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چک ه

یکی از محورهای قابل دسترسی جهت تحقق اهقفات توسقان انیقانی
اجتماعی و اقتصادی توجن بن صنات داروهقای یاقاهی اسقتف ایق ای
شاخصهایی نظار اشتغال ریاه مصرتکننفیان نرخ رشف درآمف سقرانن
و صادرات کن از شاخصهای توسان یک کشور هیتنف از طریق توجقن
بن پتانیال بالقوهای کن در این بازار وجقود دارد محقق شقفنی اسقتف
شناسایی تقاضای بازار بن عنوان یکی از شاخصهای سنج اقتصقادی
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بخ بنفی بازار میباشقفف اهقفات ایقن پقهوه تااقان شقاخصهقای
مناسب برای بخ بنفی این بازار شناسایی نامرخ مشتریان تشقخاص
تمای های آنها مبتنی بر شقاخصهقای مقفل بقوده و پقهوه از حاق
هفت کقاربردی و از حاق روش پامایشقی -تحلالقی از نقو مقطاقی
اسققتف اب اریققردآوری دادههققا پرسشققنامن و جاماققن آمققاری پققهوه
مصرتکننفیان نهایی انوا محصوالت داروهای یااهی در ایران جامان
مورد مطالان نامحفود بوده و حجق نمونقن تاقفاد  460مصقرتکننقفه
نهایی داروهای یااهی تااانشفه روش نموننیاری طبققنای بقوده در
جهت تج ین و تحلال دادههقای پقهوه و بقرای تااقان بخق هقا از
رویکرد کای  -ماانگان استفاده شفه و نتایج حاصل از اجرای الگقوریت
کای  -ماانگان نشان میدهف کن این بقازار دارای  4خوشقن اسقتف هقر
یک ازخوشنها از نظر شاخصهای مورد بررسی تفاوتهایی بقا یکقفیگر
داشتنانف و بنابراین جهت تحق توامان ارزش برای مشتری و بازار این
صنات استراتهی مقتضی هر بخ می بایف تفوین و اجرایی شودف
اژوار کل م :بخ بنفی بازار مشخصن ریتاری کای  -ماانگان

طبقهبن م

 .1تق ته

M21 :JEL

1

ییترش تولاف و عرضن داروهای یااهی میتوانف توسان انیانی اجتماعی و اقتصادی را
بن همراه داشتن باشف کن این امر ضرورت توجن بن بخ کشقاورزی و منقابع طبااقی را
برجیتنتر میسازدف عالوه بر پتانیال بقالقوه تولاقف و عرضقن داروهقای یاقاهی و وجقود
قابلات باالی کیب درآمف اقتصادی در این حوزه کن منجر بن ایق ای اشقتغال و سقط
ریاه ای ای صادرات و توسان اقتصادی میشود توسان انیانی و اجتمقاعی ناق محقق
خواهف شف کن این تغاارات مثبت نا بن صورت مقوازی توسقان اقتصقادی را بقن دنبقال
خواهف داشتف
سالمت موجب ای ای و بهبود توان ناروی کار شفه ناقروی کقار توانقا از کقارآیی و
تولاف باالتری برخوردار بوده و ای ای تولاف بن کقاه یققر کقاه توسقان ناقایتگی و
1. Herbaceous medicine
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ای ای رشف اقتصادی منجر خواهف شفف البتقن حصقول ایقن اهقفات توسقانای ناازمنقف
ال امات عملکردی و سااستگذاری توسان اقتصادی در این صقنات اسقتف توسقان کشقت
یااهان دارویقی و ایجقاد صقنایع یقرآوری ایقن محصقوالت وجقود کارشناسقان خبقره و
تولافکننفیان آشنا با مباح ینی تولاف و پردازش این محصوالت برخی از این ال امقات
هیتنفف کارشناسان بایف با توجن بن نااز کشور بن تأمان منابع اولان صقنایع دارویقی و در
نهایت ریع نااز مصرتکننفیان مناط میتاف کشت این یااهان را شناسایی نماینفف
در شرایط کنونی وجود اقلا متنو اراضی میتاف ای ای مصقرت بقازار داخلقی و
وجود بازار مصرت در کشورهای حوزه آساای ماانن و کشورهای عربی میتوانقف ایقران را
بن قطب عرضن یااهان دارویی و داروهای یااهی تبفیل کنف کن البتن تحق این هقفت
دخالت دولت در پرداخت تیقهاالت بقن تولافکننقفیان تقأمان نهقادههقایی مثقل بقذر
اصالحشفه اختصاص بودجن بن امر تحقاققات یااهقان دارویقی و تقفوین و پاقادهسقازی
قوانان بازدارنفه از قاچاق این محصوالت را ضروری مینمایقف (محبقوبی و سقاور سقفلی
)7-9 :1390ف
از سویی تقاضای بازار یکی از شاخصهای سنج اقتصادی داروهای یااهی است و
شناسایی وضاات یالی بازارهای داخلی این محصوالت مبتنی بر مشخصن تقاضای بالقوه
و بالفال بازار و شناسایی بازارهای خقارجی مبتنقی بقر شقاخصهقای انقفازه اقتصقادی
وضاات تجاری کشورها و شناسقایی وضقاات پتانیقال وارداتقی بیقاار مهق بقن نظقر
میرسفف نظر بن تغاارات ایجادشفه در بازارها مشتریان و ای ای رقابت ماان سازمانها
تفوین استراتهیهای بهانن جهت جذب مشتریان از اهمات زیادی برخوردار شفه و لقذا
ضرورت شناسایی و برآوردهسازی ناازهای مشتریان بن صورت یرد یقرد و نقن بقن صقورت
انبوه با از پا مف نظر استف
برخی از مشتریان سودآورترانف کن هنر بازاریاب جذب و حفظ این مشتریان میباشف
و بنابراین ارائن روش مناسب جهقت شناسقایی مشقتریان و بخق بنقفی آنقان اهماقت
مییابفف اساس بخ بنفی بازار همان مفروضن است کن همن مشتریان برابر نایتنفف بقن
همان دلال شرکتها بن دنبال این هیتنف کن تااان کننقف کقفا مشقتریان در کقفا
یروه یا بخ قرار مییارنف تا با اتخاذ استراتهی بازاریابی مناسب برای جذب مشقتریان
مشابن هر یروه ه یننهای خود را کاه داده و سود باشتری بن دست آورنفف
نگرانی در ماان مصرتکننفیان در مورد حفظ و حمایت از سالمت روانی و جیمانی
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خود رو بن ای ای بوده و از سوی دیگر ارتقای سط تحصاالت و آیاهی مقرد موجقب
توجن با از پا مصرتکننفیان بن سالمتی و زیبایی شفه و تافاد شرکتهای تولاقف
کننفه داروهای یااهی رو بن ای ای بوده استف
نظر بن اقبال روزای ون روشهای درمانی سنتی و استفاده از داروهای یااهی در ایقن
1
پهوه بن بخ بنفی بازار داروهای یااهی پرداختن شفه استف در ساین بخق بنقفی
مؤثر بازار امکان شناسایی بخ های مناسب برای هفتیاری در بازار یایتن یرصقتهقا
در بازارها جایگاهیابی مناسب برای محصول در بازار و دستاابی بن م یت رقابتی از طری
ایجاد تمای نیبت بن رقبقا یقراه مقیشقود و البتقن ایق ای سقودآوری پاامقف چنقان
هفتیاری اثربخشی خواهف بود (حینقلیپور و ماری )1393ف
پهوهشگرانی در داخل کشور بن پهوه در حوزه بخ بنفی بازار محصوالت مصریی
و خفماتی پرداختن و مبانی متفاوتی ماننقف انتظقارات از محصقول مبقانی روانشقناختی
جمااتشناختی و ریتاری را بن عنوان مبانی بخ بنفی لحقا کقردهانقفف پهوهشقگرانی
5
نظاققر هققورن )1997( 2یققرین یققرو )2002( 3ربرتیققون )2005( 4و چققن و بققاریرز
( )2007ویلاام و هلر )2007( 6و استرمچ )2008( 7نا بن بخ بنقفی بقازار در حقوزه
محصوالت اریاناک پرداختنف و از مبانی تقریباً مشابهی استفاده کردنفف بیااری از نتقایج
حاکی از این بود کن مبانی ریتاری و روانشناختی مبنای قویتر و با ثباتتری نیبت بقن
مبانی جمااتشناختی جهت بخ بنفی بازار ارائن میدهفف
در داخل و خارج کشور پارامون بخ بنفی بازار داروهای یااهی پهوه مشخصی
انجا نشفه بود بنابراین پهوهشگر بر مبنای مصاحبن اکتشایی و مطالان مبانی نظقری در
حوزه بخ بنفی بازار محصقوالت اریاناقک مبقانی بخق بنقفی مقتضقی ایقن بقازار را
شناسایی کرده با رویکرد خوشنبنفی اار سلیقلن مراتبقی بقن بخق بنقفی ایقن بقازار
پرداختن و با انجا این پهوه درصفد است تا با تشخاص شاخصهقای مناسقب بقرای
بخ بنفی بازار داروهای یااهی نامرخ مشتریان ایقن محصقوالت را شناسقایی نمایقف و
مبتنی بر مه ترین ویهییهای هر یک از بخ ها راهبردهای مقتضقی هقر بخق ارائقن
1. Segmentation
2. Horne
3. Greengrove
4. Robertson
5. Chen & Burgers
6. Williams & Heller
7. Stremersch
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دهف بن نحوی کن رضایت مشتریان با خصوصاات متفاوت و حصول بهقرهوری در بخق
تولاف و بازار این محصوالت تا حف زیادی محق شودف
 .2ب ار تساله

