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چکیده
هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی و رتبه بندی عوامل موثر بر میزان نفوذ در بازار دارو است. این 

روش  است.  گرفته  صورت  بنیاد  داده  روش  به کارگیری  با  و  کیفی  رویکرد  چارچوب  در  پژوهش 

انتخاب شده  نمونه  از  یافته  نیمه ساختار  انجام مصاحبه  با  کیفی  پژوهش در بخش  این  اجرای 

گروه اقتصاد و  کلیه اساتید  کلیه دکترهای داروساز و همچنین  آماری  پرداخته شده است. جامعه 

مدیریت در سال 1400 بودند. روش نمونه گیری به صورت هدفمند و با روش اشباع نظری از میان 

تا  و  برفی پیش رفت  گلوله  فرایند  انتخاب نمونه طبق  انتخاب شدند.  به عنوان نمونه  نفر  آنها 14 

استفاده  پژوهش  این  کیفی  بخش  در  داده ها  تحلیل  روش  داشت.  ادامه  نظری  اشباع  به  رسیدن 

کدگذاری انتخابی و ملزومات انجام هر یک از این  کدگذاری محوری و   ، کدکذاری باز از روش 

گرفت. برای قسمت رتبه بندی عوامل از مقیاس زوجی با تکنیک  مراحل مورد تجزیه و تحلیل قرار 

کنونی بازار هیچ شرکتی نمی تواند همزمان روی هشت  AHP استفاده شده است. با توجه به شرایط 

بازار  وارد  راحت تر می توانند  این مقوالت  رتبه بندی  از  استفاده  با  بنابراین  کند  تمرکز  مقوله اصلی 

را انجام دهند. با توجه به مشخص شدن عوامل موثر بر میزان نفوذ در  دارو شده و اقدامات الزم 
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این  به  توجه  کنونی  بازار  در  داروساز  شرکت های  ماندگاری  برای  الزم  شرط  گفت  باید  دارو  بازار 

که در قسمت یافته های پژوهش ذکر شده است. این یافته ها قادر خواهند بود  هشت عامل هست 

کنند.  تا یک ابزار برای مدیران ارشد شرکت ها در آماده سازی یک برنامه استراتژیک مناسب فراهم 

A11, J51, L65,M37 :JEL طبقه بندی 
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مقدمه

 ، ساختار سه گانه  عناصر  مطالعه  به  که  است  اقتصاد  علم  گرایش های  از  یکی  صنعتی  اقتصاد 
موضوع  آنها  بر  موثر  عوامل  و  عناصر  این  ارتباط  نحوه  می پردازد.  بازارها  عملکرد  و  رفتار 
کامًال  مطالعات متعدد نظری و تجربی بوده است1. راه موفقیت شرکت های داروسازی مدت ها 
آن به پزشکان به وسیله نمایندگان علمی و نهایتًا تجویز  نیاز معرفی  ساده بود؛ تولید دارو مورد 
که سود مورد نظر شرکت های تولید کننده را تأمین می کرد. این وضعیت  آن دارو توسط پزشکان 
ارز  از  بهره گیری  با  و  بود  بیشتری برخوردار  از شدت  بر صنعت  کم  به دلیل شرایط حا ایران  در 
دولتی سهمیه بندی تولید و سایر رانت های دولتی و مهمتر از همه نظام ژنریک عام، دسترسی 
به این موفقیت را روزافزون می کرد. صنعت داروسازی ایران در مواجه با رفع وابستگی به بودجه 
گاهی  دولت)حذف تخصصی ارز یارانه ای ورفع محدودیت و انحصار تولید(، باال رفتن سطح آ
چشم انداز  همچنین  و  کیفیت  بهبود  برای  آنها  انتظارات  مستمر  افزایش  و  مصرف کنندگان 
داروسازان  به  را  دارویی  بازار  امتیاز  گذاری  وا امکان  که  جهانی) تجارت  سازمان  الحاقی 
آورد( و نیز با تشدید رقابت به چالش طلبیده شده است2. نتیجه  کند، وجود  گذار  خارجی وا
نوآوری  و  ابداع  همچنین  و  داروسازی  شرکت های  رقابت پذیری  قدرت  کاهش  اقدام  این 
در  بازار  به سهم  توجه  دارو  تولیدکنندگان  روی  از موضوعات پیش  بود.3 یکی  دارویی  مدیران 
کنونی است. سهم بازار یکی از متغیرهای ساختاری برای اندازه گیری شدت رقابت بین  اقتصاد 
که در ادبیات صنعتی از عوامل عملکردی و رفتاری متاثر می شود. رقابت  تولیدکنندگان است 
به عنوان مهمترین متغیر ساختاری بازار و موضوعات پیرامون آن به صورت جدی در سال های 
به عنوان  تبلیغات  ینه های  هز و  توسعه  و  تحقیق  ینه های  هز است.  گرفته  قرار  توجه  مورد  اخیر 
و ساختاری  متغیرهای عملکردی  به عنوان  تمرکز  و درجه  متغیرهای سودآوری  و  رفتاری  متغییر 
از پیشتازان  بازار صنایع محسوب می شود4. صنعت داروسازی  از مهمترین عوامل موثر بر سهم 
کنار  در  خالص  سود  حاشیه  میانگین  به  توجه  با  ایران  در  و  است  سودآوری  امر  در  صنایع 

1. موالی. دهقان، )1390(.
2. امیرشاه. همکاران، )1388(.

3. محمودیان، )1398(.
4. دهقانی، )1393(.
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امن  از وجود حاشیه  که نشان  قرار دارد  پتروشیمی در سطح قابل قبولی  و  صنایع خودرو سازی 
یان اصلی شرکت های داروسازی واحد تحقیقات  جهت سرمایه گذاری در بازار سهام است. شر
ترسیم  را  خود  محصوالت  سبد  نمای  دور  که  است  موفق  شرکتی  بین  این  در  و  است  توسعه  و 
رتبه بندی صنایع داروسازی باشد1. صنعت  ارتقای جایگاه خود در  و  نموده و سعی در حفظ 
ایفا می کند،  امنیت جامعه  و  استراتژیک نقش مهمی در سالمت  از صنایع  به عنوان یکی  دارو 
ایران در طی  بوده است. صنعت داروسازی  و سیاست گذاران  اقتصاددانان  توجه  مورد  همواره 
کنون  کرده است. با این وجود این صنعت هم ا گذشته شرایط مختلف و پرنوسانی را طی  دهه 
کشور به حساب می آید. کرونا بیش از پیش یکی از صنایع مهم و استراتژیک  با وجود بیماری 
در این مقاله بعد از بیان میانی نظری نفوذ در بازار دارو و پیشنه پژوهش های مهم در این 
جدید  داروهای  بازار  نفوذ  در  موثر  عوامل  بنیاد،  داده  کیفی  تحلیل  روش  از  استفاده  با  زمینه، 
کیفی استخراج می شود و در ادامه این عوامل با استفاده از  کرونا شناسایی شده و مدل  درمان 

روش مقایسات زوجی رتبه بندی می شوند.

