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 چكيده

روي  غذایی ایعهاي بزرگی در بسیاري از صنایع از جمله صنطی چند دهه اخیر، پیشرفت

با توجه به  اشاره كرد. توان به توسعه محصوالت فراسودمندمیجمله كه از آن داده است 

در این پژوهش و نقش این صنعت در اقتصاد، غذایی  ایعصنضرورت انكارناپذیر نوآوري در 

از عوامل شناسی نگاشت شناختی فازي، مدلی كیفی تالش شده است تا با استفاده از روش

. ارائه شود رونق صادراتتوسعه محصوالت فراسودمند غذایی با هدف  درمؤثر بر نوآوري 

با استفاده از پارادایم ابتدا پس از بیان موضوع، مبانی نظري و بررسی پیشینه،  بدین منظور

تهیه با رویكرد تحلیل محتوا ارچوب مفهومی اولیه پژوهش چتفسیري و طرح پژوهش كیفی، 

شناختی براي نگاشت شده است. سپس از ابزارهاي تكنیك  هاي نوآوري ارائهمدلی از مؤلفهو 

هاي بدست هاي مختلف بر روي مدل و تحلیل آن استفاده شده است. یافتهبررسی سیاست

نشان داد كه سیستم محصول، تولید محصوالت فراسودمند، تعامل و نوآوري آمده از نگاشت 

 ایعهاي اصلی در موفقیت نوآوري در صنمشاركت با مشتریان در جهت خلق ارزش مؤلفه

تركیبی در مورد  هاي ارتقاي نوآوري باید رویكرديدر تدوین سیاست چنینمه .هستند غذایی

تواند بهبودي نمیبه صورت انفرادي عوامل گذاري بر روي سرمایهها اجرا شود و مؤلفه

  چندانی را حاصل كند.

 .صنایع غذایی، محصوالت فراسودمند، نگاشت شناختی، فازي، نوآوريکلمات کليدی: 
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 مقدمه

ها براي بهبود مستمر فرآیندهاي نوآوري به موفق محصول و قابلیت شركتنوآوري 

آوردن سود بیشتر و توسعه بلندمدت تبدیل  سرعت به یك نیاز اساسی براي بدست

ریزي كنند ها در پی آن هستند تا ساختاري را براي نوآوري پایهشده است. سازمان

مندي كامل از امكان بهره تا ضمن به حداقل رساندن خطرات نوآوري، به جامعه

ترین پیامدهاي كلیدي نوآوري یكی از مهم(. 9691، 9مزایاي آن را ارائه كند )سودنه

یندهاي فعلی كسب و كار در سازمان را تحت كنترل خود آو فر فناورياین است كه 

هاي اقتصادي بنگاهدر عصر حاضر (. 9691و همكاران،  9آورد )مارتین ریوزدر می

كنند. وسط نقش مهمی را در توسعه اقتصادي و اجتماعی كشور ایفا میكوچك و مت

و  استز اهمیت ائها در ایجاد شغل و درآمد و بهبود تراز تجاري حنقش این بنگاه

(. 9691، 4و خونگماالي 9سازوكار اصلی احیا و تقویت اقتصاد ملی هستند )دیستانونت

توسعه صنایع هستند و در حال هاي اقتصادي كوچك و متوسط نقطه شروع بنگاه

عالوه  (.9694، 0اند )ادونتانافتهها توسعه یهاي بزرگ از این بنگاهحاضر اكثر شركت

اي افزایش یندهآهاي مختلف تجاري و خدماتی به طور فزبر این نوآوري در بخش

كنند تا در این محیط، مزایاي رقابتی خود را حفظ ها تالش مییافته است و شركت

هاي تجاري و خدمات بسیار اهمیت . بدین لحاظ نوآوري براي رقابت در حوزهكنند

صنایع غذایی عالوه بر نقش مهمی كه در اقتصاد داخلی دارد،  .(9694)صمدي،  دارد

علل مختلف از جمله  یر نفتی داشته باشد. اماتواند تأثیر بسزایی در امر صادرات غمی

یتی موجب شده است تا روند توسعه این هاي مالكیتی، تكنولوژیكی و ظرفتفاوت

در حال . (9690)سلمانی و عبدي،  صنایع در حد مطلوب و در خور كشور نباشد

)خادمی، آوري روبرو هستیم صنایع غذایی با مسئله نو صادراتحاضر در عرصه 

قادر به پذیرش سریع  هاي فعال در حوزه صنایع غذایی؛ بسیاري از شركت(9694

)حاصلی و  بی میلی باید بررسی شود دلیل این مشكل وهاي جدید نیستند و فناوري

 9911سال در نیمه طبق آمار گمرك جمهوري اسالمی ایران، . (9691همكاران، 

میلیون دالر  069میلیارد و  4مواد غذایی حدود محصوالت كشاورزي و صادرات 

                                                           
1 Sodano 
2 Martin-Rios 
3 Distanont 
4 Khongmalai 
5 Oduntan 



 099  غذايی فراسودمند محصوالت در نوآوری هایمؤلفه شناختی نگاشت

میلیون دالر به صنعت شیرینی و شكالت اختصاص  016بیش از بوده كه از این رقم 

سهم ارزشی صادرات  شود كه. با توجه به اعداد و ارقام مشخص میداشته است

صادرات  رقم دو برابر كه این هددرصد بو 99شیرینی و شكالت از كل صادرات 

سهم باالي صنایع  .(9691)مركز آماز ایران،  صنایعی مانند خودرو و فرش است

غذایی در صادرات، ضرورت توجه به بحث نوآوري در این صنعت را مسجل 

یابد كه این صنعت به مزایاي عملكردي صنایع غذایی زمانی افزایش میسازد. می

سمت تولید محصوالت فراسودمند حركت كند. محصوالتی كه چیزي بیش از یك 

دهند و فرصتی براي بازده باالتر را كنندگان قرار میوعده غذایی در اختیار مصرف

. محصوالت فراسودمند به تولیداتی گفته (9696همكاران،  9آورند )پالسكبوجود می

ها مواد اولیه مضر و ناسالم مانند شكر و روغن پالم حذف شود كه در تولید آنمی

شده و توسط مواد اولیه سالم و ارگانیك مانند روغن كنجد جایگزین شده است. 