شرکتها امروزه از شاوههای بازاریابی انبوه بن بازاریابی مبتنی بر بازار هفت و بن تاباری
بن بازاریابی خرد 1روی آوردهانف کن یک مفهو اساسی آن بخ بنفی بازار استف تغااقر
دائ ناازهای مشتریان باال ریقتن انتظقارات مشقتریان ضقرورت پاسقخگویی سقریع بقن
تقاضای مشتریان ای ای ه ینقنهقای بازاریقابی رقابقتهقای ی اینقفه در عرصقن هقای
متفاوت محفودیت منابع و رشف سریع یناوری جذب مشتریان و بقا در بازار را با مشکل
مواجن سقاختن اسقتف تغااقر و تحقوالت مقذکور ضقرورت شقناخت باشقتر مشقتریان و
بخ بنفی صحا جهقت پاسقخگویی بهتقر بقن آنهقا را باقان مقیکنقفف در ایقن راسقتا
تکناکهایی کن برای بخ بنفی مشقتریان مقورد اسقتفاده ققرار مقییارنقف از اهماقت
ویههای برخوردار است چرا کن نقق مقؤثری در دققت خروجقی آنهقا خواهنقف داشقتف
سازمانها بایف روشهایی را باابنف کن بتواننف با شناسایی دقا تر ریتار مشقتریان خقود و
بخ بنفی مشتریان بن صورت مؤثرتری استراتهیهای بازاریابی خود را تاریف تفوین و
اجرایی نماینف؛ بن یوننای کن با تفکاک بخ ها از ه ناازهای مشابن درون بخق هقا و
ناازهای متفاوت بان بخ ها از ه تماق داده شقود و متناسقب بقا شقباهتهقای درون
بخشی و تفاوتهای بان بخشی استراتهیهای بازاریابی مقتضی هر یک تفوین یرددف
طب یااهی 2دارای پاشاننای طوالنی استف اسناد بندستآمقفه از یاالاقت پ شقکی
بوماان آمریکا چانیها مصریان و ایراناان نشان میدهف کقن آنهقا بقرای ماالجقن اکثقر
باماریهای خود از یااهان استفاده میکردنفف در آن زمان داروهای مورد استفاده تنهقا
داروهای طباای بوده است و توسان و پاشریت دارو و صنات داروسازی در ییتره زمقان
تا قرن پا از مصرت داروهای طباای پا را یراتر ننهاده بودف در ققرن اخاقر بقا توسقان
ساخت داروهای شاماایی چهره و سقاز و کقار صقنات دارو و داروسقازی تغااقر کقرد و
بنطورکلی متحول شف و داروهای شاماایی با عنقوان اصقلیتقرین داروهقا بقرای درمقان
باماری ها در دسترس و مورد استفاده قرار یریت (ویلاام و هلر )199-213 :2007ف
با ظهور داروهای شاماایی نق و اهمات یااهان دارویی در تأمان سالمت بشقر در
1. Niche Marketing
2. Herbaceous medicine
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مارض یراموشی قرار یریت اما با یذشت زمان بن دنبال آیاهی از اثرات سقو داروهقای
شاماایی و عقوارض ناشقی از مصقرت آن و در مقابقل مقبولاقت و مطلوباقت داروهقای
یااهی استقبال از داروهای یااهی با رشف قابل توجهی روبرو شفه اسقت بقنطقوریکقن
امروزه صنات داروهای یااهی یکی از مافود صنایع دارای رشف دو رقمی اسقت و االقب
کشورهای توسانیایتن طی چنف سال اخار بن سمت تولاف داروهای یاقاهی و اسقتفاده از
مواد مؤثر یااهی بن جای مواد شاماایی روی آوردهانفف بقن نققل از صقاحب نظقران بقازار
داروهای یااهی در ایران  1چنف سالی است کن اسقتقبال مقرد بقرای مصقرت داروهقای
یااهی نیبت بن یذشتن ای ای یایتن و در سبف خریف ایرانی ها جایگقاه ویقهه ای یایتقن
استف بیااری از این داروها جهت پاشگاری از باماری و بیااری جهت درمقان اسقتفاده
می شونفف شواهف نشان میدهف مقرد ایقران ناق نظاقر سقایر کشقورها نگقران میقائل
سالمتی خود بوده و مشتریان طریفار و ماتقف بن داروهای یااهی و طب یااهی در بقان
مصرتکننفیان ای ای یایتن استف علیرا ای ای ما ان تقاضا برای داروهقای یاقاهی
در کشور و نا اهماقت شناسقایی ویهیقیهقا و بخق بنقفی آنهقا تقا کنقون پهوهشقی
اختصاصی در این زمانن انجا نشفه استف
نظر بن نگرش مثبت بیااری از مصرتکننفیان بن م ایای پاشقگاری و درمقانی ایقن
محصوالت بویهه در سالهای اخار و سه باالی این بازار در تحق اهفات توسان انیقانی
و اقتصادی در این مطالان پهوهشگر درصفد بوده بن بخ بنفی بقازار داروهقای یاقاهی
در ایران بپردازد ویهییهای بخ های مشتریان داروهای یااهی را مبتنقی بقر رویکقرد
کای -ماانگان شناسایی کنف و متناسبترین اسقتراتهیهقای بازاریقابی را جهقت بقرآورد
انتظارات هر بخ (نظر بن تفاوت بخ های مختلف بقن واسقطن ویهیقیهقای متفقاوت
جماات شناسی روانشناختی ریتاری و عوامل آما ه بازاریابی) ارائن نمایفف
 .3پ ر نه پژ گ

احمفی آذر و صمصامی ( )1389در پهوهشی با عنوان «بخ بنفی بازار دارو با رویکرد
شبکن عصبی با استفاده از رویکرد شبکن عصبی» بن نقشنهای خود سامانده پرداختنقفف
بن نقل از این پهوهشگران در بازار سالمت نا شاوههقای تشخاصقی و درمقانی شخصقی

1ف دکتر محمف باقر رضایی رئاس انجمن یااهان دارویی و محیقن مهنقفسزاده رئقاس انجمقن علمقی مقفیریت و
اقتصادف
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با از پا بنکار یریتن میشود در حالی کن هنوز اقفامی در بخق بنقفی ایقن بقازار
انجا نشفه استف روششناسی پهوه انجا شفه بن این صورت بود کن الگوی کاتلر 1در
مبانی بخ بنفی بن عنوان مبانی بخ بنفی این بازار انتخاب سپس مبقانی در اختاقار
 12نفر از خبریان دارویی مفیریت بازار و پ شکان ققرار داده شقف تقا مااارهقای اصقلی
بخ بنفی مشتریان در بازار دارو مشخص شودف جامان آماری پهوه مصرتکننقفیان
نهایی انوا محصوالت دارویی در ایران بوده و تافاد نمونن برای جامان نامحفود محاسقبن
یردیفف تحلالهای انجا شفه توانیت مصرتکننفیان بازاری کقن تقاکنون تجربقن هقاچ
تمای ی در آنها وجود نفاشتن و در حال حاضر ه بن صورت محیوسی وجقود نقفارد در
ش بخ متمای شناسایی کنف کن تحت عناوین بخ یااالن تحریکپذیر بقازار دارو
بخ تصما یاران تازه وارد بن بازار بخ متقاضاان کش پقذیر بخق متکاقان بقن
بازار دارو بخ آیاهقان بقازار دارو و بخق خردیرایقان نامگقذاری شقفنفف هقر یقک از
بخ ها از جهت ویهیقیهقای جمااقتشقناختی ریتقاری و روانشقناختی تفقاوتهقایی
داشتنفف این پهوهشگران ای ای تافاد حج نمونن و بهرهیاری از تکناکهقای ترکابقی
را برای بخ بنفی و شناسایی دقا تر این بازار پاشنهاد داده انفف
حیانی و ضاایی بافه ( )1392پهوهشی با عنقوان «بخق بنقفی و تااقان نامقرخ
مصرتکننفیان سب با استفاده از نقشنهای خود سامان ده» انجا دادنقفف هقفت از ایقن
پهوه بخ بنفی بازار سب بر پایقن متغارهقای جمااقت شقناختی روان شقناختی و
ریتاری و همچنان بررسی رابطن بان هر متغار با ریتار مصرتکننفیان سب بوده اسقتف
بر پاین نتایج پهوه آنها چهار بخ بازار شناسایی شف کن بن صورت سب های شقفیف
سب های بالقوه خودخواهان تاره و تارههای شفیف نامگذاری شفنفف همچنان نتایج ایقن
پهوه نشان میدهف کن متغارهای جمااتشناختی شقامل سقن جنیقات و درآمقف و
متغارهای روانشناختی و ریتاری شقامل ارزشهقای یقردی تاصقب مقذهبی نگقرش و
دان زییت محاطی نق کلافی در پا بانی ریتار مصرتکننفیان سب دارنفف
دوپاسو و همکاران )2009( 2در پهوه خود بن بخ بنفی مصرتکننفیان سب بر
پاین نگرش و دان زییت محاطی آنها پرداختن و ویهییهای جمااتشناختی هر بخ
را بررسی کردنفف این پهوهشگران بازار مصرتکننفه سب را بن سقن بخق اارمتاهقفها
سب های یاال و تاریفنشفهها تقیا کردنفف
1. Kotler
2. Dopaco, et al.
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دیاز و هایکان  )2009( 1در تج ین و تحلال خوشنای کن انجقا دادنقف و سقن یقروه
مشخص مصرتکننفیان اریاناک را تحت عنوان اار مصرتکننفههقا مصقرتکننقفیان
هماشگی و یاهیاهی شناسایی کردنفف این سن یروه از مصرتکننفهها در درجقن اول در
سط دان از محصوالت اریاناک و مصرت ایقن محصقوالت در اسقپاناا تمقای داشقتنفف
ساختار جمااتی این سن یروه ویهییهای متمای ی داشتف همچنان این مطالاقن نشقان
داد کن مصرتکننفیان هماشگی مایل بن پرداخت قامت اضایی برای اذاهای اریاناقک
هیتنفف
بارتل  )2011(2مصرتکننفیان را براساس الگوی مصرت در انتخاب اذاهای اریاناک
بن عنوان اارمصرتکننفه مصرتکننفه های سبک و مصرتکننفههقای سقنگان اقذای
اریاناک تحلال و با استفاده از تکناک خوشنبنفی کای  -ماانگان 3تقیا بنفی کردنقف
و نتاجن یریتنف کن تفاوتهای مهمی بان سن یقروه مصقرتکننقفههقا در دامنقن خقاص
نوآوری هویت اجتماعی و نگرش نیبت بن آنتیاکیافانها در ماوهها و سقب یجات تقازه
وجود داردف
 .4تبان نظ م پژ گ

