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 منجرغذا  یتقاضا برا یشافزا به جهان مردم میان در مصرف افزایش و یجهان یتروزافزون جمع رشد
 دیلتب به وریآنو در سیستماتیک روشی کارگیری هبا ب غذا حوزة رد جدید محصول توسعة .است شده
بازار  به ،یکیژنت ةشد مهندسیمحصوالت  مانند ،فروش قابل خدمات و محصوالت به ولیها های ایده
نیمه مصاحبة ،کیفی بخش در .است (کمی -یفی)ک یاکتشاف -آمیخته تحقیق این. روش انجامد می

 67 که شد استفاده پرسشنامه 85 از یبخش کم در و شد گرفته کار به خبرگان ازنفر  35با  ساختاریافته
 توسعة حوزةدر  مطلع یدانشگاه اساتید و مدیران کیفی بخش در آماری جامعة .شد عودت آن نةنمو

و کارشناسان و متخصصان  یدانشگاه یداسات یو در بخش کم ییغذا فناوری زیستو  یدجد محصول
 -ای طبقه کمی بخش در و برفی گلولة یفیدر بخش ک گیری نمونه روش .استحوزه  ینهم در مطلع

 توسعة شامل یدجد محصولتوسعة  فرایندمختلف  مراحل که داد نشان پژوهش نتایجست. ا یتصادف
 فرعی عوامل بندی اولویت ایبر که هستند فروش و بازاریابی و انبوه تولید سازی، نمونه ی،طراح مفهوم،

 یطراح ،جدید محصول توسعة یمت تشکیل .شد فتهگر بهره فریدمن آزمون از رحلهم پنج از کدامهر در
از  یکدر هر یبترت به یمتو ق یو اقتصاد یمطالعات مال آزمایشگاهی، پیش نمونة یدتول یون،فرموالس
 در فعال کارآفرین های شرکت برای پیشنهادهایی یتنها در .هستند باالتری اولویت دارایمراحل 

 ارائه شده است. غذایی فناوری زیستحوزة 
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 مقدمه 

. برآورد یدرس 2555نفر در سال  یلیاردم 3/6 به 3305نفر در سال  یلیاردم 0/2 از جهانی جمعیت

 افزایش و جمعیت مداوم رشدنفر برسد.  یلیاردم 3/3به  یجهان یتجمع 2505تا سال  شود می

 ,UN) یابد می یشافزا یزغذا ن یاهد بود که تقاضا برامعنا خو ینبه ا جهان مردم میان در مصرف

و  یشترب ینزم بردنکشت یرز ،غذا کمبود مشکل حل برای اولیه حل راهگذشته،  در .(2005

  راه این بشر هایفعالیت سایر دلیلبه  ینزم یرقابت برا اما ؛بود شیالت ذخایر از بیشتر برداری بهره

 یاریبس ،شرایط این به توجه با .(Balmford et al, 2005) است هکرد ینهرا دور از ذهن و پرهز حل

در بهبود  یسع ،فناوری زیست مانند یننو های فناوریاستفاده از  اب غذا حوزةفعال در  وهشگرانژاز پ

در  یدیجد های پیشرفتشاهد  اخیر دهة. اند داشتهدر جهان  ییغذا محصوالت توسعة و تولید

 مانند ژنتیکی ةشد مهندسی ییغذا محصوالت عرضة و فناوری زیستبوده است.  ییمحصوالت غذا

 اییهو مشکالت تغذ ییغذا یتامن یبرا یمناسب حل راه زمینیسیب و فرنگیگوجه برنج، سویا،

 کمک غذایی، محصوالت تولید در فناورییستاستفاده از ز .(Kush, 2002) است آورده فراهم

 ةفعال در حوز کارآفرین هایشرکت خواهد داشت. دیجد غذایی محصوالت تولید به شایانی

 یتمز یجادو ا ینوآور ةو بازار، به دنبال توسع یفناور یدشد ییراتتغ یلبه دل یامروز ییغذا یعصنا

 عمر اوری،فن بودنیشرفتهو پ یدجد دلیلمحصول به  یاتح هایچرخه. دهستن یدر بازار رقابت یرقابت

 مستمر طور به باید محیطی چنین در سود کسب و بقا برای هاتشرک دلیل همین به ؛دارند کوتاهی

 Siriwong) کنند معرفی را جدیدی محصوالت یا دهند بهبود را خود موجود محصوالت

wilaichat, 2001.) در وکارراهبرد کسب یاتیبخش ح ،ییدر صنعت غذا یدمحصول جد ةتوسع 

 جدید محصوالت ةتوسع یقاز طر ،غذا صنعت در نوآوری سیستماتیک ةتوسع. شودمی گرفته نظر

و منابع  یمال های حوزهدر  یقابل توجه گذاریسرمایه نیازمند و است ضروری شرکتی هر برای

 و بازار سریع تغییرات به توجه با غذا صنعت در محصول توسعة فرایند(. Fuller, 1994) است یانسان

 به هندد  می ترجیح غذا صنعت در دموجو هایشرکت هرچند. باشد منعطف و سریع باید فناوری،

 ینوآور باموجود را  محصوالت ،یادینبن ینوآور یقاز طر یدجد کامالً محصوالت ایجاد جای

است  یسکهمراه با ر یی،غذا محصول توسعةدر  یگذار یهسرما زیرا ؛دهند دوباره توسعة یجیتدر

 شد خواهد پذیری مخاطرهو کاهش  موفقیت میزان یشموجب افزا یجیتدر ینوآور کارگیری هب و
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 (Winger & Wall, 2006.) بازار  وارد هرگز جدید محصوالت اکثریت که است این واقعیت

