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و معادن و توسعه صنايع )1388تير–هفته صنعت( هشتمين همايش مراكز تحقيق

 يك عامل پيش برنده در نوآوري: آينده نگاري در صنعت
به آينده نگاري در صنعت غذا( )با نگاهي

 شهره نيكخواه
و منابع طبيعي خراسان  عضو هيئت علمي مركز تحقيقات كشاورزي
، گروه صنايع غذايي و مهندسي كشاورزي  بخش تحقيقات فني

nikkhahsh@yahoo.com:email 

:چكيده
و آينده نگ ، مسـيرهاي اشـتباه بـالقوه ، عوامل ممانعت كننده ، عوامل پيش برنده از روش هاي نو پديد در صنعت نمايانگر درك عميق اري

و صنايع نزديك به هم است در صـنعت. موقعيتهاي نو پديد در بازار، صنعت يا يك سري از بازارها سازمان هايي كه داراي آينده نگـاري
و همچنـين هستند توانايي بيشتر و حتي آنها را تعريف نمايد بر روندهاي آينده باشد ي خواهند داشت تا يك استراتژي برقرار نمايند كه نافذ

در بازار ايجاد كند ، بخش غـذايي اسـت. يك موقعيت رهبري از مهمترين شاخه هاي صنعت ، عوامـل. يكي در ايـن مقالـه آينـده نگـاري
ال و عوامل كليدي و جهار چوب آن تعريف خواهند شـد محيطي موثر بر آن زمنطقـه فالنـدر سـپس تجربـه. زم براي نوآوري استراتژيكي

و فرانسه( و بخش هايي از هلند شد)بلژيك در مورد آينده نگاري آورده خواهد در اين پژوهش پيشـرفتهاي. به عنوان يك پژوهش نمونه
از نقطه نظر اجتما در صنعت غذا و علمي آينده و ترسيم گرديده اسـت-عيتكنولوژيكي ، شناسايي و نياز هاي آينده اين صنعت اقتصادي

از طريق آن استراتژي كمپاني خود را معيار بن و محققان مفيد واقع گردد تا و توسعه ، مديران تحقيق ديو نتايج آن مي تواند براي مديران
. نمايند

، نوآوري: كلمات كليدي  آينده نگاري، صنعت غذا

 آينده نگاريش چال

و آزمون اين عقايد، طرح پيشگويي آينده غير ممكن است با اين كه در مورد آينده كـه توسطيك سري ايده در مورد آينده سناريو هايي
و به هم نزديك شدن چگونگي بر درك  ، امكان پذير استايجاد يك. روندهاي صنعتي استوار است ، نظريـه بدون در مـورد آينـده خـالق

و موقعيت هاي گذشته خواهند بودمحدود فقط پاني ها كم . به استراتژي ها

 آينده نگاري در صنعت معني
از روندها و بـالقوه تغيير مكـان هـاي ممانعت كننده، عوامل، عوامل پيش برنده،ي ايجاد شدهآينده نگاري در صنعت نمايانگر درك عميق

و صنايعيكدر داخل يك بازار، ايجاد شده موقعيت هاي .استنزديك به هم صنعت يا يك سري از بازارها
در صنعت هستند براي• كه برقرار كردن سازمان هايي كه داراي آينده نگاري  نفوذ داشته باشد روندهاي آيندهبر يك استراتژي

، موقعيت بهتري دارن تعريفو حتي كمك به در بازار و براي ايجاد يك موقعيت رهبري .د آنها نمايد

به عنوان يك توانايي  آينده نگاري در صنعت
و به كار بردن آينده نگاري در صنعت يك فعاليت مداوم است كه براي موارد زير نياز به سازمان دهي دارد :به دست آوردن

و، موقعيت هاي رشد بالقوه ظاهريبين محيط خارجي مشخصكه يك ارتباط متعهد باشد فرآيندهاييبه• تـدابيرو سياست ها
. تجاري تعريف مي كند 

در محـيط تجـاريو رديابيبراي يك توانايي در حال پيشرفت• و يا تغييرات محدود كننده بـالقوه پاسخ سريع به تغييرات مثبت
. ايجاد مي كند رقابتي
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يكدر حال پيشرفت باشد يك فرآيند مانند"برنامه ريزي موقعيتي"ديدگاه داراي• سانه فقط برنامه ريزي"مانند ليانه واقعه
."سياست گذاري 

