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چکیده
رشد روزافزون جمعیت جهانی و افزایش مصرف در میان مردم جهان به افزایش تقاضا برای غذا منجر
شده است .توسعة محصول جدید در حوزة غذا با بهکارگیری روشی سیستماتیک در نوآوری به تبدیل
ایدههای اولیه به محصوالت و خدمات قابل فروش ،مانند محصوالت مهندسیشدة ژنتیکی ،به بازار
میانجامد .روش این تحقیق آمیخته -اکتشافی (کیفی -کمی) است .در بخش کیفی ،مصاحبة نیمه
ساختاریافته با  35نفر از خبرگان به کار گرفته شد و در بخش کمی از  85پرسشنامه استفاده شد که 67
نمونة آن عودت شد .جامعة آماری در بخش کیفی مدیران و اساتید دانشگاهی مطلع در حوزة توسعة
محصول جدید و زیستفناوری غذایی و در بخش کمی اساتید دانشگاهی و کارشناسان و متخصصان
مطلع در همین حوزه است .روش نمونهگیری در بخش کیفی گلولة برفی و در بخش کمی طبقهای-
تصادفی است .نتایج پژوهش نشان داد که مراحل مختلف فرایند توسعة محصول جدید شامل توسعة
مفهوم ،طراحی ،نمونهسازی ،تولید انبوه و بازاریابی و فروش هستند که برای اولویتبندی عوامل فرعی
در هرکدام از پنج مرحله از آزمون فریدمن بهره گرفته شد .تشکیل تیم توسعة محصول جدید ،طراحی
فرموالسیون ،تولید نمونة پیشآزمایشگاهی ،مطالعات مالی و اقتصادی و قیمت به ترتیب در هریک از
مراحل دارای اولویت باالتری هستند .در نهایت پیشنهادهایی برای شرکتهای کارآفرین فعال در
حوزة زیستفناوری غذایی ارائه شده است.
واژههای کلیدی :توسعة محصول جدید ،زیستفناوری غذایی ،شرکتهای کارآفرین.
 نویسندة مسئول:

تلفن04709047090 :

Email: Am.kanani@yahoo.com
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مقدمه
جمعیت جهانی از  2/0میلیارد نفر در سال  3305به  6/3میلیارد نفر در سال  2555رسید .برآورد
میشود تا سال  2505جمعیت جهانی به  3/3میلیارد نفر برسد .رشد مداوم جمعیت و افزایش
مصرف در میان مردم جهان به این معنا خواهد بود که تقاضا برای غذا نیز افزایش مییابد ( UN,

 .)2005در گذشته ،راه حل اولیه برای حل مشکل کمبود غذا ،زیر کشتبردن زمین بیشتر و
بهرهبرداری بیشتر از ذخایر شیالت بود؛ اما رقابت برای زمین به دلیل سایر فعالیتهای بشر این راه
حل را دور از ذهن و پرهزینه کرده است ( .)Balmford et al, 2005با توجه به این شرایط ،بسیاری
از پژوهشگران فعال در حوزة غذا با استفاده از فناوریهای نوین مانند زیستفناوری ،سعی در بهبود
تولید و توسعة محصوالت غذایی در جهان داشتهاند .دهة اخیر شاهد پیشرفتهای جدیدی در
محصوالت غذایی بوده است .زیستفناوری و عرضة محصوالت غذایی مهندسیشدة ژنتیکی مانند
سویا ،برنج ،گوجهفرنگی و سیبزمینی راه حل مناسبی برای امنیت غذایی و مشکالت تغذیهای
فراهم آورده است ( .)Kush, 2002استفاده از زیستفناوری در تولید محصوالت غذایی ،کمک
شایانی به تولید محصوالت غذایی جدید خواهد داشت .شرکتهای کارآفرین فعال در حوزة
صنایع غذایی امروزی به دلیل تغییرات شدید فناوری و بازار ،به دنبال توسعة نوآوری و ایجاد مزیت
رقابتی در بازار رقابتی هستند .چرخههای حیات محصول به دلیل جدید و پیشرفتهبودن فناوری ،عمر
کوتاهی دارند؛ به همین دلیل شرکتها برای بقا و کسب سود در چنین محیطی باید به طور مستمر
محصوالت موجود خود را بهبود دهند یا محصوالت جدیدی را معرفی کنند ( Siriwong

 .)wilaichat, 2001توسعة محصول جدید در صنعت غذایی ،بخش حیاتی راهبرد کسبوکار در
نظر گرفته میشود .توسعة سیستماتیک نوآوری در صنعت غذا ،از طریق توسعة محصوالت جدید
برای هر شرکتی ضروری است و نیازمند سرمایهگذاری قابل توجهی در حوزههای مالی و منابع
انسانی است ( .)Fuller, 1994فرایند توسعة محصول در صنعت غذا با توجه به تغییرات سریع بازار و
فناوری ،باید سریع و منعطف باشد .هرچند شرکتهای موجود در صنعت غذا ترجیح میدهند به
جای ایجاد محصوالت کامالً جدید از طریق نوآوری بنیادین ،محصوالت موجود را با نوآوری
تدریجی توسعة دوباره دهند؛ زیرا سرمایه گذاری در توسعة محصول غذایی ،همراه با ریسک است
و بهکارگیری نوآوری تدریجی موجب افزایش میزان موفقیت و کاهش مخاطرهپذیری خواهد شد
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( .)Winger & Wall, 2006واقعیت این است که اکثریت محصوالت جدید هرگز وارد بازار
نمیشوند و آنهایی که برای ورود به بازار موفق هستند با میزان شکستی در حدود  20تا  70درصد
روبهرو میشوند ( .)Crawford, 1987; Cooper, 2001از میان هر هفت ایدة محصول جدید،
تقریباً چهار ایده توسعه مییابد 3/2 ،راهاندازی میشود و فقط یکی از آنها موفق میشود ( Booz,