1. مبانی نظری

کرده اند.2  کمک  کیفیت زندگی ما  که به افزایش  آلی نوظهور هستند  از ترکیبات  گروهی  داروها 
صنعت  است  بوده  مواجه  چشمگیری  تغییرات  با  اخیر  سال های  در  که  صنایعی  از  یکی 
کلیدی ترین و عظیم ترین صنایع  دارو سازی می باشد. امروزه صنعت داروسازی به عنوان یکی از 
توسعه  مهم  معیارهای  از  یکی  منزله  به  صنعتی  چنین  داشتن  اختیار  در  و  است  مطرح  جهان 
سالمت  بر  تاثیرش  دلیل  به  سو  یک  از  داروسازی  صنعت  می شود.  شناخته  کشورها  یافتگی 
صنایع  مهمترین  از  یکی  سالمت  نظام  آشیل  پاشنه  به عنوان  بیماری ها  از  جلوگیری  و  انسان 
بخش های  از  یکی  که  بازاری  ارزش  و  سودآوری  دلیل  به  دیگر  سوی  از  و  است  کشوری  هر 
گرفته می شود.3 صنعت داروسازی به عنوان یکی از عوامل  صنعتی پیشروی ملت هاست در نظر 
اصلی بخش بهداشت و درمان، در اهداف توسعه هزاره سازمان ملل متحد تعیین شده است. 
و سازمان های درگیر  از روش ها، عملیات ها  به عنوان یک سامانه  را می توان  دارو سازی  صنعت 

.)1391( ، 1. قلمبر
2. Pena and et.al (2021).

کاظم. همکاران، )1398(.  .3
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دارویی  درآمدهای  کل   ،2014 سال  در  نمود.1  تعریف  داروها  یع  توز و  تولید  توسعه،  کشف،  در 
کرد و در سال 2021 به 1462  یلیون دالر آمریکا تجاور  در سراسر جهان برای اولین بار به یک تر
میان  در  ایران   ،201۷ سال  در  جهانی  بهداشت  سازمان  گزارش  اساس  بر  رسید2.  دالر  میلیارد 
می شود.  طبقه بندی  باال  به  متوسط  درآمد  با  کشورهای  بین  در  درآمد  نظر  از  جهان  کشورهای 
و  کوچک  بسیار  سهم  که  است  درصد   0/25 حدود  چیزی  جهان  دارویی  بازار  از  ایران  سهم 
کل فروش در بازار برای  خردی است3 .سهم بازار به عنوان سطح فروش شرکت بر حسب درصد 
که سهم  کاال نشان دهنده قدرت بازار است در حالی  آن محصول تعریف می شود. سهم بازار 
آن بازار نیست4. اخیرا بازار دارویی  یگر فعال در  که شرکت یک باز بازار پایین نشان می دهد 
در سراسر جهان به طور قابل توجهی افزایش یافته است. در سال 2019، ارزش بازار در مقایسه 
یلیون دالر افزایش داشته است. با این حال، شرکت های داروسازی  با سال 2001 حدود 1.25 تر

که برخی بازارها بهتر از سایر بازارها هستند.5 گاه هستند  آ به خوبی 
و  سیاست گذاران  کشورها،  اقتصادی  توسعه  در  سالمت  بخش  ویژه  اهمیت  به  توجه  با 
همواره  دارو  صنعت  جمله  از  بخش،  این  با  مرتبط  صنایع  به  مختلف  کشورهای  برنامه ریزان 
کشور  هر  سهام  بازار  در  آن  کلیدی  نقش  و  سودآوری  لحاظ  از  دارو  صنعت  کرده اند6.  توجه 
به عنوان  کار  نیروی  سالمت  اهمیت  آن،  تبع  به  و  انسان ها  سالمت  در  آن  وجودی  ارزش  و 
کشوری  هر  صنایع  کلیدی ترین  از  یکی  اقتصادی،  توسعه  و  رشد  پارامترهای  مهمترین  از  یکی 
ینه  هز بیشتر  جدید،  داروی  کشف  جهت  در  که  داروسازی  شرکت های  می شود۷.  محسوب 
عدم  و  توسعه  و  تحقیق  بخش  بودن  ینه بر  هز دلیل  به  و  هستند  نوآورتر  می کنند،  تالش  و 
یاد  ز تاثیر  این  البته  که  کمتری هستند  بازار  دارای سهم  تقاضای محصوالت،  تابع  در  اطمینان 
با  اخیر  قرن  در  دارو  صنعت  کند.8  نگرانی  دچار  را  سرمایه گذاران  که  نیست)حدود0/001( 

.)1399( ، 1. آذر
2. Pena and et.al (2021).
3. Takian (2018).
4. Bee (2008).
5. Mikulic, (2020).
6. Krolzig (2013).

. همکاران، )139۷(. ۷. حیدر
8. عباسی آقا ملک. همکاران، )1399(.
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کیفیت زندگی و افزایش امید به زندگی بشر داشته است.1  نوآوری های خود نقش مهم در ارتقای 

 جدول1 - تحلیل SWOT در صنعت داروسازی ایران2 و 3 

نقاط قوت:
بازار دارویی بزرگ در شرایط منطقه ای	 
جمعیت بزرگ رو به رشد	 
محدودیت واردات	 
استراتژی دولت ها برای رسیدن به خودکفایی در 	 

صنعت دارو سازی
قانون حمایت و حفاظت از سرمایه گذاری 	 

)FIPPA(خارجی
نیاز به ثبت دارو تحت عنوان برند آن وجود دارد	 

نقاط ضعف:
اغلب داروهای تولید داخلی ساده و ارزان بوده و 	 

بازار تقاضای واردات داروهای پیشرفته را دارد
کشور می شود	  تقریبا نیمی از مواد خام مورد نیاز وارد 
کنترل شدید بر قیمت ها	 
استراتژی دولت برای خودکفایی در تولید دارو	 
فروش بدون نسخه به دلیل رواج مصرف خودسرانه 	 

در حال افزایش است
سرانه پایین بهداشت و دارو به تمرکز بر داروهای 	 

ابتدایی شده است.

