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إ1محاضرةإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإوالتسويقإالصيدالنيعالمإالإ

إمقدمةإفيإالتسويقإالصيدالني

“Marketing is a race without a finishing line” 

―    Philip Kotler 

 ما هو التسويق؟ 

إعلى إيعمل إمجال إهو إاملمارسةإإالتسويق إفي إالعمالء. إاحتياجات إوتلبية إتحديد إخالل إمن إاملشكالت حل

 .إأوإالصيادلةإأوإاملمرضينإالصيدالنية،إقدإيكونإالعمالءإالذينإيخدمهمإالتسويقإمنإاملرض ىإأوإاألطباء

 .هوإإنشاءإوتقديمإمستوىإمعيش يإمعين 

 :البروفيسور في التسويق الدولي ،Philip Kotlerالتسويق كما عرفه 

 هوإعمليةإاجتماعيةإوإداريةإيحصلإمنإخاللهاإاألفرادإواملجموعاتإعلىإماإيحتاجونإإليهإويريدونهإ

 منإخاللإإنشاءإمنتجاتإذاتإقيمةإوعرضهاإوتبادلهاإمعإاآلخرين.

 :، وهما من أشهر علماء التسويق، التسويق بأنهPerreault و   McCarthyعرف

 املنظمةإمنإخاللإتوقعإاحتياجاتإاملستهلكإأوإالعميلإإتأديةإاألنشطةإالتيإتسعىإإلىإتحقيقإهدف

 وتوجيهإتدفقإالسلعإوالخدماتإالتيإتلبيإاالحتياجاتإمنإاملنتجينإإلىإاملستهلكإأوإالعميل.إ

 :خرى أعاريف ت

 إغرضإتلبيةإاالحتياجاتإوالرغباتتداولإش يءإذيإقيمةإإالتبادالتإبينإاألشخاصإالتيإيتمإفيهاهوإ

 إ إوالسلع إاألفكار إتخطيط إعملية إوتوزيعهاإهو إترويجها إتسعيرها، إتنفيذها، إيتضمن إبما والخدمات

 لنشاءإالتبادالتإالتيإتلبيإاألهدافإالفرديةإوالتنظيمية.

 التي النتاج وزيادة الصناعية الثورة بعد أهمية ازداد لكّنه السوق، فكرة نشوء مع القدم، منذ التسويق نشأ

إ.يباع ينتج ما كلأيإإعليه الطلب يخلق عرض كل إاألسواق في "ساي" قانونإ السوقإ فيهاإتجاوزإ

 : الفرق بين العرض والطلب: مالحظة

السلعإإالعرضإهوإكميةإماإيستطيعإاملنتجونإعرضهإللمستهلكين،إإذإيرغبإاملنتجونإبعرضإكميةإمعينةإمن

إللمستهلكينإعندإسعرإمعّين إبينما إبشرائهاإالطلبإهوإكميةإاملوادإوالسلعإالتيإيرغبإاملستهلكونإ. )املشترون(

إ.عندإسعرإمعّينإخاللإفترةإزمنيةإمعينة
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  الفرق بين التسويقMarketing واإلدارة Management 

يتمثلإفيإتحديدإاالحتياجاتإاالجتماعيةإوالبشريةإللمستهلكينإوتلبيتهاإمنإخاللإسلعإوخدماتإجوهرإالتسويقإ

ويتطلبإقدًراإأكبرإمنإالبداعإفيإ ملياتإاملرتبطةإبرضاهممعينةإيقدمهاإاملصنعونإوالتجارإوالتنظيمإاملنهيإللع

إانشاءإالعالقةإمعإاملستهلكين

إ إهي إوالتوجيهإالدارة إوالتوظيف إوالتنظيم إالتخطيط إمهام إمع إالدارة إيتعامل إالذي إاالقتصادي النشاط

 والتنسيقإوإعدادإالتقاريرإوامليزانيات.إ

املاديةإوالبشريةإداخلإاملؤسسةإوإثقافةإالشركةإبهدفإتحقيقإتتضمنإاتخاذإالقراراتإبشأنإاستخدامإاملواردإ

إويتمإ إجًدا، إواسع إمفهوم إالدارة إاملتاحة. إاملوارد إمن إظروفإمعينة إظل إفي إوتطويره إللمؤسسة إالفعال األداء

إاستخدامإبعضإجوانبهاإفيإكلإنشاطإتسويقي.