)Allen & Hamilton, 1982؛ بنابراین واضح است که مدیران شرکتها عالقهمند به یادگیری
دربارة عواملی هستند که بر موفقیت محصول جدید تأثیر میگذارد .موفقیت در توسعة محصول
جدید ،موضوع مهم مدیریتی برای شرکتهای مدرن بهویژه شرکتهای کارآفرین فعال در حوزة
زیستفناوری غذایی است .درک عواملی که بر موفقیت این فرایند مؤثر است در تمرکز این
شرکتها بر فعالیت تحقیق و توسعه ،بهرهبرداری بهتر از منابع برای فرایند تحویل محصول و افزایش
تقاضای بازار برای محصوالت جدید غذایی تأثیر میگذارد .در نتیجه ،این پژوهش با هدف پاسخ
به این پرسش انجام گرفته است که عوامل مؤثر بر فرایند نوآوری سیستماتیک در توسعة محصول
جدید در شرکتهای کارآفرین فعال در حوزة زیستفناوری غذایی چیست و اولویتبندی این
عوامل چگونه است.
مروی بر مبانی نظری و پیشینة تحقیق
با توجه به جهانیسازی و رقابت در حال افزایش ،شرکتهای تولیدکنندة داخلی و بینالمللی با
مشکالت متعددی مانند چگونگی کاهش زمان و هزینة توسعة محصول ،بهبود کیفیت و ارائة
خدمت روبهرو هستند ( Calantone, R.J. & CA. Di Benedetto, 2000; Langerak, F. & E.J.

 .)Huhink, 2005با مدیریت فرایند توسعة محصول جدید ،شرکت میتواند محصوالتی جدید با
کیفیتی باال تولید کند ،هزینة فرایند توسعة محصول جدید را کاهش دهد و محصوالتی جدید با
قدرت رقابتی باال در بازار تولید کند (.)X-W, L. & W. Y-D, 2006; Blau, G., et al., 2000
فرایند توسعة محصول جدید دربردارندة تمام فعالیتهایی است که در زمان توسعه و راهاندازی
محصوالت جدید با شرکت انجام میگیرد ( .)Bhuiyan, 2011انجمن مدیریت و توسعة محصول

3

فرایند توسعة محصول جدید را مجموعة وظایف و گامهای مشخص و منظمی میداند که شرکت
)1. Product Development & Management Association(PDMA
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با آن به طور مکرر ایدههای جنینی را به محصوالت یا خدمات قابل فروش تبدیل میکند
( .)Belliveau et al., 2002الچ و کاوادیاس )2558( 3توسعة محصول جدید را فعالیتهایی در
شرکت میدانند که در طول زمان منجر به جریانی از محصوالت جدید یا تغییریافته برای ارائه در
بازار میشود .این فعالیتها شامل ایجاد فرصت ،انتخاب از میان آنها و انتقال آنها به مصنوعات
(محصوالت ساختهشده) و فعالیتهای (خدمات) ارائهشده به مشتریان و نهادینهسازی اصالحات در
خود فعالیتهای توسعة محصول جدید است.
محققان زیادی از جمله کوپر ( ،)2553ویند ( ،)3382اولریش و اپینگر ( )2533سعی در
توسعة مدلی داشتهاند که مراحل مرتبط با فرایند توسعة محصول جدید را در بر داشته باشد
( ;Ulrich & Eppinger, 2011; Wind, 1982; Cooper, 2001; Crawford, 1987

 .)Scheuing, 1974با توجه به متنوعبودن دیدگاهها در مورد مدلهای توسعة محصول جدید و
مراحل آن ،در جدول  3به طور خالصه به مدلهای مختلف در این حوزه اشاره شده است.
جدول  .1مدلهای مختلف فرایند توسعة محصول جدید
محقق

مراحل فرایند

(کالتر .1 )2007 ،2ایجاد ایده  .2غربال ایده  .7توسعة مفهوم و تست  .9توسعة استراتژی بازاریابی
 .5تحلیل بازار  .4توسعة محصول  .0تست بازار  .7تجاریسازی
(کوپر .1 )2005 ،7هدفگذاری  .2ایجاد مورد کسبوکار .7 9توسعه  .9تست و اعتبارسنجی
 .5راهاندازی
(ماریانو و سیمپسون .1 ،5ایدهها /خالقیت  .2ارزیابی اولیه  .7پروژة نوآوری  .9طراحی و تست نمونه
 .5تست و اعتبارسنجی محصول  .4تولید انبوه  .0راهاندازی بازار
)2004
 .1شناسایی نیاز بازار و ایجاد ایدة محصول  .2ایجاد راه حل فناورانه  .7تست اولیة
(بیگلیاردی و
همکاران )2010 ،4محصول با مشتریان منتخب  .9تولید محصول و راهانداز در بازار  .5بسط آن در
بازارهای مختلف

