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Abstract 

The aim of this study was to provide solutions to improve the competitiveness of 

pharmaceutical companies in order to increase market share and welfare of pharmaceutical 

users. This research is a mix research with exploratory approach which in terms of 

quantitative and qualitative research in the field of methodology and in terms of research 

philosophy includes deductive-inductive research. The statistical population of the study is 

all pharmaceutical factories, pharmaceutical companies in Lorestan province which the 

members of sample were selected in the qualitative part using the snowball sampling method 

and in the quantitative part were selected using the multi-stage cluster sampling method. In 

the qualitative section, the sample members of the research using a bullet-sampling method 

are selected and in the quantitative part of the research, they selected by Multi-stage cluster 

sampling. Since the present study is a mixed research with a quantitative and qualitative 

approach, both the interviewing tools and the questionnaire are used simultaneously. 

Regarding to analyze the research data, it should be noted that for analyzing qualitative data, 

the coding method and the ATLAS.TI software were used, also analysis in qualitative section 

with fuzzy Delphi were used. The results show that improving the welfare of consumers and 

strengthening market share, benefiting from a variety of medicinal plants in the province, the 

existence of many scientific and research centers and their cooperation with pharmaceutical 

companies, the dependence of pharmaceutical companies on medicinal plants, the emergence 

of arrears due to inability to pay debts and the lack of research and development to benefit 

from medicinal plants, are the most important factors that affect the competitiveness of 

pharmaceutical companies. 
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 چکيده
 ازار و رفاهمنظور افزايش سهم بهای دارويی بهپذيری شرکتپژوهش حاضر با هدف ارائه راهکارهای ارتقاء رقابت

ناسی شز حیث روشاکرد اکتشافی است که های آمیخته با روياز نوع پژوهش. اين پژوهش انجام پذيرفت کنندگان دارومصرف
 آماری جامعه گنجد.ستقرايی میا -های قیاسیهای کمی و کیفی و از نظر فلسفه پژوهش در زمره پژوهشدر قالب پژوهش

ضای نمونه تند که اعستان هسهای داروسازی در استان لرهای تولید دارو و شرکتپژوهش، کلیه کارخانجات داروسازی، بنگاه
ای وشهگیری خنهروش نمو در بخش کمی پژوهش نیز با برفی وگیری گلولهبا استفاده از روش نمونهپژوهش در بخش کیفی، 

طور توامان بهاست،  ی و کیفیهای آمیخته با رويکرد کماند. ازآنجاکه پژوهش حاضر از نوع پژوهشای انتخاب شدهچندمرحله
است که  زم به ذکریز النهای پژوهش از هر دو ابزار مصاحبه و پرسشنامه استفاده شده است. درخصوص چگونگی تحلیل داده

های کیفی است، استفاده دهکه مخصوص تحلیل دا ATLAS.TIافزار های کیفی، از روش کدگذاری و نرمبرای تحلیل داده
ها انجام شده است. هتحلیل داد(Delphi Fuzzy) ژوهش، با استفاده از روش دلفی فازی شده است. همچنین در مرحله کمی پ

ی در سطح یاهان دارويمندی از انواع گکنندگان و تقويت سهم بازار، بهرهدهد که بهبود رفاه مصرفنتايج پژوهش نشان می
نیا به های دارويی دتوابستگی شرک داروسازی،های ها با شرکتاستان، وجود مراکز علمی و تحقیقاتی زياد و همکاری آن

دهی و نبود بخاطر ناتوانی پرداخت وجودآمدن زنجیره مطالبات معوق بهداروها و گیاهان دارويی تولیدی در داخل کشور، به
سازی اروهای دپذيری شرکتترين عواملی هستند که رقابتمندی از گیاهان دارويی، مهمبخش تحقیق و توسعه در جهت بهره

 دهد. تاثیر قرار میرا تحت
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 مقدمه .1
در  ضروری مفهوم بااهمیت و های دنیای تجارت امروز، وجود رقابت است. رقابت يکترين ويژگیيکی از مهم

است که با توجه به سیر شتابنده تغییر و تحوالت امروز بايد به  هاشرکت ها وريزی سازمانبرنامه و مديريت فرايند
 ،های اقتصادی، اقتصادهای باز، غیرمتمرکز و رقابتیاز نظر تئوریعنوان يک رکن اساسی درنظرگرفته شود. 

عملکرد  سبب بهبود ،کلی رقابت در تمام ابعاد طوراند. بهاقتصادی داشته هاینظامبهتری نسبت به ساير  عملکرد
های ا و کیفیتهها، ارائه کاالها با خصوصیتقیمت رقابت موجب کاهش وجود شود.آن می اقتصاد و افزايش کارايی

 ( & Shahiki, Mohammadpourگرددبه کاالها و خدمات می کنندگانمختلف و بهبود دسترسی مصرف

(Mohseni, 2015. و خدمات شده که منتفع اصلی اين امر،  وجود رقابت در بازارها موجب بهبود کیفیت محصوالت
روی مشتريان را افزايش داده های پیشکنندگان هستند. افزايش رقابت در بازارهای آزاد، گزينهمشتريان و مصرف

. (Moradzade, Yagoubi & Safoura, 2021) ها را با حجم زيادی از محصوالت مواجه ساخته استاست و آن

تنها در بازارهای رقابتی، تولیدکنندگان همواره در پی افزايش کیفیت محصوالت و خدمات خود هستند که اين امر نه
کنندگان رضايت بااليی نسبت به شود که مشتريان و مصرفشود، بلکه سبب میها میموجب بهبود سهم بازار آن

ها و پذيری شرکتفزايش توان رقابتی و رقابتها داشته باشند. در حقیقت، در صورت امحصوالت و خدمات آن
بر افزايش سهم بازار و پاسخگويی به نیازهای مشتريان و نیل به سودآوری، با توجه به کارخانجات داروسازی، عالوه
کنندگان به شکل موثرتری گام بردارند. توانند در راه بهبود وضعیت سالمت مصرفرسالت و ماموريت خود، می

های دارويی پذيری شرکتراهکارهايی برای ارتقاء رقابتال اصلی پژوهش حاضر آن است که چه رو، سوازاين
  ؟توان ارائه دادمی کنندگان دارومنظور افزايش سهم بازار و بهبود رفاه مصرفبه

 کنندگان است؛ چراکه درپذيری موجب بهبود رفاه مصرفهای اقتصادی، افزايش رقابت و رقابتاز منظر تئوری
شدن به قیمت رقابتی هستند که های اقتصادی ناچار به افزايش کیفیت و نزديکسايه افزايش رقابت در بازار، بنگاه

پذيری در حقیقت بهبود رقابت .(Feizpour & emami, 2016)کنندگان هستند منتفع اصلی اين امر، مصرف
کنندگان است، چراکه در ها و مصرفای بنگاههای فعال در يک کشور، يک تعامل دوسو برنده برها و بنگاهشرکت

آورد که نتیجه آن سودآوری باالتر در دست میپذيری، بنگاه هم سهم بازار بیشتری بهصورت افزايش رقابت
های بنگاه از جمله آورد که در بلندمدت هزينهدست میکه مشتريان وفادار و همیشگی بهبلندمدت است و هم آن

که طوریترين اهداف هر شرکت بوده، بهدهد. لذا ايجاد مزيت رقابتی يکی از مهمرا کاهش می های بازاريابیهزينه
 ,Almasitabar & Namamian) کسب موفقیت در بازار رقابتی منوط به تحقق مزيت در رقابت برای شرکت است

 توان بهالمللی، میبین داخلی و های تولیدی و خدماتی ايران در بازارهایاز داليل مهم ناکامی شرکت .2020)
ضعف توان  هایها در بازارهای هدف اشاره نمود. چنانچه بتوان ريشهپذيری آنعدم رقابت ضعف توان رقابتی و

را  های اقتصادی در کشورصنايع و بنگاهپذيری دهنده و مؤثر بر رقابتپذيری و عوامل تشکیلعدم رقابت رقابتی و
در فضای  هاشرکت اين پذيریرقابت رقابتی و ايی را جهت افزايش قدرتتوان راهکارهشناسايی نمود، می

صنايع و  پايین پذيریرقابتو  ضعف توان رقابتی ،. بنابراين مسأله اصلی مطالعه حاضرکردکار کشور پیشنهاد وکسب
کشور ايران  کنندگان نیز کاهش يابد.های داخلی است که موجب شده متعاقب آن سهم بازار و رفاه مصرفشرکت

(، عربستان سعودی )رتبه 18(، قطر )رتبه 16منطقه خود پس از امارات متحده عربی )رتبه در میان کشورهای هم
(، گرجستان 55(، ترکیه )رتبه 53(، قزاقستان )رتبه 48(، بحرين )رتبه 38(، کويت )رتبه 37(، آذربايجان )رتبه 29

پذيری قرار گرفته ( در رتبه هفتادوششم جدول رقابت66( و عمان )رتبه 63(، اردن )رتبه 59)رتبه 
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پذيری جهانی بازتابنده وجود يک مسئله در شده، شاخص رقابتدر حقیقت آمار ارائه. (Ghasemian, 2015)است
های اقتصادی کشور است. در حقیقت مسئله اصلی پژوهش حاضر، وضعیت نامطلوب پذيری بنگاهرقابت
ها و صنايع کشور است که صنايع دارويی کشور نیز از اين قاعده مستثنی قابتی بنگاهپذيری و ضعف توان ررقابت

صنعت داروی لرستان با دراختیارداشتن سهم باالی بازار داروی کشور، از صنايع پرپتانسیل و باقابلیت شناخته نیست. 
ی غیرقابل انکار صنعت هاها و قابلیتبا توجه به پتانسیل. (Rasekhi, Imani & mousavi, 2014)شودمی

های فعال در پذيری شرکتداروسازی استان لرستان، شناسايی راهکارهايی در جهت بهبود توان رقابتی و رقابت
های پذيری شرکتصنعت داروسازی، ضرورتی غیرقابل انکار است. در صورت بهبود وضعیت توان رقابتی و رقابت

های توان امیدوار به ظهور شرکتای صنعت داروسازی استان، میهها و قابلیتداروسازی با توجه به پتانسیل
رو، پژوهش حاضر بر آن است تا با استفاده از انجام مطالعه کیفی و الملل بود. ازاينمطرحی در عرصه رقابت بین

سازی های داوپذيری و بهبود توان رقابتی در شرکتکمی، راهکارهای الزم را در جهت رفع مسئله و افزايش رقابت
 کنندگان ارائه نمايد. منظور افزايش سهم بازار و بهبود رفاه مصرفبه

 

 مبانی نظری پژوهش. 2
 کنندگان. رقابت و تاثير آن بر رفاه مصرف2-1

 زادهام  اقتصااد  علم تاريخ با را آن ظهور توانمی که است موضوعیکنندگان، مصرف رفاه بر آن تأثیر و بازار ساختار

 ايان  شرايط از بخشیتحقق با توانمی اما نمود تصور را کامل رقابت شرايط تواننمی تقريباً عمل در اگرچه. دانست

 44 اصال  کلی هایسیاست تصويب با ايران در. داشت انتظار را کامل رقابت به نزديک ساختار با بازاری تحقق بازار،

 رفااه بار   آن، تحقاق  باا  تاا  آيد پديد ايران اقتصاد در رقابت گیریشکل هایزمینه تا است شده سعی ،اساسی قانون

 رقابت و نداشتن بازارهای رقابتی، پیامدهای نبودن ترينمهم. (Feizpour & emami, 2016) شود افزوده اجتماعی

