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Abstract 
The present study was conducted with the aim of designing a marketing model 
for products based on knowledge of the chemical industry. This research is based 
on the approach of combined exploratory research (qualitative and quantitative), 
the required data has been collected in two parts: qualitative (based on data base) 
and quantitative (based on cross-sectional survey method). The statistical 
community of the quality department, managers and officials of knowledge-
based companies active in the field of chemical industry products and experts 
and prominent academic professors are familiar with the marketing issues of 
chemical industry products. were chosen. Data were collected using semi-
structured interviews In the twentieth interview, the data resulted in theoretical 
saturation, after which the interviews were stopped. Quantitative community, all 
experts and employees working in knowledge-based companies producing 
chemical products were selected using Cochran's formula of 400 people as a 
sample. The results of coding based on the foundation data method lead to the 
identification of 164 items, 16 components and 7 dimensions including; Technical, 
managerial, intelligence, knowledge, economic, infrastructure issues, legal and 
supportive and available. The results of the quantitative part showed that the 
indices of chi-square (x2), goodness of fit, modified index of goodness of fit, root 
of mean error and squared approximation of the findings of the qualitative part 
of the research were confirmed. 
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Extended Abstract 
Knowledge-based companies are 
companies where knowledge and 
technology are part of their assets . 

Requirements of  Knowledge-based 
Companies of the Fourth Generation of 
Industrial Revolution : 

*Company management should have an 
understanding of knowledge, product, 
customer, market, and competition and 
change to get rid of the third wave 
interests and dependencies and get 
acquainted with the new complex world. 
In this case, it can lead all resources to this 
direction and accept the paradigm shift 
more than any member of the 
organization . 

*Hiring skilled, expert, creative, and 
intelligent forces in the research and 
marketing department of the organization 
and avoiding the maintenance or 
recruitment of inappropriate and 
exhausted forces in the traditions of the 
third generation . 

*R&D department merges with R&I 
department to correct the shortcomings . 

*Outsourcing parts of research for the 
use of time, keeping scientific secrets, 
using research tools and supplies that the 
company lacks is mandatory . 

*Participating customers in making 
new products, raising consumption 
standards by customers and finding 
consumer attitudes, and combining it with 
the company's research and marketing 
department. 

*Avoiding the enlargement of the 
organization using digital economy tools 
and expert staff . 

*The profit margins should be very 
high . 

*The turn over should be significantly 
high compared to the size of the 
organization . 

*to 3.5% of the total sales should be 
allocated to the research department. 

*The cost of salary and income of 
human resources should be higher than 
the other costs. 

*The sales department will be the same 
as the marketing and all-digital sector . 

*The main task of the CEO is brand 
monitoring . 

*They should try to gradually remove 
the competing products and the third 
wave that increases the cost of 
opportunity of the company . 

*The company is customer-centric and 
customizes the customized goods of large 
customers according to their scientific 
potential . 

*The friendly use of small customers to 
practically test the products with the 
intention of commercializing them . 

*Preventing the sale of premature or 
suspicious products . 

*After commercializing the product, 
significant production and storage of the 
product to respond to customers after the 
product is required . 

*They use the product unveiling 
method instead of the old primary and 
secondary benchmark methods in 
introducing the product through 
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simulation tools (3D printer and 3D 
simulation software) . 

 

Characteristics of Basic Knowledge 
Products : 

*The element of knowledge constitutes 
the bulk of those products . 

*In case of similarity with a product 
that is present, the price will have a lower 
price and higher quality. 

*It is the crystallization of an unknown 
need of the market and the customers who 
have not responded . 

*That product is connected to the 
digital network and the cell phone . 

*It is easy to be used and repaired . 

*Construction of a complex product 
whose introduction and marketing is very 
easy to market. 

 

1. Research Background : 
Ghasemi, Faghihi, and Alizadeh (2018) 
conducted a study entitled “Requirements 
for Achieving Knowledge-Based Economy 
at The Macro Level: Analyzing the Legal 
Framework in Iran and Providing Policy 
Recommendations”. They reported in their 
results that the study of the current 
situation according to the recommended 
indicators for evaluating each of the 
mentioned dimensions shows that despite 
the different laws and regulations in the 
development programs and other 
permanent laws of the country, there is 
still a distance to a comprehensive and 
coherent legal framework for moving 
towards the knowledge-based economy . 

 

2. Research Questions : 
1  -  The main question: What is the 
appropriate and desirable model of 
knowledge-based marketing of chemical 
industries? 

A: What are the dimensions of the 
pattern builder ? 

B- What are the component of the 
pattern builder ? 

2 -  Sub-question: What are the factors 
affecting the re-evaluation of knowledge-
based products in chemical industries? 

3. Discussion & Conclusions : 
There knowledge and information that 
exists in the organization should be 
managed, its’ desired individual and 
organizational goals must be achieved and 
all activities and actions should lead to the 
success of the plan and the organization of 
the affairs and activities of the employees 
and members to achieve the specified 
goals, which correspond to the three 
components of human resources, 
knowledge management, and organization 
and planning . 

To answer the main research question 
based on what is the appropriate 
marketing pattern of knowledge-based 
products in the chemical industry, a mixed 
method (combined qualitative and 
quantitative method) was used. In the 
qualitative section, using the study of 
scientific and legal documents and 
interviews with experts, 164 open codes 
(items) were categorized into 16 
components and 5 dimensions. Our results 
are in line with the results obtained in the 
researches of Crewe Ryan (2014), Sabao 
(2014), Skalton (2014), Ghasemi, Faghihi 
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and Alizadeh (2018), Yahyaee and 
Hassanzadeh (2016) and Amini et al. (2016). 

A: Identifying 7 dimensions was suitable 
for marketing knowledge-based products 
of chemical industry in both qualitative 
and quantitative stages. The identified 
dimensions included technical and 
managerial dimension, information and 
knowledge dimension, economic 
dimension, infrastructure dimension, legal 
dimension, supportive dimension, and 
supply capability dimension. 

B: Identifying 16 components in two 
qualitative and quantitative stages were 
obtained in quantitative stages using 
interview, axial coding and Delphi 
technique. The obtained components 
were human resources, knowledge 
management, planning and organization, 
inventions and discoveries, innovation and 
creativity, export of knowledge-based 
products, revenue, productivity and 

commercialization, communication and 
environmental infrastructure, structures 
and processes, laws, regulations and 
standards, intellectual property, 
international transfer and partnership, 
private entities, national support, 
qualitative product characteristics, and 
quantitative characteristics of the 
product . 

Sub-question: What are the factors 
affecting the marketing of knowledge-
based products in the chemical industry? 

According to the answer to the main 
question, it can be acknowledged that the 
main factors affecting marketing in Iran 
are lack of free access to global 
information and markets due to sanctions, 
lack of elite human resources in this area, 
difficulty of providing a prototypic 
product and ensuring its operation by the 
consumer. 
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 چکیده
  شده  انجام  شیمیایی  صنایع  بنیاندانش  محصوالت  بازاریابی  الگوی  طراحی  هدف  با  حاضر  پژوهش

  دو   در  ،(کمی  و  کیفی)  اکتشافی  نوع  از  ترکیبی  هایپژوهش   رویکرد  بر  مبتنی  پژوهش  این.  است
  گردآوری   نیاز  مورد  هایداده(  مقطعی  پیمایشی  روش  پایه  بر)کمی  و(  بنیاد  داده  اساس  بر)کیفی  بخش

  حوزه  در فعال بنیان دانش شرکتهای  مسئوالن و مدیران ، کیفی  بخش آماری جامعه.   است گردیده 
  مسائل   با  مطلع  و  آشنا  دانشگاهي  برجسته  اساتید  و  صاحبنظران  و  شیمیایي  صنایع  محصوالت

  ،   برفی  گلوله   نوع  از   هدفمند  گیرینمونه  روش  به  که  اندبوده  شیمیایي  صنایع  محصوالت  بازاریابي
  گردآوری   ساختارمند  نیمه  مصاحبه  از  استفاده  با   هاداده.  شدند  انتخاب  نمونه  عنوان   به  نفر  30  تعداد

 ها مصاحبه  آن  از  پس  و  گردیدند  منتج  نظری  اشباع   به   هاداده  مصاحبه  بیستمین  در.    اندگردیده 
 بنیان   دانش  شرکتهای  در  شاغل  کارکنان  و  کارشناسان  کلیه  کمی،  بخش  جامعه.    گردیدند  متوقف

  به   نفر  400  تعداد  کوکران  فرمول  از  استفاده  با  که  بودند  شیمیایي  صنایع  محصوالت  تولیدکننده
  شناسایی   به  منجر  ،  بنیاد  داده  روش  بر  مبتنی  کدگذاری   از  حاصل  نتایج.  شدند  انتخاب  نمونه  عنوان

  زیرساختی،   مسائل  اقتصادی،  دانشی،  ،  اطالعاتی  مدیریتی،  ،  فنی  شامل؛  بعد  7  و  مؤلفه  16  گویه،  164
  ،(x2)  کاي  مجذور   هايشاخص  که  داد  نشان  کمّی  بخش  نتایج.  گردید  عرضه  قابل  و  حمایتی  و  قانونی
  تقريب   مجذورات  و  ميانگين  خطاي  ريشه  برازش،  نيکويي  شده  تعديل  شاخص  برازندگي،  نيکويي

 . اند شده  تائید پژوهش کیفی بخش های یافته

 کلیدواژه ها: 
  دانش محصوالت بازاریابی،

 شیمیایی  صنایع بنیان،
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 مقدمه 1
 و دانش بر مبتني كه  حاضر عصر اقتصاد در

  آنهايي ها  ترين بنگاه  موفق است، دانشيهاي  سرمايه
توليد دانش   به  بتوانند به طور مستمر  هستند كه 
و   كرده  توزيع  سازمان  سراسر  در  را  آن  و  بپردازند 

تبديل به فناوري و محصول نمايند   امروزه    .سريعاً 
  ی ها  لیداشتن پتانس  لی به دل  انیدانش بن  ی شرکتها

محصوالت و خدمات نوآورانه و دانش    جادی باال در ا
دارا کشورها  تمامي  در    ی ا  ژهی و  گاه یجا   یمحور 

رو توسعه محصوالت نوآورانه، بهبود    ن یهستند. از ا 
بن  تیفیک دانش  برند    یارتقا  ان،یمحصوالت 

کسب    نیدر جامعه جهاني و همچن  راني یمحصوالت ا
از عرضه محصوالت در    ی اقتصاد  یمندحداکثر بهره 

به    المللي،ن یب  یهاعرصه  توجه  تا  شود  مي  باعث 
از این رو  باشد.    ریناپذ باجتنا  یجهاني امر  یبازارها

و  الزامات   ، ها  زمینه  تفسیر  و  به شرح  است  الزم 
 چگونگی شرکت های دانش بنیان بپردازیم .  

  آغاز   و  اي،شبكه   اقتصاد  و   ديجيتالي  اقتصاد  از  گذر
كه   موج  صنعتی  انقالب  اطالعات    چهارم  شامل 

  و   نقش   است،   بنياندانش   هايسازمان   و   اقتصاد
  اقتصادي   به توسعه  بنيان  دانش هاي  سازمان  اهميت 

 سازدمي   نمايان  را  كشور   اهداف  پيشبرد   در  كمك   و
  براي   بنيان  دانش  موسسات  و   واژه بنگاه   بين   اين   در.

