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وَقُلِ اعْمَلوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلكُمْ وَرَسُولهُ وَاملْؤُُِِْوََ
)التوبة (105:

صدق اهلل العظيم

ب

ج

اإلدهاا
إلى من ىما صاحبا الفضل بعد اهلل ماما وصمت إلاو  ...إلى أعز وأحب الناس إلى قمبي
والدي الحبيب رحمه اهلل وأدخمه فسيح جناته
ووالدتي الحبيبة حفظها اهلل.
إلى رماقة دربي وشراكة حااتي...
زوجتي العزيزة
إلى أجمل ما مي الدناا وزانتيا...
أبنائي:عبداهلل ،ريان ،أحمد ،عبدالعزيز ،رنيم.
إلى كل من احب النجاح والتوماق وارجوه لي .
عائمتي الكريمة وزمالئي وأصدقائي.
إلى كل من ساىم مي إخراج ىذا العمل إلى النور
أهدي جهدي هذا لهم جميعا

د

شكر وتقاير
الحمد هلل الذي ىدانا ليذذا ومذا كنذا لنيتذدي لذوه أن ىذدانا اهلل ،والشذكر أوه وأخاذ ار هلل عمذى مضذمو
وكرمو وبركتو الذي أنعم عمي بالتوماق إلنجاز ىذا العمل ،لاضاف إلى ماادان البحث العممي.
واطاذذب لذذي عرمان ذاً بالجماذذل أن أتقذذدم بجزاذذل الشذذكر والعرمذذان لمش ذرمتي األستتتاذ التتدكتور/أمتتال
محمد المجاهد التي قدمت لي الدعم واإلرشاد مما أخرج ىذه الرسالة إلى النور.
وأتقدم بوامر التقدار لمجنة المناقشة األماضل الذان شرموني بقبول مناقشذة الرسذالة ودورىذم الكباذر
م ذذي إثذ ذ ار الد ارس ذذة م ذذن عممي ذذم وخبذ ذرتيم وى ذذم :التتتدكتور /فضتتتل المحمتتتودي أس ذذتاذ اإلدارة األعم ذذال
المشذارك ريذاس قسذذم إدارة األعمذال جامعذذة صذنعا  ،والتتدكتور جبتتر الستتنباني أسذتاذ اإلدارة األعمذذال
المساعد نايب عماد كماة العموم اإلداراة بجامعة األندلس.
كما أتقدم بالشكر والتقدار لممدار العام لمشركة الامناذة المصذراة الذدكتور/نباذل عذاطف ،لمذا قدمذو
من دعم ومساندة حتى إكمال ىذا العمل.
كمذا أتقذدم بجزاذل الشذكر والتقذذدار إلذى جامعذة األنذدلس لمعمذوم التقناذذة وجماذ طذاقم التذدراس عمذذى
تعاونيم وتقداميم المعمومات الالزمة أثنا مترة الدراسة.
والشكر موصول لكل من ساىم من قراب أو بعاد عمى إنجاح ىذه الدراسة.
الباحث

ه

ممخص الدراسة:
عنوان الد ارسذة :المتزي التستوييي وأثتر فتي تحييت الميتزة التنافستية لرتركات صتناعة األدويتة
المحمية (دراسة حالة الرركة اليمنية المصرية)
ىدمت الدراسة إلى باذان المتزي التستوييي وأثتر فتي تحييت الميتزة التنافستية لرتركات صتناعة
األدويتتة المحميتتة (دراستتة حالتتة الرتتركة اليمنيتتة المصتترية) .ولتحقاذذق أىذذداف الد ارسذذة تذذم اسذذتخدام
المذذني الوصذذفي التحمامذذي ،واشذذتممت عانذذة الد ارسذذة عمذذى ( )582مذذرداً مذذن العذذاممان مذذي المستشذذفاات
وسوق الجممذة والصذادلاات .وكذان اهسذتباان ىذو أداة الد ارسذة ،ولتحماذل الباانذات تذم اسذتخدام النسذب
الميواذذة ،والتك ذ اررات ،والمتوسذذطات الحسذذاباة ،واهنح ارمذذات المعااراذذة ،واختبذذار( ،)Tوتحماذذل التبذذاان
المتعدد ،واختبار المقارنات البعداة ،ومعامل اهرتباط بارسون ،وتحمال اهنحدار ،كل ذلك من خالل
البرنام اإلحصايي (.)SPSS
وبعد تحمال النتاي خمصت الدراسة إلى مجموعة من النتاي أىميا:
وجذذود دور إاجذذابي قذذوي لذذبعض عناصذذر الم ذزا التسذذواقي مذذي تحقاذذق الما ذزة التنامسذذاة لمشذذركة
الامنا ذذة المصذ ذراة ،واقذ ذ المذ ذزا التس ذذواقي بكام ذذة عناصذ ذره ،اش ذذار إل ذذى وع ذذي إدارة الش ذذركة الامنا ذذة
المصذراة بأىماذذة ىذذذا األسذذموب ،اه أنيذذا تحتذذاج لممزاذذد مذذن اهىتمذذام والتحسذذان المسذذتمر ،وقذذد حقذذق
السذذعر أعمذذى مسذذتوى عناصذذر المذزا التسذذواقي ثذذم المنذذت  ،اماذذو التوزاذ وأخا ذ اًر التذذروا مذذي تحقاذذق
المازة التنامساة لمشركة الامناة المصراة.
وقذذدمت الد ارسذذة عذذدداً مذذن التوصذذاات لعذذل أىميذذا :ضذذرورة اهىتمذذام بتبنذذي المفيذذوم التسذذواقي
التنامسي لكامة عناصر المزا التسواقي لما لو من دور كبار مي تحقاق المازة التنامساة ،واهستفادة
مذذن أوجذذو القذذوة مذذي المذزا التسذذواقي الحذالي وىذذو بعذذد السذذعر مذذن خذذالل تعزاذذز ذلذذك ود ارسذذة أسذذعار
المنامسذان والمراجعذذة المسذذتمرة ألسذذعار األدواذذة ،ضذذرورة اهىتمذام بعنصذذر التذذروا مذذن خذذالل تفعاذذل
عناصر المزا الترواجذي لذدوره الميذم مذي تحقاذق الماذزة التنامسذاة ،وضذرورة اهىتمذام والتركاذز عمذى
ذرز الخصذذايص والتماذذز لمنتجذذات الشذذركة الامناذذة المص ذراة مذذن خذذالل اهسذذتفادة مذذن
بعذذد المنذذت وابذ ا
ذر محذدداً
عناصر المزا الترواجي ،وضذرورة اهىتمذام بكامذة عناصذر المذزا التسذواقي ولذاس عنص اً
مقط كونيا تشكل م بعض مزا من التسواق اؤثر عمى أدا وتنامس الشركة.

و

قائمة المحتوى:
ادلىوى

اإلدهذا .
شكش وتقذيش.
ملخص الذساسح.
قائمح احملتىي.
قائمح اجلذاو .
قائمح األشكا .
الفصل األو  :اإلاطاس العام للذساسح والذساساخ الساتقح:
 :1-1ادلثح األو  :اإلاطاس العام للذساسح.
ادلقذمح.
 -0-0-0مشكلح الذساسح.
 -8-0-0أدهذاف الذساسح.
 -3-0-0فشوياخ الذساسح.
 -4-0-0منىرج الذساسح.
 -5-0-0أمهيح الذساسح.
 -6-0-0منهديح الذساسح.
 -7-0-0جمتمع الذساسح والعينح.
 -8-0-0أدواخ الذساسح.
 -9-0-0حذود الذساسح.
 -01-0-0مصطلحاخ الذساسح.
 -2-1ادلثح الثاين :الذساساخ الساتقح.
متهيذ.
 -0-8-0الذساساخ احملليح.
 -8-8-0الذساساخ العشتيح.
 -3-8-0الذساساخ األخنثيح.
 -4-8-0عالقح دهزه الذساسح تالذساساخ الساتقح
-5-8-0ما مييض الذساسح احلاليح عن الذساساخ الساتقح.
الفصل الثاين :ادلضيح التسىيقي وادليضج التنافسيح لششكاخ األدويح.
 -1-2ادلثح األو  :ادلضيح التسىيقي

 :1-1-2مفيوم المزا التسواقي وأىماتو.
 :2-1-2عناصر المزا التسواقي.
 :1-2-1-2المنت (:)product
 : 1-1-2-1-2مفيوم المنت
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00
04
05
06
07
17
18
18
18

ادلىوى

 : 2-1-2-1-2مستواات المنت
 : 3-1-2-1-2أبعاد مزا المنتجات
 :4-1-2-1-2دورة حااة المنتجات
 : 5-1-2-1-2استراتاجاات التسواق خالل دورة حااة المنت
 : 6-1-2-1-2تمااز وتغماف وتباان المنتجات
 : 7-1-2-1-2تصناف المنتجات الدواياة
 : 8-1-2-1-2العوامل المؤثرة مي تطوار المنت الدوايي
 : 2-2-1-2التسعار()price
 :1-2-2-1-2مفيوم وأىماة التسعار
 :2-2-2-1-2خطوات عمماة التسعار
 :3-2-2-1-2أىداف التسعار
 :4-2-2-1-2العوامل المؤثرة مي تحداد السعر لمدوا
 : 3-2-1-2التوزا ()place
 1-3-2-1-2مفيوم وأىماة التوزا
 2-3-2-1-2طرق التوزا
 4-2-1-2التروا ()promotion
 1-4-2-1-2مفيوم وأىماة التروا
 2-4-2-1-2أىداف التروا
 3-4-2-1-2المزا الترواجي
 4-4-3-1-2العوامل المؤثرة مي اختاار المزا الترواجي
 5-4-3-1-2خصوصاة التروا لشركات صناعة األدواة
 -2-2ادلثح الثاين :ادليضج التنافسيح.

 -1-2-2تعراف وأىماة المازة التنامساة
 -2-2-2السااسات التنامساة.
 -3-2-2أسالاب تحقاق المازة التنامساة.
 -4-2-2مؤشرات وأبعاد المازة التنامساة.
 1-4-2-2مؤشرات المازة التنامساة.
 2-4-2-2أبعاد المازة التنامساة.
 5-2-2دورة حٌاة المنتج والمٌزة التنافسٌة
 :6-2-2دور المزا التسواقي مي تحقاق المازة التنامساة لمشركة الامناة المصراة
 1-6-2-2المنت ودوره مي تحقاق المازة التنامساة لمشركة الامناة المصراة
 2-6-2-2السعر ودوره مي تحقاق المازة التنامساة لمشركة الامناة المصراة
ح

الصفحح
19
20
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24
27
28
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29
30
31
32
33
36
37
39
39
39
41
43
47
48
55
51
58
59
60
60
68
65
67
67
71

ادلىوى

 3-6-2-2التروا ودوره مي تحقاق المازة التنامساة لمشركة الامناة المصراة
 4-6-2-2التوزا ودوره مي تحقاق المازة التنامساة لمشركة الامناة المصراة
الفصل الثال  :منهديح وإخشا اخ الذساسح:
 -1-3ادلثح األو  :نثزج تعشيفيح عن الششكح اليمنيح ادلصشيح لصناعح وجتاسج األدويح.

 -1-1-3نبذة عن الشركة الامناة المصراة.
 -2-1-3تشخاص المزا التسواقي لمشركة الامناة المصراة.
 -2-3ادلثح الثاين :اإلاطاس ادلنهدي للذساسح.
تمياد.
 -1-2-3مجتم الدراسة.
 -2-2-3عانة الدراسة.
 -3-2-3تصمام أداة الدراسة.
 -4-2-3بنا األداة.
 -5-2-3صدق األداة.
 -6-2-3ثبات األداة.
 -7-2-3األسالاب اإلحصاياة المستخدمة مي الدراسة.
الفصل الشاتع :النتائح:
 -1-4ادلثح األو  :وصف وحتليل إخاتاخ العينح

تمياد.
 -1-1-4خصايص أمراد عانة الدراسة.
 -1-1-1-4توزا أمراد العانة حسب نوع النشاط.
 -2-1-1-4توزا أمراد العانة حسب الجنس.
 -3-1-1-4توزا أمراد العانة حسب العمر.
 -4-1-1-4توزا أمراد العانة حسب المؤىل العممي.
 -5-1-1-4توزا أمراد العانة حسب سنوات الخبرة.
 -2-1-4اختبار التوزا الطباعي
 -3-1-4تحمال النتاي .
 -4-1-4احتساب التقدار المفظي
 -5-1-4تحمال مقرات الدراسة.
 -1-5-1-4مستوى المزا التسواقي والمازة التنامساة مي الشركة الامناة المصراة.
 -2-5-1-4آ ار عانة الدراسة حول بعد المنت .
 -3-5-1-4آ ار عانة الدراسة حول بعد التروا .
 -4-5-1-4آ ار عانة الدراسة حول بعد السعر.
 -5-5-1-4آ ار عانة الدراسة حول بعد التوزا .
ط

الصفحح
70
78
73
74
74
78
83
83
83
83
85
86
87
89
91
98
93
93
93
93
94
94
95
95
96
97
97
98
98
011
018
014
015

ادلىوى
 -6-5-1-4آ ار عانة الدراسة حول المازة التنامساة.
 -8-4ادلثح الثاين :اختثاس الفـــــشوياخ.
تمياد:
 -1-2-4اختبار الفرضاة الرياسة األولى لمدراسة.
 -1-1-2-4اختبار الفرضاة الفرعاة األولى لمدراسة.
 -2-1-2-4اختبار الفرضاة الفرعاة الثاناة لمدراسة.
 -3-1-2-4اختبار الفرضاة الفرعاة الثالثة لمدراسة.
 -4-1-2-4اختبار الفرضاة الفرعاة الرابعة لمدراسة.
 -2-2-4اختبار الفرضاة الفرعاة الثاناة لمدراسة.
درسة حسب متغار نوع النشاط.
اختبارت الفروق مي إجابات عانة ال ا
ا
 -1-2-2-4نتاي
درسة حسب متغار الجنس.
اختبارت الفروق مي إجابات عانة ال ا
ا
 -2-2-2-4نتاي
درسة حسب متغار العمر.
اختبارت الفروق مي إجابات عانة ال ا
ا
 -3-2-2-4نتاي
الدرسة حسب متغار المؤىل العممي.
اختبارت الفروق مي إجابات عانة ا
ا
 -4-2-2-4نتاي

درسة حسب متغار سنوات الخبرة.
اختبارت الفروق مي إجابات عانة ال ا
ا
 -5-2-2-4نتاي
 -3-2-4ممخص نتاي اختبارات مرضاات الدراسة
الفصل اخلام  :االستنتاخاخ والتىصياخ:
 -0-5ادلثح األو  :االستنتاخاخ.
 -2-5ادلثح الثاين :التىصياخ.
 3-5الذساساخ ادلستقثليح:
قائمح ادلشاخع.
أوالً :ادلشاخع العشتيح.
أ-الكتة.
ب-اجملالخ والذوسياخ.
ج-الشسائل واألاطشوحاخ العلميح.
ثانيا ادلشاخع األخنثيح.
ادلالح

ي

الصفحح
017
019
019
001
008
003
004
005
006
007
008
009
080
088
083
085
086
088
089
130
031
031
033
034
037
038

قائمة الجداول
رقم
الجدول
-0
أىم أىداف التسعار.
-8
بعض التعرافات لممازة التنامساة من وجية نظر مجموعة من العمما والباحثان
-3
العبوات المختمفة لمشركة الامناة المصراة
-4
األشكال الصادهناة لمشركة الامناة المصراة
الموضوع

-5

التراكاز المختمفة لمشركة الامناة المصراة

-7

تطوار منتجات بتركابات مرادة ومتمازة لمشركة الامناة المصراة

-9

القدرة اإلنتاجاة لمشركة الامناة المصراة

رقم
الصفحة
38
50
68
68
69

-6

تغاار بعض منتجات الشركة الامناة المصراة حسب رغبة العمال

-8

مقارنة أسعار بعض منتجات الشركة الامناة المصراة بالمنتجات العالماة

69
69
70
77

-01

األسما التجاراة ألصناف الشركة الامناة المصراة

-08

مقرت المتغار المستقل والمتغار التاب .
أبعاد وعدد ا

-04

معامالت ارتباط بارسون ألبعاد المتغارات المستقمة بالدرجة الكماة لكل بعد.

-00

درسة.
مجتم ال ا

-03

درجات مقااس لاكرت.

-05

معامالت ارتباط بارسون ألبعاد المتغاذر المسذتقل بالدرجذة الكماذة لممتغاذر المسذتقل (المذزا

-06

معامالت إرتباط بارسون لفقارت المتغار التاب (المازة التنامساة) بالدرجة الكماة لمبعد.

-08

أمرد العانة حسب متغار نوع النشاط.
توزا ا

-81

أمرد العانة حسب متغار العمر.
توزا ا

-88

توزا أمراد العانة حسب متغار حسب متغار سنوات الخبرة.

-84

طراقة احتساب التقدار المفظي ألسيمة الدراسة.

-86

نتاي اهستباان الخاصة ببعد المنت

-88

نتاي اهستباان الخاصة ببعد السعر

79
83
85
86

التسواقي)

-07

نتاي اختبار كرونباخ (الفا) ألداة الدراسة.

-09

أمرد العانة حسب متغار الجنس.
توزا ا

-80

أمرد العانة حسب متغار المؤىل العممي.
توزا ا

-83

اختبار التوزا الطباعي معامل اهلتوا ).(Skewness

-85

نتاي اختبار  Tلعانة واحدة لمعرمة مستوى المزا التسواقي والمازة التنامساة.

-87

نتاي اهستباان الخاصة ببعد التروا

88
88
89
91
93
94
94
95
95
96
97
98
011
018
014

ك

رقم
الجدول
-89
نتاي اهستباان الخاصة ببعد التوزا
-31
نتاي اهستباان الخاصة بمتغار المازة التنامساة.
-30
التقدار المفظي لمستوى العالقة.
-38
نتاي اختبار اهنحدار الخطي لمعرمة دور المزا التسواقي عمى المازة التنامساة
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المبحث األول :اإلطار العام لمدراسة
ميدمة:
تواجذذو الشذذركات الصذذناعاة الامناذذة العداذذد مذذن التحذذداات والمتغاذرات ،وأىميذذا زاذذادة حذذدة المنامسذذة
عمى المستواان المحمي والدولي وما ارامق ذلك من تغارات مي سموك العمال الذي أصبح أكثر وعااً
وثقامذذة؛ ولذذذلك أصذذبحت الشذذركات تسذذعى لتحقاذذق ىذذدميا الرياسذذي مذذي البقذذا واهسذذتمرار مذذي ع ذالم
المنامسة إلى تغار أسالابيا التسواقاة التقماداة باإلعتماد عمى عناصر القوة لدايا.
وتعد الصناعة الدواياة مي الامن من الصناعات الناشية واليامة مي الوقت ذاتو نتاجذة لمذا تقدمذو
من أدواة تمثل حاجة إنساناة دايمة وممحذة لجماذ أمذراد المجتمذ بكذل مياتذو .وتيذتم شذركات األدواذة
بتحقا ذذق الماذ ذزة التنامس ذذاة م ذذن خ ذذالل حرص ذذيا لمحص ذذول عم ذذى الحص ذذة الس ذذوقاة األكب ذذر م ذذن خ ذذالل
المباعذذات بعاذذداً عذن التسذذواق وتوجياتذذو الحداثذذة حاذذث أن التسذذواق كمفيذذوم ومصذذطمح لذذم اتعذذد كونذذو
اتعمق بعمماة با المنتجات .واشذيد السذوق الذدوايي مذي الذامن منامسذة كباذرة كذون العذرض أكبذر مذن
الطمب بسبب متح باب اهستاراد ووجود مناخ امكن من تسجال الشركات الدواياة المصنعة األجنباذة
ومذذنح تذراخاص اهسذذتاراد مذذن كذذل بذذالد العذالم ،ا ارمذذق ذلذذك ضذذعف تسذذواقي لذذدى معظذذم مذذرق الدعااذذة
لمشذذركات المحماذذة؛ األمذذر ال ذذي جعذذل أسذذموب العمذذل غاذذر احت ارمذذي وغاذذر مذذتقن .واعتبذذر اهتصذذال
الترواجذذي العنصذذر األكثذذر اسذذتخداما مذذن عناصذذر الم ذزا التسذذواقي لمتواصذذل م ذ العمذذال لتقذذدام
منتجات الشركات وخمق عالقة إاجاباة بان كل من العمال والشركة.
واتمت عمال الشركات الدواياة بخصوصاة عن العمال المستيدمان لمشركات واألسواق األخرى
حاذذث أن الطباذذب والصذذادلي ىمذذا العمذذال الرياسذذان لشذذركات ال ذدوا إذ اقومذذان بذذدور الوسذذاط بذذان
منتجات الشركات الدواياة والعمال النيايي (المراض).
ول ذذذلك ا ذذتم توجا ذذو كام ذذة األنش ذذطة الترواجا ذذة لءطب ذذا والص ذذاادلة والع ذذاممان م ذذي تج ذذارة األدوا ذذة
المتخصصان وغار المتخصصذان ،كتجذار الجممذة لغذرض التذأثار عمذى العماذل الوسذاط عوضذاً عذن
العمال النيايي باستخدام المغراات الباعاة التقماداة والخاصة بالمنتجات غار الدواياة مثل زاادة متذرة
اإليتمذذان ،أو زاذذادة العذذروض المجاناذذة مقابذذل الكماذذات التذذي اذذتم تص ذرافيا مذذن قبذذل العمذذال ودون
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النظر إلى طباعة المنت وخصايصو العالجاة ومواصفاتو العمماة ،والجرعذة الالزمذة لالسذتخدام بنذا ً
عمذذى التشذذخاص لممذذرض ،وعذذدد م ذرات اهسذذتخدام ،والنتذذاي المتوقعذذة مذذن اسذذتخدام المنذذت ال ذدوايي
وك ذذذلك المماذ ذزات م ذذي الس ذذعر ع ذذن المنتج ذذات المنامس ذذة ،والج ذذودة ،وط ذذرق التص ذذنا

لغ ذذرض خم ذذق

التفضال وابراز المازة التنامساة.
كمذذا أن ىن ذاك خصوصذذاة لكذذل منذذت دوايذذي مينذذاك أدواذذة ه تصذذرف اه بوصذذفة طباذذة ،واك ذون
المنفذ لمتوزا والتصراف ىم األطبا  ،ومنتجات أخرى اكون تصرافيا من خالل الصادلاات.
من ىنا احتاج مد ار التسواق لصااغة معادلذة تذوازن بذان كذل مذن تطمذ الشذركة لممنامسذة والذربح
وتحصل عمى رضا العمال وتصن تفضاالتيم عناصر ىذه المعادلة ىي عناصر المزا التسواقي
والمعروم ذذة بالعناص ذذر (: 4psالمن ذذت  ،الس ذذعر ،الت ذذروا  ،التوزاذ ذ ) وتس ذذتطا إدارة التس ذذواق بحس ذذب
أىذذداميا وأنشذذطتيا تطذذوار واسذذتثمار العناصذذر األكثذذر تذذأثا اًر بحسذذب طباعذذة منتجاتيذذا ومستحض ذراتيا
وتركابذذة ال ذدوا وبمذذا اعمذذل عمذذى تحقاذذق الما ذزة التنامسذذاة وبالت ذالي زاذذادة الحصذذة السذذوقاة مذذن خذذالل
عنصر منفرد أو عنصران أو أكثر بحسب المزا التسواقي.
واشار بومعرامي( )2006إلى أن المذزا التسذواقي اعذد مذن أىذم عناصذر العمماذة التسذواقاة التذي
تعم ذذل عم ذذى إرض ذذا المس ذذتيمك والمحامظ ذذة عما ذذو كعما ذذل داي ذذم ،وخم ذذق حمق ذذة وص ذذل ب ذذان المنظم ذذة
ومنتجاتيذذا حاذذث إن المذزا التسذذواقي امثذذل القذذوى المذذؤثرة مذذي تحقاذذق األربذذاح واإلاذرادات لممنظمذذات
والحصول عمى مازة تنامساة وكسب وه المستيمك وثقتو مما احقق ليا المازة التنامسذاة التذي تسذعى
إلايا.

 :1-1-1مركمة الدراسة:

من أىم ما اماز ىذا العصر ظيور مصطمح التنامساة كواق ه بد منو احذدد نجذاح واسذتمرار أو

مشذذل الشذذركات ،ولذذذلك أصذذبحت الشذذركات مجب ذرة عمذذى العمذذل الجذذاد والمتماذذز لتحقاذذق ما ذزة تنامسذذاة
تمكنيا من اهستمرار والتقدم ومن بانيا الشركة الامناة المصراة لصناعة األدواة ،ومن أىم المداخل
لتحقاق المازة التنامساة ىو المزا التسواقي ،وامثل المزا التسواقي خماطذاً مذن األنشذطة التسذواقاة
التي امكن التحكم مايذا بواسذطة الشذركات لموصذول إلذى أىذداميا المسذطرة وامكذن القذول بذأن الغذرض
الرياسي من تطباذق األنشذطة التسذواقاة ىذو البحذث عذن ماذزة تنامسذاة .واالحذظ الباحذث بذأن الشذركة
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الامنا ذذة المصذ ذراة تمتم ذذك تكنولوجا ذذا عالا ذذة م ذذي ص ذذناعة األدوا ذذة مم ذذا اجع ذذل منتجاتي ذذا مماذ ذزة ع ذذن
المنتجات الشباية ليا مي السوق ،اه أن ىذا التماذز الصذناعي لذم احقذق الصذدارة لمشذركة وقذد اعذزى
ذلذذك مذذن وجيذذة نظذذر الباحذذث إلذذى عذذدم التكامذذل والتوجاذذو ألنشذذطة الم ذزا التسذذواقي لغذذرض تحقاذذق
المازة التنامساة.
وعماو مإن المشكمة التي تعالجيا الدراسة امكن صااغتيا مي السؤال الجوىري التالي:
ما أثر المزي التسوييي في تحيي الميزة التنافسية لرركات صناعة األدوية المحمية؟
واتفرع من ىذا السؤال األسيمة الفرعاة اآلتاة:
 ما أثر المنت مي تحقاق المازة التنامساة؟ ما أثر التسعار مي تحقاق المازة التنامساة؟ ما أثر التروا مي تحقاق المازة التنامساة؟ -ما أثر التوزا مي تحقاق المازة التنامساة؟

 :2-1-1أهداف الدراسة :
اتمثل اليدف األساسي ليذه الدراسة مي معرمذة دور المذزا التسذواقي مذي تحقاذق الماذزة التنامسذاة
لشركات صناعة األدواة المحماة وذلك من خالل تحقاق األىداف التالاة:
 -1التعرف عمى أثر المنت مي تحقاق المازة التنامساة.

 -2التعرف عمى أثر التسعار مي تحقق المازة التنامساة.
 -3التعرف عمى أثر التروا مي تحقاق المازة التنامساة.
 -4التعرف عمى أثر التوزا مي تحقاق المازة التنامساة.
 -5معرمة البعد التسواقي األكثر تأثا اًر مي تحقاق المازة التنامساة.

 :3-1-1فرضيات الدراسة:
فرضيات الدراسة:

بنا عمى مشكمة وتساؤهت وأىداف الدراسة امكن صااغة الفرضاات عمى النحو اآلتي:
الفرضية الرئيسية األول :

ال يوجد أثر ذو دال لة إحصائية لممزي التسوييي في تحييت الميتزة التنافستية لمرتركة اليمنيتة

المصرية لصناعة وتسوي األدوية.
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واشتق منيا الفرضاات الفرعاة التالاة:

 -1ه اوجد أثر ذو دهلة إحصاياة لممنت مي تحقاق المازة التنامساة.
 -2ه اوجد أثر ذو دهلة إحصاياة لمتسعار مي تحقاق المازة التنامساة.
 -3ه اوجد أثر ذو دهلة إحصاياة لمتروا مي تحقاق المازة التنامساة.
 -4ه اوجد أثر ذو دهلة إحصاياة لمتوزا مي تحقاق المازة التنامساة.

الفرضية الرئيسية الثانية:
ال توجتتد فتترو ذات دال لتتة إحصتتائية عنتتد مستتتوى دال لتتة (

𝛂) فتتي إجابتتات عينتتة

الدراستتة حتتول المتتزي التستتوييي ودور فتتي تحيي ت الميتتزة التنافستتية لمرتتركة اليمنيتتة المصتترية
وصناعة وتسوي األدوية تعزى لممتغيرات (نوع النراط ،الجنس ،العمتر ،المؤهتل العممتي ،ستنوات

الخبرة).

 :4-1-1نموذج الدراسة:
ركل رقم ( )1أنموذج الدراسة

متغريات تابعة

متغريات مستقلة
انمزيج انتسويقي
المنتج

المازة التنامساة

التسعٌر
التروٌج
التوزٌع

نوع النراط ،الجنس ،العمر ،المؤهل العممي ،سنوات الخبرة

(المصدر :من إعداد الباحث)
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 :5-1-1أهمية الدراسة:
إن أىماذذة ىذذذه الد ارسذذة تنطمذذق مذذن ال ذدور ال ذذي تمعبذذو عناصذذر الم ذزا التسذذواقي والمتمثمذذة مذذي:
المنذذت والسذذعر والتذذروا والتوزا ذ مذذي تحقاذذق الما ذزة التنامسذذاة ،وألن تحقاذذق الما ذزة التنامسذذاة امكذذن
المنظمذذات مذذن مواجيذذة المنامسذذان ،مالشذذركة الامناذذة المص ذراة لصذذناعة وتسذذواق األدواذذة تعمذذل مذذي
سذ ذوق اتما ذذز بالمنامس ذذة الش ذذدادة ،وم ذذن أج ذذل اهس ذذتمرار والبق ذذا وخم ذذق القام ذذة لمعم ذذال س ذذتمكن ى ذذذه
الد ارسذذة الشذذركة مذذن تصذذمام مذزا تسذذواقي اسذذاعدىا مذذي مخاطبذذة عمالييذذا وخمذذق القامذذة لذذدايم ممذذا
احق ليا مركز الصدارة
 1-5-1-1األهمية العممية:
-1أىماة المتغارات المبحوثة والمتمثمة بالمزا التسواقي والمازة التنامساة.
-2التأكاد عمى ضرورة اهىتمام بعناصر المزا التسواقي لمدوا باعتباره أحد المداخل األساساة
لخمق المازة التنامساة ،وبما اعود ذلك عمى المجتم من تقدام منتجات بجودة عالاة وسعر مناسب.
 -3تمثل إضامة عمماة جدادة لممكتبة الامناة والعرباة مي مجال التسواق الدوايي.
 2-5-1-1األهمية العممية:
قذذد تسذذاعد الد ارسذذة متخذذذي الق ذرار مذذي الش ذركة الامناذذة المص ذراة لصذذناعة وتسذذواق األدواذذة مذذيالتركاز عمى نقاط القوة وتعزازىا ومالحظة نقاط الضعف مي عناصر المزا التسواقي ومعالجتيا.
 قذد تسذاعد الد ارسذذة متخذذي القذرار مذذي الشذركة الامناذذة المصذراة لصذناعة وتسذذواق األدواذة مذذيتصمام المزا التسواقي المناسب لكل شراحة من شرايح السوق المستيدف.

 :6-1-1منهجية الدراسة:
استخدم مي الدراسة المني الوصذفي التحمامذي ود ارسذة الحالذة كونذو اقذوم عمذى وصذف ظذاىرة مذن
الظواىر ،لموصول إلى أسباب ىذه الظاىرة والعوامل التي تتحكم مايا ،وتحمال بااناتيا وباان العالقة
بان متغاراتيا ،واستخالص النتاي لتعماميا واعد ىذا المني ىو األنسب لمثل ىذه الدراسة.

 :7-1-1مجتمع الدراسة والعينة:
 اتكذون مجتمذ الد ارسذذة مذن جماذ الصذذادلاات والمستشذفاات ومحذالت الجممذذة لباذ األدواذة مذذيأمانذ ذذة العاصذ ذذمة صذ ذذنعا والذ ذذذان تتعامذ ذذل معيذ ذذم الشذ ذذركة الامناذ ذذة المص ذ ذراة والبذ ذذال عذ ذذددىم 1100
مستيدف.
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 تم أخذ عانة طبقاة عشواياة لمقااس الكمي آل ار عانة الدراسة وقد بمغت العانذة ( )285مفذردةبنسبة  %26تقراباً من مجتم الدراسة.

 :8-1-1أدوات الدراسة:
اعتمدت الدراسة مي جم الباانات عمى المصادر التالاة:
-0مصادر الباانات الثانواة:
 من الكتب والمراج العرباة واألجنباة. والدوراات والنشرات والمقاهت. والرسايل العمماة. والدراسات السابقة-8مصادر الباانات األولاة:
اعتمدت الدراسة عمى اهستباان.

 :9-1-1حدود الدراسة:
الحدود المكانية :عمال الشركة الامناة المصراة مي العاصمة صنعا (أمانة العاصمة).
الحتتدود الموضتتوعية :الم ذزا التسذذواقي بعناص ذره( :المنذذت  ،التسذذعار ،التذذروا  ،التوزا ذ ) ودوره مذذي
تحقاق المازة التنامساة.

 :15-1-1مصطمحات الدراسة:
 المزا التسواقي :مجموعة من األنشذطة التسذواقاة المتكاممذة والمترابطذة والتذي تعتمذد عمذىبعض ذ ذ ذ ذذيا الذ ذ ذ ذ ذبعض بغ ذ ذ ذ ذذرض أدا الوظاف ذ ذ ذ ذذة التس ذ ذ ذ ذذواقاة عم ذ ذ ذ ذذى النح ذ ذ ذ ذذو المخط ذ ذ ذ ذذط لي ذ ذ ذ ذذا.
(عبدالحماد:2002،ص)41
 المازة التنامساة :قدرة المنظمة عمى تزواد المسذتيمك بمنتجذات وخذدمات بشذكل أكثذر كفذا ةوماعماة من المنامسان اآلخران( .الغنام)15:2007:
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المبحث الثاني :الدراسات السابية
أطمذ الباحذذث عمذذى عذذدد مذذن الد ارسذذات ذات العالقذذة بموضذذوع الد ارسذذة الحالاذذة ،وقذذد اختذذار منيذذا
األق ذذرب إلذ ذذى موضذذذوع د ارسذذذتو ،لاذذذتم عرضذذذيا واهسذذذتفادة منيذ ذذا مذذذي دع ذذم الد ارس ذذة الحالاذذذة ،وسذذذاتم
استعراض ىذه الدراسات السابقة ،م مراعاة الترتاب الزمني بد ً من األحدث إلى األقدم عمى النحذو
اآلتي:

 :1-2-1الدراسات المحمية:

 -1دراستة (أحمتتد )2558 ،بعنتوان( :السياستات التستتوييية لممنظمتتات اليمنيتة وأثرهتتا فتتي تحييت

الميزة التنافسية لممنتجات اليمنية في األسوا الخارجية).
أهم أهداف الدراسة:

تسماط الضذو عمذى سااسذات التسذواق الذدولي والماذزة التنامسذاة ،وقاذاس أثذر السااسذات التسذواقاة
التي تمارسيا منظمات األعمال الامناة عمى تحقاق المازة التنامساة مي األسواق الخارجاة.
أهتتم متتا توصتتمت إليتته الدراستتة :أن التجذذارة الخارجاذذة مذذي الجميوراذذة الامناذذة تعذذد مذذن أىذذم الم ذوارد
اهقتصذذاداة ،غاذذر أنيذذا تعذذاني مذذن اخذذتالهت ىاكماذذة واعتمادىذذا عمذذى سذذمعة وحاذذدة ىذذي ال ذنفط ،كمذذا
كشذفت الد ارسذة عذن وجذود ماذزة نسذباة لممنتجذات محذل الد ارسذة ،ووجذود عالقذة تذأثار جوىراذة موجبذة
لسااسة المنت عمى المازة التنامساة.
 -2دراسة (المجاهد )2558 ،بعنوان( :دور المزي التسوييي في تنمية اليدرة التنافسية لتصتدير

الخضر والفاكهة اليمنية – دراسة ميدانية)
أهم أهداف الدراسة:

تقاام إستراتاجاات المزا التسواقي المستخدم مي عمماذة تصذدار الخضذر والفاكيذة الامناذة ،تقذدام
نموذج اربط بان استراتاجاات المزا التسواقي وزاادة القدرة التنامساة لتصدار الخضر والفاكية.
أهم ما توصمت إليه الدراسة:
عدم وجود سااسة قوماة لتروا الصذادرات الامناذة مذن الخضذر والفاكيذة مذي األسذواق الخارجاذة،
لع ذذدم قا ذذام المص ذذدران ألي نش ذذاط ترواج ذذي لص ذذادراتيم م ذذي األسذ ذواق الخارجا ذذة ،وتب ذذان أن المذ ذزا
التس ذذواقي مس ذذؤول ع ذذن نس ذذبة  %45-35م ذذن التغاذ ذرات الت ذذي تح ذذدث م ذذي الق ذذدرة التنامس ذذاة لتص ذذدار
الخضر والفاكية الامناة.
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 :2-2-1الدراسات العربية:
 -1دراسة (أسعد )2516 ،بعنوان( :أثر عناصر المزي التسوييي في تحيي الميزة التنافسية)
أهم أهداف الدراستة :التعذرف عمذى أثذر عناصذر المذزا التسذواقي مذي تحقاذق الماذزة التنامسذاة مذن
خالل دراسة تأثار عناصر المزا التسواقي( :المنت  ،السعر ،التوزا  ،التروا ).
أهم ما توصمت إليه الدراستة :إن ىنالذك أثذ اًر لعناصذر المذزا التسذواقي وبجماذ متغاذرات الد ارسذة
المسذذتقمة مذذي تحقاذذق الما ذزة التنامسذذاة وخمصذذت الد ارسذذة إلذذى مجموعذذة مذذن التوصذذاات والنتذذاي التذذي
تبان أنو هبد لممنظمات من التركاز عمى عناصر المزا التسواقي لتحقاق التماز مي السوق.
 -2دراسة (الخير )2515،بعنوان( :دور المزي التسوييي في تحسين تنافسية الرركات)
أهتتم أهتتداف الدراستتة :التعذذرف عمذذى دور المذزا التسذذواقي مذذي تحسذذان تنامسذذاة الشذذركات وتشذذخاص
وتحداد العالقة بان ىذان المتغاران بمؤسسة نقاوس لمعصارات.
أهتتم متتا توصتتمت إليتته الدراستتة :أن لممؤسسذذة تشذذكامة واسذذعة مذذن المنتجذذات ممذذا امكنيذذا مذذن تغطاذذة
مختمف الحاجات والرغبات مي األسواق ،وامكنيا من زاادة حصذتيا السذوقاة؛ كمذا أن ىنذاك إىتمامذاً
كباذ اًر مذذن طذذرف المؤسسذذة بجذذذب واسذذتقطاب األمذراد ذوي الميذذارات والخبذرات العالاذذة لالسذذتفادة منيذذا
مذذي مجذذاهت اهبتكذذار واإلبذذداع وذلذذك لزاذذادة قذذدرتيا التنامسذذاة وأظيذذرت الد ارسذذة أنذذو ه اوجذذد لمم ذزا
السذعري دور مذي تحسذذان التنامسذاة ألن المؤسسذة تقذذوم باسذتاراد بعذذض المذواد األولاذة مذذن مرنسذا ممذذا
ازاذ ذذد مذ ذذي تكذ ذذالاف اإلنتذ ذذاج وتبذ ذذذل المؤسسذ ذذة جيذ ذذود لمتذ ذذروا لممنتجذ ذذات مذ ذذن خذ ذذالل المشذ ذذاركة مذ ذذي
المعارض.
 -3دراسة (فوغالي )2515 ،بعنوان(:دور تطوير المنتجات في تعزيز الميزة التنافسية لممؤسسة)
أهم أهداف الدراسة :إبراز دور تطوار المنتجات مي خمق المازة التنامساة لممؤسسة.
أهتتم متتا توصتتمت إليتته الدراستتة:اعتبذذر تطذذوار المنتجذذات أحذذد أىذذم الخاذذارات اهسذذتراتاجاة اليادمذذة إلذذى
تعزاز القدرة التنامسذاة لممؤسسذة اهقتصذاداة وتظيذر أىماتذو مذن خذالل تقذدام مذا ىذو جداذد ممذا اذدعم
تفوقيا وبقا ىا ونموىا مي باية متغارة خاصة م ظيور نذوع جداذد مذن المنامسذة (المناسذبة باإلبذداع)
واستحواذ أنشطة البحذث والتطذوار عمذى مكانذة ميمذة مذي الياكذل التنظامذي لممؤسسذات الحداثذة والكذم

9

اليايذل لممنتجذذات المطروحذذة مذذي األسذواق وتقمذذاص دورة حاذذاة المنتجذذات خاصذذة مذ تسذذارع التطذذورات
التكنولوجاة.
الترويجي ودور في كسب الزبائن ،دراسة حالة

 -4دراسة (ناهد )2513 ،بعنوان ( :المزي
مؤسسة اتصاالت موبيميس بسكرة -الجزائر).

أهم أهداف الدراسة :التعرف عمذى مختمذف األنشذطة الترواجاذة المسذتخدمة مذن قبذل المؤسسذة والتذي
تؤثر عمى كسب رضا الزبون.
أهتتم متتا توصتتمت إليتته الدراستتة :ىنذذاك عالقذذة طرداذذة بذذان اإلعذذالن وكسذذب رضذذى الزبذذون بمعنذذى أن
اإلعالن اؤثر بشكل كبار مذي كسذب الزبذون ،وأن ىنذاك عالقذة طرداذة بذان العالقذات العامذة وكسذب
رضى الزبون ،وأن عمى المؤسسة المحامظة عمى المزااا التنامساة التي تمتمكيذا ومحذاوهت الحصذول
عمى مزااا تنامساة جدادة بشكل اتوامق م متطمبات واحتااجات ورغبات الزباين.
-5دراسة ( العكروف )2512 ،بعنوان ( :تحميل وتيييم أستراتيجية التوزيع في مؤسسة إنتاجية،
دراسة حالة مؤسسة الحكمة لمدواء – الجزائر).
أهم أهداف الدراسة :إبراز الدور األساسي لبعد التوزا وكاف امكن تنظام القناة التوزاعاة.
أهتتتم متتتا توصتتتمت إليتتته الدراستتتة :أن مؤسس ذذة الحكم ذذة لءدوا ذذة تعتم ذذد اسذ ذتراتاجاة التوزاذ ذ الش ذذامل
(المكث ذ ذذف) م ذ ذذن أج ذ ذذل الوص ذ ذذول إل ذ ذذى أكب ذ ذذر ع ذ ذذدد ممك ذ ذذن م ذ ذذن الص ذ ذذادلاات وبالت ذ ذذالي المس ذ ذذتيمكان
(المحتممان) ورغم العدد الكبار لتجار الجممة إه أنيا تتعامذل مذ مجموعذة مذنيم مقذط واذتم اختاذارىم
ضمن شبكة توزاعيا حسب إمكاناة التاجر ووضعو المالي والسمعة والميناة.
-6دراسة (الزعانين )2515 ،بعنوان( :الميزة التنافسية في المنتجات الدوائية لمرركات الوطنية
وأثرها عم زيادة الحصة السوقية من وجهة نظر الزبون في قطاع غزة).

أهم أهتداف الدراستة :بحذث دور أىذم عناصذر المذزا التسذواقي والمتمثذل (بذالمنت ) مذي تحقاذق ماذزة
تنامسذذاة لمشذذركات الوطناذذة كمذذا ىذذدمت إلذذى التعذذرف عمذذى أثذذر تنذذوع المنتجذذات وخدمذذة مذذا بعذذد البا ذ
لشركات األدواة الوطناة عمى حصتيا السوقاة.
أهم ما توصمت إليته الدراستة :اعتبذر تنذوع المنتجذات لشذركات األدواذة الوطناذة وخدمذة مذا بعذد الباذ
التي تقدميا ىذه الشذركات لزباينيذا ماذزة تنامسذاة بدرجذة متوسذطة ،وىذذا ه اعمذل عمذى زاذادة الحصذة
السوقاة لتمك الشركات وذلك من وجية نظر الزباين.
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- 7دراسة (عبيدات ،الغدير ) 2511،بعنوان( :أثر عناصر المزي

الصيادلة األردنيين لمدواء المحمي ميارنة مع مثيمه األجنبي).

التسوييي في تفضيل

أهم أهداف الدراسة :معرمة أثر عناصر المزا التسواقي لمدوا مي تفضذاالت الصذاادلة األردناذان
لمدوا المحمي مقارنة م مثامو األجنبي.
أهتتتم متتتا توصتتتمت الدراستتتة إليتتته :أن عناصذذر الم ذزا التسذذواقي مجتمعذذو ومنفذذردة وىذذي( :المنذذت ،
السذذعر ،التذذروا  ،التوزا ذ ) تذذؤثر مذذي تفضذذال الصذذاادلة األردناذذان لمذذدوا المحمذذي ،وقذذد بانذذت نتذذاي
الد ارسذذة كذذذلك وجذذود تذذأثار لمعوامذذل الداموغراماذذة عمذذى العالقذذة بذذان المتغا ذرات المسذذتقمة( :المنذذت -
السعر-التروا -التوزا ) والمتغار التاب المتعمق بتفضذال الصذاادلة لمذدوا المحمذي مقارنذة مذ مثامذو
األجنب ذذي وأوص ذذت الد ارس ذذة بأىماذ ذة دع ذذم الص ذذناعة المحما ذذة مذ ذ ض ذذرورة اىتم ذذام المنتج ذذان بتحس ذذان
مستوى الجودة لمنتجاتيم م زاادة اهىتمام بالحمالت الترواجاة واجتذذاب الخبذرات التسذواقاة لمعمذل
بيذه الصناعة الوطناة وتشجا الشركات الصغارة الحجم عمى اهندماج لزاذادة قذدراتيا عمذى مواجيذة
التحداات والمنامسة.
 -8دراسة (تمراز )2515،بعنوان( :تأثير أسعار رركات األدوية عم درجة حساسية الزبائن).
أهتتتم أهتتتداف الدراستتتة :التعذذرف عمذذى تذذأثار أسذذعار شذذركات األدواذذة عمذذى درجذذة حساسذذاة الزبذذاين
ومعرمة سااسات التسعار المتبعة مي ىذه الشركات.
أهتتم متتا توصتتمت إليتته الدراستتة :أن أىذذم عامذذل تعتمذذده شذذركات األدواذذة عنذذد أخذذذىا العوامذذل المذذؤثرة
عمذى درجذة حساسذذاة الزبذاين بعذذان اهعتبذار عامذل العالقذذة بذان جذذودة الذدوا وسذعره المقذذرر مذن قبذذل
شركات األدواة ،واماو عامل القامة الفرادة لمدوا .
 -9دراسة (النسور )2559 ،بعنوان( :األداء التنافسي لرركات صناعة األدوية األردنية في ظل
اال نفتاح االقتصادي)

أهم أهداف الدراسة :التعرف عمى أثر عوامل تعزاذز التنامسذاة ومذق نمذوذج العذالم بذورتر()porter
مي التنامساة عمى األدا التنامسي لشركات األدواة األردناة.
أهتتم متتا توصتتمت إليتته الدراستتة :تبذذان وجذذود عالقذذة إاجاباذذة بذذان السااسذذات التسذذواقاة التذذي تتبناىذذا
شركات األدواة األردناذة واألدا التنامسذي لشذركات األدواذة األردناذة ،تبذان وجذود عالقذة إاجاباذة بذان
تبني مفيوم الجودة الشاممة واألدا التنامسي لشركات األدواة.
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 :3-2-1الدراسات األجنبية:
 -1دراسة ) (chumaidiyah,Endang, 2014بعنوان:
The marketing mix strategy In influence to the competitive advantage
(استراتيجية المزي التسوييي في التأثير عم الميزة التنافسية)
أهم أهداف الدراسة :تحداد استراتاجاة عناصر المزا التسواقي ،وكاذف امكذن ليذذه العناصذر أن
تومر مصد ار لممازة التنامساة ىذا وتعد استراتاجاة التسواق والمزا التسواقي الخاص بيذا ذات تذأثار
كبار عمى المازة التنامساة ،ولكن لكل عنصر من عناصر المزا التسواقي تأثار مختمف عن تأثار
العنصذذر اآلخذذر ،وبمذذا أن الد ارسذذة ركذذزت عمذذى خذذدمات شذذركات اهتصذذاهت السذذمكاة والالسذذمكاة مذذي
اندوناساا مإن العوامل المؤثرة عمى الماذزة التنامسذاة ىذي عناصذر المذزا التسذواقي لمخدمذة (الخدمذة،
السعر ،التوزا  ،التروا  ،الناس ،والمستمزمات الماداة والعمماات).
ذأثار عمذذى الما ذزة التنامسذذاة
أهتتم متتا توصتتمت إليتته الدراستتة :بذذان جما ذ عناصذذر الم ذزا التسذذواقي تذ اً
باستثنا التوزا  ،ولقد احتل المنت المرتبة األولى وحل السعر بالمرتبة الثاناة.
 -2دراسة ) (Meera,Singh, 2012بعنوان :
Marketing Mix of 4P,S for competitive Advantage
(المزي التسوييي لت  4P,Sلالستفادة من المزايا التنافسية)
أهتتتم أهتتتداف الدراستتتة :ى ذذدمت الد ارس ذذة إل ذذى وص ذذف أىما ذذة العالق ذذة ب ذذان مختم ذذف مكون ذذات المذ ذزا
التسواقي لتحقاق مازة تنامساة مي السوق.
أهتتم متتا توصتتمت إليتته الدراستتة :أن التحذذدي األكبذذر مذذي المذزا التسذذواقي واهحتذراف التسذذواقي مذذي
تص ذذمام معادل ذذة لممذ ذزا التس ذذواقي تجمذ ذ ب ذذان رض ذذا العم ذذال وتحق ذذق أى ذذداف المنظم ذذة .وأن أدوات
التذذروا تعتمذذد عمذذى نوعا ذذة المنذذت كمذذا أن التس ذذعار اعتمذذد عمذذى تماذذز وطباع ذذة المنذذت م ذ األخ ذذذ
باهعتبذ ذذار الكمفذ ذذة التصذ ذذناعاة لممنذ ذذت  .وأن عمذ ذذى مذ ذذد ار التسذ ذذواق توظاذ ذذف جما ذ ذ عناصذ ذذر الم ذ ذزا
التسواقي لتحقاق ربحاة عالاة من خالل زاادة المباعات وتحقاق حصة سوقاة عالاة.