رفاهی  میزان و کنندهمصرف رفاه کاهش نهايتاً و تولیدکننده به کنندهمصرف از سود انتقال منابع، غیربهینه تخصیص
 ( Shahbazi, kavousi, Peikaniاند گرديده اثبات اقتصادی هایتئوری براساس همگی رود کهمی بین از که است

(& Erfania, 2010. ،رفتاه  ازدسات  رفااه  و باازار  سااختار  میاان  را مثبتای  رابطه حوزه، اين ادبیات به عبارت ديگر
 نیاز  آن از ناشای  اجتماعی هزينه کامل، رقابت ساختار از گرفتنفاصله با کهطوریبه داند،می کنندگان برقرارمصرف

 کنندگان،مصرف رفتهازدست رفاه کاهش و جامعه افراد حقوق از حمايت برای هادولت اساس، اين يابد. برمی افزايش

 ,Feizpour & emami)  بپردازناد  آن تنظیم و انحصار منع به ابالغی قوانین و هاسیاست در اندنموده سعی همواره

 آن، پیامادهای  و غیررقابتی ساختارهای موضوع به کشور ایتوسعه هایبرنامه توجه رغمعلی و مجموع در. 2016)

 جامعه تحمیل بر رفته کهازدست رفاهی هایهزينه ازجمله پیامدهای آن و ساختارهايی چنین ملی اقتصاد در عمل در

رفااه   گاردد کاه موضاوع   طور کلی و با مطالعاه ادبیاات پاژوهش، مشاخص مای     به .است برقرار چنانهم گردد،می
 تقريبااً  و بوده کامل رقابت بازار از بازار ساختار گرفتنفاصله پیامدهای ترينمهم از کنندگان يکیمصرف رفتهازدست

 Sahiki tash ( شاده اسات   پرداخته بدان حوزه اين اقتصاددانان مطالعات و اقتصادی هایتئوری و ادبیات تمامی در

(& nasim feizi, 2016.  

 پذیری. رقابت2-2

پاذيری اسات. های موفق، برخاورداری از قادرت رقاباتهای سازماندر دنیای پرتالطم فعلی، يکی از ويژگی
ازآنجاکه تعاريف . گیاردهای جديد در مورد آن نشات مایپذيری بیش از هر چیز در داشتن ديدگاهقادرت رقابت
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هاای مارتبط باا آن، مانند ديدگاه مبتنی بر منابع، ديدگاه مبتنی بر بازار، اقتصاد پاذيری و حاوزهمختلفای از رقابات
 ( ,Barney, wright & ketchenرسیدن به يک تعريف واحد و يکپارچه مشکل است  و تولید ارائه شده است،

های مختلف ملی، صنعت و سازمان، ماورد تواناد در ديادگاهبوده کاه مایپذيری، مفهومی چندبعدی رقابت .2001)
 محوری در سراسر دنیا محسوب شده و از آن به پاذيری موضاوعیدر حاال حاضار، رقابات. بررسای قارار گیارد

المللی، بینشود. در اقتصادی پايدار ياد می عنوان ابزاری جهات دساتیابی باه رشاد اقتصاادی مطلاوب و توساعه
در  .اندآوردن موقعیات مناساب و پايادار در بازارهای جهانی تعريف کردهدستصورت امکان بهپذيری را بهرقابت

پذيری موضوعی مهم بین شاود، رقاباتشدن، فرآينادی رو باه گساترش تلقای مایعصری که جهانی
پذيری رقابت (Shurchurlu, 2002). آيادمایشامار سیاستگذاران در سطوح مختلف ملی، صنعت و سازمان به

 ( & Lee است« توانايی افزايش سهم بازاری و يا سوددهی و ماندن در صحنه رقابت برای يک دوره طوالنی»

(Karpova, 2019. صورت توان شرکت در طراحی، تولیاد و ياا ارائاه توان بهپذيری در سطح شرکت را میرقابت
ای برابار تار ياا کیفیتای بااالتر در مقابال هزيناهمحصاوالتی که در مقابل محصوالت رقبا، دارای قیمتی پاايین

پذيری صنايع نیز بايد به ايان نکتاه اشااره نماود کاه ياک صانعت در در مورد رقابت. باشاد، تعرياف نماود
 .(Porter, 1998) های وابسته به آن، دارای توان رقابتی بااليی باشاندباشد که سازمانقادر به رقابت می صورتی

هاا قابل دستیابی يا ها و فرآيندهايی دانست کاه دارايایای از دارايیصورت مجموعهتوان بهپذيری را میرقابت
ها به عبارت ديگر، دارايی. کنناده نتايج اقتصادی تبديل مایها را بقابل ايجادشدن بوده و فرآيندها نیز اين دارايی

هاا را به خروجی )شامل دست آيند )مانند منابع طبیعی( و فرآيندها نیز ايان دارايایتوانند مستقیاً از طبیعت به می
ز به کسب ها نینهايات، اين خروجی اه درک کننادخدمات و محصوالت( برای فروش و عرضه در بازار تبديل مای

 تجربی شواهد و المللبین تجارت اقتصاددانان . نظرياتها و صنايع منجر خواهند شدمزيت رقابتی برای سازمان
 وکار،کسب يک که هايیتوانمندی و هاقابلیت عبارت است از کلی طوربه پذيریرقابت که است نکته اين بیانگر

 بازگشت نرخ المللیبین رقابت عرصۀ در تا کنند حفظ را هاآن توانندمی و باشندمی دارا کشور و منطقه صنعت،
 ديگر، عبارت به. دهند قرار مطلوبی وضعیت در را خود انسانی نیروی و کرده ايجاد تولید عوامل در را بااليی
 يک برای المللیبین رقابت صحنه در ماندن و افزوده ارزش رشد سوددهی، بازار، سهم افزايش توانايی پذيریرقابت
پذيری تنها به افزايش سهم از بازار محدود نشده و بحث سودآوربودن نیز از اهمیت بااليی رقابتاست.  طوالنی دوره

تواند مبین شرايط بهینه باشد، بلکه حفظ شرايط پذيری به تنهايی نمیدستیابی به رقابتهمچنین برخوردار است؛ 
 فرآيندها و هادارايی از ترکیبی اثر در پذيریرقابت(Bamel, 2020). ت پذير است که از اهمیت برخوردار اسرقابت

 انسان وسیلۀبه شدهساخته يا و( طبیعی منابع مثل) است موهبتی صورتبه يا هادارايی از اين منظر .آيدمی وجودبه
 و کندمی تبديل مشتريان به فروش از حاصل اقتصادی منافع به را هادارايی که هافرآيند و( هازيرساخت مثل) است

 هایهمکاری و توسعه نظر سازمان از .Maria angeles, 2013)) شودمی پذيریرقابت ايجاد موجب نهايت در
 کند کسب را جهانی بازارهای تقاضای بتواند آزاد بازار شرايط در که کشور اقتصادی، سطحی از تولید کاال و  خدمات

 موسسه نظر از را شهروندان واقعی درآمد وسیله، اين به حال عین در و سازد برآورده را تقاضا اين سطوح مختلف و
 & Mahmoudzade, arimi) است کشور آن مندیرقابت سطح از بازتابی دهد، افزايش بلندمدت در توسعه

hassanpour, 2013). 
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 پذیری ملی. رقابت2-3

المللی توانند در رقابت بینتولید محصوالتی است که میپذيری در سطح ملی، توانايی کشورها در مفهوم رايج رقابت
تواند موقعیت رقابتی آن کشور در بازار پذيری يک کشور می، رقابت1عرض اندام نمايند. به اعتقاد مون و همکاران

را براساس شش منبع  "الماس"المللی بین ساير کشورهای مشابه از نظر توسعه اقتصادی باشد. پورتر، چارچوب بین
کار برده است. بنابر نظر پورتر، شرايط عوامل تولید، کشور صنعتی به 10های اقتصادی پیشنهاد نموده و در بخش

ترين پذيری بنگاه، دولت و رويدادهای اتفاقی مهمشرايط تقاضا، صنايع مرتبط و پشتیبان، استراتژی، ساختار و رقابت
 (Porter, 1990). د پذيری ملی هستنعوامل در رقابت

 پذیری صنعت. رقابت2-4

شود، وکارها درنظرگرفته میها و کسبپذيری صنعت به عنوان محیط خرد فعالیت و رقابت بنگاهزمانی که رقابت
ای از موعهکند؛ از طرف ديگر زمانی که به عنوان مجخود گرفته، به سطح ملی شباهت پیدا میماهیت زيرساختی به

 المللی منظورلی و بینمل در يک حوزه تخصصی در مقايسه با صنايع رقیب در فضای رقابتی های فعابنگاه
پذيری صنعت در شود. بر اين اساس، رقابتخود گرفته و به سطح بنگاهی شبیه میگردد، ماهیتی کارکردی بهمی

پذيری کشور و بنگاه، نقاط قابتپذيری با رکننده رقابتهای تعیینبرخی موارد از لحاظ مفهومی و نیز از نظر شاخص
رتنداز: ساختار د که عباوکار در بازار وجود دارمشترکی دارند. به نظر پورتر، دو عامل اصلی برای سودآوری يک کسب

وکار در آن صنعت. اين دو عامل استراتژيک يابی رقابتی کسبکند و موضعوکار در آن فعالیت میصنعتی که کسب
، ارزش ساختار صنعت .(Hax & wild, 2001)شوند وکار میين و اجرای استراتژی کسبهستند که منجر به تدو

وصیف تشدن در ثروت ايجادشده را ها برای سهیمايجادشده توسط فعالیت اقتصادی اعضای صنعت و نیز توان آن
ای رقابتی ارزش پذير بوده و نسبت به صنايع رقیب در بازارهتواند رقابتکند. درواقع يک صنعت زمانی میمی

ی در بین ل مناسبتعاد بیشتری ايجاد نمايد که از هماهنگی خوبی با عوامل محیط ملی برخوردار بوده و نیز از
طور معمول ساختار صنعت را متشکل از پنج پورتر به .(Dess, 2003) مند باشدنیروهای ساختار داخلی خود بهره

انشین، واردها به صنعت، تهديد محصوالت جداند: شدت رقابت بین رقبای موجود در صنعت، تهديد تازهنیرو می
پذيری صنعت را در کنندگان. اين پنج نیرو جذابیت و رقابتزنی عرضهزنی خريداران و قدرت چانهقدرت چانه

ا، موضع تواند با درنظرداشتن اين نیروهکنند. يک بنگاه فعال در يک صنعت خاص میتی مشخص میبازارهای رقاب
شود صنعت و ه میه گفترقابتی مناسبی برای خود در آن صنعت و در بازار رقابتی رقم زند. بر اين اساس است ک

 (Porter, 1990). نی برخوردار است پذيری آن، از يک ماهیت بینابیرقابت

 پذیری بنگاهرقابت .2-5

ايم: رويکردهای مبتنی بر فناوری و پذيری بودهدر دو دهه اخیر شاهد دو مکتب فکری متفاوت در زمینه رقابت
گردد. براساس فناوری اطالعات، باعث بهبود کارآيی و ايجاد مزيت استراتژيک می رويکردهای مبتنی بر شايستگی.