نقاط فرصت:
که در داخل تولید 	  کم بر داروهای خارجی  مالیات 

نمی شوند
افزایش تقاضای داخلی برای محصوالت ژنریک	 
بهبود مالکین فکری و شرایط نظارتی برای جذب 	 

سرمایه گذاری در مناطق محلی
کردن تدریجی امکانات دارویی 	  مدرنیزه 
برنامه هایی برای بهبود زمان ثبت داروها	 
کننده	  خصوصی سازی شرکت های وارد 
افزایش عالقه به توافقنامه های همکاری با شرکاء 	 

برای انتخاب یازارهای خارجی

نقاط تهدید:
نوسانات نرخ ارز	 
که هزینه های دولت را 	  عملکرد ضعیف اقتصادی 

محدود می کند
عدم اطمینان از تغییرات در قوانین و مقررات	 
عدم وجود قوانین از حق ثبت اختراع	 
تقلب همچنان به عنوان مساله جدی وجود دارد	 
در دسترس بودن داروهای وارداتی به دلیل تحریم ها 	 

در مرحله خطر قرار دارد
داد و ستد موازی با واردات عملکرد این صنعت را 	 

تهدید می کند.
تحریم ها باعث می شود تا داروسازان قوانین حق 	 

گذارده و اطمینان حاصل نماید  انحصاری را زیر پا 
گون است. گونا کافی  که محصوالت به اندازه 

به  را  مردم  از  برخی  قانونی  غیر  داروهای  به  دسترسی  محدودیت  و  حقوقی  پیامدهای  تهدید 
استفاده از خرید و فروش منع می کند. برخی از مردم به دلیل تولید نسبتا ساده داروهای قانونی 
آماده  که  افرادی  می برد،  باال  را  قیمت  آن ها  به  دسترسی  محدودیت  و  می کنند  استفاده  آن  از 
یادی خواهند برد. عالوه بر این بازارهای دارویی مستقر دارای  مشارکت در بازار هستند سود ز
بین  بتواند دفعات معامالت  تا  کند   " "انعطاف پذیر را  آنها  که ممکن است  ویژگی هایی هستند 

1. قاسمی، )1398(.
2. Iranian pharmaceuticals industry analysis report (2016).

گروه تحقیقات بین المللی بیزریپورت)2013(.  .3
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یا تحت  بازارهای غیر قانونی  برابری قانون نسبت به سایر  را در پاسخ  خریداران و فروشندگان 
آسیب پذیری   -1 کرد:  زیر مشخص  را می توان به شرح  این ویژگی ها  کند.  نظارت شدید حفظ 
به  توجه  با  سازگاری1.  باالی  ظرفیت های  خارجی3-  شوک های  برابر  در  یاد  ز کشش  پایین2- 
که با افزایش اندازه بازار دارو اثربخشی قانونی در سرکوب  این ویژگی ها مفسران بر این باورند 

کاهش می یابد2. آسیب پذیر  مصرف دارهای 
گسترش مصرف  از  در جلوگیری  قانونی ممکن است  پاسخ های   ، دارو بازار جدید  با ظهور 
ینه های سیاست گذاری برای اجرای قانون مزایای نسبی نسبت  گز دارو موثر باشد، عالوه بر این 
کرده  ل  استدال کلینز  کا . دارند3  مرحله  این  در  درمان  و  پیشگیری  سیاست  ینه های  گز سایر  به 
که به دلیل اجرای قانون بر خالف برنامه های پیشگیری و درمان، می تواند اثرات خود را  است 
که به طور مختصر به فرد برای پیشگیری  کند  در مکان های خاصی در زمان های خاص متمرکز 
ارزنده ای  نقش  می تواند  قانون  اجرای  بنابراین  دارد.  قرار  دارو  نوظهور  بازارهای  در  اختالل  یا 
خاص  آسیب های  از  جلوگیری  یا  مداخله  بدون  که  کند  ایفا  همه گیر  بیماری های  با  مقابله  در 
ک در مراحل اولیه اپیدمی دارد4. پیش بینی نشده در آینده از طریق برخورد با داروهای خطرنا
در  اجرایی  عملیات  است.  محدودتر  قانون  اجرای  اهداف  شده،  تثبیت  بازارهای  در 
یک  باید  سازمان ها  می کند.  دشوار  را  تعهدات  انجام  باال  سطح  در  دارویی  با  شرکت ها  برابر 
فروشندگان مشتاق هستند  و  ندارد؛ خریداران  کی وجود  زیرا هیچ شا کنند  اتخاذ  فعال  رویکرد 
همه  که  است،  رسانی  اطالع  و  نظارت  فناری  مخفی،  عوامل  استفاده  نیازمند  که  کنش  وا این 
هستند  پویا  سیستم های  دارو  بازار  هستند5.  نظارت  نیازمند  و  هستند  ینه  هز پر  تعهدات  آن ها 
متفاوت  الگوی  یک  به  منجر  است  ممکن  که  پیش بینی  غیرقابل  روش های  به  می توانند  که 
کنش نشان می دهند. برای مثال، موفقیت در افزایش توقیف ممکن است  آسیب پذیر شوند، وا
که  وارداتی شود  بزرگ  بازار  کاهش  یا موفقیت در  افزایش خشونت،  و  رقابت  افزایش  به  منجر 
مجرمان  از  متفاوتی  مجموعه  شامل  این  که  می شود  داخلی  تولید  رشد  در  حساسیت  به  منجر 
بازارهای  در  قانون  برای اجرای  استراتژی  بهترین  ان دارد.  مورد  کمتری در  که اطالعات  است 

1. Bouchard (2007).
2. Tragler and et.al (2001).
3. Caulkins (2007).
4. Wilson and Stevens (2007).
5. Desroches (2005).



رگانی، شماره 104، پائیز  1401  وهشنامه باز پژ 112 

انعطاف پذیر  شیوه های  به  بازار  سطوح  تمام  در  را  فروشندگان  که  هستند  آن هایی  شده  تثبیت 
برای  که حداقل، خطرات غیرقابل پیش بینی  قرار می دهند  و غیرقابل پیش بینی هدف  جدید 
از  کاملی  باید درک  کاهش می دهد1. شرکت های دارویی  را  آنها  کارایی  و  افزایش  بازار  فعاالن 
کنند.   کثر برسانند و از مشکالت جلوگیری  شرایط بازار ایران داشته باشند تا فرصت را به حدا
سال های  در  دارویی  بازار  در  داشت.  خواهد  ادامه  کرونا  ویروس  شدن  همه گیر  است  واضح 
تالش  جدید،  یکی  بیولوژ و  شیمیایی  موجودیت های  در  سرمایه گذاری  و  درآمد  نظر  از  آینده 
کرونا ادامه خواهد داشت. به طور مشابه، روند  کسن موثر برای ویروس  برای تولید مقدار بیشتر وا
کاهش شمار افراد  کردن مردم برای  کسینه  مصرف در جهان تغییرات مهمی را با نیاز مبرم به وا

