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ملخص: 
�لقطاع  م�ست�سفيات  ومر�جعي  �ملر�سى،  �جتاهات  قيا�ص  �إىل  �لدر��سة  هذه  هدفت 
�لأجنبية  و�لأدوية  �ملنتجةحمليًا  �لأردنية  �لأدوية  جتاه  �لأردن  �إربد/  حمافظة  يف  �لعام 
ت�سكل  �لتي  �لتي تقي�ص دو�فعهم وتف�سيلتهم  �ُختربت بع�ص �ملتغري�ت  �مل�ستوردة، حيث 
، قيا�سًا  �ملدركة(  )�جلودة  و�إدر�كهم جلودة كل منها  �لأدوية،  تلك  �ل�رس�ئي جتاه  �سلوكهم 
بالقيم �ملادية �ملدفوعة. و�ختربت لغر�ص �لدر��سة عينة ع�سو�ئية ب�سيطة مكونة من )175( 

مفردة من �ملر�سى من و�قع �سجلت م�ست�سفيات جمتمع �لدر��سة. 
مكان  عن  �لنظر  بغ�ص  �لدو�ئي  للمنتج  �ملدركة  �لقيمة  �أهمية  �إىل  �لدر��سة  تو�سلت 
�لكلمة  على  �ملر�سى  يعتمد  ما  وغالبًا  �لدو�ئي،  �ملنتج  �سعر  �أهمية  �إىل  �إ�سافة  ت�سنيعه، 
�لدو�ئية، وبالتايل فاإن  �إدر�كاتهم نحو جودة �ملنتجات  �لتي ت�سكل  �ملنطوقة من �لأطباء 
�ملري�ص على ��ستعد�د لدفع �سعر �أعلى مقابل �حل�سول على منتج دو�ئي �أجود. وقد �أو�ست 
�لدر��سة ب�رسورة �إعادة �لنظر يف �سيا�سات �لت�سعري �لتي تتبعها �رسكات �لأدوية �لأردنية 

يف ت�سعري منتجاتها لكي تتلءم مع �جلودة �ملدركة.
الكلمات املفتاحية: �لقدرة �لتناف�سية، جودة �ملنتج، �لقيمة �ملدركة، �ل�سعر. 
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Abstract: 
This study aims at studying the attitudes of patients who are treated in 

the public sector hospitals in Irbid governorate towards Jordanian drugs and 
imported drugs from well – known European companies.

A simple random sample consisting of (175) patients, withdrawn from 
hospitals records which form the population study, to measure their attitudes 
towards Jordanian and imported drugs. 

The study concludes the following findings: Patients stated that 
the perceived value of the drugs is the first priority for them without any 
consideration for the manufacturing place. Usually, the patient depended 
on the opinion of their doctors regarding the quality of medicine. Thus, the 
patient is ready to pay a higher price to get a better medicine. 

The study recommended that Jordanian companies must make                              
a reconsideration for their pricing policies to match the perceived value.

Key words: Competitiveness, Product Quality, Perceived value, Price.
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مقدمة: 
�لتي تقوم بها موؤ�س�سات �لأعمال �حلديثة، كما  �لأ�سا�سية  �لأن�سطة  �أحد  �لت�سويق  يعد 
يعد حمور�ً ��سرت�تيجيًا لأية مو�جهة بني �ملوؤ�س�سة و�لبيئة �لتي توجد فيها، فنجاح �ملوؤ�س�سة 
يف �أد�ء هذه �لأن�سطة يحدد �إىل درجة كبرية مدى �لنجاح �لذي ميكن �أن ت�سفر عنه عملياتها. 
و�ملفهوم �لت�سويقي �حلديث يت�سمن نوعًا من �ملطابقة �خللَّقة بني �حلاجات �ل�ستهلكية، 
وبني �ل�سلع و�خلدمات �ملنتجة، مع كل ما يتطلبه �لقيام بهذه �ملطابقة من �أن�سطة خمتلفة 
لت�سميم  �أ�سا�سا  تكون  بحيث  �ل�ستهلكية،  و�لرغبات  �حلاجات  ودر��سة  �لبحوث  كاإجر�ء 

