های خالقانه در تبلیغات استفاده کرد. از 

دفتر چه  و بروشور های تبلیغاتی نیز برای افزایش سطح آگاهی مصرف 

 کنندگان نیز می توان استفاده کرد.

I3,I4,I9,I10 
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 نتيجه گيريبحث و 

ست که فرآیند توسعه محصول جدید در شرکتهای کارآفرین فعال در حوزه زیست ا حقیق کیفی در این مقاله مبین آننتایج حاصله از ت

ی می باشند و ابعاد و ابیبازار و فروشو  انبوه دیتول مرحله اصلی شامل توسعه مفهوم، طراحی، نمونه سازی، 4فناوری غذایی ایران دربردارنده 

نمایند فی الواقع مصاحبه های کیفی نشان داد که این مدل در مورد شرکت های کارآفرین فعال در حوزه زیست  را تایید می[ 08]مراحل مدل 

فناوری غذایی قابل بکارگیری است. این تحقیق با بررسی پیشینه پژوهش و مصاحبه با مدیران و خبرگان آگاه در حوزه توسعه محصول جدید و 

یک چارچوب نظری جامع عوامل اصلی و فرعی موثر بر مرحله فرایند توسعه محصول جدید در زیست فناوری زیست فناوری غذایی و با استفاده از 

به صورت پراکنده و در حوزه های مطالعاتی دیگر شناسایی  غذایی را  به طور جامع شناسایی کرده است. هریک از این عوامل در تحقیقات دیگر

هبرد توسعه محصول جدید، ایجاد ایده، غربالگری، توسعه و تست ایده را در موفقیت فرایند توسعه عواملی مثل را [04]شده اند. به طور مثال 

چه چیز برندگان و بازندگان را در توسعه محصول جدید غذایی از هم جدا »در مقاله خود تحت عنوان [ 00]محصول جدید شناسایی کرده است. 

رکت خرده فروشان را از جمله عوامل موثر بر موفقیت توسعه محصول جدید در حوزه غذا می عواملی مانند دانش بازار، مشتری و مشا« می کند؟

در تحقیقات خود به مشارکت خرده فرشان، منحصر بفرد بودن محصول، ترجیح مشتری در رابطه با محصول و مشخصه [ 00[ ]05[  ]00]دانند. 

به اهمیت بسته بندی در صنعت غذا [ 04[ ]00] ر صنعت غذا اشاره داشته اند.های بسته بندی به عنوان عوامل موثر در توسعه محصول جدید د

ط تائید عوامل بدست آمده توسعالوه بر  در تحقیق حاضربنابراین که از عوامل فرعی بعد محصول در آمیخته بازاریابی می باشد اشاره داشتند. 

وهش بدست آمد که در سایر تحقیقات به آن اشاره ای نشده بود این عوامل سایر محققان، عوامل جدیدی و کلیدی نیز از طریق خبرگان مورد پژ

طراحی فرموالسیون، اخذ مجوزهای تولید در داخل، سیستم کنترل خط تولید، نصب و راه اندازی قطعات آزمایشگاه، انتخاب باکتری و شامل: 

ه قبلی و عوامل جدیدی که در پژوهش حاضر به آن دست یافته ایم، از این رو با توجه به عوامل شناسایی شد می باشد. قرار دادن آن در محیط

توسعه محصوالت جدید در شرکت های کوچک و متوسط فعال در حوزه زیست  در نوآوری سیستماتیک فرآیند عوامل موثر بر الگوی مفهومی

 بصورت زیر ارائه می گردد[ 08برگرفته از مدل ] فناوری غذایی
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توسعه محصوالت جدید در شرکت های کوچک و متوسط فعال در حوزه  نوآوری سیستماتیک در فرآیند جدید الگوی مفهومی .5ل کش

  [08] برگفته از مدل زیست فناوری غذایی

اهده . همانطور که مشی باشدالگوی مفهومی جدید شامل پنج مرحله توسعه مفهوم، طراحی، تولید نمونه، تولید انبوه و بازاریابی و فروش م

عامل فرعی راهبرد توسعه محصول، بیانیه ماموریت مفهوم، تشکیل تیم توسعه محصول جدید،  04 می گردد مرحله توسعه مفهوم دربردارنده

له طراحی مرح ،ازارو تحلیل ب تولید مفهوم، تست مفهوم، ارزیابی مفهوم، انتخاب مفهوم، پروتکل مفهوم، تحلیل نقاط قوت، ضعف، تهدید و فرصت

