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Background and purpose: success is not possible without 

strategy and detailed planning in any field. A business that 

operates in the field of sales, in addition to strategic marketing 

planning, must also prepare a strategic sales plan for itself. The 

purpose of this current research is the strategic plan of selling the 

domestic product of leech breeding in knowledge-based 

companies. This research was carried out in the framework of a 

qualitative approach and using the foundation's data research 

method. 

Materials and methods: The data collection tool was semi-

structured interviews, and in order to collect information, 

interviews were conducted with 20 experts, including university 

professors, experts and managers of knowledge-based companies 

in the field of medical leech production, using a targeted sampling 

method. The sampling method was non-probability and 

purposeful snowball method. 

Ethical considerations: In all stages of writing the present 

research, while respecting the originality of the texts, honesty and 

trustworthiness have been observed. 

 Findings: The findings of the research indicate the extraction of 

387 open codes, 10 concepts and 6 categories, which in the form 

of a paradigm model include: causal conditions, central 

conditions, contextual conditions, intervention conditions, 

solution/interactive and finally the result which is the production 

of knowledge-based products. 

Conclusion: A knowledge-based company is the most effective 

company in innovation and knowledge growth, which enables the 

production of knowledge-based products. 
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ای ریزی دقیق در هیچ زمینهبرنامهموفقیت بدون استراتژی و  زمینه و هدف:

کند، عالوه ی فروش فعالیت میپذیر نیست. کسب و کاری که در زمینهامکان

نیز برای  برنامه استراتژیک فروش باید یک بازاریابی ریزی استراتژیکبرنامه بر

 لاستراتژیک فروش محصو یبرنامههدف از این پژوهش حاضر، خود تنظیم کند. 

 چارچوب در پژوهش بنیان است. اینهای دانشپرورش زالو در شرکت داخلی

 گرفته است. انجام بنیاد داده تحقیق روش بکارگیری با و کیفی رویکرد

به  و بوده ساختاریافتهنیمه هایمصاحبه ها،داده آوریجمع ابزار ها:وروش مواد

 از نفر 20 هدفمند با گیرینمونه روش بکارگیری با اطالعات، گردآوری منظور

های خبرگان و کارشناسان و مدیران شرکت دانشگاه، دیخبرگان شامل اسات

 روش یریگروش نمونهشد.  انجام مصاحبه بنیان در زمینه تولید زالو طبیدانش

 .بود یگلوله برفاحتمالی و هدفمند از نوع غیر

 6 و فهومم 10 کدباز، 387 تعداد دهنده استخراجنشان یافته پژوهش، ها:افتهی 

شامل: شرایط علّی، شرایط محوری، شرایط  مدل پارادیمی قالب در است که مقوله

ای، شرایط مداخله، راهکار/تعاملی و در نهایت پیامد که تولید محصوالت زمینه

 باشد.بنیان است، میدانش

در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت  :یاخالق مالحظات

 .داری رعایت شده استمتون، صداقت و امانت

بنیان موثرترین شرکت در نوآوری و رشد دانش شرکت دانش :یریگجهینت

 کند.بنیان را فراهم میباشد که امکان تولید محصوالت دانشمی
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 مقدمه. 1

های اقتصادی جهان توسط فعالیت امروزه

های بزرگ، متوسط و کوچک هایی با اندازهسازمان

تغییر و بازاری رقابتی نیازمند در محیطی در حال 

 (.1392)نجاری،  ریزی استراتژیک هستندبرنامه

ها و ، رویهریزی استراتژیک مجموعه مفاهیمبرنامه

رهبران، مدیران  است که جهت کمک بهابزارهایی 

استراتژیک طراحی  ریزان برای تفکر و اقدامو برنامه

 روشنفکران میان در(. 2007، 1شده است )درلی

 مناسب روش این که استشده  پذیرفته المللی،بین

 عملکرد گسترش برای ریزی استراتژیکبرنامه در

 ممکن آن مطلوب سطح به رسیدن و خود صادراتی

 امروز رقابتی ویترین در اساسی مقوله یک است

 (.1395ن، )حسینی و همکارا باشد

های با سیاست دوین برنامه استراتژیک متناسبت

ترین و در عین حال کالن سازمانی، یکی از پیچیده

پرکاربردترین گام در جهت ایجاد مزیت رقابتی 

ی تدوین . پژوهش حاضر، در حوزهرودبشمار می

برنامه استراتژیک فروش محصول داخلی است که 

کنندگان )به بعضی از مصرف ،شواهدی وجود دارد

یافته( به دلیل ویژه در کشورهای بیشتر توسعه

حس عالقه و وفاداری به میهن خود و یا به دلیل 

ترجیح  را کیفیت ادراک شده محصوالت داخلی

گرایی در دهند. توجه بازاریابان به نقش ملیمی

گیری تئوری گان باعث شکلدکننرفتار مصرف

ندازه که گرایی مصرفی شده است. به همان املی

گرایی مصرفی، کنندگان فاقد گرایش ملیمصرف

هایی مانند اساس ویژگی محصوالت خارجی را بر

 
1 Dereli 

ها مطلوب ارزیابی قیمت، کیفیت و سایر ویژگی

گرا، کنندگان ملیکنند، معیار ارزیابی مصرفمی

زیانی است که با خرید این محصوالت میزان ضرر و 

)فتحی میرکوهی، شود ها وارد میبه اقتصاد ملی آن

اقتصاد کشورهای پیشرفته  در حال حاضر، (.1395

بیش از همیشه وابسته به تولید، انتشار و استفاده 

دانش است. فشار روزافزون ناشی از بیکاری، لزوم  از

های سازی دانش و فناوری به سمت آموزشتجاری

 کندنو و حرکت به سمت کارآفرینی را ایجاب می

 (.1396 ،و همکاران آقاجانی)