 نيروهاي محيطينمودار
و توزيع، عادتهاي خرج كردن– نيروهاي بازار ، ترجيحات خريد و نياز هاي خاص مشتري  خواسته ها

، تركيب نيروي كار، مهاجرت اهل/ روندهاي پيري، تركيب خانواده- جمعيت شناختي طرح هاي  خانه
و تربيـت، مسـائل روان شناختي،) نقشه هاي( هاينماارزش هاي مشتري،-شيوه زندگي/ اجتماعيفاكتورهاي ميزان تعلـيم

 اجتماعي، روندهاي شيوه زندگي 
، روندهاي/آب/ روندهاي هوا-محيط فيزيكي  محيطي، اثرات گرم شدن زمين محافظتو آلودگي

نا(ماكرو-شرايط اقتصادي ، خرج كردن مشتري(، ميكرو) تجارت، تورم خالص ملي، توليد اي) دستمزدها ، تغييرات منطقه
و-ارتباطات بين المللي ، تجارت و جنگ ها از محصوالت داخليميزان منازعه و نرخ حمايت  برابري ارزها، سيستم هاي پولي

و قانوني پ ژئو پليتيكيروندهاي-سياسي ، و قوانين، تغييرات سياست  شده پديدارروژه هاي دولتي، نقايص، سياست ها
، منابع مواد خام، روند هاي مصرف منابع-نيروهاي طبيعي و در دسترس بودن آن  قيمتهاي انرژي

و توسععبور از موانع، زيرساخت هاي تكنولوژيكي، پديدار شده تكنولوژي هاي-نيروهاي تكنولوژيكي ه، روندهاي تحقيق
ها، اتحادها رقابت جديد، ساختار صنعتي، جايگزين هاي محصول،-رقابت و فراگيري  اكتساب

و سازمان دهي زنجيره منابع،-ها ارزش زنجيرهفاكتورهاي  كليدي تغيير دهنده هاي، پديدارشده، كانال هاي توزيع تداركات
كم(با تاثير زياد نيروهاي غيرمنتظره- بي هدفكارت هاي )اما نتايج مهمتر احتمال

**

سرياين علم. فراهم مي كندتوجه قياس جالبواژه هواشناسي يك و بررسي مداوم يك در هـم تنيـده از نيروهاي محيطـي پيچيـده
بهتصادم چگونگيدر مورد پيشگويي كه به ما اجازه است  بر و تاثير آنها د آنها و بر زندگي ما اصطالح هوا . مي دهدرار نتيجه

، سازمان هاي و دورانديشبه طور مشابه كـه امكـانو متقابـل فرايندي را ايجاد مي كنند كه بتواند يك سري روندهاي پيچيـده بصير
 ، بر تجارت آنها را دارد .نمايد بازنگري تاثير بالقوه

از نيروهـاي كليـدي كـه بقيه طيف روندهادر سختگيرانه بازنگريدر حالي كه ، آگاهي ي پيش برنده تجاري ممكن نيست يا الزم نيست
، ضروري استشما مي توانند بر صنعت تجـارتاز تهديـدات بـراي انجام اين كار يك سازمان را قادر مي سازد كـه هـم.تاثير بگذارند

بروز مي يابنـد را كه با جمع شدن روندو هم موقعيت هاي بالقوه بازار جلوگيري كند موجود  ايجـاد.شناسـايي نمايـد هاي صنعتي امكان
از روندهاي  و يك مكانيسم ازو مسير يابي توانايي و براي دانش اين استفاده فراينـدهاي بهبـود يافتـه برنامه ريزي استراتژيكي مـداوم

. اهميت مشابه دارد شده متحد

ها بازنگري  تغييرات صنعت از ميان جرقه
از نمايانگرويك پديده خارجي"قهجر"يك و شاخصـي و يك عالمت هشـدار دهنـده اسـت احتمـال نيـاز بـه محـيط در حـال تغييـر

. مي باشداستراتژيهاي جديد براي رسيدن يا فراهم كردن مزاياي رقابتي 
خرد–رقابتي وحدت مانند( باشد ممكن است شامل وقايع خاص• ) يك شركت سهام شركت ديگر را مي
)هستندكامپيوتر مثال تعداد خانه هايي كه داراي( باشد ممكن است شامل حد آستانه قابل اندازه گيري•
از جرقه ها ممكن است خاص آن كمپاني باشند• در سفارش هاي يك فرآورده خاص( بعضي در حـالي كـه بقيـه) مانند افزايش

