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چکیده
صنایع دارویی ایران از دیرباز با محدودیتهای گوناگونی در حوزه بازاریابی و تبلیغاا واود موا او باودهاناد
بخش عمده این محدودیتها ناشی از قوانین و مقررا دولتی بودهاست ،و بومرور باعث شده تا اکثر قریب بو
اتفاق این شرکتها رویکردی منفعالنو و حداقلی در بهرهبرداری از استراتژیهای ترفیع دنبال کنند امروز اماا
با ورود چندین شرکت داروسازی وان و پیشرفتو و حمایتهای بخش وصوصای ،شااهد تغییارا ادی در
رویکردهای گذشتو این شرکتها نسبت بو استراتژیهای ترفیعشان قابا مشااهده اسات در ایان پاژوهش
تالش شد تا ضمن ارائو آورین یافتوهای علمی پیرامون استراتژیهای ترفیع شرکتهای تولیدکننده داروهای
انسانی ،گونوهای رایج این دستو از استراتژیها با اساتفاده از روش تاکساونومی شناساایی شاود بارای ایان
مقصود ابتدا از طریق انجام مصاحبوهای نیموساوتاریافتو در یک پژوهش کیفی و بهرهگیری از روش تحلیا
محتوا ،چهارچوبی امع برای ابعاد و ا زای استراتژی ترفیع شرکتهای دارویی ایجاد شد و ساس از طریاق
یک پیمایش کمی و تکمی پرسشناموهای حضوری ،استراتژی ترفیع هر یک از  40شرکت دارویی حاضار در
نمونو آماری این پژوهش مشخص گردید در نهایت با انجام ووشوبندی فازی ،چهار ووشو یا گونو متماایز از
استراتژیهای ترفیع شرکت های دارویی شناسایی شدند کو هرکدام در تعدادی از ویژگیهای کلیدی با ساایر
گونوها تفاو های معنادار داشتند از ملو کلیدیترین یافتوهای ایان پاژوهش نشاان داد کاو شارکتهاای
دارویی رویکردهای متفاوتی هت استفاده از استراتژیهای ترفیع اتخاذ کردهاند
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مقدمه
آمیخته ترفیع اثعرخخ در قالع معل هعا مختلع ارتباطعا یکپارچعه خاااریعاخ مجموععه
اقلامات است که ساامان در راستا خرقرار ارتباط خا خخ ها موردنظر خود در خااار هلف
و تحتتأثیر قراردادن آنها خهمنظور جایگاهیاخ هرچه خهتر محصوال و خلما انجام م دهعل
و اا این طریق نق خسیار مهم در پیشبرد سیاستها و استراتژ ها خاااریعاخ شعرکت نظیعر
ارتباط خا مشتریان معرف محصوال جلیل اصالح و تغییر ذهنیت مشتریان و مخاطبعان نسعبت
خععه شععرکت و نععام تجععار آن ایفععا مع کنععل اکععاتلر  .)2003در خععااار شععرکتهععا دارویع
فعالیتها ترفیع خه تمام فعالیتها اطالعات و متقاعلکننعله کعه توسع توایع کننعلاان و
تولیلکننلاان دارو انجام م شونل تا خر تجویز خریل تأمین و استفاده داروهعا توسع خیمعاران
پزشکان خیمارستانها و داروخانهها تأثیر اذارنل اطالق م اردد .این فعالیتها مع توانعل نظیعر
ارائه هلایا ارائه داروهعا نمونعه مالقعا نماینعلاان علمع شعرکتهعا دارویع آاهع و
تبلیغا ارائه جوایز و تخفیفا پرداخت نقل جوایز جنس فعرو معل دار و غیعره خاشعل
ادیبای .)1388
صنعت داروساا ایران پس اا انقالب اسالم ایران درحال خعهکعار خعود ادامعه داد کعه
تنها  15درصل اا تقاضا داروی کشور را تأمین م کرد و تقریباً کل آن در اختیار دولت خعود.
هم اکنون پس اا اذشت  38سا خا وجود پیشرفت علم چشعمگیر در عرصعه داروسعاا در
کشور و تأمین  96درصل اا تقاضا خااار خهوسیله تولیلا داخلع سعهم خخع خصوصع در
داروسععاا ایععران خععه خععی اا حععلود  40درصععل تجععاوا نکععرده اسععت .1در نتیجععه تاریخچععه
شکلایر یک خااار رقاخت کامل در صنعت دارو کشور خسیار کوتاه است و تعأثیر فرهنع
غیررقاخت حاکم خر این صنعت اا چهره آن خه کنل در حا ادودهشعلن اسعت .خنعاخراین یعک
ضع نهادینهشله در توان رقاخت و خاااریاخ شرکت ها داروساا کشور اا دیرخاا آنها را خعه
حاشیه سود موجود عاد داده و قلر رقاخت آنها را خا تولیلکننلاان خینالملل کاسته اسعت.
اا اینرو ضرور پرداختن خه مباحث خاااریاخ دارو و استراتژ ها خاااریاخ خرا ایعن حعواه
م توانل اعام معثثر در توانمنلسعاا خعی اا پعی شعرکت هعا دارویع جهعت رقاخعت در
خااارها داخل منطقها و خینالملل خاشل.
اا سععو دیگععر خععهدلیععل اسععتره وسععی اسععتراتژ هععا خاااریععاخ کععه عناصععر اا جملععه
استراتژ هعا قیمعتاعذار محصعو ترفیع و توایع را در خرمع ایعرد و اا ظرفیعت یعک
 1آمارنامو دارویی ،سازمان غذا و داروی وزار بهداشت و درمان (1385و)1392
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پژوه دانشگاه خارج است خر آن شلیم تا خا تمرکز خر یک اا کلیل ترین عناصر آمیختعه
خاااریاخ محصوال داروی یعن استراتژ ترفی هعم خعر عمعق نتعای تحقیعق خیعافزاییم و هعم
میزان کارخرد خودن آن را افزای دهیم .همچنین خا توجه خه آنکه محتوا استراتژ ها ترفیع
در مراحل چهاراانه دوره عمر یک محصو امعرف رشل خلعو و افعو ) متفعاو اسعت و
نم توان نتای حاصل را خه هر دوره نسبت داد؛ لذا تنها یک دوره اا مراحعل عمعر محصعوال
یعن مرحله رشل را جهت مطالعه محصوال داروی انتخاب کردیم .علت انتخعاب ایعن دوره
نیز خررس ها اولیه پژوهشگر خود که نشعان مع داد خیشعترین حجعم اسعتفاده اا اسعتراتژ هعا
خاااریاخ توس شرکت ها داروی متعلق خه این دوره است .خر ایعن اسعا هعلف اصعل ایعن
پژوه شناسای اخعاد و مثلفعههعا اصعل تشعکیلدهنعله اسعتراتژ ترفیع محصعوال موفعق
داروی حاضر در مرحله رشل و سپس دسته خنل شرکت ها داروی خه اونعه هعای اسعت کعه
خیشترین مشاخهت داخل و کمترین مشاخهت خیرون را خا یکلیگر دارنل .و اا این مجعرا خعهدنبعا
یافتن پویای ها موجود در فعالیتها خاااریاخ شرکتها داروی در عرصه اسعتراتژ هعا
ترفی هستیم.
 .1ادبیات تحقیق
 .1-1ادبیات تجربی