آلوده و مرگ را دربر خواهد داشت.2
و  علمی  اقتصادی،  نخست  جایگاه  به  یافتن  دست  اقتصادی،  شتاب  پر  و  مستمر  رشد 
از  بیش  که  است  ضروری  اقدامات  از  یکی  جهان  در  موثر  و  سازنده  تعامل  منطقه  در  فناوری 
به  باید  که  است  موثر  از طریق عوامل  در صنایع مختلف  و سودآوری  کارایی  ارتقای  به  پیش 
یج رتبه  که به تدر آنها توجه شود، همچنین با توجه به اهمیت صنعت داروسازی در سطح دنیا 
تسلیحاتی خواهد  و جایگزین صنعت  به دست می آورد  بین صنایع مختلف جهان  را  نخست 
شد مطالعه و بررسی عوامل اثرگذار بر میزان نفوذ در بازار دارو امری ضروری و قابل توجه است3. 
یه و تحلیل داده ها است.  در صنعت داروسازی، تکنیک های داده بنیاد یکی از مدل های تجز
بهینه  تعیین عملکرد  به  بنیادی  از تحقیقات  استنتاج  کمک  به  دارو  و تحلیل در حوزه  یه  تجز
کمک می کند. در این پژوهش ما به دنبال بررسی و رتبه بندی عوامل موثر  آینده  تصمیمات در 

بر میزان نفوذ در بازار دارو هستیم.

2. پیشینه پژوهش

گرفته است.  در زمینه بررسی عوامل موثر بر سهم بازار صنایع دارویی مطالعات متعددی صورت 
بازار  سهم  بر  موثر  عملکردی  و  رفتاری  ساختاری،  متغیرهای  تبیین  به  مطالعات  این  اغلب  در 

یم. که در ادامه به مهمترین این مطالعات می پرداز پرداخته شده 

1. Wilson and Stevens (2007).
2. Pwcs Strateg. Team. (2018).

. هادی زادگان، )1393( 3. صدرایی جواهر
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گروسکی)1985( در مطالعه ای به بررسی عوامل موثر بر سهم بازار صنایع دارویی  بالدین و 
که  می رسند  نتیجه  این  به  خود  مطالعه  در  آنها  می پردازد.   1980-19۷0 سال های  در  آمریکا 

ینه های تبلیغات از عوامل موثر بر سهم بازار این صنایع محسوب می شوند. درجه تمرکز و هز
اس جی تی )2010( در مطالعه خود به بررسی تاثیر متغیرهای ساختاری، رفتاری و عملکرد 
سوآوری  متغیر  که  می دهد  نشان  مطالعات  می پردازد.  تایوان  هتلداری  و  یسم  تور صنایع  در 
ینه های  که متغیر های هز بازار بنگاه ها داشته در حالی  بر سهم  تاثیر مثبت و معنی داری  بنگاه 

عملیاتی و سدت سرمایه بر سهم بازار منفی بوده است. 
کنت )2014( در مطالعه مشترک به بررسی عوامل موثر بر سودآوری بانک های چین  ویی و 
بر  که تمرکز منفی و معنی داری  نتایج نشان می دهد  انتقال پرداخته اند.  ینه های  بر هز کید  تا با 

ینه های انتقال و سودآوری داشته است. هز
سهم  بر  توسعه  و  تحقیق  ینه های  هز تاثیر  ارزسابی  به  پژوهشی  در  دهقان)1390(  و  موالیی 
بازار در بخش صنعت ایران)رویکرد غیر خطیLSTAR( پرداختند. نتایج این پژوهش ارتباط 
را  ایران  را در بخش صنعت  بازار  و سهم  توسعه  و  ینه های تحقیق  بین هز و غیر خطی  مستقیم 

نشان می دهد. 
یه های  صدرایی جواهری و هادی زادگان)1393( در مطالعه ای مشترک به بررسی اعتبار نظر
از  کی  حا مطاله  این  نتایج  پرداختند.  ایران  داروسازی  صنعت  در  بازار  قدرت  و  کارا  ساختار 
که اثر مثبت و معنادار از شاخص های تمرکز صنعت بر سودآوری صنعت داروسازی  ان است 
یه قدرت بازار در صنعت داروسازی ایران مورد تایید قرار می گیرد.  ایران می باشد، بنابراین نظر
صنایع  موردی  مطالعه   ، بازار سهم  بر  موثر  عوامل  بررسی  به  مطاله ای  در  دهقانی)1393( 
کشش  که  داد  نشان  مطالعه  این  نتیجه  است.  پرداخته  ایران  آشامیدنی  و  غذایی  مواد  بزرگ 
ایران نسبت به متغیر سودآوری، در  آشامیدنی  بازار بنگاه های بزرگ تولید مواد غذایی و  سهم 
ینه تحقیق  تبلیغات، هز ینه  و متغیرهای هز بوده  بیشتر  با سایر متغیرهای توضیحی مدل  مقایسه 

و توسعه و درجه تمرکز بازار نیز دارای تاثیر مثبت و معناداری بر سهم بازار صنایع می باشد. 
دارویی  صنایع  توسعه  و  تحقیق  بررسی  به  مشترک  پژوهشی  در  نادی)1393(  و  پور  جالل 
توسعه  که  می دهد  نشان  نتایج  پرداخته اند.  هند  کشور  مطاله  مورد  توسعه،  حال  در  کشورهای 
دارو ساز  شرکت های  توسط  که  محصول  توسعه  و  تحقیق  در  مجوز  اعطای  راهبرد  و  توانمندی 
این  انجامید.  دارویی  توسعه  و  تحقیق  از  جدیدی  تجاری  مدل  به  شدند  گرفته  بکار  هند 
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جهان  نقاط  سایر  و  پیشرفته  کشور های  در  درمان  و  بهداشت  ینه  هز کاهش  در  تنها  نه  مدل 
حال  در  کشورهای  سایر  در  داروسازی  شرکت های  توسعه  بلکه  دارد،  دنبال  به  را  پیامدهایی 

صنعتی شده را نیز متاثر می کند. 
حیدری و همکاران )139۷( در مطاله ای به بررسی تاثیر نرخ ارز بر بازده سهام صنعت دارو 
این  نتایج  پرداختند.  سوئیچینگ  مارکف  رهیافت  از  استفاده  با  تهران  بهادار  اوراق  بورس  در 
یم، نرخ ارز و آثار متفاوتی در بازده  که در یک الگوی بهینه متشکل از سه رژ مطالعه نشان داد 
یم 1 و 2 مثبت ولی در  که نرخ ارز در رژ یم های مختلف دارد؛ به این صورت  صنعت دارو در رژ
 3 2 و  یم  رژ به  یم1 نسبت  رژ دارو در  بازده صنعت  پایداری  بوده است. همچنین  یم3 منفی  رژ
یم 3 بیشتر از نوسان های 1 و 2 بوده است. بیشتر بوده است. ولی نوسان های بازده صنعت در رژ