1. Loch and Kavadias
2. Koltre
3. cooper
4. Build business case
5. Marionaand Simpson
6. Bigliardi et al
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محققان متعددی تمرکز خود را بر عوامل مؤثر بر موفقیت فرایند توسعة محصول جدید
قرار دادهاند .از آن جمله میتوان به لین و همکاران )3333( 3اشاره داشت که هشت عامل را در
موفقیت فرایند توسعة محصول جدید مؤثر میدانند .این هشت عامل ،شامل ایجاد فرایند توسعة
محصول جدید ساختاریافته ،ایجاد بینش روشن و مشترک در تیم توسعة محصول ،توسعه و
راهاندازی محصول در یک چارچوب زمانی مناسب ،پاالیش 2محصول بعد از راهاندازی و
داشتن یک دید بلندمدت ،مهارتهای مطلوب تیمی ،درک بازار و پویاییهای آن ،حمایت
مدیریت عالی از تیم توسعة محصول ،بهکارگیری درسهای فراگرفتهشده از پروژههای قبلی،
ایجاد تیم خوب و حفظ اعضای تیم و تجارب آنها مرتبط است .از نظر شپرد و احمد)2555( 3
گرایش قوی بازار ،درک عمیق از نیازها و خواستههای مصرفکننده ،محصول عالی
منحصربهفرد (محصولی با عملکرد باال در مقایسه با نسبت هزینه) ،راهاندازی قوی بازار با
اختصاص منابع به فعالیتهای بازاریابی /ترویج ،بازار جذاب ،سطح نیاز باال ،بازار بزرگ رو به
رشد و بازار غیر رقابتی ،سینرژی در حوزههایی مانند فناوری و بازاریابی ،حمایت مدیریت
عالی و ارتباطات خوب داخلی و خارجی از جمله عوامل تعیینکنندة موفقیت در فرایند توسعة
محصول جدید هستند .یافتههای تحقیقات کاندمیر و همکاران )2556( 7در صنایع بیوشیمی
نشان داد که عواملی مانند استفاده از تیمهای بین رشتهای ،تحقیقات بازار ،تخصیص منابع برای
آزمایش محصول ،تست بازار ،کیفیت تبلیغات و میزان حضور شرکت در بازارهای بینالمللی
از عوامل موفقیت توسعة محصول جدید در این صنایع است .سوان پورن و اسپیت )2535( 0با
تحقیق در صنایع غذایی تایلند ،پانزده عامل اساسی را شناسایی کردند که در موفقیت فرایند
توسعة محصول جدید نقش دارند .این پانزده عامل در چهار طبقة عمده به صورت زیر قرار
دارند :استفاده از تحقیقات بازار در ارزیابی نمونة محصول ،استفاده از تحقیقات بازار در
هدایت طرحهای تحقیق و توسعه ،استفاده از تحقیقات بازاریابی قبل از شروع طرحهای تحقیق

1. Lynn et al
2. Refining
3. Shepherd and Ahmed
4. Kandemir et al
5. Suwannaporn and Speece
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و توسعه و استفاده از تحقیقات بازاریابی در تعیین جایگاه و قیمتگذاری در طبقة اول
(تحقیقات بازاریابی) ،تسهیم دانش در داخل تیم ،تسهیم دانش در سطح تیمها ،توانایی پیگیری
اطالعات محصوالت جدید ،ارتباطات غیر رسمی در فرایند کار ،تمرکز ایدههای محصول
جدید بر شایستگیهای شرکت در طبقة دوم (اطالعات و ارتباطات) ،اعالم محصول جدید به
عنوان شایستگی سازمانی ،تعهد و حمایت مدیریت ارشد از پروژههای توسعة محصول جدید،
داشتن برنامه برای توسعة محصول جدید و ابزاری برای سنجش توسعة محصول جدید در
سازمان در طبقه سوم (برنامهریزی و راهبرد محصول جدید) ،ارتباط با عرضهکنندگان مواد
اولیة صنایع غذایی و ارتباط با عرضهکنندگان تجهیزات صنایع غذایی در طبقة چهارم
(حلقههای عرضهکنندگان).
با بازنگری تحقیقات انجامشده در این حوزه ،عوامل مؤثر بر موفقیت توسعة محصول جدید
از نگاه نویسندگان مختلف در حوزة غذا و سایر صنایع در جدول  2ارائه شده است.
جدول  .2عوامل مؤثر بر موفقیت توسعة محصول جدید در حوزة غذا و سایر صنایع
محقق

عوامل مؤثر بر موفقیت توسعة محصول جدید

بیگلیاردی و همکاران (.1 )2010تفکیک .2صدای مشتری .7راهاندازی به بازار .9مکانیزمهای حفاظت از
نوآوری .5کاهش زمان ورود به بازار
.1فزونی سود بر هزینه  .2دیدگاههای جامعه .7تحقیقات محکزنی
فریتز و همکاران)2007( 1
 .1امکانپذیری تکنیکی  .2امکانپذیری بازاریابی  .7امکانپذیری سیاسی
رونتلتا و همکاران)2000( 2
 .9تصویب قانون  .5پذیرش مشتری
بهکارگیری استراتژی پروژه در چهار نوع تفکیک ،هزینه ،عملیاتی و کیفیت
یانگ)2011( 7
عوامل فناورانه ،بازاریابی ،مدیریتی و تجاریسازی
مو و همکاران)2000( 9
تعریف روشن بازار هدف ،بهکارگیری استاندارد کیفیت ،اهداف روشن
سان و وینگ)2009( 5
پروژه ،ارتباطات داخلی با تیم پروژه ،تحویل به موقع محصول به مشتریان،
زمان درست راهاندازی ،هزینة رقابتی محصول