 درصد 70 تا 20 حدود در شکستی میزانبا  هستند موفقورود به بازار  برایکه  هاییآن و شوند نمی

 ،جدید محصول دةایهر هفت  یانم از(. Crawford, 1987; Cooper, 2001) دشون می رو هروب

 ,Booz) شود میموفق  هاآن از یکی فقطو  شود می ندازیا  راه 2/3 ابد،ی  یتوسعه م یدهچهار ا یباًتقر

Allen & Hamilton, 1982 یادگیریبه  مند هالقع ها شرکت انمدیر که است واضح بنابراین(؛ 

 محصول توسعةدر  یتموفق .گذارد می تأثیر یدمحصول جد یتبر موفق که هستند عواملی دربارة

 حوزةفعال در  ینکارآفر های شرکت ویژه بهمدرن  های شرکت یبرا یریتیموضوع مهم مد ،جدید

 ینا تمرکز در است مؤثر فرایند این یتکه بر موفق یدرک عوامل .است ییغذا فناوری زیست

 افزایش و محصول تحویل فرایند برای منابع از بهتر برداری بهرهو توسعه،  یقتحق فعالیتبر  ها شرکت

پژوهش با هدف پاسخ  این یجه،نت در. گذارد می تأثیر ییغذا جدید محصوالت برای بازار تقاضای

 محصول توسعةدر  یستماتیکس ینوآور یندفرا بر مؤثر عوامل که است گرفته انجام پرسش ینبه ا

 ینا بندیتاولوی و چیست غذایی ناوریف   زیست حوزةفعال در  ینکارآفر های شرکتدر  یدجد

 .استعوامل چگونه 

 

  قیتحق نةیشیپو  ینظر یمبانبر  یمرو
با  المللیینو ب یداخل ةکنندتولید های شرکت ،شافزای حال در رقابت و سازی جهانیتوجه به  با

 ارائةو  یفیتبهبود ک ،محصولتوسعة  هزینةکاهش زمان و  یمانند چگونگ یمشکالت متعدد

 .Calantone, R.J. & CA. Di Benedetto, 2000; Langerak, F. & E.J) هستند رو هروب خدمت

Huhink, 2005). با  یدجد یمحصوالت تواند میشرکت  ،جدید محصول توسعة یندفرا یریتمد با

 با جدید محصوالتی و دهد کاهش را جدید محصول توسعة فرایند هزینة ،کند یدباال تول یفیتیک

(. X-W, L. & W. Y-D, 2006; Blau, G., et al., 2000) کند یدتول بازار در باال رقابتی قدرت

 اندازی راهاست که در زمان توسعه و  هایی فعالیت تمام دربردارندة یدجد محصول توسعة فرایند

 3محصول توسعةو  یریتمد انجمن(. Bhuiyan, 2011) گیرد میانجام  شرکت با یدمحصوالت جد

 شرکتکه  داند می یمنظم و مشخص های گامو  وظایف مجموعةرا  جدید محصول توسعة یندفرا

                                                           
1. Product Development & Management Association(PDMA) 
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 ندکمی تبدیل فروش قابل خدمات یا محصوالت به را جنینی های ایدهبه طور مکرر  آن با 

(Belliveau et al., 2002). در  هاییفعالیت را جدید محصول توسعة( 2558) 3کاوادیاس و الچ

ارائه در  یبرا ییریافتهتغ یا یدمحصوالت جداز  یانیکه در طول زمان منجر به جر دانند میشرکت 

به مصنوعات  هاآن انتقال و هاآن میان از انتخاب فرصت، ایجاد شامل هایتفعال ین. اشود میبازار 

 در اتحاصال سازینهادینه و مشتریان به شدهارائه)خدمات(  هایفعالیت و( شده ساخته)محصوالت 

 .است یدمحصول جد ةتوسع یهافعالیت خود

در  یسع (2533) ینگرو اپ یش(، اولر3382) یند(، و2553کوپر ) جمله از زیادی محققان

باشد  داشته بر در را جدید محصول توسعة یندفرا با مرتبط مراحل که اند داشته مدلی توسعة

(Ulrich & Eppinger, 2011; Wind, 1982; Cooper, 2001; Crawford, 1987; 

Scheuing, 1974). و جدید محصول توسعة هایمدل مورد رد هادیدگاه بودن متنوعجه به تو اب 

 .است شده اشاره حوزه این در مختلف هایمدل به خالصه رطو به 3 جدول در ،آن مراحل
 

 جدید محصولتوسعة  فرایندمختلف  هایمدل .1 جدول
 فرایند مراحل محقق

 بازاریابی استراتژی توسعة. 9 تست و مفهوم . توسعة7 ایده غربال. 2 ایده ایجاد. 1 (2007 ،2)کالتر
 سازی تجاری. 7 بازار تست. 0 محصول توسعة. 4 بازار تحلیل. 5

 یتست و اعتبارسنج .9 توسعه .7 9وکارکسب مورد ایجاد .2 گذاریهدف .1 (2005 ،7)کوپر
 اندازیراه .5

 ،5یمپسونو س یانو)مار
2004) 

 نمونه تست و طراحی. 9 نوآوری. پروژة 7 لیهاو ارزیابی. 2 خالقیت /ها ایده .1
 بازار اندازی راه. 0 انبوه تولید .4 محصول اعتبارسنجی و تست. 5

 و یگلیاردی)ب
 (2010 ،4همکاران

 اولیة تست. 7 فناورانه حل راه ایجاد. 2 محصول ایدة یجادبازار و ا یازن شناسایی. 1
 در آن بسط. 5 بازار در انداز راهمحصول و  تولید. 9 منتخب مشتریان با محصول
 مختلف بازارهای

 