  هايدارايي   كه   رود مي  بكار   هايي   بنگاه  توصيف
منبع و  مي ها  آن   رقابتي  مزيت   اصلي   دانشي  باشد 

  جديد هاي  نوآوري  و   هاايده  تجاري سازي   نتيجه   سود 
هاي  سرمايه   و  فيزيكي هاي  دارايي   تعامل  ماحصل  و

آنها بنيانشركت   .است  دانشي  دانش    ايجاد   ،هاي 
  نوآور   و   كارآفرين  محور،  دانش  كارهاي  و   كسب  كننده

  در  و  شوندمي  خاصي تشكيل هدف  براي  كه هستند
  ثمره ها  . اين شركت   كنند.مي   كار  تخصصي  رشته  يك

  شناخت   با   كه  هستند  مداري   دانش   كار كارآفرينان 
  ريسك   با پذيرش  جهاني  حتي   و   ملي  محلي،  بازارهاي

ورزند    مي   مبادرت  خود  محصوالت   توليد   و   بازدهي  به
بر   با    و   رقابت   قابليت   و   توانايي   بازار،   دانش   تكيه 

 دهند.  مي  افزايش را خود 

عالئم   و  اختراعات  ثبت  دفتر  نظر  اظهار  طبق 
ی ثبت اختراع در سال  تجاری آمریکا تعداد گواهی ها 

مورد رسیده که نسبت به سال    333530به    2019
،    2010درصدی و نسبت به سال    15از جهش    2018

% رشد نشان می دهد.با وجود اطالعات فوق    2/64
کافیست که بدانیم اهمیت دانش و پژوهش و تولید  
کاالهای مبتنی بر دانش در اقتصاد جهانی ، دارای چه  

ی است دولت ها  برای عقب  اهمیتی است . بدیه 
این   بر  بایستی   ، گیر  نفس  رقابت  این  از  نماندن 
وظیفه پافشاری کنند و با تشویق کارآفرینان زبده و  
دارای سابقه ، نه تنها کشور را به سمت نسل چهارم  
فضای   بلکه   ، شوند  رهنمون  صنعتی  انقالب 
کارآفرینی را به نفع تولید محصوالت و خدمات دانش  

 یر جهت دهند .   بنیان تغی

  چهارم   نسل  بنیان  دانش   های  شرکت  از الزامات
  :می توان موارد ذیل را نام برد صنعتی انقالب

  دانش،   از  درستی   درک  باید   شرکت  مدیریت   -  1
  باشد   تغییر داشته  و  رقابت  و  بازار  مشتری،  محصول،

  سومی   موج   های   وابستگی   و   عالئق  از   بتواند   تا
  و   شده  آشنا  جدید  پیچیده  جهان   با  و   یافته  خالصی 

  تمامی   تواند،  می  که  است  صورت  این  در  بگیرد  خو
  پارادایم   تغییر  و   کرده   هدایت  سمت   این   به   را   منابع

  . بپذیرد  سازمان عضو هر  از را بیشتر

  خبره،   متخصص،  زبده،  نیروهای  استخدام   -   2
بازاریابی    تحقیقات  بخش   در  باهوش  ،  خالق و 

  نیروهای   استخدام  یا  و  نگهداری  از  پرهیز  و  سازمان
 و وامانده در سنت های نسل سوم   نامناسب

  بخش   با (R&D  ) توسعه  و  تحقیق  بخش   -  3
  و   نقائص   تا  شده   ادغام (R&I ) نوآوری  و   تحقیق
  . نمایند  تصحیح را هم  های  کاستی

  محصوالت   ساخت   در   مشتریان   کردن   سهیم    -   5
  توسط   مصرف   استانداردهای  بردن   باال  و   جدید

و یافتن نگرش مصرف کننده و تلفیق آن با    مشتریان
 بخش تحقیقات و بازاریابی شرکت  

  از   استفاده  با  سازمان  شدن  بزرگ  از   پرهیز  -  6
  متخصص کارکنان و  دیجیتالی اقتصاد  ابزارهای
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 باید بسیار باال باشد .   آنان سود  حاشیه  -  7

 سازمان  اندازه  به  نسبت  حجم معامالت آنان    -  8
 باید به طور قابل توجهی باال باشد.

  را بایستی به   فروش  کل  از   درصد  5/3  تا  1   -9
 تحقیقات اختصاص دهند. بخش

  تمام   و  بازاریابی   بخش  همان  فروش  بخش    -   12
  باشد. دیجیتال 

  برند   پایش   عامل  مدیر  اصلی  و   عمده  وظیفه   -   13
  است.

  و  رقیب  پر  محصوالت  تدریجی  باید در حذف   -14
که هزینه فرصت شرکت را باال می برد   سومی  موج 

 تالش کنند . 

  کاالهای   و  بوده  محور  مشتری  شرکت   -  15
علمی    توان  به  توجه   با  را  بزرگ  مشتریان   سفارشی

  کند. می سفارشی ساز آنان برای  خود 

  ،   کوچک  مشتریان  از   دوستانه  استفاده   -   16
  تجاری   قصد   که  محصوالتی   عملی  آزمایش  جهت
 . دارند  را آنان  سازی

 بازار  به  مشکوک را    یا  و   نارس  محصوالت   -   17
 عرضه نمی کنند .

تجاری   -  18 از  تولید  محصول   سازی   پس    و   ، 
  به   جوابگوئی   جهت  محصول   از  توجهی   قابل  انبارش

را    نمائی   رو  از   پس   مشتریان می   محصول  الزامی 
 دانند  .

  روش   جای  به  محصول   رونمائی   آنها از روش   –   19
  محصول  معرفی  در   ثانویه و اولیه محک قدیمی های

  ابزارهای   وجود   به   توجه  با  کار   این   استفاده می کنند ،
  شبیه  افزارهای   نرم   و   بعدی  3  پرینتر)    سازی  مشابه
  . است شده  پذیر امکان (  بعدی  3 سازی

با توجه به بند الف سياست هاي كلي انرژي دوره  
سياستهاي كلي توليد ملي،    5و بند    1404  چشم انداز 

و بندها ايراني  كار و سرمايه  از    15و    13  یحمايت 
مقاومت  یکل   ی ها  استیس ارتقایاقتصاد  که    ی _ 

ا   ره یزنج  لیتکم  ،یتکنولوژ در  و    نیارزش  صنعت 

و    شد با  ی _ میمیصادرات محصوالت پتروش  ش یافزا
ظرف گرفتن  نظر  در  صنا  یمطلوب  تیبا  در    ع ی که 

پتروش ا  یم یباالدست  توسعه    جاد ی کشور  شده، 
تواند نقش    یکشور م   ان یدانش بن  یی ایمیش  ع یصنا

اقتصاد    یهاي کل   استیدر تحقق اهداف س  ییبه سزا
ا  با  باشد.  ماه  ن یداشته  نوپا  تیوجود  و    ی جوان 

بن  ی شرکتها  شتریب و    یی ایمیش  ع یصنا   انیدانش 
عدم شناخت بازار مناسب و    لیاز قب  گر یمسائلي د

و   رقبا  توان  از  آگاهي  عدم  آن،  به  ورود  نحوه 
و موانع ذهني و ترس از ورود    انیمحصوالت دانش بن

در بازار داخل    ادیجهاني، وجود مشغله ز  یبه بازارها
م ا   سائلي و  ب  ن یاز  تا  مي شود    شتری دست، سبب 

بن  ی شرکت ها به    ی به خود  ان یدانش  خود نتوانند 
ر  و  بازار  ی وشهاالگوها  )    ابندیدست    ابي،یموثر 

و طغرا اساس(  2011،ییرضواني  همین  بر  توسعه   . 
مهم  از  يکي  بخش بازار  در  ترين  تاثيرگذار  هاي 

بنيان و فناوري محور  موفقيت کسب و کارهاي دانش 
موضوع  مي اين  معموال  که  حاليست  در  اين  باشد. 

صاحبان   و  فناوران  تمرکز  و  توجه  مورد  کمتر 
دانش بنيان بوده و عموما در اين بخش    هاي شرکت 

دچار چالش و ضعف هستند. لذا با توجه به ضرورت  
افزا و  بازار  محصوالت    ش ی توسعه  فروش  سطح 

اهم  انیبندانش  و  کشور    یی ایمیش  ع یصنا   تیدر 
در کشور    یم یمحصوالت پتروش ی رقابت تیمز لیبدل

با و  فروش  توسعه    ی موفق  ی اب زاریمتاسفانه  در 
محصوالت صورت نگرفته است و سهم    نی ا  یبازارها

 .ست از درامد کشور را به خود اختصاص داده ا  یاندک 

  شرکت   ی بحثي که از سو  ن ی مهمتر  ان یم  ن یا  در 
به    دن یرس  یبه عنوان سد بزرگ برا  انیدانش بن  یها

الگوهاي   ارائه  لزوم  عنوان مي شود،  و توسعه  رشد 
  ن ی توسط ااین محصوالت  موفق براي ارائه    ابيیبازار

 ها است.  شرکت 

با توجه به اینکه تاکنون پژوهش زیادی در حوزه  
بازاریابی   خصوصا  و  بنیان  دانش  های  شرکت 
محصوالت انها انجام نپذیرفته و شرکت های نو پای  

بنیان   ابعاد،  صنایع شیمیایی  دانش  به  اشراف الزم 
محصوالت  این  بازاریابی  های  شاخص  و  ها    مولفه 
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این    مورد   در  مطالعاتی  خالء  یک  ندارند، بازاریابی 
  این   طرح  با   وجود دارد که  محصوالت در این بخش 

  .نمود  مرتفع را آن زیادی حدود  تا  توان می ، الگو

 

مباني نظري و مروري بر  2
 مطالعات گذشته

،فقیهیقاسم   عنوان   با  پژوهشی(  2018) علیزاده  و  ی 
  سطح   در  بنیان  دانش  اقتصاد  به  دستیابی  الزامات

  ارائه   و  ایران   در  قانونی  چارچوب   تحلیل:  کالن
  خود   نتایج   در   آنها.  دادند  انجام  سیاستی  هاي توصیه
  به  توجه  با  موجود  وضعیت بررسی  که  کردند  گزارش

  ابعاد   از  یک  هر  ارزیابی  براي  شده  توصیه  شاخصهاي
  و   قوانین  وجود  با  که  دهدمی   نشان  شده،  اشاره

  قوانین   سایر   و   توسعه   هايبرنامه   در   مختلف   مقررات
  منسجم   و   جامع   چارچوب   یک   تا   هنوز  کشور،   دائمی 

  بنیان دانش   اقتصاد   سمت  به  حرکت   براي  حقوقی 
  اقتصادي   ساختار   و   نهادي  رژیم.  دارد  وجود   فاصله
  از   حمایت  زمینه  در  و   شود   تقویت   باید  کشور

  وجود   قانونی  خالهاي  برخی  هنوز   نوآوري   و  کارآفرینی
  و   اطالعات   فناوري   و  انسانی  سرمایه   توسعه.  دارد

  قابل   وضعیت   از   قبلی   رکن  دو   با   مقایسه   در   ارتباطات
  فعلی   قانونی   و   حقوقی   چارچوب   در   تري قبول 

  روش   از   استفاده  با  همچنین .  هستند  برخوردار
  اصالحات   اقتصادي  جهانی  مجمع  پذیري  رقابت

  بنیان   دانش   اقتصاد  استقرار  براي   ساختاري
  کارگیري   به   نتایج   مبناي  بر .  است  شده  بندياولویت 

  زیرساخت   در   ایران  -   1  که  شد   مشخص  روش،   این 
  تحصیالت   نیز  و  مقدماتی  آموزش   و  سالمت  ها،

  ساختاري   شکاف )  دارد  مساعدي  وضعیت   عالیه،
  ناحیه   در   ایران  شاخص  بدترین   –  2(  مثبت

.  است  نهادها   وضعیت   عوامل،  بر  مبتنی  هاي شاخص
  این   در   نیز  کالن  اقتصاد  محیط  وضعیت  هرچند
  منفی   ناحیه   در  GCR در.  است  نهادها   اصالح  ناحیه،
  براساس   اول   اولویت   اما  یابد،   بهبود  باید   و   است
  دانش   اقتصاد  به   معطوف  هاي   شاخص  میان  روش
  حدود   تا   کشور  در   فناوري  آمادگی  وضعیت  بنیان،

  در   اما   دارد،  فاصله   آن   فعلی   پتانسیل  از   توجهی   قابل
 .ندارد  فاصله جهانی نرم  با  چندان  نوآوري حوزه

  ارائه   به  پژوهشی  در ( 2016) زاده   حسن  و  یحیایی
 حوزه  بنیاین   دانش   های شرکت   در   سازی   تجاری   مدل 

ICT داد،   نشان  تحقیق  از  حاصل   نتایج .  پرداختند  
  تجاری   بر  PESTLE  الگوی  گانه  شش   عوامل  تمامی
  تاثیرگذار   عامل  مهمترین   و  بوده   موثر  فناوری  سازی
  به   سازی  تجاری  بر  تاثیر  کمترین   و  اقتصادی  عامل
  عوامل   مهمترین  همچنین.  است  مربوط  قانونی  عامل