 .1-4پنانس ل اقنصاهم های گام و اگ

طب برآوردهای صورت یریتن در سالهای اخار ارزش بازارهای جهانی داروهای یااهی
شامل یااهان دارویی و یرآورده های آنها با رشف قابل توجهی رو بن ای ای بقوده اسقتف
با توجن بن اینکن بخ اعظ بازار یااهان دارویی دناا بن تولاقف و عرضقن یقرآوردههقای
ثانوین مشت از این یااهان مربوط می شود لذا محصوالت ثانوین ماموالً از ارزش ای وده
بیاار باالیی برخوردارنفف بر اساس آمارهقای موجقود ارزش بازارهقای جهقانی داروهقای
مشت از یااهان در سال  2012با رشف  10/7درصفی نیبت بن سقال پقا از آن بقن
 23/6مالاارد دالر بالغ یردیفف این مقفار در سال  2014بن رقمی ماقادل  30/8مالاقارد
دالر رسافف با این حال انتظار می رود ارزش این بازار تا سال  2050بن رقمقی ماقادل 5
تریلاون دالر ای ای یابف (اماف باگی )24-30 :1394ف
با توجن بن پتانیال بقاالی اقتصقادی یااهقان دارویقی در ارز آوری و کیقب درآمقف
1. Diaz & Hoefnens
2. Bartles
3. K-Mean
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میتوان با بازسازی شرایط م رعقن و پقرورش یااهقان دارویقی مقورد تقاضقای بازارهقای
داخلی و جهانی و در واقع استفاده هفیمنف از سرزمانهقای کق بهقره کشقورمان جهقت
تولاف یااهان دارویی و یرآوری مواد مؤثر آن نن تنها بقن احاقای ایقن منقاط پرداخقت
بلکن بازار کار مناسبی ایجاد کرده و در نهایت درآمف کشور را ای ای داد و بن ایقن روش
زمانن را برای تیریع یراینف توسانیایتگی کشقور مهاقا کقردف تحقاققات انجقا شقفه در
کشور حاکی از آن است کن برخی از یوننهای دارویی انحصاری و بومی کشقور از ارزش
دارویی باالیی برخوردار بوده و در صورت کشت و یرآوری میتواننف عالوه بر تقأمان ناقاز
بازار داخل در بازارهای جهانی بفون رقاب وارد شونفف
طب آمار و اطالعات منتشر شفه در سنف ملی یااهان دارویی و طب سقنتی کشقور
ایران دارای  11اقلا میاعف کاشت و تولاف این محصوالت است و تافاد یااهان دارویقی
کشور با رق  1800یونن یااه دارویی بن انفازه کقل اروپقا اسقت البتقن متاسقفانن تاقفاد
دارو هایی کن از این یااهان بن دسقت مقیآیقف و بقن عنقوان داروهقای یاقاهی رسقماً در
داروخانن های کشور بن یروش میرسف یقط  220دارو میباشف کن تنهقا  10قلق از آنهقا
تحت پوش بامن قرار داردف علیرا توانایی و پتانیالی کن کشور ایقران در ایقن حقوزه
برخوردار است بازار یااهان دارویی دناا را آلمان آمریکا و چقان در دسقت یریتقنانقف و
سه ایران از مالااردها دالر جابنجایی سود در این ماان یقط  1/9مالاقارد دالر از کقل
بازار توزیع یروش و صادرات است در حالی کن مصرت داخلی ناق از حقفی کقن بایقف
برخوردار نایت و مصرتکننفیان داروهای شاماایی را بن یااهی ترجا میدهنفف
داروهای یااهی حفود  4درصف داروهای مورد مصرت جامان را تشکال میدهنقف در
حالی کن  71درصف از داروهای مصریی آلمان را داروهای یااهی تشکال میدهفف ماق ان
مصرت داروهای یااهی در سوئاس  35درصف در آمریکا و انگلاس  25درصقف در ااپقن
40درصف در چان و هنف با از  50درصف است (محبقوبی و سقفلی )11-13 :1390ف
در  5سال اخار مجفداً باف از سالها بن حاشان ریتن این بازار جایگاه داروهقای یاقاهی
در کشور با تحوالت علمی و تخصصی نظا یایتنتقر شقفه اسقتف تشقکال سقتاد یااهقان
دارویی و طب ایرانی تأساس دانشکفه طب سنتی ایجاد درمانگاه ها و مراک پهوهشی و
آموزشی تخصصی یروهی از پ شکان و داروسازان نمادی از تحول و نظا منقفی نیقبت
بن جایگاه طب سنتی ایران و درمان یااهی است.

 / 150بخشبندی مشتریان داروهای گیاهی و شناسایی ویژگیهای هر بخش در ایران مبتنی بر الگوی خوشهبندی

 .2-4حوزه سالتت به عنوار دک از شاخصگام توسعه

یکی از ابااد مه توسان جوامع توسان سالمت و بن عبارتی ماق ان و کافاقت دسترسقی
ایراد جامان بن خفمات و امکانات درمانی و بهفاشتی اسقتف سقالمت بقن عنقوان یکقی از
شاخصهای ریاه مرد یک کشور محیوب میشود و چگونگی وضاات آن بن عنوان یقک
جنبن مه توسان انیانی اجتماعی و اقتصادی استف توسان شاخصهای سقالمت منجقر
بن توسان شاخص های انیانی و اجتماعی شفه و آن نا بن تحق توسقان پایقفار انیقانی
می انجامفف سازمان بهفاشت جهانی توسان سالمت را در کقانون مباحق توسقان پایقفار
قرار داده استف عالوه بر پتانیال اقتصقادی تولاقف و عرضقن داروهقای یاقاهی و یااهقان
دارویی بایف یفت هقر برنامقن و طقرح بهفاشقتی و درمقانی عقالوه بقر جوانقب درمقانی
پاشگاری و تحقق توسقان انیقانی و اجتمقاعی یقک جنبقن اقتصقادی ناق داردف همقن
تصما های درمانی و بهفاشتی اع از تخصاصهای کالن ماننف تخصاص منقابع مقالی و
انیانی برای پاشگاری از باماریها بهفاشت تغذین و درمان و تصما های خقرد ماننقف
وی یت بامار و پرداخت بن کارکنان شاال در مراک بهفاشتی و درمانی اثقرات اقتصقادی
خرد و کالن در اقتصاد بر جای می یذاردف روشن شقفن رابطقن بقان مخقارج بهفاشقت و
درمان و رشف اقتصادی می توانف بن نوعی در ترسقا سااسقتهقای کقالن اقتصقادی در
بخ بهفاشت جامان و حصول رشف اقتصقادی باشقتر مقؤثر باشقفف موجقودی سقالمت
سرماین انیانی و یا اماف بن زنفیی و سرماینیذاری در سالمت سرماین انیانی و یا همقان
مخارج بهفاشتی نق مؤثر بر نرخ رشف درآمف سرانن داردف
نتایج پهوهشی کن در این حوزه انجا شفه حاکی از آن بود کن هر  1درصف ایق ای
در موجودی سالمت سرماین انیانی و سرماینیذاری در سالمت سرماین انیانی منجر بقن
ای ای  0/11و  0/22درصف در نرخ رشف درآمف سرانن میشودف بن نظر میرسقف تحقق
سایر شاخصهای توسان ارتباط ن دیکی با شاخص سالمت دارد و توسان اقتصادی بفون
سرماینیذاری در حوزه سالمت بن دست نخواهف آمف (کریمی )21-23:1383ف

 .3-4نظ دهگام اقنصاهم ت تبط با یفنای تص فکنن ه

مطالان ریتار مصرتکننفه علمقی ماقانرشقتنای و تلفاققی از رشقتنهقای روانشناسقی
جامانشناسی اقتصاد و بازاریابی استف مصرتکننفه درآمف محفود خقود را بقن ناازهقای
یونایون تخصاص میدهفف این تخصاص مبتنقی بقر قاعقفه ای اسقتف قاعقفه تخصقاص
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مفاهامی از اقتصاد نظار مطلوبات نهایی منحنیهای بیتفاوتی و نظرین رجحقان آشقکار
را مطرح می سازدف طب نظرین مطلوبات مصرتکننفه کاالیی را انتخاب میکنف کقن از
لحا عفدی (واحف یرضی) مطلوبات باشتری داشتن باشفف در اقتصاد متاقارت نظریقات
ریتار مصرتکننفه بر پاین این مفروضات بنا شفه کن هفت مصرتکننقفه باشقاننسقازی
مطلوبات استف مطلوبات یرد تابع مصرت او از محصوالت است و یرد مقی توانقف ماق ان
مطلوبات خود را از مصقرت محصقوالت ارزیقابی و رتبقنبنقفی نمایقف و در نهایقت هقر
مصرتکننفه عقالیی یک تابع هفت دارد کن متغارهای آن را مقادیر محصوالت مصریی
تشکال میدهف تا باشترین سط مطلوبات را بن دست آوردف طب نظریقن منحنقیهقای
بیتفاوتی محصوالت بن صورت دستنبنفی نیبت بقن هق سقنجافه مقیشقونف و نحقوه
ترجاحات مصرتکننفه در ترجا دستنهایی از محصوالت بررسی میشودف
از سویی در نظرین رجحان آشکار کن از نظریات مطرح در اقتصاد سرماینداری بقوده
هفت نهایی ریتار مصرتکننفه لذتیرایی است و حفاکثرسازی مطلوبات هقفت ماقانی
جهت حصول این هفت نهایی استف مصرتکننقفه بقرای انتخقاب از مقاقاس ترجاحقات
استفاده میکنف و با استفاده از مقااس رجحان محصوالت را رتبنبنفی کرده و برترینها
را جهت حفاکثر سازی رضایت خاطر خود انتخاب مقیکنقفف در نظریقن نئوکالسقاک در
ریتار مصرتکننفه بن بررسی دو موضو انتخاب و جانشقانی پرداختقن و تقأثار ایقن دو
موضو بر تقاضا بررسی شفه استف طب دیفیاه نئوکالساکها ایراد تصمامات مصقریی
خود را بر اساس مطلوبات نهایی حاصل از هقر محصقول اتخقاذ مقیکننقف و در نتاجقن
مفهو مطلوبات ترتابی 1را طرح کردنف کقن در آن بقا توجقن بقن تقرجا محصقولی بقن
محصول دیگر میتوان خواص منحنی های تقاضای بازار را نا اثبات کرد و پارو آن این
نظرین طرح شف کن امکان جانشانی یک کاال با کاالی دیگر با یرض ثابقت بقودن ماق ان
مطلوبات کل وجود دارد کن این نظرین خود منجر بن ارائن مفهو منحنیهای بیتفقاوتی
شف (کاتلر و آمیترانگ )389-425 :1392ف
از سویی تحلال مباح تقاضا نا مبان آن است کن منحنی تقاضا ارتباط میتقامی
با نظرین ریتار مصرتکننفه داردف ایر ریتار مصرتکننفه بن درستی تج ین و تحلال شود
می توان درک درستی از تقاضا بن دست آوردف مشخصقنهقای ریتقاری از مبقانی ریتقاری
مبان عوامل مؤثر بر مصرت و ریتار مصرتکننفه میباشنف و بن عنوان نقطن شرو جهت
1. Ordinal Utility
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شناسایی نامرخ مصرتکننفیان پا بانقی ماق ان تقاضقای آنهقا و بخق بنقفی بقازار
ماریی می شونفف در بخ بنفی مبتنی بر این باف مصرتکننقفیان بقر اسقاس دانق
دیفیاه ترجاحات و انتظارات از محصول موارد استفاده واکن نیبت بن محصوالت بقر
اسقاس ناازهقا و سقالی بققن یقروههقایی تقیقا مققیشقونفف در بقازار داروهقای یاققاهی
مصرتکننفیان متفاوت انتظارات متفاوتی دارنفف مصرتکننفیان عالقمنف و بقالقوه بقن
قامت بی تفاوت هیتنف درحالیکن کارآیی کافات و اثریذاری این محصوالت برایشقان
اهماققت داردف مشققتریانی کققن ارزش محققور نامگققذاری شققفنف نگققرش مطلققوب بققن ایققن
محصوالت داشتن مصرتکننفیان ویادار بوده و البتن بن قامت حیاس هیتنفف
از سوی دیگر مشتریان قامت محور با نگرش نامطلوب ه بن قامت حیاس بقوده و
ه بن این محصوالت بیاعتماد هیتنفف بنابراین هر بخ بن دنبال ترکابقی از ناازهقا و
ترجاحات استف مشخصن قامت با عنقوان مشخصقن تمایقل بقن پرداخقت 1در برخقی از
مقاالت بن عنوان عامل مؤثر در تصما خریف ذکر شفه اسقتف بقنطقور خقاص در حقوزه
داروهای یااهی مبنای نظری یایت نشف؛ اما در بازار محصوالت اریاناک مبقانی نظقری
حاکی از آن است کن مصرتکننفیان اعال کرده انقف حتقی تمایقل بقن پرداخقت مبلقغ
باشتر دارنف چنانچن از کافات و متفاوت بودن این محصوالت اطمانان حاصل کننفف
یایتنهای این پهوه ناق در  3بخق از  4بخق شناسقایی شقفه بقازار داروهقای
یااهی قامت را عامل مه میدانفف کن این تأکاقف مصقرتکننقفیان بایقف مقورد توجقن
تولافکننفیان و بازاریابان قرار یارد؛ قامت کاه یابف و یا قامت موجود توجاقن شقودف
بن کاریاری قانون وبر مفاف خواهف بودف طب این قانون بان انفازه  JNDو شفت محقرک
رابطن وجود داردف ای ای قامت کمتر از  JNDو کاه قامت با از  JNDاعمال شودف
تبلاغات رسانن ای و نمای یراینف یرآوری داروهای یااهی کن مقی توانقف یقواه سقختی
کار کافات ایمنی و سالمت داروها باشف میتوانف بن تغاار ادراک از ارزش پقول نیقبت
بن م ایای دریایتی از این محصوالت منتج شودف بازار داروهای یااهی مبتنی بر نگرش بن
محصول جایگ ین کن همان داروهای شاماایی است نا قابل تفکاک استف
نگرش بن محصول در مقایین با محصوالت جانشقان در الگقوی ماریقیشقفه توسقط
هورن ( )1997لقرر )2002( 2یقرین یقرو ( )2002کومقار )2003( 3و ویلاقام و هلقر
)1. Willingly to pay (WTP
2. Lerer
3. Kumar
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( )2007بن عنوان عامل ریتاری مؤثر در تفکاقک مشقتریان قاقف شقفه اسقتف برخقی از
مصرتکننفیان ماتقف بودنف داروی کامالً یااهی مثقل محصقول کقامالً اریاناقک قابقل
تاریف نایت چون ایر از س و کود ه برای تولاف یااه دارویی استفاده نشود آلقودیی
خاک و آب تاریف طباای و سال را خفشندار ساختن استف
برخی دیگر ماتقف بن بیاثری و یا دیراثریذاری داروهقای یاقاهی بودنقف و داروهقای
شاماایی را ترجا میدادنفف بیااری ماتقف بقن اثقر پاشقگاری و تقویقتکننقفیی ایقن
محصوالت بودنف و ماتقف بن اثر درمانی داروهای یااهی مثل شاماایی نبودنفف موضوعات
دریایققت شققفه ایققن مهق را بققن تولافکننققفیان و بازاریابقان اعققال مققیکنققف کققن اکثققر
مصرتکننفیان بن این محصوالت باشتر بن جنبن پاشگاری و تقویتی مقینگرنقف پقس
بخ تولاف و بازار بهتر است محصوالتی باشتر با این جنبن تولاف و ماریقی نماینقف یقا
اثریذاری و عاری بودن از عوارض جانبی کن نقطن تفاوت مه این محصوالت نیقبت بقن
محصول جانشان شاماایی است را همواره اطال رسانی و یادآوری نماینفف
 .4-4بخ