                                                           
1. Loch and Kavadias 

2. Koltre 

3. cooper 

4. Build business case 

5. Marionaand Simpson 

6. Bigliardi et al 
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 یدمحصول جد ةتوسع یندفرا یتموفق بر مؤثرتمرکز خود را بر عوامل  یمتعدد محققان 

( اشاره داشت که هشت عامل را در 3333) 3همکاران و لین به توان میآن جمله  از. اند دادهقرار 

 توسعة فرایند ایجادشامل  ،عامل هشت نای. دانند می مؤثر یدجد محصول توسعة یندفرا یتموفق

توسعه و  ،محصول توسعة تیم در مشترک و روشن بینش ایجاد یافته،ساختار یدجد محصول

 و اندازیمحصول بعد از راه 2پاالیش مناسب، زمانی چارچوب یک در محصول اندازی راه

 حمایت آن، هاییاییدرک بازار و پو تیمی، مطلوب هایمهارت بلندمدت، دید یک داشتن

 قبلی، های پروژهاز  شده فراگرفته های درس کارگیری هب ،محصول توسعة یمت از عالی مدیریت

( 2555) 3احمد و درپش نظر از .استمرتبط  ها آن تجارب و یمت یحفظ اعضا وخوب  یمت ایجاد

 عالی محصول کننده، مصرف های خواستهو  یازهااز ن یقعم درکبازار،  یقو یشگرا

با  بازار قوی اندازی راه(، ینهبا نسبت هز یسهبا عملکرد باال در مقا محصولی) ردف همنحصرب

باال، بازار بزرگ رو به  یازبازار جذاب، سطح ن ،یجترو /بازاریابی هاییتاختصاص منابع به فعال

 یریتمد یتحما یابی،بازار و یمانند فناور هایی حوزهدر  ینرژیس ی،رقابت یررشد و بازار غ

 توسعة ینددر فرا یتموفق ةکنند تعییناز جمله عوامل  یو خارج یرتباطات خوب داخلو ا یعال

 یوشیمیب ایعصن در( 2556) 7همکاران و کاندمیر یقاتتحق های یافته. هستند یدجد محصول

 یمنابع برا یصبازار، تخص تحقیقات ای، رشته بین های تیممانند استفاده از  ینشان داد که عوامل

 المللی بین یحضور شرکت در بازارها یزانو م یغاتتبل یفیتتست بازار، ک محصول، آزمایش

( با 2535) 0یتسوان پورن و اسپ .است یعصنا یندر ا یدجد محصول توسعة یتاز عوامل موفق

 یندفرا یتدر موفق کهکردند  شناساییرا  یاساس عامل پانزده ،یلندتا ییغذا یعدر صنا یقتحق

قرار  یرصورت ز به عمدهطبقة  چهاردر  عامل پانزده یند. انقش دارن یدجد محصول توسعة

بازار در  یقاتمحصول، استفاده از تحق ةنمون یابیبازار در ارز یقاتدارند: استفاده از تحق

 یقهای تحق قبل از شروع طرح یابیات بازاریقو توسعه، استفاده از تحق یقهای تحق طرح یتهدا

                                                           
1. Lynn et al 

2. Refining 

3. Shepherd and Ahmed 

4. Kandemir  et al 

5. Suwannaporn and Speece 
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اول  طبقةدر  یگذاریمتقو  یگاهجا ییندر تع یابیبازار یقاتو توسعه و استفاده از تحق 

 یگیریپ ییها، تواناتیم سطح در دانش تسهیم تیم، داخل در دانش تسهیم(، یابیبازار یقات)تحق

محصول  یهایدهکار، تمرکز ایند افردر  یرسم یرارتباطات غ ید،اطالعات محصوالت جد

 به یدارتباطات(، اعالم محصول جدطالعات و ادوم ) طبقةشرکت در  یهایستگیشابر  یدجد

، جدید محصول توسعة یهاپروژهارشد از  یریتمد یتتعهد و حما ی،سازمان یستگیعنوان شا

در  یدجد محصول توسعةسنجش  یبرا یو ابزار جدید محصول توسعة یداشتن برنامه برا

مواد نندگان کعرضه(، ارتباط با یدو راهبرد محصول جد یزیر  برنامهسوم ) طبقهسازمان در 

چهارم  طبقةدر  ییغذا یعصنا یزاتتجهکنندگان عرضهو ارتباط با  ییغذا یعصنا یةاول

 (.کنندگانعرضه یها حلقه)

 جدید محصول توسعة یتموفق بر مؤثرعوامل  ،حوزه این در شده انجام یقاتتحق یبازنگر با

 ارائه شده است. 2دول در ج صنایع سایر و غذا حوزةمختلف در  نویسندگان نگاه از

 صنایع سایر و غذا حوزة در جدید محصول توسعة موفقیت بر مؤثر عوامل .2 جدول
 جدید محصول توسعة یتموفق بر مؤثر عوامل محقق

 از حفاظت های مکانیزم.9 بازار به اندازی راه.7 مشتری صدای.2 تفکیک.1 (2010) همکاران و بیگلیاردی
 بازار به ورود زمان کاهش.5 نوآوری

 زنی محک تحقیقات.7 جامعه هایدیدگاه. 2 هزینه بر سود فزونی.1 (2007) 1همکاران و فریتز
 سیاسی پذیری امکان. 7 بازاریابی پذیری امکان. 2 تکنیکی پذیری امکان. 1 (2000) 2همکاران و رونتلتا

 مشتری پذیرش. 5 قانون تصویب. 9
 کیفیت و عملیاتی هزینه، تفکیک، نوع چهار رد پروژه استراتژی کارگیری هب (2011) 7یانگ