هایی از محصوالت فراسودمند صوالت كنجدي، گز، سوهان و شیرینی سنتی نمونهمح

هاي غذایی و دارویی به هاي اخیر شركت. در سالهستند در حوزه شیرینی و شكالت

اند. با این حال همه سمت نوآوري در تولید محصوالت فراسودمند حركت كرده

ز نیستند زیرا از یك سو قرار آمیها در عرصه محصوالت فراسودمند موفقیتنوآوري

اي است و از سوي دیگر مواد غذایی كار پیچیده فراسومند در قالبگرفتن محصول 

هایی نیز روبرو است. اثبات معرفی محصوالت غذایی فراسودمند با موانع و دشواري

هاي محدود ثبت اختراع و نامشخص بودن عوارض اثرات سالمتی محصول، گزینه

دل بكارگیري م(. 9661، 9سودمند از این قسم هستند )برورینگجانبی محصول فرا

انجام  برايرا هایی فرصت دتوانمی غذایی محصوالت فراسودمند نوآوري براي

انی و ها نیروي انسانی درون سازمبرتر كه براي آن هاي تحقیق و توسعهپروژه

. از این رو هدف اصلی از انجام این تحقیق منابع مالی كافی وجود ندارد، ایجاد كند

 غذایی محصوالت فراسودمند ار بر نوآوري درگذعوامل اصلی تأثیراز طراحی مدلی 

مكان توسعه اي كه ابه گونه استیكدیگر  ین متغیرها بانوع و شدت ارتباط ا به همراه

به منظور  د.فراهم شو رونق صادراتدر راستاي  در محصوالت فراسودمند نوآوري

شوند: عوامل مؤثر بر نوآوري سؤاالت پژوهشی زیر مطرح می ودستیابی به اهداف 

كدامند؟ ارتباط بین این عوامل چگونه هست؟ و چه  در تولید محصوالت فراسودمند
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 محصوالت فراسودمند در ور ارتقاي وضعیت نوآوريتوان به منظی را مییراهكارها

 ارائه كرد؟

 

 تحقيق ینظر چارچوب و مبانی

 محصوالت غذايی فراسودمند

محصوالت فراسومند مواد غذایی هستند كه غیر از داشتن ارزش غذایی، باعث 

كننده را ارتقا و باعث پیشگیري از شوند كه پس از مصرف سیستم ایمنی مصرفمی

ها و یا درمان برخی شوند. این مواد غذایی شبیه غذاهاي متعارف ایجاد برخی بیماري

شوند، عالوه بر هستند اما زمانی كه بخشی از رژیم غذایی مصرف می و معمولی

دهند و در ارتقا سطح اي پایه، مزایاي فیزیولوژیك از خود نشان میخواص تغذیه

، 9)فراري هاي سخت و مزمن مؤثر هستندسالمتی و كاهش خطر ابتال به بیماري

9664). 

 