مق( امكان دارد كه براي دنيا قابل مشاهده باشند يارارمثال ) قابل پيش بينيت دولتي جديد
و صنعت بازنگريبا ايجاد توانايي ، مشتريان ، بازارها بر سازمان و پاسخ سريع به تغييـرات شما جرقه ها كه اهميت مستقيم ، پذيرش دارد

در محيط خارج امكان پذير مي شود . ايجاد شده
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؟  در صنعت شما رهبر فكري كيست
بر دانش رهبران ، امكان پـذير مـي با تكيه بر آينده هستند از انسانهايي كه تاثير گذار از سناريو هاي آينده ، ايجاد يك سري فكري صنعت

:شود
 مديران اجرايي كمپاني•
 تحليل كنندگان صنعت•
و نويسندگان صنعت•  مشاهده كنندگان
و انسان هاي دورانديش•  متفكران
ها/ معلمان•  دانشگاهي
 مشاوران دولتي•
 خصصمت شاهدان•
 افريننده هاي آثار فرهنگي•

ايـن روش هـا. وجـود دارد هـاآنشـركت دادن روش هاي متفاوتي براي. رهبران فكري بهترين منبع براي آينده نگاري در صنعت هستند
از مصاحبه، بررسي،  .هستند پانل هاي رهبري فكريومركزي ايجاد هسته هاي عبارت

روش ان فكريمصاحبه تك به تك با رهبر با اين كه در يك جلسـه از قبـل مهميك تر مواجهه آنها با هم ، يك راه حل بسيار قوي است
از موانع مـييمديريت موفق نقاط مشترك بين اين رهبران فكري اغلب سبب شناسايي موقعيتها. است شده برنامه ريزي ي براي گذشتن

.شود

 عناصر كليدي: نوآوري استراتژيكينمودار
، در تالقي آينده نگاري صنعت و بينشنوآوري استراتژيكي .استراتژيكي به دست مي آيدمسير مشتري

 آينده نگاري صنعت•
و در موقعيتها تكنيك هاي آينده نگاري غير سنتي روندهاي ايجاد شده را آشكار مي كند و موقعيتهايي تاملي .دارد مخربآينده

 مشتري بينش•
 را آشكار مي كند قابل شمارشتكنيكهاي جلب مشتري غير سنتي بينش غير

 كي استراتژي مسير•
و موقعيتهاي بالقوه- ، نياز هاي مشتري  درك چند منظوره از روندهاي ايجاد شده
و نيازهاي به اجرا درآوردن-  مسير بندي در جهت استراتژيكي

**

در داخل در آينده نگاري.1 از سه عنصر اساسي .استبرنامه ريزي موقعبت براي رويكرد يك صنعت يكي
 داردغير اميدواركنندهو اغلب نتايج استراتژي سنتي محدود است.2
در تالقي آينده نگاري صنعت، برعكس.3 و بينش، نوآوري استراتژيكي . استراتژيكي به دست مي آيد مسيرمشتري

 چهارچوبي براي نوآوري استراتژيكيدار نمو

 عوامل پيش برنده ارزشمند
)جوانب خارجي(

 آينده نگاري در صنعت
در  آينده موفقيت
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 فاكتورهاي موفقيت
 مشتري بينش

و  نيازهاي قابل شمارش
 غير قابل شمارش

 عوامل پيش برنده سازماني
و محدوديت هاي داخلي( )توانايي ها

ر و  اساسي قابت هاي تكنولوژي ها
 سازمانياستعداد هاي•
 به انجام رساندن ديسيپلين شده•

 فرآيند نوآوري مديريت شده
 استراتژيكي بينش
و درك جديد بينش  ها

و اصالح موقعيت ، ترجيح  شناسايي
 برنامه ريزي براي به انجام رساندن

 جديدهاي بهره برداري جريان
 استراتژيهاي جديد

و  سرويس هاي جديدفرآورده ها
 مدل هاي تجاري جديد

 بازارهاي جديد
 ارتباطات جديد

 عمليات تجاري جديد
 نوآوري پايدار

**

بر آينده نوآوري استراتژيكي يك چهارچوب- هـم در كوتـاه است كه موقعيتهاي رشد با تاثيرات قابـل انـدازه گيـري را رشد تجاري مبتني
در دراز مدت  و هم و فعاليتهاي حمايتي براي نيل به شناسايي مي كندمدت و تصميمات . را تعريف مي كند جالب توجهديد تجارييك،