3.  مواد و روش ها  

گرفته است.  کیفی و با به کارگیری روش داده بنیاد صورت  پژوهش حاضر در چارچوب رویکرد 
کیفی با انجام مصاحبه نیمه ساختار یافته از نمونه انتخاب  روش اجرای این پژوهش در بخش 
کمی بر اساس داده های حاصل از مصاحبه، پرسشنامه  شده پرداخته شده است. سپس در بخش 
کلیه  آماری  مقایسات زوجی )دوتایی( طراحی و در اختیاز صاحبنظران قرار داده شد. جامعه 
روش  بودند.   1400 سال  در  مدیریت  و  اقتصاد  گروه  اساتید  کلیه  همچنین  و  داروساز  دکترهای 
گیری به صورت هدفمند و با روش اشباع نظری از میان آنها 14 نفر به عنوان نمونه انتخاب  نمونه 
گلوله برفی پیش رفت و تا رسیدن به اشباع نظری ادامه داشت.  شدند. انتخاب نمونه طبق فرایند 
کدگذاری   ، باز کدکذاری  روش  از  استفاده  پژوهش  این  کیفی  بخش  در  داده ها  تحلیل  روش 
تحلیل  و  یه  تجز مورد  مراحل  این  از  یک  هر  انجام  ملزومات  و  انتخابی  کدگذاری  و  محوری 
گرفت. برای قسمت رتبه بندی عوامل نیز از همین افراد به روش AHP استفاده شده است. قرار 

4. یافته ها

در این پژوهش ما با دو سوال مواجه هستیم:
کدامند؟. 1 عوامل موثر بر میزان نفوذ در بازار دارو 
رتبه بندی عوامل موثر بر میزان نفوذ در بازار دارو چگونه است؟. 2

سوال اول: تشخیص عوامل موثر بر میزان نفوذ در بازار دارو	 
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4-1. کدگذاری باز مصاحبه 

و  مطالعه  خط  به  خط  مصاحبه ها،  متن  شد،  پیاده  کامل  به طور  مکتوب  مصاحبه  های  ابتدا 
را  کلیدی  که تجربه های مطالعات  کلمه ها و عبارت هایی بود  مفهوم  گذاری شد. مفاهیم شامل 
در خصوص عوامل مؤثر بر میزان نفوذ در بازار دارو منعکس می نمودند. پس از تحلیل و بررسی 
کلیدی  مفاهیم  قالب  در  اولیه  کد   ۷0 اول،  سؤال  بررسی  خصوص  در  مصاحبه شوندگان  پاسخ 

استخراج شد.

4-2.کدگذاری محوری

آمده است. در  کدهای اولیه به دست  گرفتن  کنار هم قرار  ( از طریق  کدگذاری محوری )متمرکز
آنها  یافته به این مقوله ها و فراوانی  کدهای اختصاص  را به همراه  جدول )2( فهرست مقوله ها 
از نظر نامگذاری ویرایش شده اند و تالش شده  گزارش شده است. در این مرحله مفاهیم  نیز 
کثر قرابت ظاهری بین مفاهیم معرفی شده از طرف مصاحبه شوندگان با واژه های  است تا حدا

که جنبه علمی تری دارند، رعایت شود. انتخاب شده 

کدگذاری محوری مصاحبه های انجام شده سوال اول جدول2- 

کدگذاری کدگذاری ثانویهصاحب نظرانفراوانی
محوری

12

A1, A3, B3, D3, F1, 
F3, G1, H2, H4,  
I2,  I4,  M2,  M5, 
N2, Z2, Z3, Z4, 
P4, W1, W2.

● معرفی داروی جدید و خواص آن ● ترغیب 
پزشکان برای برند خاص ● ایجاد حس نیاز در 
مشتری ● تبلیغات مناسب● آموزش خاص برای 

گاهی  معرفی داروی جدید●  استفاده از تبلیغات آ
دهنده

تبلیغات موثر

8
A2, C1, C3, E2, E4, 

F4, I4, M4, Z1, 
Z4, P4, W2.

کافی و دقیق  ● اعتماد به محصول ● ارائه اطالعات 
توسط دارو سازان به پزشکان و مشتریان ● استفاده 
از روابط عمومی ● اطالع رسانی در مورد ویژگی ها و 
نکات مثبت در وب سایت ها● کارکردن روی نگرش 

بیمار

جلب اعتماد 
مشتری

3A5, B1, B2, B5, P1.

کارساز شرکت در تولید داروی جدید ●  ● تحقیقات 
نوآوری در محصوالت ● تحقیق و توسعه ● استفاده 

از فناوری جدید ● نوآوری در بازار ● نوآوری در 
تبلیغات

نوآوری
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کدگذاری کدگذاری ثانویهصاحب نظرانفراوانی
محوری

13

A5, B1, B5, C2, C3, 
C4, C5, D4, E1, 
E5, F1, G5, H3, 
H5, I2, M4, N2, 
Z2, Z3, Z5, P1, 
P2.

● تولید راحت تر داروی موجود ● توسعه محصول 
● توسعه بازار ● تمرکز بر بازار هدف ● حذف 

ویزیتورهای غیر حرفه ای ● تثبیت بازار ● توجه به 
میزان مصرف جامعه ● تأمین نیاز جامعه ● توجه به 
کننده ● بازاریابی  بازار اینده ● توجه به شرایط تولید 

خوب ● تقویت شرکت تولید کننده ● استفاده از 
ویزیتور حرفه ای از نظر علمی و فروش ● رسیدن 

سازمان به اهداف ●  تمرکز و تکیه بر حفظ مشتریان 
موجود ● بازاریابی فروش ● توجه به فرهنگ منطقه 
● تقسیم بازار به نحو صحیح ● مدیریت واردات 

محصوالت دارویی مشابه داخلی ● نگاه جهانی به 
بازاریابی در صنعت و بخش تحقیق و توسعه

تمرکز بر بازار 
هدف

8

B2, B4, E4, G3, H3, 
M1, M2, M3, 
M4,  M5, Z4, P3, 
P4.

کمی و  ● شناساندن مزیت های رقابتی ● برتری 
کیفی  کیفی محصوالت نسبت به رقبا ● ارتقاء سطح 
محصوالت ● انجام تست های رایگان از محصوالت 
کیفی و سالمت ● رقابت پایین بین  ● داشتن تاییده 

کننده ● استفاده از مزیت بازده  شرکت های تولید 
کاهش هزینه تولید ● افزایش سهم  مقیاس فزاینده و 

مساوی ● تنوع در محصوالت ● فروش محصوالت به 
صورت حضوری

ایجاد مزیت 
رقابتی

11

B5, D5, E5, F4, F5, 
G2, G4, G5, H5, 
I5, M1, M3, M4,  
M5, Z5 ,Z3, P2, 
P5, W5.