 نوآوری 

آن براي ایجاد مزیت رقابتی، تولید ها از نوآوري استراتژي است كه سازمان

كند، انجام كارها بهتر از كس دیگري مشابه آن را تولید نمیمحصوالتی كه هیچ

كنند )عزیز و تر استفاده میتر و قويتر، سریعسایرین، و یا معرفی خدمات ارزان

هاي جدید معموالً از محیط خارج یك سازمان به آن نوآوري و ایده(. 9690سمد، 

(. از لحاظ عوامل داخلی مؤثر، تفكرات، 9699و همكاران،  9شوند )چونگد میوار

هاي مختلف یك سازمان هاي جدید و نوآوري از انتقال دانش بین كاركنان بخشایده

عوامل خارجی كه بر نوآوري (. 9699گیرند )دیستانونت و همكاران، نشأت می

توان به دو گروه تقسیم د را میگذارنهاي كوچك و متوسط اقتصادي تأثیر میبنگاه

كنندگان و رجی در سطح خرد كه مربوط به بازار، مشتریان، تأمیناكرد: عوامل خ

المللی هستند شود؛ و عوامل خارجی در سطح كالن كه داراي زمینه بینصنعت می

(. حوزه مورد بررسی در این پژوهش مربوط به عوامل هر دو 9691)دیستانونت، 

 .استسطح 
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 نوآوریهای مدل

بندي كرد. برخی از توان در شش نوع طبقههاي مربوط به مسأله نوآوري را میمدل

توان اند كه از آن جمله میهاي نوآوري با هدف بهبود تحقیق و توسعه ارائه شدهمدل

( 9660، 9و ژنگ 9وري اقتصادي )شنكسمدل پیوندهاي میان تحقیق و توسعه و بهره

( را نام برد. 9699، 9و توسعه دولتی در حوزه سالمت )سامپاك و مدل منطقی تحقیق

و چارچوب  (9664، 0و كوكو 4هایی مانند توانمندي فناورانه آركو )آرچیبوگیمدل

اند. دغدغه با هدف توسعه فناوري مطرح شده( 9699، 0چرخه عمر فناوري )تسی

نوآوري اتحادیه اروپا هاي اسكوربرد اي بوده است كه در مدلتوسعه نوآوري مسأله

( 9699، 1انداز شماتیك نظام نوآوري )جفچشم و (9694، 1و هالندرز 1سادكی-س)ا

و جف،  96هاي شماتیك نظام علم، فناوري و نوآوري )هالبررسی شده است. مدل

(، مدل 9699و همكاران،  99هاي علم، فناوري و نوآوري هلند )هرتوگ(، شاخص9699

( و چارچوب 4969و همكاران،  99انیتري ایاالت متحده )لپایش علم، فناوري و نوآو

( با هدف توسعه 9690و همكاران،  99علم، فناوري و نوآوري كشور كره جنوبی )این

( 9690بنیان )بانك جهانی، علم، فناوري، نوآوري و تحقیقات ارائه و مدل اقتصاد دانش

وري )یونسكو، با رویكرد توسعه اقتصادي و صنعتی و مدل علم، فناوري و نوآ

  ( با رویكرد توسعه منابع انسانی ارائه شده است.9696

 

 های نوآوریها و محدوديتپيشران

منشأ تواند دهد كه اطالعات مشتریان مینشان می موضوع مقالهبررسی تحقیقات 

تواند از طریق خوبی براي ایجاد نوآوري در یك كسب و كار باشد. این اطالعات می

برقراري ارتباط خوب و قوي با مشتریان در جهت گردآوري نقطه نظرات آنان در 
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كنندگان (. تأمین9690و همكاران،  9مورد توسعه محصول یا خدمت بدست آید )راكتین

هایی در مورد مواد خام جدید هاي جدید و توصیهاز طریق تبادل دانش و معرفی ایده

جود وتوانند نوآوري را به هاي دیگر توسعه فرایند تولید محصول جدید مییا حوزه

(. فشار صنعت و رقباي بازار عواملی هستند كه از 9699، 9و لیكموند 9آورند )راسل

و  4نینگ)آسوم دهندسوي صنعت سازمان را براي خلق نوآوري تحت فشار قرار می

هاي بزرگ در تولید محصوالت جدید مبتنی بر بطور سنتی شركت. (9690عبدالهی، 

هاي تحقیق و و در بسیاري از صنایع، آزمایشگاه هستندسیستم تحقیق و توسعه 

رود و مانع قابل توجهی براي رقباي توسعه یك نوع دارایی استراتژیك بشمار می

وامل متعددي بر پیچیدگی مسیر ع .(9691)سودنه،  شودبالقوه خود محسوب می

توان به عوامل سطحی مانند انتقال فناوري گذارند كه از آن جمله مینوآوري تأثیر می

فناوري مانند عوامل شوند و عوامل غیرادیده گرفته میاشاره كرد كه معموالً ن

سازي اي را در عملیات تجارياقتصادي، سیاسی و اجتماعی كه مشكالت ناخواسته

بر عملكرد  وآوري در بلندمدتن (.9691، 0و بنگتسون 0كنند )استفانها ایجاد میایده

)مرشدلو و د و عامل اصلی رشد و توسعه كسب و كارها است گذارسازمان تأثیر می

اینكه سازمانی به معناي واقعی كلمه نوآور باشد،  طور كلی برايبه(. 9690همكاران، 

نابع بیرونی براي نوآوري در راستاي بكارگیري نیازمند افزایش سطح مخارج و م

هاي آموزشی فنی چنین حمایت از برنامهاي و متخصص نیروي كار و همافراد حرفه

خالقیت و نوآوري الزمه توسعه و پیشرفت یك (. 9691حدادیان و همكاران، ) است

ناپذیر براي مدیران هاي آن ضرورتی اجتناباز فنون و تكنیك یسازمان است و آگاه

  .(9691)مارتین ریوز و همكاران،  و صاحبان صنایع است

 

 پيشينه تجربی پژوهش

هایی صورت گرفته است. منظور بررسی نوآوري و راهبردهاي آن پژوهشبه

گونه معرفی كرده است: هاي نوآوري را اینعوامل كلیدي موفقیت در برنامه 1ناواوایر
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داشتن برنامه تجاري، دسترسی به سرمایه و اطالعات، حمایت دولت، وجود 

هاي فناورانه در بنگاه، حمایت مدیر ارشد براي كوتاه شدن زمان توسعه، لزوم قابلیت

ن، اواهاي پیشرو خارجی )وایربرقراري ارتباط از طریق انواع اتحادها با شركت

گاه چینی به اثر مثبت فضاي مشاركتی نب 9960در تحقیقات خود از  9(. زیومی9699

(. در بررسی دیگري تأثیر مثبت اجراي 9699در نوآوري اشاره كرده است )زیومی، 

با بررسی  (.9699و همكاران،  9شش سیگما بر فرایند نوآوري تأیید شده است )یوسرا

و  9هاي دیجیتالی در كشاورزي، فرآوري موادغذایی، توزیع و مصرف، بیاللینوآوري

الهیاري، سهم فناوري اطالعات و ارتباطات را در انتقال پایداري به طول زنجیره 

هاي دیجیتالی طبق این پژوهش مزایاي استفاده از نوآوري. غذایی بررسی كردند

هاي مدیریت و ش هزینههمدي، كاآمنابع، كاهش ناكاروري عبارتند از افزایش بهره

در مقابل اثرات منفی این (. 9691؛ )بیاللی و الهیاري، بهبود هماهنگی زنجیره غذایی

نوع نوآوري شامل مشكالت زباله الكترونیكی در مناطق روستایی، افزایش كنترل 

تولیدكنندگان و ارتباط بین  هاي چند ملیتی، قطعبازارهاي مواد غذایی توسط شركت

اي كنندگان از طریق روابط مجازي، محرومیت تولیدكنندگان بدون سواد رایانهمصرف

نگرانی از به حاشیه  (. 9691، 0و دیتریچ 4زوگ) استدر كشورهاي در حال توسعه 

هاي كشاورزي آوريرفتن تولیدكنندگان در مقیاس كوچك در بررسی پذیرش فن

توانند اثرات مثبتی بر هاي نوین میآوريمطرح شده است. طبق این مطالعه، فن

اي كمك كنند وري مزارع داشته و ممكن است به كاهش انتشار گازهاي گلخانهبهره

 (.6919و همكاران،  0باالفوتیس)