08

-3د ارسة ) (Hsun,leeb,2012بعنوان:
Strategic Management For Competitive Advantage, a Case study of
higher technical and vocation in Taiwan
(اإلدارة االستراتيجية لمحصول عم الميزة التنافسية ،دراسة حالة فنية وتينية عالية في تايوان)

أهتتم أهتتداف الدراستتة :الوقذذوف عمذذى الصذذعوبات والتحذذداات التذذي تواجذذو مؤسسذذات التعمذذام التقنذذي
والمينذي العذالي مذذي تذااوان نتاجذذة لكثذرة الخذدمات التعماماذذة المعروضذذة عمذى مسذذتوى السذذوق المحماذذة
والعالماة وامكن مالحظة بأن معطاات ونموذج الدراسة تدور حول عمماة الذربط وباذان تذأثار اإلدارة
اهستراتاجاة ودورىا مي تحقاق المازة التنامساة.
أهتتم متتا توصتتمت إليتته الدراستتة :أن األدا المؤسسذذي ال ذذي اعتمذذد عمذذى التنسذذاق بذذان الدولذذة والبايذذة
المحاطذذة مذذن مؤسسذذات التعمذذام العذالي التقنذذي ،والمينذذي وتوظاذذف المذوارد امعذذب دو اًر مذذي تحقاذذق الماذزة
التنامساة.
 -4دراسة ) (pramendra Singh, 2012بعنوان:
Management of Business Processes Can Help an Organization Achieve
Competitive Advantage
(يمكن إلدارة العمميات التجارية مساعدة المنظمة عم تحيي الميزة التنافسية)
أهتتم أهتتداف الدراستتة :ركذذزت الد ارسذذة عمذذى شذذركة تواوتذذا لصذذناعة السذذاارات الااباناذذة ،وعمذذى سمسذذمة
القامة مي النموذج الذي اصف سمسمة من األنشطة ذات القامذة المضذامة التذي تذربط جانذب العذرض
لمشركة من خالل جانب الطمب.
أهتتم متتتا توصتتتمت إليتتته الدراستتتة:أن لمعمماذذات ،والتسذذواق ،والمحاسذذبة ،والمالاذذة ،وتطذذوار الخذذدمات،
والمنذذت  ،والوظافذذة الفناذذة ،دو اًر مذذي تحقاذذق المنظمذذة لمما ذزة التنامسذذاة ،حاذذث تشذذار الد ارسذذة إلذذى حتماذذة
وجذذود ص ذمة ت ذربط ىذذذه الوظذذايف ببعضذذيا بعضذذا .كذذذلك بانذذت أن وظافذذة العمماذذات تضذذاف قامذذة عذذن
طراذ ذذق اسذذذتخدام م ذ ذوارد المنظمذذذة عمذ ذذى نحذذذو مع ذ ذال ،وانتذ ذذاج السذ ذذم والخذ ذذدمات التذذذي تمبذ ذذي احتااجذ ذذات
ومتطمبات العمال  ،ألن صناعة الساارات الااباناة ،تواوتا كانت قادرة عمى إضامة قامذة لمنتجاتيذا لمذا
ليا من مازات مبتكرة لممنت من خالل عمماة تصمام ومنيجاة سذتة سذاجما .وباإلضذامة إلذى ذلذك مذإن
جما الوظايف التنظاماة تتكامل أاضا مي عمماة واحدة.
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 -5دراسة ) (Ibidunni, 2011بعنوان:
Marketing Mix as Tools for Achieving Competitive Advantage in
Nigerian Market Place: Multi-National and Indigenous Companies in
Prospective, North American Business, Premark.
(المزا التسواقي كأدوات لتحقاق المازة التنامساة مي السوق الناجاري :الشركات متعددة الجنساات
والسكان األصماان مي مجال األعمال ،أمراكا الشمالاة ،برامارك).
أهتتتم أهتتتداف الدراستتتة :ركذذزت ىذذذه الد ارسذذة عمذذى أثذذر عناصذذر الم ذزا التسذذواقي مذذي تحقاذذق الما ذزة
التنامس ذذاة لش ذذركات األطعم ذذة ،وش ذذركات المش ذذروبات م ذذي ناجرا ذذا بالنس ذذبة لمنتج ذذات الش ذذركات المتع ذذددة
الجنس ذذاات ،وكا ذذف امك ذذن لعناص ذذر المذ ذزا التس ذذواقي م ذذن ت ذذأثار م ذذي إدراك المس ذذتيمكان لتحقا ذذق أدا
الشركات مي السوق الفعال وتحقاق المازة التنامساة.
أهتم متتا توصتتمت إليتته الدراستتة :تذذم التحقاذذق مذي نذذوعان مذن الفرضذذاات التذذي تشذار إلذذى أن اسذذتخدام
عناصر المزا التسواقي ه احقذق الماذزة التنامسذاة لمشذركات المتعذددة الجنسذاة ،وه اوجذد اخذتالف مذي
إدراك الصورة الذىناة لمنتجات الشركات المتعذددة الجنسذاة والشذركات الناجراذة مذن خذالل مسذح عانذة
تذذم اختاارىذذا عش ذوايااً وىذذي أربعذذون شذذركة متعذذددة الجنسذذاات ومايذذة وعش ذران شذذركة أصذذماة ،وكشذذفت
النتذذاي أن الشذذركات متعذذددة الجنسذذاات حققذذت ما ذزة تنامسذذاة ،وحققذذت أدا أمضذذل مقارنذذو م ذ نظ ذراييم
األصماان ،واوصي الباحث بأن الشركات األصماة انبغذي أن تعتمذد اسذتخدام ماذزة تنامسذاة مذن خذالل
عناصر المزا التسواقي .وأوصت الدراسة بأن عمى الشركات األصماة أن تنت منتجات عالاة الجودة
وبأسعار تنامساة.

 4-2-1عالقة هذ الدراسة بالدراسات السابية:
أن عالقة الدراسة الحالاة بالدراسات السابقة انضوي تحت ثالث إتجاىات:
 األول اإلتفاق بان ىذه الدراسة والدراسات السابقة. الثاني أوجو اهختالف بان الدراسة الحالاة والدراسات السابقة. الثالث ما اماز الدراسة الحالاة عن الدراسات السابقة.-
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 1-4-2-1أوجه االتفا بين الدراسة الحالية والدراسات السابية:
 -0اتفقت ىذه الدراسة م الدراسات السابقة مي مواضاعيا وتشابيت بعض الدراسات السابقة
م الدراسة الحالاة مي بعض المتغارات الفرعاة لممزا التسواقي والمازة التنامساة.
 -8ساعدت الدراسات السابقة باتفاقيا مي مجال الدراسة ومي اليدف الرياسي الموجود مي
بعض الدراسات السابقة والمتمحور حول دور المزا التسواقي أو أحد أبعاده مي تحقاق
المازة التنامساة.
 -3غالباة الدراسات السابقة والدراسة الحالاة استخدمت المني

الوصفي التحمامي واعتمدت

عمى أخذ العانة من المجتم األصمي واستخدام اهستباان أداة لجم الباانات.

 2-4-2-1أوجه االختالف بين الدراسة الحالية والدراسات السابية:
اختمفت كثار من الدراسات السابقة التذي تناولذت دور المذزا التسذواقي أو أحذد أبعذاده مذي تحقاذق
المازة التنامساة نظ اًر هختالف القطذاع محذل الد ارسذة واخذتالف البايذة وتختمذف الد ارسذة الحالاذة أاضذاً
مي مضمون متغاراتيا نظ اًر لخصوصاة القطاع الدوايي.

 :5-2-1ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابية:
 متتن حيتتث هتتدف الدراستتة :تناولذذت الد ارسذذة دور الم ذزا التسذذواقي مذذي تحقاذذق الما ذزة التنامسذذاةلشركات صناعة األدواة المحماة وكدراسة حالة لمشركة الامناة المصراة لصناعة وتسواق األدواة.
 متتن حيتتث بيئتتة الدراستتة :تمذذت الد ارسذذات السذذابقة مذذي بمذذدان عرباذذة وأجنباذذة ومذذي قطاعذذاتصذذناعاة وخدماذذة مختمفذذة ،مذذي حذذان تذذم تطباذذق ىذذذه الد ارسذذة عمذذى الشذذركة الامناذذة المصذراة كنمذذوذج
لمشركات الدواياة المحماة الامناة
 متتن حيتتث حداثتتة الموضتتوع :تناولذذت الد ارسذذة موضذذوعاً غااذذة مذذي األىماذذة مذذن وجيذذة النظذذرالتسذذذواقاة والمتمثذ ذذل مذ ذذي الجانذذذب التكتاكذ ذذي لمتسذ ذذواق (الم ذ ذزا التس ذذواقي) ودوره مذ ذذي تحقاذ ذذق الما ذ ذزة
التنامساة من خالل تبني المفيوم التسواقي التنامسي بكامة عناصر المزا التسواقي.
 تما ذذزت ى ذذذه الد ارس ذذة م ذذي موض ذذوعيا حا ذذث ناقش ذذت دور المذ ذزا التس ذذواقي م ذذي تحقا ذذق الماذ ذزةالتنامساة مي الصناعة الدواياة.
 ى ذذذه الد ارس ذذة أب ذذرزت أىما ذذة تص ذذمام مذ ذزا تس ذذواقي خ ذذاص لك ذذل شذ ذراحة م ذذن شذ ذرايح الس ذذوقالمستيدمة بعد عمماة تجزية األسواق.
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الفصل الثرني:
(املس ج التسى قي وامل سة التنافس ت)
المبحث األول :المزيج التدويقي.
المبحث الثرني :الميزة التنرفديظ.
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المبحث األول :المزي التسوييي
تمهيد:
اع ذذد المذ ذزا التس ذذواقي المرحم ذذة األخاذ ذرة لممس ذذار التس ذذواقي ،مي ذذو النياا ذذة العمما ذذة لتحما ذذل الس ذذوق
واختاذذار القطذذاع السذذوقي والتموق ذ وتسذذتعمل العناصذذر األربعذذة مذذي التذذأثار عمذذى سذذموك المسذذتيمك.
(الخاذذر .)10:2015،حاذذث تقذذوم إدارة التسذذواق بتصذذمام الم ذزا التسذذواقي ،وىذذذا التصذذمام اتطمذذب
قاعدة من المعمومات والجيود المكثفة من قبل العذاممان آخذذان بعذان اهعتبذار العوامذل المذؤثرة عمذى
تصذذمامو وعمذذى تنفاذذذه وعمذذى مذذا سذذوف اذذؤثر عماذذو ،وان عناصذذر الم ذزا التسذذواقي تمثذذل المحذذور
األساسي مي بنا الياكل التسواقي ألنو من خاللذو تذتمكن المنظمذات مذن تقذدام منتجذات مذي الزمذان
والمكان المناسبان والجذودة والسذعر المناسذب وذلذك مذن خذالل عناصذره األربعذة التذي تذرتبط ببعضذيا
البعض (أسعد.)9:2016:
 :1-1-2مفهوم المزي التسوييي وأهميته:

The concept of marketing mix and its importance

اعذذرف المذزا التسذذواقي بأنذذو مجموعذذة مذذن األنشذذطة التسذذواقاة المتكاممذذة والمترابطذذة والتذذي تعتمذذد
عمى بعضيا البعض بغرض أدا الوظافة التسواقاة عمى النحو المخطط ليا وىو العنصر األساسي
مي أي استراتاجاة تسواقاة واتعمق بالمتغارات التسواقاة التي تتحكم مايذا إدارة المنظمذة وىذي المنذت
والسعر والتوزا والتروا ( .الزعبي)47:2015،
واعرف أاضاً بأنو خماط مذن األنشذطة التسذواقاة التذي امكذن الذتحكم مايذا بواسذطة المنظمذة والتذي
اتم توجاييا إلى قطاع سوقي معان من المستيمكان واتكون من أربعة عناصر رياساة ىي:
المنذ ذ ذ ذذت ( ،)productالسذ ذ ذ ذذعر( ،)priceالتذ ذ ذ ذذروا ( ،)promotionالسذ ذ ذ ذذوق أو التوزا ذ ذ ذ ذ ()place
(طواف)32:2014،
واعذذرف أاض ذاً بأنذذو ذلذذك الخمذذاط مذذن األنشذذطة الرياسذذاة التذذي اذذتم مذذن خالليذذا د ارسذذة المنذذت بمذذا
اتناسب م طمبات المستيمك ،ثم دراسة وتحداد السعر المناسب والتنامسي لباعو ثم التذروا لذو لذدى
المستيمكان ،ومن ثم توزاعو وااصالو إلى المكان والزمان المناسبان من أجل إشباع حاجات ورغبات
المستيمك بأعمى مستوى ممكن ،وتحقاق الربح المناسب( .لاندة)178:2010،
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وقذذد زادت أىماذذة المذزا التسذذواقي باعتبذذاره أحذذد المفذذاىام الجوىراذذة مذذي التسذذواق والذذي امثذذل كذذل
األنشذذطة الضذذروراة إلدراك وتسذذعار وتذذروا وتوزا ذ األمكذذار والسذذم والخذذدمات لخمذذق المبادلذذة التذذي
ترضي األمراد وتحقق أىداف المنظمة ميو نشاط ىادف احقق أىداف العمال وأىداف العذاممان مذي
مجال التسواق.
وتبرز أىماة المزا التسواقي مي تحقاق أىداف المنظمة ككذل والتذي تتمثذل مذي تحقاذق الربحاذة،
زاادة وتنشاط حجم المباعات ،زاادة النصاب السوقي ،وتحقاق التماذز التنامسذي ،وبنذا سذمعو طابذة.
(المجاىد)46:2008،
 :2-1-2عناصر المزي التسوييي ):(marketing mix elements
إن عناصذذر المذزا التسذذواقي لمسذذمعة ىذذي أربعذذة( :المنذذت  ،والسذذعر ،والتذذروا  ،والتوزاذ ) وسذذوف
نتناوليا بمزاد من التفصال مي التالي:
 :1-2-1-2المنت (:)product
اعد المنت قمب العمماة التسواقاة حاث أن العالقة بان الشركة واألسواق تتم من خالل المنتجات
التي تقذوم الشذركة بتقذداميا ،ومذن ىنذا نجذد أن القذ اررات الخاصذة بذالمنت مذن حاذث تصذمامو وتحداذد
جودتو وتشكاالتو وغالمو واسمو التجاري والخذدمات المصذاحبة لذو ىذي األسذاس مذي وضذ وتصذمام
باقي السااسات التسواقاة (الزعانان)24:2010،
 : 1-1-2-1-2مفهوم المنت :
نظذ اًر ألىماذذة المنذذت عمذذى صذذعاد اهسذذتراتاجاات التسذذواقاة مذذأن العداذذد مذذن الكتذذاب والبذاحثان مذذي
اإلدارة وخاصذة التسذواق قذد أطمقذوا عذدة تعذاراف لذو والمذتفحص مذي ىذذه التعذاراف االحذظ بأنذو لذذاس
ىناك اختالف جوىرااً بان ىذه التعاراف.
حاذذث اعذذرف المنذذت بأن ذو" :مجموعذذة مواصذذفات مجتمعذذة ،اذذؤدي اسذذتخداميا إلذذى الحصذذول عمذذى
منذذام تذذؤدي إلذذى إشذذباع حاجذذات ورغبذذات لذذدى المسذذتيمكان س ذوا أكانذذت أشذذاا ماداذذة أو خذذدمات
شخصاة أو أماكن أو أمكار" (عبدالحماد)31:2002،
وعرمذذو الصذذمادعي بأنذذو " :عبذذارة عذذن مجموعذذة مذذن الخصذذايص الممموسذذة وغاذذر الممموسذذة التذذي
اتألف وارتبط بيا والتي تعبر عن حاجة ورغبة المستيمك" ( الصمادعي.)183 :2009 ،
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كما تم تعراف المنت بأنو " شي مادي أو معنوي اقدم منفعة أو أكثر هشباع حاجة أو رغبة أو
أكث ذذر أو اح ذذل مش ذذكمة ل ذذدى العم ذذال وبالت ذذالي مأن ذذو ش ذذعور معن ذذوي لقام ذذة ش ذذي م ذذا ادرك ذذو العم ذذال
واقدرون ذذو عذذذن طرا ذذق الموازنذ ذذة بذذذان المن ذذام التذ ذذي اق ذذدميا والتكمفذذذة التذذذي اتحمموني ذذا خذ ذذالل عمماذذذة
المبادلة" (.جبر.)168 :2007 ،
ومذذن وجيذذة نظذذر الباحذذث ه اختمذذف تعراذذف المنذذت الذذدوايي عذذن المنتجذذات األخذذرى مذذن ناحاذذة
المضمون ولكن قد اختمف من ناحاة اهستخدام أو الش ار أو اهستيالك نتاجة لكون المنت الذدوايي
عالجي اركز عمى الحالة المرضاة التي اعانايا الفرد.
واعتبذذر المنذذت مذذن أىذذم عناصذذر الم ذزا التسذذواقي ألن جما ذ العناصذذر األخذذرى تتعذذاون لصذذن
عالقة ترابطاة بان المنتجان والمستيمكان ( .طواف)114 :2014 ،
 : 2-1-2-1-2مستويات المنت ):(Product Levels
نظ اًر لمعداد من المستواات واألبعاد التي اتضمنيا المنت نجد كل مذن ()kotler, & Armstrong

اشذذاران إلذذى ىذذذه األبعذذاد بثالثذذة مسذذتواات حاذذث إن لكذذل مسذذتوى قامذذة معانذذة ومحذذددة لمزبذذون كمذذا
اوضحو الشكل رقم (( )2موغالي)6:2015 ،
 المستوى األول جوهر المنت ):(The core productوىو ما اتعمق بالمنفعة الجوىراة الناتجة والتي احصل عمايا المستيمك أو اتوق الحصول عمايا من
خ ذذالل شذ ذ ار المن ذذت واطم ذذق عما ذذو بالمس ذذتوى األساس ذذي والذ ذذي اتض ذذمن المنفع ذذة الرياس ذذاة أو الجوىرا ذذة
(  )cor Benefitلذذلك عنذد تصذمام المنذت اجذب أن اشذكل إسذتنادا إلذى مذاذا اراذد المشذتري أن اشذتري
ه وىذذذا اعنذذي التركاذذز
معذال وأن ىذذذا الفيذذم اؤسذذس لحذل المشذذكمة الرياسذذاة التذذي ابحذذث عنيذا المسذذتيمك أو ً
عمى المنفعة الجوىراة التي ارغب المستيمك الحصول عمايا (الصمادعي وردانو)100:2011،

 المستوى الثاني المنت الفعمي):(The Actual Productوى ذذو م ذذا اتعم ذذق بالجوان ذذب الممموس ذذة بذ ذالمنت م ذذي ك ذذل م ذذن مكون ذذات المن ذذت وخصايص ذذو وش ذذكمو
وعناص ذذر الج ذذودة ما ذذو واس ذذمو المما ذذز وعبوت ذذو ،وغالم ذذو ،والباان ذذات الالزم ذذة عم ذذى الغ ذذالف( .زكرا ذذا
وآخرون)179:2008:
09

 المستوى الثالث المنت المدعم):(Supported Productاتضذذمن مجموعذذة مذذن الخذذدمات أو المنذذام اإلضذذاماة التذذي احصذذل عمايذذا المسذذتيمك عنذذد ش ذ ار ه
ليذا المنت (الخصايص والخدمات) وه تتومر مي المنتجات األخرى( .عبدالرحام)183:1988:
والشكل رقم ( )2اوضح مستواات المنت :

المصدر:محمود جاسم الصمادعي ،ردانة عثمان ،إدارة المنتجات،دار الماسرة لمنشر والتوزا والطباعة،عمان،األردن8100،ص010

 : 3-1-2-1-2أبعاد مزي المنتجات ):(Dimension of product mix
اتألف مزا المنتجات من أربعة أبعاد أساساة ىي( :طواف)114 :2014 ،
 -1االتساع):(Wedth
واقصد بو خطوط اإلنتاج الرياساة التي تقدميا المؤسسة لءسواق.
إن اتسذذاع م ذزا المنتجذذات اسذذاعد المؤسسذذة عمذذى تنوا ذ منتجاتيذذا بيذذدف تمباذذة حاجذذات ورغبذذات
الزباين مي األسواق وكذلك اساعدىا عمى الوقوف أمام المنامسان.
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 -2العم ):(Depth
اشذذار عمذذق مذزا المنتجذذات إلذذى عذذدد األشذذكال أو األنذواع لكذذل خذذط إنتذذاجي ولكذذل منذذت وبعبذذارة
أخرى ميو امثل التشكامة التي اتألف منيا كل منت مي خط المنتجات.
 -3الطول):(Length
اشار إلى إجمالي عدد األصناف السمعاة التي ترعاىا المؤسسة ضمن خطوط منتجاتيا.
 -4التواف ):(Compatibility
اشار توامق مزا المنتجات إلى درجة الترابط واهتساق بان مختمف خطوط المنتجات سوا أكان
ذلك من حاث استعماليا النيايي أو طراقة توزاعيا وترواجيا.
 :4-1-2-1-2دورة حياة المنت ):(Product life cycle
وتعذذرف دورة حاذذاة المنذذت بشذذكل عذذام بأنيذذا :الفت ذرة الزمناذذة التذذي اقضذذايا المنذذت مذذي السذذوق منذذذ
تقدام ذ ذ ذ ذذو ألول م ذ ذ ذ ذ ذرة إل ذ ذ ذ ذذى أن اذذ ذ ذ ذذتم إس ذ ذ ذ ذذقاطو مذذ ذ ذ ذذن خ ذ ذ ذ ذذط المنتج ذ ذ ذ ذذات لت ذ ذ ذ ذذدىور الطمذ ذ ذ ذ ذذب عماذذ ذ ذ ذذو.
(نفاسة،عبدالحمام)136:1986:
ولكذذل منذذت دورة حاذذاة امذذر مذذن خالليذذا بعذذدة م ارحذذل متعاقبذذة منذذذ مت ذرة ظيذذوره والتذذي تتمثذذل مذذي
مرحمة التقدام والنمو والنض  ،ومي األخار مرحمة التدىور ،وساتم توضاح ذلك مي التالي:
 -1مرحمتتتتة التيتتتتديم)( :(Introductionالمساااااعد )88828110:تع ذذد ى ذذذه المرحم ذذة مذذذن أصذ ذذعب
المراحل التي امر بيا المنت كونيا المرحمة التي اذتم مايذا تقذدام المنذت الجداذد ألول مذرة مذي السذوق
وتكون مباعات المنذت مذي ىذذه المرحمذة ضذعافة لعذدم معرمذة أغمذب المسذتيمكان بذو أو بسذبب الحذذر
الذي ابداو بعض المستيمكان تجاه المنتجات الجدادة.
ومي ىذه المرحمة تركز المؤسسذة جيودىذا التسذواقاة إلقنذاع المسذتيمكان لققبذال عمذى المنذت مذن
خالل:
 تكثاذذف الجيذذود والحمذذالت الترواجاذذة وارتفذذاع نفقاتيذذا ،وكذذذلك تحفاذذز رجذال الباذ مذذن أجذذلالتعراف بالمنت الجداد.
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 تحداد واتباع أسموب تسعار مناسب ومعقول اغطي النفقذات –التذي تتطمبيذا ىذذه المرحمذة-م ذذن أج ذذل جم ذذب المس ذذتيمك ،وبع ذذد إقناع ذذو بذ ذالمنت امك ذذن أن تق ذذوم المؤسس ذذة برمذ ذ وزا ذذادة
أسعارىا تدراجااً.
 -2مرحمتتة النمتتو) :(Growthمذذي ىذذذه المرحمذذة تبذذدأ كذذل مذذن المباعذذات واألربذذاح بالزاذذادة بمعذذدهت
س ذراعة نتاجذذة لقبوليذذا مذذن المسذذتيمك النيذذايي .وتبذذدأ المؤسسذذة المنتجذذة باهسذذتفادة مذذن م ازاذذا اإلنتذذاج
الكبار مما اساىم مي تخفاض تكالاف اإلنتاج ،واتم مي ىذه المرحمة خمق تصذور ممتذاز مذي أذىذان
المستيمكان حول المنت المقدم ،وبالتالي اهىتمام بجودة ونوعاة المنت وادخال التحسانات الماليمذة
كما اتم مي ىذه المرحمة جذب انتباه المنامسان خاصة إذا كان ىامش الربح مرتفعذاً واذدمعيم لذدخول
السوق ،مما اؤدي إلى توسا نطاق المنامسان .وكذا البحذث عذن مذتح قنذوات توزاذ جداذدة ،والبحذث
عن أسواق جدادة ،تكثاف عمماة اإلشيار واإلعالن( .لاندة)08828101:
 -3مرحمة النض ) :(Maturityمي ىذه المرحمذة اكذون المنذت قذد أحتذل مكانذة مذي السذوق وأصذبح
معروم ذاً وتسذذتمر المباعذذات باهرتفذذاع ولكذذن بسذذرعة أبطذذأ ممذذا كانذذت عماذذو مذذي مرحمذذة النمذذو ،كذذذلك
األرباح تسذتمر باهرتفذاع إلذى أن تبمذ ذروتيذا مذي ىذذه المرحمذة ،وتعذرف ىذذه المرحمذة بالمرحمذة األكثذر
عطا ً  ،ولكن انبغي عمى المؤسسة أن تبقى متاقظة ألي متغارات ،مثالً دخول منامسذان جذدد أو دخذول
منت افوق بالنوعاة والمواصفات المنت القايم بالسوق .ولمحفاظ عمى حصتيا مي السوق وتطوارىا

اتحذذتم عمايذذا أن تجذذدد منتجاتيذذا بإدخ ذال تعذذداالت جوىراذذة عمايذذا ،كمذذا أنيذذا تواصذذل مذذي حممتيذذا
اإلعالنا ذذة م ذذن أج ذذل اهس ذذتمرار وم ذذن أج ذذل الش ذذيرة وارس ذذاخ عالم ذذة المن ذذت م ذذي أذى ذذان المس ذذتيمكان.
(سوادان)141 :2010 ،
-4مرحمة التتدهور أو التراجتع) :(Regressionمذي ىذذه المرحمذة تبذدأ المباعذات باهنخفذاض والتذدىور
السرا إلى درجة ه تسذتطا اإلاذرادات تغطاذة التكذالاف ،وبالتذالي تعذرض المؤسسذة إلذى الخسذارة ،وىذذا
نتاجذذة تحذذول واتجذذاه معظذذم المسذذتيمكان عذذن اسذذتخدام المنذذت إلذذى منتجذذات المنامسذذان ،وذلذذك لعذذدد مذذن
العوامذذل مذذي مقذذدمتيا التقذذادم التكنولذذوجي أو ظيذذور منتجذذات جداذذدة ذات منذذام أمضذذل مذذن المنتجذذات
الحالاة.
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وإلنقذذاذ الوضذ انبغذذي عمذذى المنظمذذة التفكاذذر مذذي وضذ منذذت جداذذد احذذل محذذل المنذذت القذذدام أو
تطواره وتحسانو المستمر(.محسن والنجار)193 :2006 ،
وامكن تمثال دورة حااة المنت باانااً مي الشكل رقم (:)3

المبٌعات

النضوج
النمو

المبٌعات
واألرباح

التقدٌم

التدهور
واالندحار

األرباح

الزمن

خسارة

المصدر :ثامر ااسر البكري،إدارة التسواق،الطبعة الرابعة،دار إث ار لمنشر والتوزا ،عمان-األردن8100،ص831

والشكل رقم ( )3ابان أن حجذم المباعذات ات ازاذد بشذكل متسذارع واصذل لذروتذو مذي مرحمذة النضذ
ومن ثم انخفض مي المرحمة األخارة من مراحل حااة المنت  .أما األربذاح مإنيذا تذزداد بشذكل متسذارع
حتذذى تبمذ ذروتيذذا مذذي مرحمذذة النضذ ثذذم تذذنخفض لتصذذبح مذذي متذرة التذذدىور غاذذر قذذادرة عمذذى تغطاذذة
التكالاف.
كمذذا أن طذذول دورة حاذذاة المنذذت تختمذذف مذذن منذذت آلخذذر وذلذذك طبق ذاً لطباعذذة وخصذذايص المنذذت
ومدى ارتباطو بتغار أذواق المسذتيمكان ومسذتوى التقذدم التقنذي وقدرتذو عمذى إشذباع حاجذات ورغبذات
المسذتيمكان وتذرتبط كذل مرحمذة بعوامذل معانذة تتذذأثر بيذا ،وبصذفة عامذة انبغذي عمذى كذل مؤسسذذة أن
تسعى وتيدف إلى تقماص وتخطي مرحمة التقدام والذدم بذالمنت إلذى مرحمذة النمذو بأسذرع مذا امكذن،
واطالذ ذة مرحم ذذة النضذ ذ ق ذذدر اإلمك ذذان والعم ذذل عم ذذى ت ذذأخار وص ذذول المن ذذت إل ذذى مرحم ذذة اهنح ذذدار.
(نفاسة وعبدالحمام)139 :1986 ،

83

 5 -1-2-1-2استراتيجيات التسوي خالل دورة حياة المنت :
تعتبذذر اسذذتراتاجاة دورة حاذذاة المنذذت مذذن أىذذم األسذذباب مذذي نجذذاح المؤسسذذة مإتبذذاع اهسذذتراتاجاة
الصحاحة اعني نجاح المؤسسة ونذوجز اهسذتراتاجاات التسذواقاة لم ارحذل دورة حاذاة المنذت ومذق كذل
مرحمة كاآلتي:
أ -استراتيجيات التسوي في مرحمة التيديم.:
بإمكان المنظمة إتباع أحدى اهستراتاجاات األربعة التالاة( :الصميدعي)352 :2009 ،
 -1استراتيجية اليرتط الستريع) :(Quick scrapeتتضذمن تقذدام المنذت الجداذد بأسذعار عالاذة
وتذذروا كباذذر لتغطاذذة التك ذذالاف المرتفعذذة وتحصذذال ى ذذامش ربذذح معقذذول وه ب ذذد مذذن تذذومر الش ذذروط
التالاة:
 تحمس المستيمكان لممنتجات الجدادة واستعدادىم لدم أي سعر. عدم إدراك جز كبار من السوق ليذا المنت . المنامسة المحتممة ،وتراد المنظمة بنا أولواة لمعالمة التجاراة. -2استتراتيجية اليرتتط البطتيء ( :)Slow Scrapeتتضذمن ىذذه اهسذذتراتاجاة تقذدام المنذذت
الجداد بسعر مرتف ومستوى منخفض من التروا والغرض من السعر المرتفذ ىذو تغطاذة التكذالاف
وتحقاذذق ىذذامش مذذن الذربح ،والغذذرض مذذن التذذروا المذذنخفض ىذذو جعذذل تكمفذذة التذذروا منخفضذذة مذذن
جيذذة وإلضذذفا سذذمعة مماذزة لممنذذت الجداذذد مذذن خذذالل مقولذذة "السذذمعة الجاذذدة تسذذوق نفسذذيا بس ذيولة"،
وحتى تكون ىذه اهستراتاجاة مقبولة هبد من أن اكون:
 المسذذتيمكون غاذذر حساسذذون لمسذذعر وىذذم مسذذتعدون لذذدم أسذذعار مرتفعذذة مقابذذل منتجذذاتجدادة.
 غالباة السوق ادرك المنت . المنامسة المحتممة غار وشاكة. -3استتتراتيجية االختتت ار الستتريع) :(Quick Penetrationتتضذذمن ىذذذه اهسذذتراتاجاة تقذذدام
المنت بسعر منخفض ومستوى ترواجي مرتف واليدف من ذلك اهختذراق بسذرعة والحصذول عمذى أكبذر
حصة وىذا مي حالة:
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 السوق كبار الحجم. غالباة السوق ه ادرك المنت . أغمب المستيمكان حساسان لمسعر. توق منامسة قواة. -4استتتراتيجية االخت ت ار البطتتيء) :(Slow Penetrationاتضذذمن ىذذذه اهسذذتراتاجاة تقذذدام
المنذت بأسذذعار منخفضذذة مذ تذذروا مذذنخفض ،ذلذك ألن السذذعر المذذنخفض سذذوف اشذذج عمذذى قبذذول
المنت من قبل المستيمكان األمر الذي اؤدي إلى خفض التكالاف وبالتالي رم األرباح وذلك عندما
ترى المؤسسة بأن:
 السوق التي تنشط مايا كبارة الحجم. أغمب المستيمكان ادركون المنت . أغمب المستيمكان حساسان تجاه السعر. المنامسة محتممة.والشكل رقم ( )4اوضح استراتاجاات قشط واختراق السوق

مكثف
عالً

التروٌج

استراتٌجٌة القشط السرٌع

منخفض

استراتٌجٌة القشط البطًء

السعر
منخفض

استراتٌجٌة االختراق السرٌع

استراتٌجٌة االختراق البطًء

المصدر :د .تاسار العجارمة ،التسذواق المصذرمي ،الطبعذة األولذى ،دار الحامذد لمنشذر والتوزاذ  ،األردن ،2005
ص.181
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ب -استراتيجيات التسوي في مرحمة النمو:
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
وتطورىذذا مذذن أجذذل المحامظذذة عمذذى المسذذتيمكان واسذذتقطاب أكبذذر عذذدد مذذنيم وبالضذذرورة ميذذي تعتمذذد
عمذذى التغااذذر مذذي ىذذذه اهسذذتراتاجاة مذذن وقذذت ألخذذر وخاصذذة أن المؤسسذذة مذذي مرحمذذة النمذذو بحاجذذة
ماسة لمحفاظ عمى مكانتيا التنامساة واطالة مترة النمو قدر اإلمكان وذلك عن طراق:
 تحسان وتطوار نوعاة المنت واضامة خصايص جدادة. الدخول إلى أسواق جدادة. تخفاض األسعار لكي تجذب المستيمكان الحساسان لمسعر. إضذذامة نم ذذاذج جداذذدة ومنتج ذذات جانبا ذذة (منتجذذات ذات أحج ذذام ونكيذذات مختمف ذذة تحم ذذيالمنت األساسي).
 التحول من إعالن إدراك المنت إلى إعالن تفصال المنت .ج -استراتيجيات التسوي في مرحمة النضوج:
نتاجة هنخفاض مباعات المؤسسة تقوم بتحمال وضعاة منتجاتيا واتخاذ ق اررات حاسمة بنا عمى
نتاي التحمال وتعتمد عمى إحدى اهستراتاجاات التالاة( :الصمادعي.)197-196 :2009 ،
 -1استتتتتتراتيجية تعتتتتتديل الستتتتتو  :مذ ذذي ىذ ذذذه اهسذ ذذتراتاجاة تعمذ ذذل المؤسسذ ذذة عمذ ذذى زاذ ذذادة عذ ذذدد
المستخدمان لمعالمة التجاراة عن طراق:
 تحوال غار المستخدمان لممنت إلى مستخدمان لو. الدخول مي أج از جدادة لمسوق. كسب المنامسان عن طراق جذبيم عند تقدام المنت بطراقة جدادة. -2استتتتراتيجية تعتتتديل المنتتتت  :م ذذي ى ذذذه اهس ذذتراتاجاة تق ذذوم المنظم ذذة بمحاول ذذة الحف ذذاظ عم ذذى
المباعات الحالاة عن طراق قااميا بتعدال المنت حتى تجتذب مستيمكان جدد لممنت وتكذون عمماذة
إعادة تقدام المنت عن طراق تحسان نوعاتو أو تحسان خصايصو.
 -3استراتيجية تعديل متزي الستو  :ومايذا تحذاول المؤسسذة تنشذاط المباعذات مذن خذالل إجذ ار
التعذذدال عمذذى واحذذد أو أكثذذر مذذن عناصذذر الم ذزا التسذذواقي كذذأن اكذذون تخفذذاض أو زاذذادة السذذعر أو
البقا عمى منفذ توزاعي معان أو الدخول مي منامذ أخرى جدادة.
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د -استراتيجيات التسوي في مرحمة االنحدار:
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 .
 6-1-2-1-2تمييز وتغميف وتبيين المنتجات:
أ-تمييز المنتجات):(Highlight Products
اذذتم تمااذذز المنتجذذات عذذن طراذذق أسذذما أو كممذذات أو رمذذوز أو صذذور أو رسذذوم أو م ذزا منيذذا
بيذذدف تعراذذف المنتجذذات التذذي تقذذدميا الشذذركة لتمازىذذا عذذن منتجذذات المنامسذذان وىنذذاك العداذذد مذذن
األدوات التي تستخدميا المنظمة لتمااز منتجاتيا ومنيا( :الصحن)261:2002،
-1الرعار :وىذو عبذارة عذن الرمذز أو التصذمام أو الرسذم أو المذون واتكذون مذن جممذة أو اسذم بحاذث
ارتبط مي ذىن المستيمك بسمعة معانة.
-2االسم التجاري :اتكون من بعض الكممات أو حروف أو األرقام التي امكن التمفظ بيا.
 -3العالمة التجارية :تأخذ شكل رمز أو صورة أو تصمام مراد بحاث امكن التعرف عمايذا بذالنظر
دون النطق بيا.
واحقق التمااز العداد من المزااا لكل من المستيمك والمنت  ،ومنيا( :لانده)202 :2010 ،
بالنسبة لممستيمك احقق المزااا التالاة:
 -1التمااز اعني الجودة.
 -2اسيل التعرف عمى السم المعروضة ومداومة شراييا.
 -3ازاد من وه المستيمك لالسم التجاري.
كما احقق التمااز عدد من المزااا لممنت تتمثل مي اآلتي:
 -1احقق اهستقاللاة لمنتجات الشركة.
 -2ازاد من مرونة وحراة المنت مي تسعار منتجاتو.
 -3ازاد من ماعماة التروا عن المنتجات.
 -4اضاف التمااز من الشيرة لممنت والوه لءسما التجاراة لمنتجاتو.
 -5احقق الرقابة عمى السوق حاث امكن معرمة نصذابو مذن السذوق بمعرمذة مباعذات الشذركة
ونسبتيا إلى مباعات الصناعة.
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ب -تغميف المنتجات):(Packaging Products
اتضمن التغماف مجموعة من األنشذطة التذي تيذتم بتصذمام وانتذاج عبذوة السذمعة وغالميذا الخذارجي،
واعد التغماف مي كثار من المنتجات جزً أساسااً من المنت ذاتو حاث أن الغالف المتماز ازاد من

قامة المنذت مذي ذىذن المسذتيمك ،ولقذد أجمذ المختصذون مذي التسذواق عمذى أن الغذالف ىذو الصذورة
المريا ذ ذ ذ ذذة لممن ذ ذ ذ ذذت وأن المس ذ ذ ذ ذذتيمك احك ذ ذ ذ ذذم عما ذ ذ ذ ذذو قب ذ ذ ذ ذذل عم ذ ذ ذ ذذى أن احك ذ ذ ذ ذذم عم ذ ذ ذ ذذى المن ذ ذ ذ ذذت ذات ذ ذ ذ ذذو.
( كورتل.)85 :8117 ،
وتغطي سااسات التغماف :تعدد العبوات أو توضاحيا مذي حالذة تعذدد منتجذات المنظمذة وتعبيذة عذدد
من الوحدات مي عبوة واحدة ،تعبية المنتجات مي عبوات مختمفة األحجام( .لحول)096 :8118 ،
جت -تبيين المنتجات): (Products Identification
اقصد بتباان المنتجات الباانذات التذي اذتم اإلمصذاح عنيذا حذول المنذت مذن حاذث وزنذو أو حجمذو أو
محتوااتو وتاراخ صالحاتو وطراقة استعمالو والتحذذارات واسذم المنظمذة المنتجذة واسذم البمذد الخاصذة
بيا وغارىا من الباانات الموجودة عمى غالف السمعة( .لحول)097 :8118 ،
 : 7-1-2-1-2تصنيف المنتجات الدوائية ):(Classification of Pharmaceutical Products

بشكل عام تصنف المنتجات الدواياة إلى ثالثة أنواع رياساة (:الزعانان)24:2010،
أ -المنتجات الدوائية االستهالكية الخاصة:
وىي تمك المنتجات الدواياذة التذي ه تعطذى اه بوصذفة طباذة مذن طباذب متخصذص ،وىذي عبذارة
عن العالجات الدواياة المتخصصة ألمراض مزمنة.
ب -المنتجات الدوائية االستهالكية االعتيادية:
وىذذي تمذذك المنتجذذات الدواياذذة التذذي تعطذذى أو تبذذاع وه تحتذذاج إلذذى وصذذفة طباذذة ومنيذذا مضذذادات
حاواة بساطة وماتامانات واألدواة الخاصة بالصداع والمواد الطباعاة العشباة.
ج -المنتجات الدوائية المستخدمة في صناعة األدوية:
وىي عبارة عن المنتجات التي تكون مصنعة واعاد تغمافيا وباعيا بأسما تجاراة أخرى ،أو أنيا
تمذذك المنتجذذات نصذذف مصذذنعة تذذدخل مذذي صذذناعة دواياذذة واذذتم إكمذذال تصذذناعيا تحذذت أسذذما تجاراذذة
أخذذرى ،إمذذا أن تكذذون مذواد خذذام (كامااياذذة ،حاواذذة) والتذذي تشذذكل األسذذاس مذذي تصذذنا المذواد الدواياذذة
بشكل عام.
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ومن أشكال األدواة المتعارف عمايا:
الشراب ،والكبسوهت ،والتحامال ،واإلبر ،والكرامات ،والنقط ،والحبوب ،والمراىم.
 : 8-1-2-1-2العوامل المؤثرة في تطوير المنت الدوائي:
ىنذاك عذذدة عوامذذل اجذذب أن تؤخذذذ بنظذذر اهعتبذار عنذذد تطذذوار المنذذت الذذدوايي ومنيذذا( :الصذذمادعي،
)810 :8116
 -0األثتتر عمت المنتتت الحتتالي :أن المنتجذذات الجداذذدة تذذؤثر مذذي مباعذذات خطذذوط المنتجذذات الحالاذذة
لممنظمة ،ممثالً عندما تضاف المنظمة منتجاً جداذداً إلذى خذط منتجاتيذا الحالاذة مالبذد أن اكذون ليذذا
الخط أثر عمى المباعات وربحاة عمى خط المنتجات بكاممو.
 -8البحتتتث والتطتتتوير :بإمكذذان المنظمذذة اسذذتخدام نفذذس ك ذوادر البحذذث وأجيزتذذو الخاصذذة بذذالبحوث
القدامة مي تقدام منتجاتيا نظذ اًر لكذون القاذام ببحذوث جداذدة عمماذة مكمفذة وصذعبة وبالتذالي مذي حالذة
القاام بيا اكون السبب ىو مجاراة التقدم العممي والتكنولوجي.
 -3التستتهيالت اإلنتاجيتتة :تعتبذذر التسذذياالت اإلنتاجاذذة مذذن مكذذاين اآلهت وخبذرة ومذواد أولاذة جذذز اً
ميماً مي تشجا المنظمة عمى تقدام منتجات جدادة.
 -4االستتثمارات المطموبتتة :إذا مذا تذومرت لممنظمذذة اهسذتثمارات المطموبذة وكانذذت ىذذه اهسذذتثمارات
كاماة مأن المنظمة تستطا أن تطور وتشكل منتجاتيا وكذلك تضاف خطوط إنتاجاة جدادة.
 -5المهارات الفنية والتسوييية :اجذب أن تكذون المنظمذة مطمينذة مذن ناحاذة تذومر الميذارات الفناذة
والتسواقاة المطموبة قبل إنتاج المنت الجداد وكذلك بعد إنتاجو ودخولو إلى السوق.
 : 8-8-0-8التسعير( :)price
اعتب ذذر الس ذذعر م ذذن أكث ذذر عناص ذذر المذ ذزا التس ذذواقي مرون ذذة مباس ذذتطاعة إدارة التس ذذواق ض ذذبطو،
وتخفاضذذو ،وزاادتذذو وكذذل ىذذذه السااسذذات هبذذد أن تتبذ أسذالاب عمماذذة وعمماذذة تعبذذر عذذن انعكذذاس أو
تحسذذان بقام ذذة الش ذذي بالنس ذذبة لممسذذتيمك خ ذذالل متذ ذرة زمنا ذذة معان ذة ومح ذذددة .وتعتب ذذر عمما ذذة تحدا ذذد
دور أساسذااً ومعذاهً مذي إنجذاح أو إمشذال جماذ
األسعار من األنشذطة الصذعبة والمعقذدة والتذي تمعذب اً
األنشذطة األخذذرى ،ألن اليذذدف األساسذذي لجماذ المنظمذذات مذذن تحداذذد السااسذذة السذذعراة ىذو تغطاذذة
جما التكالاف وتحقاق األرباح المناسبة التذي تضذمن لممنظمذة اهسذتمرار مذي نشذاطيا ووجودىذا مذي
السوق ( .تمراز)10:2010،
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 0-8-8-0-8مفهوم وأهمية التسعير): (the Concept and importance price
اع ذذرف الس ذذعر بأن ذذو القام ذذة النقدا ذذة لوح ذذدة س ذذمعة (من ذذت ) أو خدم ذذة أو أص ذذل أو م ذذدخل إنت ذذاج.
(العالق)111:2007،
كمذذا تذذم تعراذذف السذذعر عمذذى أنذذو عبذذارة عذذن مجمذذوع كذذل القذذام (النقذذود) والتذذي اسذذتبدليا المسذذتيمك

