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  چکیده

هـاي تجـاري   به دلیل ناپایـداري مـدل   و اقتصادي هاي اجتماعی، زیست محیطیمسئولیت ها در قالبابعاد پایداري بنگاه در حال حاضر، توجه به
نوآوري بـه عنـوان ابـزار     مندي از رهیافت نظامدهند که نوآوري، کلید نیل به پایداري است و بهرهافزایش یافته است. در این راستا، مطالعات نشان می

 و دهندزیست و منابع عمومی جهان را کاهش می هایی است که فشار وارد بر محیطنوآوري ي پایدارتوصیه شده است. هدف این نظام، خلقارزیابی نوآور
یز شود. در صنعت لبنیات نکند که مداخله در آنها سبب ایجاد بیشترین تغییرات مثبت میگذاران در تعیین فرآیندها و اجزایی از نظام کمک میبه سیاست

پـذیري و ارتقـاي اقتصـادي، زیسـت     رقابت هایی نظیر محدودیت منابع، تغییرات اقلیمی و افزایش جمعیت، اهمیت نوآوري جهتدر شرایط بروز چالش
 گردد. بنـابراین، بـه  به روش اخالقی، در دسترس، ایمن و مغذي می موجب تولید محصوالت پایدار، به طوري که است؛ و اجتماعی مطرح شده محیطی

پایـداري نظـام    -مـاتریس نهـاد   بر نوآوري تأثیرگذار است؛ تحقیق حاضر، نیز و محیط نهادي باشدمی که نظام نوآوري محرك نوآوري پایدار دلیل این
 ضوعی اینساختارمند و عمیق با نمونه منتخب از جامعه خبرگان کلیدي و متخصصان موهاي نیمهنوآوري صنعت لبنیات ایران را با استفاده از مصاحبه

  ترسیم کرده اسـت. نتـایج نشـان     Atlas. tiافزار نرمگیري گلوله برفی)، تکنیک تحلیل محتوا و نفر به روش نمونه 20و  26(انتخاب به ترتیب  صنعت
  توجـه بیشـتري   پاسخگویان به ابعـاد اقتصـادي و رقـابتی آن     هاي اخیر،طی سال محیطی این صنعتپایدار زیست دهد که علیرغم اهمیت نوآوريمی

 باشد.می هاي دخیل در نظام نوآوري این صنعتنهادها و سازمان هاي غالباً اقتصادي و اجتماعی درها حاکی از وجود ناپایداريهمچنین، پاسخ اند.داشته
 ارائه شده است. هاي ارتقاي نوآوري پایدار این نظامهایی جهت بهبود سیاستدر پایان، توصیه

  
  پایدار نهادي، نوآوري محیط، زنجیره ارزشی لبنی، تعامالتهاي کلیدي: واژه

  
    5 4 3 2 1 مقدمه

هاي اقتصادي و تولیدي امروزه، توجه به مسائل پایداري در بنگاه
بـا مالحظـات    در حال افـزایش اسـت. اگـر چـه آغـاز ایـن مباحـث       

هاي اجتماعی، اخالقی و محیطی همراه بود اما اکنون، مسئولیتزیست
براي مثـال، بحـران مـالی سـال      ).7( شودرا نیز شامل میاقتصادي 

ســودآوري  کـه چگونــه اندیشـۀ   ایـن موضــوع را آشـکار کــرد   2008
هـا  هاي مرتبط افراد و بنگاهها و فعالیتمدت، راهبردها، سیاستکوتاه

هـاي جهـانی اقتصـادي، اکولـوژیکی و     بحـران  توانند باعث بـروز می
 عرصـۀ  فعـال  هـاي ي از بنگـاه بسـیار  اخالقی شوند. بر این اسـاس، 

                                                        
به ترتیب دانش آموخته دکتـري، اسـتادیار و اسـتاد تـرویج و آمـوزش       -3و  2، 1
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  دانشیار گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه عالمه طباطبائی، تهران، ایران 5-
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هاي تجاري پایدار نیستند و در نتیجه، تمرکـز بـر حفـظ تعـادل     مدل
مزیت پایـداري بـه    هاي اقتصادي، اجتماعی و اکولوژیکی، یکارزش

  ).6( آیدشمار می
محیطی، بنابراین، با توجه به فشارهاي فزایندة اجتماعی و زیست

 ها و کشورها استاري بنگاهعامل کلیدي پاید نوآوري، نخستین ابزار و
)، نوآوري را شامل تمام فرآیندهاي 10چارتر و کالرك ( .)33و  1، 3(

سازي تولیدات و خدمات تکنیکی، سازمانی و بازاریابی توسعه و تجاري
 همچنـین، سازد. دانند که ارزشی را براي مشتریان فراهم میجدید می
تـدریجی، رادیکـال،    به انـواع مختلفـی از نـوآوري از قبیـل     در منابع

فناورانه، تولیدي، فرآیندي، سازمانی، عملیاتی، مدیریتی، اجتماعی یـا  
طبق راهنماي اُسلو، چهار  به طور کلی، ).37نهادي اشاره شده است (

نوع نوآوري تولیدي، فرآیندي، بازاریابی و سازمانی قابل تمایز اسـت  
)31:(  

با توجه بـه   نوآوري تولیدي: معرفی محصول یا خدمتی است که
ها یا کاربردهاي آن، جدید بوده یا بهبود قابـل تـوجهی یافتـه    ویژگی

هـاي نـوین، ترکیـب و    تواند دانش یـا فنـاوري  است. این نوآوري می
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و فناوري کنونی باشد مانند بهبود خصوصیات  کاربرد جدیدي از دانش
ات و خدم افزار به تولید/فنی یا کارکردي، اجزا و مواد، وارد کردن نرم

 سازگارسازي با کاربر.
روش اجرایی/تولیـدي جدیـد یـا داراي     نوآوري فرآیندي: کـاربرد 

ها، تجهیـزات و یـا   بهبود اساسی است مانند تغییرات عمده در تکنیک
 افزار، فناوري اطالعات و ارتباطات. نرم

نوآوري بازاریابی: اجراي روش بازاریابی جدید یا تغییرات عمده در 
بندي تولید (معرفی محصول با ظـاهر، شـکل و طعـم    طراحی و بسته

هاي فروش محصـول جدیـد)، ارتقـا    ها و کانالجدید)، جایگاه (روش
گـذاري  هاي مختلف، رسانه و نشان تجاري) یا قیمتتکنیک (کاربرد

  گذاري) محصول است.(استفاده از راهبرد جدید قیمت
هـاي  نوآوري سازمانی: اجراي روش سـازمانی جدیـد در فعالیـت   

هاي تجاري، سازماندهی محل کار یا روابط خارجی است مانند فعالیت
هاي مدیریتی و آموزشی قبل و ضمن یادگیري و تسهیم دانش، نظام

   خدمت.
 هـا/ تولیـدات/  بنابراین، اگر چـه نـوآوري داراي سـطوح فنـاوري    

مطالعات، اغلب بر (بازار) است اما  خدمات، فرآیندي، سازمانی و تجاري
 ).18هاي فناورانه) تمرکز دارنـد ( ۀ محصول جدید (مانند نوآوريتوسع

هـاي پایـداري   پیرامون انواع زمینه در این راستا، تحقیقات فراوانی نیز
نوآوري تولیدي انجام شده است که تغییر تولید مصنوعات فیزیکی و یا 

