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Abstract
Introduction: In order to reduce the dependence of the Iranian economy on crude oil exports and 
turn to a multi-product economy in exports, the orientation of export policies should be changed 
to the production and export of non-oil goods.One of these goods and non-oil industries is the 
pharmaceutical industry, which as a strategic industry has always been considered by economists and 
policy makers in this field.Due to the fact that medicine is a high-tech industry and has a relatively 
high use, so the expansion of competitiveness in this industry can increase employment and develop 
non-oil exports. 
Methods: The statistical population of the study was drug production activists who were selected as 
sample members using purposive sampling method based on the principle of theoretical adequacy.
The present research is based on a mixed method and qualitatively and quantitatively and in an 
inductive deductive approach; Which is applied in terms of purpose and descriptive-survey in terms 
of nature and method.The data collection tool in the qualitative part of the interview research is semi-
structured; Also, the data collection tool in the quantitative section was the fuzzy Delphi questionnaire.
Results: The results showed that factors such as quality of raw materials in manufactured drugs, length 
of treatment of manufactured drugs, evaluation and quality control, design of new packages protected 
against viruses including corona virus and increase production by increasing productivity to Meeting 
the needs of the market is effective on the development of the export market in pharmaceutical 
companies.
Conclusions: For the success of the pharmaceutical industry in the world market, they should pay 
special attention to factors such as the quality of raw materials in manufactured drugs, treatment 
duration of manufactured drugs, evaluation and quality control, design of new protected packages to 
be able to compete with other active manufacturers. Compete in the world pharmaceutical industry.
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شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر توسعه بازار صادراتی در شرکت های دارویی با تأکید بر 
رقابت پذیری صادرات در شرایط همه گیری کرونا با رویکرد دلفی فازی
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چکیده 
ــی در  ــد محصول ــه طــرف اقتصــاد چن ــه صــادرات نفــت خــام و چرخــش ب ــران ب ــه منظــور کاهــش وابســتگی اقتصــاد ای ــه: ب مقدم
صــادرات، جهــت گیــری سیاســت هــای صادراتــی بایــد بــه ســوی تولیــد و صــدور کاالهــای غیرنفتــی تغییــر یابــد. یکــی از ایــن کاالهــا و 
صنایــع غیــر نفتــی صنعــت داروســازی اســت. کــه بــه عنــوان یکــی از صنایــع اســتراتژیک همــواره مــورد توجــه اقتصاددانــان و  سیاســت 
گــذاران در ایــن زمینــه بــوده اســت. بــا توجــه بــه ایــن کــه دارو جــزء صنایــع بــا فنــاوری بــاال محســوب مــی شــود و از کاربــری نســبی 
باالیــی نیــز برخــوردار اســت لــذا گســترش رقابتمنــدی در ایــن صنعــت مــی توانــد افزایــش اشــتغال و توســعه صــادرات غیرنفتــی را بــه 

دنبــال داشــته باشــد. 
روش کار: جامعــه آمــاری پژوهــش فعــاالن حــوزه تولیــد دارو بودنــد کــه بــا اســتفاده از روش نمونه گیــری  هدفمنــد و بــر  اســاس اصــل 
کفایــت نظــری 18 نفــر از آنــان به عنــوان اعضــای نمونــه انتخــاب شــدند. پژوهــش حاضــر بــر پایــه روش ترکیبــی و بــه  صــورت کیفــی 
و کمــی و در رهیافــت قیاســی اســتقرا یی اســت؛ کــه از نظــر هــدف کاربــردی و از حیــث ماهیــت و روش، توصیفــی- پیمایشــی اســت. 
ابــزار گــردآوری اطالعــات در بخــش کیفــی پژوهــش مصاحبــه نیمــه ســاختاریافته اســت؛ و همچنیــن ابــزار گــردآوری اطالعــات در بخش 

کمــی، پرسشــنامه  دلفــی فــازی بــوده اســت. 
یافتــه هــا: نتایــج  نشــان دهنــده ایــن بــود کــه عواملــی ماننــد  کیفیــت مــواد اولیــه در داروهــای تولیــدی، طــول درمــان داروهــای 
ــا و  ــه ویــروس کرون ــر ویــروس هــا از جمل تولیــدی، ارزیابــی و کنتــرل کیفیــت، طراحــی بســته بندی های جدیــد محافــظ شــده در براب
افزایــش تولیــد از طریــق افزایــش بهــره وری جهــت پاســخ گویی بــه نیازهــای بــازار بــر توســعه بــازار صادراتــی در شــرکت هــای دارویــی 

موثــر اســت.
نتیجــه گیــری: بــرای موفقیــت صنعــت داروســازی در بــازار جهانــی بایــد بــه فاکتورهایــی ماننــد کیفیــت مــواد اولیــه در داروهــای 
تولیــدی، طــول درمــان داروهــای تولیــدی، ارزیابــی و کنتــرل کیفیــت، طراحــی بســته بندی های جدیــد محافــظ شــده، توجــه ویــژه ای 

داشــته باشــند تــا بتواننــد در رقابــت بــا ســایر تولیدکننــدگان فعــال در حــوزه صنعــت دارویــی جهــان رقابــت داشــته باشــند. 
کلیدواژه ها: صنعت دارو، رقابت پذیری صادرات، دلفی فازی،کرونا.