● رضایتمندی سهامداران ● تولید بیشتر ● رشد بیشتر 
● فروش بیشتر ● سودآوری ● افزایش چرخه عمر 

محصول ● نرخ بازگشت سرمایه ● دوام چرخه تولید

سودآوری 
اقتصادی

12

A1, A4, B3, B4, C1, 
C2, D1,  E2,  E5,  
F1, F3, G1, G4, 
H1, H3,  I1, I2, 
I3, M2, N3, W1, 
W4.

کاربردی  ● اثبات داروی جدید ● رفع نیاز مشتری و 
بودن دارو ● کارایی بهتر نسب به رقبا ● افزایش 

کیفیت ● بسته بندی و طراحی جذاب و استاندارد ● 
اثربخشی باال

اثربخشی

9

B3, D1, E5, H1, F2, 
F3,  F5, G1, G4, 
G5, Z2, Z3, Z4, 
P3, W3.

کانال توزیع ● توزیع و ارائه خدمات  ● گسترش 
مناسب ● گسترش دامنه فعالیت 

کانال توزیع 
مناسب

۷
A1, E2, E4, G2, H2, 

M1,  M3, Z3, P5.
● موجود بودن دارو در بازار ● جامعیت بیشتر ● 

دسترسی آساندسترسی آسان به داروی جدید برای عموم
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کدگذاری کدگذاری ثانویهصاحب نظرانفراوانی
محوری

6
A5, E3, G3, H2, M1, 

M3, M5, N1, N3.

کننده ● گرفتن امتیاز  ● شناخته شدن شرکت تولید 
انحصاری برای محصوالت جدید ● افزایش قدرت 

انحصاری ●  ممانعت از رقبا در بازار در اختیار

انحصاری بودن 
محصول

11

B2, B3, C3, D1, E2, 
F3, G2, H1, H2, 
H3,  I1,  I3,  M1, 
M2,  M3,  M4, 
Z2, Z3, P3.

کافی ● توجیه قیمت های  ● قیمت مناسب ● بودجه 
قیمت مناسبمقایسه ای ● دامپینگ قیمتی

5
A4, E2, E3,  M2, 

W4.
● نداشتن عوارض جانبی ● رضایتمندی بیمار 

مصرف راحتازداروی جدید ●  مصرف راحت 

2Z1, P2. آشنایی در حوزه برندینگ ● برند سازی صحیح ●
برند سازیو دقیق

1P3.کارآمد سیستم زنجیره ●  سیستم زنجیره تأمین 
تامین

، شناسایی  بر میزان نفوذ در بازار دارو که در جدول )2( مشاهده می شود عوامل موثر  همانطور 
حداقل  پژوهشگر  اصلی  مقوله های  انتخاب  جهت  الزم  فراوانی  کفایت  تعیین  برای  شده اند. 
کفایت  مقوله  هر  انتخاب  برای  که  است  این  بر  ل  استدال است.  گرفته  نظر  در   8 را  فراوانی 
مصاحبه ها  در  مقوله  آن  ذکر  به  که  باشند  شوندگان  مصاحبه  از  نیمی  از  بیش   8 فراوانی  الزم 
انتخاب  مقوله  انتخاب  عدم  یا  انتخاب  دهنده  نشان  شده  تعیین  حد  این  باشند.  پرداخته 
که  شده برای درج در عوامل موثر بر بر میزان نفوذ در بازار دارو خواهد بود. یافته ها نشان داد 
تعداد 8 مقوله اصلی به عنوان عوامل اصلی موثر بر بر میزان نفوذ در بازار دارو استخراج شدند. 

تر از 8 داشته اند.  مقوله های شناسایی شده همگی فراوانی باال
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الام   فراوانی  .کفان  تعیی   برای   اند شده  شناسانی   وثر بر میاا  نفو  در بااار داروعوامل م   شودمی  مشاهده  فوق  جدو    در  که  همانطور
 کفان.   مقوله  هر  انتخاب  برای  که  اس.  ان   بر  استدال   اس.   گرفته  نظر  در  8  را  فراوانی  حداقل  پژوهشگر  اصلی  له هایمقو  انتخاب  جه.
نشا    شده  تعیی   حد   ان    باشند   پرداخته  هامصاحبه  در  مقوله  آ    کر  به  که  باشند  شوندگا   مصاحبه  اا نیمی اا  بیش  8  فراوانی  الام
که   داد   نشا   هانافته   بود  موثر بر بر میاا  نفو  در بااار دارو خواهد  عوامل   در  درج  برای  شده  انتخاب  لهمقو   انتخاب  عدم  نا  انتخاب   هندهد

فراوانی   همگی  شده  شناسانی  هایمقوله   شدند   موثر بر بر میاا  نفو  در بااار دارو استخراج  عوامل اصلی  عنوا   به  اصلی  مقوله   8  تعداد
   اند  داشته 8 اا ترباال

: عوامل موثر بر میزان نفوذ در بازار دارو 1شکل 
کدگذاری انتخابی .3-4

تبلیغات موثر

جلب اعتماد مشتری

هدف بازار بر تمرکز

ایجاد مزیت رقابتی

اقتصادی سودآوری

اثربخشی

مناسب توزیع کانال

مل
عوا

 
وثر

م
 بر بر  

ان
میز

 
وذ

نف
 

 در
زار 

با
 

رو
دا

قیمت مناسب 

شکل 1- عوامل موثر بر میزان نفوذ در بازار دارو

4-3. کدگذاری انتخابی

گروه بندی  آن ها  در این مرحله تئوری هر مقوله براساس ارتباط منطقی بین عوامل شناخته شده 
نظام مند  رهیافت  در  باید  را  شناسایی شده  عوامل  شدند.  داده  قرار  ویژه ای  طبقه  در  و  شده 

کیفی تحقیق دست یابیم. کوربین قرار دهیم و به مدل  استراوس و 

  شدند   داده  ای قرارونژه  طبقه  در  و   شده  بندیگروه  هاآ   شده شناخته  عوامل   بی   منطقی   ارتباا  براساس  مقوله  هر  تئوری  مرحله   ان   در
 م و به مد  کیفی تحقیق دس. نابیم  هیکوربی  قرار د و استراوس مند منظا  شده را باند در رهیاف.عوامل شناسانی

 1کوربینمند استراوس و  : رهیافت نظام 2شکل شماره 

(1386د و امامی  )دانانی فر   1

گر شرایط مداخله

بستر پدیده

امدهاپیراهبردها شرایط علی 
مقوله یا  

پدیده 

محوری

تبلیغات موثر
نفوذ در  
بازار دارو 

اثربخشی 

کانا  توانع مناسب

بسترها 

انجاد مان. رقابتی

مقوله  
محوری 

شرانط  
مداخله گر 

پیامدها راهبردها 
شرانط  
علی 

مناسب قیم. 