  قوانین   ترتیب  به  فناوری  سازی  تجاری  بر  تاثیرگذار
  انتقال   ارتباطات،  و   اطالعات  فناوری   صنعت   در   خاص

  تکنولوژیکی،   بلوغ  سطح  لیسانس،  و  فناوری
  نگرش   بهره،   نرخ  وانرژی،  موادخام  به  دسترسی

  منابع   تخصیص   نحوه   خدمات،  و  کاال  به   کننده  مصرف
  مسایل   مهاجرت،   فناوری،  سپاری  برون  دولت،  توسط

  انداز   چشم   جدید،   محصول   توسعه  اخالقی،
  اقتصاد   وضعیت  درآمد،  توزیع  آینده،  سیاستهای

 .هستند فکری مالکیت حقوق  و  داخلی 

  بررسی   عنوان   با   پژوهشی (  2016)همکاران    و  امینی
  با   بنیان  دانش  هایشرکت   پیشرفت   بر   مؤثر   عوامل

  نتایج .  دادند  انجام  مراتبی  سلسله  تحلیل  از  استفاده
  بررسی   مورد   عوامل  تمامی  داد  نشان   آمده  دست  به

  قوانین   اقتصاد،  بازار،  مدیریت   فناوری،  یعنی
  دو   هر  نظر  از   زیست  محیط  و  اجتماعی   سیاست،

  اثر  بنیان   دانش   هایشرکت   پیشرفت   بر   هدف   گروه
  به   قوانین  و  اقتصاد  فناوری،  هایشاخص.  داشتند
  مدیران   دیدگاه   از   اصلی   فاکتور  سه   ترتیب
  معیارهای .  شد    شناخته  بنیان   دانش   های شرکت 
  اهمیت   کم   نیز  سیاست  و   اجتماعی   زیست،  محیط
  .شدند  انتخاب ترین

  تحلیل   عنوان   با   پژوهشی (  2016)فرد    دانش
  دانش   هایشرکت   استقرار  و  راهبرد  بر  مؤثر  عوامل
  های یافته .  داد  انجام  مناسب  الگوی   ارائه  و  بنیان

  شده،   بررسی   اصلی  عامل  شش  داد  نشان   پژوهش 
  های شرکت   استراتژی  اجرای  با   دار   معنی  ارتباط   در 

  اولویت   از   توانمندسازها   عامل .  اند  بوده  بنیان دانش
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  خود   به   را   رتبه  آخرین   اجرا   در   راه  نقشه   و   اول 
 .است داده اختصاص

  بر  خود مطالعه در( 2013) همکاران   و دیویدسون
  عوامل   بررسی   و  سوئدی  بنیان  دانش   های شرکت   روی
  آمده  دست   به   نتایج.  پرداختند  ها   شرکت   این   بر  مؤثر

  شرکت   این   توسعه  و   رشد  بر  مؤثر  عوامل  داد   نشان 
  بخش   کار،  و   کسب   اندازه  شرکت،  سن :  عبارتنداز ها

  حقوقی   شکل   کار،  و  کسب   مکان  کار،  و  کسب
 .رشد به نسبت  مالک و مدیر مقاومت شرکت، 

  بررسی   به  خود   مطالعه  در (  2016) همکاران    و   سئو
  هاینوآوری   منظور  به   رقابتی  هایسیاست

  توجه  دانش   بر  مبتنی  اقتصاد   عصر  در  تکنولوژیک 
  تأثیر  دهنده  نشان  آنها  مطالعه  نتایج.  اند  نموده
بر  رقابتی  هایسیاست  مثبت   های نوآوری   ، 

 . است بوده  تکنولوژیک 

(  در تحقیقی با نام مدل سازی برای  2018آسنوا )
از طریق شبکه های   نوآوری  انتشار کامپلکس های 
اجتماعی ، نشان می دهد که : کار آفرینان غیر رسمی  
که کسب و کاری را شروع کرده و با تکیه بر ابزارهای  

ه از نیروهای نخبه به نو آوری  دانشی روز و استفاد
های جدید دست یافته و خود را به سرعت به یک  
  ، رقبا  سایر  از  بدینوسیله  و  کنند  می  تبدیل  برند 
پیشی گرفته و سهم قابل توجهی از بازار را از آن خود  
می کنند دلیل عمده موفقیت آنان انتخاب روش های  
جدید در تحقیق و پژوهش است گاها می تواند با  

 حقیقات و مطالعات قبلی در تضاد باشد .  ت

تحق  ج ینتا از  و    قاتیحاصل  قهرمانپور 
، بر  2020همکاران) شركت توليدي و صادراتي    146( 

ظرفيت   معنادار  و  مثبت  اثرهاي  از  دارو،حاكي 
انعطاف پذيري سازماني و يادگيري سازماني با متغير 
اين   بازاريابي  عملكرد  بر  محصول  نـوآوري  ميـانجي 

قادر    شركت  ها  شركت  اساس،  اين  بر  هاست. 
بود براي پاسخ به خواست هاي دائم در حال    دخواهن

در   پيوسته  نوآوري  ايجاد  بـه  مشتريان،  تغيير 
محصول بپردازند و از اين طريق، افزايش عملكرد و  

بزنند. رقم  را  سازمان  رقابتي  ی جايگاه    ی ها  افتهاما 

ش همکاران)  ی رمحمدیپژوهش  م2020و  نشان    ی ( 
نوآورده نوآور  ی د،  بر  بازار  ی در محصول  و    ی ابیدر 

  ن یدارد، همچن  یعملکرد نوآورانه اثر مثبت و معنادار
مثبت و    ریبر عملکرد نوآورانه تأث  ی ابیدر بازار  ی نوآور

بر عملکرد بازار اثرگذار    د یدارد و عملکرد تول  یمعنادار
ص و  ب  ادراتاست  بر  شدن    ی الملل  نیمحصول 

  ی نوآور  ت یقابل  ن یباشد ؛ بنابرا  یمحصول اثرگذار م 
  ت ی جهت تقو  رانیمد  ی برا  ازیاز عوامل مورد ن  ی کی

شرکت است  تا محصول برتر، خدمات و مدل کسب  
 کند.   تی وکار را هدا

( در مطالعات خود نشان  2020و همکاران )   ی شراع
  م یهم به صورت مستق  نانهیکارآفر  ی ابیدادند که بازار

  جاد یبر ا  ریتاث  قی)از طر  میمستق  ریصورت غ  و هم به
دانش    ی و دوام شرکت ها  یداریارزش مشترک(بر پا

  ی و نوساز  نانهیکارآفر  یموثر است. سبک رهبر  انیبن
متغ  زین  کیاستراتز ارزش    اثرگذار  یرهایاز  خلق  بر 

م غ  ی مشترک  صورت  به  که  بر    میمستق  ریباشند 
  ی نوساز  ن یموثرند. عالوه بر ا  زیشرکت ها ن  یدار یپا

ا  کیاستراتژ و    نیب  یرابطه  مشترک  ارزش  خلق 
  ی کند که توجه بر تمام   یم  لیرا تعد  یشرکت   یدار یپا
پا   نیا به  منجر  هم  کنار  در  دوام    ی داریعوامل  و 

  گر ی د  یقات یگردد.در تحق  ی ان میدانش بن  یشرکت ها 
همکاران)  ی مزروع ا2020و  به  رس  نی(  که    دندیباور 

  نانه یکارآفر  تیبر موفق  نانهیکارآفر  یابیبازار  ختهیآم
ها بن  ی شرکت  معنادار  ریتأث  ان یدانش  و    ی مثبت 

  لگر ینقش تعد  ییبازارگرا ن،یداشته است. عالوه بر ا 
  ت ی و موفق  نانهیکارآفر  یاب یبازار  ختهیآم  ریدو متغ  نیب

ا  نانهیرآفرکا ا  ن یدر  دارد.  وکارها    ج ینتا   نی کسب 
ها  ی حاک شرکت  که  است  آن  بن  ی از  با    انیدانش 

که    یا  انهیبازارگرا  کردیرو تالشند  در  دارند،  که 
آم  یی بازارگرا   یفاکتورها در  خود    یاب یبازار  ختهیرا 

  ان، یمشتر  د یجد   یازهایلحاظ کرده و عالوه بر رفع ن
 برطرف کنند. زیآنها را ن یو رقابت  ی فعل یازهاین
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 شناسي پژوهشروش 3
  بر   موثر  عوامل  انتخاب  بر  سعی   ابتدا  مقاله  این   در

  شیمیایی   صنایع   در  بنیاندانش   محصوالت  بازاریابی
  روش .  باشد  می  حوزه  این  در  الگو  ارائه  سپس   شده و
  حیث   از  اما   است  کاربردی   هدف ،  حیث  از  تحقیق
  پیمایشی   و(  کیفی  مرحله)بنیاد  داده  روش،

  های   داده  گردآوری .  است (  کمی  مرحله)مقطعی
  و   ای   کتابخانه   مطالعات  روش   دو  به   پژوهش 

  و  پرسشنامه  از  استفاده  با  میدانی  تحقیقات
بخش  است  گرفته  صورت  خبرگان  با  مصاحبه در   .

نفر از    20هدفمند است که تعداد    یرینمونه گ  ی فیک
ها  رانیمد شرکت  دانش    ییایمیش  یدیتول  یارشد 
نوع    انیبن پ  کیفعال  مواد  حوزه  در  دو    شرفته یو 
و دکترا با   سانسیفوق ل  یل یبا مدرک تحص ییایمیش
کار  نیانگیم از    یسابقه  باالتر  می    سال   10مرتبط 

نفر انتخاب شد    30)الزم به ذکر است که ابتدا    باشد
  ص یو تشخ  ی ابیکارگروه ارز  ص ینفر به تشخ  20و در  

  ی به و فناور  یمعاونت علم   ان یدانش بن  یشرکت ها 
نظراش  را  آماری  جامعه  کمی  بخش    .(دیرس  یباع 

  دانش   شرکتهای   در   شاغل  کارکنان   و   کارشناسان  کلیه
  شیمیایي   صنایع   محصوالت  تولیدکننده  بنیان

  مدد   به  نمونه  گروه  انتخاب  برای   که  اند   داده  تشکیل
  تصادفی   گیری   نمونه  روش  اساس   بر   و   کوکران   فرمول 
و    130)   نفر  400  تعداد   ساده نفر مرد(    270نفر زن 

که  شده   انتخاب  حداقل    نفراز   270اند  با  آنها 
سال سابقه کار مفید در    3تحصیالت کارشناسی و  

  در  هاداده  گردآوری  ابزار. این حوزه مشارکت داشتند
  مرتبط   المللی   بین   و   ملی  اسناد  بررسی   کیفی   بخش

  ساختار   نیمه  اکتشافی   مصاحبه   همچنین  و   موضوع   با
  در   نظری  اشباع  به  رسیدن  تا  هامصاحبه.  بود  یافته

  سپس   و   رفت  پیش  پژوهش  های  مولفه  و  هامقوله
  از   پس   نهایت   در.  شدند  متوقف   محقق  تصمیم  با

  بررسي   و  مصاحبه  هايبخش   از   اطالعات   آوريجمع 
  و   بنیاد   داده   روش   از   مرحله   این   در  منابع،

  بندي   طبقه  براي   ،(انتخابی  و   محوری  باز،)کدگذاری
  اعتبار   تعیین  برای  همچنین.شد  استفاده  هاداده 

  ها داده   اینکه  بر  عالوه  ها،یافته (  اعتبار  قابلیت)درونی
 منابع،  تحقیق،  پیشینه  نظری،  مبانی  مطالعه  با

  شدند،   تأیید  و  انتخاب  کانونی   افراد   با  مصاحبه
  شد   لحاظ  نیز  خبرگان  از  گروهی  رهنمودهای  و  نظرات

  عمل   به   نهایی  تعدیل  و   جرح  کدگذاری،  از  قبل  و
  در   ها،داده   صحّت   و   دقّت   تأیید   برای   در نهایت .آمد

  اعضای   وسیله  به  بررسی  شیوه   از  مطالعه  اعتبار   مورد
  بیرونی   اعتبار  تعیین  جهت.  گردید  استفاده    پژوهش 

  اشباع   حصول   هایتکنیک  از   هایافته( پذیری  انتقال )
  تحلیل   و   کدگذاری   ویژه   هايرویه   از  استفاده  نظری،
  گرفته   بهره  ها،داده   غنی  توصیف  و  هانشانه   و  نمادها

خبرگان در   یپس از اشباع نظر  ی،بخش کم   شد. در
مصاحبه فرم  طر  ،مورد  از  مذکور  دادن    ق یفرم 

  ی و بر رو  ل یبه شاخص ها به پرسشنامه تبد  وست یپ
تصادف صورت  به  که  نمونه  شده    یگروه  انتخاب 

شد اجرا  همچنین بودند  مذکور   .  ابزار    اعتبار 
از طر   یی و روا   (90/0)کرونباخ  یآلفا  قی)پرسشنامه( 

طر از  تا   یی محتوا  ییروا   قیآن  شده    یدییو  انجام 
  داده   تحلیل  و  تجزیه  انجام  منظور   به  سپس است.  