�ل�سلع و�خلدمات �ملنوي �إنتاجها وطرحها يف تلك �لأ�سو�ق )معل و ر�ئف، 2009( .
خلله  من  تتفاعل   An Integrated System متكامًل  نظامًا  ميثل  �لت�سويق  �إن 
جمموعات من �لأن�سطة �لفاعلة �لتي ت�ستهدف �لو�سول �إىل نهايات معينة، فاإن هذ� يفر�ص 
وبالتايل  لذلك،  �للزمة  و�ملهار�ت(  �ملعارف  فيها  )مبا  و�ملو�رد،  �لإمكانات  توفري  علينا 
فاإن �أي جهد ت�سويقي يجب �أن يكون �سمن �إطار �ملو�رد �ملتاحة ومر�عيًا ملعطيات �لبيئة 
 Kotler( �لت�سويقية وقو�ها �ملوؤثرة مما يك�سبها ميزة تناف�سية تزيد من قدرتها �لتناف�سية 

 . )and Armstrong, 2008

�لدو�ئية من �لقطاعات �حليوية و�ل�سرت�تيجية يف خمتلف دول  يعدُّ قطاع �ل�سناعة 
�لعامل �لتي تنادي مبجتمعات �سحية من خلل غذ�ء ودو�ء �سحي، كونه يعرب عن مدى تقدم 

ورفاهة �ملجتمع. 

التعريفات املفاهيمية: 

جوهر املنتج الدوائي:  ◄ 

هذ�  ويتمثل  لعملئها،  �لأردنية  �لأدوية  �رسكات  تقدمه  �لذي  �لدو�ئي  �ملحتوى  وهو 
�إىل حتقيقها من خلل �كت�سابه �لقوة  �ملحتوى يف جمموعة �ملنافع �لتي ي�سعى �ملري�ص 

و�ملناعة و�رسعة �ملفعول )ط�سطو�ص، وليد، 2000( . 
القيمة املدركة:  ◄ 

للمنتج  و�سفه  �أو  �رس�ئه  نتيجة  �لعميل  عليها  يح�سل  �لتي  �ملنافع  �أو  �لقيمة  هي 
�لدو�ئي، و�لتي يقيمها �مل�ستهلك من خلل �لتكاليف �لتي يدفعها للح�سول على هذه �لقيمة 

. )Kotler and Armstrong, 2008( أو �ملنافع، مقارنة مع ما يقدمه �ملناف�سون�
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جودة املنتج الدوائي:  ◄ 

وهي ملءمة ما يتوقعه �ملري�ص من �ملنتج �لدو�ئي مع �إدر�كه �لفعلي للمنفعة �لتي 
�لتي  �لعملء هي  نظر  �جليدة من وجهة  فالأدوية  لذ�  �لدو�ء،  تناوله  نتيجة  يح�سل عليها 

. )Pride and Ferrell, 2006( تتفق وتتطابق مع توقعاتهم
العمالء )امل�شتهلكون( :  ◄ 

�لطبيب �لذي ي�سف �لدو�ء و�ملري�ص �مل�ستهلك للدو�ء بناء على و�سفة طبية.

أهمية الدراسة: 
�ل�سناعة �لدو�ئية �لأردنية هي �إحدى �ل�سناعات �لرئي�سية يف قطاع �ل�سناعة �لأردين، 
وتعد هذه �ل�سناعة من �ل�سناعات �ل�سرت�تيجية و�حليوية �لتي تتعامل مبا�رسة مع �سحة 
�ملجتمع  �ل�سحي يف  �لوعي  نتيجة لزدياد  �ملناف�سة  لزيادة حدة  ونظر�ً  �لن�سان،  وحياة 
ما بني جودة  �ملو�زنة  لها من  بد  ل  لذ�  �ل�سناعة،  لقطاع  مناف�سني جدد  �لردين ودخول 

�ملنتجات �لدو�ئية و�لتقليل من فجوة �جلودة �ملدركة. 