1. Fritz et al
2. Rontelta et al
3. Yang,
4. Mu et al
5. Sun and Wing
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زیستفناوری غذایی به صورت «کاربرد تکنیکهای زیستشناختی در محصوالت غذایی،
حیوانات و میکروارگانیسمها به منظور افزایش کیفیت ،کمیت ،امنیت ،سهولت پردازش و
تولید به صرفة مواد» تعریف میشود .زیستفناوری غذایی دارای کاربردهایی مانند تخمیر،
غذاهای اصالحشدة ژنتیکی ،و شبیهسازی گیاهان یا حیوانات 3است ( .)Campbell, 2009از
نظر سنتی ،کاربرد تکنیکهای زیستفناوری در صنعت غذا بر تولید غذاهایی مانند نان ،الکل،
نشاستة تخمیرشده ،ماست ،پنیر ،سرکه و غیره متمرکز است ( )Wrage,1994و تکنیکهایی
مانند شبیهسازی ،کشت بافت و همچنین اصالح ژنتیکی اغلب به عنوان زیستفناوری مدرن
شناخته شدهاند ( .)Department of Food Safety, 2005زیستفناوری نقش مهمی در صنعت
غذا و تولید محصوالت جدید غذایی ایفا میکند.
نوآوری به طور عمومی اختراعات یا ایدههای تجاریشدة موفق تعریف میشود ( Smith,

 .)2006نوآوریهای سیستماتیک بنا به تعریف تیلور و لویت )2557( 2نوآوریهایی هستند که
محصوالت موجود را تقویت میکنند؛ اما نیازمند مجموعهشرکتهایی در یک شبکه هستند
تا عملکردها را به شکل هماهنگ تغییر دهند .با رسیدن به این تغییر هماهنگ ،نوآوریهای
سیستماتیک افزایش قابل توجهی در بهرهوری کلی در طول زمان ایجاد میکنند.
شرکتهای کارآفرین ریسکپذیر ،نوآور و پیشفعال 3هستند .آنها به سمت پروژههایی
با ریسک باال و در عین حال با شانس بازده باال گرایش دارند و در پیگیری فرصتها بیپروا و
تهاجمی عمل میکنند .از مشخصات شرکتهای کارآفرینانه تأکید بر رهبری فناورانه و تحقیق
و توسعه است (.)Khandmalla, 1977
چارچوب نظری تحقیق
چارچوب اولیة این تحقیق از مدل اولریش و اپینگر ( )3330اقتباس شده است .این مدل در
7

نمودار  3آورده شده است.
تولید مثل غیر جنسی 1. Cloning:
2. Taylor and Levitt
3. Proactive
4. Ulrich and Eppinger
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بازاریابی
و فروش