) و از ایـن رو،  36انـد ( روش مدیریت (کـاربرد) آنهـا را مطـرح کـرده    
سطح مهم نوآوري مبتنی بر پایـداري اسـت    ،خدمت-تولید هاينظام

هـاي تولیـدي، فرآینـدي،    بنابراین مطالعۀ حاضر، انواع نوآوري ).16(
 1گانـۀ سه خط مبناي سازمانی و بازاریابی را در راستاي تحقق نوآوري

  دهد.اقتصادي، اجتماعی و زیست محیطی پایداري مدنظر قرار می
)، دیـدگاه نـوآوري خـط    1987لند (تاز زمان انتشار گزارش برون

بـا   محیطی(یا تلفیق ابعاد اقتصادي، اجتماعی و زیست گانهسه مبناي
 2مبتنی بـر پایـداري   ساختارهاي سازمانی، محصوالت و فرآیندها) یا

نوآوري پایدار، به معناي هرگونه بهبود جدید یا  ).28( است ظهور کرده
اجـراي   سـازمانی/  اورانه/عمده در محصوالت، خدمات، فرآیندهاي فن

سازي است که نه تنها منافع اقتصادي بلکه، تأثیرات درونی و تجاري
این  طی دهۀ گذشته، مثبت اجتماعی و زیست محیطی را فراهم نماید.

توجه، جایگاه واالیی در بسیاري از  قابل نوآوري به منزلۀ یک فرصت
یطی و نیازهـاي  محاست و به مسائل اجتماعی، زیست  ها داشتهبنگاه
تغییـرات   پایـداري شـامل   زیـرا،  )25و9( هاي آینـده توجـه دارد  نسل

 هـاي زمینه تکامل همزمان به هاي زمانی است کهدوره ساختاري در
دلیل اینکه بنابراین، به  فناوري، اقتصاد، فرهنگ و سازمانی نیاز دارد.

یشت و اخالقی بر مع رشد اجتماعی، زیست محیطیها اثرات روبهبنگاه

                                                        
1- Triple Bottom Line  
2- Sustainability-Oriented Innovations (SOIs)  

اسـت کـه در فرآینـدهاي     مـرتبط  هنگامی آنها جوامع دارند، نوآوري
  ).21و  20، 19( اجتماعی یا مولد مورد استفاده قرار گیرد

متغیرهاي  هاي گذشته،توسعۀ نظریۀ اقتصادي طی دهه همچنین
و بـا توجـه بـه     )24( کـرده اسـت   مند نظام اقتصادي را مطـرح نظام

هـایی  نوآوري پایدار اغلب با ویژگـی هاي کنونی توسعۀ پایدار، چالش
مند بودن نیز همراه خواهد بود. از این جهت، تحلیل و عمل مانند نظام

مند به سـرعت در حـال رشـد اسـت و     هاي نظامگذار پایدار و نوآوري
مسیر استاندارد و طبیعی نـوآوري در صـنایع    نوآوري پایدار، به عنوان

و مشارکت فعال شـبکۀ   )6( هاي نوآوريخاص، به تولید دانش، نظام
ها نیازمند اسـت و توانـایی یـک    گسترده و متنوع کنشگران و واسطه
با ذینفعان را با ظرفیـت مـدیریت    بنگاه براي ارتباطات قوي و تعامل
محیطـی  هـاي اجتمـاعی و زیسـت   دانش آنها و تبدیل آن به نوآوري

نوآوري  هاياهمیت طرح فعالیت بنابراین، ).37 و 8 ،3( کندترکیب می
هاي نـوآوري  در چارچوب توسعۀ پایدار، از نظر تقاضاي رهیافت نظام

بایسـتی در مطالعـات    (به عنوان ابزار ارزشمند ارزیابی نوآوري پایدار)،
هایی است نوآوري و هدف اصلی آن خلق )24آینده مدنظر قرار گیرد (

زیسـت و منـابع عمـومی جهـان را کـاهش      که فشار وارد بـر محـیط  
ــه  مهمتــرین نقــش تحلیلــی ).26( دهنــدمــی ایــن نظــام، کمــک ب

که مداخله  فرآیندها و اجزایی از نظام است گذاران در شناساییسیاست
را دارد. از ایـن رو، تقویـت نظـام نـوآوري      در آنها بیشـترین اهمیـت  

هاي نـوآوري نظـام را   مندي از ضعفنظام مجموعۀ متنوع و تواندمی
رسـانی  گذاران اطـالع ظام به سیاستپیرامون موانع رشد ن شناسایی و

  ).23کند (
به دلیل اینکه نظام نوآوري مشوق اثـربخش و مسـتمر نـوآوري    

تـأثیر عمیقـی بـر نـوآوري      نیـز  فناورانه پایدار است و محیط نهادي
این تحقیق صنعت لبنیات ایران را جهـت بررسـی    ).24( فناورانه دارد
رده اسـت. زیـرا، در   پایداري نظام نوآوري انتخـاب کـ   -ماتریس نهاد

شرایط دستیابی به منابع محـدود، بـروز تغییـرات اقلیمـی و افـزایش      
کارخانـۀ ایـن   -جمعیت، تلفیق امنیت غذایی جهانی در روابط مزرعـه 

صنعت، براي رقابت و پایـداري جهـانی آن در آینـده ضـرورت دارد.     
محیطی مواجه است که باید ون، صنعت لبنیات با فشارهاي زیستاکن

اربرد زمین، کاهش ضایعات زنجیرة تأمین، منابع آب و انرژي روش ک
را بررسی و اطمینان نماید که از فرآیندهاي رقابتی بلندمـدت تبـدیل   

کنندگان برخوردار  کاراي شیر خام به محصوالت مورد تقاضاي مصرف
است و این به معناي تولید محصوالت پایـدار، در دسـترس، ایمـن و    

بـر اسـاس    ).2گردنـد ( ي اخالقی تولید مـی امغذي است که به شیوه
گزارش پایداري مرکز نوآوري بخـش لبنیـات آمریکـا، پایـداري ایـن      

کنندگان ارائۀ محصوالت لبنی مغذي به مصرف"صنعت عبارتست از: 
از نظر اقتصـادي، اجتمـاعی و    به طوري که، صنعت، مردم و زمین را

در  ).11( "دهدهاي حاضر و آینده بهبود میمحیطی براي نسلزیست
طـی و  اي زیست محیاین راستا، نوآوري با هدف سودآوري و به شیوه
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براي مثال،  ).2روي این صنعت است (هاي فرامطمئن از جمله چالش
  بررسی صنایع لبنی کشـورهاي هلنـد و اسـترالیا نیـز نشـانگر وجـود       

محیطـی، سـالمت دام،   شماري (مانند مسـائل زیسـت  هاي بیچالش
را بـه منظـور   و منابع انسانی) است که اهمیت نوآوري  فناوري جدید

سازد. محیطی و اجتماعی این بخش مطرح میبهبود اقتصادي، زیست
اي نسبت به گذاران و محققان نوآوري عالقۀ فزایندهبنابراین، سیاست

انـد کـه تمـام ذینفعـان     عملیاتی ساختن حمایت از نوآوري نشان داده
کننـدگان، صـنعت تغذیـه، علـوم     وريکلیدي (شامل کشاورزان، فـرآ 

گـذاران،  مشـاوران خـدماتی، سیاسـت    کنندگان/لبنیات، ترویج، فراهم
ذایی، هاي کیفیت غهاي حمایتی مدنی مانند سازماندولت و سازمان