عامل فرعی پلت فرم محصول، طراحی سبد محصول )پورت فولیو(، طراحی برای تعالی، طراحی ادوات آزمایشگاهی، طراحی  9 در بردارنده

و راه  عامل فرعی نصب 00مرحله تولید نمونه در بردارنده  ،و طراحی فرایند تولید فرموالسیون، طراحی مراحل انتقال فناوری، طراحی آزمایش،

زمایشگاهی، آ قطعات آزمایشگاه، نصب سیستم اندازه گیری و کنترل فرآیند، انتخاب باکتری و قرار دادن آن در محیط، تولید  نمونه پیش  اندازی

بت پتنت، اخذ اداره غذا و دارو برای صادرات، ث اصالح و بازخورد نتایج، تهیه نمونه آزمایشگاهی، ثبت مالکیت معنوی نمونه  تولیدی، اخذ مجوز 

مرحله تولید  مرحله طراحی 

 نمونه

 لید انبوهتو
بازاریابی و  

 فروش

انتخاب راهبرد  

 توسعه محصول

استراتژی  

تولید   

پروتئین 

 تک یاخته

 

استراتژی  

تولید  

پروتئین 

محصوالت  

 مکمل

 پلت فرم محصول

 ط  طراحی سبد محصول)پورت فولیو(

 طراحی برای تعالی

 طراحی ادوات آزمایشگاهی

 طراحی فرموالسیون

 طراحی مراحل انتقال فناوری

 طراحی آزمایش

 طراحی فرآیند تولید

 نصب و راه اندازی قطعات آزمایشگاه

 نصب سیستم اندازه گیری و کنترل فرایند

 انتخاب باکتری و قرار دادن آن در محیط

 تولید نمونه پیش آزمایشگاهی

 اصالح و بازخورد نتایج

 تهیه نمونه آزمایشگاهی

 ثبت مالکیت معنوی نمونه تولیدی

 غذا و دارو  برای صادراتخذ مجوز اداره ا

 ثبت پتنت

 اخذ مجوزهای تولید در داخل

 انجام آزمایشهای مورد نیاز برای محصول

 مطالعه بازار

 مطالعات فنی

 مطالعات مالی و اقتصادی

 احداث کارخانه

 ایجاد خط تولید محصول

 یجاد سیستم کنترل خط تولیداا

 ایجاد سیستم حمل و نقل

 قیمت

 محصول

 مکان

 ترفیع

روتئین تک یاخته  و  پ

پروتئین محصوالت  

 مکمل

 راهبرد توسعه محصول

 بیانیه ماموریت مفهوم 

 تشکیل تیم توسعه محصول

 تولید مفهوم

 تست مفهوم

 ارزیابی مفهوم

 انتخاب مفهوم

 مفهوم پروتکل

 تحلیل نقاط قوت،ضعف، فرصت و تهدید   

 تحلیل بازار

 

 توسعه مفهوم
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عامل فرعی مطالعه بازار، مطالعات فنی،  1مرحله تولید انبوه در بردارنده ، ای محصولمجوزهای تولید در داخل و انجام آزمایشهای مورد نیاز بر

قل م حمل ونمطالعات مالی و اقتصادی، اجرای مرحله احداث کارخانه، ایجاد خط تولید محصول، ایجاد سیستم کنترل خط تولید و ایجاد سیست

با توجه به اینکه پژوهش در حوزه مطالعاتی . می باشد عامل فرعی قیمت، محصول، مکان و ترفیع 0مرحله بازاریابی و فروش در بردارنده محصول و 

والت و پروتئین محص 04یاختهزیست فناوری غذایی می باشد راهبردی که می توان برای توسعه محصول جدید انتخاب کرد تولید پروتئین تک 

مکمل می باشد و از آنجایی که انتخاب راهبرد توسعه محصول یکی از مراحل شناسایی شده در مرحله توسعه مفهوم می باشد این بعد به طور 

جداگانه در الگوی مفهومی جدید نشان داده شده است. در واقع الگوی مفهومی جدید نشان می دهد که توسعه محصول جدید در زیست فناوری 

 چهار مرحله بعدی یعنیر مرحله توسعه مفهوم شروع شود و دو پروتئین محصوالت مکمل  د با ایده تولید پروتئین تک یاختهی توانغذایی م

یکروبی بدست آمده از منبع مپروتئین  .تولید نمونه اولیه، تولید انبوه و بازاریابی و فروش نیز در راستای توسعه محصول جدید طی شودطراحی، 