اهمیت ک و های استراتژیبا شناسایی و خلق فرصت

ارتقای فروش محصول داخلی  افزون دانش درروز

 حائز اهمیت است. بنیاندانش هایشرکتدر 

تا حدی است که بنیان های دانششرکت همیتا

های در بخش ترینمهماقتصاد جهانی آن را یکی از 

مین خاطر گیرد به هاقتصاد در نظر میحال توسعه 

مؤسسات و مراکز رشد  مشخص شده یکی از وظایف

آموزشی  برنامه تدوین و اجرای ترویج کارآفرینی،

برای ایجاد کسب و کارهای دانش بنیان است. به 

همین خاطر الزم به توضیح است که ویژگی خلق 

بنیان های دانشهای جدید در شرکتایدهو ورود 

انجام های تحقیق و توسعه به صورت فعالیت

 (.2017، 2)بریدج شودمی

دست داشتن سهم بیشتر بازار  ها جهت درسازمان

پرورش  ناگزیر به تدوین برنامه استراتژیک در زمینه

های در طب سنتی از روشطبی هستند. زالو

درمانی مختلف مانند فصد، آب درمانی، گیاه 

درمانی، ماساژ، حجامت، بادکش و باالخره 

2 Bridge 
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)قائدی و همکاران، شود زالودرمانی استفاده می

مکمل و  درمانی که یکی از انواع طبزالو (.2015

های گذشته به عنوان یک زمانجایگزین است از 

روش درمانی در طب سنتی ایران مورد استفاده 

 (. اولین بار2010، 1و همکاران )کالندر بوده است

فردی به نام لیناس نام زالو را بر  1758در سال 

 (.2004، 2و همکاران )ویتاکر گذاشتروی این کرم 

به بقراط  درمانیدر طب یونان، سابقه زالو

میالدی  1020سینا در سال لی گردد. بوعبرمی

(. 2010، 3)سینگ درمانی را معرفی کرده استزالو

نژاد از  کشور ایران به عنوان زیستگاه بهترین

زالوهای طبی با نام علمی هیرودو اورینتالیس 

استفاده از امکاناتی که برای پرورش زالو با . باشدمی

های توانیم یکی از قطبوجود دارد ما می

صادرکننده زالو به جهان باشیم چون ما هم نیروی 

کار این شغل را داریم و هم اینکه شرایط برای این 

 د.باشتر از کشورهای دیگر میکار در کشور ما ارزان

ارزه کرد توان با تحریم مبهایی که مییکی از راه

این است که بتوان بازارهایی تازه کشف کرد تا با 

های کشور را ها و ظرفیتوارد شدن به آن توانایی

در شرایطی که توسعه صادرات  به کار گرفت.

طرح  ت.نفتی یک برنامه مهم اقتصادی اسغیر

بازده بودن توجیه پرورش زالوی طبی به لحاظ زود

 .اقتصادی خواهد داشت

 یبرنامهحاضر مدل تدوین هدف از پژوهش 

پرورش زالو در  استراتژیک فروش محصول داخلی

باشد. در راستای می بنیانهای دانششرکت

 
1 Kalender & et al 
2 Whitaker & et al 

دستیابی به این هدف سوال اصلی پژوهش به شکل 

 زیر مطرح گردید:

 برنامه استراتژیک توان به ارائهیی میالگوبا چه 

پرورش زالو در  فروش محصول داخلی مطلوب برای

 بنیان دست یافت؟های دانششرکت
 

 هامواد و روش .2

تدوین برنامه استراتژیک هدف از پژوهش حاضر 

پرورش زالو  بنیان دردانش فروش محصوالت داخلی

 یجامعه آمار باشد.طبی از دیگاه خبرگان می

 هیاول یبه مدل مفهوم یابیحاضر جهت دست قیتحق

 ریزیبرنامهاصلی  یهالفهؤم ییشناسا یبرا

های شرکت استراتژیک فروش محصول داخلی

 یعلم یهابرجسته حوزه دیشامل اسات ،بنیاندانش

در بنیان مدیریت بازرگانی و صنایع دانشمختلف 

به  یآمار نمونه .باشندیمتهران  استان یهادانشگاه

نظران نفر از صاحب 20د از تعدا یروش گلوله برف

در  بنیانانی و صنایع دانشمدیریت بازرگدر حوزه 

غیراحتمالی  روش یریگروش نمونه. باشدیمایران 

روش  نیباشد. در ایم یگلوله برفو هدفمند از نوع 

که مدل به حد ساخت و اشباع  ییتا جا یریگنمونه

عمل از  نیکند. در انجام ایم دایبرسد ادامه پ

و  یکنند که مستلزم همزمانیاستفاده م یاوهیش

از  ظورهاست. منآن لیها و تحلداده یانتخاب متوال

برخاسته از  هیدر روش نظر ینظر یریگنمونه

 یاز گردآور یپژوهشگر اشکالها آن است که داده

پژوهش  (.2011، 4گرین) ندیگزیمها را برداده

بنیاد  حاضر در چارچوب رویکرد کیفی و روش داده

3 Singh 
4 Green 
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طریق مصاحبه  های مورد نیاز ازانجام گرفت و داده

در ابتدا،  آوری گردیده است.ساختاریافته جمعنیمه

ها در نتایج حاصل از متن پیاده شده مصاحبه

های ند در قالب جداولی که گفتهمساختاری نظام

کنند ارائه شوندگان را به کد تبدیل میمصاحبه

شود، سپس، در مرحله بعد اقدام به گلچین می

ها شود. پس از آنها میکردن کدها و نام گذاری آن

شوند. در مرحله بعد کدها تبدیل به مفاهیم می

طبق نظر گوبا  .شوندها میمفاهیم تبدیل به مقوله

( بررسی صحت و تأیید روایی و 2000و لینکلن )

پایایی در تحقیقات کیفی شامل چهار معیار اعتبار، 

پذیری و تأییدپذیری اطمینانپذیری، انتقال

 و کوربین (.2000، 1و لینکولن )گوبا باشدمی

 هایپژوهش ارزشیابی برای ،(2008) استرواس

 جای به بنیاد،داده پردازینظریه بر مبتنی

 را مقبولیت معیار پایایی، و روایی معیارهای

 هاییافته کهاین یعنی مقبولیت،. اندداده پیشنهاد

 تجارب انعکاس در حد چه تا پژوهش،

 مورد در خواننده و پژوهشگر کنندگان،مشارکت

 این در. است باور قابل و موثق مطالعه، مورد پدیده

استفاده جهت  مورد ممیزی هایاستراتژیپژوهش 

 بودند عبارت پایایی، و روایی و علمی دقت ارتقای

 شناسی،روش انسجام پژوهشگر، حساسیت از

 و یافته یک شدن تکرار نمونه، نمودن متناسب

مطلعین. روش گردآوری  بازخورد از استفاده

اطالعات مورد نیاز پژوهش در مرحله تدوین 

ای، جستجو در اینترنت، ادبیات، مطالعات کتابخانه

ها و سایر نامهمطالعه مقالت، کتب، مجالت، پایان

 
1 Guba & Lincoln 

های علمی معتبر است. پژوهش در دو مرحله پایگاه

 "کیفی"گردد. مرحله اول که به صورت اجرا می

ها از طریق انجام مشاهده و دهشود، داانجام می

یافته با اساتید دانشگاهی ساختارهای نیمهمصاحبه

بنیان در های دانشو مسئولین و مدیران شرکت

حوزه پرورش زالو طبی شدند. در مرحله دوم 

استخراج شده و به مدل مربوطه  "های کلیدیتم"