بن م بازای تبان بخ

بن م

از مهمترین اب ارهایی کن برای درک تنو مشتریان وجود دارد بخ بنفی استف مبقانی
بخ بنفی بازار بن یک دستن از متغارهقا یقا مشخصقنهقایی یفتقن مقیشقود کقن بقرای
بخ بنفی مشتریان بن یروههای همگن استفاده میشود (ویلاام و هلقر -213 :2007
)199ف لایت کاملی از متغارهایی کن توسط صاحبنظران ماریی شفه و امکقان دارد بقن
عنوان مبانی بخ بنفی بازارهای مصرتکننفه بن کار آینف همراه با مشخصنهای مربوط
بن هر یک از مبانی در جفول زیر ارائن شفه استف
ج ل  .1جفول مبانی بخ بنفی مشتریان -بازارهای مختلف محصوالت مصریی
و خفمات بن نقل از صاحب نظران

صاحب نظ
اسمات 1956 1
یراب و یرانول 1967 2

تبان بخ

بن م

کالس اجتماعی و سقط
درآمف مشتریان
شخصات یرد

تنغ

ت بوط به تبان

باال -متوسط -پایان
برونگرا درونگرا کاوشگر سنتیرا
1. Smith
2. Grob & Grannoul
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تبان بخ

صاحب نظ
بلوچ راگ وی و اوسون
1994

1

پانج 1998 2

کاتلر 1995

بن م

یاالاقققتهقققای خریقققف
مشقققتریان (متغارهقققای
ریتاری)
 -1مشخصنهای عمقومی
 -2مشخصنهای محصول
و خریقققققف (الگقققققوی 2
مشخصن پانچ)

 -1جماات شناختی
 -2جغرایاایی
 -3روانگاری
 -4ریتاری

تنغ

ت بوط به تبان

عادات خریف دان از سالمتی نگرش نیقبت
بن خریف محصوالت تناوب خریف مقفار و نو
محصققوالت خریققفاری شققفه تکققرار خریققف
وضاات ویاداری و منایع مورد انتظار مشتری

 -1شققامل :سققط درآمققف /تحصققاالت /سققن/
جنس /منطقن جغرایاقایی /کقالس اجتمقاعی/
سبک زنفیی
 -2شامل :سابقن خریف مشتری /نحوه پرداخت
پول /نو محصول درخواستی مشتری

 -1شققامل :سققن /درآمققف /جققنس /آمققوزش/
وضاات تاهل /یروه قومی /مذهبی؛  -2شامل:
انفازه کشور /منطقن از کشور یقا جهقان /آب و
هققوا؛  -3شققامل :سققبک زنققفیی شخصققی
یرایشققات طبقققن اجتمققاعی شخصققات؛ -4
شامل :تناوب خریف مقفار خریف نقو خریقف
زمان خریف تکرار خریقف شقکایات بقن مراکق
تماس منایع مورد انتظار مشتری

ودل 2002 3

عوامقققل روانشقققناختی-
مشخصن ریتاری

کومار ( )2003هورن
()1997
لرر ( )2002ویلاام و
هلر ( )2007یرین یرو
()2002

روانشناختی شامل :یاالات ها -عالئ  -عقائف/
اثربخشی ادراکشفه مصرتکننفه نگرانقی در
مورد سالمت /ریتاری شقامل :عقادات یقردی
دانق از سقالمتی نگقرش نیقبت بقن خریقف
داروهای یااهی

 -1عوامل روانشقناختی و
 -2ریتاری

 -1شامل :اثربخشی ادراکشفه مصرتکننقفه
 /نگرانیها در مورد سالمت؛  -2شامل :عقادات
یردی دانق از سقالمتی نگقرش نیقبت بقن
خریف محصول

منبع :احمفی آذر و صمصامی ( )1389حیانی و ضاایی بافه ()1392
ویلاام و هلر ( )2007و نارین)2015( 4

1. Bloch, Rirgway & Dawson
2. Punch
3. Wedel
4. Narine
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 .5-4تع ن تبان بخ بن م ت دن پ سرناته
از آنجایی کن پهوهشی در این حوزه بن اختصاص در پایان نامن و یا مقالقنای انجقا نشقفه
بود تااان مبانی مناسب برای بخ بنفی با سلیلن یاالاتهای زیر انجا شفف با مطالان
مبانی نظری پهوه در حوزه مبقانی بخق بنقفی بقن صقورت کلقی و بقویهه در حقوزه
محصققوالت سققب محصققوالت اریاناققک و مققواد اققذایی اباققاد ماریققی شققفه در الگققوی
تاریفشفه کاتلر ( )1995پانچ ( )1998ودل ( )2002همچنان ابااد ماریقی شقفه در
مقاالت هقورن ( )1997برنقف و کومقار  )2003(1لقرر ( )2002یقرین یقرو ( )2002و
ویلاام و هلر ( )2007کن بن مبانی جماات شناختی ریتاری شخصاتی و روانشقناختی
پرداختنف و مقاالت تفوین شفه توسط هورن ( )1997لرر ( )2002یرین یرو ()2002
برنف و کومار ( )2003چن و باریرز ( )2007و استرمرچ ( ) 2008کن بقن عوامقل آماق ه
بازار در پهوه های خود در حوزه بخ بنقفی بقازار پرداختنقف بانشقی بقرای تقفوین
یوینها یراه آمفف در اقفا بافی نظر بن آنکن در مطالاات ثانوین انجا شفه صریاً یقک
پهوه در حوزه بخ بنفی بقازار دارو بقن صقورت کلقی در ایقران انجقا شقفه و هقاچ
پهوهشی بن اختصاص در حوزه داروهای یااهی صورت نگریتن بود برای تهان مااارهقای
بخ بنفی در این بازار و یاکتورهای مؤثر در تصما خریف مشتریان بن خریقف داروهقای
یااهی از مصاحبن اکتشایی از نو مصاحبنهای یردی نامن ساختار یایتن اسقتفاده شقف
کن بن صورت حضوری با  30یرد شامل  5تولافکننفه داروی یاقاهی  10یروشقنفه دارو
با حفاقل  5سال سابقن کار در داروخاننهای یااهی  10طباب تحصال کقرده در حقوزه
طب سنتی و  5استاد دانشگاه در حوزه تخصصی بازاریابی انجا شفف یهرستی از مبقانی و
مشخصنهای تفکاک مشتریان و مااارهای مف نظر مشتریان کن بر اسقاس آن داروهقای
یااهی را ترجا میدهنف استخراج شفف
با استفاده از این یایتنها پرسشنامنای حاوی  70سؤال تقفوین شقفف پرسشقنامن بقن
مالحظن خبریان و استادان دانشگاه در حوزه مفیریت و بازاریابی رسقاف و بقا مالحظقات
آنها مااارهای مشابن اداا شف و پرسشنامن نهایی شامل  51یوین و در دو بخ تفوین
یردیفف بخ اول شامل  5سؤال مربوط بن ویهییهقای جمااقتشقناختی پاسقخگویان
بخ دو شامل  46سؤال مربوط بن ابااد روانشناختی ریتاری و آما ه بازاریقابی اسقتف
بن نظر میرسف الگوی کاملی ایجاد شفه کن برای بخ بنفی بازار مورد بررسقی در ایقن
پهوه مناسب بوده و مؤلفقنهقای اصقلی شناسقایی مشقتریان کقن مقیتوانقف ناازهقای
1. Braund & Kumar
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پهوهشی را پوش
بررسی شفف
 .6-4سنج