محیطی) جهت انگیزش نوآوري در آن رفاه حیوانات و حفاظت زیست
مانی و همکاري داشته باشند. بر این اساس، تحریـک همکـاري سـاز   

اي موجب فرآیندهاي تفکـر و  هاي شبکهکنندهشمول موانع و تسهیل
در  ).27( دهدها را به یکدیگر پیوند میشود که این گروهاي میمذاکره

هـا فعالیـت   است که این صنعت فراتر از مرزهاي کارخانهنتیجه، نیاز 
لت و هاي کل زنجیرة تأمین، دوو ارزیابی نماید و از رهیافت یکپارچه

هاي دیگر صنایع خارج از حوزة صنایع غذایی استفاده کند زیرا، فرصت
مند غلبه بر موانع نوآوري سبب افزایش نوآوري در بخش تولیدات نظام

محیطـی  از پایداري اجتماعی و تأثیر زیستمند دامی و یادگیري نظام
در ایران نیز، علیرغم اهمیت فراوان این صنعت  ).17و  8، 2( شودمی

مطالعات  ،)32و  22، 21( گذارياز نظر اقتصادي، اجتماعی و سیاست
هاي اخیر از وضعیت ناپایداري برخوردار بوده دهد که در سالنشان می

-اي در سیاسـت هـاي منطقـه  تفـاوت  عدم توجه بهاست. براي مثال، 
گـردد  میهاي نامناسب هاي این صنعت موجب تدوین سیاستگذاري

هاي مختلف کشور در استان میزان توسعۀ آن همچنین، بررسی ).34(
ــا   1391-1381( ــب ب ــدان توســعۀ متناس ــاهمگنی و فق ــاکی از ن ) ح

بنابراین، بـا توجـه بـه اهمیـت      ).15( هاي مورد بررسی استشاخص
، مند به مباحث پایداري و نوآوري در نهادهاي این صنعتنظام نگرش

 پایدار هايآوريپایداري آن از نظر نو -ضروري است که ماتریس نهاد
گـذاري پایـداري و   سیاسـت  اخیر ترسیم گردد تا نهادهاي مهم عرصۀ

از  گیـري بـا بهـره   نوآوري شناسایی شوند. از این رو، تحقیـق حاضـر  
خبرگان و کارشناسان کلیدي صنعت لبنیات ایـران، در صـدد    نظرات

  پاسخگویی به سؤاالت زیر است:
صنعت لبنیات ایران در هاي اخیر نظام نوآوري مهمترین نوآوري -

محیطی پایداري ه ابعاد اقتصادي، اجتماعی و زیستراستاي دستیابی ب
 کدامند؟
کننـده در ارائـۀ ایـن    وضعیت و نوع پایداري نهادهاي مشارکت -

 ها چگونه است؟ نوآوري
 
 
  
  

  
  هامواد و روش

اکتشافی است که  -نظر هدف تحقیق، کیفیمطالعۀ حاضر از نقطه
ساختارمند مصاحبۀ نیمه تکنیک ی به سؤاالت تحقیق ازبراي پاسخگوی

نفـر) و   26و عمیق با نمونـۀ منتخـب از جمعیـت خبرگـان کلیـدي (     
نفـر) اسـتفاده کـرده     20متخصصان موضوعی صنعت لبنیات ایـران ( 

گیري گلوله برفـی بـراي شناسـایی    در این راستا، تکنیک نمونه است.
، تجارب مدیریتی، دانش فنی و نظر موقعیت سازمانیاز  هایی کهنمونه

به کـار   بودند، از جایگاه بهتري برخوردار اجرایی این صنعت در کشور
هایی است کـه  شد. مصاحبه با خبرگان کلیدي از جمله تکنیک گرفته

 ).35هاي نظام نوآوري توصیه شده است (کاربرد آن در بررسی شبکه
به شکل مصاحبه رو ساختاریافته و اي نیمهسؤاالت در قالب پرسشنامه

مصـاحبه شـوندگان بـه سـؤالی پیرامـون       در ابتـدا،  در رو مطرح شد.
هاي اخیر این صنعت که در ارتقاي پایداري هاي سالمهمترین نوآوري

اند و همچنین مهمتـرین مزیـت پایـداري (اقتصـادي،     آن سهیم بوده
هـاي مـذکور   محیطی) ایجاد شده توسط نـوآوري  اجتماعی یا زیست

هاي مورد اشاره بـراي هـر نـوآوري محاسـبه     تند که فراوانیپاسخ گف
باید ابعاد اقتصادي (ماننـد   مند نوآوري پایدار،گردید زیرا، مطالعۀ نظام

هاي تحقیـق و توسـعه، پـرورش و    هاي نوآوري (شامل فعالیتهزینه
سازي)، تعداد استنادها و الگوهاي تجاري، و تعداد محصـوالت  تجاري

دهنـد)،  اري که کـارایی و سـودآوري را تغییـر مـی    یا فرآیندهاي پاید
ــول    ــت محص ــت، دوام و کیفی ــالمت و امنی ــد س ــاعی (مانن و  اجتم

(مانند کـارایی مصـرف منـابع، کـاهش      محیطیارگونومیک) و زیست
هـاي  ی، استانداردها و گـواهی ضایعات، انتشار و آلودگی، قابلیت ردیاب

را مدنظر قرار  محیطی و مدیریت چرخه و پایان عمر محصول)زیست
پیرامون  )5 و 4( نظریۀ بیکر و همکاران سپس، درمقایسه با ).9دهد (
دخیل در نظام نوآوري (به عنوان مبنـاي   بندي کنشگران نهاديطبقه

هاي تجاري، نهادهاي سؤاالت مصاحبه و در قالب هفت دستۀ سازمان
هـاي تحقیقـاتی و   عـالی، سـازمان   سیاستی دولتی، مؤسسات آموزش

گـذاري و نهادهـاي   هـاي سـرمایه  ري، مؤسسات واسطه، سازمانفناو
هـاي  و زیرمجموعـه  )، کنشگران نظام نوآوري این صنعتغیرانتفاعی

-ها نقش دارند، تعیین و مـاتریس نهـاد  که در شبکۀ این نوآوري آنها
را ببینید). این ماتریس که به صورت  3پایداري آنها ترسیم شد (جدول 

وضعیت هر نهاد را از نظر ارتباط  ،است ترسیم شده n×n یک جدول
دهـد. همچنـین،   ابعاد پایـداري بـه شـکل متقابـل نشـان مـی       آن با

 نهادهاي این صنعت را تعیین کردند ناپایداري پایداري یا ،پاسخگویان
هاي مورد اشاره توسط افراد بررسـی گردیـد و در صـورت    که فراوانی

را بـر اسـاس امتیازهـاي     نگرش خود تأیید ناپایداري، این افراد میزان
 (وضـعیت کـامالً ناپایـدار)    پیوستۀ صفر (وضعیت کامالً پایدار) تا پنج

اسـتفاده   ها از تحلیل محتواي قیاسیبراي تحلیل دادهتشریح کردند. 
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هـاي  مزیت تکنیک تحلیل محتوا در مقایسـه بـا دیگـر تکنیـک     شد.
 ).30( ستتحلیل متنی، برخورداري از مبناي محکم در علوم ارتباطی ا