مقدمه
ــر ســالمت  ــه دلیــل تأثیــر آن ب در تجــارت امــروزی بشــر دارو  ب
ــازی  ــت داروس ــروزه صنع ــت. ام ــا اس ــن کااله ــان از مهمتری انس
بــه عنــوان یکــی از کلیــدی تریــن و بــزرگ تریــن صنایــع جهــان 
مطــرح اســت. در اختیــار داشــتن چنیــن صنعتــی بــه منزلــه یکــی 

از معیارهــای مهــم توســعه یافتگــی کشــورها شــناخته مــی شــود. 
دارو از چنــان اهمیتــی برخــوردار اســت کــه همــه دولتهــا ترجیــح 
داده انــد کنتــرل و نظــارت بــر تهیــه و تولیــد و توزیــع آن را خود به 
عهــده بگیرنــد. در دهــه هــای گذشــته صنعــت داروســازی دنیــا در 
مقایســه بــا صنایــع کاالهــای پرمصــرف، بهــای الزم را بــه مقولــه 
مدیریــت بازاریابــی نــداده و ایــن وضعیــت در صنعــت داروســازی 
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ــرکتهای  ــی از ش ــل توجه ــداد قاب ــتگی تع ــل وابس ــه دلی ــران ب ای
داروســازی بــه حمایــت هــای دولتــی و تولیــد داروهــای ژنریــک 
پررنــگ تــر اســت. در ایــن بیــن صنعــت داروســازی بــه واســطه 
وســعت بســیار زیــاد از لحــاظ بــازار و ســطح بســیار بــاالی ســرمایه 
ــورمان  ــتراتژیک کش ــت اس ــی و موقعی ــادی، علم ــذاری اقتص گ
بــرای بازاریابــی و تولیــد محصــوالت دارویــی تحقیقــات عمیقــی 
نیــاز دارد. در فضــای کســب وکار نویــن امــروزی، بســیاری از بنگاه 
هــا بــا افزایــش رقابــت و رقابــت پذیــری در بازارهــای داخلــی کــه 
خــود ناشــی از جهانــی شــدن فضــای کســب و کار مــی باشــد، بــه 
منظــور افزایــش و حفــظ میــزان فــروش، ســود و برتــری رقابتــی 
ــای پیشــین  ــارج از قلمروه ــت در خ ــه گســترش فعالی ــادرت ب مب
ــه منظــور  ــد، بنــگاه هــا ب ــه بازارهــای جهانــی نمــوده ان و ورود ب
دســتیابی بــه موفقیــت هــای پایــدار در ایــن بازارهــا، بــه افزایــش 

مزیــت رقابتــی در مقابــل رقبــا نیــاز دارنــد )1(.
بــا توجــه بــه ایــن کــه دارو جــزء صنایــع بــا فنــاوری باال محســوب 
ــت  ــوردار اس ــز برخ ــی نی ــبی باالی ــری نس ــود و از کارب ــی ش م
ــش  ــد افزای ــی توان ــت م ــن صنع ــدی در ای ــذا گســترش رقابتمن ل
اشــتغال و توســعه صــادرات غیرنفتــی را بــه دنبــال داشــته باشــد. 
ــه  ــدم و همــکاران )1397( ب در پژوهشــی کــه توســط آســیابی اق
شناســایی و رتبــه بنــدی عوامــل موثــر بــر توســعه صــادرات دارو 
در ایــران پرداختــه شــد عواملــی ماننــد عوامــل اقتصــادی، سیاســی 
و قانونــی، عوامــل فرهنگــی و اجتماعــی ویژگــی هــای جمعیــت 
ــاوری هــا در توســعه صــادرات  ــا فن شــناختی و عوامــل مرتبــط ب
ــق  ــاي تحقی ــه ه ــن یافت ــم تری ــتند )2(، مه ــر دانس دارو را موث
ــه  ــد رابط ــی از تأیی ــکاران )1398( حاک ــت و هم ــاری حقیق کهی
ــازار شــرکت  ــرد ب ــی و عملک ــوآوري بازاریاب ــی دار ن ــت و معن مثب
هــاي داروســازي اســت. بــه عبارتــی، کاهــش نــوآوري در بازاریابی 
در نهایــت مــی توانــد منجــر بــه  افــول برندهــاي شــرکت هــاي 
ــج  ــود )3(. نتای ــازار ش ــا در ب ــرد آنه ــش عملک ــازي و کاه داروس
پژوهــش صفــرزاده بنــدری و همــکاران )1399( نشــان مــی دهــد 
ویژگیهــا و انتظــارات مشــتریان، مزیــت رقابتــی و افزایــش هزینــه 
هــای غیرتولیــدی زنجیــره ارزش بــر بــه کارگیــری هزینــه یابــی 
چرخــه عمــر تأثیــر مثبــت و معنــی داری دارد امــا کیفیــت نظــام 
اطالعاتــی حســابداری، فرهنــگ ســازمانی و اســتقرار نظــام هزینــه 
یابــی هــدف بــر بــه کارگیــری هزینــه یابــی چرخــه عمــر تأثیــر 
ــا  ــکاران )2021( ب ــرا و هم ــه وی ــدارد )4(. مطالع ــی داری ن معن
ــه عنــوان اهــرم  عنــوان عوامــل تعییــن کننــده جهانــی ســازی ب
ــت  ــدان مزی ــه فق ــت ک ــی از آن اس ــداری حاک ــت پای ــی جه های
ــدار، ســرمایه گــذاری نســبتا کــم در تحقیــق و  هــای رقابتــی پای

توســعه )R&D(، نــوآوری ناکافــی در اســتراتژی هــای بیــن المللی 
ســازی و همچنیــن حمایــت نهــادی کمیــاب کاســتی هایــی بــرای 
جهانــی شــدن هســتند )5(. مطالعــه رقابــت بیــن المللــی در بخــش 
ــط  ــه توس ــه ک ــعه یافت ــب توس ــورهای منتخ ــازی در کش داروس
موســوی و همــکاران )2018( انجــام شــد حاکــی از افزایــش 
رقابــت پذیــری در اکثــر کشــورهای منتخــب بــود. عــالوه بــر این، 
ــر  ــا ســطوح باالت ــه کشــورهای ب ــی از آن اســت ک ــا حاک یافته ه
ــری  ــیل رقابت پذی ــی، پتانس ــای داروی ــی کااله ــارت بین الملل تج
ــد )6(.  ــبی دارن ــت نس ــاخص های مزی ــاس ش ــر اس ــری ب باالت
ــا موضــوع  ــی ب ــل تجرب ســینگ و ســینگ )2018( در یــک تحلی
عملکــرد رشــد صــادرات دارویــی هنــد در تغییــر پارادایــم سیاســت 
اشــاره مــی کننــد کــه دولــت بایــد سیاســت هایــی را در راســتای 
رشــد اقتصــادی بــه منظــور تســریع در صــادرات صنعت داروســازی 
هنــد بــه کار گیــرد. همچنیــن رشــد پایــدار تولیــد ناخالــص داخلی، 
ــد  ــش خواه ــد را افزای ــازی هن ــت داروس پتانســیل صــادرات صنع