مقابل موايد أو امتالك أو استخدام المنت أو الخدمة)kotler & Armstrong 2004,p 333( .
وتوصذذل عباذذدات إلذذى التعراذف الذواقعي لمسذذعر وىذذو (ذلذذك السذذعر الذذي امكذذن تعدامذذو صذذعوداً أو
ىبوطاً ومقاً لكمفة المتغارات الباياة المحاطة بعمل المؤسسات التسواقاة وبما اتفق وامكاناذات الشذ ار
لدى المشتران وومق أذواقيم)( .عبادات)20:2008،
وبشكل عام ىناك إتفاق ما بان المختصان بالتسواق والمختصان بذالعموم اهقتصذاداة بذأن تحداذد
األسعار ارتبط باألساس بالقدرة الشراياة لممستيمكان وكذلك بالمنفعة التي احصمون عمايا من خالل
ش ار المنتجات والتي ترتبط بمواصفات المنتجات ،حاذث أن السذعر مذن وجيذة نظذر اقتصذاداة امثذل
القامذذة النقداذذة لممنذذت والتذذي تحذدد ومذذق عوامذذل السذذوق وذلذذك لكذذون اهقتصذذاداون اجذذدون بذأن السذذعر
اذرتبط بالمنفعذة والقامذة وتتمثذل المنفعذة مذي مواصذفات المنذت التذي تحقذق اإلشذباع لحاجذات ورغبذذات
المسذذتيمكان والقامذذة تمثذذل التسذذعار الكمذذي لممنذذت والتذذي امكذذن قااسذذيا مذذن خذذالل كماذذة النقذذود التذذي
ادمعيا الزباين من أجل الحصول عمى المنفعة .أما المختصان مي مجال التسواق مإن السعر اعتبذر
أحذذد المحذذددات الرياسذذاة لمقامذذة والتذذي تمثذذل األسذذاس مذذي عمماذذة التبذذادل ألن قامذذة السذذمعة أو الخدمذذة
تتحدد بالنسبة لمزباين من خالل المنام التي احصذمون عمايذا أو التذي اتوقعذون الحصذول عمايذا مذن
خالل ش ار السمعة أو الخدمة(.الصمادعي،اوسف)146:2006،
وتأتي أىماة التسعار من حقاقة أن السعر ىو العنصر الوحاذد مذي المذزا التسذواقي الذذي اجمذب
اإلا ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذرادات لمشذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذركة أمذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذا بقاذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذة العناصذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذر ميذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذي تجمذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذب زاذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذادة مذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذي التكمفذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذة.
()kotler and keller,2006,p461
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والسذذعر بالنسذذبة لمشذذركة اعذذد عذذامالً ميم ذاً مذذي تغطاذذة التك ذالاف المترتبذذة عمذذى قااميذذا باألنشذذطة
المختمفذذة وس ذوا كذذان منيذذا مذذا اتعمذذق باألنشذذطة غاذذر التسذذواقاة (عمذذل إدارة ،بحذذث وتطذذوار ،م ذواد
أولاذذة) أو أنشذذطة تسذذواقاة (منذذت  ،تذذروا  ،تسذذعار ،توزاذ ) لتحقاذق إجمذالي العايذذد وبالتذالي احتسذذاب
األرباح المحققة وبحسب ما ىو موضح:
الربح = العايد الكمي -التكمفة الكماة.
=السعر*الكماة المباعة  -التكالاف الكماة.
كما أن السعر مذن أكثذر العناصذر مرونذة واتجمذى ذلذك مذي ظذروف المنامسذة بذان المنتجذان وعنذد
تغااذذر ال ذنظم والقذذوانان التذذي تتعمذذق بتنظذذام األسذذعار ،وكذذذلك عنذذد حذذدوث تطذذورات تكنولوجاذذة تذذؤثر
عم ذ ذ ذ ذذى التكمف ذ ذ ذ ذذة أو عن ذ ذ ذ ذذدما تق ذ ذ ذ ذذوم المنظم ذ ذ ذ ذذة بتغاا ذ ذ ذ ذذر اهس ذ ذ ذ ذذتراتاجاة أو التكتا ذ ذ ذ ذذك الذ ذ ذ ذ ذذي تتبع ذ ذ ذ ذذو.
(البكري)267:2005:
 8-8-8-0-8خطوات عممية التسعير:
إن تسعار السمعة المراد باعيا كسعر أدنى بشذكل عذام اقذود إلذى الزاذادة مذي حجذم المباعذات بانمذا
التسعار بأسعار مرتفعة اقودنا إلى أرباح أكبر لموحدة الواحدة)Eber&Griffin,2003 (.
ولكي تقوم الشركة بوض سعر محذدد لمنتجاتيذا أو خذدماتيا اجذب أن تمذر بعذدة خطذوات لتحداذد
الس ذذعر بحا ذذث تتض ذذمن عمما ذذة وضذ ذ الس ذذعر بشذ ذذكميا الني ذذايي القا ذذام بتحما ذذل العدا ذذد م ذذن العوامذ ذذل
والمتغا ذرات المالاذذة وغاذذر المالاذذة ووضذذعيا ضذذمن متغا ذرات بايذذة األعم ذال الكماذذة ،كمذذا وتعتمذذد ىذذذه
العمماة عمى الخبرات السابقة(.)kotler 2003, p133
وىذه العمماة والخطوات اوضحيا الشكل رقم ()5
شكل رقم (ٌ )5وضح خطوات عملٌة التسعٌر
 -0تحدٌد أهداف التسعٌر
 -8تحدٌد الطلب
 -3تقدٌر التكالٌف
 -4تحلٌل المنافسٌن من ناحٌة أسعارهم وتكالٌفهم وعروضهم
 -5اختٌار طرٌقة أو نموذج معٌن للتسعٌر
 -6تحدٌد السعر النهائً
) (kotler, "Marketing Management", 11th edition. P130
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 3-2-2-1-2أهداف التسعير:
تي ذذدف المنظم ذذات إل ذذى تحقا ذذق مجموع ذذة م ذذن األى ذذداف م ذذن خ ذذالل رس ذذم اهس ذذتراتاجاة الس ذذعراة،
وتحداد سعر المنت  ،وامكن إاجاز ىذه األىداف باهتي (:عبدالحماد)197:2002،
 -1زاذذادة معذذدل الشذ ار لممنتجذذات ،وذلذذك مذذن خذذالل خفذذض سذذعر الوحذذدة المباعذذة بمذذا اذذؤدي
إلى زاادة اإلقبال من جانب المتعاممان لمش ار أو اهستبدال.
 -2زاادة الطمب من غار المستخدمان لمسمعة عن طراق تومار أسعار مناسبة لفيات دخول
مختمفة.
 -3المحامظة عمى العمال الحالاان وذلك من خالل اسذتقرار األسذعار ،وموا متيذا باألسذعار
المنامسة مي السوق.
 -4المحامظة عمى العمال المذان ليم أىماة خاصة مي تحقاق الربحاة لممنشاة.
 -5جذب عمال جدد عن طراق سااسات تسعاراة مرنة ،وخاصة إذا كان السعر اعتبر مذن
المغراات الباعاة األساساة التي اتم التركاز عمايا لجذب ىؤه العمال .
واوضح الجدول رقم ( )1اليدف من التسعار ومتى اطبق وكاف استخدم.
جدول رقم ( )1يوضح أهم أهداف التسعير
مت يطب

الهدف

زاذ ذ ذذادة نمذ ذ ذذو المباعذ ذ ذذات إلذ ذ ذذى -عند تقدام منت ألول مرة.
أكبر حجم.

كيف يستخدم
 -سعر منخفض

 -مي مترة النمو مي دورة الحااة.

 -اختراق السوق

 -حساساة العمال لمسعر.

 -جذب ميات جدادة من العمال .

 -انخفاض التكالاف بالنسبة لممؤسسة.

 -زاادة حجم الطمب الكمي.

 إمكاناذ ذذة إنت ذ ذذاج كما ذ ذذات كباذ ذ ذرة لمقابم ذ ذذة  -الحصذذذول عمذ ذذى حصذ ذذة سذذذوقاة كبا ذ ذرة مذ ذذيطمب السوق.

 -إمكاناذ ذ ذذة الحذ ذ ذذد مذ ذ ذذن دخذ ذ ذذول المنذ ذ ذذامس

أقصر وقت ممكن.

لمسوق.
الجودة والتماز مي الخدمة

 -اكون المنت مي مترة النضوج.

 -سعر أعمى من المنامسان

 الج ذ ذذودة المدرك ذ ذذة ل ذ ذذدى العم ذ ذذال ع ذ ذذن  -سعر أعمى اعني صورة ذىناة أمضلPrestige image
منتجات المنشأة أعمى من المنامسان.
 -تق ذذوم المنش ذذأة لقع ذذالن لخم ذذق الص ذذورة

الذىناة لمجودة.
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الهدف

كيف يستخدم

مت يطب
 ارتفاع التكمفة. التشكال. العم ذذال أق ذذل حساس ذذاة بالنس ذذبة لمتغا ذذرمي السعر.

تحقاذ ذذق أقصذ ذذى ربذ ذذح ممكذ ذذن  -منت مي مرحمة التقاام.

مي األجل القصار

 -منشأة جدادة مي السوق.

 -سذ ذذعر أعمذ ذذى لمغااذ ذذة قابذ ذذل لمتخفذ ذذاض عنذ ذذد

المنامسان.

 القدرة اإلنتاجاة محدودة. وجود تكنولوجاا متقدمة. وجذ ذود عواي ذذق أم ذذام المنامس ذذان ل ذذدخولالسوق.
تحقاذ ذذق أقصذ ذذى ربذ ذذح ممكذ ذذن  -منت مي طور النضوج.
عايد عمى اهستثمار

 -تتب المنشأة استراتاجاة دماعاة.

 تحقاذذق أقصذذى ربذذح ممكذذن أو أقصذذى عايذذدممكن عمى اهستثمار حتى لذو أدى ذلذك إلذى

 زا ذ ذذادة م ذ ذذي الت ذ ذذروا مذ ذ ذ تط ذ ذذوار م ذ ذذي قاام العمال بش ار منت آخر.المنتجات.
البقا

 -المنت مي وض تنامسي إلى حد ما.

 -تخفاض السذعر وقذد اكذون أقذل مذن التكمفذة

لءمام.

ونسبة من الثابتة.

 المنشذذأة م ذذي حاجذذة إلذذى سذذاولة ودمعذذة الكما ذ ذذة بم ذ ذذا احق ذ ذذق تغط ذ ذذي لمتكمف ذ ذذة المتغاذ ذ ذرة -المنتجات مي دور النمو.

المصدر :طمعت أسعد عبدالحماد :التسواق الفعال ،مكتبة مؤسسة األىرام ،القاىرة،ص. 361

 4-2-2-1-2العوامل المؤثرة في تحديد السعر لمدواء:
تتأثر السااسة السعراة مي المؤسسات والشركات بالعداد من العوامذل التذي تذؤثر مذي صذااغة ىذذا
القذرار اليذذام ،وامكذن تقسذذام العوامذل التذذي تذذؤثر عمذى مقذذدرة المؤسسذة أو الشذذركة وحراتيذا عنذذد تحداذذد
أسذ ذ ذ ذ ذذعار منتجاتيذ ذ ذ ذ ذذا إلذ ذ ذ ذ ذذى عوامذ ذ ذ ذ ذذل خارجاذ ذ ذ ذ ذذة (باياذ ذ ذ ذ ذذة) وعوامذ ذ ذ ذ ذذل داخماذ ذ ذ ذ ذذة (داخذ ذ ذ ذ ذذل المؤسسذ ذ ذ ذ ذذة).
(الصحن،عباس)226:2004،
أوالً :العوامل الخارجية :
ىناك عدد من العوامل الخارجاة التي تؤثر عمى قرار التسعار ومنيا:
-1الطمب:
اؤثر الطمب عمى المنذت أو الخدمذة عمذى التسذعار ،مينذاك عوامذل كثاذرة تشذكل وتذؤثر عمذى نمذط
الطمذ ذ ذذب عمذ ذ ذذى منذ ذ ذذت معذ ذ ذذان ،منذ ذ ذذو دخذ ذ ذذل المسذ ذ ذذتيمك وتفضذ ذ ذذامو ،والقذ ذ ذذوى الش ذ ذ ذراياة ،وعذ ذ ذذدد وقذ ذ ذذوة
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المنامسان.....الخ ،مانبغي عند تحداد سعر المنت دراسة الطمب عمى ىذا النوع مذن المنذت ومرونذة
الطمب عمى المنت  ،ميناك بعض المنتجات التي تتماز بحساساة المستيمك تجذاه أسذعارىا والتغاذرات
مايا ،باإلضامة لذلك مإن دخل المستيمك اؤثر عمى نمط الطمب عمى منتجذات معانذة ومامذا اخذص
عوامل الطمب التي تؤثر مي تسعار الدوا نذكر منيا ( :العالق والعبدلي)142:2007،
 خواص الدوا من حاث( :نوعاذة التركابذة العمماذة ،وجذودة التصذنا  ،ومذدى قبولذو ،وغاذابالتأثارات الجانباة) والخواص العالجاة لمدوا مقارنة باألدواة األخرى.
 طباعة واصفو الدوا ومستيمكاو. مرونة الطمب تجاه السعر والدخل. كماة الجرعات المتوقعة خالل مترة عالج المراض. أسعار األدواة األخرى ذات العالقة بيذا الدوا . احتمال ظيور أدواة جدادة منامسة.- 2المنافسون:
 عدد وأنواع المنتجات المنامسة. عدد وأنواع الشركات المنامسة. طباعة نظام/أنظمة التوزا المطموبة لضمان تسواق ماعل. حجم ،أشكال ومكامن قوة المنتجات المزم تسواقيا. الوقت المتوق لوجود المنتجات عمى الرموف (مي الصادلاات ،المستشفاات.)... المنتج ذذات األخ ذذرى المطروح ذذة م ذذن قب ذذل الش ذذركة وأس ذذعار وتكذ ذالاف وحج ذذم ى ذذذه المنتج ذذات(تقدارات ماما اخص األسعار).
-3عوامل بيئية:
من العوامل الباياة المؤثرة عمى قرار التسعار ما امي( :العالق)04328117،
 -حجم اهقتصاد.

 عادات المنامسة وأنماطيا بخصوص استخدام المواد الصادهناة. مستوى المعاشة مي اهقتصاد. أنماط تقمبات األسعار مي اهقتصاد بشكل عام.34

ثانياً :العوامل الداخمية:
ىناك عدد من العوامل الداخماة التي تؤثر عمى قرار التسعار ومنيا(:الصحن،عباس)85828114،
-0وض ذ األىذذداف :إن تحداذذد السذذعر المناسذذب اتوقذذف مذذي كثاذذر مذذن األحاذذان عمذذى األىذذداف التذذي
اسعى التسعار إلى تحقاقيا والمشاركة مي تحقاق أىداف المؤسسة مإن ىذدف زاذادة الحصذة السذوقاة
قذذد اذذدم المؤسسذذة إلذذى تحداذذد سذذعر مذذنخفض لمنتجاتيذذا بعكذذس ىذذدف تعظذذام األربذذاح الذذي اصذذاحبو
عادة سعر مرتف لممنت .
-8درجذذة اإلخذذتالف مذذي المنذذت  :كممذذا كانذذت منتجذذات المؤسسذذة متما ذزة ومنفذذردة بم ازاذذا تختمذذف عذذن
منتجات المنامسان كمما كانت أكثر حراة مي تحداد أسعارىا .مكثار ما نجد أن مؤسسة معانة تتماز
باسذذم تجذذاري معذذروف مذذي السذذوق واتماذذز منتجيذذا بخصذذايص مراذذدة مذذي األدا أو الجذذودة عذذادة مذذا
تطمذب أسذعا ار عالاذذة عذن منامسذايا نظاذذر ىذذه الخصذايص ،بعكذذس الحذال مذي بعذذض المنتجذات التذذي
تعتبر نمطاة وه اوجد اختالمات بان المنتجات المعروضة متقل قدرة المؤسسذة عذن تسذعار منتجاتيذا
أكث ذذر م ذذن األس ذذعار الس ذذايدة ،ك ذذذلك مك ذذان المن ذذت م ذذي دورة حاات ذذو ودخول ذذو م ذذي مرحم ذذة النضذ ذ أو
التدىور اقاد من قدرة المؤسسة من مرض سعر معان بعكس الحال مي مرحمة تقدام المنت  ،وبصذفة
خاص ذذة إذا انف ذذردت بخص ذذايص معان ذذة م ذذامكن لممؤسس ذذة أن تك ذذون أكث ذذر حرا ذذة ومرون ذذة م ذذي تحدا ذذد
أسعارىا.
-3ممسفة اإلدارة :تمال بعض المؤسسات إلى تبني ممسفات خاصة بالسعر وبحاث تتفق مذ أىذداف
المؤسسة وأغراضيا .وممسذفة اإلدارة مذي ىذذا الشذأن توجذو القذايمان عمذى تحداذد السذعر بالوجيذة التذي
تتبناىذذا المؤسسذذة مذذبعض المؤسسذذات تماذذل إلذذى أن تكذذون أسذذعار منتجاتيذذا منخفضذذة .وتسذذتخدم ىذذذه
الفمسفة مي تكوان صورة ذىناة معانة لدى زباينيا وقطاعاتيا المستيدمة .وبالمثل بالنسبة لممؤسسات
التي تمال إلى أن تكون أسعارىا موق السعر السايد مي السوق .وبالتالي تتشكل عمماة تحداد السعر
بفمسفة اإلدارة مي ىذا الصدد.
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-4المذزا التسذذواقي :اعتبذذر السذذعر أحذذد العناصذذر الرياسذذاة مذذي المذزا التسذذواقي ولكذذن انبغذذي عنذذد
تحداذذد السذذعر أن ه انظذذر إلاذذو كعنصذذر مسذذتقل بذذل اذذتم معالجتذذو داخذذل إطذذار اسذذتراتاجاة التسذذواق
والعناصذذر المكونذذة ليذذا .مالمؤسسذذة حذذان تقذذرر تسذعار منتجاتيذذا بسذذعر مرتفذ انبغذذي أن تكذذون جذذودة
المنت مرتفعة واصاحب ذلك جيود ترواجاة مكثفة إلقناع المستيمكان بمذا ابذرر السذعر المرتفذ  ،أو
تقدامذذو مذذي غذذالف مناسذذب واختاذذار منامذذذ التوزا ذ التذذي تسذذوق المنتجذذات مرتفعذذة ال ذثمن...وىكذذذا.
وبالتالي انبغي التنساق بان السعر وباقي عناصر المزا التسواقي.
 : 3-2-1-2التوزيع (:)place
تعد وظافة التوزا بمثابذة الجسذر بذان المؤسسذة والمسذتيمك ميذدميا جعذل المنذت متاحذاً لممسذتيمك
مي المكان والزمان الماليمان وبالكماة والسعر المناسبان.
 1-3-2-1-2مفهوم وأهمية التوزيع(:)Concept and Importance distribution
اعرف التوزا عمى أنو( :مجموعة مذن األنشذطة التذي تعمذل عمذى انسذااب السذم والخذدمات ،بعذد
اهنتيذذا مذذن عمماذذات اإلنتذذاج والذذى غااذذة وصذذوليا إلذذى الزبذذاين بطراقذذة مباش ذرة أو مذذرو ار بعذذدد مذذن
الوسطا المقدمان لمخدمات الالزمة والكاماة لمزباين) (بمحامر)171:2005:
كما عرف التوزا عمى أنو( :تدمق السم والخدمات من مراكز إنتاجيا إلى مواقذ اسذتيالكيا مذن
خالل مااعرف بقنوات التوزا أو مناطق التوزا ) (الصمادعي)240:20006:
كمذا عرمذذو عبدالحماذذد بأنذذو( :النشذذاط الذذي اجعذذل انسذذااب السذذم والخذذدمات مذذن المنذذت لممسذذتيمك
أم ار ممكنا) (عبدالحماد)427:2000:
وتظير أىماة التوزا مي تسواق المنتجات الصادهناة لءسباب اآلتاة ( :لاندة)339:2010 ،
 -1بمذذا أن المنذذت الصذذادهني (الذدوا ) واسذ اهنتشذذار وتقتضذذي الضذذرورة تواجذذده مذذي جماذ
األوقذذات ميذذذا اسذذتدعي وجذذود منامذذذ تصذذل بالشذذركة إلذذى األسذواق المسذذتيدمة ومذذي الوقذذت
المناسب.
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 -2إن المنتجات الصادهناة قد تكون عرضة لمتمف السرا نتاجة تأثرىا بالعداد من العوامل
كالعوامذذل المناخاذذة ،وبالت ذالي مذذإن التوزاذ النذذاجح ىذذو الذذي احقذذق السذذرعة المطموبذة مذذي
توصال المنتجات الصادهناة المطموبة والقدرة عمى الحفاظ عمايا أطول مترة ممكنة.
 -3اعذذد التوزاذ عنصذ اًر ىامذاً مذذي اسذذتراتاجاة التسذذواق الصذذادهني وذلذذك لمذذا لقذ اررات التوزاذ
من تأثار قوي عمى بقاة عناصر المزا التسواقي الصادهني.
 -4إن وجود القصور مي نشاط التوزا اذؤثر بشذكل مباشذر وواضذح عمذى تكمفذة التوزاذ ممذا
ارم من تكمفة التسواق واؤثر عمذى المركذز المذالي والتنامسذي لمشذركة واحذول دون زاذادة
حصتيا السوقاة.
 2-3-2-1-2طر التوزيع(:)Distribution methods
ىن ذذاك أش ذذكال متع ذذددة لمتوزاذ ذ امك ذذن تص ذذنافيا م ذذي مجم ذذوعتان أساس ذذاتان ىم ذذا التوزاذ ذ المباش ذذر
والتوزا غار المباشر وذلك عمى النحو اآلتي:
التوزيع المبارر(:)Direct Distributionالتوزا المباشر ىو قاام المنت بتوزا منتجاتو دون اهعتماد عمذى مؤسسذات التوزاذ وىذذا اعنذي
قاام المنت باهتصال بعمال تصراف المنتجات الدواياة كالصادلاات والمستشفاات ومخازن األدواة
الخاصة والحكوماة وىناك بعض األسباب التي تبرر استخدام سااسة التوزا المباشر وىي:
 -1ضمان الحصول عمى الربح دون مشذاركة الوسذطا وبالتذالي اسذتطا أاضذاً أن اخفذض
أسعاره قماال حاث ساومر بعض ىوامش الربح التي كان ساحصل عمايا الوسطا .
 -2رغبة المنت مي الرقابة عمى السوق ورقابة الجيود الباعاة لضمان ماعماتيا.
 -3محاولة التخمص من المخزون والبحث عن األسواق الجدادة.
 -4الحص ذذول عم ذذى المعموم ذذات المتعمق ذذة بالس ذذوق والتغاذ ذرات ما ذذو وأنم ذذاط س ذذموك المس ذذتيمك
ومعرمة ردود معل المستيمك من المنت بصورة سراعة
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وتعتبذذر طراقذذة ط ذواف رج ذال البا ذ مذذن أكثذذر الطذذرق اسذذتخداماً مذذي حال ذة التوزا ذ المباشذذر حاذذث
تعتمد عمى جيود رجال البا حاث اقومون بإقناع المستيمك بالمنت وتقدام عانات لو وأخذ الطمبات
مي حالة نجاح الجيود الباعاة ثم اقوم بإرسال البضاعة بعد ذلك( .الصحن)199:2002،
 التوزيع غير المبارر:) Indirect distribution( :ظيرت أىماة استخدام الوسطا مي تصراف منتجات الشركة نتاجذة ألتسذاع األسذواق التذي اخذدميا
المنتجذذون بمذذا ه اتمكنذذون معيذذا مذذن تغطاذذة ىذذذه األس ذواق مذذن خذذالل اتصذذاليم المباشذذر وليذذذا مذذإن
التوزا غار المباشر اعني اهستعانة بالوسطا كحمقة وصل بان المنت والمستيمك وىؤه الوسطا
اقومذذون بش ذ ار السذذمعة وامتمكونيذذا واذذدمعون ثمنيذذا لممنذذت بيذذدف إعذذادة باعيذذا ،وىنذذا تتمثذذل إا ذراداتيم
بالفرق بان سعر البا والش ار وىؤه الوسطا ىم تجار الجممة والتجزية (النوع األول).
أما النوع الثاني من الوسطا ميم الذوكال بذأنواعيم (وكذال الباذ  ،وكذال المنذت  ،وكذال الشذ ار )
وىذذؤه ه اقومذذون بشذ ار السذذمعة وامتالكيذذا بذذل إن دورىذذم اقتصذذر عمذذى تحقاذذق اهتصذذال بذذان البذذاي
والمشذذتري واحصذذمون عمذذى عمولذذة لقذذا أتعذذابيم ،وغالبذاً مذذا تكذذون عمذذى شذذكل نسذذبة ميواذذة مذذن قامذذة
الصفقة واستحقونيا بمجرد توقا اهتفاق بان الطرمان( .العزازي ،ادراس)179:2009:
واشار (نصر )44:2007،إلى اهستراتاجاات التذي تتبعيذا شذركات صذناعة األدواذة المحماذة مذي
توزاذ منتجاتيذذا الدواياذذة مذذي السذذوق معتمذذدة عمذذى طباعذذة أصذذناف المجموع ذات الدواياذذة التذذي تنتجيذذا
كاآلتي:
أ -استراتيجية التوزيع الرامل أو المكثف (: ) intensive distribution
تختذذار شذذركات صذذناعة األدواذذة المحماذذة ىذذذه اهسذذتراتاجاة لتوزا ذ أدواتيذذا منخفضذذة ال ذثمن ،أو
البساطة التي ه تحتذاج إلذى وصذفة طباذة وتشذترى بشذكل متكذرر مذن قبذل المسذتيمكان مثذل :األدواذة
الخامضذذة لمحذ اررة أو المسذذكنة لءلذم البسذذاط... .ومذذا شذذابو ذلذذك ،وىذذذا النذذوع مذذن األدواذذة عذذادة تواجذذو
منامسة عالاة من الشركات الدواياة األخرى مما اتطمب التروا

ليا بشكل كبار ومستمر حتى اذتم

تصرافيا مي السوق ،وىذا مذا اعذرف مذي سذوق األدواذة بضذغط الكماذات عمذى العماذل ( pressure
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 )stockوب ذذذلك ارك ذذز الصذذذادلي عمذ ذى تص ذ ذراف ى ذذذه الكماذ ذذات عم ذذى حسذ ذذاب األص ذذناف المشذ ذذابية
األخرى.
ب -استراتيجية التوزيع اال نتيائي (:)selective distribution
تسذتخدم شذركات صذناعة األدواذة المحماذة ىذذه اهسذتراتاجاة لتوزاذ األدواذة الخاصذة التذي تنتجيذذا
والتذذي ه تصذذرف اه بوص ذذفة طباذذة وأس ذذعارىا مرتفعذذة نوعذ ذاً مذذا ،واترك ذذز وصذذفيا م ذذن قبذذل األطب ذذا
المتخصصذان وتتطمذب التذروا ليذا وشذذرح مزاااىذا مذن قبذل مراذذق التذروا المتخصذص لذدى األطبذذا
وعادة تكون أدواة ألمراض مزمنة.
 :4-2-1-2التروي (:)promotion
اعد التروا واحذداً مذن عناصذر التسذواق الفاعمذة والمذؤثرة حاذث تبذرز أىماتذو مذن خذالل دوره مذي
تحقاق اهتصال اهقناعي بان كل من الشركة ونشاطاتيا ومنتجاتيا والسوق المستيدف وامكن القول
بأنذذو ه غنذذى عذذن التذذروا كذذي اتضذذامر م ذ بقاذذة عناصذذر الم ذزا التسذذواقي األخذذرى لموصذذول إلذذى
تحقاذذق األىذذداف المنشذذودة لءنشذذطة التسذذواقاة والمتعمقذذة بإاصذال السذذم والخذذدمات إلذذى حاذذث وجذذود
المستيمكان أو المنتفعان)Richard etal, 2005, p523( .
 1-4-2-1-2مفهوم وأهمية التروي :)The concept and importance promotion( :
أن كممة التروا مشتقة من الكممة العرباة (روج لمشي ) أي عرف بو ميذا اعني أن التروا ىذو
من وعمم اهتصال باآلخران وتعرافيم بأنواع المنتجذات التذي بحذوزة البذاي أو المذوزع ،قذام العداذد مذن
البذذاحثان والكتذذاب بتقذذدام تعرافذذات متنوعذذة لمتذذروا حاذذث عذذرف كذذل مذذن Edward & William
التذذروا عمذذى أنذذو "التنسذذاق بذذان جيذذود البذذاي مذذي إقامذذة منامذذذ المعمومذذات ومذذي تسذذيال با ذ السذذم
والخذذدمات أو مذذي قبذذول مكذرة معانذذة" .أمذذا  Statonمقذذد عرمذذو عمذذى أنذذو "امثذذل اهتصذذال بذاآلخران
وتع ذرافيم ب ذالمنت وحذذثيم لمحصذذول عماذذو وبالت ذالي تنشذذاط الطمذذب وزاذذادة المباعذذات وتحقاذذق األربذذاح
لممنظمة واتم بوسايل اهتصال"( .الصمادعي)256: 2009 ،
عبادات عرف التروا عمى أنو( :ذلك العنصر المتعدد األشكال والمتفاعل م غاره من عناصر
المذزا التسذذواقي واليذذادف إلذذى تحقاذذق عمماذذة اهتصذذال الناجحذذة بمذذا تقدمذذو المؤسسذذات مذذن سذذم أو
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خ ذذدمات أو أمك ذذار تعم ذذل عم ذذى إش ذذباع حاج ذذات ورغب ذذات المس ذذتيمكان م ذذن أمذ ذراد أو مؤسس ذذات ووم ذذق
إمكانااتيم وتوقعاتيم)( .عبادات)355:2005:
واعذذرف التذذروا كذذذلك بأنذذو(:تنسذذاق جما ذ المجيذذودات الباعاذذة لممسذذوق إلاجذذاد قن ذوات لقعذذالم
واإلقناع لبا السم أو خدمات أو لتروا مكرة معانة)( .العاصي)27:2006:
واعرف ( ),2012 Kotler & Armstorngالتروا عمى أنو "نشاط إنسذاني ارتكذز عمذى عمماذة
اهتص ذذال وأن عمماذ ذذة اهتصذ ذذال ق ذذد تكذذذون بشذ ذذكل مباش ذذر م ذذن خ ذذالل الع ذذاممان مذذذي النقذذذاط الباعاذذذة
والمع ذذارض أو غا ذذر مباش ذذر م ذذن خ ذذالل الرس ذذايل اإلعالنا ذذة الت ذذي تنش ذذر م ذذن خ ذذالل وس ذذايل اإلع ذذالم
المباحة التقماداة واهلكتروناة.
كما أن التروا

مذن وجيذة نظذر عبدالحماذد اسذتند مذي أدا رسذالتو عمذى اهتصذال الفعذال ،الذذي

اسعى إلى بنا جسر من التفاىم المشترك بان المرسذل والمسذتقبل باعتبذاره طراذق ذو جذانبان تسذعى
من خاللو المنشأة إلى تقدام مجموعذة مذن المعمومذات واألمكذار لمعماذل مسذتقبل الرسذالة اجعمذو اذدرك
بوجذذود المنتجذذات واعممذذو بمنامعيذذا ،واذذتفيم الجوانذذب المتعمقذذة بيذذا مذذن حاذذث السذذعر ومكذذان ووقذذت
وجودىا ،ومتابعتو حتى اقتن بيا ثم اقرر الش ار  (.عبد الحماد)478 :2002،
ولكذذي اتحقذذق اهتصذذال الفعذال اذذرى كذذوتمر أن عمذذى المؤسسذذة أن تأخذذذ بعذذان اهعتبذذار الخط ذوات
التالاة )kotler&Armstrong, 2012 :424(:
-1تحداد الجميور المستيدف.

 -2تحداد اهستجابة المطموبة.

-3اختاار الرسالة .

 -4اختاار وسامة النقل.

-5اختاار مقدم الرسالة .

-6التغذاة العكساة.

ويمكتتن تعريتتف التتتروي متتن وجهتتة نظتتر الباحتتث :بأنتته أحتتد عناصتتر المتتزي التستتوييي والتتذي
يتضتتمن عمميتتة اتصتتال بتتين الرتتركة والمستتتهمكين متتن أجتتل أعالمهتتم بواقنتتاعهم بمنتجتتات الرتتركة
لمحصول عم االستجابة المنرودة وهي رراء السمعة.
وامكذذن إدراك أىماذذة التذذروا مذذن خذذالل الفوايذذد والمنذذام التذذي احققيذذا عمذذى مسذذتوى المؤسسذذة-
المجتم واهقتصاد حاث اعمل عمى( :لاندة)283:2010،
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 -1زاذذادة الطمذذب :إن التذذروا النذذاجح امكذذن تحواذذل الطمذذب مذذن سذذمعة إلذذى أخذذرى ممذذا اذذؤدي
إلى زاادة المباعات.
 -2تثبا ذذت واس ذذتقرار المباع ذذات :لمت ذذروا أىما ذذة ممحوظ ذذة م ذذن خ ذذالل دوره م ذذي تثبا ذذت كما ذذة
المباعذذات ،حاذذث أن المباعذذات غالبذذا مذذا تكذذون متقمبذة ومتغاذذرة خذذالل السذذنة وذلذذك بسذذبب
الطمب الدوري أو الفصمي أو الموسمي ،مما اؤدي ذلك إلى انخفاض المباعات
 -3تماا ذذز المن ذذت  :واقن ذذاع المس ذذتيمكان بأن ذذو مختم ذذف ع ذذن المنتج ذذات المنامس ذذة مم ذذا امكذذذن
المؤسسذذة مذذن تحداذذد أسذذعار مرتفعذذة لذذو أي حتذذى تكذون المؤسسذذة قذذادرة عمذذى الذتحكم مذذي
إستراتاجاتيا التسواقاة ،مالبد ليا من تمااز منتجاتيا عن بقاة المنامسذان وبذذلك تسذتطا
مثالً تغاار السعر.
 2-4-2-1-2أهداف التروي ()Promotional goals
وامكن توضاح أىداف التروا بالشكل رقم (( :)6العبدلي،العالق)148:2007،

الشكل ( )6أهداف التروٌج

-0التأثٌر
على المستهلك
باتجاه قرار معٌن

 -8تغٌٌر اتجاه المستهلك
وخلق تفضٌل للسلعة أو الخدمة لدٌه
 -3إثارة اهتمام المستهلك بالسلعة أو الخدمة

-4إعداد المستهلك الحالً والمرتقب بالمعلومات من السلعة أو الخدمة

المصدر:قحطان العبدلي ،بشار العالق:التسواق الصادهني ص.2007- 149

ومن الشكل رقم ( )6امكن توضاح أىم أىداف التروا كما امي:
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 -1إمداد المستهمك الحالي والمرتيب بالمعمومات عن المنت :
إن مذذن أىذذم األىذذداف المرجذذوة مذذن النشذذاط الترواجذذي مذذي مراحمذذو األولذذى ىذذو تعراذذف المسذذتيمكان
بالسذذم والخذذدمات ،وب ذاألخص إذا كانذذت جداذذدة حاذذث اعمذذل ىذذذا النشذذاط عمذذى إمذذدادىم بالمعمومذذات
الكاماذذة والمتعمقذذة بكذذل مذذن أسذذم المنذذت  ،وعالمتذذو التجاراذذة ،وخصايصذذو ،ومنامعذذو وأمذذاكن الحصذذول
عماذ ذ ذ ذذو ،وامكذ ذ ذ ذذن القذ ذ ذ ذذول بذ ذ ذ ذذأن أنسذ ذ ذ ذذب وأمضذ ذ ذ ذذل األدوات الترواجاذ ذ ذ ذذة لتحقاذ ذ ذ ذذق ىذ ذ ذ ذذذا اليذ ذ ذ ذذدف ىذ ذ ذ ذذو
اإلع ذذالن( )Advertisingالذ ذذي اتص ذذف بإمكانا ذذة وص ذذولو إل ذذى أكب ذذر ع ذذدد ممك ذذن م ذذن المس ذذتيمكان
المحتممذذان .اه أن التذروا لمذذدوا لذذو خصوصذذااتو مذذن حاذذث أن صذذاحب القذرار مذذي صذذرف األدواذذة
ىذ ذذو الطباذ ذذب ولذ ذذاس المسذ ذذتيمك(الم ذ ذراض) وعماذ ذذو م ذ ذإن مذ ذذن الضذ ذذروري جذ ذذدا إمذ ذذداد الطباذ ذذب بكامذ ذذل
المعموم ذذات ع ذذن الذ ذدوا خصوصذ ذاً إذا ك ذذان جدا ذذداً مذ ذ ض ذذرورة أن تك ذذون المعموم ذذات دقاق ذذة وب ذذارزة،
ومفيومة مي إطار المغة التي افيميا الطباب واتفاعل معيا.
 -2إثارة اهتمام المستهمك بالسمعة أو الخدمة:
إضذامة إلذذى تعراذذف المسذذتيمكان/المنتفعذذان بمنتجذذات الشذذركة مذذإن أىذذداف النشذذاط الترواجذذي اجذذب
أن تنصذذب عمذذى إثذذارة اىتمذذام ىذذؤه المنتفعذذان خصوصذذا مذذي حال ذة وجذذود منتجذذات منامس ذة لممنذذت
المروج لو ،مي مضمار األدواة مان الضرورة تقتضي إثارة اىتمام الطباب ،من خذالل إبذراز كذل مذن
المغراات الرشادة والمغراذات غاذر الرشذادة وتزواذد الطباذب بعانذات مذن المنذت الذدوايي إلشذعاره بيذذه
المغراات ماداا.
 -3تغيير اإل تجا وخم التفضيل لدى المستهمك:
مي ىذه المرحمة ايدف النشاط الترواجي إلى تغاار اآل ار واهتجاىات السمباة لممتعاممان بالمنت
مي األسواق المستيدمة إلذى أ ار واتجاىذات إاجاباذة ،وذلذك مذن خذالل آلاذات كذل مذن اإلعذالن والباذ
الشخصذي الذذي ساتصذذل مباشذرة مذ المسذتيمك واسذذاعده مذي عمماذذة المقارنذة والمفاضذذمة بذان البذذدايل
المختمفة من المنتجات .ومي مضمار الدوا ىناك طاقم ترواجذي مذن الصذاادلة المتخصصذان لمقاذام
بعمماذذة التذذروا لممنتجذذات الدواياذذة اقومذذون باهتصذذال مباش ذرة بصذذاحب الق ذرار(الطباذذب -الصذذادلي)
48

لتغااذر اتجاىذذاتيم وخمذق التفضذذال لذدايم كذذذلك العانذات ()Samplesالدواياذذة تفاذد أاضذذا مذي عمماذذة
التأثار.
 -4التأثير عم المستهمك بإتخاذ قرار معين:
وامكذذن تحقاذذق ذلذذك عذذن طراذذق التذذأثار عمذذى المسذذتيمك /المنتفذ صذذاحب قذرار الشذ ار ودمعذذو بذذأن
اتخذذذ ق ذ ار اًر بشذ ار المنذذت أو اكذذرر الش ذ ار بكماذذات كبا ذرة ،أي اذذولي وه ه تجذذاه ىذذذا المنذذت  ،ومذذن ثذذم
انقل الصورة اإلاجاباة واحث من حولو عمى ش ار ىذا المنت .
 3-4-2-1-2المزي الترويجي (:)Promotional mix
واعذذرف المذزا الترواجذذي ىنذذا بأنذذو مجموعذذة مذذن األدوات التذذي اذذتم اختاارىذذا واسذذتخداميا لتحقاذذق
أىداف المنظمة الترواجاة المحددة( .طواف)221:2014،
وعناصر المزا الترواجي كما اوضحيا الشكل رقم (-:)7
شكل( )7عناصر المزا الترواجي
اإللعان

تنشٌط المبٌعات

المستهلك

البٌع الشخصً

العاقات العامة

أ-اإلعالن وأنواع اإلعالن (:)Advertising and Types
عرمت الجمعاذة التسذواقاة األمراكاذة اإلعذالن عمذى أنذو "عبذارة عذن الوسذامة الغاذر شخصذاة لتقذدام
األمكذ ذ ذ ذ ذذار والتذ ذ ذ ذ ذذروا لمسذ ذ ذ ذ ذذم والخذ ذ ذ ذ ذذدمات بواسذ ذ ذ ذ ذذطة جيذ ذ ذ ذ ذذة معمومذ ذ ذ ذ ذذة مقابذ ذ ذ ذ ذذل أجذ ذ ذ ذ ذذر مذ ذ ذ ذ ذذدموع.
(ناصر.)014 :8118 ،
وتم تقسام اإلعالن من وجية نظر الوظايف التسواقاة إلى( :ناىد)85-84 :8103 ،
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-1اإلعالن التعميمي:
وىذذو الذذذي اتعمذذق بتسذذواق السذذم الجداذذدة التذذي لذذم اسذذبق ليذذا وجذذود مذذي السذذوق مذذن قبذذل أو السذذم
القدامة المعرومة والتي ظيرت ليا استعماهت أو استخدامات جدادة لم تكن معرومة لممستيمكان.
-2اإلعالن التذكيري:
واتعم ذذق بالس ذذم والخ ذذدمات المعروم ذذة ل ذذدى المس ذذتيمكان والغ ذذرض من ذذو ت ذذذكار المس ذذتيمكان بوج ذذود
السمعة أو الخدمة وذلك لمتغمب عمى عادة النساان.
 -3اإلعالن التنافسي:
واتعمق بالسم والخدمات ذات المركز الوطاد مي السوق والتي قد ظيذرت منتجذات منامسذة ليذا أو
بالسم الجدادة التي تنامسيا أخرى معرومة.
 -4اإلعالن االستهالكي:
واوجو ىذا اإلعالن إلى المستيمك األخار لسمعة أو خدمة معانة.
 -5اإلعالن التجاري:
وى ذذو موج ذذو إل ذذى مي ذذة التج ذذار واتعم ذذق بالس ذذم الت ذذي تب ذذاع لمم ذذوزعان قب ذذل وص ذذوليا إل ذذى المس ذذتيمك
النيذذايي ،وىذذو اركذذز عمذذى تذذومار المعمومذذات عذذن السذذمعة وأسذذعارىا وكمااتيذذا واعمذذل عمذذى تشذذجا
الوسطا عمى شراييا.
-6اإلعالن الصناعي:
وى ذذو اإلع ذذالن ال ذذذي اخ ذذص مي ذذات المنتج ذذان اآلخذ ذران ال ذذذان س ذذاقومون بشذ ذ ار مث ذذل ى ذذذه الس ذذم
هستخداميا مي أغراضيم اهنتاجاة.
ب -البيع الرخصي:)Personal Selling( :
واع ذذرف بأن ذذو "العمما ذذة المتعمق ذذة بإم ذذداد المس ذذتيمك بالمعموم ذذات واغ اري ذذو أو أقناع ذذو بشذ ذ ار الس ذذم
والخدمات من خالل اهتصال الشخصي مي موقف تبادلي( .العالق وربابعة.)59 :8117 ،
وىنا اقوم رجل البا التاب لمشركة الدواياة بمقابمة المعني بالش ار (سذوا كذان طبابذاً أو صذادهنااً

أو مدار مستشفى أو غاره من أصحاب قرار الش ار ) لغرض تعرافو بالشركة ومنتجاتيذا أو تعرافذو
بمنذذت محذذدد أو خدمذذة معانذذة ليذذدف أقناعذذو بشذراييا ومذذي الصذذناعة الدواياذذة غالبذاً مذذا اكذذون رجذذل

البا واسمى بالمندوب العممي محترماً وخبا اًر بمنتجات الشركة وعارمذاً بأصذول مينذة الباذ وبارعذاً
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مي التفاوض عالوة عمى امتالكو لمعمومات غناة وحداثة عن السوق الدوايي والمنامسان واألدواذة

المطروحة مي السوق (العبدلي والعالق.)071 :8117 ،

ومن الصفات التي اجب توامرىا مي المندوبان العمماان لشركات األدواة( :نصر)53 :8117 ،
 -1أنيم صاادلة أو مذن ذوي المذؤىالت العمماذة األخذرى التذي ليذا عالقذة بالمجذال الطبذي أو
الصناعة الدواياة.
 -2المعرم ذذة العمما ذذة والفنا ذذة الغنا ذذة والحداث ذذة ع ذذن خص ذذايص الذ ذدوا واس ذذتخداماتو وتأثا ارت ذذو
وتفاعالتذذو مذذي جسذذم اإلنسذذان واذذتم اكتسذذاب ىذذذه المعمومذذات مذذن خذذالل ال ذدورات العمماذذة
التأىاماة والتدراباة التي تعقدىا الشركة ليؤه العاممان لدايا.
 -3المعرمة التامة عن الشذركة ومنتجاتيذا وعذن السذوق الدواياذة مذن منامسذان ونوعاذة األدواذة
المطروحة مي السوق.
 -4معرمة بأصول ممارسة مينة البا والقدرة عمى التفاوض واإلقناع لممشتران وغاذرىم ومذن
خالل الدورات التأىاماة مي ذلك المجال.
 -5المقدرة عمى توصال المعمومة العمماة بشكل تام إلى األطبا والصاادلة والمشتران.
ج -تنريط المبيعات (:)Stimulate Sale
وىذو القاذذام بمختمذف األنشذذطة التذي تيذذدف إلذى تنشذذاط وتوزاذ وباذ السذم والخذذدمات وىدمذو زاذذادة
المباع ذذات م ذذي الم ذذدى القص ذذار وم ذذي ح ذذدود معان ذذة وم ذذي منطق ذذة جغراما ذذة معان ذذة واي ذذدف تنش ذذاط
المباعات إلى ماامي( :العاصي)33 :8116 ،
 تنشذذاط العمذذال الحذذالاان عمذذى زاذذادة الطمذذب والكماذذة المسذذتيمكة مذذن السذذمعة ممذذا اسذذاعدعمى تكرار عمماة الش ار من قبل ىؤه المستيمكان.
 المساعدة عمى تجراب السم الجدادة أو المطورة من خالل العانات. تغاار عادات الش ار الحالاة لدى المستيمكان وكسب وه المستيمك. الحصول عمى مزاد من تعاون تجار التجزية من خالل تصمام واجيذات عذرض أضذاماةتحمل 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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 الهدايا التذكارية :تقدم لمعمل وتحمل أسم المؤسسة أو المنت . المستتابيات :اطمذذب مذذن خالليذذا مذذن المسذذتيمكان أن اتنامس ذوا مامذذا باذذنيم لمحصذذول عمذذىجوايز وتقوم المؤسسة الرعااة ليذه المسابقة بتقدام الجوايز لمفايزان.
 العينات المجانية :وىي وحدات من السذم المنتجذة تقذدم إلذى المسذتيمكان محاولذة لكسذبرضذذاىم وتسذذتخدم ىذذذه الوسذذامة لعذذدة أسذذباب منيذذا :لتحفاذذز تجربذذة المنذذت وزاذذادة حجذذم
المباعات خاصة مي مرحمة التقدام لممنت مي دورة حااتو أو الحصذول عمذى منامذذ توزاذ
مرغوبة.
 الكوبونات :وىي بمثابة شيادات تمنح لممستيمك عند ش ار سذمعة معانذة وقذد اذتم إرسذاليابالبراد أو اتم توزاعيا داخل المتجر.
د -العالقات العامة(:)Public relations
عرف المعيد البراطاني العالقات العامة "أنيا جيود مدروسة ومخططة إلاجاد الفيم المتبادل بان
المؤسسذذة أو المنظمذذة أو اليايذذة أو المنشذذأة وبذذان جماىارىذذا التذذي تعمذذل بشذذكل دؤوب لممحامظذذة
عمى ىذا التفاىم المشترك"( .ناصر.)078 :8118 ،
أن اليذذدف األساسذذي هسذذتخدام العالقذذات العامذذة ىذذو تعزا ذز عوامذذل الثقذذة والتفذذاىم المشذذترك بذذان
المؤسسة من جية والباية الخارجاة من جية أخرى بما مايا جميور المؤسسذة وذلذك بغذرض خمذق
صذذورة إاجاباذذة لممؤسسذذة مذذي ذىذذن مجموعذذات الباي ذة الخارجاذذة وكسذذب ود الجمذذاىار والتذذأثار مذذي
ال ذرأي العذذام ،وتسذذعى المؤسسذذة مذذن خذذالل العالقذذات العامذذة إلذذى تحقا ذق مجموعذذة مذذن األىذذداف
أىميا( :ناصر)815 :8118 ،
 تعراف جماىار المؤسسة بأىداميا وسااستيا ومنتجاتيا من السم والخدمات. إعطا مكرة لقدارة عن اتجاىات جماىار المؤسسة وأداييا. الحصول عمى تأااد الجماىار ورضا ىا عن نشاط المؤسسة وسمعيا وخدماتيا. نصح أو إرشاد اإلدارة مي اتخاذ الق اررات المناسبة ووض السااسات السمامة. اسذذتخدام كامذذة أن ذواع وسذذايل اهتصذذال الممكنذذة م ذ الجميذذور مذذن أجذذل إمكاناذذة تحقاذذقالتناسب بان ىذه الوسايل وبان األىداف المنشودة.
وتمذذارس العالقذذات العامذذة عمميذذا مذذن خذذالل :تنظذذام الحفذذالت والذذدعوات الخاصذذة والمشذذاركة مذذي
الحااة العامة ومن الطرق الحداثة والمنتشرة وسايل اهتصال سوا من خالل الياتف المحمذول أو
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عبذذر شذذبكة اهنترنذذت ووسذذايل التواصذذل اهجتمذذاعي والتذذي ليذذا تذذأثار كباذذر ومباشذذر عمذذى سذذموك
الزباين ( .أسعد)83 :8106 ،
 4-4-2-1-2العوامل المؤثرة في اختيار المزي الترويجي:
عند تحداد مكونات المزا الترواجي لممنت اراعي مجموعة من العوامل المؤثرة مي اختاار مزا
التروا المناسب ومن أىميا( :طواف)888 :8104 ،
-0دورة حياة المنت :
تختمف استراتاجاات التروا باختالف مراحل حااة المنت معندما اكون المنت

مي مرحمة التقدام

احتذذاج إلذذى جيذذد ترواجذذي أكبذذر لتثباذذت وجذذوده مذذي السذذوق ومذذي مرحمذذة النمذذو اذذنخفض حجذذم النشذذاط
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.
-8طبيعة المنت  :مالمنت اهستيالكي اختمف مي ترواجو عن المنت الصناعي ،حاث اتماز سوق
المنتجات اهسذتيالكاة بكبذر حجذم السذوق وعذدد المسذتيمكان ،وىنذا امذزم التركاذز أكثذر عمذى اسذتخدام
عنصر اإلعالن أكثر من عنصر البا الشخصي ،ماما احدث العكس مي المنتجات الصناعاة التي
تتماز بصغر حجم سوقيا وقمة عدد المتعاممان مايا مما اجعل عنصر البا الشخصي ىو العنصذر
األكثذذر أىماذذة مذذن عنصذذر اإلعذذالن ،م ذاإلعالن لممشذذتري الصذذناعي لذذن اعطذذي أي تذذأثار أو مفعذذول
هتسام ق ارراتو بالعقالناة والرشد.
 -3طبيعة السو  :واحمل ىذا العامل مي طااتو العداد من العوامل الداخماة مثل:
 النطذاق الجغ ارمذي لمسذوق :مذي حالذة كبذر السذذوق واتسذاع نطاقذو مذإن اإلعذالن ىذو العنصذذرالمناسذذب لالتصذذال بصذذورة أكبذذر ممذذا لذذو تذذم اهكتفذذا بعنصذذر الباذ الشخصذذي ولكذذن الباذ
الشخصي ىو العنصر المفضل مي حال كانت األسواق متركزة جغراماا.
 نوع المستيمك مي ذلك السوق :مفي حالذة توجاذو التذروا إلذى المسذتيمك النيذايي مذاإلعالنىو العنصذر المناسذب ،أمذا مذي حالذة التعامذل مذ الوسذطا (تجذار الجممذة والتجزيذة) مذإنيم
بحاجذذة إلذذى اهكتفذذا بمنذذدوبي المباعذذات حتذذى اسذذتطاعوا الحصذذول مذذنيم عمذذى معمومذذات
كاماة.
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 درجة تركز السوق :مي حال كان عدد المشتران المحتممان ضيال كمما كذان مذن المنطقذياستخدام البا الشخصي بصورة أكبر من اإلعالن نظ ار لسيولة الوصول إلايم.