 املفاهيم الرئيسية للتسويق 

إطلباتإمحددة،إوالتي،إمعإمراعاةإالفرصإالنقديةإ،إتتحولإإلىإطلبإ(إعنإطريقneedيتمإالتعبيرإعنإالحاجةإ)

(demand)إإ إتبادلها إويتم إ)السلع( إمعينة إمنتجات إ(exchanged) على إاملنتج إإ (producer)بين  واملستهلك

(consumer)إوضعتإفيإشكلإمعاملةإ، (transaction).محددةإفيإسوقإمعين 

 تطور التسويق 

يقالإإنإأولإمعاملةإتسويقيةإقدإشكلتإسابقةإسيئة،إعندماإقامإآدمإوحواءإبتبادلإإالتسويقإموجودإدائما.

 جنةإعدنإمقابلإقضمةإمنإالتفاحةإبنتيجةإتلكإالصفقةإاألولىإالتيإروجإلهاإالثعبان.

إ حديثإنوعاإما.إمفهومإالتسويقإكقوةإرئيسيةإفيإاملجتمعإهو

إ إيتجاوز إحتى إحًقا إالتسويقإمهًما إيصبح إيمكنإأن إاحتياجاتهمإال إعن إإنتاجيتهم إفيها إتزيد إالتي إالنقطة البشر

إللبقاء. إفيإحجمإالنتاجإإالعاجلة إالسريع إللتطور إالتسويقإنتيجة إعملية إمنإتطور إاألخير إالرئيس ي كانإالجزء

ةإالتيإتخدمإتوزيعإاملنتجإإلىإالسوقإالسريعإورإوسائلإفعالةإلالتصالإمعإالجمهورإاملستهلكإووسائلإالنقلوتط

إ.دفاملسته

إ

إ
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  التسويقي املفهوم تطور 

 

 :مراحل بخمسة التسويقي املفهوم مر لقد

 اإلنتاجي املفهوم  1-

 إمكانياته، متناولإ في تكونإ والتي السوق، في املتوافرة السلع شراء يفضل املستهلك فإن املفهوم هذا بمقتض ى

 .والتوزيع النتاج تكاليف بتخفيض تقوم أن الدارة علىإفإن لذا

 السلعي املفهوم  2-

 املؤسسات على فإن لذلك املرتفعة، الجودة ذات املنتجات يفضل املستهلك أن افتراض على املفهوم هذا يقوم

إ.عالية جودة ذات منتجات بإنتاجإتقوم أن

 ذات سلع إنتاج على املؤسسات ركزت حيث التسويقي، الفكر في بالقصورإ يسمى ما إلى أدى السلعي املفهوم إن

 .املستهلك رغبات في املستمرة املتغيرات تدرك أن دونإ مرتفعة،إجودة

 البيعي املفهوم 3-

 ضخمة بجهود قامت إذا إال املؤسسة، منتجات بشراء يقوم لن املستهلك أن افتراض على املفهوم هذا يقوم

 املستهلك، رغبات على التعرف دونإ منتجاتها بإنتاج قامت املؤسسة ألن منطقيا يبدو وهذاإ.منتجاتهاإلترويج

إاملفهومإاملستهلكإيكيفإرغباتهإوفقإإ.املكثف الترويج بواسطةإباملنتج إقناعه من البد لذلك وبالتاليإوفقإهذا

إالعرضإاملقدمإمنإالشركة.

 التسويقي املفهوم  4-

 ورغبات حاجات، اكتشاف :هو املؤسسة أهداف لتحقيق وسيلة أفضل أن افتراض على املفهوم هذا يقوم

إ.والرغبات الحاجات هذه تشبع التي والخدمات السلع بإنتاج القيام ثمإ، أوال املستهلكين

 تتبنىإالتي تلك من واملنافسة، السوقإ في البقاء على قدرة أكثر التسويقي املفهوم تتبنى التي املؤسسات إن

إ.البيعي املفهوم

إ

إ

إ
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  مفهوم التسويقThe Marketing Concept 

الصيدالنيإإالتسويقإمسؤولي،إعالوةإعلىإحرصإوالقوانينإالصارمةإبأخالقياتإاملهنةإنإتمسكإصناعةإالدواءإ

خاللإمزيجإتسويقيإمتجانسإاحتياجاتإاملستهلكينإلألدويةإومحاولةإإشباعهاإبكفاءةإوفاعلية،إمنإإتحديدعلىإ

يطلقإعليهإتطويرإمفهومإفيإصناعةإالدواءإإوموضوعي،إوبحوثإتسويقيةإعلميةإراقية،إهذهإالعواملإأدتإإلى