 .)7( داد 
ــا بازارهــای  ــی را ب ــت کنون ــازار صــادرات و رقاب ــا آنچــه کــه ب ام
ــت در  ــت. رقاب ــرده اس ــاوت ک ــین متف ــی پیش ــی و رقابت صادرات
ــه از ســال 2019  ــا اســت ک ــاری کرون ــری بیم شــرایط همــه گی
ــروس از  ــا وی ــران، شــیوع کرون ــه اســت. در ای جهــان را دربرگرفت
انتهــای ســال 1398 و تــداوم آن در ســال 1400، اقتصــاد کشــور 
را در یــک وضعیــت رکــود همــراه بــا نااطمینانــی قــرار داده اســت. 
ــش  ــار کاه ــخت، دچ ــال س ــپری دو س ــس از س ــه پ ــوری ک کش
تشــکیل ســرمایه ثابــت شــده و ظرفیــت تولیــد بالقــوه اقتصــادی 
نیــز کاهــش یافتــه اســت و دســتیابی بــه ســطح رفــاه ســال 1390 
ــی  ــه در پویای ــی ک ــرات عمیق ــت. تغیی ــوار اس ــش از آن دش و پی
مراقبــت هــای بهداشــتی رخ داده اســت، منجــر به ســرمایه گذاری 
گســترده در زیرســاخت هــای پیشــگیری از بیمــاری کرونا و شــتاب 
در تحــول دیجیتــال در ارائــه خدمــات درمانــی شــده اســت )8(. در 
حــال حاضــر، کشــور ایــران بــا 312 شــرکت داروســازی یکــی از 
کشــورهای پیشــرو در صنعــت داروســازی منطقــه ی خاورمیانــه بــه 
شــمار می آیــد و نســبت بــه ســایر کشــورهای در حال توســعه رشــد 
بســیار زیــادی در ایــن حــوزه داشــته  اســت. شــیوع بیمــاری کرونــا 
اســتفاده افــراد از مکمــل ویتامیــن هــا، داروهــای تســکین دهنــده 
و درمانــی و ...  را افزایــش داده اســت. بــا توجــه بــه ایــن ظرفیــت 
عظیــم، شــرکت هــای داروســازی مــی تواننــد نقــش مهمــی در 
صــادرات و ارزآوری داشــته باشــند. هــدف ایــن پژوهــش اولویــت 
بنــدی عوامــل موثــر بــر توســعه بــازار صادراتــی در شــرکت هــای 
دارویــی بــا تأکیــد بــر رقابــت پذیــری صــادرات در شــرایط  همــه 
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گیــری بیمــاری کرونــا اســت.

روش کار
ــی و  ــورت کیف ــی و به ص ــه روش ترکیب ــر پای ــر ب ــش حاض پژوه
کمــی و در رهیافــت قیاســی اســتقرا یی اســت؛ کــه ازنظــر هــدف 
کاربــردی و از حیــث ماهیــت و روش، توصیفــی- پیمایشــی اســت 
ــت،  ــه اس ــش آمیخت ــک پژوه ــر ی ــش حاض ــه پژوه ــا ک و از آنج
ــی و  ــک کیف ــه تفکی ــش ب ــی پژوه ــد روش شناس ــن  رو بای از ای
کمــی ارائــه شــود.  جامعــه آمــاری پژوهــش فعــاالن حــوزه تولیــد 
دارو بودنــد کــه بــا اســتفاده از روش نمونه گیــری  هدفمنــد و 
بر اســاس اصــل کفایــت نظــری )اشــباع داده هــا(  18نفــر از آنــان 
ــری در  ــدند. روش نمونه گی ــاب ش ــه انتخ ــای نمون ــوان اعض به عن
ــزار گــردآوری  ــود. اب ــد ب ــن پژوهــش روش نمونه گیــری هدفمن ای
اطالعــات در بخــش کیفــی پژوهــش مصاحبــه نیمــه ســاختاریافته 
ــزار گــردآوری اطالعــات در بخــش کمــی،  ــن اب اســت؛ و همچنی
پرسشــنامه مقایســه زوجــی اســت کــه روایــی و پایا یــی آن هــا بــه 
ترتیــب بــا اســتفاده از شــاخص روایــی محتــوای نســبی و آزمــون 

ــدد  ــون مج ــی آزم ــی و پایا ی ــی محتوای ــن  و روای ــای  کو ه کاپ
ــای  ــذاری و داده ه ــا روش کد گ ــی ب ــای کیف ــد. داده ه ــد ش تائی
کمــی بــا روش دلفــی فــا زی تحلیــل شــد. بدیــن شــکل کــه ابتــدا 
ــای  ــت آمده از مصاحبه ه ــی به دس ــای کیف ــتفاده از داده ه ــا اس ب
ــی در شــرکت  ــازار صادرات ــعه ب ــر توس ــر ب ــل مؤث اکتشــافی عوام
ــا  ــل آن ه ــا اســتخراج عوام ــی مشــخص و ســپس، ب ــای داروی ه
ــدی  ــا زی اولویت بن ــی ف ــی و روش دلف ــش کم ــق پژوه از طری
ــه در  ــی مصاحب ــون روای ــرای آزم ــش ب ــن پژوه ــوند. در ای می ش
ــبی و در  ــوای نس ــی محت ــون روای ــی، از روش آزم ــش کیف بخ
ــب  ــات، از روش ضری ــردآوری اطالع ــزار گ ــی اب ــوص پایا ی خص
ــا ی کو هــن اســتفاده  شــده اســت. در بخــش کمــی پژوهــش  کاپ
ــتفاده از  ــا اس ــات ب ــردآوری اطالع ــزار گ ــی اب ــی و پایا ی ــز روای نی

ــد. ــد ش ــون مجــدد تائی ــی آزم ــی و پایا ی ــی محتوای روای

یافته ها
ــدول1( نشــان داده   ــه در )ج ــناختی نمون ــت ش ــای جمعی ویژگی ه

شــده اســت.