مشكلة الدراسة وعناصرها: 
�لأردنية �سوقا  �ل�سوق  �أ�سبحت  �لعاملية، فقد  �لتجارة  �لأردن ملنظمة  نظر�ً لن�سمام 
لقطاع  �جلدد  �لد�خلني  �إىل  �إ�سافة  و�لأجنبية  �لعربية  �لدو�ئية  �ل�رسكات  �أمام  ر�ئجة 
�ل�سناعة، مما ز�د من حدة �ملناف�سة ما بني �ل�رسكات �لأردنية �مل�سنعة للأدوية، و�ل�رسكات 
�مل�ستوردة للأدوية �لأجنبية، مما �ألزم �إد�ر�ت �لت�سويق فيها لإعادة �لنظر يف ��سرت�تيجياتها 
بالتايل  �لتناف�سية،  قدرتها  لزيادة  تناف�سية،  ميزة  �إك�سابها  �أجل  من  �ملتبعة  و�سيا�ساتها 
�ملحافظة على بقائها و��ستمر�رها يف ظل �لظروف �حلالية و�مل�ستجدة. وميكن حتقيق هذا 

الغر�س عن طريق االإجابة عن الت�شاوؤالت االآتية: 
ما �لعلقة بني جودة �ملنتج �لدو�ئي، وزيادة �لقدرة �لتناف�سية ل�رسكات �لأدوية  ● 

�لأردنية يف �ل�سوق �ملحلية و�لعربية؟ 
ما �لعلقة بني �سعر �لأدوية، وزيادة �لقدرة �لتناف�سية ل�رسكات �لأدوية �لأردنية  ● 

يف �ل�سوق �ملحلية و�لعربية؟ 
ما �لعلقة بني �لقيمة �ملدركة للأدوية )من وجهة نظر �مل�ستهلك( وزيادة �لقدرة  ● 

�لتناف�سية ل�رسكات �لأدوية �لأردنية يف �ل�سوق �ملحلية و�لعربية؟ 
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منوذج الدراسة: 
�لعلقة  )ذ�ت  �لرئي�سة  �مل�ستقلة  �ملتغري�ت  يو�سح  �لذي  �لدر��سة  منوذج  ياأتي  فيما 

باملنتج �لدو�ئي( ، و�ملتغري �لتابع �لتي �ستخترب يف هذه �لدر��سة.
    املتغريات امل�شتقلة                  املتغري التابع

فرضيات الدراسة: 

الفر�شيات  فقد �شيغت  �نطلقا من ت�ساوؤلت م�سكلة �لدر��سة �لتي حددها �لباحث، 
االآتية: 

الفر�شية االأوىل:  ● 

�لدو�ئي )من وجهة نظر  �إح�سائية بني جودة �ملنتج  H0: ل توجد علقة ذ�ت دللة 

�مل�ستهلك( وزيادة �لقدرة �لتناف�سية ل�رسكات �لأدوية �لأردنية.
نظر  وجهة  )من  �لدو�ئي  �ملنتج  جودة  بني  �إح�سائية  دللة  ذ�ت  علقة  توجد   :H1

�مل�ستهلك( وزيادة �لقدرة �لتناف�سية ل�رسكات �لأدوية �لأردنية.
الفر�شية الثانية:  ● 

H0: ل توجد علقة ذ�ت دللة �إح�سائية بني �سعر �ملنتجات �لدو�ئية، وزيادة �لقدرة 

�لتناف�سية ل�رسكات �لأدوية �لأردنية.
�لقدرة  وزيادة  �لدو�ئية  �ملنتجات  �سعر  بني  �إح�سائية  دللة  ذ�ت  علقة  توجد   :H1

�لتناف�سية ل�رسكات �لأدوية �لأردنية.
الفر�شية الثالثة:  ● 

H0: ل توجد علقة ذ�ت دللة �إح�سائية بني �لقيمة �ملدركة للأدوية )من وجهة نظر 

�مل�ستهلك( وزيادة �لقدرة �لتناف�سية ل�رسكات �لأدوية �لأردنية.
للأدوية )من وجهة نظر  �ملدركة  �لقيمة  �إح�سائية بني  توجد علقة ذ�ت دللة   :H1

�مل�ستهلك( وزيادة �لقدرة �لتناف�سية ل�رسكات �لأدوية �لأردنية.