 شوند.تبدیل می
 

 قی الحظات اخالم .3

متون، صداقت و امانتداری در این مقاله، اصالت 

 .رعایت شده است
 

 ها یافته .4

سه مرحله کدگذاری که برای تکوین منسجم، 

 :، عبارتند ازاندکار رفتهمنظم و مشروح نظریه به

کدگذاری باز، محوری و انتخابی. کدگذاری باز به 

کند ای از مفاهیم دست اول کمک میخلق مجموعه

انتزاعی  دارند و همهای خام ریشه که هم در داده

ها هستند. پژوهشگر در این مرحله خط به خط داده

را بازنگری کرد و فرایندهای آن را تشخیص داد و 

ها کدگذاری ها و عبارتا استفاده از کلمهها را بآن

کرد. سپس با مقایسه مداوم کدها از نظر تشابه و 

ها و ها شکل گرفته، ویژگیتفاوت در مفاهیم، طبقه

ها تعیین شد. در مرحله دوم هر یک از آن ابعاد

ای از ها به یکدیگر متصل شده و مجموعهطبقه

ایا را ساختند. در اصل پرسش مطرح در قض

کدگذاری محوری این است که طبقات چگونه به 
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ن مرحله کدها و شوند؟ در ایییکدیگر متصل م

ها و ها مقایسه شده و روابط بین طبقهطبقه

نظر تفسیر شد تا از پدیده مدا مشخص هزیرطبقه

تری به دست آید. استراس و کوربین از دقیق

اند هایی به نام پارادایم کدگذاری استفاده کردهواژه

کار منظور توصیف مجموعه مفاهیمی بهکه به

ساز ارتباط و اتصاالت بین روند و زمینهمی

یند پژوهش هستند. این آنظر فرهای مدموضوع

 -پدیده  -واردی از قبیل شرایط علّی م بر مارادایپ

راهبردها و پیامدها  -ایشرایط مداخله -زمینه 

متمرکز هستد. در نهایت طی کدگذاری ارتباط 

انتخابی امتزاجی تحلیلی روی تمام مراحل صورت 

ها با یکدیگر تلفیق شدند. حاصل این گرفت و طبقه

ها ارتباط مرحله طبقه اصلی بود که با سایر طبقه

ها را توضیح داد و در حقیقت نتیجه ، آنشتدا

)طیبی ابوالحسنی،  شده کدهای اولیه بود پاالیش

1398.) 

 اساس بر پژوهش این هایداده تحلیل و تجزیه

 در ،(1390) کوربین و استراس هایدستورالعمل

 شیوه این. گرفت انجام بنیانهای دانششرکت

 کدگذاری باز، کدگذاری اصلی مرحله سه شامل

 نظریه نهایت در است، انتخابی کدگذاری و محوری

 . است شده بیان پژوهش کیفی مدل

 در مرحله اولین باز کدگذاری: باز کدگذاری( الف

 طول در. است کدگذاری و هاداده تحلیل و تجزیه

 هامصاحبه از حاصل هایداده باز، کدگذاری مرحله

 هایمقوله و اصلی هایمقوله شد، بررسی دقت به

 خرده و شدند صـمشخ هاآن به مربوط فرعی

 این طی در. شدند تعیین( هازیرمقوله) هامقوله

 و استراس پیشنهادشده تحلیلی فنون ها،تحلیل

 اصلی واحد. شد گرفته کار به ،(1390) کوربین

 رونوشت. بودند مفاهیم باز کدگذاری برای تحلیل

 ها،مقوله اصلی، هایمقوله یافتن برای هامصاحبه

 این طی. شد بررسی منظم طوربه هامقوله خرده

 و مفهوم 34 کدباز، 387 تعداد کدگذاری فرآیند

 در هاآن هایویژگی و استخراج مقوله 21

 . شد شناسایی بنیان،دانش هایشرکت

 محوری، کدگذاری در: محوری کدگذاری( ب

 کنار در معنایی هم یا و اشتراکات اساس بر مفاهیم

 و کدها دیگر، عبارت به. گیرندمی قرار هم

 ایجاد باز کدگذاری در که ایاولیه هایدسته

 ادغام ضمن و شوندمی مقایسه یکدیگر با اند،شده

 مشابهند، یکدیگر با مفهومی نظر از که کدهایی

 حول شوند،مربوط می یکدیگر به که هاییدسته

 این در واقع، گیرند. درمی قرار مشترکی محور

 و گیردمی شکل کدگذاری پارادایم ابعاد مرحله،

 على، شرایط محوری، مقوله دسته، شش شامل

 و راهبردها حاکم، بستر شرایط گر،مداخله شرایط

اساس ابعاد  در این پژوهش، بر .است پیامدها

های حاصل از پارادایم کدگذاری، تحلیل داده

شد )جدول تبیین  1به شرح جدول مصاحبه، 

 (.1شماره 

در ادامه مقوالت استخراج شده طبق مدل 

بخش: شرایطی  4بایست در کوربین می و استراوس

گر(، مقوله اصلی، راهبردها ای، مداخله)علّی، زمینه

 )تعامالت( و پیامدها جایگذاری شوند.
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 :مقوالت شرایطی

که مقولۀ اصلی را تحت شرایطی هستند  هامقوله

گسترش پدیده دهند و به وقوع یا ثیر قرار میتأ

ها اغلب با انجامد. شرایط علی در دادهمورد نظر می

واژگانی نظیر وقتی، در حالی که، از آن جا که، 

شوند. حتی زمانی چون، به سبب و به علت بیان می

تواند با هایی وجود ندارد محقق میکه چنین نشانه

ها و توجه به خود پدیده و با نگاه منظم به داده

دها و وقایعی که از نظر زمانی مقدم بازبینی رویدا

 بر پدیده مورد نظرند، شرایط علی را بیابد. 

که به  هستند ساختاری یشرایطگر، شرایط مداخله

ای تعلق دارند و بر راهبردهای کنش و پدیده

ها راهبردها را در درون گذارند. آنواکنش اثر می

ها را بخشند و یا آنزمینه خاصی سهولت می

 . کنندمقید میمحدود و 

شرایطی است که از قبل  ای،زمینه همچنین شرایط

گذارند. ثیر میتأ راهبردها نیز بر حاکم هستند و

 است خاصی شرایط مجموعه نشانگر این مقوالت

 صورت واکنش و کنش راهبردهای آن در که

به همین علت بازار هدف، دانش و  .پذیردمی

های طبیعی اطالعات، جهت گیری به سمت درمان

 ای قرار گرفتند.در بخش شرایط زمینه و سنتی

 )تعامالت(:  راهبردها

هایی برای ها و واکنشراهبردها مبتنی بر کنش

نظر هستند. ل، اداره و برخورد با پدیده موردکنتر

و به دلیلی  راهبردها مقصود داشته، هدفمند است

 گیرد. صورت می

 

 

 پیامدها:

شود. پیامدها نتایجی که در اثر راهبردها پدیدار می

ها هستند. پیامدها ها و واکنشنتایج و حاصل کنش

زاماً ـرد و الـبینی کوان پیشـتواره نمیـرا هم

اند. هایی نیستند که افراد قصد آن را داشتههمان

ات باشند، شکل پیامدها ممکن است حوادث و اتفاق

منفی به خود بگیرند، واقعی یا ضمنی باشند، و در 

چنین این امکان حال یا آینده به وقوع بپیوندند. هم

ای از زمان پیامد به چه که در برههوجود دارد که آن

رود. در زمانی دیگر به بخشی از شرایط و شمار می

 عوامل تبدیل شود.