جدول 1: ویژگی های جمعیت شناختی اعضای نمونه

فراوانیسابقه کارفراوانیجنسیت

9کمتر از 10 سال20مرد
1621 تا 30 سال10زن

فراوانیمصاحبه شوندگانفراوانیتحصیالت
10مدیریت ارشد13کارشناسی ارشد

20اساتید دانشگاه17دکتری

ــر توســعه  ــر ب ــر گان عوامــل مؤث ــا خب ــه ب ــا اســتفاده از مصاحب ب
بــازار صادراتــی در شــرکت هــای دارویــی شناســایی شــدند کــه 

در )جــدول2( آورده شــده اســت.

جدول 2: عوامل مؤثر بر توسعه بازار صادراتی در شرکت های دارویی 

شناسایی نیازهای مشتریکیفیت مواد اولیه در داروهای تولیدی

قیمت داروهای تولیدی
توجه بیشتر به کاالهای با مزیت نسبی باال در کشور مانند مواد ضد عفونی وسایر اقالم دارویی

طراحی بسته بندی های جدید محافظ شده در برابر ویروس ها از جمله ویروس کرونا
توجه به تحقیق و توسعه در زمینه تولید داروهای جدید خصوصا در زمینه کرونا

توجه به ظرفیت های تولید واکسن کرونا
افزایش تولید از طریق افزایش بهره وری جهت پاسخ گویی به نیازهای بازار

طول درمان داروهای تولیدی
شرایط نگهداری داروهای تولیدی
تاریخ انقضای داروهای تولیدی

دیپلماسی و انعقاد قراردادها
توانایی های علمی کشور در زمینه های پزشکی

توجه به تهاتر داروهای صادراتی با اقالم مورد نیاز دارویی کشور
تجهیزات و ماشین آالت تولید

ارزیابی و کنترل کیفیت
توجه به سوآپ در صادرات دارو

ارزیابی و کنترل کیفیت
در دسترس بودن

فراگیر بودن در بازار
ارائه در فضای اینترنتی

نیروی انسانی
پشتوانه مالی شرکت

اعتبار شرکت
فضا و محیط کاری شرکت داروسازی

برند و نام تجاری
تبلیغات  و برندسازی

استفاده از مواد اولیه گیاهی در تولید داروها
پیگیری پس از خرید جهت اطمینان از حصول بهبودی

مشاوره های پزشکی قبل از خرید دارو
افزایش شعب مشاوره دارویی در بازارهای هدف

شناسایی بازارهای هدف
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تعریف متغیرهای زبانی

ــر  ــل مؤث ــه و شناســایی عوام ــا اعضــای نمون ــه ب ــد از مصاحب بع
بــر توســعه بــازار صادراتــی در شــرکت هــای دارویــی، عوامــل در 
قالــب پرسشــنامه بــا هــدف  کســب  نظــر خبــرگان  ارائــه گردیــد. 
خبــرگان  از طریــق  متغیرهــاي  کالمــي  خیلــي  کــم ، کم ، متوســط، 
ــد . از  ــراز نمودن ــاد  میــزان  اهمیــت عوامــل را اب ــاد  و خیلــي  زی زی

آنجایی کــه خصوصیــات  متفــاوت افــراد بــر تعابیــر  ذهنــي  آن هــا 
ــف   ــا تعری ــذا ب ــت، ل ــذار اس ــي  اثرگ ــاي  کیف ــه متغیره ــبت ب نس
ــه  ــان  ب ــت  یکس ــا ذهنی ــرگان  ب ــي ، خب ــاي  کیف ــه متغیره دامن
ــه )شــکل  ــا توجــه ب ــن  متغیرهــا  ب ــد. ای ســؤال ها پاســخ می دهن

ــده اند. ــف  ش ــي  تعری ــازي  مثلث ــداد ف  1( اع

 
شکل 1: تعریف متغیرهای زبانی

ــا  الزم بــه ذکــر اســت کــه بایــد پــس از تطبیــق هــر شــاخص ب
مقادیــر فــازی  و تخصیــص ســطح زبانــی، اعــداد فــازی  بــه اعــداد 
کمــی قطعــی تبدیــل شــوند )فــازی زدایــی( کــه در ادبیــات فــازی  
ــوان  ــه  شــده اســت کــه مــی ت ــرای ایــن کار ارائ چندیــن روش ب
بــه روش هــای مرکــز ثقــل، کمینــه میانگیــن و کمینــه بیشــینه  
اشــاره کــرد. یکــی از روش هــای پر کاربــرد در ایــن زمینــه اســتفاده 
از فرمــول مینکووســکي  اســت کــه در آن اعــداد فــازی  بــه اعــداد 
ــل مــی شــوند )نظــری و همــکاران، 2012(. رابطــة   ــی تبدی قطع
مینکووســکي   بــه شــکل زیــر ارائــه  شــده اســت کــه در ایــن رابطه 
 M حــد وســط عــدد فــازی  مثلثــی و a ،حــد بــاال فــازی  مثلثــی b

حــد پاییــن عــدد فــازی  مثلثــی را نشــان می دهــد.

 

نظرسنجي  مرحله اول

ــی در  ــازار صادرات ــعه ب ــر توس ــر ب ــل مؤث ــه، عوام ــن  مرحل در ای
ــده در  ــه شناسایی ش ــه مصاحب ــه در مرحل ــی ک ــرکتهای داروی ش
ــه  ــا توج ــت و ب ــرار گرف ــرگان  ق ــار خب ــنامه در اختی ــب پرسش قال

بــه گزینــه پیشــنهادی و متغیرهــای کالمــی تعریــف  شــده نتایــج 
ــرای  ــنامه ب ــده در پرسش ــد ش ــخ های قی ــی پاس ــل از بررس حاص
ــس  ــد. پ ــل ش ــا تحلی ــازی  مؤلفه ه ــن ف ــه دســت آوردن میانگی ب
ــل  ــر عام ــه ه ــداد پاســخ های داده  شــده ب از مشــخص شــدن تع
و بعــد از محاســبه میانگیــن فــازی  مثلثــی بــا اســتفاده از فرمــول 
ــه  ــر مؤلف ــرای ه ــده ب ــی ش ــازی  قطع ــداد ف ــکی ، اع مینکووس
محاســبه گردیــد. بــرای محاســبه میانگیــن فــازی  از روابــط زیــر 

اســتفاده می شــود.
 

