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 دهاا اإل

 قمبي إلى ناس الأعز وأحب إلى . .. اوإل ماما وصمت اهللفضل بعد المن ىما صاحبا إلى 
 دخمه فسيح جناتهأ و اهللحبيب رحمه الدي الو 

 .اهللحفظها  حبيبةالدتي الوو 
 

  ...رماقة دربي وشراكة حااتيإلى 
 عزيزة الزوجتي 
 

 ...دناا وزانتياال يما م أجملإلى 
 .رنيم، عزيزالعبد، حمدأ، ريان، اهللعبد:أبنائي

 

 .توماق وارجوه لي الو نجاح الكل من احب إلى 
 .صدقائيكريمة وزمالئي وأالعائمتي 

 

 نورالإلى عمل الكل من ساىم مي إخراج ىذا إلى 
 م جميعاهلهذا هدي جهدي أ

 

 

 

 

  



 ه  
 

 شكر وتقاير

شذكر أوه وأخاذرا  هلل عمذى مضذمو الو ، اهللليذذا ومذا كنذا لنيتذدي لذوه أن ىذدانا ىدانا ذي الحمد هلل ال
 .عمميالبحث ال ماادانإلى ، لاضاف عملالنجاز ىذا إلتوماق العمي ب أنعمذي الوبركتو وكرمو 

 الأمتت/األستتتاذ التتدكتورعرمذذان لمشذذرمتي الشذذكر و التقذذدم بجزاذذل جماذذل أن أالب واطاذذب لذذي عرمانذذاً 
  .نورالإلى ة الرسال أخرج ىذهرشاد مما اإلدعم و ال تي قدمت ليال مجاهدال محمد

كباذر الة ودورىذم الرسذالني بقبول مناقشذة شرمو  ذانالماضل األمناقشة التقدار لمجنة البوامر تقدم وأ
أسذذذتاذ اإلدارة األعمذذذال  فضتتتل المحمتتتودي /التتتدكتور: وىذذذم دراسذذذة مذذذن عمميذذذم وخبذذذرتيمال إثذذذرا مذذذي 

أسذتاذ اإلدارة األعمذذال والتتدكتور جبتتر الستتنباني المشذارك ريذاس قسذذم إدارة األعمذال جامعذذة صذنعا ، 
  . المساعد نايب عماد كماة العموم اإلداراة بجامعة األندلس

لمذا قدمذو  ،نباذل عذاطف/دكتورالذمصذراة الامناذة العام لمشركة التقدار لممدار الشكر و الب تقدمكما أ
 . عملالىذا  الكمحتى إ ةمن دعم ومساند

 عمذذى التذدراس طذاقم وجماذ  التقناذذة لمعمذوم األنذدلس جامعذة إلذى والتقذذدار الشذكر بجزاذل أتقذدم كمذا
 .الدراسة أثنا  مترة الالزمة المعمومات وتقداميم تعاونيم
 . دراسةالنجاح ىذه بعاد عمى إ أولكل من ساىم من قراب  شكر موصولالو 
 

 باحث ال
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 : دراسةالممخص 
دويتة األتنافستية لرتركات صتناعة الميتزة الفتي تحييت   وأثتر تستوييي المتزي  ال: دراسذةالعنوان 

 (مصريةاليمنية الرركة الدراسة حالة )محمية ال
تنافستية لرتركات صتناعة الميتزة الفتي تحييت  وأثتر  تستوييي المتزي  الباذان إلى دراسة الىدمت 

 اسذذتخدامدراسذذة تذذم الولتحقاذذق أىذذداف  .(مصتتريةاليمنيتتة الرتتركة دراستتة حالتتة ال)محميتتة الدويتتة األ

مستشذذفاات العذذاممان مذذي ال مذذردًا مذذن( 582)دراسذذة عمذذى الشذذتممت عانذذة اتحمامذذي، و الوصذذفي المذذني  ال
نسذب ال اسذتخدامباانذات تذم الدراسذة، ولتحماذل الىذو أداة  اهسذتباانوكذان . صذادلااتالجممذة و الوسوق 

تبذذذاان ال، وتحماذذل (T)ختبذذذارمعااراذذة، وا  النحرامذذذات اهو حسذذاباة، المتوسذذذطات الكذذرارات، و تالميواذذة، و ال
 ل، كل ذلك من خالنحداراهبارسون، وتحمال رتباط اهبعداة، ومعامل المقارنات الواختبار متعدد، ال
 .(SPSS) حصايياإلبرنام  ال

 :أىميانتاي  المجموعة من إلى دراسة النتاي  خمصت الوبعد تحمال 
تنامسذذذاة لمشذذذركة الماذذذزة ال مذذذي تحقاذذذق تسذذذواقياللمذذذزا  ا لذذذبعض عناصذذذر اجذذذابي قذذذويإ دوروجذذذود 

امناذذذذة الشذذذذركة ال إدارةوعذذذذي إلذذذذى اشذذذذار  ،تسذذذذواقي بكامذذذذة عناصذذذذرهالمذذذذزا  الواقذذذذ  ، مصذذذذراةالامناذذذذة ال
وقذذد حقذذق  ،مسذذتمرالتحسذذان الو ىتمذذام اهنيذذا تحتذذاج لممزاذذد مذذن  أاهسذذموب، األبأىماذذة ىذذذا  مصذذراةال
تذذروا  مذذي تحقاذذق التوزاذذ  وأخاذذرًا الاماذذو  ،منذذت التسذذواقي ثذذم المذذزا  السذذعر أعمذذى مسذذتوى عناصذذر ال
 .مصراةالامناة التنامساة لمشركة المازة ال

تسذذواقي المفيذذوم البتبنذذي ىتمذذام اهضذذرورة : توصذذاات لعذذل أىميذذاالمذذن  اً دراسذذة عذذددالوقذذدمت    
ستفادة اهو ، تنامساةالمازة التسواقي لما لو من دور كبار مي تحقاق المزا  اللكامة عناصر تنامسي ال

تعزاذذز ذلذذك ودراسذذة أسذذعار  لسذذعر مذذن خذذالالي وىذذو بعذذد الحذذالتسذذواقي المذذزا  القذذوة مذذي المذذن أوجذذو 
تفعاذذل  لتذذروا  مذذن خذذالالبعنصذذر ىتمذام اهدواذذة، ضذذرورة األمسذذتمرة ألسذذعار المراجعذذة المنامسذان و ال

تركاذز عمذى الو ىتمذام اهضذرورة و تنامسذاة، الماذزة الحقاذق ميذم مذي تالترواجذي لذدوره المزا  العناصر 
مذذن سذذتفادة اه لمصذذراة مذذن خذذالالامناذذة الشذذركة التماذذز لمنتجذذات الخصذذايص و الز ابذذر منذذت  وا  البعذذد 

 اً محذدد اً تسذواقي ولذاس عنصذر المذزا  البكامذة عناصذر ىتمذام اهضذرورة و  ترواجي،المزا  العناصر 
 .شركةالدا  وتنامس تسواق اؤثر عمى أال  بعض مزا  من مقط كونيا تشكل م
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 :محتوىالقائمة 
 صفححال ىوى ادل

 د .دهذا اإل

 دهـ .شكش وتقذيش

 و .ذساسحالملخص 

 ي-ص .تىياحملقائمح 

  -ك .ذاو اجلقائمح 

 م .ا شكاألقائمح 

 0 :ساتقحالذساساخ العام للذساسح والاطاس اإل: و األ فصلال

 8 .عام للذساسحالاطاس اإل: و األثح  ادل: 1-1

 8 .قذمحادل

 3 .ذساسحالمشكلح  -0-0-0

 4 .ذساسحال أدهذاف -0-0-8

 4 .ذساسحال فشوياخ -0-0-3

 5 .ذساسحال منىرج -0-0-4

 6 .ذساسحال أمهيح -0-0-5

 6 .ذساسحال منهديح -0-0-6

 6 .عينحالو ذساسحال جمتمع -0-0-7

 7 .ذساسحال أدواخ -0-0-8

 7 .ذساسحال حذود -0-0-9

 7 .ذساسحال مصطلحاخ -0-0-01

 8 .ساتقحالذساساخ ال: ثاينالثح  ادل -1-2 

 8 .متهيذ

 8 .ليحاحمل ذساساخال -0-8-0

 9 .عشتيحال ذساساخال -0-8-8

 00 .خنثيحاألذساساخ ال -0-8-3

 04 عالقح دهزه الذساسح تالذساساخ الساتقح  -0-8-4

 05 .ساتقحال ذساساخال عن يحالاحل ذساسحال مييض ما-0-8-5

 06 .األدويح لششكاخ التنافسيح وادليضج التسىيقي ادلضيح :ثاينالفصل ال

 07 ادلضيح التسىيقي: و األثح  ادل -2-1

 17 .وأىماتو التسواقي المزا  مفيوم :2-1-1
 18 .التسواقي المزا  عناصر :2-1-2
 18 (:product) المنت : 2-1-2-1
 18 المنت  مفيوم:   2-1-2-1-1



 ح  
 

 صفححال ىوى ادل

 19 المنت  مستواات:  2-1-2-1-2
 20 المنتجات مزا  أبعاد:  2-1-2-1-3
 21 المنتجات حااة دورة: 2-1-2-1-4
 24 ق خالل دورة حااة المنت اسو تاستراتاجاات ال:  2-1-2-1-5
 27 المنتجات وتباان تغمافو  تمااز:   2-1-2-1-6
 28 الدواياة المنتجات تصناف:  2-1-2-1-7
 29 الدوايي المنت  تطوار مي المؤثرة العوامل:  2-1-2-1-8
 29 (price)التسعار:  2-1-2-2
 30 وأىماة التسعار مفيوم :2-1-2-2-1
 31 التسعار عمماة خطوات :2-1-2-2-2
 32 التسعار أىداف :2-1-2-2-3
 33 لمدوا  السعر تحداد مي المؤثرة العوامل :2-1-2-2-4
 36 (place) التوزا :  2-1-2-3
 37 التوزا  مفيوم وأىماة 2-1-2-3-1
 39 التوزا  طرق 2-1-2-3-2
 39 (promotion) التروا  2-1-2-4
 39 التروا  مفيوم وأىماة 2-1-2-4-1
 41 التروا  أىداف 2-1-2-4-2
 43 الترواجي المزا  2-1-2-4-3
 47 الترواجيالعوامل المؤثرة مي اختاار المزا   2-1-3-4-4
 48 التروا  لشركات صناعة األدواةخصوصاة  2-1-3-4-5
 55 .تنافسيحادليضج ال: ثاينال ثح ادل -2-2

 51 المازة التنامساةوأىماة تعراف  -2-2-1

 58 .تنامساةالسااسات ال -2-2-2

 59 . تنامساةالمازة ال تحقاق ابالأس -2-2-3

 60 .تنامساةالمازة الوأبعاد  مؤشرات -2-2-4

 60 .تنامساةالالمازة  مؤشرات 2-2-4-1

 68 .تنامساةالمازة ال أبعاد 2-2-4-2

 65 دورة حٌاة المنتج والمٌزة التنافسٌة 2-2-5

 67 دور المزا  التسواقي مي تحقاق المازة التنامساة لمشركة الامناة المصراة: 2-2-6

 67 المنت  ودوره مي تحقاق المازة التنامساة لمشركة الامناة المصراة 2-2-6-1

 71 ودوره مي تحقاق المازة التنامساة لمشركة الامناة المصراة السعر 2-2-6-2



 ط  
 

 صفححال ىوى ادل

 70 ودوره مي تحقاق المازة التنامساة لمشركة الامناة المصراة التروا  2-2-6-3

 78 ودوره مي تحقاق المازة التنامساة لمشركة الامناة المصراة التوزا  2-2-6-4

 73 :ذساسحال وإخشا اخمنهديح :  الثالفصل ال

 74 .األدويح وجتاسج لصناعح ادلصشيح اليمنيح الششكحعن  تعشيفيح نثزج :ادلثح  األو  -3-1 

 74 .مصراةال امناةال شركةالنبذة عن  -3-1-1

 78 .مصراةال امناةال لمشركة تسواقيال مزا ال تشخاص -3-1-2

 83 .للذساسح ادلنهدي اإلاطاس :الثاينادلثح   -3-2 

 83 .تمياد 

 83 .دراسةالمجتم   -3-2-1

 83 .دراسةالعانة  -3-2-2

 85 .دراسةالأداة تصمام  -3-2-3

 86 .داةاألبنا   -3-2-4

 87 .داةاألصدق  -3-2-5

 89 .داةاألثبات  -3-2-6

 91 .دراسةالمستخدمة مي الحصاياة اإل ابالساأل -3-2-7

 98 :نتائحال: شاتعالفصل ال 

 93 وصف وحتليل إخاتاخ العينح  :و األثح  ادل -4-1

 93 .تمياد

 93 .دراسةالخصايص أمراد عانة  -4-1-1

 93 .نشاطال نوع حسب عانةال أمراد توزا  -4-1-1-1

 94 .جنسالحسب  عانةال أمراد توزا  -4-1-1-2

 94 .عمرالحسب  عانةال أمراد توزا  -4-1-1-3

 95 .عمميال مؤىلالحسب  عانةال أمراد توزا  -4-1-1-4

 95 .خبرةال حسب سنوات عانةال أمراد توزا  -4-1-1-5

 96 طباعيالتوزا  اختبار ال -4-1-2

 97 .نتاي التحمال  -4-1-3

 97 مفظيال تقدارالاحتساب  -4-1-4

 98 .دراسةالمقرات  تحمال -4-1-5

 98 .مصراةال امناةال شركةال مي تنامساةالمازة الو  تسواقيال مزا المستوى  -4-1-5-1

 011 .منت البعد  حول دراسةال عانة آرا  -4-1-5-2

 018 .تروا ال حول بعد دراسةال عانة آرا  -4-1-5-3

 014 .سعرالبعد  حول دراسةال عانة آرا  -4-1-5-4

 015 .توزا ال بعد حول دراسةال عانة آرا  -4-1-5-5



 ي  
 

 صفححال ىوى ادل

 017 .تنامساةالمازة ال حول دراسةال عانة آرا  -4-1-5-6

 019 .ياخشوـــــفاختثاس ال :ثاينالثح  ادل -4-8

 019 :تمياد

 001 .ولى لمدراسةاأل رياسةال فرضاةاختبار ال -4-2-1

 008 .ولى لمدراسةاأل فرعاةال فرضاةاختبار ال -4-2-1-1

 003 .ثاناة لمدراسةال فرعاةال فرضاةاختبار ال -4-2-1-2

 004 .ثة لمدراسةالثال فرعاةال فرضاةاختبار ال -4-2-1-3

 005 .رابعة لمدراسةال فرعاةال فرضاةاختبار ال -4-2-1-4

 006 .ثاناة لمدراسةال فرعاةال فرضاةاختبار ال -4-2-2

 007 .نشاطال نوعسة حسب متغار ادر الفروق مي إجابات عانة الت انتاي  اختبار  -4-2-2-1

 008 .جنسالسة حسب متغار ادر الفروق مي إجابات عانة الت انتاي  اختبار  -4-2-2-2

 009 .عمرال سة حسب متغارادر الفروق مي إجابات عانة الت انتاي  اختبار  -4-2-2-3

 080 .المؤىل العمميسة حسب متغار ات الفروق مي إجابات عانة الدر انتاي  اختبار  -4-2-2-4

 088 .خبرةالر سنوات سة حسب متغاادر الفروق مي إجابات عانة الت انتاي  اختبار  -4-2-2-5

 083 دراسةالممخص نتاي  اختبارات مرضاات  -4-2-3

 085 :تىصياخالو ستنتاخاخاال: ام اخلفصل ال

 086 .ستنتاخاخاال: و األثح  ادل -5-0

 088 .تىصياخال: ثاينالثح  ادل -5-2

 089 :ستقثليحادل ذساساخال 5-3

 130 .شاخعادلقائمح 

 031 .عشتيحالشاخع ادل :أواًل

 031 .كتةال-أ

 033 .ذوسياخالالخ واجمل-ب

 034 .العلميح اطشوحاخاألو شسائلال-ج

 037 .خنثيحاألشاخع ادل ثانيا

 038 الح ادل
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 جداولالقائمة 

رقم 
 جدولال

 موضوعال
رقم 

 صفحةال
 38 .تسعارال أىداف أىم  -0

 50 باحثانالو  عمما ال من مجموعة نظر وجية من تنامساةال لممازة تعرافاتال بعض  -8

 68 مصراةال امناةال لمشركة مختمفةال عبواتال  -3

 68 مصراةال امناةال لمشركة األشكال الصادهناة  -4

 69 مصراةال امناةال لمشركة مختمفةال تراكازال  -5

 69 عمالال رغبة حسب مصراةال امناةال شركةال منتجات بعض تغاار  -6

 69 مصراةال امناةال لمشركة ومتمازة مرادة بتركابات منتجات تطوار  -7

 70 ماةالعالمنتجات المصراة بالامناة الشركة المقارنة أسعار بعض منتجات   -8

 77 مصراةالامناة ال لمشركة نتاجاةاإل قدرةال  -9

 79 مصراةال امناةال شركةال ألصناف تجاراةال سما األ  -01

 83 .سةادر المجتم    -00

 85 .تاب المتغار المستقل و المتغار الت اأبعاد وعدد مقر   -08

 86 .درجات مقااس لاكرت  -03

 88 .كماة لكل بعدالدرجة المستقمة بالمتغارات ال ألبعادمعامالت ارتباط بارسون   -04

 مذزا ال) مسذتقلالممتغاذر لكماذة الدرجذة المسذتقل بالمتغاذر ال ألبعادمعامالت ارتباط بارسون   -05
 88 (تسواقيال

 89 .كماة لمبعدال درجةالب( تنامساةالمازة ال)تاب  المتغار الت ار فقرتباط بارسون لإمعامالت   -06

 91 .دراسةالألداة  (فاال)كرونباخ اختبار نتاي    -07

 93 .نشاطال نوع عانة حسب متغارالد اتوزا  أمر   -08

 94 .جنسالعانة حسب متغار الد اتوزا  أمر   -09

 94 .عمرالعانة حسب متغار الد اتوزا  أمر   -81

 95 .عمميالمؤىل العانة حسب متغار الد اتوزا  أمر   -80

 95 .خبرةالسنوات  حسب متغارعانة حسب متغار التوزا  أمراد   -88

 96 .(Skewness)توا اهلطباعي معامل التوزا  الاختبار   -83

 97 .دراسةالمفظي ألسيمة التقدار الاحتساب  طراقة  -84

 98 .تنامساةالمازة الو  تسواقيال مزا ال مستوى لمعرمة واحدة لعانة Tاختبار  نتاي   -85

 011 منت ال ببعد خاصةال اهستبااننتاي    -86

 018 تروا ال ببعد خاصةال اهستبااننتاي    -87

 014 سعرال ببعد خاصةال اهستبااننتاي    -88



 ل  
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 عام لمدراسةالطار اإل: ولاأل مبحث ال
 :ميدمة

منامسذذة الة وأىميذذا زاذذادة حذذد ،متغاذذراتالتحذذداات و العداذذد مذذن الامناذذة الصذذناعاة الشذذركات التواجذذو 
 وعااً  أكثرأصبح ذي ال عمالالدولي وما ارامق ذلك من تغارات مي سموك الو  محميالمستواان العمى 
م السذذذتمرار مذذذي عذذذاهبقذذذا  و المذذذي  رياسذذذيالقاذذذق ىذذذدميا شذذذركات تسذذذعى لتحالولذذذذلك أصذذذبحت  ؛وثقامذذذة

 .قوة لداياالعتماد عمى عناصر اإلبتقماداة التسواقاة ال ابياالأستغار إلى منامسة ال
وقت ذاتو نتاجذة لمذا تقدمذو ال يامة ميالناشية و الصناعات الامن من الدواياة مي الصناعة ال وتعد

دواذة األوتيذتم شذركات . بكذل مياتذومجتمذ  المن أدواة تمثل حاجة إنساناة دايمة وممحذة لجماذ  أمذراد 
 لكبذذذر مذذذن خذذذالاألسذذذوقاة الحصذذذة العمذذذى  لمحصذذذولحرصذذذيا  لتنامسذذذاة مذذذن خذذذالالماذذذزة البتحقاذذذق 

تسذذواق كمفيذذوم ومصذذطمح لذذم اتعذذد كونذذو الن حداثذذة حاذذث أالتسذذواق وتوجياتذذو الن عذذ بعاذذداً  مباعذذاتال
ض أكبذر مذن عذر الامن منامسذة كباذرة كذون الذدوايي مذي الذسذوق الواشذيد . منتجاتالاتعمق بعمماة با  

جنباذة األعة مصنالدواياة الشركات الووجود مناخ امكن من تسجال ستاراد اهطمب بسبب متح باب ال
دعااذذة المذذرق  ارامذذق ذلذذك ضذذعف تسذذواقي لذذدى معظذذم ،مالعذذالمذذن كذذل بذذالد سذذتاراد اهومذذنح تذذراخاص 

اهتصذذذال واعتبذذذر . وغاذذر مذذذتقنترامذذذي احعمذذل غاذذذر الجعذذذل أسذذذموب ذي الذذمذذذر األ ؛محماذذذةاللمشذذركات 
قذذذدام عمذذذال  لتاللمتواصذذذل مذذذ   تسذذذواقي المذذذزا  العناصذذذر مذذذن  ااسذذذتخدامكثذذذر العنصذذذر األترواجذذذي ال

 . شركةالعمال و الاجاباة بان كل من شركات وخمق عالقة إالمنتجات 
خرى األسواق األمستيدمان لمشركات و العمال  ال دواياة بخصوصاة عنالشركات الواتمت  عمال  

وسذذذاط بذذذان الاقومذذذان بذذذدور إذ دوا  الذذذسذذذان لشذذذركات رياالعمذذذال  ال ىمذذذاصذذذادلي الطباذذذب و الن حاذذذث أ
  .(مراضال)نيايي العمال الدواياة و الشركات المنتجات 

دواذذذذة األعذذذذاممان مذذذذي تجذذذذارة الصذذذذاادلة و الترواجاذذذذة لءطبذذذذا  و النشذذذذطة األولذذذذذلك اذذذذتم توجاذذذذو كامذذذذة 
عذن  وسذاط عوضذاً العماذل التذأثار عمذى الجممذة لغذرض الكتجذار ، متخصصذانالمتخصصان وغار ال
دواياة مثل زاادة متذرة الغار  منتجاتالخاصة بالتقماداة و الباعاة المغراات ال استخدامنيايي بالعمال ال
عمذذذال  ودون التذذذي اذذذتم تصذذذرافيا مذذذن قبذذذل الكماذذذات المجاناذذذة مقابذذذل العذذذروض الأو زاذذذادة  ،يتمذذذاناإل
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 بنذا ً  سذتخدامالزمذة لالالجرعذة ال، و عمماةالعالجاة ومواصفاتو الايصو منت  وخصالطباعة إلى نظر ال
دوايي الذذذمنذذذت  ال اسذذذتخداممتوقعذذذة مذذذن النتذذذاي  الو ، اهسذذذتخدامتشذذذخاص لممذذذرض، وعذذذدد مذذذرات العمذذذى 

تصذذذذنا   لغذذذذرض خمذذذذق الطذذذذرق و  ،جذذذذودةالو  ،منامسذذذذةالمنتجذذذذات السذذذذعر عذذذذن المماذذذذزات مذذذذي الوكذذذذذلك 
 .  تنامساةالمازة البراز تفضال وا  ال

ون واكذذذ ، بوصذذفة طباذذةاهدواذذة ه تصذذرف اك خصوصذذاة لكذذل منذذت  دوايذذذي مينذذاك أن ىنذذكمذذا أ
 .صادلااتال لخرى اكون تصرافيا من خال، ومنتجات أطبا األتصراف ىم المنفذ لمتوزا  و ال

ربح الذشذركة لممنامسذة و التسواق لصااغة معادلذة تذوازن بذان كذل مذن تطمذ  المن ىنا احتاج مدرا  
تسواقي المزا  المعادلة ىي عناصر العمال  وتصن  تفضاالتيم عناصر ىذه الوتحصل عمى رضا 

تسذذذواق بحسذذذب الوتسذذذتطا  إدارة ( اذذذ توز التذذذروا ، السذذذعر، المنذذذت ، ال): 4psعناصذذذر المعرومذذذة بالو 
ا بحسذذب طباعذذة منتجاتيذذا ومستحضذذراتي كثذذر تذذأثاراً األعناصذذر ال واسذذتثمارأىذذداميا وأنشذذطتيا تطذذوار 

 لسذذوقاة مذذن خذذالالحصذذة الي زاذذادة التذذالتنامسذذاة وبالماذذزة الدوا  وبمذذا اعمذذل عمذذى تحقاذذق الذذوتركابذذة 
  .تسواقيالمزا  العنصر منفرد أو عنصران أو أكثر بحسب 

تذي التسذواقاة العمماذة التسذواقي اعذد مذن أىذم عناصذر المذزا  الأن إلى ( 2006)واشار بومعرامي
منظمذذذذة الوصذذذذل بذذذذان  وخمذذذذق حمقذذذذة ،دايذذذذم كعماذذذذلمحامظذذذذة عماذذذذو المسذذذذتيمك و التعمذذذذل عمذذذذى إرضذذذذا  

اذذرادات لممنظمذذات اإلربذذاح و األمذذؤثرة مذذي تحقاذذق القذذوى التسذذواقي امثذذل المذذزا  الن ومنتجاتيذذا حاذذث إ
تذي تسذعى التنامسذاة المازة المستيمك وثقتو مما احقق ليا الحصول عمى مازة تنامساة وكسب وه  الو 

 .إلايا

  :دراسةالمركمة  :1-1-1
أو  اسذتمرارو تنامساة كواق  ه بد منو احذدد نجذاح العصر ظيور مصطمح المن أىم ما اماز ىذا 

تحقاذذق ماذذزة تنامسذذاة متماذذز لالجذذاد و العمذذل الشذذركات مجبذذرة عمذذى الصذذبحت شذذركات، ولذذذلك أالمشذذل 
اخل مدالىم ومن أ، دواةاألمصراة لصناعة الاة امنالشركة التقدم ومن بانيا الو  ستمراراهتمكنيا من 

تسذواقاة النشذطة األمذن  اً تسواقي خماطذالمزا  ال، وامثل تسواقيالمزا  التنامساة ىو المازة اللتحقاق 
غذرض الن أل بذقذو المسذطرة وامكذن الىذداميا أإلذى شذركات لموصذول التحكم مايذا بواسذطة التي امكن ال
شذركة الن باحذث بذأالواالحذظ  .عذن ماذزة تنامسذاةبحذث التسذواقاة ىذو النشذطة األرياسي من تطباذق ال



  4 
 

 ممذذذذا اجعذذذذل منتجاتيذذذذا مماذذذذزة عذذذذندواذذذذة األاذذذذة مذذذذي صذذذذناعة المصذذذذراة تمتمذذذذك تكنولوجاذذذذا عالامناذذذذة ال
صذدارة لمشذركة وقذد اعذزى الصذناعي لذم احقذق التماذز الن ىذا أ اه ،سوقالشباية ليا مي المنتجات ال

لغذذرض تحقاذذق  اقيتسذذو ال مذذزا التوجاذذو ألنشذذطة التكامذذل و العذذدم إلذذى باحذذث المذذن وجيذذة نظذذر  ذلذذك
  .تنامساةالمازة ال

  :يالتالجوىري ال السؤ الدراسة امكن صااغتيا مي الجيا التي تعالمشكمة الن وعماو مإ
 محمية؟الدوية األتنافسية لرركات صناعة الميزة التسوييي في تحيي  المزي  ال أثرما 

 : تاةاآلفرعاة السيمة األ السؤ الواتفرع من ىذا 
 تنامساة؟المازة المنت  مي تحقاق ال أثرما  -
 تنامساة؟ المازة التسعار مي تحقاق ال أثرما  -
 تنامساة؟ المازة التروا  مي تحقاق ال أثرما  -
 تنامساة؟المازة التوزا  مي تحقاق ال أثرما  -

 : دراسة الهداف أ :1-1-2
الماذزة التنامسذاة اتمثل اليدف األساسي ليذه الدراسة مي معرمذة دور المذزا  التسذواقي مذي تحقاذق 

 :لشركات صناعة األدواة المحماة وذلك من خالل تحقاق األىداف التالاة
 .تنامساةالمازة المنت  مي تحقاق ال أثرتعرف عمى ال -1
 .تنامساةالمازة التسعار مي تحقق ال أثرتعرف عمى ال -2
 .تنامساةالمازة التروا  مي تحقاق ال أثرتعرف عمى ال -3
 .تنامساةالمازة التوزا  مي تحقاق ال أثرتعرف عمى ال -4

 .امساةنمعرمة البعد التسواقي األكثر تأثارًا مي تحقاق المازة الت -5

 :دراسةالفرضيات  :1-1-3
 :دراسةالفرضيات 

 :تياآلنحو الفرضاات عمى الدراسة امكن صااغة الوتساؤهت وأىداف بنا  عمى مشكمة 
 :ول األ  رئيسيةالفرضية ال

يمنيتة التنافستية لمرتركة الميتزة التسوييي في تحييت  ال لممزي  إحصائية ةلال يوجد أثر ذو دال 
 .دويةاألمصرية لصناعة وتسوي  ال
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 :اةالتالفرعاة الفرضاات ال واشتق منيا
 .تنامساةالمازة المي تحقاق  لممنت ة إحصاياة له اوجد أثر ذو ده -1
   .تنامساةالمازة ال تحقاق مي لمتسعار ة إحصاياةلذو ده ه اوجد أثر -2
 .تنامساةالمازة ال تحقاق ميمتروا  لة إحصاياة له اوجد أثر ذو ده -3
 .تنامساةالمازة ال تحقاق مي متوزا ل ة إحصاياةله اوجد أثر ذو ده -4

 :ثانيةالرئيسية الفرضية ال
𝛂)ة لتتة إحصتتائية عنتتد مستتتوى دال لتتال توجتتد فتترو  ذات دال  فتتي إجابتتات عينتتة (      

مصتترية ال يمنيتتةالتنافستتية لمرتتركة الميتتزة التستتوييي ودور  فتتي تحييتت  المتتزي  الدراستتة حتتول ال
عممتي، ستنوات المؤهتل العمتر، ال، نوع النراط، الجنس)تعزى لممتغيرات دوية األوصناعة وتسوي  

 .(خبرةال
 :دراسةالنموذج  :1-1-4

  دراسةالنموذج أ( 1)ركل رقم 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

  (باحثالمن إعداد : مصدرال) 

 

 

 

 

 منتجال

 تسعٌرال

 تروٌجال

 توزٌعال

 

 تنامساةالمازة ال

 

 انمزيج انتسويقي

 

 خبرةالسنوات  ،عمميال مؤهلال ،عمرال ،نوع النراط، الجنس

 

 

 

 متغريات تابعة

 

 متغريات مستقلة
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 : دراسةالهمية أ: 1-1-5
 :متمثمذذة مذذيالتسذذواقي و المذذزا  التمعبذذو عناصذذر ذي الذذدور الذذدراسذذة تنطمذذق مذذن الماذذة ىذذذه ىن أإ
كذذذن تنامسذذذاة امالماذذذزة الن تحقاذذذق وأل، تنامسذذذاةالماذذذزة المذذذي تحقاذذذق  توزاذذذ التذذذروا  و السذذذعر و المنذذذت  و ال
تعمذذل مذذي دواذذة األمصذذراة لصذذناعة وتسذذواق الامناذذة الشذذركة الم ،منامسذذانالمنظمذذات مذذن مواجيذذة ال
سذذذتمكن ىذذذذه قامذذذة لمعمذذذال  البقذذذا  وخمذذذق الو  سذذذتمراراهومذذذن أجذذذل  ،شذذذدادةالمنامسذذذة الوق اتماذذذز بسذذذ

خاطبذذة عمالييذذا وخمذذق القامذذة لذذدايم ممذذا الدراسذذة الشذذركة مذذن تصذذمام مذذزا  تسذذواقي اسذذاعدىا مذذي م
 احق ليا مركز الصدارة

  :عمميةالهمية األ 1-1-5-1
 .تنامساةالمازة التسواقي و المزا  المتمثمة بالو  مبحوثةالمتغارات ال أىماة-1
 ساساةاألمداخل التسواقي لمدوا  باعتباره أحد المزا  البعناصر ىتمام اهعمى ضرورة  تأكادال-2
 .اة وسعر مناسبالبجودة ع منتجاتمن تقدام مجتم  الوبما اعود ذلك عمى  ،تنامساةالمازة اللخمق 
 .تمثل إضامة عمماة جدادة لممكتبة الامناة والعرباة مي مجال التسواق الدوايي -3
 :عمميةال األهمية 1-1-5-2
دواذذة مذذي األلصذذناعة وتسذذواق  مصذذراةالامناذذة الركة شذذالقذذرار مذذي المتخذذذي  دراسذذةالسذذاعد ت قذذد-

 .جتياالتسواقي ومعالمزا  الضعف مي عناصر القوة وتعزازىا ومالحظة نقاط التركاز عمى نقاط ال
لصذناعة وتسذذواق األدواذة مذذي تسذاعد الدراسذذة متخذذي القذرار مذذي الشذركة الامناذذة المصذراة قذد   -

 .تصمام المزا  التسواقي المناسب لكل شراحة من شرايح السوق المستيدف
 : دراسةالمنهجية : 1-1-6

مذن  ةى وصذف ظذاىر كونذو اقذوم عمذودراسذة الحالذة تحمامذي الوصذفي المني  الدراسة الستخدم مي ا
عالقة الوباان  مايا، وتحمال بااناتياتي تتحكم العوامل الظاىرة و الأسباب ىذه إلى ظواىر، لموصول ال

 .دراسةالنسب لمثل ىذه األمني  ىو النتاي  لتعماميا واعد ىذا ال خالصستوابان متغاراتيا، 
 : عينةالدراسة و المجتمع : 1-1-7

اتكذون مجتمذ  الدراسذذة مذن جماذ  الصذذادلاات والمستشذفاات ومحذالت الجممذذة لباذ  األدواذة مذذي  -
 1100تعامذذذذل معيذذذذم الشذذذذركة الامناذذذذة المصذذذذراة والبذذذذال  عذذذذددىم تلذذذذذان أمانذذذذة العاصذذذذمة صذذذذنعا  وا

 .مستيدف
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مفذردة ( 285)ة عانة الدراسة وقد بمغت العانذ آلرا تم أخذ عانة طبقاة عشواياة لمقااس الكمي  -

 .تقرابًا من مجتم  الدراسة% 26بنسبة 

 : دراسةالدوات أ: 1-1-8
 :اةالتالمصادر الباانات عمى الدراسة مي جم  ال اعتمدت

 : ثانواةالباانات المصادر -0
  .جنباةاألعرباة و المراج  الكتب و المن  -
  .تاهمقالنشرات و الدوراات و الو  -
  .عمماةالرسايل الو  -
 سابقة  الدراسات الو  -

 :ولاةاألباانات المصادر -8
  .اهستبااندراسة عمى ال اعتمدت 

 : دراسةالحدود : 1-1-9
 .(عاصمةالأمانة ) عاصمة صنعا المصراة مي الامناة الشركة العمال  : مكانيةالحدود ال
ودوره مذذي  (توزاذذ التذذروا ، التسذذعار، المنذذت ، ال) :تسذذواقي بعناصذذرهالمذذزا  ال: موضتتوعيةالحتتدود ال

   .تنامساةالمازة ال تحقاق

 : دراسةالمصطمحات : 1-1-15
عمذى تذي تعتمذد المترابطذة و المتكاممذة و التسذواقاة النشذطة األمجموعة من : تسواقيالمزا  ال -

. مخطذذذذذذذذذط ليذذذذذذذذذاالنحذذذذذذذذذو التسذذذذذذذذذواقاة عمذذذذذذذذذى الوظافذذذذذذذذذة البعض بغذذذذذذذذذرض أدا  الذذذذذذذذذبعضذذذذذذذذذيا 
 (41ص:2002حماد،العبد)
ر كفذا ة كثذمسذتيمك بمنتجذات وخذدمات بشذكل أالد منظمة عمى تزواالقدرة : تنامساةالمازة ال -

 (15:2007:غنامال) .خراناآلمنامسان الوماعماة من 
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 سابيةالدراسات ال :ثانيالمبحث ال
ختذذار منيذذا ااذذة، وقذذد الحالدراسذذة القذذة بموضذذوع عالالدراسذذات ذات المذذن  باحذذث عمذذى عذذدد  الأطمذذ  

اذذذذة، وسذذذذاتم الحالدراسذذذذة المذذذذي دعذذذذم  منيذذذذاسذذذذتفادة اهو موضذذذذوع دراسذذذذتو، لاذذذذتم عرضذذذذيا إلذذذذى قذذذذرب األ
نحذو العمى  قدماألإلى حدث األمن   ً زمني بدالاب ترتالسابقة، م  مراعاة الدراسات الستعراض ىذه ا

 :تياآل

 :محميةال دراساتال: 1-2-1
يمنيتة وأثرهتتا فتتي تحييتت  اللممنظمتتات  ةتستتويييالسياستات ال: )بعنتتوان( 2558أحمتتد، )دراستة  -1
 .(خارجيةال سوا األيمنية في التنافسية لممنتجات الميزة ال

 :دراسةالأهم أهداف 
تسذواقاة السااسذات التنامسذاة، وقاذاس أثذر الماذزة الدولي و الذتسذواق الضذو  عمذى سااسذات التسماط 

 .خارجاةالسواق األتنامساة مي المازة العمى تحقاق  امناةال العماألتي تمارسيا منظمات ال
مذذوارد الامناذذة تعذذد مذذن أىذذم الجميوراذذة الخارجاذذة مذذي التجذذارة الأن : دراستتةال يتتهإلأهتتم متتا توصتتمت 

نفط، كمذذا الذذىاكماذذة واعتمادىذذا عمذذى سذذمعة وحاذذدة ىذذي  تهغاذذر أنيذذا تعذذاني مذذن اخذذتال ،قتصذذاداةاه
دراسذة، ووجذود عالقذة تذأثار جوىراذة موجبذة الدراسذة عذن وجذود ماذزة نسذباة لممنتجذات محذل الكشذفت 
 .تنامساةالمازة المنت  عمى اللسااسة 

تنافسية لتصتدير اليدرة التسوييي في تنمية المزي  الدور : )بعنوان( 2558مجاهد، ال)دراسة  -2
 (دراسة ميدانية –يمنية الفاكهة الخضر و ال

 :دراسةالأهم أهداف 
امناذة، تقذدام الفاكيذة الخضذر و المستخدم مي عمماذة تصذدار التسواقي المزا  التقاام إستراتاجاات 

 .فاكيةالخضر و التنامساة لتصدار القدرة التسواقي وزاادة المزا  الاتاجاات ستر اموذج اربط بان ن
 : دراسةال يهإلأهم ما توصمت 

خارجاذة، ال سذواقاألفاكيذة مذي الخضذر و الامناذة مذن الصذادرات العدم وجود سااسة قوماة لتروا  
مذذذذزا  التبذذذذان أن و خارجاذذذذة، السذذذذواق األنشذذذذاط ترواجذذذذي لصذذذذادراتيم مذذذذي  ألين امصذذذذدر العذذذذدم قاذذذذام ل
تنامسذذذاة لتصذذذدار القذذذدرة التذذذي تحذذذدث مذذذي التغاذذذرات المذذذن % 45-35تسذذذواقي مسذذذؤول عذذذن نسذذذبة ال
 .امناةالفاكية الخضر و ال
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 :عربيةال دراساتال: 1-2-2
 (تنافسيةالميزة التسوييي في تحيي  المزي  الأثر عناصر : )بعنوان( 2516أسعد، )دراسة  -1

تنامسذاة مذن الماذزة التسذواقي مذي تحقاذق المذزا  التعذرف عمذى أثذر عناصذر ال: دراستةالأهم أهداف  
 .(تروا التوزا ، السعر، المنت ، ال) :تسواقيالمزا  الدراسة تأثار عناصر  لخال

دراسذة التسذواقي وبجماذ  متغاذرات المذزا  اللعناصذر  ثذراً ك أالذإن ىن :دراستةال يهإلأهم ما توصمت  

تذذي النتذذاي  التوصذذاات و المجموعذذة مذذن إلذذى دراسذذة التنامسذذاة وخمصذذت الماذذزة المسذذتقمة مذذي تحقاذذق ال
 .سوقالتماز مي التسواقي لتحقاق المزا  التركاز عمى عناصر النو هبد لممنظمات من تبان أ

  (رركاتالتسوييي في تحسين تنافسية المزي  الدور : )بعنوان( 2515خير،ال)دراسة  -2

شذذركات وتشذذخاص التسذذواقي مذذي تحسذذان تنامسذذاة المذذزا  التعذذرف عمذذى دور ال: دراستتةالأهتتم أهتتداف 

 .متغاران بمؤسسة نقاوس لمعصاراتالعالقة بان ىذان الوتحداد 
اذذة منتجذذات ممذذا امكنيذذا مذذن تغطالأن لممؤسسذذة تشذذكامة واسذذعة مذذن  :دراستتةال يتتهإلأهتتم متتا توصتتمت 

تمامذًا ىنيا من زاادة حصذتيا السذوقاة؛ كمذا أن ىنذاك إوامك ،سواقمختمف الحاجات والرغبات مي األ
الميذذارات والخبذذرات العالاذذة لالسذذتفادة منيذذا وي مذذراد ذاألسذذتقطاب كباذذرًا مذذن طذذرف المؤسسذذة بجذذذب وا

نذذو ه اوجذذد لممذذزا  وذلذذك لزاذذادة قذذدرتيا التنامسذذاة وأظيذذرت الدراسذذة أ بذذداعاإلبتكذذار و مذذي مجذذاهت اه
مذذن مرنسذا ممذذا  ولاذةالسذعري دور مذي تحسذذان التنامسذاة ألن المؤسسذة تقذذوم باسذتاراد بعذذض المذواد األ

مشذذذذاركة مذذذذي ال لجيذذذذود لمتذذذذروا  لممنتجذذذذات مذذذذن خذذذذال مؤسسذذذذةالنتذذذذاج وتبذذذذذل ازاذذذذد مذذذذي تكذذذذالاف اإل
 .معارضال
 (دور تطوير المنتجات في تعزيز الميزة التنافسية لممؤسسة:)بعنوان( 2515فوغالي، )دراسة  -3

 .خمق المازة التنامساة لممؤسسةمي تطوار المنتجات دور إبراز : أهم أهداف الدراسة

نتجذذات أحذذد أىذذم الخاذذارات اهسذذتراتاجاة اليادمذذة إلذذى اعتبذذر تطذذوار الم:أهتتم متتا توصتتمت إليتته الدراستتة
تعزاز القدرة التنامسذاة لممؤسسذة اهقتصذاداة وتظيذر أىماتذو مذن خذالل تقذدام مذا ىذو جداذد ممذا اذدعم 

 (المناسذبة باإلبذداع)تفوقيا وبقا ىا ونموىا مي باية متغارة خاصة م  ظيور نذوع جداذد مذن المنامسذة 
واستحواذ أنشطة البحذث والتطذوار عمذى مكانذة ميمذة مذي الياكذل التنظامذي لممؤسسذات الحداثذة والكذم 



  01 
 

اليايذل لممنتجذذات المطروحذذة مذذي األسذذواق وتقمذذاص دورة حاذذاة المنتجذذات خاصذذة مذذ  تسذذارع التطذذورات 
 .التكنولوجاة

دراسة حالة المزي  الترويجي ودور  في كسب الزبائن، : ) بعنوان( 2513ناهد، )دراسة  -4
 (.الجزائر -مؤسسة اتصاالت موبيميس بسكرة

التعرف عمذى مختمذف األنشذطة الترواجاذة المسذتخدمة مذن قبذل المؤسسذة والتذي : أهم أهداف الدراسة

 .تؤثر عمى كسب رضا الزبون
ىنذذاك عالقذذة طرداذذة بذذان اإلعذذالن وكسذذب رضذذى الزبذذون بمعنذذى أن  :أهتتم متتا توصتتمت إليتته الدراستتة

كل كبار مذي كسذب الزبذون، وأن ىنذاك عالقذة طرداذة بذان العالقذات العامذة وكسذب اإلعالن اؤثر بش
الحصذول  ومحذاوهترضى الزبون، وأن عمى المؤسسة المحامظة عمى المزااا التنامساة التي تمتمكيذا 

 .ورغبات الزباين واحتااجاتعمى مزااا تنامساة جدادة بشكل اتوامق م  متطمبات 
تحميل وتيييم أستراتيجية التوزيع في مؤسسة إنتاجية، : ) بعنوان( 2512، العكروف) دراسة -5

 (.الجزائر –دراسة حالة مؤسسة الحكمة لمدواء 
 .إبراز الدور األساسي لبعد التوزا  وكاف امكن تنظام القناة التوزاعاة :أهم أهداف الدراسة

تراتاجاة التوزاذذذ  الشذذذامل أن مؤسسذذذة الحكمذذذة لءدواذذذة تعتمذذذد اسذذذ :أهتتتم متتتا توصتتتمت إليتتته الدراستتتة
مذذذذذذن أجذذذذذذل الوصذذذذذذول إلذذذذذذى أكبذذذذذذر عذذذذذذدد ممكذذذذذذن مذذذذذذن الصذذذذذذادلاات وبالتذذذذذذالي المسذذذذذذتيمكان                   ( المكثذذذذذذف)
ورغم العدد الكبار لتجار الجممة إه أنيا تتعامذل مذ  مجموعذة مذنيم مقذط واذتم اختاذارىم ( المحتممان)

 .والسمعة والميناة ضمن شبكة توزاعيا حسب إمكاناة التاجر ووضعو المالي
وطنية الدوائية لمرركات المنتجات التنافسية في الميزة ال: )بعنوان( 2515زعانين، ال)دراسة -6

  .(زبون في قطاع غزةالسوقية من وجهة نظر الحصة الوأثرها عم  زيادة 
ماذزة مذي تحقاذق ( منت البذ)متمثذل التسذواقي و المذزا  الىذم عناصذر بحذث دور أ: دراستةالأهم أهتداف 

باذذ  الوخدمذذة مذذا بعذذد  منتجذذاتالتعذذرف عمذذى أثذذر تنذذوع الإلذذى وطناذذة كمذذا ىذذدمت الامسذذاة لمشذذركات تن
 .سوقاةالوطناة عمى حصتيا الدواة األلشركات 

باذ  الوطناذة وخدمذة مذا بعذد الدواذة األمنتجذات لشذركات الاعتبذر تنذوع : دراستةال يتهإل أهم ما توصمت
حصذة الشذركات لزباينيذا ماذزة تنامسذاة بدرجذة متوسذطة، وىذذا ه اعمذل عمذى زاذادة التي تقدميا ىذه ال

 .زباينالشركات وذلك من وجية نظر السوقاة لتمك ال
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تسوييي في تفضيل المزي  الأثر عناصر : )بعنوان(  2511غدير،العبيدات، )دراسة - 7
 .(جنبياأل همع مثيم ةمحمي ميارناللمدواء  ردنييناأل صيادلة ال
 ردناذاناألصذاادلة التسواقي لمدوا  مي تفضذاالت المزا  المعرمة أثر عناصر : دراسةالأهم أهداف  
 .جنبياألم  مثامو  ةمحمي مقارنالمدوا  ل
 منذذذت ،ال) :تسذذذواقي مجتمعذذذو ومنفذذذردة وىذذذيالمذذذزا  الن عناصذذذر أ :يتتتهإلدراستتتة الأهتتتم متتتا توصتتتمت  
وقذذذد بانذذذت نتذذذاي  ، محمذذيالردناذذذان لمذذذدوا  األصذذاادلة التذذؤثر مذذذي تفضذذذال  (توزاذذذ ال تذذذروا ،ال سذذعر،ال
-منذذذت ال): مسذذذتقمةالمتغاذذذرات العالقذذذة بذذذان الداموغراماذذذة عمذذذى الدراسذذذة كذذذذلك وجذذذود تذذذأثار لمعوامذذذل ال
مذ  مثامذو  ةمحمذي مقارنذالمذدوا  صذاادلة لالمتعمق بتفضذال التاب  المتغار الو ( توزا ال-تروا ال-سعرال

منتجذذذان بتحسذذذان الاىتمذذذام محماذذذة مذذذ  ضذذذرورة الصذذذناعة الة دعذذذم دراسذذذة بأىماذذذالوصذذذت وأ األجنبذذذي
تسذواقاة لمعمذل الخبذرات الترواجاة واجتذذاب الحمالت البىتمام اهجودة لمنتجاتيم م  زاادة الوى مست
لزاذادة قذدراتيا عمذى مواجيذة  ندماجاهحجم عمى الصغارة الشركات الا  وطناة وتشجالصناعة البيذه 

 .منامسةالتحداات و ال
 .(زبائنالعم  درجة حساسية دوية األرركات  أسعارتأثير : )بعنوان( 2515تمراز،)دراسة  -8
زبذذذاين العمذذذى درجذذذة حساسذذذاة دواذذذة األشذذذركات  أسذذذعارتعذذذرف عمذذذى تذذذأثار ال: دراستتتةالأهتتتم أهتتتداف  

 .شركاتالمتبعة مي ىذه التسعار الومعرمة سااسات 
مذذؤثرة العوامذذل الخذذذىا عنذذد أدواذذة األعامذذل تعتمذذده شذذركات  أىذذم أن :دراستتةالإليتته أهتتم متتا توصتتمت  

مقذذرر مذن قبذذل ال  وسذعره دواالذعالقذذة بذان جذذودة العامذل  عتبذاراهزبذاين بعذذان العمذى درجذة حساسذذاة 
 .فرادة لمدوا القامة الواماو عامل  ،دواةاألشركات 

في ظل  ردنيةاأل دوية األلرركات صناعة تنافسي ال داءاأل: )بعنوان( 2559نسور، ال)دراسة  -9
 (قتصادياالنفتاح اال 