 5-4-2-1-2خصوصية التروي الدوائي (الصيدالني):
إن التذذروا لممنتجذذات الصذذادهناة امثذذل حالذذة خاصذذة ولتوضذذاح ذلذذك نسذذتعرض بعذذض الصذذفات
والخواص الممازة لمسوق الصادهناة( :العبدلي ،والعالق.)153 :2007 ،
 -0إن مستيمك اإلعالن لاس ىو مي الغالب مستيمك منت الدوا .
 -8بحكم طباعة المنتجات الدواياة ،مإن اإلعالن واهتصاهت العمماة اصعب التفراق بانيمذا،
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 .
 -3تي ذذتم الس ذذوق الص ذذادهناة بتوض ذذاح األدوار الت ذذي امعبي ذذا األطب ذذا والص ذذاادلة ،وى ذذذا اعن ذذي
س ذ ذذيولة نس ذ ذذباة م ذ ذذي تص ذ ذذمام الحم ذ ذذالت الترواجا ذ ذذة لم ذ ذذدوا وتوجايي ذ ذذا باتج ذ ذذاه األش ذ ذذخاص
المستيدمان والذان ىم "األطبا والصاادلة" وىذا مذا اجعذل رجذل التسذواق لمذدوا أكثذر قذدرة
عمى وض الرسالة اإلعالناة من رجل التسواق العادي.
 -4م ذذي ص ذذناعة المنتج ذذات الص ذذادهناة ،اك ذذون المذ ذزا الترواج ذذي م ذذي الغال ذذب موجيذ ذاً ل ذذاس
لممسذذتيمك أو المسذذتخدم النيذذايي لمذذدوا (المذراض) ،وانمذذا إلذذى صذذاحب قذرار وصذذف الذذدوا
لممراض (أي الطباب) ،وربما اساعد الصادلي مي ىذه الميمذة ،أي انذو مذي حالذة التذروا
ألدواة محظور صرميا إه بوصفة طباة ،مإن كل الجيود الترواجاة (من إعالن وعالقذات
عامذذة ،وبحذذوث طباذذة لتنشذذاط المباعذذات ،ونشذذر وغارىذذا) توجذذو لمتذذأثار بالطباذذب والصذذادلي
بالدرجة األولى.
 -5إن الصناعة الصادهناة محكومة بعدد كبار من القوانان والتشراعات واإلج ار ات المركزاة
الص ذذارمة ،سذ ذوا م ذذي عمما ذذات إنت ذذاج األدوا ذذة أو تس ذذواقيا ،والت ذذي أص ذذبحت بمثاب ذذة تحذذذد
لممؤسسات الصادهناة التي راحت تبتكر كل الوسايل الفناذة واإلبداعاذة والمفظاذة والمقذرو ة
من أجل استراتاجاات غااة مي الكفا ة لتروا منتجاتيا.
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 -6إن التروا لءدواة التي ه تحتاج إلى وصفة طباة اختمف عن التروا لءدواة المحظورة
إه بوص ذذفة طبا ذذة ،ماألدوا ذذة الت ذذي ه تحت ذذاج إل ذذى وص ذذفة طبا ذذة موجي ذذة إل ذذى المس ذذتفاد أو
المسذذتخدم النيذذايي ،وعماذذو مذذأن الحممذذة الترواجاذذة تسذذتيدف ىذذذا المسذذتفاد بالذذذات ،وتمعذذب
الصادلاات دو اًر ميماً مي تروا أدواة الفية األولى ،وبالتعاون م المنتجان ليذا النوع من
األدواة.
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المبحث الثاني :الميزة التنافسية
تمهيد:
اشذذغل مفيذذوم الماذزة التنامسذذاة مكانذذة ىامذذة مذذي كذذل مذذن مجذالي اإلدارة اهسذذتراتاجاة واقتصذذاداات
األعم ذال ،وقذذد بذذرز مفيذذوم الما ذزة التنامسذذاة بشذذكل واضذذح مذذي مطم ذ الثمانانذذات حذذان قذذدم Porter
مفيذذوم اإلسذذتراتاجاات التنامسذذاة لمنظم ذذات األعم ذال ،وأشذذار إلذذى أن العام ذذل األىذذم والمحذذدد لنج ذذاح
منظمات األعمال ىو الموقف التنامسي ليا مي الصناعة التي تعمل مايا (مرسي.)79:1998،
 -1-2-2مفهوم وأهمية الميزة التنافسية
(:)The Concept and importance of Competitive advantage
اعتبذذر مفيذذوم الماذزة التنامسذذاة جذذوىر التفكاذذر اهسذذتراتاجي ،ذلذذك أنذذو اعذذد أساسذاً لنجذذاح المؤسسذذة
ولكفا تي ذذا اهقتص ذذاداة مب ذذدون ماذ ذزة تنامس ذذاة ه امك ذذن أن تح ذذامظ المؤسس ذذة عم ذذى بقايي ذذا ألن الماذ ذزة
التنامسذاة تعبذر عذذن قذدرة المؤسسذذة عمذى خمذق ماذزة بالمقارنذة مذ منامسذايا والتذي تسذذمح ليذا بذذامتالك
مركز قوي مي ظل بايتيا التنامساة( .مصطفى)366:2001:
وتع ذذرف الماذ ذزة التنامس ذذاة بأني ذذا ماذ ذزة أو عنص ذذر تف ذذوق لممؤسس ذذة ا ذذتم تحقاق ذذو م ذذي حذ ذال إتباعي ذذا
هستراتاجاة معانو لمتنامس(.مرسي.)27:1998،
وتعذذرف أاض ذاً بأنيذذا الميذذارة أو التقناذذة أو المذذورد المتماذذز ال ذذي اتذذاح لممنظمذذة إنتذذاج قذذام ومنذذام
لمعمذذال تزاذذد عمذذا اقدمذذو المنامسذذون ،واؤكذذد تمازىذذا واختالميذذا عذذن ىذذؤه المنامسذذان مذذن وجيذذة نظذذر
العمال الذان اتقبمون ىذذا اهخذتالف والتماذز حاذث احقذق ليذم المزاذد مذن المنذام والقذام التذي تتفذوق
عمى ما اقدمو اآلخرون( .السممي)104:2001:
والجذذدول الت ذالي ابذذان أبذذرز التعذذاراف التذذي تناوليذذا البذذاحثون الغربا ذون مذذن خذذالل وجيذذات نظذذر
مختمفة وعبر التركاز عمى جانب معان كما امي( :قشقش:)46:2014،
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جدول رقم ( )2بعض التعريفات لمميزة التنافسية من وجهة نظر مجموعة من العمماء والباحثين
الباحث

التعريف

التركيز

Hofer

ىي المجاهت التي تتفوق بيا المنظمة عن منامسايا.

األنشطة

أي شي اماز المنظمة أو منتجاتيا ااجابي عن منامسايا من وجية نظر

المكانة

Fahey

Roppaport

الزبون النيايي.
قدرة المنظمة عمى تقماص كمفتيا وتحقاق موايد أعمى من خالل السعر
مقارنو بالمنامسان وتحقاق قامة ذكبر لمزبون.

Evans

القابماة عمى تقدام قامة متفوقة لمزبون.

Macmallan

ىي الوسامة التي تمكن المنظمة من تحقاق التفوق مي مادان منامستيا

D Tamppo

م اآلخران.

الذىناة
الكمفة
قامة الزبون
المنامسة

اركز جوىر المازة التنامساة عمى القامة التي امكن لممنظمة أو الشركة أن تخمقيا لعمالييا والتي
تأخذ شكل أسعار منخفضة بالمقارنة م المنامسان بالرغم من تقذداميا لذنفس المنذت  ،أو شذكل تقذدام
منتجات وخدمات مرادة تبرر األسعار المرتفعة التي تباع بيا(.ممة)108:2005،
وتتكذذون الما ذزة التنامسذذاة مذذن عنص ذران أساسذذان( :مصذذطفى2001 ،م )365 :اتمثذذل األول مذذي
قدرة التماز عمى المنامسان مي الجودة (أو)السعر (أو) توقات التسمام (أو)خدمات ما بعد البا وكذذا
مي اهبتكار والقدرة عمى التغاار السرا الفاعل.
أمذذا العنصذذر الثذذاني ميذذو القذذدرة عمذذى تمباذذة احتااجذذات العماذذل بطراقذذة س ذراعة تزاذذد مذذن رضذذاىم
وتضمن وهييم.
وتكمتتتن أهميتتتة الميتتتزة التنافستتتية كمتتتا ذكرهتتتا مجموعتتتة متتتن البتتتاحثين عمتتت النحتتتو التتتتالي:
(قشقش)47:2014،
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 -1خمق قامة لمعمال تمبذي احتااجذاتيم وتضذمن وهييذم وتذدعم وتحسذن صذورة المؤسسذة مذي
أذىانيم
 -2تحقاق التماز اهستراتاجي عن المنامسان مذي السذم والخذدمات المقدمذة إلذى العمذال مذ
إمكانا ذذة التما ذذز م ذذي المذ ذوارد والكف ذذا ات واهس ذذتراتاجاات المنتيج ذذة م ذذي ظ ذذل باي ذذة ش ذذدادة
المنامسة.
 -3تحقاق حصة سوقاة لممنظمة وكذلك ربحاة عالاة لمبقا واهستثمار مي السوق.
 -4دخول مجال تنامسي جداد كدخول سوق جداد أو التعامذل مذ نوعاذة جداذدة مذن العمذال
أو نوعاة جدادة من المنتجات والخدمات.
 -5تكذذوان مك ذرة مسذذتقبماة جداذذدة لءىذذداف التذذي تراذذد المنظمذذة بموغيذذا ولمفذذرص الكبا ذرة التذذي
ترغب مي اقتناصيا.
 -6إنيا تعطي حركاذة وداناماكاذة لمعمماذات الداخماذة لممنظمذة نظذ اًر لكونيذا أداة مسذتندة عمذى
موارد المنظمة وقدراتيا وجدارتيا.
 -7متابع ذذة التط ذذور والتق ذذدم عم ذذى الم ذذدى البعا ذذد ك ذذون الماذ ذزات التنامس ذذاة تتس ذذم باهس ذذتم ارراة
والتجدد.
 :2-2-2السياسات التنافسية (:)Competitive Policies
لكل شركة من شركات األعمال سااساتيا التنامساة الخاصة بيا والتي تسذعى مذن خالليذا الحفذاظ
عمذذى موقعيذذا مذذي السذذوق ،ومحاولذذة زاذذادة الحصذذة السذذوقاة لمشذذركة وسذذتتم اإلشذذارة إلذذى نذذوعان مذذن
السااسات التنامساة ىما( :قندال)52:2008،
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 -1سياسات سعرية (:)Price Policies
ىنذذا اكذذون سذذعر المنذذت ىذذو العامذذل ال ذذي تذذتحكم ماذذو الشذذركة مذذي تنفاذذذ سااسذذتيا التنامسذذاة ومذذن
المؤكد أن ىناك أىماة نسباة لكل عنصر من عناصر المزا التسواقي ،وأن درجة تأثار كذل منيمذا
مي تدعام الموقف التنامسي ألي منظمة من منظمات األعمال ضمن ىذذا المجذال مذإن ،ىنذاك جذدهً
واسعاً مي أي عنصر من عناصر المزا التسواقي األكثر تأثا اًر حاث اجد البعض أن عامل السعر
ىذذو العامذذل األكثذذر أىماذذة مذذي القاعذذدة التنامسذذاة بانمذذا اذذرى اآلخذذرون بذذأن المنامسذذة غاذذر السذذعراة
لعناصر المزا التسواقي ىي األكثر أىماة مي ىذا المجال.
ضذذمن حال ذة المنامسذذة السذذعراة م ذإن البذذاي اغاذذر منحنذذى الطمذذب عمذذى المنذذت مذذن خذذالل تغااذذر
السذذعر ،بانمذذا مذذي حال ذة المنامسذذة غاذذر السذذعراة اقذذوم البذذاي بتغااذذر منحنذذى الطمذذب عمذذى المنذذت مذذن
خالل عناصر أخرى مثل التنوا مي سااسة المنتجات واإلعالن والتروا والتوزاذ وخذدمات مذا بعذد
الباذ  .إن المراجعذذة السذراعة لذذبعض الكتابذذات والد ارسذذات الماداناذذة مذذي ىذذذا المج ذال نجذذد بذذأن السذذعر
ابرز كأداة معالة من أدوات المنامسة التي استخدمتيا العداد مذن الشذركات ومنيذا الااباناذة عمذى وجذو
الخصوص بشكل مؤثر مي إستراتاجاتيا التسواقاة ،بيذا الصدد اشذار أحذد كتذاب التسذواق الذدولاان
أن أي تحماذذل عذذن السااسذذات التنامسذذاة وخاصذذة لمشذذركات الااباناذذة مامذذا اتعمذذق بمج ذال التصذذدار ه
استطا أن اغفل التوصل إلى النقطة التي أصبحت عندىا ىذه الشركات مستخدمة معالذة لممنامسذة
السذذعراة حاذذث اسذذتطاعت مذذن خالليذذا تحقاذذق اقتصذذاداات الحجذذم الكباذذر والذتمكن مذذن السذذوق وكذذذلك
م ذإن الشذذركات الااباناذذة ليذذا ما ذزة تنامسذذاة مذذي الكمفذذة (كمفذذة اإلنتذذاج والتوزا ذ ) وىذذذا حتمذذا اذذؤدي إلذذى
اعتماد استراتاجاة تسعاراة مرنة.
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 -2سياسات غير سعرية (:)Non-price Policies
إن دور السااسات غار السعراة ه اقل أىماة عن دور السااسات السعراة ،بل مي أكثر األحاان
م ذإن السااسذذات غاذذر السذذعراة قذذد تتفذذوق عمذذى السااسذذات السذذعراة بعذذدد مذذن المما ذزات التذذي تمازىذذا
ومنيا:
 السااس ذذات الغا ذذر س ذذعراة ه امك ذذن تقما ذذدىا كم ذذا ى ذذو الحذ ذال بالنس ذذبة هس ذذتراتاجاة تخف ذذاضاألسعار ،ممثالً :إذا كان المستيمك انجذب إلى منتجات الشذركة نتاجذة هنخفذاض أسذعارىا
مامكن أاضا أن ىذا المستيمك بسيولة أن اشتري من منامس آخذر طالمذا أن ىذذا المنذامس
اقدم سع اًر أمضل ،وان ىذا ه امكذن تحقاقذو بالنسذبة لممنامسذة غاذر السذعراة والتذي اصذعب
مايا القاام بردود معل سراعة من جانب المنامسان.
 إن المنامسة السعراة تقودنا إلى نوع من المفاوضة والمساومة م المستيمك وىذا ه احدثمي المنامسة غار السعراة.
 العوامل غار سعراة غالبا ما تتذاح إلدارة الشذركة مذن إمكاناذة مذتح أسذواق جداذدة لتصذرافمنتجاتيا طالما أن ىذه المنامسة تومر منت ذا جودة عالاة تتناسب م رغبذة المسذتيمكان،
عمى العكس مإن السعر المنخفض ه امكن لو من دخول أسواق جداذدة إذا كذان المنذت ه
اتمت بجودة معانة تتوامق م حاجات ورغبات المستيمك.
 -المنامسة غار سعراة غالبا ما تؤدي إلى زاادة األرباح التي تسعى الشركة إلى تحقاقيا.
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وتتضمن السياسات غير السعرية كل من:
أ -سياسة المنتجات (:)Products Policy
تمعذذب سااسذذة المنتجذذات دو اًر ىام ذاً مذذي تذذدعام القذذدرة التنامسذذاة لمشذذركات حاذذث أن تحقاذذق القذذدرة
التنامساة من خالل المنتجات اتطمب تقدام منتجات ذات مستوى متقدم من الجودة مذن خذالل تذدعام
وحدات البحث والتطوار.
واجب أن تحرص الشركة عمى تومار منتجاتيذا بعبذوات وأحجذام مختمفذة بنذا ً عمذى د ارسذة رغبذات
المشتران ،إضامة إلى وجوب حرصيا عمى تحقاق الجودة مي تصمام منتجاتيا.
وان نجذذاح الشذذركات مذذي تحقاذذق مركذذز تنامسذذي عذال اعتمذذد بشذذكل كباذذر عمذذى المنذذت الذذي تقدمذذو
لمسوق ،مالتسعار ما ىو اه تسعار لذلك المنت والتروا ما ىذو اه تذروا لذذلك المنذت والتوزاذ مذا
ىو اه توزا لذلك المنت أاضا.
ومن ىنا اجب عمذى كذل شذركة أو منظمذة الحذرص الشذداد مذي إدارة التشذكامة السذمعاة لذدايا ،واه
تق ذذوم ب ذذإج ار أي تع ذذدال عم ذذى ى ذذذه التش ذذكامة الس ذذمعاة اه م ذذن خ ذذالل د ارس ذذة واما ذذو لمس ذذوق وحاج ذذات
المشتران( .المدىون)89:1999:
ب -سياسة التروي واإلعالن(:)Promotion and advertising policy
والتذذروا ىذذو شذذكل مذذن أشذذكال اهتصذذال الذذي ايذذدف إلذذى بنذذا المنفعذذة اإلدراكاذذة لذذدى الجميذذور
المسذذتيدف حذذول السذذم أو الخذذدمات المذذروج ليذذا ،واتغمذذب التذذروا عمذذى مشذذكمة جيذذل المشذذتري مذذن
خ ذالل تقذذدام المعمومذذات عذذن المؤسسذذة أو الشذذركة أو المنذذت أو األسذذعار أو اسذذتخدامات المنذذت ..
الذخ ،كمذذا اتغمذذب التذذروا عمذذى ت ارخذذي المشذذتري مذذن خذذالل إغ اريذذو ،وخمذذق حال ذو نفسذذاة معانذذة اتقبذذل
المشتري بمقتضذاىا مذا اقذدم إلاذو ،وامعذب التذروا بعناصذره المختمفذة دو اًر ىامذاً مذي تعراذف المشذتري
بالمنت واقناعو بو واتخاذ قرار بشرايو ثم تكرار ىذا الشذ ار  ،وىذذا اعنذي أن التذروا اسذاعد منظمذات
55

األعم ذال عمذذى زاذذادة حجذذم المباعذذات التذذي تسذذعى إلذذى تحقاقيذذا ،باإلضذذامة إلذذى تمكنيذذا مذذن مواجيذذة
المنامسذذة الحذذادة مذذي السذذوق ،لذذذلك مذذإن اإلعذذالن والتذذروا حظا ذاً بنصذذاب مرمذذوق مذذي اسذذتراتاجاة
المنامسذذة غاذذر السذذعراة التذذي تبناىذذا الشذذركات العالماذذة األمراكاذذة ،البراطاناذذة ،الفرنسذذاة ،األلماناذذة،
الاابانا ذذة  ..الذ ذخ ،إلام ذذانيم بالذ ذدور الكبا ذذر لي ذذذا العنص ذذر الحا ذذوي والمي ذذم م ذذي دمذ ذ وزا ذذادة المباع ذذات
إضامة لممساعدة عمى دخول األسواق الجدادة (أبوبكر)178:2005:
جت -سياسة التوزيع(:)Distribution Policy
إن التوزا ذ ىذذو العنصذذر ال ذذي مذذن خالل ذو اذذتم إاص ذال السذذم والخذذدمات مذذن أمذذاكن إنتاجيذذا إلذذى
أمذاكن اسذتيالكيا مذي الوقذت ،والمكذان ،والجذودة والكماذة ،والسذعر المناسذبان ،والواضذح أن الوظذذايف
التذذي اق ذذوم بي ذذا التوزاذ ذ تعتب ذذر المفص ذذل الحا ذذوي ال ذذي م ذذن خاللذ ذو ا ذذتم ت ذذومار المنتج ذذات م ذذي أم ذذاكن
اسذذتيالكيا (أس ذواق اهسذذتيالك ) .إن ىذذذا ال ذدور المركذذزي لمتوزا ذ لذذم اخذذف عذذن الشذذركات العالماذذة
وخاصة الااباناة التي اىتمت بو بحاث جعمت ليا عدة مراكز لمتوزا متومرة مي بقاع العالم ولدايا
اهستعداد الكامذل لباذ منتجاتيذا إلذى أقذل عذدد ممكذن مذن المسذتيمكان الموجذودان مذي أي قطذاع مذن
القطاعات السوقاة التي تسعى ىذه الشركات إلى تمباة حاجاتو المختمفة.
إن التوزاذ ىذذو حمقذذة الوصذذل بذذان الشذذركة ومسذذتيمكايا لذذذلك مالبذذد مذذن العنااذذة الفايقذذة مذذي اختاذذار
م اركذ ذذز التوزا ذ ذ مذ ذذي القطاع ذ ذذات السذ ذذوقاة المختمفذ ذذة ،ومق ذ ذاً لمتطمب ذ ذذات المسذ ذذتيمكان وطباعذ ذذة المن ذ ذذت
(الصمادعي،اوسف)189:2006:
د -سياسة التطوير واالبتكار(:)Development policy and Innovation
أن ىذذدف البقذذا واهسذذتمرار ال ذذي تسذذتيدمو الشذذركة اممذذي عمايذذا اهىتمذذام بتطذذوار منتجاتيذذا مذذن
السذذم أو الخذذدمات ابتكذذار منتجذذات جداذذدة حتذذى امكنيذذا مذذن اهرتقذذا بيذذذه المنتجذذات إلذذى مسذذتوى
الحاجذذات والرغبذذات اهسذذتيالكاة التذذي تتصذذف بدرجذذة عالاذذة مذذن التطذذور ،وممذذا ه شذك ماذذو أن قذذدرة
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الشذذركة عمذذى البقذذا واهسذذتمرار مذذي دناذذا األعمذال تكمذذن مذذي قذذدرتيا عمذذى تحقاذذق مطابقذذة خالقذذة بذذان
منتجاتيا والحاجات والرغبات اهستيالكاة.
إن إدراك اإلدارة المت ازاذذد ألىماذذة التطذذوار واهبتكذذار قذذد مكنيذذا مذذن اإلمسذذاك بزمذذام المبذذادرة مذذي
تحدا ذذد كثا ذذر م ذذن مس ذذارات النج ذذاح ودعمي ذذا بمقوم ذذات بقايي ذذا واس ذذتمرارىا ،وانط ذذوي مفي ذذوم التط ذذوار
واهبتكار عمى واحد أو أكثر من األبعاد التالاة:
 -1إضامة خط جداد إلى خطوط اإلنتاج الحالاة.
 -2إضامة منت جداد إلى خط المنتجات الحالي.
 -3تعدال أو تطوار المنتجات الحالاة.
 -4حذف أو إسقاط منت حالي ووقف إنتاجو.
 -5ابتكار منتجات جدادة.
وممذذا ه شذك ماذذو أن قذذدرة اإلدارة عمذذى إتخذذاذ أي قذرار اتعمذذق باألبعذذاد السذذابقة تتوقذذف عمذذى مذذدى
توامر المعمومات عذن السذوق بقواىذا المختمفذة ومنيذا المسذتيمك ،والمنامسذة ،والفذن التكنولذوجي ،وغاذر
ذلك وىذا اقتضي من إدارة الشركة تبني نظام معذال ونشذط لممعمومذات التسذواقاة لامذدىا بالمعمومذات
الالزمة مي الوقت المناسب( .معال ،توماق)98:2003:
هت  -سياسة تمييز المنتجات وتحسين جودتها (:)Products differention and quality policy

اذذؤدي تماا ذذز المنتج ذذات والخ ذذدمات الت ذذي تق ذذدميا منظم ذذات األعمذ ذال إل ذذى تمبا ذذة رغب ذذات وحاج ذذات
المستيمكان من خالل مازة تنامساة مستمرة ،مي ىذه الحالة اكون تركاز منظمة األعمال عمى القامة
التذي اقذذدميا المنذت أكثذذر مذذن تركازىذا عمذذى السذذعر ،وبالتذالي قذذد اكذون سذذعر المنذذت عذال نسذذباا لكذذن
بي ذذامش رب ذذح أمض ذذل .تتطم ذذب عمما ذذة تماا ذذز المنتج ذذات أو الخ ذذدمات تقس ذذام الس ذذوق إل ذذى قطاع ذذات
واستيداف كل قطاع بنا عمى ما تتماز بو من صفات وممازات.
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بالنسذذبة لمنظمذذات األعم ذال التذذي تسذذعى إلذذى تقذذدام منتجذذات أو خذذدمات متما ذزة وبالت ذالي تكذذون
منظمة متمازة ،سوف تتحمل تكالاف إضاماة مي عمماذة خمذق ماذزة تنامسذاة تمازىذا عذن مثاالتيذا مذي
السذذوق مذذي ىذذذه الحالذة اجذذب عمذذى منظمذذة األعمذال أن تذوازن بذذان ىذذذه التكذالاف وبذذان العايذذد النذذات
عن عمماة الباذ  ،بحاذث تضذمن المنظمذة تغطاذة جماذ تكالافيذا وتحقاذق ىذامش مناسذب مذن الذربح،
كذلك تخمق عمماة تمااز المنتجات أو الخدمات من قبل منظمات األعمال نوعاً من المنامسة ،حاث
ستسعى المنظمذات األخذرى لتقماذد ىذذا التمااذز ،وبالتذالي محاولذة ىذذه المنظمذات لمتقماذد سذوف تكذون
حام از لدم المنظمة المتمازة لقبداع واهبتكار والتحسان بشكل مستمر(قندال)57:2008:
و -سياسة الخدمات قبل أو بعد البيع (:)Service policy
تعطذذي الشذذركات العالماذذة اىتمام ذاً واسذذعاً لمخذذدمات المقدمذذة قبذذل أو بعذذد البا ذ لذذدورىا مذذي جذذذب
الزبذذاين لمتعامذذل مذ منتجذذات ىذذذه الشذذركات ،وخاصذذة مذذي األسذواق الجداذذدة ،إن أىماذذة ىذذذه الوظافذذة
تستند عمى مكرة ممسفاة بساطة جداً وىي أنو ه أىماة لممنت إذا لم اكن المستيمك عمى درااة بكافاة
استعمالو أو إصذالحو مذي حالذة توقفذو ،وعماذو مذإن اهىتمذام بالخذدمات المقدمذة مسذألة بالغذة الحاواذة
وتساعد كثا اًر مي جذب الزباين لمتعامل م الشركة( .الدرادكة)135:2006:
وامكن اإلشارة إلى مجموعة من المحددات لوجود الخدمة وىي:
 -1المحدد المادي :وىو األمر المرتبط بالمرامق والتسياالت الماداة التي تومرىذا الشذركة مذي
سبال خدمة عمالييا.
 -2المحدد المرتبط باهستجابة :وىو رغبة واستعداد وقدرة موظفي الشركة عمى تقدام الخدمة
المناسبة لمعمال .
 -3المحذذدد الم ذرتبط بالثقذذة :وىذذو قذذدرة المنظمذذة عمذذى إنجذذاز الخدمذذة التذذي وعذذدت بيذذا بشذذكل
دقاق وثابت.
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 -4تأكاد الثقة المتبادلة :وتعود إلى المعرمة وحسن الضاامة من قبل الموظفان وقدرتيم عمى
زرع الثقة بانيم وبان مستممي الخدمة (الزباين)
 :3-2-2أساليب تحيي الميزة التنافسية:

(:)Methods of achieving Competitive advantage

امكن تحقاق المازة التنامساة بإحدى الوسايل التالاة( :الشاخ)643 :2004 ،
 -1الكفا ة المتفوقة وذلك من خالل الساطرة عمى التكالاف.
 -2الجودة المتفوقة وذلك من خالل تقدام منتجات تحقق القبول لدى الزباين.
 -3اإلبداع المتفوق وذلك من خالل تقدام منتجات جدادة.
 -4اهستجابة المتفوقة لدى الزباين وذلك من خالل معرمة دقاقة هحتااجات الزباين.
كمذذا حذذدد ( )Hill and Jones,1989:113األسذذالاب األربعذذة األساسذذاة التذذي تبنذذي الما ذزة
التنامساة ،وتستطا أي شركة أن تتبناىذا بغذض النظذر عذن صذناعتيا أو منتجاتيذا أو خذدماتيا التذي
تقدميا وىذه العوامل كما ىي موضحة مي الشكل (: )8

الكفاءة

الشكل رقم ()8

()Hill and Jones,1989:113
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مذذن خذذالل الش ذذكل رقذذم ( )8نجذذد أن ىن ذذاك أرب ذ أس ذذالاب أساسذذاة لبنذذا الماذذزة التنامسذذاة وامك ذذن
توضاحيا كاآلتي:
 )1الجتودة :زاد اىتمذذام المؤسسذات بتمباذذة رغبذات المسذذتيمكان والحذرص عمذذى رضذاىم حاذذث نجذذد
أنذو لذذم اعذد السذذعر العامذل المحذذرك لسذذموك المسذتيمك بذذل أصذبحت الجذذودة اهىتمذام األول لذذو والقامذذة
التي اسعى لمحصول عمايا ( حراز.)121 :2014 ،
 )2الكفتتتاءة :تتجس ذذد الكف ذذا ة م ذذي اهس ذذتغالل األمث ذذل لممذ ذوارد المتاح ذذة وتق ذذاس بكما ذذة الم ذذدخالت
المسذ ذذتخدمة إلنتذ ذذاج مخرجذ ذذات محذ ذذددة باعتبذ ذذار المؤسسذ ذذة أداة لتحواذ ذذل المذ ذذدخالت إلذ ذذى مخرجذ ذذات
مالمدخالت ىي العوامل األساساة لقنتاج من عمالة وأرض و ....الذخ ،أمذا المخرجذات متتمثذل مذي
الس ذذم والخ ذذدمات مكمم ذذا كان ذذت المؤسس ذذة أكث ذذر كف ذذا ة كمم ذذا ق ذذل مق ذذدار الم ذذدخالت المطموب ذذة إلنت ذذاج
مخرجذذات معانذذة ،والمكذذونان األكثذذر أىماذذة لمكفذذا ة ىمذذا :إنتاجاذذة العامذذل ( التذذي تقذذاس بالمخرجذذات
بالنسبة لكل عامل إنتاجاة) وانتاجاة العامل ( التي تقاس بالمخرجات بالنسبة لكل وحدة) مالمؤسسة
تتماز تكالافيا باهنخفاض إذا كانت تستحوذ عمى كفا ة إنتاجاذة عالاذة مقارنذة بمنامسذايا ممذا اسذمح
ليا ببنا مزااا تنامساة  ( .عايشة)8 :2011 ،
 )3االبتكتتتار :أن اهنفج ذذار المت ازا ذذد م ذذي ع ذذدد المؤسس ذذات وال ذذذي ص ذذاحبو انفج ذذار تنامس ذذي عم ذذى
المس ذذتوى ال ذذوطني والع ذذالمي أدى إل ذذى تص ذذاعد اىتم ذذام المؤسس ذذات باهبتك ذذار والتركا ذذز عما ذذو حا ذذث
أصبحت القدرة عمى اهبتكار مصد اًر متجدداً لممازة التنامساة ( .حراز.)122 :2014 ،
 )4االستجابة لمعمالء :لتحقاق استجابة متفوقة لحاجات العمال مأن األمر اتطمذب تحقاذق كفذا ة
متمازة وجودة متفوقة وابتكار مستمر باإلضامة إلى تمباة طمب العمال مي الوقت المناسب وأن اكون
السموك الكمي مي المنظمة موجو نحو التركاز عمى العمال( .لحول)171 :2008 ،
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 :4-2-2مؤررات وأبعاد الميزة التنافسية:
 1-4-2-2مؤررات الميزة التنافسية (:)Competitive advantage indicators
ىنذذاك العداذذد مذذن المؤشذرات التذذي تسذذتخدم لمدهلذة عمذذى امذذتالك المنظمذذة لمماذزة التنامسذذاة ،واؤكذذد
( )Day and Wsnsleyإن المؤشذرات األكثذر اسذذتخداماً وشذاوعاً ىذي مؤشذرات الربحاذة ،الحصذذة
السوقاة ،النمو السنوي لممباعات ،لما تتمت بو ىذه المؤشرات مذن م ازاذا مثذل تذومار الباانذات الالزمذة
لحسابيا وسيولة الحصول عمايا ،كما أن جما تمك المؤشرات كماة أي امكن حسابيا بدقة وسيولة
عمذذى العكذذس مذذن المؤشذرات الوصذذفاة كرضذذا المسذذتيمك وتتمثذذل ىذذذه المؤشذرات بالتحداذذد مذذي التذالي:
()Day and Wsnsley:1988: 12
 -1الربحيتتة ( :)Profitabilityتعذذرف الربحاذذة بأنيذذا مقاذاس اسذذتعمل لتقاذذام أدا المشذذروعات عذذن
طراذذق نسذذبة صذذامي ال ذدخل إلذذى األصذذول ،أو اهسذذتثمارات لممشذذروع ،واسذذتخدام التقناذذات الحداثذذة،
واستغالل الموارد بشكل أمضل ،وىناك أرب طرق مستخدمة لقااس الربحاة ،ىي:
 العايد عمى األصول. العايد عمى حقوق الممكاة. العايد عمى اهستثمار. العايد عمى المباعات.-2الحصتة الستوقية ( :)Market shareواسذتخدم مقاذاس الحصذة السذوقاة لمتمااذز بذان الذرابحان
والخاسران مي السوق ،حاث ىذا المقااس استخدم لحساب نصاب المنظمة من المباعات مي السوق
مقارنة م المنامسان الرياسان ،وىناك ثالثة أنواع لمحصة السوقاة ،وىي:
أ-الحص ذذة السذذذوقاة اإلجمالاذذذة لممنظم ذذة :وتحسذذذب بقسذ ذذمة مباعذ ذذات المنظم ذذة الكما ذذة عمذ ذذى إجم ذ ذالي
المباعات الكماة مي السوق.
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ذر عمذذى مذذدى الفذذرق بذذان المنظمذذة وأكبذذر
ب-الحصذذة السذذوقاة النسذذباة لممنظمذذة :وىذذي تعطذذي مؤشذ اً
منامسايا بدقة ،وتحسب بقسمة مباعاتيا الكماة عمى مباعات أكبر المنامسان مي السوق.
ج-حصة السو المختدوم :أي السذوق الذذي تقذوم المنظمذة بتركاذز نشذاطاتيا عماذو وتحسذب بقسذمة
مباعات المنظمة الكماة عمى المباعات اإلجمالاة لمسوق المخدوم.
-3النمتو الستنوي لممبيعتات ( :)Sale growthتعتبذر المباعذات محذور النشذاط الرياسذي لمنظمذات
األعمال ،ميي مخرج النشاط التي من خالليا اتم تحقاق األرباح ،وبالتالي تحقاق النمو واهستم ارراة
مي السوق ،واعد النمو السنوي مي المباعات مؤش اًر عمى نجاح أعمال المنظمذة وعمذى زاذادة الحصذة
السوقاة ليا مما اذدعم مذن موقفيذا التنامسذي مذي السذوق ،وتسذعى العداذد مذن منظمذات األعمذال أثنذا
القاذذام بعمماذذة التخطذذاط اهسذذتراتاجي لوض ذ ىذذدف محذذدد لمقذذدار النمذذو مذذي المباعذذات الم ذراد تحقاقذذو
كأحد معااار النجاح.
 2-4-2-2أبعاد الميزة التنافسية(:)Dimensions of Competitive advantage
تطرق العداد من الباحثان إلى األبعاد المختمفة المشكمة لممازة التنامساة ومنيم (الساد، )5928111:
(مزىر( ،)3328119،الموسذوي(،)7828119:المعمذوري ،)3828118:واتفذق البذاحثون عمذى أن ىذذه
األبعاد تتضمن التالي:
 -0الكمفة ( :)Costتعد التكمفة المنخفضة البعد التنامسي األول الذي تسعى المنظمات إلى تحقاقذو
من أجل تسواق منتجاتيا بسعر أقل من المنامسان ،والحصول عمى أكبر قدر من األرباح.
مالمنظمذذة التذذي تذذتمكن مذذن السذذاطرة عمذذى كمفتيذذا وتجعميذذا مذذي أدنذذي نسذذبة مقارنذذة بالمنامسذذان مذذي
الصذذناعة ذاتيذذا سذذوف تمتمذذك الاذذد العماذذا مذذي السذذوق ،وتكذذون مذذي موق ذ جداذذد اتذذاح ليذذا القذذدرة عمذذى
الساطرة عمى السوق وليا القدرة عمى ردع الداخمان الجدد ،وأن تخفاض الكمفة اتاح لممنظمات تقدام
منتجات بأسعار أقل أو بنفس أسعار المنامسان ولكن م خدمات إضاماة.
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-2الجودة( :)The qualityتسعى المنظمات إلى تقدام منتجات ذات جودة عالاة ه امكن
لممنظمات األخرى مجاراتيا ،والجودة تعني( :مدى مال مة خصايص وتصمام المنت

لوظافة

اهستخدام) أو بأنيا (الماليمة لغرض اهستعمال وتعتمد عمى إدراك متطمبات الزبون)،وتتفوق أىماة
الجودة منذ الثماناناات مي تحداد المنت الذي ارغب الزبون مي الحصول عماو إلى جانب السعر.
وقد قسم (الموسوي )3928119:الجودة إلى ثالثة أبعاد ىي :
أ-جودة التصميم :مدى مال مة المواصفات الخاصة بالمنت م رغبات الزبون ،واعتمد ذلك عمى
دقة النشاط التسواقي مي تحداد حاجات الزبون المستيدف.
ب-جودة المطابية :تعني درجة مطابقة المنت بعد الصن لمواصفات التصمام وتكمن أىماة ىذا
الجانب مي أمران ،كمما كانت جودة المطابقة مرتفعة كانت متفقة م حاجات الزبون ،والجانب
الثاني ىو جعل نسبة المعاب والتالف أقل ما امكن إذ تمثل جودة المطابقة الخمو من العاوب.
ج-جودة الخدمة :جذودة الخدمذة المتوامقذة مذ رغبذات الزبذاين ،وحاجذاتيم لممنفعذة التذي ساحصذمون
عمايذا مذذن المنذت  ،أو الخدمذذة ،وأن جذودة الخدمذذة سذاعدت المنظمذذات عمذى تحسذذان قذدرتيا التنامسذذاة
مذذي السذذوق مذذن خذذالل تقماذذل التكذالاف وامكاناذذة مذذرض أسذذعار أعمذذى لمجذذودة األعمذذى واقذذود ذلذذك إلذذى
تحقاذذق ىذذامش ربذذح مرتف ذ وعماذذو أصذذبحت جذذودة المنذذت ميمذذة بالنسذذبة لممنظمذذات التذذي تحذذاول أن
تحامظ عمى تنامسيا مي األسواق ،وكذلك المحامظة عمى الكمفة التنامساة.
 -3المرونتتتة ( :)Flexibilityأص ذذبحت المرون ذذة م ذذن أى ذذم األبع ذذاد التنامس ذذاة م ذذي أسذ ذواق الحاض ذذر
والمستقبل بعد أن زادت رغبات الزباين مي التغاار وكذلك حاجاتيم لوسايل اإلشباع.
واشذذار (الفاحذذان )32:1999:إلذذى أن كذذال مذذن الكمفذذة األقذذل والجذذودة األمضذذل ه امكذذن أن تذذؤمن
تفوقاً تنامسااً ما لذم اصذاحبيا مرونذة عالاذة تذتال م مذ رغبذات الزبذاين ،وبيذذا أصذبحت المرونذة بعذداً
تنامسااً تتضمن القدرة عمى إنتاج منتجات جدادة وبمقدار واس والقدرة عمى تعدال المنتجات الجدادة
بسرعة اهستجابة لرغبات الزباين وتتجمى المرونة مي :
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أ-مرونتتة المنتجتتات :وىذذي قذذدرة المنظمذذة عمذذى مسذذاارة التغااذذر مذذي التصذذمام والناتجذذة عذذن تفضذذال
الزباين والتطورات التكنولوجاة.
ب-مرونتتة الحجتتم :القذذدرة عمذذى تغااذذر حجذذم اإلنتذذاج زاذذادة أو نقذذص لمتابعذذة التغاا ذرات مذذي مسذذتوى
الطمب.
 -4التستتميم فتتي الوقتتت المحتتدد( :)Delivery timeبعذذد أن زادت أىماذذة الوقذذت لمزبذذون ازدادت
المنامسة القايمة عمى أساس الوقت بان المنظمات مالكثار من المنظمات تسعى إلى توسا قاعذدتيا
م الزباين من خالل التسذمام مذي الموعذد المحذدد وااصذال السذمعة إلاذو ،واتمثذل ىذذا البعذد مذن خذالل
قصار.
تقدام منتجات بأوقات سراعة وخصوصاً مي المنتجات التي اكون عمرىا
اً
وقد عبر (المعموري)41:2002:عن التسميم بكل من االعتمادية والسرعة كما يمي:
أ -اعتماداذة التسذذمام :ىذذو التسذذمام مذذي الموعذذد المحذدد واذرتبط ىذذذا البعذذد بالقذذدرة عمذذى تجياذذز
المنت مي الموعد المحدد.
ب -سرعة التسمام :اقصد بيا العمل بشكل أسرع وارتبط ىذا البعد بالقدرة عمذى إنجذاز عمماذة
اإلنتاج بشكل سرا حتى ارضى الزبون.
واحقق التسمام مي الوقت المناسب المزااا التالاة:
 تقذذدام منتجذذات جداذذدة بسذذرعة أكبذذر مذذن سذذرعة المنامسذذان ممذذا اعنذذي تحقاذذق موق ذمتماز لممنت أو لمعالمة التجاراة مي ذىن الزبون.
 تقماص دورة حااة المنتجات بسبب التغارات التكنولوجاة المتسارعة. -تقماص المخزون إلى أقل ما امكن وازاد من درجة اهستجابة لطمبات الزباين.
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 -5اإلبداع( :)Creativityاضاف بعض الكتاب اإلبداع عمى أساس أنو أحد األبعاد األساساة
لتحقاق المازة التنامساة واعني اإلبداع (ابتكار الشي عمى غار مثال سابق) واإلبداع اشار إلى
ثالثة أمور ىي:
أ -اإلبداع ىو معل اتغار لكونو تولاذد ألمكذار جداذدة وأدواتذو ىذي الخاذال والتصذور والمعرمذة
بأنواعيا.
ب -اإلبداع ىو عمل دايم وجيد دؤوب ه اأتي من دون عنا .
ج -اإلبداع ىو ابتكار تستنبط ماو حقايق غار معرومو من حقايق معرومو.
وامكذذن النظذذر إلذذى اإلبذذداع عمذذى أنيذذا العمماذذة أو النشذذاط الذذىني الذذي اقذذوم بذذو الفذذرد وانذذت عنذذو
شي جداد والتي تظير أىماتو مي األتي( :الموسوي:)25:2009:
أ -مواجية المنامسة المتزاادة مي الحصول عمى عوامل اإلنتاج وكذلك مواجية المنامسة من
أجل زاادة المباعات.
ب -تقمال حوادث العمل وسالمة باية العمل.
ج -إاجاد حمول لممشكالت من خالل اكتشاف بدايل لمعالجة المشكالت.
د -تطوار طرق وأسالاب اإلنتاج لمسم والخدمات.
ه -تحسذ ذذان إنتاجاذ ذذة المنظمذ ذذة عذ ذذن طرا ذ ذذق تحقاذ ذذق الكفذ ذذا ة والفاعماذ ذذة مذ ذذي األدا وتحقا ذ ذذق
األىداف.
 :5-2-2دورة حياة المنت والميزة التنافسية:

(:)Product life cycle and competitive advantage

إن لمماذ ذزة التنامس ذذاة دورة حا ذذاة تذ ذرتبط ب ذذدورة حا ذذاة المنتج ذذات ،وتم ذذر دورة حا ذذاة الماذ ذزة التنامس ذذاة
لممنتجات بالمراحل التي اوضحيا الشكل رقم ()Emily,2012( : )9
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الشكل رقم ( )9مراحل دورة حٌاة المٌزة التنافسٌة

وامكن شرح المراحل السابقة كما امي:
-1مرحمة التيديم (:)Introduction
وى ذذي أط ذذول الم ارح ذذل بالنس ذذبة لمش ذذركة المنش ذذأة لمماذ ذزة التنامس ذذاة ،لكوني ذذا تحت ذذاج إل ذذى الكثا ذذر م ذذن
التفكار واهستعداد المادي والمالي ،وتعرف المازة التنامساة مذ مذرور الذزمن انتشذا ار أكثذر مذأكثر مذي
مرحمذذة تقذذدام المنذذت وارج ذ ذلذذك لمقبذذول ال ذذي تنال ذو مذذن قبذذل عذذدد مت ازاذذد مذذن العمذذال بعذذد أن اذذتم
التعرف عمايا من قبل الزباين من خالل تجربة المنت وتحداد مستوى تمازه عذن المنتجذات األخذرى،
إضامة إلى الجيود الترواجاة المكثفة التي تقوم بيا المنظمة إلظيذار خصذايص ومنذام المنذت ومذي
نفس الوقت مان منت المنظمة ه االقي ضغطاً كبا اًر من قبل المنامسان( .البكري)194 :2008 ،
-2مرحمة التبني ()Adoption
ىنا تعرف المازة نوعاً من اهستقرار من حاث اهنتشار ألن المنامسذان بذدأوا اركذزون عمايذا ،ألن
المنت دخل مرحمة النمو ،وتتماز ىذه المرحمة بتبني الزباين لممنت وتزااد الطمب عماذو ،ألن الزبذاين
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أدرك ذوا بأنذذو اتماذذز عذذن المنتجذذات األخذذرى ولذذو خصذذايص تفتقذذر ليذذا المنتجذذات األخذذرى واحقذذق ليذذم
منام أكثر ،لذلك تعمل المنظمة عمى اهنتشار الواس مي السوق.
-3مرحمة التيميد (:)Imitation
مي ىذه المرحمة حجم المازة اتراج وتتجذو تذدراجااً إلذى الركذود لكذون المنامسذان قذاموا بتقماذد ماذزة
الشركة ،وبالتالي اتراج تفوقيا عمايم ،كما أن الزباين أصبحوا قادران عمى الحصول عمذى منتجذات
تتماثل بالخصايص والمنام  ،مما سوف اؤثر عمى المازة التنامساة لممنت .
-4مرحمة اال نحدار()Regression
ىنا تظير ضرورة تحسان المازة الحالاة وتطورىا بشذكل سذرا أو إنشذا ماذزة جداذدة عمذى أسذاس
مختمف تماما عن المازة الحالاة ،ألن المنت بدأ افقد مازتو مي السوق ودخل مرحمة اهنحدار.
 6-2-2دور المزي التسوييي في تحيي الميزة التنافسية لمرركة اليمنية المصرية:
امعذذب الم ذزا التسذذواقي الذذدور الفاعذذل مذذي تحقاذذق الما ذزة التنامسذذاة مذذن خذذالل المنذذت بخصايصذذو
المتما ذزة والتذذي تمبذذي رغبذذات وحاجذذات العمذذال بإضذذامة إلذذى السذذعر المقبذذول وتصذذمام قن ذوات التوزا ذ
التي اجب أن تجعل المنتجات مي متناول أادي العمال مي الزمان والمكان المناسبان باإلضامة إلى
تصذمام السااسذذات الترواجاذة التذذي تعمذل عمذذى إبذراز خصذذايص المنتجذات ومذذدى تماذزه عذذن منتجذذات
المنامسذذان ،وسذذنتناول ذلذذك بمزاذذد مذذن التفصذذال مذذن خذذالل دور الم ذزا التسذذواقي مذذي تحقاذذق الما ذزة
التنامساة لمشركة الامناة المصراة لصناعة وتسواق األدواة.
 1-6-2-2المنت ودور في تحيي الميزة التنافسية لمرركة اليمنية المصرية:
تمعب سااسة المنتجذات دو اًر ىامذاً مذي تذدعام القذدرة التنامسذاة مذن خذالل تقذدام تشذكامة واسذعة مذن
المنتجات لتمباة حاجات ورغبات مختمف الفيات مي األسواق والذي اعمل بالتالي عمى زاادة الحصة
السوقاة لمشركة.
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تعمل الشركة الامناة المصراة عمى تقدام منتجات مذن خذالل إدارة البحذث والتطذوار والتذي تمتمذك
من األجيزة الحداثة عالاة الحساسذاة ومذن شذركات عالماذة والتذي تسذاعد عمذى تقذدام منتجذات بجذودة
عالاذذة ،حاذذث ت ذراىن الشذذركة الامناذذة المص ذراة عمذذى جذذودة منتجاتيذذا وقذذد عممذذت عمذذى الخذذروج عذذن
المألوف بالنسبة لمشركات المحماة ميي تعمل عمى تصنا منتجات لعالج إرتفاع ضغط الدم وكذذلك
أدواة لعالج السكر والدىون والصرع.
تمتمك الشركة الامناة المصراة عبوات مختمفة لممنت الواحد وبحسب الجدول رقم ()3جدول رقم ( )3العبوات المختمفة لمرركة اليمنية المصرية

اسم الصنف

العبوات

االستخدام

سبترام شراب

011مل 61+مل

عالج اإلسياهت

امبرومان

011مل61+مل

عالج إرتفاع درجة الح اررة

تقدم الشركة الامناة المصراة أشكاهً صادهناة مختمفة وبحسب الجدول رقم ()4جدول رقم ( )4األركال الصيدالنية المختمفة لمرركة اليمنية المصرية

اسم الصنف

االركال الصيدالنية

االستخدام

دموتال

شراب-قطر-أقراص

عالج الغثاان

اوسكال

شراب-أقراص

عالج ىشاشة العظام

سبترام

شراب-أقراص

عالج اإلسيال
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تقدم الشركة الامناة المصراة تراكاز مختمفة لمعالج الواحد وبحسب الجدول رقم ()5جدول رقم ( )5التراكيز المختمفة لمرركة اليمنية المصرية

اسم الصنف

التراكيز

االستخدام

لوتنسان

81-01-5مم

عالج الضغط

باسابرول

01-5-8.5مم

عالج الضغط

تورماست

81-01مم

عالج الدىون

داافنس

5-8.5مم

عالج السكر

عممت الشركة الامناة المصراة عمى تعدال وتغاار بعض منتجاتيا استجابة لرغبة العمال مماساعمل عمى تحقاق الرضا وبالتالي زاادة الحصة السوقاة وبحسب جدول رقم ()6
جدول رقم ( )6تغيير بعض منتجات الرركة اليمنية المصرية حسب رغبة العميل

اسم الصنف

البيان قبل التعديل

البيان بعد التعديل

امبرومان شراب

كان بطعم البرتقال

صار بطعم الفراولة

بولافار شراب

كان بطعم الجوامو

صار بطعم الفامتو

اومنسان كبسول31كبسولة

كان 81كبسولة

صار  31كبسولة

عممذذت الشذذركة الامناذذة المصذراة عمذذى تطذذوار منتجذذات بتركابذذات مراذذدة ومتماذزة مذذي السذذوق الامنذذيوبحسب جدول رقم ()7
جدول رقم ( )7تطوير منتجات بتركيبات فريدة ومتميزة لمرركة اليمنية المصرية

اسم الصنف

التركيبة

االستخدام

دروتاب بالص

دروتاماران+باراساتامول

مضاد لمتقمصات -مخفض لمج اررة

مولتاك بالص

داكموماناك+باراساتامول

قاتل لاللم

اوسكال زنك

تم إضامة عنصر الزنك
لمكالساوم وماتامان دي
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اعمل عمى مساعدة األطفال عمى النمو

م ذذن خ ذذالل الج ذذداول الس ذذابقة امك ذذن تفس ذذار الق ذذدرات اإلنتاجا ذذة لمش ذذركة وحرص ذذيا عم ذذى تق ذذداممنتجات تحقق الغرض لمعمال وتأخذ آ ار ه وطمباتو بعان اهعتبذار مذي التحسذان والتطذوار لمنتجاتيذا
وشعار الشركة الامناة المصراة (منت محمي بمواصفات عالماة).
 8-6-8-8السعر ودور في تحيي الميزة التنافسية لمرركة اليمنية المصرية:
تحرص الشركة الامناة المصراة عمى تقذدام منتجاتيذا بأسذعار قابمذة ألن تكذون مذي حذدود إمكاناذة
العمال لشراييا كونيذا تعمذل مذي بايذة تنامسذاة عالاذة الحساسذاة لمسذعر بذالرغم مذن إرتفذاع كمفذة المذواد
الخام كونيا مستوردة من الخذارج وتأخذذ وقتذاً طذواالً حتذى وصذوليا إلذى المصذن حاذث وقذد حرصذت
إدارة الشركة عمى تقدام منتجاتيا عبر سااسذة تجزيذة السذوق إلذى ثالثذة قطاعذات بحسذب خصوصذاة
كل قطاع وبحسب الباان والتوضاح :
 -1قطذذاع األصذذناف الشذذعباة:وىذذي األدواذذة التذذي ه تحتذذاج إلذذى وصذذفة طباذذة وحاهتيذذا كثاذرة
مثل ارتفاع درجة الح اررة – اإلسياهت -اهماباا......-وقد اكون اهسذتخدام لمذرة واحذده
حرص ذذت الش ذذركة الامنا ذذة المصذ ذراة عم ذذى تق ذذدام ع ذذروض لمصذ ذادلاات تص ذذل إل ذذى %40
لمصنف لغرض تسيال تقدام العالج لممستيمك النيايي (المراض)
 -2قطذذاع األصذذناف العامذذة :وىذذي أدواذذة مختمطذذة بذذان احتااجيذذا لموصذذفة مذذن قبذذل الطباذذب
وامكاناة صرميا بدون وصفة طباة وقد حرصت الشركة عمى تقذدام عذروض لمصذادلاات
تصل إلى  %30لمصنف لغرض تسيال تقدام العالج لممستيمك النيايي( المراض).
 -3قطذذاع األصذذناف التخصصذذاة:وىذذي أدواذذة األمذراض المزمنذذة (ارتفذذاع ضذذغط الذدم-عذذالج
الس ذذكري-ع ذذالج الذ ذدىون.....الذ ذخ) وق ذذد حرص ذذت إدارة الش ذذركة عم ذذى تثبا ذذت أس ذذعار ى ذذذه
األدواذذة خذذالل الخمذذس السذذنوات الماضذذاة وىذذي مسذذتمرة بيذذذا الذذني كذذون ىذذذه األصذذناف
تمس حاذاة المذراض وتكذاد أسذعار ىذذه األصذناف تغطذي كمفتيذا ومذن خذالل المقارنذة مذ
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األدواذذة لمشذذركات العالماذذة اتضذذح الفذذرق مذذي السذذعر وحجذذم الخدمذذة التذذي تقذذدميا الشذذركة
الامناة المصراة لممراض.
جدول رقم ( )8ميارنة أسعار بعض منتجات الرركة اليمنية المصرية بأسعار المنتجات الربيهة عالمياً

اسم الصنف
لمرركة العالمية

اسم الصنف
السعر/ريتال

لمرركة اليمنية
المصرية

السعر لميمنية
المصرية

االستخدام

بالماكس

06111

بالمجرال

3111

مما لمدم

جانومات

83111

جانوكار

8611

عالج لمسكر

لاباتور

8111

تورماست

3111

عالج لمدىون

 3-6-2-2التروي ودور في تحيي الميزة التنافسية لمرركة اليمنية المصرية:
امثذذل التذذروا المذذرأة العاكسذذة لمشذذركة ومنتجاتيذذا ممذذن خاللذو تتفاعذذل الشذركة مذ بايتيذذا الخارجاذذة
مذذن خذذالل أدوات عداذذدة لكذذل واحذذدة منيذذا خصايصذذيا المما ذزة ،واذذؤدي التذذروا وظافذذة رياسذذاة وىذذي
اإلخبار واإلقناع والتأثار عمى الجميور المستيدف لتبني موقعاً إاجابااً اتجذاه الرسذالة الترواجاذة ومذا
تعرضو واذا ما ميم الجميور المستيدف الرسالة الترواجاة بنفس المعنى الذي اقصده مرسل الرسالة
مإنو وبالتأكاد اكون التروا قد حقق ىدمو ميو اساىم مي تحسان تنامساة الشذركة ،ممذن الواضذح أن
التروا ايذدف أساسذا إلذى رمذ المباعذات ،وبالتذالي زاذادة رقذم األعمذال وزاذادة اإلنتذاج وبالتذالي زاذادة
الحصة التسواقاة(الخار)33:2015،
وتم ذذارس الش ذذركة الامنا ذذة المصذ ذراة العمما ذذة الترواجا ذذة م ذذن خ ذذالل مرا ذذق متكام ذذل م ذذن المن ذذدوبان
العمماان المؤىمان(بكالوراوس صادلة) ،حاث تم رم عدد المندوبان من  20مندوب عممي مي العام
 2017إلى  50مندوباً عممااً لمعام  ،2018إلدراك الشذركة ألىماذة دور التذروا حاذث اشذار كذوتمر
بذان لذدى المنذدوب ماذزة أن اكذون أكثذر معالاذة مذن سمسذمة اإلعالنذات ،حاذث إن المذروج اذرى العماذذل
70

واثار انتباىو واجاب عمى أسيمتو واعتراضاتو واقفذل عمماذة الباذ  ،وكممذا كانذت األسذعار والمنتجذات
متشابية اكون مندوبو المباعات العنصر الوحاد الذي اغري العمال.
 4-6-8-8التوزيع ودور في تحيي الميزة التنافسية لمرركة اليمنية المصرية :
إن اختالف قنوات التوزا وتنوعيا مي نفس الشركة اسمح بتوسا رقعة العالمة التجاراة معوض
أن تكذذون مذذي ذىذذن المسذذتيمك النيذذايي مذذي ح ذال اسذذتعمال القن ذوات المباش ذرة (منذذت -مسذذتيمك)تتس ذ
لتشذمل تجذذار الجممذذة مذي حالذة اسذذتعمال القنذوات غاذر المباشذرة وىذذذا اسذمح بتوسذذا الحصذذة السذذوقاة
من خالل إاصال المنتجات إلى كل أماكن تواجد الزباين المحتممان( .الخار)34:2015،
وتمذذارس الشذذركة الامناذذة المص ذراة عمماذذة التوزا ذ المباشذذر م ذن خذذالل أسذذطول مذذن عرب ذات النقذذل
واهتصال المباشر م العمذال (أطبذا -صذادلاات-مستشذفاات-مخذازن أدواذة -تجذارة جممذة) وتعمذل
عمذى تقذذدام جماذ الخذذدمات مذذن خذالل طذذاقم باذ مؤىذذل ،واسذذاعد التوزاذ المباشذذر مذذي بنذذا عالقذذات
طوامة األجل م العمال مما اساعد مذي تصذمام المنتجذات وتسذعارىا وترواجيذا وتوزاعيذا حسذب مذا
اناسب القطاعات السوقاة المناسبة.
باإلضذامة إلذى التوزاذ غاذر المباشذر مذن خذالل تجذار الجممذة أو نقذاط الباذ ممذا اتذاح ليذا مرصذة
التواجد واهنتشار مي جما منامذ البا وبالتالي زاادة الحصة السوقاة.
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الفصل الثرلث:
منهج ت وإجراءاث ال را ت
المبحث األول :نبذة تطريفيظ رن الذركظ اليمنيظ المصريظ
لصنررظ وتجررة األدويظ.
المبحث الثرني :اإلاطرر المنكجي للدرادظ.
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المبحث األول :الرركة اليمنية المصرية لصناعة وتجارة األدوية
 :1-1-3نبذة عن الرركة اليمنية المصرية:
ىي شركة امناة متخصصة مي صناعة األدواة حاذث تمتمذك تجياذزات صذناعاة متطذورة ومتماذزة
مقارنة بالتجيازات المتومرة مذي المصذان الامناذة مذن حاذث الجذودة والقذدرة اإلنتاجاذة واعتبذر المصذن
ىو األحدث عمى صعاد الصناعة الصادهناة مي الامن.
وتعذذد الشذذركة إحذذدى شذذركات مجموعذذة ىايذذل سذذعاد انعذذم حاذذث تذذم تأسذذاس الشذذركة عذذام 2000
وبدأ اإلنتاج عام 2005م.
 حاصمة عمى شيادة اهازو ( 9001ممحق رقم .)3 حاصمة عمى شيادة التصنا الجاد (ممحق رقم .)4تمتمك الشركة مصن اتكون من عدة خطوط إنتاجاة وأقسام تخصصاة ،ىي:
 خط اهشربة والسوايل وخط األقراص والكبسوهت والفوارات وخط األمبوهت والفااهت. قسذذم المختب ذرات وقسذذم البحذذث والتطذذوار تذذم تزواذذدىا بأحذذدث المعذذدات واألجي ذزة مذذن كبذذرىالشركات العالماة.
 تنت الشركة  93صنفاً مذن األصذناف الدواياذة منيذا  36صذنفاً أقذراص و 33صذنفاً شذرابو 22صنفاً كبسول.
 عدد العمال مي الشركة  124عامالً ،وتعمل الشركة ورداة واحدة.رؤية الرركة:
الراادة والتماز محمااً واقمامااً.
رسالة الرركة:
تسذذعى الشذذركة الامنا ذذة المص ذراة لتزوا ذذد عمالييذذا باحتااج ذذاتيم مذذن األدوا ذذة ذات الجذذودة العالا ذذة
والسذذعر المناسذذب بمذذا احقذذق رغبذذات العمذذال ومص ذالح المسذذتثمران م ذ اهسذذتجابة لشذذروط وقواعذذد
الصحة ( )CGMPالتصنا الدوايي الجاد والسالمة لمبايذة والمجتمذ والحذرص عمذى تذدراب وتحفاذز
العاممان والتحسان المستمر.
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قيم الرركة:
 -الجودة.

 اهىتمام بالعمال الداخماان والخارجاان. -التطوار والتحسان المستمر.

الهيكل التنظيمي لمرركة اليمنية المصرية:
شكل رقم ( )01الياكل التنظامي لمشركة الامناة المصراة
CHAIRMAN
رئيس مجلس اإلادار
GENERAL MANAGER
المدير العام

Technical
Management
اإلاداة انفنية

&Administ.
Financial
Management
اإلاداةية انمانية

Marketing
Management
إاداة انتسويق

& Planning
Purchasing
Management
انتخطيط
انمشتريات

Sales
Management
إاداة انمبيعات

الهيكل التنظيمي إلدارة التسوي :
شكل رقم()00الياكل التنظامي إلدارة التسواق

إدارة التسويق

أصناف شعبية

أصناف عامة

أصناف ختصصية

O.T.C

GENERALINE

POESCRIPERSLINE

مندوبني علميني صيادلة

مندوبني علميني صيادلة
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مندوبني علميني صيادلة

الهيكل التنظيمي إلدارة المبيعات:
ركل رقم ( )12الهيكل التنظيمي إلدارة المبيعات في الرركة اليمنية المصرية

إدارة املبيعا

فرع صنعاء

فرع عمران

فرع ذمار

فرع تعز

فرع إب

فرع عدن

فرع احلديدة

فرع حضرمو

مدير فرع  +مندوبي

مدير فرع  +مندوبي

مدير فرع +

مدير فرع +

مدير فرع +

مدير فرع +

مدير فرع +

مدير فرع +

مبيعا

مبيعا

مندوبي مبيعا

مندوبي مبيعا

مندوبي مبيعا

مندوبي مبيعا

مندوبي مبيعا

مندوبي مبيعا
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أبرز منتجات الرركة اليمنية المصرية:
 مضادات اهلتيابات والروماتازم. مسكنات األلم. خامضات الح اررة. مضادات الياستامان. أدواة الجياز اليضمي. أدواة خامضة لسكر الدم. أدواة مخفضات الضغط. أدواة مخفضات الدىون. المضادات الحاواة. أدواة النزاف. أدواة معالجة اضط اربات الجياز البولي. أدواة مضادة الطفاماات. أدواة السعال. محسنات األدا الجنسي.جدول رقم ( )9اليدرة اإل نتاجية لمرركة

نوع التصنا

الطاقة اإلنتاجاة/سنة

األشربة

 7.000.000عمبة

األقراص والكبسوهت

 9.000.000باكت

اإلجمالي

 16.000.000قطعة

*الطاقة اإلنتاجاة أعاله ورداة واحدة ( 8ساعات)
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 :2-1-3ترخيص المزي التسوييي لمرركة اليمنية المصرية:
اتك ذذون المذ ذزا التس ذذواقي الخ ذذاص بالش ذذركة الامنا ذذة المصذذراة م ذذن أربع ذذة عناص ذذر ،ى ذذي :المن ذذت
والسعر والتروا والتوزا وأىم خصايص ىذه العناصر لمشركة الامناة المصراة لمصذناعات الدواياذة
عمى النحو التالي:
أوالً :المنت :
تعمذذل الشذذركة الامناذذة المص ذراة عمذذى إنتذذاج تشذذكامة واسذذعة مذذن المنتجذذات الدواياذذة ذات الجذذودة
العالاة حاث تعتبر الجودة أىم العناصر الموضذوعاة الواجذب توامرىذا مذي المنذت الصذادهني وتشذمل
جودة المنت الصادهني لمشركة الامناة المصراة.
جتتتودة التصتتتميم :وى ذذي مجموع ذذة الخص ذذايص والمواص ذذفات الممموس ذذة وغا ذذر الممموس ذذة الواج ذذب
توامرىذذا مذذي منذذت ال ذدوا ومقذذا ألذواق واحتااجذذات المسذذتيمكان ومذذن أمثمتيذذا عوامذذل المظيذذر (حجذذم-
شكل-لون.....الخ) وعوامل القوام (التماسك-المزوجة-النعومة.....الخ) وعوامل النكية وتشمل الشم
والتذوق معاً بالنسبة لءشربة.
جودة اإل نتاج :وىي تمك الجودة المرتبطة بظروف اإلنتاج الفعماة من خالل مطابقذة منذت الذدوا
لممواصفات العالماة ،وومق دساتار األدواة البراطاناة واألمراكاة.
جتتتودة األداء :وتعنذذي قذذدرة المن ذذت عمذذى القاذذام بالوظافذذة المتوقع ذذة منذذو ومذذي الظذذروف المناخا ذذة
المتغارة.
من خالل تشكامة المنتجات أعاله والتي تحتوي عمى  93صنفاً منيا  3أشكال صادهناة لصنف
س ذذبترام والذ ذذي اس ذذتخدم لع ذذالج اإلس ذذيال بمختم ذذف األش ذذكال واألحج ذذام الص ذذادهناة(شذ ذراب-أقذ ذراص-
100مل60-مل) لوتنسان والذي استخدم لعالج الضغط بجما التراكاز 20-10-5مم .
وممذذا هشذذك ماذذو أن زاذذادة إتسذذاع وتنذذوع منتجذذات الشذذركة اذذؤدي إلذذى زاذذادة مرصذذيا مذذي اهسذذتخدام
لعالج معظم األمراض.
جودة منتجات الرركة اليمنيتة المصترية :أصذبحت الجذودة مذن العوامذل األساسذاة التذي تسذاىممي نجاح منتجات أي شركة وبيذا الخصوص نجد أن الشركة الامناة المصراة حصمت عمى شيادة
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األازو  9001وتعمل عمى تطباذق المعذااار المنصذوص عمايذا كمذا تسذتند مذي التصذنا الذدوايي إلذى
دستور األدواة البراطاني واألمراكي.
وبخصذذوص ق ذرار تحدا ذد جذذودة ال ذدوا ماعذذود لممختصذذان األطبذذا والصذذاادلة ومذذن خذذالل النتذذاي
السراعة التي احصل عمايا المستخدم لمدوا بنتاجة الشفا .
كما أن أدواة الضغط والسكري تخض لعمماة القااس الرقمي لتحداد معالاة الدوا .
وتتجذذو الشذذركة الامناذذة المص ذراة لتصذذنا األجا ذال الحداثذذة مذذن أدواذذة األم ذراض المزمنذذة نتاجذذة
همتالكيا بناة ضخمة من األجيزة والمعدات ذات التكنولوجاا الحداثة.
تمييز منتجات الرركة اليمنية المصرية:
تستعمل الشركة الامناة المصذراة مجموعذة مذن األدوات لتمااذز منتجاتيذا عذن المنتجذات المنامسذة
وتتمثل ىذه األدوات ماما امي :
أ -أسم تجاري :حاث تحرص الشركة عمى اختاار أسما تجاراة ممازة وقابمة لمتداول وعمى
أن اتمت اهسم التجاري بالخصايص:
 ارتباط اهسم بالوظافة التي اؤدايا الدوا . ارتباط اهسم بالمنت األصمي الخاص بالشركات المخترعة لمدوا . ارتباط اإلثم بالمادة العمماة.ب-العالمة التجارية :وىي عبارة عن أحرف تساعد المستيمك من التعرف عمى منتجات الشركة
الامناة المصري.
جدول رقم ( )10األسماء التجارية ألصناف الرركة اليمنية المصرية

االسم التجاري

االسم التجاري

لمرركة

لمرركة اليمنية

المصنعة

المصرية
Hicand

مشابو اسم الشركة األم
اهسم العممي

التركيبة العممية

االستخدام

Candesartan

عالج الضغط

Atacand

Bisoprolol

عالج الضغط

Concor

Bosoprol

Clopidogril

مما لمدم

Plavix

Plavigrel

مشابو اسم الشركة األم

Ibuprofen

عالج ارتفاع الح اررة

Profinal

Improfen

اهسم العممي

إعداد الباحث
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الغرض من التسمية

ج-التصميم والتغميف :تستعمل الشركة لتغماف منتجاتيا مجموعة من البواكت اتم تصناعيا مي
مؤسسات متخصصة لصناعة البواكت إذ تقوم الشركة بالمفاضمة بان العروض بمراعاة السعر
والجودة ومدى مال مة الباكت لممنت .
د-البيانات :تيتم الشركة الامناة المصراة بتزواد العمال بكل الباانات الالزمة والضروراة وبحسب
المتعارف عماو عالمااً.
واتم تمااز المنتجات الخاصة بالشركة الامناة المصراة من خالل أسما تجاراة خاصة بيا.
ثانياً :التسعير:
اعتبذذر السذذعر الوسذذامة الوحاذذدة التذذي تضذذمن مذذن خالل ذو الشذذركة تحقاذذق أىذذداميا المتمثمذذة ب ذالربح
والنمو واهستمرار واتم تحداد السعر مي الشركة الامناة المصراة عمى أساس التكالاف والمنامسة مي
السذذوق وعمومذذا مذذإن سذذعر منتجذذات الشذذركة الامناذذة المص ذراة قراذذب مذذن أسذذعار منتجذذات الشذذركات
العرباة وأغمى من منتجات الشركات المحماة وبحسب طباعة كل صنف دوايي.
ثالثاً:التروي :
اتمثذذل نشذذاط الشذذركة الامناذذة المص ذراة مذذي تسذذواق تشذذكامة واسذذعة مذذن المنتجذذات الدواياذذة تذذم
تقساميا بحسب خصايصيا الدواياة والسوقاة إلى ثالث مجموعات :
المجموعة األولى :مجموعة األصناف التخصصاة وىي عبارة عن أدواة لءمراض المزمنة مثل:
الضذ ذذغط-السذ ذذكري-ال ذ ذدىون –الح ذ ذاهت النفسذ ذذاة-الصذ ذذرع ،وتحتذ ذذاج لمتعراذ ذذف بيذ ذذا زاذ ذذارات لءطبذ ذذا
المتخصصان.
المجموعذذة الثاناذذة :مجموعذذة األصذذناف العامذذة وىذذي عبذذارة عذذن أدواذذة لءم ذراض العارضذذة مث ذل
حاهت قرحة المعدة-التقمصات-اهلتيابات والروماتازم-المكمالت الغذاياة والفاتامانات.
وىذذذه المجموعذذة تحتذذاج لموصذذفة مذذن قبذذل الطباذذب بنسذذبة  %40وبإمكذذان الصذذادلي صذرميا بذذدون
وصفة بنسبة %60كون ىامش األمان ليذه األصناف عالاة.
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المجموعة الثالثة :مجموعة األصناف الشعباة وىي عبارة عن أدواة لحذاهت اإلسذياهت -نذزهت
الب ذذرد والزك ذذام –مس ذذكنات –أدوا ذذة الس ذذعال–محس ذذنات األدا الجنس ذذي وتعتم ذذد عم ذذى الص ذذادلي بنس ذذبة
.%80
وامعب التروا دو اًر ىاماً مي التعراف بالشركة ومنتجاتيذا وبنذا الصذورة الذىناذة وتمذارس الشذركة
الامنا ذذة المصذ ذراة عمما ذذة الت ذذروا م ذذن خ ذذالل مكات ذذب ت ذذروا متخصص ذذة بحس ذذب طباع ذذة األص ذذناف
واألسذواق المسذذتيدمة تنفاذذذاً لالسذذتراتاجاة التسذذواقاة (تجزيذذة األسذواق) وتنفذذذ الشذذركة الامناذذة المصذراة
برامجيا الترواجاة من خالل:
 -1مكتب التروي لألصناف التخصصية:
حاث تم تعاان مشرف عممي () supervisorلفراق التروا لءصناف التخصصاة وىم صاادلة
بكالوراوس اقومون بعمماة التعراف لءصناف لدى األطبا لءمراض المزمنة.
 -2مكتب التروي لألصناف العامة:
وقذذد تذذم تعاذذان مش ذذرف عممذذي ( )supevisorلفراذذق األصذذناف العام ذذة وىذذم بك ذالوراوس ص ذذادلة
امارسون عمماة التعراف بالشركة واألصناف لدى األطبا والصادلاات.
 -3مكتب التروي لألصناف الرعبية:
مراذذق صذذاادلة اتبع ذذون إدارة المباعذذات وميمذذتيم عم ذذل التعراذذف باألصذذناف الت ذذي ه تحتذذاج إل ذذى
وصذذفة طباذذة لذذدى الصذذادلاات وتجذذار الجممذذة ،كمذذا اعذذززون أدا ىذذم بزاذذارة بعذذض األطبذذا لغذذرض
إعطا األصناف مزادا من الثقة لدى الصادلاات من خالل وصفة الطباب لءصناف
العالقات العامة:
تعتبذذر مذذن أىذذم وسذذايل التذذروا لءدواذذة ألنيذذا تعمذذل عمذذى خمذذق صذذورة جاذذدة وسذذمعة لمشذذركة مذذي
المجتم ذ ذ الطبذ ذذي ،ومذ ذذن أىذ ذذم أشذ ذذكال العالقذ ذذات العامذ ذذة المشذ ذذاركة مذ ذذي المعذ ذذارض المحماذ ذذة ورعااذ ذذة
المؤتمرات الطباة حاث تعتبر الشركة الامناة المصراة الشركة األولى مي الامن ،والتي تتكفل برعااة
كامل معالاات المؤتمر ،مثل:
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 مؤتمر المسالك بمشاركة الجمعاة العرباة لممسالك مصر2014 مؤتمر السكري والعاون والذي تم عقده مي العاصمة صنعا 2016 مؤتمر القمب برعااة الجمعاة الامناة لمقمب صنعا 2017-4 مؤتمر السكري والنساياة برعااة الجمعاة الامناة لمسكري صنعا 2017-11 مشاركة الشركة الامناة المصراة مي مؤتمر كارداو عدن مبراار 2018حاث تعمل الشركة عمى استضامة األطبا والمحاضران وتقدام كامل الرعااذة لممذؤتمرات واخمميذا
تدشان أصناف جداذدة لمشذركة الامناذة المصذراة قذد تكذون خاصذة لمقمذب أو ألمذراض السذكري ،ا ارمذق
ذلك توزا اليدااا والعانات.
رابعاً :التوزيع:
تمارس الشركة الامناة المصراة عمماة التوزا المباشذر لمنتجاتيذا وبنذا ً عمذى طمذب عمالييذا مذن
خذ ذذالل رج ذ ذال البا ذ ذ المخصصذ ذذان ليذ ذذذه الميمذ ذذة مذ ذذي الفذ ذذروع وتعمذ ذذل عمذ ذذى توصذ ذذال منتجاتيذ ذذا إلذ ذذى
الصادلاات والمستشفاات ومخازن األدواة.
كما تمارس عمماة التوزا غار المباشر من خالل تجار الجممة أو الذوكال مذي المنذاطق التذي ه
تصل إلايا الشركة.
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المبحث الثاني :اإلطار المنهجي لمدراسة
تمهيد:
اتنذاول ىذذا المبحذث مجتمذ الد ارسذة وخصايصذو ،واوضذح كافاذة بنذا أداة الد ارسذة لجمذ
المعمومذات ،واإلجذ ار ات العمماذة المسذتخدمة مذي التأكذد مذن صذدق أداة الد ارسذة وثباتيذا ،وابذان
إج ار ات تطباق الد ارسة الماداناة ،واألسالاب اإلحصاياة المناسبة لتحمال الباانات التي تم الحصول
عمايا ،ووصف وتحمال الخصايص الداموغ ارماة لعانة الد ارسة.
 1-2-3مجتمع الدراسة:
اتمثذذل مجتم ذ الد ارسذذة مذذي مجموعذذة مذذن العناصذذر أو األم ذراد أو الجيذذات ال ذذان انصذذب عمذذايم
اهىتم ذذام مذ ذذي الد ارسذذذة المتعمق ذذة بذذذدور الم ذ ذزا التس ذذواقي مذذذي تحقاذ ذذق الماذ ذزة التنامس ذذاة ،حاذذذث كذ ذذان
المسذتجوبون مذذن جماذ الصذذادلاات والمستشذفاات ومحذذالت الجممذة لباذ األدواذة مذذي أمانذة العاصذذمة
ص ذذنعا والذ ذذان تتعام ذذل معي ذذم الش ذذركة الامنا ذذة المصذ ذراة والبذ ذال ع ذذددىم ( )1100مس ذذتيدف.ومق ذذا
لممعمومات التي قدمتيا إدارة المباعات مي الشركة الامناة المصراة
جدول ( )11مجتمع الدراسة

م

الجهة

العدد

العينة

1

صيدلية

1046

220

2

مسترف

31

31

3

جممة

23

23

1100

274

اإلجمالي
 2-2-3عينة الدراسة:

عذذرف (ميمذذي )100 :2005،العانذذة بأنيذذا ذلذذك الجذذز مذذن مجتم ذ الد ارسذذة ال ذذي اذذتم اختا ذذاره
بطراقة عمماة محددة لاستخدم ىذا الجز مي الحكم عمى الكل ،ىذا وقد تم أخذ عانة طبقاة عشواياة
لمقااس الكمذي آل ار عانذة الد ارسذة حذول المذزا التسذواقي ودوره مذي تحقاذق الماذزة التنامسذاة لشذركات
صناعة األدواة المحماة  -مجتم الدراسة  ،-وقد أورد (أبو شذعر )141 :1997،تعراذف العانذة الطبقاذة
العشواياة :إنيا عمماة اختاذار عذدد مذن الوحذدات مذن مجتمذ مقسذم إلذى طبقذات ،واذتم اختاذار عانذة عشذواياة
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من كل طبقة بحاث اكون السذحب مذن الطبقذات المختمفذة مسذتقال ،ومجموعذة العانذات المختذارة مذن الطبقذات
تشكل العانة الطبقاة العشواياة وذلك لموصول إلى خصايص المجتم من باانات ىذذه العانذة ،حاذث إننذا نعذد
كذذل طبقذذة مجتمع ذاً ص ذغا اًر ،تسذذحب منذذو عش ذوايااً عانذذة ذات حجذذم محذذدد ونق ذوم بتقذذدار مع ذالم المجتم ذ لكذذل
طبقة عمى حدة ،ثم تستخدم ىذه التقدارات لتقدار معالم المجتم كمو.
وعودة إلى جذداول كراجاسذي ومورجذان ( )Krejcie and Morganلتحداذد حجذم العانذة مذن مجتمذ ،
والتي تعتمد عمى معادلة كارجسى ومورجان Kergcie&Morgan
)N= x2np(1-p)/d2(n-1)+x2 p(1-P
حيث إن:

) )Nحجذذم العانذذة المطمذذوب )n)،حجذذم مجتمذ الد ارسذذة )P)،مؤشذذر العذذدد )d)،نسذذبة الخطذذأ ال ذذي
امكن التجاوز عنو وأكبر قامة لو ( (x2(،)0.05قامة كا  2لدرجة حراة واحدة()3.841عند مسذتوى
ثقة (.)0.95
ولتحدا ذذد حج ذذم العان ذذة بش ذذكل أكث ذذر دق ذذة مق ذذد ت ذذم اهس ذذتعانة بالبرن ذذام الش ذذيار

Size

Sample

) ،)Calculatorوالموقذ ذ اهلكترون ذذي ،www.surveysystem.com/sscalc.htm :وحج ذذم العانذذة الت ذذي
نحصذل عمايذا سذوا عبذر المعادلذة أو البرنذام والموقذ تعكذس عذدداً مذن اهسذتجابات التذي اذتم الحصذول
عمايذا ،لمتعباذر بشذكل مناسذب عذن المجتمذ .وىذذا الحجذم ومذي كثاذر مذن األحاذان ازاذد عذن الحذد المطمذوب
لمتعواض عن عذدم اإلجابذة أو اهسذتجابات التذي تسذتبعد ومذق معذااار عمماذة ومنطقاذة مذا تسذمى بمشذكالت
التجراب.

وحاث إن مجتم الد ارسذة اسذاوى ( )1100مذرد مقذد بمغذت العانذة بالتحداذد ( )285مفذردة وبنسذبة
 %26تقرابذاً ،وبعذد التأكذذد مذن صذدق وسذذالمة اهسذتباان تذم سذذحب عانذة عشذواياة طبقاذذة مذن جماذ
طبقات مجتم الدراسة بم قواميا ( )285مفردة.
وبمغ ذذت ع ذذدد اهس ذذتباانات غا ذذر المس ذذتردة ( )11اس ذذتباان بنس ذذبة ( ،)3%وبمذ ذ ع ذذدد اهس ذذتباانات
المس ذذتردة ع ذذدد ( )274اس ذذتباان بنس ذذبة ( ،)%96وى ذذي نس ذذبة مرتفع ذذة ومناس ذذبة إلجذ ذ ار المعالج ذذات
اإلحصذذاياة عمايذذا .وبعذذد تفحذذص اهسذذتباانات لذذم اسذذتبعد أي منيذذا نظ ذ ار لتحقذذق الشذذروط المطموبذذة
لقجابة.
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 3-2-3تصميم أداة الدراسة:
اعتمذذدت الد ارسذذة عمذذى اهسذذتباان كذذأداة رياسذذة لجم ذ الباانذذات األولاذذة ،حاذذث تذذم بنذذا اهسذذتباان
مي ضو الجانب النظري لمدراسة ،باإلضذامة إلذى اهسذتفادة مذن الد ارسذات السذابقة ذات العالقذة ،بمذا
اضمن تحقاق أىداف الدراسة واختبار مرضااتيا ،وقد تكون اهستباان من قسمان ،وذلك كما امي:
اليسم األ ول :اشتمل عمى الباانات الشخصاة والوظافاة( :نوع النشاط ،الجنس ،العمر ،نوع المؤىل
العممي ،سنوات الخبرة).
اليسم الثاني :تضمن مقرات عددىا ( )31مقرة موزعة كالتالي:

مق ذرات المتغاذذر المسذذتقل لمد ارسذذة والمتعمذذق ب ذالمزا التسذذواقي لمشذذركة الامناذذة المص ذراة لصذذناعة
وتسواق األدواة ،والبال عددىا ( )20مقرة موزعة عمى سبعة أبعاد.
مقرات المتغار التاب لمدراسة والمتعمق بالمازة التنامساة لمشركة الامناة المصراة لصناعة وتسواق
األدواة والبال عددىا ( )11مقرة.
والجدول ( )12اوضح أبعاد وعدد مقرات كل بعد من أبعاد المتغار المستقل والمتغار التاب .
جدول ( )12أبعاد وعدد فيرات المتغير المستيل والمتغير التابع

اليسم

المزا التسواقي

األبعاد

عدد الفيرات

المنت

5

التسعير

5

التروي

5

التوزيع

5

اإلجمالي

20

الميزة التنافسية

11

إجمالي فيرات االستبيان

31

(المصدر :من إعداد الباحث)

وقذذد تذذم اسذذتخدام مقاذذاس (لاكذذرت) الخماسذذي لباذذان آ ار أمذراد عانذذة الد ارسذذة حذذول العبذذارات الذواردة
مي اهستباان ،وإلاجاد األوساط الحساباة آل ار عانة الدراسة ،مقد خصصت أوزان ترجاحاة تتفق م
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إجابذذات أمذراد عانذذة الد ارسذذة حاذذث خصذذص الذوزن ( )5لمحالذة موامذذق بشذذدة )4( ،لمحالذة موامذذق)3( ،
لمحالذة موامذق إلذى حذذد مذا )2( ،لمحالذة غاذر موامذذق )1( ،لمحالذة غاذر موامذق بشذذدة .كمذا ىذو موضذذح
بالجدول رقم ()13
جدول رقم( )13درجات ميياس ليكرت

االستجابة
الدرجة

غير مواف
بردة
1

غير مواف

مواف إل

2

حدما
3

مواف
4

مواف بردة
5

حاث تم اختاار الدرجة ( )1لالستجابة " غار موامق بشدة " وبذذلك اكذون الذوزن النسذبي مذي ىذذه
الحالذة  %20وىذو اتناسذب مذ ىذذه اهسذتجابة والدرجذة ( )5لالسذتجابة "موامذق بشذدة" واكذون الذوزن
النسبي مي ىذه الحالة  % 100وىو اتناسب م ىذه اهستجابة.
 4-2-3بناء األداة:
تم بنا األداة ومقا لمخطوات التالاة:
 -1اهطالع عمى اإلطار النظري والدراسات السذابقة ذات الصذمة بموضذوع الد ارسذة واهسذتفادة
منيا مي بنا اهستباان ،وصااغة مقراتيا.
 -2تحداد المجاهت الرياساة التي شمميا اهستباان.
 -3تحداد الفقرات التي تق تحت كل مجال.
 -4تم تصمام اهستباان مي صورتو األولاة.
 -5تم عرض اهستباان عمى المشرف واألخذ بمقترحاتو وتعداالتو األولاة.
 -6تذم عذرض اهسذذتباان عمذى عذدد ( )10محكمذذان مذن أعضذا ىايذذة التذدراس مذي الجامعذذات
الامناة ،والممحق رقم ( )2ابان أسما أعضا لجنة التحكام.
 -7مي ضو آ ار المحكمان تذم تعذدال بعذض مقذرات اهسذتباان مذن حاذث الحذذف أو اإلضذامة
أو التعدال ،واستقر اهستباان مي صورتو النياياة عمى ( )31مقرة انظر ممحق رقم (.)1
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 5-2-3صد األداة:
اع ذ ذذرف ص ذ ذذدق األداة بأن ذ ذذو" :الدرج ذ ذذة الت ذ ذذي تق ذ ذذوم ماي ذ ذذا األداة بقا ذ ذذاس م ذ ذذا أع ذ ذذدت م ذ ذذن أجم ذ ذذو
(التل ،)177 :2008،كما اقصد بالصدق شمول اهستباان لكل العناصذر التذي اجذب أن تذدخل مذي
التحما ذذل ووض ذذوح مق ارت ذذو ،ومفردات ذذو م ذذن ناحا ذذة ثانا ذذة ،بحا ذذث تك ذذون مفيوم ذذة لك ذذل م ذذن اس ذذتخدميا"
(عبادات وآخرون .)179 :2011،وقد تم التأكد من صدق اهستباان بطراقتان:
 -1صد المحكمين " الصد الظاهري":
واقصذذد بصذذدق المحكمذذان " أن اختذذار الباحذذث عذذدداً مذذن المحكمذذان المتخصصذذان مذذي مج ذال
الظ ذذاىرة أو المش ذذكمة موض ذذوع الد ارس ذذة" (الجرج ذذاوي ،)107 :2010 ،حا ذذث ت ذذم ع ذذرض اهس ذذتباان
عمى مجموعة من المحكمان تألفت من ( )10أسذاتذة متخصصذان واوضذح الممحذق رقذم ( )2أسذما
المحكمان ،وقذد اسذتجاب الباحذث آل ار المحكمذان وقذام بذإج ار مذا امذزم مذن حذذف وتعذدال مذي ضذو
المقترحات المقدمة وبذلك خرج اهستباان مي صورتو النياياة ،انظر الممحق رقم (.)1
 -2صد اال تسا الداخمي:
واقصذذد بذذو" :مذذدى اتسذذاق كذذل مق ذرة مذذن مق ذرات اهسذذتباان م ذ المج ذال ال ذذي تنتمذذي إلاذذو ىذذذه
الفق ذرة" ،وقذذد تذذم حسذذاب اهتسذذاق ال ذداخمي لالسذذتباان لمعرمذذة مذذدى التج ذانس ال ذداخمي ألداة الد ارسذذة،
وذلذذك مذذن خذذالل حسذذاب معامذذل اهرتبذذاط (بارسذذون) بذذان درجذذة كذذل مقذرة مذذن مقذذرات المجذال والدرجذذة
الكماة لممجال الذي تنتمي إلاذو ،ىذذا مذن ناحاذة ،ثذم قذام الباحذث باحتسذاب معذامالت ارتبذاط بارسذون
لحساب معامالت اهرتباط بان درجة كل عبارة من عبارات أداة الدراسة ودرجة جما العبذارات التذي
تضمنتيا ىذه األداة من ناحاة أخرى كما توضح ذلك الجداول التالاة:
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جدول رقم ( )14معامات ارتباط بٌرسون ألبعاد المتغٌرات المستقلة بالدرجة الكلٌة لكل بعد