ت زیر در همین راستا مقوالت استخراجی به صور

 بندی شد:دسته

نوآوری، ارتباطات بازار، حمایت شرایط علّی: 

 مشتری، بازاریابی و فروش

عوامل مدیریتی، منابع انسانی و شرایط محوری: 

 تولید

بازار هدف، دانش و اطالعات، ای: شرایط زمینه

 های طبیعی و سنتیگیری به سمت درمانجهت

تغییر و پویایی محیط، منابع  :شرایط مداخله

 هامالی، موانع و چالش

دیدگاه استراتژیک، اهداف و  راهكار/تعاملی:

بندی های مشخص، برنامه استراتژیک، دستهبرنامه

بینی صحیح، ها، پیشها و تعیین استراتژیمشتری

 پذیری، نظارت و ارزیابیانعطاف

 بنیانتولید محصوالت دانش :پیامد
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له در این مرح کدگذاری انتخابی: -گام سوم

های انتزاعی به محقق با تعداد اندکی از مقوله

های بندی دادهوین نظریه پرداخته و نیازی به کدتد

های مورد استفاده به لحاظ جدید ندارد. مقوله

نظری اشباع شده است. و هرکدام بر اساس مفاهیم 

کدبندی شده مراحل اول و دوم به صورت منطقی 

اند سپس محقق باید یکدیگر قرار گرفته در کنار

 مقوله هسته را انتخاب کند. مقوله هسته به دو

شود. در شیوه اول، محقق ممکن شیوه انتخاب می

های موجود را گزینش نماید و است یکی از مقوله

در شیوه دوم وی باید نسبت به تعیین یا ساخت 

وله ـد؛ انتخاب مقـیک مقوله جدید اقدام نمای

ای در مرحله کدبندی گزینشی مستلزم هسته

برای  ها در دو مرحله قبل است.بررسی دقیق داده

تعیین یا ساخت مقوله هسته معیارهای به شرح زیر 

 وجود دارند:

مقوله هسته باید محوری باشند؛ به این معنا که  (1

های عمده دیگر با آن ارتباط داشته همه مقوله

 .باشند

ها به آن اشاره شده باشد. دهباید به فراوانی در دا (2

این به آن معنا است که در همه یا اکثر موارد 

های خام ها در دادههای معطوف به مقولهعبارت

 .وجود داشته باشند

ها را به زور به همدیگر منطقی باشد و داده (3

 تحمیل نکنند.

عنوان یا عبارتی که برای تشریح مقوله هسته به  (4

ای انتزاعی باشد که بتواند اندازهرود باید به کار می

 های اساسی به کاربرای پژوهش در دیگر حوزه

تر عمومی گرفته شود و به تولید یک نظریه

 بینجامد.

مفهوم یا مقوله محوری باید قادر به تبیین  (1

ها برخواسته در عین حال از داده بوده وها تفاوت

 (.1392)محمدپور،  باشد

ده در قالب یک مدل های عمدر ادامه، مقوله

ای( حول مقوله هسته به پارادیمی )مدل زمینه

شوند. در واقع، مدل ترسیم یکدیگر ارتباط داده می

ی و تحلیل و تبیین شده به توصیف صوری مقوله

پردازد. این فرآیند را ترکیب مقوله هسته و آن می

های منتج شده از آن اطالق پاالیش و آراستن سازه

توان به صورت یک مدل کور را میمدل مذ .شودمی

. یا نمودار صوری، اما معنایی و مفهومی ترسیم کرد

ای استخراج شده از نظرات مدل زمینه، 1 نمودار

بنیان را تولید محصوالت دانشپیرامون متخصصان 

 (.1دهد )نمودار شماره نشان می

 

 . بحث5

با توجه به شرایط کنونی اقتصادی کشور و لزوم 

اقتصاد مقاومتی برای خروج از رکود و  سازیپیاده

بحران اقتصادی، تکیه بر توان و تولید داخلی بیش 

از گذشته اهمیت پیدا کرده است. بنابراین باید در 

بنیان که های دانشجهت تقویت و گسترش شرکت

باشند کوشید و تمامی بازوی اصلی تولید داخلی می

ن را بنیاموانع و مشکالتی که رشد محصوالت دانش

کند کنار زد. در حال حاضر موضوع متوقف می

های های اصلی شرکتلهأنوآوری یکی از مس

بنیان است که برای بقای خود در عرصه دانش

رقابت به آن نیازمندند. بنابراین الزم است بتوانند 
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نوآوری را نشر دهند و مورد پذیرش مشتریان واقع 

 شود که همین یکی از مشکالت اساسی در حوزه

بنیان است. به عبارت بازاریابی محصوالت دانش

بنیان توسط دیگر پذیرش محصوالت دانش

های کنندگان یکی از چالشمشتریان و مصرف

. به عبارت دیگر در رودشمار میبهتولید داخلی 

سو باید همواره خود را ها از یکعصر جدید سازمان

مجهز به نظام نوآوری کنند تا از بقاء خود صیانت 

هایی را در تولید و نمایند و از سویی دیگر روش

کارگیرند تا بتوانند عرضه محصوالت و خدمات به

کنندگان و نوآوری را نشر دهند و از سوی مصرف

محسنی پور و مشتریان مورد پذیرش واقع شوند. 

(، موسوی نقابی و همکاران 1400همکاران )

پور و ( و قلی1381) حسینی،اد خداد(، 1400)

  ( به این نکته اشاره شده است.1394اران )همک

کننده علم و فناوری در رشد و امروزه، نقش تعیین

توسعه کشورها و ارتباط بسیار نزدیک توسعه 

اقتصادی با ظرفیت یک کشور در خلق و استفاده از 

دانش به عنوان یک باور عمومی تبدیل شده است. 

ر بنیان دهای دانشبا توجه به نقش کلیدی شرکت

عرصه پیشرفت فناوری در دنیا، در اقتصاد دانایی 

ها ای نسبت به این شرکتمحور نیز رویکرد ویژه

لندران اصفهانی  ت،که با تحقیقاتشکل گرفته اس

خوانی ( هم1387مهدوی و همکاران )(، 1400)

 دارد.