استفان ماتئ ا )2014در تحقیق که خر رو استراتژ ها ترفیع محصعوال نوشعیلن انجعام
داد ترکیبا مختلف اا عناصر آمیخته ترفی این محصوال را شناسای کرد که در قالع سعه
نوع استراتژ ترفی کشش رانش و ترکی این دو قاخل دستهخنل خودنل .کعاتلر و کلعر انعواع
کل استراتژ ها ترفی را در قال ترکی ها مختلف اا دو نوع استراتژ اصعل خعا عنعاوین
کشش و رانش معرف م کننل:
 .1استراتژی رانشی :نوع اسعتراتژ ترفیع اسعت کعه خعا اسعتفاده اا نیعرو فعرو و پیشعبرد
فرو کاالها را در مسیر کانا ها توای وارد م سااد .محرک ها و مشعوقهعا فعرو خعه
شرکت ها توای کننله ارائه شله تا آنها خا هر رو که قادر هستنل تال کننعل و محصعوال
شرکت تولیلکننله را در خااار خه فرو خرساننل .موفقیت این رو خعا نیعرو فعرو سعاامان
نسبت مستقیم دارد.
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 .2استراتژی کششی :نوع استراتژ ترفی است که خا صرف هزینه ایعاد و ایجعاد انگیعزه در
خریلاران و مصرفکننلاان نهای درصلد است تا تقاضای را در مشتریان ایجاد کنعل تعا آنهعا
کاالها را اا طریق کانا ها توای درخواست کننل.
 .3استراتژی ترکیب رانشی و کششی :نوع استراتژ ترفیع اسعت کعه اا هعر دو اسعتراتژ
فوق خهجا و خهموق استفاده م نمایل تا ختوانل خا ایجاد انگیزه در واسطه ها و کانا هعا توایع و
نیز خریلاران و مصرف کننلاان نهای خعهطعور همزمعان سعهم خعااار شعرکت را افعزای دهعل
اکاتلر و کلر .)2012
صنعت داروساا یک نمونه خرجسته اا صنایع است که استراتژ ها رانش و کششع
را خا توجه خه تال ها ترفیع خا یکلیگر ترکی م کنل .استراتژ «رانش » در درجعه او خعر
فرو شخص و ترفی فرو متک است و خهعنوان اخزار خعرا «فشعار واردکعردن» خعر یعک
محصو اا طریق کانا خاااریاخ استفاده م شود .این استراتژ خا سرمایهاعذار  13/2میلیعارد
دالر در تال ها فروشنلههای که خهطور مستقیم داروها را خه پزشکان م فروشنل خهعنعوان
نمونه خررس شلهاست اخنیتز  .)2003خخع قاخعل تعوجه اا ایعن پعو صعرف اقالمع اا قبیعل
خودکارها ملادها لیوان ها و تقویم ها شلهاست در تمام این اقالم نام یا لواو شرکت قعرار
دارد.
استراتژ ها کشش خهمنظور کش محصو اا طریق کانا ها خاااریاخ خعر تبلیغعا و
پیشبرد فرو خرا مصرفکننله نهای متک هستنل و خهصور ساالنه اا حلود  34/000تبلیغ
استفاده م کننل اآدامز  .)2002این استراتژ هعا داروهعا خعلون نسعخه و همچنعین داروهعا
تجویز را تروی م دهنل اپارکر و پت جان  .)2006در صنعت داروساا اسعتراتژ رانشع
خرا جل همکار پزشکان در تجویز یک محصو خعا خعه یعک خیمعار یعا مصعرف کننعله
نهای خهکار ارفته م شود .پزشکان عضو کلیل کانا در صعنعت خهلاشعت و درمعان هسعتنل
آنها حلود  80درصل اا تمام مخارج خهلاشت و درمان را خا توصیهها خود خعه خیمعاران کنتعر
م کننل این خیماران کسان هستنل که خه توصیه هعا پزشعکان خعود اعتمعاد مع کننعل اویکعز
واالنس و کیمبرل 2001؛ خه نقل اا پارکر و پت جان  .)2006صنعت داروساا خعا اسعتفاده اا
نماینععلا هععا داروسععاا تععال کععردهاسععت تععا ایععن اسععتراتژ رانش ع را اجععرا کنععل ایععن
نماینععلا هععا خععه پزشععکان مراجعععه مع کننععل و انععواع مختلع اقععالم تبلیغععات را نیععز خععهمنظععور
تأثیراذار خر نسخه نویس خه آنها ارائه مع دهنعل .خعهنظعر مع رسعل ارائعه ایعن نعوع اا هعلایا
تبلیغات مثثر خاشل همانطورکه مطالعا متععلد نشعان مع دهنعل هعلایا تبلیغعات مع توانعل
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ادراکا مثبت ایجاد کنل تصمیما خریل را تقویت کنل و تصویر یک شرکت را ارتقعا دهعل
ادال 1993؛ ای 1994؛ خه نقل اا پارکر و پت جان .)2006
درحال که خهنظر م رسل ترکی اسعتراتژ هعا رانشع و کششع یعک ترکیع معثثر خعرا
افزای فرو محصوال داروی خاشل اما این مسئله که آیعا ایعن اسعتراتژ خهتعرین منعاف را خعرا
مصرفکننله خه همراه خواهل داشت یا نه جعا خحعث دارد .یعک اسعتلال ایعن اسعت درحعال کعه
استراتژ ها کشش در راخطه خا متقاعلکردن خیماران خرا سوا اا پزشکان خود درخعاره خیمعار هعا
یا محصوال داروی خا موفق خوده است استراتژ هعا رانشع ممکعن اسعت در متقاععلکردن
پزشکان در تجویز محصوالت موفق خاشنل که نماینلا هعا داروسعاا خعه آنهعا مع فروشعنل .ایعن
محصوال اغل اا محصوال عموم موجعود کعه در درمعان خیمعاران تأثیراعذار هسعتنل ارانتعر
م خاشنل .یک دیلااه مثبتتر در راخطه خا ترکی استراتژ ها رانشع و کششع ایعن اسعت کعه خعا
آااه دادن خیشتر خه مصرفکننله /خیمار حلاقل در کوتاه معل مراقبعت کلع اا سعالمت خهبعود و
هزینهها کل کاه م یاخل اموسینگوف  1992خه نقل اا پارکر و پت جان .)2006
خا خررس اونهشناس ها موجود در معورد اسعتراتژ هعا ترفیع شعرکتهعا دارویع
مشععخ اردیععل کععه صععنعت داروسععاا ایععران فاقععل یععک پععژوه میععلان مسععتقل پیرامععون
اونه شناس استراتژ ها ترفی موجود در آن است .اا ایعنرو یکع اا مهمتعرین کمعک هعا
علم این پژوه خه محققان و عالقه منلان این عرصه شناسای اونه ها استراتژ ها ترفیع
محصوال داروی خهنحو مستقل اا سایر صنای و همچنین جام اا جهت اخععاد و مثلفعههعا
موردنظر است .لذا در پعژوه حاضعر خعرا نخسعتین خعار یعک اونعهشناسع جعام و مسعتقل
خراسا یک پژوه میلان دانشگاه اا استراتژ ها ترفی محصوال موفق داروی ایعران
ارائه اردیله است.
 .2-1ادبیات نظری