شناسایی و تحلیل راهبردهاي كارآفرینانه در صنایع غذایی منتخب در پژوهشی 

بررسی و راهبردهاي اتحاد، توسعه فراشنیز، تقلید خالق، نوآوري باز، تملك، تمركز، 

هاي سنتی و بومی شناسایی رشد از مقیاس كوچك و راهبرد بكارگیري توانمندي

هاي گار و همكاران فرایند نوآوري در شركترست (.9690اند )اسدي و همكاران، شده

ها در دو اند. نتایج این پژوهش نشان داد كه شركتشناسی كردهایرانی را آسیب
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باشند )رستگار و هاي اساسی میسازي داراي آسیبپردازي و تجاريمرحله ایده

گنجی و همكاران محصوالت پروبیوتیك و خواص سالمت بخش مال (.9699همكاران، 

اند كه عدم امكان ارائه نتایج قطعی در ها را بررسی و به این موضوع اشاره كرده آن

مورد تمامی اثرات محصوالت سالمت محور یكی از مشكالت اصلی در برابر این 

( بررسی عوامل مؤثر بر نوآوري 9699گنجی و همكاران، محصوالت است )مال

در صنایع غذایی كوچك نشان داده است كه سن شركت، فشار رقبا، نوآوري  فناورانه

، ظرفیت تولید و همكاري درونی در شركت اثر مثبتی بر نوآوري دارند فناورانه

(. اصغرپور و همكاران به بررسی تأثیر نوآوري بر 9699)سلطانی و حسینی، 

. نتایج این مطالعه رابطه ثباتی سهم بازار در صنایع غذایی و آشامیدنی پرداختندبی

ثباتی بازار را در صنایع غذایی و آشامیدنی ایران اثبات غیرخطی بین نوآوري و بی

تأثیر قابلیت پویا و قابلیت نوآوري بر روي مزیت  (.9699كرد )اصغرپور و همكاران، 

زاده شهري و شاهینی، رقابتی در پژوهشی بررسی و شناسایی شده است )حسین

در ی عوامل مؤثر بر موفقیت تحقیق و توسعه در صنایع غذایی بررس (.9691

اي از عوامل درون و ها و فراهم بودن مجموعهضرورت وجود زیرساختپژوهشی، 

هاي هرچند پژوهش (.9690نیا و همكاران، برون سازمانی را نشان داده است )حسینی

گذار بر نوآوري ها و بررسی عوامل تأثیرمفیدي جهت ارائه مدل، شناسایی مؤلفه

محصوالت انجام شده است ولی ضرورت مطالعات بیشتر به ویژه در حوزه 

صنایع غذایی كه نقش مهمی در توسعه اقتصادي كشور دارند، به چشم فراسودمند 

هاي انجام شده در حوزه ضعف مهم بررسی .استخورد كه هدف این مطالعه می

است كه مؤثر در فرایند نوآوري  گویی و عدم توجه به عوامل كلیدينوآوري، كلی

نگاشت شناختی فازي، به  رویكردشود در این پژوهش با تمركز بر تالش می

و راهبردي جهت رفع این نقص دست یافته شود. موضوع نوآوري در صنایع غذایی 

شود و تر احساس میاز لحاظ اقتصادي ضروري محصوالت فراسودمندبخصوص 

صنعت، الزم است تا براي طراحی مدلی از نوآوري، با توجه به مقتضیات خاص این 

 ها به دقت مورد بررسی قرار گیرد.هاي آنویژگی
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 تحقيق شناسیروش

هواي موردنیواز از طریوق    و داده بووده كاربردي -اياین پژوهش از لحاظ هدف توسعه

هواي  و از روشآوري مشاهده، مصاحبه و نیز مطالعه اسوناد و مودارك موجوود جموع    

بوراي شناسوایی    بدین ترتیب كه شده است؛ها استفاده براي تجزیه و تحلیل یافتهكیفی 

هوا  روش تحلیل محتوا و سوپس بوراي بررسوی و تحلیول روابوط بوین مؤلفوه       ها، مؤلفه

ها در این پژوهش را شركت جامعه هدف. بكار گرفته شده استنگاشت شناختی فازي 

پوس از مطالعوه ادبیوات     در مرحلوه اول  .دهندتشكیل می و تولیدكنندگان صنایع غذایی

اسوتخراج   بر نوآوري در صونایع غوذایی  مؤثر فهرستی از عوامل موضوع و مستندات 

هوا بوا اسوتفاده از    سوازي آن . در مرحله بعد فرایند پواالیش عوامول و بوومی   شده است

هواي  جلسوات متعودد مصواحبه   . بودین منظوور   شوده اسوت  روش تحلیل محتووا انجوام   

هوا ابتودا بوا سوؤاالت     نیمه ساختاریافته برگوزار شوده اسوت. مصواحبه    ساختاریافته و 