ــر  ــره و   iام و Aave  بیانگ ــدگاه خب ــر دی ــه Ai بیانگ ــن رابط در ای
میانگیــن دیدگاه هــای خبــرگان  اســت. بعــد از محاســبه میانگیــن 
ــداد  ــکی ، اع ــول مینکووس ــا از فرم ــرای مؤلفه ه ــی ب ــازی  مثلث ف
فــاز ی قطعــی شــده بــرای هــر مؤلفــه  محاســبه می  شــود؛ کــه در 
نظرســنجی مرحلــه اول نتایــج شــمارش پاســخ های داده  شــده در 

)جــدول 3( نشــان داده  شــده اســت.
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جدول 3: نتایج  شمارش پاسخ هاي  مرحله نخست نظرسنجي 

خیلی کمکممتوسطزیادخیلی زیادعوامل

125100کیفیت مواد اولیه در داروهای تولیدی
96300قیمت داروهای تولیدی

78300توجه بیشتر به کاالهای با مزیت نسبی باال در کشور مانند مواد ضد عفونی وسایر اقالم دارویی
116100طراحی بسته بندی های جدید محافظ شده در برابر ویروس ها از جمله ویروس کرونا

106200توجه به تحقیق و توسعه در زمینه تولید داروهای جدید خصوصا در زمینه کرونا
106110توجه به ظرفیت های تولید واکسن کرونا

99000افزایش تولید از طریق افزایش بهره وری جهت پاسخ گویی به نیازهای بازار
88200طول درمان داروهای تولیدی

105300شرایط نگهداری داروهای تولیدی
11340تاریخ انقضای داروهای تولیدی

106200دیپلماسی و انعقاد قراردادها
96210توانایی های علمی کشور در زمینه های پزشکی

75510توجه به تهاتر داروهای صادراتی با اقالم مورد نیاز دارویی کشور

105120تجهیزات و ماشین آالت تولید

115200ارزیابی و کنترل کیفیت
75510توجه به سوآپ در صادرات دارو

86400شناسایی بازارهای هدف

95220شناسایی نیازهای مشتری
105300ارزیابی و کنترل کیفیت

68220در دسترس بودن
85500فراگیر بودن در بازار

84222ارائه در فضای اینترنتی
74700نیروی انسانی

66420پشتوانه مالی شرکت
104400اعتبار شرکت

77310فضا و محیط کاری شرکت داروسازی

88200برند و نام تجاری

67500تبلیغات و برندسازی
65700استفاده از مواد اولیه گیاهی در تولید داروها

66600پیگیری پس از خرید جهت اطمینان از حصول بهبودی
46530مشاوره های پزشکی قبل از خرید دارو

46710افزایش شعب مشاوره دارویی در بازارهای هدف

ــن  ــد، میانگی ــام ش ــه اول انج ــنجی مرحل ــه نظر س ــس  از آن ک پ
دیــدگاه خبــرگان  محاســبه گــردد. شــرح میانگیــن دیــدگاه 

ــت. ــدول4( اس ــورت )ج ــه  ص ــرگان  ب خب
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جدول 4: میانگین دیدگاه های خبرگان  حاصل از نظر سنجی مرحله اول

عوامل
میانگین فازی  مثلثی   

فازی زدایی عوامل
میانگین فازی   مثلثی فازی 

mزدایی Α β m α β

کیفیت مواد اولیه در داروهای تولیدی 0.653 0.903 0.986 0.674
شناسایی 
نیازهای 
مشتری

0.542 0.792 0.917 0.573

قیمت داروهای تولیدی 0.583 0.833 0.958 0.615 ارزیابی و 
کنترل کیفیت 0.597 0.847 0.958 0.625

توجه بیشتر به کاالهای با مزیت نسبی 
باال در کشور مانند مواد ضد عفونی 

وسایر اقالم دارویی
0.556 0.806 0.958 0.594 در دسترس 

بودن 0.500 0.750 0.917 0.542

طراحی بسته بندی های جدید محافظ 
شده در برابر ویروس ها از جمله 

ویروس کرونا
0.639 0.889 0.986 0.663 فراگیر بودن 

در بازار 0.542 0.792 0.931 0.576

توجه به تحقیق و توسعه در زمینه تولید 
داروهای جدید خصوصا در زمینه کرونا 0.611 0.861 0.972 0.639 ارائه در فضای 

اینترنتی 0.472 0.694 0.833 0.507

توجه به ظرفیت های تولید واکسن 
کرونا 0.597 0.847 0.958 0.625 نیروی انسانی 0.500 0.750 0.903 0.538

افزایش تولید از طریق افزایش 
بهره وری جهت پاسخ گویی به نیازهای 

بازار
0.625 0.875 1.000 0.656 پشتوانه مالی 

شرکت 0.472 0.722 0.889 0.514

طول درمان داروهای تولیدی 0.583 0.833 0.972 0.618 اعتبار شرکت 0.583 0.833 0.944 0.611

شرایط نگهداری داروهای تولیدی 0.597 0.847 0.958 0.625
فضا و محیط 
کاری شرکت 

داروسازی
0.528 0.778 0.931 0.566

تاریخ انقضای داروهای تولیدی 0.597 0.847 0.944 0.622 برند و نام 
تجاری 0.583 0.833 0.972 0.618

دیپلماسی و انعقاد قراردادها 0.611 0.861 0.972 0.639 تبلیغات  و 
برندسازی 0.514 0.764 0.931 0.556

توانایی های علمی کشور در زمینه های 
پزشکی 0.569 0.819 0.944 0.601

استفاده از مواد 
اولیه گیاهی در 

تولید داروها
0.486 0.736 0.903 0.528

توجه به تهاتر داروهای صادراتی با 
اقالم مورد نیاز دارویی کشور 0.500 0.750 0.903 0.538