از- و غير سنتي تركيب چهارچوب نوآوري استراتژيكي به استفاده مي كند با مدل هاي مشورتي سنتيراه هاي خالق تـيم هـاي چنـدو
، براي بهره برداري منظوره براي شناسايي جريان هاي  براي تعريـف فـرآورده هـاي، گذر كننده از موانع ايجاد استراتژي هاي رشد جديد

،و جديد  و مدل هاي تجاري نوآورانه و براي سرويس ها در ارتباطات تجاري جديد در براي تسريع عمليـات تجـاري ايجاد تفكـر جديـد
. موجوذ الهام مي بخشد

و عوامل سـازمان دهـي شـده داخلـيي ارزشمديريت شده است كه بين عوامل نوآوري استراتژيكي تحت تاثير يك فرآيند نوآوري خارجي
و.نقش بازي مي كند  در صنعت مشتري هستند در حالي كه عوامـل سـازمان بينشعوامل ارزشي تاثير گذار خارجي شامل آينده نگاري

.هستند اساسيو رقابت هاي دهي داخلي شامل تكنولوژي ها

در• در صنعت تاثير گذار هسـتند با صنعت آينده نگاري بر تغييرات /پديـدار شـدهو شـامل رونـدهاي درك نيروهاي پيچيده كه
و جابه جايي هاي بالقوه هستند همگرا .پايين فراهم مي كندبه باالاز يك نقطه نظر،، استراتژي هاي رقابتي
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از نيازهاي با مشتري بينش• و) نهاني( غير قابل شمارشو) بيان شده( قابل شمارش درك عميقي از مشتري هـاي موجـود
.باال فراهم مي كندبه پاييناز يك نقطه نظر، بالقوه

و تكنولوژي هاي• كه"توانايي دروني"يك اساسي رقابت ها و دارايـيبهكه موشكافانه اي نگاه با فراهم مي كنند رقابت هـا
. بدهدو ارتباطات استراتژيكي دارايي خردمندانه تكنولوژي، هايي شامل ها ارزش به مشتري، قادر است دارد هاي سازماني

را- و فرآيند نوآوري مديريت شده اين سه عامل تـا حـدي كـه بـه آنها را با آمادگي سازماني همراه مي سازددر هم تنيده مي كند
ه. صورت ديسيپليني به كار گرفته شوند در اطراف از ايجاد يك نهاد دف هاي مشترك مسير استراتژيكي و سبب حمايـت مي كند

در صنعت مي شود . كليه دست اندركاران
كه- از براي موفق شدن در دراز مدت ضروري است و سـكويي بـراي يك مسير غير ساختاري بـراي نـوآوري حركـت نمـود فراتر

. نوآوري پايدار ايجاد كرد

". بهترين راه براي پيشگويي آينده اختراع آن است"مي گويد) اپلكامپيوتر عضو شركت( آلن كي

و ، مسـيرهاي اشـتباه بـالقوه ، عوامل ممانعت كننده ، عوامل پيش برنده در صنعت نمايانگر درك عميق از روش هاي نو پديد آينده نگاري
و صنايع نزديك به هم در صـنعت. است موقعيتهاي نو پديد در بازار، صنعت يا يك سري از بازارها سازمان هايي كه داراي آينده نگـاري

ب در و يك موقعيت رهبري و حتي آنها را تعريف نمايد بر روندهاي اينده باشد ازار هستند بهتر مي توانند يك استراتژي برقرار نمايند كه نافذ
. ايجاد كند

 آينده نگاري در صنعت غذا انگيزه
، بخ و ترسـيم پيشـرفتهاي.ش غذايي استيكي از مهمترين شاخه هاي صنعت ، شناسـايي از انجام پژوهش در مورد آينده نگـاري هدف

از نقطه نظر اجتماعي در صنعت غذا و علمي آينده و شناسايي نيازهاي آينده براي-تكنولوژيكي كار مي زمينه كه در اين صنايعي اقتصادي
، بود ، هدف فـراهم.در فرآيند استراتژي تصميم گيري داده مي شود نتيجه اين مطالعه مستقيما به عوامل موثر.كنند در سطح كمپاني ها