  نهایی   مدل   برازش  برای  تائیدی  عاملی  تحلیل  از  ها
 . است شده  برده بهره 

محقق به نظر اجماع خبرگان در این الگو با این  
 مولفه ها اشاره نموده است . 

 هاي پژوهشيافته 4
  کیفی  و  کمی  بخش   دو به  آمده  دست به  های  یافته

 .   شوند می تقسیم

 

 

 

 



 

299 

 . 315تا  289 صفحات. 1400 پاییز و زمستان  .28 شماره .14 دوره

اجرایی  مدیریت پژوهشنامه  

Journal of Executive Management 

 بنیان صنایع شیمیاییطراحی الگوی بازاریابی محصوالت دانش . ترابی تقی هنزایی،   حیدرزاده کامبیز رادفر، رضا زهتابچیان،  حسین  محمد

 گویه ها  مولفه ها  ابعاد

 های کمی محصول مشخصه   قابلیت عرضه 

 *  چرخه محصول 
 *  تنوع محصوص 

 * تقلید پذیری محصول 
 *  ویژگی های کارکردی قوی و دانه کاربرد گسنرده محصول 

 *  جذابیت محصول 
 * توجه به زیبائی شناسی در طراحی 

 *  معماری محصول 
 *  ارزش کاربردی ) استعمال ( 

 *  هنگام بودن محصول شرکت با تکنولوژی روز 
 تازگی و جدید بودن محصول *  میزان  

 مشخصه های کیفی محصول  

 بهره ور بودن محصول جدید*  
 *  بازیافت محصول و پایداری زیست محیطی 

 *  از مد افتادگی محصول 
 *  طراحی مدوالر و پیمانه ای محصول 

 *  تعریف دقیق و واضح محصول و شفافیت مفهوم محصول 
 

 کیفی  بخش  هاییافته  -الف

  ها داده   آن  طی  که  است  تحلیلی   فرایندی  کدگذاری
  نظریه   تا  پیوندند می   هم  به  و  شوندمی   گذاری   مفهوم 

  از   جدا  روند   این   در  هاداده   تحلیل.  دهند  شکل  را
  طرح   در .  گیردنمی   صورت  گیری  نمونه  و  گردآوری
  از   هاداده   تحلیل  مراحل  بنیاد   داده  نظریه  تحقیق،

  می   انجام  انتخابی  و  محوری   باز،  کدگذاری  طریق
 .  شود

  در   آمده  آمده  بدست  کلیدی  نکات  و  مفاهیم  ابتدا
  فرایند  بازاریابی محصوالت دانش بنیان از  خصوص
  انجام   هایپژوهش   پیشینه  و  نظری   ادبیات  مطالعه

  فهرست   و   بررسی   کشور   از   خارج   و   داخل  در   شده
  از   شده  مستخرج   هایگویه  و   مفاهیم  عبارات،.  شدند

 ،دقیق  هایتحلیل   انجام   با   ها،پژوهش 
  حذف  تر،صحیح   واژگان  انتخاب)سازییکسان 
  در   آمده  بدست  های  گویه .شد(  مشترک  مفاهیم

.  شد  تنظیم  مصاحبه  انجام  برای  لیستی  چک  قالب
  های   گویه   از   برخی   خبرگان  با   مصاحبه   انجام   با

  مرحله   طول   در.شدند  اصالح   و  حذف  آمده  بدست
  قرار   بررسی  مورد  دقت  به   هاداده   باز،  کدگذاری

  های مقوله   و  مناسب  مفاهیم  و  عبارات  گرفتند،
  شد  تعیین  هاویژگی   و  ابعاد   شدند،  مشخص  مربوط

  تحلیل  اصلی  واحد.  گرفت  قرار  بررسی   مورد  الگو  و
  هنگام .  بودند  مفاهیم  محوری،   و   باز  کدگذاری  برای

  عنوان   طریق  از  مفاهیم  ها،داده   دقیق  تحلیل  و  تجزیه
  رونوشت   از  مستقیم  طور  به  محقق،  توسط  گذاری

  توجه  با یا  و(  زنده کدهای)  کنندگان شرکت  مصاحبه
  های نسخه .  شدند  ایجاد  آنها  کاربرد  مشترک  موارد  به

  به   اصلی  هایگویه   یافتن  برای   هامصاحبه  شدهپیاده 
  164  مجموع  در  و  گرفتند  قرار  بررسی  مورد  منظم  طور
  مرحله   این  از  بعد.  آمد  بدست  ها  مصاحبه  از  گویه
  بزرگ   های دسته قالب   در  نیز  ها مقوله  که شد   سعی

  کدگذاری   مرحله  در  گردند  بندی  طبقه  مفهومی
  پارادایمی   الگو   و   آشکار  ها مقوله  بین   روابط   انتخابی 
  بذکر   الزم.  گرفت  شکل  هاداده   از  برخاسته  نظریه
  بعد  ولی  آمده،  بدست  فراوانی   باز  کدهای  که  است

  مفاهیم   ها،داده   بررسی  و   بندی  طبقه  مرحله   هر  از
  ادغام   هم   در  مشابه  مفاهیم  و  حذف  تکراری

  به   محوری  و  باز   کدگذاری  مراحل   نتایج.  شدندمی
 : باشد می  زیر شرح
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 انتخابی   و   محوری   باز،   مراحل کدگذاری   طی   آمده   بدست   های   گویه   1جدول  

 ها گویه هامؤلفه ابعاد

  و  فنی
 مدیریتی 

 انسانی  منابع

 مستعد  انسانی  نیروی و متخصصین از  گیریه بهر  و  حفظ
 و بينش رشد و ارتقاء جهت  در انساني منابع  توسعه هاي تدوین برنامه

 محور  دانش  انساني  منابع  تخصص
  جامعه  منزلت و حرمت  حفظ  جهت در خدمات   ارائه  و تعامل برقراري

 نخبگاني 
 بنيان  دانش  انساني منابع مديريت اجرايي برنامه تدوين 

  هايشركت توسعه بازدارنده و  برنده پيش عوامل انسانی  شناسايي  و بررسي
 كشور  بنيان دردانش

 هايشركت  مديريت  و توسعه   رشد، زمينه در تخصصي هايآموزش ارائه
 بنيان  دانش

 بنيان  دانش  هايشركت توسعه   حوزه  نخبگاني جامعه شناسايي

 انساني  منابع  به  روزبه و  بهنگام رساني اطالع
 ای  حرفه مشاوران و متخصصان تربیت 
 کارشناسان  برای آموزشی های دوره برگزاری

 انساني  منابع  در  خصوصي بخش و دانشگاه واسط  حلقه  بعنوان دولت حضور

 دانش   مدیریت

 رشد  مراكز  و هابنيان پاركدانش هايشركت  در دانش  مديريت توسعه 
 رشد  مراكز و هاپارك بنيان، دانش هايشركت در دانش مديريت سازي پياده

  در  دانش  مديريت فرهنگ  شدن  نهادينه  جهت مناسب كار و ساز  تعيين
 بنيان دانش هايشركت توسعه در  ذينفع هايبخش همه

 شركتهاي توسعه حوزه اظهارات در دانش مديريت جايگاه و اهميت بر تأكيد
 بنيان  دانش

 و علم پاركهاي و رشد مراكز در دانش مديريت فرايند و ابعاد دقيق تعريف
 فناوري 

 جامعه بنيان دردانش  موضوعات در  موجود  پتانسيل شناسايي  و بررسي
 نخبگاني 

  و ریزی برنامه
 سازماندهی 

 بنيان  دانش هايشركت توسعه  جامع  برنامه تدوين 
 بنيان  دانش هايشركت توسعه در زمينه جامع و شفاف راهبردي برنامه وجود

 هاريزي برنام  در ناملموس، استراتژيك دارايي يك بعنوان دانش شدن نهادينه
 ملي  راهبردي اسناد  و ها برنامه ساير  در راهبردي دانش  جايگاه و نقش  تعيين

 حوزه  اين در  مرتبط هاي برنامه يكپارچه و  هماهنگ ارتباط به توجه
 ها  برنامه نمودن  اجرايي هايسازوكار و  هاقابليت  به توجه
 برنامه  تدوين  در پذيري انعطاف و پويايي قابليت  به توجه

 راهبردي  برنامه بروزرساني هايروش تعيين
 الزم بازخورهاي دريافت و مشخص عملكرد ارزيابي

 تدوين  در خصوصي بخش  و  نخبگان جامعه  دولت، گانه سه اركان مشاركت
 برنامه

 قرار  الخطاب فصل  جهت  رساني اطالع و  آموزشي بسترسازي و سازي فرهنگ 
 برنامه  دادن
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 آن  ايرادات رفع و برنامه  اجراي بر نظارت براي تخصصي  اي كميته تعيين
 توسعه ريزي برنامه سازي  نهادينه جهت  الزم هايبستر درك  و شناسايي

 كشور  بنيان دردانش
 كشور بنيان دردانش توسعه  و رشد حوزه  در سياستگذاري شفافيت 

 ريزيها  برنامه در بازاريابي و سازي تجاري به توجه
 كشور  بنيان دردانش توسعه و  رشد هایاستاندارد و  قوانين  دقيق تعيين

 بنيان دانش هايشركت  توسعه  مقررات و  قوانين تدوين 
 گفتمان بين عملي و نظري انسجام  و هماهنگي  ساختار و هاروش تعيين

 فناوري و  علم گفتمان  و ديپلماتيك 
  هاروش تعيين و  هامسئوليت شفافيت و وظايف مناسب تسهيم  و تخصيص 

 نظارت و  كنترل هايكار و ساز و
 اهداف  با متناسب بودجه تخصيص 

 انگيزگي  بي و  رخوت فضاي  از پرهيز جهت  عملياتي  برنامه تعيين
  توسعه   و رشد  ذينفعان  مجموعه براي مؤثر انگيزشي هاي برنامه تدوین 

 بنيان  دانش هايشركت

  اولويتي بعنوان كشور داخل بنيان دردانش توسعه  هدفگذاري  تبيين  و توجيه 
 راهبردي  و  حياتي

  و اطالعاتی
 دانشی 

 اکتشافات   و اختراعات

 بنيان  دانش  محصوالت و فناوري  توليدات اختراعات، از  دقيق  و درست ارزيابي
  كنشگران بنيان يا دانش هايشركت  توسعه جامع   سامانه  و پورتال طراحي

 بنيان دانش توسعه
 مكتشفين   و مخترعين با  تعامل  براي جامع  برنامه تدوين 

 اختراعات  ثبت به مربوط اداري مراحل انجام براي آسان و سريع فرايند وجود
  تسهيالت و خدمات  سريع ارائه جهت الزم كار و  ساز  اجرايي و  دقيق تعريف
 .هابانك و اداري متولي، هاينهاد از سوي مكتشفين و مخترعين  به

  و علمي نخبگان هدايت  و شناسايي  براي هدفمند  و دقيق  اجرايي برنامه  وجود
 هااكتشافات آن و اختراعات  و  دانشي

 خالقیت  و نوآوری

 و نوآوري بكارگيري و رشد  در يكپارچه و  منسجم ساختاري  و فرايندي نگرش
 بنيان دانش  هايشركت در  خالقيت