فرد خود را از طريق تحکیم و تثبیت های منحصربهها و شايستگیرتها، مهارويکرد مبتنی بر شايستگی، شرکت
آورند. به عبارت ديگر، بر مبنای رويکرد مبتنی بر فناوری داخلی و خارجی شناسايی نموده و تحت کنترل درمی

آن بر  باشد که درکه مبنای رويکرد دوم، سازمان يادگیرنده میپذيری است، درحالیاطالعات، فناوری اساس رقابت
شود. بینی و پاسخگويی اثربخش به تغییرات تأکید میها جهت ماندگاری از طريق الگوبرداری و نیز پیشقوت

های ضروری پذيری را به عنوان توانايی افزايش درآمدها با سرعتی برابر با رقبا و ايجاد سرمايهتعريف ديگر، رقابت

                                                           
1 Moon et al 
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کنند: شرح بیان میپذيری را بدينتر، رقابتتعريف جامع در يک .داندها در آينده میجهت رويارويی با آن
های سازمان، وکار و محافظت از سرمايهپذيری به معنی توانايی سازمان در جهت ماندگاری در کسبرقابت

 .(Akimova, 2001)ها در آينده است ها و تضمین شغلآوردن )بازگشت( سرمايهدستبه

 های داروسازیتپذیری برای شرک. ضرورت رقابت2-6

های رقابتی، ها در میدانپذيری معیاری کلیدی برای ارزيابی درجه موفقیت کشورها، صنايع و بنگاهرقابت
ی در تی بااليرقاب معنی که هر کشور، صنعت يا بنگاهی که از توانآيد؛ بدينحساب میاقتصادی و تجاری به

اقتصاد طور کلی به .باشدیمپذيری باالتری برخوردار رقابت توان گفت که ازبازارهای رقابتی برخوردار باشد، می
از طرف  المللی است وايران در شرايطی است که از يک طرف جهت آزادسازی تجاری تحت فشار شديد بین

وسعه تم آن در يش سهمنظور توسعه پايدار، ناگزير از توسعه قابل مالحظه صادرات غیرنفتی و افزاديگر به
واسطه های ايران بهرسد بنگاهنظر میها و استعدادهای زياد، بهاست. با وجود منابع و ظرفیتکشور  اقتصادی

هانی ازارهای جپذيری در عرصه بتوانند به درجه قابل قبولی از رقابتحمايت، هدايت و مديريت مناسب، می
صنعت داروسازی   (Aghazade & estiri, 2007).توجهی در بهبود شرايط شوند دست يافته و منشأ اثرات قابل

 اشتغال ايجاد و ارز کسب برای را زيادی و بالقوه پتانسیل نفتیغیر کاالهای بخش در که است صنايعی جملهاز
 ازدارويی  محصوالت رقابتی توانپذيری و رقابت افزايش و صنعت اين به توجه به همین علت، دارد همراهبه

کت شدن در حال حرسمت جهانی به يیباال اقتصاد جهانی با سرعت. امروزه است برخوردار زيادی اهمیت
ته باشند ود توانساخلی خکه در بازارهای د کشورهايی در بازار جهانی موفق خواهند بود در اين حالت باشد،می

ی ازار جهانقوی داخلی وارد ب قابتیاز يک سیستم ر که هايیکنند. در حقیقت بنگاه پذيری را تقويترقابت
ازارهای ست، در بقابت اهای پايین و کیفیت مناسب که از نتايج رقیمت شوند به دلیل ارائه کاالهای دارایمی

ورت ضر را ضرژوهش حااين مهم يکی از داليلی است که انجام پ. موفقیت بااليی برخوردارند جهانی از شانس
 پذيری، به عنوانمنظور افزايش توان رقابتی و رقابترقابتی به ارابودن هوشبر آنچه گفته شد، دمی بخشد. عالوه

ها شرکت است. های دارويی مطرحشرکت راهبردی ريزیبرنامه و مديريت در فرايند ضروری مفهوم يک
و در  پذيری و توان رقابتی خود را بهبود بخشیدهرقابت رقبا، ضعف و قوت نقاط وتحلیلتجزيه طريق از توانندمی

های مهم و تاثیرگذار در های دارويی، به عنوان شرکتشرکت باشند. داشته برابر رقبا در بهتری عملکرد نتیجه
شور درمان ک وهداشت بهبود سطح ببه دلیل نقش بسیار ارزنده و مهمی که در راستای بهداشت و درمان کشور، 

ها با توجه به رکتهای داروسازی، اين شنهادی شرکتبراين، خاصیت عالوه از اهمیت بسیاری برخوردارند.دارند، 
حوزه  توانند باعث توسعه کشور درها وجود دارد به شرط عملکرد هوشمند، میپتانسیل موردتوجهی که در آن

اين  به را رقابت وسویسمت رقابتی هوشبهداشت و درمان و متعاقبا توسعه در حوزه صنعت و اقتصاد گردند. 
 کهاز آن قبل بتوانند رقبا حرکات وتحلیلتجزيه از طريق که دهدرا می امکان ها اينو به آن هداد نشان هاشرکت

 پذيری و توان رقابتی خود اقدامو بهبود وضعیت رقابت توسعه به نسبت بگیرند، قرار پیرامون محیط تاثیرتحت

ها و در نتیجه بهبود عملکرد شرکتپايدار برای اين  رقابتی مزيت به کسب منجر بلندمدت امر در اين کنند که
 . (Sepahvand & Shariatnejad, 2016)شودها میآن
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 . پيشينه پژوهش3

های مختلفی انجام شده های متنوع اقتصادی، پژوهشپذيری در بخشدرخصوص مفاهیم توان رقابتی و رقابت
شده در ارتباط با های انجامپژوهشهای داخلی و خارجی به پیشینه است. در اين بخش به تفکیک پژوهش

 & Rasekhi, Imaniپذيری در صنعت داروسازی نیز بايد گفتشود. در ارتباط با رقابتپذيری اشاره میرقابت

mousavi (2014)   به اين نتیجه  صنعت داروسازی ايران المللیپذيری بینبررسی رقابتدر پژوهشی با عنوان
، حاکی از سطح شدهانجامهای پذيری صنعت داروسازی ايران در سطح پايینی قرار دارد، اما بررسیرقابترسیدند که 

باشد. همچنین نتايج بررسی پايین اما در حال رشد تجارت درون صنعت محصوالت دارويی در طی زمان می
 يافته نسبت به کشورهای درپذيری صنعت داروسازی در کشورهای توسعهقابتکشورهای منتخب، سطح باالتر ر

المللی ايران در بخش پذيری بینطور خالصه براساس نتايج حاصل، رقابتدهد. بهحال توسعه را نشان می
 .ستپذيری موردنیاز اباشد. بنابراين تالش بیشتری برای ارتقای عوامل موثر بر رقابتداروسازی، مطلوب نمی

Shokrkhodaei & forouzanfar (2016) های اقتصادی با مطالعه صنعت پذيری بنگاهبه طراحی مدل رقابت
پذيری داروسازی ايران مبادرت نمودند. نتیجه اين پژوهش مشتمل بر ارائه يک مدل در جهت بهبود رقابت

وتوسعه صنايع دارويی تحقیقدر پژوهشی با عنوان  jalalpour & nadi (2015)های داروسازی است.  شرکت
ترين عامل و فاکتور اثرگذار بر افزايش توان رقابتی و وتوسعه را به عنوان مهم، تحقیقکشورهای در حال توسعه

های دارويی با پذير شرکتيابی رقابتدانند. موضعپذيری صنعت داروسازی کشورهای در حال توسعه میرقابت
اند. آن را انجام داده Haghighi, shahhoseini & rajabi (2011)ست که رويکرد استراتژيک عنوان پژوهشی ا

کارانه های محافظههای دارويی از نظر موقعیت رقابتی در موقعیتدهنده آن است که شرکتنتايج اين پژوهش نشان
رقابتی صنعت  توانبررسی عوامل موثر بر افزايش در پژوهش خود با عنوان  Khalighdargahi (2013)قرار دارند. 

، به اين نتیجه رسید که در صنعت داروهای گیاهی نیروهای رقابتی مايکل پورتر تاثیر گیاهان دارويی استان گیالن
ی داروسازی استان هامثبتی بر افزايش توان رقابتی صنعت گیاهان دارويی دارد. جامعه آماری اين پژوهش شرکت

ترين عوامل اثرگذار بر توان رقابتی صنعت داروسازی استان گیالن و هدف از انجام اين پژوهش، شناسايی مهم
، اجتماعی رفاه افزايش بر آن تأثیر و رقابتدر پژوهشی با عنوان  Feizpour & emami (2016)گیالن بوده است. 

کنندگان دارد. به اين نتیجه دست يافتند که رقابت و بازار رقابت کامل تاثیر زيادی بر افزايش رفاه مصرف
Aghzade & baniabbas (2016) های بیمه پذيری بنگاهدر پژوهشی به اين نتیجه رسیدند که رقابت و رقابت

پس از های اين پژوهشگران مويد آن است که هکنندگان دارد. يافتداری بر افزايش رفاه مصرفتاثیر مثبت و معنی
رفته در طول ده شده؛ شاخص رفاه ازدست سازی در صنعت بیمه، از میزان انحصار بازار بیمه کاستهآغاز خصوصی

گری در اين دوره کننده افزايش يافته و بر ريسک بیمهيافته يا به بیان ديگر رفاه مصرف سال موردمطالعه کاهش
 هایشرکت پذيریرقابت درخصوص شدهانجام خارجی هایپژوهش درخصوص. ه شده استشدت افزودبه

سوددهی يک  واريانس از درصد36 که دهدمی پژوهشی نشان در Macgahan )2006(  که گفت بايد داروسازی
در پژوهشی با عنوان  Maria-Angeles (2013)درونی توان رقابتی آن بنگاه دارد.  هایويژگی به بستگی بنگاه

کند که رقابت در صنعت داروسازی به اين نتیجه دست يافتند که تبلیغات در صنعت داروسازی ذهنیتی ايجاد می
 Tracey, Vonderembse & Limشوند. تی باالتری دارند بهتر خريداری میطی آن داروهايی که کیفیت تبلیغا

های های رقابتی شرکتگذاری در تکنولوژی تولیدی پیشرفته جهت تأثیر بر قابلیتچگونگی سرمايه (1991)
 ها نشانسازی معادالت ساختاری نشان دادند. آنداروسازی همچون قیمت، کیفیت و تحويل و نوآوری را با مدل

https://ganj-old.irandoc.ac.ir/articles/786398
https://ganj.irandoc.ac.ir/articles/671923
https://ganj.irandoc.ac.ir/articles/671923
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0167629612000951#!
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صورت کلی دارد اما تأثیر آن بر های رقابتی تولید بهدادند که تکنولوژی تولیدی پیشرفته تأثیر مثبتی بر قابلیت
 دار تشخیص داده نشد. معنی« کیفیت»قابلیت رقابتی 

ید، هم در های داروسازی هم در تولبندی از ادبیات و پیشینه پژوهش بايد گفت که امروزه شرکتبه عنوان جمع
ر رقبا بچه باعث پیروزی کنند. آنيع و هم در تحقیقات و کیفیت تقريبا با هم در شرايط مساوی رقابت میتوز
باشد. با وتوسعه میی، تحقیقشود تمايز در تمامی مراحل تولید داروها يا در يکی از مراحل از جمله توزيع، بازاريابمی

باشد؛ یمهای رقابتی تاثیر مستقیم مزيتهای دارويی تحتتوجه به تحقیقاتی که قبال صورت گرفته، عملکرد شرکت
چنین های داروسازی ارتباط معنادار و مستقیم وجود دارد. همهای رقابتی و عملکرد شرکتدرواقع بین مزيت

های رقابتی يکسان های داروسازی مزيتهای رقابتی بر بهبود عملکرد بنگاه تاثیرگذارند، البته برای شرکتمزيت
تواند در بهبود ها میمزيت و هر بنگاهی مزيت رقابتی مخصوص و مرتبط با خود را دارد که با استفاده از ايننیست 

های دارويی يک پذيری برای شرکترو شناسايی راهکارهای بهبود رقابتپذيری خود گام بردارد. ازاينسطح رقابت
 ضرورت اساسی است که پژوهش حاضر با اين هدف انجام شده است.