( porter)م بذورترالعذالتنامسذاة ومذق نمذوذج التعرف عمى أثر عوامل تعزاذز ال: دراسةالأهم أهداف  
 .ردناةاألدواة األلشركات تنامسي ال دا األتنامساة عمى المي 
تذذي تتبناىذذا التسذذواقاة السااسذذات التبذذان وجذذود عالقذذة إاجاباذذة بذذان : دراستتةال يتتهإلأهتتم متتا توصتتمت  

اجاباذة بذان ، تبذان وجذود عالقذة إردناذةاألدواذة األلشذركات تنامسذي ال واألدا دناذة ر األدواة األشركات 

 .دواةاأللشركات تنامسي الدا  األشاممة و الجودة الوم تبني مفي
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 : جنبيةاألدراسات ال: 1-2-3
 :بعنوان (chumaidiyah,Endang, 2014) دراسة -1

The marketing mix strategy In influence to the competitive advantage 

    (تنافسيةالميزة ال عم  تأثيرال في يتسوييال مزي الاستراتيجية ) 
 أنعناصذر الوكاذف امكذن ليذذه ، تسواقيالمزا  العناصر استراتاجاة تحداد : دراسةالأهم أهداف    

خاص بيذا ذات تذأثار التسواقي المزا  التسواق و الاستراتاجاة تنامساة ىذا وتعد التومر مصدرا لممازة 
تسواقي تأثار مختمف عن تأثار المزا  التنامساة، ولكن لكل عنصر من عناصر المازة الكبار عمى 
السذذمكاة مذذي السذذمكاة و الت اهتصذذاهدراسذذة ركذذزت عمذذى خذذدمات شذذركات ال أن، وبمذذا خذذراآلالعنصذذر 
، خدمذةال)تسذواقي لمخدمذة المذزا  التنامسذاة ىذي عناصذر الماذزة المؤثرة عمى العوامل الن إاندوناساا م

  .(عممااتالماداة و المستمزمات الناس، و التروا ، التوزا ، السعر، ال
تنامسذذاة الماذذزة العمذذى  اً تسذذواقي تذذأثار المذذزا  البذذان جماذذ  عناصذذر : دراستتةال يتتهإلأهتتم متتا توصتتمت 

 .ثاناةالمرتبة السعر بالوحل  ولىاألمرتبة المنت  الولقد احتل  ،توزا الباستثنا  
                                                                 :بعنوان  (Meera,Singh, 2012) دراسة -2

Marketing Mix of 4P,S for competitive Advantage  
 (تنافسيةال مزاياال من لالستفادة  4P,S لت تسويييال مزي ال) 

مذذذزا  العالقذذذة بذذذان مختمذذذف مكونذذذات ال أىماذذذةوصذذذف إلذذذى دراسذذذة الىذذذدمت : دراستتتةالأهتتتم أهتتتداف 

 .سوقالتسواقي لتحقاق مازة تنامساة مي ال

أن التحذذدي األكبذذر مذذي المذذزا  التسذذواقي واهحتذذراف التسذذواقي مذذي  :دراستتةال يتتهإل أهتتم متتا توصتتمت 
وأن أدوات . تصذذذمام معادلذذذة لممذذذزا  التسذذذواقي تجمذذذ  بذذذان رضذذذا العمذذذال  وتحقذذذق أىذذذداف المنظمذذذة

التذذذروا  تعتمذذذد عمذذذى نوعاذذذة المنذذذت  كمذذذا أن التسذذذعار اعتمذذذد عمذذذى تماذذذز وطباعذذذة المنذذذت  مذذذ  األخذذذذ 
وأن عمذذذذى مذذذذدرا  التسذذذذواق توظاذذذذف جماذذذذ  عناصذذذذر المذذذذزا  . باهعتبذذذذار الكمفذذذذة التصذذذذناعاة لممنذذذذت 

 .التسواقي لتحقاق ربحاة عالاة من خالل زاادة المباعات وتحقاق حصة سوقاة عالاة
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 :بعنوان  (Hsun,leeb,2012) سةدرا-3
Strategic Management For Competitive Advantage, a Case study of 

higher technical and vocation in Taiwan 

  (تايوان في يةالع وتينية فنية ةالح دراسة تنافسية،الميزة ال عم  لمحصول االستراتيجية دارةاإل) 

تقنذذي التعمذذام التذذي تواجذذو مؤسسذذات التحذذداات الصذذعوبات و الوقذذوف عمذذى ال: دراستتةالأهتتم أهتتداف 
محماذذة السذذوق المعروضذذة عمذى مسذذتوى التعماماذذة الخذدمات الي مذذي تذااوان نتاجذذة لكثذذرة العذذالمينذي الو 
دارة اإلربط وباذان تذأثار الذاة دراسة تدور حول عممالن معطاات ونموذج أماة وامكن مالحظة بالعالو 

 .تنامساةالمازة الودورىا مي تحقاق  اهستراتاجاة
بايذذة الدولذذة و التنسذذاق بذذان الاعتمذذد عمذذى ذي الذذمؤسسذذي ال دا األ أن: دراستتةال يتتهإل أهتتم متتا توصتتمت 
ماذذزة المذذي تحقاذذق  مذذوارد امعذذب دوراً المينذذي وتوظاذذف الو  ،تقنذذيالي العذذالتعمذذام المحاطذذة مذذن مؤسسذذات ال
 .تنامساةال

  :بعنوان (pramendra Singh, 2012)دراسة  -4

Management of Business Processes Can Help an Organization Achieve 

Competitive Advantage 

 (سيةتنافالميزة ال تحيي  عم  منظمةال مساعدة تجاريةال عممياتال إلدارة يمكن)

ااباناذذة، وعمذذى سمسذذمة السذذاارات الدراسذذة عمذذى شذذركة تواوتذذا لصذذناعة الركذذزت : دراستتةالأهتتم أهتتداف 

عذرض التذي تذربط جانذب المضذامة القامذة الذات  نشطةاألاصف سمسمة من ذي النموذج القامة مي ال
 .طمبالجانب  للمشركة من خال
، خذذذدماتالوتطذذوار  ،اذذذةالمالمحاسذذبة، و الو تسذذذواق، الو  ،لمعمماذذات أن:دراستتتةال يتتتهإل أهتتم متتتا توصتتتمت

حتماذذة إلذذى دراسذذة الحاذذث تشذذار  ،تنامسذذاةالزة منظمذذة لمماذذالمذذي تحقاذذق  دوراً ، فناذذةالوظافذذة الو ، منذذت الو 
عمماذذات تضذذاف قامذذة عذذن الافذذة وظأن كذذذلك بانذذت  .وظذذايف ببعضذذيا بعضذذاالمة تذذربط ىذذذه وجذذود صذذ
نتذذذذاج ،المنظمذذذذة عمذذذذى نحذذذذو معذذذذالمذذذذوارد  اسذذذذتخدامطراذذذذق  تمبذذذذي احتااجذذذذات  تذذذذيالخذذذذدمات السذذذذم  و ال وا 

قامذة لمنتجاتيذا لمذا  إضامةااباناة، تواوتا كانت قادرة عمى الساارات الن صناعة أل ،عمال الومتطمبات 
ن إذلذك مذإلذى ضذامة اإلوب .عمماة تصمام ومنيجاة سذتة سذاجما لليا من مازات مبتكرة لممنت  من خال

  .مي عمماة واحدة أاضاتنظاماة تتكامل الوظايف الجما  
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 :بعنوان (Ibidunni, 2011)دراسة  -5

Marketing Mix as Tools for Achieving Competitive Advantage in 

Nigerian Market Place: Multi-National and Indigenous Companies in 

Prospective, North American Business, Premark. 
 جنسااتال متعددة شركاتال: ناجاريال سوقال مي تنامساةالمازة ال لتحقاق كأدوات تسواقيال مزا ال)
 .(برامارك اة،الشمال أمراكا ،العماأل المج مي صمااناأل سكانالو 

ماذذذزة الحقاذذذق تسذذذواقي مذذذي تالمذذذزا  الثذذذر عناصذذذر أدراسذذذة عمذذذى الركذذذزت ىذذذذه : دراستتتةالأهتتتم أهتتتداف 
متعذذذددة الشذذذركات النسذذذبة لمنتجذذذات المشذذذروبات مذذذي ناجراذذذا بالطعمذذذة، وشذذذركات األتنامسذذذاة لشذذذركات ال
 أدا مسذذذتيمكان لتحقاذذذق الدراك تسذذذواقي مذذذن تذذذأثار مذذذي إالمذذذزا  الصذذذر جنسذذذاات، وكاذذذف امكذذذن لعناال
 .تنامساةالمازة الوتحقاق  الفعالسوق الشركات مي ال
 اسذذتخدامأن إلذذى تذذي تشذار الفرضذذاات المذن  نذذوعانتحقاذذق مذي التذذم : دراستتةال يتتهإل أهتم متتا توصتتمت 

مذي  اخذتالفجنسذاة، وه اوجذد المتعذددة الات تنامسذاة لمشذركالماذزة التسواقي ه احقذق المزا  العناصر 
مسذح عانذة  لناجراذة مذن خذالالشذركات الجنسذاة  و المتعذددة الشركات الذىناة لمنتجات الصورة الدراك إ

وكشذذذفت  ،أصذذذماةجنسذذذاات ومايذذذة وعشذذذران شذذذركة الة شذذذركة متعذذذدد وىذذذي أربعذذذون تذذذم اختاارىذذذا عشذذذوايااً 
أدا  أمضذذل مقارنذذو مذذ  نظذذراييم ققذذت وح ،تنامسذذاة جنسذذاات حققذذت ماذذزةالشذذركات متعذذددة الن نتذذاي  أال
 لن خذالماذزة تنامسذاة مذ  اسذتخدامصماة انبغذي أن تعتمذد األشركات الباحث بأن الواوصي  ،انصمااأل

جودة الاة الن تنت  منتجات عصماة أاألشركات الدراسة بأن عمى الوأوصت  .تسواقيالمزا  العناصر 
 .وبأسعار تنامساة

 :بالدراسات السابيةعالقة هذ  الدراسة  1-2-4
 :تجاىاتإ أن عالقة الدراسة الحالاة بالدراسات السابقة انضوي تحت ثالث

 .السابقة اتتفاق بان ىذه الدراسة والدراساألول اإل -
 .الثاني أوجو اهختالف بان الدراسة الحالاة والدراسات السابقة -
 .الثالث ما اماز الدراسة الحالاة عن الدراسات السابقة -

-  
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 :أوجه االتفا  بين الدراسة الحالية والدراسات السابية 1-2-4-1
اتفقت ىذه الدراسة م  الدراسات السابقة مي مواضاعيا وتشابيت بعض الدراسات السابقة  -0

 .م  الدراسة الحالاة مي بعض المتغارات الفرعاة لممزا  التسواقي والمازة التنامساة

ة ومي اليدف الرياسي الموجود مي ساعدت الدراسات السابقة باتفاقيا مي مجال الدراس -8
مي تحقاق  أو أحد أبعاده الدراسات السابقة والمتمحور حول دور المزا  التسواقي بعض

 .المازة التنامساة

غالباة الدراسات السابقة والدراسة الحالاة استخدمت المني  الوصفي التحمامي واعتمدت  -3
 .ان أداة لجم  البااناتعمى أخذ العانة من المجتم  األصمي واستخدام اهستبا

 :أوجه االختالف بين الدراسة الحالية والدراسات السابية  1-2-4-2
مذي تحقاذق أو أحذد أبعذاده اختمفت كثار من الدراسات السابقة التذي تناولذت دور المذزا  التسذواقي 

الحالاذة أاضذًا المازة التنامساة نظرًا هختالف القطذاع محذل الدراسذة واخذتالف البايذة وتختمذف الدراسذة 
 .مي مضمون متغاراتيا نظرًا لخصوصاة القطاع الدوايي

 :سابيةالدراسات الية عن الحالدراسة الما يميز : 1-2-5
تنامسذذاة الماذذزة التسذذواقي مذذي تحقاذذق المذذزا  الدراسذذة دور التناولذذت  :دراستتةالمتتن حيتتث هتتدف  -

  .دواةاألمصراة لصناعة وتسواق الامناة الة لمشركة المحماة وكدراسة حالدواة األلشركات صناعة 
جنباذذة ومذذي قطاعذذات وأسذذابقة مذذي بمذذدان عرباذذة الدراسذذات التمذذت   :دراستتةالمتتن حيتتث بيئتتة  -

مصذذراة كنمذذوذج ال الامناذذةشذذركة الدراسذذة عمذذى الصذذناعاة وخدماذذة مختمفذذة، مذذي حذذان تذذم تطباذذق ىذذذه 
 الامناة محماةالدواياة اللمشركات 

نظذذر الىماذذة مذذن وجيذذة األغااذذة مذذي  دراسذذة موضذذوعاً الناولذذت ت :موضتتوعالمتتن حيتتث حداثتتة  -
ماذذذذزة الودوره مذذذذي تحقاذذذذق ( تسذذذذواقيالمذذذذزا  ال)تكتاكذذذذي لمتسذذذذواق الجانذذذذب المتمثذذذذل مذذذذي التسذذذذواقاة و ال
 .تبني المفيوم التسواقي التنامسي بكامة عناصر المزا  التسواقي لتنامساة من خالال

ماذذذزة التسذذذواقي مذذذي تحقاذذذق المذذذزا  الدور  دراسذذذة مذذذي موضذذذوعيا حاذذذث ناقشذذذتالتماذذذزت ىذذذذه  -
  .دواياةالصناعة التنامساة مي ال

تصذذذمام مذذذزا  تسذذذواقي خذذذاص لكذذذل شذذذراحة مذذذن شذذذرايح السذذذوق دراسذذذة أبذذذرزت أىماذذذة الىذذذذه  -
  .المستيدمة بعد عمماة تجزية األسواق
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 تسويييالمزي  ال: ولاأل مبحث ال

 :تمهيد
سذذذوق العمماذذذة لتحماذذذل النيااذذذة ال ميذذذو ،تسذذذواقيالخاذذذرة لممسذذذار األمرحمذذذة التسذذذواقي المذذذزا  ال اعذذذد

         .مسذذذتيمكالتذذذأثار عمذذذى سذذذموك الربعذذذة مذذذي األعناصذذذر التموقذذذ  وتسذذذتعمل السذذذوقي و القطذذذاع ال ختاذذاروا
تصذذمام اتطمذذذب الوىذذذا  ،تسذذذواقيالمذذزا  التسذذذواق بتصذذمام الحاذذث تقذذوم إدارة  .(10:2015خاذذر،ال)

مذؤثرة عمذى العوامذل ال عتبذاراهخذذان بعذان آعذاممان الة من قبل مكثفالجيود المعمومات و القاعدة من 
ن عناصذذذر و ، تصذذذمامو وعمذذذى تنفاذذذذه وعمذذذى مذذذا سذذذوف اذذذؤثر عماذذذو محذذذور التسذذذواقي تمثذذذل المذذذزا  الا 

زمذان المذن تقذدام منتجذات مذي  المنظمذات و تذتمكنلذتسواقي ألنو من خالالياكل الساسي مي بنا  األ
 اتذي تذرتبط ببعضذيالربعذة األعناصذره  لمناسذب وذلذك مذن خذالالسذعر الجذودة و المناسبان و المكان الو 
 .(9:2016:أسعد) بعضال

 The concept of marketing mix and its importance :وأهميته تسويييالمزي  ال مفهوم :2-1-1

تذذي تعتمذذد المترابطذذة و المتكاممذذة و التسذذواقاة النشذذطة األنذذو مجموعذذة مذذن تسذذواقي بأالمذذزا  الاعذذرف 
ساسي العنصر األوىو  مخطط لياالنحو التسواقاة عمى الوظافة الدا  بعض بغرض أالعمى بعضيا 

منذت  المنظمذة وىذي التي تتحكم مايذا إدارة التسواقاة المتغارات التسواقاة واتعمق باستراتاجاة مي أي 
 (47:2015زعبي،ال) .تروا التوزا  و السعر و الو 

تذي المنظمذة و الاسذطة تحكم مايذا بو الذتذي امكذن التسذواقاة النشذطة األنو خماط مذن بأ واعرف أاضاً 
 :ن من أربعة عناصر رياساة ىيمستيمكان واتكو القطاع سوقي معان من إلى اتم توجاييا 

( place)توزاذذذذذذذذ ال أوسذذذذذذذذوق ال، (promotion)تذذذذذذذذروا ال، (price)سذذذذذذذذعرال، (product)منذذذذذذذذت ال
 (32:2014طواف،)

منذذت  بمذذا اليذذا دراسذذة لتذذي اذذتم مذذن خالالرياسذذاة النشذذطة األخمذذاط مذذن الذلذذك بأنذذو  واعذذرف أاضذذاً 
تذروا  لذو لذدى اللباعو ثم تنامسي المناسب و السعر المستيمك، ثم دراسة وتحداد المبات اتناسب م  ط

اصمال جل إشباع حاجات ورغبات مناسبان من أالزمان الو مكان الإلى و الستيمكان، ومن ثم توزاعو وا 
 (178:2010لاندة،. )مناسبالربح المستيمك بأعمى مستوى ممكن، وتحقاق ال
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امثذذل كذذل ذي الذذتسذذواق و المذذي  جوىراذذةالمفذذاىام الأحذذد باعتبذذاره تسذذواقي المذذزا  الوقذذد زادت أىماذذة 
تذذي المبادلذذة الخذذدمات لخمذذق السذذم  و المكذذار و األضذذروراة إلدراك وتسذذعار وتذذروا  وتوزاذذ  ال نشذذطةاأل

عذاممان مذي العمال  وأىداف ال أىدافمنظمة ميو نشاط ىادف احقق ال أىدافوتحقق  مراداألترضي 
 .تسواقال المج

ربحاذة، التذي تتمثذل مذي تحقاذق المنظمة ككذل و ال أىدافمي تحقاق أىماة المزا  التسواقي وتبرز 
 .بنذا  سذمعو طابذةو تنامسذي، التماذز التحقاق و سوقي، النصاب المباعات، زاادة الزاادة وتنشاط حجم 

  (46:2008مجاىد،ال)

 :(marketing mix elements)تسوييي المزي  الناصر ع: 2-1-2
وسذذوف  (توزاذذ التذذروا ، و السذذعر، و الو منذذت ، ال) :ربعذذةتسذذواقي لمسذذمعة ىذذي أالمذذزا  الناصذذر ن عإ

 : مي التالينتناوليا بمزاد من التفصال 

 (:product) منت ال: 2-1-2-1
منتجات ال لسواق تتم من خالاألشركة و العالقة بان ال أنة حاث تسواقاالعمماة المنت  قمب ال اعد

منت  مذن حاذث تصذمامو وتحداذد الخاصذة بذالقذرارات ال أنومذن ىنذا نجذد  ،شذركة بتقذدامياالتي تقذوم ال
سذاس مذي وضذ  وتصذمام األمصذاحبة لذو ىذي الخذدمات التجاري و الجودتو وتشكاالتو وغالمو واسمو 

 (24:2010زعانان،ال) تسواقاةالسااسات الباقي 
 :المنت  مفهوم:   2-1-2-1-1

احثان مذذي نظذذرًا ألىماذذة المنذذت  عمذذى صذذعاد اهسذذتراتاجاات التسذذواقاة مذذأن العداذذد مذذن الكتذذاب والبذذ
اإلدارة وخاصذة التسذواق قذد أطمقذوا عذدة تعذاراف لذو والمذتفحص مذي ىذذه التعذاراف االحذظ بأنذو لذذاس 

 .ىناك اختالف جوىراًا بان ىذه التعاراف
حصذذول عمذذى الإلذذى يا اسذذتخداممجموعذذة مواصذذفات مجتمعذذة، اذذؤدي " :وبأنذذمنذذت  الاعذذرف حاذذث 

مسذذذتيمكان سذذذوا  أكانذذذت أشذذذاا  ماداذذذة أو خذذذدمات الجذذذات ورغبذذذات لذذذدى شذذذباع حاإإلذذذى منذذذام  تذذذؤدي 
 (31:2002حماد،العبد" )أمكار وأ و أماكنشخصاة أ

عبذذارة عذذن مجموعذذة مذذن الخصذذايص الممموسذذة وغاذذر الممموسذذة التذذي : " وعرمذذو الصذذمادعي بأنذذو
 (.183: 2009الصمادعي، " ) اتألف وارتبط بيا والتي تعبر عن حاجة ورغبة المستيمك
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شي  مادي أو معنوي اقدم منفعة أو أكثر هشباع حاجة أو رغبة أو " نت  بأنو تعراف الم تمكما 
أكثذذذر أو احذذذل مشذذذكمة لذذذدى العمذذذال  وبالتذذذالي مأنذذذو شذذذعور معنذذذوي لقامذذذة شذذذي  مذذذا ادركذذذو العمذذذال  
واقدرونذذذذو عذذذذن طراذذذذق الموازنذذذذة بذذذذان المنذذذذام  التذذذذي اقذذذذدميا والتكمفذذذذة التذذذذي اتحممونيذذذذا خذذذذالل عمماذذذذة 

 (.168: 2007جبر، ".) المبادلة
ه اختمذذف تعراذذف المنذذذت  الذذدوايي عذذن المنتجذذذات األخذذرى مذذن ناحاذذذة ومذذن وجيذذة نظذذر الباحذذذث 

المضمون ولكن قد اختمف من ناحاة اهستخدام أو الشرا  أو اهستيالك نتاجة لكون المنت  الذدوايي 
 .عالجي اركز عمى الحالة المرضاة التي اعانايا الفرد

المذذزا  التسذذواقي ألن جماذذ  العناصذذر األخذذرى تتعذذاون لصذذن  واعتبذذر المنذذت  مذذن أىذذم عناصذذر 

 (114: 2014طواف، . ) عالقة ترابطاة بان المنتجان والمستيمكان

 : (Product Levels)منت المستويات   : 2-1-2-1-2
 (kotler, & Armstrong)منت  نجد كل مذن التي اتضمنيا ال بعاداألو مستواات اللمعداد من  نظراً 
كمذذذا  لكذذل مسذذتوى قامذذة معانذذذة ومحذذددة لمزبذذون إنبعذذذاد بثالثذذة مسذذتواات حاذذذث األىذذذه إلذذى اشذذاران 

 (6:2015، يالموغ) (2)اوضحو الشكل رقم 

  :(The core product) جوهر المنت  المستوى األول -

حصول عمايا من الو اتوق  مستيمك أالتي احصل عمايا الاتجة و نالجوىراة المنفعة الوىو ما اتعمق ب
             جوىراذذذة ال أورياسذذذاة المنفعذذذة الاتضذذذمن ذي الذذذو  ساسذذذياألمسذذذتوى المنذذذت  واطمذذذق عماذذذو بالشذذذرا   لخذذذال
 (cor Benefit ) ن اشذتري مشذتري أالمذاذا اراذد إلذى منذت  اجذب أن اشذكل إسذتنادا اللذذلك عنذد تصذمام

تركاذذز الوىذذذا اعنذذي  وهً مسذذتيمك أالتذذي ابحذذث عنيذا الرياسذذاة المشذذكمة الفيذذم اؤسذذس لحذل الىذذذا  أنو معذال 
 (100:2011،وردانو صمادعيال)حصول عمايا المستيمك التي ارغب الجوىراة المنفعة العمى 

 :(The Actual Product)فعميالمنت  الثاني الالمستوى  -

منذذذت  وخصايصذذذو وشذذذكمو المنت  مذذذي كذذذل مذذذن مكونذذذات البذذذ وىذذذو مذذذا اتعمذذذق بالجوانذذذب الممموسذذذة
 زكراذذذذا). غذذذذالفالالزمذذذذة عمذذذذى الباانذذذذات المماذذذذز وعبوتذذذذو، وغالمذذذو، و الجذذذذودة ماذذذذو واسذذذذمو الوعناصذذذر 

 (179:2008:وآخرون
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 :(Supported Product)المنت  المدعمث الثالالمستوى  -

ه شذذرا  عنذذد مسذذتيمكال عمايذذا احصذذل تذذيال اإلضذذاماة منذذام ال الخذذدمات أو مذذن مجموعذذة اتضذذمن
 (183:1988:رحامالعبد) .المنتجات األخرىوه تتومر مي  (خدماتالو  خصايصال) منت ال ليذا

 : اوضح مستواات المنت ( 2)والشكل رقم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 010ص8100ردن،األطباعة،عمان،التوزا  و الماسرة لمنشر و المنتجات،دار ال إدارة، ردانة عثمان صمادعي،المحمود جاسم :مصدرال

  :(Dimension of product mix) أبعاد مزي  المنتجات:  2-1-2-1-3
 (114: 2014طواف، : )أساساة ىي أبعادتألف مزا  المنتجات من أربعة ا
 :(Wedth)االتساع -1

 . مؤسسة لءسواقالتي تقدميا الرياساة النتاج اإلواقصد بو خطوط 
مباذذة حاجذذات ورغبذذات مؤسسذذة عمذذى تنواذذ  منتجاتيذذا بيذذدف تالمنتجذذات اسذذاعد المذذزا   تسذذاعاإن 

  .منامسانال مامأوقوف السواق وكذلك اساعدىا عمى األزباين مي ال
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 :(Depth)العم  -2
بعبذذارة نتذذاجي ولكذذل منذذت  و نذذواع لكذذل خذذط إاألأو  الشذذكاألعذذدد إلذذى منتجذذات الاشذذار عمذذق مذذزا  

 .منتجاتالمنيا كل منت  مي خط  فألاتتي التشكامة الأخرى ميو امثل 

 :(Length)طولال -3

 .مؤسسة ضمن خطوط منتجاتياالتي ترعاىا السمعاة الصناف األي عدد الإجمإلى اشار 

  :(Compatibility)التواف  -4
جات سوا  أكان منتالبان مختمف خطوط  تساقواهترابط الدرجة إلى منتجات الاشار توامق مزا  

 .نيايي أو طراقة توزاعيا وترواجياال ياالستعماذلك من حاث 

 :(Product life cycle)المنت دورة حياة : 2-1-2-1-4
سذذوق منذذذ ال  مذذي منذذتالتذذي اقضذذايا الزمناذذة الفتذذرة ال :بأنيذذامنذذت  بشذذكل عذذام التعذذرف دورة حاذذاة و

 .اذذذذذذذذذذوطمذذذذذذذذذذب عمالمنتجذذذذذذذذذذات لتذذذذذذذذذذدىور السذذذذذذذذذذقاطو مذذذذذذذذذذن خذذذذذذذذذذط أن اذذذذذذذذذذتم إإلذذذذذذذذذذى تقدامذذذذذذذذذذو ألول مذذذذذذذذذذرة 
 (136:1986:حمامالعبد،نفاسة)

تذذي تتمثذذل مذذي الظيذذوره و يذذا بعذذدة مراحذذل متعاقبذذة منذذذ متذذرة لولكذذل منذذت  دورة حاذذاة امذذر مذذن خال

 :مي التاليتدىور، وساتم توضاح ذلك الخار مرحمة األومي  ،نض النمو و الم و تقداالمرحمة 

تعذذذذد ىذذذذذه المرحمذذذذة مذذذذن أصذذذذعب  (88828110:المساااااعد) :(Introduction)تيتتتتديمالمرحمتتتتة  -1
سذوق الألول مذرة مذي  الجداذد منذت التي اذتم مايذا تقذدام المرحمة الكونيا المراحل التي امر بيا المنت  

حذذر الو بسذبب مسذتيمكان بذو أالمرحمذة ضذعافة لعذدم معرمذة أغمذب الي ىذذه منذت  مذالوتكون مباعات 
 .جدادةالمنتجات المستيمكان تجاه الابداو بعض ذي ال

منذت  مذن العمذى  المسذتيمكان لققبذالقنذاع تسذواقاة إلالمؤسسذة جيودىذا التركز مرحمة المي ىذه و 
 :لخال
جذذل باذذ  مذذن أال التيذذا، وكذذذلك تحفاذذز رجذذترواجاذذة وارتفذذاع نفقاالحمذذالت الجيذذود و التكثاذذف  -

 .جدادالمنت  التعراف بال
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تباعتحداد  - -مرحمذةالتذي تتطمبيذا ىذذه ال–نفقذات السموب تسعار مناسب ومعقول اغطي أ وا 
مؤسسذذذة برمذذذ  وزاذذذادة المنت  امكذذذن أن تقذذذوم المسذذذتيمك، وبعذذذد إقناعذذذو بذذذالمذذذن أجذذذل جمذذذب 

  .تدراجااً سعارىا أ
معذذدهت بزاذذادة الربذذاح باألمباعذذات و المرحمذذة تبذذدأ كذذل مذذن المذذي ىذذذه  :(Growth)نمتتوالمرحمتتة  -2

نتذذاج اإلمذذن مزااذذا سذذتفادة اهمنتجذذة بالمؤسسذذة الوتبذذدأ . يذذايينالمسذذتيمك السذذراعة نتاجذذة لقبوليذذا مذذن 
ذىذان تصذور ممتذاز مذي أمرحمة خمق الىذه  نتاج، واتم مياإلاف الار مما اساىم مي تخفاض تككبال
ماليمذة التحسانات ال الدخمنت  وا  البجودة ونوعاة ىتمام اهي التالمقدم، وبالمنت  المستيمكان حول ال

واذدمعيم لذدخول  ربح مرتفعذاً الكان ىامش  إذامنامسان خاصة المرحمة جذب انتباه الكما اتم مي ىذه 
بحذث الو بحذث عذن مذتح قنذوات توزاذ  جداذدة، الوكذا . منامسانالتوسا  نطاق إلى سوق، مما اؤدي ال

 (08828101:لاندة. )عالناإلو  شياراإلجدادة، تكثاف عمماة  أسواقعن 

سذوق وأصذبح الحتذل مكانذة مذي منذت  قذد أالمرحمذة اكذون المي ىذه  :(Maturity)نض المرحمة  -3

نمذذو، كذذذذلك النذذت عماذذذو مذذي مرحمذذذة ممذذذا كا رتفذذذاع ولكذذن بسذذذرعة أبطذذأاهمباعذذات بالوتسذذذتمر  معرومذذاً 
كثذر األمرحمذة المرحمذة بال، وتعذرف ىذذه مرحمذةالن تبمذ  ذروتيذا مذي ىذذه أإلذى رتفذاع اهرباح تسذتمر باأل

دخذول  أودخول منامسذان جذدد  تبقى متاقظة ألي متغارات، مثالً  أنمؤسسة ال، ولكن انبغي عمى عطا ً 
 سوق وتطوارىاالولمحفاظ عمى حصتيا مي . سوقالقايم بالمنت  المواصفات النوعاة و المنت  افوق ب

تعذذداالت جوىراذذة عمايذذا، كمذذا أنيذذا تواصذذل مذذي حممتيذذا  الدخذذن تجذذدد منتجاتيذذا بإاتحذذتم عمايذذا أ
 .مسذذذتيمكانالذىذذذان منذذذت  مذذذي أالرسذذذاخ عالمذذذة ا  شذذذيرة و ال جذذذلومذذذن أ اهسذذذتمرارعالناذذذة مذذذن أجذذذل اإل

 (141: 2010سوادان، )

تذدىور الو  باهنخفذاضمباعذات المرحمذة تبذدأ الي ىذذه مذ :(Regression)تراجتعالو تتدهور أالمرحمة -4

ىذذا خسذارة، و الإلذى مؤسسذة الي تعذرض التذالاف، وبالتكذالاذرادات تغطاذة اإلدرجة ه تسذتطا  إلى سرا  ال
منامسذذان، وذلذذك لعذذدد مذذن المنتجذذات إلذذى منذذت  ال اسذذتخداممسذذتيمكان عذذن ال معظذذم واتجذذاهنتاجذذة تحذذول 

منتجذذذات الو ظيذذذور منتجذذذات جداذذذدة ذات منذذذام  أمضذذذل مذذذن تكنولذذذوجي أالتقذذذادم المذذذي مقذذذدمتيا  عوامذذذلال
 .اةالحال
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 أوقذذدام المنذذت  التفكاذذر مذذي وضذذ  منذذت  جداذذد احذذل محذذل ال عمذذى المنظمذذةوضذذ  انبغذذي الوإلنقذذاذ 
 (193: 2006النجار، محسن و ).مستمرالتطواره وتحسانو 

 (:3)حااة المنت  بااناًا مي الشكل رقم  وامكن تمثال دورة
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 831ص8100ردن،األ-توزا ،عماناللمنشر و  إثرا رابعة،دار الطبعة التسواق،ال إدارةبكري،الثامر ااسر : مصدرال

 النضذ متسذارع واصذل لذروتذو مذي مرحمذة  مباعذات اتزااذد بشذكلالحجذم أن ابان  (3)رقم شكل الو 
ربذاح مإنيذا تذزداد بشذكل متسذارع األ أما. منت المراحل حااة خارة من األمرحمة الومن ثم انخفض مي 

تذذدىور غاذذر قذذادرة عمذذى تغطاذذة النضذذ  ثذذم تذذنخفض لتصذذبح مذذي متذذرة الحتذذى تبمذذ  ذروتيذذا مذذي مرحمذذة 
 .افالتكال

منذذت  اللطباعذذة وخصذذايص  طبقذذاً منذذت  تختمذذف مذذن منذذت  آلخذذر وذلذذك الطذذول دورة حاذذاة كمذذا أن 
شذباع حاجذات ورغبذات تقنذي وقدرتذو عمذى إالتقذدم السذتوى مسذتيمكان ومالذواق رتباطو بتغار أاومدى 

ن وبصذفة عامذة انبغذي عمذى كذل مؤسسذذة أ مسذتيمكان وتذرتبط كذل مرحمذة بعوامذل معانذة تتذذأثر بيذا،ال
نمذو بأسذرع مذا امكذن، المرحمذة إلذى منت  الدم  بذالذتقدام و التقماص وتخطي مرحمة إلى تسعى وتيدف 

ط           . نحذذذذداراهمرحمذذذذة إلذذذذى منذذذذت  التذذذذأخار وصذذذذول  عمذذذذل عمذذذذىالمكذذذذان و اإلنضذذذذ  قذذذذدر الة مرحمذذذذة الذذذوا 
 (139: 1986عبدالحمام، و نفاسة )

 

 المبٌعات

 األرباح

 خسارة

 النمو التقدٌم

 النضوج

التدهور 
 واالندحار

 الزمن

المبٌعات 
 واألرباح
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 :المنت استراتيجيات التسوي  خالل دورة حياة  5 -2-1-2-1
اسذذتراتاجاة دورة حاذذذاة المنذذت  مذذن أىذذذم األسذذباب مذذي نجذذذاح المؤسسذذة مإتبذذاع اهسذذذتراتاجاة تعتبذذر 

نذوجز اهسذتراتاجاات التسذواقاة لمراحذل دورة حاذاة المنذت  ومذق كذل و الصحاحة اعني نجاح المؤسسة 
 :مرحمة كاآلتي

 :.استراتيجيات التسوي  في مرحمة التيديم -أ
 (352: 2009الصميدعي، ) :أحدى اهستراتاجاات األربعة التالاة إتباعبإمكان المنظمة 

عالاذة  بأسذعارتتضذمن تقذدام المنذت  الجداذد : (Quick scrape)استراتيجية اليرتط الستريع -1

وتذذذروا  كباذذذر لتغطاذذذة التكذذذالاف المرتفعذذذة وتحصذذذال ىذذذامش ربذذذح معقذذذول وه بذذذد مذذذن تذذذومر الشذذذروط 
 :التالاة
 .لجدادة واستعدادىم لدم  أي سعرتحمس المستيمكان لممنتجات ا -
 .عدم إدراك جز  كبار من السوق ليذا المنت  -
 .المنامسة المحتممة، وتراد المنظمة بنا  أولواة لمعالمة التجاراة -

تقذدام المنذذت   تتضذمن ىذذه اهسذذتراتاجاة  (:Slow Scrape) استتراتيجية اليرتتط البطتيء -2
الجداد بسعر مرتف  ومستوى منخفض من التروا  والغرض من السعر المرتفذ  ىذو تغطاذة التكذالاف 
وتحقاذذق ىذذامش مذذن الذذربح، والغذذرض مذذن التذذروا  المذذنخفض ىذذو جعذذل تكمفذذة التذذروا  منخفضذذة مذذن 

، "يولةالسذذمعة الجاذذدة تسذذوق نفسذذيا بسذذ"جيذذة وإلضذذفا  سذذمعة مماذذزة لممنذذت  الجداذذد مذذن خذذالل مقولذذة 
 :وحتى تكون ىذه اهستراتاجاة مقبولة هبد من أن اكون

المسذذتيمكون غاذذر حساسذذون لمسذذعر وىذذم مسذذتعدون لذذدم  أسذذعار مرتفعذذة مقابذذل منتجذذات  -
 .جدادة

 .السوق ادرك المنت  غالباة -
 .المنامسة المحتممة غار وشاكة -

راتاجاة تقذذدام تتضذذمن ىذذذه اهسذذت :(Quick Penetration)الستتريع االختتترا استتتراتيجية  -3

المنت  بسعر منخفض ومستوى ترواجي مرتف  واليدف من ذلك اهختذراق بسذرعة والحصذول عمذى أكبذر 
 :حصة وىذا مي حالة



  85 
 

 .السوق كبار الحجم -
 .غالباة السوق ه ادرك المنت  -
 .أغمب المستيمكان حساسان لمسعر -

 .توق  منامسة قواة -

اتضذذمن ىذذذه اهسذذتراتاجاة تقذذدام  :(Slow Penetration)البطتتيء االختتترا استتتراتيجية  -4

، ذلذك ألن السذذعر المذذنخفض سذذوف اشذذج  عمذذى قبذذول مذذنخفضالمنذت  بأسذذعار منخفضذذة مذذ  تذذروا  
المنت  من قبل المستيمكان األمر الذي اؤدي إلى خفض التكالاف وبالتالي رم  األرباح وذلك عندما 

 :ترى المؤسسة بأن
 .حجمالسوق التي تنشط مايا كبارة ال -
 .أغمب المستيمكان ادركون المنت  -
 .السعرأغمب المستيمكان حساسان تجاه  -

 .المنامسة محتممة -

 استراتاجاات قشط واختراق السوقاوضح ( 4)والشكل رقم 
 
 
 
 
 
 

، 2005 األردن دار الحامذد لمنشذر والتوزاذ ،الطبعذة األولذى، التسذواق المصذرمي، تاسار العجارمة، . د: المصدر

 .181ص
 
 
 

 مكثف منخفض التروٌج

 عالً

 السعر

 منخفض

 

 استراتٌجٌة القشط السرٌع

 

 البطًءاستراتٌجٌة القشط 

  

 السرٌع االختراقاستراتٌجٌة 

 

 

 البطًء االختراقاستراتٌجٌة 
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 : استراتيجيات التسوي  في مرحمة النمو -ب
بمجرد أن اذتم قبذول المنذت  تنتقذل المؤسسذة إلذى وضذ  اسذتراتاجاة ثاناذة تتوامذق مذ  المرحمذة التذي 
تمذذي القبذذول أه وىذذي اسذذتراتاجاة النمذذو وىنذذا تمجذذأ إلذذى معرمذذة أىذذم النقذذاط التذذي سذذمحت بقبذذول المنذذت  

مذذد وتطورىذذا مذذن أجذذل المحامظذذة عمذذى المسذذتيمكان واسذذتقطاب أكبذذر عذذدد مذذنيم وبالضذذرورة ميذذي تعت
عمذذى التغااذذر مذذي ىذذذه اهسذذتراتاجاة مذذن وقذذت ألخذذر وخاصذذة أن المؤسسذذة مذذي مرحمذذة النمذذو بحاجذذة 

طالة مترة النمو قدر اإلمكان وذلك عن طراق  :ماسة لمحفاظ عمى مكانتيا التنامساة وا 
ضامة خصايص جدادة -  .تحسان وتطوار نوعاة المنت  وا 
 .الدخول إلى أسواق جدادة -
 .المستيمكان الحساسان لمسعرتخفاض األسعار لكي تجذب  -
منتجذذذات ذات أحجذذذام ونكيذذذات مختمفذذذة تحمذذذي )إضذذذامة نمذذذاذج جداذذذدة ومنتجذذذات جانباذذذة  -

 (.المنت  األساسي
 .التحول من إعالن إدراك المنت  إلى إعالن تفصال المنت  -
 : استراتيجيات التسوي  في مرحمة النضوج -ج

نتجاتيا واتخاذ قرارات حاسمة بنا  عمى نتاجة هنخفاض مباعات المؤسسة تقوم بتحمال وضعاة م
 (.197-196: 2009الصمادعي، : )نتاي  التحمال وتعتمد عمى إحدى اهستراتاجاات التالاة

مذذذذذي ىذذذذذذه اهسذذذذذتراتاجاة تعمذذذذذل المؤسسذذذذذة عمذذذذذى زاذذذذذادة عذذذذذدد : استتتتتتراتيجية تعتتتتتديل الستتتتتو  -1
 :المستخدمان لمعالمة التجاراة عن طراق

 .إلى مستخدمان لوتحوال غار المستخدمان لممنت   -
 .الدخول مي أجزا  جدادة لمسوق -
 .كسب المنامسان عن طراق جذبيم عند تقدام المنت  بطراقة جدادة -

مذذذي ىذذذذه اهسذذذتراتاجاة تقذذذوم المنظمذذذة بمحاولذذذة الحفذذذاظ عمذذذذى : استتتتراتيجية تعتتتديل المنتتتت  -2
منت  وتكذون عمماذة المباعات الحالاة عن طراق قااميا بتعدال المنت  حتى تجتذب مستيمكان جدد لم

 .إعادة تقدام المنت  عن طراق تحسان نوعاتو أو تحسان خصايصو
ومايذا تحذاول المؤسسذة تنشذاط المباعذات مذن خذالل إجذرا  : تعديل متزي  الستو استراتيجية  -3

التعذذدال عمذذى واحذذد أو أكثذذر مذذن عناصذذر المذذزا  التسذذواقي كذذأن اكذذون تخفذذاض أو زاذذادة السذذعر أو 
 .زاعي معان أو الدخول مي منامذ أخرى جدادةالبقا  عمى منفذ تو 
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 :استراتيجيات التسوي  في مرحمة االنحدار -د
مي ىذه المرحمة أن اهستراتاجاة المتبعة ىذي اسذتراتاجاة وقذف إنتذاج السذمعة وتقذرر المنظمذة ىنذا 

 .ما إذا كانت ستوقف إنتاج السمعة بسرعة أو ببط  أو بالتدرا 
 :المنتجات ينوتبي تمييز وتغميف 2-1-2-1-6
 :(Highlight Products)تمييز المنتجات-أ
مذذذزا  منيذذذا  وأو كممذذذات أو رمذذذوز أو صذذذور أو رسذذذوم أ أسذذذما منتجذذذات عذذذن طراذذذق الم تمااذذذز اذذذت

عداذذذد مذذذن المنامسذذذان وىنذذذاك الشذذذركة لتمازىذذذا عذذذن منتجذذذات التذذذي تقذذذدميا المنتجذذذات البيذذذدف تعراذذذف 
 (261:2002صحن،ال) :منتجاتيا ومنيايا المنظمة لتمااز تي تستخدمال األدوات

وىذو عبذارة عذن الرمذز أو التصذمام أو الرسذم أو المذون واتكذون مذن جممذة أو اسذم بحاذث : الرعار-1
 .ارتبط مي ذىن المستيمك بسمعة معانة

 .تمفظ بياالامكن  األرقام التيو كممات أو حروف أالاتكون من بعض  :تجاريال سماال-2
نظر التعرف عمايذا بذالو تصمام مراد بحاث امكن تأخذ شكل رمز أو صورة أ :تجاريةالعالمة ال -3

  .نطق بياالدون 
 (202: 2010لانده، ) :ومنيامنت ، المستيمك و المزااا لكل من العداد من التمااز الاحقق و 

 :احقق المزااا التالاة بالنسبة لممستيمك
 .جودةالتمااز اعني ال -1
 .ومداومة شراييامعروضة السم  التعرف عمى الاسيل  -2
  .تجاريال سملالمستيمك الازاد من وه   -3

 :تتمثل مي اآلتيلممنت  كما احقق التمااز عدد من المزااا 
 .شركةاللمنتجات  اةلستقالاهاحقق  -1
 .منت  مي تسعار منتجاتوالازاد من مرونة وحراة  -2
 .منتجاتالتروا  عن الازاد من ماعماة  -3
 .تجاراة لمنتجاتوالوه  لءسما  الشيرة لممنت  و التمااز من الاضاف  -4
شذركة السذوق بمعرمذة مباعذات السوق حاث امكن معرمة نصذابو مذن الرقابة عمى الاحقق  -5

 .صناعةالمباعات إلى ونسبتيا 
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 :(Packaging Products)منتجاتالتغميف  -ب
خذارجي، السذمعة وغالميذا النتذاج عبذوة تذي تيذتم بتصذمام وا  النشذطة األتغماف مجموعة من الاتضمن  

متماز ازاد من الغالف الن منت  ذاتو حاث أالمن  اً أساسا منتجات جز ً التغماف مي كثار من ال واعد
ولقذد أجمذ  المختصذون مذي التسذواق عمذى أن الغذالف ىذو الصذورة  مسذتيمك،الي ذىذن منذت  مذالقامة 

.                        المرياذذذذذذذذذة لممنذذذذذذذذذت  وأن المسذذذذذذذذذتيمك احكذذذذذذذذذم عماذذذذذذذذذو قبذذذذذذذذذل عمذذذذذذذذذى أن احكذذذذذذذذذم عمذذذذذذذذذى المنذذذذذذذذذت  ذاتذذذذذذذذذذو
 (.85: 8117كورتل، ) 

تعدد العبوات أو توضاحيا مذي حالذة تعذدد منتجذات المنظمذة وتعبيذة عذدد  :وتغطي سااسات التغماف
 (096: 8118لحول، . )الوحدات مي عبوة واحدة، تعبية المنتجات مي عبوات مختمفة األحجام من
 :(Products Identification) المنتجات تبيين -جت

عنيذا حذول المنذت  مذن حاذث وزنذو أو حجمذو أو  اإلمصذاحبتباان المنتجات الباانذات التذي اذتم اقصد 
لتحذذارات واسذم المنظمذة المنتجذة واسذم البمذد الخاصذة محتوااتو وتاراخ صالحاتو وطراقة استعمالو وا

 (097: 8118لحول، ) .بيا وغارىا من الباانات الموجودة عمى غالف السمعة
 :(Classification of Pharmaceutical Products)دوائية المنتجات التصنيف :  2-1-2-1-7

 (24:2010زعانان،ال:) نواع رياساةات الدواياة إلى ثالثة أمنتجالبشكل عام تصنف 
 :خاصةالمنتجات الدوائية االستهالكية ال -أ

 بوصذفة طباذة مذن طباذب متخصذص، وىذي عبذارة اهتذي ه تعطذى الدواياذة المنتجات الوىي تمك 
 .مزمنةمتخصصة ألمراض الدواياة العالجات العن 
 :المنتجات الدوائية االستهالكية االعتيادية -ب

وصذذفة طباذذة ومنيذذا مضذذادات وىذذي تمذذك المنتجذذات الدواياذذة التذذي تعطذذى أو تبذذاع وه تحتذذاج إلذذى 
  .عشباةالطباعاة المواد الصداع و الخاصة باألدواة الحاواة بساطة وماتامانات و 

 :المنتجات الدوائية المستخدمة في صناعة األدوية -ج

نيا أ ووباعيا بأسما  تجاراة أخرى، أد تغمافيا تي تكون مصنعة واعاالمنتجات الوىي عبارة عن 
صذذنعة تذذدخل مذذي صذذناعة دواياذذة واذذتم إكمذذال تصذذناعيا تحذذت أسذذما  تجاراذذة منتجذذات نصذذف مالتمذذك 

دواياذذة المذذواد السذذاس مذذي تصذذنا  والتذذي تشذذكل األ( كامااياذذة، حاواذذة)ن تكذذون مذذواد خذذام أخذذرى، إمذذا أ
 .بشكل عام
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 : أشكال األدواة المتعارف عماياومن 
 .المراىم، و الحبوبوالكرامات، والنقط، و  ،اإلبرو والكبسوهت، والتحامال، ، الشراب

 :العوامل المؤثرة في تطوير المنت  الدوائي:  2-1-2-1-8
الصذذمادعي، : )ىنذاك عذذدة عوامذذل اجذذب أن تؤخذذذ بنظذذر اهعتبذار عنذذد تطذذوار المنذذت  الذذدوايي ومنيذذا

8116 :810) 
المنتجذذات الجداذذدة تذذؤثر مذذي مباعذذات خطذذوط المنتجذذات الحالاذذة أن : األثتتر عمتت  المنتتت  الحتتالي -0

لممنظمة، ممثاًل عندما تضاف المنظمة منتجًا جداذدًا إلذى خذط منتجاتيذا الحالاذة مالبذد أن اكذون ليذذا 
 .الخط أثر عمى المباعات وربحاة عمى خط المنتجات بكاممو

وأجيزتذذذو الخاصذذذة بذذذالبحوث  بإمكذذذان المنظمذذذة اسذذذتخدام نفذذذس كذذذوادر البحذذذث: البحتتتث والتطتتتوير -8
القدامة مي تقدام منتجاتيا نظذرًا لكذون القاذام ببحذوث جداذدة عمماذة مكمفذة وصذعبة وبالتذالي مذي حالذة 

 .القاام بيا اكون السبب ىو مجاراة التقدم العممي والتكنولوجي
ة جذذز ًا وخبذذرة ومذذواد أولاذذ اآلهتمذذن مكذذاين  اإلنتاجاذذةتعتبذذر التسذذياالت : اإلنتاجيتتةالتستتهيالت  -3

 .ميمًا مي تشجا  المنظمة عمى تقدام منتجات جدادة
المطموبذة وكانذذت ىذذه اهسذذتثمارات  اهسذتثماراتإذا مذا تذومرت لممنظمذذة : االستتثمارات المطموبتتة -4