شود و بنابراین، به عنوان مطالعۀ علمی محتواي ارتباطات توصیف می
پـذیري روش علمـی   مندي و تعمیماز سه اصل زیربنایی عینیت، نظام

مند و عینی بـا  ). همچنین، یک روش تحقیق نظام12( کندتبعیت می
هـا در قالـب   سـازي پدیـده  هدف تشریح فشرده، گسترده و نیز کمـی 

و در نهایت، ایجـاد یـک مـدل، نظام/نقشـۀ      هابنديدستهمفاهیم یا 
ربرد تحلیل قیاسی هنگامی مفید است است. کا بنديمفهومی یا دسته

که هدف، آزمون نظریۀ قبلی در یک موقعیـت متفـاوت یـا مقایسـۀ     
که در این مطالعه براي  )14( هاي زمانی مختلف استها در دورهدسته

گران نهادي نظام از آن استفاده شد. بندي کنشمقایسۀ همخوانی طبقه
بنـدي مفـاهیم تحلیـل    براي کـددهی و دسـته   نیز Atlas. ti افزارنرم

العمل الـو و  همچنـین، بـا پیـروي از دسـتور    به کار گرفته شد.  محتوا
گیـري، انتخـاب واحـد    در مراحل گردآوري داده، نمونه )13همکاران (

رش، این مطالعه تالش دهی، تفسیر و گزابندي، سازمانتحلیل، دسته
   نموده است تا کیفیت و اعتماد تحلیل محتوا را افزایش دهد.

  
  نتایج و بحث

کنندگان تحقیق را  ، اطالعات جمعیت شناختی مشارکت1جدول 
 در دو گروه خبرگان کلیدي و متخصصان موضـوعی صـنعت لبنیـات   

، دهد. بر این اساس، پاسخگویان اغلب از گروه مـردان نشان می ایران
صنایع غذایی  هاي خصوصی، داراي تحصیالت مرتبط با رشتۀسازمان

و به شکل پراکنده در تمامی مقاطع تحصیلی هستند. گـروه خبرگـان   
کلیدي نیز از میانگین سـنی و تجربـۀ شـغلی بیشـتري برخوردارنـد.      
همچنین، فراوانی بیشترین سمت شغلی مربوط به گروه معاونان ایـن  

 ها است.سازمان

  
  کنندگان تحقیقشناختی مشارکتاطالعات جمعیت - 1جدول 

Table 1- Demographic features of research participants 
  متغیر

Variable  
  )n=26خبرگان کلیدي (

Key informants 
  )n=20متخصصان موضوعی (

Subject-matter specialists 
  Gender جنسیت
  Male مرد

  Female زن

  
20  
6 

  
12  
8  

 Age mean (year)  50.17 31.15 (سال) میانگین سنی
 Job Experience mean (year)  24.80 7.12 میانگین تجربۀ شغلی (سال)

  (%) Education rateتحصیالت 
  BSکارشناسی

  MS کارشناسی ارشد
  PhDدکتري 

  Unspecified نامشخص

  
30.77  
26.92  
38.46  
3.85  

  
  
45  
40  
5 

10  
  

  (%) Educational fieldرشتۀ تحصیلی 
  Food Scienceصنایع غذایی 

  Other fieldsها سایر رشته

 
76.90 
23.10  

 
45 
55  

  (%) Job titleمرتبۀ شغلی 
  Manager مدیر
  Assistant معاون

  Expert کارشناس
  Researcher محقق

  Unspecified نامشخص

 
 

16 
56 
16 
12 
-  

  
 

25 
45 
20 
0 
10  

  (%) Type of Instituteنوع سازمان 
  Public دولتی

   Privateخصوصی
  Unspecified نامشخص

 
30.80 
65.40 
3.80  

  
  
5 

95 
-  

  تحقیقهاي مأخذ: یافته
Source: Research findings 
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در این مرحله، از پاسخگویان تحقیـق (گـروه خبرگـان کلیـدي)     

 15هـاي اخیـر (  هایی که طی سالدرخواست شد تا مهمترین نوآوري
اند را با توجه به نقش آنها در هسال گذشته) وارد صنعت لبنیات گردید

ــود ــنعت از  بهب ــن ص ــداري ای ــا   پای ــاعی و ی ــادي، اجتم ــر اقتص نظ
تشریح نمایند. بنابراین، با استفاده از تکنیـک تحلیـل    محیطیزیست

بنـدي  بر مبنـاي دسـته   هاي پایدار مطرح شدهمحتوا، کددهی نوآوري
(کد پ) و ابعاد اقتصادي (کد الف)، اجتماعی (کد ب) و زیست محیطی 

ارائه شده  2تحلیل در جدول  نتایجانجام شد که  Atlas. tiافزار نرم با
  است.

  
  هاي اخیرطی سالایران ارائه شده در صنعت لبنیات  پایدار هايمهمترین نوآوري - 2جدول 

Table 2- The most important Iranian dairy industry innovations in the recent years 

دسته بندي
 

C
ategorization

 

  Sub-categories هازیردسته  Code کد

  کد نوآوري
Innovation 

code 

  دسته نوآوري
Innovation 
category 

فراوانی
Frequency

  

%  

فراوانی
Frequency

 

%  

الف) نوآوري داراي بعد اقتصادي
  

A
) Innovation w

ith econom
ic dim

ension
 

  در صنعت لبنیات هاي متنوعگذاريافزایش سرمایه  1A1-الف
Increasing diverse investments in the dairy industry  1  0.8  

25  54.35  

  هاي شیريایجاد اصالحات ژنتیکی در دام  2A2-الف
Creating genetic modification in milk livestock 

1  0.8  
  Granting subsidies to farmers  1  0.8 اعطاي یارانه به دامداران  3A3-الف

  4A4-الف
  آوري شیر خام در مناطق مختلف کشوراستقرار مراکز جمع

Establishment of raw milk collection centers in different 
regions of the country  

2  1.6  

  ها جهت خریداري شیرخامقرارداد بستن با دامداري  5A5-الف
Farmers contracts to purchase raw milk  1  0.8  

  Increasing the diversity of products  4  3.2 افزایش تنوع محصوالت تولیدي  6A6-الف
  منافع اقتصادي فرموالسیون جدید محصوالت  7A7-الف

Economic benefits of new products formulation  3  2.4  
  Economic benefits of whey processing  8  6.4 منافع اقتصادي فرآوري آب پنیر  8A8-الف

  9A9-الف
 UFاندازي خط تولید پنیر منافع اقتصادي راه

Economic benefits of establishing the UF cheese production 
line 

6  4.8  

  10A10-الف
  UFاندازي خط تولید پنیر افزایش راندمان استفاده از شیر خام با راه

Increasing efficient use of raw milk through established UF 
cheese production line 

4  3.2  

  11A11-الف
اندازي خط تولید شیرخشکمنافع اقتصادي راه  

Economic benefits of establishing the milk powder 
production line 

2  1.6  

 Economic benefits of wastesمنافع اقتصادي بازیافت برخی ضایعات  12A12-الف
recycling   1  0.8  

  Economic benefits of sewage control  1  0.8 هامنافع اقتصادي کنترل هرزآب  13A13-الف
  آالت جدید خط تولیدمنافع اقتصادي کاربرد ماشین  14A14-الف

Economic benefits of using new production line machines 
2  1.6  

  آالت داخلیمنافع اقتصادي طراحی ماشین  15A15-الف
Economic benefits of internal machinery design 