المنت
الفيرة معامل االرتباط
1
2
3
4
5

**.693
**.713
**.823
**.825
**.693

التسعير

التروي

الفيرة معامل االرتباط
1
2
3
4
5

**.808
**.772
**.798
**.828
**.754

التوزيع

الفيرة معامل االرتباط الفيرة معامل االرتباط
1
2
3
4
5

**.768
**.836
**.851
**.743
**.723

1
2
3
4
5

**.779
**.779
**.825
**.826
**.722

االرتباط دال إحصائٌا عند مستوى داللة **0.01
(المصدر :إعداد الباحث ،باهعتماد عمى نتاي التحمال اإلحصايي)

اتبذذان مذذن الجذذدول رقذذم ( )14أن جما ذ العبذذارات دال ذة عنذذد مسذذتوى ( )0.01وىذذذا اعطذذي دهل ذة
عمى ارتفاع معامالت اهتساق الداخمي ،كما اشار إلى مؤشرات صدق مرتفعة وكاماذة امكذن الوثذوق
بيا مي تطباق الدراسة الحالاة وبذلك اعتبر المجال صادقاً لما وض لقااسو.
جدول رقم ( )15معامات ارتباط بٌرسون ألبعاد المتغٌر المستقل بالدرجة الكلٌة للمتغٌر المستقل (المزٌج
التسوٌقً)

المزي التسوييي
معامل االرتباط

المحاور

**.752

المنت

**.820

التسعير

**.817

التروي

**.772

التوزيع
االرتباط دال إحصائٌا عند مستوى داللة **0.01
(المصدر :إعداد الباحث ،باهعتماد عمى نتاي التحمال اإلحصايي)

اتبذذان مذذن الجذذدول رقذذم ( )15أن جما ذ العبذذارات دال ذة عنذذد مسذذتوى ( )0.01وىذذذا اعطذذي دهل ذة
عمى ارتفاع معامالت اهتساق الداخمي ،كما اشار إلى مؤشرات صدق مرتفعة وكاماذة امكذن الوثذوق
بيا مي تطباق الدراسة الحالاة وبذلك اعتبر المجال صادقاً لما وض لقااسو.
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جدول رقم ( )16معامالت ارتباط بيرسون لفيرات المتغير التابع (الميزة التنافسية) بالدرجة الكمية لمبعد

الميزة التنافسية
الفيرة
معامل
االرتباط

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

**.548

**.638

**.682

**.780

**.739

**.591

**.671

**.628

**.816

**.793

**.754

االرتباط دال إحصائٌا عند مستوى داللة **0.01
(المصدر :إعداد الباحث ،باهعتماد عمى نتاي التحمال اإلحصايي)

ومذذن الجذذدول رقذذم ( )16اتبذذان أن جماذ العبذذارات دالذة عنذذد مسذذتوى ( )0.01وىذذذا اعطذذي دهلذة
عمى ارتفاع معامالت اهتساق الداخمي ،كما اشار إلى مؤشرات صدق مرتفعة وكاماذة امكذن الوثذوق
بيا مي تطباق الدراسة الحالاة ،مما اجعل المجال صادقاً لما وض لقااسو.
 6-2-3ثبات األداة:
اشار الثبات إلى "مدى اتساق نتاي المقااس ،مإذا حصمنا عمذى درجذات متشذابية عنذد تطباذق
نفس اهختبذار عمذى نفذس المجموعذة مذرتان متتذابعتان مإننذا نسذتدل عمذى ثباتيذا"(.أبذو عذال :2010،
 )466أي أن ثبات اهستباان اعني اهستقرار مي نتاي اهستباان وعدم تغارىذا بشذكل كباذر مامذا لذو
تم إعادة توزاعيا عمى أمراد العانة عدة مرات خالل مترات زمناة معانة.
وقذذد تذذم التحقذذق مذذن ثبذذات اسذذتباان الد ارسذذة مذذن خذذالل معامذذل الف ذا كرونبذذاخ:

Cronbach

 Alpha Coefficientحاذذث تذذم اسذذتخدام اختبذذار الفذذا كرونبذذاخ ( )Cornbach's Alphaلمعرمذذة
ثبات مقرات اهستباان ومصداقاتيا ،مإذا كانت قامة معامل ألفذا أقذل مذن  %60مذإن مصذداقاة قايمذة
اهستباان تكون ضعافة ،بانما إذا كانت بان  %60إلى  %70تعتبر المصداقاة مقبولذة ،واذا كانذت
قامذذة الف ذا بذذان  %70إلذذى  %80تعتبذذر أداة الد ارسذذة جاذذدة ،بانمذذا إذا كانذذت القامذذة أكثذذر مذذن %80
مالمصداقاة تكون مرتفعة.
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جدول رقم ( )17نتائ اختبار كرونباخ (الفا) ألداة الدراسة

درجة الثبات

درجة

%89.6

المحور

عدد الفيرات

المنت

5

%80.2

التسعير

5

%84.9

%92.1

التروي

5

%83.3

%91.2

التوزيع

5

%84.6

%92

المزي التسوييي

20

%91.2

%95.5

الميزة التنافسية

11

%89.3

%94.5

جميع فيرات االستبيان

31

%94.4

%97.2

Alpha

المصداقية

(المصدر :إعداد الباحث ،باهعتماد عمى نتاي التحمال اإلحصايي)

اتضح من الجدول رقم ( )17أن قامة معامل الثبات ألداة جم الباانات بشكل عام كانذت بنسذبة
( )%94.4وى ذذذا اعن ذذي أن نس ذذبة الثب ذذات مرتفع ذذة ج ذذدا ،وكان ذذت نس ذذبة المص ذذداقاة إلجاب ذذات العان ذذة
( )%97.2وىذا اعني أن درجة مصذداقاة اإلجابذات مرتفعذة ،ممذا اشذار إلذى أن نتذاي الد ارسذة قابمذة
لمتعمام عمى مجتم الدراسة.
وبذذذلك اكذذون اهسذذتباان مذذي صذذورتو النياياذذة كمذذاىي مذذي الممحذذق ( )1قابمذذة لمتوزا ذ واكذذون
الباحذذث قذذد تأكذذد مذذن صذذدق وثبذذات اسذذتباان الد ارسذذة ممذذا اجعمذذو عمذذى ثقذذة تامذذة بصذذحة اهسذذتباان
وصالحاتو لتحمال النتاي  ،واإلجابة عن أسيمة الدراسة واختبار مرضااتيا.
7-2-3األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة:
بعذذد تفرا ذ الباانذذات وادخاليذذا إلذذى الحاسذذب اآلل ذي باسذذتخدام برنذذام الحزمذذة اإلحصذذاياة مذذي
العموم اهجتماعاة( )SPSSلقجابة عن أسيمة الدراسة والتحقق من صحة مرضااتيا مقد تم استخدام
األسالاب اإلحصاياة التالاة:
 -1اختبار الفا كرونباخ لمعرمة مدى ثبات أداة الدراسة.
 -2التك اررات والنسب الميواة لحساب تكرار ونسبة الباانات العامة لممشاركان مي العانة.
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 -3المتوسط الحسابي واهنحراف المعااري لمعرمة متوسط آ ار العانة المشاركة مي الدراسة
ومدى إنحراف إجابات العانة عن متوسطيا الحسابي.
 -4اختبار  Tلعانة واحدة ( )One Sample T Testلمعرمة دهلة انحراف متوسط العانة
عن الوسط اهمتراضي (.)3
 -5تحمال التباان  Tالثنايي ( )Independent Sample T-Testلمعرمة دهلة الفروق
مي آ ار العانة حسب متغاراتيا الشخصاة التي تتكون من ( :الجنس ،العمر ،المؤىل
العممي ،سنوات الخبرة)
 -6تحمال التباان  Fالمتعدد ( )One Way Anovaلمعرمة دهلة الفروق مي آ ار العانة
حسب متغاراتيا الشخصاة التي تحتوي عمى ثالث ميات مأكثر( :العمر ،المؤىل
الدراسي ،سنوات الخبرة).
-7

معامل ارتباط بارسون ( )Person's Correlationهختبار العالقة بان متغارات
الدراسة المستقمة (أبعاد المزا

التسواقي) والتابعة (المازة التنامساة) وما ىو اتجاه

اهرتباط مي حالة وجوده (ارتباط إاجابي /سمبي أم طردي /عكسي).
 -8اهنحدار الخطي البساط ( )Linear Regressionلمعرمة أثر المتغار المستقل (أبعاد
المزا التسواقي) عمى المتغار التاب (المازة التنامساة).
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الفصل الرابع:
النتائج
المبحث األول :وصف وتحليل إجربرت الطينظ
المبحث الثرني :اختبرر الفرضيرت.

المبحث األ ول :وصف وتحميل إجابات العينة
تمهيد:
بيذذدف تحماذذل الباانذذات الشخصذذاة لمعرمذذة مذذدى تمثاذذل إجابذذات أم ذراد العانذذة لمجتم ذ الد ارسذذة،
ومن ثم تقدام إحصا وصفي لمباانات الشخصاة ،مقذد تذم تمخذاص ىذذه الباانذات مذي جذداول وأشذكال
توضح قام كل متغار لتوضاح عدد المشاىدات لمقامة الواحدة داخذل المتغاذر مذي شذكل أرقذام ونسذب
ميواة ،وتتمثل خصايص أمراد عانة الدراسة بالمتغارات اآلتاة.
 :1-1-4خصائص أفراد عينة الدراسة:
سذذاتم توض ذاح نتذذاي الد ارسذذة الماداناذذة لوصذذف خصذذايص أم ذراد عانذذة الد ارسذذة حسذذب باانذذاتيم
الشخصذذاة والوظافاذذة ،والتذذي تذذم التوصذذل إلايذذا مذذن خذذالل التحماذذل اإلحصذذايي لمباانذذات ،وذلذذك عمذذى
النحو اآلتي:
 :1-1-1-4توزيع أفراد العينة حسب نوع النراط:
اظير الجدول رقم ( )18توزا أمراد العانة حسب نوع النشاط:
جدول رقم ( )18توزيع أفراد العينة حسب متغير نوع النراط

المتغير

نوع النراط

فئات المتغير

التكرار

النسبة

صيدلية

220

%80.3

مسترف

31

%11.3

جممة

23

%8.4

اإلجمالي

274

%100

(المصدر :إعداد الباحث ،باهعتماد عمى نتاي التحمال اإلحصايي)

اتضح من الجدول ( )18أن مية صادلاة بنسبة ) (%80.3وىي النسبة األعمذى ،بانمذا الفيذة
مستش ذذفى بنس ذذبة ) )%8.4( ،)%11.3عم ذذى الت ذذوالي ،وى ذذي نس ذذبة طباعا ذذة وارجذ ذ ذل ذذك إل ذذى الع ذذدد
المتومر وكون الصادلاات ىي منامذ البا لمدوا .
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 :2-1-1-4توزيع أفراد العينة حسب الجنس:
اظير الجدول رقم ( )19توزا أمراد العانة حسب متغار الجنس:
جدول رقم ( )19توزيع أفراد العينة حسب متغير الجنس

المتغير

فئات المتغير

التكرار

النسبة

ذكر

255

%93.1

أنث

19

%6.9

المجموع

274

%100

الجنس
(المصدر :إعداد الباحث ،باهعتماد عمى نتاي التحمال اإلحصايي)

اتضذذح مذذن الجذذدول ( )19أن ميذذة ال ذذكور بمغذذت ( )%93.1مذذن العانذذة ،بانمذذا بمغذذت ميذذة
اإلناث ( ،)%6.9واتضح أن ىذه النسبة طباعاة ومعقولة والتي اكون مايا مية الذكور أكبر من مية
اإلناث ،وارج ذلك مي الغالب ألسباب اجتماعاة باإلضامة إلى ماذل أصذحاب الصذادلاات لتوظاذف
الذكور مي العمل ألنيم اتحممون مترات دوام أطول باإلضامة إلى الدوام المامي.
 :3-1 -1-4توزيع أفراد العينة حسب العمر:
اظير الجدول رقم ( )20توزا أمراد العانة حسب متغار العمر:
جدول رقم ( )20توزيع أفراد العينة حسب متغير العمر

المتغير

العمر

فئات المتغير

التكرار

النسبة

أقل من  30سنة

118

%43.1

من  50 - 30سنة

154

%56.2

أكثر من  50سنة

2

%0.7

المجموع

274

%100

(المصدر :إعداد الباحث ،باهعتماد عمى نتاي التحمال اإلحصايي)

اتضذذح م ذذن الج ذذدول ( )20أن ميذذة العم ذذر (أق ذذل مذذن 30س ذذنة) والفي ذذة (مذذن  50 - 30س ذذنة) ق ذذد
حصمت بنسبة ) (%43.1و) )%56.2عمى التوالي وىذا ادل عمى أن ميذة القذوة العاممذة الفتاذة ىذي
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األكثذذر مذذي العذذاممان مذذي مج ذال با ذ ال ذدوا  ،بانمذذا الفيذذة (أكثذذر مذذن 50سذذنة) بنسذذبة ( .)%0.7وىذذي
نسبة متدناة جداً وذلك دلال عمى إن أغمب العاممان من متوسطي العمر.
 :4-1-1-4توزيع أفراد العينة حسب نوع المؤهل العممي:
اظير الجدول رقم ( )21توزا أمراد العانة حسب متغار نوع المؤىل العممي:
جدول رقم ( )21توزيع أفراد العينة حسب متغير المؤهل العممي

المتغير
نوع المؤهل العممي

فئات المتغير

التكرار

النسبة

صيدلي

212

%77.4

غير صيدلي

62

%22.6

المجموع

274

%100

(لمصدر :إعداد الباحث ،باهعتماد عمى نتاي التحمال اإلحصايي)

اتض ذذح م ذذن الج ذذدول ( )21أن أغمبا ذذة العان ذذة كان ذذت م ذذن الفي ذذة الحامم ذذة لمؤى ذذل ص ذذادلي وبنس ذذبة
) )%77.4من العانة ،أما الفية غار صادلي بنسبة ) ،)%22.6وىذا ادل إلذى طباعذة المينذة وأنيذا
تحتاج إلى أناس مؤىمان وحاممان لمؤىل صادلي كي امكنيم من التعامل م الدوا وأن أغمب غار
الحذذاممان لمؤىذذل صذذادلي مذذن تجذذار الجممذذة وأاضذذا ىذذذا األمذذر احتذذاج إلذذى اىتمذذام ومراقب ذة ومن ذ أي
شخص اعمل مي ىذه المينة وه احمل مؤىل صادلي وىذا اتفق م دراسة (الزعانان.)2010 ،
 :5-1-1-4توزيع أفراد العينة حسب سنوات الخبرة:
اظير الجدول رقم ( )22توزا أمراد العانة حسب متغار سنوات الخبرة:
جدول رقم ( )22توزيع أفراد العينة حسب متغير سنوات الخبرة

المتغير

سنوات الخبرة

فئات المتغير

التكرار

النسبة

أقل من  5سنوات

110

%40.1

من  10 - 5سنوات

139

%50.7

أكثر من  10سنوات

25

%9.1

المجموع

274

%100

(لمصدر :إعداد الباحث ،باهعتماد عمى نتاي التحمال اإلحصايي)
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اتضح من الجذدول ( )22أن ميذة المذوظفان ممذن لذدايم سذنوات خبذرة (أقذل مذن  5سذنوات) بمغذت
) ،(%40.1مذذي حذذان بمغذذت نسذذبة مذذن خذذدمتيم (مذذن  10-5سذذنوات) ) ،(%50.7أمذذا مذذن كانذذت
سذنوات خبذرتيم (أكثذذر مذن  10سذنوات) مقذذد بمغذت ) ،(%9.1وىذذذا اذدل عمذى أن الفيذذات األكبذر مذذن
العذذاممان مذذي مج ذال األدواذذة امتمكذذون سذذنوات خب ذرة أكثذذر مذذن  5سذذنوات .وىذذذا اؤكذذد عمذذى أن العمذذل
الصذادهني باإلضذذامة إلذذى التخصذذص العممذذي اتطمذذب خبذرة مذذي كافاذذة قذ ار ة الوصذذفة الطباذذة (روشذذتة
الطباب) ومعرمة اآلختصارات والرموز وىذا اتفق م دراسة (الزعانان.)2010 ،
 2-1-4اختبار التوزيع الطبيعي:
استخدم ىذا اهختبار لمعرمة ماما إذا كانذت الباانذات تتبذ التوزاذ الطباعذي أم ه؟ وىذو اختبذار
ضروري مي حالة اختبار الفرضاات ألن معظم اهختبارات المعمماة تشترط أن اكون توزا الباانات
طباعاذاً ،وقذذد تذذم التأكذذد مذذن اتبذذاع الباانذذات لمتوزا ذ الطباعذذي ( )Normal Distributionباحتسذذاب
معامذذل اهلت ذوا ( )Skewnessم ذراعان أن الباانذذات تتب ذ التوزا ذ الطباعذذي إذا كانذذت قامذذة معامذذل
اهلتوا تقل عن ( .)1والجدول رقم ( )23ابان نتاي ىذه اهختبارات.
الجدول رقم ( )23اختبار التوزيع الطبيعي معامل االلتواء ))Skewness

Skewness

متغيرات الدراسة وأبعادها

dtttttttS

rEErE .dtS

المنت

-0.933

0.147

التروي

-0.721

0.147

السعر

-0.538

0.147

التوزيع

-0.355

0.147

المزي التسوييي

-0.436

0.147

الميزة التنافسية

-0.382

0.147

(المصدر :إعداد الباحث ،باهعتماد عمى نتاي التحمال اإلحصايي)

تشذار الباانذات مذي الجذدول رقذم ( )23أن نتذاي اختبذار معامذل اهلتذوا ) )Skewnessلمتغاذري
المزا التسواقي بأبعادىا والمازة التنامساة ،كانت أقل من الواحد ،األمر الذي اعني إن ىذه الباانات
تتب التوزا الطباعي.
96

 3-1-4تحميل النتائ :
سذذاتم عذذرض ومناقشذذة نتذذاي الد ارسذذة لممتغاذرات المسذذتقمة والمتغاذذرات التابعذة بيذذدف التعذذرف عمذذى
"الم ذزا التسذذواقي ودوره مذذي تحقاذذق الما ذزة التنامسذذاة لشذذركات صذذناعة األدواذذة المحماذذة " ،باإلضذذامة
إلذذى اختبذذار مرضذذاات الد ارسذذة الخاصذذة .لذذذا تذذم إجذ ار المعالجذذات اإلحصذذاياة لمباانذذات المجمعذذة مذذن
اسذ ذذتباان الد ارسذ ذذة ،إذ تذ ذذم اسذ ذذتخدام برنذ ذذام الحذ ذذزم اإلحصذ ذذاياة لمد ارسذ ذذات اهجتماعاذ ذذة sasitsitat
) لمحصول عمذى نتذاي الد ارسذة التذي سذاتم عرضذيا

( atnaia oa otiat tiakta
وتحماميا مي ىذا الدراسة
 :4-1-4احتساب التيدير المفظي:

اظير الجدول رقم ( )24طراقة احتساب التقدار المفظي ألسيمة الدراسة:
جدول رقم ( )24طرٌقة احتساب التقدٌر اللفظً ألسئلة الدراسة

كيفية احتساب التيدير المفظي
إذا كان

المتوسط

من 1وأقل من 1.8
من  1.8وأقل من 2.6

إذا كانت النسبة

التيدير المفظي
غير مواف بردة
غير مواف

من  2.6وأقل من  3.4مواف إل حد ما
من  3.4وأقل من 4.2
من  4.2حت 5

مواف
مواف بردة

من  %20وأقل من %36

درجة اال تجا
منخفض جدا

من  %36وأقل من %52

منخفض

من  %52وأقل من %68

متوسط

من  %68وأقل من %84

مرتفع

من  %84حت %100

مرتفع جدا

اتضذح مذذن الجذذدول رقذذم ( )24كافاذذة احتسذذاب التقذدار المفظذذي ألسذذيمة الد ارسذذة ،وذلذذك عمذذى النحذذو
التالي :إذا كان المتوسذط الحسذابي لمسذؤال مذن 1وأقذل مذن  1.8والنسذبة مذن  %20وأقذل مذن %36
مإن التقذدار المفظذي لذو ىذو (غاذر موامذق بشذدة) ،واذا كذان المتوسذط الحسذابي لمسذؤال مذن  1.8وأقذل
مذذن  2.6والنسذذبة مذذن  %36وأقذذل مذذن  %52مذذإن التق ذدار المفظذذي لذذو ىذذو (غاذذر موامذذق) ،واذا كذذان
المتوسط الحسابي لمسذؤال مذن  2.6وأقذل مذن  3.4والنسذبة مذن  %52وأقذل مذن  %68مذإن التقذدار
المفظذذي لذذو ىذذو (موامذذق إلذذى حذذد مذذا) ،واذا كذذان المتوسذذط الحسذذابي لمسذذؤال مذذن  3.4وأقذذل مذذن 4.2
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والنسبة من  %68وأقل من  %84مإن التقدار المفظي لو ىو (موامق) ،واذا كان المتوسذط الحسذابي
لمس ذذؤال م ذذن  4.2حت ذذى  5والنس ذذبة م ذذن  %84حت ذذى  %100م ذذإن التقذ ذدار المفظ ذذي ل ذذو ى ذذو (موام ذذق
بشدة).

 5-1-4تحميل فيرات الدراسة:
ساتم مناقشة الفقرات إجماهً لكل بعد ثم المناقشة بالتفصال لكل مقرة من مقرات الدراسة كالتالي:
1-5-1-4مستوى المزي التسوييي والميزة التنافسية في الرركة اليمنية المصرية:
ولمتعذذرف عمذذى مسذذتوى الم ذزا التسذذواقي بأبعذذاده المختمفذذة والما ذزة التنامسذذاة مذذي الشذذركة الامناذذة
المصراة مقد تم استخدام اختبار  Tلعانة واحدة ( )One Sample T Testلمعرمذة مسذتوى المذزا
التسواقي والمازة التنامساة ،والجدول ( )25اوضح ذلك:
جدول ( )25نتائ اختبار  Tلعينة واحدة لمعرفة مستوى المزي التسوييي والميزة التنافسية

الرقم

المجال الترتيب المتوسط

اال نحراف األهمية الدال لة

المعياري النسبية المفظية

T

df

مستوى
الدال لة
sig

1

المنت

الثاني

3.94

0.61

79%

مرتفع

*.000 273 25.543

2

التروي

الرابع

3.48

0.80

70%

مرتفع

9.857

*.000 273

3

السعر

األول

4.04

0.70

81%

مرتفع

*.000 273 24.731

4

التوزيع الثالث

3.75

0.71

75%

مرتفع

*.000 273 17.440

المزي التسوييي

3.80

0.56

76%

*.000 273 23.785 0.56

الميزة التنافسية

3.63

0.63

73%

*.000 273 16.491 0.63

(المصدر :إعداد الباحث ،باهعتماد عمى نتاي التحمال اإلحصايي)

اتضح من الجدول رقم ( )25أن مستوى تطباق المزٌج التسوٌقً كان عالااً ،مقد كان المتوسذط
الحسذابي المزززٌج التسززوٌقً ) (3.80وىذو أعمذذى مذذن المتوسذذط النظذذري ودال إحصذذايااً وبذذانحراف
معااري ) )0.56وبنسبة ( ،)%76وىذا ادل عمذى أن عانذة الد ارسذة توامذق عمذى أن مسذتوى المززٌج
التسززوٌقً مذذي الشذذركة الامناذذة المصذراة مرتفذ  ،كذذذلك اتضذذح مذذن الجذذدول ( )18أن مسذذتوى المذزا
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التس ذذواقي لجماذ ذ أبع ذذاده تتذ ذ اروح ب ذذان ( )%81و( )%70وان جماذ ذ األبع ذذاد حص ذذمت عم ذذى متوس ذذط
حسابي أعمى من المتوسط النظري ودالة إحصايااً.
كما اتضح من الجدول ( )25أن أعمذى مسذتوى المتزي التستوييي كذان مذي بعذد الستعر بمتوسذط
حسابي ( ،)4.04ودال إحصايااً وبانحراف معااري ( )0.70وبنسذبة ( ،)%81وبذذلك مقذد حذاز بعذد
الستتعر عمذذى المرتبذذة األولذذى ،وامكذذن تفسذذار ذلذذك مذذن وجيذذة نظذذر الباحذذث إلذذى وعذذي وادراك الشذذركة
الامناذذة المصذراة بتقذذدام منتجذذات بسذذعر مناسذذب امكنيذذا مذذن تحقاذذق الماذزة التنامسذذاة والحصذذول عمذذى
حصة سوقاة كبارة.
وقد حصل بعد المنت عمذى المرتبذة الثاناذة حاذث بمذ متوسذطو الحسذابي ( )3.94وىذو أكبذر مذن
المتوسذذط النظذذري ودال إحصذذايااً وبذذانحراف معاذذاري ( )0.61وبنسذذبة ( ،)%79وامكذذن تفسذذار ذلذذك
مذذن وجيذذة نظذذر الباحذذث إلذذى اإلمكاناذذة التص ذناعاة والتكنولوجاذذة العالاذذة لمشذذركة الامناذذة والمص ذراة
وال ذذي مكنيذذا مذذن تقذذدام منتجذذات بعب ذوات وتراكاذذز مختمفذذة وبجذذودة عالاذذة امكنيذذا مذذن تحقاذذق الما ذزة
التنامساة من خالل زاادة عدد المستخدمان لمنتجات الشركة الامناة المصراة.
وقد حصل بعد التوزا عمى المرتبة الثالثذة حاذث بمذ متوسذطو الحسذابي ( )3.75وىذو أكبذر مذن
المتوسذذط النظذذري ودال إحصذذايااً وبذذانحراف معاذذاري ( )0.71وبنسذذبة ( ،)%75وقذذد ارجذ ذلذك مذذن
وجية نظر الباحث إلى حرص الشركة الامناة المصذراة عمذى اهنتشذار إلذى كذل األمذاكن مذي الذوطن
والوصول إلى كل المراكز الطباة والصادلاات ولكن ىذا البعد احتاج مزادا من اهىتمام.
بانما حصل بعد التروا عمى المرتبة الرابعة واألخارة حاث بم متوسطو الحسابي ( )3.48وىو
أكبر من المتوسط النظري ودال إحصايااً وبانحراف معااري ( )0.80وبنسذبة ( ،)%70واعذزو ذلذك
م ذذن وجي ذذة نظ ذذر الباح ذذث إل ذذى ع ذذدم إعط ذذا الشذ ذرايح المس ذذتيدمة م ذذي ى ذذذه الد ارس ذذة اهىتم ذذام الك ذذامي
والتركاز عمى شراحة األطبا مقط.

كم ذذا اتض ذذح م ذذن الج ذذدول ( )25أن مس ذذتوى الماذ ذزة التنامس ذذاة م ذذي الش ذذركة الامنا ذذة المصذ ذراة
(مرتف ذ ) ،مقذذد كذذان المتوسذذط الحسذذابي لمما ذزة التنامسذذاة ( (3.63ودال إحصذذايا ًا وبذذانحراف معاذذاري
) (0.63وبنسذ ذذبة ) ،)%73وىذ ذذذا اذ ذذدل عمذ ذذى أن عانذ ذذة الد ارسذ ذذة توامذ ذذق عمذ ذذى إن مسذ ذذتوى الما ذ ذزة
التنامساة مي الشركة الامناة المصراة مرتف .
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ولمعرمة مستوى المزا التسذواقي والماذزة التنامسذاة مذي الشذركة الامناذة المصذراة عمذى مسذتوى
كل مقرة من مقرات أبعاد المتغار المستقل والتاب ساتم تفصاميا عمى النحو التالي:
 2-5-1-4آراء عينة الدراسة حول بعد المنت
الجدول رقم ( )26ابان نتاي اهستباان الخاصة ببعد السعر مي الشركة الامناذة المصذراة،
وذلك عمى النحو اآلتي:
الجدول رقم ( )26نتائ االستبيان الخاصة ببعد المنت

الرقم
1
2
3
4

المجال

اال نحراف

األهمية

الدال لة

المعياري

النسبية

المفظية

86%

مرتفع

73%

مرتفع

الترتيب

المتوسط

األ ول

4.29

0.74

الرابع

3.64

0.81

منتجات الرركة ذات جودة عالية وأنا ميتنع
بذلك.

تعمل الرركة عم تيديم منتجات جديدة.
االسم التجاري المستخدم مطاب تيريباً لالسم
العممي مما يسهل صرف المنتجات لمحاالت
المرضية.

البيانات المكتوبة في غالف المنت واضحة
وكافية

الثالث

4.17

0.80

83%

مرتفع

الثاني

4.21

0.81

84%

مرتفع

توفر الرركة مزي من المنتجات يمتاز بالتنوع

5

الكافي لتغطية أغمب احتياجات المرض من

الخامس

المستحضرات الدوائية مما يزيد من حصتها

3.39

0.91

68%

مرتفع

التسوييية

3.94

المنت
اختبار  Tلعينة واحدة عند الوسط االفتراضي

Tقيمة
25.543

0.61

79%

مرتفع

الدال لة عند
0.05
0.000

(المصدر :إعداد الباحث ،باهعتماد عمى نتاي التحمال اإلحصايي)

اتضذذح مذذن الجذذدول رقذذم ( )26أن مسذذتوى المنذذت مرتف ذ  ،حاذذث بم ذ المتوسذذط الحسذذابي لجما ذ
الفقرات ( )3.94وىو أكبر من المتوسط النظري ودال إحصايااً وبذانحراف معاذاري ( )0.61وبنسذبة
( ،)%79وىذا اعني أن العانة توامق عمى تحقق بعد المنت مي الشركة الامناة المصراة.
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حاذذث احتمذذت الفقذرة رقذذم ( )1المرتبذذة األولذذى بمتوسذذط حسذذابي ( )4.29ودال إحصذذايااً وبذذانحراف
معااري ( )0.74وبنسبة ( )%86وىذا اعني أن العانة توامق بأن منتجات الشركة ذات جذودة عالاذة
وانا مقتن بذلك.
وحمت الفقرة رقم ( )4مي المرتبة الثاناذة بمتوسذط ( )4.21وأىماذة نسذباة ( )%84وىذذا اعنذي أن
العانة توامق عمى أن الباانات المكتوبة مي غالف المنت واضحة وكاماة.
وحمت الفقرة رقم ( )3مي المرتبذة الثالثذة بمتوسذط ( )4.17وأىماذة نسذباة ( )%83وىذذا اعنذي أن
العان ذذة توام ذذق عم ذذى أن اهس ذذم التج ذذاري المس ذذتخدم مط ذذابق تقرابذ ذاً لالس ذذم العمم ذذي مم ذذا اس ذذيل ص ذذرف
المنتجات لمحاهت المرضاة.
وحمت الفقرة رقم ( )2مي المرتبة الرابعة بمتوسط ( )3.64وأىماذة نسذباة ( )%73وىذذا اعنذي أن
العانة توامق عمى أن الشركة تعمل عمى تقدام منتجات جدادة مما ازاد من حصتيا السوقاة.
وحمت الفقرة رقم ( )5مي المرتبة الخامسة واألخارة بمتوسط ( )3.39وأىماة نسباة ( )%68وىذا
اعنذذي أن العانذذة توامذذق عمذذى أن الشذذركة ه تذذومر م ذزا مذذن المنتجذذات امتذذاز ب ذالتنوع الكذذامي لتغطاذذة
أغمب احتااجات المرضى من المستحضرات الدواياة وىذا اؤثر عمى حصتيا السوقاة.
وارى الباحث أن عنصر المنت مرتف ومناسب وىذا ادل عمى حرص الشركة الامناة المصراة
عم ذذى إنت ذذاج من ذذت ذو ج ذذودة امب ذذي رغب ذذات واحتا ذذاج المس ذذتيدمان وى ذذذا م ذذا اعكس ذذو رأي الع ذذاممان م ذذي
الجانب الصحي وبا الدوا .
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 3-5-1-4آراء عينة الدراسة حول بعد التروي
الجذذدول ( )27ابذذان نتذذاي اهسذذتباان الخاصذذة ببعذذد التذذروا مذذي الشذذركة الامناذذة المصذراة،
وذلك عمى النحو اآلتي:
جدول ( )27نتائ االستبيان الخاصة ببعد التروي

الرقم
1

المجال

الترتيب

المتوسط

الثاني

3.76

يؤثر النراط الترويجي لمرركة في تفضيل
منتجاتها عن المنافسين.

اال نحراف األهمية الدال لة
المعياري النسبية المفظية
1.00

75%

مرتفع

ييدم مندوب الرركة ررحاً متكامالً عن
2

المنتجات مع إبراز الفوائد التي ستعود

األ ول

عم العميل من استخدام منتجات

4.16

0.98

83%

مرتفع

الرركة.
استطاعت الرركة من خال ل
3

التروي (اإلعالنات-الممصيات-العينات)

الثالث

أن تخم لدينا صورة واضحة عن

3.27

0.96

65%

متوسط

منتجاتها.
4

المس الجهود الترويجية لمرركة من

الرابع

خال ل الوصفة الطبية لممنت .

3.27

0.98

65%

متوسط

تيدم الرركة الهدايا والحوافز لمزبائن من
5

حين آلخر وذلك يؤثر إيجابياً عن

انطباعي الرخصي وتخم التفضيل

الخامس

2.92

1.13

58%

متوسط

لمنتجاتها.
التروي
اختبار  Tلعينة واحدة عند الوسط االفتراضي

3.48
Tقيمة
9.857

(المصدر :إعداد الباحث ،باهعتماد عمى نتاي التحمال اإلحصايي)

018

الدال لة عند
0.05
0.000

0.80

%69

مرتفع

اتضذذح مذذن الجذذدول رقذذم ( )27أن مسذذتوى التذذروا مرتفذ  ،حاذذث بمذ المتوسذذط الحسذذابي لجماذ
الفقذرات ( )3.48ودال إحصذذايااً وبذذانحراف معاذذاري ( )0.80وبنسذذبة ( )%70ميذذذا اعنذذي أن العانذذة
توامق عمى تحقق التروا مي الشركة الامناة المصراة.
حاث احتمت الفقرة رقم ( )2المرتبة األولى بمتوسط حسابي ( )4.16وأىماة نسباة ( )%83وىذا
اعني أن العانة توامذق بذأن اقذدم منذدوب الشذركة شذرحاً متكذامالً عذن المنتجذات مذ إبذراز الفوايذد التذي
ستعود عمى العمال من استخدام منتجات الشركة وارى الباحث بأن ىذا اشج العذاممان مذي سذوق
الدوا عمى صرف المنتجات لممرضى.
وحمت الفقرة رقم ( )1مي المرتبة الثاناذة بمتوسذط ( )3.76وأىماذة نسذباة ( )%75وىذذا اعنذي أن
العانة توامق بأن اؤثر النشاط الترواجي لمشركة مي تفضال منتجاتيا عن المنامسان.
وحمت الفقرة رقم ( )3مي المرتبذة الثالثذة بمتوسذط ( )3.27وأىماذة نسذباة ( )%65وىذذا اعنذي أن
العانذذة توامذذق بذذأن اسذذتطاعت الشذذركة مذذن خذذالل التذذروا (اإلعالنذذات-الممصذذقات-العانذذات) أن تخمذذق
لدانا صورة واضحة عن منتجاتيا.
وحمت الفقرة رقم ( )4مي المرتبة الرابعة بمتوسط ( )3.27وأىماذة نسذباة ( )%65وىذذا اعنذي أن
العانة توامق بأن المس الجيود الترواجاة لمشركة من خالل الوصفة الطباة لممنت .
وحمت الفقرة رقم ( )5مي المرتبة الخامسة واألخارة بمتوسط ( )2.92وأىماة نسباة ( )%58وىذا
اعني أن العانذة توامذق بذأن تقذدم الشذركة اليذدااا والحذوامز لمزبذاين مذن حذان آلخذر وذلذك اذؤثر إاجاباذاً
عن انطباعي الشخصي وتخمق التفضال لمنتجاتيا.
وارى الباحث بأن بعد التروا احتذاج إلذى مزاذد مذن اهىتمذام مذن خذالل تفعاذل المذزا الترواجذي
واستيدف شرايح السوق الدوايي (األطبا  ،الصذادلاات ،تجذار الجممذة ،المستشذفاات ،كذل شذراحة بمذا
اناسبيا من األدوات الترواجاة).
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 4-5-1-4آراء عينة الدراسة حول بعد السعر
الجدول ( )28ابان نتاي اهستباان الخاصة بعنصر السعر ،وذلك عمى النحو اآلتي:
جدول ( )28نتائ االستبيان الخاصة بعنصر السعر

الرقم
1
2
3
4
5

المجال
تجد ان اسعار منتجات الرركة اليمنية
المصرية مناسبة.
تتبع الرركة سياسة سعرية تنافسية
لمنتجاتها.
تيدم الرركة بونصات مناسبة لطبيعة
المنتجات الدوائية.
هناك عالقة بين جودة الدواء وسعر .
إذا حدث أي تعديل في سعر أي منت
تيوم الرركة بإبالغي.

الترتيب

المتوسط

المعياري النسبية المفظية

األ ول

4.35

0.75

87%

مرتفع

الثالث

4.14

0.83

83%

مرتفع

الرابع

4.03

0.97

81%

مرتفع

الثاني

4.18

0.78

84%

مرتفع

الخامس

3.50

1.11

70%

مرتفع

4.04

0.70

%81

مرتفع

السعر
اختبار  Tلعينة واحدة عند الوسط االفتراضي

اال نحراف األهمية الدال لة

Tقيمة

الدال لة عند

24.731

0.05
.000

(المصدر :إعداد الباحث ،باهعتماد عمى نتاي التحمال اإلحصايي)

اتضذذح مذذن الجذذدول رقذذم ( )28أن مسذذتوى السذذعر مرتف ذ  ،حاذذث بم ذ المتوسذذط الحسذذابي لجما ذ

الفقذرات ( )4.04ودال إحصذذايااً وبذذانحراف معاذذاري ( )0.70وبنسذذبة ( )%81وىذذذا اعنذذي أن العانذذة
توامق عمى تحقق عنصر السعر مي الشركة الامناة المصراة.

حاث احتمت الفقرة رقم ( )1المرتبة األولى بمتوسط حسابي ( )4.35وأىماة نسباة ( )%87وىذا

اعنذي أن العانذة توامذق بذذأن تجذد أن أسذعار منتجذذات الشذركة الامناذة المصذراة مناسذذبة ممذا احقذق ليذا
حصة سوقاة كبارة.

وحمت الفقرة رقم ( )4مي المرتبة الثاناة بمتوسط ( )4.18وأىماة نسباة ( )%84وىذا اعنذي أن

العانة توامذق بذأن ىنذاك عالقذة بذان جذودة الذدوا وسذعره ممذا اجعذل أصذناف الشذركة تحضذى بأولواذة
اهستخدام والتصراف وبالتالي حصوليا عمى حصة سوقاة كبارة.
014

وحمت الفقرة رقم ( )2مي المرتبذة الثالثذة بمتوسذط ( )4.14وأىماذة نسذباة ( )%83وىذذا اعنذي أن
العانة توامق بأن الشركة تتب سااسة سعراة تنامساة لمنتجاتيا.
وحمت الفقرة رقم ( )3مي المرتبة الرابعة بمتوسط ( )4.03وأىماة نسباة ( ،)%81وىذا اعني أن
العانة توامق بأن الشركة تقدم بونصات مناسبة لطباعة المنتجات الدواياة.
وحمذذت الفق ذرة رقذذم ( )5مذذي المرتبذذة الخامسذذة واألخا ذرة بمتوسذذط ( )3.50وأىماذذة نسذذباة ()%70
وىذا اعني أن العانة توامق بأنو إذا حدث أي تعدال مي سعر أي منت تقوم الشركة بإبالغي ولكنيذا
بصذذورة ضذذعافة ،واذذرى الباحذذث بذذأن بعذذد السذذعر ارقذذى إلذذى تحقاذذق الماذزة التنامسذذاة كونذذو أحذذد شذذروط
المازة التنامساة (بورتر.)2008 ،
 5-5-1-4آراء عينة الدراسة حول بعد التوزيع
الجدول ( )29ابان نتاي اهستباان الخاصة بعد التوزا  ،وذلك عمى النحو اآلتي:
جدول ( )29نتائ االستبيان الخاصة ببعد التوزيع

اال نحراف األهمية

الدال لة

الرقم

المجال

الترتيب

المتوسط

1

تحصل عم منتجات الرركة عند الطمب.

الثاني

3.91

0.89

الثالث

3.69

0.83

74%

الرابع

3.67

0.92

73%

مرتفع

الخامس

3.37

1.01

67%

متوسط

األ ول

4.10

0.86

82%

مرتفع

3.75

0.71

%75

متوسط

2
3
4
5

أحصل عم منتجات الرركة اليمنية
المصرية لدى تجار الجممة بسهولة ويسر.
تصمني الطمبيات في الوقت المحدد من المندوب.

تزودني الرركة باحتياجاتي من األدوية
بانتظام وبركل دوري.
لم يحدث أبداً أن تضيع طمبية لي أو لم
تصمني.

التوزيع
اختبار  Tلعينة واحدة عند الوسط االفتراضي

Tقيمة
17.440

(المصدر :إعداد الباحث ،باهعتماد عمى نتاي التحمال اإلحصايي)
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الدال لة عند
0.05
.000

المعياري

النسبية المفظية
78%

مرتفع
مرتفع

اتضذذح مذذن الجذذدول رقذذم ( )29أن مسذذتوى التوزا ذ متوسذذط حاذذث بم ذ المتوسذذط الحسذذابي لجما ذ
الفقرات ( )3.75ودال إحصايااً وبانحراف معاذاري ( )0.71وبنسذبة ( ،)%82وىذذا اعنذي أن العانذة
توامق عمى تحقق عنصر التوزا مي الشركة الامناة المصراة.
حاث احتمت الفقرة رقم ( )5المرتبة األولى بمتوسط حسابي ( )4.10وأىماة نسباة ( )%82وىذا
اعني أن العانة توامق بأن لم احدث أبداً أن تضذا طمباذة لذي أو لذم تصذمني واذرى الباحذث بذأن ذلذك
اعكس ذلك كفا ة األنظمة وكفا ة الكوادر البشراة.
وحمت الفقرة رقم ( )1مي المرتبة الثاناة بمتوسط ( )3.91وأىماة نسباة ( )%78وىذا اعنذي أن
العانة توامق بأن تحصل عمذى منتجذات الشذركة عنذد الطمذب واذرى الباحذث بذأن ىذذا اتذاح ليذا مرصذة
الحصول عمى التصراف واهستخدام أوهً بأول مما ازاد من حصتيا السوقاة.
وحمت الفقرة رقم ( )2مي المرتبذة الثالثذة بمتوسذط ( )3.69وأىماذة نسذباة ( )%74وىذذا اعنذي أن
العانة توامق بأن أحصل عمى منتجات الشركة الامناة المصراة لدى تجار الجممة بسيولة واسر.
وحمت الفقرة رقم ( )3مي المرتبة الرابعة بمتوسط ( )3.14وأىماذة نسذباة ( )%63وىذذا اعنذي أن
العانة توامق بأنو تصمني الطمباات مي الوقت المحدد من المندوب.
وحمت الفقرة رقم ( )4مي المرتبة الخامسة واألخارة بمتوسط ( )3.37وأىماة نسباة ( )%67وىذا
اعني أن العانة توامق بأن تزودني الشركة باحتااجاتي من األدواة بانتظام وبشكل دوري.
وارى الباحث أن ذلك اعود إلى حرص الشركة الامناة المصراة عمى اهنتشار إلى كذل األمذاكن
مذذي الذ ذوطن والوصذذول إل ذذى معظذذم الم ارك ذذز الطباذذة والص ذذادلاات ولكذذن ى ذذذا البعذذد احت ذذاج مزاذذداً م ذذن
اهىتمام.
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 6-5-1-4آراء عينة الدراسة حول الميزة التنافسية:
لمتعذرف عمذذى مسذذتوى الماذزة التنامسذذاة مذذي الشذذركة الامناذذة المصذراة مقذذد تذذم اسذذتخدام تحماذذل
التباان  Tاألحادي ( ،)One Sample T Testوالجدول ( )30اوضح ذلك:

جدول ()30
الرقم
1

2

3
4

نتائ االستبيان الخاصة بمتغير الميزة التنافسية

المجال
تتصف منتجات الرركة اليمنية المصرية

بالجودة العالية مما يحي لها ميزة تنافسية.
تمعب العبوة والغالف لمنتجات الرركة دو ارً فعاالً
في بناء صورة ذهنية إيجابية لدى الزبائن مما
يحي لها ميزة تنافسية.

تتبع الرركة سياسة سعرية تحي لها ميزة
تنافسية عن بيية الرركات

األ نرطة الترويجية التي تتبعها الرركة تحي
لها ميزة تنافسية.
تساهم األ نرطة الترويجية التي تيوم بها

الترتيب

المتوسط

األول

4.20

اال نحراف األهمية

الدال لة

المعياري النسبية المفظية
0.72

84%

مرتفع

الرابع

4.02

0.78

80%

مرتفع

الثالث

4.09

0.80

82%

مرتفع

السادس

3.55

0.94

71%

مرتفع

68%

مرتفع

2.89

1.04

58%

متوسط

العارر

3.14

0.96

63%

متوسط

8

سموك موظفي الرركة يعطي انطباع بالثية.

الثاني

4.16

0.83

83%

مرتفع

9

تعمل الرركة عم سرعة معالجة متطمبات العمالء.

السابع

3.47

0.93

69%

مرتفع

التاسع

3.36

1.03

67%

متوسط

الخامس

3.61

0.94

72%

مرتفع

3.63

0.63

%73

مرتفع

5

الثامن

الرركة في رسم صورة ذهنية إيجابية عن

3.39

0.92

منتجاتها مما يحي لها ميزة تنافسية.
6
7

10
11

الحادي

تمتمك الرركة أصنافاً مبتكرة في تركيبتها

عرر

العممية مما يحي لها ميزة تنافسية.

تستجيب الرركة لطمبات العمالء في تطوير
المنتجات الخاصة بها.

إذا أردت الحصول عم مساعدة من الرركة
فإن ذلك يكون متوفر وسهل.

طاقم الرركة متجاوب في معالجة المراكل
والركاوى.