دهف لحا شقفه اسقتف سقپس روایقی محتقوا و پایقایی پرسشقنامن

ی اد پ سرناته

1

جهت سنج روایی از روش اعتبار محتوایی استفاده شفه کقن روش  CVRمقیباشقفف
نتایج بندستآمفه یواه روایی این روش بوده استف
𝑁𝑁

𝑛𝑛𝐸𝐸 − 2
𝑁𝑁
2

= 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶

در این رابطن 𝐸𝐸𝑛𝑛 تافاد متخصصانی است کن بن ی ینن "ضروری" پاسخ دادهانقف و N

تافاد کل متخصصان استف ایر مقفار محاسبن شفه از مقفار جفول ب ریتر باشقف اعتبقار
محتوای آن آیت پذیریتن میشودف با توجن بن جفول تصما یاری  CVRحقفاقل مققفار
روایی بایف  0/49باشفف نتایج آزمون حاکی از روایی اب ار سنج استف
 .7-4سنج

پاداد پ سرناته

بن منظور سنج پایایی پرسشنامن از روش کرونباخ استفاده شفف پرسشنامن بان  30نفر
از مشتریان بن صورت تصادیی توزیع تکمال و دریایقت شقفف نتقایج آزمقون داللقت بقر
پایقایی ابق ار سققنج داردف پایققایی هققر یققک از متغارهققا بققا از  0/70و پایققایی کققل
پرسشنامن  0/77بن دست آمفف پس از اطمانان از روایی و پایقایی پرسشقنامن اطالعقات
کامل جمع آوری و با استفاده از رویکرد کای  -ماانگان مشتریان خوشن بنفی شقفنف و
درنهایت نتایج بن دست آمفه مورد تباان و تحلال قرار یریتن استف
 .5ی ش شناس پژ گ

پهوه از حاق هقفت کقاربردی و از حاق روش انجقا پامایشقی -تحلالقی اسقتف
همچنان از آن جهت کن بن بررسی دادههای مرتبط با برهنای از زمان میپردازد از نقو
پهوه های مقطای استف اب ار یردآوری دادهها پرسشنامن بوده و بن ج سؤالهایی کقن
متغارهای مورد سنج آنها مقااس اسمی دارنف بقان سؤاالت بقا اسقتفاده از مقاقاس 5
ی یننای لاکرت ارزشاابی شفهانفف جامان آماری پهوه مصرتکننقفیان نهقایی انقوا
1. Content Validity Ratio
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محصوالت داروهای یااهی در ایران بوده استف با توجقن بقن اینکقن اطالعقات دقاققی در
رابطن با حج جامان وجود نفاشت جامان نامحفود در نظر یریتن شفف
نظر بن اینکن بیقااری از صقاحبنظقران نظاقر احمقفی آذر و صمصقامی ( )1389و
سکاران ( )1390ماتقفنف حج نمونن در تحلالهای چنف متغاره می بایقف ترجاحقاً 10
برابر تافاد متغارها باشف (مومنی  )81 :1394نمونن تااانشقفه مبتنقی بقر  46متغاقر
تأیاف شفه در این پقهوه شقامل  460مصقرتکننقفه نهقایی داروهقای یاقاهی اسقتف
بنابراین تافاد  480پرسشنامن توزیع شف کن  460مورد از آنها کامل و قابل استفاده بودف
روش نموننیاری طبقنای و نحوه اجرا بن این صورت بود کن مناط  22یانن شهر تهران
طبقات را تشکال می دهنف و تااقان تاقفاد نمونقن از هقر منطققن بقن صقورت تخصقاص
متناسب با تافاد داروخاننهای آن منطقن صورت یریتن استف
 .6تحل ل هاههگا :اج ام تحل ل عاتل

بن منظور خالصنسازی دادهها شناسایی مشخصنهای کلافی تأیافشفه و قرار دادن آنها
در عاملهای اصلی از تکناک تحلال عاملی استفاده شفف البتن قبل از انجا این تحلاقل
بررسی شاخص کفایت حج نمونن KMO 1و آزمون بارتلت جهت بررسی آنکن آیا تحلال
عاملی برای شناسایی ساختار (مفل عاملی) مناسب است یا خار؟ انجا شف و مبتنقی بقر
نتایج تحلال دادهها نشان داد کن پرسشنامن بقرای تحلاقل عقاملی مناسقب اسقتف ایقن
نتاجن با توجن بن مقادیر مانی داری آزمونهای  KMOو بارتلت کن هر دو قابلات انجقا
تحلال عاملی را تأیاف کردنف بن دست آمفف مقفار آزمون  KMOبرابر با  0/88اسقت کقن
داده های پهوه را جهت تحلال عاملی تأیاف میکنفف آزمون بارتلت کن در سط مانی
داری کای -دو قضاوت میشود در سط  0/000مانیدار استف برای تحلاقل عقاملی از
روش مؤلفنهای اصلی با استفاده از چرخ متاامف از نو واریماکس استفاده شفف
ج ل  .2جفول آزمون بارتلت و شاخص کفایت نموننیاری
شاخص KMO

آزمون بارتلت (کای اسکور)
درجن آزادی
سط ماناداری

منبع :یایتنهای پهوه

0/88
6846/24
1035
0/000

)1. Kaiser-Meyer-Olkin (KMO
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 .1-6شناخت تنغ گام اساس الگو

با توجن بن جفول و اطالعات یوق تافاد داده ها برای تحلال عاملی مناسب هیقتنفف بقار
عاملی متغارهای تشکالدهنفه ابااد روانشناختی ریتاری و آماق ه بازاریقابی احتیقاب و
مقفار اشتراک استخراجی هر متغار محاسبن شقفف هقر چقن مققفار اشقتراک اسقتخراجی
ب رگتر باشف عاملهای استخراج شفه متغارها را بهتر نشان میدهنفف در بررسی انجقا
شفه بار عاملی هاچاک از متغارها کمتر از  0/5نبود در نتاجن هقاچیقک از متغارهقا از
مفل حذت نشفنفف جفول زیر ماتریس چقرخ عوامقل را نشقان مقیدهقف کقن شقامل
بارهای عاملی هر یک از متغارها در  9عامل باقامانفه پس از چرخ استف هرچن مقفار
قفر مطل این ضرایب باشقتر باشقف عامقل مربوطقن نقق باشقتری در کقل تغااقرات
(واریانس) متغار مورد نظر داردف بارهای عاملی کن بق رگتقر از ققفر مطلق  0/5باشقنف
بیاار مانیدار تلقی می شونفف برای دستنبنفی عوامل در مرحلن اول عقواملی کقن بقار
عاملی ب ریتری دارنف در یروهها انتخاب میشقونف سقپس بقا بررسقی نتقایج تحقاققات
پاشان و مطالان مبانی نظری تصما یاری میشود کن این عامل در کفاماک از یروهها
قرار داده شودف
ج ل  .3جفول ماتریس چرخ
تات دس چ خ

1

2

4

3

5

6

7
0/52

در مورد سالمتیا خودآیاه هیت ف

0/66

متوجن احیاسات درونیا در مورد سالمتیا هیت ف

0/62

بن طور مفاو در حال بررسی سالمتیا هیت ف

0/58

از م ایای خوردن مواداذایی تازه بن طورمنظ آیاها ف

0/62

بن ماایننهای سالمتی اهمات میده ف

0/75
0/59

حس تال در من زیاد استف

9

تالش میکن تا همواره استرس در زنفییا را کاه

ده ف

8

سؤاالت

عواتل

عوامل
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تات دس چ خ

عواتل
1

2

4

3

5

6

7

9

استف

0/54

رضایت شخصی در اخذ تصما های برای مه استف

0/64

مورد احترا دیگران هیت ف

0/71

بن لذت از زنفیی و سریرمی اهمات میده ف

0/63

امنات برای مه استف

0/78

حس مویقات برای خالی خوشاینف استف

0/74

برقراری رابطن یر با دیگران برای لذتبخ

0/51

تجربن هاجان را دوست دار ف

8

سؤاالت

0/78

در آینفه ن دیک چن ما ان از داروهای یااهی را جهت م ایای
پاشگاری زیبایی و درمان مصرت خواهاف کرد؟

بن چن ما ان خریف سبفی از داروهای یااهی در طول سن ماه آینفه ج
برنامنهایتان است؟

0/66

توصان داروهای یااهی بن دوستان و آشنایانتان چقفر برایتان مه است؟

0/54

تا چن حف جهت دستاابی بن داروهای یااهی تالش و جیتجو میکناف؟

0/55

بن چن ما ان بن عوارض جانبی احتمالی داروهایی کن مصرت میکناف
آیاهی داریف؟

0/68

تا چن حف بن عوارض تفاخل مصرت داروها با یکفیگر مطلع هیتاف؟

0/71

بن مواد اذایی کن حان مصرت داروهای یااهی نبایف استفاده کناف چقفر
مطلع هیتاف؟

0/69

چن حف داروهای یااهی را سالمتر از شاماایی میداناف؟

0/59

تا چن حف داروهای یااهی را یران می پنفاریف؟

0/65

تا چن حف داروهای یااهی را دوست و سازیار با محاط زییت میداناف؟

0/68

تا چن حف بر این باور هیتاف کن داروهای یااهی بن دلال کوتاه بودن دور
مانفیاری و دوا تازه هیتنف؟

0/58
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تات دس چ خ

عواتل

0/59

4

1

2
0/53
0/67
0/85
0/60
0/51

تا چن حف بیتن بنفی داروهای یااهی را جالب میداناف؟

3

تا چن حف طا داروهای یااهی را مطلوب می داناف؟

5

ایجاد حفاقل عوارض جنبی و یا نبود عوارض جنبی چن ما ان مه است؟

6

چقفر از توضاحاتی کن متخصصان و مشاوران درمان یااهی بن شما تجوی
و ارائن می دهنف رضایت داریف؟