1  0.8  

  گذاري تولید نوشیدنی بومی دوغمنافع اقتصادي سرمایه  16A16-الف
Economic benefits of investing in indigenous drinking; 

1  0.8  
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Doogh 
  Improving products packaging   6  4.8 بندي محصوالتبهبود بسته  17A17-الف
  تر و انفرادي به بازارهاي کوچکبنديارائۀ بسته  18A18-الف

Delivering smaller and individualized packages to the market 
2  1.6  

  ارائۀ تولیدات در قالب سبد محصوالت به بازار  19A19-الف
Providing products basket to the market 

1  0.8  

  20A20-الف
  زیست هاي سازگار با محیطبنديمنافع اقتصادي مصرف کمتر مواد اولیه در بسته

Economic benefits of decreasing raw material consumption 
in environmentally friendly packaging 

1  0.8  

  21A21 -الف
  هاي نظارت و مدیریتکاهش قیمت نهایی محصوالت به دلیل بهبود روش

Reducing the products final price due to the improved 
monitoring and management practices 

1  0.8  

  افزایش تبلیغات، بازاریابی و فروش تخصصی  22A22-الف
Increasing advertising, marketing and professional sale 2  1.6  

  23A23-الف
 زاري توزیع محصوالت در بازارافهاي ناوبري نرماستفاده از سیستم

Using software navigation systems to distribute products in 
the market 

1  0.8  

  24A24-الف
  هااستفاده از سیستم بازاررسانی و توزیع مویرگی محصوالت توسط شرکت

Using marketing system and products distribution by 
companies 

2  1.6  

  25A25-لفا
 هاي تولیدي در مناطق مختلفهاي فروش شرکتایجاد نمایندگی

Establishing sales representatives of companies in different 
regions  

1  0.8  

ب) نوآوري داراي بعد اجتماعی
  

B) Innovation w
ith social dim

ension
  

  Production of probiotic products  7  5.6 تولید محصوالت پروبیوتیک  1B1-ب

14  30.43  

  تولید محصوالت فراسودمند براي افزایش ایمنی بدن 2B2-ب
Production of functional products to increase body immunity 1  0.8  

  Using microencapsulation 1  0.8 استفاده از فرآیند ریزپوشانی یا میکروکپسوالسیون  3B3-ب
  چرب و کم نمکالت رژیمی کمتولید محصو  4B4-ب

Production of dietary products; low-fat and low-salt Products 
2  1.6  

  5B5-ب
  UFاندازي خط تولید پنیر توجه به بهبود تغذیه و الگوي مصرف جامعه با راه

Attention to the improving nutrition and community 
consumption pattern by establishing the UF cheese 

production line 

3  2.4  

  6B6-ب
  ها و مواد مورد نیاز بدنسازي لبنیات با ویتامینغنی

Enriching dairy products with vitamins and essential 
ingredients 

1  0.8  

  کنترل و بهبود بهداشت محصوالت تولیدي  7B7-ب
Control and improving the health of manufactured products 2  1.6  

  Using treated water in production  1  0.8 استفاده از آب تصفیه شده در تولید  8B8-ب

  9B9-ب
  هاي گازدار مضرتوجه به افزایش مصرف دوغ به جاي استفاده از نوشیدنی

Pay attention to increasing the consumption of dough instead 
of using harmful carbonated drinks 

3  2.4  

  10B10-ب
  خودباوري تولیدکنندگان از نظر صالحیت داخلی در زمینۀ تولید

Producers' self-confidence in terms of domestic competence 
in the field of production 

1  0.8  

  11B11-ب
  بهبود نظارت، ساماندهی و مدیریت واحدهاي تولیدي

Improvement of supervision, organization and management 
of production units 

3  2.4  

  بهبود دانش عمومی و فرهنگ مصرف جامعه در مورد مزایاي مصرف لبنیات  12B12-ب
Improving public knowledge and community consumption 

3  2.4  
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culture on the benefits of dairy consumption 

  13B13-ب
  دار در مدارساجراي طرح توزیع شیر یارانه

Implementation of subsidized milk distribution scheme in the 
schools 

1  0.8  

  14B14-ب
  دارتولید محصوالت جذاب کودکان مانند پنیرها و شیرهاي طعم

Producing dairy products which are attractive to children 
such as flavored cheeses and milk 

1  0.8  

پ) نوآوري داراي بعد زیست
محیطی

  
C) Innovation w

ith environm
ental dim

ension
 1C1-پ  

  اجرا و بهبود سیستم تصفیۀ فاضالب
Implementation and improvement of sewage treatment 

system 
11  8.8  

7  15.22  

  2C2-پ
  ISO 14000محیطی مانند استاندارد اجراي استانداردهاي زیست

Implementation of environmental standards such as ISO 
14000  

4  3.2  

  هاي تصفیۀ آب خروجیاستفاده از سیستم  3C3-پ
Use of sewage water purification systems 1  0.8  

  4C4-پ
  رمحیطی با فرآوري و استفاده از آب پنیکاهش اثرات مضر زیست

Reducing harmful environmental effects by treating and 
using whey 

10  8.0  

  Waste recovering and controlling   5  4.0بازیافت و کنترل ضایعات  5C5-پ
  Sewage control  3  2.4 هاکنترل هرزآب  6C6-پ
 زیست هاي سازگار با محیطبنديارائۀ بسته  7C7-پ

Providing environmentally friendly packaging 5  4.0  
  Total  125  100  46  100 مجموع

  تحقیقهاي مأخذ: یافته
Source: Research findings 

 
هاي پایدار داراي بعد دهد، نوآوريطور که جدول نشان میهمان

 انـد را داشـته بیشترین فراوانـی  هاي اخیر، قتصادي (کد الف) در سالا
هاي پایـدار برخـوردار از   از آن نیز به ترتیب نوآوري مورد) و پس 25(

و  14بعد اجتماعی (کد ب) و زیست محیطی (کد پ) با فراوانی هاي 
دهد که اگر چه توجه به این اند. این نتایج نشان میمورد قرار گرفته 7

 46از نظـر کمیـت (   هاي اخیـر ها در صنعت لبنیات طی سالنوآوري
وضـعیت مناسـبی بـوده اســت امـا، تـالش بـراي کــاربرد        مـورد) در 

هاي پایدار داراي بعد اقتصادي بیشتر بوده است. با توجـه بـه   نوآوري
هـاي اقتصـادي   هـاي اخیـر و چـالش   وضعیت این صنعت طی سـال 

اي که با آن مواجه بوده است، بدیهی است که هـدف ذینفعـان   عمده
کـارایی و سـودآوري    هایی است کـه صنعت نیز اغلب کاربرد نوآوري

دهد که توجـه  اقتصادي داشته باشند. با این وجود، مطالعات نشان می
صرف به بعد اقتصادي نوآوري قادر است که صـنعت را از توجـه بـه    
مباحث نوآوري پایدار منحرف نماید و تهدیدي نیز براي ابعاد اجتماعی 

هـا  و زیست محیطی و یا کل صنعت محسوب شود. همچنین، یافتـه 
دهد که نوآوري پایدار حتی از دیدگاه خبرگان و متخصصان شان مین

شـود تـا   این صنعت نیز اغلب به منزلۀ اقتصادي و رقابتی تلقـی مـی  
هایی که در کنار این مباحـث، از مسـائل اجتمـاعی و زیسـت     نوآوري