ها دنبال و سایر اطالعوات موردنیواز   ها مصاحبهعمومی آغاز و سپس بر اساس پاسخ

آوري كوه در جموع  ها كلمه به كلموه مكتووب و پوس از ایون    بدست آمد. تمامی مصاحبه

از تحلیل محتووا بوه منظوور    ها متوقف و با استفاده ها اشباع حاصل شد، مصاحبهداده

اطالعات بدست آمده تجزیه و تحلیل شد. در حووزه تجزیوه    ،هاي مؤثرشناسایی مؤلفه

عوامول  و در نهایوت  ها از فرایند كدگوذاري بواز و محووري اسوتفاده     و تحلیل مصاحبه

دربواره   نقشوه ههنوی خبرگوان    مودل، . به منظوور طراحوی   بدست آمد ثر بر نوآوريمؤ

هاي ابی به این هدف، از مصاحبهبه منظور دستی. ه استدشتخراج مسأله موردنظر اس

راج نقشوه ههنوی   ابوزار اسوتخ  فته و یا جلسات گروهوی طوفوان مغوزي،    ساختار یامهین

دستیابی به نگاشت گروهی، ابتدا در یوك جلسوه    . در فراینده استدشخبرگان استفاده 

طوفان مغزي از خبرگان خواسته شد نظرات خود را ابراز و پس از رسیدن بوه اشوباع   

 هاي خبرگان را بور اسواس مشوابهت موضووعی تقسویم     گر گروه، پاسخنظري، تسهیل

ها بررسی و ترسویم شوده اسوت. پوس از تشوكیل      و سپس روابط علّی بین مؤلفه كرده

ه نگاشت، روابط علّی بر اساس نظرات خبرگان بوا اسوتفاده از متغیرهواي زبوانی     شبك

فازي كردن اوزان، وزن فازي مربووط بوه هور    اند. بعد از ديدهی شدهتوصیف و وزن

پوس  دهود.  [ قرار دارد و میزان علیت بین دو مؤلفه را نشان می-9،  +9رابطه در بازه ]

سیسووتم رفتووار  FCMapper افووزارنوورم فووازي شووده بووه از وارد كووردن موواتریس دي

هایی را بر روي نگاشوت فوازي   تحلیل سازيدر هر مرحله از شبیهو  هدسازي ششبیه
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هواي ثانویوه،   . در تحلیلندشومیها مشخص نجام و تأثیرگذارترین مؤلفهبدست آمده ا

بررسوی و بودین منظوور سوه سوناریو      هوا در بهبوود نووآوري    استتأثیر برخی از سی

صر نگاشت با فرض كنتورل نكوردن هویچ    . در سناریو اول، مقادیر عناوندشیمتعریف 

. نتوایج بدسوت آموده در ایون سوناریو، مبوانی مقایسوه        ودشمی یك از عوامل محاسبه

 .  گیردمیقرار  هاي بعديسازي شده در سناریوهاي شبیهاثربخشی سیاست

 

 پژوهش هایيافته و هاداده تحليل

در ایون پوژوهش از    غوذایی  محصووالت تعیین میزان تأثیر عوامل مؤثر بر نوآوري در 

شود. یك نگاشت شوناختی، نمایشوی از روابوط    انجام میفازي طریق نگاشت شناختی 

علّی و معلولی موجود بین عناصر تصمیم براي یك پدیده یوا مسوئله بووده و همچنوین     

هواي  كنود. نگاشوت  توصویف موی  دانش ضمنی متخصصوان حووزه موورد بررسوی را     

هاي شناختی براي حل مسائل پیچیده و ساختارنیافته و مدیریت مقادیر زیادي از داده

(. هور نگاشوت شوناختی داراي دو    9699و همكواران،   9كیفی استفاده ویوژه دارنود )لوی   

در ایون مرحلوه بوه منظوور طراحوی      عنصر اصلی به نام مفاهیم و روابوط علّوی اسوت.    

هوایی كوه در ههون    دهی به نظرات خبرگوان، عناصور و مؤلفوه   ساخت نگاشت از طریق

وجود دارد شناسایی شود. بور ایون     له نوآوري در صنایع غذاییت به مسئخبرگان نسب

ایون  با استفاده از مطالعه پیشینه پوژوهش، عوامول موؤثر بور نووآوري در       ااساس ابتد

اسواتید دانشوگاه،    كنندگان در این پوژوهش مشاركت شناسایی و استخراج شد. صنعت

اند كوه بوه لحواظ    ها و مراكز تولیدي صنایع غذایی بودهمدیران و كارشناسان كارخانه

نووآوري توانمنودي كواملی بوا      وتجربه كوافی  ، هاي دانش، تخصصدارا بودن شاخص

روندهاي مرتبط با این پژوهش داشتند. انتخاب این افراد به صورت هدفمند و تا زمان 

ظري ادامه یافتوه اسوت. مشخصوات جمعیوت شوناختی خبرگوان در       رسیدن به اشباع ن

 ارائه شده است. 9جدول 

پس از برگزاري جلسات متعدد مصاحبه و تحلیل اطالعات بدست آمده بوا اسوتفاده از   

تعوداد   Atlas.tiافوزار  هاي باز و محوري در نورم روش تحلیل محتوا و انجام كدگذاري

 ارائه شده است. 9مؤلفه مشخص شد و در جدول  90

 