إ".إإThe Marketing Concept"مفهومإالتسويقإ

:إمنإاألسهلإعلىإالشركةإتغييرإمنتجاتهاإوأنشطتهاإلتلبيإمتطلباتإالسوقإمنإأنإأنهينصإمفهومإالتسويقإعلىإ

إتحاولإإقناعإالسوقإبأكملهإباستخدامإهذهإاملنتجاتإوالخدمات.إ

إفيإالتأثيرإ
ً
إحاسما

ً
املستهلكإعلىإوتوجيهإالنشاطاتإمنإالشركةإاملنتجةإإلىإبذلكإنجدإأنإالتسويقإيلعبإدورا

إريضإيقفإعلىإقمهإالهرمإالتسويقي..إحيثإأنإامل(املريض)

يتطلبإمفهومإالتسويقإكذلكإتنظيمإجميعإمواردإالشركةإفيإنظامإكليإيهدفإإلىإتلبيةإاحتياجاتإالعمالء.إتجدإ

إفيإ إكانتإتفخرإذاتإيومإبخبرتها إأهمية.إتلكإالشركاتإالتي إتكونإأكثر النتاجإاآلنإأنإالدرايةإالتسويقيةإربما

إ:ستعملإأيإشركةإترغبإفيإخدمةإسوقهاإبشكلإكافإعلىإتوجيهإأنشطةإالتسويقإبحيثإيتم

إبيعإاملنتجإاملناسبإبالكميةإاملناسبةإفيإاملكانإاملناسبإبالسعرإاملناسبإفيإالوقتإاملناسب.إإ

To direct marketing activities so that the right product is sold in the right quantity at the right 

place at the right price at the right time.إ

  The Right Product املنتج املناسب - 1

تتفاخرإصناعةإالدواءإبأنإالتزامهاإباملواصفاتإالصارمةإفيإتصنيعإوإنتاجإاألدويةإالإيضاهيهإالتزامإمنإشركاتإ

،إفيإخلطةإدواء،إقدإيؤديإإلىإحدوثإكوارثإوأضرارإبالغةإ
ً
وصناعاتإأخرى،إأنإأيإاختالفإمهماإكانإبسيطا

،إفإنإصناعةإالدواءإتحرصإأشدإالحرصإعلىإإنتاجإوتسويقإمنتجاتإمناسبةإتتفقإمعإأكثرإ.إوعليهالجسامة

،إفإنإإداراتإالتسويقإفيإصناعةإالدواءإتحرصإعلىإتطويرإاملنتجإاملناسبإمنإخاللإ.إولهذااملواصفاتإصرامة

إ إآلية إاملإبحوثتطوير إجوانبه إمن إنفسه إاملنتج إوتطوير إ)التسويق، إجرعاتإمختلفة إتعبئة، إتغليف، حتوى،

إللمواصفاتإالصارمةإ(وإرشاداتإوغيرها
ً
إليسإفقطإمطابقا إاملنتج إهذا إمنليكون إمقبوال إيكون إوإنما قبلإإ،

إ
ً
إ.إالطبيبإاملعالجإواملرض ىإمعا

إ

إ
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  The Right quantity الكمية املناسبة - 2

إبا
ً
إوثيقا

ً
إترتبطإارتباطا إللمنتجاتإالصيدالنية إحاالتإمعينةإنإالخواصإالكمية إفي إوالتغليف، إتلعبإلتعبئة ،

إفيإ
ً
إمهما

ً
،إتكونإالتعبئةإاتإأخرىإ،إوفيإأوقتحديدإكفاءةإوفاعليةإالدواءإنفسهعمليةإتعبئةإوتغليفإاألدويةإدورا

إوالتغليفإمميزةإبحيثإتكونإبمثابةإنوعإمنإالترويج.

  The Right Place املكان املناسب - 3

بمتطلباتإتوزيعإاألدويةإيعودإإلىإصعوبةإقنواتإالتوزيع،إنإالسببإالكامنإورادإتكثيفإالجهودإمنإأجلإاليفاءإإ

ويرإقنواتإتوزيعإمتطورةإجلإتطجهدتإشركاتإاألدويةإمنإأإ.إوربماإلهذهإاألسبابتشابكهاإوتعددإاألدوارإفيهاوإ

إالطبية إوالعيادات إواملستشفيات إواملفرد، إالجملة إ)تجار إالوسطاء إذلك إفي إبما إواملؤسساتإومتكاملة، ،

بحيثإتستوفيإشروطإالجودةإالعامليةإللحفاظإعلىإاملنتجإالدوائيإبحالةإسليمةإإلحكومية،إواملستوصفاتإالخ(ا

 ملستهلكإالنهائي.حتىإوصولهإإلىإا

  The Right Price السعر املناسب - 4

إبرغمإأنإاألدويةإاملطلوبةإبإلحاحإتشترىإمنإاملزيجإالتسويقيإإنإالسعرإهوإجزءإالإيتجزأ بغضإالنظرإعنإإ،

،إوفيإحالةإوجودإبدائلإعنإدواءإمعين،إفإنإالسعرإالعاليإالذيإتضعهإالشركةإعلىإالدواءإقدإالإيجدإمنإالسعر

إيشتريه.