پیگیری پس از 
خرید جهت 
اطمینان از 

حصول بهبودی

0.500 0.750 0.917 0.542

تجهیزات و ماشین آالت تولید 0.569 0.819 0.931 0.597
مشاوره های 

پزشکی قبل از 
خرید دارو

0.403 0.653 0.847 0.451

ارزیابی و کنترل کیفیت 0.625 0.875 0.972 0.649

افزایش شعب 
مشاوره دارویی 
در بازارهای 

هدف

0.431 0.681 0.875 0.479

توجه به سوآپ در صادرات دارو 0.500 0.750 0.903 0.538

شناسایی بازارهای هدف 0.556 0.806 0.944 0.590
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نظرسنجی مرحله دوم

پــس  از آن کــه نظر  ســنجی مرحلــه اول ، مرحلــه دوم نظر ســنجی 
ــه دوم در  ــخ  های مرحل ــمارش پاس ــج ش ــد. نتای ــام ش ــز انج نی

ــه شــده اســت. )جــدول 5( ارائ

جدول 5: نتایج  شمارش پاسخ هاي مرحله دوم نظرسنجي 

خیلی کمکممتوسطزیادخیلی زیادعوامل

135000کیفیت مواد اولیه در داروهای تولیدی
107100قیمت داروهای تولیدی

98100توجه بیشتر به کاالهای با مزیت نسبی باال در کشور مانند مواد ضد عفونی وسایر اقالم دارویی
116100طراحی بسته بندی های جدید محافظ شده در برابر ویروس ها از جمله ویروس کرونا

107100توجه به تحقیق و توسعه در زمینه تولید داروهای جدید خصوصا در زمینه کرونا

107100توجه به ظرفیت های تولید واکسن کرونا
99000افزایش تولید از طریق افزایش بهره وری جهت پاسخ گویی به نیازهای بازار

810200طول درمان داروهای تولیدی
106200شرایط نگهداری داروهای تولیدی
114300تاریخ انقضای داروهای تولیدی

107100دیپلماسی و انعقاد قراردادها
96300توانایی های علمی کشور در زمینه های پزشکی

75600توجه به تهاتر داروهای صادراتی با اقالم مورد نیاز دارویی کشور

105300تجهیزات و ماشین آالت تولید

117000ارزیابی و کنترل کیفیت
75600توجه به سوآپ در صادرات دارو

87300شناسایی بازارهای هدف

95310شناسایی نیازهای مشتری
105300ارزیابی و کنترل کیفیت

68310در دسترس بودن
85320فراگیر بودن در بازار

84231ارائه در فضای اینترنتی
75600نیروی انسانی

66510پشتوانه مالی شرکت
104400اعتبار شرکت

77400فضا و محیط کاری شرکت داروسازی

88200برند و نام تجاری

68400تبلیغات  و برندسازی
66600استفاده از مواد اولیه گیاهی در تولید داروها

67500پیگیری پس از خرید جهت اطمینان از حصول بهبودی
46620مشاوره های پزشکی قبل از خرید دارو

46800افزایش شعب مشاوره دارویی در بازارهای هدف

ــن  ــه دوم، میانگی ــرگان  در مرحل ــرات خب ــردآوری نظ ــس از گ پ
ــد؛  ــبه ش ــل محاس ــر عام ــرای ه ــرگان  ب ــای خب ــازی  دیدگاه  ه ف

ــه  صــورت )جــدول6( اســت. کــه شــرح آن ب
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جدول 6: میانگین دیدگاه های خبر گان حاصل از نظرسنجی مرحله دوم

عوامل
میانگین فازی  مثلثی   

فازی زدایی عوامل
میانگین فازی   مثلثی

فازی زدایی
m Α β m α β

کیفیت مواد اولیه در داروهای 
تولیدی 0.681 0.931 1.000 0.698

شناسایی 
نیازهای 
مشتری

0.556 0.806 0.931 0.587

قیمت داروهای تولیدی 0.625 0.875 0.986 0.653 ارزیابی و 
کنترل کیفیت 0.597 0.847 0.958 0.625

توجه بیشتر به کاالهای با مزیت 
نسبی باال در کشور مانند مواد 
ضد عفونی وسایر اقالم دارویی

0.611 0.861 0.986 0.642 در دسترس 
بودن 0.514 0.764 0.931 0.556

طراحی بسته بندی های جدید 
محافظ شده در برابر ویروس ها 

از جمله ویروس کرونا
0.639 0.889 0.986 0.663 فراگیر بودن 

در بازار 0.514 0.764 0.903 0.549

توجه به تحقیق و توسعه در زمینه 
تولید داروهای جدید خصوصا در 

زمینه کرونا
0.625 0.875 0.986 0.653 ارائه در فضای 

اینترنتی 0.472 0.708 0.847 0.507

توجه به ظرفیت های تولید 
واکسن کرونا 0.625 0.875 0.986 0.653 نیروی انسانی 0.514 0.764 0.917 0.552

افزایش تولید از طریق افزایش 
بهره وری جهت پاسخ گویی به 

نیازهای بازار
0.625 0.875 1.000 0.656 پشتوانه مالی 

شرکت 0.486 0.736 0.903 0.528

طول درمان داروهای تولیدی 0.639 0.917 1.083 0.681 اعتبار شرکت 0.583 0.833 0.944 0.611

شرایط نگهداری داروهای 
تولیدی 0.611 0.861 0.972 0.639

فضا و محیط 
کاری شرکت 

داروسازی
0.542 0.792 0.944 0.580

تاریخ انقضای داروهای تولیدی 0.611 0.861 0.958 0.635 برند و نام 
تجاری 0.583 0.833 0.972 0.618

دیپلماسی و انعقاد قراردادها 0.625 0.875 0.986 0.653 تبلیغات  و 
برندسازی 0.528 0.778 0.944 0.569

توانایی های علمی کشور در 
زمینه های پزشکی 0.583 0.833 0.958 0.615

استفاده از مواد 
اولیه گیاهی در 

تولید داروها
0.500 0.750 0.917 0.542

توجه به تهاتر داروهای صادراتی 
با اقالم مورد نیاز دارویی کشور 0.514 0.764 0.917 0.552

پیگیری پس از 
خرید جهت 
اطمینان از 

حصول بهبودی
0.514 0.764 0.931 0.556

تجهیزات و ماشین آالت تولید 0.597 0.847 0.958 0.625
مشاوره های 

پزشکی قبل از 
خرید دارو

0.417 0.667 0.861 0.465

ارزیابی و کنترل کیفیت 0.653 0.903 1.000 0.677
افزایش شعب 
مشاوره دارویی 
در بازارهای 