 سازی تجاریو  یریتیمد یابی،فناورانه، بازار عوامل (2000) 9همکاران و مو
اهداف روشن  یفیت،استاندارد ک کارگیری هب هدف، بازار روشن تعریف (2009) 5وینگ و سان

 ان،یبه موقع محصول به مشتر یلپروژه، تحو یمبا ت یپروژه، ارتباطات داخل
 محصول رقابتی هزینة اندازی، راهزمان درست 

 

                                                           
1. Fritz et al 

2. Rontelta et al 

3. Yang, 

4. Mu et al 

5. Sun and Wing 
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 یی،محصوالت غذا در شناختی زیست های تکنیک کاربرد» صورت هب غذایی فناوری زیست 

سهولت پردازش و  یت،امن یت،کم یفیت،ک یشبه منظور افزا ها میکروارگانیسمو  یواناتح

 تخمیر، مانند ییکاربردها یدارا غذایی فناوری زیست .شود می یفتعر «مواد صرفةبه  یدتول

 از (.Campbell, 2009) است 3حیوانات یا گیاهان سازی شبیه و یکی،ژنت ةشد اصالح یغذاها

مانند نان، الکل،  ییغذاها یددر صنعت غذا بر تول فناوری زیست های تکنیککاربرد  ی،نظر سنت

 هاییتکنیک و (Wrage,1994) است متمرکز غیرهسرکه و  یر،ماست، پن تخمیرشده، نشاستة

مدرن  فناوریزیست عنوان به اغلب ژنتیکی اصالح همچنین و بافت کشت سازی، شبیهمانند 

در صنعت  ینقش مهم فناورییستز (.Department of Food Safety, 2005) اند شدهشناخته 

 .کند می ایفا ییغذا یدجد تمحصوال تولید وغذا 

 ,Smith) شود می یفموفق تعر ةشد تجاری های ایده یا اختراعات یطور عموم به نوآوری 

هستند که  هایی نوآوری( 2557) 2یتو لو یلورت یفبنا به تعر یستماتیکس های نوآوری. (2006

 هستند شبکه یک در هایی شرکت مجموعه یازمنداما ن ؛کنند می یتمحصوالت موجود را تقو

 های نوآوریهماهنگ،  ییرتغ ینبه ا یدندهند. با رس ییررا به شکل هماهنگ تغ دهاعملکر تا

 .نندک  می ایجاد زمان طول در کلی وری بهرهدر  یقابل توجه یشافزا یستماتیکس

 هایی پروژهبه سمت  هاهستند. آن 3فعالیشپ و نوآور پذیر، ریسک ینکارآفر های شرکت

و  اپرو بی ها فرصت یگیریو در پ دارند یشبا شانس بازده باال گرا حال عین در و باال ریسک با

 یقفناورانه و تحق یرهبر بر تأکید ینانهکارآفر هایاز مشخصات شرکت .کنند میعمل  یتهاجم

 (.Khandmalla, 1977) استو توسعه 

 

 تحقیق ینظر چارچوب
 درمدل  ین. اشده است اقتباس (3330) 7اپینگرو  اولریش مدل از تحقیق این اولیة چارچوب

 آورده شده است. 3 نمودار

                                                           
1. Cloning : تولید مثل غیر جنسی   

2. Taylor and Levitt 

3. Proactive 

4. Ulrich and Eppinger 
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 (1445) اپینگر و یشبرگرفته از مدل اولر یقتحق یمفهوم ارچوبچ. 1 نمودار

 نوآوری یندفرا بر مؤثراست که عوامل  ینا یقتحق اصلی پرسشمدل،  یناساس ا بر

 ناوریف  زیست حوزةفعال در  ینکارآفر های شرکت در جدید محصول توسعةدر  یستماتیکس

 است؟ چگونه عوامل این بندی اولویتو  یستچ ییغذا

 

 یشناسروش

 یختهاطالعات، آم یبر حسب گردآور و یهدف از نوع کاربرد یمبنا بر تحقیق این روش

 .است یو کم یفیک یبخش اصل دو بردارندةپژوهش در  یندر ا یقانجام تحق روند .است

 توسعة حوزة در مطلع دانشگاهی اساتید و مدیران شامل کیفی بخش در پژوهش آماری جامعة

 بر مصاحبه مرحلة در نمونه حجم تعیین روش. است غذایی اوریفن زیست و جدید محصول

 شدهآوریجمع هایداده کفایت منطق و است اشباع مرحلة تا و برفی گلولة گیرینمونه اساس

 حوزه این در خبره افراد از نفر 35 با رو این از .شود می مطرح هاداده بودن کامل حد عنوان به

 برای و یافت دست اشباع به هشتم نفر تا محقق که گرفت صورت ساختاریافته نیمه مصاحبة

 گیریاندازه ابزار. گرفت انجام مصاحبه نیز دهم و نهم هاینفر با ها یافته تائید و بیشتر اطمینان

 مدل ابعاد مبنای بر ها پرسش این که است بوده مصاحبه های پرسش شامل کیفی بخش در

 تولید مرحلة طراحی، مرحلة مفهوم، توسعة لةمرح شامل و شد طراحی( 3 نمودار)  مفهومی

 منابع از مصاحبه های پرسش برخی .است فروش و بازاریابی مرحلة و انبوه تولید مرحلة نمونه،

 و روایی بررسی برای. شد اقتباس( 2550) 2چو و( 3333) 3اِجت مانند نویسندگانی تحقیقاتی

 خبره افراد کمک با مرحله چند در مصاحبه های پرسش حاضر، پژوهش در کیفی ابزار پایایی
                                                           
1. Edgett 

2. Chiu 

بازاریابی 
 و فروش

تولید 
 انبوه

مرحله  
تولید 
 نمونه

مرحله 
 طراحی

توسعه 
 مفهوم
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 در ابهام هرگونه طریق این از و شد بررسی تحقیق روش اساتید همچنین و تحقیق موضوع در 