 .جدادة إنتاجاةكاماة مأن المنظمة تستطا  أن تطور وتشكل منتجاتيا وكذلك تضاف خطوط 
ب أن تكذون المنظمذة مطمينذة مذن ناحاذة تذومر الميذارات الفناذة اجذ: المهارات الفنية والتسوييية -5

     .ودخولو إلى السوق إنتاجوالمنت  الجداد وكذلك بعد  إنتاجوالتسواقاة المطموبة قبل 

 (: price)تسعيرال : 8-0-8-8
تسذذذواق ضذذذبطو، الدارة تسذذذواقي مرونذذذة مباسذذذتطاعة إالمذذذزا  الكثذذذر عناصذذذر سذذذعر مذذذن أالاعتبذذذر 

و أ انعكذذاساب عمماذذة وعمماذذة تعبذذر عذذن التتبذذ  أسذذ أنسااسذذات هبذذد الوكذذل ىذذذه  وزاادتذذوتخفاضذذو، و 
وتعتبذذذر عمماذذذة تحداذذذد . ة ومحذذذددةمتذذذرة زمناذذذة معانذذذ لنسذذذبة لممسذذذتيمك خذذذالالشذذذي  بالتحسذذذان بقامذذذة 

جماذ   المذي إنجذاح أو إمشذ اهً ومعذ اً أساسذا اً تذي تمعذب دور المعقذدة و الصذعبة و النشذطة األسعار من األ
و تغطاذذة سذذعراة ىذذالسااسذذة المنظمذذات مذذن تحداذذد الساسذذي لجماذذ  األيذذدف الخذذرى، ألن األطة نشذذاأل

مذي نشذاطيا ووجودىذا مذي  سذتمراراهتذي تضذمن لممنظمذة البة مناسالرباح األاف وتحقاق التكالجما  
 (10:2010تمراز،)  .سوقال
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 :(the Concept and importance price) مفهوم وأهمية التسعير 8-0-8-8-0
. نتذذذذاجأو خدمذذذذة أو أصذذذذل أو مذذذذدخل إ( منذذذذت )نقداذذذذة لوحذذذذدة سذذذذمعة القامذذذذة ال اعذذذذرف السذذذذعر بأنذذذذو

 (111:2007عالق،ال)
مسذذتيمك التذذي اسذذتبدليا الو ( نقذذودال)قذذام العذذن مجمذذوع كذذل  عبذذارةنذذو سذذعر عمذذى أالكمذذا تذذم تعراذذف 

 (kotler & Armstrong 2004,p 333) .خدمةالو منت  أال استخداممقابل موايد أو امتالك أو 
 أو امكذذن تعدامذذو صذذعوداً ذي الذذسذذعر الذلذذك )واقعي لمسذذعر وىذذو الذذف تعراذذالإلذذى وتوصذذل عباذذدات 

مكاناذات المؤسسات المحاطة بعمل الباياة المتغارات اللكمفة  ومقاً  ىبوطاً  شذرا  التسواقاة وبما اتفق وا 
 (20:2008عبادات،) .(مشتران وومق أذواقيماللدى 

بذأن تحداذد  اهقتصذاداةعموم المختصان بذالتسواق و الن بمختصاالما بان  تفاقوبشكل عام ىناك إ
 لتي احصمون عمايا من خالالمنفعة الشراياة لممستيمكان وكذلك بالقدرة الساس باألسعار ارتبط باأل

سذعر مذن وجيذة نظذر اقتصذاداة امثذل ال أنمنتجات، حاذث التي ترتبط بمواصفات المنتجات و الشرا  
سذذعر الن أاجذذدون بذذ نو قتصذذادااهسذذوق وذلذذك لكذذون الدد ومذذق عوامذذل تذذي تحذذالممنذذت  و نقداذذة لالقامذذة ال

شذباع لحاجذات ورغبذذات اإلتذي تحقذق المنذت  المذي مواصذفات  منفعذةالقامذة وتتمثذل المنفعذة و الاذرتبط ب
تذذي النقذذود ال كماذذة لتذذي امكذذن قااسذذيا مذذن خذذالالكمذذي لممنذذت  و التسذذعار القامذذة تمثذذل المسذذتيمكان و ال

سعر اعتبذر التسواق مإن ال الن مي مجامختصالأما  .منفعةالحصول عمى الجل زباين من أالادمعيا 
خدمذذة الو سذذمعة أالتبذذادل ألن قامذذة السذذاس مذذي عمماذذة األتذذي تمثذذل الرياسذذاة لمقامذذة و الت محذذدداالحذذد أ

حصذول عمايذا مذن التذي اتوقعذون الو تي احصذمون عمايذا أالمنام  ال لخالنسبة لمزباين من التتحدد ب
 (146:2006صمادعي،اوسف،ال).خدمةال أوسمعة الشرا   لخال
اجمذب ذي الذاقي تسذو المذزا  الوحاذد مذي العنصر السعر ىو ال أنتسعار من حقاقة ال أىماةتأتي و 
                                          .تكمفذذذذذذذذذذذذذذذذةالعناصذذذذذذذذذذذذذذذذر ميذذذذذذذذذذذذذذذذي تجمذذذذذذذذذذذذذذذذب زاذذذذذذذذذذذذذذذذادة مذذذذذذذذذذذذذذذذي المذذذذذذذذذذذذذذذذا بقاذذذذذذذذذذذذذذذذة اذذذذذذذذذذذذذذذذرادات لمشذذذذذذذذذذذذذذذذركة أاإل
(kotler and keller,2006,p461) 
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نشذذطة األمترتبذذة عمذذى قااميذذا بالاف التكذذالمذذي تغطاذذة  اً ميمذذ نسذذبة لمشذذركة اعذذد عذذامالً السذذعر بالو  
، بحذذذث وتطذذذوار، مذذذواد إدارةعمذذذل )تسذذذواقاة النشذذذطة غاذذذر األمختمفذذة وسذذذوا  كذذذان منيذذذا مذذذا اتعمذذذق بال

 حتسذذاباي التذذالعايذذد وبالي الإجمذذ قلتحقاذذ( منذذت ، تذذروا ، تسذذعار، توزاذذ )تسذذواقاة  أنشذذطة أو( أولاذذة
 :محققة وبحسب ما ىو موضحال رباحاأل

 .كماةالتكمفة ال -كميالعايد ال = ربحال
 .كماةالاف التكال -مباعة الكماة ال*سعرال=

منتجذان وعنذد المنامسذة بذان العناصذر مرونذة واتجمذى ذلذك مذي ظذروف الكثذر سعر مذن أالكما أن 
وكذذذلك عنذذد حذذدوث  تطذذورات تكنولوجاذذة تذذؤثر ، سذذعاراألتذذي تتعمذذق بتنظذذام الانان قذذو النظم و الذذتغااذذر 
 .تتبعذذذذذذذذذوذي الذذذذذذذذذتكتاذذذذذذذذذك ال أو اهسذذذذذذذذذتراتاجاةمنظمذذذذذذذذذة بتغااذذذذذذذذذر العنذذذذذذذذذدما تقذذذذذذذذذوم  أوتكمفذذذذذذذذذة العمذذذذذذذذذى 

 (267:2005:بكريال)
 :تسعيرالخطوات عممية  8-0-8-8-8

ا مباعذات بانمذالزاذادة مذي حجذم الإلذى دنى بشذكل عذام اقذود مراد باعيا كسعر أالسمعة التسعار ن إ
 (Eber&Griffin,2003.) واحدةالكبر لموحدة أ أرباحإلى تسعار بأسعار مرتفعة اقودنا ال

ن تمذر بعذدة خطذوات لتحداذد شركة بوض  سعر محذدد لمنتجاتيذا أو خذدماتيا اجذب أالولكي تقوم 
عوامذذذذل العداذذذذد مذذذذن القاذذذذام بتحماذذذذل النيذذذذايي الر بشذذذذكميا سذذذذعالعمماذذذذة وضذذذذ  سذذذذعر بحاذذذذث تتضذذذذمن ال
كماذذة، كمذذا وتعتمذذد ىذذذه ال العمذذاألاذذة ووضذذعيا ضذذمن متغاذذرات بايذذة المالاذذة وغاذذر المالمتغاذذرات الو 
 .(kotler  2003, p133)سابقةالخبرات العمماة عمى ال

   (5)شكل رقم الخطوات اوضحيا المماة و عالوىذه  
             

 

 

 

 

 ٌوضح خطوات عملٌة التسعٌر( 5)شكل رقم 

 تحدٌد أهداف التسعٌر -0

 تحدٌد الطلب -8

 التكالٌفتقدٌر  -3

 تحلٌل المنافسٌن من ناحٌة أسعارهم وتكالٌفهم وعروضهم  -4

 اختٌار طرٌقة أو نموذج معٌن للتسعٌر  -5

 تحدٌد السعر النهائً  -6

(kotler, "Marketing Management", 11th edition. P130 )  
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 :تسعيرالأهداف  2-1-2-2-3
سذذذعراة، ال اهسذذذتراتاجاةرسذذذم  لىذذذداف مذذذن خذذذالاألتحقاذذذق مجموعذذذة مذذذن إلذذذى منظمذذذات ال تيذذذدف
 (197:2002حماد،العبد:)تي اهىداف باألإاجاز ىذه  منت ، وامكنالسعر  وتحداد

مباعذذة بمذذا اذذؤدي الة وحذذدالخفذذض سذذعر  لوذلذذك مذذن خذذال ،شذذرا  لممنتجذذاتالزاذذادة معذذدل  -1
 .الستبداهمتعاممان لمشرا  أو المن جانب  القباإلزاادة إلى 

سعار مناسبة لفيات دخول اق تومار أمستخدمان لمسمعة عن طر الطمب من غار الزاادة   -2
 .مختمفة

سذعار األسذعار، وموا متيذا باألاسذتقرار  لاان وذلك من خالالحالعمال  المحامظة عمى ال -3
 .سوقالمنامسة مي ال

 .ربحاة لممنشاةالىماة خاصة مي تحقاق مذان ليم أال عمال المحامظة عمى ال -4
سعر اعتبر مذن الذا كان راق سااسات تسعاراة مرنة، وخاصة إجذب عمال  جدد عن ط -5

 .عمال التركاز عمايا لجذب ىؤه  التي اتم الساساة األباعاة المغراات ال

 .اليدف من التسعار ومتى اطبق وكاف استخدم( 1)واوضح الجدول رقم 

 تسعيراليوضح أهم أهداف ( 1)جدول رقم 

 كيف يستخدم مت  يطب  هدفال
إلذذذذذذى مباعذذذذذذات الزاذذذذذذادة نمذذذذذذو 
  .أكبر حجم

 .عند تقدام منت  ألول مرة-
 .حااةالنمو مي دورة المي مترة  -
 .عمال  لمسعرالحساساة  -
 .نسبة لممؤسسةالاف بالتكالانخفاض  -
إمكاناذذذذذة إنتذذذذذاج كماذذذذذات كباذذذذذرة لمقابمذذذذذة  -

 .سوقالطمب 
منذذذذذذامس الحذذذذذذد مذذذذذذن دخذذذذذذول الإمكاناذذذذذذة  -

 .لمسوق

 سعر منخفض  -
 سوقالاختراق  -
 .عمال الجذب ميات جدادة من  -
 .كميالطمب الزاادة حجم  -
حصذذذذول عمذذذذى حصذذذذة سذذذذوقاة كباذذذذرة مذذذذي ال -

 .أقصر وقت ممكن

 .نضوجالمنت  مي مترة الاكون  - خدمة التماز مي الجودة و ال
عمذذذذذذال  عذذذذذذن المدركذذذذذذة لذذذذذذدى الجذذذذذذودة ال -

 .منامسانالمنشأة أعمى من المنتجات 
صذذذورة المنشذذذأة لقعذذذالن لخمذذذق التقذذذوم  -
 .ذىناة لمجودةال

 منامسانالسعر أعمى من  -
 سعر أعمى اعني صورة ذىناة أمضل  -

Prestige image  
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 كيف يستخدم مت  يطب  هدفال
 . تكمفةالارتفاع  -
 .تشكالال -
نسذذذبة لمتغاذذذر العمذذذال  أقذذذل حساسذذذاة بال -

 .سعرالمي 
تحقاذذذذذق أقصذذذذذى ربذذذذذح ممكذذذذذن 

 قصار الجل األمي 
 .تقاامالمنت  مي مرحمة  -
 .سوقالمنشأة جدادة مي  -
 . نتاجاة محدودةاإلقدرة ال -
 .وجود تكنولوجاا متقدمة -
منامسذذذذان لذذذذدخول الود عوايذذذذق أمذذذام جذذذو  -
 .سوقال

سذذذذعر أعمذذذذى لمغااذذذذة قابذذذذل لمتخفذذذذاض عنذذذذد  -
 .منامسانال
 

تحقاذذذذذق أقصذذذذذى ربذذذذذح ممكذذذذذن 
 ستثمار اهعايد عمى 

 .نضوجالمنت  مي طور  -
 .دماعاةاستراتاجاة منشأة التتب   -
تذذذذذروا  مذذذذذ  تطذذذذذوار مذذذذذي الزاذذذذذادة مذذذذذي  -
 .منتجاتال

تحقاذذق أقصذذى ربذذح ممكذذن أو أقصذذى عايذذد  -
إلذى ستثمار حتى لذو أدى ذلذك اهممكن عمى 

 .عمال  بشرا  منت  آخرالقاام 

 .حد ماإلى مي وض  تنامسي منت  ال - بقا ال
سذذذاولة ودمعذذذة إلذذذى منشذذذأة مذذذي حاجذذذة ال -

 .لءمام
 .نموالمنتجات مي دور ال -

تكمفذة السذعر وقذد اكذون أقذل مذن التخفاض  -
متغاذذذذذذرة الكماذذذذذة بمذذذذذا احقذذذذذق تغطذذذذذي لمتكمفذذذذذة ال

 .ثابتةالونسبة من 

 . 361ص،القاىرةالتسواق الفعال، مكتبة مؤسسة األىرام، : حمادالعبدطمعت أسعد  :المصدر

 : سعر لمدواءالمؤثرة في تحديد العوامل ال 2-1-2-2-4
ة ىذذا تذي تذؤثر مذي صذااغالعوامذل العداد من الشركات بالمؤسسات و السعراة مي السااسة التتأثر 

راتيذا عنذذد تحداذذد شذذركة وحالو مؤسسذة أالتذذي تذذؤثر عمذى مقذذدرة المذل عواالوامكذن تقسذذام  ،يذذامالقذرار ال
 .(مؤسسذذذذذذذذذذةالداخذذذذذذذذذذل )وعوامذذذذذذذذذذل داخماذذذذذذذذذذة  (باياذذذذذذذذذذة)عوامذذذذذذذذذذل خارجاذذذذذذذذذذة إلذذذذذذذذذذى أسذذذذذذذذذذعار منتجاتيذذذذذذذذذذا 

 (226:2004صحن،عباس،ال)
 :خارجية العوامل ال: أوالً 

 :ىناك عدد من العوامل الخارجاة التي تؤثر عمى قرار التسعار ومنيا
 :طمبال-1

تسذعار، مينذاك عوامذل كثاذرة تشذكل وتذؤثر عمذى نمذط الخدمذة عمذى ال أومنذت  الطمب عمى الاؤثر 
عذذذذذذذدد وقذذذذذذذوة و شذذذذذذذراياة، القذذذذذذذوى المسذذذذذذذتيمك وتفضذذذذذذذامو، و المنذذذذذذذو دخذذذذذذذل  ،طمذذذذذذذب عمذذذذذذذى منذذذذذذذت  معذذذذذذذانال
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منذت  ومرونذة النوع مذن الطمب عمى ىذا المنت  دراسة الخ، مانبغي عند تحداد سعر ال.....منامسانال
تغاذرات السذعارىا و مستيمك تجذاه أالبحساساة تي تتماز المنتجات الميناك بعض ، منت الطمب عمى ال

طمب عمى منتجذات معانذة ومامذا اخذص  المستيمك اؤثر عمى نمط الن دخل إضامة  لذلك ماإلمايا، ب
 (142:2007،والعبدلي عالقال) :دوا  نذكر منيا التي تؤثر مي تسعار الطمب العوامل 
غاذاب و مذدى قبولذو، و تصذنا ، الجذودة و عمماذة، التركابذة النوعاذة ) :دوا  من حاثالخواص  -

 .خرىاألدواة األعالجاة لمدوا  مقارنة بالخواص الو ( جانباةالتأثارات ال
 .دوا  ومستيمكاوالطباعة واصفو  -
 .دخلالسعر و الطمب تجاه ال مرونة -
 .مراضالمترة عالج  لمتوقعة خالالجرعات الكماة  -
 .دوا العالقة بيذا الخرى ذات األدواة األأسعار  -
 .ظيور أدواة جدادة منامسة الاحتم -

 :منافسونال- 2
 .منامسةالمنتجات النواع عدد وأ -
 .منامسةالشركات النواع عدد وأ -
 .مطموبة لضمان تسواق ماعلالتوزا  النظمة أ/طباعة نظام -
 .مزم  تسواقياالمنتجات الومكامن قوة  الشكحجم، أ -
 ..(..ستشفااتمالصادلاات، المي )موف ر المنتجات عمى المتوق  لوجود الوقت ال -
منتجذذذات اله اف وحجذذذم ىذذذذالسذذذعار وتكذذذشذذذركة وأالمطروحذذذة مذذذن قبذذذل الخذذذرى األمنتجذذذات ال -

 .(سعاراألتقدارات ماما اخص )
  :عوامل بيئية-3

 (04328117عالق،ال): من العوامل الباياة المؤثرة عمى قرار التسعار ما امي     
 .قتصاداهحجم  -
 .صادهناةالمواد ال استخداممنامسة وأنماطيا بخصوص العادات  -
 .قتصاداهمعاشة مي المستوى  -
 .بشكل عام قتصاداهسعار مي األأنماط تقمبات  -
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 :داخميةالعوامل ال :ثانياً 
 (85828114الصحن،عباس،:)ىناك عدد من العوامل الداخماة التي تؤثر عمى قرار التسعار ومنيا

تذذي الىذذداف األحاذذان عمذذى األمناسذذب اتوقذذف مذذي كثاذذر مذذن السذذعر الن تحداذذد إ: ىذذدافاألوضذذ  -0

سذوقاة الحصذة ال ن ىذدف زاذادةإمؤسسة مالىداف مشاركة مي تحقاق أالتحقاقيا و إلى تسعار الاسعى 
اصذذاحبو ذي الذذربذذاح األخفض لمنتجاتيذذا بعكذذس ىذذدف تعظذذام تحداذذد سذذعر مذذنإلذذى مؤسسذذة القذذد اذذدم  

  .عادة سعر مرتف  لممنت 
 

مؤسسذذة متماذذزة ومنفذذردة بمزااذذا تختمذذف عذذن الكممذذا كانذذت منتجذذات : منذذت الخذذتالف مذذي اإلدرجذذة -8
ن مؤسسة معانة تتماز ما نجد أ مكثار. ر حراة مي تحداد أسعارىامنامسان كمما كانت أكثالمنتجات 

جذذودة عذذادة مذذا الدا  أو األاتماذذز منتجيذذا بخصذذايص مراذذدة مذذي سذذوق و التجذذاري معذذروف مذذي  سذذمبا
تذذي التجذات منالمذي بعذذض  الحذالخصذايص، بعكذذس الا نظاذذر ىذذه اذذة عذن منامسذايالسذعارا عتطمذب أ

سذة عذن تسذعار منتجاتيذا مؤسالمعروضة متقل قدرة المنتجات البان  ختالماتاتعتبر نمطاة وه اوجد 
و نضذذذ  أالرة حااتذذذو ودخولذذذو مذذذي مرحمذذذة منذذذت  مذذذي دو الكذذذذلك مكذذذان ،  سذذذايدةالسذذذعار األأكثذذذر مذذذن 

منت ، وبصذفة الة تقدام مي مرحم الحالمؤسسة من مرض سعر معان بعكس التدىور اقاد من قدرة ال
تكذذذون أكثذذذر حراذذذة ومرونذذذة مذذذي تحداذذذد  أنبخصذذذايص معانذذذة مذذذامكن لممؤسسذذذة  نفذذذردتاخاصذذذة إذا 

 .سعارىاأ
 

سعر وبحاث تتفق مذ  أىذداف السفات خاصة بتبني ممإلى مؤسسات التمال بعض : دارةاإلممسفة -3
تذي الوجيذة السذعر بالقذايمان عمذى تحداذد الشذأن توجذو المذي ىذذا  دارةاإلممسذفة و . مؤسسة وأغراضياال

وتسذذتخدم ىذذذه . سذذعار منتجاتيذذا منخفضذذةأن تكذذون أإلذذى مؤسسذذات تماذذل المؤسسذذة مذذبعض الاىذذا تتبن
نسبة لممؤسسات الب مثلالوب. مستيدمةالفمسفة مي تكوان صورة ذىناة معانة لدى زباينيا وقطاعاتيا ال
سعر الشكل عمماة تحداد ي تتالتالوب. سوقالسايد مي السعر السعارىا موق أن تكون أإلى تي تمال ال

 .صددالدارة مي ىذا اإلبفمسفة 
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اقي ولكذذن انبغذذي عنذذد تسذذو المذذزا  الرياسذذاة مذذي العناصذذر السذذعر أحذذد الاعتبذذر  :تسذذواقيالمذذزا  ال-4

تسذذواق الاسذذتراتاجاة جتذذو داخذذل إطذذار المسذذتقل بذذل اذذتم معكعنصذذر  اذذوإلسذذعر أن ه انظذذر التحداذذد 
ن تكذذون جذذودة عار منتجاتيذذا بسذذعر مرتفذذ  انبغذذي أمؤسسذذة حذذان تقذذرر تسذذالم. مكونذذة ليذذاالعناصذذر الو 
مرتفذ ، أو السذعر التيمكان بمذا ابذرر مسالقناع واصاحب ذلك جيود ترواجاة مكثفة إلمنت  مرتفعة ال

. وىكذذذذا...ثمنالذذذمنتجذذذات مرتفعذذذة السذذذوق تذذذي تالتوزاذذذ  المنامذذذذ  واختاذذذارتقدامذذذو مذذذي غذذذالف مناسذذذب 
 .تسواقيالمزا  الي عناصر سعر وباقالتنساق بان الي انبغي التالوب

 

 : (place) توزيعال:  2-1-2-3
تعد وظافة التوزا  بمثابذة الجسذر بذان المؤسسذة والمسذتيمك ميذدميا جعذل المنذت  متاحذًا لممسذتيمك 

 .المناسبان مي المكان والزمان الماليمان وبالكماة والسعر
 :(Concept and Importance distribution)مفهوم وأهمية التوزيع 2-1-2-3-1

 بعذد خذدمات،الو  سذم ال انسذااب عمذى تعمذل تذيال نشذطةاأل مذن مجموعة) :نوأ عمى توزا ال اعرف
لذذى و  نتذذاجاإل عمماذذات مذذن نتيذذا اه  مذذن بعذذدد مذذرورا أو مباشذذرة بطراقذذة زبذذاينالإلذذى  وصذذوليا غااذذةا 
 (171:2005:بمحامر) (لمزباين كاماةالو  الزمةال لمخدمات مقدمانال وسطا ال

 مذن سذتيالكياا مواقذ إلى  نتاجياإ مراكز من خدماتالو  سم ال تدمق) :نوأ عمى توزا ال عرف كما
 (240:20006:صمادعيال) (توزا ال مناطق أو توزا ال بقنوات مااعرف لخال

 لممسذذتيمك منذذت ال مذذن خذذدماتالو  سذذم ال انسذذااب اجعذذلذي الذذ نشذذاطال): بأنذذو حماذذدالعبد عرمذذو كمذا
 (427:2000:حمادالعبد) (ممكنا أمرا
 (339:2010، لاندة)  :تاةاآلصادهناة لءسباب المنتجات التوزا  مي تسواق الىماة تظير أو 

ضذذرورة تواجذذده مذذي جماذذ  الوتقتضذذي  نتشذذاراهواسذذ  ( دوا الذذ)صذذادهني المنذذت  الن بمذذا أ -1
وقذذت المسذذتيدمة ومذذي السذذواق األإلذذى شذذركة الاسذذتدعي وجذذود منامذذذ تصذذل ب وقذذات ميذذذااأل
 .مناسبال
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ل عوامالعداد من السرا  نتاجة تأثرىا باللمتمف  ةصادهناة قد تكون عرضالمنتجات الن إ -2
ة مذذي مطموبذذالسذذرعة الاحقذذق ذي الذذنذذاجح ىذذو التوزاذذ  الن ي مذذإالتذذالمناخاذذة، وبالعوامذذل الك

 .طول مترة ممكنةحفاظ عمايا أالقدرة عمى الطموبة و مالصادهناة المنتجات التوصال 
توزاذذ  الصذذادهني وذلذذك لمذذا لقذذرارات التسذذواق الاسذذتراتاجاة مذذي  ىامذذاً  توزاذذ  عنصذذراً الاعذذد  -3

 .صادهنيالتسواقي المزا  المن تأثار قوي عمى بقاة عناصر 
توزاذ  ممذا التوزا  اذؤثر بشذكل مباشذر وواضذح عمذى تكمفذة القصور مي نشاط الن وجود إ -4

لمشذركة واحذول دون زاذادة تنامسذي الي و المذالمركذز التسواق واؤثر عمذى الارم  من تكمفة 

  .سوقاةالحصتيا 

  : (Distribution methods)توزيعالطر   2-1-2-3-2
مباشذذذر التوزاذذذ  المتعذذذددة لمتوزاذذذ  امكذذذن تصذذذنافيا مذذذي مجمذذذوعتان أساسذذذاتان ىمذذذا  الىنذذذاك أشذذذك

  :تياآلنحو المباشر وذلك عمى التوزا  غار الو 
  (: Direct Distribution)مباررالتوزيع ال-

توزاذ  وىذذا اعنذي العمذى مؤسسذات  عتماداهمنت  بتوزا  منتجاتو دون الام مباشر ىو قاالتوزا  ال
دواة األمستشفاات ومخازن الصادلاات و الدواياة كالمنتجات البعمال  تصراف اهتصال بمنت  القاام 
 :مباشر وىيالتوزا  السااسة  استخدامتي تبرر السباب األة وىناك بعض حكوماالخاصة و ال

أن اخفذض  ي اسذتطا  أاضذاً التذالوسذطا  وبالمشذاركة ربح دون الحصول عمى الضمان   -1
 .وسطا التي كان ساحصل عمايا الربح السعاره قماال حاث ساومر بعض ىوامش أ
 .باعاة لضمان ماعماتياالجيود السوق ورقابة الرقابة عمى المنت  مي الرغبة   -2
 .جدادةالسواق األبحث عن المخزون و التخمص من ال محاولة -3
مسذذذذتيمك النمذذذذاط سذذذذموك تغاذذذذرات ماذذذذو وأالسذذذذوق و المتعمقذذذذة بالمعمومذذذذات الحصذذذذول عمذذذذى ال -4

 منت  بصورة سراعةالمستيمك من الومعرمة ردود معل 
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مباشذذر حاذذث التوزاذذ  الة الذذمذذي ح اً اسذذتخدامطذذرق الباذذ  مذذن أكثذذر ال الطذذواف رجذذ وتعتبذذر طراقذذة
طمبات الخذ منت  وتقدام عانات لو وأالستيمك بمالبا  حاث اقومون بإقناع ال التعتمد عمى جيود رج

 (199:2002صحن،ال) .بضاعة بعد ذلكال الرسباعاة ثم اقوم بإالجيود الة نجاح المي ح

  (: Indirect distribution ): مباررالتوزيع غير ال -

تذي اخذدميا السذواق األ ألتسذاعشركة نتاجذة المي تصراف منتجات  وسطا ال استخدامظيرت أىماة  
مباشذذر وليذذذا مذذإن ال اتصذذاليم لسذذواق مذذن خذذالاأله اتمكنذذون معيذذا مذذن تغطاذذة ىذذذه منتجذذون بمذذا ال
وسطا  المستيمك وىؤه  المنت  و الوسطا  كحمقة وصل بان الب ستعانةاهمباشر اعني التوزا  غار ال

وىنذذا تتمثذذل إاذذراداتيم ، عذذادة باعيذذاونيذذا واذذدمعون ثمنيذذا لممنذذت  بيذذدف إسذذمعة وامتمكالبشذذرا   اقومذذون

 (.النوع األول)تجزية الجممة و الوسطا  ىم تجار الشرا  وىؤه  البا  و السعر  فرق بان الب

( شذرا الوكذال   منذت ،الوكذال   باذ ،الكذال  و ) بذأنواعيموكال  الذوسطا  ميم الثاني من النوع الما أ
بذذاي  البذذان اهتصذذال بذذل إن دورىذذم اقتصذذر عمذذى تحقاذذق  وامتالكيذذاسذذمعة الوىذذؤه  ه اقومذذون بشذذرا  

ن عمذذى شذذكل نسذذبة ميواذذة مذذن قامذذة مذذا تكذذو  بذذاً الوغ، مشذذتري واحصذذمون عمذذى عمولذذة لقذذا  أتعذذابيمالو 
 (179:2009:العزازي، ادراس) .طرمانالبان  تفاقاهصفقة واستحقونيا بمجرد توقا  ال

محماذة مذي الدواذة األتذي تتبعيذا شذركات صذناعة ال ستراتاجااتاهإلى  (44:2007نصر،)واشار 
تذذي تنتجيذذا الدواياذذة الات مجموعذذالصذذناف سذذوق معتمذذدة عمذذى طباعذذة أالاياذذة مذذي دو التوزاذذ  منتجاتيذذا 

 :كاآلتي

 :(  intensive distribution)مكثف الرامل أو التوزيع الاستراتيجية  -أ

أو  ،ثمنالذذذدواتيذذذا منخفضذذذة لتوزاذذذ  أ اهسذذذتراتاجاةمحماذذذة ىذذذذه الدواذذذة األتختذذذار شذذذركات صذذذناعة 
دواذة األ :مسذتيمكان مثذلالمتكذرر مذن قبذل  وصذفة طباذة وتشذترى بشذكلإلذى تي ه تحتذاج البساطة ال
عذذادة تواجذذو دواذذة األنذذوع مذذن الوىذذذا ، ومذذا شذذابو ذلذذك.... بسذذاطال ملذذلءمسذذكنة الخامضذذة لمحذذرارة أو ال

تروا   ليا بشكل كبار ومستمر حتى اذتم الخرى مما اتطمب  األدواياة الشركات الاة من المنامسة ع
 pressure)عماذل الكماذات عمذى البضذغط دواذة األوىذا مذا اعذرف مذي سذوق  ،سوقالمي تصرافيا 
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stock ) مشذذذذابية الصذذذذناف األكماذذذذات عمذذذذى حسذذذذاب الى تصذذذذراف ىذذذذذه صذذذذادلي عمذذذذالوبذذذذذلك اركذذذذز
 .خرىاأل
 (: selective distribution) نتيائياال توزيع الاستراتيجية  -ب

تذي تنتجيذذا الخاصذة الدواذة األلتوزاذ   اهسذتراتاجاةمحماذة ىذذه الدواذة األكات صذناعة تسذتخدم شذر 
 طبذذذا األواتركذذذز وصذذذفيا مذذذن قبذذذل  ،مذذذا نوعذذذاً  سذذذعارىا مرتفعذذذة بوصذذذفة طباذذذة وأاهتذذذي ه تصذذذرف الو 
طبذذا  األمتخصذص لذدى التذروا  ال  ليذا وشذذرح مزاااىذا مذن قبذل مراذذق تذرواالمتخصصذان وتتطمذب ال

 .دواة ألمراض مزمنةوعادة تكون أ
 (:promotion)تروي ال :2-1-2-4

دوره مذي  لمذؤثرة حاذث تبذرز أىماتذو مذن خذالالفاعمذة و السذواق تالمذن عناصذر  تروا  واحذداً الاعد 
قول المستيدف وامكن السوق الشركة ونشاطاتيا ومنتجاتيا و البان كل من  قناعياهتصال اهتحقاق 
إلذذى خذذرى لموصذذول األتسذذواقي الزا  مذذالمذذ  بقاذذة عناصذذر  اتضذذامرتذذروا  كذذي اله غنذذى عذذن  بأنذذو

حاذذث وجذذود إلذذى خذذدمات السذذم  و ال البإاصذذمتعمقذذة التسذذواقاة و ال لءنشذذطةمنشذذودة ال ىذذدافاألتحقاذذق 
 (Richard etal, 2005, p523) .منتفعانال أومستيمكان ال
  (: The concept and importance promotion) :مفهوم وأهمية التروي  2-1-2-4-1

ميذا اعني أن التروا  ىذو  أي عرف بو( روج لمشي )أن كممة التروا  مشتقة من الكممة العرباة 
من وعمم اهتصال باآلخران وتعرافيم بأنواع المنتجذات التذي بحذوزة البذاي  أو المذوزع، قذام العداذد مذن 

 Edward & Williamعذذرف كذذل مذذن  ب بتقذذدام تعرافذذات متنوعذذة لمتذذروا  حاذذث البذذاحثان والكتذذا
سذذذم  الت ومذذذي تسذذذيال باذذذ  معمومذذذاالمنامذذذذ  إقامذذذةبذذذاي  مذذذي التنسذذذاق بذذذان جيذذذود ال"نذذذو تذذذروا  عمذذذى أال
خران اآلبذذاهتصذذال امثذذل "مقذذد عرمذذو عمذذى أنذذو Staton أمذذا   ."و مذذي قبذذول مكذذرة معانذذةخذذدمات أالو 

ربذذاح األقاذذق مباعذذات وتحالطمذذب وزاذذادة الي تنشذذاط التذذالمنت  وحذذثيم لمحصذذول عماذذو وبالوتعذذرافيم بذذ
 (256: 2009الصمادعي، ). "اهتصاللممنظمة واتم بوسايل 

متفاعل م  غاره من عناصر الو  الشكاألمتعدد العنصر الذلك ) :وأنتروا  عمى الات عرف عباد
 أومؤسسذذات مذذن سذذم  الناجحذذة بمذذا تقدمذذو الاهتصذذال تحقاذذق عمماذذة إلذذى يذذادف التسذذواقي و المذذزا  ال
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مؤسسذذذات وومذذذق  أو أمذذذرادمسذذذتيمكان مذذذن الحاجذذذات ورغبذذذات  إشذذذباعتعمذذذل عمذذذى  أمكذذذار أوخذذذدمات 
 (355:2005:عبادات). (وتوقعاتيم إمكانااتيم

 عذذذالملققنذذوات  إلاجذذادباعاذذذة لممسذذوق المجيذذودات التنسذذاق جماذذ  ):نذذذوتذذروا  كذذذلك بأالواعذذرف 
 (27:2006:عاصيال). (لتروا  مكرة معانة أوخدمات  أوسم  القناع لبا  اإلو 

ماذة نشاط إنسذاني ارتكذز عمذى عم"التروا  عمى أنو ( Kotler & Armstorng 2012,)واعرف 
اهتصذذذذال وأن عمماذذذذة اهتصذذذذال قذذذذد تكذذذذون بشذذذذكل مباشذذذذر مذذذذن خذذذذالل العذذذذاممان مذذذذي النقذذذذاط الباعاذذذذة 
والمعذذذارض أو غاذذذر مباشذذذر مذذذن خذذذالل الرسذذذايل اإلعالناذذذة التذذذي تنشذذذر مذذذن خذذذالل وسذذذايل اإلعذذذالم 

 .المباحة التقماداة واهلكتروناة
ذي الذ، الفعذالاهتصذال تو عمذى الرسذ أدا اسذتند مذي  حماذدالمذن وجيذة نظذر عبد تروا  ال كما أن
و جذانبان تسذعى طراذق ذ عتبذارهبامسذتقبل المرسذل و المشترك بان ال تفاىمالبنا  جسر من إلى اسعى 
ة اجعمذو اذدرك الرسذالمكذار لمعماذل مسذتقبل األمعمومذات و التقدام مجموعذة مذن إلى منشأة الو لمن خال
سذذذعر ومكذذذان ووقذذذت المقذذذة بيذذذا مذذذن حاذذذث متعالجوانذذذب المنتجذذذات واعممذذذو بمنامعيذذذا، واذذذتفيم البوجذذذود 

 (478: 2002،دحماالعبد  .)شرا الحتى اقتن  بيا ثم اقرر  وجودىا، ومتابعتو
خطذذوات ال عتبذذاراهبعذذان  تأخذذذن مؤسسذذة أالعمذذى  أناذذرى كذذوتمر  الفعذذالاهتصذذال ولكذذي اتحقذذق 

 (kotler&Armstrong, 2012 :424:)اة التال
 .مطموبةال ستجابةاهتحداد  -2          .مستيدفالر جميو التحداد -1
 .نقلالوسامة  ختاارا -4          .ة الرسال ختاارا-3

 .عكساةالتغذاة ال-6        .ة الرسالمقدم  ختاارا-5

بأنتته أحتتد عناصتتر المتتزي  التستتوييي والتتذي : ويمكتتن تعريتتف التتتروي  متتن وجهتتة نظتتر الباحتتث
قنتتاعهم بمنتجتتات الرتتركة يتضتتمن عمميتتة اتصتتال بتتين الرتتركة  والمستتتهمكين متتن أجتتل أعالمهتتم واب

 .لمحصول عم  االستجابة المنرودة وهي رراء السمعة
-سذذذةمؤسالتذذذي احققيذذذا عمذذذى مسذذذتوى المنذذذام  الفوايذذذد و ال لتذذذروا  مذذذن خذذذالالامكذذذن إدراك أىماذذذة و 

 (283:2010لاندة،) :حاث اعمل عمى قتصادواهمجتم  ال
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أخذذرى ممذذا اذذؤدي إلذذى طمذذب مذذن سذذمعة النذذاجح امكذذن تحواذذل التذذروا  الن إ: طمذذبالزاذذادة  -1
 .مباعاتالزاادة إلى 

دوره مذذذي تثباذذذت كماذذذة  للمتذذذروا  أىماذذذة ممحوظذذذة مذذذن خذذذال: مباعذذذاتال سذذذتقرارواتثباذذذت  -2
سذذنة وذلذذك بسذذبب ال لخذذال ةومتغاذذر  ةبذذا مذذا تكذذون متقمبذذالمباعذذات غال أنمباعذذات، حاذذث ال
 مباعاتالانخفاض إلى اؤدي ذلك موسمي، مما الفصمي أو الدوري أو الطمب ال

امسذذذذة ممذذذذا امكذذذذن منالمنتجذذذذات المختمذذذذف عذذذذن  بأنذذذذومسذذذذتيمكان القنذذذذاع وا  : منذذذذت التمااذذذذز  -3
تحكم مذذي الذذمؤسسذذة قذذادرة عمذذى الون سذذعار مرتفعذذة لذذو أي حتذذى تكذذمؤسسذذة مذذن تحداذذد أال
تسذتطا  منامسذان وبذذلك المالبد ليا من تمااز منتجاتيا عن بقاة  ،تسواقاةالستراتاجاتيا إ

 .سعرالتغاار  مثالً 

 (Promotional goals)تروي  الهداف أ 2-1-2-4-2 
 (148:2007العبدلي،العالق،) :(6)رقم شكل الوامكن توضاح أىداف التروا  ب

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 .2007- 149صادهني صالتسواق ال:عالقالبشار  عبدلي،القحطان :مصدرال

 :امكن توضاح أىم أىداف التروا  كما امي (6)رقم ومن الشكل 
 

 أهداف التروٌج( 6)الشكل 

 إعداد المستهلك الحالً والمرتقب بالمعلومات من السلعة أو الخدمة-4

 المستهلك بالسلعة أو الخدمةإثارة اهتمام  -3

 تغٌٌر اتجاه المستهلك  -8

 وخلق تفضٌل للسلعة أو الخدمة لدٌه

 التأثٌر -0

 على المستهلك 
 باتجاه قرار معٌن
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 ج 

 :منت المعمومات عن المرتيب بالي و الحالمستهمك الإمداد  -1

مسذذتيمكان الولذذى ىذذو تعراذذف األترواجذذي مذذي مراحمذذو النشذذاط المذذن مرجذذوة الىذذداف األن مذذن أىذذم إ
مومذذات معالمذذدادىم بنشذذاط عمذذى إالجداذذدة حاذذث اعمذذل ىذذذا  كانذذت إذاخص األوبذذ ،خذذدماتالسذذم  و الب
حصذذول الوأمذذاكن  منامعذذوو خصايصذذو، و تجاراذذة، العالمتذذو و منذذت ، ال سذذمأمتعمقذذة بكذذل مذذن الكاماذذة و ال

 يذذذذذذذذدف ىذذذذذذذذوالترواجاذذذذذذذذة لتحقاذذذذذذذذق ىذذذذذذذذذا الدوات األ وأمضذذذذذذذذلنسذذذذذذذذب قذذذذذذذذول بذذذذذذذذأن أالعماذذذذذذذذو، وامكذذذذذذذذن 
مسذذذتيمكان العذذذدد ممكذذذن مذذذن  أكبذذذرإلذذذى اتصذذذف بإمكاناذذذة وصذذذولو ذي الذذذ( Advertising)عذذذالناإل
دواذذة األقذذرار مذذي صذذرف الن صذذاحب روا  لمذذدوا  لذذو خصوصذذااتو مذذن حاذذث أتذذال أن اه. محتممذذانال

كامذذذذل طباذذذذب بالمذذذذداد ضذذذذروري جذذذذدا إالن مذذذذن إوعماذذذذو مذذذذ (مذذذذراضال)مسذذذذتيمكالطباذذذذب ولذذذذاس الىذذذذو 
 ، ومذذذات دقاقذذذة وبذذذارزةمعمالن تكذذذون مذذذ  ضذذذرورة أ إذا كذذذان جداذذذداً  دوا  خصوصذذذاً الذذذمعمومذذذات عذذذن ال

 .طباب واتفاعل معيااليميا تي افالمغة الطار ومفيومة مي إ

 :خدمةالو سمعة أالب مستهمكالاهتمام إثارة  -2

ترواجذذي اجذذب النشذذاط الىذذداف شذذركة مذذإن أالمنتفعذذان بمنتجذذات ال/مكانمسذذتيالتعراذذف إلذذى ضذامة إ
ة لممنذذذت  ة وجذذذود منتجذذذات منامسذذذالذذذمنتفعذذذان خصوصذذذا مذذذي حالىذذذؤه  اىتمذذذام تنصذذب عمذذذى إثذذذارة  أن
بذراز كذل مذن إ لطباب، من خذالالاىتمام ضرورة تقتضي إثارة المان دواة األمروج لو، مي مضمار ال
دوايي إلشذعاره بيذذه الذمنذت  الطباذب بعانذات مذن الرشذادة وتزواذد المغراذات غاذر الرشادة و المغراات ال

 .مغراات مادااال

 :مستهمكالتفضيل لدى التجا  وخم  اإل تغيير  -3

منت  السمباة لممتعاممان بال تجاىاتواهرا  اآلتغاار إلى ترواجي النشاط المرحمة ايدف اله مي ىذ
باذ  العذالن و اإلكذل مذن  آلاذات لاذة، وذلذك مذن خذالاجابإ واتجاىذات أرا إلذى مستيدمة السواق األمي 
بذذدايل المفاضذذمة بذان المقارنذة و المسذتيمك واسذذاعده مذي عمماذذة الساتصذذل مباشذرة مذذ  ذي الذشخصذي ال
متخصصذان لمقاذام الصذاادلة الدوا  ىناك طاقم ترواجذي مذن الومي مضمار . منتجاتالمختمفة من ال

 (صذذادليال -طباذذبال)قذذرارال مباشذذرة بصذذاحباهتصذذال دواياذذة اقومذذون بالا  لممنتجذذات تذذرو البعمماذذة 
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اضذذا مذي عمماذذة دواياذذة تفاذد أال(Samples)عانذات التفضذذال لذدايم  كذذذلك الوخمذق  تجاىذذاتيمالتغااذر 

 .تأثارال

 :تخاذ قرار معينبإمستهمك العم   تأثيرال -4
شذذرا  ودمعذذو بذذأن المنتفذذ  صذذاحب قذذرار ال/مسذذتيمك التذذأثار عمذذى الوامكذذن تحقاذذق ذلذذك عذذن طراذذق 

منذذت ، ومذذن ثذذم الا شذذرا  بكماذذات كباذذرة، أي اذذولي وه ه تجذذاه ىذذذالو اكذذرر منذذت  أالبشذذرا   اتخذذذ قذذراراً 
 .منت الاجاباة واحث من حولو عمى شرا  ىذا اإلصورة الانقل 

 (:Promotional mix) ترويجيالمزي  ال 2-1-2-4-3
        يا لتحقاذذق اسذذتخدامو  اختاارىذذاتذذي اذذتم الدوات األمجموعذذة مذذن  بأنذذوترواجذذي ىنذذا ال مذذزا الواعذذرف 

 (221:2014طواف،) .محددةالترواجاة المنظمة الأىداف 
 -(:7)كما اوضحيا الشكل رقم ترواجي المزا  الوعناصر 

 ترواجيالمزا  العناصر  (7)شكل
 
 

   
 

   
 
 

 
 (:Advertising and Types) اإلعالن وأنواع اإلعالن-أ

عبذارة عذن الوسذامة الغاذر شخصذاة لتقذدام "عرمت الجمعاذة التسذواقاة األمراكاذة اإلعذالن عمذى أنذو 
                  .لمسذذذذذذذذذذذم  والخذذذذذذذذذذذدمات بواسذذذذذذذذذذذطة جيذذذذذذذذذذذة معمومذذذذذذذذذذذة مقابذذذذذذذذذذذل أجذذذذذذذذذذذر مذذذذذذذذذذذدموعاألمكذذذذذذذذذذذار والتذذذذذذذذذذذروا  

 .(014: 8118ناصر، )
 (85-84: 8103ناىد، ): وتم تقسام اإلعالن من وجية نظر الوظايف التسواقاة إلى 
 

 
 شخصًالبٌع ال مبٌعاتالنشٌط ت مستهلكال 

 

 لعاناإل

 

 عامةالعاقات ال
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 : اإلعالن التعميمي-1
أو السذذم  وىذذو الذذذي اتعمذذق بتسذذواق السذذم  الجداذذدة التذذي لذذم اسذذبق ليذذا وجذذود مذذي السذذوق مذذن قبذذل 

 .القدامة المعرومة والتي ظيرت ليا استعماهت أو استخدامات جدادة لم تكن معرومة لممستيمكان
 :اإلعالن التذكيري-2

واتعمذذذق بالسذذذم  والخذذذدمات المعرومذذذة لذذذدى المسذذذتيمكان والغذذذرض منذذذو تذذذذكار المسذذذتيمكان بوجذذذود 
 .السمعة أو الخدمة وذلك لمتغمب عمى عادة النساان

 : لتنافسياإلعالن ا -3
واتعمق بالسم  والخدمات ذات المركز الوطاد مي السوق والتي قد ظيذرت منتجذات منامسذة ليذا أو 

 .بالسم  الجدادة التي تنامسيا أخرى معرومة
 :اإلعالن االستهالكي -4

 .واوجو ىذا اإلعالن إلى المستيمك األخار لسمعة أو خدمة معانة
 :التجاري اإلعالن -5

وىذذذو موجذذذو إلذذذى ميذذذة التجذذذار واتعمذذذق بالسذذذم  التذذذي تبذذذاع لممذذذوزعان قبذذذل وصذذذوليا إلذذذى المسذذذتيمك 
عمذذى تذذومار المعمومذذات عذذن السذذمعة وأسذذعارىا وكمااتيذذا واعمذذل عمذذى تشذذجا  النيذذايي، وىذذو اركذذز 
 .الوسطا  عمى شراييا

 :اإلعالن الصناعي-6
ون بشذذذذرا  مثذذذل ىذذذذذه السذذذذم  وىذذذو اإلعذذذذالن الذذذذي اخذذذذص ميذذذذات المنتجذذذان اآلخذذذذران الذذذذان سذذذذاقوم

 .هستخداميا مي أغراضيم اهنتاجاة
 (:Personal Selling) :البيع الرخصي -ب

غرايذذذذوالعمماذذذذة المتعمقذذذذة بإمذذذذداد المسذذذذتيمك بالمعمومذذذذات "واعذذذذرف بأنذذذذو  أو أقناعذذذذو بشذذذذرا  السذذذذم   وا 
 (.59: 8117وربابعة،  العالق. )الشخصي مي موقف تبادلي والخدمات من خالل اهتصال

سذوا  كذان طبابذًا أو صذادهناًا )وىنا اقوم رجل البا  التاب  لمشركة الدواياة بمقابمة المعني بالشرا  
لغرض تعرافو بالشركة ومنتجاتيذا أو تعرافذو ( أو مدار مستشفى أو غاره من أصحاب قرار الشرا 

اكذذون رجذذل  بمنذذت  محذذدد أو خدمذذة معانذذة ليذذدف أقناعذذو بشذذراييا ومذذي الصذذناعة الدواياذذة غالبذذًا مذذا
البا  واسمى بالمندوب العممي محترمًا وخبارًا بمنتجات الشركة وعارمذًا بأصذول مينذة الباذ  وبارعذًا 
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مي التفاوض عالوة عمى امتالكو لمعمومات غناة وحداثة عن السوق الدوايي والمنامسان واألدواذة 
 (.071: 8117، والعالق العبدلي)المطروحة مي السوق 

 (53: 8117نصر، : )ان لشركات األدواةالعمما انتوامرىا مي المندوب ومن الصفات التي اجب
طبذي أو ال المجذالتذي ليذا عالقذة بالخذرى األعمماذة المذؤىالت الأنيم صاادلة أو مذن ذوي  -1

 .دواياةالصناعة ال
اتو وتأثاراتذذذذو اسذذذذتخدامدوا  و الذذذذحداثذذذذة عذذذذن خصذذذايص الغناذذذة و الفناذذذذة العمماذذذذة و المعرمذذذة ال -2

عمماذذة الدورات الذذ لمعمومذذات مذذن خذذالالنسذذان واذذتم اكتسذذاب ىذذذه اإلوتفاعالتذذو مذذي جسذذم 
 .عاممان لداياالشركة ليؤه  التي تعقدىا التدراباة التأىاماة و ال