تولید
انبوه

مرحله
تولید
نمونه

مرحله
طراحی

توسعه
مفهوم

نمودار  .1چارچوب مفهومی تحقیق برگرفته از مدل اولریش و اپینگر ()1445

بر اساس این مدل ،پرسش اصلی تحقیق این است که عوامل مؤثر بر فرایند نوآوری
سیستماتیک در توسعة محصول جدید در شرکتهای کارآفرین فعال در حوزة زیستفناوری
غذایی چیست و اولویتبندی این عوامل چگونه است؟
روششناسی
روش این تحقیق بر مبنای هدف از نوع کاربردی و بر حسب گردآوری اطالعات ،آمیخته
است .روند انجام تحقیق در این پژوهش در بردارندة دو بخش اصلی کیفی و کمی است.
جامعة آماری پژوهش در بخش کیفی شامل مدیران و اساتید دانشگاهی مطلع در حوزة توسعة
محصول جدید و زیستفناوری غذایی است .روش تعیین حجم نمونه در مرحلة مصاحبه بر
اساس نمونهگیری گلولة برفی و تا مرحلة اشباع است و منطق کفایت دادههای جمعآوریشده
به عنوان حد کامل بودن دادهها مطرح میشود .از این رو با  35نفر از افراد خبره در این حوزه
مصاحبة نیمهساختاریافته صورت گرفت که محقق تا نفر هشتم به اشباع دست یافت و برای
اطمینان بیشتر و تائید یافتهها با نفرهای نهم و دهم نیز مصاحبه انجام گرفت .ابزار اندازهگیری
در بخش کیفی شامل پرسشهای مصاحبه بوده است که این پرسشها بر مبنای ابعاد مدل
مفهومی ( نمودار  )3طراحی شد و شامل مرحلة توسعة مفهوم ،مرحلة طراحی ،مرحلة تولید
نمونه ،مرحلة تولید انبوه و مرحلة بازاریابی و فروش است .برخی پرسشهای مصاحبه از منابع
تحقیقاتی نویسندگانی مانند اِجت )3333( 3و چو )2550( 2اقتباس شد .برای بررسی روایی و
پایایی ابزار کیفی در پژوهش حاضر ،پرسشهای مصاحبه در چند مرحله با کمک افراد خبره
1. Edgett
2. Chiu
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در موضوع تحقیق و همچنین اساتید روش تحقیق بررسی شد و از این طریق هرگونه ابهام در
صورت پرسشها برطرف شد .دادههای گردآوریشده از طریق مصاحبهها با استفاده از روش
کدگذاری بعدی -استقرایی تحلیل شدند و عوامل مؤثر بر موفقیت فرایند توسعة محصول
جدید در حوزة زیستفناوری غذایی با مقولههای اصلی استخراج شدند .برای بررسی اعتبار
دادههای گردآوریشده ،جمالت حاصل از مصاحبهها با کمک افراد خبره در موضوع تحقیق
بررسی شد تا مفاهیم نامرتبط در آنها شناسایی و حذف شود .در بخش کمی نیز افراد جامعة
آماری شامل اساتید دانشگاهی و کارشناسان و متخصصان مطلع در حوزة زیستفناوری غذایی
استان تهران هستند .حجم جامعه در حدود  355نفر تخمین زده شد و با توجه به جدول مورگان
برای تعیین حجم نمونه 85 ،نفر به عنوان نمونة آماری تعیین شدند .روش نمونهبرداری در این
بخش بر اساس روش طبقهای -تصادفی بوده است .دلیل استفاده از این روش ،امکان
دستهبندی افراد مطلع در حوزة زیستفناوری غذایی استان تهران در طبقههایی از قبیل آنزیمها،
مخمرها ،پروبیوتیکها و غیره است .بدین ترتیب در تمامی این حوزهها با پرسشنامة
محققساخته نظرسنجی به عمل آمده است که این امر به حصول نتایج دقیقتر و با قابلیت
تعمیمپذیری بیشتر منجر شده است .برای طراحی پرسشنامه از عبارات مستخرج از مصاحبهها
استفاده شد .به طوری که هر گویة پرسشنامه ،خالصهای جامع و گویا از عباراتی بود که مکرر
از سوی خبرگان در بخش کیفی ذکر شده بود .سعی شد تا هر پرسش پرسشنامه به صورت
ساده و شیوا منعکسکنندة عباراتی باشد که خبرگان اهمیت آنها را چندینبار متذکر شده
بودند .از میان  85پرسشنامة فرستادهشده 67 ،پرسشنامه به طور کامل عودت داده شد و بعد از
آن با استفاده از نرمافزار  SPSS 20دادهها تحلیل و پرسشهای تحقیق نیز پاسخ داده شد .روایی
صوری پرسشنامه از طریق اعتبار محتوا و با کمک اظهار نظر چند تن از افراد متخصص بررسی
شد و اصالحات الزم صورت گرفت .برای محاسبة پایایی پرسشنامه ،روش آلفای کرونباخ
استفاده شده که ضریب آلفای کرونباخ برای تکتک ابعاد به صورت جدول  3به دست آمده
است:
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جدول  .7نتایج محاسبة پایایی شاخصهای تحقیق
تعداد

مقیاس

پرسشها

مؤلفههای توسعة مفهوم
مؤلفههای طراحی
مؤلفههای نمونهسازی

تعداد

آلفای کرونباخ

مقیاس

0/47
0/72
0/70

مؤلفههای تولید انبوه
مؤلفههای فروش و بازاریابی

0
11
7

آلفای

پرسشها کرونباخ

7
12

0/74
0/70

از آنجا که باالتربودن تمامی ضرایب از  5/7نشاندهندة آن است که ابزار اندازهگیری
استفادهشده پایایی قابل قبولی دارد (مؤمنی و فعال قیومی  ،)232 :3383پرسشنامة این تحقیق نیز
از پایایی قابل قبولی برخوردار است.
تحلیل یافتهها در بخش کیفی
در بخش کیفی ،پس از انجام مصاحبهها ،محقق به این نتیجه رسید که اطالعات مصاحبهکنندگان
شکل تکراری پیدا کرده و به مرحلة اشباع رسیده است و از این رو نیازی به ادامة مصاحبهها نیست.
سپس با استفاده از روش کدگذاری بعدی -استقرایی ،عوامل اصلی و فرعی مؤثر بر فرایند توسعة
محصول جدید در حوزة زیستفناوری غذایی استخراج شد .جدول  7نتایج بخش کیفی و عوامل
اصلی و فرعی استخراجشده از مصاحبهها را همراه با کد مصاحبهشوندگان نشان میدهد که  I3تا I6
کد اختصاصدادهشده به اساتید دانشگاهی و  I7تا  I35کد اختصاصدادهشده به مدیران است .ادامة
عوامل جدول  7در پیوست  3ضمیمه شده است.
جدول  .4عوامل استخراجشده از مصاحبهها
کدگذاری
محوری

توسعة
مفهوم

کد گذاری باز

کد مصاحبهشوندگان

کدگذاری باز

کد مصاحبه
شوندگان

راهبرد توسعة محصول

کد 4،7،0،4،7،1 I

تست مفهوم

کد 10،9،2،1 I

بیانیة مأموریت مفهوم

کد 5،9، 4،7،0 I

ارزیابی مفهوم

کد 10،9،2 I

کد  10،4،7،0،5،9،2،1 Iانتخاب مفهوم کد 10،7،9،2،1 I
تشکیل تیم توسعة محصول جدید
پروتکل مفهوم کد 7،0،4،7 I
کد 10،7،9،2،1 I
تولید مفهوم
تحلیل نقاط قوت ،ضعف ،فرصت ،تهدید 1کد  10،4،7،0،4،5،9،1 Iتحلیل بازار کد 10،0،4،5،9 I