کنند. با در نظر گرفتن این نکتـه کـه امـروزه    محیطی نیز حمایت می

هاي پایـداري کـه از ابعـاد اجتمـاعی و زیسـت      برخورداري از نوآوري
شـود  اند، مزیتـی رقـابتی محسـوب مـی    مند شدهمحیطی بیشتر بهره

 بنابراین، الزم است تا این صـنعت بـراي سـودآوري بیشـتر و بقـاي     
بلندمدت خود در بازار رقابتی و ارتقاي سایر ابعاد پایداري، به دو بعـد  

یشتري داشته باشـد. بـراي   هاي نوآوري توجه بگذارياخیر در سیاست
هایی که بیشتر داراي بعد زیسـت  ، برخی نوآوري2مثال، طبق جدول 

اند منافع اقتصادي نیز براي این صنعت ایجاد اند توانستهمحیطی بوده
ها، فرآوري آب پنیر و نمایند (مانند بازیافت و کنترل ضایعات و هرزآب

ـ  بنديارائه بسته ذا، تمرکـز بـر ارائـۀ    هاي سازگار با محیط زیسـت). ل
ــژه مــدیران،  اطالعــات و آمــوزش ــه وی ــه ذینفعــان و ب هــاي الزم ب

و نیز استفاده هاي سازمانی و فناورانه سازي، تقویت توانمنديفرهنگ
هـاي آینـدة ایـن    فناوري در سیاسـت  هاي بازار واز قوانین و سیاست
  شود.صنعت توصیه می

فراوانـی (تعـداد    اظهاي پایدار از لحجهت بررسی بیشتر، نوآوري
بنـدي  اند) و درصد رتبهدفعاتی که افراد به یک کد خاص اشاره کرده

پایـداراخیر صـنعت    هايشش کد به عنوان مهمترین نوآوري شدند و
شناسایی شدند که در پیشـبرد ایـن صـنعت در راسـتاي      ایران لبنیات

   :ها به ترتیب عبارتند ازاند. این نوآوريتحقق پایداري مؤثر بوده
 8/8: اجرا و بهبـود سیسـتم تصـفیۀ فاضـالب (    1-نوآوري کد پ
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  درصد)
محیطی با فرآوري و : کاهش اثرات مضر زیست4-نوآوري کد پ

  درصد) 8استفاده از آب پنیر (
  درصد) 4/6: منافع اقتصادي فرآوري آب پنیر (8-نوآوري کد الف
  درصد) 6/5: تولید محصوالت پروبیوتیک (1-نوآوري کد ب

 UFاندازي خط تولید پنیر : منافع اقتصادي راه9-کد الفنوآوري 
  درصد) 8/4(

 درصد) 8/4بندي محصوالت (: بهبود بسته17-نوآوري کد الف
هاي زیست بندي نشانگر این موضوع است که اگر چه نوآوريرتبه

اما در ارتقـاي پایـداري    محیطی جدول داراي کمترین فراوانی هستند
 کیفیت و اهمیت بسیاري برخوردارند به طوريصنعت لبنیات ایران، از 

هـاي اخیـر صـنعت را بـه خـود      هاي سالکه دو رتبۀ نخست نوآوري
تـأثیرات   رسد که به دلیـل با این وجود، به نظر می اند.اختصاص داده

زیسـت،   ها و ضایعات صنعت لبنیات بر محیطمنفی و فراوان هرزآب
در مقایسه با دو کد  یطیمحزیست هاي مربوط به بعدتوجه به نوآوري

دیگر، تاکنون در صنعت لبنیات کشور اهمیت چندانی نداشته اسـت و  
ــد را در     ــن بع ــژه ای ــاه وی ــتمر و جایگ ــه مس ــزوم توج ــه ل ــن نکت ای

  کند.هاي آیندة صنعت لبنیات کشور مطرح میگذاريسیاست
در مرحلۀ بعد، از پاسخگویان (متخصصان موضـوعی) درخواسـت   

پایداري اقتصادي، اجتماعی و ود و در ارتباط با ابعاد شد تا از دیدگاه خ
محیطی، وضعیت پایـداري و میـزان ناپایـداري احتمـالی را در     زیست

(در قالـب کـدهاي    نوآوري صـنعت لبنیـات  نهادهاي دخیل در نظام 
 مطالعات پیشین) بندي کنشگران نهادي نظاماختصاص یافته به طبقه

-عد براي ترسیم مـاتریس نهـاد  مشخص کنند. این نتایج در مرحلۀ ب
پایداري صنعت لبنیات کشور مورد استفاده قرار گرفـت و بـه صـورت    

هاي آن به ترتیب نمایش داده شده است که سطرها و ستون 3جدول 
در این راستا، باشد. ناپایداري آنها می مبین نهادها و وضعیت پایداري/

بـه وجـود    دهـد کـه  بخش فراوانی، تعداد پاسخگویانی را نشـان مـی  
پایداري یا ناپایـداري (در سـه بعـد اقتصـادي، اجتمـاعی یـا زیسـت        

اند. همچنین، به در هر یک از اجزاي نهادي نظام اشاره کرده محیطی)
دلیل تنوع پاسخگویان از نظر سطوح اجرایی و نهادهاي محل اشتغال 

در ها بـاالتر اسـت.   در زنجیرة ارزشی این صنعت، انحراف معیار پاسخ
هـاي ایـن جـدول، وضـعیت پایـداري هـر یـک از        طبق یافتـه  ادامه
  هايگانۀ نهادي نظام نوآوري از نقطه نظر ابعاد نوآوريهاي هفتدسته
  گردد. اخیر صنعت لبنیات تبیین می پایدار

تـا   18/2هاي تجاري. میانگین وضعیت ناپایـداري ( الف) سازمان
نهادهاي آن از دهد که اکثر اجزاي نهادي این دسته نشان می )91/2

دیدگاه پاسخگویان دچار ناپایداري تقریباً متوسط و یکسانی هستند و 
-اي (کد الفهاي مشاورهدر مقایسه با دیگر کدها، تنها دربارة شرکت

اشاره شده است. به طور کلی، وضعیت  )، به فراوانی پایداري بیشتري5
گردد می دي بازهاي اقتصااین دسته بیشتر به نوع ناپایداري ناپایداري

و متوسـط و   خصوصی یا دولتـی  هاي بزرگشرکت در مورد (به ویژه
)) و دو بعد دیگر از فراوانـی  2-و الف 1-(کدهاي الف کوچک مقیاس

  کمتري برخوردارند.
. مانند کد دستۀ الف، در این دسته نیز ب) نهادهاي سیاسی دولتی

ادي و سپس وضعیت ناپایداري اقتص کنندگان حاکی ازنظرات مشارکت
باشد؛ با این تفاوت که فراوانی و میانگین می اجتماعی نهادهاي دخیل

در  )43/3تـا   46/2نظرات پیرامون وضـعیت ناپایـداري ایـن دسـته (    
مقایسه با کدهاي قبلی و به ویژه در سـطوح کـالن نهـادي (شـامل     

هـاي  اي و سـازمان ها، مسئوالن محلّی و منطقـه مجلس و وزارتخانه
بیشتر است. با ایـن   ماهنگ کننده (کدهاي اول تا سوم))حمایتی و ه

از وضعیت به  58/2با میانگین  )4-(کد ب ايوجود، نهادهاي مشاوره
نهادهاي فراملّی نیز اغلب بر وجود  نسبت پایدارتري برخوردارند. دربارة