                                                           
1 Lee 
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 کننده در پژوهشمشخصات خبرگان مشارکت -9جدول 

 تعداد اعضا تحصیالت دانشگاهی حوزه فعالیت فرد مشاركت كننده

 نفر 1 دكترا اساتید دانشگاه در حوزه نوآوري

 نفر 0 فوق لیسانس و باالتر متخصصان و صاحنظران حوزه صنایع غذایی

 نفر 0 لیسانس و باالتر صنایع غذاییها و كارخانجات مدیران شركت

 نفر 96 لیسانس و باالتر كارشناسان تحقیق و توسعه صنایع غذایی

 

 های مؤثر بر نوآوری در صنعت شيرينی و شكالتمؤلفه -4جدول 

 مؤلفه ردیف مؤلفه ردیف

)بودجه، تغییرات، ارتقا، بهبود  راهبردهاي نوآوري 9

 مداوم و خلق ایده(

 بنديطراحی، رنگ، شكل و جنس بسته 1

برون و  هاي تحقیق و توسعهیكپارچگی فعالیت 9

 درون سازمانی با بازاریابی

بكارگیري نیروي انسانی متخصص، منابع و  96

 هاي سازمانیظرفیت

هاي بومی و استفاده از تغییر در فناوري 9

 هاي جدیدفناوري

هاي هاي كسب و كار و یافتن مدلپیمایش فرصت 99

 جدید كسب و كار

بكارگیري مواد اولیه سالمت محور، ارگانیك و  4

 توجه به رژیم غذایی مناسب

هاي مشتریان، ایجاد مكانیزم دریافت ایده 99

 كنندگان و رقباتأمین

توسعه محصوالت فراسودمند و ایجاد تغییرات در  0

 حصوالت قبلیم

فرایند و اعتمادسازي با رقبا جهت تولید محصول  99

 مشترك

دسترسی به دانش و فرموالسیون ساخت  0

 محصوالت جدید

تعامل و مشاركت با مشتریان در جهت خلق ارزش  94

 هاو كشف نیازهاي آن

 محصولهاي توزیع و روش ارائه تأمین و شبكه 90 خلق محصوالت با خدمات مكمل و متمایز 1

هاي اجتماعی در تجاري سازي استفاده از شبكه 90 استفاده از منابع دانش بیرونی 1

 محصوالت بازار

 

در ایون   شوود. مالحظوه موی   9ها در شكل نگاشت علّی از این متغیرها و روابط بین آن

تحقیق براي بررسی اعتبار نگاشت شناختی از طریق ارجاع مجودد نگاشوت نهوایی بوه     

  .برگان و اخذ تأیید از آنان صورت گرفته استسه نفر از خ
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 های نوآوری در محصوالت غذايینگاشت شناختی مؤلفه -9شكل 

 

دهد كه الگوي نوآوري نشان می FCMapperافزار تحلیل نگاشت شناختی به كمك نرم

تشوكیل شوده اسوت كوه نشوان دهنوده        11/6ارتباط علّی با چگالی  909مؤلفه و  91از 

مؤلفوه از نووع    90كننده و مؤلفه دریافت 9. از بین عناصر مدل، استپیچیدگی این الگو 

شوود كوه نقوش متغیور مسوتقل یوا       اي گفتوه موی  كننده به مؤلفوه فرستنده است. دریافت

رگذار را دارد كه در این مدل، در واقع همان عوامول ایجادكننوده نووآوري هسوتند.     تأثی

عنصر فرستنده، عنصري است كه نقش متغیر وابسته یا هدف را دارد. نوع عناصر بور  

شوود. هور چوه میوزان درجوه      ها تعیوین موی  اساس درجه ورودي و درجه خروجی آن

شناخته خواهد شد و شدت درجوه  ورودي یك عنصر زیاد باشد، تأثیرپذیرترین عامل 

دهود. مركزیوت شواخص    خروجی میزان تأثیرگذاري هور یوك از عوامول را نشوان موی     

اطالعوات   9در جودول   دیگري است كه براي همه عناصر نگاشت محاسبه شده اسوت. 

شوود  مشواهده موی  طوور كوه   مربوط به هر یك از عوامل نشان داده شده اسوت. هموان  

محصوووالت فراسووودمند   مؤلفووه توورین و رذیتأثیرپوونوووآوري در صوونایع غووذایی   

چنین عامل سیستم محصوول داراي بیشوترین مركزیوت    . هماستتأثیرگذارترین عامل 

 .استدر شبكه 
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تحليل عناصر نگاشت شناختی نوآوری -9جدول   

هامؤلفه يتأثیرگذار  ريتأثیرپذی   مركزیت 

09/1 96 راهبردهاي نوآوري  09/91  

01/1 تحقیق و توسعه  11/1  41/91  

19/1 تحقیق و توسعه  10/0  00/94  

19/1 استفاده از مواد اولیه سالمت محور  19/1  14/90  

01/96 محصوالت فراسودمند  91/1  91/91  

11/1 دسترسی به دانش  91/1  60/91  

11/96 سیستم محصول  00/1  44/96  

94/1 استفاده از منابع دانش بیرونی  11/1  69/91  

19/1 بسته بندي  99/0  90/94  

11/1 بكارگیري نیروي انسانی متخصص  69/1  16/90  

91/1 هاي جدید كسب و كاریافتن مدل  10/1  99/90  

61/1 رویه هاي جدید دریافت ایده  64/1  99/91  

99/0 اعتماد سازي  06/0  09/99  

91/96 تعامل با مشتریان در جهت خلق ارزش  69/1  19/91  

91/1 تأمین و شبگه توزیع  49/0  11/99  

11/1 هاي اجتماعیاستفاده ازشبكه  91/0  60/90  

 90 90 6 نوآوري در صنایع غذایی

 