األدواذة دواياذة مذن منامسذان ونوعاذة السذوق الشذركة ومنتجاتيذا وعذن التامة عن المعرمة ال -3
 .سوقالمطروحة مي ال

قناع لممشتران وغاذرىم ومذن اإلتفاوض و العمى قدرة البا  و المعرمة بأصول ممارسة مينة  -4
 .المجالتأىاماة مي ذلك الدورات ال لخال

 .مشترانالصاادلة و الطبا  و إلى األعمماة بشكل تام المعمومة المقدرة عمى توصال ال -5
 (:Stimulate Sale) تنريط المبيعات -ج

وىذو القاذذام بمختمذف األنشذذطة التذي تيذذدف إلذى تنشذذاط وتوزاذ  وباذذ  السذم  والخذذدمات وىدمذو زاذذادة 
المباعذذذات مذذذذي المذذذدى القصذذذذار ومذذذذي حذذذدود معانذذذذة ومذذذي منطقذذذذة جغراماذذذذة معانذذذة وايذذذذدف تنشذذذذاط 

 (33: 8116العاصي، ) :المباعات إلى ماامي
مذذن السذذمعة ممذذا اسذذاعد  تنشذذاط العمذذال  الحذذالاان عمذذى زاذذادة الطمذذب والكماذذة المسذذتيمكة -

 .عمى تكرار عمماة الشرا  من قبل ىؤه  المستيمكان
 .المساعدة عمى تجراب السم  الجدادة أو المطورة من خالل العانات -
 .تغاار عادات الشرا  الحالاة لدى المستيمكان وكسب وه  المستيمك -
ضذاماة الحصول عمى مزاد من تعاون تجار التجزية من خالل تصمام واجيذات عذرض أ -

 .تحمل أسم منتجات المؤسسة
 :وسائل تنريط المبيعات

وىي األدوات المستخدمة مي مجال تروا  المباعذات بغذرض الوصذول المباشذر لممسذتيمك وتحفاذزه 
 :عمى اختاار المنت  ومنيا
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 .تقدم لمعمل وتحمل أسم المؤسسة أو المنت : الهدايا التذكارية -
المسذذتيمكان أن اتنامسذذوا مامذذا باذذنيم لمحصذذول عمذذى اطمذذب مذذن خالليذذا مذذن : المستتابيات -

 .جوايز وتقوم المؤسسة الرعااة ليذه المسابقة بتقدام الجوايز لمفايزان
وىي وحدات من السذم  المنتجذة تقذدم إلذى المسذتيمكان محاولذة لكسذب : العينات المجانية -

دة حجذذذم لتحفاذذذز تجربذذذة المنذذذت  وزاذذذا: رضذذذاىم وتسذذذتخدم ىذذذذه الوسذذذامة لعذذذدة أسذذذباب منيذذذا
المباعات خاصة مي مرحمة التقدام لممنت  مي دورة حااتو أو الحصذول عمذى منامذذ توزاذ  

 .مرغوبة
 إرسذالياوىي بمثابة شيادات تمنح لممستيمك عند شرا  سذمعة معانذة وقذد اذتم : الكوبونات -

 .بالبراد أو اتم توزاعيا داخل المتجر
  (:Public relations)العالقات العامة -د

أنيا جيود مدروسة ومخططة إلاجاد الفيم المتبادل بان "د البراطاني العالقات العامة عرف المعي
المؤسسذذذة أو المنظمذذذة أو اليايذذذة أو المنشذذذأة وبذذذان جماىارىذذذا التذذذي تعمذذذل بشذذذكل دؤوب لممحامظذذذة 

 (.078: 8118ناصر، ". )عمى ىذا التفاىم المشترك
ز عوامذذذل الثقذذة والتفذذذاىم المشذذترك بذذذان أن اليذذدف األساسذذي هسذذذتخدام العالقذذات العامذذذة ىذذو تعزاذذ

المؤسسة من جية والباية الخارجاة من جية أخرى بما مايا جميور المؤسسذة وذلذك بغذرض خمذق 
ة الخارجاذذة وكسذذب ود الجمذذاىار والتذذأثار مذذي يذذصذذورة إاجاباذذة لممؤسسذذة مذذي ذىذذن مجموعذذات البا

ق مجموعذذذة مذذذن األىذذذداف الذذذرأي العذذذام، وتسذذذعى المؤسسذذذة مذذذن خذذذالل العالقذذذات العامذذذة إلذذذى تحقاذذذ
 (815: 8118ناصر، ) :أىميا
 .تعراف جماىار المؤسسة بأىداميا وسااستيا ومنتجاتيا من السم  والخدمات -
 .مكرة لقدارة عن اتجاىات جماىار المؤسسة وأداييا إعطا  -
 .الحصول عمى تأااد الجماىار ورضا ىا عن نشاط المؤسسة وسمعيا وخدماتيا -
 .مي اتخاذ القرارات المناسبة ووض  السااسات السمامةنصح أو إرشاد اإلدارة  -
اسذذذتخدام كامذذذة أنذذذواع وسذذذايل اهتصذذذال الممكنذذذة مذذذ  الجميذذذور مذذذن أجذذذل إمكاناذذذة تحقاذذذق  -

 .التناسب بان ىذه الوسايل وبان األىداف المنشودة
تنظذذام الحفذذالت والذذدعوات الخاصذذة والمشذذاركة مذذي : وتمذذارس العالقذذات العامذذة عمميذذا مذذن خذذالل

ة العامة ومن الطرق الحداثة والمنتشرة وسايل اهتصال سوا  من خالل الياتف المحمذول أو الحاا
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عبذذر شذذذبكة اهنترنذذذت ووسذذذايل التواصذذل اهجتمذذذاعي والتذذذي ليذذذا تذذأثار كباذذذر ومباشذذذر عمذذذى سذذذموك 
 (83: 8106أسعد، ) . الزباين

 :العوامل المؤثرة في اختيار المزي  الترويجي 2-1-2-4-4
اراعي مجموعة من العوامل المؤثرة مي اختاار مزا  ترواجي لممنت  المزا  النات عند تحداد مكو 

 (888: 8104طواف، ) :التروا  المناسب ومن أىميا
 :منت الدورة حياة -0

تختمف استراتاجاات التروا  باختالف مراحل حااة المنت  معندما اكون المنت   مي مرحمة التقدام 
لتثباذذت وجذذوده مذذي السذذوق ومذذي مرحمذذة النمذذو اذذنخفض حجذذم النشذذاط احتذذاج إلذذى جيذذد ترواجذذي أكبذذر 

الترواجذذي واكذذون اهعتمذذاد عمذذى الطمذذب أمذذا مذذي مرحمذذة النضذذوج مابذذرز مايذذا دور تنشذذاط المباعذذات 
واإلعالن والبا  الشخصي ومي مرحمة اهنحدار اقل اهعتماد عمى اإلعالن والدعااة واكون التركاز 

 .عمى تنشاط المباعات
ناعي، حاث اتماز سوق صالمنت  الاختمف مي ترواجو عن  ستيالكياهمنت  الم: منت ال طبيعة-8
 اسذتخدامتركاذز أكثذر عمذى المسذتيمكان، وىنذا امذزم السذوق وعذدد البكبذر حجذم اهسذتيالكاة منتجات ال

تي الصناعاة المنتجات العكس مي الشخصي، ماما احدث البا  العالن أكثر من عنصر اإلعنصر 
العنصذر شخصي ىو البا  العنصر  متعاممان مايا مما اجعلالتتماز بصغر حجم سوقيا وقمة عدد 

صذذناعي لذذن اعطذذي أي تذذأثار أو مفعذذول العالن لممشذذتري اإلمذذ ،عذذالناإلكثذذر أىماذذة مذذن عنصذذر األ
 .رشدالعقالناة و الهتسام قراراتو ب

 :داخماة مثلالعوامل العداد من العامل مي طااتو الواحمل ىذا : سو الطبيعة  -3

العنصذذر عذالن ىذو اإلن إسذذوق واتسذاع نطاقذو مذالة كبذر الذمذي ح: جغرامذي لمسذوقالنطذاق ال -
باذذ  الشخصذذي ولكذذن الباذذ  البعنصذذر  كتفذذا اهبصذذورة أكبذذر ممذذا لذذو تذذم  مناسذذب لالتصذذالال
 .سواق متركزة جغراماااألكانت  المفضل مي حالعنصر الىو شخصي ال
عالن اإلايي مذنيذالمسذتيمك الإلذى وا  تذر الة توجاذو الذمفي ح: سوقالمستيمك مي ذلك النوع  -

مذإنيم ( تجزيذةالجممذة و التجذار )وسذطا  التعامذل مذ  الة الذمذا مذي حأ ،مناسذبالعنصذر الىو 
حصذذذول مذذذنيم عمذذذى معمومذذذات ال امباعذذذات حتذذذى اسذذذتطاعو الكتفذذذا  بمنذذذدوبي اهإلذذذى بحاجذذذة 
  .كاماة
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منطقذي المحتممان ضيال كمما كذان مذن المشتران الكان عدد  المي ح: سوقالدرجة تركز  -
 . ايمإلوصول النظرا لسيولة  عالناإلشخصي بصورة أكبر من البا  ال استخدام

 :(الصيدالني)الدوائي خصوصية التروي    2-1-2-4-5
ن التذذروا  لممنتجذذات الصذذادهناة امثذذل حالذذة خاصذذة ولتوضذذاح ذلذذك نسذذتعرض بعذذض الصذذفات إ

 (.153: 2007العبدلي، والعالق، ) :الصادهناة والخواص الممازة لمسوق
 .إن مستيمك اإلعالن لاس ىو مي الغالب مستيمك منت  الدوا  -0

بانيمذا،  التفراقبحكم طباعة المنتجات الدواياة، مإن اإلعالن واهتصاهت العمماة اصعب  -8
مبانمذذا نجذذد أن اإلعالنذذات قذذد تسذذاىم مذذي نشذذر وتعمذذام نتذذاي  البحذذوث، نالحذذظ أن التقذذارار 

 .العمماة المفصمة المنشورة مي المجالت المرموقة تساىم مي تنشاط مباعات منت  الدوا 

تيذذذتم السذذذوق الصذذذادهناة بتوضذذذاح األدوار التذذذي امعبيذذذا األطبذذذا  والصذذذاادلة، وىذذذذا اعنذذذي  -3
ة مذذذذذي تصذذذذذمام الحمذذذذذالت الترواجاذذذذذة لمذذذذذدوا  وتوجاييذذذذذا باتجذذذذذاه األشذذذذذخاص سذذذذذيولة نسذذذذذبا

وىذا مذا اجعذل رجذل التسذواق لمذدوا  أكثذر قذدرة " األطبا  والصاادلة"المستيدمان والذان ىم 
 .عمى وض  الرسالة اإلعالناة من رجل التسواق العادي

يذذذذًا لذذذذاس مذذذذي صذذذذناعة المنتجذذذذات الصذذذذادهناة، اكذذذذون المذذذذزا  الترواجذذذذي مذذذذي الغالذذذذب موج -4
نمذذا إلذذى صذذاحب قذذرار وصذذف الذذدوا  (المذذراض)لممسذذتيمك أو المسذذتخدم النيذذايي لمذذدوا   ، وا 

، وربما اساعد الصادلي مي ىذه الميمذة، أي انذو مذي حالذة التذروا  (أي الطباب)لممراض 
من إعالن وعالقذات )ألدواة محظور صرميا إه بوصفة طباة، مإن كل الجيود الترواجاة 

توجذذو لمتذذأثار بالطباذذب والصذذادلي ( لتنشذذاط المباعذذات، ونشذذر وغارىذذا عامذذة، وبحذذوث طباذذة
 .بالدرجة األولى

إن الصناعة الصادهناة محكومة بعدد كبار من القوانان والتشراعات واإلجرا ات المركزاة  -5
أصذذذذبحت بمثابذذذذة تحذذذذد والتذذذذي الصذذذذارمة، سذذذذوا  مذذذذي عمماذذذذات إنتذذذذاج األدواذذذذة أو تسذذذذواقيا، 

راحت تبتكر كل الوسايل الفناذة واإلبداعاذة والمفظاذة والمقذرو ة  لممؤسسات الصادهناة التي
 .من أجل استراتاجاات غااة مي الكفا ة لتروا  منتجاتيا
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إن التروا  لءدواة التي ه تحتاج إلى وصفة طباة اختمف عن التروا  لءدواة المحظورة  -6
المسذذذتفاد أو إه بوصذذذفة طباذذذة، ماألدواذذذة التذذذي ه تحتذذذاج إلذذذى وصذذذفة طباذذذة موجيذذذة إلذذذى 

المسذذتخدم النيذذايي، وعماذذو مذذأن الحممذذة الترواجاذذة تسذذتيدف ىذذذا المسذذتفاد بالذذذات، وتمعذذب 
ليذا النوع من  الصادلاات دورًا ميمًا مي تروا  أدواة الفية األولى، وبالتعاون م  المنتجان

  .األدواة
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 تنافسيةالميزة ال :ثانيالمبحث ال

 :تمهيد

واقتصذذاداات سذذتراتاجاة اهدارة اإلي المكانذذة ىامذذة مذذي كذذل مذذن مجذذ تنامسذذاةالماذذزة الاشذذغل مفيذذوم 

 Porterثمانانذذات حذذان قذذذدم التنامسذذاة بشذذكل واضذذح مذذي مطمذذ  الماذذزة ال، وقذذد بذذرز مفيذذوم العمذذاأل

محذذذدد لنجذذذاح الىذذذم و األعامذذذل الن أإلذذذى ، وأشذذذار العمذذذاألتنامسذذذاة لمنظمذذذات السذذذتراتاجاات اإلمفيذذذوم 

 .(79:1998مرسي،)تي تعمل مايا الصناعة الليا مي تنامسي الموقف الىو  العماألمنظمات 
 

 تنافسيةالميزة ال مفهوم وأهمية -2-2-1

(The Concept and importance of Competitive advantage:) 

الماذذزة التنامسذذاة جذذوىر التفكاذذر اهسذذتراتاجي، ذلذذك أنذذو اعذذد أساسذذًا لنجذذاح المؤسسذذة اعتبذذر مفيذذوم 

الماذذذزة ن مبذذذدون ماذذذزة تنامسذذذاة ه امكذذذن أن تحذذذامظ المؤسسذذذة عمذذذى بقاييذذذا أل داةقتصذذذاولكفا تيذذذا اه

متالك ا والتذي تسذذمح ليذا بذذامقارنذة مذذ  منامسذايالمؤسسذذة عمذى خمذق ماذذزة بالتنامسذاة تعبذر عذذن قذدرة ال

 (366:2001:مصطفى) .تنامساةالمركز قوي مي ظل بايتيا 

إتباعيذذذا  الاقذذذو مذذذي حذذذؤسسذذذة اذذذتم تحقعنصذذذر تفذذذوق لمم أونيذذذا ماذذذزة أبتنامسذذذاة الماذذذزة التعذذذرف و 

 .(27:1998،مرسي.)معانو لمتنامسستراتاجاة ه

نتذذاج قذذام ومنذذام  اتذذاح لممنظمذذة إذي الذذمتماذذز المذذورد ال أوتقناذذة ال أوميذذارة النيذذا أب أاضذذاً  وتعذذرف

منامسذذان مذذن وجيذذة نظذذر العذذن ىذذؤه   ختالميذذاوامنامسذذون، واؤكذذد تمازىذذا الاقدمذذو لمعمذذال  تزاذذد عمذذا 

تذي تتفذوق القذام المنذام  و المزاذد مذن الق ليذم تماذز حاذث احقذالو  خذتالفاهذان اتقبمون ىذذا العمال  ال

 (104:2001:سمميال. )خروناآلعمى ما اقدمو 
 

وجيذذذات نظذذذر  لمذذن خذذذال نو غرباذذذالن و بذذذاحثالتذذذي تناوليذذا التعذذذاراف الي ابذذذان أبذذرز التذذذالجذذدول الو 

 :(46:2014قشقش،) :تركاز عمى جانب معان كما اميالمختمفة وعبر 



  50 
 

 باحثينالعمماء و التنافسية من وجهة نظر مجموعة من التعريفات لمميزة البعض  (2)جدول رقم 

 تركيزال تعريفال باحثال

Hofer  نشطةاأل .منظمة عن منامساياالتي تتفوق بيا الت اهمجالىي 

Fahey 
منتجاتيا ااجابي عن منامسايا من وجية نظر  أومنظمة الاماز   شي أي

 .نياييالزبون ال

مكانة ال

 ذىناةال

Roppaport 
سعر ال لمن خال أعمىمنظمة عمى تقماص كمفتيا وتحقاق موايد القدرة 

 .كبر لمزبونذمنامسان وتحقاق قامة المقارنو ب
 كمفةال

Evans زبونالقامة  .قابماة عمى تقدام قامة متفوقة لمزبونال 

Macmallan 

D Tamppo 

تفوق مي مادان منامستيا المنظمة من تحقاق التي تمكن الوسامة الىي 

 .خراناآلم  
 منامسةال

تي التخمقيا لعمالييا و ن شركة أالأو  لممنظمةامكن  تيالقامة التنامساة عمى المازة الاركز جوىر 

دام منذت ، أو شذكل تقذالرغم من تقذداميا لذنفس المنامسان بالمقارنة م  السعار منخفضة بتأخذ شكل أ

 (108:2005ممة،).تي تباع بياالمرتفعة السعار األمنتجات وخدمات مرادة تبرر 

ول مذذي األ اتمثذذل (365: م2001مصذذطفى، ) :أساسذذانتنامسذذاة مذذن عنصذذران الماذذزة الوتتكذذون 

با  وكذذا الخدمات ما بعد (وأ)تسمام التوقات ( أو)سعر ال(أو)جودة المنامسان مي التماز عمى القدرة 

 .فاعلالسرا  التغاار القدرة عمى الو  بتكاراهمي 

عماذذل بطراقذذة سذذذراعة تزاذذد مذذن رضذذذاىم ال حتااجذذاتاقذذدرة عمذذى تمباذذذة الثذذاني ميذذذو العنصذذر الأمذذا 

 . وتضمن وهييم

 :يالتتتتالنحتتتو البتتتاحثين عمتتت  التنافستتتية كمتتتا ذكرهتتتا مجموعتتتة متتتن الميتتتزة الهميتتتة تكمتتتن أو 

 (47:2014،قشقش)

 



  58 
 

مؤسسذة مذي اليذم وتذدعم وتحسذن صذورة وتضذمن وهي حتااجذاتيماال  تمبذي خمق قامة لمعم -1

 ذىانيمأ

عمذال  مذ  الإلذى مقدمذة الخذدمات السذم  و المسان مذي مناالستراتاجي عن اهتماز التحقاق  -2

مذذذي ظذذذل بايذذذة شذذذدادة  منتيجذذذةالسذذذتراتاجاات اهكفذذذا ات و المذذذوارد و التماذذذز مذذذي ال مكاناذذذةإ

 .منامسةال

 .سوقالستثمار مي اهاة لمبقا  و الوكذلك ربحاة ع لممنظمةتحقاق حصة سوقاة  -3

عمذال  التعامذل مذ  نوعاذة جداذدة مذن التنامسي جداد كدخول سوق جداد أو  الدخول مج -4

 .خدماتالمنتجات و الأو نوعاة جدادة من 

تذذي الكباذذرة لايذذا ولمفذذرص بموغ المنظمذذةتذذي تراذذد الان مكذذرة مسذذتقبماة جداذذدة لءىذذداف تكذذو  -5

 .قتناصيااترغب مي 

داة مسذتندة عمذى لكونيذا أ داخماذة لممنظمذة نظذراً الت نيا تعطي حركاذة وداناماكاذة لمعمماذاإ -6

 .منظمة وقدراتيا وجدارتياالموارد 

 سذذذتمراراةباهتنامسذذذاة تتسذذذم الماذذذزات الكذذذون  بعاذذذدالمذذذدى التقذذذدم عمذذذى التطذذذور و المتابعذذذة  -7

 .تجددالو 

 (:Competitive Policies)تنافسية السياسات ال: 2-2-2

 الحفذاظيذا لتي تسذعى مذن خالالخاصة بيا و التنامساة السااساتيا  العماأللكل شركة من شركات 

نذذوعان مذذذن إلذذذى شذذارة اإل وسذذذتتمسذذوقاة لمشذذركة الحصذذذة الة سذذوق، ومحاولذذذة زاذذادالعمذذى موقعيذذا مذذذي 

 (52:2008قندال،) :ىماتنامساة السااسات ال
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 (:Price  Policies) سياسات سعرية -1

تنامسذذاة ومذذن السااسذذتيا شذذركة مذذي تنفاذذذ التذذتحكم ماذذو ذي الذذعامذذل المنذذت  ىذذو الىنذذا اكذذون سذذعر 

ن درجة تأثار كذل منيمذا وأ ،تسواقيالمزا  العنصر من عناصر ىماة نسباة لكل مؤكد أن ىناك أال

 ىنذاك جذدهً  ،نمذإ المجذالضمن ىذذا  العماألألي منظمة من منظمات تنامسي الموقف المي تدعام 

سعر العض أن عامل بالحاث اجد  كثر تأثاراً األتسواقي المزا  النصر من عناصر مي أي ع واسعاً 

اة سذذذعر المنامسذذذة غاذذذر الن بذذذأ خذذذروناآلتنامسذذذاة بانمذذذا اذذذرى القاعذذذدة ال ىماذذذة مذذذيكثذذذر أاألعامذذذل الىذذذو 

 .المجالىماة مي ىذا كثر أاألتسواقي ىي المزا  اللعناصر 

تغااذذذر  لمنذذذت  مذذذن خذذذالالطمذذذب عمذذذى البذذذاي  اغاذذذر منحنذذذى الن إسذذذعراة مذذذالمنامسذذذة الة الذذذضذذذمن ح

منذذت  مذذن الطمذذب عمذذى البذذاي  بتغااذذر منحنذذى السذذعراة اقذذوم المنامسذذة غاذذر الة الذذسذذعر، بانمذذا مذذي حال

توزاذ  وخذدمات مذا بعذد التروا  و العالن و اإلمنتجات و التنوا  مي سااسة الل خرى مثعناصر أ لخال

سذذعر الن نجذذد بذذأ المجذذالماداناذذة مذذي ىذذذا الت دراسذذاالكتابذذات و السذذراعة لذذبعض الاجعذذة مر الن إ .باذذ ال

ناذة عمذى وجذو ااباالشذركات ومنيذا العداد مذن ال ستخدمتيااتي المنامسة الة من أدوات العابرز كأداة م

 ااندولالذتسذواق الحذد كتذاب صدد اشذار أالبيذا  ، تسواقاةال ستراتاجاتياإ خصوص بشكل مؤثر ميال

تصذذدار ه ال الااباناذذة مامذذا اتعمذذق بمجذذالتنامسذذاة وخاصذذة لمشذذركات السااسذذات الأي تحماذذل عذذن  أن

ة لممنامسذة الذدمة معشركات مستخالصبحت عندىا ىذه تي أالنقطة الإلى توصل الأن  اغفل  استطا 

سذذوق وكذذذلك التمكن مذذن الذذكباذذر و الحجذذم ال قتصذذادااتايذذا تحقاذذق لمذذن خال اسذذتطاعتسذذعراة حاذذث ال

إلذذى وىذذذا حتمذذا اذذؤدي ( توزاذذ النتذذاج و اإلكمفذذة )كمفذذة الماذذزة تنامسذذاة مذذي ااباناذذة ليذذا الشذذركات الن إمذذ

 .تسعاراة مرنةاستراتاجاة  تمادعا
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 (:Non-price  Policies) سياسات غير سعرية -2

حاان األسعراة، بل مي أكثر السااسات الىماة عن دور سعراة ه اقل أالسااسات غار الور ن دإ

بعذذذدد مذذذن المماذذذزات التذذذي تمازىذذذا سذذذعراة ال السااسذذذاتسذذذعراة قذذذد تتفذذذوق عمذذذى السذذذات غاذذذر سااالن إمذذذ

 :ومنيا

تخفذذذاض سذذذتراتاجاة نسذذذبة هالب الحذذذالتقماذذذدىا كمذذذا ىذذذو  غاذذذر سذذذعراة ه امكذذذنالسااسذذذات ال -

سذعارىا أ هنخفذاضشذركة نتاجذة المنتجات إلى مستيمك انجذب الإذا كان  :ر، ممثالً سعااأل

س منذامالن ىذذا مذا أالط خذرآمستيمك بسيولة أن اشتري من منامس الذا مامكن أاضا أن ى

تذي اصذعب السذعراة و النسذبة لممنامسذة غاذر الن ىذا ه امكذن تحقاقذو با  و أمضل،  اقدم سعراً 

 .منامسانالقاام بردود معل سراعة من جانب المايا 

مستيمك وىذا ه احدث المساومة م  المفاوضة و النوع من إلى سعراة تقودنا المنامسة الإن  -

 .سعراةالمنامسة غار المي 

اق جداذدة لتصذراف سذو شذركة مذن إمكاناذة مذتح أالما تتذاح إلدارة  باالعوامل غار سعراة غال -

، مسذتيمكانالاة تتناسب م  رغبذة المنامسة تومر منت  ذا جودة عالن ىذه ما أالمنتجاتيا ط

منذت  ه الذا كذان واق جداذدة إمنخفض ه امكن لو من دخول أسالسعر الن عكس مإالعمى 

 .مستيمكالاتمت  بجودة معانة تتوامق م  حاجات ورغبات 

  . تحقاقياإلى شركة التي تسعى الرباح األزاادة إلى با ما تؤدي المنامسة غار سعراة غال -
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 : كل منسعرية السياسات غير الوتتضمن 

 (:Products Policy) منتجاتالسياسة  -أ

قذذذدرة التحقاذذق  أنتنامسذذاة لمشذذذركات حاذذث القذذدرة المذذي تذذذدعام  امذذاً ى دوراً  منتجذذذاتالتمعذذب سااسذذة 

تذدعام  لجودة مذن خذالالمنتجات اتطمب تقدام منتجات ذات مستوى متقدم من ال لتنامساة من خالال

 . تطوارالبحث و الوحدات 

ت عمذى دراسذة رغبذا حجذام مختمفذة بنذا ً ركة عمى تومار منتجاتيذا بعبذوات وأشالن تحرص واجب أ

 . جودة مي تصمام منتجاتياالوجوب حرصيا عمى تحقاق إلى ضامة ، إمشترانال

تقدمذذو ذي الذذمنذذت  الاعتمذذد بشذذكل كباذذر عمذذى  ال  شذذركات مذذي تحقاذذق مركذذز تنامسذذي عذذالن نجذذاح وا  

توزاذ  مذا المنذت  و ال تذروا  لذذلك اه وتروا  ما ىذالمنت  و ال تسعار لذلك اهتسعار ما ىو اللمسوق، م

 .اضامنت  أال توزا  لذلك اهىو 

هو  ،سذمعاة لذداياالتشذكامة الدارة شذداد مذي إالحذرص الو منظمذة شذركة أ ومن ىنا اجب عمذى كذل  ا 

دراسذذذة واماذذذو لمسذذذوق وحاجذذذات  ل مذذذن خذذذالاهسذذذمعاة التشذذذكامة التعذذذدال عمذذذى ىذذذذه تقذذذوم بذذذإجرا  أي 

 (89:1999:مدىونال. )مشترانال

 (:Promotion and advertising policy)عالناإلتروي  و السياسة  -ب

جميذذور ال لذذدىدراكاذذة اإلمنفعذذة البنذذا  إلذذى ايذذدف ذي الذذاهتصذذال  التذذروا  ىذذو شذذكل مذذن أشذذكالو 

مشذذتري مذذن التذذروا  عمذذى مشذذكمة جيذذل المذذروج ليذذا، واتغمذذب الخذذدمات الو سذذم  أالمسذذتيدف حذذول ال

 ..منذذذت  الات اسذذتخدامسذذعار أو األ أومنذذت  الشذذركة أو المؤسسذذذة أو المعمومذذات عذذن التقذذدام  لالخذذ

اتقبذذل و نفسذذاة معانذذة الذذوخمذذق ح، غرايذذوإ لخذذالمشذذتري مذذن التذذروا  عمذذى تراخذذي الخ، كمذذا اتغمذذب الذذ

مشذتري المذي تعراذف  ىامذاً  مختمفذة دوراً التذروا  بعناصذره الوامعذب  ،اذوإلمشتري بمقتضذاىا مذا اقذدم ال

قناعو بو وا  الب تذروا  اسذاعد منظمذات الىذذا اعنذي أن ، و شذرا التخاذ قرار بشرايو ثم تكرار ىذا منت  وا 
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تمكنيذذا مذذن مواجيذذة إلذذى ضذذامة اإل، بتحقاقيذذاإلذذى تذذي تسذذعى المباعذذات العمذذى زاذذادة حجذذم  العمذذاأل

اسذذذتراتاجاة مذذذوق مذذذي بنصذذذاب مر  حظاذذذاً تذذذروا  العذذذالن و اإللذذذذلك مذذذإن  ،سذذذوقالحذذذادة مذذذي المنامسذذذة ال

، ماناذذذةاألل، فرنسذذذاةال، براطاناذذذةال، راكاذذذةماألماذذذة العالشذذذركات التذذذي تبناىذذذا السذذذعراة المنامسذذذة غاذذذر ال

مباعذذذات  الميذذذم مذذذي دمذذذ  وزاذذذادة الو حاذذذوي العنصذذذر الكباذذذر ليذذذذا الدور الذذذإلامذذذانيم ب، خالذذذ ..ااباناذذذة ال

 (178:2005:بوبكرأ) جدادةالسواق األضامة لممساعدة عمى دخول إ

 (:Distribution Policy)توزيعالسياسة  -جت

إلذذى خذذدمات مذذن أمذذاكن إنتاجيذذا السذذم  و ال الو اذذتم إاصذذلذذمذذن خالذي العنصذذر الذذتوزاذذ  ىذذو الإن 

وظذذايف الن واضذح أالو  ،مناسذبانال سذعرالو  ،كماذةالجذودة و الو ، مكذانالو  ،وقذتالمذي  سذتيالكيااأمذاكن 

منتجذذذات مذذذي أمذذذاكن الو اذذذتم تذذذومار لذذذمذذذن خالذي الذذذحاذذذوي المفصذذذل التوزاذذذ  تعتبذذذر اليذذذا تذذذي اقذذذوم بال

ماذذة العال شذذركاتالعذذن  مركذذزي لمتوزاذذ  لذذم اخذذفالدور الذذن ىذذذا إ. (سذذتيالك اهسذذواق أ) اسذذتيالكيا

م  ولدايا العالتومرة مي بقاع بو  بحاث جعمت ليا عدة مراكز لمتوزا  م ىتمتاتي الااباناة الوخاصة 

موجذودان مذي أي قطذاع مذن المسذتيمكان القذل عذدد ممكذن مذن أإلذى كامذل لباذ  منتجاتيذا ال اهستعداد

 .مختمفةالتمباة حاجاتو إلى شركات التي تسعى ىذه السوقاة ال قطاعاتال

 ختاذذارافايقذذة مذذي العنااذذة اللك مالبذذد مذذن شذذركة ومسذذتيمكايا لذذذالوصذذل بذذان التوزاذ  ىذذو حمقذذة الن إ

 منذذذذذت المسذذذذذتيمكان وطباعذذذذذة اللمتطمبذذذذذات  ومقذذذذذاً  ،مختمفذذذذذةالسذذذذذوقاة القطاعذذذذذات التوزاذذذذذ  مذذذذذي المراكذذذذذز 

 (189:2006:صمادعي،اوسفال)

  (:Development policy and Innovation)بتكارواالتطوير السياسة  -د

ر منتجاتيذذا مذذن بتطذذواىتمذذام اهعمايذذا  شذذركة اممذذيالتسذذتيدمو ذي الذذ واهسذذتمراربقذذا  الىذذدف  أن

مسذذذتوى إلذذذى منتجذذذات البيذذذذه  اهرتقذذذا منتجذذذات جداذذذدة حتذذذى امكنيذذذا مذذذن  ربتكذذذااخذذذدمات ال أوسذذذم  ال

ماذذو أن قذذدرة  كوممذذا ه شذذ ،تطذذورالاذذة مذذن التتصذذف بدرجذذة عتذذي الاهسذذتيالكاة رغبذذات الحاجذذات و ال
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تكمذذن مذذي قذذدرتيا عمذذى تحقاذذق مطابقذذة خالقذذة بذذان  العمذذاألمذذي دناذذا  واهسذذتمراربقذذا  الشذذركة عمذذى ال

 .ستيالكاةاهرغبات الحاجات و المنتجاتيا و 

مبذذذادرة مذذذي لامسذذذاك بزمذذذام اإلقذذذد مكنيذذذا مذذذن  تكذذذاربواهتطذذذوار المتزااذذذد ألىماذذذة الارة داإلإن إدراك 

تطذذذوار ال، وانطذذذوي مفيذذذوم سذذذتمرارىاوانجذذذاح ودعميذذذا بمقومذذذات بقاييذذذا ال تحداذذذد كثاذذذر مذذذن مسذذذارات

 :اةالتالبعاد األعمى واحد أو أكثر من  واهبتكار

 .اةالحالنتاج اإلخطوط إلى إضامة خط جداد  -1

 .يالحالمنتجات الخط إلى إضامة منت  جداد  -2

 .اةالحالمنتجات الو تطوار أتعدال  -3

 .إنتاجوي ووقف السقاط منت  ححذف أو إ -4

 .منتجات جدادة بتكارا -5

سذذابقة تتوقذذف عمذذى مذذدى البعذذاد األتخذذاذ أي قذذرار اتعمذذق بدارة عمذذى إاإلقذذدرة  أنماذذو  كه شذذوممذذا 

ر تكنولذوجي، وغاذالفذن المنامسذة، و المسذتيمك، و المختمفذة ومنيذا السذوق بقواىذا المعمومات عذن التوامر 

معمومذات التسذواقاة لامذدىا بالونشذط لممعمومذات  الشركة تبني نظام معذالدارة ذلك وىذا اقتضي من إ

 (98:2003:توماق معال،). مناسبالوقت الالزمة مي ال

 (:Products differention and quality policy) منتجات وتحسين جودتهاالسياسة تمييز  -هت 

تمباذذذة رغبذذذات وحاجذذذات إلذذذى  العمذذذاألتذذذي تقذذذدميا منظمذذذات الخذذذدمات الو  منتجذذذاتالاذذذؤدي تمااذذذز 

قامة العمى  العماألة اكون تركاز منظمة الحالىذه  مي، مازة تنامساة مستمرة لمستيمكان من خالال

لكذذن  نسذذباا   ال  منذذت  عذالي قذذد اكذون سذذعر التذالسذذعر، وبالمنذت  أكثذذر مذذن تركازىذا عمذذى التذي اقذذدميا ال

قطاعذذذذات إلذذذذى سذذذذوق المات تقسذذذذام خذذذذدالمنتجذذذذات أو التتطمذذذذب عمماذذذذة تمااذذذذز . ضذذذذلبيذذذذامش ربذذذذح أم

 .عمى ما تتماز بو من صفات وممازات بنا  كل قطاع يدافستوا
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ي تكذذذون التذذذالو خذذذدمات متماذذذزة وبتقذذذدام منتجذذذات أإلذذذى تذذذي تسذذذعى ال العمذذذاألنسذذذبة لمنظمذذذات الب

ضاماة مي عمماذة خمذق ماذزة تنامسذاة تمازىذا عذن مثاالتيذا مذي اف إالسوف تتحمل تك، نظمة متمازةم

نذذات  العايذذد الاف وبذذان التكذذالن تذذوازن بذذان ىذذذه أ العمذذاألة اجذذب عمذذى منظمذذة الذذحالمذذي ىذذذه  سذذوقال

 ، ربحالذافيذا وتحقاذق ىذامش مناسذب مذن المنظمذة تغطاذة جماذ  تكالبحاذث تضذمن ، باذ العن عمماة 

حاث ، منامسةالمن  نوعاً  العماألخدمات من قبل منظمات المنتجات أو الكذلك تخمق عمماة تمااز 

منظمذات لمتقماذد سذوف تكذون الي محاولذة ىذذه التذالوب، تمااذزالخذرى لتقماذد ىذذا األمنظمذات الى ستسع

 (57:2008:قندال)تحسان بشكل مستمرالو  بتكارواهمتمازة لقبداع المنظمة الم  حامزا لد

 (:Service policy) بيعالو بعد خدمات قبل أالسياسة  -و

باذذ  لذذدورىا مذذي جذذذب الو بعذذد مقدمذذة قبذذل أاللمخذذدمات  واسذذعاً  مامذذاً ىتاماذذة العالشذذركات التعطذذي 

وظافذذة الىماذذة ىذذذه جداذذدة، إن أالسذذواق األوخاصذذة مذذي ، شذذركاتالزبذذاين لمتعامذذل مذذ  منتجذذات ىذذذه ال

مستيمك عمى درااة بكافاة الاكن  ذا لموىي أنو ه أىماة لممنت  إ ممسفاة بساطة جداً تستند عمى مكرة 

حاواذة الغذة الة بلأمقدمذة مسذالخذدمات البىتمذام اه، وعماذو مذإن توقفذوة الذصذالحو مذي حأو إ استعمالو

 (135:2006:درادكةال). شركةالزباين لمتعامل م  المي جذب  وتساعد كثاراً 

 :خدمة وىيالمحددات لوجود المجموعة من إلى  شارةاإلامكن و 

شذركة مذي التي تومرىذا الماداة التسياالت المرامق و المرتبط بالمر األوىو : ماديالمحدد ال -1

 . سبال خدمة عمالييا

خدمة الشركة عمى تقدام الوىو رغبة واستعداد وقدرة موظفي : ستجابةباهمرتبط المحدد ال -2

 . مناسبة لمعمال ال

تذذي وعذذدت بيذذا بشذذكل الخدمذذة النجذذاز إمنظمذذة عمذذى الوىذذو قذذدرة : ثقذذةالمذذرتبط بالمحذذدد ال -3

 .دقاق وثابت
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موظفان وقدرتيم عمى الضاامة من قبل المعرمة وحسن الإلى  وتعود: متبادلةالثقة التأكاد  -4

  (زباينال)خدمة الثقة بانيم وبان مستممي الزرع 

 (:Methods of achieving Competitive advantage) :تنافسيةالميزة اليب تحيي  الأس: 2-2-3

 (643: 2004الشاخ، : )الوسايل التالاة بإحدىامكن تحقاق المازة التنامساة 

 .الكفا ة المتفوقة وذلك من خالل الساطرة عمى التكالاف -1

 .الجودة المتفوقة وذلك من خالل تقدام منتجات تحقق القبول لدى الزباين -2

 .اإلبداع المتفوق وذلك من خالل تقدام منتجات جدادة -3

 .اهستجابة المتفوقة لدى الزباين وذلك من خالل معرمة دقاقة هحتااجات الزباين -4

الماذذزة تذذي تبنذذي الساسذذاة األربعذذة األ األسذذالاب (Hill and Jones,1989:113)حذذدد كمذذا 

تذي النظذر عذن صذناعتيا أو منتجاتيذا أو خذدماتيا الن تتبناىذا بغذض وتستطا  أي شركة أ، التنامساة

 ( : 8)شكل العوامل كما ىي موضحة مي التقدميا وىذه 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 ( 8)شكل رقم ال

 الكفاءة

                                (Hill and Jones,1989:113) 
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أساسذذذاة لبنذذذا  الماذذذزة التنامسذذذاة وامكذذذن  أسذذذالاب نجذذذد أن ىنذذذاك أربذذذ ( 8)مذذذن خذذذالل الشذذذكل رقذذذم 

 :توضاحيا كاآلتي

زاد اىتمذذام المؤسسذات بتمباذذة رغبذات المسذذتيمكان والحذرص عمذذى رضذاىم حاذذث نجذذد : الجتودة( 1

السذذعر العامذل المحذذرك لسذذموك المسذتيمك بذذل أصذبحت الجذذودة اهىتمذام األول لذذو والقامذذة  اعذدأنذو لذذم 

 (.121: 2014حراز، ) التي اسعى لمحصول عمايا 

تتجسذذذد الكفذذذا ة مذذذي اهسذذذتغالل األمثذذذل لممذذذوارد المتاحذذذة وتقذذذاس بكماذذذة المذذذدخالت : الكفتتتاءة( 2

تحواذذذذذل المذذذذذدخالت إلذذذذذى مخرجذذذذذات المسذذذذذتخدمة إلنتذذذذذاج مخرجذذذذذات محذذذذذددة باعتبذذذذذار المؤسسذذذذذة أداة ل

الذخ، أمذا المخرجذات متتمثذل مذي ....  مالمدخالت ىي العوامل األساساة لقنتاج من عمالة وأرض و

السذذذم  والخذذذدمات مكممذذذا كانذذذت المؤسسذذذة أكثذذذر كفذذذا ة كممذذذا قذذذل مقذذذدار المذذذدخالت المطموبذذذة إلنتذذذاج 

التذذي تقذذاس بالمخرجذذات ) العامذذل إنتاجاذذة :  مخرجذذات معانذذة، والمكذذونان األكثذذر أىماذذة لمكفذذا ة ىمذذا

نتاجاة( بالنسبة لكل عامل إنتاجاة مالمؤسسة (  التي تقاس بالمخرجات بالنسبة لكل وحدة) العامل  وا 

تتماز تكالافيا باهنخفاض إذا كانت تستحوذ عمى كفا ة إنتاجاذة عالاذة مقارنذة بمنامسذايا ممذا اسذمح 

 (8: 2011عايشة، . ) ليا ببنا  مزااا تنامساة 

أن اهنفجذذذار المتزااذذذد مذذذي عذذذدد المؤسسذذذات والذذذذي صذذذاحبو انفجذذذار تنامسذذذي عمذذذى : االبتكتتتار( 3

المسذذذذتوى الذذذذوطني والعذذذذالمي أدى إلذذذذى تصذذذذاعد اىتمذذذذام المؤسسذذذذات باهبتكذذذذار والتركاذذذذز عماذذذذو حاذذذذث 

 (.122: 2014حراز، . ) أصبحت القدرة عمى اهبتكار مصدرًا متجددًا لممازة التنامساة

لتحقاق استجابة متفوقة لحاجات العمال مأن األمر اتطمذب تحقاذق كفذا ة : عمالءاالستجابة لم( 4

بتكار مستمر باإلضامة إلى تمباة طمب العمال مي الوقت المناسب وأن اكون  متمازة وجودة متفوقة وا 

 (171: 2008لحول، . )السموك الكمي مي المنظمة موجو نحو التركاز عمى العمال
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 :تنافسيةالميزة لاوأبعاد مؤررات  :2-2-4

 (:Competitive advantage indicators) مؤررات الميزة التنافسية 2-2-4-1

واؤكذذد  ،تنامسذذاةالمنظمذذة لمماذذزة ال مذذتالكاة عمذذى لذذتذذي تسذذتخدم لمدهالمؤشذذرات العداذذد مذذن الىنذذاك 

(Day and Wsnsley )حصذذة ال، ربحاذةالىذي مؤشذذرات  وشذاوعاً  اً اسذذتخدامكثذر األمؤشذرات الن إ

الزمذة الباانذات المؤشرات مذن مزااذا مثذل تذومار اللما تتمت  بو ىذه ، سنوي لممباعاتالنمو السوقاة، ال

امكن حسابيا بدقة وسيولة  أيمؤشرات كماة الن جما  تمك حصول عمايا، كما أالسابيا وسيولة لح

 :يالتذذالتحداذذد مذذي المؤشذذرات بالمسذذتيمك وتتمثذذل ىذذذه الوصذذفاة كرضذذا المؤشذذرات العكذذس مذذن العمذذى 

(Day and Wsnsley:1988: 12) 

عذذن  مشذذروعاتال أدا اس اسذذتعمل لتقاذذام اذذنيذذا مقأبربحاذذة التعذذرف  (:Profitability) ربحيتتةال -1

، حداثذذذةالتقناذذذات ال اسذذذتخدامو  ،لممشذذذروع سذذذتثماراتاه أو، صذذذولاألإلذذذى دخل الذذذطراذذذق نسذذذبة صذذذامي 

 :ىي، ربحاةالىناك أرب  طرق مستخدمة لقااس موارد بشكل أمضل، و ال واستغالل

 .صولاألعايد عمى ال -

 .ممكاةالعايد عمى حقوق ال -

 .ستثماراهعمى  عايدال -

 .مباعاتالعمى  عايدال -

رابحان الذسذوقاة لمتمااذز بذان الحصذة الواسذتخدم مقاذاس  (:Market share) ستوقيةالحصتة ال-2

سوق المباعات مي المنظمة من المقااس استخدم لحساب نصاب الحاث ىذا ، سوقالخاسران مي الو 

 :وىي ،سوقاةالنواع لمحصة أ ة، وىناك ثالثرياسانالمنامسان المقارنة م  

ي الجمذذذذكماذذذذة عمذذذذى إالمنظمذذذذة القسذذذذمة مباعذذذذات وتحسذذذذب ب: اذذذذة لممنظمذذذذةالجماإلسذذذذوقاة الحصذذذذة ال-أ

 .سوقالكماة مي المباعات ال
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منظمذذذة وأكبذذذر الفذذذرق بذذذان العمذذذى مذذذدى  اً وىذذذي تعطذذذي مؤشذذذر : لممنظمذذذةنسذذذباة السذذذوقاة الحصذذذة ال-ب

 .سوقالمنامسان مي الكماة عمى مباعات أكبر المنامسايا بدقة، وتحسب بقسمة مباعاتيا 

منظمذة بتركاذز نشذاطاتيا عماذو وتحسذب بقسذمة التقذوم ذي الذسذوق ال أي: مختدومالسو  الحصة -ج

 .مخدومالاة لمسوق الجماإلمباعات العمى كماة المنظمة المباعات 

رياسذي لمنظمذات النشذاط المحذور  مباعذاتالتعتبذر  (:Sale growth) ستنوي لممبيعتاتالنمتو ال-3

 ستمراراةواهنمو الي تحقاق التالوب ،رباحاأليا اتم تحقاق لتي من خالالشاط نالميي مخرج  ،العماأل

حصذة المنظمذة وعمذى زاذادة ال العمعمى نجاح أ مباعات مؤشراً النوي مي سالنمو السوق، واعد المي 

أثنذا   العمذاألعداذد مذن منظمذات ال، وتسذعى سذوقالمذي تنامسذي السوقاة ليا مما اذدعم مذن موقفيذا ال

مذذراد تحقاقذذو المباعذذات النمذذو مذذي السذذتراتاجي لوضذذ  ىذذدف محذذدد لمقذذدار اهتخطذذاط القاذذام بعمماذذة ال

 .نجاحالكأحد معااار 

 (:Dimensions of Competitive advantage)أبعاد الميزة التنافسية 2-2-4-2

 ، (5928111:سادال)تنامساة ومنيم المشكمة لممازة ال مختمفةالبعاد األإلى باحثان الن عداد مالتطرق 

ن عمذى أن ىذذه و بذاحثالتفذق او  ،(3828118:معمذوريال)،(7828119:موسذويال) ،(3328119مزىر،)

 :يالتالبعاد تتضمن األ

تحقاقذو إلى منظمات التسعى ذي الول األتنامسي البعد ال تعد التكمفة المنخفضة (:Cost) كمفةال -0

 . رباحاألحصول عمى أكبر قدر من الو  ،مسانمناالقل من من أجل تسواق منتجاتيا بسعر أ

منامسذذان مذذي السذذاطرة عمذذى كمفتيذذا وتجعميذذا مذذي أدنذذي نسذذبة مقارنذذة بالتذذي تذذتمكن مذذن المنظمذذة الم

قذذدرة عمذذى الوتكذذون مذذي موقذذ  جداذذد اتذذاح ليذذا ، سذذوقالعماذذا مذذي الاذذد الذاتيذذا سذذوف تمتمذذك  صذذناعةال

ح لممنظمات تقدام كمفة اتاالن تخفاض أو  ،جددالداخمان القدرة عمى ردع السوق وليا الساطرة عمى ال

 .ضاماةمنامسان ولكن م  خدمات إالبنفس أسعار  أوقل منتجات بأسعار أ
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اة ه امكن الجودة ع تقدام منتجات ذاتإلى منظمات التسعى  (:The quality)جودةال-2

منت  لوظافة الوتصمام مة خصايص  مدى مال) :جودة تعنيالو  ،خرى مجاراتيااأللممنظمات 

ىماة وتتفوق أ،(زبونالوتعتمد عمى إدراك متطمبات  اهستعمالماليمة لغرض ال)بأنيا  أو( اهستخدام

 . سعرالجانب إلى حصول عماو الزبون مي الارغب ذي المنت  الات مي تحداد اثمانانالمنذ جودة ال

 :بعاد ىي ثالثة أإلى جودة ال (3928119:موسويال)قد قسم و      

واعتمد ذلك عمى ، زبونالمنت  م  رغبات الخاصة بالمواصفات المة  مدى مال: تصميمالجودة -أ

 .مستيدفالزبون التسواقي مي تحداد حاجات النشاط الدقة 

تصمام وتكمن أىماة ىذا الصن  لمواصفات الد منت  بعالتعني درجة مطابقة : مطابيةالجودة -ب

جانب الو  ،زبونالمطابقة مرتفعة كانت متفقة م  حاجات الكمما كانت جودة ، مرانجانب مي أال

 .عاوبالخمو من المطابقة الذ تمثل جودة ف أقل ما امكن إالتالمعاب و الاني ىو جعل نسبة ثال

تذي ساحصذمون الوحاجذاتيم لممنفعذة  ، زبذاينالمتوامقذة مذ  رغبذات الخدمذة الجذودة : خدمةالودة ج-ج

تنامسذذاة المنظمذذات عمذى تحسذذان قذدرتيا الخدمذذة سذاعدت الن جذودة أو ، خدمذذةال أو، منذت العمايذا مذذن 