شکل بیتن بنفی داروهای یااهی تا چن حف در تمایل شما بن مصرت آن
تأثار دارد؟

0/78

طا داروهای یااهی تا چن حف در تمایل شما بن مصرت آن تأثار دارد؟

0/51

برنف داروهای یااهی تا چن حف در خریف آن برای شما تااانکننفه است؟

0/75

خفمات مشاوره متخصصان یااه درمانی تا چن حف در خریف آن برای شما
تااان کننفه است؟

0/61
0/55

شکل ظاهری داروهای یااهی تا چن حف در خریف آن برای شما
تااانکننفه است؟

0/88

ایمنی این محصوالت تا چن حف در خریف آن برای شما تااانکننفه است؟

0/59

تضمان ارائن شفه در مصرت این داروها در تمایل شما بن خریف آن ها مه
است؟

0/57

نا شرکت تولافکننفه تا چن حف مه است؟

0/84

برچیب استانفارد روی بیتنبنفی این داروها چقفر در تمایل شما بن
خریف آنها مه است؟

0/55

تولاف داخل بودن داروهای یااهی تا چن حف در خریف آن برای شما
تااانکننفه است؟

0/60

یروشگاه های داروهای یااهی از توزیع مناسبی در سط شهر برخوردار
است؟

0/79

قامت داروهای یااهی تا چن حف در خریف آن برای شما تااانکننفه
است؟

7

ما ان اتکا شما بن پ شک متخصص داروهای یااهی چقفر است؟

9

تا چن انفازه حاضر هیتاف درد و ناراحتی را تحمل کناف ولی دارو استفاده
نکناف؟

8

سؤاالت
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تات دس چ خ

عواتل
1

2

4

3

5

6

7

0/82

تبلاغات برای داروهای یااهی تا چن حف در تمایل شما بن مصرت آن تأثار
دارد؟
1/298

1/391

1/744

1/818

2/822

3/791

3/951

2/408

3/024

3/399
7/388

32/741

1/108

15/061

1/060

2/292
4/982

0/70

0/78

0/80

0/80

0/87

0/73

0/73

0/74

0/84

الفای کرونباخ

2/305

درصف واریانس تباان شفه

9

0/73

مکان یا یکی یروش داروهای یااهی تا چن حف در خریف آن برای شما
تااانکننفه است؟

مقادیر ویهه اولان

8

سؤاالت

منبع :یایتنهای پهوه

نتایج تحلال عاملی اکتشایی در پهوه نشان میدهف کن  9عامل کن مققفار ویقهه
آنها در جفول درج شفه بن تباان یوینهای مورد بررسقی مقی پردازنقفف از مجمقو 46
یوین حاصل از تحلال عاملی اکتشایی  9عامل قابل اسقتخراجانقفف سقاختار جفیقفی بقر
اساس این عوامل ایجاد می شودف ماتریس چرخ یایتن عوامل چگقونگی دسقتن بنقفی
یوینها را در این  9عامل باان میکنفف مجموعن  9عامل  63/4درصف از واریانس متغارها
را توضا می دهفف
 .2-6ناتگذایم عواتل

عاملها با توجن بن یوینهایی کن پوشق مقیدهنقف و اینکقن چقن واقااقت مشقترکی را
میسنجنف نامگذاری می شونفف با توجن بن جفول شماره  3مالحظن میشود کن  3یوین
ذیل عامل  1قرار مقییارنقف کقن ایقن ترکاقب بقن دلاقل اهماقت متغارهقای یادشقفه
نشاندهنفه عادات مصریی از باف ریتاری است و بنابراین عامل عادات مصریی نامگذاری
یردیفف این مشخصن  2/822درصف از واریانس کل را تباان میکنفف بار عاملی مااارهقای
مذکور با توجن بن ماتریس چرخ یایتن از  0/52تا  0/71در نوسان استف مشتریانی کقن
نمره باالیی بن این عامل می دهنف در انتخقاب محصقول اهماقت زیقادی بقن ایقن عامقل
دادهانفف بارهای عاملی متغارها باانگر آن است کن اطال از عوارض تفاخل مصرت داروها
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با یکفیگر و اطال از منع مصرت برخی از مواد اذایی همراه با مصرت داروهقای یاقاهی
باشترین وزن را روی این عامل داشتنانفف ضریب آلفای کرونباخ ایقن عامقل 0/70اسقتف
 11یوین ذیل عامل  2قرار مییارنف کن نشاندهنقفه نگقرش مصقرتکننقفیان از اباقاد
ریتاری است بنابراین عامل نگرش نامگذاری یردیفف  4یوین ذیل عامل  3قرار مییارنف
کن نشاندهنفه قصف خریف مصرتکننفیان از ابااد ریتاری اسقت بنقابراین عامقل قصقف
خریف و مصرت نامگذاری یردیفف یک یوین ذیل عامل  4قرار مییارد کقن نشقاندهنقفه
اثر تبلاغات از ابااد آما ه بازاریابی در تصما خریقف ایقن محصقوالت اسقت کقن عامقل
تبلاغات نامگذاری یردیفف  10یوین ذیل عامل  5قرار مییارنف کن نماینفه ویهیقیهقای
محصول از عوامل آما ه بازاریابی است و عامل ویهییهای محصول نامگذاری یردیفف یک
یوین ذیل عامل  6قرار می یارد کن مارت قامت از ابااد آما ه بازاریابی اسقت و عامقل
قامت نامگذاری شفف  6یوین ذیل عامل  7قرار مییارنقف کقن ماقرت نگرانقی در مقورد
سالمت از ابااد روانشناختی است و عامل نگرانی سالمتی نامگذاری یردیفف  2یوین ذیقل
عامل  8قرار مییارنف کن مارت توزیع از اباقاد آماق ه بازاریقابی اسقت و عامقل توزیقع
نامگذاری یردیف و  8یوین ذیل عامل  9قرار مییارد کن مارت سقبک زنقفیی از اباقاد
روانشناختی است و عامل سبک زنفیی نامگذاری یردیفف
اینکن هر یوین چن درصفی از واریانس کل را تباان میکنف نوسقان بارهقای عقاملی
مااارها با توجن بن ماتریس چرخ یایتن و ضریب پایایی هر یقک از عوامقل در جقفول
یوق آورده شفه استف بن طور خالصن  9عامل بن عنوان عوامل اصلی بقن دسقت آمقف بقن
یوننای کن این  9عامل نماینفه سایر عوامل هیتنف و بن عنوان ورودی در تحلال کقای-
ماانگان وارد میشونف تا مبتنقی بقر ایقن  9عامقل مشقتریان از هق تفکاقک و تاقفاد
بخ های بهانن بن دست آیفف
 .3-6بخ

بن م بازای با ی ش کام -ت انگ ن

عوامل اصلی میقتخرج از تحلاقل عقاملی بقن عنقوان ورودی جهقت انجقا بخق بنقفی
مشتریان این بازار با اسقتفاده از روش تحلاقل کقای  -ماقانگان کقن یکقی از روشهقای
خوشنبنفی اار سلیلن مراتبی است لحا شفنفف از آنجا کن این روش خوشنبنقفی بقن
انتخاب دادههای اولان حیاس است و در هر بار اجرا نتایج متفقاوتی بقن دسقت مقیآیقف
برای هر کفا از حالتها عمل خوشنبنفی  22بار تکقرار شقف و در هقر حالقت بهتقرین

فصلنامة سیاستگذاری پیشرفت اقتصادی دانشگاه الزهرا (س) 163 /

نتاجن از نظر حفاقل بودن مجمو مجذورات درونیروهی بن عنوان ماااری از شقباهت و
حفاکثر بودن النفا برای هر یک از خوشنها بن عنوان نتاجن اجرای الگوریت مورد بررسی
قرار یریتف
ج ل  .4جفول نتایج حاصل از اجرای روش  k meanبرای بخ بنفی بازار
حالت

تع اه
خوشهگا

λ
( تنوسط پهنام ن م خ)

SST

SSW

نسبتF

سطح
تعناهایم

1

4

0/54

727/90

334/44

212/692

0/000

2

5

0/50

727/90

360/84

192/004

0/000

3

6

0/47

727/90

395/63

179/154

0/014

4

7

0/43

727/90

414/33

161/364

0/000

5

8

0/39

727/90

440/97

167/307

0/005

6

9

0/37

727/90

461/41

156/583

0/000

7

10

0/34

727/90

478/44

158/397

0/000

8

11

0/33

727/90

486/54

148/111

0/005

9

12

0/30

727/90

508/82

154/688

0/008

10

13

0/31

727/90

500/18

128/888

0/000

11

14

0/30

727/90

505/88

120/021

0/000

12

15

0/27

727/90

529/68

132/398

0/000

13

16

0/27

727/90

529/49

124/109

0/000

14

17

0/25

727/90

542/06

125/466

0/000

15

18

0/26

727/90

538/10

117/571

0/000

16

19

0/24

727/90

551/82

119/840

0/000

17

20

0/23

727/90

556/50

115/296

0/000

18

21

0/23

727/90

561/86

111/715

0/000

19

22

0/22

727/90

566/09

112/479

0/000

20

23

0/21

727/90

572/72

115/301

0/000

21

24

0/20

727/90

579/59

117/755

0/000

22

25

0/19

727/90

584/77

106/315

0/000

منبع :یایتنهای پهوه
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با توجن بن جفول یوق  22حالت حالت اول داده هقا در  4خوشقن حالقت دو در 5
خوشن و حالت سو در  6خوشن وففف در نظریریتن شفه استف بهترین حالت بقا توجقن بقن
جفول یقوق حقالتی اسقت کقن کمتقرین مجمقو مجقذورات درونیروهقی )SSW( 1و
باشترین مقفار متوسط پهنای نامرخ را داشقتن باشقفف حالقت اول بقا کمتقرین مجمقو
مجذورات درونیروهی ( )334/44و باشقترین مققفار متوسقط پهنقای نامقرخ ()0/54
بهترین حالت بفین مانی کن بخ بنفی بازار با  4خوشن بهتقرین بخق بنقفی اسقتف
جهت اختصار جفول یوق تلفاقی از نتایج جفول و محاسبن متوسط پهنای نامرخ استف
در قیمت نیبت  Fو سط ماناداری موقاات خوشنها مشخص شفه است بفین مانقی
کن سط ماناداری مانادار بودن تفاوت خوشن ها را نشان میدهفف ایر این مقفار کمتقر
از  0/05بود یانی خوشن های تشکال شفه از یکفیگر متمای هیقتنف و تفقاوت مانقادار
ماان آنها وجود داردف
ج ل  .5جفول مرک نهایی خوشنها
1