1. SWOT
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ادامة جدول  .4عوامل استخراجشده از مصاحبهها
کدگذاری
محوری

طراحی

کد مصاحبه
شوندگان

کد گذاری باز

کد مصاحبهشوندگان

کدگذاری باز

پلت فرم محصول

کد 10،4،7،4 I

طراحی برای
1
تعالی

کد 4،5،9،7،2 I

طراحی سبد محصول

کد 4،7،4،5،7،2 I

طراحی آزمایش

کد 0،9،7،2 I

طراحی ادوات آزمایشگاهی

کد 4،0،7 I

طراحی مراحل
انتقال فناوری

کد 4،7،1 I

طراحی فرموالسیون

کد 10،0،9،7،1 I

طراحی فرایند
تولید

کد ،4،0،9،2 I1

نتایج بهدستآمده در بخش کیفی مبین تأیید عوامل اصلی توسعة مفهوم ،طراحی،
نمونهسازی ،تولید انبوه و بازاریابی و فروش به عنوان مؤلفههای مؤثر بر موفقیت فرایند توسعة
محصول جدید در حوزة زیستفناوری غذایی است .مصاحبهکنندگان در رابطه با راهبرد
توسعة محصول بیان داشتند که این راهبرد در حوزة زیستفناوری میتواند از طریق راهبرد
تحقیق و توسعه ،انتقال فناوری و اتحاد با یک شرکت انجام گیرد .همچنین بیان داشتند برای
توسعة محصول جدید تشکیل تیم بین رشتهای در حوزة زیستفناوری ضروری است .برای
توسعة محصول باید به نقاط قوت و ضعف که از عوامل داخلی سازمان هستند و نیز فرصتها و
تهدیدات محیطی توجه شود .همچنین اذعان داشتند مدیران باید برای حفظ مالکیت نمونة
تولیدی ،مالکیت معنونی نمونة تولید را ثبت کنند .طبق گفتههای مصاحبهشوندگان در
قیمتگذاری باید راهبرد مشخصی داشت .قیمتگذاری میتواند بر مبنای قیمت محصوالت
شرکتهای رقیب یا بر اساس افزایش بهای تمامشدة محصول شکل بگیرد.

1. Design For X
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تحلیل یافتهها در بخش کمی
نتایج تحلیل کمی در مرحلة توسعة مفهوم در فرایند توسعة محصول جدید در حوزة
زیستفناوری غذایی

پس از تکمیل پرسشنامه از سوی افراد در بخش کمی و با توجه به امتیازدهی به پرسشهای
تحقیق که به صورت رتبهای بوده است ،از آزمون فریدمن برای تحلیل دادهها و رتبهبندی
عوامل استفاد شده است .طبق نمودار  ،2نتایج این آزمون نشان داد که در مرحلة توسعة مفهوم،
تشکیل تیم توسعة محصول جدید بیشترین رتبه را در مرحلة توسعة مفهوم برای توسعة محصول
جدید در حوزة زیستفناوری غذایی دارد .همانطور که در نمودار  2مشاهده میشود ،سایر
عوامل مؤثر به ترتیب اولویت عبارتند از :تولید مفهوم و بیانیة مأموریت مفهوم؛ استراتژی توسعة
محصول؛ تحلیل نقاط قوت ،ضعف ،فرصتها و تهدیدهای توسعة محصوالت جدید؛ تحلیل
بازار؛ تست مفهوم؛ انتخاب مفهوم؛ ارزیابی مفهوم و پروتکل مفهوم.
4/5

4

3/5
3

نمودار  .2اولویتبندی عوامل اصلی مؤثر در مرحلة توسعة مفهوم در فرایند توسعة محصول جدید در
حوزة زیستفناوری غذایی

نتایج تحلیل کمی در مرحلة طراحی در فرایند توسعة محصول جدید در حوزة
زیستفناوری غذایی

نتایج دادههای بهدستآمده از تحلیل کمی دربارة عوامل مؤثر در مرحلة طراحی در فرایند
توسعة محصول جدید در حوزة زیستفناوری غذایی بر اساس نمودار  3نشان میدهد که عامل
طراحی فرموالسیون دارای بیشترین تأثیر در مرحلة طراحی برای توسعة محصول جدید در
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حوزة زیستفناوری غذایی است .سایر عوامل مؤثر به ترتیب اولویت طراحی آزمایش ،طراحی
سبد محصول ،طراحی پلتفرم محصول ،طراحی فرایند تولید ،طراحی برای تعالی ،طراحی
مراحل انتقال فناوری ،طراحی ادوات آزمایشگاهی است.