 

 شناسی پژوهش. روش4
شناسی در قالب های آمیخته با رويکرد اکتشافی است که از حیث روشاز نوع پژوهش پژوهش حاضر

گنجد. جامعه استقرايی می-های قیاسیهای کمی و کیفی و از نظر فلسفه پژوهش در زمره پژوهشپژوهش
تان های داروسازی در استان لرسهای تولید دارو و شرکتآماری پژوهش، کلیه کارخانجات داروسازی، بنگاه

توان رقابتی و های ها و ظرفیتهستند. در بخش کیفی پژوهش، چون برای يافتن مشکالت، موانع، پتانسیل
برفی اعضای نمونه گیری گلولهپذيری به نظر افراد خبره و مطلع نیاز است، لذا با استفاده از روش نمونهرقابت

شود. ای چندمرحله ای استفاده میوشهگیری خدر بخش کمی پژوهش نیز از روش نمونه شوند.انتخاب می
خوشه براساس مناطق  4گیری الزم به توضیح است که استان لرستان به درخصوص اين روش نمونه

شوند. ها کارخانجات تولید دارو انتخاب میجغرافیايی )شمال، جنوب، شرق و غرب( تقسیم شده و از میان آن
رسشنامه اطالعات الزم از مديران ارشد، مديران میانی، مديران سپس در هر يک از کارخانجات با استفاده از پ
های الملل و ديگر افراد که دارای اطالعات الزم هستند، دادهبازاريابی، سرپرستان و کارشناسان امور بین

نفر بوده است.  50شود. الزم به ذکر است که حجم نمونه با استفاده از کفايت نظری موردنیاز گردآوری می
های آمیخته با رويکرد کمی و کیفی است، از هر دو ابزار مصاحبه و جاکه پژوهش حاضر از نوع پژوهشازآن

های روايی نظری و پايايی شود. برای آزمون روايی و پايايی در بخش کیفی از روشپرسشنامه استفاده می
و پايايی از روش روايی  کدگذار استفاده شد. همچنین در بخش کمی برای آزمون روايیکدگذار و میاندرون

پذيری و های بهبود رقابتمحتوايی و پايايی از روش نرخ ناسازگاری بهره گرفته شد. در اين پژوهش، مولفه
پذيری با استفاده از مصاحبه با مديران ارشد، مديران میانی، مديران همچنین موانع و مشکالت ارتقاء رقابت
الملل و ديگر افراد که دارای اشرافیت اطالعاتی هستند، شناسايی بینبازاريابی، سرپرستان و کارشناسان امور 

شوند. در حقیقت مطالعه کیفی با استفاده از روش مصاحبه و تحلیل متون با استفاده از روش کدگذاری می
يابی اين عوامل با استفاده از ابزار پرسشنامه، انجام شده است. سپس برای تعیین میزان اهمیت و اولويت

های پژوهش شوند. درخصوص چگونگی تحلیل دادهترين عوامل جهت ارائه راهکار نهايی مشخص میممه
که  ATLAS.TIافزار های کیفی از روش کدگذاری و نرمنیز الزم به ذکر است که برای تحلیل داده
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ها های کیفی مستخرج از مصاحبه است، استفاده شد. در اين مرحله از تحلیل دادهمخصوص تحلیل داده
آيند. پس از آن که اين عوامل شناسايی شد، نوبت به آن دست میپذيری بههای موثر بر رقابتعوامل و مولفه

ه کمی پژوهش با استفاده از ترين عوامل برای ارائه راهکارهای نهايی مشخص شوند. در مرحلاست تا مهم
پذيری بندی عوامل موثر بر افزايش توان رقابتی و رقابتبه اولويت(Delphi Fuzzy) روش دلفی فازی 

ترين عوامل، راهکارهای نهايی براساس موانع شدن مهمشود تا پس از مشخصصورت جداگانه پرداخته میبه
 ارائه شود.  شدههای شناسايیها و ظرفیتو مشکالت و پتانسیل

 

 های پژوهش. یافته5
 های بخش کيفی. یافته5-1

های مرتبط با ا مولفهبشده در ارتباط در اين بخش از پژوهش، با استفاده از مطالعه کیفی، مجموعه عوامل شناسايی
 شود. در جدول زير نمونه کدگذاری نشان داده شده است.های داروسازی، ذکر میپذيری شرکتبهبود رقابت

 
 . نمونه کدگذاری (1)جدول 

 کدهای انتخابی کدهای محوری عنوان کد کد انتخابی

 

 
قوانین و مقررات خارجی و 

 بهداشتی محدود کننده

 

 

 

 

 

FC6 

 
 قوانین زياد و پیچیده

 

 قوانین و مقررات زائد
 بروکراسی پیچیده

 محدوديت قوانین و مقررات

قانین و بروکراسی 
وپاگیردست  

وپاگیرمقررات دست  
 مقررات بازدارنده
 قوانینی پیچیده

مقررات بازدارنده 
صادرات به جای تسهیل 

 صادرات

 مقررات محدودکننده صادرات
کننده نبود مقررات تسهیل  

 مقررات زياد واردات و صادرات

 
پذيری روی بهبود رقابتمشکالت پیشها و نقاط قوت و موانع و ای از ظرفیت، به مجموعه(2)در جدول 

پذيری مطرح ها راهکارهای نهايی پژوهش در جهت ارتقاء رقابتشود تا براساس آنهای داروسازی اشاره میشرکت
 شود.
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 های داروسازیپذیری شرکتنع و مشکالت رقابتها، نقاط قوت، موا. ظرفيت(2)جدول 

 موانع و مشکالت ها و نقاط قوتظرفيت

 کنندگانکاهش سهم بازار براساس تضعیف رفاه مصرف کنندگان و تقويت سهم بازاررفاه مصرف بهبود

ی تولید های دارويی دنیا به داروها و گیاهان دارويیوابستگی شرکت
 در داخل کشور

مندی از گیاهان دارويی وتوسعه در جهت بهرهنبود بخش تحقیق
 داروسازی هایبه عنوان يک پتانسیل پراهمیت برای شرکت

های ها با شرکتوجود مراکز علمی و تحقیقاتی زياد و همکاری آن
 داروسازی

 دور از روزآمدیتکنولوژی ضعیف و به

 قوانین و مقررات خارجی و بهداشتی محدودکننده وجود انحصار تخصص در برخی داروهای تولیدی

 تخصصیناتوانی در واردات مواد اولیه داروهای  تنوع محصوالت تولیدی

ماندگی صنعت داروسازی برخی کشورهای منطقه و پیشرفت عقب
 صنعت داروسازی کشور

 های داروسازی و کاهش حاشیهوصول با تاخیر مطالبات شرکت
 هاسود و سرمايه در گردش آن

های گسترده و سطح آموزش مناسب وجود طیف مهارت
 التحصیالن داروسازیفارغ

 خاطر ناتوانی پرداخت بدهیمعوق بهت وجودآمدن زنجیره مطالبابه
 ها از سوی بیمه، بیمارستان و داروخانهشرکت

 خاطر فشار قیمت حمايتیشکنندگی قیمت دارو به های داروسازیوجود نیروی متخصص برای استخدام در شرکت

 ها و تولیدمالی پروژههای داروسازی در تامین عدم توانايی شرکت مندی از انواع گیاهان دارويی در سطح استانبهره
 م بانکی کشورخاطر ضعف سیستمحصوالت به

 المللیهای بینالعملهای داروسازی به دستورتوجهی شرکتبی توانايی تولید محصوالت دارويی در سطح استاندارد جهانی

 

 های کمی. یافته5-2

 اول مرحله . نظرسنجی5-2-1

های پذيری شرکتبهبود رقابتا شده در ارتباط بها، نقاط قوت، موانع و مشکالت شناسايیظرفیت مرحله اين در
های زبانی و متغیر گیرد و با توجه به گزينه پیشنهادیدر قالب پرسشنامه در اختیار خبرگان قرار می داروسازی

ها آوردن میانگین فازی مولفهتدسرسشنامه برای بههای قیدشده در پشده نتايج حاصل از بررسی پاسختعريف
 شود.گیرند. برای محاسبه میانگین فازی از روابط زير استفاده میموردتحلیل قرار می

 

 
 

گین ست. بعد از محاسبه میانهای خبرگان ابیانگر میانگین ديدگاه aveAو  امi بیانگر ديدگاه خبره iA در اين رابطه
 شود.می شده برای هر مولفه محاسبهمینکووسکی، اعداد فازی قطعیها از فرمول فازی مثلثی برای مولفه
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 نظرسنجی نخست مرحله هایپاسخ شمارش نتایج .3جدول
 خيلی کم کم متوسط زیاد خيلی زیاد متغيرها

مندی از گیاهان دارويی به وتوسعه در جهت بهرهنبود بخش تحقیق
 های داروسازیعنوان يک پتانسیل پراهمیت برای شرکت

34 11 4 1 0 

ويت سهم بازارکنندگان و تقبهبود رفاه مصرف  32 12 3 3 0 

 3 3 4 11 29 دور از روزآمدیتکنولوژی ضعیف و به

 5 5 5 10 25 قوانین و مقررات خارجی و بهداشتی محدودکننده

 2 3 8 9 28 ناتوانی در واردات مواد اولیه داروهای تخصصی

 وهای داروسازی و کاهش حاشیه سود شرکتوصول با تاخیر مطالبات 
 هاسرمايه در گردش آن

30 11 3 3 3 

خاطر ناتوانی پرداخت بدهی وجودآمدن زنجیره مطالبات معوق بهبه
 مه، بیمارستان و داروخانهها از سوی بیشرکت

36 10 4 0 0 

 2 3 10 8 27 خاطر فشار قیمت حمايتیشکنندگی قیمت دارو به

ها و تولید های داروسازی در تامین مالی پروژهشرکتعدم توانايی 
 نکی کشورخاطر ضعف سیستم بامحصوالت به

26 11 4 5 4 

 3 6 6 10 25 المللیهای بینالعملهای داروسازی به دستورتوجهی شرکتبی

 0 0 2 10 38 مندی از انواع گیاهان دارويی در سطح استانبهره

ر لیدی دگیاهان دارويی تو وبه داروها  های دارويی دنیاوابستگی شرکت
 داخل کشور

35 9 3 3 0 

های ها با شرکتوجود مراکز علمی و تحقیقاتی زياد و همکاری آن
 داروسازی

34 7 6 3 0 

 2 3 3 10 32 وجود انحصار تخصص در برخی داروهای تولیدی

 3 4 5 11 27 تنوع محصوالت تولیدی

کشورهای منطقه و پیشرفت خی ماندگی صنعت داروسازی برعقب
 صنعت داروسازی کشور

25 9 7 5 4 

التحصیالن های گسترده و سطح آموزش مناسب فارغوجود طیف مهارت
 داروسازی

26 11 6 4 3 

 4 4 5 12 25 های داروسازیوجود نیروی متخصص برای استخدام در شرکت

کنندگانکاهش سهم بازار براساس تضعیف رفاه مصرف  22 11 6 6 5 

 3 4 4 12 27 توانايی تولید محصوالت دارويی در سطح استاندارد جهانی

 ها استآوری نظرات خبرگان در نظرسنجی مرحله اول، نوبت به ارزيابی میانگین نظرات آنپس از جمع . 
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 نجی مرحله اولهای خبرگان حاصل از نظرسميانگين دیدگاه. (4) جدول