وبإفيهاإ.إفباستثناءإأنإمنتجاتإهذهإالصناعةإغيرإمرغإهيإإنإواحدةإمنإالخصائصإالفريدةإلصناعةإاألدوية

أوإتناولإالعشاءإإ،إفإنإاملرض ىإالإيرغبونإبشراءإدواءإموصوف.إإنهمإيفضلونإشراءإبدلةإجديدةبعضإالحاالت

،إكماإأنإأسعارإالطبيةإغيرإمحببةيإتصرفإبالوصفةإ.إهذهإالعواملإمجتمعةإتجعلإاألدويةإالتفيإمطعمإفاخر

إغيرإمحميةإبنسبةإأكبرهذهإاألدويةإ إالنقدتكونإأيضا إالحالةإتفسرإاألسبابإالكامنةإوراء الالذعإالذيإإ،إهذه

غالباإماإيوجهإإلىإأسعارإاألدويةإمنإقبلإاملستهلكين.إوفيإظروفإأخرى،إنجدإأنإصناعةإاألدويةإنفسهاإتتعرضإ

إرضإصيدلياتإاملجتمعإالنتقاداتإمشابهةإ.إتعالشديدة،إكماإتنتقاداتإلالإ

  The Right Time الوقت املناسب - 5

إوالوقتإاملناسبإالتسويقإمسؤوليةإتوفيرإاملنتجإالدوائيإفيإاملكانإاملناسبإإتقعإعلىإعاتقإمسؤول
ً
،إففيإأيضا

إ إالدواء إوالصناعة إاملكان إبين إالعالقة إتكون
ً
إأحيانا إوحاسمة إمتينة إزمانإعالقة إفاألدوية إللحياة، علىإإاملنفذة

إ.إأنإتكونإمتوفرةإفيإاقسامإالطوارئإينبغيإإسبيلإاملثال

إ
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.إمنإلتقديمإمنتجإصيدالنيإجديدإإلىإالسوقإ تعلقإبالتوقيتإاملثاليوهوإماإيإويوجدإبعدإآخرإملشكلةإالتوقيت

إالواضح
ً
إفورا إيكون إالتقديم إأن إامنإ، إدوائي إمنتج إحالة إعالجإمرضإماعوفإفي إفي إ)كمال إللحياة إحالةإإهدد في

تحتاجإإلىإتقدمهاإحمالتإتوعيةإمكثفةإتسبقإإاألخرىإإ،إاماإبالنسبةإألدويةاللقاحاتإاملطورةإفيإأوقاتإاألوبئة(

إ. إنتاجهاإ،إوهناكإأدويةإالإتستخدمإإالإفيإظروفإاجتماعيةإوبيئيةإومناخيةإونفسيةإمعينة

 متطلبات النجاح التنافس ي 

 

 شاء(إالعميلإثمإاالحتفاظإبه.الغرضإمنإأيإعملإهوإالحصولإعلىإ)أوإإن .1

 القيامإبذلكإيتطلبإوضعإهدفإواضحإوتخطيطإذكيإواتصاالتإفعالة. .2

إمعإ .3 إتتفق إبتكلفة إوالخدماتإاملطلوبة إالسلع إوتقديم إإنتاج إاملنِتج إيجبإعلى إالغرض، إهذا لتحقيق

 القدرةإالشرائيةإللمستهلكإاملستهدفإوالقيامإبذلكإبطريقةإتنافسيةإناجحة.