با توجه به اهمیت مشتری در دنیای رقابتی امروز 

آمده، عملالعات بهکه براساس مطو با عنایت به این

مراتب بیش از هزینۀ هزینۀ جذب مشتری جدید، به

الزم برای حفظ وفاداری مشتری است، بررسی 

های کسب و حفظ وفاداری مشتری در روش

وکارهای گوناگون، از اولویت خاصی برخوردار کسب

( 2014که با تحقیق رامبوکاس و کرپاالنی ) .است

 است.( مشترک 1400و عبدی و همکاران )

بنیان، سعی در استخدام اغلب فعاالن حوزه دانش

افراد ماهر برای بخش فروش دارند تا بتوانند 

ای برای شرکت های تازهمشتریان جدید و فرصت

( و 1390) حسینی و همکاران .به دست آورند

( به این نکته اشاره کرده 1394نورسینا و همکاران )

 است.

یامدهای مثبت و ای دارای پمسلماً تولد هر پدیده

اطالع از پیامدهای منفی  ت.ناپذیر اسمنفی اجتناب

ریزی برای مقابله یا کاهش تواند به برنامهمی

های صدمات ناشی از آن کمک نماید. شرکت

محور بودن و بنیان به دلیل ماهیت دانشدانش

های رقابتی بازار و تغییر در نیازها و پویایی

های شناخت چالش های مشتریان، نیازمندخواسته

موجود در مسیر توسعه خود هستند؛ بنابراین برای 

ها و موانع بنیان باید چالشگذر به اقتصاد دانش

خوبی بنیان بههای دانشپیش روی شرکت

(، 1392آقاجانی و سروری ) .شناسایی گردند

شناس انصاری و حق(، 1394) پورمرادی و ابراهیم

 اند.ره کرده( به این نکته اشا1395) گرگابی

های درون و برون سازمانی از تغییرات در محیط

های مورد توجه مدیران و ترین ویژگیمهم

لذا مدیران با این  ،باشدریزان استراتژیک میبرنامه

ها مواجه چالش رو به رو هستند که چگونه با آن

پذیری سازمان را کاهش دهند از شوند تا آسیب

ها برای افزایش سازمانطرفی نیز امروزه بیشتر 
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ها، رشد و بقای بلند مدت وکاهش ریسک توانمندی

ریزی استراتژیک عملیات خود نیازمند تدوین برنامه

(، سعیدی 1383که با بررسی جانسون )باشند. می

( 1395(، امیرتاش و همکاران )1392و همکاران )

 آینده انتظار در افراد که خوانی دارد. هنگامیهم

 چگونگی شوندریزی میبرنامه گیردر و هستند

از  استفاده با و کنندمی تعیین را مطلوب آینده

 آینده موفقیت تا کنندمی تالش سیستماتیک روش

 ریزیبرنامه بنابراین، کنند، تضمین را موردنظرشان

 همه میان در است. مشترک انسانی تجربه نوعی

 تریناساسی از ریزیمدیریت برنامه وظایف

مرتبط  آینده به را حال زمان پلی مانند که هاستآن

 کهجایی میان ریزیبرنامه دیگر عبارت سازد. بهمی

 پلی برویم آن به خواهیمکه میجایی با هستیم

 آن غیر در که را آنچه تا شودمی موجب و سازدمی

 همه کهجاییآن از آید. پدید گیرد،نمی شکل حالت

را  خود محدود منابع که اندآن دنبال به هاسازمان

 صرف خود افزایش به رو و متنوع نیازهای رفع برای

 عدم و آن در تالطم وجود محیط پوپایی کنند.

 ضرورت بر تغییرات محیطی از ناشی اطمینان

افزاید، و مرادی مسیحی می ریزیبرنامه انکارناپذیر

(، خارکن و 1400(، امیری و همکاران )1384)

 نکته اشاره کرده است.( به این 1400همکاران )

چندین سال است که از زالوها در مطالعات علمی 

شناسی، فیزیولوژی، مختلف مانند، آزمایشات سم

عصبی، بیوشیمیایی و مطالعات متعدد دیگر 

با توجه به کاهش . همچنین شوداستفاده می

چشمگیر تعداد زالو در طبیعت و تقاضای روزافزون 

زالو در کشورهای  ی آن، پرورشجهانی برای عرضه

مختلف رونق بسیاری پیدا کرده است. کشورهایی 

مانند: روسیه، آلمان و فرانسه از جمله کشورهایی 

ی چند ده هستند که در صنعت پرورش زالو سابقه

ساله دارند. اگرچه پرورش زالو در ایران بسیار 

نوپاست و هنوز شکل صنعتی به خود نگرفته است، 

و دهه اخیر انجام شده و ولی تحقیقاتی در یکی د

 بزرگی در الُدهنده خعات موجود نشانالاط

د که باشی تکثیر و پرورش زالو در ایران میزمینه

(، روازاده 1397با پژوهش کالته جاری و همکاران )

 باشد.راستا می( هم1398و همکاران )
 

 نتیجه .6

تدوین برنامه استراتژیک  هدف از این پژوهش

های در شرکت پرورش زالو فروش محصول داخلی

بنیاد که با استفاده از روش دادهبنیان بود دانش

 20رو با  مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. از این

نفر از اساتید دانشگاهی و خبرگان و کارشناسان 

طبی به  بنیان در تولید زالوهای دانششرکت

 فرآیند این مصاحبه صورت گرفت که طی

 مقوله 6 و مفهوم 10 کدباز، 387 تعداد کدگذاری

 هایشرکت در هاآن هایویژگی و استخراج

  .شد شناسایی بنیان،دانش

در همین راستا مقوالت استخراجی به صورت زیر 

شرایط علی  بندی شد: در شرایط علّی:دسته

هایی مربوط به شرایطی که بر مقوله محوری مقوله

در این پژوهش متغیرهای نوآوری،  گذارند؛تأثیر می

ارتباطات بازار، حمایت مشتری، بازاریابی و فروش  

به عنوان مقوالت علّی که بر مقوالت محوری مثل 

عوامل مدیریتی، منابع انسانی و تولید اثرگذار 
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بودند. امروزه کارکنان به خاطر ارزشی که با فکر و 

کنند از جمله عمل خود برای شرکت ایجاد می

روند به طوری ها به شمار میترین منابع شرکتممه

ها در گرو برخورداری از نیروی که موفقیت شرکت

انسانی توانمند است. این نیروها برای بروز 

ها های خود نیازمند توجه ویژه شرکت به آنقابلیت

ها باید از همه جوانب به هستند. بنابراین شرکت

د و در فکر آسایش و رضایت کارکنان خود باشن

بیانیه مأموریت خود نشان دهند که کارکنان به 

عنوان یک قلم دارایی ارزشمند برای شرکت به 

تواند آیند. این امر تأثیر بسیار مثبتی میحساب می

خواهند به عنوان بر روی کسانی داشته باشد که می

نیروی انسانی وارد سازمان شوند و از توانمندی 

تواند بر این مسئله می باالیی نیز برخوردارند. حتی

های کارگری، نهادهای روی مشتریان، اتحادیه

 دولتی و غیره تأثیر مثبتی داشته باشد.