 متغيرها
ميانگين 

 فازی مثلثی
(m, α, β) 

ميانگين 

فازی 

 زدایی

 متغيرها

ميانگين 

 فازی مثلثی
(m, α, β) 

ميانگين 

 فازی

 زدایی 

وتوسعه در جهت نبود بخش تحقیق
مندی از گیاهان دارويی به عنوان بهره

های يک پتانسیل پراهمیت برای شرکت
 داروسازی

(97/0 ،89/0 ،
64/0)  

972/0  

 
مندی از انواع گیاهان بهره

 استاندارويی در سطح 
(985/0 ،92/0 ،

67/0)  
998/0  

 
کنندگان و تقويت سهم بهبود رفاه مصرف

 بازار

(955/0 ،
865/0 ،
615/0)  

95/0  

های وابستگی شرکت
دارويی دنیا به داروها و 

گیاهان دارويی تولیدی در 
 داخل کشور

(955/0 ،88/0 ،
63/0) 

961/0  

 
، 8/0، 905/0) دور از روزآمدیتکنولوژی ضعیف و به

565/0)  
885/0  

وجود مراکز علمی و 
تحقیقاتی زياد و همکاری 

های ها با شرکتآن
 داروسازی

(94/0 ،86/0 ،
61/0)  

942/0  

 قوانین و مقررات خارجی و بهداشتی
(85/0 ،
725/0 ،5/0)  

812/0  

وجود انحصار تخصص در 
 برخی داروها

(925/0 ،
835/0 ،
595/0)  

917/0  

داروهای ناتوانی در واردات مواد اولیه 
 تخصصی

(9/0 ،79/0 ،
55/0)  

877/0  
، 775/0، 89/0) تنوع محصوالت تولیدی

54/0)  
862/0  

های وصول با تاخیر مطالبات شرکت
داروسازی و کاهش حاشیه سود و سرمايه 

 هادر گردش آن
(91/0 ،81/0 ،

755/0)  
893/0  

ماندگی صنعت عقب
داروسازی برخی 

کشورهای منطقه و 
پیشرفت صنعت 
 داروسازی کشور

(855/0 ،73/0 ،
5/0)  

818/0  

وجودآمدن زنجیره مطالبات معوق به
ها از خاطر ناتوانی پرداخت بدهی شرکتبه

 سوی بیمه، بیمارستان و داروخانه

(98/0 ،91/0 ،
66/0)  

990/0  

های وجود طیف مهارت
گسترده و سطح آموزش 

التحصیالن مناسب فارغ
 داروسازی

(885/0 ،
765/0 ،53/0)  

853/0  

خاطر فشار قیمت شکنندگی قیمت دارو به
 حمايتی

(89/0 ،
775/0 ،
535/0)  

863/0  

وجود نیروی متخصص 
برای استخدام در 

 های داروسازیشرکت

(875/0 ،75/0 ،
52/0)  

838/0  

های داروسازی در عدم توانايی شرکت
ها و تولید محصوالت تامین مالی پروژه

 خاطر ضعف سیستم بانکی کشوربه

(87/0 ،75/0 ،
52/0)  

837/0  

های باالرفتن هزينه
بهداشتی و اهمیت 

 پیداکردن آن

(835/0 ،
695/0 ،47/0)  

786/0  

های داروسازی به توجهی شرکتبی
 المللیهای بینالعملدستور

(865/0 ،
74/0 ،505/0)  

83/0  

توانايی تولید محصوالت 
دارويی در سطح استاندارد 

 جهانی

(895/0 ،78/0 ،
545/0)  

867/0  
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 :دوم مرحله . نظرسنجی2-2-5

های داروسازی پذيری شرکتبهبود رقابترخصوص متغیرهای اثرگذار در دکه نظرسنجی مرحله اول پس از آن
 .انجام شد، نوبت آن است که نظرسنجی مرحله دوم نیز صورت گیرد

 

 نظرسنجی دوم مرحله هایپاسخ شمارش نتایج .(5) جدول
های پذيری شرکتبهبود توان رقابتی و رقابتمتغیرهای اثرگذار در 

 داروسازی در سطح بنگاه
 خیلی کم کم متوسط زياد خیلی زياد

مندی از گیاهان دارويی به وتوسعه در جهت بهرهنبود بخش تحقیق
 عنوان يک پتانسیل 

33 12 4 1 0 

 0 3 3 13 31 آمدهای تولید منسوخ و ناکارروش

 3 3 4 12 28 روزآمدیدور از تکنولوژی ضعیف و به

 5 5 5 11 24 قوانین و مقررات خارجی و بهداشتی محدودکننده

 2 3 8 10 27 ناتوانی در واردات مواد اولیه داروهای تخصصی

و  های داروسازی و کاهش حاشیه سودوصول با تاخیر مطالبات شرکت
 سرمايه در گردش 

29 12 3 3 3 

خاطر ناتوانی پرداخت بدهی بهات معوق وجودآمدن زنجیره مطالببه
 مه، بیمارستان و داروخانهها از سوی بیشرکت

35 11 4 0 0 

 2 3 10 9 26 خاطر فشار قیمت حمايتیشکنندگی قیمت دارو به

ها و تولید های داروسازی در تامین مالی پروژهعدم توانايی شرکت
 نکی کشورخاطر ضعف سیستم بامحصوالت به

25 12 4 5 4 

 3 6 6 11 24 المللیهای بینالعملهای داروسازی به دستورتوجهی شرکتبی

 0 0 3 11 36 مندی از انواع گیاهان دارويی در سطح استانبهره

ر دولیدی های دارويی دنیا به داروها و گیاهان دارويی توابستگی شرکت
 داخل کشور

34 10 3 3 0 

های ها با شرکتهمکاری آنوجود مراکز علمی و تحقیقاتی زياد و 
 داروسازی

33 8 6 3 0 

 2 3 3 11 31 وجود انحصار تخصص در برخی داروهای تولیدی

 3 4 5 12 26 تنوع محصوالت تولیدی

ماندگی صنعت داروسازی برخی کشورهای منطقه و پیشرفت عقب
 صنعت داروسازی کشور

24 10 7 5 4 

التحصیالن مناسب فارغح آموزش های گسترده و سطوجود طیف مهارت
 داروسازی

25 12 6 4 3 

 4 4 6 12 24 های داروسازیوجود نیروی متخصص برای استخدام در شرکت

 5 6 6 12 21 های بهداشتی و اهمیت پیداکردن آنباالرفتن هزينه

 3 4 4 13 26 توانايی تولید محصوالت دارويی در سطح استاندارد جهانی
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 . ها استخبرگان در نظرسنجی مرحله دوم، نوبت به ارزيابی میانگین نظرات آنآوری نظرات پس از جمع
 

 های خبرگان حاصل از نظرسنجی مرحله دومميانگين دیدگاه(. 6) جدول

 متغيرها
ميانگين فازی 

 مثلثی
(m, α, β) 

ميانگين 

فازی 

 زدایی

 متغيرها

ميانگين فازی 

 مثلثی
(m, α, β) 

ميانگين 

 فازی

 زدایی 

وتوسعه در جهت تحقیق نبود بخش
مندی از گیاهان دارويی به عنوان بهره

 يک پتانسیل پراهمیت

(97/0 ،885/0 ،
535/0)  

968/0  

مندی از انواع بهره
گیاهان دارويی در سطح 

 استان

(985/0 ،919/0 ،
665/0)  

995/0  

 
، 865/0، 955/0) های تولید منسوخ و ناکارآمدروش

615/0)  
946/0  

های وابستگی شرکت
دارويی دنیا به داروها و 
گیاهان دارويی تولیدی 

 در داخل کشور

(955/0 ،875/0 ،
625/0) 

957/0  

 
، 795/0، 905/0) دور از روزآمدیتکنولوژی ضعیف و به

56/0)  
882/0  

وجود مراکز علمی و 
تحقیقاتی زياد و همکاری 

های ها با شرکتآن
 داروسازی

(94/0 ،855/0 ،
605/0)  

938/0  

مقررات خارجی و بهداشتی قوانین و 
 محدودکننده

(85/0 ،72/0 ،
495/0)  

809/0  

وجود انحصار تخصص 
در برخی داروهای 

 تولیدی

(925/0 ،83/0 ،
59/0)  

913/0  

، 785/0، 9/0) اناتوانی در واردات مواد اولیه داروه
545/0)  

784/0  
، 77/0، 89/0) تنوع محصوالت تولیدی

535/0)  
857/0  

های مطالبات شرکتوصول با تاخیر 
داروسازی و کاهش حاشیه سود و 

 هاسرمايه در گردش آن
(91/0 ،805/0 ،

57/0)  
89/0  

ماندگی صنعت عقب
داروسازی برخی 

کشورهای منطقه و 
پیشرفت صنعت 
 داروسازی کشور

(855/0 ،725/0 ،
495/0)  

815/0  

وجودآمدن زنجیره مطالبات معوق به
خاطر ناتوانی پرداخت بدهی به

ها از سوی بیمه، بیمارستان و شرکت
 داروخانه

(98/0 ،905/0 ،
655/0)  

986/0  

های وجود طیف مهارت
گسترده و سطح آموزش 

التحصیالن مناسب فارغ
 داروسازی

(885/0 ،76/0 ،
525/0)  

85/0  

خاطر فشار شکنندگی قیمت دارو به
 قیمت حمايتی

(89/0 ،77/0 ،
53/0)  

859/0  

وجود نیروی متخصص 
استخدام در برای 
 های داروسازیشرکت

(87/0 ،74/0 ،
51/0)  

83/0  

های داروسازی در عدم توانايی شرکت
ها و تولید محصوالت تامین مالی پروژه

 خاطر ضعف سیستم بانکی کشوربه

(87/0 ،745/0 ،
515/0)  

833/0  

های باالرفتن هزينه
بهداشتی و اهمیت 

 پیداکردن آن

(835/0 ،69/0 ،
465/0)  

782/0  

های داروسازی به توجهی شرکتبی
 المللیهای بینالعملدستور

(865/0 ،735/0 ،
5/0)  

826/0  

توانايی تولید محصوالت 
دارويی در سطح 
 استاندارد جهانی

(895/0 ،775/0 ،
54/0)  

863/0  
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میانگین  اختالف بینکه شده در مرحله اول و مقايسه آن با نتايج مرحله دوم، درصورتیهای ارائهبا توجه به ديدگاه
( 7شود. در جدول ).( باشد، در اين صورت فرآيند نظرسنجی متوقف می/1شده در دو مرحله کمتر از )زدايیفازی

 اختالف بین نتايج مرحله اول و دوم ارائه شده است.