خهطورکل و در وهله نخست هلف هراونه استراتژ ترفی کمک خه تحقق اهعلاف خاااریعاخ
خنگاه اا طریق اطالعرسان ترغی یادآور و نگهلار مشتریان اسعت امِلِعور و ویمرویعک
 .)2004خرنامه کامل ارتباط خاااریاخ یک شرکت ترکی عناصر ترفیع آن شعرکت نعام دارد.
این خرنامه اا ترکی معین اا تبلیغا اتبلیغعا غیرشخصع ) ترفیع فعرو رواخع عمعوم
فروشنلا شخص اکاتلر و آرمسعتران  )1991و خاااریعاخ مسعتقیم اکعاتلر و کلعر )2015
تشکیل م شود.
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تبلیغععا  :هراونععه اَشععکا پرداخععت غیرشخصع در امینععه ارتباطععا و خاااریععاخ جهععت
ترغی یا متقاعلکردن خیینلاان خواننلاان یا شنونلاان درخارة مزایا محصوال خعلما
شرکت یا حت ایلههاست.
پیشبرد فرو  :محرک ها کوتاه مل جهت ترغی خه خریل یا فرو کاالها و خلما
است .مثالً تخفیفا نمای کاالها و خلما مساخقا و غیره.
فرو شخص  :معرف شفاه محصوال و خعلما شعرکت خعه یعک یعا چنعل مشعتر
خالقوه یا خالفعل خهصور مذاکره حضور خه قصل افزای فرو یا توسعه رواخع خعا مشعتریان
م خاشل.
رواخ عموم  :ایجاد مناسبا مطلوب خا جوام مختلف که خا شعرکت سعروکار دارنعل اا
طریق کس شعهر خعوب ایجعاد تصعویر ذهنع مطلعوب و خرخعورد مناسع و غیعره اسعت.
همچنین خرطرفکردن مسائل شایعا روایا و وقای نامطلوب.
خاااریاخ مستقیم :یا خهعبارت خاااریاخ دیجیتا عبارتست اا ارسا پیام ها تجعار خعرا
مصرفکننلاان هلف در جهت دریافت پاسخها سری اا آنها و توسععه رواخع خعا مشعتریان
اکاتلر و کلر .)2015
رویلادها و تجارب :1فعالیتها و خرنامهها مورد حمایت شرکت که خهمنظعور ایجعاد تععامال
مرتب خا نام تجار طراح شلهانل .رویلاد یا تجرخها که خهخوخ انتخاب شله خاشل و شعلیلاً
مرخوط خهنظر خرسل م توانل خاعث دخالتیافتن شخص مصرفکننله شود .چعون رویعلادها و
تجار شکل انله دارنل مصرفکننلاان آنها را خه شکل فعا تر قاخل دخیلشلن مع خیننعل.
همچنین رویلادها «فرو مالیم» غیرمستقیم خهشمار م رونل.
خاااریاخ تعامل  :2فعالیتها و خرنامهها خرخ خهمنظور دخیلکردن مشعتریان فعلع و مشعتریان
احتمال و ایجاد آاه خهبود ذهنیت یا ایجاد فرو خه آنان خعه شعکل مسعتقیم یعا غیرمسعتقیم
هستنل.
3
خاااریاخ افتهها کوچه و خااار  :ارتباطا شفاه مکتوب یا الکترونیکع فعرد خعه فعرد
مرتب خا مزیتها یا تجارب خریل اا کاالها و خلما یعک شعرکت ایجعاد مع کنعل اکعاتلر و
کلر .)2012
خسیار اا محققان در تحقیقعا خعود چهعار عنصعر تبلیغعا فعرو حضعور پیشعبرد
1. Events and experiences
2. Interactive marking
3. Word- of- mouth marketing
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فرو و رواخ عموم را عناصر اصل استراتژ ها ترفی قلملاد کرده و یعا خعه نحعو سعایر
عناصر ترفیع دیگر را در د این چهار عنصر جعا دادهانعل در تحقیعق حاضعر کعه مبتنع خعر
یافتهها نوین علم خاااریاخ است ترجیح داده شل جهت دقیقترشلن نتای و اتکعا خیشعتر خعه
یافته ها تجرخ جلیل اا دستهخنل اخیر محققان خرجسته خاااریاخ کاتلر و کلر ا )2012کعه
اخعاد جام تر را نسبت خه سایر محققان درنظر ارفتهانل استفاده کنعیم .لعذا در ایعن پعژوه خعا
خهرهایر اا این عناصر که خه طور مجزا تفکیک شلهانل استراتژ هعا ترفیع در هفعت دسعت
متمایز اا یکلیگر ارائه اردیلنل .جلو ایر چهارچوب اولیه استراتژ ها ترفی را خعر اسعا
مرور ادخیا پژوه نشان م دهل.
جدول  .1چهارچوب اولیه استراتژیهای ترفیع در این پژوهش
مؤلفهها

منابع

استراتژیهای ترفیع
تبلیغا

روزنامو ،تلویزیون ،پست مساتقی ،،رادیاو ،مجاال  ،فضاای بااز،
کتاب زرد راهنما ،وبرنامو ،بروشور ،تلفن ،اینترنت

پیشبرد فروش

نمونوها ،قبض های تخفیف ،اساترداد و او ،درصادهای تخفیفای
معامال  ،مزایا (هدایا) ،برناموهای تکرار ورید ،اوایز (مساابقا ،
قرعوکشیها ،بازیها) ،اوایز همکااری ،امتحاان رایگاان کاا ،
ضمانت کا  ،پیشبرد پیوندی ،پیشبرد متقااطع ،نماایش در نق او
ورید
پست مستقی ،،کا نماها (کاتالوگها) ،بستوبندی ،بازاریابی تلفنی،
تلویزیون تعاملی ،کیوسکها ،وبگااههاا و دساتگاههاای هماراه،
بازاریابی اینترنتی ،پست الکترونیکی و
انتشار گازارشهاای ساالیانو،کتاب ،بروشاور ،وبرناماو ،مجاال ،
سخنرانی ها ،کنفاران هاای وباری ،سامینارها ،نمایشاگاههاای
تجاری ،فعالیت های ودما ا تماعی ،ارتباط مناسب با نهادهاای
دولتی
مذاکرا فروش ،مالقا های فروش ،بازاریابی راب ومند ،تحویا
کا  ،سفارشگیری ،تبلیغ حضوری کا  ،ارائو دانش فنی ،نماایش
والقانو کا  ،ح مشک
شنهای سالیانو ،نمایشگاههای هناری ،حارا هاا ،عصارانوهاا،
بازی های شانسی ،نمایشگاه هاای ماد ،میهماانی در مکاانهاای
غیرمعمول ،سفرها ،پیادهرویهای دستو معی
بازاریابی از طریق شبکوهای ا تماعی ،شبکوهای ا تماعی دناج،
بازاریابی هیجانی ،بازاریابی ویروسی ،رهبران عقیده ،صفحا وب
موضوعی

کااااتلر و آرمساااتران ( ،)1991کااااتلر
( ،)2003کااااتلر و کلااار ( ،)2012بلا ا
( ،)2001دانکاان و آورسااال (،)2008
فی ()2006
کااااتلر و آرمساااتران ( ،)1991کااااتلر
( ،)2003کااااتلر و کلااار ( ،)2012بلا ا
( ،)2001دانکاان و آورسااال (،)2008
فی ()2006

بازاریابی مستقی ،و تعاملی

روابط عمومی

فروش حضوری (شخصی)