تمرکا بر بااار هدف

سودآوری اقتصادی 

جلب اعتماد مشتری

کوربین1  شکل 2 - رهیافت نظام مند استراوس و 

. امامی، )1386( 1. دانایی فر
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  شدند   داده  ای قرارونژه  طبقه  در  و   شده  بندیگروه  هاآ   شده شناخته  عوامل   بی   منطقی   ارتباا  براساس  مقوله  هر  تئوری  مرحله   ان   در
 م و به مد  کیفی تحقیق دس. نابیم  هیکوربی  قرار د و استراوس مند منظا  شده را باند در رهیاف.عوامل شناسانی

 1کوربینمند استراوس و  : رهیافت نظام 2شکل شماره 

(1386د و امامی  )دانانی فر   1

گر شرایط مداخله

بستر پدیده

امدهاپیراهبردها شرایط علی 
مقوله یا  

پدیده 

محوری

تبلیغات موثر
نفوذ در  
بازار دارو 

اثربخشی 

کانا  توانع مناسب

بسترها 

انجاد مان. رقابتی

مقوله  
محوری 

شرانط  
مداخله گر 

پیامدها راهبردها 
شرانط  
علی 

مناسب قیم. 

تمرکا بر بااار هدف

سودآوری اقتصادی 

جلب اعتماد مشتری

کیفی پژوهش شکل 3 - مدل 

سوال دوم: رتبه بندی عوامل موثر بر میزان نفوذ در بازار دارو

در این مرحله هشت عامل اصلی موثر بر میزان نفوذ در بازار یک داروی جدید از نظر اهمیت 
شرایط  به دلیل  طبیعتًا  شود.  مشخص  سیاست گذاران  برای  آن ها  اولویت  تا  می شوند  رتبه بندی 
عوامل  این  همه  روی  همزمان  نمی توانند  داروسازی  شرکت های  اقتصادی،  وضعیت  و  بازار 
مناسب  سیاست  تدوین  به  نسبت  عوامل  این  اولویت بندی  ضمن  است  الزم  و  شوند  متمرکز 
که  زوجی  مقایسات  روش  از  استفاده  با  قسمت  این  در  نمایند.  اقدام  بازار  به  ورود  جهت 
در  نفوذ  اصلی  عامل  هشت  رتبه بندی  به  نسبت  می رود،  شمار  به  رتبه بندی  روش  معتبر ترین 
در  و  طراحی  هشت تایی  دوتایی  جدول  شامل  پرسشنامه  منظور  این  برای  می شود.  اقدام  بازار 
 expert AHP و بکارگیری نرم افزار  از روش  با استفاده  گرفت و  کارشناسان مربوطه قرار  اختیار 
گرفته و نتیجه نهایی رتبه بندی عوامل به شرح جدول  یابی قرار  choice11 این جداول مورد ارز

گردید. )3( مشخص 
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جدول3- مقایسات زوجی عوامل موثر در میزان نفوذ در بازار دارو

انجام شده  بازار دارو  در این جدول مقایسات زوجی بین هشت عامل موثر در میزان نفوذ در 
قرار  استفاده  مورد  ناسازگاری  نرخ  تعیین  از  بعد  و  تکمیل  مربوطه  کارشناسان  توسط  که  است 
کامًال مرجح و عدد  گرفته است. اعداد موجود در جدول بین 9 و 1/9 می باشند و عدد 9 یعنی 
دهنده  نشان  قرمز  اعداد   )3( جدول  در  مرجح.  غیر  کامًال  یعنی  دارد  قرار  مقابل  نقطه  در   1/9
میزان غیر مرجح بودن است. بعد از تکمیل جدول نتایج نهایی مرتب شده به دست آمده است 

که در جدول )4( قابل مشاهده است:

جدول 4- رتبه بندی عوامل موثر در میزان نفوذ در بازار دارو

بین  در  را  اهمیت  ترین  باال اثربخشی،  عامل  است  مشاهده  قابل   )4( جدول  در  که  همانگونه 
آن عوامل اعتماد، مزیت نسبی و سود و قیمت در  عوامل به خود اختصاص داده است بعد از 
و  بازار  در  نفوذ  منظور  به  دارو  بازار  در  فعال  شرکت های  بنابراین  دارند.  قرار  بعدی  مرتبه های 
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مبذول  عوامل  این  به  بیشتری  توجه  که  است  الزم  جدید  داروهای  بازار  در  خود  سهم  افزایش 
نتایج  در  که  دیگری  نکته  داشت.  خواهند  مشتری  جذب  در  را  تاثیر  بیشترین  که  چرا  دارند 
بررسی میزان نرخ ناسازگاری در مقایسات زوجی است، هر  گیرد،  قرار  باید مورد توجه  خروجی 
کمتر باشد و به صفر نزدیکتر باشد، میزان اعتبار و اطمینان به  که میزان نرخ ناسازگاری  چقدر 
که نرخ ناسازگاری بیشتر از ده درصد باشد نتایج  نتایج خروجی بیشتر خواهد بود. در صورتی 
خروجی قابل اتکا نبوده و باید در محاسبات لحاظ نگردد. در این مطالعه هم جداول تکمیل 
که دارای نرخ ناسازگاری باالی ده درصد بودند از محاسبات حذف شدند. همانگونه  شده ای 
ناسازگاری در  نرخ  نهایی  میزان  قابل مشاهده است  نرم افزار  نهایی  و خروجی  باال  که در شکل 

که عدد بسیار قابل قبولی است. این مطالعه برابر چهار درصد می باشد 

بحث و نتیجه گیری

نظام  در  انکار  غیرقابل  نقش  که  است  مردم  سالمت  تأمین  ابزارهای  مهمترین  از  یکی  دارو 
جدید  داروهای  تأمین  و  تهیه  جمله  از  اساسی  کاالهای  تأمین  و  می کنند  ایفا  کشور  سالمت 
توسعه  تا  تولید  مسیر  بودن  طوالنی  دارد.  قرار  کشور  دارویی  نظام  اولویت  در  کرونا  مختص 
این  از  را  دارویی  شرکت ها  بتواند  است  عواملی  بر  تمرکز  نیازمند  جدید  دارویی  محصوالت 
که هدف مطالعه  یسک به بازار هدف رساند. از آنجایی  ینه و پر ر ، پیچیده، پر هز فرایند زمانبر
بخش  در  پژوهش  این  در  لذا  بود،  دارو  بازار  در  نفوذ  میزان  بر  موثر  عوامل  رتبه بندی  و  بررسی 