. پروتئین های تک یاخته به دلیل داشتن پروتئین، ویتامین، اسیدهای ی، کپک ها، مخمرها و جلبک را پروتئین تک یاخته می نامندمانند باکتر

استفاده از زیست توده میکربی به عنوان  ،با افزایش جمعیت و کمبود جهانی پروتئین.  [05] دآمینه و لیپید ضروری، ارزش غذایی باالیی دارن

 .و خوراک حیوانی بیشتر شده استغذای انسانی 

 

  پيشنهادات

با توجه به نتایج بدست آمده پیشنهاد می شود شرکت های فعال در این حوزه راهبردهای دقیق توسعه محصول جدید را دقیقا تعیین  .0

سعه، انتقال کنند. بهترین راهبردهای توسعه محصول جدید در شرکتهای فعال در حوزه زیست فناوری غذایی راهبرد تحقیق و تو

 فناوری و یا اتحاد با یک شرکت داخلی و یا خارجی است.

در رابطه با مرحله تولید انبوه پیشنهاد می گردد در راستای ایجاد کارخانه و خط تولید به مطالعه بازار، مطالعات فنی و مطالعات مالی  .5

 و اقتصادی بپردازند.

بت به نمونه تولیدی نسبت به ثبت مالکیت معنوی نمونه تولیدی اقدام پیشنهاد می گردد مدیران برای حفظ حق مالکیت خود نس .0

 توجه گردد. اخذ شود و به ثبت پتنت« اداره غذا و دارو»کنند و برای صادرات آن مجوز

ت س، به مدیران شرکت های فعال در حوزه زیدر رابطه با مرحله آخر یعنی بازاریابی و فروش با توجه به نتایج بدست آمده از تحقیق .0

کس، همچنین استفاده از پیام کوتاه، ففناوری غذایی پیشنهاد می شود با شرکت در نمایشگاه ها و ارائه محصوالت خود در آن، و 

بروشورهای تبلیغاتی، انجام تبلیغات هدفمند و استفاده از روش های خالقانه که همگی منجر به آشنایی وسیع مشتریان با محصوالت 

 والت خود بپردازند.می شود به تبلیغات محص

 عوامل موثر بر موفقیت توسعه محصول جدید در سایر حوزه های صنعت غذایی نیز مورد بررسی قرار گیرد.  .4

الگوی مفهومی فرایند توسعه محصول جدید با استفاده از روش مدل معادالت ساختاری مورد تحلیل قرار گرفته و با بکارگیری آن در  .5

 یند توسعه محصول جدید بدست آمده و آزمون شود. یک زمینه شرکت مدل مناسب فرا

 یست فناور مانند پروتئین تکنتایج این تحقیق به صورت میدانی در دانشکده های زیست فناوری برای تولید محصوالت غذایی ز .1

 استفاده شود. سلولی
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 آموزشی و تبیین پیامدهای آن بر حوزه عمل. نامه آموزش عالی، دوره جدید، سال چهارم، شمار سیزدهم.

(. چالش ساختاری برای نظارت و ارزشیابی کیفیت در آموزش عالی 0084دی، رضا، و اسحاق، فاخته )حاتمی، جواد، محم [0]

 ایران. پنجمین همایش ارزیابی کیفیت در نظام دانشگاهی، دانشگاه تهران.

(. بررسی میزان بهره گیری اساتید از روش های فعال تدریس. سال ششم، 0085حسین نژاد، غالمرضا، آخش، سلمان) [4]

 (.01)پیاپی5رهشما

بررسی عوامل موثر برافزایش کیفیت (، 0080حسن نتاج، فهیمه ؛ عباسعلی تقی پورجوان و سید عباس سیدعلی پور) [5]
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 .علوم تربیتی
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(، 00پیاپی  0تم، دوره دوم ،)شماره از دیدگاه معلمان مدارس ابتدایی شهر تهران. پژوهش در برنامه ریزی درسی، سال هش

 . 0084زمستان 
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 نوین. 
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آزمایشگاهی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران )پیاورد 

 .4، شماره 5سالمت( دوره

(. بررسی همخوانی ارزشیابی اساتید توسط دستیاران و سایر دانشجویان مقاطع بالینی در 0084دیگران )قائمیان، علی، و  [00]

 .95، شماره50دانشگاه علوم پزشکی مازندران. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، دوره 

نش تجربی پایه سوم ابتدایی دا(. بررسی تأثیر انواع ارزشیابی بر پیشرفت تحصیلی در درس 0080قلی زاده، آذر، و دیگران ) [00]
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