رویدادها و تجارب

بازاریابی گفتوهای کوچاو و
بازار

پس اا کنکا

کاتلر و کلر ( ،)2012فی ( ،)2006کای،
و همکاران ()2009
کااااتلر و آرمساااتران ( ،)1991کااااتلر
( ،)2003کااااتلر و کلااار ( ،)2012بلا ا
( ،)2001رابینسون ( ،)2006فی ()2006
کااااتلر و آرمساااتران ( ،)1991کااااتلر
( ،)2003کااااتلر و کلااار ( ،)2012بلا ا
( ،)2001فی ( ،)2006فاین ()2007
کاااتلر و کلاار ( ،)2012ماسااترمن و وود
()2005
کاتلر و کلر ()2012

اولیه خر رو استراتژ ها ترفی در شرکتها دارویع

محقعق خعه ایعن
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حقیقت مهم پ خرد که ممکعن اسعت یعک شعرکت دارویع کعه دارا چنعلین نعوع محصعو
مختل است تمام محصوال خود را صرفاً خا استفاده اا یک نوع استراتژ ترفیع مععین ارائعه
نکنل و خرا یک محصو یا اروه اا محصوال استراتژ ها ترفی خا آنها را طراحع
کرده خاشل .اا این منظر تصمیم خر آن شل تا خهجا تمرکز خر استراتژ ها ترفی یک شعرکت
خر رو شناسای استراتژ ها ترفی یک محصو یا اروه اا محصوال که خا یک ترکیع
معین اا این استراتژ ها عرضه م اردنل تمرکز شود.
اا سعو دیگععر خععهدلیععل وجععود تفععاو هعا ذاتع در اسععتراتژ هععا ترفیع دارو هععا
انحصار ادارا پتنت و  )...نسبت خه داروها رقاخت محقعق تصعمیم ارفعت خعر یعک اعروه
داروی یعن داروها رقاخت او نه انحصار ) تمرکز نمایل .خناخراین واحل تحلیل ایعن پعژوه
آن دسععته اا شععرکتهععای هسععتنل کععه دارا محصععو داروی ع درحععا رقاخععت م ع خاشععنل
خهطور که این محصوال در مرحله رشل خود قرار داشته خاشنل .همچنعین خعهدلیعل آنکعه ایعن
پژوه خهدنبا الگو قراردادن اونهها استراتژ ترفی شناسای شعله خعرا سعایر محصعوال
مشاخه است لذا تمرکز اصل خود را خر مطالعه محصوال داروی موفق حاضر در مرحله رشعل
قرار داده و خا استفاده اا متغیرهای چون فرو رشل فرو سودآور میعزان نقلشعونلا
میزان نیاا خه سرمایهاذار وغیره اکعه همگع حاصعل پعژوه هعای چعون :شع و همکعاران
)(2013؛ ویس و کعاالنتون )(1994؛ پعیالر کارخونعل و آنعا رودریگعز )(2015؛ سعل و ایکبعا
) (2008خودنل) انتخاب م شلنل .محقق پی اا آغاا مصاحبه خعا هعر شعرکت دارویع خعا ارائعه
توضیحا کاف پیرامون کلیه این نکتهها خه ملیران شرکتها داروی اختلا محصو دارویع
مورد نظر این پژوه را انتخاب و سپس شروع خه پرسیلن سثاال مصاحبه و تکمیل پرسشنامه
م کرد.
 .2روششناسی پژوهش
پژوه حاضر پژوهش ترکیب است خلین معنا که شامل جم آور و تجزیعهوتحلیعل هعر دو
نوع دادهها کم و کیف است .انتخاب این رویکرد ترکیب خه دلیل آن است که اوالً تعاکنون
هععی پععژوه میععلان مسععتقل در ایععران جهععت شناسععای اخعععاد و مثلفععههععا تشععکیلدهنععله
استراتژ ها ترفی انجام نشله است لذا شناسای این معوارد نیاامنعل خعه کعارایر یعک رو
کیفع خععود .ثانیعاً کشع اونععههععا مختلع اسععتراتژ هععا ترفیع کععه حاصععل خععهکععارایر
ترکی ها مختلف اا اخعاد و مثلفهها این استراتژ خعود نیعز صعرفاً اا طریعق یعک پعژوه
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کم و توای یک پرسشنامه خسته میسر خود خناخراین خهرهایعر اا رویکعرد ترکیبع خعرا ایعن
مطالعه ضرور م خاشل .این پژوه اا نظر جهتایر کل در امعره تحقیقعا کعارخرد عع
توسعها است ایرا خناخر تعری پژوهش کعه خعهقصعل کعارخرد نتعای یافتعه هعای خعرا حعل
مشکال خا متلاو ساامان ها انجام م شود پژوه کارخرد نامیله م شود ادانعای فعرد
و همکاران  .)1383در مورد این تحقیق نیز نتای آن مورد استفاده اشعخا حقیقع و حقعوق
ااا جمله ملیران شرکتها داروی ) قرار خواهل ارفت و خه آنهعا در رفع مشعکال موجعود
در تلوین اصالح و ارتقا استراتژ ها ترفی شان کمک خواهل کرد .نوع پژوه اا لحعا
هلف اصل هم توصیف است و هم اکتشاف است؛ ایرا اا یکسو خعهدنبعا توصعی ویژاع
استراتژ هعا اونعااون ترفیع محصعوال دارویع اسعت و اا سعو دیگعر خعه دنبعا کشع
اونه ها اصل این استراتژ ها م خاشل .جامع آمعار ایعن تحقیعق در هعر دو خخع کمع و
کیف شامل کلی ملیران عامعل معاونعان و کارشناسعانارشعل شعرکتهعا ایرانع تولیلکننعله
داروست که در خااة امان انجام پژوه دارا محصو موفق داروی در مرحله رشل خودنل.
خا توجه خه اینکه تعلاد اعضا جامعه آمار این پعژوه خعهطعور دقیعق قاخعل انعلااهایعر
نیست اایرا خهطور مشخ اطالعات اا شرکتها داروی موجود نبود که محقق ختوانعل آنهعای
را که دارا محصو داروی موردنظر هستنل شناسای کنل) اما خا خرآوردها نسب و جمع آور
اطالعا رسم و غیررسم تخمین اده شل که حلود  100شرکت داروی اا خعین  240شعرکت
موجود م توانل انلااه نسبتاً مناسب خرا جامعه آمار این پژوه خاشل؛ رو نمونهایر معورد
استفاده در خخ کیف رو غیراحتمال دردستر خود که تا دستیاخ خعه اشعباع نظعر ادامعه
پیلا کرد و رو نمونهایر خخ کم غیراحتمعال خعود؛ لعذا خعا اسعتفاده اا نعرمافعزار آمعار
 PASSنسخه  11پس اا آغاا عملیا جم آور دادهها و محاسبه میعزان انحعراف معیعار دادههعا
خا واردکردن خاالترین مقلار انحراف معیعار اکعه خراخعر خعا  2/5واحعل خعود) و درنظراعرفتن میعزان
خطا استانلارد قاخلقبو اخراخر  )0/7و تعلاد اعضا جامعه آمعار انعلااه مناسع خعرا تععلاد
اعضا نمونه آمار در پژوه کم  30علد خهدست آمل اهان و میکر .)1991
اخزار جم آور دادهها در خخ کیف مصاحبه نیمه سعاختاریافته حضعور و در خخع کمع
پرسشنامها خود که خا اسعتفاده اا نتعای خخع کیفع تعلوین شعل تعا اا طریعق آن اخععاد و اجعزا
استراتژ ها ترفی محصوال موفق داروی شناسای اردد .جهت محاسبه میزان پایعای پرسشعنامه
اا ضری آلفا کرونباخ استفاده شل .نتای حاصل خیانگر آن خود که مقادیر خهدست آمله در معورد
ضری آلفا کرونباخ خرا کلیه متغیرها خعاالتر اا  0/7خعه دسعت آمعله و قاخعلقبعو اسعت .مقیعا
خهکارارفته شله در این پژوه نیز مقیعا لیکعر هفعت ازینعه ا خعود ادانعای فعرد و همکعاران؛
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 .)1383خهمنظور خررس اعتبار درون خخ کیف اا رویکرد روای تفسیر استفاده شعله اسعت .در
رویکرد روای تفسیر اا استراتژ «خااخورد مشارکتکننلاان» و «استفاده اا خرخ عبعارا عینع
مصععاحبهشععونلاان در اععزار نهععای تحقیععق» خهععرهارفتععه خواهععل شععل .در اسععتراتژ خععااخور
مشارکت کننلاان تفسیرها و نتای خهدست آمله توس محقق خه مشارکتکننعله ارائعه مع شعود تعا
موارد درکشله اصالح اردد اجانسون  .)1997همچنین جهعت اطمینعان اا روایع خیرونع نتعای
حاصل اا مصاحبهها و پایای تحقیق کیف اا ضعری اسعکا اسعتفاده شعل و خعرا کلیعه مثلفعه هعا
مقلار آن خاالتر اا  0/7خهدست آمل.
 .1-2روش تحلیل دادههای کیفی