و توسعه  ، مديران تحقيق و محققان است كه از طريق آن استراتژي كمپاني خود را معيار بندي آوردن دريچه اي به موقعيت براي مديران
. نمايند

، يك فرآيند تجمعي  ساخت آينده
از بلژيك(زفالندر منطقهمطالعات آينده يك پديده جديد در و فرانسهو بخش هايي و اين پديـده. است) هلند اولـين بـار بـراي توصـيف

و  در زمينه آينده نگاري و پيشرفت هاي جهاني و تحليل روندها تغيير روش شناسي آينده نگـاري كـه مناسـب بـراي محـيط براي تجزيه
در ارتباط با هدف استراتژيكي موسسه.شد، معرفي بلژيك باشد و تكنولـوژي( FSTPCاين مطالعه موسسه سياسـت گـذاري علـوم

و همچنيمن وضعيت اجتماعي به منظور) بلژيك  شداقتصادي بلژيك-در نظر گرفتن روند جهاني بايـد تقـدم با انجام ايـن مطالعـه. انجام
و  شدبراي تصمزمينه كلييك ايجاد استراتژيكي از اين مطالعه. يم گيري هاي آينده آسان مي :موارد زير بود هدف

و طراحي يك تغيير تكنولوژيكي احتمالي-1 از نقطه نظر اجتماعي شناسايي در–در آينده و از ديد مصرف كننـده كـه تغييـرات اقتصادي
در نظر بگيرد و رفتار مصرف كننده را . ترجيحات

و تحليل-2 و تجزيه و سـاير شناسايي ، زير سـاخت هـا فاكتورهايي كه اين تغييرات را در طول زمان آسان مي كنند مانند ظرفيت تحقيق
.موارد اقتصادي مانند دستمزد كارگر

به"ارائه-3 هاسوي دريچه اي و صنايع وابستهبه مشورتيبر اساس يك مدل"فرصت و سياست گذاران در صنعت غذا .كمپاني ها
به اين شد پروژه : دو فاز تقسيم مي

كه-1 و پيشرفت هاي با اهميت اساسي براي آينده صنعت غذا هدف از آن فاز آناليتيكي داخلي .بودشناسايي موضوعات
و عملي بودن توصيه هاي بدست آمده از فاز اول بود-2 و ارزيابي در انجام پذير بودن مشورتدر اين فاز. فاز خارجي كه براي موشكافي
و ايجاد آگاهي نقش مهمي بازي مي كنند) اجماع( .، ارتباطات
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و اين كـار بـه طـور20 اولدر فاز و سازمان هاي غير دولتي انجام شد ، بخش خصوصي مصاحبه چهره به چهره با متخصصان دانشگاهي
و تحليل منابع چاپ شده  . انجام پذيرفتهمزمان با تجزيه

بر اساس مسائلي مانند : موارد زير بود مصاحبه ها
و روند آنها• و تكنولوژيكي  پيشرفت هاي علمي
 روند بازار•
و كمبودهاي دانش•  نيازها
 اقتصادي-ساير فاكتورهاي اجتماعي•

و گروهي است"بر اساس اين اين نقطه نظر كه از پايهبر يك بررسي،"ساخت آينده يك فرآيند تجمعي پسـت متد دلفـي بـا اسـتفاده
شد الكترونيك از، اين بررسيتوسط متخصصان. انجام شدزيردر مورد فاكتورهايي جمله100بيش : ارزيابي

و زمان بندي انجام پذير بودن.1
و رقابت.2 هاتاثير بر اجتماع
آن.3 و اجراي  اعتماد به درك
و تغيير زير: نقش مورد انتظار از دولت مثال.4 و توسعه از تاسيس واحد هاي تحقيق هادر مورد حمايت  ساخت

و تحليل به شد آيندهدر سهولت انجام پيشرفت هاي احتمالي ايجاد بينش اين تجزيه يـك بهبود موارد مورد نياز براي اين مطالعه.منتج
: شامل موارد زير استكه بودسه بعدي با مفهوم نقطه نظر 
 اقتصادي پيرامون صنعت غذا–نيروهاي اجتماعي•
و تكنولوژيتغيير• در بخش هاي باال دستي برايو فشار علوم  تغييرات
 تاثير بر زير بخش هاي موجود•