 
 دوم و اول مرحله نظرسنجی در خبرگان دیدگاه اختالف ميزان. (7) جدول

های پذيری شرکتبهبود توان رقابتی و رقابتمتغیرهای اثرگذار در 
 داروسازی در سطح بنگاه

میانگین 
شده زدايیفازی

 مرحله اول

میانگین 
شده زدايیفازی

 مرحله دوم

میانگین بین  اختالف
شده زدايیفازی
 اول و دوم مرحله

مندی از گیاهان دارويی به وتوسعه در جهت بهرهنبود بخش تحقیق
 های داروسازیپراهمیت برای شرکتعنوان يک پتانسیل 

972/0  968/0  004/0 

95/0 کنندگان و تقويت سهم بازاربهبود رفاه مصرف  946/0  004/0 

885/0 دور از روزآمدیتکنولوژی ضعیف و به  882/0  003/0 

812/0 قوانین و مقررات خارجی و بهداشتی محدودکننده  809/0  007/0 

877/0 داروهای تخصصیناتوانی در واردات مواد اولیه   784/0  007/0 

ود های داروسازی و کاهش حاشیه سوصول با تاخیر مطالبات شرکت
 هاو سرمايه در گردش آن

893/0  89/0  003/0 

خاطر ناتوانی پرداخت بدهی وجودآمدن زنجیره مطالبات معوق بهبه
 ها از سوی بیمه، بیمارستان و داروخانهشرکت

990/0  986/0  004/0 

863/0 خاطر فشار قیمت حمايتیشکنندگی قیمت دارو به  859/0  004/0 

ها و تولید های داروسازی در تامین مالی پروژهعدم توانايی شرکت
 انکی کشوربخاطر ضعف سیستم محصوالت به

837/0  833/0  004/0 

83/0 المللیهای بینالعملهای داروسازی به دستورتوجهی شرکتبی  826/0  004/0 

998/0 مندی از انواع گیاهان دارويی در سطح استانبهره  995/0  003/0 

ی تولید های دارويی دنیا به داروها و گیاهان دارويیوابستگی شرکت
 در داخل کشور

961/0  957/0  004/0 

های ها با شرکتوجود مراکز علمی و تحقیقاتی زياد و همکاری آن
 داروسازی

942/0  938/0  004/0 

917/0 انحصار تخصص در برخی داروهای تولیدیوجود   913/0  004/0 

862/0 تنوع محصوالت تولیدی  857/0  005/0 

ماندگی صنعت داروسازی برخی کشورهای منطقه و پیشرفت عقب
 صنعت داروسازی کشور

818/0  815/0  003/0 

های گسترده و سطح آموزش مناسب وجود طیف مهارت
 التحصیالن داروسازیفارغ

853/0  85/0  003/0 

838/0 های داروسازیوجود نیروی متخصص برای استخدام در شرکت  83/0  008/0 

786/0 کنندگانکاهش سهم بازار و تضعیف رفاه مصرف  782/0  004/0 

867/0 توانايی تولید محصوالت دارويی در سطح استاندارد جهانی  863/0  004/0 

 
باشد، خبرگان در مورد می 1/0کمتر از  دو مرحله در شده نظر خبرگانزدايیفازیبا توجه به اينکه اختالف میانگین 

به اجماع رسیدند و  های داروسازی در سطح صنعتپذيری شرکتبهبود توان رقابتی و رقابتمتغیرهای اثرگذار در 
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بهبود توان ذار در های متغیرهای اثرگشود. اينک نوبت به آن است تا اولويتنظرسنجی در اين مرحله متوقف می
بندی متغیرهای در سطح صنعت مشخص شود. در جدول زير، اولويت های داروسازیپذيری شرکترقابتی و رقابت

 نشان داده شده است. های داروسازیپذيری شرکتبهبود توان رقابتی و رقابتاثرگذار در 
 

های داروسازی در سطح پذیری شرکترقابتبهبود توان رقابتی و بندی متغيرهای اثرگذار در . اولویت(8)جدول 

 صنعت
 متغيرها هااولویت متغيرها هااولویت

 مندی از انواع گیاهان دارويی در سطحبهره اولويت اول
 استان

ی هاناتوانی در واردات مواد اولیه دارو اولويت يازدهم 
 تخصصی

خاطر وجودآمدن زنجیره مطالبات معوق بهبه اولويت دوم
ها از سوی پرداخت بدهی شرکتناتوانی 

 بیمه، بیمارستان و داروخانه

توانايی تولید محصوالت دارويی در  اولويت دوازدهم
 سطح استاندارد جهانی

وتوسعه در جهت نبود بخش تحقیق اولويت سوم
مندی از گیاهان دارويی به عنوان يک بهره

های پتانسیل پراهمیت برای شرکت
 داروسازی

خاطر فشار شکنندگی قیمت دارو به اولويت سیزدهم
 قیمت حمايتی

های دارويی دنیا به داروها وابستگی شرکت اولويت چهارم
 و گیاهان دارويی تولیدی در داخل کشور

 تنوع محصوالت تولیدی اولويت چهاردهم

کنندگان و تقويت سهم بهبود رفاه مصرف اولويت پنجم
 بازار

گسترده و های وجود طیف مهارت اولويت پانزدهم
سطح آموزش مناسب 

 التحصیالن داروسازیفارغ

وجود مراکز علمی و تحقیقاتی زياد و  اولويت ششم
 های داروسازیها با شرکتهمکاری آن

وجود نیروی متخصص برای  اولويت شانزدهم
 های داروسازیاستخدام در شرکت

کاهش سهم بازار و تضعیف رفاه  اولويت هفتم
 کنندگانمصرف

های داروسازی عدم توانايی شرکت هفدهماولويت 
ها و تولید در تامین مالی پروژه

خاطر ضعف سیستم محصوالت به
 بانکی کشور

وجود انحصار تخصص در برخی داروهای  اولويت هشتم
 تولیدی

های داروسازی به توجهی شرکتبی اولويت هیجدهم
 المللیهای بینالعملدستور

های مطالبات شرکتوصول با تاخیر  اولويت نهم
 داروسازی و کاهش حاشیه سود و سرمايه در

 هاگردش آن

ماندگی صنعت داروسازی برخی عقب اولويت نوزدهم
کشورهای منطقه و پیشرفت صنعت 

 داروسازی کشور

قوانین و مقررات خارجی و بهداشتی  اولويت بیستم دور از روزآمدیتکنولوژی ضعیف و به اولويت دهم
 محدودکننده

 

 گيری. بحث و نتيجه6

باشد. رقابت در دنیای امروز به دنیای کنونی، دنیای متحول و پیچیده از تمامی لحاظ، باالخص از منظر اقتصادی می
ها برای تداوم حیات و بقای خود ها مطرح بوده و شرکتعنوان يک بحث بسیار مهم و ضروری برای تمامی شرکت

باشند. کنندگان خود میريزی در زمینه بهبود سهم بازار و افزايش رفاه مصرفمهو رقابت با رقبای خود ناچار به برنا
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کنند، بیش از ديگر های تولیدکننده دارو که کاالهای خود را به بیرون مرزهای کشور صادر میدر اين میان شرکت
درست و صحیحی در زمینه  ريزیها در وادی رقابت آن هم در باالترين سطح قرار دارند و اگر نتوانند برنامهشرکت

کنندگان خود داشته باشند، بايد خود را برای مرگ در دنیای تجارت آماده نمايند. بهبود سهم بازار و رفاه مصرف
های مختلف است. امروزه ها و ايدههای مختلف با طرحدرواقع بازارهای جهانی میدانی برای رقابت شرکت

توزيع و هم در تحقیقات و کیفیت تقريبا با هم در شرايط مساوی رقابت  های داروسازی هم در تولید، هم درشرکت
شود، تمايز در تمامی مراحل تولید داروها يا در يکی از مراحل از جمله چه باعث پیروزی بر رقبا میکنند. آنمی

ه قبال صورت گرفته، باشد. با توجه به تحقیقاتی ککنندگان میوتوسعه و بهبود رفاه مصرفتوزيع، بازاريابی، تحقیق
باشد؛ درواقع بین سهم کنندگان میتاثیر مستقیم سهم بازار و بهبود رفاه مصرفهای دارويی تحتعملکرد شرکت

های داروسازی ارتباط معنادار و مستقیم وجود دارد. همچنین کنندگان و عملکرد شرکتبازار و بهبود رفاه مصرف
های رقابتی يکسان های داروسازی مزيته تاثیرگذارند، البته برای شرکتهای رقابتی بر بهبود عملکرد بنگامزيت

تواند در بهبود ها مینیست و هر بنگاهی مزيت رقابتی مخصوص و مرتبط با خود را دارد که با استفاده  از اين مزيت
جهت بهبود رفاه پذيری در پذيری خود گام بردارد. در اين بخش به ارائه راهکارهای ارتقاء رقابتسطح رقابت

 شود. کنندگان پرداخته میمصرف
 اضر، مبینحهای داروسازی به منابع مالی در جهت توسعه تکنولوژی: نتايج پژوهش تسهیل دسترسی شرکت

های داروسازی را با مخاطره پذيری شرکتترين عواملی که ارتقاء توان رقابتی و رقابتآن است که يکی از مهم
ع مالی در های خود و دشواری دسترسی به منابهای داروسازی در تامین مالی پروژهنی شرکتسازد، ناتوامواجه می

صورت  ها يا با تامین اعتبار از بخش خصوصیجاکه تامین مالی شرکتجهت توسعه شرکت و تکنولوژی است. ازآن
رورت ه منابع مالی يک ضهای داروسازی بترسی شرکتکنند، تسهیل دسهای بانکی استفاده میگیرد يا از واممی

های داروسازی راه ای در جهت تامین مالی شرکتبینی بودجهرود با پیشرو انتظار میرسد. ازايننظر میمهم به
 ها بیش از پیش هموار گردد.توسعه و پیشرفت اين شرکت

اقتصادی حاضر های داروسازی: در وضعیت کردن نوسان نرخ ارز و کاهش هزينه خريد مواد اولیه شرکتخنثی
شود، نوسان نرخ صورت مشترک ياد میهای داروسازی بهپذيری شرکتآنچه به عنوان يکی از موانع بهبود رقابت

جاکه برخی مواد اولیه تولید دارو در های داروسازی است. ازآنارز و افزايش هزينه خريد مواد اولیه شرکت
گردد، انتظار وسانات نرخ ارز موجب افزايش بهای مواد اولیه میشود و نهای داروسازی از خارج کشور وارد میشرکت

های داروسازی، نوسانات نرخ ارز برای گیرندگان اقتصادی با درنظرگرفتن ارز دولتی برای شرکترود که تصمیممی
مت های داروسازی موجب افزايش قیشده شرکتجاکه افزايش بهای تمامهای داروسازی را خنثی کنند. ازآنشرکت

شود که ارز دولتی به همه يابد، پیشنهاد میدارو شده و قیمت دارو به عنوان يک کاالی اساسی افزايش می
قرار  سالمتگروه اول های دارو تخصیص يابد. چراکه براساس تصمیمات اتخاذشده فقط داروهايی که در گروه
هرگونه اختالل در زنجیره تامین ارز برای که جايی. ازآندولتی اختصاص خواهد يافت ارزها به آن ،گیرندمی

شود ضمن تسريع در ، پیشنهاد میکندرو میبا کمبودهای دارويی روبه تولیدکنندگان و واردکنندگان دارو، کشور را
 های داروسازی، ترخیص مواد اولیه وارداتی نیز با تعجیل صورت گیرد.تامین ارز مورد نیاز شرکت

ترين مسائلی که باعث بهبود توان رقابتی و های سازمان جهانی بهداشت: يکی از مهمتوجه به توصیه
که ضوابط قابلیت صادراتی مندی از قابلیت صادراتی است؛ حال آنشود، بهرههای داروسازی میکتپذيری شررقابت