خرا تجزیهوتحلیل دادهها در این پژوه اا رو تحلیل محتوا 1استفاده شلهاست .خا توجه خعه قصعل
پژوهشگر مبن خر خررس متن مصاحبهها و تمرکز خعر پیعامهعا عینع و آشعکار موجعود در معتنهعا
تحلیل محتوا پژوه حاضر اا نوع توصیف و کمع اسعت اکریپنعلورف  .)2004همچنعین نعوع
تحلیل محتوا انتخابشله خرا تجزیهوتحلیل پاسخها قیاس خواهعل خعود ااسعتملر  .)2001واحعل
تجزیععهوتحلیععل مععتن مصععاحبههععا در خخع تحلیععل محتععوا عبارتسععت اا جملععه یععا عبععارت اا پاسععخ
پاسخدهنلاان که ذیل یک اا مقوال  2تحقیق ارائه شلهاست .خا توجه خه اخعاد و اجعزا مطعرحشعله
در خخ مرور ادخیا  7مقوله اتبلیغا پیشبرد فرو فرو حضور رواخ عموم خاااریعاخ
مستقیم خاااریاخ تعامل رویلادها و تجعارب و خاااریعاخ افتعههعا کوچعه و خعااار) و  77مفهعوم
اروانامه تلویزیون نشریا مجال نمونهها رایگان و )...شناسای اردیلنل.
فرآینل تجزیه وتحلیل داده ها پژوه خا شروع اولعین مصعاحبه خعهصعور هعمامعان آغعاا
اردیل .اختلا شیوة کلاذار مقولهها و مفاهیم تلوین اردیل و سپس تحلیل دادهها خعر اسعا شعیوه
کلاذار تا دستیاخ خه اشباع نظر ادامه پیلا کرد .دستورالعمل کلاذار خه این شرح مشعخ
شل :اختلا خه هر یک اا مفاهیم استخراجشله اا مرور ادخیا یک کل اولیعه اختصعا داده مع شعود.
پس اا پایان یافتن هر مصاحبه خا شناسای هر مفهوم جلیل ذیل هر مقوله خا رن متفاو خه مجمعوع
کلها موجود خرا آن مقوله افزوده م شود .تمام کلهای که هی نظر معوافق جهعت تأییعل آنهعا
وجود نلاشت پس اا رسیلن خه اشباع نظر حذف م اردنل .چنانچه کلیه مفاهیم ذیل یعک مقولعه
اا طرف مصاحبهشونلاان تأییل نشلنل خعود آن مقولعه نیعز اا چهعارچوب مفعاهیم ایرمجموععه آن
مضمون حذف م اردد .کلهای که دارا مشاخهت معنای خاالی خعا یکعلیگر هسعتنل خعا مشعور
1. Content Analysis
2. Categories
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اساتیل راهنما و مشاور در صور موافقت خا یکلیگر ترکیع مع شعونل و در غیعر ایعنصعور خعه
همان شکل مجزا قرار خواهنل ارفت .نتای حاصعل اا مصعاحبه خعا ششعمین شعرکت تغییعر نکعرد و
پژوهشگر جهت اطمینان اا دست یاخ خه اشباع نظر خعا دو شعرکت دیگعر نیعز مصعاحبه نمعود و در
مجموع خخ کیف را خا انجام  8مصاحبه خه پایان رسانل.
 .2-2روش تحلیل دادههای کمی (گونهشناسی)

خهطورکل رو ها مورد استفاده خعرا دسعتهخنعل مفعاهیم را مع تعوان خعه دو قسعم تقسعیم نمعود:
نوعشناس ااونهشناس ایلهآ ) 1و تاکسونوم ااونهشناس تجرخ ) .2ویژا کلیل نعوعشناسع
عبارتست اا اینکه اخعاد آن خی اا آنکه نشاندهنله نمونهها تجرخ و عمل خاشعل خیعانگر مفعاهیم
است .اخعاد نوعشناس خر اسا تفکر اونه غای انوع ایلهآ ) خنا نهاده شلنل کعه عبارتسعت اا یعک
سااة ذهن که خهطور اراد خر رو ویژا ها معین اا مفهوم تأکیل دارد و نه لزوماً خر رو آنچعه
که در یک تجرخه واقع خه دست آمله است اوخر  .)1949خا توجه خه اینکعه در تحقیعق حاضعر خعرا
شناسای اونهها مختل استراتژ ها ترفی اا رویکرد اونعهشناسع تجرخع اتاکسعونوم ) و نعه
اونهشناس ایلهآ اتیپولوژ ) استفاده شله است و اا آنجا که رو خوشهخنعل فعار اا هعر نعوع
پی فرض و چهعارچوب اا پعی تعیعینشعلها خعه دسعتهخنعل دادههعا مع پعردااد خنعاخراین رو
خوشععهخنععل فععاا  3FCMمناس ع تععرین اخععزار جهععت دسععتیععاخ خععه هععلف مععوردنظر در مععورد
اونهشناس این پژوه خواهل خود .در خوشهخنل سعخت هعر داده خعه یعک و فقع یعک خوشعه
نسبت داده م شود درحال که در خوشهخنل فاا یک تفکیک فاا صعور مع ایعرد خعه ایعن
معن که هر داده خا یک درجه عضویت خه هر خوشه متعلعق اسعت .در شعرای واقعع خوشعهخنعل
فاا خسیار طبیع تر اا خوشهخنل سخت است چون دادهها موجود در مرا خوشعههعا مختلع
مجبور خه تعلق کامل خه یک اا خوشهها نیستنل و خا درجه تعلق خین  0تا  1که نشاندهنله تعلعق نسعب
آنها است تفکیک م شعونل اسعکورو و سعاریمو  .)2004 4همچنعین در امینعه خررسع اعتبعار
خوشهخنل جهت یافتن مطلوبترین تعلاد خوش ممکن اا پن شاخ استفاده شعل؛ تعاخ ارایعاخ
ضری افراا 5تاخ ارایاخ آنتروپ افراا 6تاخ ارایاخ ا و خنع  7تعاخ ارایعاخ شعاخ افعراا 8و
1. Typology
2. Taxonomy
3. Fuzzy C-means clustering
4. George E. Tsekouras, Haralambos Sarimveis
5. Partition coefficient
6. Partition entropy
7. Xie and Beni
8. Partition Index
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تاخ ارایاخ شاخ تفکیک.1
جهت انتخاب یک محصو موفق داروی در مرحله رشل اختلا پژوهشگر توضیحات پیرامعون
ویژا ها یک محصو حاضر در مرحله رشل خر اسا منحنع پع ا سع  2و معاتریس خع سع
ج  3اپراساد ) ( 2005؛ ویلسعون و ایلیگعان ا( 2005؛ کعاتلر ا ))1991خعه مصعاحبه شعونلاان ارائعه
م داد و سپس در اام خعل اا آنها خواسته م شل تا خر اسعا شعاخ هعا فعرو رشعل فعرو
سودآور سهم خااار ایجادکننله نقلینگ و نیاا خه سرمایهاذار یک اا محصعوال موجعود در
مرحله رشل خود را که خهطور نسب در این شاخ ها خرتر و خعاالتر اا سعایر محصعوال ایعن مرحلعه
هستنل معرف نموده و پیرامعون آن پرسشعنامه را تکمیعل نماینعل .اختعلا دادههعا حاصعل اا تکمیعل
پرسشنامههعا تحقیعق توسع  32شعرکت اا طریعق نعرم افعزار متلع نسعخه  R2016aخعا اسعتفاده اا
الگوریتم  FCMخهصور فاا خوشه خنل شل .سپس خا اسعتفاده اا  5شعاخ اعتبارسعنج کعه در
خخ قبل اشاره شل کیفیت خوشه خنل ارایاخ اردیل و نتای خیانگر مناس خعودن تععلاد  4خوشعه
خرا دسته خنل انواع استراتژ ها ترفی خود .تجزیه وتحلیل خوشها در دو نوخت دیگر خرا تععلاد
اعضا  36شرکت و  40شرکت خههمین صور تکرار شل و نتای مثیعل همعان تععلاد  4خوشعه خعه
دست آمله در مرحله او خود که خهعنوان تعلاد خهینه شناسای شلهخودنل.
 .3تحلیل تجربی
 .1-3نتایج تحلیل کیفی