2

3

4

ترخصهگا  /بخ

گا

1

نگرانی در مورد سالمت

4/53

2/99

4/26

3/66

2

سبک زنفیی

4/27

2/90

4/71

2/92

3

مقاصف خریف و مصرت

2/05

3/01

3/90

3/30

4

عادات مصرت

2/51

3/09

4/02

2/99

5

نگرش

3/26

2/98

4/19

3/48

6

ویهییهای محصول

4/36

2/70

4/12

3/20

7

قامت

3/05

3/10

4/30

2/70

8

توزیع

4/01

2/99

4/53

2/99

9

تبلاغات

2/70

2/20

4/01

3/40

منبع :یایتنهای پهوه
1. Sum of Square Within Groups
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جفول یوق مرک نهایی هر خوشن در متغار مورد نظر را نشان مقیدهقفف بقن عنقوان
مثال در خوشن اول مرک نهایی نگرانی درمورد سالمت برابر  4/53سبک زنفیی 4/27
مقاصف خریف و مصقرت  2/05عقادات مصقرت  2/51و نگقرش  3/26ویهیقی محصقول
 4/36قامت  3/05توزیع  4/01و تبلاغات برابر  2/70اسقتف مقیتقوان باقان کقرد کقن
نگرانی در مورد سالمت سبک زنفیی ویهیقی محصقول و توزیقع در خوشقن اول بیقاار
باالتر از ماانگان مقاصف خریف و مصرت عادات مصرت و تبلاغات پایانتر از ماقانگان و
نگرش و قامت حفود ماانگان هیتنفف
 .4-6ناتگذایم بخ

گا

نتاجن آنکن  4بخ ایجاد شفف تافاد اعضای بخ  1شامل  136عضقو بخق 128 2
عضو بخ  88 3عضو و بخ  48 4عضو مبتنی بر رویکرد کای  -ماانگان بن دسقت
آمف کن در مجمو  460عضو نمونن پهوه را تشکال میدهنفف خوشنهای ایجاد شقفه
بر اساس اختالتهای اساسی نمرات ماانگان در پاسخ بن هقر یقک از عوامقل ( 9عامقل)
منطب بر جفول  5نامگذاری شفف
بخ  1با  136عضو کن باشترین ماانگان را برای عامل سبک زنفیی و ویهییهقای
محصول قائلنف بن عنوان یروه مشتریان ارزش محقور نامگقذاری مقی شقونفف ایقراد ایقن
بخ برای عوامل دیگر اار از عادات مصرت نا امتااز باالی متوسط قائل شفهانفف
بخ  2با  128عضو کقن باشقترین ماقانگان را بقرای عامقل قامقت قائقل بودنقف و
کمترین ماانگان را برای عامقل نگرانقی در مقورد سقالمت و عامقل نگقرش داشقتن انقف
میتواننف بن عنوان مشتریان قامت محور و با نگرش نامطلوب نامگذاری شونفف
بخ  3شامل  88عضو است کن باشترین ماق ان ماقانگان در همقن عوامقل مقورد
بررسی شامل :عوامل نگرانی در مقورد سقالمت سقبک زنقفیی قصقف خریقف و مصقرت
نگرش توجن بن ویهییهای محصول قامت توزیع و تبلاغات را دارنف و بن عنوان یقروه
مشتریان با نگرش مطلوب و طریفار نامگذاری شفنفف
بخ  4با  48عضو کن باشترین ماانگان را برای نگرش قائل بودهانف تحقت عنقوان
مشقتریان عالقمنققف بقالقوه نامگققذاری شققفنفف ایقراد ایققن یققروه بقرای عوامققل تبلاغققات
ویهییهای محصول و نگرانی در مورد سالمت امتااز باالتر از ماانگان قائل شفهانفف
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ج ل  .6جفول تافاد اعضا هر بخ

و ویهییهای هر بخ

نا هر بخ

مبتنی بر مبانی جمااتشناختی
بخ

ترخصهگا

درآمف 70:درصف باالتر از  700ه ار تومان

 35سال تحصاالت 46 :درصف لایانس

جنس 54:درصف زن سن 50:درصف بقان  26تقا

درآمف 80 :درصف کمتر از  1500ه ار تومان

تحصاالت 48 :درصف لایانس

 35سال

جنس 54 :درصف زن سن 46 :درصف بان  26تقا

تحصاالت 48 :درصف لایانس

درآمف 45 :درصف کمتر از  1500ه ار تومان

تا  35سال

جنس 61/5 :درصف زن سن 56 :درصف بقان 26

درآمف 44 :درصف باالتر از  1500ه ار تومان

تبنام جمع ت شناخن

بخ
( 1مشتریان ارزش محقور)

شامل  136عضو

بخ

با نگرش نامطلوب)  120عضو

( 2مشتریان قامت محور و

( 3مشققتریان طریققفار بققا

نگرش مطلوب) شامل  88عضو

بخ ق

بخقق

بالقوه) شامل  48عضو

( 4مشقققتریان عالقمنقققف

لایانس

تا  35سال تحصاالت 78 :درصف بقان دیقپل و

جنیات
سن
تحصاالت
درآمف

جنس 70 :درصف مرد سن 39 :درصقف بقان 26

یوینها

گا

منبع :یایتنهای پهوه

در جفول یوق سامای آزمودنی از جهت مشخصنهای جمااتشناختی بقن اختصقار
آورده شفه و توضا آنکن مبتنی بر خروجیهای نر ایق ار شقامل نمقودار نمقای وزنقی
چهار بخشی در شاخصهای مورد بررسقی و نمقودار مالقنای مبقان شقرایط هقر یقک از
مشخصنهای  9یانن وزن هر یک از مشخصنها و ماانگان هر یک از یوینها مشقخص و
مبتنی بر ماانگان بن دست آمفه ما ان اهمات بن هر مشخصن قابل رؤیت استف
 .7یگنموهگام تقنض

دژو گام گ بخ

 .1-7یگنموهگام عمل به تول کنن وار بازایدابار تنناسب دژو گام بخ

1

مصرتکننفیان این بخ محصول داخلی را ترجا میدهنف امقا ماق ان تولاقف محلقی
پایان است در نتاجن میبایف برنامنای جهت ای ای تولاقف سقاخت و بهقره بقرداری از

فصلنامة سیاستگذاری پیشرفت اقتصادی دانشگاه الزهرا (س) 167 /

کارخاننهای تولاف داروها در داخل طرحری ی شودف کشور ایران با با از  8هق ار یونقن
یااهی کن  1800یونن آن یااه دارویی است و بخ عمقفهای از آن صقریاً بقومی ایقران
است و در دیگر مناط روی نفارنف و از این استافاد و توان برخوردار است کقن عقالوه
بر تأمان نااز داخل با صادرات این محصول و ای ای درآمف ارزی در ایقن حقوزه ریقاه و
سالمت جامان و اشتغال پایفار را یراه سازدف و میبایف شناسایی رویشگاههقا تخصقاص
منابع و تأمان نهادهها برای آنها و بهیازی و اصقالحات در رویشقگاههقای تخریقبشقفه
توسط برنامنری ان و سااستگذاران در این صنات صورت یاردف اققفا بخق عمقومی در
نشر دان و اطالعات در خصوص اهمات داروهای یااهی در این بخ مه اسقت چقرا
کن مصرتکننفیان اعال داشتن انف کن دان و آیاهی از م ایای این محصوالت نفارنف؛ و
اهمات رعایت استانفاردهای بهفاشتی را بن عنوان یک عامل پا برنفه در تصما خریف
این محصول ذکر کردهانفف اخذ استانفاردها توسط بخ تولاف و ماریی این اسقتانفاردها
بن مصرتکننفیان این بخ عامل مه در رضایت و ترااب خریفشان استف
بن در دسترس بودن و سهولت خریف اشاره کردهانقفف ایق ای تاقفاد یروشقگاه هقای
داروهای یااهی در سط شهر ضرورت داردف ایراد این بخ ویهییهای محصول را مهق
دانیتن انقفف تولافکننقفیان بقن اهماقت طاق تقازیی بیقتن بنقفی و برچیقب باشقتر
میانفیشنفف برچیب محصول بروشور ضمامن همقراه محصقول کقن ماقرت محتویقات و
م ایای محصول باشف برای ایراد این بخ میتوانف مهق و برانگا اننقفه باشقفف در ایقن
بخ کن مصرتکننفیان آیاهی و دان از سالمتی دارنف بن جنبن پاشگاری و زیبقایی
در خریف این داروها نا اهمات میدهنفف
توسان کانالهای توزیع با استفاده از زنجاره خردهیروشان و ارزیابی مجفد کانالهقای
توزیع صورت یارد ارتباطات بان یردی و ای ای حس تال در پاا های تبلاغاتی بقرای
ای ای تناوب خریف و نا ای ای مقفار خریف بن کار رودف ایراد این بخ ماتقفنف شکل
ظاهری داروهای یااهی مناسب نایتف این موضو بن ایراد از جانب بازاریابقان یقادآوری
شود کن در یراینف تولاف این محصوالت رنگ و ای ودنقی بقن آنهقا اضقاین نمقیشقود کقن
جذابات ظاهری برای آن ایجاد کنفف ایراد این بخ بن دریایت مشقاوره جهقت تصقما
خریف اهمات میدهنفف پس تقویت بخ مشاوره و وقت یذاشتن برای بامقاران در ایقن
بخ بایف صورت یاردف
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 .2-7یگنموهگام عمل به تول کنن وار بازایدابار تنناسب دژو گام بخ

2

ایراد این بخ نگران سالمتی خود نایتنفف تأکاف روی مفهو دوستی با خقود در مقتن
پاا های تبلاغاتی مفاف خواهف بودف توزیع بروشور و کاتالوگ جهت ارائن اطالعات باشقتر
بن ایراد این بخ کن شایف در تصما خریف برانگا اننفه باشفف پس روی تقویقت نگقرش
استفادهکننفیان و ترویج این تفکر کن ارزش دریایتی از داروهای یااهی بیاار ارزنقفهتقر
از مبلغ پرداختی برای خریف آن است برنامن ری ی شود ( باال بردن تمایل بن پرداخت).