 خالقيت  و  نوآوري داراي محصوالت و  ها ايده ارائه  جهت  اعتمادسازي
 محصوالت جديد   براي خالق بازاريابي هاي استراتژي توسعه 

 آن  تحقق و نوآوري و خالقيت گيري شكل جهت قوي اجتماعي سرمايه وجود
 نوآوري  و خالقيت زمينه در كافي پذيري ريسك

 ها ايده پرورش و پااليش پايش، جهت مناسب بستر وجود
 محصول  به ها ايده تبديل جهت مناسب بستر وجود

  محصول  توسعه در خالقيت  و جديد محصوالت  از هايمجموع توسعه توانايي
 جديد 

 اقتصادی 
  محصوالت  صادرات

 بنیان  دانش

 بنيان  دانش محصوالت اي منطقه هايبازار در حضور
 زمينه  اين در مناسب تمهيد انديشيدن و صادراتي محصوالت تنوع

 بنيان  دانش محصوالت توسعه زمينه در خارجي گذاري سرمايه
 صادرات  از پشتيباني در مؤثر هاينهاد پتانسيل از گيري بهره
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 صندوق مانند صادرات از حمايت جهت فناوري و پژوهش هاي صندوق ايجاد
 شريف  فناوري و پژوهش

 و هابازار بنيان بادانش هايشركت بين مناسب تعاملي و ارتباطي زمينه وجود
 كنندگان خارجي  مصرف

 بنيان دانش مجصوالت مناسب برندسازي
 بازار  به جديد محصوالت  سريع  توانايي معرفي

 بنيان دانش صادرات براي رقابتي  مزيت   داراي هاي حوزه  به توجه
 ارزشمند  اوليه محصوالت  صادرات   سياست بكارگيري عدم

 فناوري فعال ديپلماسي بكارگيري

  و  وری بهره  درآمدزائی،
 سازی  تجاری

 توليد  تا تحقيق چرخه در واسط حلقه بعنوان فناوري سازي تجاري وجود مراكز
 راهبردي  مبحث يك بعنوان سازي تجاري كليدي مبحث به كافي توجه

 كشور بنيان در دانش محصوالت  سازي  تجاري در  دولت جدي حمايت
 محصوالت  (Campaign) سازيتجاري براي فعال و  عملياتي  اقدامات

 كشور  بنيان دردانش
  دانش  هايشركت در  وري  بهره عملياتي و فرايندي ساختاري، مفهومي، تعريف

 بنيان
 بنيان  دانش  محصوالت ارائه هايبازار ايجاد

 بنيان   دانش هايشركت محصوالت بازاريابي هايروش تعيين
 زمينه در هاآن تجارب از برداري بهره جهت موفق هايكشور با سازنده تعامل

 سازي  تجاري
 ها بازار فن و مجازي هايشناسایی و ایجاد بازار

 بنيان  دانش محصوالت عرضه جهت واقعي هايشناسایی بازار

  مسائل
 زیرساختی 

  ارتباطی هایزیرساخت
 محیطی  و

  اینترنت و گسترده   باند پهنای تلفن، )کامپیوتر، اداری  و عمومی  امکانات
 غیره( و  پرسرعت

 اجتماعي  هاي شبكه بصورت نخبگان ارتباطي هاي شبكه  اندازي راه به  كمك
 ساخت   هاینیازمندی  و هازیرساختار و ها فناوری

 فناوری   توسعه برای موجود محیطی  زیست های فرصت
هاي زيرساخت حوزه با مرتبط هايدستگاه پتانسيل از مناسب گيري بهره

 حوزه در موردنياز  هاي ارتباطيزيرساخت از بهينه استفاده جهت ارتباطي
 بنيان  هاي دانششركت

 كشور  در فناوري و علم هايپارك يكپارچه سامانه ايجاد
 بازار  به جغرافيايي نزديکي

 مرتبط   محیطی  زیست مقررات و  ها نیازمندی

 هافرآیند و هاساختار

 انرژی   و موادخام به دسترسی
 بنيان  دانش توسعه  امور  متوليان تعيين

 ها نهاد و هاساختار  دقيق  و مستمر عملكرد ارزيابي
 تسهيالت و  خدمات   ارائه براي الزم هايساختار و  هافرايند تعيين  و طراحي

 رساني اطالع و  اداري هايفعاليت
 يكپارچه  و منسجم   چارچوبي ايجاد

 بنيان دانش هاي تشكل فعاليت و گيري شكل براي الزم زمينه وجود
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 بنيان دانش هايشركت بين در اطالعات گردش و رساني اطالع
  مسير در هاآن نقش  و هاساختار  و هانهاد از هريك   وظيفه  دقيق تعيين

 .بنيان دانش توسعه
 ساختاري  هاي رويه  ساماندهي  و بخشي نظم

 قانونی

  و  مقررات قوانین،
 ها استاندارد

 شده   تصويب  و تدوين هاي قانون  نمودن  اجرايي مجريان تعيين
 شده  تصويب  و  تدوين هاي قانون بكارگيري   دقيق كار و ساز  تعيين

 شده  تصويب و  تدوين هاي قانون  اجراي ارزيابي و كنترل كار و ساز  تعيين
 بنيان  دانش هايشركت از حمايت مهم قانون جمله از حمايتي قوانين تدوين

 موردنیاز صادراتی   و داخلی  هاینامهضمانت  صدور  تسهیل  و ارائه
 الزم مالیاتی  و گمرکی هایمعافیت دریافت  به کمک

 قوانين   هماهنگي و سازگاري
 . ها نامه آيين  و ها دستورالعمل تهيه با قوانين  تنگاتنگ ارتباط

 دولت  توسط منابع تخصیص  نحوه
 کوچک  هایشرکت  از حفاظت  در رقابتی  قوانین

 قوانين  اجراي و سازي پياده جهت در زيربط هاينهاد همكاري
 قوانين سوي بنيان ازدانش هايشركت هاينيازمندي جامع و كامل پوشش

 مصوب 

 فکری   مالکیت

 فكري مالكيت  حقوق نظام تدوين 
 فكري  مالكيت زمينه در قوانين ضعف

 فكري  مالكيت حقوق نكردن رعايت به جدي توجه
 فكري مالكيت  حقوق نظام اجرايي هايكار و ساز  تعيين

 نظام نمودن اجرايي در  هابخش از  هريك  هايمسئوليت و وظايف تعيين
 فكري   مالكيت حقوق

 در فكري  مالكيت حقوق حفظ زمينه در  قوانين  و قواعد  كردن عملياتي
 بنيان دانش هايشركت

 حقوق به جدي  توجه  با اكتشافات و اختراعات  و  فكر توليد  هاي انگيزه  تقويت
 فكري   مالكيت

 نظام برقراري و ايجاد  فرايند  سراسر  بنيان دردانش هايشركت  از  گيري بهره
 . فكري  مالكيت حقوق

 های فکری مدیریت دارایی 
 مالکیت فکری  و حقوق  به مربوط قوانین بازنگری

 حمایتی 
  مشارکت  و انتقال 

 المللی بین

 بين هاي عرصه  در حضور جهت  المللي  بين هاياستاندارد شناخت  و بررسي
 بنيان  دانش حوزه  المللي

 حوزه در افكار تعاطي  و تجربه  دانش، تبادل  جهت در پويا و  سازنده تعامل
 حوزه   اين در  پيشرو هايكشور بنيان بادانش هايشركت

  محصوالت حوزه المللي  بين هايبازار در حضور  كيفي جهت و كمي ارتقاء
 بنيان دانش

 المللی بین سطح  در فناوری  تجارت روابط گسترش  و بهبود
 موجود  چالشهاي رفع جهت در مؤثر گروههاي تعامل براي الزم سياستگذاري

 كشور فناوري  ديپلماسي سند به توجه
 خارجی  تخصصی هاینمایشگاه در  مؤثر  حضور  و برگزاری
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 خصوصی  هاینهاد

 و  قوانين  تهيه  و ها برنامه تدوين  در خصوصي هاينهاد پررنگ حضور
 هادستورالعمل

 در  هماهنگي  و عمل   و نظر وحدت  و رأي انسجام  جهت الزم كار و ساز  تعيين
 دولتي  هاينهاد با تعامل

  نحوه درباره  های خصوصیاطالعات با نهاد و دانش  گذاري  اشتراك به و انتقال 
 بنيان  دانش هايشركت امور پيشبرد و  مديريت

های ها و سازمانشرکت   انساني  منابع و  هاتخصص از  گيري بهره  امكان
 هايشانفعاليت  موفقيت و  توسعه جهت در  خصوصی

 و  نخبگاني بخش با سازنده  تعامل و  افكار تبادل در رويه وحدت  و  هماهنگي
 كشور  دانشگاهي

 بنيان  دانش شركتهاي در پرانرژي جوان نيروي وجود
  دانش هايشركت براي فناوري و  رشد مراكز سوي  از مناسب هاي جاذبه ايجاد

 بنيان
  خصوصي بخش سطح  در ملي عزم  گيري شكل هايبستر شناسايي  و بررسي

ً  حضور  و مشاركت  منظور به   دانش هايشركت  تعالي و  رشد در  فعال كامال
 بنيان

 ملی  حمایت

منظور   به دولت سطح  در ملي عزم  گيري شكل هايبستر شناسايي  و بررسي
ً  حضور  و مشاركت  بنيان  دانش هايشركت تعالي  و رشد در   فعال  كامال

  نخبگان جامعه سطح  در ملي عزم  گيري شكل هايبستر شناسايي  و بررسي
ً  حضور  و مشاركت  منظور به   دانش هايشركت  تعالي و  رشد در  فعال كامال

 بنيان
 برای بزرگ  هایشرکت  و هاسازمان  به شرکت هایتوانمندی و  پروژه معرفی

 پروژه  مالکیت  و گذاریسرمایه
 مرتبط  هایسازمان با همکاری های زمینه نمودن  فراهم 

 بنيان  دانش  محصوالت بازار گرفتن  اختيار در و  ايجاد جهت  الزم حمايت
 ذینفع  هایگروه  طریق از  فشار  اعمال یا مبارزه

 كشور صنايع بنيان و دانش هايشركت  بين سازنده و  مناسب  ارتباط وجود
 از ملي هايحمايت  اعمال منظور  به يكپارچه فرايندي و ساختاري طراحي

 بنيان دانش هايشركت
  براي تخصصي  دفاتر و هاآزمايشگاه اندازي راه و  ايجاد  منظور به  الزم حمايت

 بنيان دانش هايشركت
 حمایتی هاینهاد کارآفرینی توسط  و پژوهشی حمایتی هایبرنامه

 بنیان دانش هایشرکت  در اقتصاد  دولت مداخله سطح
  و سنتي اقتصاد كنار بنيان دردانش اقتصاد جايگاه و نقش  تعيين و تعريف

 كشور  در  صنعتي 
  دانش اقتصاد  بر مقاومتي اقتصاد تأكيد  در آمده بوجود فرصت  از  گيري بهره

 بنيان
 بنيان دانش هايشركت  حوزه به  دولت خاص توجه   از  گيري بهره

 الوصول  سهل  و کافی  اعتبارات تأمین 
 هايشركت  از  هابانك  حمايت هايسازوكار  مناسب  اجراي و  دقيق تعريف

 بنيان  دانش
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  از استفاد   به داخلي  بازار در تمايل ايجاد  جهت در  سياستي هایسازوكار
 بنيان دانش هايشركت  محصوالت

 مردم  برای بنیانمباحث دانش  پیرامون عمومی  رسانیاطالع
  توافقات،   با ارتباط بنيان دردانش هايشركت  به مناسب  رساني اطالع

 شده  وضع  تسهيالت و مصوبات
 بنیان  دانش هایشرکت  به ها یارانه پرداخت به دولت اعتقاد

  قابلیت 
 عرضه 

  کمی  هایمشخصه
 محصول 

 محصول  عمر  چرخه
 محصول  تنوع

 محصول  تقليدپذيري
 محصول   گسترده کاربرد دامنه  و قوي کارکردي هايويژگي

 محصول   جذابيت
 طراحي  در شناسي   زيبايي به توجه

 محصول  معماري
 جديد  )استعمال( محصول کاربردي ارزش
 روز  تکنولوژي با  شرکت  محصول بودن همگام

 محصول  جديد بودن   و تازگي ميزان

  کیفی های  مشخصه
 محصول 

 محصول جديد  ور بودن بهره
 زيست محيطي  پايداري و  بازيافت محصول

 محصول  افتادگي  مد  از
 اي محصول پيمانه و مدوالر طراحي

 محصول   مفهوم و شفافيت محصول  واضح و  دقيق تعريف
 

  از   آمده  دست   به  نتایج  و  فوق  جدول   به  توجه  با
  بدست   هایگویه   بین  از   محوری  کدگذاری  مرحله

  سه   قالب  در   گویه   40  باز   کدگذاری   مرحله   در   آمده
  ریزی   دانش و برنامه  انسانی، مدیریت  منابع   مؤلفه

 فنی و مدیریتی.   بعد سازماندهی،  و

  و   اختراعات  مؤلفه  دو  قالب   در  گویه  14 
نوآوری  و  و    بعد   خالقیت،  و   اکتشافات  اطالعاتی 

 دانشی.  