هدف
0.444 0.694 0.889 0.493

توجه به سوآپ در صادرات دارو 0.514 0.764 0.917 0.552
شناسایی بازارهای هدف 0.569 0.819 0.958 0.604

ــه اول و مقایســه  ــه  شــده در مرحل ــه دیدگاه هــای ارائ ــا توجــه ب ب
ــن  ــن میانگی ــه دوم، درصورتی کــه اختــالف بی ــج مرحل ــا نتای آن ب

ــن  ــد در ای ــر از )0/1( باش ــه کمت ــده در دو مرحل ــی ش ــازی زدای ف
ــدول )7(  ــود. در ج ــف می  ش ــنجی متوق ــد نظر س ــورت فرآین ص
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 جدول 7: مقایسه اختالف میانگین  ها

فازی زدایی مرحله عوامل مؤثر بر توسعه بازار صادراتی در شرکتهای دارویی
دوم

فازی زدایی مرحله 
اول

اختالف                      
دو مرحله

0.6980.6740.024کیفیت مواد اولیه در داروهای تولیدی

0.6530.6150.038قیمت داروهای تولیدی

0.6420.5940.049توجه بیشتر به کاالهای با مزیت نسبی باال در کشور مانند مواد ضد عفونی وسایر اقالم دارویی

0.6630.6630.000طراحی بسته بندی های جدید محافظ شده در برابر ویروس ها از جمله ویروس کرونا

0.6530.6390.014توجه به تحقیق و توسعه در زمینه تولید داروهای جدید خصوصا در زمینه کرونا

0.6530.6250.028توجه به ظرفیت های تولید واکسن کرونا

0.6560.6560.000افزایش تولید از طریق افزایش بهره وری جهت پاسخ گویی به نیازهای بازار
0.6810.6180.062طول درمان داروهای تولیدی

0.6390.6250.014شرایط نگهداری داروهای تولیدی
0.6350.6220.014تاریخ انقضای داروهای تولیدی

0.6530.6390.014دیپلماسی و انعقاد قراردادها
0.6150.6010.014توانایی های علمی کشور در زمینه های پزشکی

0.5520.5380.014توجه به تهاتر داروهای صادراتی با اقالم مورد نیاز دارویی کشور
0.6250.5970.028تجهیزات و ماشین آالت تولید

0.6770.6490.028ارزیابی و کنترل کیفیت
0.5520.5380.014توجه به سوآپ در صادرات دارو

0.6040.5900.014شناسایی بازارهای هدف
0.5870.5730.014شناسایی نیازهای مشتری

0.6250.6250.000ارزیابی و کنترل کیفیت

0.5560.5420.014در دسترس بودن
0.028-0.5490.576فراگیر بودن در بازار

0.5070.5070.000ارائه در فضای اینترنتی
0.5520.5380.014نیروی انسانی

0.5280.5140.014پشتوانه مالی شرکت
0.6110.6110.000اعتبار شرکت

0.5800.5660.014فضا و محیط کاری شرکت داروسازی
0.6180.6180.000برند و نام تجاری

0.5690.5560.014تبلیغات  و برندسازی
0.5420.5280.014استفاده از مواد اولیه گیاهی در تولید داروها

0.5560.5420.014پیگیری پس از خرید جهت اطمینان از حصول بهبودی
0.4650.4510.014مشاوره های پزشکی قبل از خرید دارو

0.4930.4790.014افزایش شعب مشاوره دارویی در بازارهای هدف

ــر  ــه مطالــب گفتــه شــده، اولویت بنــدی عوامــل مؤث ــا توجــه ب ب
بــر توســعه بــازار صادراتــی در شــرکت هــای دارویــی در جــدول 
ــر  ــر ب ــدی عوامــل مؤث )8( نشــان داده شــده اســت. در اولویت بن
ــن  ــی از میانگی ــای داروی ــرکت ه ــی در ش ــازار صادرات ــعه ب توس

فــازی  شــده مرحلــه دوم اســتفاده شــده اســت؛ یعنــی هــر عاملــی 
ــت  ــد، در اولوی ــتر باش ــده آن بیش ــی ش ــن فازی  زدای ــه میانگی ک

ــرار دارد. اول ق
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جدول 8: اولویت  بندی عوامل مؤثر بر توسعه بازار صادراتی در شرکت های دارویی براساس میانگین فازی  زدایی شده مرحله دوم

گویه هااولویت

کیفیت مواد اولیه در داروهای تولیدی1
طول درمان داروهای تولیدی2
ارزیابی و کنترل کیفیت3
طراحی بسته بندی های جدید محافظ شده در برابر ویروس ها از جمله ویروس کرونا4
افزایش تولید از طریق افزایش بهره وری جهت پاسخ گویی به نیازهای بازار 5

قیمت داروهای تولیدی، توجه به تحقیق و توسعه در زمینه تولید داروهای جدید خصوصا در زمینه کرونا، توجه به ظرفیت های تولید واکسن کرونا، 6
دیپلماسی و انعقاد قراردادها

توجه بیشتر به کاالهای با مزیت نسبی باال در کشور مانند مواد ضد عفونی وسایر اقالم دارویی7
شرایط نگهداری داروهای تولیدی8
تاریخ انقضای داروهای تولیدی9

تجهیزات و ماشین آالت تولید، ارزیابی و کنترل کیفیت10

برند و نام تجاری11
توانایی های علمی کشور در زمینه های پزشکی12
اعتبار شرکت 13
شناسایی بازارهای هدف14

شناسایی نیازهای مشتری15

فضا و محیط کاری شرکت داروسازی16

تبلیغات  و برندسازی17
در دسترس بودن، پیگیری پس از خرید جهت اطمینان از حصول بهبودی18

توجه به تهاتر داروهای صادراتی با اقالم مورد نیاز دارویی کشور ، توجه به سوآپ در صادرات دارو، نیروی انسانی19