 روش از استفاده با ها مصاحبه طریق از شده گردآوری های داده .شد برطرف ها پرسش صورت

 محصول توسعة فرایند موفقیت بر مؤثر عوامل و ندشد تحلیل استقرایی -بعدی کدگذاری

 اعتبار بررسی برای. شدند استخراج اصلی های مقوله با غذایی فناوری زیست حوزة در جدید

 تحقیق موضوع در خبره افراد کمک با ها مصاحبه از حاصل جمالت ه،شد گردآوری های داده

 جامعة افراد نیز کمی بخش در .شود حذف و شناسایی هاآن در نامرتبط مفاهیم تا شد بررسی

 غذایی فناوری زیست حوزة در مطلع متخصصان و کارشناسان و دانشگاهی اساتید شامل اریآم

 مورگان جدول به توجه با و شد زده تخمین نفر 355 حدود در جامعه حجم. هستند تهران استان

 این در برداری نمونه روش. ندشد تعیین آماری نمونة عنوان به نفر 85 ،نمونه حجم تعیین برای

 امکان روش، این از استفاده دلیل .است بوده تصادفی -ای طبقه روش اساس بر بخش

 ،ها آنزیم قبیل از هایی طبقه در تهران استان غذایی فناوری زیست حوزة در مطلع افراد بندی دسته

 پرسشنامة با ها حوزه این تمامی در ترتیب بدین. است غیره و ها پروبیوتیک مخمرها،

 قابلیت با و تر دقیق نتایج حصول به امر این که است آمده عمل به نظرسنجی ساخته محقق

 ها مصاحبه از مستخرج عبارات از پرسشنامه طراحی برای .است شده منجر بیشتر پذیری تعمیم

 مکرر که بود عباراتی از گویا و جامع ای خالصه ،پرسشنامه گویة هر که طوری به. شد استفاده

 صورت به پرسشنامه پرسش هر تا شد سعی. بود شده ذکر کیفی بخش در خبرگان سوی از

 شده متذکر بار چندین را هاآن اهمیت خبرگان که باشد عباراتی ةکنند منعکس شیوا و ساده

 از بعد و شد داده عودت کامل طور به پرسشنامه 67 ،شده فرستاده پرسشنامة 85 میان از .بودند

 روایی .شد داده پاسخ نیز تحقیق های پرسش و تحلیل ها داده SPSS 20 افزار نرم از استفاده با آن

 بررسی متخصص افراد از تن چند نظر اظهار کمک با و محتوا اعتبار طریق از پرسشنامه صوری

 کرونباخ آلفای روش پرسشنامه، پایایی محاسبة رایب. گرفت صورت الزم اصالحات و شد

 آمده دست به 3 جدول ورتص به ابعاد کت  تک برای کرونباخ آلفای ضریب که شده استفاده

 : است

 

 



 736 3333 پاییز ،3 شماره ،7 دورة نی،کارآفری توسعه فصلنامة                    

  قیتحق یهاشاخصپایایی  ةمحاسبنتایج  .7 جدول 

 مقیاس
 تعداد
 ها پرسش

 مقیاس کرونباخ آلفای
 تعداد
 ها پرسش

 آلفای
 کرونباخ

 74/0 7 انبوه تولید های مؤلفه 47/0 0 مفهوم توسعة های مؤلفه
 70/0 12 بیبازاریا و فروش های مؤلفه 72/0 11 طراحی های مؤلفه

    70/0 7 سازی نمونه های مؤلفه

 گیری اندازه ابزار که است آن ةدهندنشان 7/5 از ضرایب تمامی باالتربودن که آنجا از
 نیز تحقیق این پرسشنامة ،(232: 3383 قیومی فعال و مؤمنی) دارد یقبول قابل پایایی شده استفاده

 .است برخوردار قبولی قابل پایایی از
 

 کیفی بخش در ها یافته تحلیل
 کنندگانمصاحبه اطالعات که رسید نتیجه این به محقق ،ها مصاحبه انجام از پس کیفی، بخش در

. نیست هامصاحبه ةادام به نیازی رو این از و است رسیده اشباع مرحلة به و کرده پیدا تکراری شکل
 توسعة فرایند بر مؤثر فرعی و اصلی عوامل استقرایی، -بعدی کدگذاری روش از استفاده با سپس

 عوامل و کیفی بخش نتایج 7 جدول .شد استخراج غذایی فناوری زیست حوزة در جدید محصول
 6I تا 3I که دهد می نشان شوندگان مصاحبه کد با همراه را اه  مصاحبه از شده استخراج فرعی و اصلی

 ادامة .است مدیران به شده داده اختصاص کد 35I تا 7I و دانشگاهی اساتید به شدهدادهاختصاص کد
  .است شده ضمیمه 3 پیوست در 7 جدول عوامل

 
 

 ها شده از مصاحبه . عوامل استخراج4جدول 

 کدگذاری
 محوری

 باز کدگذاری شوندگان مصاحبه کد باز گذاری کد
مصاحبه کد

 شوندگان

 توسعة
 مفهوم

 I10،9،2،1  کد مفهوم تست I 4،7،0،4،7،1 دک محصول توسعة راهبرد

 I 10،9،2 کد مفهوم ارزیابی I 4،7،0 ،5،9 کد مفهوم مأموریت بیانیة

 I 10،7،9،2،1 کد مفهوم انتخاب I 10،4،7،0،5،9،2،1 کد جدید محصول توسعة تیم تشکیل
 I 7،0،4،7 کد مفهوم پروتکل I 10،7،9،2،1 کد مفهوم تولید