، مشوخص  سیسوتم محصوول  با توجه به باال بودن سطح شاخص مركزیت مربوط بوه  

شود كه كنتورل ایون مؤلفوه، توأثیر زیوادي در سوایر عناصور مودل دارد. بوه كموك           می

شوناختی فوازي تهیوه شوده، ایون      سازي سوناریوهاي مختلوف بور روي نگاشوت     شبیه

سوناریو ارائوه    دوكه در ادامه نتایج مربوط به  شودسیاست و برخی دیگر بررسی می

در اولین سناریو، سطح فعال بودن تمام عناصر نگاشوت برابور بوا یوك در      .شده است

لفوه موورد نظور در یوك تكورار      دهد كوه مؤ نظر گرفته شده است. مقدار صفر نشان می

با بیشترین درجوه در   وجود ندارد و مقدار یك یعنی مؤلفه مورد نظر در سیستم معین

سوازي بور   سیستم وجود دارد و از بیشترین سطح فعالیت برخوردار است. نتایج شبیه

 96نشان داده شده است. ایون مقوادیر پوس از     9ها در شكل اساس مقادیر فعلی مؤلفه

 تكرار و به تعادل رسیدن نگاشت حاصل شده است.
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 ها در سناريو اولمقادير مربوط به حالت فعلی مؤلفه -4ل شك

 

هایی پس از مشاهده رفتار مدل در وضعیت پایه، سیاست ،سناریوها یحاطر به منظور

با توجه شود. ها یك مؤلفه كنترل یا تقویت میگیرند كه در آنمورد بررسی قرار می

اثر سیاستی ابتدا  ،را داردول باالترین درجه مركزیت كه مؤلفه سیستم محصبه این

فقط مؤلفه سیستم محصول را  صنایع غذاییبررسی شد كه در آن تولیدكنندگان 

دهد كه مورد توجه و كنترل قرار دهند. نتایج بدست آمده از این سناریو نشان می

كنترل تنها همین یك مؤلفه، تأثیر زیادي در كل نگاشت ندارد و مقادیر محاسبه شده 

ر كنترل یك ثاسازي و مشابه سناریو اول است؛ به عبارت دیگر، شبیهدر این سناری

به تنهایی كافی نیست و مقادیر نهایی  كنترل كردن یك مؤلفه دهد كهعاملی نشان می

ها اغلب شبیه به مقادیر نهایی در سناریو اول است كه هیچ متغیري در آن تحت مؤلفه

كند كه ن نكته را گوشزد میكنترل قرار نگرفته است. این موضوع اهمیت ای

توانند تغییرات ترین عامل( نمیتولیدكنندگان تنها با توجه به یك عامل )حتی مهم

كه با توجه به این محسوسی را در حوزه نوآوري بنگاه تولیدي خود بوجود آورند.

ها شود، نتوانست باعث تغییر چندانی در رفتار سایر مؤلفه ترین مؤلفهبهبود مهم

 .شودنمیها هكر تك تك سایر مؤلفه بررسی

0.9975

0.998

0.9985

0.999

0.9995

1

1.0005
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 مقايسه نتايج سناريو اول و سناريو دوم -9شكل 

 

هاي كلیدي نگاشت ایج سناریو دوم، سناریو جدیدي جهت كنترل مؤلفهتنبا مشاهده 

سازي نگاشت مشخص شده است، برخی از طور كه از شبیههمانتعریف شده است. 

از این رو، در  براي بهبود وضعیت نوآوري دارند.ها نیاز به توجه جدي وسریع مؤلفه

سناریو سوم، وضعیتی بررسی شده است كه تولیدكنندگان صنایع غذایی بر روي 

هاي اجتماعی، محصوالت هاي اعتمادسازي، تعامل با مشتریان، استفاده از شبكهمؤلفه

ی را هایگذاري بیشتري انجام داده و سیاستفراسودمند و سیستم محصول سرمایه

 ها بكار گیرند.براي بهبود این مؤلفه

 

 
 مقايسه نتايج سناريو اول و سناريو سوم -0شكل 
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هاي نشان داده شده است، بهبود وضعیت مؤلفه 4نتیجه این سناریو كه در شكل 

دهد. این سیاست موجب كاهش شكاف بین عناصر شده و توازن نوآوري را نشان می

كند كه از این لحاظ نوآوري در این صنعت ایجاد می بیشتري را در مدل جهت افزایش

 باید مورد توجه قرار گیرد.
 

  پيشنهادها و گيرینتيجه

ه بازارهاي محصوالت خود را ب كه استجزء بهترین صنایع كشور  صنایع غذایی

هاي اتكا به اقتصاد غیرنفتی، لیكن در راستاي تحقق آرمانند. كالمللی عرضه میبین

صنعت به این از سر راه ارتقاي محصوالت در سطح جهانی تا موانع ضرورت دارد 

تر این برداشته شود تا هر چه سریع تولیدكنندگان محصوالت فراسودمندخصوص 

براي افزایش میزان  اي در اختیار این صنعتترین ابزارهیكی از مهممهم، میسر شود. 

به و  حاضر، كیفی بودهپژوهش صادرات، داشتن نوآوري در محصوالت خود است. 