إ،إيجبإإنتاجإربحإبانتظام.اريةإفيإالسوقإواالستمرإللبقاءإ .4

إمنإالضروريإوجودإنظامإمكافآتإوعقوبات،إإلىإجانبإأساليبإتصحيحإالفشل. .5

 تطور التسويق الدوائي 

 

يرتبطإتاريخإتطورإالصناعاتإالدوائيةإبالحروب.إفقدإولدتإاألعدادإالكبيرةإمنإضحاياإالحروبإالحاجةإالكبيرةإ

اإكبيًراإفيإأنإإللتطورإالسريعإلصناعةإاألدوية.
ً
فمنإالصعبإالفصلإبينإالسببإوالنتيجة،إفالإيبدوإأنإهناكإشك

إفيإ إاملعجزة" إ"األدوية إوصول إالنهاية إوفي إالبنسلين، إواكتشاف إالسلفا إملركبات إالنطاق إالواسع االستخدام

فيإإتتيإحدثالسنواتإالتيإأعقبتإالحربإالعامليةإالثانيةإأدىإإلىإثوراتإفيإالتقدمإالعالجيإقريبةإمنإتلكإال

إللغايةإحيثإظهرتإاألهميةإاملتزايدةإ إوقدإكانإالتقدمإالتكنولوجيإسريًعا النصفإالثانيإمنإالقرنإالعشرين.

إإ.للتسويق

إصناعةإ إفي إقدم إموطئ إعلى إالحصول إالشركات إمن إاملزيد إحاولت إ، إالصناعة إلهذه إالعام إالنجاح بسبب

 املستحضراتإالصيدالنية،إمماإأدىإإلى:

 فسةإبشكلإمتناسب..إزيادةإاملنا1

 .إلمإيعدإبالمكانإاالعتمادإفقطإعلىإتطويرإاملنتجاتإمنإأجلإزيادةإاملبيعات.2

3.
ً
 .إأصبحتإتجارةإالجملةإوتجارةإالتجزئةإالتيإنمتإمعإنموإاملصنعينإالدوائيينإأكثرإتطلًباإوكذلكإأكثرإتطورا

 )ليسإفيإكلإالدول(إإ.إأصبحإالسعرإوسيلةإللمنافسة4
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سالي داغر .د  

  تسويق املنتجات الدوائية وتسويق غيرها من املنتجاتاالختالف بين 

 

إي إ إالتي إاملعتادة إغير إباملنتجإالطريقة إيتعلق إفيما إالخيار إليسإللمستهلكإدائما إحيثإأنه إالشراء. إقرار إبها تخذ

إمنإقبلإطرفإثالثإ إالقرار إهذا إاتخاذ إحيثإيتم إشرائه. إعلى إالذيإيقدم إأوإيالطبيبإإ–الفردي إأكبر شكل

إفيإحاالتإأدويةإ إالترويجيةإOTCالصيدلي إتركزإأنشطتها إوجدتإالصناعةإالصيدالنيةإنفسها إونتيجةإلذلك، .

إ.علىإاألطباء

املنتجاتإالدوائيةإنفسهاإغيرإاعتياديةإباملقارنةإمعإغيرهاإمنإاملنتجات.إفهيإفيإالوقتإنفسه،إتساعدإفيإإنقاذإ

يمكنهاإأيًضاإأنإتلحقإاألذىإفيإحالةإسوءإاالستخدام.إكثيرإمنإاألدويةإتعدإاألرواحإوتقللإمنإمعاناةإاملرض ى،إوإ

إأيإصناعةإ إمع إباملقارنة إتنظيًما إاألكثر إيعد إاملستحضراتإالصيدالنية إتسويق إأن إنجد إلذلك، إنتيجة خطرة.

إأخرى.إنتيجةإلذلك،إفإنإالتسويقإالصيدالنيإمفتوحإللنقدإالقويإوالفوريإأليإخطأ.

 

 وجه املقارنة السوق الدوائي السوق االستهالكي

 نعم

إ
ً
إليسإدائما

إاتخاذإ إفي إاألكبر إالدور إالطبيبإوالصيدالني يلعب

 قرارإشراءإاألدوية

 املستهلك هو صانع القرار

 نعم
إليسإدائما

 قدإيكونإالدفعإمنإخاللإشركاتإالتأمينإالصحي
 
 
 املستهلك يدفع للمنتج فورا

 منخفضة

إعالية

إ إيشكل إقد إالدوائي إاملنتج إحياةإألن إعلى
ً
خطرا

 املريض

 أهمية الجانب األخالقي

 منخفضة

إعالية

منإخاللإاصدارإقوانينإوتشريعاتإناظمةإلألمورإ

 الصيدالنية

 درجة التدخل الحكومي

 أهمية وتكلفة البحث والتطوير عالية منخفضة

إعالية

إمعإ إالطلب يتغير

 املنتج سعر تغيير

إمنخفضة

 الإيتغيرإالطلبإبتغيرإسعرإاملنتج

الدرجة الحساسية السعرية )

املنتج على  سعر التي يؤثر بها

 (سلوكيات الشراء

إ

إانتهتإاملحاضرة