همچنین این مقوالت محوری بر تعامالت و 

راهبردهایی مثل دیدگاه استراتژیک، اهداف و 

بندی های مشخص، برنامه استراتژیک، دستهبرنامه

بینی صحیح، ها، پیشها و تعیین استراتژیمشتری

پذیری، نظارت و ارزیابی تأثیر گذارند، انعطاف

شرایط  ایانتخاب گردیدند. همچنین شرایط زمینه

که در این  گذارندخاصی که بر راهبردها تأثیر می

گیری دانش و اطالعات، جهتتحقیق بازار هدف، 

های طبیعی و سنتی به عنوان درمانبه سمت 

شرایط ای بدست آمد. شرایط مداخله، شرایط زمینه

که  گذارندای عمومی که بر راهبردها تأثیر میزمینه

نابع مالی، در این پژوهش تغییر و پویایی محیط، م

گر ها به عنوان شرایط مداخلهموانع و چالش

های حاصل از استخدام خروجی شناسایی گردید

دهند که در این را پیامدها تشکیل می راهبردها

بنیان پژوهش پیامد، تولید محصوالت دانش

 بنیان تولید زالوهای دانشباشد. لذا به شرکتمی

ر نظر شود: شرکت باید با دطبی پیشنهاد می

گرفتن وضعیت محیط، بازار، رقبا، مشتریان و سایر 

عوامل، تکنولوژی مناسب برای تولید کاال و ارایه 

خدماتی قابل رقابت در بازار را انتخاب کند. در این 

فرآیند شرکت باید تالش کند تا از بهترین و 

آوری بهره گیرد تا هم کاالها و ترین فنمدرن

بل رقابت در بازارهای خدماتی با کیفیت باال و قا

جهانی ارایه کند و هم بتواند نیازهای مشتریان را 

چنین شرکت به شکلی بهتر از رقبا برآورده کند. هم

باید نوع تکنولوژی مورد استفاده خود را در بیانیه 

های مختلف مأموریت عنوان کند ؛ چرا که از جنبه

تواند برای داخل و خارج سازمان مفید واقع می

حداقل اثر آن بر مشتریان جنبه تبلیغاتی شود. 

باشد. همچنین گیری از تکنولوژی مدرن میبهره

شرکت باید مشخص کند که بازار هدف این شرکت 

کند چیست، در چه نوع بازار یا بازارهایی فعالیت می

ها وارد شود و محدوده و خواهد به آنیا می

 ن بایدگستردگی جغرافیایی آن چقدر است. بنابرای

، نوع و گستردگی بازارها در بیانیه مأموریت سازمان

مشخص شده و معلوم شود که شرکت در کجا 

کند؟ شناخت دقیق بازارهای فعالیت و رقابت می

بیان آن در بیانیه مأموریت هم برای کارکنان و 

نفعان سودمند مدیران شرکت و هم برای سایر ذی

 است.
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ن در کل در به کارگیری چارچوب جامع تدوی

استراتژی، باید یکپارچگی در قضاوت شهودی و 

های منطقی را در نظر داشت. یعنی تحلیل تجزیه و

های علمی و در عین حال که از تجزیه و تحلیل

ها استفاده کمی برای شناسایی و انتخاب استراتژی

های شهودی، مباحثه و شود باید از قضاوتمی

مند بود. به وگو و استفاده نظرات افراد نیز بهرهگفت

ها باید از ابزار تحلیلی برای که استراتژیستطوری

تسهیل ارتباطات و نه از بین بردن آن استفاده 

کنند. در عین حال اگر اطالعات عینی وجود 

های علمی روشنداشته باشد و اگر این اطالعات به 

ها ، در فرآیند تدوین استراتژیتجزیه و تحلیل نشود

صی، سیاست، احساسات عواملی چون تعصبات شخ

 کند.یا عواطف، شخصیت و نقش اصلی را ایفا می

ربردی برای با توجه به پژوهش حاضر پیشنهادات کا

شود که بنیان توصیه میهای دانشمدیران شرکت

فروش با تبلیغات تلویزیونی و فضای اینترنتی برای 

کاربردهای  دارای زالوها توجه به این که با زالو

 باشد را فراهم سازند.پزشکی میدرمانی و 

بنیان، به تولید زالوی های دانشمدیران شرکت

ی هایبومی برای صادرات فعالیت کنند و شرکت

 سیس کنند.جهت تسهیل در صادرات زالو را تأ

، کمبود های این پژوهشاز جمله محدودیت

برای مطالعات آتی  بنیان است لذاهای دانششرکت

صادرات و واردات تکثیر  میزان شودپیشنهاد می

های این زالو را بررسی کنند و نتایج را با خروجی

وهش، پژوهش مقایسه شود. دیگر محدودیت این پژ

دهی به سواالت بود همکاری نکردن افراد در پاسخ

ای را توان نیازسنجی حرفهو برای مطالعات آتی می

ها را در مدل این پژوهش اعمال در نظر داشت و آن

همچنین محدودیت بعدی این پژوهش،  شود. و

بنیان برای تکثیر های دانشوجود تعداد کم شرکت

های باشد بنابراین بدلیل کمبود شرکتزالو می

بنیان تکثیر زالو بصورت خانگی صورت گیرد دانش

 و با این پژوهش مقایسه شود.
 

 سهم نویسندگان  .7

کلیه نویسندگان به صورت برابر در تهیه و تدوین 

 .اندپژوهش حاضر مشارکت داشته

 

 تضاد منافع  .8

 د.تضاد منافعی وجود نداردر این پژوهش هیچگونه 
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 نهاییمقوالت استخراج شده : 1 شماره جدول

 مفاهیم )کدگذاری باز(
خرده 

 مقوالت

 شوند.محصوالت دانش بنیان، باید بر پایه علم و فناوری عرضه 

ان
نی

ش ب
دان

ت 
وال

ص
ح

م
 

 محصوالت دانش بنیان،  به راحتی قابل کپی برداری نیست

افزارهای مرتبط لید نرمهای روز و با ارزش افزوده باال به خصوص در توت دانش بنیان، در زمینه فناوریمحصوال

 شود.تولید می

 باشد.شرکت دانش بنیان می انحصاراساس دانش روز دنیا تولید شده و در محصوالت دانش بنیان، بر

های نوین و برتر، با ارزش افزوده باال و به عبارتی در جهت تجاری ها یا مؤسساتی که در زمینه فناریشرکت

 نمایند.سازی نتایج تحقیق و توسعه فعالیت می

ها کافی از سلیقه ه دست آوردن اطالعهای یک شرکت جهت بو دائمی بین مشتریان و بازاریاب ارتباط مستمر

 و یا تغییرات سلیقه مصرف کنندگان  در موفقیت برنامه استراتژیک شرکت ضروری است.