برای تهان داروهای یاقاهی ناق نظاقر داروهقای شقاماایی بامقن لحقا شقود کقن
ه یننهای مصرتکننفه را تقلال دهف بویهه چنانچن استفاده از این داروها جنبن درمقان
و اضطرار داشتن باشف تا جنبن زیبایی .ایراد این بخ

بن اهمات قامقت مناسقب اشقاره

کرده و اولویت بن آن داده انفف توجن بن قشر ک درآمف در تولاف و عرضن بیتنهای یااهی
با حج زیاد و قامت مناسب بایف مف نظر شرکتهای تولافکننفه قرار یاردف کمپانهای
تبلاغاتی و اطال رسانی یاالاتهای پاشبرد یروش مثل ارائن نموننهای رایگقان کقاه
قامت و پذیرش بامن میتوانف انگاق ه بقرای ایقرادی باشقف کقن در صقفد امتحقان ایقن
محصوالت برمیآینف و بن این محصوالت بیاعتماد هیتنفف ارائن مقوارد تشقوی کننقفه از
جانب بازاریابها ماننف ماریی ایراد شاخصی کن از این محصوالت استفاده کقرده و از آن
راضی بودهانف و یا ه اکنون خریفاری و استفاده می کننف میتوانقف در جقذب اطمانقان
ایراد این بخ مؤثر باشفف بازاریابان از طری اخذ بقازخورد از مشقتریان و یقا بقا توزیقع
پرسشنامن بان مصرتکننفیان احتمالی دلاقل بقیاعتمقادی نیقبت بقن ایقن داروهقای
یااهی را دریابنفف ایراد این بخ بن سالمتی خود بیتوجن هیتنفف ارائن مشاوره بن ایراد
این یروه همراه با ارائن مشوقهایی میتوانف نگرش آنها را بن حفقظ سقالمت شقان و ناق
نیبت بن این محصوالت تغاار دهفف
 .3-7یگنموهگام عمل به تول کنن وار بازایدابار تنناسب دژو گام بخ

3

در مورد ایراد این بخ کن نگرش مثبت دارنف دیفیاهشان را همواره تقویت کنا ف ایراد
این بخ عادات مصرت باال و قصف خریف و مصرت باال دارنف و بن سقایرین ناق مصقرت
ایققن محصققوالت را پاشققنهاد مققیکننققف پققس تولافکننققفیان بایققف عرضققن را مقتضققی
عالقمنفیها و انتظارات این بخ ای ای دهنفف در ایقن بخق تاقفاد زنقان باشقتر از
مردان استف ما ان اهمات بن ویهییهای محصول طا م ه و شکل بیتنبنفی اسقت
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بنابراین مفیران شرکتهای تولافکننفه داروهای یااهی بایقف هنگقا تصقما یاقری در
مورد شکل بیتن بنفی و طا دارو بن نظرات زنان باشتر توجن نماینفف شقاخص قامقت
در تصما یاری خریف ایراد این بخ اهمات زیادی دارد بنابراین بقرای جلقب رضقایت
این بخ حیاس بن قامت عرضن بیتنهای یاقاهی بقا حجق زیقاد و قامقت مناسقب
میبایف مف نظر شرکتهای تولافکننفه قرار یاردف  60درصف مصرتکننقفیان بقان سقن
 26تا  35سال هیتنفف در طرحری ی تبلاغات روی ایقن یقروه سقنی بایقف تمرکق کقردف
تافاد مقولنهای تولاف در قالب شقربت ققرص پقودر و قطقره ایق ای یابقفف اسقتفاده از
برنامنهای تشوی مشتری ویادار کن خریفار متناوب و ویادار بوده استف ایراد این خوشن
اهمات زیادی را برای عامل ساختار یا یکی نگهقفاری و عرضقن داروهقای یاقاهی قائقل
هیتنف داروخاننهایی کن این دستن ایراد را مورد هفت قرار میدهنف بقرای جلقب نظقر
این یروه میتواننف بهیازی یضای یا یکی داروخاننهای عرضن این محصقوالت را باشقتر
مورد توجن قرار دهنفف
 .4-7یگنموهگام عمل به تول کنن وار بازایدابار تنناسب دژو گام بخ

4

با تبلاغ محصول با محتوای مناسب از جهت سالمتی ایمنقی و بقفون اسقتفاده از مقواد
شاماایی ،نظر یروه هایی با نگرش مثبت اما منفال را جذب نمقایا و درصقفد ترااقب

آنها برآیا ف از طریق کمپقانهقای اطقال رسقانی مفهقو طبااقی توضقا داده شقودف
شفات سازی تفاوت بان داروهای یاقاهی بقا داروهقای شقاماایی جهقت کقاه ماق ان
سردریمی مصرتکننفه بیاار مفاف بن نظقر مقیرسقفف االقب ایقراد ایقن بخق مقردان
هیتنفف بخ تبلاغات تبلاغات ویهه برای آنان تفارک ببانفف استفاده از سوپراسقتارهای
ورزشی و سانمایی مرد کن نظر میاعف آنها و یرای مصرت آنها بقن ایقن محصقوالت در
این تبلاغات نمود یابفف ای ای آیاهی ایراد ایقن بخق نیقبت بقن ایقن محصقوالت بقن
یوننای کن م ایا و خواص این محصوالت بن وضوح بن ایراد این بخ توضا داده شودف
 .5-7ساد دافنهگام پژ گ

 4بخ شناسایی شفه است کن این  4بخ تفاوتهقای اصقلی از نظقر مشخصقنهقای
کلافی مورد بررسی دارنفف نظر بن تفاوتهای هر بخ از لحا متغارهای مورد بررسقی
هر بخ نااز بقن تقفوین اسقتراتهی بازاریقابی مخقتص شقرایط خقود را داردف پاشقنهاد
میشود منایع مورد انتظار مشتریان در یروههای خاص جماات شناختی روانشقناختی
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ریتاری و بویهه در بخ  1و  2کن باشترین تافاد مشتریان را بن خود اختصاص دادهانف
بررسی و اعمال شودف نتایج بررسیها حاکی از آن است کقن مصقرتکننقفیان باشقتر در
طاف سنی  26تا  35سال و  36تا  45سال بوده انف پس این ایراد میتواننف بقن عنقوان
بازار هفت در نظر یریتن شونفف
برای مویقات در این بازار هفت بایقف بررسقیهقا مخقتص آن انجقا شقودف ناازهقا و
عالقمنفیهای آنها مورد توجن قرار یاردف بررسی در حوزه باماریهای احتمقالی در ایقن
شرایط سنی و ماریی داروهای مناسب با جنبن درمانی این باماریهقا انجقا شقودف ایقن
طاف سنی باشتر دریار باماریهای عصبی و مشکالت یوارشی ناشقی از اسقترس کقار
کار زیاد و خواب ک و البتن بیاار کمتر دریار آل ایمقر انقوا آرتقروز و آرتریقت یشقار
خون دیابت و مشکالت تنفیقی هیقتنف و در نتاجقن بقن بخق تولاقف و بخق بقازار
پاشنهاد میشود با عل بن این مورد داروهای مناسب آنها را تولاف تبلاغ و عرضن کننفف
بررسی در حوزه زیبایی و تولاف و ماریی داروهای مناسب دافاقنهقای زیبقایی ایقن
طاف سنی می بایف انجا شودف برای مثال ایراد در این طاف سنی نگران سالمت پوست
مو ناخن و تناسب انفا هیتنف و داروهایی مقتضی ریع و یا کاه این نگرانی ها بایقف
برای این ایراد ماریی شودف کر و لوساونهای ضف چروک احتماالً مقورد تقاضقا خواهقف
بود و نن کر های برطرتکننفه چروک و از ایقن قباقلف بررسقی در حقوزه پاشقگاری از
باماری و پاری در حوزه پاشگاری داروهای ماریقیشقفه بایقف جنبقن تقویقتکننقفیی
داشتن باشنف تا جنبن درمانی برای مثقال داروهقای ویقهه تقویقت سایقت ایمنقی و یقا
جلویاری از ری ش موی ارثی و یا توجن بن اینکن بازار هفت ما شامل ایراد باشتر شقاال
و پر مشغلن است کن زمانهای زیادی از روز را در کقار و سقازمانهقا سقپری مقیکننقفف
بخ تولاف و بازار با درک مشغلنهای آنها شکل دارو را بایف مقتضقی شقرایط آنهقا ارائقن
دهفف بن نظر میرسف قرص و کپیول یااهی در مصرت راحتتر از دمنوش و یقا شقربت
برای آنها باشفف
بخ بازار در بیتنبنفی بن طرح ابااد و رنقگ بیقتنبنقفی متناسقب بقا یقرای و
عالقمنفی این طاف سنی توجن کنفف بیتنبنفی با رنگ مف سقال و در سقای کوچقک از
نظر این طاف سنی بن یک بیتنبنفی ب رگ و جایار و بقا طقرح کالسقاک تقرجا داده
میشودف
در برنامن ری ی تبلاغات نا در نظر بایقف داشقت ایقراد در ایقن طاقف سقنی باشقتر
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دانشجویان دانشگاه شااالن سازمان ها عالقمنفان بن باشگاه هقای ورزشقی و یاقاالن و
حاضران در محاطهای یرهنگی هیتنف و ایر از استنف و یا بالبردی اسقتفاده مقیشقود
در ن دیکی این اماکن سالنها و استادیو های ورزشی یا مجاورت یک پاساا خریف ب رگ
و لوکس باشف تا ن دیک و مجاورت کانون بازنشیتگان مفارس و یا خانن سقالمنفان یقا
ایر تا ر تبلاغاتی قرار است برنامنری ی شقود بهتقر اسقت قبقل از سقریالهقای جقذاب
مخاطب این طاف سنی و یقا در سقاعات شقب کقن مامقوالً ایقن ایقراد منق ل هیقتنف
برنامنری ی شود چرا کن ایر بازار هفت سالخوردهها بودنف حتماً صب زمان مناسبتری
خواهف بودف این ایراد وقت زیادی برای دیفن تلوی یقون نفارنقفف تلوی یقون رسقانن خالقی
مناسبی برای برقراری ارتباط و تبلاغات نخواهف بود و از آنجایی کقن االقب ایقراد ایقن
طاف میلط بن اینترنت و عالقمنف بن شبکنهای مجازی هیتنف و این شبکن هقا مامقوال
در دسترس آنها است رساننهای مجازی جهت اطال رسانی ترااقب و یقادآوری ابق ار
مناسبتری بن نظر میرسنفف
کوتاه سخن آنکن شناسایی صقحا ایقن بقازار بقا بخق بنقفی صقحا و شناسقایی
انتظارات و ویهیی های هر بخ بن تولاف کننفیان کمک میکنقف کقن از ظریاقتهقای
خود برای تولاف بهانن و متناسب با نااز بازار استفاده کننفف بازاریابان نا مبتنی بر آنچقن
برای مصرتکننفیان در هر بخ بازار مهق اسقت اسقتراتهی هقای آماق ه بازاریقابی را
تفوین نماینف و با تولاف و بازاریابی هفیمنف زمانن توسان این صنات کن هم مان توسان
انیانی اجتماعی و اقتصادی را بن همراه خواهف داشت یراه آورنفف
 .6-7پ رنهاه ب ام ساد پژ گرگ ار

با توجن بن اینکن مشتریان انقوا محصقوالت مصقریی مقیتواننقف ناازهقا و اولویقتهقای
مختلفی داشتن باشنف این پهوه میتوانف در آن حوزهها نا بررسی شقودف بایقف بتقوان
انفازه قفرت خریف و مشخصات بخ های بازار را مالو ساخت چرا کن بخ های بازار
برای انتخابشفن و برنامنری ی یاالاتهای بازاریابی در آنها میبایف از انفازه و سودآوری
کایی برخوردار باشنفف بررسی نق دولت و سااستگذاران اقتصادی در توسان این صقنات
و سه توسان آن در شاخصهای توسان انیانی و اقتصادی نا مه بن نظر میرسفف
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