الميزة التنافسية
قيمة T

اختبار  Tلعينة واحدة عند الوسط االفتراضي

16.491
(المصدر :إعداد الباحث ،باهعتماد عمى نتاي التحمال اإلحصايي)

017

الدال لة عند
0.05
.000

اتض ذذح مذذذن الجذذذدول ( )30أن مسذذذتوى الما ذ ذزة التنامس ذذاة مذذذي مص ذذن الشذ ذذركة الامناذذذة المص ذ ذراة
(مرتف ذ ) ،مقذذد كذذان المتوسذذط الحسذذابي لمما ذزة التنامسذذاة ( (3.63ودال إحصذذايااً وبذذانحراف معاذذاري
) (0.63وبنسبة ) ،)%73وىذذا اذدل عمذى أن عانذة الد ارسذة توامذق عمذى أن مسذتوى الماذزة التنامسذاة
مرتفذ ذ  ،ك ذذذلك اتض ذذح م ذذن الج ذذدول ( )24أن مس ذذتوى الماذ ذزة التنامس ذذاة لجماذ ذ الفقذ ذرات اتذ ذراوح ب ذذان
( )%84و( )%58وأن جما الفقرات حصمت عمى متوسط حسابي اتراوح بان مرتف ومتوسط.
حاث احتمت الفقرة رقم ( )1المرتبة األولى بمتوسط حسابي ( )4.20وأىماة نسباة ( )%84وىذا
اعني أن العانة توامذق بذأن تتصذف منتجذات الشذركة الامناذة المصذراة بذالجودة العالاذة ممذا احقذق ليذا
مازة تنامساة.
وحمت الفقرة رقم ( )6مي المرتبة الحاداة عشرة واألخارة بمتوسط ( )2.89وأىماة نسباة ()%58
وىذذا اعنذذي أن العانذذة توامذذق إلذذى حذذد مذذا بذذأن تمتمذذك الشذذركة أصذذناماً مبتكذرة مذذي تركابتيذذا العمماذذة ممذذا
احقق ليا مازة تنامساة.
ويتترى الباحتتث إن لمرتتركة اليمنيتتة المصتترية ميتتز تنافستتية ولهتتا وجتتود فتتي الستتو وتنتتافس
رركات األدويتة فتي الستو اليمنتي ولكنهتا تحتتاج مزيتداً متن االهتمتام والتكامتل والتوجيته لجميتع
عناصتتر المتتزي التستتوييي والتركيتتز عم ت بعتتد الستتعر كبعتتد يحي ت الميتتزة التنافستتية وتعزيتتز ذلتتك
باإلضافة إل تيوية بعد التوزيع وتحييت اال نترتار حيتث والرتركة تمتمتك منتجتات تتميتز بتالجودة
العالية والتنوع وتخدم فئات األمراض المزمنة( الضغط ،السكر) حيث وهناك إجماع من قبل العينتة
بتتأن الرتتركة تيتتدم منتجتتات بجتتودة عاليتتة وأستتعار مناستتبة ممتتا ستتيحي له تا حصتتة ستتوقية كبيتترة
باإلضتتافة إلت التركيتتز عمت بعتتد التتتروي ومحاولتتة إيجتتاد وستتائل أكثتتر فعاليتتة لموصتتول إلت كافتتة
الررائح.
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المبحث الثاني :اختبار الفرضيات
تمهيد:
اسذذعى ىذذذا المبحذذث إلذذى عذذرض ومناقشذذة وتحماذذل ألىذذم النتذذاي التذذي توصذذمت إلايذذا الد ارسذذة مامذذا
اتعمق باختبار الفرضاة الرياساة األولى لمدراسة ومروعيا ،وكذا الفرضاة الرياساة الثاناة ،وذلك عمى
النحو الذي اتماشى م أىداف ومروض الدراسة.
تجذذدر اإلشذذارة إلذذى أنذذو هبذذد مذذن إج ذ ار بعذذض اهختبذذارات لمعرمذذة عالقذذة اهرتبذذاط بذذان كذذل مذذن
المذ ذزا التس ذذواقي وتحق ذذق الماذ ذزة التنامس ذذاة ،وإلجذ ذ ار ذل ذذك ق ذذام الباح ذذث باختب ذذار اهرتب ذذاط لبارس ذذون
( ) aaatokلتحداذذد العالقذذة اهرتباطاذذة ،حاذذث اعذذد األوسذ انتشذذا ار واألكثذذر اسذذتخداماً بالمقارنذذة مذ
المعذذامالت األخذذرى ،وىذذو المفضذذل عمذذى غا ذره لتقاذذام العالقذذة بذذان متغا ذران متذذى مذذا تحققذذت مرضذذاة
التوزا الطباعاة لمباانات( .شراز)50 :2009،
ولمعرمذذة أي مذذن عناصذذر المذزا التسذذواقي كذذان لذذو أثذذر مذذي تحقذذق الماذزة التنامسذذاة مقذذد تذذم إجذ ار
اختبذذار اهرتبذذاط ( )noaaatasiokوىذذو طراقذذة ميمذذة لقاذذاس وتحداذذد العالقذذة بذذان متغا ذران رقماذذان،
ولمعرمذذة العالقذذة السذذبباة بذذان متغا ذرات الد ارسذذة سذذاتم تحماذذل اهنحذذدار ( )naiaattiokوال ذذي اعذذد
امتداداً لالرتباط مي الحاهت التي اكون مايا ثالثة متغارات أو أكثر( .كوب)85 :2009،
كما أن اليذدف أو الغذرض مذن اسذتخدام تحماذل اهنحذدار ىذو لتوضذاح العالقذة مذا بذان المتغاذرات
المسذ ذذتقمة  skaaaakaaks eaaiaetatمذ ذذي التحماذ ذذل والمتغاذ ذذر التذ ذذاب saaakaaks eaaiaetat
ومذ ذذن ثذ ذذم القاذ ذذام ب ذ ذالتنبؤ ب ذ ذالقام المتغاذ ذذر بنذ ذذا ً عمذ ذذى القذ ذذام المعرومذ ذذة بالنسذ ذذبة لممتغا ذ ذرات المسذ ذذتقمة
(العالونة ،)263 :1966،بعد ذلك ساتم تحمال التباان الذي افسر العالقة بان المتغارات.
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والجدول رقم (ٌ )31وضح التقدٌر اللفظً لمستوى العالقة:
جدول رقم ( )31التقدٌر اللفظً لمستوى العاقة.

R

العالقة

Above 0.70

عالقة قوية جدا

0.50 - 0.69

عالقة قوية

0.30 - 0.49

عالقة متوسطة

0.10 - 0.29

عالقة منخفضة

0.01 - 0.09

عالقة منخفضة جدا

اتضذذح مذذن الجذذدول رقذذم( )31كافاذة احتسذذاب التقذذدار المفظذذي لمسذذتوى العالقذذة وذلذذك عمذذى النحذذو
التالي:
إذا كانت قامة  nموق  0.70مإن التقدار المفظي لمستوى العالقة لو تكون (قواة جداً)،
واذا كانت قامة  nمن  0.50 — 0.69مإن التقدار المفظي لمستوى العالقة تكون (قواة)،
واذا كانذ ذذت قامذ ذذة  nمذ ذذن  0.30 — 0.49مذ ذذإن التقذ ذذدار المفظذ ذذي لمسذ ذذتوى العالقذ ذذة لذ ذذو تكذ ذذون
(متوسطة)،
واذا كانت قامة  nمن  0.10 — 0.29مإن التقدار المفظي لمستوى العالقة تكون (ضعافة)،
واذا كانت قامة nمن  0.01 — 0.09مإن التقذدار المفظذي لمسذتوى العالقذة لذو تكذون (ضذعافة
جدا).

 1-2-4اختبار الفرضية الرئيسية األول لمدراسة:
أثر المزي التسوييي في تحيي الميزة التنافسية لمرركة اليمنية المصرية:
لقذذد نصذذت الفرضذذاة األولذذى عمذذى إنذذو "ه اوجذذد دور ذو دهل ذة إحصذذاياة لمم ذزا التسذذواقي
(بوصفو متغا اًر مسذتقالً) مذي تحقاذق الماذزة التنامسذاة (بوصذفو متغاذ اًر تابعذاً) لمشذركة الامناذة المصذراة
لصناعة وتسواق األدواة" ،وهختبذار ىذذه الفرضذاة مقذد تذم اسذتخدام اختبذار اهنحذدار الخطذي لمعرمذة
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أثر المزا التسواقي بعناصره الفرعاة مي تحقاق المازة التنامساة مذي الشذركة الامناذة المصذراة وذلذك
عمى النحو التالي:
الجدول ( )32اوضح دور المزا التسذواقي مذي تحقاذق الماذزة التنامسذاة لمشذركة الامناذة المصذراة
لصناعة وتسواق األدواة وذلك عمى النحو اآلتي:
جدول ( )32نتائج اختبار االنحدار الخطً لمعرفة أثر المزٌج التسوٌقً فً تحقٌق المٌزة التنافسٌة

اختبار T
المتغيرات

المزي

التسوييي

المعامالت

مستوى

B

الييمة

المعنوية

0.910

22.423

.000

معامل

معامل

االرتباط التحديد
R

Sig

R2

قيمة اختبار F
الييمة

502.795 0.649 .806

مستوى

نوع

المعنوية العالقة
Sig

.000

قوية
جدا

(المصدر :إعداد الباحث ،باهعتماد عمى نتاي التحمال اإلحصايي)

وبحس ذذب متوس ذذط إجاب ذذات المبح ذذوثان لممتغا ذذر المس ذذتقل (المذ ذزا التس ذذواقي) ومتوس ذذط إجاب ذذات
المبحذذوثان لممتغاذذر التذذاب (تحقذذق الماذزة التنامسذذاة) اتضذذح مذذن الجذذدول رقذذم ( )32وجذذود عالقذذة ذات
دهلة إحصاياة طرداة ،وبمستوى قوي إذ بمغت قامة العالقة اهرتباطاة بانيمذا ( )0.806كمذا افسذر
قامة المعممة ( (Bأنو إذا حدث تغار (تحسن) مي أبعاد المزا التسواقي بنسذبة ( (%100مذإن ذلذك
ساؤدي إلى تغار (تحسن) مي تحقاق المازة التنامساة بنسبة ) (%91واوضذح معامذل التحداذد )(R2
أن التباان مي تحقق المازة التنامساة افسره التغار مي المزا التسذواقي بنسذبة ) (%64.9كمذا اشذار
اختبذذار ) (Fعذذن الدهلذة اإلحصذذاياة هسذذتقرار النمذذوذج وقبولذذو مذذي تفسذذار دور المذزا التسذذواقي مذذي
تحقق المازة التنامساة وتعكس درجة استقرار نموذج الدراسة ،األمذر الذذي اذؤدي إلذى رمذض الفرضذاة
الرياساة األولى بصورتيا العدماة وقبول الفرضاة البدامة والتي تقول:
يوجد يوجد أثر ذو دال لة إحصائية عند مستوى داللة معنوية (

𝛂 ) لممزي

التسوييي في تحيي الميزة التنافسية لمرركة اليمنية المصرية لصناعة وتسوي األدوية
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وساتم مناقشة الفرضاات الفرعاة كما امي:
 1-1-2-4اختبار الفرضية الفرعية األول لمدراسة:
ال يوجد أثر ذو دال لة إحصائية عند مستوى دال لتة معنويتة(

𝛂) لممنتت فتي تحييت

الميزة التنافسية لمرركة اليمنية المصرية.
والج ذذدول ( )33اوض ذذح نت ذذاي اختب ذذار اهنح ذذدار الخط ذذي لقا ذذاس دور المن ذذت م ذذي تحقا ذذق الماذ ذزة
التنامساة.
جدول ( )33نتائ اختبار اال نحدار الخطي ليياس أثر المنت في تحيي الميزة التنافسية
اختبار T
المتغيرات

المعامالت

مستوى

B

الييمة

0.548

10.319

المعنوية

معامل

معامل

اال رتباط

التحديد

R

Sig
المنت

.000

R2

قيمة اختبار F
مستوى

الييمة

نوع

المعنوية العالقة
Sig

106.472 0.281 0.530

.000

قوية

(المصدر :إعداد الباحث ،باهعتماد عمى نتاي التحمال اإلحصايي)

بحسب متوسذط إجابذات المبحذوثان حسذب عنصذر (المنذت ) ومتوسذط إجابذات المبحذوثان لممتغاذر
التذذاب (تحقاذذق الما ذزة التنامسذذاة) ،اتضذذح مذذن الجذذدول رقذذم ( )33وجذذود عالقذذة ذات دهل ذة إحصذذاياة
طرداة وموجبذة وبمسذتوى قذوي إذ بمغذت قامذة العالقذة اهرتباطاذة بانيمذا ( (0.530كمذا افسذر قامذة
المعممذ ذذة ( (Bأنذ ذذو إذا حذ ذذدث تغاذ ذذر(تحسذ ذذن) مذ ذذي المنذ ذذت بنسذ ذذبة ( (%100مذ ذذإن ذلذ ذذك سذ ذذاؤدي إلذ ذذى
تغاذر(تحسذن) مذي تحقاذق الماذزة التنامسذاة بنسذبة)(%54.8واوضذح معامذل التحداذد ) (R2أن التبذاان
مذذي تحقاذذق الما ذزة التنامسذذاة افس ذره التغاذذر مذذي المنذذت بنسذذبة ) (%28.1كمذذا اشذذار اختبذذار)(Fعذذن
الدهلذة اإلحصذذاياة هسذذتقرار النمذذوذج وقبولذذو مذذي تفسذذار األثذذر بذذان المنذذت و تحقاذذق الماذزة التنامسذذاة
وتعك ذذس درج ذذة اس ذذتقرار نم ذذوذج الد ارس ذذة األم ذذر الذ ذذي ا ذذؤدي إل ذذى رم ذذض الفرض ذذاة الفرعا ذذة األول ذذى
بصورتيا العدماة وقبول الفرضاة البدامة والتي تقول:
اوجد أثر ذو دهلة إحصاياة عند مستوى دهلة معنواة (

 ) αلتطباق بعد المنت

مي تحقاق المازة التنامساة لمشركة الامناة المصراة

008

 2-1-2-4نتائ اختبار الفرضية الفرعية الثانية لمدراسة:
ال يوجد أثر ذو دال لة إحصائية عند مستوى دال لة معنوية(

𝛂) لمتروي في تحييت

الميزة التنافسية
والجذذدول ( )34اوض ذذح نتذذاي اختب ذذار اهنح ذذدار الخطذذي لقا ذذاس دور الت ذذروا مذذي تحقا ذذق الماذذزة
التنامساة.
جدول ( )34نتائ اختبار اال نحدار الخطي ليياس أثر التروي في تحيي الميزة التنافسية
اختبار T
المتغيرات

المعامالت

مستوى

B

الييمة

0.523

14.639

المعنوية
Sig

التروي

.000

معامل

معامل

االرتباط

التحديد

R

R2

.664

قيمة اختبار F
مستوى
الييمة

نوع

المعنوية العالقة
Sig

214.298 0.441

.000

قوية

(المصدر :إعداد الباحث ،باهعتماد عمى نتاي التحمال اإلحصايي)

بحسب متوسط إجابات المبحذوثان حسذب (التذروا ) ،ومتوسذط إجابذات المبحذوثان لممتغاذر التذاب
(تحقاذذق الما ذزة التنامسذذاة) اتضذذح مذذن الجذذدول رقذذم ( )34وجذذود عالقذذة ذات دهل ذة إحصذذاياة طرداذذة
وموجبذة وبمسذذتوى قذوي إذ بمغذذت قامذة العالقذذة اهرتباطاذة بانيمذذا ( (0.664كمذا افسذذر قامذة المعممذذة
( (Bأنو إذا حدث تغاذر(تحسذن) مذي التذروا بنسذبة ( (%100مذإن ذلذك سذاؤدي إلذى تغاذر (تحسذن)
مذذي تحقاذذق الماذزة التنامسذذاة بنسذذبة ) (%52.3واوضذذح معامذذل التحداذذد ) (R2أن التبذذاان مذذي تحقاذذق
الماذ ذزة التنامس ذذاة افسذ ذره التغا ذذر م ذذي الت ذذروا بنس ذذبة ) (%44.1كم ذذا اش ذذار اختب ذذار ) (Fع ذذن الدهلذ ذة
اإلحصاياة هستقرار النموذج وقبولو مي تفسار األثر بان التروا و تحقاذق الماذزة التنامسذاة وتعكذس
درجة استقرار نموذج الدراسة األمر الذي اؤدي إلى رمض الفرضاة الفرعاة الثاناة بصورتيا العدماة
وقبول الفرضاة البدامة والتي تقول:
يوجد أثر ذو دال لة إحصائية عند مستوى دال لة معنوية (
التروي في تحيي الميزة التنافسية .
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𝛂 ) لتطبي بعد

 3-1-2-4نتائ اختبار الفرضية الفرعية الثالثة لمدراسة:
𝛂) لمستعر فتي تحييت

ال يوجد أثر ذو دال لة إحصائية عند مستتوى دال لتة معنويتة(
الميزة التنافسية.

والج ذذدول ( )35اوض ذذح نت ذذاي اختب ذذار اهنح ذذدار الخط ذذي لقا ذذاس دور لمس ذذعر م ذذي تحقا ذذق الماذ ذزة
التنامساة.
جدول ( )35نتائ اختبار اال نحدار الخطي ليياس أثر السعر في تحيي الميزة التنافسية
اختبار T
المتغيرات

السعر

المعامالت

مستوى

B

الييمة

المعنوية

0.634

16.258

.000

معامل

معامل

االرتباط

التحديد

R

Sig

0.702

R2

قيمة اختبار F
الييمة

264.335 0.493

مستوى

المعنوية

نوع

العالقة

Sig

.000

قوية جدا

(المصدر :إعداد الباحث ،باهعتماد عمى نتاي التحمال اإلحصايي)

بحسذذب متوسذذط إجابذذات المبحذذوثان حسذذب (السذذعر) ومتوسذذط إجابذذات المبحذذوثان لممتغاذذر التذذاب
(تحقاذذق الماذزة التنامسذذاة) ،اتضذذح مذذن الجذذدول رقذذم ( )35وجذذود عالقذذة ذات دهلذة إحصذذاياة طرداذذة
وموجبة وبمستوى قوي ،إذ بمغت قامذة العالقذة اهرتباطاذة بانيمذا ( (0.702كمذا افسذر قامذة المعممذة
( (Bأنو إذا حدث تغار(تحسن) مي السعر بنسبة ( (%100مإن ذلك ساؤدي إلى تغار (تحسن) مي
تحقاق المازة التنامساة بنسبة ) (%63.4واوضح معامل التحداد ) (R2إن التباان مذي تحقاذق الماذزة
التنامساة افسذره التغاذر مذي السذعر بنسذبة ) (%49.3كمذا اشذار اختبذار ) (Fعذن الدهلذة اإلحصذاياة
هستقرار النموذج وقبولو مي تفسار األثر بان السعر وتحقاق المازة التنامساة وتعكذس درجذة اسذتقرار
نم ذذوذج الد ارس ذذة األم ذذر الذ ذذي ا ذذؤدي إل ذذى رم ذذض الفرض ذذاة الفرعا ذذة الثالث ذذة بص ذذورتيا العدما ذذة وقب ذذول
الفرضاة البدامة والتي تقول :
اوجد أثر ذو دهلة إحصاياة عند مستوى دهلة معنواة (

 ) αلتطباق بعد السعر

مي تحقاق المازة التنامساة لمشركة الامناة المصراة
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 4-1-2-4نتائ اختبار الفرضية الفرعية الرابعة لمدراسة:
ال يوجد أثر ذو دال لة إحصائية عند مستوى دال لة معنوية(

𝛂) لمتوزيع فتي تحييت

الميزة التنافسية.
والج ذذدول ( )36اوض ذذح نت ذذاي اختب ذذار اهنح ذذدار الخط ذذي لقا ذذاس دور التوزاذ ذ م ذذي تحقا ذذق الماذ ذزة
التنامساة.
جدول ( )36نتائ اختبار اال نحدار الخطي ليياس أثر التوزيع في تحيي الميزة التنافسية
اختبار T
المتغيرات

التوزيع

المعامالت

مستوى

B

الييمة

المعنوية

0.567

13.733

.000

معامل

االرتباط
R

Sig

0.640

معامل

التحديد
2

R

قيمة اختبار F
مستوى
الييمة

188.606 0.409

المعنوية

نوع

العالقة

Sig

.000

قوية

(المصدر :إعداد الباحث ،باهعتماد عمى نتاي التحمال اإلحصايي)

بحسذب متوسذط إجابذات المبحذوثان حسذب (التوزاذ ) ،ومتوسذط إجابذات المبحذوثان لممتغاذر التذذاب
(تحقاذذق الماذزة التنامسذذاة) ،اتضذذح مذذن الجذذدول رقذذم ( )36وجذذود عالقذذة ذات دهلذة إحصذذاياة طرداذذة
وموجبة وبمسذتوى قذوي إذ بمغذت قامذة العالقذة اهرتباطاذة بانيمذا ( (0.640كمذا افسذر قامذة المعممذة
( (Bإنو إذا حدث تغار (تحسن) مذي التوزاذ بنسذبة ( (%100مذإن ذلذك سذاؤدي إلذى تغاذر (تحسذن)
مذذي تحقاذذق الماذزة التنامسذذاة بنسذذبة ) (%56.7واوضذذح معامذذل التحداذذد ) (R2أن التبذذاان مذذي تحقاذذق
الماذ ذزة التنامس ذذاة افسذ ذره التغا ذذر م ذذي التوزاذ ذ بنس ذذبة ) (%40.9كم ذذا اش ذذار اختب ذذار ) (Fع ذذن الدهلذ ذة
اإلحصاياة هستقرار النموذج وقبولو مي تفسار األثر بذان التوزاذ و تحقاذق الماذزة التنامسذاة وتعكذس
درجة استقرار نموذج الدراسة األمر الذي اؤدي إلى رمض الفرضاة الفرعاة الرابعة بصورتيا العدماة
وقبول الفرضاة البدامة والتي تقول :
اوجد أثر ذو دهلة إحصاياة عند مستوى داللة معنوية (

𝛂 ) لتطباق بعد

التوزا مي تحقاق المازة التنامساة لمشركة الامناة المصراة
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مما سبق اتضذح صذحة ثبذات الفرضذاة الرياسذاة األولذى وكذذلك الفرضذاات الفرعاذة مذن مرضذاات
الدراسة ،حاث اوجد دور ذو دهلة إحصاياة لممزا التسواقي مي تحقاق المازة التنامساة
اوجد أثر ذو دهلة إحصاياة عند مستوى دهلة معنواة (

 ) αلتطباق بعد المزا

التسواقي مي تحقاق المازة التنامساة لمشركة الامناة المصراة

 2-2-4نتائ اختبار الفرضية الرئيسية الثانية:
لقد نصت الفرضاة الرياساة الثاناة عمى:
ال توجد فرو ذات دال لة إحصائية في إجابات عينة الدراستة حتول أثتر المتزي التستوييي فتي
تحيي ت الميتتزة التنافستتية لمرتتركة اليمنيتتة المصتترية لصتتناعة وتستتوي األدويتتة تعتتزى لممتغي ترات
الديموغرافية( :نوع النراط ،الجنس ،العمر ،نوع المؤهل العممي ،سنوات الخبرة).
وهختبذذار ىذذذه الفرضذذاة مقذذد تذذم اسذذتخدام تحماذذل التبذذاان الثنذذايي (  )T-Testلمعرمذذة مذذا إذا كانذت
ىنذذاك مذذروق مذذي إجابذذات العانذذة عمذذى عبذذارات اهسذذتباان مذذي ح ذال كذذون المتغاذذر اتكذذون مذذن ميتذذان
مثذل :متغاذر الجذنس ،ونذوع المؤىذل العممذي ،كمذا تذم اسذتخدام تحماذل التبذاان المتعذدد ( F-Anova
 )One-Wayلمعرمة ما إذا كانت ىناك مروق مي إجابات العانة عمى عبارات اهستباان مي حذال
كون المتغار احتوي عمى ثالث ميذات أو أكثذر متغاذرات مثذل( :نذوع النشذاط ،العمذر ،سذنوات الخبذرة)
وذلك عمى النحو التالي:

006

 1-2-2-4نتائ اختبارات الفرو في إجابات عينة الدراسة حسب متغير نوع النراط:
لمعرمة مدى وجذود مذروق ذات دهلذة إحصذاياة مذي إجابذات أمذراد عانذة الد ارسذة حذول دور المذزا
التسواقي مي تحقاق المازة التنامساة لمشركة الامناة المصراة لصناعة وتسذواق األدواذة طبقذاً لمتغاذر
نذذوع النشذذاط ،مقذذد تذذم اسذذتخدام تحماذذل التبذذاان المتعذذدد ) ،)F-Anova One-Wayكمذذا ابذذان ذلذذك
الجدول (.)37
الجدول ( )37نتاي اختبار تحمال التباان المتعدد لمعرمة مدى وجود مروق حسب متغار نوع النشاط

المحاور

المزي التسوييي

الميزة التنافسية

اال نحراف

الفئات

المتوسط

صيدلية

3.84

0.56

مسترف

3.64

0.54

جممة

3.63

0.51

صيدلية

3.64

0.64

مسترف

3.51

0.60

جممة

3.64

0.59

المعياري

مستوى

اختبار F

2.944

0.630

الدال لة
Sig.

0.054

0.534

الدال لة

المفظية

غير دال

غير دال

اتضح من الجدول ( )37عدم وجود مذروق ذات دهلذة إحصذاياة مذي إجابذات عانذة الد ارسذة حذول
دور المزا التسواقي مي تحقاق المازة التنامساة لمشركة الامناة المصراة حسب متغار نوع النشذاط،
حاث أن قامة  Fغار دالذة مذي جماذ األبعذاد ،وىذذا اعنذي قبذول الفرضذاة الثاناذة مامذا اتعمذق بمتغاذر
نوع النشاط .وبصفة عامة امكن قبول الفرضاة اإلحصاياة التي تنص عمى:
ال توجد فرو ذات دال لة إحصائية عند مستوى دال لة معنوية( )α≤0.05في إجابات
عينة الدراسة حول أثر المزي التسوييي في تحيي الميزة التنافسية لمرركة اليمنية
المصرية تعزى لمتغير نوع النراط.
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 2-2-2-4نتائ اختبارات الفرو في إجابات عينة الدراسة حسب متغير الجنس:
لمعرم ذذة م ذذدى وج ذذود م ذذروق ذات دهلذ ذة إحص ذذاياة م ذذي إجاب ذذات أمذذراد عان ذذة الد ارس ذذة ،ح ذذول دور
الم ذزا التسذذواقي مذذي تحقاذذق الما ذزة التنامسذذاة لمشذذركة الامناذذة المص ذراة طبق ذاً لمتغاذذر الجذذنس مقذذد تذذم
استخدام تحمال التباان الثنايي ،كما اوضح ذلك الجدول (.)38
جدول( )38نتائ اختبار تحميل التباين الثنائي لمعرفة مدى وجود فرو حسب متغير الجنس

المحاور

المزي التسوييي
الميزة التنافسية

اال نحراف

الفئات

المتوسط

ذكر

3.81

0.56

أنث

3.73

0.48

ذكر

3.64

0.63

أنث

3.46

0.56

المعياري

مستوى

اختبار T

الدال لة

0.603

0.547

1.169

Sig.

0.243

الدال لة

المفظية
غير دال
غير دال

(المصدر :إعداد الباحث ،باهعتماد عمى نتاي التحمال اإلحصايي)

اتضح مذن الجذدول ( )38عذدم وجذود مذروق ذات دهلذة إحصذاياة مذي دور المذزا التسذواقي مذي
تحقاذذق الماذزة التنامسذذاة لمشذذركة الامناذذة المصذراة حسذذب متغاذذر الجذذنس ،حاذذث أن قامذذة  Tغاذذر دالذة
مي جما األبعاد ،وىذا اعني عدم وجذود مذروق جوىراذة مذي آراء العانذة تعذزى لمتغاذر الجذنس ،وىذذا
اعنذذي قبذذول الفرضذذاة الثاناذذة مامذذا اتعمذذق بمتغاذذر الجذذنس ،وقذذد ارجذ ذلذذك إلذذى أن مفذذاىام وأبعذذاد دور
المذزا التسذذواقي مذذي تحقاذذق الماذزة التنامسذذاة واضذذحة ومفيومذذة اهسذتخدام لمذذذكور واإلنذذاث عمذذى حذذد
سوا  .وىذا اعني قبول الفرضاة التي تنص عمى:
ال توجد فرو ذات دال لة إحصائية عند مستوى دال لة معنوية( )α≤0.05عمي إجابات
عينة الدراسة حول أثر المزي التسوييي في تحيي الميزة التنافسية لمرركة اليمنية
المصرية تعزى لمتغير الجنس.
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 3-2-2-4نتائ اختبارات الفرو في إجابات عينة الدراسة حسب متغير العمر

لمعرمذة مذذدى وجذود مذذروق ذات دهلذة إحصذذاياة مذذي إجابذات أمذراد عانذة الد ارسذذة حذول أثذذر المذزا
التسذواقي مذي تحقاذذق الماذزة التنامسذاة لمشذذركة الامناذة المصذراة طبقذاً لمتغاذر العمذر ،مقذذد تذم اسذذتخدام
تحمال التباان المتعدد ) ،)F-Anova One-Wayكما ابان ذلك الجدول (.)39
الجدول ( )39نتائ اختبار تحميل التباين المتعدد لمعرفة مدى وجود فرو حسب متغير العمر

المحاور

المزي

التسوييي

الميزة التنافسية

اال نحراف

الفئات

المتوسط

أقل من  30سنة

3.89

0.53

من  50 - 30سنة

3.74

0.57

أكثر من  50سنة

3.18

0.18

أقل من  30سنة

3.69

0.60

من  50 - 30سنة

3.58

0.65

أكثر من  50سنة

3.50

0.32

المعياري

اختبار F

3.972

1.046

مستوى
الدال لة
Sig.

0.020

0.353

الدال لة

المفظية

دال

غير دال

(المصدر :إعداد الباحث ،باهعتماد عمى نتاي التحمال اإلحصايي)

اتضح من الجدول ( )39عدم وجود مذروق ذات دهلذة إحصذاياة مذي إجابذات عانذة الد ارسذة حذول
المازة التنامساة لمشركة الامناة المصراة حسب متغار العمر ،حاث أن قامة  Fغار دالة مذي تحقاذق
الما ذزة التنامسذذاة ،ووجذذود مذذروق ذات دهل ذة إحصذذاياة مذذي إجابذذات عانذذة الد ارسذذة حذذول دور الم ذزا
التسواقي لمشذركة الامناذة المصذراة حسذب متغاذر العمذر حاذث أن قامذة  Fدالذة مذي المذزا التسذواقي
وىذا اعني قبول الفرضاة الثاناة جزيااً ماما اتعمق المازة التنامساة بالنسبة لمتغار العمر .التي تذنص
عمى:
ال توجد فرو ذات دال لة إحصائية عند مستوى دال لة معنوية( )α≤0.05في إجابات
عينة الدراسة حول تحيي الميزة التنافسية لمرركة اليمنية المصرية تعزى لمتغير العمر.
توجد فرو ذات دال لة إحصائية في إجابات عينة الدراسة حول المزي التسوييي لمرركة
لمتغير ال
مصرية التعز
ولتحداد اتجاه الفروق مقد تماليمنية
عمر )D s.إلظيار لصالح من
بعداة (
مقاىرنات ال
استخدامال اختبار
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ظيرت ىذه الفروق كما مي الجدول(.)40
جدول ( )40نتائ تحميل اختبار الميارنات البعدية ( )DdLلتحديد الفرو في المزي التسوييي حسب متغير العمر

العمر

المتوسط

أقل من 30

الحسابي

سنة

أقل من  30سنة

4.19

1

من  50 - 30سنة

3.83

أكثر من  50سنة

3.95

من 30
 50سنة

أكثر من

 50سنة
*.15598

1
1

(المصدر :إعداد الباحث ،باهعتماد عمى نتاي التحمال اإلحصايي)

اظيذذر مذذن الجذذدول ( )40وجذذود مذذروق ذات دهل ذة إحصذذاياة بذذان الفيذذة (أقذذل مذذن  30سذذنة)
والفية (أكثر مذن  50سذنة) وذلذك لصذالح الفيذة (أقذل مذن  30سذنة) وقذد اعذود ذلذك إلذى أن ميذة (أقذل
مذذن  30سذذنة) أكثذذر إد اركذاً لعناصذذر المذزا التسذذواقي وأكثذذر تفذذاعال معذذو ومذ التغااذرات مذذي مفذذاىام
التسواق الحداث.
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نتائ اختبارات الفرو في إجابات عينة الدراسة حسب متغير المؤهل العممي

4-2-2-4

لمعرمة مدى وجود مروق ذات دهلة إحصاياة مي إجابات أمراد عانذة الد ارسذة حذول أثذر المذزا
التسذواقي مذذي تحقاذق الماذزة التنامسذذاة لمشذركة الامناذذة المصذراة طبقذاً لمتغاذذر المؤىذذل العممذي ،مقذذد تذذم
استخدام تحمال التباان المتعدد ( ،)F-Anova One-Wayكما ابان ذلك الجدول (.)41
الجدول ( )41نتائ اختبار تحميل التباين المتعدد حسب متغير المؤهل العممي

اال نحراف

المحاور

الفئات

المتوسط

المزي

صيدلي

3.73

0.56

غير صيدلي

4.04

0.49

صيدلي

3.56

0.64

غير صيدلي

3.85

0.54

التسوييي
الميزة التنافسية

المعياري

مستوى

الدال لة

اختبار T

الدال لة

3.922-

0.000

دال

3.193-

0.002

دال

.dtS

المفظية

(المصدر :إعداد الباحث ،باهعتماد عمى نتاي التحمال اإلحصايي)

اتضح من الجدول ( )41وجود مروق ذات دهلة إحصاياة مي إجابات عانة الدراسة حول دور
المزا التسواقي مي تحقاق الماذزة التنامسذاة لمشذركة الامناذة المصذراة حسذب متغاذر المؤىذل العممذي،
حاذذث أن قامذذة  Fدال ذة مذذي جما ذ األبعذذاد ،وىذذذا اعنذذي رمذذض الفرضذذاة الثاناذذة مامذذا اتعمذذق بمتغاذذر
المؤىل العممي وقبول الفرضاة البدامة التي تنص عمى:
توجد فرو ذات دال لة إحصائية عند مستوى دال لة معنوية ) (0.05في إجابات عينة

الدراسة حول أثر المزي التسوييي في تحيي الميزة التنافسية لمرركة اليمنية المصرية
تعزى لمتغير المؤهل العممي.

اظير من الجدول ( )42أن الفروق كانت لصذالح الفيذة (غاذر صذادلي) عذن ميذة (صذادلي) وقذد
اعود ذلك إلى أن الصادلي ايتم أكثر بجما عناصر المزا التسواقي والمازة التنامساة وأكثر تشدداً
لممعذذااار وذلذذك بسذذبب خبرتذذو ومعرمتذذو بمذذا تممذذو الشذذركات العالماذذة والشذذركات األخذذرى وليذذذا اكذذون
تقاامو أكثر تشدداً رغبة مي التحسان لءمضل ومنامسة الشركات األكثر خبرة مي السوق.
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 5-2-2-4نتائ اختبارات الفرو في إجابات عينة الدراسة حسب متغير سنوات الخبرة
لمعرمة مدى وجود مروق ذات دهلذة إحصذاياة مذي إجابذات أمذراد عانذة الد ارسذة ،حذول أثذر المذزا
التسذذواقي مذذي تحقاذذق الما ذزة التنامسذذاة لمشذذركة الامناذذة المصذراة طبق ذاً لمتغاذذر سذذنوات الخبذرة ،مقذذد تذذم
استخدام تحمال التباان المتعدد ( ،)F-Anova One-Wayكما اوضح ذلك الجدول (.)42
الجدول رقم ( )42نتائ اختبار تحميل التباين المتعدد حسب متغير سنوات الخبرة

المحاور

المزي

التسوييي
الميزة

التنافسية

اال نحراف

الفئات

المتوسط

أقل من  5سنوات

3.91

0.52

من  10 - 5سنوات

3.76

0.57

أكثر من  10سنوات

3.56

0.57

أقل من  5سنوات

3.72

0.53

من  10 - 5سنوات

3.58

0.64

أكثر من  10سنوات

3.44

0.87

المعياري

اختبار F

5.020

2.819

مستوى
الدال لة
.dtS

0.007

0.061

الدال لة

المفظية

دال

غير دال

(المصدر :إعداد الباحث ،باهعتماد عمى نتاي التحمال اإلحصايي)

اتضذذح مذذن الجذذدول رقذذم ( )42عذذدم وجذذود مذذروق ذات دهل ذة حذذول الما ذزة التنامسذذاة لمشذذركة الامناذذة
المصذراة حسذذب متغاذذر سذذنوات الخب ذرة ،حاذذث أن قامذذة  Fغاذذر دال ذة ،ووجذذود مذذروق ذات دهل ذة حذذول الم ذزا
التسذذواقي لمشذذركة الامناذذة المص ذراة حسذذب متغاذذر سذذنوات الخب ذرة ،حاذذث أن قامذذة  Fدال ذة ،وىذذذا اعنذذي قبذذول
الفرضاة الثاناة جزيااً ماما اتعمق المازة التنامساة بالنسبة لمتغار العمر .التي تنص عمى:

ال توجد فرو ذات دال لة إحصائية في إجابات عينة الدراسة حول تحيي الميزة التنافسية
لمرركة اليمنية المصرية تعزى لمتغير سنوات الخبرة.
ورفضها فيما يتعم بالمزي التسوييي:

توجد فرو ذات دال لة إحصائية في إجابات عينة الدراسة حول المزي التسوييي لمرركة
اليمنية المصرية تعزى لمتغير سنوات الخبرة.

088

ولتحداد اتجاه الفروق مقد تم استخدام اختبار المقارنات البعداة ( )D sإلظيار لصالح من ظيرت
ىذه الفروق كما مي الجدول(.)43
جدول ( )43نتائ تحميل اختبار الميارنات البعدية ( )DdLلتحديد الفرو في المزي التسوييي حسب متغير
سنوات الخبرة

المتوسط

أقل من 5

من 10 - 5

أكثر من 10

أقل من  5سنوات

4.19

1

*15561.

*34736.

من  10 - 5سنوات

3.83

أكثر من  10سنوات

3.95

سنوات الخبرة

الحسابي

سنوات

سنوات

سنوات

1
1

(المصدر :إعداد الباحث ،باهعتماد عمى نتاي التحمال اإلحصايي)

اظير من الجدول ( )43وجود مروق ذات دهلذة إحصذاياة بذان الفيذة (أقذل مذن  5سذنوات) والفيذة
(أكثر من  10سنوات) وذلك لصالح الفية (أقل من  5سنوات) وقد اعود ذلك إلى أن مية (أكثذر مذن
 10سذنوات) أكثذر خبذرة واد اركذاً لعناصذر المذزا التسذواقي وأكثذر تفذاعالً معذو وأكثذر بمعرمذة بذالمزا
التسواقي وعناصره لمشركات األخرى المنامسة وليذا كانت إجابتيم أقل موامقة عن باقي الفيات.
 :3-2-4ممخص نتائ اختبارات فرضيات الدراسة
وامكن تمخاص نتاي مرضاات الدراسة كما مي الجدول رقم ( )44عمى النحو التالي:
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جدول رقم ( )44ملخص نتائج اختبارات فرضٌات الدراسة

م

نتيجة االختبار

الفرضية العدمية

 1الفرضية الرئيسية األول وفروعها:

ال يوجتتد أثتتر ذو دال لتتة إحصتتائية لممتتزي التستتوييي فتتي
تحيي الميزة التنافسية لمرركة اليمنيتة المصترية لصتناعة

وتسوي األدوية.

الفرضية الفرعية األول :

يوجتتد أثتتر ذو دال ل تة إحصتتائية لممنتتت فتتي تحيي ت الميتتزة

التنافستتتية لمرتتتركة اليمنيتتتة المصتتترية لصتتتناعة وتستتتوي

األدوية

الفرضية الفرعية الثانية:

يوجتد أثتتر ذو دال لتة إحصتتائية لمتتترويح فتتي تحييت الميتتزة

التنافستتتية لمرتتتركة اليمنيتتتة المصتتترية لصتتتناعة وتستتتوي

األدوية

الفرضية الفرعية الثالثة:

يوجتتد أثتتر ذو دال ل تة إحصتتائية لمستتعر فتتي تحيي ت الميتتزة

التنافستتتية لمرتتتركة اليمنيتتتة المصتتترية لصتتتناعة وتستتتوي

األدوية

الفرضية الفرعية الرابعة:

يوجتتد أثتتر ذو دال لتة إحصتتائية لمتوزيتتع فتتي تحييت الميتتزة

التنافستتتية لمرتتتركة اليمنيتتتة المصتتترية لصتتتناعة وتستتتوي

األدوية

 2الفرضية الرئيسية الثانية:

رفض الفرضية العدمية ()H0
وقبول الفرضية البديمة ))H1

رفض الفرضية العدمية ()H0
وقبول الفرضية البديمة ))H1

رفض الفرضية العدمية ()H0
وقبول الفرضية البديمة ))H1

رفض الفرضية العدمية ()H0
وقبول الفرضية البديمة ))H1

رفض الفرضية العدمية ()H0
وقبول الفرضية البديمة ))H1

قبول الفرضية العدمية فيما يتعم

ال توجتتتد فتتترو ذات دال لتتتة إحصتتتائية فتتتي إجابتتتات عينتتتة

بمتغيرات (نوع النراط ،الجنس)

التنافستتتية لمرتتتركة اليمنيتتتة المصتتترية لصتتتناعة وتستتتوي

بمتغير(العمر ،سنوات الخبرة) لمميزة

الدراستتة حتتول دور المتتزي التستتوييي فتتي تحييتت الميتتتزة

وقبول الفرضية العدمية جزئيا فيما يتعم

األدويتتتة تعتتتزى لممتغيتتترات الديموغرافيتتتة والتنظيميتتتة( :نتتتوع

التنافسية ورفض الفرضية العدمية جزئيا

الخبرة).

لممزي التسوييي.

النرتتتاط ،الجتتتنس ،العمتتتر ،نتتتوع المؤهتتتل العممتتتي ،ستتتنوات
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فيما يتعم بمتغير (العمر ،سنوات الخبرة)

الفصل الخرمس:
اال تنتاجاث والتىص اث
المبحث األول :االدتنترجرت
المبحث الثرني :التوصيرت.
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المبحث األول :االستنتاجات
تمهيد:
اسعى ىذا المبحث إلى عرض ممخص ألىم اهسذتنتاجات التذي توصذمت إلايذا الد ارسذة مذي ضذو
الفرضذذاات التذذي قامذذت عمايذذا ،باإلضذذامة إلذذى تقذذدام مجموعذذة مذذن التوصذذاات ،التذذي تمخضذذت عذذن
نتاي ىذه الدراسة.

 1-5االستنتاجات:
تتمثل أىم استنتاجات الدراسة مي اآلتي:
 -1منطقا ذذة النت ذذاي وانس ذذجاميا مذ ذ أدبا ذذات التس ذذواق والت ذذي أك ذذدت أىما ذذة عناص ذذر المذ ذزا
التسواقي مجتمعة ومنفردة مي التأثار عمى العمال وتحقاق المازة التنامساة.
 -2وج ذذود دور إاج ذذابي ق ذذوي لممذ ذزا التس ذذواقي بكام ذذة عناصذ ذره م ذذي تحقا ذذق الماذ ذزة التنامس ذذاة
لمشركة الامناة المصراة.
 -3واق ذ الم ذزا التسذذواقي لذذبعض عناص ذره ،اشذذار إلذذى وعذذي إدارة الشذذركة الامناذذة المص ذراة
بأىماة ىذا األسموب ،إه إنيذا تحتذاج لممزاذد مذن اهىتمذام والتحسذان المسذتمر مذن خذالل
تطوار مزا تسواقي انسجم م شرايح السوق المستيدمة مي ىذه الدراسة.
 -4تيتم الشركة الامناة المصراة بعناصذر المذزا التسذواقي وكذان أكثذر عنصذر متحقذق ىذو
السعر ثم المنت  ،التوزا ومي األخار التروا .
 -5تقدم الشذركة الامناذة المصذراة منتجذات بسذعر مناسذب وجذودة عالاذة وبإمكانيذا أن تنذامس
مذي السذذوق مذذن خذالل السذذاطرة عمذذى جذز مذذن سذذوق األدواذة المعالجذذة لءمذراض المزمنذذة
وىي الخاصة بأمراض ضغط الدم والسكري والدىون.
 -6ا ذرتبط أثذذر الم ذزا التسذذواقي بشذذكل كباذذر عمذذى سااسذذة تجزيذذة األس ذواق لغذذرض تصذذمام
المزا التسواقي المناسب لكل شراحة.
 -7ىن ذذاك أق ذذل اىتم ذذام م ذذي تفعا ذذل دور الت ذذروا واهس ذذتفادة م ذذن عناص ذذر المذ ذزا الترواج ذذي
لمحصول عمى المازة التنامساة لدى الشرايح التي تم استيداميا مي ىذه الدراسة.
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 -8ىناك اىتمام أقل مي إبراز تماز منتجات الشركة الامناة والمصراة وخصايصيا وتنوعيذا
لدى الشرايح التي تم استيدميا مي ىذه الدراسة.
 -9كانت أىم عناصر المزا التسواقي تأثا اًر إاجابااً مي تحقاذق الماذزة التنامسذاة ىذي السذعر
ثم التروا ثم التوزا ثم المنت .
-10

عدم وجود مروق ذات دهلة إحصذاياة مذي إجابذات عانذة أمذراد الد ارسذة حذول المذزا

التس ذذواقي وأثذ ذره عم ذذى الماذ ذزة التنامس ذذاة لمش ذذركة الامنا ذذة المصذ ذراة تع ذذزى لمتغا ذذر( :ن ذذوع
النشذذاط ،الجذذنس) ،ووجذذود مذذروق ذات دهل ذة إحصذذاياة مذذي إجابذذات عانذذة أم ذراد الد ارسذذة
حول المزا التسواقي وأثره عمى المازة التنامساة لمشذركة الامناذة المصذراة تعذزى لحذاممي
مؤىل الصادلي عن غار المؤىل عممااً.
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المبحث الثانً :التوصٌات
 2-5التوصيات:
مي ضو اإلطار النظري لمدارسة والنتاي التي توصمت إلايا ،اقدم الباحث التوصاات التالاة:
 -1زاادة اهىتمام بتبنذي المفيذوم التسذواقي التنامسذي لكامذة عناصذر المذزا التسذواقي لمذا لذو
من دور كبار مي تحقاق المازة التنامساة لمشركة الامناة المصراة.
 -2اهستفادة من أوجو القوة مي المزا التسواقي الحالي وىو السعر حاث ارتقي إلى تحقاق
الماذ ذزة التنامس ذذاة م ذذن خ ذذالل تعزا ذذز ذل ذذك ود ارس ذذة أس ذذعار المنامس ذذان والمراجع ذذة المس ذذتمرة
ألسعار األدواة.
 -3زاادة اهىتمام بالتروا بشكل أكبذر مذن خذالل تفعاذل عناصذر المذزا الترواجذي لمشذرايح
المس ذذتيدمة م ذذي ى ذذذه الد ارس ذذة ل ذذدوره المي ذذم م ذذي تحقا ذذق الماذ ذزة التنامس ذذاة لمش ذذركة الامنا ذذة
المصراة.
 -4ضذذرورة اهىتمذذام والتركاذذز عمذذى بعذذد المنذذت واب ذراز خصذذايص التماذذز لمنتجذذات الشذذركة
الامناذة المصذراة مذذن خذذالل ربذط المنذذت بالم ازاذذا والمنذذام التذي تحققيذذا أكبذذر وأمضذذل ممذذا
تقدمو الشركات الدواياة المنامسة.
 -5تحتاج الشركة الامناة المصراة مزاداً من اهىتمام ببعد التوزا كون العمماة التسواقاة ه
تكتمل اه بعد تومار المنت بالكماة والنوعاة المناسبة مي المكان والزمان المناسبان.
 -6ضذذرورة العمذذل عم ذذى ترسذذاخ مفيذذوم الماذ ذزة التنامسذذاة لذذدى الع ذذاممان مذذي الشذذركة الامنا ذذة
المصراة وتسخار عناصر المزا التسواقي لتحقاق المازة التنامساة بالتواصل الفعال م
العمال .
 -7تصذمام األنشذذطة واقامذة الفعالاذذات التذي تشذذمل جماذ العذذاممان مذي سذذوق األدواذة لغذذرض
التعراف بمنتجات الشركة وتوضاح المزااا التنامساة الماليمة لكل منت دوايي عمى حدة.
 -8تصمام المزا التسذواقي المناسذب لكذل شذراحة (أطبذا  -صذادلاات -مستشذفاات -تجذارة
جممة) مي سوق األدواة وبما اضمن تحقاق المازة التنامساة مي كامة شرايح السوق.
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 -9توصذذي الد ارسذذة بطباعذذة كتاذذب خذذاص اتنذذاول الم ازاذذا التنامسذذاة لمشذذركة الامناذذة المص ذراة
وأىماتيذ ذا بالنس ذذبة لمعما ذذل والش ذذركة عم ذذى ح ذذد سذ ذوا لاك ذذون م ذذي متن ذذاول عم ذذال الش ذذركة
لالطذذالع عماذذو وتكذذوان مك ذرة لذذدايم عذذن تماذذز منتجذذات الشذذركة وجما ذ عناصذذر الم ذزا
التسواقي.