پس اا انجام تحلیل محتوا خر رو داده ها کیف اخعاد و اجزا اصل تشکیلدهنله اسعتراتژ
ترفی یک محصو موفق داروی در قال  6مقوله اصل و  53مفهوم یعا عنصعر شناسعای شعل.
مقوله او تبلیغا است که اا  15جز تشکیل مع شعود .مقولعه دوم پیشعبرد فعرو اسعت کعه
شامل  10مثلفه م خاشل .مقوله سوم رواخ عموم است کعه اا  12عنصعر تشعکیل شعلهاسعت.
مقوله چهارم فرو شخص است که شامل  7جز م شود .مقوله پنجم عبارتست اا رویعلادها
و تجارب که شامل  3مثلفه است و نهایتعاً مقولعه ششعم عبارتسعت اا افتعههعا کوچعه و خعااار
ادهان خه دهان) که متشکل اا  4جز م خاشل .مقوله خاااریاخ مستقیم و تعامل نیز خه دلیعل ععلم
وجود خسترها قانون در امره استراتژ ها ترفی محصوال داروی ایران نبود .جعلو ایعر
نتای خخ کیف این پژوه را نشان م دهل.
1. Separation Index
2. product life cycle
3. boston consulting group
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جدول  .2نتایج تجزیهوتحلیل دادههای کیفي؛ ابعاد و مؤلفههای اصلي استراتژیهای ترفیع برای محصوالت
موفق دارویي در مرحله رشد
مقوله

تبلیغا

پیشبرد
فروش

روابط
عمومی

فروش
حضوری
(شخصی)
رویدادها و
تجارب
بازاریابی
گفتوهای
کوچو و بازار

مفهوم
پست مستقی ،،مجال تخصصی ،وبرناموها ،کتابهای راهنما (در همایش ،سمینارها و کنگرهها) ،بروشور (انتشار بروشاورها
و تراکتهای تبلیغاتی) ،تلفن (ارسال پیامک) ،اینترنات (وب ساایت) ،ارساال ویزیتورهاای داروواناوهاا (فارماا ر) ،)،ارساال
ویزیتورهای دارووانوها (استفاده از ویزیتورهای شرکت های پخش) ،ارسال ویزیتورهای پزشکان (مِد ر) ،)،مشارکت در انتشار
کتب علمی ،ارائو بروشورهای علمی ساده در م ب دکترها یا دارووانوها هت آگاهی مردم ،تبلیغا محی ی در سامینارهای
تخصصی ،تبلیغا محی ی در دارووانوها ،پخش فیل ،در همایشهای تخصصی
نمونوها ،درصدهای تخفیفی معامال  ،مزایا (هدایا) ،برناموهای تکرار ورید ،وایز همکاری (برای دارووانوها) ،پیشابرد پیونادی ،پیشابرد
متقاطع ،وایز فروش (برای شرکتهای پخش) ،استمهال مد زمان پرداوت ،وایز نسخو نویسی برای پزشکان
انتشار گزارشهای سالیانو ،انتشار بروشورها یا وبرنامو ها ،انتشار مجال تخصصی ،برگازاری یاا شارکت در کنفاران هاای
وبری و سخنرانیها ،حضور و مشارکت در سمینارها و همایشهای تخصصی ،فعالیتهای ودما ا تماعی ،ارتباط مناسب با
نهادهای دولتی ،برگزاری کارگاههای آموزشی برای فروشندگان شرکتهاای پخاش ،برگازاری کارگااههاای آموزشای بارای
فروشندگان پزشکان ،برپایی غرفوها یا کارگاههای تخصصی در ذی برگزاری سمینارها یاا کنفاران هاای مها ،علمای کاو
توسط ارگانها و نهادهای بزرگ علمی برگزار میشوند ،حفظ ارتباطا با انجمنهای علمای ،بازدیادهای علمای و مالقاا
دانشجویان و دانشآموزان از بخشهای مختلف کاروانو
مذاکرا فروش ،مالقا های فروش ،بازاریابی راب ومند ،تحوی کا  ،سفارشگیری ،تبلیغ حضوری کا  ،ارائو دانش فنی

شنهای سالیانو ،برگزاری مسابقا علمی در نمایشگاهها همراه با ایزه ،برپایی ضیافت اف اری در ماه مبارک رمضان
بازاریابی از طریق شبکوهای ا تماعی ،بازاریابی از طریق شبکوهای ا تماعی دنج (تخصصی) ،بازاریابی هیجانی ،بازاریاابی از
طریق رهبران عقیده

 .2-3نتایج تحلیل کمی

پس اا اتمام خوشه خنل دادهها و مشخ شلن چهار خوشه خهعنوان چهاراونه استراتژ ترفیع
محصوال موفق داروی در مرحله رشل اکنون خایل خر اسا فاصله ا که مراکز خوشعههعا در
هر یک اا مثلفه ها خا یکلیگر دارنعل وجعوه تمعایز آنهعا را مشعخ کنعیم .خعر اسعا آامعون
کروسکا والیس مشخ اردیل که خه ااا هر مثلفه اا استراتژ ترفی مراکز خوشعها کعه
فاصله آنها کمتر اا  1/5واحل اخا توجه خه طی  7واحل سعثاال پرسشعنامه) اسعت اخعتالف
معنادار خین آنها وجود نعلارد خنعاخراین در تبیعین و مقایسعه اونعههعا اسعتراتژ ترفیع تنهعا
ویژا های خررس شلنل که اختالف معنادار اخی اا  1/5واحل) خین مراکز خوشه ها آنها
مشاهله شل .نمودارها مرخوط خه مثلفه ها تشکیلدهنله استراتژ ترفی محصعوال دارویع
در جلاو ایر نشان دادهشلهاست.
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 .1-2-3پیشبرد فروش