مكاناذذة مذذرض أسذذعار أعمذذى لمجذذودة التكذذالتقماذذل  لسذذوق مذذن خذذالال مذذي إلذذى عمذذى واقذذود ذلذذك األاف وا 

 أنحذذاول تذذي تالنسذذبة لممنظمذذات الب ميمذذةمنذذت  الصذذبحت جذذودة تحقاذذق ىذذامش ربذذح مرتفذذ  وعماذذو أ

 .تنامساةالكمفة المحامظة عمى الوكذلك  ،سواقاألتحامظ عمى تنامسيا مي 

حاضذذذذر السذذذواق تنامسذذذاة مذذذذي أالبعذذذاد األمرونذذذذة مذذذن أىذذذذم الأصذذذبحت  (:Flexibility) مرونتتتةال -3

  .شباعاإلتغاار وكذلك حاجاتيم لوسايل ال زباين ميالزادت رغبات  أنمستقبل بعد الو 

ن تذذؤمن مضذذل ه امكذذن أاألجذذودة القذذل و األكمفذذة الكذذال مذذن  أنإلذذى ( 32:1999:فاحذذانال)واشذذار 

 مرونذة بعذداً الصذبحت وبيذذا أ، زبذاينالاذة تذتال م مذ  رغبذات الما لذم اصذاحبيا مرونذة ع تنامسااً  تفوقاً 

جدادة المنتجات التعدال قدرة عمى المنتجات جدادة وبمقدار واس  و  إنتاجقدرة عمى التتضمن  تنامسااً 

 :مرونة مي الزباين وتتجمى اللرغبات  ستجابةاهبسرعة 
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 ناتجذذة عذذن تفضذذالالتصذذمام و التغااذذر مذذي المنظمذذة عمذذى مسذذاارة الوىذذي قذذدرة : منتجتتاتالمرونتتة -أ

 .تكنولوجاةالتطورات الزباين و ال

تغااذذرات مذذي مسذذتوى النقذذص لمتابعذذة  أوزاذذادة  نتذذاجاإلقذذدرة عمذذى تغااذذر حجذذم ال: حجتتمالمرونتتة -ب

 . طمبال

ازدادت  وقذذت لمزبذذونال أىماذذةن زادت بعذذد أ (:Delivery time)التستتميم فتتي الوقتتت المحتتدد -4

توسا  قاعذدتيا إلى منظمات تسعى الكثار من النظمات ممالوقت بان ال أساسقايمة عمى المنامسة ال

اصذالموعذد التسذمام مذي ال لخال من زباينالم    لبعذد مذن خذالالذا واتمثذل ىذ ،اذوإلسذمعة ال المحذدد وا 

  .اً تي اكون عمرىا قصار المنتجات المي  وقات سراعة وخصوصاً تقدام منتجات بأ

 :سرعة كما يميالو  عتماديةاالتسميم بكل من العن (41:2002:ريمعمو ال)وقد عبر 

قذذدرة عمذذى تجياذذز البعذذد بالمحذدد واذذرتبط ىذذذا الموعذذد التسذذمام مذذي الىذذو : تسذذمامال عتماداذةا -أ 

 .محددالموعد المنت  مي ال

نجذاز عمماذة قدرة عمذى إالبعد بالع وارتبط ىذا سر ل بشكل أعمالاقصد بيا : تسمامالسرعة  -ب 

 .زبونالبشكل سرا  حتى ارضى  نتاجاإل

 :اةالتالمزااا المناسب الوقت التسمام مي الاحقق و 

منامسذذذان ممذذا اعنذذذي تحقاذذق موقذذذ  التقذذدام منتجذذات جداذذذدة بسذذرعة أكبذذذر مذذن سذذرعة  -

  .زبونالتجاراة مي ذىن اللمعالمة  أومتماز لممنت  

  .متسارعةالتكنولوجاة التغارات المنتجات بسبب التقماص دورة حااة  -

 .زبايناللطمبات  ستجابةاهأقل ما امكن وازاد من درجة إلى مخزون التقماص  -
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ساساة األبعاد األ أحدنو أ ساسعمى أبداع اإل كتابالاضاف بعض  (:Creativity)اإلبداع -5

إلى بداع اشار اإلو ( عمى غار مثال سابق  شيالبتكار ا)بداع اإلتنامساة واعني المازة التحقاق ل

 :مور ىيثالثة أ

معرمذة التصذور و الو  الخاذالدواتذو ىذي ألمكذار جداذدة وأ بداع ىو معل اتغار لكونو تولاذداإل -أ 

 .بأنواعيا

 .بداع ىو عمل دايم وجيد دؤوب ه اأتي من دون عنا اإل -ب 

  .تستنبط ماو حقايق غار معرومو من حقايق معرومو بتكارابداع ىو اإل -ج 

د وانذذت  عنذذو فذذر الاقذذوم بذذو ذي الذذذىني الذذنشذذاط ال أوعمماذذة النيذذا بذذداع عمذذى أاإلإلذذى نظذذر الوامكذذن 

 (:25:2009:موسويال) :تياألىماتو مي تي تظير أالجداد و  ي ش

منامسة من الوكذلك مواجية  نتاجاإلحصول عمى عوامل المتزاادة مي المنامسة المواجية  -أ 

 .مباعاتالجل زاادة أ

 . عملالعمل وسالمة باية التقمال حوادث  -ب 

 .مشكالتالجة البدايل لمع كتشافا لإاجاد حمول لممشكالت من خال -ج 

  .خدماتاللمسم  و  نتاجاإلاب الستطوار طرق وأ -د 

دا  وتحقاذذذذذق األفاعماذذذذذة مذذذذذي الكفذذذذذا ة و العذذذذذن طراذذذذذق تحقاذذذذذق  منظمذذذذذةالنتاجاذذذذذة تحسذذذذذان إ -ه 

 .ىدافاأل

 (:Product life cycle and competitive advantage) :تنافسيةالميزة المنت  و الدورة حياة : 2-2-5

وتمذذذر دورة حاذذذاة الماذذذزة التنامسذذذذاة منتجذذذات، التنامسذذذاة دورة حاذذذاة تذذذرتبط بذذذدورة حاذذذذاة اللمماذذذزة  نإ

 (Emily,2012): ( 9)التي اوضحيا الشكل رقم لممنتجات بالمراحل 
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 :وامكن شرح المراحل السابقة كما امي

 (:Introduction)تيديم المرحمة -1

كثاذذذر مذذذن الإلذذذى لكونيذذذا تحتذذذاج ، تنامسذذذاةاللمماذذذزة منشذذذأة النسذذذبة لمشذذذركة المراحذذذل بالطذذذول وىذذذي أ

كثر مذي أكثذر مذأ انتشذارازمن الذتنامساة مذ  مذرور المازة الوتعرف ، يالمالمادي و ال ستعدادواهتفكار ال

ن اذذذتم عمذذال  بعذذد أالمتزااذذد مذذن و مذذن قبذذل عذذدد الذذتنذي الذذمنذذت  وارجذذ  ذلذذك لمقبذذول المرحمذذة تقذذدام 

خذرى، األمنتجذات الحداد مستوى تمازه عذن منت  وتالتجربة  لخال زباين منالتعرف عمايا من قبل ال

منذت  ومذي المنظمة إلظيذار خصذايص ومنذام  التي تقوم بيا المكثفة الترواجاة الجيود الإلى إضامة 

 (194: 2008البكري، ) .منامسانالمن قبل  كباراً  منظمة ه االقي ضغطاً الوقت مان منت  النفس 

  (Adoption) تبنيالمرحمة -2

منامسذان بذدأوا اركذزون عمايذا، ألن الن أل اهنتشارمن حاث  اهستقرارمن  نوعاً مازة الىنا تعرف 
زبذاين الطمب عماذو، ألن الزباين لممنت  وتزااد المرحمة بتبني النمو، وتتماز ىذه المنت  دخل مرحمة ال

 تنافسٌةالمٌزة المراحل دورة حٌاة ( 9)شكل رقم ال
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خذذرى واحقذذق ليذذم األمنتجذذات الولذذو خصذذايص تفتقذذر ليذذا خذذرى األمنتجذذات الاذذز عذذن أدركذذوا بأنذذو اتم
 .سوقالواس  مي ال نتشاراهمنظمة عمى الأكثر، لذلك تعمل  منام 

 (:Imitation) تيميدالمرحمة -3 

منامسذان قذاموا بتقماذد ماذزة الركذود لكذون الإلذى  اتراج  وتتجذو تذدراجااً مازة الجم مرحمة حالمي ىذه 
حصول عمذى منتجذات الزباين أصبحوا قادران عمى الن راج  تفوقيا عمايم، كما أي اتالتالشركة، وبال

 .تنامساة لممنت المازة المنام ، مما سوف اؤثر عمى الخصايص و التتماثل ب

 (Regression)نحداراال مرحمة -4

سذاس ماذزة جداذدة عمذى أ إنشذا ل سذرا  أو اة وتطورىا بشذكالحالمازة الىنا تظير ضرورة تحسان 
  .نحداراهسوق ودخل مرحمة القد مازتو مي منت  بدأ افالاة، ألن الحالمازة المختمف تماما عن 

 :لمرركة اليمنية المصرية دور المزي  التسوييي في تحيي  الميزة التنافسية  2-2-6

مذذن خذذالل المنذذت  بخصايصذذو امعذذب المذذزا  التسذذواقي الذذدور الفاعذذل مذذي تحقاذذق الماذذزة التنامسذذاة 
عمذذال  بإضذذامة إلذذى السذذعر المقبذذول وتصذذمام قنذذوات التوزاذذ  المتماذذزة والتذذي تمبذذي رغبذذات وحاجذذات ال

تجعل المنتجات مي متناول أادي العمال  مي الزمان والمكان المناسبان باإلضامة إلى التي اجب أن 
تصذمام السااسذذات الترواجاذة التذذي تعمذل عمذذى إبذراز خصذذايص المنتجذات ومذذدى تماذزه عذذن منتجذذات 

التفصذذال مذذن خذذالل دور المذذزا  التسذذواقي مذذي تحقاذذق الماذذزة المنامسذذان، وسذذنتناول ذلذذك بمزاذذد مذذن 
 . لمشركة الامناة المصراة لصناعة وتسواق األدواة التنامساة

 :مصريةاليمنية التنافسية لمرركة الميزة الفي تحيي    منت  ودور ال  2-2-6-1

تقذدام تشذكامة واسذعة مذن  لتنامسذاة مذن خذالالقذدرة المذي تذدعام  ىامذاً  منتجذات دوراً السااسة تمعب 

حصة الي عمى زاادة التالاعمل بالذي سواق و حاجات ورغبات مختمف الفيات مي األمنتجات لتمباة ال

  .سوقاة لمشركةال



  68 
 

البحذث والتطذوار والتذي تمتمذك  إدارة لمصراة عمى تقدام منتجات مذن خذالالامناة الشركة التعمل 

تذي تسذاعد عمذى تقذدام منتجذات بجذودة الماذة و الشذركات عحساسذاة ومذن الاة الحداثة عالجيزة من األ

خذذروج عذذذن المصذذراة عمذذى جذذودة منتجاتيذذا وقذذد عممذذت عمذذى الامناذذة الشذذركة الحاذذث تذذراىن  ،اذذةالع

يي تعمل عمى تصنا  منتجات لعالج إرتفاع ضغط الدم وكذذلك محماة مالنسبة لمشركات الوف بألمال

 .صرعالدىون و السكر و الدواة لعالج أ

 (3)الجدول رقم واحد وبحسب المصراة عبوات مختمفة لممنت  الامناة الشركة التمتمك -

 مصريةاليمنية المختمفة لمرركة العبوات ال( 3)جدول رقم 

 االستخدام عبواتال صنفالاسم 

 تاهسياإلعالج  مل 61+مل011 سبترام شراب

 حرارةالرتفاع درجة إعالج  مل61+مل011 امبرومان

 (4)الجدول رقم صادهناة مختمفة وبحسب  اهً شكالامناة المصراة أتقدم الشركة -

 مصريةاليمنية اللمرركة  المختمفة صيدالنيةال الركاأل( 4)جدول رقم 

 االستخدام صيدالنيةال الركاال صنفالاسم 
 غثاانالعالج  أقراص-قطر-شراب دموتال
 عظامالعالج ىشاشة  أقراص-شراب الاوسك
 السياإلعالج  أقراص-شراب سبترام
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 (5)الجدول رقم واحد وبحسب المصراة تراكاز مختمفة لمعالج الامناة الشركة التقدم -

 مصريةاليمنية اللمرركة  التراكيز المختمفة( 5)جدول رقم 

 االستخدام تراكيزال صنفالاسم 
 ضغطالعالج  مم 81-01-5 لوتنسان
 ضغطالعالج  مم 01-5-8.5 باسابرول
 دىونالعالج  مم 81-01 تورماست
 سكرالعالج  مم 5-8.5 داافنس

عمال  مما الستجابة لرغبة عمى تعدال وتغاار بعض منتجاتيا ا مصراةالامناة الشركة العممت -

 (6)جدول رقم سوقاة وبحسب الحصة الي زاادة التالرضا  وبالعمى تحقاق  ساعمل

 عميلالمصرية حسب رغبة اليمنية الرركة التغيير بعض منتجات ( 6)جدول رقم 

 تعديلالبيان بعد ال تعديلالبيان قبل ال صنفالاسم 
 فراولةالبطعم  صار البرتقالكان بطعم  امبرومان شراب
 فامتوالصار بطعم  جواموالكان بطعم  بولافار شراب

 كبسولة 31صار  كبسولة81كان  كبسولة31اومنسان كبسول
امنذذي السذذوق المصذذراة عمذذى تطذذوار منتجذذات بتركابذذات مراذذدة ومتماذذزة مذذي الامناذذة الشذذركة العممذذت -

 (7)جدول رقم وبحسب 

 مصرية اليمنية التطوير منتجات بتركيبات فريدة ومتميزة لمرركة ( 7)جدول رقم 

 االستخدام تركيبةال صنفالاسم 
 مخفض لمجرارة -لمتقمصات مضاد باراساتامول+دروتاماران دروتاب بالص

 ملقاتل لال باراساتامول+داكموماناك بالصمولتاك 

 زنك الاوسك
زنك ال عنصر تم إضامة

 ساوم وماتامان دياللمك
 نموالعمى  الطفاألاعمل عمى مساعدة 
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وحرصذذذيا عمذذذى تقذذذدام  نتاجاذذذة لمشذذذركةالقذذذدرات اإل سذذذابقة امكذذذن تفسذذذارالجذذذداول ال لمذذذن خذذذال- 

 تطذوار لمنتجاتيذاالتحسذان و المذي  عتبذاربعان اه غرض لمعمال وتأخذ آرا ه وطمباتوالمنتجات تحقق 

 .(ماةالمنت  محمي بمواصفات ع)مصراة الامناة الشركة الوشعار 

 :مصريةاليمنية التنافسية لمرركة الميزة السعر ودور  في تحيي  ال  8-8-6-8

اذة مكانقابمذة ألن تكذون مذي حذدود إ مصراة عمى تقذدام منتجاتيذا بأسذعارالامناة الشركة التحرص 

مذواد الرتفذاع كمفذة عالاذة الحساسذاة لمسذعر بذالرغم مذن إعمال لشراييا كونيذا تعمذل مذي بايذة تنامسذاة ال

مصذن  حاذث وقذد حرصذت وقتذًا طذوااًل حتذى وصذوليا إلذى ال خذارج وتأخذذالخام كونيا مستوردة من ال

قطاعذات بحسذب خصوصذاة  ةثالثذإلذى سذوق التقدام منتجاتيا عبر سااسذة تجزيذة  عمىشركة ال إدارة

 :توضاح الباان و الكل قطاع وبحسب 

تيذذا كثاذذرة اهوصذذفة طباذذة وحإلذذى تذذي ه تحتذذاج األدواذذة الوىذذي :شذذعباةالصذذناف األقطذذاع  -1

لمذرة واحذده اهسذتخدام وقد اكون ......-ماباااه -تاهسياإل –حرارة المثل ارتفاع درجة 

% 40إلذذذى ادلاات تصذذذل مصذذذراة عمذذذى تقذذذدام عذذذروض لمصذذذالامناذذذة الشذذذركة الحرصذذذت 

 (مراضال)نيايي العالج لممستيمك اللمصنف لغرض تسيال تقدام 

وىذذي أدواذذة مختمطذذة بذذان احتااجيذذا لموصذذفة مذذن قبذذل الطباذذب :قطذذاع األصذذناف العامذذة  -2

قذدام عذروض لمصذادلاات شركة عمى تالمكاناة صرميا بدون وصفة طباة وقد حرصت وا  

 (.مراضال )نياييالالج لممستيمك عاللمصنف لغرض تسيال تقدام % 30تصل إلى 

عذذالج -دمالذذارتفذذاع ضذذغط )مزمنذذة المذذراض األوىذذي أدواذذة :تخصصذذاةالصذذناف األقطذذاع  -3

الشذذذركة عمذذذى تثباذذذت أسذذذعار ىذذذذه  إدارةوقذذذد حرصذذذت ( خالذذذ.....دىونالذذذعذذذالج -سذذذكريال

ىذذي مسذذتمرة بيذذذا الذذني  كذذون ىذذذه األصذذناف ماضذذاة و السذذنوات الخمذذس ال لخذذالاألدواذذة 

مذ   مقارنذةال لصذناف تغطذي كمفتيذا ومذن خذالالمذراض وتكذاد أسذعار ىذذه األتمس حاذاة 



  70 
 

شذذركة التذذي تقذذدميا الخدمذذة السذذعر وحجذذم الفذذرق مذذي الماذذة اتضذذح العاللمشذذركات األدواذذة 

 .مصراة لممراضالامناة ال

 عالمياً  بأسعار المنتجات الربيهةمصرية اليمنية الرركة ال ميارنة أسعار بعض منتجات (8)جدول رقم 

صنف الاسم 
 ميةالعاللمرركة 

 تالري/سعرال
صنف الاسم 

يمنية اللمرركة 
 مصريةال

سعر لميمنية ال
 مصريةال

 االستخدام

 مما  لمدم 3111 بالمجرال 06111 بالماكس
 عالج لمسكر 8611 جانوكار 83111 جانومات
 عالج لمدىون 3111 تورماست 8111 لاباتور

 

 

 :مصريةاليمنية التنافسية لمرركة الميزة التروي  ودور  في تحيي  ال  2-2-6-3

ركة مذذ  بايتيذذا الخارجاذذة شذذالو تتفاعذذل لذذعاكسذذة لمشذذركة ومنتجاتيذذا ممذذن خالال أةمذذر التذذروا  الامثذذل 

تذذروا  وظافذذة رياسذذاة وىذذي الواذذؤدي ، مماذذزةالدوات عداذذدة لكذذل واحذذدة منيذذا خصايصذذيا مذذن خذذالل أ

ه الرسذالة الترواجاذة ومذا اتجذا اجابااً المستيدف لتبني موقعًا إالجميور تأثار عمى الو  اإلخبار واإلقناع

ة الرسالاقصده مرسل الذي معنى الترواجاة بنفس الة الرسالمستيدف الجميور الذا ما ميم تعرضو وا  

واضذح أن الممذن  ،شذركةالتروا  قد حقق ىدمو ميو اساىم مي تحسان تنامساة التأكاد اكون النو وبإم

ي زاذادة التذالوب نتذاجاإلوزاذادة  العمذاألي زاذادة رقذم التذالوب ،مباعذاتالرمذ  إلذى اسذا تروا  ايذدف أسال

 (33:2015خار،ال)تسواقاةالحصة ال

منذذذدوبان المراذذذق متكامذذذل مذذذن  لترواجاذذذة مذذذن خذذذالالعمماذذذة المصذذذراة الامناذذذة الشذذذركة الوتمذذذارس 

عام المندوب عممي مي  20مندوبان من الحاث تم رم  عدد ، (وراوس صادلةالبك)مؤىمانالعمماان ال

تذروا  حاذث اشذار كذوتمر الشذركة ألىماذة دور الدراك ، إل2018مندوبًا عمماًا لمعام  50إلى  2017

عماذذل المذروج اذرى الحاذث إن  ،عالنذاتاإلاذة مذن سمسذمة الكثذر معمنذدوب ماذزة أن اكذون أالدى بذان لذ
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منتجذات السذعار و األوكممذا كانذت ، باذ المماذة عتراضاتو واقفذل عاثار انتباىو واجاب عمى أسيمتو واو 

 .عمالالاغري الذي وحاد العنصر المباعات الاكون مندوبو  ةمتشابي

 :التوزيع ودور  في تحيي  الميزة التنافسية لمرركة اليمنية المصرية   8-8-6-4

تجاراة معوض العالمة الشركة اسمح بتوسا  رقعة التوزا  وتنوعيا مي نفس الختالف قنوات إن ا

تتسذذذ  (مسذذذتيمك-منذذذت )مباشذذذرة القنذذذوات ال الاسذذذتعم النيذذذايي مذذذي حذذذالمسذذذتيمك الن تكذذذون مذذذي ذىذذذن أ

سذذوقاة الحصذذة الاسذمح بتوسذذا   امباشذذرة وىذذذالقنذذوات غاذر ال الة اسذذتعمالذذجممذذة مذي حاللتشذمل تجذذار 

 (34:2015خار،ال). محتممانالزباين الكل أماكن تواجد إلى منتجات ال الإاص لمن خال

نقذذل الات بذذأسذذطول مذذن عر  لخذذال نمباشذذر مذذالتوزاذذ  المصذذراة عمماذذة الامناذذة الشذذركة الوتمذذارس 

وتعمذل  (تجذارة جممذة -مخذازن أدواذة-مستشذفاات-صذادلاات-أطبذا )عمذال  المباشر م  اهتصال الو 

، واسذذاعد التوزاذ  المباشذذر مذذي بنذذا  عالقذذات طذذاقم باذذ  مؤىذذل لخذذدمات مذذن خذالالعمذى تقذذدام جماذذ  

األجل م  العمال  مما اساعد مذي تصذمام المنتجذات وتسذعارىا وترواجيذا وتوزاعيذا حسذب مذا طوامة 

 .اناسب القطاعات السوقاة المناسبة

باذ  ممذا اتذاح ليذا مرصذة النقذاط  أوجممذة التجذار  لمباشذر مذن خذالالتوزاذ  غاذر إلذى الضذامة اإلب

 .سوقاةالحصة الي زاادة التالبا  وبالنتشار مي جما  منامذ اهتواجد و ال
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 :الثرلث الفصل

  را تال وإجراءاث منهج ت
 مصريظال يمنيظال ذركظال رن تطريفيظ نبذة :المبحث األول

 .لصنررظ وتجررة األدويظ
 .للدرادظ منكجيال اطرراإل: الثرني مبحثال
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 دويةاألمصرية لصناعة وتجارة الة يمنيالرركة ال: األولمبحث ال

 :مصريةاليمنية الرركة النبذة عن : 3-1-1
حاذث تمتمذك تجياذزات صذناعاة متطذورة ومتماذزة دواة األشركة امناة متخصصة مي صناعة ىي 
مصذن  النتاجاذة واعتبذر اإلقذدرة الجذودة و الامناذة مذن حاذث المصذان  المتومرة مذي التجيازات المقارنة ب

 .مي الامن صادهناةالصناعة الحدث عمى صعاد األىو 
 2000شذذركة عذذام التذذم تأسذذاس حاذذث  مجموعذذة ىايذذل سذذعاد انعذذمشذذركات  إحذذدىوتعذذد الشذذركة 

 .م2005نتاج عام اإل أوبد
 .(3ممحق رقم ) 9001ازو اهحاصمة عمى شيادة  -
 .(4ممحق رقم )جاد التصنا  الحاصمة عمى شيادة  -

 :، ىيوأقسام تخصصاة إنتاجاة اتكون من عدة خطوطتمتمك الشركة مصن  
 .تاهفاالمبوهت و األوخط  والفواراتكبسوهت القراص و األسوايل وخط الشربة و اهخط  -
مذذن كبذذرى  جيذذزةاألو معذذدات ال بأحذذدثتطذذوار تذذم تزواذذدىا البحذذث و المختبذذرات وقسذذم القسذذم  -

 .ماةالعالشركات ال
شذراب  اً صذنف 33و أقذراص اً صذنف 36منيذا دواياذة الصذناف األمذن  صنفاً  93شركة التنت   -

 .كبسول اً صنف 22و
 .شركة ورداة واحدةالتعمل ، و عامالً  124شركة المي  العمالعدد  -
 :رركةالرؤية 
 .مامااً قوا   تماز محمااً الراادة و ال
 :رركةالة الرس

اذذذة العالجذذذودة الذات دواذذذة األمذذذن  باحتااجذذذاتيممصذذذراة لتزواذذذد عمالييذذذا الامناذذذة الشذذذركة التسذذذعى 
وقواعذذذد لشذذذروط  سذذذتجابةاهمسذذذتثمران مذذذ  الح العمذذذال  ومصذذذالمناسذذذب بمذذذا احقذذذق رغبذذذات السذذذعر الو 
حذرص عمذى تذدراب وتحفاذز الو مجتمذ  السالمة لمبايذة و الجاد و الدوايي التصنا  ال( CGMP) صحةال
 .مستمرالتحسان العاممان و ال
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 :رركةالقيم 
 .جودةال -
 .خارجاانالداخماان و العمال  البىتمام اه -
 .مستمرالتحسان التطوار و ال -

 :مصريةاليمنية التنظيمي لمرركة الهيكل ال
 مصراةالامناة التنظامي لمشركة الياكل ال (01)شكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 :تسوي التنظيمي إلدارة الهيكل ال
تسواقال إلدارةتنظامي الياكل ال(00)شكل رقم  

CHAIRMAN  

ادار اإلرئيس مجلس   

GENERAL MANAGER 

عامالمدير ال  

Technical  

Management 

فنيةاناداة  اإل  

Administ.& 
Financial 

Management 

يةانماناداةية  اإل  

Marketing 

Management 

تسويقانإاداة    

Planning & 

 Purchasing 

Management 

تخطيط ان

مشترياتان   

Sales 
Management  

مبيعاتانإاداة    

 إدارة التسويق 

 أصناف شعبية 

O.T.C 

 أصناف عامة 

GENERALINE  

 

 أصناف ختصصية 

POESCRIPERSLINE 

 

 مندوبني علميني صيادلة مندوبني علميني صيادلة مندوبني علميني صيادلة
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 :مبيعاتالتنظيمي إلدارة الهيكل ال

  مصريةاليمنية الرركة المبيعات في ال دارةالهيكل التنظيمي إل( 12)ركل رقم 

 بيعا املإدارة 

 فرع صنعاء 

مندوبي + مدير فرع 

 مبيعا 

 فرع عمران 

مندوبي + مدير فرع 

 مبيعا 

 

 فرع ذمار

+ مدير فرع 

 مندوبي مبيعا 

  

 فرع تعز

+ مدير فرع 

 مندوبي مبيعا 

  

 فرع إب

+ مدير فرع 

 مندوبي مبيعا 

  

  فرع عدن

+ مدير فرع 

 مندوبي مبيعا 

  

ديدة احلفرع    

+ مدير فرع 

 مندوبي مبيعا 

  

  فرع حضرمو 

+ مدير فرع 

 مندوبي مبيعا 
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 :مصريةاليمنية الرركة البرز منتجات أ       
 .روماتازمالتيابات و اهلمضادات  -
 .ماأللمسكنات  -
 .حرارةالخامضات  -
 .ياستامانالمضادات  -
 .يضميالجياز الأدواة  -
 .دمالأدواة خامضة لسكر  -
 .ضغطالأدواة مخفضات  -
 .دىونالأدواة مخفضات  -
 .حاواةالمضادات ال -
 .نزافالأدواة  -
 .بوليالجياز ال باتاضطراجة الأدواة مع -
 .طفامااتالأدواة مضادة  -
 .السعالأدواة  -
 .جنسيالدا  األمحسنات  -

 نتاجية لمرركةاإل يدرة ال( 9) جدول رقم

 سنة/نتاجاةاإلطاقة ال تصنا النوع 

 عمبة 7.000.000 ةبشر األ

 باكت 9.000.000 كبسوهتالقراص و األ

 قطعة 16.000.000 يالجماإل

 (         ساعات 8) عاله ورداة واحدةنتاجاة أاإلطاقة ال*
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 :مصريةاليمنية التسوييي لمرركة المزي  الترخيص : 3-1-2
منذذذت  ال :ىذذذي ،ربعذذذة عناصذذذرمصذذذراة مذذذن أالامناذذذة الشذذذركة الب خذذذاصالتسذذذواقي المذذذزا  الاتكذذذون 

دواياذة المصراة لمصذناعات الامناة العناصر لمشركة الىم خصايص ىذه وأ توزا التروا  و السعر و الو 
 :يالتالنحو العمى 
  :منت ال :أوالً 

جذذذودة الدواياذذذة ذات المنتجذذذات النتذذذاج تشذذذكامة واسذذذعة مذذذن مصذذذراة عمذذذى إالامناذذذة الشذذذركة العمذذذل ت
صذادهني وتشذمل المنذت  الواجذب توامرىذا مذي الموضذوعاة العناصر الىم جودة أالاة حاث تعتبر العال

  .مصراةالامناة الصادهني لمشركة المنت  الجودة 
جذذذب واالممموسذذذة الممموسذذذة وغاذذذر المواصذذذفات الخصذذذايص و المجموعذذذة  وىذذذي: تصتتتميمالجتتتودة 

-حجذذم)مظيذذر المثمتيذذا عوامذذل يمكان ومذذن أمسذذتال حتااجذذاتوا ألذواقدوا  ومقذذا الذذتوامرىذذا مذذي منذذت  
شم النكية وتشمل الوعوامل ( خال.....نعومةال-مزوجةال-تماسكال)قوام الوعوامل ( خال.....لون-شكل

  .لءشربةنسبة البمعًا تذوق الو 
دوا  الذمطابقذة منذت   لفعماة من خالال نتاجاإلمرتبطة بظروف الجودة التمك  وىي: نتاجاإل جودة 

 .مراكاةاألو براطاناة الدواة األوومق دساتار  ،ماةالعاللممواصفات 
مناخاذذذة الظذذذروف المنذذذو ومذذذي  متوقعذذذةالوظافذذذة القاذذذام بالمنذذذت  عمذذذى القذذذدرة  وتعنذذذي: داءاألجتتتودة 

 .متغارةال
صادهناة لصنف  ال  أشك 3 منيا اً صنف 93تي تحتوي عمى الاله و عمنتجات أالتشكامة  لمن خال
-أقذذذراص-شذذذراب)صذذذادهناةال حجذذذاماألو  الشذذذكاألبمختمذذذف  السذذذياإلاسذذذتخدم لعذذذالج ذي الذذذسذذذبترام و 
  .مم 20-10-5تراكاز الضغط بجما  الاستخدم لعالج ذي اللوتنسان و ( مل60-مل100

 اهسذذتخدامزاذذادة مرصذذيا مذذي إلذذى شذذركة اذذؤدي الزاذذادة إتسذذاع وتنذذوع منتجذذات  أنوممذذا هشذذك ماذذو 
 .مراضاأللعالج معظم 

تذي تسذاىم الساسذاة األعوامذل الجذودة مذن البحت صذأ :مصتريةاليمنيتة الرركة الجودة منتجات -
مصراة حصمت عمى شيادة الامناة الشركة الن خصوص نجد أالنتجات أي شركة وبيذا م نجاحمي 
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إلذى دوايي الذتصذنا  الي ا كمذا تسذتند مذمنصذوص عمايذالمعذااار الوتعمل عمى تطباذق  9001ازو األ
 . مراكياألبراطاني و الدواة األدستور 

نتذذاي  ال لصذذاادلة ومذذن خذذالالطبذذا  و األدوا  ماعذذود لممختصذذان الذذد جذذودة تحداذذ وبخصذذوص قذذرار
 .شفا المستخدم لمدوا  بنتاجة التي احصل عمايا السراعة ال

 .دوا الاة الرقمي لتحداد معالقااس السكري تخض  لعمماة الط و غضالدواة أ أنكما 
نتاجذذذة  مزمنذذذةال مذذذراضاأل أدواذذذةحداثذذذة مذذذن ال الجاذذذاألمصذذذراة لتصذذذنا  الامناذذذة الشذذذركة الوتتجذذذو 
 .حداثةالتكنولوجاا المعدات ذات الجيزة و األبناة ضخمة من  همتالكيا

 :مصريةاليمنية الرركة التمييز منتجات 
منامسذة المنتجذات الدوات لتمااذز منتجاتيذا عذن األاة مجموعذة مذن ر مصذالامناة الشركة التستعمل 
 :دوات ماما امي األوتتمثل ىذه 

اراة ممازة وقابمة لمتداول وعمى سما  تجأ اختاارشركة عمى الحاث تحرص : تجاري أسم - أ
 :خصايصالتجاري بال سماهأن اتمت  

 .دوا التي اؤدايا الوظافة الب سماه ارتباط -
 .مخترعة لمدوا الشركات الخاص بال صمياألمنت  الب سماه ارتباط -
 .عمماةالمادة الب ثماإل ارتباط -

شركة التعرف عمى منتجات المستيمك من الحرف تساعد عبارة عن أ وىي: تجاريةالعالمة ال-ب
 . ريمصالامناة ال

 مصريةاليمنية الرركة التجارية ألصناف السماء األ( 10)جدول رقم 

 االستخدام عمميةالتركيبة ال
تجاري السم اال

لمرركة 
 مصنعةال

تجاري السم اال
يمنية اللمرركة 
 مصريةال

 تسميةالغرض من ال

Candesartan  ضغطالعالج Atacand Hicand  ماألشركة المشابو اسم 
Bisoprolol  ضغطالعالج Concor Bosoprol عمميالسم اه 
Clopidogril مما  لمدم Plavix Plavigrel ماألشركة الو اسم بمشا 
Ibuprofen  حرارةالعالج ارتفاع Profinal Improfen عمميالسم اه 

 باحث العداد إ
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ي بواكت اتم تصناعيا مالشركة لتغماف منتجاتيا مجموعة من التستعمل  :تغميفالتصميم و ال-ج 
سعر العروض بمراعاة المفاضمة بان الشركة بالذ تقوم بواكت إالمؤسسات متخصصة لصناعة 

  .باكت لممنت ال مال مةجودة ومدى الو 
ضروراة وبحسب الالزمة و الباانات العمال بكل المصراة بتزواد الامناة الشركة التيتم  :بياناتال-د

 .مااً المتعارف عماو عال

  .بيا خاصة تجاراةسما  أ لمصراة من خالال امناةالشركة الخاصة بالمنتجات الواتم تمااز 

 :تسعيرال :ثانياً 
ربح المتمثمذذذة بذذذالاميا ىذذذدشذذذركة تحقاذذذق أالو لذذذتذذذي تضذذذمن مذذذن خالالوحاذذذدة الوسذذذامة السذذذعر الاعتبذذر 

منامسة مي الاف و التكالساس مصراة عمى أالامناة الشركة السعر مي الواتم تحداد  ستمرارواهنمو الو 
شذذذركات المذذن أسذذذعار منتجذذات  قراذذذبمصذذراة الامناذذذة الشذذركة الن سذذعر منتجذذذات سذذوق وعمومذذا مذذذإال

  .محماة وبحسب طباعة كل صنف دواييالشركات الغمى من منتجات عرباة وأال

 :تروي  ال:ثاً الث
دواياذذذة تذذذم المنتجذذذات المصذذذراة مذذذي  تسذذذواق تشذذذكامة واسذذذعة مذذذن الامناذذذة الشذذذركة الاتمثذذذل نشذذذاط  

 :ثالث مجموعات إلى سوقاة الدواياة و البحسب خصايصيا تقساميا 
 :مثل مزمنةالمراض وىي عبارة عن أدواة لءتخصصاة الصناف األمجموعة :ولى األمجموعة ال
 لءطبذذذذا وتحتذذذذاج لمتعراذذذذف بيذذذذا زاذذذذارات  ،صذذذذرعال-نفسذذذذاةالت اهحذذذذال–دىون الذذذذ-سذذذذكريال-ضذذذذغطال
 .متخصصانال

ل عارضذذذة مثذذذال لءمذذذراضدواذذذة عامذذذة وىذذذي عبذذذارة عذذذن أالصذذذناف األ مجموعذذذة: ثاناذذذةالمجموعذذذة ال
  .فاتاماناتالغذاياة و المكمالت ال-روماتازمالتيابات و اهل-تقمصاتال-معدةالت قرحة اهح

صذذادلي صذذرميا بذذدون ال وبإمكذذان% 40طباذذب بنسذذبة المجموعذذة تحتذذاج لموصذذفة مذذن قبذذل الوىذذذه 
 .اةالصناف عاألمان ليذه األكون ىامش %60نسبة ب وصفة
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نذزهت  -تاهسذياإلت اهلحذ أدواةشعباة وىي عبارة عن الصناف األ مجموعة: ثةالثالمجموعة ال
صذذذادلي بنسذذذبة الجنسذذذي وتعتمذذذد عمذذذى الدا  األمحسذذذنات –السذذذعالدواذذذة أ–مسذذذكنات –زكذذذام البذذذرد و ال

80%. 
شذركة الذىناذة وتمذارس الصذورة الشركة ومنتجاتيذا وبنذا  التعراف بالمي  ىاماً  تروا  دوراً الوامعب 

 صذذذنافاألمكاتذذذب تذذذروا  متخصصذذذة بحسذذذب طباعذذذة  لتذذذروا  مذذذن خذذذالالمصذذذراة عمماذذذة الامناذذذة ال
مصذذراة الامناذذة الشذذركة الوتنفذذذ ( سذذواقاألتجزيذذة )تسذذواقاة السذذتراتاجاة لال اً تنفاذذذ مسذذتيدمةال سذذواقاألو 

 :لمن خال ترواجاةالبرامجيا 

 :تخصصيةال لألصنافتروي  المكتب  -1

تخصصاة وىم صاادلة ال لءصنافتروا  اللفراق ( supervisor)حاث تم تعاان مشرف عممي 
 .مزمنةال لءمراض طبا األلدى  لءصنافتعراف الوراوس اقومون بعمماة البك

 :عامةال لألصنافتروي  المكتب  -2

وراوس صذذذادلة العامذذذة وىذذذم بكذذذالصذذذناف األلفراذذذق ( supevisor)وقذذذد تذذذم تعاذذذان مشذذذرف عممذذذي 
  .صادلااتالو  طبا األصناف لدى األشركة و التعراف بالارسون عمماة ام

 :رعبيةال لألصنافتروي  المكتب  -3

إلذذذى تذذذي ه تحتذذذاج ال صذذذنافاألبتعراذذذف المباعذذذات وميمذذذتيم عمذذذل المراذذذق صذذذاادلة اتبعذذذون إدارة 
طبذذذا  لغذذذرض األكمذذذا اعذذذززون أدا ىذذذم بزاذذذارة بعذذذض  ،جممذذذةالر صذذذادلاات وتجذذذاالوصذذفة طباذذذة لذذذدى 

 طباب لءصنافالوصفة  لمن خالصادلاات الثقة لدى الصناف مزادا من األ إعطا 
 

 :عامةالعالقات ال
عة لمشذذركة مذذي تعمذذل عمذذى خمذذق صذذورة جاذذدة وسذذم ألنيذذا لءدواذذةتذذروا  الىذذم وسذذايل مذذن أتعتبذذر 

محماذذذذة ورعااذذذذة المعذذذذارض المشذذذذاركة مذذذذي العامذذذذة العالقذذذذات ال الشذذذذكومذذذذن أىذذذذم أ ،طبذذذذيالمجتمذذذذ  ال
تي تتكفل برعااة الو  ،امنالولى مي األشركة المصراة الامناة الشركة الطباة حاث تعتبر المؤتمرات ال

 :مثل، مؤتمرالاات الكامل مع
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 2014ك مصرالعرباة لممسالجمعاة الك بمشاركة المسالمؤتمر  -
 2016عاصمة صنعا  التم عقده مي ذي العاون و السكري و المؤتمر  -
 2017-4امناة لمقمب صنعا الجمعاة القمب برعااة المؤتمر  -
 2017-11امناة لمسكري صنعا  الجمعاة النساياة برعااة السكري و المؤتمر  -
  2018مصراة مي مؤتمر كارداو عدن مبراار الامناة الشركة المشاركة  -

يذا رعااذة لممذؤتمرات واخممالمحاضران وتقدام كامل الو  طبا األ ستضامةاشركة عمى الحاث تعمل 
ارامذق  ،سذكريال ألمذراضمصذراة قذد تكذون خاصذة لمقمذب أو الامناذة الصناف جداذدة لمشذركة تدشان أ

  .اتعاناليدااا و الذلك توزا  

 :توزيعال :رابعاً 
عمذى طمذب عمالييذا مذن  مباشذر لمنتجاتيذا وبنذا ً التوزا  المصراة عمماة الامناة الشركة التمارس 

إلذذذذى فذذذذروع وتعمذذذذل عمذذذذى توصذذذذال منتجاتيذذذذا ال ميمذذذذة مذذذذيالمخصصذذذذان ليذذذذذه الباذذذذ  ال الرجذذذذ لخذذذذال
 . دواةاألمستشفاات ومخازن الصادلاات و ال

تذي ه المنذاطق الوكال  مذي الذ جممة أوالتجار  لمباشر من خالالتوزا  غار الكما تمارس عمماة 

 . شركةال اياإلتصل 
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 لمدراسة منهجيال طاراإل :الثاني مبحثال
 :تمهيد
 لجمذ  سذةرادال أداة بنذا  كافاذة واوضذح وخصايصذو، سذةرادال مجتمذ  مبحذثال ىذذا اتنذاول   

 وابذان وثباتيذا، سذةرادال أداة صذدق مذن تأكذدال مذي مسذتخدمةال عمماذةال  اتراجذاإلو  معمومذات،ال
 حصولال تم تيال بااناتال لتحمال مناسبةال حصاياةاإل ابالساألو  ماداناة،ال سةرادال تطباق  اتراإج

 .سةرادال لعانة ماةراداموغال خصايصال وتحمال ووصف عمايا،

 :دراسةالمجتمع  3-2-1
ذان انصذذذب عمذذذايم الذذذجيذذذات المذذذراد أو األعناصذذذر أو الدراسذذذة مذذذي مجموعذذذة مذذذن المجتمذذذ   اتمثذذذل

حاذذذذث كذذذذان  ،تنامسذذذذاةالماذذذذزة التسذذذذواقي مذذذذي تحقاذذذذق المذذذذزا  المتعمقذذذذة بذذذذدور الدراسذذذذة المذذذذي ىتمذذذذام اه
عاصذذمة الأمانذة مذذي دواذة األجممذة لباذذ  المستشذفاات ومحذذالت الصذذادلاات و الن مذذن جماذ  و مسذتجوبال

ومقذذذذا .مسذذذذتيدف( 1100)  عذذذذددىم البذذذذالو مصذذذذراة الامناذذذذة الشذذذذركة الذان تتعامذذذذل معيذذذذم الذذذذو صذذذذنعا  

  مصراةالامناة الشركة المباعات مي ال إدارةتي قدمتيا اللممعمومات 

 دراسةالمجتمع ( 11)جدول 

 عينةال العدد جهةال م
 220 1046 صيدلية 1
 31 31 مسترف  2
 23 23 جممة 3

 274 1100 يالجماإل
 

 :دراسةالعينة  3-2-2   
اذذذتم اختاذذذاره ذي الذذذ دراسذذذةالجذذذز  مذذذن مجتمذذذ  العانذذذة بأنيذذذا  ذلذذذك ال( 100 :2005ميمذذذي،)عذذذرف 

كل، ىذا وقد تم أخذ عانة طبقاة عشواياة الحكم عمى الجز  مي البطراقة عمماة محددة لاستخدم ىذا 
تنامسذاة لشذركات الماذزة التسذواقي ودوره مذي تحقاذق المذزا  الحذول دراسذة العانذة آلرا  كمذي اللمقااس 
طبقاذة العانذة التعراذف ( 141 :1997أبو شذعر،)وقد أورد  ، -دراسة المجتم   -محماة الدواة األصناعة 

طبقذات، واذتم اختاذار عانذة عشذواياة إلذى وحذدات مذن مجتمذ  مقسذم الإنيا عمماة اختاذار عذدد مذن : عشواياةال
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بقذات طالمختذارة مذن العانذات الة مسذتقال، ومجموعذة مفذمختالطبقذات السذحب مذن المن كل طبقة بحاث اكون 

عانذة، حاذث إننذا نعذد المن باانات ىذذه مجتم  ال صخصايإلى عشواياة وذلك لموصول الطبقاة العانة التشكل 

لكذذل مجتمذذ  الم الوم بتقذذدار معذذقذذات حجذذم محذذدد ونذعانذذة  ، تسذذحب منذذو عشذذوايااً غاراً صذذ مجتمعذذاً كذذل طبقذذة 

 .كمومجتم  الم الدار معتقتقدارات لالطبقة عمى حدة، ثم تستخدم ىذه 

 ،عانذة مذن مجتمذ اللتحداذد حجذم ( Krejcie and Morgan)ن اجذداول كراجاسذي ومورجذإلى  عودةو    

   Kergcie&Morganمعادلة كارجسى ومورجان تي تعتمد عمى الو 

N= x2np(1-p)/d2(n-1)+x2 p(1-P) 

 :نإحيث  

N))  مطمذذوبالعانذذة الحجذذم،n))   دراسذذةالحجذذم مجتمذذ،P))  عذذدد،المؤشذذرd))  ذيالذذخطذذأ النسذذبة 
عند مسذتوى (3.841)لدرجة حراة واحدة 2قامة كا  x2))،(0.05)تجاوز عنو وأكبر قامة لو الامكن 
              .(0.95)ثقة 
 Sample Sizeشذذذذيارالبرنذذذذام  السذذذذتعانة باهعانذذذذة بشذذذذكل أكثذذذذر دقذذذذة مقذذذذد تذذذذم الولتحداذذذذد حجذذذذم  

)Calculator) ، كترونذذذياهل موقذذذ الو :www.surveysystem.com/sscalc.htm ، تذذذي ال عانذذذةالوحجذذذم

 حصذولال اذتم تذيال سذتجاباتاه مذن اً عذدد تعكذسموقذ  البرنذام  و المعادلذة أو السذوا  عبذر  نحصذل عمايذا

 وبمذمطال حذدال عذن ازاذد حاذاناأل مذن كثاذر ومذي حجذمال ذاىذو  .مجتمذ ال عذن مناسذب بشذكل تعباذرمل ا،يذامع

 بمشذكالت سذمىت مذا ومنطقاذة ماذةمع معذااار ومذق تسذتبعد تذيال سذتجاباتاه أو جابذةاإل عذدم عن تعواضمل

  .تجرابال

وبنسذبة  مفذردة( 285)تحداذد العانذة بالمذرد مقذد بمغذت ( 1100)دراسذة اسذاوى ال  موحاث إن مجت
جماذذ   طبقاذذة مذن تذم سذذحب عانذة عشذواياة اهسذتباانتأكذذد مذن صذدق وسذذالمة ال، وبعذد تقرابذاً % 26

 .مفردة( 285)دراسة بم  قواميا الطبقات مجتم  
ات اهسذذذتباانوبمذذذ  عذذذدد  ،(3)%اسذذذتباان بنسذذذبة  (11) مسذذذتردةالات غاذذذر اهسذذذتباانوبمغذذذت عذذذدد 

جذذذات المعالمناسذذذبة إلجذذذرا  و وىذذذي نسذذذبة مرتفعذذذة  ،%(96)اسذذذتباان بنسذذذبة  (274)عذذذدد  مسذذذتردةال
مطموبذذذة الشذذذروط الات لذذذم اسذذذتبعد أي منيذذذا نظذذذرا لتحقذذذق اهسذذذتباانوبعذذذد تفحذذذص . حصذذذاياة عمايذذذااإل

 . لقجابة

http://www.surveysystem.com/sscalc.htm
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 :دراسةالأداة تصميم  3-2-3
    اهسذذتباانولاذذة، حاذذث تذذم بنذذا  األباانذذات الكذذأداة رياسذذة لجمذذ   اهسذذتباان دراسذذة عمذذىالاعتمذذدت 
عالقذة، بمذا السذابقة ذات الدراسذات المذن سذتفادة اهإلذى ضذامة اإلنظري لمدراسة، بال جانبالمي ضو  
 :امي وذلك كما ان،قسممن  اهستباان قد تكونمرضااتيا، و واختبار دراسة الق أىداف ااضمن تحق

مؤىل النوع عمر، الجنس، ال، نشاطالنوع ) :وظافاةالشخصاة و الباانات الاشتمل عمى : ولاأل يسم ال 

 (.خبرةالسنوات ، عمميال

 :يالتالمقرة موزعة ك( 31)عددىا  تضمن مقرات :ثانياليسم ال

مصذذراة لصذذناعة الامناذذة التسذذواقي لمشذذركة المزا  البذذمتعمذذق المسذذتقل لمدراسذذة و المتغاذذر المقذذرات  
 .مقرة موزعة عمى سبعة أبعاد( 20)  عددىا البالو ، دواةاألوتسواق 
مصراة لصناعة وتسواق الامناة التنامساة لمشركة المازة البمتعمق التاب  لمدراسة و المتغار المقرات 

 .مقرة( 11)  عددىا البالو دواة األ

 .تاب المتغار المستقل و المتغار العد من أبعاد مقرات كل ب  عدد اوضح أبعاد و ( 12)جدول الو   

 تابعالمتغير المستيل و المتغير الفيرات عدد أبعاد و ( 12)جدول 

 فيراتالعدد  بعاداأل يسمال

 
 تسواقيالمزا  ال

 

 5 منت ال
 5 تسعيرال
 5 تروي ال
 5 توزيعال
 20 يالجماإل

 11 تنافسيةالميزة ال
 31    االستبياني فيرات الإجم

 (باحثالمن إعداد : مصدرال)
واردة الذذعبذذارات الدراسذذة حذذول الأمذذراد عانذذة آرا  خماسذذي لباذذان ال( لاكذذرت)مقاذذاس  اسذذتخداموقذذد تذذم 