پذيری و بهبود توان شود. با توجه به نتايج پژوهش، يکی از موانع رقابتتوسط سازمان جهانی بهداشت مشخص می
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های لید دارو است. غفلت از توصیههای سازمان جهانی بهداشت در توهای داروسازی غفلت از توصیهرقابتی شرکت
سازمان جهانی بهداشت يعنی نبود قابلیت صادراتی و نبود قابلیت صادراتی به معنای ناتوانی در بازارهای خارجی در 

رو پذيری در عرصه تجارت جهانی است. ازاينهای خارجی و متعاقبا تضعیف توان رقابتی و رقابترقابت با شرکت
صورت مداوم ها و استانداردهای سازمان جهانی بهداشت را بههای داروسازی توصیهرکتشود که شپیشنهاد می

های تولید دارو در صورت دستورالعملترين زمان بهها و استانداردهای اين سازمان را در سريعپايش کنند و توصیه
 ی تولید کنند.شرکت خود تبديل سازند تا زمان تولید دارو، داروهايی با کیفیت جهانی و صادرات

موانع  رگذارترينهای داروسازی: يکی از اثاصالح قوانین و مقررات محدودکننده در امر صادرات برای شرکت
وپاگیر صادرات در بخش های دستهای داروسازی است، وجود بروکراسیپذيری شرکتارتقاء توان رقابتی و رقابت

 موسسه د واستاندار اخذ مجوز از موسسهمنوط به  رج از کشورجاکه صادرات دارو به خاداروهای تولیدی است. ازآن
های ديگر واهیگساير گواهی بهداشت از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و  وايران  پزشکیتحقیقات 

شود که اد میت، پیشنهها خود دارای مراحل بسیار زياد و پر از بروکراسی اداری اساست که هر کدام از اين گواهی
ده و شاقدام  های صادراتیبازخوانی قوانین و مقررات صادرات نسبت به حذف مراحل غیرضروری اخذ گواهی ضمن

وکراسی جاکه قوانین و برهای داروسازی اتفاق افتد. ازآنبه معنای واقعی کلمه، تسهیل صادراتی برای شرکت
داری بیشتر به االها موجب تحمیل هزينه انبارال و صادرات کبر تاخیر زياد در ارسادرات عالوهصوپاگیر در امر دست

ت طور جدی کاهش داده و متعاقبا موجب تضعیف وضعیهای داروسازی شده، انگیزه صادرکنندگان را بهشرکت
 شود.های داروسازی میتی شرکتپذيری و کاهش توان رقابرقابت

بر  ه تولیدات مبتنیو در زمرکه تولید داربا توجه به آن حمايت و پشتیبانی از زنجیره دانش قدرتمند در تولید دارو:
 ولید دارو بسیاردانش ت نجیرهزدانش است و تولید آن ارتباط تنگاتنگی با تحقیقات علمی دارد، حمايت و پشتیبانی از 

وتوسعه خود بايد مسائل و های داروسازی ضمن تقويت بخش تحقیقحائز اهمیت است. در اين راستا شرکت
سپاری ونشود، با برها در آينده احساس میهای مهم درخصوص شکاف بازار برای تولید داروهايی که نیاز آنفرصت

چون تولید، بازاريابی و فروش، های متنوع همهای مختلف و با درنظرداشتن زمینههای تحقیقاتی دانشگاهبه بخش
گیری از پذيری خود را با بهرهو رقابتالت تولیدی خود، توان رقابتی بر بهبود سطح کیفی محصوعالوه

ين راستا شود، افزايش دهند. در اهای بازاريابی مناسب که با کمک تحقیقات علمی دانشگاهی احصا میاستراتژی
پذيری خود را بر دو محور اساسی بنا های داروسازی شاکله تقويت توان رقابتی و رقابتشود که شرکتپیشنهاد می

ده از کمک ا استفابشود که اساسی، تقويت بخش تولید و بخش بازاريابی است. لذا پیشنهاد می نهند. اين دو محور
شده، به تقويت بخش تولید خود سپاریهای پژوهشی برونهای پزشکی و داروسازی و در قالب طرحدانشکده

 بود بخشند.يری خود را بهپذسپاری تحقیقات بازاريابی شرکت خود توان رقابتی و رقابتمبادرت ورزند و با برون
تثبیت قیمت رقابتی دارو نسبت به موارد مشابه خارجی: يکی از برترين وجوه رقابتی تولیدات دارويی کشور و 

تربودن قیمت محصوالت دارويی تولیدشده نسبت موارد مشابه خارجی آن است. با متعاقب آن استان لرستان، پايین
های شود، در بسیاری از داروخانهترين داروها در دنیا محسوب میقیمترزانبه اينکه داروهای ايرانی جزو اتوجه 

شوند. در حقیقت در کشورها و میکشورهای همسايه مانند افغانستان، عراق و پاکستان داروهای ايرانی مشاهده 
کننده ترين عنصر انتخاب مصرفبازارهايی که کشش قیمتی زياد است و قیمت به عنوان مزيت رقابتی و مهم

های افزايش توان ترين مولفهشود، قیمت رقابتی داروهای تولیدی در کشور به عنوان يکی از مهممحسوب می
های داروسازی هدف صادراتی شود که اوال شرکترو پیشنهاد میشود. ازاينپذيری محسوب میرقابتی و رقابت

قیمتی دارو در آن کشورها باال است. با عنايت  محصوالت خود را برای کشورها و بازارهايی تعیین کنند که کشش
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تواند تر هستند، اين مهم میالذکر به دنبال محصوالت دارويی ارزانکنندگان دارو در بازارهای فوقبه اينکه مصرف
های داروسازی را افزايش دهد. ثانیا پذيری شرکتکننده، توان رقابتی و رقابتبه عنوان يک مزيت رقابتی تقويت

های داروسازی در تبلیغات و بازاريابی خود، در بازارهای با کشش قیمتی باال، رکن اول شود که شرکتهاد میپیشن
تبلیغات و اثرگذاری را براساس قیمت ارزان و رقابتی محصوالت خود قرار دهند تا به بهترين نحو، بهترين موضع 

 بازار با کشش قیمتی باال را در اختیار خود قرار دهند.
تی و وان رقابتترين وجوه ايی تولید دارو در طیف متنوع و گسترده با قابلیت صادراتی: يکی از مهمتوان
کارخانجات ال های دارويی، توانايی تولید داروهای متنوع با قابلیت صادراتی است. به عنوان مثپذيری شرکترقابت

ترين کارخانه ن فعاله عنوابايمونکس در کشور  به عنوان تنها تولیدکننده انسولین و گاما لرستانداروسازی اکسیر 
ترين ارکان موفقیت اين شرکت به عنوان يکی از مهم .شودداروسازی در حوزه صادرات دارويی کشور محسوب می

است. تولید  یت جهانیپذير، توانايی تولید محصوالت متنوع و در قامت کیفيک شرکت با توان رقابتی باال و رقابت
پذيری رقابت های افزايش توان رقابتی وترين مولفهدارو در طیف متنوع و گسترده با قابلیت صادراتی يکی از مهم

 گذاری و عملیاتی خود بايد بدان توجه داشته باشند.های داروسازی در سطوح هدفست که شرکتا
ل: گاهی بودن صادرات به علت تقويت نرخ برابری قدرت خريد ارزهای مطرح در برابر رياصرفهاستفاده از به

تواند نويددهنده کند که میهايی ظهور میهای اقتصادی وجود دارد، فرصتاوقات در دل تهديداتی که برای بنگاه
زهای مطرح دنیا ها باشد. در شرايط کنونی که نرخ برابری قدرت خريد ارپذيری برای آنارتقاء توان رقابتی و رقابت

های داروسازی با وجود آورده است، شرکتهای داروسازی بهمشکالتی را برای اقتصاد ايران و به تبع آن شرکت
وجود آورده است، با ديد مثبت ها بهبرای آن ور از هراس از مشکالتی که نوسانات نرخ ارزدطلبانه و بهنگاهی فرصت

ريد ارزهای خری قدرت توانند با افزايش صادرات به بازارهای خود و با توجه به تقويت نرخ براببه اين موضوع می
نند. اين کیب خود ا نصرای خارجی مطرح در برابر ريال، سود چندبرابری صادرات محصول در برابر فروش در بازاره

شود، باعث ورود ارز به کشور های داروسازی میبر اينکه موجب افزايش حاشیه سود و نقدينگی شرکتراهبرد عالوه
ش حاشیه ت. افزايچون بهبود تراز پرداخت کشور کارگشا اسشده و در تغییرات مثبت متغیرهای کالن اقتصادی هم

ست؛ اهای داروسازی پذيری شرکتاروسازی قطعا باعث بهبود توان رقابتی و رقابتهای دسود و نقدينگی شرکت
ابتی پذيری و بهبود توان رقترين موانع ارتقا رقابتچراکه نتايج پژوهش اثبات کرده است که يکی از مهم

ه در سرمايهای داروسازی و کاهش نقدينگی و حاشیه سود و های داروسازی وصول با تاخیر مطالبات شرکتشرکت
 ها است. گردش آن

تواند های داروسازی: يکی ديگر از عواملی که میگری دولت در بخش دارويی و شرکتکاهش تصدی
گری دولت در بخش دارويی و های داروسازی را ارتقاء بخشد، کاهش تصدیپذيری و توان رقابتی شرکترقابت

از  رويیدا کردن بازارکاهش انحصار دولتی و رقابتید که شوا پیشنهاد میهای داروسازی است. در اين راستشرکت
 و ايجاد تیداروسازی دولهای زدايی و واگذاری شرکتهای آزادسازی، مقرراتطريق پیگیری و اجرای سیاست

 در دستور کار قرار گیرد. امکان مشارکت و فعالیت بخش خصوصی در اين صنعت
يکی از های داروسازی: پذيری شرکتاء توان رقابتی و رقابتبنیان به عنوان رکن اصلی ارتقنوآوری دانش

بنیان بنگاه نوآوری دانشو به تبع آن توسعه اقتصادی کشورها، قدرت پذيری رقابتدادن روند عوامل مهم در نشان
از لحاظ کیفیت های کشور ها است. با توجه به اينکه دانشگاهوتوسعه آنهای اقتصادی از طريق بخش تحقیق

، همکاری بخش ادهای پژوهشی و وجود دانشمندان و مهندسان از جايگاه نسبتاً قابل قبولی برخوردار استنه
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بنیان برای های داروسازی با نهادهای تحقیقاتی و پژوهشی در جهت نیل به نوآوری دانشوتوسعه شرکتتحقیق
نوآوری منظور تجلی بهری است. پذيهای جديد بازار يک ضرورت در ارتقاء توان رقابتی و رقابتکشف فرصت

در سطح جهانی رصد  داروسازی سیر تحوالت تکنولوژيک شودپیشنهاد می، بنیانهای دانشبنیان در شرکتدانش
های اين حوزه ، کلیه ظرفیتهای داروسازیشرکت و تدوين نقشه راه توسعه فناوری پژوهیشده و ضمن آينده

 .کارگیری شوندهو بهماهنگ با اهداف نقشه راه، مديريت 
گرفته بايد گفت که های صورتدر نهايت درخصوص وجوه اشتراک و افتراق پژوهش حاضر با ديگر پژوهش