مثلفهها تشکیلدهنله این جز عبار خودنل اا :ارائه رایگعان نمونعه اعطعا درصعلها تخفیفع
پلکان ارائه هلایا مشوقها درصل تکرار خریل جوایز حجم خرا داروخانهها جعوایز ریعال
خرا داروخانهها پیشبرد پیونل پیشبرد متقاط جوایز حجم خرا پخع هعا جعوایز ریعال خعرا
پخ ها استمها ماااد و جوایز نسعخه نویسع پزشعکان .اا خعین ایعن معوارد تنهعا در  4چهعار معورد
اختالف معنادار خین خوشهها مشاهله شل که در نمودار و جلو ایر قاخل مشاهله است.
ارائو هدایا

6
5
4
3
2
1
0

وایز حجمی برای
دارووانوها

خوشه چهارم

خوشه سوم

وایز ریالی برای
دارووانوها

خوشه دوم

وایز حجمی برای پخشها

خوشه اول

نمودار  .1مقایسه گونههای استراتژی ترفیع از لحاظ مؤلفه «پیشبرد فروش»

 .2-2-3فروش حضوری

مجموعه مثلفهها تشکیلدهنلة این جز اا استراتژ ترفیع در شعرکت هعا دارویع عبعار
خودنععل اا مععذاکرا فععرو مالقععا هععا فععرو خاااریععاخ راخطععهمنععل تحویععل کععاال
سفار ایر تبلیغ حضور کاال و ارائه دان فن ؛ که اا میان آنها تنها در سعه معورد تفعاو
معنادار خین چهار اون شناسای شله اا استراتژ ترفی شرکتها داروی مشاهله شل.
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مذاکرا فروش
8
6
4
2
0

ارائو دانش فنی

بازاریابی راب ومند

خوشه سوم

خوشه چهارم

خوشه اول

خوشه دوم

نمودار  .2مقایسه گونههای استراتژی ترفیع از لحاظ مؤلفه «فروش حضوری»

 .3-2-3تبلیغات

اا میان  15عنصر که اجزا ایرمجموعه استراتژ تبلیغا را تشکیل م دادنل تنها در هشعت
مورد تفاو معنادار خین چهار اون شناسای شعله اا اسعتراتژ ترفیع شعرکت هعا دارویع
مشاهله شل .این موارد در شکل ایر قاخلمشاهله است.

تبلیغا در مجال تخصصی

تبلیغا در کتب راهنما

تبلیغا در وبرناموها
8
6
4
2
0

تبلیغا تلفنی

پخش فیل ،در همایشها

بروشورهای علمی ساده

ارسال مِد ر،
ارسال فارما ر) ،اوتصاصی
شرکت

خوشه چهارم

خوشه سوم

خوشه دوم

خوشه اول

نمودار  .3مقایسه گونههای استراتژی ترفیع از لحاظ مؤلفه «تبلیغات»
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 .4-2-3روابط عمومی

اا میان  12عنصر که اجزا ایر مجموعه استراتژ رواخ عموم را تشعکیل مع دادنعل در 9
عنصر تفاو معنادار خین چهاراون شناسای شعله اا اسعتراتژ ترفیع شعرکتهعا دارویع
وجود داشت .این موارد در شکل ایر قاخلمشاهله است.
انتشار برشورها و وبرناموها
6
مشارکت در سمینارها و
همایشها

بازدید دانشجویان و
دانشآموزان از کاروانو

5
4
3
2

شرکت در کنفران های
وبری

ارتباط با انجمنهای علمی

1
0

برپایی غرفوها در سمینارها و
کنفرانسها

مناسبا با نهادهای دولتی
کارگاههای آموزشی برای
فروشندگان پخشها
خوشه چهارم

خوشه سوم

کارگاه آموزشی برای پزشکان
خوشه دوم

خوشه اول

نمودار  .4مقایسه گونههای استراتژی ترفیع از لحاظ مؤلفه «پیشبرد فروش»

 .5-2-3رویدادها و تجارب

مجموعه عناصر تشکیلدهنلة این جز اا استراتژ ترفی عبعار خودنعل اا جشعنهعا سعالیانه
خرازار مساخقا علم در نمایشگاهها همراه خا جایزه خرپای ضیافت افطار در معاه مبعارک
رمضان؛ که تمایز اختالف معنادار چهار اون استراتژ ترفی شرکتها دارویع در هعر یعک
اا آنها خهصور ایر است.
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شنهای سالیانو و
مناسبتی
5
4
3
2
1
0

مسابقا علمی در
نمایشگاهها
ووشو چهارم

مهمانیهای ذاب و
واطرهانگیز
ووشو سوم

ووشو دوم

ووشو اول

نمودار  .5مقایسه گونههای استراتژی ترفیع از لحاظ مؤلفه «رویدادها و تجارب»

 .6-2-3بازاریابی گفتههای کوچه و بازار (دهان به دهان)

مجموعه مثلفهها تشکیلدهنلة این جز اا استراتژ ترفی عبار خودنل اا خاااریاخ اا طریعق
شبکهها اجتماع خاااریاخ اا طریق شبکهها اجتماع دن خاااریعاخ هیجعان و خاااریعاخ
اا طریعق رهبععران عقیععله؛ کعه اا ایععن مععوارد در سعه مععورد تفععاو معنعادار خععین چهععار اونع
شناسای شله اا استراتژ ترفی شرکتها داروی مشاهله شل .نمعودار و جعلو ایعر وجعوه
مختل این تفاو ها را نشان م دهنل.
بازاریابی از طریق شبکوهای
ا تماعی
6
4
2
0