   تأکید شده است. اجتماعی و زیست محیطی هايناپایداري
ر کلـی، میـانگین وضـعیت    . بـه طـو  پ) مؤسسات آموزش عـالی 

 هـا در مقایسه با دیگر دسته )88/1( مورد اشاره دراین دسته ناپایداري
تـر اسـت. همچنـین، ناپایـداري آن صـرفاً از نـوع اقتصـادي و        پایین

نظـرات   محیطی در بـین ناپایداري زیست است و وجود اجتماعی بوده
  شود. پاسخگویان مشاهده نمی

اوري. همانند دستۀ قبل، این دسته هاي تحقیقاتی و فنت) سازمان
)) فاقد ناپایداري 2-ی (کد تنیز (به استثناي نهادهاي علمی و خدمات

هاي اقتصادي ها، اغلب ناپایداريمحیطی بوده و فراوانی دیدگاهزیست
نشان  46/3تا  42/2و سپس اجتماعی را با میانگین وضعیت ناپایداري 

  دهد. می
ه فراوانی بیشتر نظـرات مصـاحبه   ث) مؤسسات واسطه. با توجه ب

رسد کـه نهادهـاي ایـن    به نظر می شوندگان پیرامون تأیید پایداري،
از وضـعیت پایـدارتري    هـا، دسته از ماتریس در مقایسه با سایر دسته

هاي باال و پایین همچنین، تنوع نظرات و اختالف میانگین .برخوردارند
ها نیز اغلب اط با ناپایداريدر ارتب ناپایداري این دسته نیز بیشتر است.

 25/3) تـا  6-(کـد ث  78/1از نوع اقتصادي و اجتماعی و با میانگین 
باشد. در این شرایط، دیدگاه پاسخگویان نشان دهنـدة  ) می1-(کد ث

داراي بهترین وضـعیت تأییـد    هاي علم و فناوريپارك این است که
م و فناوري داراي رسانی عل)، مراکز اطالع5(با فراوانی نظرات  پایداري

) و روابـط دانشـگاهی بـا    78/1کمترین میزان ناپایداري (با میانگین 
  از کمترین میزان پایداري در این دسته برخوردارند.  25/3میانگین 

 کنندگان تحقیـق گذاري. دیدگاه مشارکتهاي سرمایهج) سازمان
ت دربارة این دسته حاکی از این است که اگر چه بعد اقتصادي و تقوی

ــرین وظــایف آن مــیآن از عمــده ــی  ت ــن وجــود، فراوان ــا ای باشــد ب
ها هاي اقتصادي مورد اشاره در آن و به ویژه پیرامون سازمانناپایداري

گـذاران ( در قالـب   شـروع کـار و سـرمایه   سرمایۀ کنندة و افراد تأمین
مورد) در کـل مـاتریس قابـل     12و هر یک با  3-تا ج 1-کدهاي ج

حالی است که میانگین و تنوع وضعیت ناپایـداري   توجه است. این در
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باشد. )می75/2تا  31/2در کل دسته تقریباً یکسان و در حد متوسط (
) 5-هاي تجاري (کد ج) و بانک4-در این وضعیت، بازار سهام (کد ج

  برند.از فراوانی پایداري بیشتري بهره می
یت ) نهادهاي غیرانتفاعی. در ایـن دسـته نیـز کمتـر بـه وضـع      چ

هاي قبل، ناپایداري نهادهاي پایداري اشاره شده است و همانند دسته
ابعاد اقتصادي و سپس اجتماعی بیشتر اسـت کـه اغلـب     آن در قالب

یعنی اشخاص یا عموم افراد جامعه است. همچنین،  3-مربوط به کد چ
  باشد.می 08/3تا  58/2 هاي این دستهمیانگین ناپایداري

مندي موفـق  )، بهره24با مطالعات پیشین (به طور کلی، همراستا 
ایداري اقتصادي، اجتمـاعی و  از نوآوري پایدار جهت بهبود و ارتقاي پ

محیطی نظام نـوآوري صـنعت لبنیـات نیازمنـد ایفـاي نقـش       زیست
اي در کل شبکۀ نظام نهادهایی است که از کارکرد متناسب و شایسته

دهد که پایداري نهـادي  یها نشان مبرخوردارند. با این وجود، تحلیل
نظام نوآوري صنعت لبنیات ایران بسیار کمتر از وضعیت مورد انتظارآن 

هـا در نهادهـا/   هـا نشـانگر وجـود انـواعی از ناپایـداري     است و پاسخ

هاي مختلف کالن و خرد این صنعت است. در چنین شرایطی سازمان
توسعۀ پایدار  نوآوري پایدار نیز با مشکالتی مواجه خواهد گردید که بر

-بنـابراین نیـاز اسـت تـا سیاسـت      این صنعت تأثیرگذار خواهد بـود. 
هاي نوآوري این صنعت در جهتی هدایت گردد که بـا تجدیـد   گذاري

اي و همکاري فعال تمامی نهادهـاي  ساختار سازمانی، به نقش شبکه
و  27 ،8 ،3هاي سایر مطالعات (که با یافته دخیل توجه بیشتري شود

دهد نهادهایی که ها نشان میهمخوانی دارد. همچنین، یافته ) نیز37
هاي نرم نظام مانند ارائۀ مشاوره، آموزش، تحقیق و نشر علم با فعالیت

انـد  و فناوري در ارتباط هستند، اغلب با ناپایداري کمتري مواجه بوده
اي نظـام جهـت   هاي ارتبـاطی و شـبکه  بنابراین، براي تقویت فعالیت

از نوآوري پایدار، تقویت و تمرکز بر نقش مهم این نهادها برخورداري 
کنندگان نوآوري پایدار، گزینۀ مناسبی ها و هماهنگبه عنوان واسطه

  هاي نوآوري این صنعت خواهد بود.براي سیاست
  

  نظام نوآوري صنعت لبنیات ایران پایداري- ماتریس نهاد - 3جدول 
Table 3- Institution-sustainability matrix in the Iranian dairy industry innovation system 

  دستۀ نهادي
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  کد
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الف) سازمان
هاي تجاري

  
A

) B
usiness organizations 

 Largeهاي بزرگ خصوصی یا دولتی شرکت  11A-الف
companies  1  14  3  5  2.57  1.40  

  هاي متوسط و کوچکشرکت  22A-الف
Small and medium enterprises 2  15  1  3  2.69  1.55  

  33A-الف
  هاي مهارتیمراکز تحقیقاتی خصوصی و قطب

Private research centers & competence 
poles 

3  3  5  3  2.18  1.60  

  هاي تخصصی و صنعتیانجمن  44A-الف
Industry & professional associations 1  3  3  0  2.91  1.70  

  Consultancy firms  5  4  3  1  2.27  1.91 ايهاي مشاورهشرکت  55A-الف

ب) نهادهاي سیاستی دولتی
  

B) G
overnm

ent policy institutions
  

 & Parliamentهامجلس و وزارتخانه  11B-ب
ministries  2  4  2  0  3.27  1.67  

 Local & regionalايو منطقهمسئوالن محلّی  2B 2-ب
authorities  1  4  4  2  3.43  1.34  