جودة �ملنتج �لدو�ئي
�سعر �ملنتج �لدو�ئي

�لقيمة �ملدركة للمنتج �لدو�ئي
�لقدرة �لتناف�سية

Competitiveness
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اإلطار النظري والدراسات السابقة: 

أ. االطار النظري: 

مقدمة:

يف  �لبقاء  مقومات  �أهم  من  و�خلدمية  �لإنتاجية  للموؤ�س�سات  �لتناف�سية  �لقدرة  تعدُّ 
و�نهيار  �لعوملة  ظل  يف  لنجاحها  مقيا�سًا  �لتناف�سية  �لقدرة  تعد  فلم  �لأعمال،  ميادين 
�حلو�جز �جلغر�فية بني �لأ�سو�ق �لعاملية، بل �أ�سبحت �لقدرة �لتناف�سية م�سدر حيوية ومتيرّز 

 . )Pride and Ferrell, 2006(

مقيا�سًا  تعد  �لتناف�سية  �لقدرة  �أن  �إىل  �لدولية  و�لتقارير  و�لبحوث  �لدر��سات  وت�سري 
�لرفاهة  حتقيق  على  وقدرتها  �قت�سادها  قوة  ومدى  �لدول،  متيز  مدى  لقيا�ص  مو�سوعيًا 
ل�سعوبها، ويف هذه �لدر��سة يحاول �لباحث �لرتكيز على �رسكات �لأدوية �لأردنية بت�سليط 
�ل�سوء على �لعو�مل و�ملتغري�ت �لتي تنتهجها �رسكات �لأدوية �لأردنية من �أجل �إك�سابها 
ميزة تناف�سية ت�ساعد يف تدعيم قدرتها �لتناف�سية، من ثم حماولة تطوير و�إد�مة هذه �مليزة 
��ستمر�رها  على  �ملحافظة  �أجل  من  و�لعربية  �ملحلية  �لبيئة  عو�مل  يف  �لتغريرّ  ملو�كبة 
�ل�سوق �ملحلية  �أذهان عملئها يف  لها يف  وبقائها، وبالتايل خلق �سورة ذهنية م�رسقة 

و�لعربية من خلل تطوير مدركات �إيجابية لها وملنتجاتها �لدو�ئية �لتي تقدمها. 

Concept Competitiveness :مفهوم القدرة التنافسية

على  �ساخنة  ملحاور�ت   )Competitiveness( �لتناف�سية  �لقدرة  مفهوم  تعر�ص  لقد 
كنتيجة  »�لتناف�سية«  �إفر�ز م�سطلح  �جلديد  �لأعمال  نظام  ولقد �ساحب ظهور  بعيد،  مدى 
طبيعية لزيادة �أعد�د �ملنتجني و�لد�خلني �جلدد لقطاع �ل�سناعة. وتتبلور امل�شادر التي 

. )Schacht, Wendy, 1999( :ن�شاأت عنها حالة »التناف�شية« فيما ياأتي
�سخامة وتعدد �لفر�ص يف �ل�سوق �لعاملية. ♦ 

ر  وفرة �ملعلومات عن عنا�رس �ل�سوق ومتطلباته نتيجة ل�سهولة �لت�سالت، وتطورّ ♦ 
�إمكانيات نقل �ملعلومات.

تعدد �لبد�ئل و�لختيار�ت �أمام متخذي �لقر�ر�ت من خمتلف قطاعات وم�ستويات  ♦ 
نظم �لأعمال. 

�لتطبيق يف  �لتكنولوجية، ووفرة فر�ص  و�لتطور�ت  �لعلمية  �لبحوث  نتائج  تدفق  ♦ 
جمالت �لأعمال �ملختلفة. 
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�نخفا�ص تاأثري �ملحدد�ت و�لقيود �لتقليدية يف نظام �لأعمال، ومن �أهمها �ملحدد�ت  ♦ 
و�لقيود �حلكومية و�جلمركية و�لتمويلية.

وي�ستخدم م�سطلح �لقدرة �لتناف�سية على نطاق و��سع من جانب �لعديد من �لقت�ساديني 
»ريجان«  �لأ�سبق  �لأمريكي  �لرئي�ص  بد�أ  �مل�سطلح عندما  �سيوع هذ�  بد�أ  وقد  و�ل�سيا�سيني، 
بتكوين جلنة لبحث تناف�سية �ل�سناعات �لأمريكية وتدهور قدرتها �لتناف�سية �أمام مثيلتها 
�ليابانية، ثم �أن�ساأ بعد ذلك جمل�سًا لل�سيا�سة �لتناف�سية �لأمريكية، وقد عررّف �ملجل�ص �لقدرة 
�لأ�سو�ق  �لأذو�ق يف  تقابل  �لتي  و�خلدمات  �ل�سلع  �إنتاج  �لدولة  قدرة  �أنها  على  �لتناف�سية 
 Schacht,( �لطويل  �ملدى  نف�سه حتقيق م�ستوى معي�سة متز�يد على  �لوقت  �لعاملية، ويف 