  محصوالت   صادرات  مؤلفه  دو  قالب  در  گویه  21
  سازی ،  تجاری و  وری  بهره بنیان و درآمدزائی،   دانش

 اقتصادی ،  بعد

  هایزیرساخت    مؤلفه  دو   قالب  در  گویه   17
ساختار  و   ارتباطی و  ، فرآیند  و   هامحیطی    بعد   ها 

 مسائل زیرساختی .  

قوانین،  22 مؤلفه  دو  قالب  در    و   مقررات  گویه 
 فکری ، بعد قانونی.   ها و مالکیتاستاندارد

  مشارکت   و   گویه در قالب سه مؤلفه انتقال   35
نهاد بین حمایت  هایالمللی،  و  بعد    خصوصی  ملی، 

 حمایتی  .  

  کمی   هایمشخصه   مؤلفه   دو   قالب   در   گویه  15
مشخصه  و    بعد   محصول،  یفیک  های   محصول 

 .دادند   تشکیل را  قابلیت عرضه

 

 

 های بخش کمی یافته  -ب

 آزمون نرمال بودن داده ها 

های پارامتریک قبل از اقدام  جهت استفاده از آزمون 
به آزمون، الزم است از نرمال بودن جامعه اطمینان  
کلموگروف   آزمون  از  منظور  به همین  کنیم.  حاصل 

ک است  شده  استفاده  در  اسمیرنوف  آن  نتایج  ه 
 جدول زیر ارائه شده است. 
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 نتایج آزمون کلموگروف اسمیرنوف   2  جدول 

 تعداد  K-S درجه آزادی  سطح معنی داری 
316/0 399 918/0 400 

 

شود نتیجه به دست آمده از  که مالحظه می همچنان 
-Kدهد که ) آزمون کلموگروف اسمیرنوف نشان می 

S  موضوع این  و  نیست  معنادار  آمده  دست  به   )

مندی بیانگر نرمال بودن توزیع است. لذا امکان بهره 
آزمون داده از  تحلیل  برای  پارامتریک  این  های  های 

 شود. پژوهش نیز مهیا می 

 
 هاي پژوهش هاي توصيفي عامل شاخص   3  جدول 

 کشيدگي  کجي  ميانگين  مل هاعا

 809/1 - 1/ 274 5/ 49 منابع انسانی 

 039/2 - 020/1 5/ 45 مدیریت دانش 
 180/1 -/.512 5/ 35 ریزی و سازماندهی برنامه

 370/1 - 287/1 34/5 اختراعات و اکتشافات 

 575/1 - 1/ 474 32/5 نوآوری و خالقیت 
 179/1 - 904/1 18/5 صادرات محصوالت دانش بنیان 

 2/ 820 - /.427 5/ 12 درآمدزائی، بهره وری و تجاری سازی

 435/2 - 142/1 5/ 93 های ارتباطی و محیطیزیرساخت
 51/2 - 651/1 78/4 هاها و فرآیندساختار

 183/2 - 244/1 5/ 49 هاقوانین، مقررات و استاندارد

 1/ 390 - 174/1 5/ 35 مالکیت فکری 
 54/2 - 714/1 34/5 المللی انتقال و مشارکت بین

 29/2 - 150/1 32/5 های خصوصی نهاد

 089/1 - 512/1 5/ 25 حمایت ملی 

 770/1 - 1/ 35 5/ 12 مشخصه های کیفی محصول 

 019/2 - 150/1 5/ 1 های کمی محصول مشخصه
 575/1 - 1/ 474 32/5 مدیریتی  و  فنی

 575/2 - /.474 5/ 65 دانشی   و اطالعاتی

 179/1 - /.904 69/5 اقتصادی 
 020/3 - /.457 04/4 زیرساختی  مسائل

 135/3 - /.142 5/ 40 قانونی

 071/3 - 651/1 5/ 25 حمایتی 
 135/3 - /.904 5/ 49 قابلیت عرضه 

 

با توجه به جدول فوق، در بین ابعاد الگوی بازاریابی  
بعد   شیمیایی،  صنایع  بنیان  دانش  محصوالت 

مسائل  69/5اقتصادی) بعد  و  میانگین  باالترین   )

( پایینترین میانگین را بدست آورده  04/4زیرساختی )
های الگو نیز باالترين ميانگين  اسیت. در بین مؤلفه 

محیطی    و   ارتباطی  هایمربوط به مؤلفه زیرساخت 
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مؤلفه  93/5) به  مربوط  میانگین  پایینترین  و   )
 باشد.   ( می78/4ساختارها و فرآیندها)

در بخش کمی پژوهش به منظور تعمیم نتایج به  
آزمون  جامعه از  است  شده  استخراج  آن  از  که  ای 

تحلیل عامل تائیدی استفاده شده است که نتایج آن  
  تاییدی،  عاملی  لتحلی  در ادامه ارائه شده است. در 

  فرض   که  است   مدلی  تهیه  دنبال   به  پژوهشگر 
ً   پارامتر  چند  پایه  بر   را  تجربی  هایداده   شودمی   نسبتا

  مدل   این .  کندمی  توجیه  یا  تبیین  توصیف  اندک،
  ساختار   درباره  تجربی   پیش  اطالعات   بر  مبتنی

  عاملی   تحلیل  هایروش  مهم  تمایز  هاستداده 

  اکتشافی   روش  که  است  این   در   تاییدی   و  اکتشافی 
  زیربنایی   مشترک   واریانس   تبیین  روش   ترین صرفه  با

  حالی   در.  کندمی   مشخص  را  همبستگی   ماتریس  یک
 کنندمی  تعیین(  فرضیه  آزمون)  تاییدی  روشهای  که
  فرضیه   در  که)معین  عاملی  ساختار   یک  با   ها داده  که

  تحلیل  از  نیز  پژوهش  این  در.  نه  یا   اندهماهنگ (  آمده
  که   شود  مشخص   تا  شده   استفاده  تائیدی  عاملی 

  یک   از   كيفي  بخش  در  شده  شناسایی  هایشاخص
  ادامه  در . خیر یا  برخوردارند هماهنگ عاملی  ساختار

  های شاخص   و  هامولفه  ابعاد،  از  يك   هر  تحليل  به
 . است شده پرداخته  آنها

 
 شیمیایی   صنایع   بنیان   دانش   محصوالت   برازش ابعاد الگوی بازاریابی  نیکویی  های   شاخص   4  جدول 

 قابلیت عرضه  قانونی حمایتی  مسائل زیرساختی  اطالعاتی و دانشی  فنی و مدیریتی  ابعاد
(χ 2 )1 65 /1 65/2 88/1 24/1 17/2 23/2 

 93/0 92/0 90/0 94/0 90/0 91/0 (GFIنیکویی برازش )

AGFI2 91/0 91/0 92/0 94/0 92/0 90/0 

3RMSEA 069/0 06/0 03/0 031 /0 061/0 042/0 

4CFI 95 /0 92/0 93/0 98 /0 94/0 91/0 

5NFI 95 /0 92/0 91/0 95 /0 93/0 92/0 

6NNFI 95 /0 94/0 92/0 97 /0 93/0 91/0 

7IFI 97 /0 95 /0 94/0 98 /0 93/0 94/0 

 

جدول فوق، کلیه  با توجه به نتایج به دست آمده در  
های نیکویی برازش در خصوص ابعاد الگوی  شاخص
  شیمیایی   صنایع   بنیان  دانش   محصوالت   بازاریابی 

 مورد تأیید قرار گرفته است.  

 
 کای دو بر درجه آزادی . 1
 شده  نیکویی برازش تعدیل. 2
 ریشه میانگین مربعات خطای برآورد. 3
 یافته برازندگی تعدیل . 4
 برازندگی نرم شده  . 5
 برازندگی نرم نشده  . 6
   برازندگی فزاینده .7

بازاریابی  بر    موثر  ملاعو  براساس یافته های تحقیق
  ت طبقادر    ییایمیش  عی صنا  محصوالت دانش بنیان

  به  مفهومي  ب چور چاو    شدند   يبنددسته    مختلف
:  شد ترسيم 1نمودار رتصو
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 شیمیایی   صنایع   بنیان   دانش   محصوالت   الگوی بازاریابی   1نمودار  

 

 گيريبحث و نتيجه 5
که پژوهش حاضر به دنبال آن بود،    یبا توجه به هدف

  د ییمورد تا   یعلم   هایبدست آمد که با روش  یج ینتا
و تفاوت    ای سهی مقا  ثیاز ح  جی نتا  ن یقرار گرفتند. ا

نتا دارا  ج ی در  نظر  چند  از  آمده    ت ی اهم  ی بدست 
به دست آمده در مجموع به    ی گفت الگو  دیاست. با 

ب  نییتب در    همؤلف  رها،یمتغ  نیروابط  ابعاد  و  ها 
را    میتواند مفاه  یپردازد و م   یمفهوم م  کیخصوص  
  دییکند و مسائل را حل، مستند و تأ  نییتب  یبه درست
  ف یتوص ی عوامل را به درست  نیو روابط ب دیشده نما 

تواند    یبه دست آمده م   ی. الگودینما   یبند  تی و اولو
استراتژ  نش یب  کی تفکر  و  انداز  چشم  به    کیو 

نما سمت و    کی به مثابه    ومسئوالن بدهد   قطب 
بازار  یها   تیفعال  یسو به  محصوالت    یاب یمربوط 

  یی ا یمیش  عیصنا  نهیدر زم  الخصوص ی عل   ان یدانش بن
 . دینما  میترس یزی به برنامه ر  ی را از برنامه روز

  پژوهش   اصلی   سؤال   به  پاسخگویی  منظور  به
بازاریابی محصو  اینکه  بر  مبتنی الت  الگوی مناسب 

شیمیایی  صنایع  بنیان    روش   از  كدامند،  دانش 
.  شد  استفاده (  كمي  و   کيفي   روش   از   تلفيقي )  آميخته

  علمي   مدارك  و  اسناد  مطالعه  مدد  به  كيفي  بخش  در
  تلخيص   همچنین   و  خبرگان  با  مصاحبه   و  قانوني   و

  بعد  5  و  مولفه   16  قالب  در (  گویه)باز  کد   164  ها،داده 
  آمده   دست  به  نتایج  با  نتایج  شدند. این   بندی  دسته

  ، (2018) علیزاده  و  فقیهی   قاسمی،  هایپژوهش   در
(  2016)همکاران  و  امینی  و (  2016)زاده  حسن  و  یحیایی 
  خود   هایپژوهش   در  نیز  آنها   چراکه  باشدمی   همسو

 . کردند  پیدا  دست   مشابهی نتایج به
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الگوی  شناسایی   ابعاد محصوالت    یاب یبازار  شده 
  و   فنی  بعد  از:  عبارتند  یی ایمیش  ع یصنا   انیدانش بن
  اقتصادی،بعد   بعد  دانشی،  و  اطالعاتی  بعد  مدیریتی،

  بعد  و  حمایتی   بعد  قانونی،  زیرساختی، بعد  مسائل
 عرضه.   قابلیت

  کمی   و   کیفی   مرحله  دو   طی   مولفه   16  شناسایی 
  مصاحبه،  از  استفاده  با   کمی  مرحله  در  که  بود 

  مولفه.  اندآمده   بدست  دلفی  فن  و   محوری  کدگذاری
  مدیریت   انسانی،  منابع  از:  عبارتند  آمده  بدست  های

اختراعات   و   ریزیبرنامه   دانش،   و   سازماندهی، 
صادرات   و   نوآوری  اکتشافات،   محصوالت   خالقیت، 

سازی،    تجاری   و  وری  بهره  درآمدزائی،  بنیان،  دانش
  و   هاساختار   محیطی،  و   ارتباطی   هایزیرساخت 

قوانین،فرآیند   مالکیت   ها،استاندارد  و   مقررات  ها، 
انتقال    های نهاد   المللی،بین   مشارکت   و  فکری، 

مشخصه  حمایت  خصوصی،   کیفی   های  ملی، 
 محصول.  کمی   هایمشخصه  و  محصول 

با توجه به جواب سئوال اصلی، می توان اذعان  
ایران   در  بازاریابی  بر  موثر  اصلی  عوامل  که  کرد 
عبارتند از،عدم دسترسی آزاد به اطالعات و بازارهای  
جهانی به دلیل تحریم ها ، عدم وجود نیروهای نخبه  

سازی    فراهم  سختی  حوزه،  این  در  نمونه  انسانی 
کا  هیاول از  اطمینان  و  محصول  توسط  از  آن  رکرد 

 مصرف کننده.