ترجاحاة تتفق م   أوزاندراسة، مقد خصصت العانة  آلرا حساباة الوساط األ، وإلاجاد اهستباانمي 
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( 3)ة موامذذق، الذذلمح( 4) بشذذدة،ة موامذذق الذذلمح( 5)وزن الذذدراسذذة حاذذث خصذذص الإجابذذات أمذذراد عانذذة 
كمذا ىذو موضذذح . ة غاذر موامذق بشذذدةالذلمح( 1)ة غاذر موامذذق، الذلمح( 2) حذذد مذا،إلذى موامذق ة الذلمح
 ( 13) جدول رقمالب

 ميياس ليكرتدرجات  (13)جدول رقم

ىذذه نسذبي مذي الوزن الذوبذذلك اكذون " غار موامق بشدة " لالستجابة ( 1)درجة الحاث تم اختاار 
وزن الذواكذون " موامذق بشذدة"لالسذتجابة ( 5)درجذة الو  سذتجابةاهوىذو اتناسذب مذ  ىذذه  20%ة الذحال
 .ستجابةاهوىو اتناسب م  ىذه %  100ة الحالنسبي مي ىذه ال
 :داةاألبناء  3-2-4

 :اةالتاللمخطوات  ومقا ةدااألبنا  تم 
سذتفادة اهو دراسذة البموضذوع صذمة الات ذسذابقة الدراسات النظري و الطار اإلعمى طالع اه -1

 .، وصااغة مقراتيااهستباانبنا  مي منيا 
 .اهستباانتي شمميا الرياساة الت اهمجالتحداد  -2
 .ال  تحت كل مجتقتي الفقرات التحداد  -3
 .ولاةاأل وصورتمي  اهستباانتم تصمام  -4
 .ولاةاألخذ بمقترحاتو وتعداالتو األمشرف و العمى  اهستباانتم عرض  -5
جامعذذات المذي تذدراس المذن أعضذا  ىايذذة  محكمذذان (10)عذدد عمذى  اهسذذتباانتذم عذرض  -6

 .تحكامالابان أسما  أعضا  لجنة ( 2)ممحق رقم الامناة، و ال
ضذامة اإلف أو ذحذالمذن حاذث  اهسذتباانمحكمان تذم تعذدال بعذض مقذرات ال آرا ضو  مي  -7

 (.1) رقم ممحق انظرمقرة ( 31)عمى نياياة ال وصورتمي  اهستباانتعدال، واستقر الأو 
 
 

إل  مواف   مواف  مواف  بردة
غير مواف   غير مواف  حدما

 ستجابةاال بردة

 درجةال 1 2 3 4 5
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 :داةاألصد   3-2-5
 بقاذذذذذاس مذذذذذا أعذذذذذدت مذذذذذن أجمذذذذذو ةدااألتذذذذذي تقذذذذذوم مايذذذذذا الدرجذذذذذة ال" :داة بأنذذذذذواألاعذذذذذرف صذذذذذدق    

ن تذدخل مذي أتذي اجذب العناصذر ال لكل اهستباانصدق شمول ال، كما اقصد ب(177 :2008،تلال)
" كذذذذون مفيومذذذذة لكذذذذل مذذذذن اسذذذذتخدميات، بحاذذذذث ثاناذذذذةومفرداتذذذذو مذذذذن ناحاذذذذة  مقراتذذذذو،تحماذذذل ووضذذذذوح ال

 :بطراقتان اهستباانتأكد من صدق الوقد تم (. 179: 2011،وآخرونعبادات )

 :"ظاهريالصد  ال" محكمين الصد   -1

 المتخصصذذان مذذي مجذذالمحكمذذان المذذن  عذذدداً باحذذث الن اختذذار أ" محكمذذان الاقصذذد بصذذدق و   
    اهسذذذذتباان، حاذذذذث تذذذذم عذذذذرض (107 :2010، جرجذذذذاويال)" دراسذذذذةالمشذذذذكمة موضذذذذوع الظذذذذاىرة أو ال

أسذما  ( 2)ممحذق رقذم الواوضذح  أسذاتذة متخصصذان( 10)من  فتألتمحكمان العمى مجموعة من 
ف وتعذدال مذي ضذو  ذمحكمذان وقذام بذإجرا  مذا امذزم مذن حذالآلرا   باحذثالوقذد اسذتجاب  محكمان،ال

 (.1)ممحق رقم النظر انياياة، المي صورتو  اهستباانمقدمة وبذلك خرج المقترحات ال

 :داخميالتسا  اال صد   -2

ىذذذذه  اذذوإلتنتمذذي ذي الذذ المجذذالمذذذ   اهسذذتباانمذذدى اتسذذاق كذذذل مقذذرة مذذن مقذذرات : "بذذواقصذذد و    
 ،دراسذذذةالداخمي ألداة الذذنس اتجذذالن لمعرمذذة مذذدى ااداخمي لالسذذتبالذذتسذذاق اه، وقذذد تذذم حسذذاب "فقذذرةال

درجذذة الو  المجذذالات بذذان درجذذة كذذل مقذذرة مذذن مقذذر ( بارسذذون)رتبذذاط اهحسذذاب معامذذل  لوذلذذك مذذن خذذال
باحذث باحتسذاب معذامالت ارتبذاط بارسذون ال، ىذذا مذن ناحاذة، ثذم قذام اذوإلتنتمي ذي ال الممجلكماة ال

تذي العبذارات الدراسة ودرجة جما  البان درجة كل عبارة من عبارات أداة رتباط اهلحساب معامالت 
 :ةاالتالجداول الكما توضح ذلك  داة من ناحاة أخرىاألتضمنتيا ىذه 
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 كلٌة لكل بعدالدرجة المستقلة بالمتغٌرات ال ألبعادمعامات ارتباط بٌرسون ( 14)جدول رقم 

 منت ال تسعيرال تروي ال توزيعال
 فيرةال رتباطاال معامل  فيرةال رتباطاال معامل  فيرةال رتباطاال معامل  فيرةال رتباطاال معامل 

.779** 1 .768** 1 .808** 1 .693** 1 

.779** 2 .836** 2 .772** 2 .713** 2 

.825** 3 .851** 3 .798** 3 .823** 3 

.826** 4 .743** 4 .828** 4 .825** 4 

.722** 5 .723** 5 .754** 5 .693** 5 
 

 **0.01ة لعند مستوى دال إحصائٌا   الدرتباط اال

 (حصايياإلتحمال العتماد عمى نتاي  اهباحث، بالإعداد : مصدرال) 

ة لذذوىذذذا اعطذذي ده( 0.01)ة عنذذد مسذذتوى الذذعبذذارات دالن جماذذ  أ( 14)جذذدول رقذذم الاتبذذان مذذن 
وثذوق المؤشرات صدق مرتفعة وكاماذة امكذن إلى داخمي، كما اشار الاق ستاهعمى ارتفاع معامالت 

 .لما وض  لقااسو صادقاً  المجالاة وبذلك اعتبر الحالدراسة البيا مي تطباق 

مزٌج ال)مستقل الللمتغٌر  كلٌةالدرجة الب لمستقال رمتغٌال ألبعادعامات ارتباط بٌرسون م (15)جدول رقم 

 (تسوٌقًال

 تسويييالمزي  ال
 رتباطاال معامل  محاورال
 **752. منت ال
 **820. تسعيرال
 **817. تروي ال
 **772. توزيعال

   **0.01ة لعند مستوى دال إحصائٌا   الدرتباط اال

 (حصايياإلتحمال العتماد عمى نتاي  اهباحث، بالإعداد : مصدرال) 

ة لذذوىذذذا اعطذذي ده( 0.01)ة عنذذد مسذذتوى الذذعبذذارات دالن جماذذ  أ( 15)جذذدول رقذذم الاتبذذان مذذن 
وثذوق المؤشرات صدق مرتفعة وكاماذة امكذن إلى داخمي، كما اشار الاق ستاهعمى ارتفاع معامالت 

 .لما وض  لقااسو صادقاً  المجالاة وبذلك اعتبر الحالدراسة البيا مي تطباق 
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 لمبعدكمية الدرجة الب( تنافسيةالميزة ال)تابع الير غمتال فيراتمعامالت ارتباط بيرسون ل( 16)جدول رقم 

   **0.01ة لعند مستوى دال إحصائٌا   الدرتباط اال

 (حصايياإلتحمال العتماد عمى نتاي  اهباحث، بالإعداد : مصدرال) 

ة لذذوىذذذا اعطذذي ده( 0.01)ة عنذذد مسذذتوى الذذعبذذارات دالن جماذذ  أاتبذذان ( 16)جذذدول رقذذم الومذذن 
وثذوق المؤشرات صدق مرتفعة وكاماذة امكذن إلى داخمي، كما اشار الاق ستاهعمى ارتفاع معامالت 

 .لما وض  لقااسو صادقاً  المجالمما اجعل  ،اةالحالدراسة البيا مي تطباق 

 :داةاألثبات  3-2-6
مإذا حصمنا عمذى درجذات متشذابية عنذد تطباذق  ،مقااسالمدى اتساق نتاي  "إلى ثبات الاشار    
: 2010، عذالأبذو )."مإننذا نسذتدل عمذى ثباتيذا تتذابعتانمجموعذة مذرتان مالعمذى نفذس ختبذار اهنفس 
وعدم تغارىذا بشذكل كباذر مامذا لذو  اهستباانستقرار مي نتاي  اهاعني  اهستباانن ثبات أأي ( 466

 . مترات زمناة معانة لعانة عدة مرات خالالتم إعادة توزاعيا عمى أمراد 
 Cronbach :كرونبذذاخ افذذالمعامذذل  لخذذالدراسذذة مذذن ال اسذذتباانتحقذذق مذذن ثبذذات الوقذذد تذذم    

Alpha Coefficient  فذذا كرونبذذاخ الاختبذذار  اسذذتخدامحاذذث تذذم(Cornbach's Alpha ) لمعرمذذة
مذإن مصذداقاة قايمذة % 60أقذل مذن  فذاألقامة معامل  كانتومصداقاتيا، مإذا  اهستباانثبات مقرات 
ذا كانذت  مصداقاةالتعتبر % 70إلى % 60ضعافة، بانما إذا كانت بان  تكون اهستباان مقبولذة، وا 

% 80قامذذة أكثذذر مذذن الدراسذذة جاذذدة، بانمذذا إذا كانذذت التعتبذذر أداة % 80إلذذى % 70ا بذذان فذذالقامذذة 

 .مصداقاة تكون مرتفعةالم

  

 تنافسيةالميزة ال
 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 فيرةال

معامل 

رتباطاال   
.548** .638** .682** .780** .739** .591** .671** .628** .816** .793** .754** 
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 دراسةالألداة ( فاال)كرونباخ اختبار  نتائ ( 17)جدول رقم 

 (حصايياإلتحمال العتماد عمى نتاي  اهباحث، بالإعداد : مصدرال)  

بنسذبة  كانذتباانات بشكل عام الثبات ألداة جم  الن قامة معامل أ( 17)رقم  جدولالاتضح من 
عانذذذذة المصذذذذداقاة إلجابذذذذات النسذذذذبة  وكانذذذذت، جذذذذداثبذذذذات مرتفعذذذذة الن نسذذذذبة أوىذذذذذا اعنذذذذي ( %94.4)
قابمذة دراسذة الن نتذاي  أإلذى جابذات مرتفعذة، ممذا اشذار اإلن درجة مصذداقاة أوىذا اعني %( 97.2)

 .دراسةاللمتعمام عمى مجتم  
كذذذون اقابمذذذة لمتوزاذذذ  و ( 1)ممحذذذق النياياذذذة كمذذذاىي مذذذي المذذذي صذذذورتو  اهسذذذتباانكذذذون اوبذذذذلك    

 اهسذذذتبااندراسذذة ممذذذا اجعمذذو عمذذذى ثقذذة تامذذذة بصذذحة ال اسذذذتباانباحذذث قذذد تأكذذذد مذذن صذذذدق وثبذذات ال

 .امرضااتيواختبار دراسة الجابة عن أسيمة اإلنتاي ، و الوصالحاتو لتحمال 

 :دراسةالمستخدمة في الحصائية اإليب الساأل3-2-7
دخالبعذذد تفراذذ       حصذذاياة مذذي اإلحزمذذة البرنذذام   اسذذتخدامب ياآللذذحاسذذب الإلذذى يذذا الباانذذات وا 

 استخدامتحقق من صحة مرضااتيا مقد تم الدراسة و اللقجابة عن أسيمة  (SPSS)جتماعاةاهعموم ال
 :اةالتالحصاياة اإلاب الساأل

 .دراسةاللمعرمة مدى ثبات أداة  فا كرونباخالاختبار  -1
 .عانةالعامة لممشاركان مي الباانات الميواة لحساب تكرار ونسبة النسب التكرارات و ال -2

ثبات الدرجة  فيراتالعدد  محورال
Alpha 

درجة 
 مصداقيةال

 %89.6 %80.2 5 منت ال
 %92.1 %84.9 5 تسعيرال
 %91.2 %83.3 5 تروي ال
 %92 %84.6 5 توزيعال

 %95.5 %91.2 20 تسويييالمزي  ال
 %94.5 89.3% 11 تنافسيةالميزة ال

 %97.2 94.4% 31    االستبيانجميع فيرات 
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دراسة المشاركة مي العانة ال آرا معااري لمعرمة متوسط ال نحرافاهو حسابي المتوسط ال -3
 .حسابيالعانة عن متوسطيا الإجابات  حرافنإومدى 

عانة الحراف متوسط انة للمعرمة ده( One Sample T Test) واحدةلعانة  Tاختبار  -4
 (.3)متراضي اهوسط العن 

فروق الة للمعرمة ده( Independent Sample T-Test)ثنايي ال Tتباان التحمال  -5
مؤىل العمر، الجنس، ال ) :تي تتكون منالشخصاة العانة حسب متغاراتيا ال آرا مي 
 (خبرةالعممي، سنوات ال

عانة ال آرا فروق مي الة للمعرمة ده( One Way Anova)متعدد ال Fتباان التحمال  -6
مؤىل العمر، ال) :تي تحتوي عمى ثالث ميات مأكثرالشخصاة الحسب متغاراتيا 

 (.خبرةالسنوات دراسي، ال
عالقة بان متغارات الختبار ه (Person's Correlation)بارسون معامل ارتباط   -7

تجاه اىو  وما( تنامساةالمازة ال)تابعة الو ( تسواقيالمزا  ال أبعاد) مستقمةالدراسة ال
 (.عكسي/ سمبي أم طردي/ ارتباط إاجابي)ة وجوده المي حرتباط اه

أبعاد )مستقل المتغار ال لمعرمة أثر (Regression Linear) بساطال خطيالنحدار اه -8
 (. تنامساةالمازة ال)تاب  المتغار العمى ( تسواقيالمزا  ال

 



   

 
 

 

 

  

 :رابعال فصلال

 نتائجال
 وصف وتحليل إجربرت الطينظ: ولاأل مبحثال

 .فرضيرتاختبرر ال: ثرنيال مبحثال
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 العينة إجابات وتحميل وصف :ولاأل مبحث ال

 :تمهيد
 دراسذذة،اللمجتمذذ   عانذذةالأمذذراد شخصذذاة لمعرمذذة مذذدى تمثاذذل إجابذذات الباانذذات البيذذدف تحماذذل    

 الباانذات مذي جذداول وأشذكالشخصاة، مقذد تذم تمخذاص ىذذه اللمباانات  وصفي ومن ثم تقدام إحصا   
متغاذر مذي شذكل أرقذام ونسذب الواحدة داخذل المشاىدات لمقامة التوضح قام كل متغار لتوضاح عدد 

  .تاةاآلمتغارات الدراسة بالانة ميواة، وتتمثل خصايص أمراد ع

 :دراسةالعينة أفراد خصائص : 4-1-1
دراسذذة حسذذب باانذذذاتيم العانذذذة أمذذراد خصذذايص ماداناذذة لوصذذذف الدراسذذة النتذذذاي  ح اوضذذسذذاتم ت  

وذلذذك عمذذى  حصذذايي لمباانذذات،اإلتحماذذل ال لمذذن خذذال ايذذاإلتوصذذل التذذي تذذم الو  ،وظافاذذةالشخصذذاة و ال
 :تياآلنحو ال

 : نراطالنوع  حسب عينةال أفراد توزيع: 4-1-1-1
 :نشاطالنوع عانة حسب التوزا  أمراد ( 18)جدول رقم الظير ا      

 نراطالنوع عينة حسب متغير التوزيع أفراد ( 18)جدول رقم 

 

 

 

 

 (حصايياإلتحمال العتماد عمى نتاي  اهباحث، بالإعداد : مصدرال)                    

فيذة العمذى، بانمذا األ نسبةال وىي (80.3%)بنسبة  ن مية صادلاةأ( 18)جدول الاتضح من     
عذذذدد الإلذذذى نسذذذبة طباعاذذذة وارجذذذ  ذلذذذك  ي، وىذذذيالتذذذو العمذذذى ( 8.4%)، ((11.3%بنسذذذبة  مستشذذذفى

 .با  لمدوا الصادلاات ىي منامذ المتومر وكون ال

 نسبةال تكرارال متغيرالفئات  متغيرال

 نراطالنوع 

 80.3% 220 صيدلية
 11.3% 31 مسترف 
 8.4% 23 جممة

يالجماإل  274 %100 
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 :جنسالحسب  عينةال أفراد توزيع :4-1-1-2  
 :جنسالعانة حسب متغار التوزا  أمراد ( 19)جدول رقم الظير ا  

 جنسالعينة حسب متغير التوزيع أفراد ( 19)جدول رقم 

 (حصايياإلتحمال العتماد عمى نتاي  اهباحث، بالإعداد : مصدرال)

عانذذة، بانمذذا بمغذذت ميذذة المذذن ( 93.1%)ذكور بمغذذت الذذن ميذذة أ( 19)جذذدول الاتضذذح مذذن       
ذكور أكبر من مية التي اكون مايا مية النسبة طباعاة ومعقولة و الاتضح أن ىذه ، و (6.9%)ناث اإل
صذادلاات لتوظاذف  الماذل أصذحاب إلى ضامة اإلب ب ألسباب اجتماعاةالغالناث، وارج  ذلك مي اإل

 .ماميالدوام الإلى ضامة اإلمترات دوام أطول ب نعمل ألنيم اتحممو الذكور مي ال

 : عمرال حسب عينةال أفراد توزيع: 1-3 -4-1
 :عمرالعانة حسب متغار التوزا  أمراد ( 20)جدول رقم الظير ا      

 عمرالعينة حسب متغير التوزيع أفراد ( 20)جدول رقم 

 (حصايياإلتحمال العتماد عمى نتاي  اهباحث، بالإعداد : مصدرال)                    

قذذذد ( سذذذنة 50 - 30مذذذن )فيذذذة الو  (سذذذنة30أقذذذل مذذذن )عمذذذر الن ميذذذة أ( 20)جذذذدول الاتضذذذح مذذذن 
فتاذة ىذي العاممذة القذوة الن ميذة أوىذا ادل عمى ي التو العمى ( (56.2%و (43.1%) حصمت بنسبة

 نسبةال تكرارال متغيرالفئات  متغيرال

 جنسال
 93.1% 255 ذكر
 6.9% 19 ث أن
 100% 274 مجموعال

 نسبةال تكرارال متغيرالفئات  متغيرال

 عمرال

 43.1% 118 سنة 30أقل من 
 56.2% 154 سنة 50 - 30من 

 0.7% 2 سنة 50أكثر من 
 100% 274 مجموعال
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وىذذي  .(0.7%)بنسذذبة ( سذذنة 50مذذنأكثذذر )فيذذة الدوا ، بانمذذا الذذباذذ   العذذاممان مذذي مجذذالكثذذر مذذي األ

 .عمرالعاممان من متوسطي النسبة متدناة جدًا وذلك دلال عمى إن أغمب 

 : عمميالمؤهل ال حسب نوع عينةال أفراد توزيع :4-1-1-4
 :عمميالمؤىل العانة حسب متغار نوع التوزا  أمراد ( 21)جدول رقم الظير ا    

 عمميالمؤهل العينة حسب متغير التوزيع أفراد ( 21)جدول رقم 

 نسبةال تكرارال متغيرالفئات  متغيرال

 عمميالمؤهل النوع 
 77.4% 212 صيدلي

 22.6% 62 غير صيدلي
 100% 274 مجموعال

 (حصايياإلتحمال العتماد عمى نتاي  اهباحث، بالإعداد : لمصدر)             

وبنسذذذبة  صذذذادليحاممذذذة لمؤىذذذل الفيذذذة المذذذن  كانذذذتعانذذذة الن أغمباذذذة أ( 21)جذذذدول الاتضذذذح مذذذن 
مينذة وأنيذا الطباعذة إلذى وىذا ادل ، ((22.6%بنسبة  غار صادلي فيةال أماعانة، المن  ((%77.4
دوا  وأن أغمب غار التعامل م  المن  امكنيمناس مؤىمان وحاممان لمؤىل صادلي كي أإلى تحتاج 

ومنذذ  أي  ةومراقبذذاىتمذذام إلذذى مذذر احتذذاج ألاجممذذة وأاضذذا ىذذذا الحذذاممان لمؤىذذل صذذادلي مذذن تجذذار ال

 (.2010زعانان، ال)وىذا اتفق م  دراسة  مينة وه احمل مؤىل صادليالشخص اعمل مي ىذه 

 :خبرةالسنوات  حسب عينةال أفراد توزيع :4-1-1-5
 :خبرةالعانة حسب متغار سنوات التوزا  أمراد ( 22)جدول رقم الظير ا      

 خبرةالعينة حسب متغير سنوات التوزيع أفراد ( 22)جدول رقم 

 نسبةال تكرارال متغيرالفئات  متغيرال

 خبرةالسنوات 

 40.1% 110 سنوات 5أقل من 
 50.7% 139 سنوات 10 - 5من 

 9.1% 25 سنوات 10أكثر من 
 100% 274 مجموعال

 (حصايياإلتحمال العتماد عمى نتاي  اهباحث، بالإعداد : لمصدر)                     
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بمغذت ( سذنوات 5أقذل مذن ) خبذرةمذن لذدايم سذنوات ممذوظفان الن ميذة أ (22)جذدول الاتضح من 
، أمذذذا مذذذن كانذذذت (50.7%)( سذذذنوات 10-5مذذذن )، مذذذي حذذذان بمغذذذت نسذذذبة مذذذن خذذذدمتيم (%40.1)

كبذر مذذن األفيذذات الن أ، وىذذذا اذدل عمذى (9.1%)مقذذد بمغذت ( سذنوات 10أكثذذر مذن )سذنوات خبذرتيم 
عمذذل الوىذذذا اؤكذذد عمذذى أن  .سذذنوات 5امتمكذذون سذذنوات خبذذرة أكثذذر مذذن دواذذة األ العذذاممان مذذي مجذذال
روشذذتة )طباذذة الوصذذفة العممذذي اتطمذذب خبذذرة مذذي كافاذذة قذذرا ة التخصذذص الإلذذى ضذذامة اإلصذادهني بال

 (.2010زعانان، ال)رموز وىذا اتفق م  دراسة الختصارات و اآلومعرمة ( طبابال

 :طبيعيالتوزيع الاختبار  4-1-2
اختبذار طباعذي أم ه؟ وىذو التوزاذ  الباانذات تتبذ  ال ماما إذا كانذتلمعرمة ختبار اهىذا  استخدم  

باانات الن اكون توزا  أتشترط  ةامممعالختبارات اهمعظم  ألنفرضاات الاختبار ة الضروري مي ح
باحتسذذاب ( Normal Distribution)طباعذذي الباانذذات لمتوزاذذ  ال تبذذاعاتأكذذد مذذن الوقذذد تذذم  طباعاذذًا،
قامذذة معامذذل  كانذذتطباعذذي إذا التوزاذذ  الباانذذات تتبذذ  الن أمذذراعان ( Skewness)تذذوا  اهلمعامذذل 

 .ختباراتاهابان نتاي  ىذه  (23)جدول رقم الو (. 1) نعل تقتوا  اهل

 ( (Skewnessتواءاالل طبيعي معاملالتوزيع الاختبار ( 23)جدول رقم ال

Skewness 
 دراسة وأبعادهاالمتغيرات 

dtS .rEErE dtttttttS 
 منت ال 0.933- 0.147
 تروي ال 0.721- 0.147
 سعرال 0.538- 0.147
 توزيعال 0.355- 0.147
 تسويييالمزي  ال 0.436- 0.147
 تنافسيةالميزة ال 0.382- 0.147

 (حصايياإلتحمال العتماد عمى نتاي  اهب ،باحثالإعداد : مصدرال)           

 لمتغاذري ((Skewness تذوا لاه معامذلاختبذار  ي انتذأن ( 23)جذدول رقذم ال مذي باانذاتال ت شذار
 بااناتال ىذه إن اعنيذي ال مراأل ،واحدال من أقل كانت تنامساة،المازة البأبعادىا و  تسواقيالمزا  ال

 .طباعيال توزا ال تتب 
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  :نتائ التحميل  4-1-3
 عمذذىتعذذرف البيذذدف  ةتابعذذال اتاذذر غمتالمسذذتقمة و الدراسذذة لممتغاذذرات العذذرض ومناقشذذة نتذذاي   سذذاتم

ضذذامة اإلب ،"محماذذة الدواذذة األتنامسذذاة لشذذركات صذذناعة الماذذزة التسذذواقي ودوره مذذي تحقاذذق المذذزا  ال"
مجمعذذة مذذن الحصذذاياة لمباانذذات اإلجذذات المعالتذذم إجذذرا   الذذذ. خاصذذةالدراسذذة المرضذذاات اختبذذار إلذذى 

 sasitsitat  جتماعاذذذذةاه حصذذذذاياة لمدراسذذذذاتاإلحذذذذزم البرنذذذذام   اسذذذذتخدامإذ تذذذذم  دراسذذذذة،ال اسذذذذتباان
 atnaia  oa  otiat  tiakta  (      )  سذاتم عرضذيا  تذيالدراسذة اللمحصول عمذى نتذاي

 دراسةالوتحماميا مي ىذا 

  :مفظيال تيديرالساب احت :4-1-4
 :دراسةالمفظي ألسيمة التقدار الاحتساب  طراقة( 24)جدول رقم الظير ا      

 

 دراسةاللفظً ألسئلة التقدٌر الاحتساب  طرٌقة (24)جدول رقم 
 

 مفظيالتيدير الكيفية احتساب 
متوسطالإذا كان      مفظيالتيدير ال نسبةال كانتإذا  تجا اال درجة   

1.8وأقل من  1من غير مواف  بردة %36وأقل من % 20من  منخفض جدا  

 2.6وأقل من  1.8من  غير مواف  %52وأقل من % 36من  منخفض

 3.4وأقل من  2.6من  حد ماإل  مواف   %68وأقل من % 52من  متوسط

 4.2وأقل من  3.4من  مواف  %84وأقل من % 68من  مرتفع

 5حت   4.2من  مواف  بردة %100حت  % 84من  مرتفع جدا
 

نحذذو الدراسذذة، وذلذذك عمذذى المفظذذي ألسذذيمة التقذدار الكافاذذة احتسذذاب  (24)جذذدول رقذذم الاتضذح مذذن 
% 36أقذل مذن و  %20نسذبة مذن الو  1.8أقذل مذن و  1مذن الحسذابي لمسذؤ المتوسذط ال إذا كان: يالتال

ذا كذان(غاذر موامذق بشذدة)مفظذي لذو ىذو الدار تقذالمإن  وأقذل  1.8مذن  الحسذابي لمسذؤ المتوسذط ال ، وا 
ذا كذذان(غاذذر موامذذق)مفظذذي لذذو ىذذو الدار تقذذالمذذإن % 52وأقذذل مذذن % 36نسذذبة مذذن الو  2.6مذذن   ، وا 
دار تقذالمذإن % 68وأقذل مذن % 52نسذبة مذن الو  3.4وأقذل مذن  2.6مذن  الحسابي لمسذؤ المتوسط ال
ذا كذذان(حذذد مذذاإلذذى موامذذق )مفظذذي لذذو ىذذو ال  4.2وأقذذل مذذن  3.4مذذن  الحسذذابي لمسذذؤ المتوسذذط ال ، وا 
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ذا كان(موامق)مفظي لو ىو الدار تقالمإن % 84وأقل من % 68نسبة من الو  حسذابي المتوسذط ال ، وا 
موامذذذق )مفظذذذي لذذذو ىذذذو الدار تقذذذالمذذذإن % 100حتذذذى % 84نسذذذبة مذذذن الو  5حتذذذى  4.2مذذذن  اللمسذذذؤ 
 .(بشدة

 :دراسةالتحميل فيرات  4-1-5
 :يالتالدراسة كالتفصال لكل مقرة من مقرات المناقشة باللكل بعد ثم  اهً إجمفقرات الساتم مناقشة 

 :مصريةاليمنية الرركة التنافسية في الميزة الو  تسويييالمزي  ال مستوى4-1-5-1
امناذذذة الشذذذركة المذذذي  تنامسذذذاةالماذذذزة المختمفذذذة و ال بأبعذذذاده تسذذذواقيالمذذذزا  المتعذذذرف عمذذذى مسذذذتوى لو 
مذزا  المسذتوى لمعرمذة ( One Sample T Test) لعانة واحدة Tاختبار  استخداممقد تم  مصراةال

 :اوضح ذلك (25)جدول الو  ،تنامساةالمازة الو  تسواقيال

 تنافسيةالميزة الو  تسويييالمزي  المستوى لمعرفة  لعينة واحدة Tاختبار نتائ  ( 25)جدول 

 (حصايياإلتحمال العتماد عمى نتاي  اهباحث، بالإعداد : مصدرال)      

 متوسذطالكان ، مقد ااً الكان ع تسوٌقًالمزٌج التطباق ن مستوى أ (25)جدول رقم الاتضح من 
 وبذذانحرافإحصذذاياًا  النظذذري ودالمتوسذذط الوىذو أعمذذى مذذن  (3.80) تسززوٌقًالمزززٌج الحسذابي ال

مززٌج ال مسذتوى نأتوامذق عمذى  دراسذةالعانذة ن أ، وىذا ادل عمذى %(76)وبنسبة (  (0.56معااري

مذذزا  الن مسذذتوى أ( 18)جذذدول المذذن اتضذذح  كذذذلك، مرتفذذ  مصذذراةالامناذذة الشذذركة المذذي  تسززوٌقًال

 نحرافاال  متوسطال ترتيبال المجال رقمال
 معياريال

همية األ
 نسبيةال

ة لدال ال
 T df مفظيةال

مستوى 
ة لدال ال

sig 
 *000. 273 25.543 مرتفع %79 0.61 3.94 ثانيال منت ال 1
 *000. 273 9.857 مرتفع %70 0.80 3.48 رابعال تروي ال 2
 *000. 273 24.731 مرتفع %81 0.70 4.04 ولاأل  سعرال 3
 *000. 273 17.440 مرتفع %75 0.71 3.75 ثالثال توزيعال 4

 *000. 273 23.785 0.56 %76 0.56 3.80 تسويييالمزي  ال
 000.* 273 16.491 0.63 %73 0.63 3.63 تنافسيةالميزة ال
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ن جماذذذ  %( 70)و%( 81)وح بذذذان تتذذذرا عذذذادهلجماذذذ  أب تسذذذواقيال بعذذذاد حصذذذمت عمذذذى متوسذذذط األوا 
 .إحصايااً  ةالنظري ودالمتوسط الحسابي أعمى من 
بمتوسذط  ستعرالكذان مذي بعذد  تستويييالمتزي  الأن أعمذى مسذتوى  (25)جدول الكما اتضح من 

بعذد حذاز ، وبذذلك مقذد %(81)وبنسذبة ( 0.70)إحصاياًا وبانحراف معااري  ال، ود(4.04)حسابي 
دراك إلذذى  باحذذثالمذذن وجيذذة نظذذر  وامكذذن تفسذذار ذلذذكولذذى، األمرتبذذة العمذذى  ستتعرال شذذركة الوعذذي وا 
حصذذول عمذذى التنامسذذاة و الماذذزة البتقذذدام منتجذذات بسذذعر مناسذذب امكنيذذا مذذن تحقاذذق  مصذذراةال امناذذةال

  . حصة سوقاة كبارة
وىذو أكبذر مذن ( 3.94)حسذابي ال وحاذث بمذ  متوسذط ثاناذةالمرتبذة المنت  عمذى الوقد حصل بعد 

وامكذذن تفسذذار ذلذذك ، %(79)وبنسذذبة ( 0.61)معاذذاري  وبذذانحرافإحصذذاياًا  النظذذري ودالمتوسذذط ال
مصذذذراة الامناذذذة و اللمشذذذركة  اذذذةالعالتكنولوجاذذذة الو  عاةناتصذذذالمكاناذذذة اإلإلذذذى باحذذذث المذذذن وجيذذذة نظذذذر 

ماذذزة الاذذة امكنيذذا مذذن تحقاذذق المكنيذذا مذذن تقذذدام منتجذذات بعبذذوات وتراكاذذز مختمفذذة وبجذذودة عذي الذذو 
 .مصراةالامناة الشركة المستخدمان لمنتجات الزاادة عدد  لتنامساة من خالال

وىذو أكبذر مذن ( 3.75)حسذابي ال وحاذث بمذ  متوسذط ثذةالثالمرتبة التوزا  عمى الوقد حصل بعد 
مذذن ك ، وقذذد ارجذذ  ذلذذ%(75)وبنسذذبة ( 0.71)معاذذاري  وبذذانحرافإحصذذاياًا  النظذذري ودالمتوسذذط ال

وطن الذمذاكن مذي األكذل إلذى نتشذار اهمصذراة عمذى الامناة الشركة الحرص إلى باحث الوجية نظر 
 .ىتماماهبعد احتاج مزادا من الصادلاات ولكن ىذا الطباة و المراكز الكل إلى وصول الو 

وىو ( 3.48)حسابي ال وحاث بم  متوسط خارةاألرابعة و المرتبة التروا  عمى البانما حصل بعد 
اعذزو ذلذك ، و %(70)وبنسذبة ( 0.80)معااري  وبانحرافإحصاياًا  النظري ودالمتوسط الأكبر من 

عذذذدم إعطذذذا  الشذذذرايح المسذذذتيدمة مذذذي ىذذذذه الدراسذذذة اهىتمذذذام الكذذذامي إلذذذى باحذذذث المذذذن وجيذذذة نظذذذر 
 .والتركاز عمى شراحة األطبا  مقط

مصذذذذراة الامناذذذذة الشذذذذركة التنامسذذذذاة مذذذذي الماذذذذزة الن مسذذذذتوى أ (25)جذذذذدول الاتضذذذذح مذذذذن كمذذذذا 

معاذذاري  وبذذانحرافإحصذذاياًا  الود 3.63))تنامسذذاة اللمماذذزة حسذذابي الوسذذط متال ، مقذذد كذذان(مرتفذذ )
ماذذذذزة التوامذذذذق عمذذذذى إن مسذذذذتوى  دراسذذذذةالعانذذذذة ن أ، وىذذذذذا اذذذذدل عمذذذذى ((73%وبنسذذذذبة  (0.63)

 .مصراة مرتف الامناة الشركة التنامساة مي ال
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مصذراة عمذى مسذتوى الامناذة الشذركة التنامسذاة مذي الماذزة الو  تسذواقيالمزا  اللمعرمة مستوى و 
 : يالتالنحو العمى ساتم تفصاميا  تاب المستقل و المتغار الكل مقرة من مقرات أبعاد 

 منت ال بعد دراسة حولالآراء عينة  4-1-5-2
، مصذراةالامناذة الشركة السعر مي الببعد خاصة ال اهستباانابان نتاي   (26) رقم جدولال     

 :تياآلنحو الوذلك عمى 
 منت الببعد خاصة ال االستبياننتائ   (26) رقم جدولال

 (حصايياإلتحمال العتماد عمى نتاي  اهباحث، بالإعداد : مصدرال)          

حسذذذابي لجماذذذ  المتوسذذذط الحاذذذث بمذذذ   منذذذت  مرتفذذ ،الن مسذذذتوى أ (26)جذذذدول رقذذذم الاتضذذح مذذذن 
وبنسذبة ( 0.61)معاذاري  وبذانحرافإحصاياًا  النظري ودالمتوسط الوىو أكبر من ( 3.94)فقرات ال
 .مصراةالامناة الشركة المنت  مي البعد عانة توامق عمى تحقق الن أوىذا اعني  ،(79%)

 متوسطال ترتيبال المجال رقمال
 نحرافاال 
 معياريال

همية األ
 نسبيةال

ة لدال ال
 مفظيةال

ميتنع  وأناية الرركة ذات جودة عالمنتجات  1
 مرتفع %86 0.74 4.29 ولاأل  .بذلك

 مرتفع %73 0.81 3.64 رابعال .رركة عم  تيديم منتجات جديدةالتعمل  2

3 
لالسم  تيريباً  مستخدم مطاب التجاري السم اال
ت االمنتجات لمحالعممي مما يسهل صرف ال

 .مرضيةال
 مرتفع %83 0.80 4.17 ثالثال

منت  واضحة المكتوبة في غالف البيانات ال 4
 مرتفع %84 0.81 4.21  ثانيال وكافية

5 

تنوع المنتجات يمتاز بالرركة مزي  من التوفر 
مرض  من الغمب احتياجات أكافي لتغطية ال
دوائية مما يزيد من حصتها المستحضرات ال

 تسويييةال

 مرتفع %68 0.91 3.39 خامسال

 مرتفع %79 0.61 3.94 منت ال

 فتراضياالوسط اللعينة واحدة عند  Tاختبار 
 Tقيمة 

ة عند لدال ال
  0.05 

25.543 0.000 
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 وبذذانحرافإحصذذاياًا  الود( 4.29)حسذذابي  ولذذى بمتوسذذطاألمرتبذذة ال (1)فقذذرة رقذذم الحاذذث احتمذذت 
اذة الشركة ذات جذودة عالمنتجات عانة توامق بأن الوىذا اعني أن  (%86)وبنسبة ( 0.74)معااري 
 .ن  بذلكوانا مقت

وىذذا اعنذي أن %( 84)وأىماذة نسذباة ( 4.21)ثاناذة بمتوسذط المرتبة المي  (4)فقرة رقم الوحمت 
 .منت  واضحة وكاماةالمكتوبة مي غالف الباانات العانة توامق عمى أن ال

وىذذا اعنذي أن ( 83%)وأىماذة نسذباة ( 4.17)ثذة بمتوسذط الثالمرتبذة المي  (3)فقرة رقم الوحمت 
عممذذذي ممذذذا اسذذذيل صذذذرف اللالسذذذم  تقرابذذذاً  مسذذذتخدم مطذذذابقالتجذذذاري السذذذم اه توامذذذق عمذذذى أنعانذذذة ال
 .مرضاةالت اهمنتجات لمحال

وىذذا اعنذي أن %( 73)وأىماذة نسذباة ( 3.64)رابعة بمتوسط المرتبة المي  (2) فقرة رقمالوحمت 
 .سوقاةالتيا مما ازاد من حص عمى تقدام منتجات جدادةتعمل شركة ال عانة توامق عمى أنال

وىذا ( 68%)وأىماة نسباة ( 3.39)خارة بمتوسط األخامسة و المرتبة المي  (5)فقرة رقم الوحمت 
كذذامي لتغطاذذة التنوع المنتجذذات امتذذاز بذذالمذذزا  مذذن ه تذذومر شذذركة ال أن عانذذة توامذذق عمذذىالاعنذذي أن 

 .سوقاةالحصتيا  وىذا اؤثر عمىدواياة المستحضرات المرضى من الغمب احتااجات أ
مصراة الامناة الشركة الحرص مرتف  ومناسب وىذا ادل عمى  منت الباحث أن عنصر الوارى   
مذذذي  عذذذاممانالوىذذذذا مذذذا اعكسذذذو رأي  مسذذذتيدمانالمنذذذت  ذو جذذذودة امبذذذي رغبذذذات واحتاذذذاج  إنتذذذاجعمذذذى 

 .دوا الوبا  صحي الجانب ال
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 تروي الدراسة حول بعد الآراء عينة  4-1-5-3
مصذذراة، الامناذذة الشذذركة التذذروا  مذذي الببعذذد  خاصذذةال اهسذذتباانابذذان نتذذاي   (27)جذذدول ال

 :تياآلنحو الوذلك عمى 

 تروي العد بب خاصةال االستبياننتائ   (27)جدول 

 (حصايياإلتحمال العتماد عمى نتاي  اهباحث، بالإعداد : مصدرال)

 متوسطال ترتيبال المجال رقمال
 نحرافاال 
 معياريال

همية األ
 نسبيةال

ة لدال ال
 مفظيةال

1 
ترويجي لمرركة في تفضيل النراط اليؤثر 

 .منافسينالمنتجاتها عن 
 مرتفع %75 1.00 3.76  ثانيال

2 

عن  متكامالً  اً رركة ررحالييدم مندوب 
تي ستعود الفوائد ال إبرازمنتجات مع ال

منتجات  استخدامعميل من العم  
 .رركةال

 مرتفع %83 0.98 4.16 ول األ 

3 

 لرركة من خال الاستطاعت 
( عيناتال-ممصياتال-عالناتاإل)تروي ال

تخم  لدينا صورة واضحة عن  أن
 .منتجاتها

 متوسط %65 0.96 3.27 ث الثال

4 
ترويجية لمرركة من الجهود المس ال

 .طبية لممنت الوصفة ال لخال 
 متوسط %65 0.98 3.27 رابعال

5 

حوافز لمزبائن من الهدايا و الرركة التيدم 
عن  يجابياً إوذلك يؤثر  آلخرحين 

تفضيل ال رخصي وتخم الانطباعي 
 .لمنتجاتها

 متوسط %58 1.13 2.92 خامسال

 مرتفع 69% 0.80 3.48 تروي ال

 فتراضياالوسط اللعينة واحدة عند  Tاختبار 
 Tقيمة 

ة عندلدال ال  
0.05 

9.857 0.000 
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حسذذابي لجماذذ  المتوسذذط الحاذذث بمذذ   مرتفذذ ، تذذروا الن مسذذتوى أ (27)جذذدول رقذذم الاتضذذح مذذن  
عانذذة الن أميذذذا اعنذذي ( %70)وبنسذذبة ( 0.80)معاذذاري  وبذذانحرافإحصذذاياًا  الود( 3.48)فقذذرات ال

 .مصراةالامناة الشركة المي  تروا التحقق توامق عمى 
وىذا  (%83)ة انسبوأىماة ( 4.16) حسابي ولى بمتوسطاألمرتبة ال (2)فقرة رقم الحاث احتمت 

تذي الفوايذد ال إبذرازمنتجذات مذ  العذن  متكذامالً  اً شذركة شذرحالاقذدم منذدوب عانة توامذق بذأن الاعني أن 
عذاممان مذي سذوق الاشج   باحث بأن ىذا الوارى   شركةالمنتجات  استخدامعمال من الستعود عمى 

 .منتجات لممرضىالدوا  عمى صرف ال
وىذذا اعنذي أن ( 75%)وأىماذة نسذباة ( 3.76)ثاناذة بمتوسذط المرتبة المي  (1) فقرة رقمالوحمت 

  .منامسانالترواجي لمشركة مي تفضال منتجاتيا عن النشاط الاؤثر  عانة توامق بأنال
وىذذا اعنذي أن %( 65)وأىماذة نسذباة ( 3.27)ثذة بمتوسذط الثالمرتبذة المي  (3)فقرة رقم الوحمت 

تخمذذق  أن( عانذذاتال-ممصذذقاتال-عالنذذاتاإل)تذذروا ال لشذذركة مذذن خذذالالت اسذذتطاع عانذذة توامذذق بذذأنال
 .لدانا صورة واضحة عن منتجاتيا

وىذذا اعنذي أن %( 65)وأىماذة نسذباة ( 3.27)رابعة بمتوسط المرتبة المي  (4)فقرة رقم الوحمت 
 .طباة لممنت الوصفة ال لترواجاة لمشركة من خالالجيود المس ال عانة توامق بأنال

وىذا ( 58%)وأىماة نسباة ( 2.92)خارة بمتوسط األخامسة و المرتبة المي  (5)فقرة رقم الوحمت 
 اجاباذاً إوذلذك اذؤثر  آلخذرحذوامز لمزبذاين مذن حذان اليذدااا و الشذركة التقذدم  عانذة توامذق بذأنالاعني أن 

 .تفضال لمنتجاتياال شخصي وتخمقالعن انطباعي 
ىتمذام مذن خذالل تفعاذل المذزا  الترواجذي اهمزاذد مذن إلذى تروا  احتذاج الباحث بأن بعد الوارى 

األطبا ، الصذادلاات، تجذار الجممذة، المستشذفاات، كذل شذراحة بمذا )واستيدف شرايح السوق الدوايي 

 (.اناسبيا من األدوات الترواجاة
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 سعر الدراسة حول بعد الآراء عينة  4-1-5-4
 :تياآلنحو الوذلك عمى  سعر،البعنصر  خاصةال اهستباانابان نتاي   (28)جدول ال      

 سعرالبعنصر  خاصةال االستبياننتائ   (28)جدول 

 (حصايياإلتحمال العتماد عمى نتاي  اهباحث، بالإعداد : مصدرال)

حسذذذابي لجماذذذ  المتوسذذذط الحاذذذث بمذذذ   ،مرتفذذذ  سذذذعرالن مسذذذتوى أ (28)جذذذدول رقذذذم الاتضذذح مذذذن 
عانذذة الن أوىذذذا اعنذذي %( 81)وبنسذذبة ( 0.70)معاذذاري  وبذذانحرافإحصذذاياًا  الود( 4.04)فقذذرات ال

 .مصراةالامناة الشركة السعر مي العنصر توامق عمى تحقق 
وىذا  (87%)ة انسبوأىماة ( 4.35)حسابي  ولى بمتوسطاألمرتبة ال (1)فقرة رقم الحاث احتمت 

 اممذا احقذق ليذذ مصذراة مناسذذبةالامناذة الشذركة المنتجذذات  أسذعار أنتجذد عانذة توامذق بذذأن الاعنذي أن 
 .حصة سوقاة كبارة

وىذا اعنذي أن ( 84%)وأىماة نسباة ( 4.18)ثاناة بمتوسط المرتبة المي  (4)فقرة رقم الوحمت  
شذركة تحضذى بأولواذة الممذا اجعذل أصذناف  دوا  وسذعرهالذنذاك عالقذة بذان جذودة ى عانة توامذق بذأنال

 .ي حصوليا عمى حصة سوقاة كبارةالتالتصراف وبالو  اهستخدام

 متوسطال ترتيبال المجال رقمال
 نحرافاال 
 معياريال

همية األ
 نسبيةال

ة لدال ال
 مفظيةال

1 
يمنية الرركة التجد ان اسعار منتجات 

 .مصرية مناسبةال
 مرتفع %87 0.75 4.35 ول األ 

2 
رركة سياسة سعرية تنافسية التتبع 

 .لمنتجاتها
 مرتفع %83 0.83 4.14 ث الثال

3 
رركة بونصات مناسبة لطبيعة التيدم 

 .دوائيةالمنتجات ال
 مرتفع %81 0.97 4.03 رابعال

 مرتفع %84 0.78 4.18  ثانيال .دواء وسعر الهناك عالقة بين جودة  4

5 
حدث أي تعديل في سعر أي منت   إذا

 .رركة بإبالغيالتيوم 
 مرتفع %70 1.11 3.50 خامسال

 مرتفع 81% 0.70 4.04 سعرال

 فتراضياالوسط اللعينة واحدة عند  Tاختبار 
 Tقيمة 

ة عندلدال ال  
0.05 

24.731 .000 
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وىذذا اعنذي أن ( %83)وأىماذة نسذباة ( 4.14)ثذة بمتوسذط الثالمرتبذة المي  (2)فقرة رقم الوحمت 
 .سااسة سعراة تنامساة لمنتجاتيا تتب  شركةال عانة توامق بأنال

، وىذا اعني أن (81%)وأىماة نسباة ( 4.03)رابعة بمتوسط المرتبة المي  (3)فقرة رقم الوحمت 
 .دواياةالمنتجات البونصات مناسبة لطباعة تقدم شركة ال عانة توامق بأنال

%( 70)وأىماذذة نسذذباة ( 3.50)خاذذرة بمتوسذذط األخامسذذة و المرتبذذة المذذي  (5)فقذذرة رقذذم الوحمذذت  
ولكنيذا  شركة بإبالغيالسعر أي منت  تقوم حدث أي تعدال مي  إذا عانة توامق بأنوالوىذا اعني أن 

تنامسذذاة كونذذو أحذذد شذذروط الماذذزة التحقاذذق إلذذى سذذعر ارقذذى الباحذذث بذذأن بعذذد البصذذورة ضذذعافة، واذذرى 

 (.2008، بورتر)تنامساة المازة ال

 توزيعالدراسة حول بعد الآراء عينة  4-1-5-5

 :تياآلنحو التوزا ، وذلك عمى البعد  خاصةال اهستباانابان نتاي   (29)جدول ال
 توزيعالببعد  خاصةال االستبياننتائ   (29)جدول 

   (حصايياإلتحمال العتماد عمى نتاي  اهباحث، بالإعداد : مصدرال)

 متوسطال ترتيبال المجال رقمال
 نحرافاال 
 معياريال

همية األ
 نسبيةال

ة لدال ال
 مفظيةال

 مرتفع %78 0.89 3.91 ثانيال .طمبالرركة عند التحصل عم  منتجات  1

2 
يمنية الرركة الحصل عم  منتجات أ
 .ويسر ةجممة بسهولالمصرية لدى تجار ال

 مرتفع %74 0.83 3.69  ثالثال

 مرتفع %73 0.92 3.67 رابع ال .مندوبالمحدد من الوقت الطمبيات في التصمني  3

4 
األدوية رركة باحتياجاتي من التزودني 

 .بانتظام وبركل دوري
 متوسط %67 1.01 3.37 خامسال

لم  أوطمبية لي ن تضيع أ أبداً لم يحدث  5
 مرتفع %82 0.86 4.10 ول األ  .تصمني

 متوسط 75% 0.71 3.75 توزيعال

 فتراضياالوسط اللعينة واحدة عند  Tاختبار 
 Tقيمة 

ة عندلدال ال  
0.05 

17.440 .000 
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حسذذابي لجماذذ  المتوسذذط البمذذ   توزاذذ  متوسذذط حاذذثالن مسذذتوى أ (29)جذذدول رقذذم الاتضذذح مذذن 
عانذة الن أوىذذا اعنذي  ،%(82)وبنسذبة ( 0.71)معاذاري  وبانحرافإحصاياًا  الود( 3.75)فقرات ال