 . )Wendy, 1999

من هنا ميكن تعريف �لقدرة �لتناف�سية باأنها قدرة �لدولة �أو �ملوؤ�س�سة �لإنتاجية على 
توليد ثروة �كرب من مناف�سيها يف �ل�سو�ق �لعاملية. ويرجع �لف�سل يف تطوير مفهوم �لقدرة 
�لتناف�سية �إىل �لفكر �لقت�سادي �لذي تناول مفهوم �مليزة �لن�سبية »منذ كتابات �آدم �سميث« 
وتق�سيم  �لتخ�س�ص  وجمالت  �لدولية  �لتجارة  م�سار  حتديد  يف  �لز�وية  حجر  باعتبارها 
�لعمل. ويف منت�سف �ل�سبعينيات برز مفهوم �لقدرة �لتناف�سية »Competitiveness« ليحل 
مكان مفهوم �مليزة �لن�سبية، و�أ�سبح �لتحدي �لكبري �لذي يو�جهه رجال �لقت�ساد و�لإد�رة 

هو كيفية حتويل �مليزة �لن�سبية �إىل قدرة تناف�سية.
تعد �لقدرة �لتناف�سية حمور �لإ�سلح، فهو ��سطلح حموري متعدد �لأبعاد، وهي لي�ست 
جمرد قدرة �لدولة على توليد �لرثوة، فهي �ملناخ �لذي يولد �ل�ستثمار و�لتنمية، وهي لي�ست 
و�لعو�مل  �ملوؤ�س�سة  �أو  �لدولة  قوة  �إىل م�سادر  ت�سري  ولكنها  �لقت�سادية،  �لإنتاجية  جمرد 
وتدفق  و�ملر�فق،  �لأ�سا�سية،  �لبنية  وهياكل  �إد�رية،  كفاية  من  قدرتها  تعظيم  يف  �ملوؤثرة 
ر�أ�ص �ملال، وكفاءة �ل�سيا�سات، و�لقدرة �لتمويلية، و�لتنمية �لتكنولوجية، و�ملو�رد �لب�رسية، 
 Chan,( وجودة �حلياة، ويعدُّ �لتعليم �ملوؤثر و�ملفتاح �لرئي�ص �ملوؤثر يف �لقدرة �لتناف�سية

. )Lien, 1999

�لتناف�سية  �لقدرة  مفتاح  تعد  �لتكنولوجيا  �أن   )Deakin & Patten, 1999( ويرى 
�مل�ساحة،  تعد �سغرية من حيث  �ليابان  �أن  �لرغم من  قائلنْي: على  ذلك  وي�ست�سهد�ن على 
 High- Tech وفقرية من حيث �ملو�رد �لطبيعية �ملادية فاإن �ملنتجات ذ�ت �لتقنية �لعالية
�لقدرة  م�ستوى  و�رتفاع  �لعاملية  �لأ�سو�ق  غزو  يف  جناحها  �أ�س�ص  �أهم  من  تعد   Product

�لتناف�سية �ليابانية.
�لتناف�سية  �لقدرة  بني  ما  �إيجابية  علقة  هناك  �إن  �لقول  ميكن  تقدم  ما  على  وبناء 



93

2012 الثاني  مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد السادس والعشرون )1( - كانون 

يف  ت�سهم  �لتي  �ملناف�سة  �أدو�ت  �أهم  من  �لبتكار  يعد  حيث  �ل�سو�ق،  و�ت�ساع  و�لبتكار 
�إ�سباع حاجات �مل�ستهلكني و�ت�ساع �ل�سو�ق، كذلك �ملناف�سة توؤدي �إىل مزيد من �لبتكار�ت 
 Kiston & Michie,( و�لنتيجة هي �أن �ملناف�سة و�لبتكار من و�سائل دعم �لقدرة �لتناف�سية

. )1998

شركات األدوية األردنية والقدرة التنافسية:  