به عنوان يك نيروي عمده: فاكتورهاي تاثير گذار  مصرف كننده
در بخش غذايي بيش از از 85000در بلژيك و با عايدي بيش در30نفر فعاليت مي كنند از بزرگترين بخش ها ايـن بيليون يورو يكي

شو كشور .دنمحسوب مي
و تكنولوژي هايي كه ساير دروني كردناز نقطه نظر تكنولوزيكي اين بخش نسبتا كوچك است چون تا حد نسبتا زيادي تمايل به پذيرش

در ايـن بخـش. به افكار عمومي بسيار حساس استهمچنينو دارد، در بخش هاي ديگر تغيير مي يابد  بزرگترين مشكل شـناخته شـده
.از نقطه نظر كيفيت فرآورده ها است ارتباط از جنس اعتماد با مصرف كنندهيكدر بعضي از موارد پايه گذاريو حفظ

دو سطح انجام شد و تحليل روند در . تجزيه
مزو• و روندهاي صنعتي-در سطح ، تغييرات  ماكرو براي شناسايي عوامل پيش برنده
و ترجيح• اودر سطح ميكرو در مورد مصرف كننده و عادت هاي  ات

و تغييرات همراه با آن شناسايي شده است ماكرو-در سطح مزو بر تغيير :عوامل موثر
از سراسر جهان به اتحاديـه اروپـا وارد-جهاني شدن• و فرآورده هاي نهايي ، اجزاء آن فرآيندي كه طي آن فرآورده هاي غذايي

.مي شوند
و نيازهـاي مثال افزايش شركت بانوا-تغييرات اجتماع• ن به صورت نيروي كار سبب كاهش زمان مورد نياز براي پخت مي گردد

از پيش پخته شده به وجود مي آيد در دسترس بودن غذاهاي و از نقطه نظر طبيعت .جديدي
 مثال قديمي براي آن توليد محصوالت تغيير ژنتيكي داده شده است-پيشرفت هاي كشاورزي•
.ن دادن دوباره جايگزين هاي براي توليد غذا مي شوداين شامل سازما-تغيير سياسي•
. است زيست دوستدار محيطي اجتماع اكنون نيازمند روش هاي توليد-محيط•
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و سـاير-چهارچوب قانوني• ، برچسـب زدن ، غذاهاي تغيير ژنتيكـي داده شـده ، غذاهاي جديد در تضمين كيفيت كاربرد قانون
در ارتباط با صنعت غذ ا فعاليتهاي

"اعتماد"و نقش"مصرف كننده" بيگانگي
در بيگانگي و درك پيشرفت هاي متفاوت ، به نظر مي رسد كه مصرف كنندگان براي دنبال كردن زمينه مصرف كننده اهميت خاصي دارد

و كيفيت فرآورده. صنعت غذا دچار مشكل هستند هاي مرتبط با  در مورد سالمت اعتماد. هاي غذايي مي شود اين امر سبب عدم اطمينان
.است بيگانگي پيامدهاي تحت تاثير نقش اساسي دارد مصرف كننده كه براي پيشرفت هاي آينده اين بخش 

، ، كه سطح مصرف كننده است و پيشرفت مهم شناسايي شده است10در سطح ميكرو :روند
.براي فرآورده هاي غذايي با نياز هاي شخصي استاين جوابي به نياز فزاينده:) براي من انجام بده( غذاهاي•
و پيچيدگي• تر همراه با افزايش قدرت خريد مصرف كننده به وجود آمده: مزه و پيچيده نياز فزاينده اي براي غذاهاي مزه دار

.است
اي• و مزه دار باشد: تعادل تغذيه ، سالم . فرآورده هاي غذايي بايد درآن واحد مغذي
بع• و فرم هر موقعيتي دوستدار مصرف كننـده باشـد:د از خصوصيت مي آيدشكل در و غذا بايد داراي شكل خوب داشته باشد

. مطابقت با نيازهاي شخصي هم مي شوداين شامل شرط 
و آسان كنند: خصوصيت اجتماعي• و فرآورده هاي غذايي بايد گردهمايي هاي اجتماعي را تسريع .غذا
و خط مشي هاي جديد مي شوداهميت فزايند: بخش كودكان• .ه بخش كودكان سبب بهبود تكنيكها
و تازه• و هضم سبك باشند: بودن سبك و براي مصرف كننده  فرآورده هاي غذايي جديد بايد تازه به نظر آيند
در مصرف مواد غذايي دارد: جديدعادت هاي غذايي• .اين نياز به انعطاف پذيري
و به آساني باز مي شودو)ي من انجام بدهبرا( غذاهاي: شخص خاص تغذيه• .سالم كه با مواد مغذي غني شده است
و سالم• ، خالص .مصرف كنندگان غذاهاي قابل اعتماد مي خواهند: تميز