4/5

4

3/5

نمودار  .7اولویتبندی عوامل اصلی مؤثر در مرحلة طراحی در فرایند توسعة محصول جدید در حوزة
زیستفناوری غذایی

نتایج تحلیل کمی در مرحلة نمونهسازی در فرایند توسعة محصول جدید در حوزة
زیستفناوری غذایی

همانطور که در نمودار  7مشاهده میشود ،نتایج دادههای بهدستآمده از تحلیل کمی دربارة
عوامل مؤثر در مرحلة نمونهسازی در فرایند توسعة محصول جدید در حوزة زیستفناوری
غذایی مبین این است که تولید نمونة پیشآزمایشگاهی بیشترین اثر را در مرحلة نمونهسازی در
فرایند توسعة محصول جدید دارد .سایر عوامل مؤثر به ترتیب اولویت شامل این موارد است:
انتخاب باکتری و قراردادن آن در محیط ،اصالح و بازخورد نتایج ،تهیة نمونة آزمایشگاهی،
انجام آزمایشهای مورد نیاز ،ثبت پتنت ،ثبت مالکیت معنوی نمونة تولیدی ،اخذ مجوزهای
تولید در داخل ،اخد مجوز ادارة غذا و دارو برای صادرات ،نصب و راهاندازی قطعات
آزمایشگاه و نصب سیستم اندازهگیری و کنترل فرایند.
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نمودار  .9اولویتبندی عوامل اصلی مؤثر در مرحلة نمونهسازی در فرایند توسعة محصول جدید در حوزة
زیستفناوری غذایی

نتایج تحلیل کمی در مرحلة تولید انبوه در فرایند توسعة محصول جدید در حوزة
زیستفناوری غذایی

نتایج دادههای بهدستآمده از تحلیل کمی دربارة عوامل مؤثر در مرحلة تولید انبوه در فرایند
توسعة محصول جدید در حوزة زیستفناوری غذایی بر اساس نمودار  0نشان میدهد که
مطالعات مالی و اقتصادی مؤثرترین عامل در مرحلة تولید انبوه در این فرایند است .سایر عوامل
مؤثر به ترتیب اولویت مطالعة بازار ،ایجاد سیستم کنترل خط تولید ،مطالعات فنی ،ایجاد خط
تولید محصول ،ایجاد سیستم حملونقل محصول و اجرای مرحلة احداث کارخانه است.

4/2
4
3/8
3/6
3/4
سیستم حمل و
نقل محصول

سیستم کنترل ایجاد خط تولید اجرای مرحله مطالعات مالی و
اقتصادی
احداث کارخانه
محصول
خط تولید

مطالعات فنی

مطالعات بازار

3/2

نمودار  .5اولویتبندی عوامل اصلی مؤثر در مرحلة تولید انبوه در فرایند توسعة محصول جدید در حوزة
زیستفناوری غذایی
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نتایج تحلیل کمی در مرحلة بازاریابی و فروش در فرایند توسعة محصول جدید در
حوزة زیستفناوری غذایی

همانطور که در نمودار  6مشاهده میشود ،نتایج دادههای بهدستآمده از تحلیل کمی دربارة
آمیخته بازاریابی نشان میدهد که به ترتیب اولویت عوامل قیمت ،محصول ،ترفیع و مکان از
عوامل مؤثر در مرحلة بازاریابی و فروش در فرایند توسعة محصول جدید در حوزة
زیستفناوری غذایی هستند.
4/5
4
3/5
ترفیع

مکان

قیمت

محصول

نمودار  .4اولویتبندی عوامل اصلی مؤثر در مرحلة بازاریابی و فروش در فرایند توسعة محصول جدید در
حوزة زیستفناوری غذایی

نتایج تحلیل کمی در اولویتبندی عوامل اصلی مؤثر در فرایند توسعة محصول
جدید در حوزة زیستفناوری غذایی

نتایج بهدستآمده از تحقیق نشاندهندة این امر است که مدیران شرکتهای فناور فعال در
حوزة زیستفناوری غذایی ایران معتقدندکه الویتبندی مراحل توسعة محصول جدید بر
حسب اهمیت در این حوزه به صورت زیر است .به این ترتیب مرحلة توسعة مفهوم با میانگین
امتیاز  7 /3نسبت به سایر عوامل از اهمیت بیشتری برخوردار است .نمودار  7اولویت پنج عامل
اصلی را نشان میدهد.
5

بازاریابی و
فروش

تولید انبوه

نمونه سازی

طراحی

توسعه مفهوم

0

نمودار .0اولویتبندی عوامل اصلی مؤثر در فرایند توسعة محصول جدید در حوزة زیستفناوری غذایی
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بحث و نتیجهگیری
نتایج حاصل از تحقیق کیفی در این مقاله مبین آن است که فرایند توسعة محصول جدید در
شرکتهای کارآفرین فعال در حوزة زیستفناوری غذایی ایران دربردارندة  0مرحلة اصلی
شامل توسعة مفهوم ،طراحی ،نمونهسازی ،تولید انبوه و فروش و بازاریابی هستند و ابعاد و
مراحل مدل اولریش و اپینگر ( )3330را تأیید میکنند .در واقع ،مصاحبههای کیفی نشان داد
که این مدل در مورد شرکتهای کارآفرین فعال در حوزة زیستفناوری غذایی قابل استفاده
است .در میان تحقیقات صورتگرفته دربارة عوامل مؤثر بر موفقیت توسعة محصول جدید،
تحقیق جامعی در حیطة شناسایی این عوامل در حوزة زیستفناوری غذایی صورت نگرفته
است .در واقع ،این تحقیق با بررسی پیشینة پژوهش و مصاحبه با مدیران و خبرگان آگاه در
حوزة توسعة محصول جدید و زیستفناوری غذایی و با استفاده از یک چارچوب نظری جامع،
عوامل اصلی و فرعی مؤثر بر مرحلة فرایند توسعة محصول جدید در زیستفناوری غذایی را به
طور جامع شناسایی کرده است .تحقیق حاضر عالوه بر شناسایی ،به تعیین اهمیت و رتبهبندی
این عوامل نیز پرداخته است که میتواند راهنمایی برای مدیران در میزان توجه به هریک از این
عوامل برای توسعة محصول جدید در زیستفناوری غذایی باشد .هریک از این عوامل در
تحقیقات دیگر به صورت پراکنده و در حوزههای مطالعاتی دیگر شناسایی شدهاند؛ برای مثال
بویان )2533( 3عواملی مثل راهبرد توسعة محصول جدید ،ایجاد ایده ،غربالگری ،توسعه و
تست ایده را در موفقیت فرایند توسعة محصول جدید شناسایی کرده است .ناکس و میشل