�رسكاتهم،  �أد�ء  حت�سني  هو  �لأردنية  �لأدوية  �رسكات  يف  �لت�سويق  مديري  هدف  �إن 
ميزة  تطوير  خلل  من  �ل�سناعة،  قطاع  يف  �لر�ئدة  �ل�رسكات  م�ساف  �إىل  بها  و�لرتقاء 
تناف�سية جتعلها متميزة وخمتلفة عن بقية �ل�رسكات �ملناف�سة لها. وهنالك �لعديد من �ل�سبل 
�لتي ميكن من خللها حتقيق هذه �مليزة، ومن �أهمها ��ستخد�م نظم �ملعلومات �لتكنولوجية 
لدعم عملياتها و�أن�سطتها، ولتحقيق هذه �لغاية ل بد لها من �إعادة حتليل عملياتها �لأ�سا�سية 
وتقوميها وتنظيمها: �بتد�ء من �لبحوث وعمليات �لهند�سية و�لت�سميم )�لتي هي م�سوؤولة عن 
حتويل �لبحوث �لنظرية �إىل منتجات �سلعية حقيقية( ، وعمليات تقدمي �خلدمة، و�لعمليات 
�ملر�فقة لها، �إ�سافة �إىل �لعمليات �لت�سويقية �لتي تتبناها، ونوعية �لقياد�ت �لإد�رية فيها، 

وكل عملية من هذه �لعمليات لها مدخلتها وخمرجاتها و�أهد�فها �خلا�سة بها.
�إن حتليل هذه �لعمليات ب�سيء من �لتف�سيل يخول مديري �لت�سويق بتحديد �مل�سكلت 
تخولهم  �لتي  و�لإبد�عية  �خللَّقة  �لفر�ص  عن  خللها  من  و�لبحث  �رسكاتهم،  تو�جه  �لتي 
�آخذين  �مل�ستقبلية،  وروؤيتها  �رسكاتهم  م�سرية  يخ�ص  فيما  �ل�سرت�تيجية  �لقر�ر�ت  �تخاذ 

بعني �لعتبار �لتكاليف و�ملخاطر �خلا�سة بهذه �لقر�ر�ت.

الصناعة الدوائية األردنية:

يعد عام 1962 بد�ية �أول �سناعة دو�ئية يف �لأردن، حيث �أُ�س�ست �أول �رسكة دو�ئية 
�أُ�س�ست  بر�أ�سمال مقد�ره )150( �ألف دينار �أردين، ويف �لن�سف �لثاين من عقد �ل�سبعينيات 
ثلث �رسكات دو�ئية جديدة، وثلث �رسكات يف عقد �لثمانينيات، �أما يف عقد �لت�سعينيات 
تدفق  �إىل  ذلك  ويعود  �رسكات،  ت�سع  فيه  �أ�س�ص  باأن  ملحوظًا  تطور�ً  �لقطاع  هذ�  �سهد  فقد 
روؤو�ص �لأمو�ل �لعائدة من دول �خلليج �إىل �لأردن نتيجة لأحد�ث حرب �خلليج عام 1991، 
�إ�سافة �إىل �لقو�نني و�لإجر�ء�ت و�لت�سهيلت �ل�ستثمارية �لتي �أوجدتها ومنحتها �حلكومة 

�لأردنية للم�ستثمرين )غرفة �سناعة عمان، 2006( . 

خصائص الصناعة الدوائية: 

�حتلت �ل�سناعة �لدو�ئية �لأردنية �ملرتبة �لأوىل يف �لت�سدير بني �لقطاعات �لنتاجية 
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�لردين،  �ملركزي  )تقرير�لبنك  �لإجمايل  �لقومي  �لناجت  �لأخرى ومن حيث م�ساهمتها يف 
. )2006

ت�ستورد �رسكات �لأدوية �لأردنية تكنولوجيا �سناعتها كافة من �آلت ومعد�ت و�أجهزة 
وقطع غيار من دول �لعامل كافة، كما ت�ستورد �ملو�د �لدو�ئية �لأولية من �لأ�سو�ق �لدولية 
، وت�ستخدم مو�د ومركبات ُعوجلت وُطورت يف دول  �لهند(  �ل�سني،  �أوروبا،  )�أمريكا،  مثل 
�أخرى، ول تنتج �أية �أدوية من �خرت�عاتها �إمنا يعتمد 40% من �إنتاجها على حقوق �لمتياز 
من �رسكات �أجنبية، و 60% من �إنتاجها �عتماد�ً على �لرت�خي�ص )ط�سطو�ص، وليد، 2000(. 