فراگیر بودن در بازار20

استفاده از مواد اولیه گیاهی در تولید داروها21

پشتوانه مالی شرکت22
ارائه در فضای اینترنتی23
افزایش شعب مشاوره دارویی در بازارهای هدف24

مشاوره های پزشکی قبل از خرید دارو 25

بحث
ــعه  ــر توس ــر ب ــل مؤث ــدی عوام ــت بن ــق اولوی ــن تحقی ــدف ای ه
ــر رقابــت  ــد ب ــا تأکی ــی ب ــی در شــرکت هــای داروی ــازار صادرات ب
پذیــری صــادرات در شــرایط همه-گیــری کرونــا بــا رویکــرد دلفی 
فــازی بــود. نتایــج  نشــان دهنــده ایــن بــود کــه عواملــی ماننــد  
کیفیــت مــواد اولیــه در داروهــای تولیــدی، طــول درمــان داروهــای 
ــته بندی های  ــی بس ــت، طراح ــرل کیفی ــی و کنت ــدی، ارزیاب تولی
جدیــد محافــظ شــده در برابــر ویــروس هــا از جملــه ویــروس کرونا 
و افزایــش تولیــد از طریــق افزایــش بهــره وری جهــت پاســخ گویی 
ــازار صادراتــی در شــرکت هــای  ــازار بــر توســعه ب بــه نیازهــای ب

دارویــی موثر اســت. بـــا تـــوجه بـــه ایــن که مـــــواد تـولیــــدي 
صنعــت داروسازی بــا نظام سـالمت جــامعـه ســر و کــار دارد 
و بیمــاران در شــــرایط نیــــاز جسمـانـــي از تـــولیــدات آنـها 
بـهـره مـي بــرنـد، می بایست مستــمراً در افـــــزایش کیــفیت 
محصـــــول مطــابــــق با استــانــــداردهـــــاي ابـــــالغـي 
ملی و بیــــن المللـــــی تــــالش نمــــایند تــــا ضمـــن اخـــذ 
رضـــــایت دائـــــم مصـــرف کنندگـان، امـــــکان ورود مــواد 
دارویـــي بـــي کیفیت تهیه شــده در شــرایـــط غیــر استــانــدارد 
از کشــورهاي خـــارجي مســــدود گــــردد. در تولیــد دارو، کیفیــت 
مــواد اولیــه و بســته بندی از اهمیــت زیــادی برخــوردار اســت. مــواد 
ــاده  ــره دارو و مــواد جانبــی اســت. م ــاده موث ــه دارو شــامل م اولی
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ــد کــه  ــه حســاب می آی ــر و فعــال دارو ب ــره همــان جــزء موث موث
تاثیــر اصلــی بــر پیشــگیری، کنتــرل یا درمــان بیمــاری می گــذارد. 
مــواد جانبــی بــه مــاده موثــره دارو اضافــه می شــوند تــا هــم بــه 
آن شــکل دارویــی دهنــد و هــم بــه انحــالل و جــذب دارو کمــک 
کننــد. همچنیــن کیفیــت مــواد و شــکل بســته بندی، تعــداد دارو در 
هــر بســته متناســب بــا میــزان مصــرف بیمــار، مطالعــات پایــداری 
ــت  ــا و رطوب ــده دم ــرل ش ــرایط کنت ــته بندی ها در ش ــر روی بس ب
و تمــام آنالیزهــای مرتبــط انجــام شــود تــا اطمینــان حاصــل شــود 
کــه دارو بــا باالتریــن کیفیــت بســته بندی شــده و در طــول زمــان 

ــد ــت خــود را حفــظ می کن کیفی

نتیجه گیری
ــن  ــدی تری ــی از کلی ــوان یک ــه عن ــازی ب ــت داروس ــروزه صنع ام
وعظیــم تریــن صنایــع جهــان مطــرح اســت و در اختیــار داشــتن 
ــعه  ــم توس ــای مه ــی از معیاره ــه یک ــه منزل ــی ب ــن صنعت چنی
یافتگــی کشــورها شــناخته مــی شــود. در بــازار جهانــی، موقعیــت 
صنعــت داروســازی متفــاوت از ســایر صنایــع بــا فنــاوری پیشــرفته 
ــع  ــع تاب اســت. توســعه صنعــت داروســازی بیشــتر از ســایر صنای
ــت.  ــی اس ــررات دولت ــذاری و مق ــرمایه گ ــه، س ــات نوآوران تحقیق
بــه طــور کلــی نتایــج نشــان داد کــه بــرای موفقیــت صنعــت دارو 
ســازی در بازارجهانــی بایــد بــه فاکتورهــای ماننــد کیفیــت مــواد 

ــدی،  ــای تولی ــان داروه ــول درم ــدی، ط ــای تولی ــه در داروه اولی
ارزیابــی و کنتــرل کیفیت،طراحــی بســته بندی های جدیــد محافــظ 
شــده ، فزایــش تولیــد از طریــق افزایــش بهــره وری، توجــه 
به تحقیــق و توســعه در زمینــه تولیــد داروهــای جدیــد توجــه ویــژه 
ــدگان   ــا ســایر تولیدکنن ــت ب ــد در رقاب ــا بتوانن ای داشــته باشــند ت
فعــال در حــوزه صنعــت دارویــی در جهــان رقابــت داشــته باشــند و 
محصــوالت خــود در ســطح کالس جهانــی تولیــد و عرضــه کننــد.

محدودیت های تحقیق

ایــن تحقیــق هماننــد ســایر تحقیقــات بــا محدودیــت هــای مواجه 
بــود کــه شــامل مشــکالت مربــوط بــه کمبــود منابــع معتبــر، زمان 

بــر بــودن انجــام مصاحبــه و دسترســی بــه خبــرگان  می باشــد.

سپاسگزاری
ــه در  ــی ک ــوزه  داروی ــاالن ح ــراد و فع ــی اف ــیله از تمام بدینوس
انجــام ایــن تحقیــق نویســندگان را یــاری داده انــد کمــال تشــکر و 

قدردانــی  بــه عمــل مــی آیــد.

تضاد منافع
ــدارد و   ــع توســط نویســندگان وجــود ن ــارض مناف ــه تع ــچ گون هی

ــان نشــده اســت. بی
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