و چرخه توزيع آن تاثير مي گذارند و حتي تجاري توليد مواد غذايي بر جنبه هاي علمي، تكنولوژيكي . همه اين روندها
د و بسته بنديدر نتيجه ، فرآيند از زمينه هاي مرتبط مانند فرموله كردن اجزا مواد غذايي و تخصـص مواد غذايير يك سري توانـايي هـا

 هاي جديد مورد نياز است
و پيشرفت هاي پيش بيني شده  زمينه هاي اميد بخش

، در اين بخش و تكنولوژيكي اميد بخش7با توجه به پيشرفتهاي آينده . شناسايي شده اندزمينه علمي
و مواد خام  توليد اجزا مواد غذايي

 طبيعي مواد غذايي با مواد مصنوعي جايگزيني اجزا•
تر•  بهبود اجزا مواد غذايي براي جبران كاهش خصوصيات ارگانولپتيكي در غذاهاي سالم

 فرآيند مواد غذايي
ده مي شود با فرآيندهاي غير حرارتـي جـايگزين خواهـد شـد درصد از فرآيندهاي حرارتي كه در فرآيند مواد غذايي استفا50تا•

از تكنيكهاي فرآيند با فشار باال  مانند استفاده
و مدلهاي كامپيوتري به جاي تحقيق آزمايشگاهيديد فرآيندهاي جديد بر اساس•  علمي

 بسته بندي
 بسته بندي هوشمند•
 بسته بندي قابل تغيير زيستي•
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مزه نگهداري كننده بسته بندي•

به عنوان يك تكنولوژي  در بخش غذايي كارآمد بيوتكنولوژي
از بيوتكنولوژي براي توليد اجزا مواد غذايي زياداستفاده•
كش•  استفاده از محصوالت مقاوم به علف
 براي توليد گونه هاي جديد)يتغيير ژنتيك( GMOاستفاده از تكنيكهاي•
 فرآورده هاي غذايي عملگرا•

و  تكنولوژي مهندسيصنايع غذايي
و خصوصيات آنها شرح دادن•  ارتباط بين ساختمان اجزا مواد غذايي
بر سالمت انسان• از تاثير تكنولوژي هاي موجود مواد غذايي  درك كامل

و تحليل و تجزيه  اندازه گيري
 بررسي فرآيند به صورت آن الين•
 معرفي بيو سنسورها•
ب• و تحليل كيفيت مواد غذايي و تجزيه ه صورت آن الينآزمايش

و خالص سازي آن  منبع آب
و پالسما با هدف توليد ضايعات در حد صفر• و كاربرد تكنيكهاي خالص سازي جديد مانند تكنولوژي هاي غشا  معرفي

 افزايش پذيرش عمومي از روش هاي جديد توليد مواد غذايي: توصيه ها
اين مطالعه مهمترين مشكالتي كه صنعت غذا. بلژيك استوزطقه فالندرمنبخش مواد غذايي يكي از مهمترين بخش هاي اقتصادي در

و علمي بلكه از نقطه نظر اجتماعيبا آن مواجه است  از نقطه نظر تكنولوژيكي .را شناسايي كرده است، اقتصادي-، نه تنها
در كشورهاي نتايج يكي از مهمترين را فالندرز اين تمرين اوليه براي آينده نگاري ، سياست گـذاري بخشاز اين است كه متخصصان

و در مورد مزاياي استفاده از آينده نگاري براي ايجاد موارد زير متقاعد كرده است صنعت :دانشگاه
 يك زمينه مناسب براي سياست گذاري•
 براي پيشرفت هاي آينده مشترك يك نقطه نظر•
و مديران تحقيق• آندريچه اميد بخشي براي كمپاني ها و توسعه

وو بلژيكبراي جلب نظر دولت اين توصيه ها در ارتباط بـا به خصوص وزارت خانه هاي وابسته بر سياست تصميم گيري بنابراين تاثير
از اين تمرين. داده شده است صنعت غذا ي منتج شده از توصيه ها در فرآيند بكار گرفته شدن هستند، بعضي بـه.بكار گرفته شده اند يا