جودة الصناعة الدوائية:

تعد �جلودة من �ملو��سيع �ملهمة يف �ل�سناعة �لدو�ئية �لتي توليها �ملوؤ�س�سات �ملنتجة 
�سلع  �إنتاج  �أجل  و�لتطوير من  �لبحوث  �لإنفاق على  �هتمامها، ويتمثل ذلك يف حجم  جل 
وخدمات متميزة يف جودتها مللءمة ما يتوقعه منها �لعملء �مل�ستهلكني )�لقيمة �ملدركة( 
�أو �ملنفعة �لرئي�سية �لتي يح�سل عليها �مل�ستهلك جر�ء تناوله لها، و�ل�سعر �لذي يدفعه مقابل 

. )lovelock and Wirtz; 2006( هذه �ملنفعة
�ل�سحة  منظمة  د�أبت  فقد  �لإن�سان،  وحياة  ب�سحة  �لدو�ئية  �ل�سناعة  لرتباط  نظر� 
�ل�سيطرة  حتكم  وقو�نني  و�أنظمة  مقايي�ص  بو�سع  �لعاملية  و�ملوؤ�س�سات  و�لهيئات  �لعاملية 
�ملتحقق على  �لإير�د  �لأردنية 10% من  �ل�رسكات  تنفق  �لدو�ئي، حيث  �ملنتج  على جودة 

�لبحوث و�لتطوير )ط�سطو�ص، وليد، 2000( .
ونتيجة للتقدم �لعلمي و�لتكنولوجي وثورة �لت�سالت �لتي ت�سمنت تطور�ً ملحوظًا 
يف �ملفاهيم �لت�سويقية �حلديثة، وظهور مفهوم �لت�سويق �لإلكرتوين �لذي قارب بني �لدول 
�مل�ستهلك  �أمام  �ملتاحة  �لبد�ئل  من  �لعديد  ر  وفرّ مما  للمنتجني  �لإقليمية  �حلدود  وتخطى 
�لأردين، وبخا�سة بعد �ن�سمام �لأردن ملنظمة �لتجارة �لعاملية، مما �ألزم �رسكات �لأدوية 
�لأدوية  �رسكات  بني  �حلادة  �ملناف�سة  نتيجة  م�ستمر  ب�سكل  منتجاتها  بتطوير  �لأردنية 
�لأردنية �لعاملة يف �ل�سوق �ملحلية، و�ملناف�سة بني �ل�رسكات �لأردنية و�ل�رسكات �لعربية 
�لأ�سو�ق  يف  لها  �ل�رسكات  هذه  مناف�سة  �إىل  �إ�سافة  �لأردين،  لل�سوق  �مل�سدرة  و�لأجنبية 

�خلارجية. 

معوقات الصناعة الدوائية:

من خلل حتليل )SWOT( لنقاط �ل�سعف و�لقوة ل�رسكات �لأدوية �لأردنية، فقد تبني 
اأن هناك العديد من نقاط ال�شعف التي تعاين منها هذه ال�رضكات، والتي حتد من 
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مناف�شة اأدويتها لالأدوية االأجنبية يف ال�شوق املحلية والعربية: 
�لعمل  �لفنية �ملاهرة ملكان  �لعمالة  �لعمالة نتيجة مغادرة  �رتفاع معدل دور�ن  ♦ 
�لذي تدربو� فيه، و�أك�سبهم خربة للبحث عن �أماكن �أخرى توفر لهم �أجور�ً �أعلى تتنا�سب مع 

قدر�تهم و�إمكانياتهم )وز�رة �ل�سناعة و�لتجارة، تقارير غري من�سورة، 2006( .
�لدو�ء  �سوق  ي�سهده  �لذي  و�لنفتاح  �ملنتجة  �لأردنية  �لأدوية  �رسكات  عدد  كرثة  ♦ 
�إىل خروج عدد منها من قطاع  �لذي �سيوؤدي بالتايل  �لدو�ء �لأجنبي،  ��ستري�د  �لأردين يف 

�ل�سناعة )تقارير وز�رة �ل�سناعة و�لتجارة، 2006( .