 I 10،0،4،5،9 کد بازار تحلیل I 10،4،7،0،4،5،9،1 کد 1تهدید فرصت، ضعف، ت،قو نقاط تحلیل

                                                           
1. SWOT 
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 ها شده از مصاحبه . عوامل استخراج4جدول  

 کدگذاری
 محوری

 باز کدگذاری شوندگان مصاحبه کد باز گذاری کد
مصاحبه کد

 شوندگان

 طراحی

 برای طراحی I 10،4،7،4 کد محصول فرم پلت
 1تعالی

 I 4،5،9،7،2 کد

 I 0،9،7،2 کد آزمایش طراحی I 4،7،4،5،7،2 کد محصول سبد طراحی

 مراحل طراحی I 4،0،7 کد آزمایشگاهی ادوات طراحی
 ناوریف انتقال

 I 4،7،1 کد

 فرایند طراحی I 10،0،9،7،1 کد فرموالسیون طراحی
 تولید

 ،1I 4،0،9،2 کد

 طراحی، مفهوم، توسعة اصلی عوامل تأیید مبین کیفی بخش در آمده دست به نتایج

 توسعة فرایند موفقیت بر مؤثر های مؤلفه عنوان به فروش و بازاریابی و انبوه تولید ،سازی نمونه

 راهبرد با رابطه در کنندگان مصاحبه .است غذایی فناوری زیست حوزة در جدید محصول

 راهبرد طریق از تواند می فناوری زیست حوزة در راهبرد این که داشتند بیان محصول توسعة

 برای داشتند بیان همچنین. گیرد انجام شرکت یک با اتحاد و فناوری انتقال توسعه، و تحقیق

 برای. است ضروری فناوری زیست حوزة در ای رشته بین تیم یلتشک جدید محصول توسعة

 و ها فرصت نیز و هستند سازمان داخلی عوامل از که ضعف و قوت نقاط به باید محصول توسعة

 نمونة مالکیت حفظ برای باید مدیران داشتند اذعان همچنین .شود توجه محیطی تهدیدات

 در شوندگان مصاحبه های گفته طبق .کنند ثبت را تولید نمونة معنونی مالکیت ،تولیدی

 محصوالت قیمت مبنای بر تواند می گذاری قیمت. داشت مشخصی راهبرد باید گذاری قیمت

 .گیردب شکل محصول ةشد تمام بهای افزایش اساس بر یا رقیب های شرکت

 

 

 
 

                                                           
1. Design For X 

 ادامة
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 کمی بخش در ها یافته تحلیل 
 حوزة در جدید محصول توسعة فرایند در مفهوم توسعة مرحلة در کمی تحلیل نتایج

 غذایی فناوری زیست

 های پرسش به امتیازدهی به توجه با و کمی بخش در افراد سوی از پرسشنامه تکمیل از پس

 بندی رتبه و ها داده تحلیل برای منفرید آزمون از است، بوده ای رتبه صورت به که تحقیق

 ،مفهوم توسعة مرحلة در که داد نشان نآزمو این نتایج ،2 نمودار طبق .است شده استفاد عوامل

 محصول توسعة برای مفهوم توسعة مرحلة در را رتبه یشترینب جدید محصول توسعة تیم تشکیل

 سایر ،دشو می مشاهده 2 نمودار در که طورهمان .دارد غذایی فناوری زیست حوزة در جدید

 توسعة استراتژی ؛مفهوم مأموریت ةبیانی و مفهوم تولید :از عبارتند یتواول ترتیب به مؤثر عوامل

 تحلیل ؛جدید محصوالت توسعة تهدیدهای و هافرصت ،ضعف ،قوت نقاط تحلیل ؛محصول

 . مفهوم پروتکل و مفهوم ارزیابی ؛مفهوم انتخاب ؛مفهوم تست ؛بازار
 

 
در  دیجد محصول توسعة ندیدر فرا مفهومتوسعة  مرحلة در مؤثر یاصلعوامل  یبندتیاولو. 2 نمودار

 ییغذا یفناورستیز حوزة

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

 غذایی ناوریف   زیست

 فرایند در طراحی مرحلة در مؤثر عوامل دربارة کمی تحلیل از آمدهدست هب های هداد نتایج

 عامل که دهد می نشان 3 نمودار اساس بر غذایی فناوری زیست حوزة در جدید محصول توسعة

 در جدید محصول توسعة برای طراحی مرحلة در تأثیر بیشترین دارای فرموالسیون طراحی

3
3/5
4

4/5
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 طراحی آزمایش، طراحی اولویت ترتیب به مؤثر عوامل سایر .است غذایی فناوری زیست حوزة 

 طراحی ،تعالی برای طراحی تولید، فرایند طراحی محصول، فرم پلت طراحی محصول، سبد

 . است آزمایشگاهی ادوات طراحی فناوری، انتقال احلمر

 

 
 حوزة در جدید محصول توسعة فرایند در طراحی مرحلة در مؤثر اصلی عوامل بندی اولویت. 7 نمودار

 غذایی فناوری زیست

 
 حوزة در جدید محصول توسعة فرایند در سازی نمونه مرحلة در کمی تحلیل نتایج

 غذایی ناوریف  زیست

 دربارة کمی تحلیل از آمده دست به های هداد نتایج ،دشو می مشاهده 7 نمودار در که رطوهمان

 فناوریزیست حوزة در جدید محصول توسعة فرایند در سازی نمونه مرحلة در مؤثر عوامل

 در سازی نمونه مرحلة در را اثر بیشترین آزمایشگاهی پیش نمونة تولید که است این مبین غذایی