 3-5الدراسات المستيبمية:
 -1تقت ذذرح الد ارس ذذة إجذ ذ ار د ارس ذذات م ذذي المس ذذتقبل تتن ذذاول متغاذ ذرات أخ ذذرى وترك ذذز عم ذذى العما ذذل
الوسذذاط (الطباذذب) حاذذث وقذذد تذذم مذذي ىذذذه الد ارسذذة التركاذذز عمذذى العماذذل الوسذذاط مذذي منامذذذ
تصذ ذراف األدوا ذذة ( :الص ذذادلاات ،الع ذذاممان م ذذي ص ذذادلاات المستش ذذفاات ،مح ذذالت الجمم ذذة
لءدواة).
 -2تجزية األسواق وأثرىا مي تصمام المزا التسواقي لشركات صناعة األدواة المحماة.
 -3كمذذا نقتذذرح إج ذ ار د ارسذذة حذذول "دور عناصذذر الم ذزا الترواجذذي مذذي زاذذادة الحصذذة السذذوقاة
لممنتجات الدواياة المحماة".
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والطباعة،عمان-األردن.
 -17السذذذممي ،عمذ ذذي( )2001إدارة المتتتتوارد البرتتتترية االستتتتتراتيجية ،دار غراذ ذذب لمطباعذ ذذة
والنشر والتوزا  ،القاىرة.
 -18س ذذوادان ،نظ ذذام موس ذذى ( ،)2010التستتتتوي المعاصتتتتر ،دار حام ذذد لمنش ذذر والتوزا ذ ذ ،
عمان ،األردن.
 -19السذذاد ،إسذذماعال محمذذد( )2000اإلدارة االستتتراتيجية مفتتاهيم وحتتاالت تطبيييتتة ،الذدار
الجامعاة ،لبنان.
 -20الصحن ،محمد مراد()2002التسوي ،الدار الجامعاة،اهسكندراة(مصر).
 -21الصذ ذذحن ،محمذ ذذد مراذ ذذد ،عبذ ذذاس ،نبامذ ذذة( )2004مبتتتتادئ التستتتتوي  ،ال ذ ذدار الجامعاذ ذذة،
اهسكندراة(مصر).
 -22الص ذ ذذمادعي ،محم ذ ذذود جاس ذ ذذم( )2009استتتتتتراتيجيات التستتتتتوي  ،دار الحام ذ ذذد لمنش ذ ذذر
والتوزا  ،عمان ،اهردن.
 -23الصمادعي ،محمود جاسم ،عثمان ،ردانة( )2011إدارة المنتجات ،دار المسارة لمنشر
والتوزا والطباعة،عمان ،األردن.
 -24الص ذذمادعي ،محم ذذود ،اوس ذذف ،ردان ذذو( )2006إدارة التستتتتوي مفتتتاهيم وأستتتتس ،دار
المناى لمنشر والتوزا ،عمان،األردن.
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 -25الطايي ،حماد ،العالق ،بشار()2008تطوير المنتجتات وتستعيرها،الطبعذة العرباذة،دار
الاازوري العمماة لمنشر والتوزا ،األردن.
 -26طذ ذواف ،عب ذذدالخالق ( ،)2014التستتتتوي مفتتتتاهيم وأستتتتس ،األم ذذان لمنش ذذر والتوزاذ ذ ،
صنعا  ،الامن.
 -27العاصي ،شراف احمد شذراف( )2006التتروي والعالقتات العامتة-مذدخل اهتصذاهت
التسواقاة المتكاممة-الدار الجامعاة ،اإلسكندراة ،مصر .
 -28عبدالحماد ،طمعت اسعد()2002التسوي الفعتال،مكتبذات مؤسسذة األىذرام مكتبذة عذان
شمس ،مصر.
 -29عبدالرحام ،محمد عبداهلل ( )1988التسوي المعاصر،مطبعة جامعة القاىرة ،مصر.
 -30عبذذدالكرام محسذذن ،النجذذار مصذذباح ،)2006( ،إدارة اإلنتتتاج والعمميتتات ،ط ،2مكتبذذة
الذاكرة ،بغداد ،العراق.
 -31عباذ ذذدات ،ذوقذ ذذان وعذ ذذدس ،عبذ ذذد ال ذ ذرحمن ،وعبذ ذذد ال ذ ذرحمن كااذ ذذد .)2011( ،الدراستتتتتة
العممي-مفهومة وأدواته وأساليبه ،دار الفكر لمنشر والتوزا  ،عمان ،األردن.
 -32عباذ ذذدات ،محمذ ذذد إب ذ ذراىام( )2008مبتتتتتادئ التستتتتتوي –مذ ذذدخل سذ ذذموكي-دار المكتبذ ذذة
الوطناة ،عمان ،األردن2005،م.
 -33العجارمذة ،تاسذار ( ،)2005التستوي المصتترفي ،دار الحامذد لمنشذر والتوزاذ  ،عمذذان،
األردن.
 -34الع ذزازي ،محمذذد ،إدراذذس ،أحمذذد( )2009أصتتول التستتوي المعاصتتر لمبيئتتة العربيتتة،
مكتبة الجامعة الحداثة ،الزقازاق ،مصر.
 -35عذ ذزام ،زكرا ذذا احم ذذد ،حس ذذونو ،عبدالباس ذذط ،الش ذذاخ ،مص ذذطفى س ذذعاد(( )2008مبتتتادئ
التسوي الحديث-بين النظرية والتطبي ) دار الماسرة لمنشر والتوزا والطباعة ،عمان،
األردن.
 -36العذذالق ،بشذذار عبذذاس ،العبذذدلي ،قحطذذان( )2007أساستتتيات التستتتوي التتتدوائي،دار
الاازوري العمماة،عمان(األردن).
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 -37العالق ،بشار عباس ،ربااعذة ،عمذي محمذد(( )2007التتروي واإلعتالن التجتاري) دار
الاازوري لمنشر والتوزا  ،عمان .
 -38العذذالق ،بشذذار ،العبذذدلي ،قحطذذان()2007التستتوي الصتتيدالني،دار الاذذازوري العمماذذة،
عمان األردن.
 -39العالونو ،عمي سمام ( .)1996أساليب الدراسة العممي في العموم اإلدارية ،دار الفكر
لمطباعة والنشر والتوزا  ،ط ،1عمان ،األردن.
 -40ميم ذذي ،محم ذذد ش ذذامل بي ذذا الذ ذدان )2005( ،اإلحصتتتاء بتتتال معانتتتاة -المفتتتاهيم متتتع
التطبييات باستخدام برنام  ،SPSSمعيد اإلدارة العامة ،الرااض ،السعوداة.
 -41ك ذذوب ،ج ذذاري( .)2009تحميتتتل البيانتتتات االقتصتتتادية ،معي ذذد اإلدارة العام ذذة لمبح ذذوث،
السعوداة.
 -42كورتذ ذذل ،مراذ ذذد ( ،)2007متتتتتدخل التستتتتتوي  ،دار اليذ ذذدى لمطباعذ ذذة والنشذ ذذر والتوزا ذ ذ ،
الجزاير.
 -43محمذذد جذذودة ناصذذر ،)2008( ،الدعايتتة واإلعتتالن والعالقتتات العامتتة ،دار مجذذدهوي
لمنشر والتوزا  ،عمان ،األردن.
 -44المساعد ،زكي خمال()2001التسواق-المفهوم الرامل،-دار زىران،األردن.
 -45مصذذطفى ،أحمذذد سذذاد( )2001التغييتتتر كمتتتدخل لتعزيتتتز اليتتتدرة التنافستتتية لممنظمتتتات
العربية ،دار الكتب لمنشر،القاىرة،مصر.
 -46معذذال ،ونذذاجي توماذذق ،و اريذذف ( ،)2003أصتتول التستتوي -متتدخل تحميمتتي -ط ،2دار
وايل لمنشر ،عمان األردن.
 -47نجذ ذذم ،عبذ ذذود( )2004المتتتتدخل اليابتتتتاني إلتتتت إدارة العمميتتتتات االستتتتتراتيجية والتتتتنظم
واألساليب ،مؤسسة الوراق لمنشر والتوزا  ،عمان ،األردن.

ب -المجالت والدوريات:

 -1سنان ،عمي ،الموسذوي ،مؤاذد( .)2009مبتادئ إدارة الجتودة الرتاممة وأثرهتا فتي تحديتد
االستتتبييات التنافستتتية (د ارسذذة تطباقا ذذة مذذي معم ذذل اسذذمنت الكوم ذذة الجداذذد) مجم ذذة آداب
الكومة ،العراق.
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 -2الشاخ ،مؤاد نجاب ( ،)2004العالقة بين نظم المعمومتات والميتزة التنافستية فتي قطتاع
األدوية األردنية ،دوراة اإلدارة العامة ،المجمد الراب واألربعون ،العدد الثالث.
 -3محمذذد عباذذدات وحمذذود الغذذدار( .)2011أثتتتر عناصتتتر المتتتزي التستتتوييي فتتتي تفضتتتيل
الصيادلة األردنيين لمدواء المحمي ميارنة مع مثيمته األجنبتي ،د ارسذات العمذوم األردناذة،
المجمد  ،88العدد .1
 -4مزىذر ،أسذذال عمذذي( .)2009عالقتة الييتتادة التحويميتتة فتتي عمميتتة التغييتتر االستتتراتيجي
وأثرهمتتا فتتي تحييتت الميتتزة التنافستتية ،المذذؤتمر العممذذي األول لجامعذذة القادسذذاة ،كماذذة
اإلدارة واهقتصاد ،المجمد األول.
 -5احضاو ،سماللي ،بالل ،أحمذد .الميزة التنافسية وفعاليتة التيستير االستتراتيجي لممتوارد
البرتترية ،ورقذذة بحثاذذة مقدمذذة مذذي الممتقذذى ال ذدولي حذذول التسذذاار الع ذالي مذذي المؤسسذذات
اهقتصاداة ،جامعة المسامة الجزاير.

ج-الرسائل واألطروحات العممية:
 -1أحمذذد ،عبا ذذر جما ذذل ( ،)2008السياستتتات التستتتوييية لممنظمتتتات اليمنيتتتة وأثرهتتتا فتتتي
تحييتت الميتتزة التنافستتية لممنتجتتتات اليمنيتتة فتتي األستتتوا الخارجيتتة ،رسذذالة دكتذذوراه،
السودان.
 -2أسذذعد ،غسذذان ( ،)2016أثتتر عناصتتر المتتزي التستتوييي فتتي تحيي ت الميتتزة التنافستتية
(د ارس ذذة تطباقا ذذة عم ذذى زب ذذاين الش ذذركة الس ذذعوداة األردنا ذذة لمتنما ذذة الص ذذناعاة م ذذي مدان ذذة
عمان) ،رسالة ماجستار ،جامعة الزرقا  ،األردن.
 -3برسولي ،موزاذة( .)2011تحميل ستموك المستتهمك اتجتا األدويتة-د ارسذة ماداناذة بمدانذة
باتنة-كماة اهقتصاد،جامعة الحاج لخضر-باتنة ،الجزاير ،رسالة ماجستار .
 -4بذذومعرامي ،بيجذذة( .)2006تستتوي ختتدمات المعمومتتات فتتي المكتبتتات –عذذرض تجربذذة
مكتبات جامعة الشارقة،رسالة ماجستار ،جامعة الممك ميد ،الرااض ،السعوداة.
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 -5تمراز ،وسام( .)2010تأثير أسعار رركات األدويتة عمت درجتة حساستية الزبتائن (مذن
وجيذ ذ ذذة نظذ ذ ذذر العذ ذ ذذاممان مذ ذ ذذي صذ ذ ذذادلاات محامظذ ذ ذذة غ ذ ذ ذزة)،كماذ ذ ذذة إدارة األعمال،الجامعذ ذ ذذة
اإلسالماة-غزة ،ممسطان ،رسالة ماجستار.
 -6الخاذذر ،منذذزر( .)2015دور المتتزي التستتوييي فتتي تحستتين تنافستتية الرتتركات-د ارسذذة
حالذ ذة مؤسس ذذة نق ذذاوس لممص ذذبرات-كما ذذة اهقتص ذذاد،جامعة محم ذذد خاضر،الجزاير،رسذ ذالة
ماجستار.
 -7الزعذذانان ،مذذااز( .)2010الميتتزة التنافستتية فتتي المنتجتتات الدوائيتتة لمرتتركات الوطنيتتة
وأثرها عم زيادة الحصة السوقية من وجهة نظر الزبون في قطاع غزة،كماذة التجذارة-
قسم إدارة األعمال-الجامعة اإلسالماة غزة ،ممسطان ،رسالة ماجستار.
 -8سذذمامان ،عايشذذة ( .)2011دور تستتيير الم توارد فتتي تحيي ت الميتتزة التنافستتية -عامتتل
الكفتتتاءات فتتتي المؤسستتتة -م ذذذكرة ماجس ذذتار(غا ذذر منش ذذورة) جامع ذذة أب ذذي بك ذذر ،بمقاا ذذد،
الجزاير.
 -9شذالة ،ناىذذد( .)2013المتتزي الترويجتتي ودور فتتي كستتب الزبتتائن(د ارسذذة حالذة مؤسسذذة
اتصاهت موباماس بسكرة)جامعة محمد خاضر-سكرة-الجزاير.
 -10طحطذوح ،مسذعود( .)2009أهميتة التستوي فتي تعزيتز الميتزة التنافستية لممؤسستة-
د ارسذذة حال ذة مؤسس ذة اقتصذذاداة-كماذذة اهقتصذذاد،جامعة الحذذاج لخضذذر -باتنذذة-الج ازيذذر-
رسالة ماجستار .
 -11العتذذوم ،محمذذد( .)2009رستتالة المنظمتتة وأثرهتتا فتتي تحيي ت الميتتزة التنافسية،دراستتة
ميدانية عم قطاع صناعة األدوية األردني،كماذة إدارة األعمذال-جامعذة الشذرق األوسذط
لمدراسات العماا ،األردن ،رسالة ماجستار.
 -12العكروف ،حفاظة ( ،)2012تحميل وتيييم استتراتيجية التوزيتع فتي مؤسستة الحكمتة
لمدواء ،رسالة ماجستار ،جامعة الجزاير ،الجزاير.
 -13ممذذو ،العايذذار ( ،)2005دور الجتتودة فتتي تحيي ت الميتتزة التنافستتية لممؤسستتة ،رسذذالة
ماجستار ،جامعة الجزاير ،الجزاير.
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 -14موغذ ذ ذالي ،اري ذ ذذدة( .)2015دور تطتتتتتوير المنتجتتتتتات فتتتتتي تعزيتتتتتز الميتتتتتزة التنافستتتتتية
لممؤسسة-دراسة حالذة مؤسسذة مطذاحن عمذر بذن عمذر،-كماذة اهقتصذاد ،جامعذة محمذد
خاضرن الجزاير،رسالة ماجستار.
 -15الفاحذذان ،ظذذامر طذذاىر( .)1999اثتتر تحميتتل البيئتتة الداخميتتة فتتي إستتناد أبعتتاد التفتتو
التنافسي ،الجامعة المستنصرة ،بغداد ،العراق( ،رسالة ماجستار غار منشورة).
 -16قشقش ،خالد ( ،)2014إدارة رأس المال الفكري وعالقته في تعزيز الميتزة التنافستية،
دراسة تطباقاة عمى الجامعات الفمسطاناة بقطاع غزة ،رسالة ماجستار ،ممسطان.
 -17قندال ،باسل مارس( .)2008اثر تطبي نظتام إدارة الجتودة الرتاممة عمت السياستات
التنافستتية فتتي المنرتتات الصتتناعية"د ارسذذة تطباقاذذة عمذذى منشذذات القطذذاع الصذذناعي مذذي
قطاع غزة"،الجامعة اإلسالماة –غزة ،ممسطان ،رسالة ماجستار .
 -18لحذذول ،سذذاماة( .)2008التستتتوي والمزيتتتات التنافستتتية دراستتتة حالتتتة:مجم ذ صذذادال
لصناعة الدوا مي الجزاير،كماة اهقتصاد-جامعة الحاج لخضر-باتنة -الج ازيذر ،رسذالة
دكتوراة.
 -19لاندة ،دحمان( .)2010التسوي الصيدالني حالة مجمع صيدال ،جامعة دالي إبراىام
–الجزاير-رسالة دكتو اره .
 -20المجاىد ،آمال ( ،)2008دور المزي التسوييي في تنميتة اليتدرة التنافستية لتصتدير
الخضر والفاكهة اليمنية ،دراسة ماداناة ،رسالة دكتوراه ،مصر.
 -21المعمذذوري ،أم ذال غال ذب( .)2002فاعميتتة تيتتويم أداء المتتوارد البرتترية وتأثيرهتتا فتتي
تحيي الميزة التنافسية لمرركة ،الجامعة المستنصذراة ،بغذداد ،العذراق(،رسذالة ماجسذتار
غار منشورة).
 -22النسذور ،عبذد الحكذام(.)2009األداء التنافستي لرتركات صتتناعة األدويتة األردنيتة فتتي
ظل االنفتاح االقتصادي ،كماة اهقتصاد-جامعة تشران،سوراا ،رسالة دكتوراة .
 -23نصذ ذذر ،عذ ذذال أحمذ ذذد خماذ ذذل( .)2007دور العالقتتتتات العامتتتتة فتتتتي تستتتتوي األدويتتتتة
األردنية،جامعة العموم والتكنولوجاا-صنعا  ،الامن ،رسالة ماجستار.
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وزارة التعل

العايل والبحث العلمي

جامع اأن ل

مهحق ةقم ()1

كل ت إاارة اأعما

االستبيان بعد انتحكيم

قس اياارة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

استمارة استبٌان

األخ الموظف الكرٌم

حتية طيبة وبعد ,,,,
إدارة أعمذال

يقوم الباحث بإجراء ادراسة علمية للحصول على ادرجةة الماجسةيير فاً تخصا

بجامعة األندلس ،بعنةوا ( :انمززيج انتسزويقي اد ة يزي قحقيزق انميزز انتنايسزية نهشزر ة انيمنيزة
انمصرية نصناعة قسويق األاد ية).

وعليـــة :يرجى اليكرم بقراء فقرات االسيباةة و اإلجابة عةأ ئسةهليبا بدوةة وموةةوعية وذلاك
من خالل وضع عالمة (√) فً الخانة التً ترونها مناسبة للعبارة من وجهه نظركم  ,ماع الرجااء
اإلجابة على جمٌع األسهلة ,علما بأن االستبانة ستستخدم بشكل إجمالً لغرض البحث العلمً. .
شاكرا و مقدرا تعاونكم ,,,,
نالستفساة أ انتواصم مع انباحث

رمزي القباطً
777357149
Drramzy2012@gmail.com
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الجزء األول :البٌانات العامة (الشخصٌة والوظٌفٌة( :
النشـاط

م
المتغٌرات
1

الجنس

2

العمر

3

المؤهل العلمً

4

سنوات الخبرة

صٌدلٌة

مستشفى
2

1

3

ذكر

أنثى

1
1

2
أقل من  33سنة

2

من 53-33سنة

صٌدلً

أكثر من  53سنة

3
غٌر صٌدلً

1
1

جملة

2
أقل من  5سنوات

039

2

من  13-5سنوات

3

أكثر من  13سنوات

الجزء الثانً :الرجاء قراءة العبارة وتحدٌد مدى موافقتك بوضع إشارة ( √) فً المكان الذي تراه مناسبا
م
0
8
3
4
5

1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
0
8
3
4
5
6
7
8
9
10
11

موافق
بشدة

العبارة
بعد المنتج
منتجات الشركة ذات جودة عالٌة وانا مقتنع بذلك.
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 مزٌجا من المنتجات ٌمتاز بالتنوع الكافً لتغطٌة أغلب
احتٌاجات المرضى من المستحضرات الدوائٌة مما ٌزٌد من حصتها
التسوٌقٌة
بعد التروٌج
ٌؤثر النشاط التروٌجً للشركة فً تفضٌل منتجاتها عن المنافسٌن.
ٌقدم مندوب الشركة شرح متكامل عن المنتجات مع إبراز الفوائد التً
ستعود على العمٌل من استخدام منتجات الشركة.
استطاعت الشركة من خالل التروٌج(اإلعالنات-الملصقات-العٌنات) أن
تخلق لدٌنا صورة واضحة عن منتجاتها.
المس الجهود التروٌجٌة للشركة من خالل الوصفة الطبٌة للمنتج.
تقدم الشركة الهداٌا والحوافز للزبائن من حٌن آلخر وذلك ٌؤثر إٌجابٌا
عن انطباعً الشخصً وتخلق التفضٌل لمنتجاتها.
بعد السعر
تجد أن أسعار منتجات الشركة الٌمنٌة المصرٌة مناسبة.
تتبع الشركة سٌاسة سعرٌة تنافسٌة لمنتجاتها.
تقدم الشركة بونصات مناسبة لطبٌعة المنتجات الدوائٌة.
هناك عالقة بٌن جودة الدواء وسعره.
اذا حدث أي تعدٌل فً سعر أي منتج تقوم الشركة بإبالغً.
بعد التوزٌع
تحصل على منتجات الشركة عند الطلب.
أحصل على منتجات الشركة الٌمنٌة المصرٌة لدى تجار الجملة بسهولة
وٌسر.
تصلنً الطلبٌات فً الوقت المحدد من المندوب.
تزودنً الشركة باحتٌاجاتً من األدوٌة بانتظام وبشكل دوري.
لم ٌحدث ابدا أن تضٌع طلبٌة لً أو لم تصلنً.
ثانٌا :بعد المٌزة التنافسٌة
تتصف منتجات الشاركة الٌمنٌاة المصارٌة باالجودة العالٌاة مماا ٌحقاق لهاا
مٌزة تنافسٌة.
تلعب العبوة والغالف لمنتجات الشركة دورا فعاال فً بنااء صاورة ذهنٌاة
اٌجابٌة لدى الزبائن مما ٌحقق لها مٌزة تنافسٌة.
تتبع الشركة سٌاسة سعرٌة تحقق لها مٌزة تنافسٌة عن بقٌة الشركات
األنشطة التروٌجٌة التً تتبعها الشركة تحقق لها مٌزة تنافسٌة.
تساهم األنشطة التروٌجٌة التً تقاوم بهاا الشاركة فاً رسام صاورة ذهنٌاة
إٌجابٌة عن منتجاتها مما ٌحقق لها مٌزة تنافسٌة.
تمتلك الشركة أصاناف مبتكارة فاً تركٌبتهاا العلمٌاة مماا ٌحقاق لهاا مٌازة
تنافسٌة.
تستجٌب الشركة لطلبات العمالء فً تطوٌر المنتجات الخاصة بها.
سلوك موظفً الشركة ٌعطً انطباع بالثقة.
تعمل الشركة على سرعة معالجة متطلبات العمالء.
إذا أردت الحصااول علااى مساااعدة ماان الشااركة فااإن ذلااك ٌكااون متااوفر
وسهل.
طاقم الشركة متجاوب فً معالجة المشاكل والشكاوى.
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موافق

موافق إلى
حد ما

غٌر
موافق

غٌر موافق
بشدة

مهحق ةقم ()2
قائمة بأسماء األساقة انمحكميه نالستبيان

م

األسم

الجامعة/جهة العمل

1

أ.د/سنان غالب املهرضي

أستاذ إدارة األعمال بكلية التجارة واالتقتااد اجاعةة
صنةاء -نائب رئيس جاعةة صنةاء لشؤون الطالب

2

أ.م.د /عبد اخلالق ضادي طواف

أستاذ إدارة األعمال ونائب رئيس جاعةة عمهران

3

أ.م.د /مجال درضم زيد

أستاذ إدارة األعمال اجاعةة الةلوم والتكنولوجيا

4

أ.م.د /أمحد أمحد الهرحوع

أستاذ إدارة األعمال بكلية الةلوم اإلدارية جاعةة ذعار-
عتفهرغ للتدريس يف جاعةة سةودية

5

أ.م.د /عبد الةزيز امللخاليف

أستاذ إدارة األعمال اجاعةة صنةاء

7

أ.م.د /عناور الةهريق

أستاذ إدارة األعمال اجاعةة الةلوم والتكنولوجيا

8

د/فيل احملمودي

أستاذ إدارة األعمال بكلية التجارة واالتقتااد اجاعةة
صنةاء

10

د /عبدة نةمان الشهريف

أستاذ إدارة األعمال ورئيس تقسم الةلوم اإلدارية واملالية
باألاكاديمية اليمنية للدراسات الةليا

11

د/سةيد عبد املؤع

أستاذ إدارة األعمال اجاعةة األندلس

14

د/صاحل محيد

أستاذ عناضج حبث باألاكاديمية اليمنية للدراسات الةليا
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 مهحق ةقم ( )3شهااد االيز  1001للشركة الٌمنٌة المصرٌة.
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 مهحق ةقم ( )4شهااد انتصنيع انجيد نهشر ة انيمنية انمصرية.
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مهحق ةقم ( )5جدا ل SPSS
Correlations

منتجات الشركة ذات جودة عالٌة وانا مقتنع
بذلك.

تعمل الشركة على تقدٌم
منتجات جدٌدة.
منتجات الشركة ذات جودة عالٌة وانا مقتنع بذلك.
1 Pearson Correlation
**.379
)Sig. (2-tailed
274 N

تعمل الشركة على تقدٌم منتجات جدٌدة.

.379** Pearson Correlation

0.000

0.000

االسم التجاري المستخدم مطابق تقرٌبا لالسم
العلمً مما ٌسهل صرف المنتجات للحاالت
المرضٌة.

المنتج

0.000

274

274

274

274

274

1

**.370

**.384

**.525

0.000

0.000

0.000

0.000

274

274

274

274

274

.570** Pearson Correlation

**.370

1

**.794

**.378

)0.000 Sig. (2-tailed

0.000

0.000

0.000

0.000

274

274

1

**

274
**

**
.528 Pearson Correlation

)0.000 Sig. (2-tailed

.384

0.000

274
**

.794

**

0.000

274

274

274

274

274

.199** Pearson Correlation

**.525

**.378

**.404

1

**.693

)0.001 Sig. (2-tailed

0.000

0.000

0.000

274 N

0.000

.404

274
.825

0.000

274 N
توفر الشركة مزٌج من المنتجات ٌمتاز بالتنوع
الكافً لتغطٌة اغلب احتٌاجات المرضى من
المستحضرات الدوائٌة مما ٌزٌد من حصتها
التسوٌقٌة

**.693

**.823

274 N
البٌانات المكتوبة فً غالف المنتج واضحة
وكافٌة

0.000

0.001

المنتج

**.713

)0.000 Sig. (2-tailed
274 N

توفر الشركة مزٌج من
المنتجات ٌمتاز بالتنوع
الكافً لتغطٌة اغلب
االسم التجاري المستخدم
احتٌاجات المرضى من
مطابق تقرٌبا لالسم العلمً
مما ٌسهل صرف المنتجات البٌانات المكتوبة فً غالف المستحضرات الدوائٌة مما
ٌزٌد من حصتها التسوٌقٌة
المنتج واضحة وكافٌة
للحاالت المرضٌة.
**.199
**.528
**.570

0.000

274

274

274

274

274

.693** Pearson Correlation

**.713

**.823

**.825

**.693

1

)0.000 Sig. (2-tailed

0.000

0.000

0.000

0.000

274

274

274

274

274 N

274

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Correlations

ٌؤثر النشاط التروٌجً للشركة فً تفضٌل
منتجاتها عن المنافسٌن.
ٌؤثر النشاط التروٌجً للشركة فً تفضٌل
منتجاتها عن المنافسٌن.

1 Pearson Correlation
)Sig. (2-tailed
274 N

ٌقدم مندوب الشركة شرح متكامل عن
المنتجات مع ابراز الفوائد التً ستعود على
العمٌل من استخدام منتجات الشركة.

.630** Pearson Correlation

**
.537 Pearson Correlation

)0.000 Sig. (2-tailed
274 N

المس الجهود التروٌجٌة للشركة من خالل
الوصفة الطبٌة للمنتج.

**

.808

0.000

274

274

274

274

274

1

**.524

**.532

**.395

**.772

0.000

0.000

0.000

0.000

274

274

1

**

274
**

.524

0.000

274

.644

**

.483

0.000

0.000

274
**

.798

0.000

274

274

274

274

274

.557** Pearson Correlation

**.532

**.644

1

**.556

)0.000 Sig. (2-tailed

0.000

0.000

0.000

0.000

274

274

1

**

**
.484 Pearson Correlation

)0.000 Sig. (2-tailed
274 N

التروٌج

0.000

0.000

التروٌج

**.828

274 N
تقدم الشركة الهداٌا والحوافز للزبائن من حٌن
الخر وذلك ٌؤثر اٌجابٌا عن انطباعً الشخصً
وتخلق التفضٌل لمنتجاتها.

0.000

0.000

)0.000 Sig. (2-tailed
274 N

استطاعت الشركة من خالل التروٌج(االعالنات-
الملصقات-العٌنات)ان تخلق لدٌنا صورة
واضحة عن منتجاتها.

تقدم الشركة الهداٌا والحوافز
ٌقدم مندوب الشركة شرح استطاعت الشركة من خالل
للزبائن من حٌن الخر وذلك
التروٌج(االعالنات-
متكامل عن المنتجات مع
ٌؤثر اٌجابٌا عن انطباعً
ابراز الفوائد التً ستعود الملصقات-العٌنات)ان تخلق المس الجهود التروٌجٌة
للشركة من خالل الوصفة الشخصً وتخلق التفضٌل
لدٌنا صورة واضحة عن
على العمٌل من استخدام
لمنتجاتها.
الطبٌة للمنتج.
منتجاتها.
منتجات الشركة.
**
**
**
**
.484
.557
.537
.630

274
**

.395

0.000

274
**

.483

0.000

274
**

.556

0.000

.754

0.000

274

274

274

274

274

.808** Pearson Correlation

**.772

**.798

**.828

**.754

1

)0.000 Sig. (2-tailed

0.000

0.000

0.000

0.000

274

274

274

274

274 N

274

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
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Correlations

ًتزودنً الشركة باحتٌاجات
لم ٌحدث ابدا ان تضٌع
تصلنً الطلبٌات فً الوقت من االدوٌة بانتظام وبشكل
.ًطلبٌة لً او لم تصلن
.دوري
.المحدد من المندوب
**
**
**
.395
.500
.617

التوزٌع
.779

**

0.000

0.000

0.000

احصل على منتجات
الشركة الٌمنٌة المصرٌة
لدى تجار الجملة بسهوله
.وٌسر
**
.562

0.000

0.000

274

274

274

274

274

.779**

.468**

.567**

.505**

1

0.000

0.000

0.000

0.000

.تحصل على منتجات الشركة عند الطلب
Sig. (2-tailed)
274 N

0.000 Sig. (2-tailed)

274

274

274

274

274

.489**

.620**

1

.505**

.617** Pearson Correlation

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000 Sig. (2-tailed)

274

274

**

1

274
**

.512

0.000

0.000

274

274

**

1

.722

274
.620

274

.567

0.000

.489

0.000

.468

0.000

0.000 Sig. (2-tailed)
274 N

**

.ًلم ٌحدث ابدا ان تضٌع طلبٌة لً او لم تصلن

**
.395 Pearson Correlation

0.000

0.000 Sig. (2-tailed)

274

274

274

274

274

1

.722**

.826**

.825**

.779**

.779** Pearson Correlation

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000 Sig. (2-tailed)

274

274

274

274

274

تزودنً الشركة باحتٌاجاتً من االدوٌة بانتظام
.وبشكل دوري

**
.500 Pearson Correlation

274

**

.تصلنً الطلبٌات فً الوقت المحدد من المندوب

274 N

**

0.000

274

**

274 N

274

**

0.000

.512

احصل على منتجات الشركة الٌمنٌة المصرٌة
.لدى تجار الجملة بسهوله وٌسر

.562** Pearson Correlation

.825**

.826

.تحصل على منتجات الشركة عند الطلب

1 Pearson Correlation

274 N
التوزٌع

274 N

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Correlations
ًالمزٌج التسوٌق

التوزٌع

.752

**

0.000
274
.820

**

0.000
274
.817

**

السعر
.427

**

0.000

.459

**

**

274

274

**

1

.545

0.000

274

274

**

1

0.000

274

274

**

1

0.000

**

0.000

0.000

.577

المنتج
.559

0.000

274
.437

0.000

.772

التروٌج

1 Pearson Correlation

274 N
**
.559 Pearson Correlation

274
.545

274 N

**

**
.459 Pearson Correlation

274

274

**

.437

0.000

السعر

0.000 Sig. (2-tailed)
274 N

**

**
.427 Pearson Correlation

0.000

التوزٌع

0.000 Sig. (2-tailed)

274

274

274

274

1

.772**

.817**

.820**

.752** Pearson Correlation

0.000

0.000

0.000

0.000 Sig. (2-tailed)

274

274

274

274

التروٌج

0.000 Sig. (2-tailed)

0.000

.577

المنتج

Sig. (2-tailed)

274 N
ًالمزٌج التسوٌق

274 N

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Reliability Statistics
N of Items

Cronbach's Alpha
31

0.944

Reliability Statistics
N of Items

Cronbach's Alpha
5

045

0.802

Reliability Statistics
N of Items

Cronbach's Alpha
5

0.849

Reliability Statistics
N of Items

Cronbach's Alpha
5

0.833

Reliability Statistics
N of Items

Cronbach's Alpha
5

0.846

Reliability Statistics
N of Items

Cronbach's Alpha
20

0.912

Reliability Statistics
N of Items

Cronbach's Alpha
11

0.893

النشاط
Cumulative
Percent
80.3

Valid Percent
80.3

91.6

11.3

100.0

Percent

Frequency
80.3

220 صٌدلٌة

11.3

31 مستشفى

8.4

8.4

100.0

100.0

Valid

23 جملة
274 Total

الجنس
Cumulative
Percent
93.1

Valid Percent
93.1

100.0

Percent

Frequency
93.1

255 ذكر

6.9

6.9

19 أنثى

100.0

100.0

274 Total

046

Valid

العمر
Frequency
Valid

Percent

أقل من  30سنة 118

43.1

من  50 - 30سنة 154

56.2

أكثر من  50سنة 2
274 Total

Valid Percent
43.1

Cumulative
Percent
43.1

56.2

99.3

0.7

0.7

100.0

100.0

100.0

المؤهل العلمي
Valid Percent
77.4

Cumulative
Percent
77.4

22.6

22.6

100.0

100.0

100.0

Percent

Frequency
صٌدلً 212

Valid

77.4

غٌر صٌدلً 62
274 Total

سنوات الخبرة
Frequency
Valid

Percent

أقل من  5سنوات 110

40.1

من  10 - 5سنوات 139

50.7

أكثر من  10سنوات 25
274 Total

Valid Percent
40.1

Cumulative
Percent
40.1

50.7

90.9

9.1

9.1

100.0

100.0

100.0

One-Sample Statistics
Mean

N

Std. Deviation
0.742

Std. Error Mean
0.045
0.049

منتجات الشركة ذات جودة عالٌة وانا مقتنع 274
بذلك.

4.29

تعمل الشركة على تقدٌم منتجات جدٌدة274 .

3.64

0.806

االسم التجاري المستخدم مطابق تقرٌبا لالسم 274
العلمً مما ٌسهل صرف المنتجات للحاالت
المرضٌة.

4.17

0.800

0.048

البٌانات المكتوبة فً غالف المنتج واضحة 274
وكافٌة

4.21

0.807

0.049

توفر الشركة مزٌج من المنتجات ٌمتاز بالتنوع 274
الكافً لتغطٌة اغلب احتٌاجات المرضى من
المستحضرات الدوائٌة مما ٌزٌد من حصتها
التسوٌقٌة

3.39

0.913

0.055

3.9401

0.60926

0.03681

المنتج 274

047

One-Sample Statistics
Mean

N

Std. Deviation
0.997

Std. Error Mean
0.060
0.059

ٌؤثر النشاط التروٌجً للشركة فً تفضٌل 274
منتجاتها عن المنافسٌن.

3.76

ٌقدم مندوب الشركة شرح متكامل عن 274
المنتجات مع ابراز الفوائد التً ستعود على
العمٌل من استخدام منتجات الشركة.

4.16

0.980

استطاعت الشركة من خالل التروٌج(االعالنات274 -
الملصقات-العٌنات)ان تخلق لدٌنا صورة
واضحة عن منتجاتها.

3.27

0.960

0.058

المس الجهود التروٌجٌة للشركة من خالل 274
الوصفة الطبٌة للمنتج.

3.27

0.980

0.059

تقدم الشركة الهداٌا والحوافز للزبائن من حٌن 274
الخر وذلك ٌؤثر اٌجابٌا عن انطباعً الشخصً
وتخلق التفضٌل لمنتجاتها.

2.92

1.129

0.068

3.4752

0.79801

0.04821

التروٌج 274

One-Sample Statistics
Mean

N

Std. Deviation
0.752

Std. Error Mean
0.045
0.050

تجد ان اسعار منتجات الشركة الٌمنٌة المصرٌة 274
مناسبة.

4.35

تتبع الشركة سٌاسة سعرٌة تنافسٌة لمنتجاتها274 .

4.14

0.834

تقدم الشركة بونصات مناسبة لطبٌعة المنتجات 274
الدوائٌة.

4.03

0.970

0.059

هناك عالقة بٌن جودة الدواء وسعره274 .

4.18

0.782

0.047

اذا حدث أي تعدٌل فً سعر أي منتج تقوم 274
الشركة بإبالغً.

3.50

1.107

0.067

4.0401

0.69619

0.04206

السعر 274

One-Sample Statistics
Mean

N

Std. Deviation
0.891

Std. Error Mean
0.054
0.050

تحصل على منتجات الشركة عند الطلب274 .

3.91

احصل على منتجات الشركة الٌمنٌة المصرٌة 274
لدى تجار الجملة بسهوله وٌسر.

3.69

0.828

تصلنً الطلبٌات فً الوقت المحدد من المندوب274 .

3.67

0.919

0.056

تزودنً الشركة باحتٌاجاتً من االدوٌة بانتظام 274
وبشكل دوري.

3.37

1.005

0.061

لم ٌحدث ابدا ان تضٌع طلبٌة لً او لم تصلنً274 .

4.10

0.858

0.052

3.7474

0.70944

0.04286

التوزٌع 274
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One-Sample Statistics
Mean

N

Std. Deviation
0.723

Std. Error Mean
0.044

0.047

تتصف منتجات الشركة الٌمنٌة المصرٌة 274
بالجودة العالٌة مما ٌحقق لها مٌزة تنافسٌة.

4.20

تلعب العبوة والغالف لمنتجات الشركة دورا 274
فعاال فً بناء صورة ذهنٌة اٌجابٌة لدى الزبائن
مما ٌحقق لها مٌزة تنافسٌة.

4.02

0.779

تتبع الشركة سٌاسة سعرٌة تحقق لها مٌزة 273
تنافسٌة عن بقٌة الشركات

4.09

0.801

0.049

األنشطة التروٌجٌة التً تتبعها الشركة تحقق لها 274
مٌزة تنافسٌة.

3.55

0.941

0.057

تساهم األنشطة التروٌجٌة التً تقوم بها الشركة 274
فً رسم صورة ذهنٌة اٌجابٌة عن منتجاتها مما
ٌحقق لها مٌزة تنافسٌة.

3.39

0.921

0.056

تمتلك الشركة أصناف مبتكرة فً تركٌبتها 274
العلمٌة مما ٌحقق لها مٌزة تنافسٌة.

2.89

1.045

0.063

تستجٌب الشركة لطلبات العمالء فً تطوٌر 274
المنتجات الخاصة بها.

3.14

0.960

0.058

سلوك موظفً الشركة ٌعطً انطباع بالثقة274 .

4.16

0.830

0.050

تعمل الشركة على سرعة معالجة متطلبات 274
العمالء.

3.47

0.926

0.056

إذا أردت الحصول على مساعدة من الشركة فان 274
ذلك ٌكون متوفر وسهل.

3.36

1.032

0.062

طاقم الشركة متجاوب فً معالجة المشاكل 274
والشكاوى.

3.61

0.940

0.057

3.6268

0.62916

0.03801

المٌزة التنافسٌة 274

One-Sample Statistics
Mean

N

Std. Deviation
0.60926

Std. Error Mean
0.03681
0.04821

المنتج 274

3.9401

التروٌج 274

3.4752

0.79801

السعر 274

4.0401

0.69619

0.04206

التوزٌع 274

3.7474

0.70944

0.04286

المزٌج التسوٌقً 274

3.8007

0.55725

0.03366

المٌزة التنافسٌة 274

3.6268

0.62916

0.03801

One-Sample Test
Test Value = 3
95% Confidence Interval of the
Difference
)Sig. (2-tailed
0.000

Mean Difference
0.94015

Lower
0.8677

Upper
1.0126

t
273

0.000

0.47518

0.3803

0.5701

السعر 24.731

273

0.000

1.04015

0.9573

1.1229

التوزٌع 17.440

273

0.000

0.74745

0.6631

0.8318

المزٌج التسوٌقً 23.785

273

0.000

0.80073

0.7345

0.8670

المٌزة التنافسٌة 16.491

273

0.000

0.62681

0.5520

0.7016

المنتج 25.543
التروٌج 9.857

df
273

049

Model Summary
Std. Error of the
Estimate
Adjusted R Square
0.37347
0.648

R Square

R

Model
.806a 1

R

Model
.530a 1

R

Model
.664a 1

R

Model
.702a 1

R

Model
.640a 1

0.649

a. Predictors: (Constant), ًالمزٌج التسوٌق

Model Summary
Std. Error of the
Estimate
Adjusted R Square
0.53435
0.279

R Square
0.281

a. Predictors: (Constant), المنتج

Model Summary
Std. Error of the
Estimate
Adjusted R Square
0.47140
0.439

R Square
0.441

a. Predictors: (Constant), التروٌج

Model Summary
Std. Error of the
Estimate
Adjusted R Square
0.44888
0.491

R Square
0.493

a. Predictors: (Constant), السعر

Model Summary
Std. Error of the
Estimate
Adjusted R Square
0.48437
0.407

R Square
0.409

a. Predictors: (Constant), التوزٌع

ANOVA
Sig.

F
0.054

2.944

Mean Square
0.901
0.306

0.534

0.630

df

Sum of Squares
2

1.803 Between Groups

271

82.972 Within Groups

273

84.775 Total

0.250

2

0.397

271

107.566 Within Groups

0.500 Between Groups

273

108.066 Total
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Descriptives
95% Confidence Interval for Mean
Maximum
4.90

2.05

Upper Bound
3.9152

Lower Bound
3.7666

Std. Error
0.03768

Std. Deviation
0.55889

Mean
3.8409

4.80

Minimum
2.60

3.8393

3.4413

0.09745

0.54259

3.6403

N

4.70

2.80

3.8534

3.4119

0.10644

0.51048

3.6326

23 جملة

4.90

2.05

3.8670

3.7345

0.03366

0.55725

3.8007

274 Total

4.91

1.55

3.7274

3.5579

0.04302

0.63811

3.6426

220 صٌدلٌة

4.82

2.45

3.7276

3.2870

0.10788

0.60063

3.5073

31 مستشفى

4.82

2.64

3.8900

3.3827

0.12232

0.58660

3.6364

23 جملة

4.91

1.55

3.7016

3.5520

0.03801

0.62916

3.6268

274 Total

220 صٌدلٌة

ًالمزٌج التسوٌق

31 مستشفى

المٌزة التنافسٌة

Group Statistics
الجنس
255 ذكر

Std. Error Mean
0.03524

Std. Deviation
0.56281

Mean
3.8063

N

0.11091

0.48344

3.7263

19 أنثى

0.03968

0.63362

3.6389

255 ذكر

0.12741

0.55538

3.4641

19 أنثى

ًالمزٌج التسوٌق

المٌزة التنافسٌة

Descriptives
95% Confidence Interval for Mean
Maximum
4.90

Minimum
2.25

Upper Bound
3.9907

Lower Bound
3.7965

Std. Error
0.04903

Std. Deviation
0.53259

Mean
3.8936

4.90

2.05

3.8279

3.6474

0.04567

0.56673

3.7377

N
154  سنة50 - 30 من

3.30

3.05

4.7633

1.5867

0.12500

0.17678

3.1750

2  سنة50 أكثر من

4.90

2.05

3.8670

3.7345

0.03366

0.55725

3.8007

4.82

2.09

3.7987

3.5803

0.05514

0.59895

3.6895

118  سنة30 أقل من

4.91

1.55

3.6843

3.4765

0.05259

0.65261

3.5804

154  سنة50 - 30 من

3.73

3.27

6.3878

0.6122

0.22727

0.32141

3.5000

2  سنة50 أكثر من

4.91

1.55

3.7016

3.5520

0.03801

0.62916

3.6268

118  سنة30 أقل من

ًالمزٌج التسوٌق

274 Total
المٌزة التنافسٌة

274 Total

Descriptives
95% Confidence Interval for Mean
Maximum
4.90

Minimum
2.60

Upper Bound
4.0096

Lower Bound
3.8131

Std. Error
0.04958

Std. Deviation
0.52000

3.9114

110  سنوات5 أقل من

4.90

2.05

3.8510

3.6605

0.04815

0.56770

Mean
3.7558

139  سنوات10 - 5 من

4.70

2.05

3.7993

3.3287

0.11400

0.57000

3.5640

25  سنوات10 أكثر من

4.90

2.05

3.8670

3.7345

0.03366

0.55725

3.8007

4.82

2.36

3.8251

3.6249

0.05050

0.52970

3.7250

110  سنوات5 أقل من

4.91

1.55

3.6907

3.4748

0.05458

0.64346

3.5827

139  سنوات10 - 5 من

4.82

1.55

3.7989

3.0811

0.17389

0.86947

3.4400

25  سنوات10 أكثر من

4.91

1.55

3.7016

3.5520

0.03801

0.62916

3.6268

050

N
ًالمزٌج التسوٌق

274 Total

274 Total

المٌزة التنافسٌة

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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