يك"زغذاي فالندر" بخش طور اختصاصي كمپـاني هـاي.ايجـاد شـده اسـت نوآوري براي صنعت مواد غذايي خط مشي به عنوان
در اين بخش  با موجود ها پااليشو بعد بكارگرفتن برايانجمن چند همراه و.تمهيداتي انجام داده اندتوصيه ايـن مطالعـه تحقيـق

ها.ع كرده استيده اين بخش را تسرتفكر در مورد آين .در زير بررسي مي شودي مهم توصيه
ودريبر اساس نظر كارشناس ، موارد زير براي مورد پيشرفت هاي علمي بر اين بخش داشته باشد تكنولوژيكي كه انتظار مي رود تاثيري

در  :نقش اساسي دارندز فالندر پيشرفت آينده صنعت غذا
س• و تكنولوژي حوزه هايو بخشهااير همكاري با  علوم
و كارشناسي• و هم كار مشترك دانش .با بخش هاي وابستههمدر داخل بخش
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از هدف ايجاد آنچه كه اكنون به نام غذاي فالندر را) بلژيكنوآوري براي صنعت غذاي خط مشي(ز اين نتايج بخشي ناميده مـي شـود
و متوسط نياز در اين بخش. فراهم كرده است 90صنايع كوچـك. توسط اين خط مشي برآورده مي شود، نوآوري برايصنايع كوچك

در اين بخش از كل جمعيت نياز به حمايـت درگير باشند مشكالتي كه اين صنعت با آن مواجه استبا اگرو را تشكيل مي دهند درصد
،_مشكالتي كه مي تواند اجتماعي، دارند و تكنولوژيكي باشداقتصادي . علمي

در مورد غـذا، سـالمت. نقش حياتي دارد صنعت غذا اعتبار اقتصادي-در سطح اجتماعي و اطالعات مفيدي  مصرف كنندگان بايد هدف
در جاي خود به كار گرفته شوند.و تندرستي داشته باشند به. سيستم هاي سالمت كافي بايد اد آژانـس بـا ايجـ انجام ايـن توصـيه هـا نياز

تر مي شوديسالمت غذا .اروپايي مبرم
و سـازمان هـاي غيـر دولتـي كـه. مصرف كننده است كه همه كمپاني ها با آن مواجه هستند بيگانگي مشكل عمده دوم مصرف كنندگان

و مصرف كننده  اهميـت زيـادي اين امرمتخصصانبر طبق نظر. اشاره مي كنندنماينده آنها هستند به فاصله علمي رو به رشد بين صنعت
.مشكل خواهد بود، اگر غير ممكن نباشد امر اين چاره كه معتقدند آنها.در اين بخش داردپيشرفت براي 

و موضوعاتي،در صنعت غذا وقتي كه دانـش ديسـيپلين، بايـدو اعتماد مشتري صحبت مي شود بيگانگي ماننددر مورد مصرف كننده
، علوم ارتباطي هاي ديگر مانند روانشنا .مورد استفاده قرار بگيردهم جامعه شناسيو سي

. برسند"ضايعات در حد صفر"فرآيندهاي مرتبط با غذا بايد دوباره طراحي شوند تا به هدف. مشكل ديگر در مورد پيشرفت پايدار است
تعداد فزاينده دانشجويان صنايع غـذايي. مي باشددر دسترس بودن سرمايه انساني مناسب به اهميت ساير مشكالت پيش روي صنعت غذا

در اين بخش كار مي كنند شده است براي پيشرفت اين بخش به عنوان يك انتخـاب بايددولت همراه با صنعت. سبب نگراني كساني كه
و مشكل  ت ضروري باشدممكن است.گام هايي برداردشغلي جذاب از طريق بورس حصيلي بـراي تشـويق كه محرك هايي مانند حمايت

در زمينه ها . تحصيل نماينداهميت دارد براي اين بخشي كه جوانان انجام شود تا
در فالندر درزاين مطالعه براي تسريع مطالعات آينده نگاري در سيستم سياست گذاري و مطالعـات آينـده نگـاري منطقـه اي انجام شد

تر حال حاضر تادر سطح وسيع . به تقدم بخشيدن به تصميمات سياست گذاري كمك شوددر منطقه فالندردر حال انجام است
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