2

( )2553در مقالة خود با عنوان «چه چیز برندگان و بازندگان را در توسعة محصول جدید
غذایی از هم جدا میکند؟» عواملی مانند دانش بازار ،مشتری و مشارکت خردهفروشان را از
جمله عوامل مؤثر بر موفقیت توسعة محصول جدید در حوزة غذا میدانند .در تحقیق حاضر،
عالوه بر تأیید عوامل بهدستآمده از سوی سایر محققان ،عوامل جدیدی مانند طراحی
فرموالسیون ،اخذ مجوزهای تولید در داخل ،سیستم کنترل خط تولید ،نصب و راهاندازی
قطعات آزمایشگاه ،انتخاب باکتری و قراردادن آن در محیط نیز به دست آمد .در واقع ،عالوه
1. Bhuiyan
2. Knox and Mitchell
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بر تأیید عوامل شناساییشده در تحقیقات قبل و شناسایی عوامل جدید در مصاحبههای کیفی و
ارائة آن به صورت جامع در این پژوهش ،به اولویتبندی و رتبهبندی این عوامل در حوزة
زیستفناوری غذایی نیز پرداخته شده است که در سایر تحقیقات این موضوع نادیده گرفته
شده بود.
پیشنهادات
پیشنهاد برای مدیران

 .3با توجه به نتایج بهدستآمده از مقاله پیشنهاد میشود شرکتهای فعال در این حوزه
راهبردهای دقیق توسعة محصول جدید را دقیقاً تعیین کنند .بهترین راهبردهای توسعة
محصول جدید در شرکتهای فعال در حوزة زیستفناوری غذایی راهبرد تحقیق و
توسعه ،انتقال فناوری و یا اتحاد با یک شرکت داخلی و یا خارجی است.
 .2پیشنهاد میشود در راستای ایجاد کارخانه و خط تولید؛ به مطالعة بازار ،مطالعات فنی و
مطالعات مالی و اقتصادی بپردازند.
 .3پیشنهاد میشود مدیران برای حفظ حق مالکیت نمونة تولیدی ،مالکیت معنوی نمونة
تولیدی را ثبت کنند و برای صادرات آن مجوز «ادارة غذا و دارو» اخذ شود و به ثبت
پتنت توجه شود.
پیشنهاد برای محققان آتی
 .3عوامل مؤثر بر موفقیت توسعة محصول جدید در سایر حوزههای صنعت غذایی بررسی
شود.
 .2الگوی مفهومی فرایند توسعة محصول جدید با استفاده از روش مدل معادالت ساختاری
تحلیل شود و با بهکارگیری آن در یک زمینة شرکت ،مدل مناسب فرایند توسعة
محصول جدید به دست آید و آزمون شود.
 .3نتایج این تحقیق به صورت میدانی در دانشکدههای زیستفناوری برای تولید
محصوالت غذایی زیستفناور مانند پروتئین تکیاخته استفاده شود.
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پیوست  .1عوامل استخراجشده از مصاحبهها
محوری

کدگذاری

کدگذاری باز

کد مصاحبهشوندگان

کدگذاری باز

نصب و راهاندازی قطعات
آزمایشگاه

کد 10،0،4،7 I

نصب سیستم
اندازهگیری و کنترل
فرایند

کد مصاحبه
شوندگان

کد 7،4،5 I

تولید نمونة
انتخاب باکتری و قراردادن
کد 4،4،1 I
پیشآزمایشگاهی
آن در محیط
تهیة نمونة
کد 4،4،10 I
کد 5 ،4،4 I
اصالح و بازخورد نتایج
آزمایشگاهی
اخذ مجوز ادارة غذا
ثبت مالکیت معنوی نمونه
کد 4،7،2 I
و دارو 1برای
کد 10،7،4،5،9،7،1 I
تولیدی
صادرات
اخذ مجوزهای تولید
کد 1،5،4،0،7،4I
کد ،7،4،5،7 I
ثبت پتنت
در داخل
کد 10،4،4 I

نمونهسازی

کد 10،9،7 I

انجام آزمایشهای مورد نیاز برای محصول
تولید انبوه

مطالعة بازار

کد 4،7،0 I

احداث کارخانه

کد 0،4،5 I

ایجاد خط تولید محصول

کد 7،0،4،1 I

مطالعات فنی

کد 10،7،0،7،2 I

مطالعات مالی و اقتصادی

کد 7،0،9،7 I

سیستم کنترل خط
تولید

کد 0،5،9 I

کد 7،0،7 I

سیستم حملونقل
بازاریابی

فروش و

قیمت

کد 10،4،7،0،4،9 I

مکان

کد 7،7،1 I

محصول

کد 0،4،1 I

ترفیع

کد 10،4،9،7 I

1. FDA