 .مصراةالامناة الشركة التوزا  مي العنصر  توامق عمى تحقق
وىذا  (82%)ة انسبوأىماة ( 4.10)حسابي  ولى بمتوسطاألمرتبة ال (5)فقرة رقم الحاث احتمت 

 باحذث بذأن ذلذك الواذرى  لذم تصذمني أون تضذا  طمباذة لذي أ أبداً لم احدث عانة توامق بأن الاعني أن 
 .بشراةالكوادر النظمة وكفا ة األاعكس ذلك كفا ة 

وىذا اعنذي أن ( 78%)وأىماة نسباة ( 3.91)ثاناة بمتوسط المرتبة المي  (1)فقرة رقم الوحمت  
ىذذا اتذاح ليذا مرصذة باحذث بذأن الواذرى  طمذبالشذركة عنذد العمذى منتجذات  حصلت عانة توامق بأنال
 .سوقاةالأوًه بأول مما ازاد من حصتيا  اهستخدامتصراف و الحصول عمى ال

وىذذا اعنذي أن ( 74%)وأىماذة نسذباة ( 3.69)ثذة بمتوسذط الثالمرتبذة المي  (2)فقرة رقم الوحمت 
 .واسر ةجممة بسيولالمصراة لدى تجار الامناة الشركة الحصل عمى منتجات أ عانة توامق بأنال

وىذذا اعنذي أن ( 63%)وأىماذة نسذباة ( 3.14)رابعة بمتوسط المرتبة المي  (3)فقرة رقم الوحمت 
 .مندوبالمحدد من الوقت الطمباات مي التصمني عانة توامق بأنو ال

وىذا %( 67)وأىماة نسباة ( 3.37)خارة بمتوسط األخامسة و المرتبة المي  (4)فقرة رقم الوحمت 
 .بانتظام وبشكل دوريدواة األشركة باحتااجاتي من التزودني عانة توامق بأن الاعني أن 

مذاكن األكذل إلى نتشار اهمصراة عمى الامناة الشركة الحرص إلى  اعود ذلكباحث أن الوارى  
مذذذن  بعذذذد احتذذذاج مزاذذذداً الصذذذادلاات ولكذذذن ىذذذذا الطباذذذة و المراكذذذز ال معظذذذمإلذذذى وصذذذول الوطن و الذذذمذذذي 

 .ىتماماه
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 :تنافسيةالميزة الدراسة حول العينة آراء  4-1-5-6
تحماذذل  اسذذتخداممقذذد تذذم مصذذراة الامناذذة الشذذركة المذذي  تنامسذذاةالماذذزة المتعذرف عمذذى مسذذتوى ل

 :اوضح ذلك (30)جدول الو  ،(One Sample T Test)حادي األ Tتباان ال

 تنافسيةالميزة ال بمتغير خاصةال االستبياننتائ   (30)جدول 

 نحرافاال  متوسطال ترتيبال المجال رقمال
 معياريال

همية األ
 نسبيةال

ة لدال ال
 مفظيةال

مصرية اليمنية الرركة التتصف منتجات  1
 .ية مما يحي  لها ميزة تنافسيةالعالجودة الب

 مرتفع %84 0.72 4.20 ولاأل 

2 
 االً فع رركة دوراً الغالف لمنتجات العبوة و التمعب 

زبائن مما اليجابية لدى إفي بناء صورة ذهنية 
 .يحي  لها ميزة تنافسية

 مرتفع %80 0.78 4.02 رابع ال

رركة سياسة سعرية تحي  لها ميزة التتبع  3
 مرتفع %82 0.80 4.09 ث الثال رركاتالتنافسية عن بيية 

رركة تحي  التي تتبعها الترويجية النرطة األ  4
 .لها ميزة تنافسية

 مرتفع %71 0.94 3.55 سادسال

5 
تي تيوم بها الترويجية النرطة األ تساهم 

يجابية عن إرركة في رسم صورة ذهنية ال
 .منتجاتها مما يحي  لها ميزة تنافسية

 مرتفع %68 0.92 3.39 ثامنال

مبتكرة في تركيبتها  اً رركة أصنافالتمتمك  6
 .عممية مما يحي  لها ميزة تنافسيةال

حادي ال
 متوسط %58 1.04 2.89 عرر

عمالء في تطوير الرركة لطمبات التستجيب  7
 متوسط %63 0.96 3.14 عاررال .خاصة بهاالمنتجات ال

 مرتفع %83 0.83 4.16  ثانيال .ثيةالرركة يعطي انطباع بالسموك موظفي  8
 مرتفع %69 0.93 3.47 سابعال .عمالءالجة متطمبات الرركة عم  سرعة معالتعمل  9

رركة الحصول عم  مساعدة من الإذا أردت  10
 متوسط %67 1.03 3.36 تاسعال .ن ذلك يكون متوفر وسهلإف

مراكل الجة الرركة متجاوب في معالطاقم  11
 مرتفع %72 0.94 3.61 خامس ال .ركاوىالو 

 مرتفع 73% 0.63 3.63 تنافسيةالميزة ال

 فتراضياالوسط اللعينة واحدة عند  Tاختبار 
ة عندلدال ال Tقيمة   

0.05 
16.491 .000 

 (حصايياإلتحمال العتماد عمى نتاي  اهباحث، بالإعداد : مصدرال)
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مصذذذذراة الامناذذذذة الشذذذذركة ال مصذذذذن مذذذذي  تنامسذذذذاةالماذذذذزة الن مسذذذذتوى أ (30)جذذذذدول الاتضذذذذح مذذذذن 
معاذذذاري  وبذذذانحرافإحصذذذاياًا  الود 3.63)) تنامسذذذاةاللمماذذذزة حسذذذابي الوسذذذط متال، مقذذذد كذذذان (مرتفذذذ )

 تنامسذاةالماذزة الن مسذتوى أتوامذق عمذى  دراسذةالعانذة ن أ، وىذذا اذدل عمذى (%(73وبنسبة  (0.63)
اتذذذراوح بذذذان  فقذذذراتاللجماذذذ   تنامسذذذاةالماذذذزة الن مسذذذتوى أ( 24)جذذذدول المذذذن اتضذذذح  كذذذذلك، مرتفذذذ 

 . ومتوسط اتراوح بان مرتف  حصمت عمى متوسط حسابي  فقراتالن جما  أو %( 58)و%( 84)
وىذا  (%84)ة انسبوأىماة ( 4.20)حسابي  ولى بمتوسطاألمرتبة ال (1)فقرة رقم الاث احتمت ح

اذة ممذا احقذق ليذا العالجودة المصذراة بذالامناذة الشذركة التتصذف منتجذات عانة توامذق بذأن الاعني أن 
 .مازة تنامساة
( 58%)وأىماة نسباة ( 2.89)خارة بمتوسط األو  ةحاداة عشر المرتبة المي  (6)فقرة رقم الوحمت 

عمماذذة ممذذا المبتكذذرة مذذي تركابتيذذا  اً شذذركة أصذذنامالتمتمذذك حذذد مذذا بذذأن إلذذى عانذذة توامذذق الوىذذا اعنذذي أن 
 .احقق ليا مازة تنامساة

ستتو  وتنتتافس المصتترية ميتتز  تنافستتية ولهتتا وجتتود فتتي اليمنيتتة الباحتتث إن لمرتتركة الويتترى 
توجيته لجميتع التكامتل و الو هتمتام االمتن  مزيتداً  تحتتاج هتايمنتي ولكنالستو  الفتي دويتة األرركات 
تنافستتية وتعزيتتز ذلتتك الميتتزة الستتعر كبعتتد يحيتت  التركيتتز عمتت  بعتتد التستتوييي و المتتزي  العناصتتر 

جودة الرتركة تمتمتك منتجتات تتميتز بتالنترتار حيتث و اال توزيع وتحييت  التيوية بعد إل  ضافة اإلب
عينتة الحيث وهناك إجماع من قبل ( سكرال، الضغط )مزمنةالمراض األتنوع وتخدم فئات الية و العال

حصتتة ستتوقية كبيتترة  امناستتبة ممتتا ستتيحي  لهتت وأستتعاريتتة الرتتركة تيتتدم منتجتتات بجتتودة عالبتتأن 
كافتتة إلتت  يتتة لموصتتول التتتروي  ومحاولتتة إيجتتاد وستتائل أكثتتر فعالتركيتتز عمتت  بعتتد الإلتت  ضتتافة اإلب
 .ررائحال
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 فرضيات الاختبار : ثانيالمبحث ال

 :تمهيد
دراسذذة مامذذا ال ايذذاإلتذذي توصذذمت النتذذاي  العذذرض ومناقشذذة وتحماذذل ألىذذم إلذذى مبحذذث الاسذذعى ىذذذا 

عمى ذلك ، و ثاناةال اةرياسال اةرضفالا ذوك ومروعيا، لمدراسة ىولاأل اةرياسال اةرضفالاختبار اتعمق ب
 .دراسةال ومروضاتماشى م  أىداف ذي النحو ال

بذذان كذذل مذذن رتبذذاط اهختبذذارات لمعرمذذة عالقذذة اهجذذرا  بعذذض إنذذو هبذذد مذذن أإلذذى شذذارة اإلتجذذدر 
لبارسذذذذون رتبذذذذاط اهاختبذذذذار باحذذذذث بالوإلجذذذذرا  ذلذذذذك قذذذذام  تنامسذذذذاة،الماذذذذزة التسذذذذواقي وتحقذذذذق المذذذذزا  ال
( aaatok ) مقارنذذة مذذ  الب اً اسذذتخدام كثذذراألو  انتشذذاراوسذذ  األرتباطاذذة، حاذذث اعذذد اه عالقذذةاللتحداذذد
بذذان متغاذذران متذذى مذذا تحققذذت مرضذذاة  عالقذذةالضذذل عمذذى غاذذره لتقاذذام فمالوىذذو  ،خذذرىاألمعذذامالت ال
 ( 50 :2009شراز،) .طباعاة لمبااناتالتوزا  ال

جذذرا  إ تنامسذذاة مقذذد تذذمالماذذزة التحقذذق  مذذي أثذذرلذذو  كذذان تسذذواقيالمذذزا  العناصذذر ولمعرمذذة أي مذذن 
، رقماذذانبذذان متغاذذران  عالقذذةالوىذذو طراقذذة ميمذذة لقاذذاس وتحداذذد ( noaaatasiok)رتبذذاط اهاختبذذار 
اعذذد ذي الذذو ( naiaattiok)نحذذدار اهدراسذذة سذذاتم تحماذذل السذذبباة بذذان متغاذذرات ال عالقذذةالولمعرمذذة 
 (85: 2009،كوب). أكثرتي اكون مايا ثالثة متغارات أو الت اهحاللالرتباط مي  امتداداً 
متغاذرات المذا بذان  عالقذةالىذو لتوضذاح نحذدار اهتحماذل  اسذتخدامغذرض مذن اليذدف أو الن أكما 

 saaakaaks eaaiaetatتذذذذاب  الاذذذذر غمتالتحماذذذذل و المذذذذي  skaaaakaaks eaaiaetatمسذذذذتقمة ال
مسذذذذذتقمة النسذذذذذبة لممتغاذذذذذرات المعرومذذذذذة بالقذذذذذام العمذذذذذى   ً اذذذذذر بنذذذذذاتغمالقام البذذذذذتنبؤ القاذذذذذام بذذذذذالومذذذذذن ثذذذذذم 

 .متغاراتالبان  عالقةالافسر ذي التباان البعد ذلك ساتم تحمال ، (263 :1966،ةنعالو ال)
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 :عالقةاللفظً لمستوى التقدٌر الٌوضح  (31)جدول رقم الو

 .عاقةاللفظً لمستوى التقدٌر ال (31)جدول رقم 

 
 

 

 

 

نحذذو العالقذذة وذلذذك عمذذى المفظذذي لمسذذتوى التقذذدار الاحتسذذاب ة افاذذك( 31)جذذدول رقذذمالاتضذذح مذذن 
 : يالتال

 ،(جداً قواة )عالقة لو تكون المفظي لمستوى الدار تقالمإن  0.70موق  nإذا كانت قامة 

ذا كانت قامة    ، (قواة)كون تعالقة المفظي لمستوى الدار تقالمإن  0.50 — 0.69من  nوا 
ذا كانذذذذذت قامذذذذذة  كذذذذذون تلذذذذذو  عالقذذذذذةالمفظذذذذذي لمسذذذذذتوى التقذذذذذدار المذذذذذإن  0.30 — 0.49مذذذذذن  nوا 

 ، (متوسطة)
ذا كانت قامة   ، (ضعافة)عالقة تكون المفظي لمستوى الدار تقالمإن  0.10 — 0.29من  nوا 
ذا كانت قامة ضذعافة )عالقذة لذو تكذون المفظذي لمسذتوى الدار تقذالمإن  0.01 — 0.09من  nوا 

  (.جدا

  :لمدراسة ول األ  رئيسيةالفرضية الاختبار  4-2-1
 :مصريةاليمنية اللمرركة  تنافسيةالميزة ال في تحيي  تسويييالمزي  ال أثر

تسذذذواقي الممذذذزا  ل ة إحصذذذاياةلذذذذو ده دوره اوجذذذد "ولذذذى عمذذذى إنذذذو األفرضذذذاة اللقذذذد نصذذذت      
مصذراة الامناذة اللمشذركة ( بوصذفو متغاذرًا تابعذاً ) تنامسذاةالماذزة المذي تحقاذق ( بوصفو متغارًا مسذتقالً )

خطذي لمعرمذة النحذدار اهاختبذار  اسذتخدامفرضذاة مقذد تذم الىذذه ختبذار ، وه"دواةاأللصناعة وتسواق 

 R عالقةال
 Above 0.70 عالقة قوية جدا
 0.69 - 0.50 عالقة قوية

 0.49 - 0.30 عالقة متوسطة
 0.29 - 0.10 منخفضةعالقة 

 0.09 - 0.01 عالقة منخفضة جدا



 

  000 
 

 وذلذك مصذراةالامناذة الشذركة المذي  تنامساةالمازة الفرعاة مي تحقاق ال بعناصرهتسواقي المزا  ال أثر
 :يالتالنحو العمى 
مصذراة الامناذة التنامسذاة لمشذركة الماذزة المذي تحقاذق  تسذواقيالمزا  ال دور اوضح( 32)جدول ال

 :تياآلنحو الوذلك عمى دواة األلصناعة وتسواق 
   تنافسٌةالمٌزة ال فً تحقٌق تسوٌقًالمزٌج ال أثرخطً لمعرفة النحدار االاختبار نتائج ( 32)جدول 

معامالت ال متغيراتال
B 

 Tاختبار 
معامل 

رتباط اال 
R 

معامل 
تحديد ال

R2 

 Fاختبار قيمة 
نوع 

 ييمةال عالقةال
مستوى 

معنوية ال
Sig 

 ييمةال
مستوى 

معنوية ال
Sig 

مزي  ال
قوية  000. 502.795 0.649 806. 000. 22.423 0.910 تسويييال

 جدا
 (حصايياإلتحمال العتماد عمى نتاي  اهباحث، بالإعداد : مصدرال)

ومتوسذذذذط إجابذذذذات ( تسذذذذواقيالمذذذذزا  ال)مسذذذذتقل المبحذذذذوثان لممتغاذذذذر البحسذذذذب متوسذذذذط إجابذذذذات و  
وجذذود عالقذذة ذات ( 32)جذذدول رقذذم الاتضذذح مذذن ( تنامسذذاةالماذذزة التحقذذق )تذذاب  المبحذذوثان لممتغاذذر ال
كمذا افسذر ( 8060.)رتباطاة بانيمذا اهعالقة الوبمستوى قوي إذ بمغت قامة  ،ة إحصاياة طرداةلده

مذإن ذلذك  100%))بنسذبة  تسواقيال  مزاالأبعاد مي ( تحسن)أنو إذا حدث تغار B) )معممة القامة 
 (R2)تحداذد الواوضذح معامذل  (91%)بنسبة  تنامساةالمازة التحقاق مي ( تحسن)تغار إلى ساؤدي 

كمذا اشذار  (64.9%)تسذواقي بنسذبة المزا  التغار مي التنامساة افسره المازة التباان مي تحقق الأن 
تسذذواقي مذذي المذذزا  النمذذوذج وقبولذذو مذذي تفسذذار دور الحصذذاياة هسذذتقرار اإلة لذذدهالعذذن  (F)اختبذذار 
فرضذاة الرمذض إلذى اذؤدي ذي الذمذر األ ،دراسةالتنامساة وتعكس درجة استقرار نموذج المازة التحقق 

 :تي تقولالو  بدامةالفرضاة الوقبول   عدماةالولى بصورتيا األرياساة ال

 
 

 

𝛂)عند مستوى داللة معنوية  ة إحصائيةلذو دال  يوجد أثريوجد  ممزي  ل(       
 دويةاألمصرية لصناعة وتسوي  اليمنية التنافسية لمرركة الميزة التسوييي في تحيي  ال



 

  008 
 

 :فرعاة كما اميالفرضاات الوساتم مناقشة 

  :لمدراسة ول األ  فرعيةال فرضيةالاختبار  4-2-1-1
𝛂)ة معنويتةلتعند مستوى دال  ة إحصائيةلذو دال  أثرال يوجد  لممنتت  فتي تحييت  (       

  .مصريةاليمنية التنافسية لمرركة الميزة ال
ماذذذزة المذذذي تحقاذذذق منذذذت  الدور  لقاذذذاس خطذذذيالنحذذذدار اهاختبذذذار نتذذذاي  اوضذذذح  (33)جذذذدول الو 
  .تنامساةال

 تنافسيةالميزة الفي تحيي  منت  ال أثر ليياس خطيالنحدار اال اختبار نتائ   (33)جدول 

 متغيراتال
معامالت ال

B 

 Tاختبار 
معامل 

رتباط اال 
R 

معامل 
تحديد ال

R2 

 Fاختبار قيمة 
نوع 

 ييمةال عالقةال
مستوى 

معنوية ال
Sig 

 ييمةال
مستوى 

معنوية ال
Sig 

 قوية 000. 106.472 0.281 0.530 000. 10.319 0.548 منت ال
 (حصايياإلتحمال العتماد عمى نتاي  اهباحث، بالإعداد : مصدرال)

مبحذوثان لممتغاذر الومتوسذط إجابذات ( منذت ال)عنصذر مبحذوثان حسذب البحسب متوسذط إجابذات 
ة إحصذذاياة لذذوجذذود عالقذذة ذات ده (33)جذذدول رقذذم الاتضذذح مذذن  ،(تنامسذذاةالماذذزة التحقاذذق )تذذاب  ال

كمذا افسذر قامذة  0.530))رتباطاذة بانيمذا اهعالقذة  الطرداة وموجبذة وبمسذتوى قذوي إذ بمغذت قامذة 
إلذذذذى مذذذذإن ذلذذذذك سذذذذاؤدي 100%) )بنسذذذذبة منذذذذت  المذذذذي ( تحسذذذذن)أنذذذذو إذا حذذذذدث تغاذذذذرB) )معممذذذذة ال

تبذاان الأن (R2) تحداذد الواوضذح معامذل (54.8%)بنسذبة تنامسذاةالماذزة التحقاذق مذي ( تحسذن)تغاذر
عذذذن (F)كمذذذا اشذذذار اختبذذذار (28.1%) منذذذت  بنسذذذبةالتغاذذذر مذذذي الافسذذذره  تنامسذذذاةالماذذذزة التحقاذذذق مذذذي 
 تنامسذذاةالماذذزة التحقاذذق  ومنذذت  الثذذر بذذان األنمذذوذج وقبولذذو مذذي تفسذذار الحصذذاياة هسذذتقرار اإلة لذذدهال

ولذذذذى األفرعاذذذذة الفرضذذذذاة الرمذذذذض إلذذذذى اذذذذؤدي ذي الذذذذمذذذذر األدراسذذذذة الوتعكذذذذس درجذذذذة اسذذذذتقرار نمذذذذوذج 
 : تي تقولالبدامة و الفرضاة العدماة وقبول البصورتيا 

 

 

α)ة معنواة لعند مستوى ده ة إحصاياةلذو ده أثراوجد  منت  اللتطباق بعد (       
 مصراةالامناة التنامساة لمشركة المازة المي تحقاق 



 

  003 
 

 :لمدراسة ثانيةال فرعيةال فرضيةالاختبار نتائ   4-2-1-2
𝛂)ة معنويةلعند مستوى دال  ة إحصائيةلذو دال  أثرال يوجد  في تحييت   متروي ل(       

 تنافسيةالميزة ال
ماذذذزة المذذذي تحقاذذذق  تذذذروا الدور  لقاذذذاس خطذذذيالنحذذذدار اهاختبذذذار نتذذذاي  اوضذذذح ( 34)جذذذدول الو 
 .تنامساةال

 تنافسيةالميزة الفي تحيي   تروي ال أثر ليياس خطيالنحدار اال اختبار نتائ  ( 34)جدول 

 متغيراتال
معامالت ال

B 

 Tاختبار 
معامل 

رتباط اال 
R 

معامل 

تحديد ال
R2 

 Fاختبار قيمة 

نوع 

 ييمةال عالقةال

مستوى 

معنوية ال

Sig 

 ييمةال

مستوى 

معنوية ال

Sig 

 قوية 000. 214.298 0.441 664. 000. 14.639 0.523 تروي ال
 (حصايياإلتحمال العتماد عمى نتاي  اهباحث، بالإعداد : مصدرال)

تذاب  المبحذوثان لممتغاذر الومتوسذط إجابذات  ،(تذروا ال)مبحذوثان حسذب البحسب متوسط إجابات 

ة إحصذذاياة طرداذذة لذذوجذذود عالقذذة ذات ده( 34)جذذدول رقذذم الاتضذذح مذذن ( تنامسذذاةالماذذزة التحقاذذق )
        معممذذة الكمذا افسذذر قامذة  0.664))رتباطاذة بانيمذذا اهعالقذذة الوموجبذة وبمسذذتوى قذوي إذ بمغذذت قامذة 

( (B( تحسذن)تغاذر إلذى مذإن ذلذك سذاؤدي  100%))بنسذبة  تذروا المذي ( تحسذن)أنو إذا حدث تغاذر
تحقاذذق تبذذاان مذذي الأن  (R2)تحداذذد الواوضذذح معامذذل  (52.3%)بنسذذبة  تنامسذذاةالماذذزة التحقاذذق مذذي 
ة لذذذدهالعذذذن  (F)اختبذذذار كمذذذا اشذذذار  (44.1%)بنسذذذبة  تذذذروا التغاذذذر مذذذي الافسذذذره  تنامسذذذاةالماذذذزة ال
وتعكذس  تنامسذاةالماذزة التحقاذق  و تروا الثر بان األنموذج وقبولو مي تفسار الحصاياة هستقرار اإل

 عدماةالثاناة بصورتيا الفرعاة الفرضاة الرمض إلى اؤدي ذي المر األدراسة الدرجة استقرار نموذج 
 :تي تقولالبدامة و الفرضاة الوقبول  

 

 

 

𝛂)ة معنوية لعند مستوى دال  ة إحصائيةلذو دال  أثريوجد  لتطبي  بعد (        
 . تنافسيةالميزة الفي تحيي   تروي ال



 

  004 
 

 :لمدراسة ةثالثال فرعيةال فرضيةالاختبار نتائ   4-2-1-3

𝛂)ة معنويتةلتعند مستتوى دال  ة إحصائيةلذو دال  أثريوجد ال  فتي تحييت   لمستعر(       
  .تنافسيةالميزة ال

ماذذذزة المذذذي تحقاذذذق  لمسذذذعردور  لقاذذذاس خطذذذيالنحذذذدار اهاختبذذذار نتذذذاي  اوضذذذح ( 35)جذذذدول الو 

  .تنامساةال

 تنافسيةالميزة الفي تحيي   سعرال أثر ليياس خطيالنحدار اال اختبار نتائ   (35)جدول 

معامالت ال متغيراتال
B 

 Tاختبار 
معامل 

رتباط اال 
R 

معامل 
تحديد ال

R2 

 Fاختبار قيمة 
نوع 

 ييمةال عالقةال
مستوى 

معنوية ال
Sig 

 ييمةال
مستوى 

معنوية ال
Sig 

 قوية جدا 000. 264.335 0.493 0.702 000. 16.258 0.634 سعرال
 (حصايياإلتحمال العتماد عمى نتاي  اهباحث، بالإعداد : مصدرال)

تذذاب  المبحذذوثان لممتغاذذر الومتوسذذط إجابذذات ( سذذعرال)مبحذذوثان حسذذب البحسذذب متوسذذط إجابذذات 
إحصذذاياة طرداذذة ة لذذوجذذود عالقذذة ذات ده( 35)جذذدول رقذذم الاتضذذح مذذن  ،(تنامسذذاةالماذذزة التحقاذذق )

       معممذة الكمذا افسذر قامذة  0.702))رتباطاذة بانيمذا اهعالقذة الإذ بمغت قامذة  ،وموجبة وبمستوى قوي

( (Bمي ( تحسن)تغار إلى مإن ذلك ساؤدي  100%))بنسبة  سعرالمي ( تحسن)أنو إذا حدث تغار
ماذزة التحقاذق تباان مذي ال إن (R2)تحداد الواوضح معامل  (63.4%)بنسبة  تنامساةالمازة التحقاق 

حصذاياة اإلة لذدهالعذن  (F)اختبذار كمذا اشذار  (49.3%)بنسذبة  سذعرالتغاذر مذي الافسذره  تنامساةال
وتعكذس درجذة اسذتقرار  تنامساةالمازة التحقاق و  سعرالثر بان األنموذج وقبولو مي تفسار الهستقرار 
عدماذذذة وقبذذذول الثذذذة بصذذذورتيا الثالفرعاذذذة الفرضذذذاة الرمذذذض إلذذذى اذذذؤدي ذي الذذذمذذذر األدراسذذذة النمذذذوذج 

 :تي تقول البدامة و الفرضاة ال

 

 

α)ة معنواة لعند مستوى ده ة إحصاياةلذو ده أثراوجد  سعر  اللتطباق بعد (       
 مصراةالامناة اللمشركة  تنامساةالمازة التحقاق مي 



 

  005 
 

 :لمدراسة ةرابعال فرعيةال فرضيةالاختبار نتائ   4-2-1-4
𝛂)ة معنويةلعند مستوى دال  ة إحصائيةلذو دال  أثريوجد ال  فتي تحييت   لمتوزيع(       

  .تنافسيةالميزة ال
ماذذذزة المذذذي تحقاذذذق  توزاذذذ اللقاذذذاس دور  خطذذذيالنحذذذدار اهاختبذذذار نتذذذاي  اوضذذذح  (36)جذذذدول الو 

 .تنامساةال

 تنافسيةالميزة الفي تحيي   توزيعال أثر ليياس خطيالنحدار اال اختبار نتائ   (36)جدول 

معامالت ال متغيراتال
B 

 Tاختبار 
معامل 

رتباط اال 
R 

معامل 
تحديد ال

R2 

 Fاختبار قيمة 
نوع 

 ييمةال عالقةال
مستوى 

معنوية ال
Sig 

 ييمةال
مستوى 

معنوية ال
Sig 

 قوية  000. 188.606 0.409 0.640 000. 13.733 0.567 توزيعال
 (حصايياإلتحمال العتماد عمى نتاي  اهباحث، بالإعداد : مصدرال)

تذذاب  المبحذوثان لممتغاذر الومتوسذط إجابذات ، (توزاذ ال)مبحذوثان حسذب البحسذب متوسذط إجابذات 
ة إحصذذاياة طرداذذة لذذوجذذود عالقذذة ذات ده( 36)جذذدول رقذذم الاتضذذح مذذن  ،(تنامسذذاةالماذذزة التحقاذذق )

           معممذةالكمذا افسذر قامذة  0.640))ا رتباطاذة بانيمذاهعالقذة الوموجبة وبمسذتوى قذوي إذ بمغذت قامذة 
( (B ( تحسذن)تغاذر إلذى مذإن ذلذك سذاؤدي  100%))توزاذ  بنسذبة المذي ( تحسن)إنو إذا حدث تغار

تحقاذذق تبذذاان مذذي الأن  (R2)تحداذذد الواوضذذح معامذذل  (56.7%)بنسذذبة  تنامسذذاةالماذذزة التحقاذذق مذذي 
ة لذذذدهالعذذذن  (F)اختبذذذار كمذذذا اشذذذار  (40.9%)توزاذذذ  بنسذذذبة التغاذذذر مذذذي الافسذذذره  تنامسذذذاةالماذذذزة ال
وتعكذس  تنامسذاةالماذزة التحقاذق  توزاذ  والثر بذان األنموذج وقبولو مي تفسار الحصاياة هستقرار اإل

 عدماة الرابعة بصورتيا الفرعاة الفرضاة الرمض إلى اؤدي ذي المر األدراسة الدرجة استقرار نموذج 
 :تي تقول الو  بدامةالفرضاة الوقبول 
 
 
 
 

𝛂)عند مستوى داللة معنوية  ة إحصاياةلذو ده أثراوجد  لتطباق بعد  (       
 لمشركة الامناة المصراة تنامساةالالمازة مي تحقاق  توزا ال



 

  006 
 

فرعاذة مذن مرضذاات الفرضذاات الوكذذلك  ولذىاألرياسذاة الفرضذاة ال صذحة ثبذاتمما سبق اتضذح 

  تنامساةالمازة المي تحقاق  تسواقياللممزا   إحصاياةة لذو ده دورحاث اوجد  ،دراسةال

 

 

 
 

  :ثانيةال رئيسيةالة رضيفالاختبار نتائ   4-2-2
 :ثاناة عمىالرياساة الفرضاة القد نصت ل
فتي  تستويييالمتزي  ال أثتردراستة حتول الفي إجابات عينة  إحصائيةة لات دال ذ فرو وجد ت ال

لممتغيتترات  تعتتزىدويتتة األمصتترية لصتتناعة وتستتوي  اليمنيتتة التنافستتية لمرتتركة الميتتزة التحييتت  
 (.خبرةالعممي، سنوات المؤهل العمر، نوع الجنس، النراط، النوع : )ديموغرافيةال

  تلمعرمذذة مذذا إذا كانذذ (T-Test ) ثنذذاييالتبذذاان التحماذذل  اسذذتخدامفرضذذاة مقذذد تذذم الىذذذه ختبذذار وه
متغاذذر اتكذذون مذذن ميتذذان الكذذون  المذذي حذذ  اهسذذتباانعانذذة عمذذى عبذذارات الىنذذاك مذذروق مذذي إجابذذات 

 F-Anova)متعذدد التبذاان التحماذل  اسذتخدامكمذا تذم  ، عممذيالمؤىذل النذوع ، و جذنسالمتغاذر  :مثذل
One-Way)  المي حذ  اهستباانعانة عمى عبارات اللمعرمة ما إذا كانت ىناك مروق مي إجابات 

( خبذرةالسذنوات  ر،عمذال ،نشذاطالنذوع ) :مثذل اتغاذر متغار احتوي عمى ثالث ميذات أو أكثذر متالكون 

 :يالتالنحو الوذلك عمى 

  

α)ة معنواة لعند مستوى ده ة إحصاياةلذو ده أثراوجد  مزا  اللتطباق بعد (        
 مصراةالامناة اللمشركة  تنامساةالمازة المي تحقاق  تسواقيال



 

  007 
 

 :نراطالحسب متغير نوع دراسة الفي إجابات عينة فرو  النتائ  اختبارات  4-2-2-1

مذزا  ال دوردراسذة حذول الة إحصذاياة مذي إجابذات أمذراد عانذة لذلمعرمة مدى وجذود مذروق ذات ده
طبقذًا لمتغاذر دواذة األمصراة لصناعة وتسذواق الامناة التنامساة لمشركة المازة المي تحقاق  تسواقيال

، كمذذا ابذذان ذلذذك ((F-Anova One-Wayمتعذذدد التبذذاان التحماذذل  اسذذتخدامتذذم مقذذد  ،نشذذاطالنذذوع 

 .(37) جدولال

 نشاطاللمعرمة مدى وجود مروق حسب متغار نوع  متعددالتباان التحمال اختبار نتاي   (37) جدولال

نحراف اال  متوسطال فئاتال محاورال
 Fاختبار  معياريال

مستوى 
 ةلدال ال

Sig. 

ة لدال ال
 مفظيةال

 تسويييالمزي  ال
 0.56 3.84 صيدلية

الغير د 0.054 2.944  0.54 3.64 مسترف  
 0.51 3.63 جممة

 تنافسيةالميزة ال
 0.64 3.64 صيدلية

الغير د 0.534 0.630  0.60 3.51 مسترف  
 0.59 3.64 جممة

دراسذة حذول الة إحصذاياة مذي إجابذات عانذة لذعدم وجود مذروق ذات ده (37) جدولالاتضح من 

، نشذاطالنوع مصراة حسب متغار الامناة التنامساة لمشركة المازة المي تحقاق  تسواقيالمزا  ال دور

مامذا اتعمذق بمتغاذر  ثاناذةالفرضذاة الوىذذا اعنذي قبذول  بعذاد،األة مذي جماذ  الذغار د Fقامة  أنحاث 

 :تي تنص عمىالحصاياة اإلة فرضاالوبصفة عامة امكن قبول . نشاطالنوع 

 

 

 

 

 

في إجابات (  α≤0.05)معنوية ةلدال  مستوى عند إحصائيةة لات دال ذ فرو وجد ت ال
يمنية التنافسية لمرركة الميزة الفي تحيي   تسويييالمزي  ال أثردراسة حول العينة 

 .نراطالنوع تعزى لمتغير مصرية ال



 

  008 
 

 :جنسالحسب متغير دراسة الفي إجابات عينة فرو  النتائ  اختبارات  4-2-2-2

 دورحذذذول  ،دراسذذذةالة إحصذذذاياة مذذذي إجابذذذات أمذذذراد عانذذذة لذذذلمعرمذذذة مذذذدى وجذذذود مذذذروق ذات ده     
 جذذنس مقذذد تذذمالمصذذراة طبقذذًا لمتغاذذر الامناذذة التنامسذذاة لمشذذركة الماذذزة المذذي تحقاذذق  تسذذواقيالمذذزا  ال

 . (38)جدول الاوضح ذلك  كماثنايي، التباان التحمال  استخدام

 جنسالثنائي لمعرفة مدى وجود فرو  حسب متغير التباين التحميل اختبار نتائ  ( 38)جدول

نحراف اال  متوسطال فئاتال محاورال
 Tاختبار  معياريال

مستوى 
 ةلدال ال

Sig. 

ة لدال ال
 مفظيةال

 تسويييالمزي  ال
 0.603 0.56 3.81 ذكر

 
0.547 

الغير د   
 0.48 3.73 أنث 

 تنافسيةالميزة ال
 1.169 0.63 3.64 ذكر

 
0.243 

الغير د   
 0.56 3.46 أنث 

 (حصايياإلتحمال العتماد عمى نتاي  اهباحث، بالإعداد : مصدرال)

مذي  تسذواقيالمذزا  ال مذي دورة إحصذاياة لذعذدم وجذود مذروق ذات ده( 38)جذدول الاتضح مذن  
ة الذذغاذذر د Tقامذذة  أن حاذذثجذذنس، المصذذراة حسذذب متغاذذر الامناذذة التنامسذذاة لمشذذركة الماذذزة التحقاذذق 

جذنس، وىذذا العانذة ت عذزى لمتغاذر الآراء وىذا اعني عدم وجذود مذروق جوىراذة مذي  ،بعاداألمي جما  
 أن مفذذاىام وأبعذذاد دورإلذذى وقذذد ارجذذ  ذلذذك جذذنس، المامذذا اتعمذذق بمتغاذذر  ثاناذذةالفرضذذاة الاعنذذي قبذذول 

نذذاث عمذذى حذذد اإللمذذذكور و  اهسذتخدامواضذذحة ومفيومذذة  تنامسذذاةالماذزة المذذي تحقاذذق  تسذذواقيالمذزا  ال
 :تي تنص عمىالفرضاة الوىذا اعني قبول  .سوا 
 
 
 
 
 
 

ي إجابات مع( α≤0.05)معنوية ةلدال  مستوى عند إحصائيةة لات دال ذ فرو وجد ت ال
يمنية التنافسية لمرركة الميزة الفي تحيي   تسويييالمزي  ال أثردراسة حول العينة 

 .جنسالتعزى لمتغير  مصريةال



 

  009 
 

 عمرالحسب متغير دراسة الفي إجابات عينة فرو  النتائ  اختبارات  4-2-2-3

مذذزا  ال أثذذردراسذذة حذول الة إحصذذاياة مذذي إجابذات أمذذراد عانذة لذلمعرمذة مذذدى وجذود مذذروق ذات ده
 اسذذتخدامتذم مقذذد  ،عمذرالمصذراة طبقذذًا لمتغاذر الامناذة التنامسذاة لمشذذركة الماذزة المذي تحقاذذق  تسذواقيال

 .(39) جدولال، كما ابان ذلك ((F-Anova One-Wayمتعدد التباان التحمال 
 عمراللمعرفة مدى وجود فرو  حسب متغير  متعددالتباين التحميل اختبار نتائ   (39) جدولال

 متوسطال فئاتال محاورال
نحراف اال 
 Fاختبار  معياريال

مستوى 
 ةلدال ال

Sig. 

ة لدال ال
 مفظيةال

مزي  ال
 تسويييال

 0.53 3.89 سنة 30أقل من 
الد 0.020 3.972  0.57 3.74 سنة 50 - 30من  

 0.18 3.18 سنة 50أكثر من 

 تنافسيةالميزة ال
 0.60 3.69 سنة 30أقل من 

الغير د 0.353 1.046  0.65 3.58 سنة 50 - 30من  
 0.32 3.50 سنة 50أكثر من 

 (حصايياإلتحمال العتماد عمى نتاي  اهباحث، بالإعداد : مصدرال) 

دراسذة حذول الة إحصذاياة مذي إجابذات عانذة لذعدم وجود مذروق ذات ده (39) جدولالاتضح من 
ة مذي تحقاذق الغار د Fقامة  أنعمر، حاث المصراة حسب متغار الامناة التنامساة لمشركة المازة ال
مذذذزا  ال دوردراسذذذة حذذذول الة إحصذذذاياة مذذذي إجابذذذات عانذذذة لذذذجذذذود مذذذروق ذات دهو و ، تنامسذذذاةالماذذذزة ال
 تسذواقيالمذزا  الة مذي الذد Fقامذة  أنحاذث  عمذرالمصذراة حسذب متغاذر الامناذة اللمشذركة  تسواقيال

تي تذنص ال. عمرالمتغار نسبة لالب نامساةتالمازة الماما اتعمق  جزيااً  ثاناةالفرضاة الوىذا اعني قبول 
 :عمى
 
 
 

 ح من الإلظيار لص( D s)بعداة المقارنات الاختبار  استخدامفروق مقد تم التجاه اولتحداد 
 

في إجابات ( α≤0.05)معنوية ةلدال  مستوى عند إحصائيةة لات دال ذ فرو وجد ت ال
 .عمرالتعزى لمتغير  مصريةاليمنية التنافسية لمرركة الميزة التحيي  دراسة حول العينة 

 تسوييي لمرركةالمزي  الدراسة حول الفي إجابات عينة  إحصائيةة لات دال ذ فرو وجد ت
 .عمرالتعزى لمتغير  مصريةاليمنية ال

 



 

  081 
 

 .(40)جدولالفروق كما مي الظيرت ىذه 

 عمرالتسوييي حسب متغير المزي  ال فرو  فياللتحديد ( DdL)بعدية الميارنات الاختبار نتائ  تحميل ( 40)جدول 

متوسط ال عمرال
 حسابيال

 30أقل من 
 سنة

 30من 
- 50 

 سنة

أكثر من 
 سنة 50

 *15598.  1 4.19 سنة 30أقل من 
  1  3.83 سنة 50 - 30من 

 1   3.95 سنة 50أكثر من 
 (حصايياإلتحمال العتماد عمى نتاي  اه، بباحثالإعداد : مصدرال)                     

( سذذنة 30أقذذل مذذن )فيذذة الة إحصذذاياة بذذان لذذوجذذود مذذروق ذات ده( 40)جذذدول الاظيذذر مذذن      
أقذل )أن ميذة إلذى وقذد اعذود ذلذك ( سذنة 30أقذل مذن )فيذة الح الوذلذك لصذ( سذنة 50أكثر مذن )فية الو 

تغااذذرات مذذي مفذذاىام التسذذواقي وأكثذذر تفذذاعال معذذو ومذذ  المذذزا  الأكثذذر إدراكذذًا لعناصذذر  (سذذنة 30مذذن 

 .حداثالتسواق ال

  



 

  080 
 

 عمميالمؤهل ال حسب متغيردراسة الفي إجابات عينة فرو  النتائ  اختبارات   4-2-2-4
مذزا  ال أثذردراسذة حذول الة إحصاياة مي إجابات أمراد عانذة للمعرمة مدى وجود مروق ذات ده  

تذذم مقذذد  ،عممذيالمؤىذذل المصذذراة طبقذًا لمتغاذذر الامناذذة التنامسذذاة لمشذركة الماذذزة المذذي تحقاذق  تسذواقيال
 .(41)جدول ال، كما ابان ذلك (F-Anova One-Way)متعدد التباان التحمال  استخدام

 عمميالمؤهل المتعدد حسب متغير التباين التحميل اختبار نتائ  ( 41)جدول ال

 نحرافاال  متوسطال فئاتال محاورال
 Tاختبار  معياريال

مستوى 
 ةلدال ال

dtS. 

ة لدال ال
 مفظيةال

مزي  ال
 تسويييال

 0.56 3.73 صيدلي
-3.922 الد 0.000   

 0.49 4.04 غير صيدلي

 تنافسيةالميزة ال
 0.64 3.56 صيدلي

-3.193 الد 0.002   
 0.54 3.85 غير صيدلي

 (حصايياإلتحمال العتماد عمى نتاي  اهباحث، بالإعداد : مصدرال) 

 دراسة حول دورالإجابات عانة  مية إحصاياة لذات ده وجود مروق( 41) جدولالاتضح من   
عممذي، المؤىذل ال متغاذرمصذراة حسذب الامناذة التنامسذاة لمشذركة الماذزة المي تحقاق  تسواقيالمزا  ال

مامذذذا اتعمذذذق بمتغاذذذر  ثاناذذذةالفرضذذذاة ال رمذذذض اعنذذذي وىذذذذا بعذذذاد،األة مذذذي جماذذذ  الذذذد F قامذذذة أنحاذذذث 

 :تي تنص عمىالبدامة الفرضاة العممي وقبول المؤىل ال

 

 

     

وقذد ( صذادلي)عذن ميذة  (غاذر صذادلي)فيذة الح الكانت لصذفروق ال أن (42)جدول الاظير من  
 اً تنامساة وأكثر تشددالمازة التسواقي و المزا  الصادلي ايتم أكثر بجما  عناصر الأن إلى اعود ذلك 

خذذرى وليذذذا اكذذون األشذذركات الماذذة و العالشذذركات اللممعذذااار وذلذذك بسذذبب خبرتذذو ومعرمتذذو بمذذا تممذذو 

 .سوقالمي  ةكثر خبر األ شركاتالتحسان لءمضل ومنامسة المي  ةتقاامو أكثر تشددًا رغب

في إجابات عينة  (0.05)ة معنوية لعند مستوى دال  إحصائيةة لات دال ذ فرو وجد ت
 مصريةاليمنية اللمرركة  تنافسيةالميزة الفي تحيي   تسويييالمزي  ال أثردراسة حول ال

 .عمميالمؤهل التعزى لمتغير 



 

  088 
 

 خبرةالسنوات  حسب متغيردراسة الفي إجابات عينة فرو  النتائ  اختبارات   4-2-2-5
مذزا  ال أثذرحذول  ،دراسذةالة إحصذاياة مذي إجابذات أمذراد عانذة لذلمعرمة مدى وجود مروق ذات ده

تذذم خبذذرة، مقذذد السذذنوات مصذذراة طبقذذًا لمتغاذذر الامناذذة التنامسذذاة لمشذذركة الماذذزة المذذي تحقاذذق  تسذذواقيال
 .(42)جدول ال، كما اوضح ذلك (F-Anova One-Way)متعدد التباان التحمال  استخدام

 خبرةالسنوات متعدد حسب متغير التباين التحميل اختبار نتائ   (42)جدول رقم ال

 نحرافاال  متوسطال فئاتال محاورال
 Fاختبار  معياريال

مستوى 
 ةلدال ال

dtS. 