: است موارد این شامل اولویت ترتیب به مؤثر عوامل سایر .دارد جدید محصول توسعة فرایند

 آزمایشگاهی، نمونة تهیة نتایج، بازخورد و اصالح محیط، در آن قراردادن و باکتری انتخاب

 مجوزهای اخذ ،تولیدی نمونة معنوی مالکیت ثبت پتنت، ثبت نیاز، مورد های آزمایش انجام

 قطعات اندازی راه و نصب صادرات، برای دارو و غذا ادارة زمجو اخد داخل، در تولید

 .فرایند کنترل و گیری اندازه سیستم نصب و آزمایشگاه

3/5
4

4/5
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 حوزةدر  دیجد محصول توسعة ندیدر فرا یسازنمونه مرحلة در مؤثر یعوامل اصل یبندتیاولو. 9 نمودار

 ییغذا یفناورستیز

 

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

 غذایی ناوریف  زیست
 فرایند در انبوه تولید مرحلة در مؤثر عوامل دربارة کمی تحلیل از آمدهدست هب های هداد نتایج

 که دهدمی نشان 0 نمودار اساس بر غذایی فناوری زیست حوزة در جدید محصول ةتوسع

 عوامل سایر .است فرایند این در انبوه تولید مرحلة رد ملاع مؤثرترین اقتصادی و مالی مطالعات

 خط ایجاد فنی، مطالعات تولید، خط کنترل سیستم ایجاد بازار، مطالعة اولویت ترتیب به مؤثر

  .است کارخانه احداث مرحلة اجرای و محصول ونقل حمل سیستم ایجاد محصول، تولید

 

 
 حوزة در جدید محصول توسعة فرایند در انبوه تولید حلةمر در مؤثر اصلی عوامل بندی اولویت. 5 نمودار

 غذایی فناوری زیست

0
2
4
6

3/2
3/4
3/6
3/8
4

4/2

مطالعات مالی و  مطالعات فنی مطالعات بازار
 اقتصادی

اجرای مرحله  
 احداث کارخانه

ایجاد خط تولید  
 محصول  

سیستم کنترل 
 خط تولید  

سیستم حمل و 
 نقل محصول  
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 در جدید محصول توسعة فرایند در فروش و بازاریابی مرحلة در کمی تحلیل نتایج 
 غذایی فناوری زیست حوزة

 ةدربار کمی تحلیل از آمدهدست هب های هداد نتایج ،دشو می مشاهده 6 نمودار در که طورهمان
 از مکان و ترفیع محصول، قیمت، عوامل اولویت ترتیب به که دهد می نشان بازاریابی تهآمیخ

 حوزة در جدید محصول توسعة فرایند در فروش و بازاریابی مرحلة در مؤثر عوامل
 .هستند غذایی فناوری زیست

 

 
در  دیجد محصول سعةتو ندیو فروش در فرا یابیبازار مرحلة در مؤثر یعوامل اصل یبندتیاولو. 4 نمودار

 ییغذا یفناورستیز حوزة

 
 محصول توسعة فرایند در مؤثر اصلی عوامل بندی اولویت در کمی تحلیل نتایج

  غذایی فناوری زیست حوزة در جدید
 در فعال فناور های شرکت مدیران که است امر این ةدهند نشان تحقیق از آمدهدست هب نتایج
 بر جدید محصول توسعة مراحل بندی الویت عتقدندکهم ایران غذایی فناوری زیست حوزة

 میانگین با مفهوم توسعة مرحلة ترتیب این به. است زیر صورت به حوزه این در اهمیت حسب
 عامل پنج اولویت 7 نمودار. است برخوردار بیشتری اهمیت از عوامل سایر به نسبت 7/ 3 امتیاز
 .دهد می نشان را اصلی

 
 ییغذا یفناورستیز حوزة در دیجد محصول توسعة ندیفرا در مؤثر یعوامل اصل یبندتیاولو. 0نمودار

3/5
4

4/5

 ترفیع  مکان محصول  قیمت

0

5

بازاریابی و  تولید انبوه   نمونه سازی طراحی  توسعه مفهوم 
 فروش
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 یریگجهینتو  بحث 
 در جدید محصول توسعة فرایند که ستا آن مبین مقاله این در کیفی تحقیق از حاصل نتایج

 اصلی مرحلة 0 دربردارندة ایران غذایی فناوری زیست حوزة در فعال کارآفرین هایشرکت

 و ابعاد و هستند بازاریابی و فروش و انبوه تولید سازی، نمونه طراحی، مفهوم، توسعة شامل

 داد نشان کیفی های مصاحبه ،واقع در .ندکن می تأیید را( 3330) پینگرا و اولریش دلم مراحل

 استفاده قابل غذایی یفناور زیست حوزة در فعال کارآفرین های شرکت مورد در مدل این که

 ،جدید محصول توسعة موفقیت بر مؤثر عوامل دربارة گرفته صورت تحقیقات انمی در .است

 نگرفته صورت غذایی فناوری زیست حوزة در عوامل این شناسایی حیطة در جامعی تحقیق

 در آگاه خبرگان و مدیران با مصاحبه و پژوهش پیشینة بررسی با تحقیق این ،واقع در .است

 ،جامع نظری چارچوب یک از استفاده با و غذایی ناوریف زیست و جدید محصول توسعة حوزة

 به را غذایی فناوری زیست در جدید محصول توسعة فرایند مرحلة بر مؤثر فرعی و اصلی عوامل

 بندی رتبه و اهمیت تعیین به شناسایی، بر عالوه حاضر تحقیق .است هکرد شناسایی جامع طور

 این از هریک به توجه میزان در مدیران برای نماییراه تواند می که است پرداخته نیز عوامل این