  در   که  اطالعاتی  و  دانش  مدیریت  و  رهبری
  افراد   و  سازمان  آن  از  استفاده  با  و  دارد  وجود  سازمان

  می   دست  موردنظر  سازمانی  و   فردی  اهداف   به  آن
  جهت   در  که  اقداماتی  و  ها   فعالیت  تمامی  و  یابند

  هایی فعالیت   و  امور   سازماندهی   و  ریزی  برنامه
  به   دستیابی  منظور  به  سازمان  اعضای  و  کارکنان 
 متناظر  خود   که  گیرد   می  انجام   شده  تعیین  اهداف

  و   دانش   مدیریت  انسانی،  منابع  مؤلفه  سه  بر
  تأکید   بعد  این.  میباشد  ریزی  برنامه  و  سازماندهی

  و   اهداف   به   دستیابی   منظور   به  سازمان  که   دارد 
  شده   تعریف   و  تعیین  سازمان  برای   که  مقاصدی

  انسانی،   منابع  خوبی  به  ابتدا  تا  کند  تالش  باید  است
  به   را  آنان   هایتوانمندی   و  ها  توانایی  و  آمال   و  نیازها

  برقرار   سازنده  تعامالت   آنها   با   نماید،  شناسایی   خوبی 
  برای   که  دهد   نشان  آنها  به   طریق   این  از   تا   نماید 

  می   انجام   آن  در  که  فعالیتی  و  سازمان  در  آنها   حضور
  و   نخبه  افراد  شناسایی  با  و  است   قائل  ارزش  دهند

  های کارگاه   و   های دوره  برگزاری  و  زمینه  این   در   توانمند
  و   سازمان  سوی  از  آنان  موردنیاز  مهارتی  و  آموزشی

  در   را  آنها  سازمان،  از  منتفع  و  مرتبط  نهادهای  سایر
  توسعه   و  رشد  نهایت  در  و   خود  توسعه  و   رشد  جهت

  تعيين   با   طرفی   از.  دهد  یاری  سازمان  پیشرفت   و
  فرهنگ   شدن  نهادينه  جهت   مناسب  كار  و  ساز

  توسعه،  در   ذينفع   هايبخش   همه   در   دانش   مديريت 
  و   سازمان  در  دانش  مديريت  توسعه  برای  را  زمینه
  طرفی   از.  آورد  فراهم  دانش   مديريت  سازي   پياده

  ارتباط   به   توجه   طریق  از   تا   است   موظف  سازمان
  حوزه، اين در   مرتبط هاي  برنامه يكپارچه  و هماهنگ 

  نمودن   اجرايي  هايسازوكار   و   هاقابليت   به   توجه
  پذيري   انعطاف  و   پويايي   قابليت   به  توجه   و   ها  برنامه

  منبع   یک  عنوان  به  را  دانش  ها،برنامه  تدوين  در
  دارايي   يك   بعنوان  را  آن   و  کرده   نهادینه  کلیدی

  موردنظر   هاريزي   برنامه  در  ناملموس،  استراتژيك
  فعالیت   این   تمامی  طرفی  از .  نماید  لحاظ  و   داه   قرار

  سازماندهی   و  ریزی  برنامه  سایه   در   اقدامات   و  ها
  باید   سازمان.  بود  خواهد  امکانپذیر  منطقی  و   درست

  بازاريابي   و  سازي  تجاري   به   توجه   با   تا   باشد   تالش   در 
  و   قوانين   دقيق  تعيين  ها،ريزي   برنامه  در 

  و   قوانين  تدوين  توسعه،  و  رشد  هایاستاندارد
  هماهنگي   ساختار  و   هاروش   تعيين  توسعه،  مقررات

  و   ديپلماتيك   گفتمان   بين  عملي   و  نظري   انسجام   و
  مناسب   تسهيم  و  تخصيص  فناوري،  و  علم  گفتمان
  و   هاروش  تعيين  و  هامسئوليت   شفافيت  و  وظايف

  بودجه   تخصيص  نظارت،  و  كنترل   هايكار   و  ساز
  جهت   عملياتي  برنامه  تعيين  اهداف،  با  متناسب

  برنامه   تدوین  و   انگيزگيبي   و  رخوت   فضاي  از   پرهيز
  و   رشد  ذينفعان   مجموعه   براي   مؤثر  انگيزشي   هاي 

  توسعه   و  رشد  برای  را  الزم  شاریط  سازمان  توسعه
  نهایت   در  و   آورده   فراهم  خود   زیرمجموعه   افراد   و   خود 

 .نماید   حرکت خود موردنظر اهداف سوی  به
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  و   درست  ارزيابي  با  تا   نماید  تالش  باید  سازمان
  به   محصوالت،  و  فناوري  توليدات  اختراعات،  از  دقيق

  و   مخترعين  با  تعامل  براي  جامع  برنامه  تدوين
  اجرايي   و  دقيق  تعريف  با   و   نماید  اقدام  مكتشفين

  تسهيالت   و  خدمات  سريع  ارائه  جهت  الزم  كار  و  ساز
  اجرايي   برنامه  تدوین  و   مكتشفين   و  مخترعين  به

  نخبگان   هدايت  و   شناسايي   براي  هدفمند   و   دقيق
  شرایط   هاآن   اكتشافات  و  اختراعات  و  دانشي  و  علمي 

  اکتشافات   و  مخترعین  خودظهوری  و  ارائه  برای   را  الزم
  مکتشفان   و  مخترعان  زمینه  این  در.  نماید  فراهم  آنان
  که   صورتی   در   سازمان  که  بکنند  را  احساس   این   باید 

  و   باشد   داشته  اجرا   قابلیت   آنان   برنامه   و  طرح
  در   را   موردنیاز  منابع  سایر  و   مالی  منابع  همچنین 

  توسعه  و   رشد   جهت   در  آنها   به  باشد،  داشته  اختیار
  نمود   خواهد  کمک   نظرشان  و  ایده  کردن   عملی   و  خود

  ها   ایده  افراد  صورتی  در.  بود  خواهد  آنان  پشتیبان  و
  شوند   مطمئن   که  داد  خواهند  ارائه  را  خود   نظریات   و

 ً   نهادهای   و  ها  سازمان  تشویق  و  حمایت   مورد  اوال
ً   و  گرفت   خواهند   قرار  مربوطه    بهانه   و  دالیل  با  ثانیا

  نخواهد   سرقت  آنان  از  طرحشان   جا  بی   هایگیری
  .رسید نخواهد ثبت  به دیگر   افرادی  نام  به  و شد

  اعتمادسازي   با  تا   است  موظف   سازمان  طرفی  از
  و   نوآوري  داراي  محصوالت  و  ها  ايده  ارائه  جهت

  براي   خالق   بازاريابي   هاي  استراتژي   توسعه   خالقيت،
  ریسک   توانایی   گسترش  و   رشد  و   جديد   محصوالت 

  خالقیت   و نوآوری  بروز  برای  را  زمینه  افراد   در   پذیری 
  وجود   نیازمند  خود   نیز  امر  این   که  نماید  ایجاد  آنان   در 

  ايده   پرورش   و   پااليش   پايش،   جهت  مناسب   بستر
 .باشد  می محصول  به  ها  ايده تبديل و  ها

  سازمان   که  نمود   توجه  نکته  این   به   باید   همچنین 
  بهره   و  درآمدزایی  افزایش   منظور  به   است   موظف

  به   را  سازی  تجاری  مراکز  زمینه  این  در  خود  وری
  توسعه   و   ایجاد  تحقیق چرخه  در  واسط  حلقه  عنوان
  محصوالت   رساندن  و   سازی  تجاری  بحث  به  و  دهد 

  به   آنان  صادرات  منظور  به  انبوده  تولید  به  موردنظر
  در .  باشد  داشته  ویژه   توجه  مناطق  و  کشورها   سایر

  جدي   حمايت  قبیل؛  از  مختلفی   عوامل  زمینه  این 

  در   بنياندانش   محصوالت   سازي   تجاري   در   دولت 
 سازيتجاري   براي  فعال   و  عملياتي  اقدامات  كشور،

  مفهومي،   تعريف  كشور،   در  بنياندانش   محصوالت 
  هاي شركت   در   وريبهره   عملياتي   و  فرايندي   ساختاري،

  دانش   محصوالت  ارائه  هايبازار   ايجاد  بنيان،  دانش
  محصوالت   بازاريابي   هاي روش   تعيين  بنيان،

  هاي كشور   با   سازنده  تعامل  بنيان،  دانش  هاي شركت 
 زمينه   در   هاآن   تجارب  از   برداري  بهره  جهت   موفق

  و   مجازي  هايبازار   ایجاد  و  شناسایی  سازي،  تجاري
  واقعي   هاي بازار   شناسایی   نهایت   در   و   ها بازار   فن

  گامی   توانند  می  بنيان  دانش  محصوالت  عرضه  جهت 
  خود   نهایت   در   که  شوند  محسوب   زمینه  این   در    مهم

  یک   از  ایده  صاحب  و  نخبه   افراد  شناخت  به  منجر
  بین   منظورپیوند  به  مناسب  زمینه  آوردن  فراهم  و  سو
  از  زمینه این در   گذار سرمایه های سازمان و  افراد  این 

  به   منجر   نهایت  در   امر  این   که   شود   می   دیگر  سوی
 زمینه  و   شده   بنیان  دانش   هایسازمان   توسعه  و  رشد

 .آورد  می  فراهم   ها   سازمان  درآمدزایی   برای   را  مناسب

 داشته  توجه  باید  مرتبط  نهادهای  و   ها  سازمان
  از   حمایت   جهت   در   را  خود   تالش   تمام  که   باشند

  مالی   لحاظ  از  چه  بنیان  دانش   مؤسسات  و  ها  سازمان
  از   آنها   تا   باشند   داشته  باید   فناوری   لحاظ   از   چه   و

  این .  نبرند  رنج  زمینه  این  در   کسری   و   کم  هیچگونه
  شناخت   و  بررسي   با  تا   دارند  وظیفه  ها  سازمان

  عرصه   در  حضور  جهت  المللي  بين   هاياستاندارد
  و  سازنده  تعامل  بنيان،  دانش   حوزه  المللي  بين   هاي
  در   افكار  تعاطي  و  تجربه دانش،  تبادل  جهت   در  پويا 

  در   پيشرو  هايكشور   با  بنياندانش   هايشركت   حوزه
  در   فناوری   تجارت  روابط  گسترش  و  بهبود   حوزه، اين

  براي   الزم  سياستگذاري  نهایت  در  و  المللیبین   سطح
  موجود   چالشهاي  رفع  جهت  در  مؤثر  گروههاي   تعامل
  یاری   زمینه  این   در   را  بنیان  دانش   مؤسسات   و  برآمده
  اینکه   به  توجه  با  و   امروز  جهان  در   طرفی   از.  نمایند
  از   بسیاری   کردن   خصوصی  دنبال   به   کشورها   تمامی 

  نتیجه   در   باشند،  می   خود   مؤسسات   و  ها  سازمان
  و   ها  شرکت  حضور  و  مشارکت  جهت  الزم  فضای