 3B 3-ب
  کنندههاي حمایتی و هماهنگسازمان

Co-ordination support & promotion 
organizations  

1  4  1  1  3.30  1.57  

  Advisory bodies  5  2  3  0  2.58  1.78 اينهادهاي مشاوره 4B 4-ب
  Regulatory agencies  2  3  0  1  2.86  1.56 هاي نظارتیسازمان 5B 5-ب
  Supra-national institutions  3  0  2 1  2.46  1.76نهادهاي فراملّی 6B 6-ب
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پ) مؤسسات 
آموزش عالی

  C) H
igher 

education 
institutions

  

 1C 1-پ
  نهادهاي آموزش عالی
Higher education 

 institutions  
2  4  4  0  1.88  0.34  

ت) سازمان
هاي تحقیقا

تی و فناوري
  D

) R
esearch and technology 

organizations 
  

 Universityمراکز تحقیقات دانشگاهی   11D-ت
research centers  0  9  3  0  3.46  0.97  

 2D 2-ت
 یهاي تحقیقاتسازمان؛ ادهاي علمی و خدماتینه

 Central services andاي یا محلّیملّی، منطقه
scientific institutions  

2 4  4  1  3.00  1.83  

 3D 3-ت
  دولتیمراکز تحقیقاتی دولتی و نیمه

Public and semi-public research 
centers 

2 6  2  0 2.62  1.71  

  المللیمراکز تحقیقاتی بین 4D 4-ت
International research communities 2 3  0  0 2.42  1.62  

  هاي تحقیقاتی مشتركسازمان 5D 5-ت
Joint Research organizations 2 5  3  0 2.85  1.57  

ث) مؤسسات واسطه
  

E) B
ridging institutions  

  University interfaces  0  5  5  0  3.25  1.14دانشگاهی  هايرابط   11E-ث

 2E 2-ث
  اي و کارآموزيمؤسسات آموزش حرفه

Vocational training and apprenticeship 
institutes 

1  4  2  2  2.50  1.09  

  S&Tparks  5  5  2  1  2.14  1.83 هاي علم و فناوريكپار 3E 3-ث
 & Incubatorsمراکز تجاري و مراکز رشد 4E 4-ث

business centers  4  5  1  0  2.20  1.78  
  Information centers  4  4  2  0  2.23  1.83 مراکز اطالعاتی 5E 5-ث
 S&Tرسانی علم و فناوريمراکز اطالع 6E 6-ث

awareness centers  4  4  3  0  1.78  0.43  

ج) سازمان
هاي سرمایه

گذاري
  

F) V
enture capital 

organizations
 11F-ج  

 Riskکنندة سرمایۀ شروع کارهاي تأمینسازمان
capital, start-up and seed money 

funding organizations  
1  12  0  0 2.62  1.71  

 Businessکنندة سرمایۀ شروع کارافراد تأمین  2F 2-ج
angels  1 12 1 0 2.75  1.42  

  Venture capitalists  1 12 1 0 2.75  1.22 گذارانسرمایه 3F 3-ج
  Equity markets  3  8  1 0 2.31  1.65 بازار سهام  4F 4-ج
  Commercial banks  4  7  0  1  2.54  1.98هاي تجاري بانک  5F 5-ج

چ
) نهادهاي 
غیرانتفاعی

  G
) N

on-profit 
organizations

  
  اي غیرانتفاعی بازاريهسازمان 1G 1-چ

Private non-profit organizations 2 5  1  1  2.58  1.51  

  هاي غیرانتفاعی غیربازاريسازمان 2G 2-چ
Public non-profit organizations 2 3  1  0  2.75  1.42  

  Individuals  2 9  7  1  3.08  1.68 عموم افراد جامعهیا اشخاص  3G 3-چ
 تحقیقهاي مأخذ: یافته

Source: Research findings 
 

اقتصـادي و سـپس اجتمـاعی از     هـاي بر اساس نتایج، ناپایداري
مهمترین مشکالت پیش روي نهادهـاي نظـام نـوآوري پایـدار ایـن      

ها و گذاريکه بایستی مورد توجه قرار گیرند و سیاست صنعت هستند
هاي دقیقی براي رفع این معضالت (به ویژه اقتصادي) به ریزيبرنامه

  مل آید. ع
هاي اخیـر صـنعت   هاي پایدار سالهمانطور که در بخش نوآوري

بیشـتر از   هاي نهـادي نظـام را  ناپایداري ،پاسخگویان نیز مطرح شد،
انـد و بـه   نظر اقتصادي و سپس اجتماعی مورد توجـه قـرار داده  نقطه

این نظام کمتر اشاره شده است. از ایـن   محیطیهاي زیستناپایداري
محیطی بحث جدیدتري است که بایستی به هاي زیستريرو، ناپایدا

گذاري نوآوري و پایداري ایـن صـنعت   شکل جدي وارد حوزة سیاست
، 6، 7، 9، 25(هاي مطالعات پیشین گردد. همچنین، ضمن تأیید یافته

ایـن   پایـدار  هاي نظام نوآوريضروري است که درسیاست ، )28و  2
بـه   محیطی، اجتماعی و زیستپایداري اقتصاديصنعت، تمامی ابعاد 
در غیر این صورت، دور از  مند مدنظر قرار گیرند.صورت جامع و نظام

کـه خـود بـا     آنذهن نیست که توجه صرف به بعد توسعۀ اقتصادي 
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هاي جدي اجتمـاعی و زیسـت   هاي فراوانی مواجه است، آسیبچالش
ونز و محیطی به صنعت و نیز جامعه وارد خواهد ساخت که در مطالعۀ ب

) نیز مطرح شده است. در ایـن راسـتا، ارتقـاي نهادهـاي     6همکاران (
ها و نقاط قوت پایدار نیازمند شناسایی ضعف صنعت لبنیات به وضعیتی

است  محیطیگانۀ اقتصادي، اجتماعی و زیستاین نهادها در ابعاد سه
ذا هاي آینده از آنها استفاده کرد لها و سیاستریزيتا بتوان در برنامه

هاي نهـادي را  این ابعاد و ظرفیت ،گردد که مطالعات آیندهتوصیه می
  بررسی نمایند. تريبه شکل مجزا و عمیق

از سوي دیگر، نهادهـاي سیاسـتی دولتـی کـه اغلـب در اتخـاذ       
تواننـد نقـش بیشـتر و    هاي کالن این صنعت سـهیمند، مـی  سیاست
ین صـنعت و رفـع   تري براي تقویت نظام نوآوري پایدار ایافتهسازمان

گانـۀ آن ایفـا نماینـد. همچنـین، توجـه بـه تقویـت        هاي سـه چالش
گذاري که از مهمترین و تأثیرگـذارترین  هاي تجاري و سرمایهسازمان

هاي آنهـا  باشند و نیز رفع مشکالت و ناپایداريارکان این صنعت می
هـا اهمیـت دارد. لـذا    گـذاري (به ویژه از دیدگاه اقتصادي) در سیاست

اي رسـمی و غیررسـمی ایـن    هـاي شـبکه  ها و ظرفیتررسی چالشب
گذاري نوآوري موفق در مطالعات بعدي ضرورت نهادها جهت سیاست

در نهایت، نظام نوآوري پایدار به ذینفعان و کنشگرانی نیازمنـد   دارد.
است که از دانش و عمل مبتنی بر پایداري برخوردارند و لذا به دلیـل  

ج در مورد کد اشخاص یا عموم افراد جامعه، الزم وضعیت ناپایدار نتای
سـازي و ارتقـاي   ها و مطالعات بیشتري پیرامون فرهنـگ است تالش

 دانش پایداري در جامعه صورت گیرد.
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