بازاریابی از طریق رهبران
عقیده

بازاریابی هیجانی
ووشو چهارم

ووشو سوم

ووشو دوم

ووشو اول

نمودار  .6مقایسه گونههای استراتژی ترفیع از لحاظ مؤلفه «بازاریابي دهان به دهان»
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 .4نتیجهگیری
همععانطورکععه مشععاهله م ع شععود اونععههععا او و چهععارم خععاالترین تمایععل را خععه اسععتفاده اا
استراتژ ها ترفی دارنل و اونه دوم تمایل خه نسبت کمتر و متمرکعز خعر فعرو حضعور و
پیشبرد فرو دارد و نهایتاً اونه سوم کمترین تمایل را خعه اسعتفاده اا اقعلاما مطعرحشعله در
حواه استراتژ ها ترفی دارد .اا اینرو در یک جم خنل نهای م توان اونه او اسعتراتژ
ترفی را خه دلیل تمایل خسیار خاال خه استفاده اا مشوق های که خیشتر معطوف خه مصعرفکننعلاان
نهای هستنل و نه لزوماً اولین حلقه توای محصو ایعن تمایعل کمتعر خعه فعالیعت هعا پیشعبرد
فرو ) خا عنوان «کشش فعا و رانش منفعل» ناماذار نمود و در طرف مقاخل آن که اونعه
دوم استراتژ ترفی قرار دارد و خیشتر اا مصرفکننلاان نهای متمایل خه ارائه مشوق هعا خعرا
کانا توای است خا نام «کشش منفعل و رانش فعا » خرچس اذار نمود.
خهصور مشاخه این وضعیت در مورد اونه سوم و چهارم هم قاخل تبیین است .اونه سوم
در کلیه فعالیتها مطرح در امینه اسعتراتژ ترفیع نگعاه منفععل و حعلاقل دارد اا ایعنرو
م توان آن را خا عنوان «کشش و رانش منفعل» ناماذار کرد .اا سو دیگر شاهل آن هستیم
که اونه چهارم در قری تمام فعالیتها مطرح نگاه فعا و حلاکثر دارد لذا م توان آن
را «کشش و رانش فعا » نام نهاد.
اونه ها دوم و سوم در خلو امر و اختلائاً مبتن خعر فلسعفه فعرو او نعه فلسعفه خاااریعاخ )
عمل م کننل اما اونه دوم تمایل دارد کعه خعه سعمت خهعرهایعر اا مزایعا فلسعفه خاااریعاخ
حرکت کنل درصورت که این تمایل در اونه سوم وجود نلارد و ایعن اونعه خعه خهعرهایعر و
انتفاع اا مزایا فلسفه فرو خوارفته اسعت .در سعمت مقاخعل اونعههعا او و چهعارم قعرار
دارنل که اختلائاً فلسفه خاااریاخ را مبنا کار خود در خهرهخردار اا اسعتراتژ هعا ترفیع قعرار
داده انل اما همان طور که قاخلمشاهله است اونه چهارم در مقایسه خا اونه او تمایل خیشتر خه
انتفاع اا مزایا فلسفه فرو دارد و اا اینروسعت کعه خخع اسعتراتژ ترفیع رانشع آن نیعز
فعا تر اا اونه او ظاهر شلهاست.
جدول  .3جمعبندی وجوه تمایز گونههای استراتژی ترفیع

پیشبرد فروش

گونه اول (کششي

گونه دوم (کششي منفعل

گونه سوم (کششي

گونه چهارم (کششي و

فعال و رانشي منفعل)

و رانشي فعال)

و رانشي منفعل)

رانشي فعال)

محدود و متمرکز بر اوایز
حجمی برای دارووانوها

گسااترده متمرکااز باار ااوایز
حجماای باارای دارووانااوهااا و
پخشها

محدود حداقلی

گسترده حداکثری
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فروش حضوری

گونه اول (کششي

گونه دوم (کششي منفعل

گونه سوم (کششي

گونه چهارم (کششي و

فعال و رانشي منفعل)

و رانشي فعال)

و رانشي منفعل)

رانشي فعال)

گسترده حداکثری

گسترده حداکثری

محدود حداقلی

گسترده حداکثری

تبلیغا

گسترده حداکثری

محدود

محدود حداقلی

گسترده حداکثری

روابط عمومی
رویدادها و تجارب
بازاریااابی دهااان بااو
دهان

گسترده حداکثری
گسترده متمرکز بر شنها

محدود
نسبتاً محدود

محدود حداقلی
محدود حداقلی

گسترده حداکثری

محدود حداقلی

محدود حداقلی

گسترده
گسترده متمرکز بر مسابقا
گسترده متمرکز بار بازاریاابی
هیجانی و رهبران عقیده

خهره ایر اا انواع مختل استراتژ ها ترفی خلون شناخت ترکیع هعا کلع آنهعا یعا
خهعبار صحیحتر اونهها رای آنها فرآینل ناق و محلود است .در ایعن پعژوه خعرا
نخستین خار استراتژ ها ترفی محصعوال موفعق شعرکت هعا ایرانع تولیلکننعله داروهعا
انسان موردمطالعه قرار ارفت و انواع اصل آنها در قال اونهها چهاراانعه اسعتراتژ هعا
ترفی شناسای شل.
نتای حاصل اا خوشهخنل استراتژ ها ترفیع شناسعای اونعه هعای خعود کعه هرکعلام
حاو خصوصیا متفاوت اا یکلیگر هستنل و رویکرد کل یک شرکت داروی را خه منظعور
پیشبرد استراتژ ها ترفی خعود در خعااار رقعاخت محصعو معوردنظر نشعان مع دهعل .خنعاخراین
خراسا یافتهها این پژوه شرکت ها داروی محصوال رقاخت خعود را کعه در مرحلعه
رشل قرار دارنل خا چهار شیوه یا رو کل در مععرض تبلیعغ ترفیع فعرو رواخع عمعوم و
سایر عناصر ایرمجموعه استراتژ ترفی قرار مع دهنعل .در سعبک او ایعن شعرکتهعا تعال
م کننل تا خا ترغی و متقاعلساا مصعرفکننعلاان خع نهعای انجیعره توایع دارو اععم اا
پزشکان خیماران عموم معردم و داروخانعههعا قعلر چانعهانع خعود را در مقاخعل حلقعه او
دریافتکننله دارو یعن شرکتها پخ خاال خرده و حعلاکثر انتفعاع را خعرا خعود اا طریعق
خهره منل اا اخزارها کشش در مقاخل اخزارها رانش کس نماینل .امعا شعرکتهعای کعه اا
سبک یا اونه دوم استراتژ ها ترفی استفاده م کننل تمایل دارنل تعا خعا شعکل دادن خعه یعک
راخطه خلنلمل و مبتن خر انتفاع متقاخل خا شرکتهعا پخع و داروخانعههعا اقعلام خعه تبلیعغ و
خاااریاخ محصوالتشان نموده و درنتیجه خا کاه هزینه ها ارتباطا خا مصرف کننلاان خع
نهای خر قلر رقاخت خود خه وسیله افزای کارای عملیا خیافزاینل .اا اینرو خیشتر متمرکعز
خعر اسعتفاده اا اخزارهعا کششع خعوده و تمعایل خعرا خهعرهخعردار اا اخزارهعا رانشع نشعان
نم دهنل.
دسته سوم شرکت ها داروی خهصور چشمگیر خهدنبا کاه هزینه هعا ارتباطعا
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خاااریاخ خود خا کلیه خخ ها انجیره توای دارو هستنل .این دسعته اا شعرکتهعا نعه خعهطعور
فعا خر رو اروه ها مصرف کننله نهای داروها و نه شرکت ها پخ جهت پیشبرد فرو
محصوالتشان فعالیت م کننل .این شرکتها اقلام خه خهرهخردار همزمعان اا مقولعه کعارای در
فرو و خاااریاخ اا یکسو و انتفاع اا تقاضعا معاااد فصعل یعا تقاضعاها پعی خینع نشعله
م نماینل و لذا تمایل خه خهره ایر استرده اا استراتژ ها کشش و رانش نشان نمع دهنعل.
و درنهایت دسته چهارم اا شرکت ها داروی خا توجه خه قعلر معال خعاال و همچنعین تعوان و
تجرخه مطلوب در خاااریاخ محصوالتشان تمایعل دارنعل تعا اا حعلاکثر ظرفیعت اسعتراتژ هعا
ارتباطا خاااریاخ جهت پیشبرد فرو محصوالتشان استفاده نماینل لذا هم متمرکز خعر اعروه
مصرفکننلاان خ نهای و هم متمرکز خر کانا ها توای عمل م کننعل و درنتیجعه هعر دو
استراتژ کشش و رانش را خه شکل فعا و استرده مورداستفاده قرار م دهنل.
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