  مؤسسات   از  حمایت  منظور  به  خصوصی  نهادهای
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  خبر   تواند  می  امر  این  که   شده  فراهمن  بنیان  دانش
  اینگونه  چراکه  باشد،  مؤسسات   این  برای  خوبی

  نیازمند  خود  کار  و  فعالیت  ادامه  برای  مؤسسات
  می   باال  هایهزینه   با  گاه  هاییفناوری   و  مالی  منابع

  و   ها   سازمان  عهده   از  منابع   این   تهییه  که   باشند
  که   اینجاست  در  و  باشد  می  خارج  دولتی  هایشرکت 
  به   خصوصی   نهادهای   و  ها   شرکت   حضور   نقش 

  پیدا  معنا  بنیان  دانش  مؤسسات   از  حمایت  منظور
  توانند   می   خصوصی   نهادهای  زمینه  این   در .  کند  می
  با   اطالعات   و   دانش  گذاري  اشتراك  به  و  انتقال   با  که

  و   مديريت   نحوه  درباره  بنیان  دانش   مرسسات
  تدوين   در  پررنگ  حضور  ها،شركت   امور  پيشبرد
  بهره   امكان  ها،دستورالعمل  و   قوانين  تهيه  و  ها  برنامه
  جهت   را  خود  انساني  منابع   و   هاتخصص   از  گيري

  دانش   مرسسات  هايفعاليت  موفقيت  و  توسعه
  .آورند  فراهم بنیان

  و   بررسي   قبیل؛  از  اقداماتی  انجام  طرفی   از
  سطح   در  ملي  عزم  گيري  شكل  هايبستر  شناسايي

ً   حضور  و   مشاركت  منظور  به  دولت   در   فعال   كامال
  و   بررسي   بنيان،  دانش   هاي شركت   تعالي   و  رشد

  سطح   در  ملي  عزم  گيري  شكل  هايبستر  شناسايي
ً   حضور  و   مشاركت  منظور  به   نخبگان   جامعه   كامال

  بنيان،   دانش   هاي شركت   تعالي   و  رشد  در   فعال 
  و   هاسازمان   به  شرکت   های توانمندی   و  پروژه  معرفی
  مالکیت   و  گذاریسرمایه  برای  بزرگ  های شرکت 
  با   همکاری  هایزمینه  نمودن  فراهم  پروژه،

  در   و   ايجاد  جهت   الزم  حمايت   و   مرتبط  هایسازمان
  می   نیز  بنيان  دانش   محصوالت  بازار   گرفتن  اختيار
 کننده  دلگرم  که  باشند  اقدامتی  جمله  از  توانند

  خود   کار  و  فعالیت  ادامه  برای  بنیان  دانش  مؤسسات
 . باشند می

 كاربردي  و  نظريپيشنهادات  
در این قسمت سعی شد، با توجه به نتایج حاصل  

یافته و  ادبیات  بررسی  تحلیل  های  از  از  حاصل 
پرسشنامه مصاحبه و  محدودیت ها  و  های  ها، 

از یک   تا  ارائه گردد،  و  پژوهش پیشنهاداتی مطرح 
بهره   با  ذیربط  گیرندگان  تصمیم  و  مسئوالن  طرف 

و   ریزی  برنامه  ضمن  پیشنهادات،  این  از  برداری 
های الزم، اقدامات اجرايی مورد نیاز را  گذاریسیاست

آورند،   عمل  به  نحوی  زمان  به  مدت  ظرف  که 
مشخصی، امکان توسعه علمی و نظری در خصوص  
مقوله بازاریابی محصوالت دانش بنیان فراهم گردد  
و از طرف دیگر برای پژوهشگرانی که قصد دارند در  
و   باشد  راهنمایی  بپردازند،  پژوهش  به  زمینه  این 
نشده   پرداخته  آن  به  پژوهش  این  در  که  مواردی 

دهند. اهم این پیشنهادات    است را مورد بررسی قرار 
 عبارتند از:

انساني  1 سرمايه  توسعه  راهبرد  سند  تدوين   .
 تخصص محور در سازمان های دانش بنیان  

. انجام مطالعات تطبيقي با محوریت كشورهاي  2
با   بنیان  دانش  بازاریابی محصوالت  حوزه  در  موفق 
و   اصالح  منظور  به  بازاریابی  الگوهای  رویکرد 

 نهایی این پژوهش بروزرسانی مدل 

گروه 3 بيني  پيش  مشاوره.  در خصوص  های  اي 
 های دانش بنیاناجرای مدل نهایی در سازمان

. بازنگری الگوی تدوین شده هر پنج سال یکبار  4
 به منظور به روز رسانی آن. 

. راه اندازی مراکز ارزیابی و توسعه برای کارکنان  5
 سازمان های دانش بنیان

نظر6 و  علمی  توسعه  بازاریابی  .  موضوع  ی 
 محصوالت دانش بنیان از طریق:

 الف( تشکیل بانک اطالعات بازاریابی محصوالت 

دوره  و  کارگاه  برگزاری  جهت  ب(  آموزشی  های 
آشنایی مدیران با موضوع بازاریابی و امکانات و روش  

های کشور به  های مختلف در این زمینه در سازمان 
های روش  با  آنان  بیشتر  آشنایی  نوین    منظور 

این   توان  می  آن طریق  از  که  هایی  راه  و  بازاریابی 
روش ها را به منظور فروش محصوالت موردنظر خود  

 به کار برد. 

کارگاه  برگزاری  سازمانج(  در  آموزشی    های های 
دانش بنیان به منظور ترویج فرهنگ و دانش مرتبط  

های الزم به منظور طراحی  با تخصص و ایجاد آمادگی 
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محصوالت   با  متناسب  بازاریابی  نظام  استقرار  و 
 های دانش بنیان(. مؤسسات و شرکت 

جهت  7 آمده  بدست  الگوی  نمودن  نظامند   .
ایجاد   و  بنیان  دانش  مؤسسات  مدیران  بکارگیری 

 ی الزم برای آن.   ضمانت اجرای 

  نیروی   ارزیابی  و  سنجش  مركز . طراحي و ایجاد 8
  های شاخص   و   هامولفه  ابعاد،  بر  مبتنی   انسانی
 بازاریابی محصوالت دانش بنیان   الگوی

تواند مبناي مناسبي  هاي اين پژوهش مي . يافته9
مختلف    براي فنون  و  ها  روش  سنجش  و  ارزیابی 

ها و  بازاریابی باشد تا بتوان بر این اساس سیاست 
 های سازمان را ارتقاء، اصالح و بازنگری نمود. برنامه

. به منظور بدست آوردن مقیاس استاندارد و  10
تر که مورد استفاده گسترده باشد، بهتر است  جامع

وسیع  سطح  در  تا  پژوهش  شود،  اجرا  قابلیت  تر 
 پذیری نتایج نیز افزایش یابد. تعمیم

وضعیت  11 بررسی  منظور  به  پژوهش  اجرای   .
در صنایع   بنیان  دانش  بازاریابی محصوالت  موجود 

 شیمیایی و تعیین فاصله وضع موجود و مطلوب 

مدیران،  12 تأثیرات  بتواند  كه  تحقيقاتي  انجام   .
برنامهسیاست و  تقویت  ها  بر  را  کشور  کالن  های 

های شناسايي شده مورد بررسي قرار  د و مولفه ابعا
 دهد. 

پژوهش 13 انجام  شناسیِ  .  آسیب  موضوع  با  هایی 
ابعاد   بر  مبتنی  بنیان  دانش  محصوالت  بازاریابی 

 شناسایی شده در الگو. 

 

 محدوديتهاي پژوهشي 
گسترده بودن تنوع فعالیت های بخش شیمیائی و  

چنین  تعداد زیاد شرکت های فعال در این حوزه و هم
فروش   و  بازاریابی  مورد  در  رسمی  اطالعات  فقدان 
بصورت مستقل ممکن است با وارد کردن حوزه ها و  
شرکت های دیگری از صنایع شیمیائی دانش بنیان،  

 رفتار دقیق تر و نزدیک تر به واقعی شکل بگیرد .  

فعالیت  سایر  انجام  همانند  پژوهشی  های 
ح موضوع  های اجرايی، نیازمند تعریف صحیفعالیت

آن،   بندی  زمان  و  تحقیق  روش  پژوهش،  اهداف  و 
آزمودنی  و  تعریف  انسانی  منابع  بینی  پیش  ها، 

امکانات و تسهیالت مالی و کلیدی مورد نیاز است.  
وجود محدودیت و کمبود در هر يك از این مراحل و  

می نیازمندی و  ها  پژوهش  برای  را  مشکالتی  تواند 
ً   د پژوهشگر به وجو  بر نتایج پژوهش  آورد، که بعضا

پژوهشگر،   وظایف  از  یکی  لذا  باشد؛  اثرگذار  نیز 
محدودیت پیش  از  بینی  کاستن  جهت  تالش  و  ها 

به  محدودیت  توجه  با  است.  آنها  نتایج  و  ها 
محدودیت  فوق  با  توضیحات  پژوهش  این  که  هايی 

 آنها مواجه بود، در دو بخش عبارتند از : 

اصول    هایی که در جهت رعایت. به رغم کوشش 1
غیرتصادفی(   و  نمونه)تصادفی  انتخاب  به  مربوط 
نمونه   گروه  چون  اما  است  گرفته  صورت  بودن 

نفر از خبرگان    20پژوهش منحصراً در بخش کیفی  
ارشد   مدیران  تنها  نیز  کمی  بخش  در  و  حوزه  این 
مؤسسات و سازمان های دانش بنیان انتخاب شده  

سایر  اند، لذا جهت بکارگیری الگوی طراحی شده در  
سازمان ها، بایستی متناسب با ساختار ، نوع تولید ،  
محصوالت بازارها ، تهدیدات فرصت های پیش روی  

 آن سازمان طراحی و بومی سازی شود .  

های تجربی این پژوهش در اثر اجرای یک  . داده 2
مولفه برای گروه    16بعد و    7ماده ای در    164مقیاس  

های دیگری با  اس نمونه به دست آمده لذا اگر از مقی
مضمون متفاوت و طول زیادتر استفاده شود نتیجه  

 آن قابل تعمیم تر است. 

. در مجموع نتیجه تحلیل عاملی تائیدی بیانگر  3
ها  ها، شاخصاین موضوع است که همه ابعاد، مولفه 

های شناسایی شده یک عامل زیر بنایی را در  و گویه 
ان صنایع  قالب الگوی بازاریابی محصوالت دانش بنی

می  تبیین  مولفهشیمیایی  قطعاً  اما  و  کنند  ها 
می شاخص را  دیگری  که  های  نمود  شناسایی  توان 

مانده به مکنون  همچنان  فراوان  تالش  و  رغم  اند 
توانند کشف شوند و دلیل این امر ، پیچیده گی  می
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صنایع شیمیائی ، تنوع فراوان محصوالت و حوزه های  
 کاربردی آن می باشد .  

  نوعی   پژوهشگر   نتایج   در   که   عواملی  از  یکی.  4
  در   آزمون  دقت   عدم  کرد،   وارد   یکطرفه  خطای

 .باشدمی  پاسخگویی 

  خصوص   در  سازمان  مراتبسلسله   . مقاومت5
  که   بود  عواملی  دیگر  از   مذکور  پرسشنامه  اجرای
  برای   پژوهش  اجرای  فرآیند   در   محدودیت  باعث 

که با توجه به قرابت و نزدیکی محقق    .بود   پژوهشگر 
 به خبرگان این محدودیت تا حد زیادی رفع شد .  

عدم 6   خبرگان   و   متخصصان   از  برخی  همکاری   . 
  مصاحبه. انجام جهت 

  سازمان  کارکنان   جامعه  در   پژوهش   در انتها این 
  صنایع شیمیایی انجام   بنیان   دانش   مؤسسات   و   ها

  تري وسيع   سطح  در  توانست مي   لذا  است  شده
مؤسسات    در   شاغل  کارکنان  و   مدیران  همه  شامل

  هايي محدوديت   دليل  به  كه  باشد  کشور  انیدانش بن
بخش    به   تنها   بودند   شده  واقع   پژوهش   مسير   در   كه

   شد. بسنده خاصی 
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