هاي مؤلفهاست. پس از شناسایی پرداخته  ع غذاییبررسی مسئله نوآوري در صنای

نوآوري در این  مدلاستفاده از تكنیك نگاشت شناختی فازي  مؤثر بر مسئله پژوهش،

هایی به منظور بهبود وضعیت بر روي مدل آزمون شد. صنعت استخراج و سیاست

مؤلفه استفاده شده و نقش این عوامل در  91ی مدل از براي ترسیم نگاشت شناخت

مدل به عنوان محرك براي بهبود نوآوري مورد توجه قرار گرفته است. تأثیر تغییر 

هاي بومی و استفاده از فناوري جدید كه در مدل نشان داده شده است با در فناوري

ادسازي با رقبا با ( تطابق دارد. تأثیر مؤلفه اعتم9699) 9و جولی 9هاي شانیافته

( تطابق دارد. نتایج پژوهش در مورد پیمایش 9660) 4و بسانت 9هاي فرانسیسیافته

. همچنین است( 9699) 0و ارنست 0هاي كسب و كار همسو با تحقیقات لیچنهالرفرصت

محور كه در این مؤلفه توسعه محصوالت فراسودمند و استفاده از مواد اولیه سالمت

هاي اند. یافتهاند تاكنون در پژوهشی بررسی نشدهقرار گرفته پژوهش مورد بررسی

این پژوهش نشان داد كه عوامل سیستم محصول، تولید محصوالت فراسودمند، 

                                                           
1 Shan 
2 Jolly 
3 Francis 
4 Bessant 
5 Lichtenthaler 
6 Ernest 
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تعامل و مشاركت با مشتریان در جهت خلق ارزش داراي اهمیت زیادي در مسئله 

اقعی در چه مسلم است این است كه زنجیره ارزش به معناي ونوآوري هستند. آن

دهد كه نیازمند توجه بیشتر توسط محصوالت فراسودمند خود را نشان می

. تعامل و مشاركت با مشتریان در جهت خلق ارزش و كشف استتولیدكنندگان 

 ( قرار گرفته است.9914كهن و همكاران )ها نیز مورد تأیید پژوهش دانشنیازهاي آن

دهود كوه بوراي اجوراي     نشان موی هاي مختلف بدست آمده از اجراي سیاستاي هیافته

 و فراسوودمند  محصوالت توسعهبه ایجاد تغییر در  طلوب نوآوري در صنایع غذایی،م

نیاز است. با توجه به مودل طراحوی شوده مشواهده     قبلی  محصوالت در تغییرات ایجاد

 صونایع غوذایی  حووزه  اقتصوادي فعوال در    متوسوط هواي كوچوك و   هشود كه بنگوا می

براي افزایش سیستم محصول و تعامل با مشتریان در جهت خلق ارزش بایست از می

هواي سواختاري،   نوآوري در این عرصه استفاده كنند. از یك سو بوه دلیول محودودیت   

و با استفاده از اطالعوات   اعتمادسازيها با مالی و اطالعاتی فعلی، الزم است این بنگاه

رقبوا )سوایر كشوورها، سوایر صونایع(، بوه       كننودگان و  تریان، تأمینمشبدست آمده از 

د. با ایون حوال بایسوتی معیارهواي     نهاي برتر مبتنی بر نوآوري بپردازشناسایی زمینه

هوا اضوافه شوده و بوه     ها بوه فراینود ارزیوابی در ایون بنگواه     میزي ایدهممناسبی جهت 

توجوه بیشوتري    الت فراسوودمند و محصو هایی از قبیل بازار، نیازهاي مشتریانمؤلفه

از سوي دیگور الزم اسوت تولیدكننودگان بوا پوذیرش رویكوردي فعاالنوه در پوی          شود.

هاي اصلی و مستعد ها به نوآوري و كشف زمینهاثرگذاري بیشتر در فرایند تبدیل ایده

از هواي كوچوك و متوسوط اقتصوادي     نگواه ب شوود توصویه موی  باشند. بر ایون اسواس   

 هاي تحقیق و توسعه برون و درون سازمانی با بازاریابی و تبلیغاتفعالیتیكپارچگی 

ایون صونعت بوا نگواهی راهبوردي در پوی        چنوین ضورورت دارد كوه   استفاده كنند. هوم 

بووده و بوا    هیدانشوگا و  مراكوز پژوهشوی  برقراري ارتباطات فراسوازمانی بوا سوایر    

 تحت نظارت خود بهوره گیرنود.   ریزي دقیق از حداكثر توان آنان براي خلق ایدهبرنامه

از پتانسویل بواالیی برخووردار اسوت و در صوورتی كوه ایون         كشوردر  غذاییصنعت 

صنعت به سمت نوآور بودن حركت كند، ضمن انتقال دانش و تبودیل آن بوه نووآوري    

د رشد اقتصاد دانوش بنیوان در   در محصوالت خود و در نتیجه افزایش صادرات، شاه

 خواهد بود. كشور
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Abstract 

Over the past few decades, great advances have been made in many 

industries, including the food industry, from which the development of 

useful products can be noted. Given the undeniable necessity of innovation 

in the food industry and its role in the economy, it has been attempted to 

present a qualitative model of the factors influencing innovation in the 

development of high-value food products with the aim of export boom using 

fuzzy cognitive mapping methodology. For this purpose, after expressing the 

subject, theoretical bases and background analysis, using an interpretive 

paradigm and a qualitative research design, an initial conceptual framework 

of the research with content analysis approach has been prepared and the 

innovation model has been presented. Then, cognitive mapping technique 

tools are used to examine different policies on the model and analyze it. The 

findings from the innovation mapping showed that the product system, the 

production of useful products, the interaction and partnership with customers 

to create value are key components to the success of the sweet and chocolate 

industry. In addition, the formulation of innovation promotion policies 

should take a composite approach to the components, and investing in the 

factors individually cannot achieve much improvement. 

Keywords: Cognitive Mapping, Food Industry, Functional Food, Fuzzy, 

Innovation. 
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