کیفی از روس داده بنیاد استفاده شد.
دارو  بازار  در  نفوذ  میزان  بر  موثر  عوامل  رتبه بندی  و  بررسی  مطالعه  هدف  که  آنجایی  از 
کدگذاری  کیفی از روش داده بنیاد استفاده شد. در مراحل  بود، لذا در این پژوهش در بخش 
پس  که  شدند  استخراج  باز  کد   ۷0 مجموع  در  شده  انجام  مصاحبه های  پیاده سازی  از  پس 
این  به  هشت مقوله دسته بندی شدند.  انها در مجموع  و تحلیل  کدهای مشترک  از شناسایی 
 : از عبارتند  که  شدند  شناسایی  دارو  بازار  در  نفوذ  میزان  بر  موثر  عوامل  به عنوان  مقوله  هشت 
سوداوری  رقابتی،  مزیت  ایجاد  هدف،  بازار  بر  تمرکز  مشتری،  اعتماد  جلب   ، موثر تبلیغات 

یع مناسب و قیمت مناسب.  کانال توز اقتصادی، اثربخشی، 
اصلی  مقوله  هشت  روی  همزمان  نمی تواند  شرکتی  هیچ  بازار  کنونی  شرایط  به  توجه  با 
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بازار  وارد  می توانند  راحت تر  مقوالت  این  رتبه بندی  از  استفاده  با  بنابراین  کند  تمرکز 
با  زوجی  مقیاس  از  پژوهش  رتبه بندی  بخش  در  دهند.  انجام  را  الزم  اقدامات  و  شده  دارو 
اثربخشی)0/341(،  می شود:  ذکر  مقوله ها  اولویت  ترتیب  که  بود  شده  استفاده   AHP تکنیک 
اقتصادی)0/100(،  سوداوری  رقابتی)0/121(،  مزیت  ایجاد  مشتری)0/266(،  اعتماد  جلب 
یع  توز کانال  و  هدف)0/032(،  بازار  بر  تمرکز   ،)0/040( موثر تبلیغات  مناسب)0/0۷4(،  قیمت  

مناسب)0/026(. 

کاربردی پژوهش پیشنهادات 

با دیگر پژوهش های انجام شده نویسندگان پیشنهادات  این پژوهش  نتایج  با توجه به مقایسه 
بازار دارو قادر خواهند  از عوامل موثر نفوذ در  ارائه می دهند. هشت مقوله اصلی  را  روزتری  به 
مناسب  استراتژیک  برنامه  یک  آماده سازی  در  شرکت ها  ارشد  مدیران  برای  ابزار  یک  تا  بود 
در  دارویی  درمان  بهترین  که  کرده اند  تایید  غیر مستقیم  به طور  یافته ها  همچنین  کنند.  فراهم 
ایران و جهان هیچ فایده ای ندارد مگر با ایجاد برنامه تبلیغاتی موثر به عنوان یکی از ابزارهای 
شود.  گرفته  خدمت  به  درمان  پیشرفت  زمینه  در  پزشکان  آموزش  برای  مهم  بسیار  و  ارتباطی 
برنامه های  آن  برای  باید  شرکت ها  اما  است  برانگیز  چالش  بسیار  کاری   ، بازار سهم  افزایش 
از  می توانند  دارند  محدودی  منابع  کوچک  شرکت های  که  آنجا  از  باشند.  داشته  ویژه ای 
رقابت  حاشیه ی  حفظ  یا  خود  فعلی  جایگاه  تقویت  مثل  بازار  سهم  ایجاد  استراتژی های 
از  پیش  اما  کنند؛  تالش  وفادار  یان  مشتر حفظ  و  جلب  برای  می توانند  همچنین  استفاده کنند. 
آن برای افزایش سهم  هر چیز شرکت در ابتدا باید بتواند به جایگاه قابل قبولی برسد و بعد از 
کند.  همچنین شرکت ها می توانند با تولید محصوالت  بازار یا حفظ آن تصمیمات الزم را اتخاذ 
درامد،  یع  توز خدمات،  تضمین  شده،  برچسب گذاری  بسته بندی  با  باال  کیفیت  جدید، 
یع مناسب، انتخاب راهبرد صحیح قیمت گذاری، ارائه خدمات رقابتی از طریق  کانال های توز
یان بر تمرکز اصلی مدیریت ارشد شرکت ها  نیروی فروش، اجرای برنامه های تبلیغاتی برای مشتر
رقیبان جلوگیری  به  بازار  تسلیم  از  و  بود  موفق خواهد  بازار  افزایش سهم  از  اطمینان  کسب  در 
بزرگ  شرکت های  که  است  بازار  سهم  افزایش  استراتژی های  از  یکی  تبلیغات  در  نوآوری  کند. 
خالقانه،  شعارهای  و  تبلیغات  اجرای  و  انتخاب  با  و  می دهند  قرار  توجه  مورد  را  آن  همواره 
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افزایش  تنوع در داروهای جدید،  ایجاد  با  از یک سو  نوآوری  را جلب می کند.  یان  توجه مشتر
اطمینان  عدم  و  ینه  هز افزایش  با  دیگر  سوی  از  و  بازار  سهم  افزایش  باعث  می تواند  بازدهی 
بر  بیشتری  کید  تا شرکت ها  از  بسیاری  شود.  بازار  سهم  کاهش  موجب  محصول  تقاضا  تابع  در 
یع  توز در  نوآوری  یا  تولید  بخش  در  تالش  بیشترین  باید  که  حالی  در  دارند،  نوآورانه  تبلیغات 
که با بهبود ارزش مشتری و بهینه سازی همراه  باشد. تبلیغات جذاب و پر سروصدا در صورتی 
نباشد مانند طبلی تو خالی خواهد بود. شرکت های داروساز باید توجه به شاخص های نوآوری 
نوآورانه  یابی  بازار برنامه  و  کنند  تقویت  را  نوآوری  قابلیت  الزم،  سرمایه گذاری  با  را  یابی  بازار
را  داروسازی  شرکت های  بازار  سهم  خالقیت،  و  نوآوری  ایجاد  ینه  هز دهند.  ارائه  را  شرکت 
با ایجاد تنوع در محصوالت سود و درآمد  کاهش نمی دهد بلکه در بلندمدت می تواند  خیلی 
جدی  به طور  باید  فروش  نیروی  بخش  اثر  مدیریت  باید  وجود  این  با  دهد.  افزایش  را  شرکت 

استراتژی های مربوط به سهم بازار را در نظر بگیرند.
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