زار
 با

ت
طا

با
رت

ا
 

در موفقیت برنامه استراتژیک شرکت موثر  ارتباطات بازار موجب توسعه و افزایش وفاداری مشتری گردیده و

 است.

تر گریده و در موفقیت وری بیشتر و روابط بلند مدتایجاد بهرهیدار و فروشنده، باعث ارتباطات بیشتر بین خر

 برنامه استراتژیک شرکت موثر است.

 باشد.های دانش بنیان میگسترش ارتباطات بازار الزمه ایجاد برنامه استراتژیک موفق برای محصوالت شرکت

طریق کمک به حل اختالفات و برآورده خصوصا ارتباطات به موقع، موجب تقویت اعتماد از  گسترش ارتباطات،

 نمودن انتظارات مشتری شده و در موفقیت برنامه استراتژیک شرکت موثر است.

تر بین خریداران و فروشندگان  شده و ضمن  ایجاد تعهد بیشتر جهت ارتباطات با مشتریان باعث پیوند قوی

 حفظ رابطه در موفقیت برنامه استراتژیک شرکت موثر است.

 و در موفقیت برنامه استراتژیک شرکت موثر است. د شده  باعث جلب حمایت مشتری شدهمحصول تولی

ی
تر

ش
ت م

مای
ح

 

 حمایت مشتری در موفقیت برنامه استراتژیک شرکت موثر است.

 حمایت مشتری را در پی دارد. کیفیت محصول تولید شده

 محصول بروز تولید شده حمایت مشتری را در پی دارد.

با مشتریان، خدمات پس از فروش و پشتیبانی از نحوه برخورد رسانی صحیح و شفاف درباره محصول، اطالع

 مشتریان در جلب حمایت مشتری موثر است.

 در موفقیت برنامه استراتژیک شرکت موثر است. عوامل مدیریتی

ی
یت

یر
مد

ل 
وام

ع
 

 شرکت موثر است. هماهنگی و سازماندهی مدیران در موفقیت برنامه استراتژیک

 مدیریت درست، در موفقیت برنامه استراتژیک شرکت موثر است.

 ریزی استراتژیک موثر باشد.مشارکت تیمی برای شناخت نقاط ضعف و قدرت می تواند بر موفقیت برنامه

ت
رک

شا
م

 

و با حداکثر ای که احساس کنند کار واسه خودشان است روهای شرکت در امور شرکت به گونهدخالت دادن نی

 باشد.ریزی استراتژیک موثر میت برنامهذهن و توان در راستای اهداف شرکت اقدام کنند بر موفقی

 ریزی استراتژیک موثر باشد.تواند بر موفقیت برنامهریزی میمشارکت باالی کارکنان در برنامه
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 ریزی استراتژیک موثر باشد.موفقیت برنامهتواند بر مشارکت مدیران ارشد برای شناخت نقاط ضعف و قدرت می

 منابع انسانی در موفقیت برنامه استراتژیک شرکت موثر است.
ی

سان
ع ان

ناب
م

 

 مد و دارای دانش باال در موفقیت برنامه استراتژیک شرکت موثر است.آتکیه به افراد کار

 در موفقیت برنامه استراتژیک شرکت موثر است. و تحصیلکرده های داخلیاستفاده از نیرو

 نوآوری در موفقیت برنامه استراتژیک شرکت موثر است.

ی
ور

وآ
ن

 

 نیازسنجی واقعی محصول در موفقیت برنامه استراتژیک شرکت موثر است.

 بررسی ظرفیت پذیرش ایده در موفقیت برنامه استراتژیک شرکت موثر است.

 دنیا و به روز بودن ایده در موفقیت برنامه استراتژیک شرکت موثر است. بررسی عدم افول ایده در

 باشد.عوامل  موفقیت برنامه استراتژیک شرکت می انعطاف پذیریی محیطی از

ط
حی

ی م
یای

پو
و 

ر 
یی

تغ
 

موفقیت برنامه های موثر به تغییرات موجود در محیط یکی از عوامل موثر بر بینی صحیح و ارائه واکنشپیش

 باشد.استراتژیک شرکت می

ها و عواملی هستند که بر آرمان …ها و ها، ساختارها، نظامها، دیدگاهها، نگرشتغییر در شرایط محیط، سیاست

 گردند.باعث تغییر برنامه میتاثیر گذاشته و در نهایت  ریزیبرنامه اهداف

 رود.به شمار می های بارز محیطدنیای کنونی تغییر و پویایی یکی از ویژگی

 باشد.ر شکست برنامه استراتژیک شرکت میمحیط ناپایدار یکی از عوامل موثر ب

 باشد.ر شکست برنامه استراتژیک شرکت میرقابت جهانی یکی از عوامل موثر ب

 باشد.موفقیت برنامه استراتژیک شرکت میامور مالی )حسابداری(، یکی از عوامل موثر بر 

ی
مال

ع 
ناب

م
 

 .، کنترل و در فواصل زمانی بازبینی شوندبینیژیک شرکت باید شناخته، پیشبرنامه استرات ها درهزینه

 .ریزی مالی و فنی تا چند سال آینده ضروری استبینی و برنامهپیش

 گیری صحیح منابع مالی عامل مهم موفقیت برنامه استراتژیک شرکت است.به کار مدیریت درآمدی و

 باشد.ر شکست برنامه استراتژیک شرکت میدانش کافی از عوامل موثر بنداشتن 

ش
چال

و 
ع 

وان
م

 ها

های جدی هستند که ، بازاریابی و منابع انسانی چالشقوانین و مقررات، عوامل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، مالی

 ها روبرو هستند.بنیان در فروش محصوالت خود با آنهای دانششرکت

 باشد.ر شکست برنامه استراتژیک شرکت میمحیطی از عوامل موثر بتهدیدهای 

 باشد.ر شکست برنامه استراتژیک شرکت مینداشتن دانش کافی، اقتصاد و عوامل سیاسی از عوامل موثر ب

های جهانی از عوامل است خارجی منفعل، جدایی از بازارهای غلط در بازار، سیاقتصاد بسیار ضعیف، سیاست

 باشد.ر شکست برنامه استراتژیک شرکت میموثر ب

های جهانی از عوامل جدایی از بازارهای غلط در بازار، سیاست خارجی منفعل، اقتصاد بسیار ضعیف، سیاست

 باشد.ر شکست برنامه استراتژیک شرکت میموثر ب

 باشد.استراتژیک شرکت میموفقیت برنامه توسعۀ روزافزون ارتباطات و مبادالت سریع اطالعات تهدیدی بر 

 مردم از مزایای طب سنتی و طبیعی آگاه هستند.