خوانی دارد. وجه اشتراک هر دو پژوهش در اثرگذاری هم Feizpour & emami (2016)اين پژوهش با پژوهش 
 & Aghzadeهمچنین پژوهش حاضر با پژوهشکنندگان است. ها بر رفاه مصرفپذيری بنگاهرقابت و رقابت

baniabbas (2016) پذيری در افزايش رفاه دارای اشتراک است. هر دو پژوهش نقش بسزايی را برای رقابت
عالوه در ارتباط با وجه نوآوری پژوهش نیز الزم به ذکر است اين پژوهش کنندگان قائل هستند. بهمصرف
کنندگان دارو را هدف اصلی خود قرار داده که در زمره اولین تحقیقات مصرفپذيری در افزايش رفاه رقابت

شود. در نهايت در کنندگان در بازار دارو محسوب میپذيری با هدف افزايش رفاه مصرفدرخصوص مفهوم رقابت
ن برای های پژوهش بايد گفت که کمبود مطالعات مشابه خارجی و مشکالت دسترسی به خبرگاارتباط با محدوديت

 های پژوهش بوده است.ترين محدوديتمصاحبه و توزيع پرسشنامه مهم

 منابع 
يل انجی تماکننده از طريق نقش میر خريد مصرفاؤثر بر رفتمبررسی عوامل  (.1399تبار، حمیدرضا و نمامیان، فرشید )الماسی

 .218-199(، 2) 6 کننده،مطالعات رفتار مصرفشده. ريزیاساس ديدگاه رفتار برنامهمشتری بر
های پژوهشها در ايران. پذيری بنگاه(. بررسی عوامل مؤثر بر رقابت1386آقازاده، هاشم؛ استیری، مهرداد و اصانلو، بهاره )

 .38-58(، 3) 6، اقتصادی
(، 2) 18، لیت ماتحقیقاگذاران. گذاران و ريسک بیمه(. اثر رقابت بر رفاه بیمه1395آقازاده، هاشم و عباسی بنی، فاطمه )

201-218. 
(، 42) 11 رشد فناوری،. وتوسعه صنايع دارويی کشورهای در حال توسعهتحقیق(. 1394پور، صديقه و نادی، فرانک )جالل

40-57. 

نامه کارشناسی ، پاياننهای داروسازی ايرايابی رقابتی شرکت(. موضع1390حقیقی، محمد؛ شاه حسینی، علی و رجبی، باقر )
 دانشکده مديريت.ارشد، دانشگاه تهران، 

نامه کارشناسی پايان. المللی صنعت داروسازی ايرانپذيری بینبررسی رقابت(. 1393راسخی، ايمانی، علی و موسوی، زينب )
 دانشکده علوم اقتصادی. ،ارشد، دانشگاه مازندران

 نعتی در استان لرستان.(. بررسی تاثیر هوشمندی رقابتی بر توان رقابتی و رقابت ص1394نژاد، علی )سپهوند، رضا و شريعت
 .198-173(، 36) 13، مديريت صنعتی

 بداری.همايش مديريت و حسا(. مدل رقابت پذيری صنعت داروسازی. 1395فر، حسن )شکرخدايی، فرشید و فروزان

پذيری قابتر(. بررسی عوامل تاثیرگذار بر شاخص 1394تاش، محمد نبی؛ محمدپور، کامران و محسنی، حديث )شهیکی
 .188-155(،  11) 3، های مالی و اقتصادیسیاستکشورها با تاکید بر اقتصاد ايران. 

نعت بیمه ايران. از انحصار موثر در ص(. برآورد هزينه رفاهی ناشی 1388یوضی اختیاری، نسیم )تاش، محمد و فشهیکی 
 .155-133(، 38) 11، های اقتصادی ايرانپژوهش

رفته رآورد رفاه ازدستب(. 1388کالشمی، محمد؛ پیکانی، غالمرضا؛ عرفانیان، زهره و عابدی، سمانه )شهبازی، حبیب؛ کاوسی
 .54-39(، 1) 17، اقتصاد کشاورزی و توسعهناشی از انحصار در صنعت تولید شیر ايران. 

https://ganj-old.irandoc.ac.ir/articles/786398


 
 کنندهمطالعات رفتار مصرف 1400شماره سوم، دوره هشتم،  77

 
 16، پژوهشنامه بازرگانی .ها در نظام بانکداری ايرانگیری توان رقابتی بانک(. اندازه1391صفری، سعید و ابراهیمی، عباس )

(64 ،)187-221. 

 .های اقتصادیسیمعاونت برراصناف ايران،  اتاق بازرگانی و .پذيری جهانی(. جايگاه ايران در رقابت1394قاسمیان، عاطفه )
نامه، شد، پايانپذيری صنايع دارويی استان گیالن، کارشناسی ار(. بررسی عوامل مؤثر بر رقابت1392خلیق درگاهی، معصومه )

 دانشگاه پیام نور.
خلق  با دستی صنايع در فرينانهکارآ بازاريابی الگوی ارائه(. 1400مرادزاده، عبدالباسط؛ يعقوبی، نورمحمد و صفورا، ژيال )

 .91-73(، 2) 8، کنندهمطالعات رفتار مصرفمحور، ریمحصوالت مشت
References 

Aghazadeh, H., & Estiri, M, (2007), Investigating the Factors Affecting the Competitiveness 

of Firms in Iran, Economic Research, 6(3), 37-52. (in Persian) 

Aghazadeh, H., & Bani Abbas, F, (2016), The Impact of Competition on Insurers' Welfare 

and Insurers Risk, Financial Research, 18 (2), 201-218. (in Persian) 

Almasi Tabar, H., & Namamian, F. (2020). Investigating the Factors Affecting Consumer 

Purchasing Behavior through the Mediating Role of Customer Desire Based on the 

Perspective of Planned Behavior, Consumer Behavior, 6(2), 199-218. (in Persian) 

Akimova, I. (2000). Development of market orientation and competitiveness of Ukrainian 

firms. European Journal of marketing. 

Barney, J., Wright, M., & Ketchen Jr, D. J. (2001). The resource-based view of the firm: Ten 

years after 1991. Journal of management, 27(6), 625-641. 

Bamel, N., & Bamel, U. (2020). Big data analytics based enablers of supply chain 

capabilities and firm competitiveness: a fuzzy-TISM approach. Journal of Enterprise 

Information Management. 

Competitiveness Index Report. (2018). Ministry of Industry and Mine, Deputy of Education 

and Research. 

Dess and Lumpkin (2003) Strategic Management; Mc Graw-Hill. 

Feizpour, F., & Emami M. (2016). Competition and its Impact on Increasing Social Welfare, 

Quantitative Economics Quarterly, 10(2), 119-145. 

Ghasemian, A. (2015). Iran's position in global competitiveness. Iranian Chamber of 

Commerce and Trade Unions, Deputy Minister of Economic Studies. 

Hax, A., & Wilde II, D. (2001). The Delta Model—discovering new sources of profitability 

in a networked economy. European Management Journal, 19(4), 379-391. 

Haghighi, M., Shah Hosseini, A., & Rajabi, B. (2011). Competitive Positioning of Iranian 

Pharmaceutical Companies, M.Sc., University of Tehran, School of Management. (in 

Persian) 

Jalalpour, S., & Nadi, F. (2015). Research and Development of Pharmaceutical Industries in 

Developing Countries, Technology Growth, 11(4), 40-57. (in Persian) 

Khaliq Dargahi, M. (2013). A Study of Factors Affecting the Competitiveness of 

Pharmaceutical Industries in Guilan Province, M.Sc. Thesis, Payame Noor University. 

(in Persian) 

Lee, J., & Karpova, E. (2018). Revisiting the competitiveness theory in the new global 

environment: review and analysis of the competitiveness definition. International 

Journal of Competitiveness, 1(3), 189-205. 

Maria angeles, A., & Carmine, O. (2013). Competition in the pharmaceutical industry: How 

do quality differences shape advertising strategies?. Journal of Health Economics, 2(1), 

268-285. 

McGahan, A. M., & Silverman, B. S. (2006). Profiting from technological innovation by 

others: The effect of competitor patenting on firm value. Research Policy, 35(8), 1222-

1242. 

https://www.sciencedirect.com/science/journal/01676296


 

 78 دارو مصرفی زاربا از سهم افزایش منظور  به راهکارها تبیین دارویی؛ هایشرکت پذیریرقابت ارتقاء

 

Moradzadeh, A., Yaghoubi, N., & Safoura, J. (2021). Presenting an Entrepreneurial 

Marketing Model in Handicrafts by Creating Customer-Based Products, Consumer 

Behavior, 8(2), 73-91. (in Persian) 

Porter, M. E. (1990). The Competitive Advantage of Nations New York: The Free Press. 

Porter, M. E., & Porter, M. E. (1998). The competitive advantage of nations: with a new 

introduction. 

Rasekhi, A., Imani, A., & Mousavi, Z. (2014). Investigating the International 

Competitiveness of the Iranian Pharmaceutical Industry, MSc Thesis, Faculty of 

Economics, Mazandaran University. (in Persian) 

Safari, S., & Ebrahimi, A. (2012). Measuring Competitiveness of Iranian Banks. Trade 

Studies, 16 (64), 187-222. (in Persian) 

Sepehvand, R., & Shariatnejad, A. (2015). Investigating the Impact of Competitive 

Intelligence on Competitive Power and Industrial Competition in Lorestan Province, 

Industrial Management, 13 (36), 173-198. (in Persian) 

Shahbazi, H., Kavousi Kalashemi, M., Peikani, G., & Erfania, Z. (2010). 

Estimation of welfare lost due to monopoly in Iranian milk production industry, 

economics Agriculture and Development, (65), 30-53. (in Persian) 

Shahiki Tash, M., Mohammadpour, K., & Mohseni, H. (2015). Investigating the Factors 

Affecting the Competitiveness of Countries, Fiscal and Economic Policies, 3(11), 155-

188. (in Persian) 

Shahiki Tash, M., & Nasim Fawzi, B. (2010). Estimated welfare cost incurred 

Effective Monopoly in the Iranian Insurance Industry. Iranian Journal of Economic 

Research, 38, 133-155. (in Persian) 

Shokrekhodaee, F., & Forouzanfar, H. (2016). Competitiveness Model of Pharmaceutical 

Industry, Management and Accounting Conference. (in Persian) 

Shurchuluu, P. (2002). National productivity and competitive strategies for the new 

millennium. Integrated Manufacturing Systems. 

Tracey, M., Vonderembse, M. A., & Lim, J. S. (1999). Manufacturing technology and 

strategy formulation: keys to enhancing competitiveness and improving 

performance. Journal of operations management, 17(4), 411-428. 

 

 نویسندگان این مقاله:

 

ص تخص با دانشیار گروه مديريت بازرگانی دانشگاه لرستان الدین موسوی؛دکتر سيد نجم

بازاريابی  مديريت مینهزتب متعدد در ا تالیف کآموخته دکتری دانشگاه عالمه بمديريت بازرگانی و دانش
 . ISI, Scopous, ISCو چاپ مقاالت متعدد با نمايه 

 

ام المللی امینباستاديار دانشکده مديريت و حسابداری دانشگاه  دکتر امير غفوریان شاگردی؛

کتب  مولف وهای مختلف ملی و نويسنده مقاالت متعدد علمی پژوهشی رضا )ع(، دبیر همايش
 های مختلف.مديريتی در حوزه

 
 

 

 ومتعدد  ولف مقاالتملرستان، استاديار گروه مديريت بازرگانی دانشگاه  نژاد؛دکتر علی شریعت

ی ريزی منابع انسانهای تحلیل مسائل برنامهولف کتابو م ISI, Scopous, ISCشده با نمايه چاپ
 های آماری در مديريت. و روش تحقیق و تحلیل داده

 
 