ة لدال ال
 مفظيةال

مزي  ال
 تسويييال

 0.52 3.91 سنوات 5أقل من 
 0.57 3.76 سنوات 10 - 5من  الد 0.007 5.020

 0.57 3.56 سنوات 10أكثر من 

ميزة ال
 تنافسيةال

 0.53 3.72 سنوات 5أقل من 
 0.64 3.58 سنوات 10 - 5من  الغير د 0.061 2.819

 0.87 3.44 سنوات 10أكثر من 
 (حصايياإلتحمال العتماد عمى نتاي  اهباحث، بالإعداد : مصدرال) 

امناذذذة التنامسذذذاة لمشذذذركة الماذذذزة الة حذذذول لذذذدهوجذذذود مذذذروق ذات عذذذدم  (42)جذذذدول رقذذذم الاتضذذذح مذذذن 

مذذزا  الة حذذول لذذدهووجذذود مذذروق ذات  ة،الذذغاذذر د Fقامذذة  أن، حاذذث خبذذرةالسذذنوات اذذر غمصذذراة حسذذب متال

ة، وىذذذا اعنذذي قبذذول الذذد Fقامذذة  أن، حاذذث خبذذرةالسذذنوات اذذر غمصذذراة حسذذب متالامناذذة التسذذواقي لمشذذركة ال

 :تي تنص عمىال. عمرالمتغار نسبة لالب تنامساةالمازة ال ماما اتعمق جزيااً  ثاناةالفرضاة ال

 

 

 

 

  

تنافسية الميزة التحيي  دراسة حول الفي إجابات عينة  إحصائيةة لات دال ذ فرو وجد ت ال
 .خبرةالتعزى لمتغير سنوات  مصريةاليمنية اللمرركة 

 :تسويييالمزي  الورفضها فيما يتعم  ب

 تسوييي لمرركةالمزي  الدراسة حول الفي إجابات عينة  إحصائيةة لات دال ذ فرو وجد ت
 .سنوات الخبرةتعزى لمتغير  مصريةاليمنية ال

 



 

  083 
 

ح من ظيرت الإلظيار لص( D s)بعداة المقارنات الاختبار  استخدامفروق مقد تم التجاه اولتحداد 

 (.43)جدولالفروق كما مي الىذه 

تسوييي حسب متغير المزي  ال فرو  فياللتحديد ( DdL)بعدية الميارنات الاختبار نتائ  تحميل ( 43)جدول 

 خبرةالسنوات 

متوسط ال خبرةالسنوات 
 حسابيال

 5أقل من 
 سنوات

 10 - 5من 
 سنوات

 10أكثر من 
 سنوات

*15561. 1 4.19 سنوات 5أقل من   .34736*  

  1  3.83 سنوات 10 - 5من 

 1   3.95 سنوات 10أكثر من 
 (حصايياإلتحمال العتماد عمى نتاي  اهباحث، بالإعداد : مصدرال)

فيذة الو ( سذنوات 5أقذل مذن )فيذة الة إحصذاياة بذان لذوجود مروق ذات ده( 43)جدول الاظير من 
أكثذر مذن )أن مية إلى وقد اعود ذلك ( سنوات 5أقل من )فية الح الوذلك لص( سنوات 10أكثر من )

دراكذًا لعناصذر  (سذنوات 10 مزا  البذذ معذو وأكثذر بمعرمذة تسذواقي وأكثذر تفذاعالً المذزا  الأكثذر خبذرة وا 

 .فياتالأقل موامقة عن باقي  إجابتيممنامسة وليذا كانت الخرى األتسواقي وعناصره لمشركات ال

 دراسةالممخص نتائ  اختبارات فرضيات : 4-2-3
 : يالتالنحو العمى ( 44)جدول رقم الدراسة كما مي الوامكن تمخاص نتاي  مرضاات 

  

في إجابات  (0.05)ة معنوية لعند مستوى دال  إحصائيةة لات دال ذ فرو وجد ت ال
بررية في مصانع الموارد العم  أداء  راممةال جودةال إدارة تطبي عينة الدراسة حول أثر 

 .خبرةالسنوات تعزى لمتغير  يمنيةاألدوية ال



 

  084 
 

 دراسةالملخص نتائج اختبارات فرضٌات  (44)جدول رقم 

عدمية الفرضية ال م ختباراالنتيجة     
 :ول  وفروعهااأل رئيسية الفرضية ال 1

تستتوييي فتتي الة إحصتتائية لممتتزي  لتتذو دال  أثتتر ال يوجتتد 
مصترية لصتناعة اليمنيتة التنافسية لمرركة الميزة التحيي  
 .دويةاألوتسوي  

 (H0)عدمية الفرضية الرفض 
 ((H1بديمة الفرضية الوقبول 

 :ول األ فرعية الفرضية ال 
ميتتزة الة إحصتتائية لممنتتت  فتتي تحييتت  لتتذو دال  أثتتر يوجتتد 

مصتتترية لصتتتناعة وتستتتوي  اليمنيتتتة التنافستتتية لمرتتتركة ال
 دويةاأل

 (H0)عدمية الفرضية الرفض 
 ((H1بديمة الفرضية الوقبول 

 :ثانيةالفرعية الفرضية ال 
ميتتزة الة إحصتتائية لمتتترويح فتتي تحييتت  لتتذو دال  أثتتر يوجتد 

مصتتترية لصتتتناعة وتستتتوي  اليمنيتتتة التنافستتتية لمرتتتركة ال
 دوية األ

 (H0)عدمية الفرضية الرفض 
 ((H1بديمة الفرضية الوقبول 

 :ثةالثالفرعية الفرضية ال 
ميتتزة الة إحصتتائية لمستتعر فتتي تحييتت  لتتذو دال  أثتتر يوجتتد 

مصتتترية لصتتتناعة وتستتتوي  اليمنيتتتة التنافستتتية لمرتتتركة ال
   دوية األ

 (H0)عدمية الفرضية الرفض 
 ((H1بديمة الفرضية الوقبول 

 :رابعةال فرعيةالفرضية ال 
ميتتزة الة إحصتتائية لمتوزيتتع فتتي تحييتت  لتتذو دال  أثتتر يوجتتد 

مصتتترية لصتتتناعة وتستتتوي  اليمنيتتتة اللمرتتتركة  تنافستتتيةال
   دوية األ

 (H0) عدميةالفرضية الرفض 
 ((H1بديمة الفرضية الوقبول 

 :ثانيةالرئيسية الفرضية ال 2
ة إحصتتتائية فتتتي إجابتتتات عينتتتة لتتتال توجتتتد فتتترو  ذات دال 

ميتتتزة التستتوييي فتتي تحييتت  المتتزي  الدور دراستتة حتتول ال
مصتتترية لصتتتناعة وتستتتوي  اليمنيتتتة اللمرتتتركة  تنافستتتيةال
نتتتوع : )تنظيميتتتةالديموغرافيتتتة و التعتتتزى لممتغيتتترات دويتتتة األ
عممتتتي، ستتتنوات المؤهتتتل العمتتتر، نتتتوع الجتتتنس، النرتتتاط، ال
 (.خبرةال

عدمية فيما يتعم  الفرضية القبول 
 ( جنسالنراط، النوع )بمتغيرات 
عدمية جزئيا فيما يتعم  الفرضية الوقبول 
لمميزة ( خبرةالسنوات  عمر،ال)بمتغير

عدمية جزئيا الفرضية التنافسية ورفض ال
( خبرةالعمر، سنوات ال) فيما يتعم  بمتغير

 . تسوييياللممزي  
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  تىص اثالو  تنتاجاثاال
 دتنترجرتاال: ولاأل مبحثال
 .توصيرتال: ثرنيال مبحثال
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 االستنتاجات: المبحث األول

  : تمهيد
دراسذة مذي ضذو  ال ايذاإلتذي توصذمت السذتنتاجات اهعرض ممخص ألىم إلى مبحث الاسعى ىذا 

تذذي تمخضذذت عذذن التوصذذاات، التقذذدام مجموعذذة مذذن إلذذى ضذذامة اإلتذذي قامذذت عمايذذا، بالفرضذذاات ال

 .دراسةالنتاي  ىذه 

 :ستنتاجاتاال 5-1
 :تياآلدراسة مي التتمثل أىم استنتاجات 

مذذذزا  التذذذي أكذذذدت أىماذذذة عناصذذذر التسذذذواق و النتذذذاي  وانسذذذجاميا مذذذ  أدباذذذات المنطقاذذذة  -1
 .تنامساةالمازة العمال  وتحقاق العمى  تأثارالتسواقي مجتمعة ومنفردة مي ال

تنامسذذذاة الماذذذزة ال مذذذي تحقاذذذق عناصذذذرهبكامذذذة  تسذذذواقياللممذذذزا  إاجذذذابي قذذذوي  دوروجذذذود  -2
 .مصراةالامناة اللمشركة 

 مصذذراةالامناذذة الشذذركة ال إدارةوعذذي إلذذى ، اشذذار عناصذذره لذذبعضتسذذواقي المذذزا  الواقذذ   -3
مسذتمر مذن خذالل التحسذان الو ىتمذام اه إنيذا تحتذاج لممزاذد مذن هإسموب، األبأىماة ىذا 

 .م  شرايح السوق المستيدمة مي ىذه الدراسةتطوار مزا  تسواقي انسجم 
صذر متحقذق ىذو نوكذان أكثذر ع تسذواقيالمذزا  البعناصذر مصراة الامناة الشركة التيتم  -4

 .تروا ال خاراألتوزا  ومي المنت ، السعر ثم ال
 وبإمكانيذا أن تنذامس اذةالمصذراة منتجذات بسذعر مناسذب وجذودة عالامناذة الشذركة التقدم  -5

مذي السذذوق مذذن خذالل السذذاطرة عمذذى جذز  مذذن سذذوق األدواذة المعالجذذة لءمذذراض المزمنذذة 
 .والسكري والدىونوىي الخاصة بأمراض ضغط الدم 

اذذرتبط أثذذر المذذذزا  التسذذواقي بشذذكل كباذذذر عمذذى سااسذذة تجزيذذذة األسذذواق لغذذرض تصذذذمام  -6
 .المزا  التسواقي المناسب لكل شراحة

ترواجذذذي المذذذزا  المذذذن عناصذذذر سذذذتفادة اهو تذذذروا  المذذذي تفعاذذذل دور  أقذذذل اىتمذذذامىنذذذاك  -7
 .ىذه الدراسة تنامساة لدى الشرايح التي تم استيداميا ميالمازة اللمحصول عمى 
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مصراة وخصايصيا وتنوعيذا الامناة و الشركة المي إبراز تماز منتجات  اىتمام أقلىناك  -8
 .لدى الشرايح التي تم استيدميا مي ىذه الدراسة

سذعر التنامسذاة ىذي الماذزة ال مي تحقاذق إاجابااً  تسواقي تأثاراً المزا  العناصر  أىمكانت  -9
 .منت التوزا  ثم التروا  ثم الثم 

مذزا  الدراسذة حذول الة إحصذاياة مذي إجابذات عانذة أمذراد لوجود مروق ذات ده دمع -10
نذذذذوع ): تعذذذذزى لمتغاذذذذر مصذذذذراةالامناذذذذة التنامسذذذذاة لمشذذذذركة الماذذذذزة التسذذذذواقي وأثذذذذره عمذذذذى ال
دراسذذذة الة إحصذذذاياة مذذذي إجابذذذات عانذذذة أمذذذراد لذذذوجذذذود مذذذروق ذات دهو  ،(جذذذنسالنشذذذاط، ال

مصذراة تعذزى لحذاممي الامناذة التنامساة لمشذركة ال مازةالتسواقي وأثره عمى المزا  الحول 

   .مؤىل عممااً الصادلي عن غار الؤىل م
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 التوصٌات: المبحث الثانً

 :توصياتال 5-2
  :اةالتال توصااتال باحثال اقدم، اياإل توصمت تيال نتاي الو  سةار لمد نظريال طاراإل ضو  مي
 لمذا لذو تسذواقي المذزا  اللكامذة عناصذر تنامسذي التسذواقي المفيذوم البتبنذي ىتمام اهزاادة  -1

 .مصراةالامناة التنامساة لمشركة ال  مازةال مي تحقاقكبار  دورمن 
تحقاق إلى سعر حاث ارتقي الي وىو الحالتسواقي المزا  القوة مي المن أوجو ستفادة اه -2

مسذذذتمرة المراجعذذذة المنامسذذذان و التعزاذذذز ذلذذذك ودراسذذذة أسذذذعار  لتنامسذذذاة مذذذن خذذذالالماذذذزة ال
 .دواةاألألسعار 

لمشذرايح  ترواجذيالمذزا  التفعاذل عناصذر  لمذن خذالتروا  بشكل أكبذر البىتمام اه زاادة -3
امناذذذذة ال تنامسذذذذاة لمشذذذذركةالماذذذذزة الميذذذذم مذذذذي تحقاذذذذق ال لذذذذدوره المسذذذتيدمة مذذذذي ىذذذذذه الدراسذذذذة

 . مصراةال
بذذرازمنذذذت  التركاذذذز عمذذى بعذذد الو ىتمذذام اهضذذرورة  -4 شذذذركة التماذذذز لمنتجذذات الخصذذايص  وا 

ربذط المنذذت  بالمزااذذا والمنذذام  التذي تحققيذذا أكبذذر وأمضذذل ممذذا  لمصذذراة مذذن خذذالالامناذة ال
 .تقدمو الشركات الدواياة المنامسة

تسواقاة ه العمماة التوزا  كون الببعد ىتمام اهمن  اً مصراة مزادالامناة الشركة التحتاج  -5
 .مناسبانالزمان المكان و المناسبة مي النوعاة الكماة و المنت  بال بعد تومار اهتكتمل 

 امناذذذةالشذذذركة العذذذاممان مذذذي التنامسذذذاة لذذذدى الماذذذزة العمذذذل عمذذذى ترسذذذاخ مفيذذذوم الضذذذرورة  -6
م   الفعالتواصل التنامساة بالمازة التسواقي لتحقاق المزا  المصراة وتسخار عناصر ال
 .عمال ال

قامذة تصذمام األنشذذطة -7 لغذذرض دواذة األمذي سذذوق عذذاممان التذي تشذذمل جماذ  ال اذذاتالفعال وا 
 .التعراف بمنتجات الشركة وتوضاح المزااا التنامساة الماليمة لكل منت  دوايي عمى حدة

تجذارة  -مستشذفاات -صذادلاات -أطبذا )تصمام المزا  التسذواقي المناسذب لكذل شذراحة  -8
 .مي سوق األدواة وبما اضمن تحقاق المازة التنامساة مي كامة شرايح السوق( جممة
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 المزااذذا التنامسذذاة لمشذذركة الامناذذة المصذذراة  كتاذذب خذذاص اتنذذاول بطباعذذةدراسذذة التوصذذي  -9
شذذذركة الشذذذركة عمذذذى حذذذد سذذذوا  لاكذذذون مذذذي متنذذذاول عمذذذال  الماذذذل و نسذذذبة لمعالب اوأىماتيذذذ

مذذزا  الشذذركة وجماذذ  عناصذذر المنتجذذات  تماذذز طذذالع عماذذو وتكذذوان مكذذرة لذذدايم عذذنلال

 .تسواقيال

 : مستيبميةالدراسات ال 5-3
عماذذذل المسذذذتقبل تتنذذذاول متغاذذذرات أخذذذرى وتركذذذز عمذذذى الدراسذذذة إجذذذرا  دراسذذذات مذذذي الح تقتذذذر  -1

وسذذاط مذذي منامذذذ العماذذل التركاذذز عمذذى الدراسذذة الحاذذث وقذذد تذذم مذذي ىذذذه ( طباذذبال)وسذذاط ال
جممذذذذة المستشذذذذفاات، محذذذذالت العذذذذاممان مذذذذي صذذذذادلاات الصذذذذادلاات، ال)  :دواذذذذةاألتصذذذذراف 
 (.لءدواة

 .تصمام المزا  التسواقي لشركات صناعة األدواة المحماةتجزية األسواق وأثرىا مي  -2
سذذوقاة الحصذذة الترواجذذي مذذي زاذذادة المذذزا  الدور عناصذذر "كمذذا نقتذذرح إجذذرا  دراسذذة حذذول  -3

 ".محماةالدواياة اللممنتجات 
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 مراجعال 

 :عربيةالمراجع الأواًل 

 :كتبال - أ
 دارالذذذ، تطبيييتتتة وحتتتاالت مفتتتاهيماالستتتتراتيجية  األعمتتتال إدارة(:م2007)غنذذذامال إبذذذراىام -1

 .الجامعاة،باروت
 ،االجتماعيتتة البحتتوث فتتي وتطبيياتهتتا العينتتات(. 1997) أمذذان رزاقالذذ عبذذد شذذعر، أبذذو -2

 .سعوداةال رااض،ال ،1 ط عامة،ال دارةاإل معيد
 نشذرال دار ،والتربويتة النفستية العمتوم فتي: الدراستة منتاه (. 2010) رجا  عال ، أبو -3

 .مصر قاىرة،ال لمجامعات،
 المنرتات فتي التستوي  إدارة في تطبييي استراتيجي مدخل(: 2005)مصذطفى بوبكر،أ -4

 .مصر، جامعاةال دارال،المعاصرة
 قذاىرة،ال شذرق،ال نيضذة مكتبة ،المبيعات إدارة (1986)ىنا  حمام،العبد، نفاسة باشري، -5

 .مصر
 .، دار الاازوري لمنشر والتوزا ، األردناستراتيجيات التسوي ، (2008)البكري، ثامر  -6
 لمنشذذذذذر عمماذذذذذةال اذذذذازوريال دار ،الصتتتتتحية الختتتتتدمات تستتتتتوي  (:2005)ثذذذذذامر بكذذذذري،ال -7

 .ردناأل توزا ،الو 
 لمنشذذر عمماذذةال اذازوريال دار ،معاصتترة ومفتتاهيم استتس التستوي  (2006)ثذذامر بكذري،ال -8

 .ردناأل توزا ،الو 
، اإلستالمية التجاريتة التطبييات منظور من التسوييي المزي  (2005)إبذراىام بمحامر، -9

 .جزايرال جامعة، قتصاداةاه عمومال كماة، دكتوراه ةالرس
 رقذم طبعذةال ،واالجتماعيتة اإلنستانية العمتوم فتي العممتي البحتث(. 2008) وايذل تل،ال -10

 .ردناأل عمان، عمماة،ال اازوريال دار. 1
، (التطبييتتتتات -االستتتتتراتيجيات -المفتتتتاهيم)إدارة التستتتتوي  ، (2007)جبذذذذر، أحمذذذذد  -11

 .المكتبة العصراة لمنشر والتوزا ، مصر
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 جذذراح،ال أبنذذا  مطبعذذة ،االستتتبيان لبنتتاء المنهجيتتة اليواعتتد(. 2010)زاذذاد جرجذذاوي،ال -12
 .ممسطان

التستتوي  كمتتدخل استتتراتيجي لتحستتين ، (2014)حراذذز ىشذذام، بذذو شذذمال عبذذدالرحمن  -13
 .لقانوناة، اإلسكندراة، مصر، مكتبة الوما  االيدرة التنافسية لممؤسسة

، مركذذز اإلسذذكندراة الميتتزة التنافستتية فتتي مجتتال األعمتتال، (1998)خماذل، نباذذل مرسذذي -14
 .لمكتاب، مصر

 نشذرالو  لمطباعذة وايذل دار ،االستتراتيجية المعمومات نظم (2005)حسذن عمي زعبي،ال -15
 .ردناأل عمان، توزا ،الو 
 توزاذذذذذ الو  لمنشذذذذذر مسذذذذذارةال ،دارالحتتتتتديث التستتتتتوي  إدارة(2015)مذذذذذالح عمذذذذذي زعبذذذذذي،ال -16
 .ردناأل-طباعة،عمانالو 
دار غراذذذذب لمطباعذذذذة  ،االستتتتتراتيجية البرتتتترية المتتتتوارد إدارة (2001)عمذذذذي سذذذذممي،ال -17

 . والنشر والتوزا ، القاىرة
، دار حامذذذذد لمنشذذذذر والتوزاذذذذ ، التستتتتوي  المعاصتتتتر، (2010)سذذذذوادان، نظذذذذام موسذذذذى  -18

 .عمان، األردن
 دارالذذ ،تطبيييتتة وحتتاالت مفتتاهيم االستتتراتيجية اإلدارة (2000)محمذذد إسذذماعال سذذاد،ال -19

 .لبنان جامعاة،ال
 .(مصر)سكندراةاهجامعاة،ال دارال،التسوي (2002)مراد محمد صحن،ال -20
 جامعاذذذذة،ال دارالذذذذ، التستتتتوي  مبتتتتادئ (2004)نبامذذذذة عبذذذذاس، مراذذذذد، محمذذذذد صذذذذحن،ال -21

 .(مصر)سكندراةاه
 لمنشذذذذذر حامذذذذذدال دار، التستتتتتوي  استتتتتتراتيجيات (2009)جاسذذذذذم محمذذذذذود صذذذذذمادعي،ال -22
 .ردناه عمان،، توزا الو 
 لمنشر مسارةال دار، المنتجات إدارة (2011)ردانة عثمان، جاسم، محمود صمادعي،ال -23
 .ردناأل طباعة،عمان،الو  توزا الو 
 دار ،وأستتتتس مفتتتاهيم التستتتتوي  إدارة (2006)ردانذذذو اوسذذذف، محمذذذود، صذذذمادعي،ال -24

 .ردناألتوزا ،عمان،الو  لمنشر مناى ال
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 عرباذة،دارال طبعذةال،وتستعيرها المنتجتات تطوير(2008)بشار عالق،ال حماد، طايي،ال -25
 .ردناألتوزا ،الو  لمنشر عمماةال اازوريال
، األمذذذذان لمنشذذذذر والتوزاذذذذ ، التستتتتوي  مفتتتتاهيم وأستتتتس، (2014)طذذذذواف، عبذذذذدالخالق  -26

 .صنعا ، الامن
 تاهتصذاه مذدخل-العامتة والعالقتات التتروي  (2006)شذراف احمد شراف عاصي،ال -27

 . مصر ،سكندراةاإل جامعاة،ال دارال-متكاممةال تسواقاةال
 عذان مكتبذة ىذراماأل مؤسسذة ،مكتبذاتالفعتال التسوي (2002)اسعد طمعت حماد،العبد -28

 .مصر، شمس
 .مصر، قاىرةال جامعة ،مطبعةالمعاصر التسوي  (1988) اهللعبد محمد رحام،العبد -29
، مكتبذذة 2، طإدارة اإلنتتتاج والعمميتتات، (2006)محسذذن، النجذذار مصذذباح،  عبذذدالكرام -30

 .الذاكرة، بغداد، العراق
 الدراستتتتتة(. 2011) كااذذذذذد، رحمنالذذذذذ وعبذذذذذد رحمن،الذذذذذ عبذذذذذد وعذذذذذدس، ذوقذذذذذان عباذذذذذدات، -31

 .ردناأل عمان، توزا ،الو  لمنشر فكرال دار ،وأساليبه وأدواته مفهومة-العممي
 مكتبذذذذذةال دار-سذذذذذموكي مذذذذذدخل– التستتتتتوي  مبتتتتتادئ (2008)إبذذذذذراىام محمذذذذذد عباذذذذذدات، -32

 .م2005،ردن، األعمان، وطناةال
، دار الحامذد لمنشذر والتوزاذ ، عمذذان، المصتترفي التستوي ، (2005)العجارمذة، تاسذار  -33

 .األردن
، العربيتتة لمبيئتتة المعاصتتر التستتوي  أصتتول (2009)حمذذدأ ،إدراذذس محمذذد، عذذزازي،ال -34

 .مصر زقازاق،ال حداثة،ال جامعةال مكتبة
 مبتتتادئ) (2008)سذذذعاد مصذذذطفى شذذذاخ،ال باسذذذط،العبد حسذذذونو، احمذذذد، زكراذذذا عذذذزام، -35

، عمان، طباعةالو  توزا الو  لمنشر ماسرةال دار (والتطبي  النظرية بين-الحديث التسوي 
 .ردناأل
 ،دارالتتتدوائي التستتتوي  أساستتتيات (2007)قحطذذذان عبذذذدلي،ال ، عبذذذاس بشذذذار عذذذالق،ال -36

 .(ردناأل)عمان،عمماةال اازوريال
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 دار( التجتاري واإلعتالن التتروي ) (2007)محمذد عمذي ربااعذة، عباس، بشار عالق،ال -37
 . عمان، توزا الو  لمنشر اازوريال
، عمماذذةال اذذازوريال ،دارالصتتيدالني التستتوي (2007)قحطذذان عبذذدلي،ال بشذذار، عذذالق،ال -38

 .ردناأل عمان
 فكرال دار ،اإلدارية العموم في العممي الدراسة أساليب(. 1996) سمام عمي عالونو،ال -39

 .ردناأل عمان، ،1ط توزا ،الو  نشرالو  لمطباعة
 متتتع المفتتتاهيم- معانتتتاة بتتتال اإلحصتتتاء( 2005) دان،الذذذ بيذذذا  شذذذامل محمذذذد ميمذذذي، -40

 .سعوداةال رااض،ال عامة،ال دارةاإل معيد ،SPSS باستخدام برنام  التطبييات
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 :مالحقال

 .تحكيمال بطداالدتبيرن ( 0) رقم ملحق
 .لالدتبيرن محكمينال درتذةاأل بأدمرء قرئمظ( 8) رقم ملحق
 .مصريظال يمنيظال للذركظ 9110 يزواال ذكردة( 3) رقم ملحق

 .مصريظال يمنيظال للذركظ جيدال تصنيعال ذكردة( 4) رقم ملحق
 SPSSجداول ( 5)ملحق رقم 
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 ( 1)مهحق ةقم                                     

 تحكيمانبعد  االستبيان                                

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 كرٌمالموظف الخ األ

 ,,,,حتية طيبة وبعد 

 الإدارة أعمذتخصا   فاً ماجسةييرالباحث بإجراء ادراسة علمية للحصول على ادرجةة اليقوم        
يمنيزة انتنايسزية نهشزر ة انميزز  انتسزويقي  اد ة  يزي قحقيزق انمززيج ان) :، بعنةوا ندلساأل ةجامعب

 (.اد يةاألمصرية نصناعة  قسويق ان

 وذلاك جابة عةأ ئسةهليبا بدوةة وموةةوعيةاإلسيباةة و االيكرم بقراء  فقرات اليرجى : وعليـــة      
رجااء الماع , تً ترونها مناسبة للعبارة من وجهه نظركم الخانة الفً  (√)وضع عالمة  لمن خال

 . . علمًالبحث اللغرض  ًالإجمستبانة ستستخدم بشكل االن أعلما ب, سهلةاألعلى جمٌع  جابةاإل

 شاكرا و مقدرا تعاونكم ,,,,

 باحثانتواصم مع اننالستفساة أ  

 قباطًالرمزي 

 

               777357149 
Drramzy2012@gmail.com 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :) وظٌفٌةالو شخصٌةال)عامة ال بٌاناتال :ولاأل جزءال

 م

 
 نشـاطال         

 
 متغٌراتال

 جملة مستشفى صٌدلٌة

 1  2  3  

 جنسال 1
 أنثى ذكر 

1  2  

 1 عمرال 2
 سنة 33أقل من 

2 
 سنة 53-33من

3 
 سنة 53أكثر من 

   

 علمًالمؤهل ال 3
 غٌر صٌدلً صٌدلً

1 
 

2 
 

 1 خبرةالسنوات  4
 سنوات 5أقل من 

2 
 سنوات 13-5من 

3 
 سنوات 13أكثر من 

   

 

 وزارة التعل   العايل والبحث العلمي
 اأن ل جامع  

  اأعما  إاارةكل ت 

 قس  اياارة
 

 استمارة استبٌان 
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 تراه مناسبا  ذي المكان الفً ( √ )عبارة وتحدٌد مدى موافقتك بوضع إشارة الرجاء قراءة ال :ثانًال جزءال

 عبارةال م
موافق 
 بشدة

 موافق
إلى موافق 
 حد ما

غٌر 
 موافق

غٌر موافق 
 بشدة

 منتجالبعد                

      .ٌة وانا مقتنع بذلكالشركة ذات جودة عالمنتجات  0

      .منتجات جدٌدةشركة على تقدٌم التعمل  8

3 
علمً مما ٌسهل صرف المطابق تقرٌبا لالسم  مستخدمالتجاري السم اال
 .مرضٌةالت االمنتجات للحال

     

      .وكافٌةمنتج واضحة المكتوبة فً غالف البٌانات ال 4

5 
غلب أكافً لتغطٌة التنوع المنتجات ٌمتاز بالمن  ا  شركة مزٌجالتوفر 

دوائٌة مما ٌزٌد من حصتها المستحضرات المرضى من الاحتٌاجات 
 تسوٌقٌةال

     

 تروٌجالبعد 

      .منافسٌنالتروٌجً للشركة فً تفضٌل منتجاتها عن النشاط الٌؤثر  1

2 
تً الفوائد ال إبرازمنتجات مع الشركة شرح متكامل عن الٌقدم مندوب 
 .شركةالمنتجات  استخدامعمٌل من الستعود على 

     

3 
 أن (عٌناتال-ملصقاتال-عالناتاإل)تروٌجال لشركة من خالالاستطاعت 

 .تخلق لدٌنا صورة واضحة عن منتجاتها
     

      . طبٌة للمنتجالوصفة ال لتروٌجٌة للشركة من خالالجهود المس ال 4

5 
ٌجابٌا إٌؤثر  وذلك آلخرحوافز للزبائن من حٌن الهداٌا والشركة التقدم 

 .تفضٌل لمنتجاتهاالوتخلق  شخصًالعن انطباعً 
     

 سعرالبعد           

      .مصرٌة مناسبةالٌمنٌة الشركة المنتجات  أسعار أنتجد  1

      .شركة سٌاسة سعرٌة تنافسٌة لمنتجاتهاالتتبع  2

      .دوائٌةالمنتجات الشركة بونصات مناسبة لطبٌعة التقدم  3

      .وسعرهدواء الهناك عالقة بٌن جودة  4

      .شركة بإبالغًالاذا حدث أي تعدٌل فً سعر أي منتج تقوم  5

 توزٌعالبعد 

      .طلبالشركة عند التحصل على منتجات  1

2 
 ةجملة بسهولالمصرٌة لدى تجار الٌمنٌة الشركة الحصل على منتجات أ

 .وٌسر
     

      .مندوبالمحدد من الوقت الطلبٌات فً التصلنً  3

      .بانتظام وبشكل دوريدوٌة األشركة باحتٌاجاتً من التزودنً  4

      .لم تصلنً أوتضٌع طلبٌة لً  أنلم ٌحدث ابدا  5

 تنافسٌةالمٌزة البعد  :ثانٌا         

0 
ٌاة مماا ٌحقاق لهاا العالجودة المصارٌة باالٌمنٌاة الشاركة التتصف منتجات 
 .مٌزة تنافسٌة

     

8 
فً بنااء صاورة ذهنٌاة  اال  فع شركة دورا  الغالف لمنتجات العبوة والتلعب 

 .زبائن مما ٌحقق لها مٌزة تنافسٌةالاٌجابٌة لدى 
     

      شركاتالشركة سٌاسة سعرٌة تحقق لها مٌزة تنافسٌة عن بقٌة التتبع  3

      .شركة تحقق لها مٌزة تنافسٌةالتً تتبعها التروٌجٌة النشطة األ 4

5 
شاركة فاً رسام صاورة ذهنٌاة التً تقاوم بهاا التروٌجٌة النشطة األتساهم 
 .ٌجابٌة عن منتجاتها مما ٌحقق لها مٌزة تنافسٌةإ

     

6 
علمٌاة مماا ٌحقاق لهاا مٌازة الشركة أصاناف مبتكارة فاً تركٌبتهاا التمتلك 
 .تنافسٌة

     

      .خاصة بهاالمنتجات العمالء فً تطوٌر الشركة لطلبات التستجٌب  7

      .ثقةالشركة ٌعطً انطباع بالسلوك موظفً  8

      .عمالءالجة متطلبات الشركة على سرعة معالتعمل  9

10 
ن ذلااك ٌكااون متااوفر إشااركة فااالحصااول علااى مساااعدة ماان الإذا أردت 
 .وسهل

     

      .شكاوىالمشاكل والجة الشركة متجاوب فً معالطاقم  11
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 (2)مهحق ةقم 

 محكميه نالستبيان انساقة  األقائمة بأسماء 

 عملالجهة /جامعةال سماأل م

تقتااد اجاعةة االتجارة و الكلية ب العماألأستاذ إدارة  هرضي املب السنان غ/د.أ 1
 طالبالنائب رئيس جاعةة صنةاء لشؤون - صنةاء

 عمهرانعةة جا ونائب رئيس العماألأستاذ إدارة  ق ضادي طوافالاخلعبد  /د.م.أ 2
 تكنولوجياالةلوم و الاجاعةة  العماألإدارة أستاذ  درضم زيد المج /د.م.أ 3

-ذعاردارية جاعةة اإلةلوم البكلية  العماألأستاذ إدارة  هرحوع الأمحد أمحد  /د.م.أ 4
 سةودية للتدريس يف جاعةة عتفهرغ

 اجاعةة صنةاء العماألأستاذ إدارة  لخاليفاملةزيز العبد  /د.م.أ 5
 تكنولوجياالةلوم و الاجاعةة  العماألأستاذ إدارة  ةهريق العناور  /د.م.أ 7

تقتااد اجاعةة االتجارة و الكلية ب العماألأستاذ إدارة  مودياحملفيل /د 8
 صنةاء

ية الاملدارية و اإلةلوم الرئيس تقسم و  العماألأستاذ إدارة  شهريفالعبدة نةمان  /د 10
 ةليااليمنية للدراسات الاكاديمية األب

 ندلساأل اجاعةة العماألأستاذ إدارة  ؤع امل عبدسةيد /د 11
 ةليااليمنية للدراسات الاكاديمية األب عناضج حبثأستاذ   محيد احلص/د 14
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  مصرٌةالٌمنٌة الللشركة  1001 يز اال شهااد ( 3)مهحق ةقم. 
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  مصريةانيمنية اننهشر ة  جيدان تصنيعان شهااد ( 4)مهحق ةقم. 
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 SPSSجدا ل  (5)مهحق ةقم 

 

 

 

 

ة وانا مقتنع بذلك. منتجات الشركة ذات جودة عاٌل

تعمل الشركة على تقدٌم 

منتجات جدٌدة.

االسم التجاري المستخدم  

مطابق تقرٌبا لالسم العلمً 

مما ٌسهل صرف المنتجات 

للحاالت المرضٌة.

البٌانات المكتوبة فً غالف 

المنتج واضحة وكافٌة

توفر الشركة مزٌج من 

المنتجات ٌمتاز بالتنوع 

الكافً لتغطٌة اغلب 

احتٌاجات المرضى من 

المستحضرات الدوائٌة مما 

المنتجٌزٌد من حصتها التسوٌقٌة

Pearson Correlation1.379
**

.570
**

.528
**

.199
**

.693
**

Sig. (2-tailed)0.0000.0000.0000.0010.000

N274274274274274274

Pearson Correlation.379
**1.370

**
.384

**
.525

**
.713

**

Sig. (2-tailed)0.0000.0000.0000.0000.000

N274274274274274274

Pearson Correlation.570
**

.370
**1.794

**
.378

**
.823

**

Sig. (2-tailed)0.0000.0000.0000.0000.000

N274274274274274274

Pearson Correlation.528
**

.384
**

.794
**1.404

**
.825

**

Sig. (2-tailed)0.0000.0000.0000.0000.000

N274274274274274274

Pearson Correlation.199
**

.525
**

.378
**

.404
**1.693

**

Sig. (2-tailed)0.0010.0000.0000.0000.000

N274274274274274274

Pearson Correlation.693
**

.713
**

.823
**

.825
**

.693
**1

Sig. (2-tailed)0.0000.0000.0000.0000.000

N274274274274274274

تعمل الشركة على تقدٌم منتجات جدٌدة.

االسم التجاري المستخدم  مطابق تقرٌبا لالسم 

العلمً مما ٌسهل صرف المنتجات للحاالت 

المرضٌة.

البٌانات المكتوبة فً غالف المنتج واضحة 

وكافٌة

توفر الشركة مزٌج من المنتجات ٌمتاز بالتنوع 

الكافً لتغطٌة اغلب احتٌاجات المرضى من 

المستحضرات الدوائٌة مما ٌزٌد من حصتها 

التسوٌقٌة

المنتج

Correlations

ة وانا مقتنع  منتجات الشركة ذات جودة عاٌل

بذلك.

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

ٌؤثر النشاط التروٌجً للشركة فً تفضٌل 

منتجاتها عن المنافسٌن.

ٌقدم مندوب الشركة شرح 

متكامل عن المنتجات مع 

ابراز الفوائد التً ستعود 

على العمٌل من استخدام 

منتجات الشركة.

استطاعت الشركة من خالل 

التروٌج)االعالنات-

الملصقات-العٌنات(ان تخلق 

لدٌنا صورة واضحة عن 

منتجاتها.

المس الجهود التروٌجٌة 

للشركة من خالل الوصفة 

الطبٌة للمنتج.

تقدم الشركة الهداٌا والحوافز 

للزبائن من حٌن الخر وذلك 

ٌؤثر اٌجابٌا عن انطباعً 

الشخصً  وتخلق التفضٌل 

التروٌجلمنتجاتها.

Pearson Correlation1.630
**

.537
**

.557
**

.484
**

.808
**

Sig. (2-tailed)0.0000.0000.0000.0000.000

N274274274274274274

Pearson Correlation.630
**1.524

**
.532

**
.395

**
.772

**

Sig. (2-tailed)0.0000.0000.0000.0000.000

N274274274274274274

Pearson Correlation.537
**

.524
**1.644

**
.483

**
.798

**

Sig. (2-tailed)0.0000.0000.0000.0000.000

N274274274274274274

Pearson Correlation.557
**

.532
**

.644
**1.556

**
.828

**

Sig. (2-tailed)0.0000.0000.0000.0000.000

N274274274274274274

Pearson Correlation.484
**

.395
**

.483
**

.556
**1.754

**

Sig. (2-tailed)0.0000.0000.0000.0000.000

N274274274274274274

Pearson Correlation.808
**

.772
**

.798
**

.828
**

.754
**1

Sig. (2-tailed)0.0000.0000.0000.0000.000

N274274274274274274

Correlations

التروٌج

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

ٌؤثر النشاط التروٌجً للشركة فً تفضٌل 

منتجاتها عن المنافسٌن.

ٌقدم مندوب الشركة شرح متكامل عن 

المنتجات مع ابراز الفوائد التً ستعود على 

العمٌل من استخدام منتجات الشركة.

استطاعت الشركة من خالل التروٌج)االعالنات-

الملصقات-العٌنات(ان تخلق لدٌنا صورة 

واضحة عن منتجاتها.

المس الجهود التروٌجٌة للشركة من خالل 

الوصفة الطبٌة للمنتج.

تقدم الشركة الهداٌا والحوافز للزبائن من حٌن 

الخر وذلك ٌؤثر اٌجابٌا عن انطباعً الشخصً  

وتخلق التفضٌل لمنتجاتها.
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تحصل على منتجات الشركة عند الطلب.

احصل على منتجات 

منٌة المصرٌة  الشركة اٌل

لدى تجار الجملة بسهوله 

وٌسر.

تصلنً الطلبٌات فً الوقت 

المحدد من المندوب.

تزودنً الشركة باحتٌاجاتً 

من االدوٌة بانتظام وبشكل 

دوري.

لم ٌحدث ابدا ان تضٌع 

التوزٌعطلبٌة ًل او لم تصلنً.

Pearson Correlation1.562
**

.617
**

.500
**

.395
**

.779
**

Sig. (2-tailed)0.0000.0000.0000.0000.000

N274274274274274274

Pearson Correlation.562
**1.505

**
.567

**
.468

**
.779

**

Sig. (2-tailed)0.0000.0000.0000.0000.000

N274274274274274274

Pearson Correlation.617
**

.505
**1.620

**
.489

**
.825

**

Sig. (2-tailed)0.0000.0000.0000.0000.000

N274274274274274274

Pearson Correlation.500
**

.567
**

.620
**1.512

**
.826

**

Sig. (2-tailed)0.0000.0000.0000.0000.000

N274274274274274274

Pearson Correlation.395
**

.468
**

.489
**

.512
**1.722

**

Sig. (2-tailed)0.0000.0000.0000.0000.000

N274274274274274274

Pearson Correlation.779
**

.779
**

.825
**

.826
**

.722
**1

Sig. (2-tailed)0.0000.0000.0000.0000.000

N274274274274274274

تزودنً الشركة باحتٌاجاتً من االدوٌة بانتظام 

وبشكل دوري.

لم ٌحدث ابدا ان تضٌع طلبٌة ًل او لم تصلنً.

التوزٌع

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Correlations

تحصل على منتجات الشركة عند الطلب.

منٌة المصرٌة  احصل على منتجات الشركة اٌل

لدى تجار الجملة بسهوله وٌسر.

تصلنً الطلبٌات فً الوقت المحدد من المندوب.

المزٌج التسوٌقًالتوزٌعالسعرالتروٌجالمنتج

Pearson Correlation1.559
**

.459
**

.427
**

.752
**

Sig. (2-tailed)0.0000.0000.0000.000

N274274274274274

Pearson Correlation.559
**1.545

**
.437

**
.820

**

Sig. (2-tailed)0.0000.0000.0000.000

N274274274274274

Pearson Correlation.459
**

.545
**1.577

**
.817

**

Sig. (2-tailed)0.0000.0000.0000.000

N274274274274274

Pearson Correlation.427
**

.437
**

.577
**1.772

**

Sig. (2-tailed)0.0000.0000.0000.000

N274274274274274

Pearson Correlation.752
**

.820
**

.817
**

.772
**1

Sig. (2-tailed)0.0000.0000.0000.000

N274274274274274

Correlations

المنتج

التروٌج

السعر

التوزٌع

المزٌج التسوٌقً

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Cronbach's AlphaN of Items

0.94431

Reliability Statistics

Cronbach's AlphaN of Items

0.8025

Reliability Statistics



 

  046 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cronbach's AlphaN of Items

0.8495

Reliability Statistics

Cronbach's AlphaN of Items

0.8335

Reliability Statistics

Cronbach's AlphaN of Items

0.8465

Reliability Statistics

Cronbach's AlphaN of Items

0.91220

Reliability Statistics

Cronbach's AlphaN of Items

0.89311

Reliability Statistics

FrequencyPercentValid Percent

Cumulative 

Percent

ة 22080.380.380.3صٌدٌل

3111.311.391.6مستشفى

238.48.4100.0جملة

Total274100.0100.0

النشاط

Valid

FrequencyPercentValid Percent

Cumulative 

Percent

25593.193.193.1ذكر

196.96.9100.0أنثى

Total274100.0100.0

Valid

الجنس
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FrequencyPercentValid Percent

Cumulative 

Percent

11843.143.143.1أقل من 30 سنة

15456.256.299.3من 30 - 50 سنة

20.70.7100.0أكثر من 50 سنة

Total274100.0100.0

العمر

Valid

FrequencyPercentValid Percent

Cumulative 

Percent

21277.477.477.4صٌدًل

6222.622.6100.0غٌر صٌدًل

Total274100.0100.0

المؤهل العلمي

Valid

FrequencyPercentValid Percent

Cumulative 

Percent

11040.140.140.1أقل من 5 سنوات

13950.750.790.9من 5 - 10 سنوات

259.19.1100.0أكثر من 10 سنوات

Total274100.0100.0

Valid

سنوات الخبرة

NMeanStd. DeviationStd. Error Mean

ة وانا مقتنع  منتجات الشركة ذات جودة عاٌل

بذلك.

2744.290.7420.045

2743.640.8060.049تعمل الشركة على تقدٌم منتجات جدٌدة.

االسم التجاري المستخدم  مطابق تقرٌبا لالسم 

العلمً مما ٌسهل صرف المنتجات للحاالت 

المرضٌة.

2744.170.8000.048

البٌانات المكتوبة فً غالف المنتج واضحة 

وكافٌة

2744.210.8070.049

توفر الشركة مزٌج من المنتجات ٌمتاز بالتنوع 

الكافً لتغطٌة اغلب احتٌاجات المرضى من 

المستحضرات الدوائٌة مما ٌزٌد من حصتها 

التسوٌقٌة

2743.390.9130.055

2743.94010.609260.03681المنتج

One-Sample Statistics
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NMeanStd. DeviationStd. Error Mean

ٌؤثر النشاط التروٌجً للشركة فً تفضٌل 

منتجاتها عن المنافسٌن.

2743.760.9970.060

ٌقدم مندوب الشركة شرح متكامل عن 

المنتجات مع ابراز الفوائد التً ستعود على 

العمٌل من استخدام منتجات الشركة.

2744.160.9800.059

استطاعت الشركة من خالل التروٌج)االعالنات-

الملصقات-العٌنات(ان تخلق لدٌنا صورة 

واضحة عن منتجاتها.

2743.270.9600.058

المس الجهود التروٌجٌة للشركة من خالل 

الوصفة الطبٌة للمنتج.

2743.270.9800.059

تقدم الشركة الهداٌا والحوافز للزبائن من حٌن 

الخر وذلك ٌؤثر اٌجابٌا عن انطباعً الشخصً  

وتخلق التفضٌل لمنتجاتها.

2742.921.1290.068

2743.47520.798010.04821التروٌج

One-Sample Statistics

NMeanStd. DeviationStd. Error Mean

منٌة المصرٌة  تجد ان اسعار منتجات الشركة اٌل

مناسبة.

2744.350.7520.045

2744.140.8340.050تتبع الشركة سٌاسة سعرٌة تنافسٌة لمنتجاتها.

تقدم الشركة بونصات مناسبة لطبٌعة المنتجات 

الدوائٌة.

2744.030.9700.059

2744.180.7820.047هناك عالقة بٌن جودة الدواء وسعره.

اذا حدث أي تعدٌل فً سعر أي منتج تقوم 

الشركة بإبالغً.

2743.501.1070.067

2744.04010.696190.04206السعر

One-Sample Statistics

NMeanStd. DeviationStd. Error Mean

2743.910.8910.054تحصل على منتجات الشركة عند الطلب.

منٌة المصرٌة  احصل على منتجات الشركة اٌل

لدى تجار الجملة بسهوله وٌسر.

2743.690.8280.050

2743.670.9190.056تصلنً الطلبٌات فً الوقت المحدد من المندوب.

تزودنً الشركة باحتٌاجاتً من االدوٌة بانتظام 

وبشكل دوري.

2743.371.0050.061

2744.100.8580.052لم ٌحدث ابدا ان تضٌع طلبٌة ًل او لم تصلنً.

2743.74740.709440.04286التوزٌع

One-Sample Statistics
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NMeanStd. DeviationStd. Error Mean

منٌة المصرٌة  تتصف منتجات الشركة اٌل

ة مما ٌحقق لها مٌزة تنافسٌة. بالجودة العاٌل

2744.200.7230.044

تلعب العبوة والغالف لمنتجات الشركة دورا 

فعاال فً بناء صورة ذهنٌة اٌجابٌة لدى الزبائن 

مما ٌحقق لها مٌزة تنافسٌة.

2744.020.7790.047

تتبع الشركة سٌاسة سعرٌة تحقق لها مٌزة 

تنافسٌة عن بقٌة الشركات

2734.090.8010.049

األنشطة التروٌجٌة التً تتبعها الشركة تحقق لها 

مٌزة تنافسٌة.

2743.550.9410.057

تساهم األنشطة التروٌجٌة التً تقوم بها الشركة 

فً رسم صورة ذهنٌة اٌجابٌة عن منتجاتها مما 

ٌحقق لها مٌزة تنافسٌة.

2743.390.9210.056

تمتلك الشركة أصناف مبتكرة فً تركٌبتها 

العلمٌة مما ٌحقق لها مٌزة تنافسٌة.

2742.891.0450.063

تستجٌب الشركة لطلبات العمالء فً تطوٌر 

المنتجات الخاصة بها.

2743.140.9600.058

2744.160.8300.050سلوك موظفً الشركة ٌعطً انطباع بالثقة.

تعمل الشركة على سرعة معالجة متطلبات 

العمالء.

2743.470.9260.056

إذا أردت الحصول على مساعدة من الشركة فان 

ذلك ٌكون متوفر وسهل.

2743.361.0320.062

طاقم الشركة متجاوب فً معالجة المشاكل 

والشكاوى.

2743.610.9400.057

2743.62680.629160.03801المٌزة التنافسٌة

One-Sample Statistics

NMeanStd. DeviationStd. Error Mean

2743.94010.609260.03681المنتج

2743.47520.798010.04821التروٌج

2744.04010.696190.04206السعر

2743.74740.709440.04286التوزٌع

2743.80070.557250.03366المزٌج التسوٌقً

2743.62680.629160.03801المٌزة التنافسٌة

One-Sample Statistics

LowerUpper

25.5432730.0000.940150.86771.0126المنتج

9.8572730.0000.475180.38030.5701التروٌج

24.7312730.0001.040150.95731.1229السعر

17.4402730.0000.747450.66310.8318التوزٌع

23.7852730.0000.800730.73450.8670المزٌج التسوٌقً

16.4912730.0000.626810.55200.7016المٌزة التنافسٌة

Test Value = 3

tdfSig. (2-tailed)Mean Difference

95% Confidence Interval of the 

Difference

One-Sample Test
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RR SquareAdjusted R Square

Std. Error of the 

Estimate

1.806
a0.6490.6480.37347

Model Summary

Model

a. Predictors: (Constant), ًالمزٌج التسوٌق

RR SquareAdjusted R Square

Std. Error of the 

Estimate

1.530
a0.2810.2790.53435

Model Summary

Model

a. Predictors: (Constant), المنتج

RR SquareAdjusted R Square

Std. Error of the 

Estimate

1.664
a0.4410.4390.47140

a. Predictors: (Constant), التروٌج

Model Summary

Model

RR SquareAdjusted R Square

Std. Error of the 

Estimate

1.702
a0.4930.4910.44888

Model Summary

Model

a. Predictors: (Constant), السعر

RR SquareAdjusted R Square

Std. Error of the 

Estimate

1.640
a0.4090.4070.48437

a. Predictors: (Constant), التوزٌع

Model Summary

Model

Sum of SquaresdfMean SquareFSig.

Between Groups1.80320.9012.9440.054

Within Groups82.9722710.306

Total84.775273

Between Groups0.50020.2500.6300.534

Within Groups107.5662710.397

Total108.066273

المٌزة التنافسٌة

ANOVA

المزٌج التسوٌقً
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Lower BoundUpper Bound

ة 2203.84090.558890.037683.76663.91522.054.90صٌدٌل

313.64030.542590.097453.44133.83932.604.80مستشفى

233.63260.510480.106443.41193.85342.804.70جملة

Total2743.80070.557250.033663.73453.86702.054.90

ة 2203.64260.638110.043023.55793.72741.554.91صٌدٌل

313.50730.600630.107883.28703.72762.454.82مستشفى

233.63640.586600.122323.38273.89002.644.82جملة

Total2743.62680.629160.038013.55203.70161.554.91

المزٌج التسوٌقً

المٌزة التنافسٌة

Descriptives

NMeanStd. DeviationStd. Error

95% Confidence Interval for Mean

MinimumMaximum

NMeanStd. DeviationStd. Error Mean

2553.80630.562810.03524ذكر

193.72630.483440.11091أنثى

2553.63890.633620.03968ذكر

193.46410.555380.12741أنثى

Group Statistics

الجنس

المزٌج التسوٌقً

المٌزة التنافسٌة

Lower BoundUpper Bound

1183.89360.532590.049033.79653.99072.254.90أقل من 30 سنة

1543.73770.566730.045673.64743.82792.054.90من 30 - 50 سنة

23.17500.176780.125001.58674.76333.053.30أكثر من 50 سنة

Total2743.80070.557250.033663.73453.86702.054.90

1183.68950.598950.055143.58033.79872.094.82أقل من 30 سنة

1543.58040.652610.052593.47653.68431.554.91من 30 - 50 سنة

23.50000.321410.227270.61226.38783.273.73أكثر من 50 سنة

Total2743.62680.629160.038013.55203.70161.554.91

Descriptives

95% Confidence Interval for Mean

MinimumMaximum

المزٌج التسوٌقً

المٌزة التنافسٌة

NMeanStd. DeviationStd. Error

Lower BoundUpper Bound

1103.91140.520000.049583.81314.00962.604.90أقل من 5 سنوات

1393.75580.567700.048153.66053.85102.054.90من 5 - 10 سنوات

253.56400.570000.114003.32873.79932.054.70أكثر من 10 سنوات

Total2743.80070.557250.033663.73453.86702.054.90

1103.72500.529700.050503.62493.82512.364.82أقل من 5 سنوات

1393.58270.643460.054583.47483.69071.554.91من 5 - 10 سنوات

253.44000.869470.173893.08113.79891.554.82أكثر من 10 سنوات

Total2743.62680.629160.038013.55203.70161.554.91

Descriptives

95% Confidence Interval for Mean

MinimumMaximum

المزٌج التسوٌقً

المٌزة التنافسٌة

NMeanStd. DeviationStd. Error
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Abstract 

The title: The marketing mix and its role in achieving the competitive 

advantage for Yemen-Egyption Company (as case Study) 

The study aims to clarity the marketing mixture and its role in 

achieving the advantage of companies (Yemeni Egyptian Company (as 

case Study) 

To achieve the goals of the study the descriptive analytical approach is 

used. The study sample is (274) hospital workers, package market and 

pharmacies. The instrument used in the study is a questionnaire, then for 

analyzing the data percentages are used, frequency, means, stand and 

deviation (T) test, multi-contrast analysis, distance compression test, person 

connected factor and declination analysis by the statistics program (SPSS). 

The main results of the study after analyzing data are: there is a strong 

positive trail of marketing mixture with its all elements on the advantage of 

YEC competition, the reality of marketing mixture with its all elements, it 

refers to the YEC administration consciousness of this style importance, 

But it needs more continual attention improving. The most positive 

effective marketing mixture elements on the competition advantage is 

price, promotion, apportionment then the product. 

The study presented some recommendations such as: 

The importance of taking care of the marketing mixture with its all 

elements according to the effectiveness on the YEC competition advantage. 

More attention to the competition advantage and to take care of what 

improves the marketing of company. The attention of pharmacy and 

support the pharmacists and setting the rules which manage the field, work, 

that’s for the big deal of non-qualified people work in pharmacology field. 

The attention of all elements of marketing mixture not only a particular 

element as they together consist marketing mixture which effect the 

company performance and competition. More attention of the promotion 

due its important effect in chieving the company competition advantage 

and to accept and not resist the changing 
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