ت 
جه
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گ

ت 
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ی
نت

س
 باشد البته اگر دانش کافی برای تولید این موجود وجوداشته باشد.این بازار بسیار پرسود می 
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 باشد.طب سنتی فروش زالو بسیار خوب می رویکرد مردم به

باشد با استراتژی های طبیعی و سنتی میری بسیاری از افراد به سمت درمانگیجایی که امروزه جهتآناز 

 تواند موفق باشد.می درست بازاریابی شرکت

 باشد.ها میدانش کامل در مورد خود محصول و رقبا زمینه ساز موفقیت برنامه استراتژیک شرکت

وز
ت ر

عا
ال

اط
و 

ش 
دان

 

 باشد.ها میساز موفقیت برنامه استراتژیک شرکتو فناوری روز دنیا زمینه از دانشاستفاده 

 باشد.ها میساز موفقیت برنامه استراتژیک شرکتدر مورد خود محصول و رقبا زمینه دانش کامل

 باشد.ش منبع اصلی رشد و ایجاد ثروت میدان

باشند در موفقیت شده و در انحصار آن شرکت میولید باشد که بر اساس دانش روز دنیا و تمحصوالتی می

 ها تاثیر بسزایی دارند.شرکت

 باشد.ها میدانش کافی برای تولید زمینه ساز موفقیت برنامه استراتژیک شرکت

موجود و بررسی سطح تکنولوژی  ICT هایساختبسترها و زیر ازی یک کسب و کار، توجه بهقبل از راه اند

 .ضروری استجهانی و محلی 

ی
ه ا

یان
 را

تم
س

سی
ت 

عا
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اط
و 

ش 
دان

 

تواند زمینه ساز موفقیت یا ای به سرعت در حال گسترش بوده که این خود میهای اطالعات رایانهسیستم

 شکست برنامه استراتژیک شرکت باشد.

 باشد.شرکت میموفقیت برنامه استراتژیک ای از عوامل موثر برهای اطالعات رایانهوسعه و سیستمتحقیق و ت

 باشد.موفقیت برنامه استراتژیک شرکت میساز ای زمینههای اطالعات رایانهستمآگاهی از سی

 باشد.موفقیت برنامه استراتژیک شرکت میساز از طریق هوشمندی استراتژیک زمینهکسب اطالعات محیطی 
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 پیامد

 و فناوری بنیان پرورش زالو برپایه علمتولید محصوالت دانش

 بنیان پرورش زالو برپایه دانش روزتولید محصوالت دانش

 تجاری سازی نتایج تحقیق و توسعه پرورش زالو

 

 راهبردها/تعامالت

 دیدگاه استراتژیک

های مشخصاهداف و برنامه  
 برنامه استراتژیک

ها و تعیین بندی مشتریدسته

هااستراتژی  

بینی صحیحپیش  
 انعطاف پذیری

ارزیابی نظارت و  

 

  

 پدیده محوری

 داخلی محصول فروش استراتژیک برنامه

بنیاندانش هایپرورش زالو شرکت  

  

 عوامل زمینهای

 بازار هدف
 دانش و اطالعات

گیری به سمت جهت

های طبیعی و سنتیدرمان  

  

 شرایط مداخلهگر

 تغییر و پویایی محیط

 منابع مالی

هاموانع و چالش  

  

 شرایط علی

 نوآوری

 ارتباطات بازار

 حمایت مشتری

 بازاریابی و فروش
 



 221 / سرشار و همکاران                                                               برنامه استراتژیک فروش محصول داخلی پرورش ...      

 
 

 منابع

 ،علی اکبر سیدزاده، نیحس ،علی  سنح ،یآقاجان -

و  ینـیکارآفر، پژواکورکالردشت، ـپمهدی 

 .1396 ،نوفریم ،یفناور یسازیتجار

محمود، محترم، رحیم، اسعدی گرگان،  ،ینیحس -

 یعوامل مؤثر بر انتخاب راهبردها ییشناسا»احمد، 

فصلنامه  ،«یزر ماکارون یتوسعه بازار شرکت صنعت

  .1395، دومشماره  ،یابیو بازار غاتیتبل یاختصاص

بر  یامقدمه، نیرحسیام دیس ،یابوالحسن یبیط -

 یهاداده لیاستاندارد تحل یهاهی: روقیروش تحق

 .1398 ی،فیک

عوامل مؤثر بر  یبررس»علی،  ،یرکوهیم یفتح -

بر  یمبتن یکردی: رویرانیا یکاال دیخر

 ارشد دانشکده ینامه کارشناسانیپا. «سمیونالیناس

 .2015 ،یبازرگان تیریگروه مد یعلوم انسان اتیادب

 ،روش تحقیق کیفی ضد روشاحمد،  محمدپور، -

 .1392، شر جامعه شناسانتهران، 

 یبرا یراهبرد یزیربرنامه» حمود.م ،ینجار -

نامه انیپا ،«کیو سرام یتوسعه صنعت کاش

 الن،یالملل دانشگاه گنیب سیارشد، پرد یکارشناس

1392 . 

 

 

 

 منابع التین

- Bridge, S. Is “entrepreneurship” the problem 

in entrepreneurship education, Education 

Training, Vol. 59, No. 8, 2017. 

- Corbin, J., & Strauss, A. Basics of Qualitative 

Research: Techniques, and Procedures for 

Developing Grounded Theory (3rd ed.). 

Thousand Oaks: CA: Sage, 2008. 

- Dereli, C. “The developing environment for 

strategic formation in smaller local authority”, 

International Journal of Public Sector 

Management, Vol. 5, No. 20, 2007. 

- Ghaedi, F., Dehghan, M., Salari, M., & 

Sheikhrabori, A. Complementary and 

Alternative Medicines: Usage and Its 

Determinant Factors Among Outpatients in 

Southeast of Iran. J Evid Based Complementary 

Altern Med, 2015.  

- Green, M., Hohenberger, S., & Waters, B. 

Outsourcing the decryption of abe ciphertexts. 

In USENIX security symposium, 2011. 

- Kalender, M.E., Comez, G., Sevinc, A., 

Dirier, A., & Camci, C. Leech therapy for 

symptomatic relief of cancer pain. Pain Med, 

Vol. 11, No. 3, 2010. 

- Lincoln, Y.S., & Guba, E.G. The only 

generalization is: There is no generalization. 

Case study method, 2000. 

- Singh, A.P. Medicinal leech therapy 

(hirudotherapy): a brief overview. Complement 

Ther Clin Pract, Vol. 16, No. 4, 2010. 

- Whitaker, I.S., Rao, J., Izadi, D., & Butler, 

P.E. Historical Article: Hirudo medicinalis: 

ancient origins of, and trends in the use of 

medicinal leeches throughout history, Br J Oral 

Maxillofac Surg, Vol. 42, No. 2, 2004. 

 

 