 در عوامل این از هریک .باشد غذایی فناوری زیست در جدید محصول توسعة برای عوامل

 مثال برای ؛اند شده شناسایی دیگر مطالعاتی های حوزه در و پراکنده صورت به ردیگ تحقیقات

 و توسعه غربالگری، ایده، ایجاد جدید، محصول توسعة راهبرد مثل عواملی( 2533) 3بویان

 2میشل و ناکس .است کرده شناسایی جدید محصول توسعة فرایند موفقیت در را ایده تست

 جدید محصول توسعة در را بازندگان و برندگان چیز چه» عنوان با خود مقالة در (2553)

 از را فروشان خرده تمشارک و مشتری بازار، دانش دنمان یعوامل «کند؟می جدا هم از غذایی

 ،حاضر تحقیق در .دانند می غذا حوزة در جدید محصول توسعة موفقیت بر مؤثر عوامل جمله

 طراحی مانند جدیدی عوامل ،محققان سایر سوی از آمدهدست هب لعوام تأیید بر عالوه

 اندازی راه و نصب ،تولید خط کنترل سیستم داخل، در تولید مجوزهای اخذ فرموالسیون،

 عالوه ،واقع در .آمد دست هب نیز محیط در آن قراردادن و باکتری انتخاب ،آزمایشگاه طعاتق

                                                           
1. Bhuiyan 

2. Knox and Mitchell 
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 و کیفی های مصاحبه در جدید عوامل شناسایی و قبل تحقیقات در شده شناسایی عوامل تأیید بر 

 حوزة در عوامل این بندی رتبه و بندی اولویت به ،پژوهش این در جامع صورت به آن ارائة

 گرفته نادیده موضوع این تحقیقات سایر در که است شده پرداخته نیز غذایی وریفنا زیست

 .بود شده

 

  شنهاداتیپ
 رانیمد یبرا شنهادیپ

حوزه  نیفعال در ا یهاشرکت شودیم شنهادیاز مقاله پ آمدهدست هب جینتا به توجه با .3

 توسعة یراهبردها نیکنند. بهتر نییتع قاًیدق را دیجد محصول توسعة قیدق یراهبردها

 و قیتحق راهبرد ییغذا یفناورستیز حوزةفعال در  یهاشرکت در دیجد محصول

 .است یخارج ای و یداخل شرکت کی با اتحاد ای و یفناور انتقال توسعه،

 و فنی مطالعات بازار، مطالعةبه  ؛تولید خط و کارخانه ایجاد راستای در دشو می پیشنهاد .2

 .بپردازند یاقتصاد و مالی مطالعات

 نمونة یمعنو یتمالک ،تولیدی نمونة یتحفظ حق مالک یبرا مدیران دشو می پیشنهاد. 3

و به ثبت  شود اخذ «دارو و غذا ادارة» صادرات آن مجوز یو برا کنندثبت  را یتولید

 .شود توجه پتنت

 

  یآت محققان یبرا شنهادیپ
 بررسی ییصنعت غذا های حوزه یردر سا یدجد محصول توسعة موفقیت بر مؤثر عوامل .3

 . دشو

 یساختار معادالت مدلبا استفاده از روش  یدجد محصول توسعة یندفرا یمفهوم الگوی .2

 توسعة یندمدل مناسب فرا ،شرکت زمینة یکآن در  کارگیری هو با ب شود یلتحل

 و آزمون شود.  آید دست به یدجد محصول

 تولید برای فناوری زیست های شکدهداندر  یدانیبه صورت م یقتحق ینا یج. نتا3

  .شود استفاده یاختهتک ینپروتئ مانند فناور زیست ییمحصوالت غذا
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 هامصاحبهاز  شدهاستخراج عوامل. 1 وستیپ 

ری
ذا

دگ
ک

ری 
حو

م
 

 باز کدگذاری شوندگان مصاحبه کد باز کدگذاری
مصاحبه کد

 شوندگان

ونه
نم

 
زی

سا
 

 قطعات اندازی راه و نصب
 آزمایشگاه

 I 10،0،4،7 کد
 سیستم نصب

 کنترل و گیری اندازه
 فرایند

 I 7،4،5 کد

 قراردادن و باکتری انتخاب
 محیط در آن

 I 4،4،1 کد
 نمونة تولید

 آزمایشگاهی پیش
 I 10،4،4 کد

 I 4،4 ،5 کد نتایج بازخورد و اصالح
 نمونة تهیة

 آزمایشگاهی
 I 4،4،10 کد

 نمونه معنوی الکیتم ثبت
 تولیدی

 I 10،7،4،5،9،7،1 کد
 غذا ادارة مجوز اخذ

 برای 1دارو و
 صادرات

 I 4،7،2 کد

 ،I 7،4،5،7 کد پتنت ثبت
 تولید مجوزهای اخذ

 داخل در
 I 1،5،4،0،7،4 کد

 I 10،9،7 کد محصول برای نیاز مورد هایآزمایش انجام

ید
تول

 
وه

انب
 

 I 0،4،5 کد کارخانه ثاحدا I 4،7،0 کد بازار مطالعة

 I 10،7،0،7،2 کد فنی مطالعات I 7،0،4،1 کد محصول تولید خط ایجاد

 I 7،0،9،7  کد اقتصادی و مالی مطالعات
 خط کنترل سیستم

 تولید
 I 0،5،9 کد

 I 7،0،7 کد نقلو   حمل سیستم

ش
رو

ف
بی و 
ریا

ازا
ب

 

 I 7،7،1  کد مکان I 10،4،7،0،4،9 کد قیمت

 I 10،4،9،7 کد ترفیع I 0،4،1 کد محصول
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