العوامل املؤثرة على سلوك العمالء:

�إن �سلوك �لعملء باتخاذ قر�ر و�سف �أو �ختيار منتج دو�ئي دون غريه من �ملنتجات 
�لأخرى �ملناف�سة، يظهر �حلاجة �إىل در��سة �أف�سل و�أعمق ل�سلوك �لعملء �حلايل و�ملرتقب. 
وبناًء على ذلك ميكن �ل�سرت�ساد بعلم �لنف�ص وعلم �لجتماع بغر�ص �لوقوف على �أ�سباب 

�ختيار منتج دو�ئي حملي، �أو منتج دو�ئي �جنبي: 
املواقف واالجتاهات:  1 .

�إذ�  �أو تك�سف فيما  �لتي تعك�ص  �لد�خلية  هي تعبري عن �خلرب�ت �ملرت�كمة و�مل�ساعر 
كان للعملء ميول �إيجابية �أو �سلبية نحو منتج حملي معني �أو منتج م�ستورد، وهذه �ملو�قف 
�أو من خلل  و�لجتاهات ل تلحظ ب�سورةمبا�رسة، بل ت�ستنتج مما يقول هوؤلء �لعملء، 
وظيفة  خلل  من  لديهم  و�ملو�قف  �لجتاهات  وتت�سكل  �ل�سلوكية.  وتف�سري�أمناطهم  حتليل 

. )Shiffman & Kanuk, 2004( ملنفعة�
وظيفة املنفعة: 

ترتبط وظيفة �ملنفعة مببد�أ �لثو�ب و�لعقاب، لذ� يطور �لعملء �جتاهاتهم ومو�قفهم 
جتاه منتج حملي معني �أو منتج �أجنبي م�ستورد، بناًء على �ملنافع �ملتوقع ح�سولهم عليها. 
منتجات  عن  �إيجابية  �ملنطوقة  �لكلمة  كانت  �إذ�  �ملثال  �سبيل  على   .)Solomon, 2004(
�رسكة ما، حيث تتمتع ب�سمعة جيدة،وتقدم منتجات دو�ئية وعلجية بجودة عالية مطلوبة 
يبنون  �مل�ستهلكني  منتجاتها،فاإن  على  وعربي  حملي  وهنالكطلب  �ملحلي،  �ملجتمع  يف 

مو�قفهم و�جتاهاتهم نحو هذهال�رسكة على �أ�سا�ص ما تقدمه لهم من منافع وفو�ئد.
�شورة الذات لدىامل�شتهلك:  2 .

لل�سوؤ�ل  �إجابة  �إيجاد  خلل  من  ونف�سه  ذ�ته  �إىل  �لفرد  نظرة  �إىل  �لذ�ت  مفهوم  ي�سري 
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مير  �لتي  �خلرب�ت  تنظيم  عن  عبارة  وهي  بالتفرد،  نف�سه  عن  �لفرد  فكرة  وتتميز  �أنا؟  من 
به.  �ل�سيكولوجي �خلا�ص  �لبناء  ت�سكيلها وتكوينها على  تعتمد يف  و�لتي  بها طو�حلياته، 
�لفرد بوجهة نظر �لآخرين  �إىل درجة كبرية من خلملعرفة  �لذ�ت ميكناأن يتحدد  ومفهوم 

. )Shiffman & Kanuk, 2004( عنه
القيمة املدركة للمنتجات الدوائية:  3 .

�إنتطوير قيمة مدركة للمنتج �لدو�ئيالذييطلبه �مل�ستهلكون هو �ملقرتح �لرئي�ص لتخاذ 
قبل  من  �لبد�ئل  م  ُتقوَّ �أ�سا�سه  على  و�لذي  �آخر،  دون  منتج  �ختيار  �ل�سرت�تيجي يف  �لقر�ر 
�مل�ستهلكني، ومن ثم تختار منتجات �رسكة ما دون غريها، بناء على �لقيمة �مل�سافة �لتي 
يدركها �مل�ستهلكون. وهذه �لقيمة ت�سكل بع�ص جو�نب �لقدرة �لتناف�سية ل�رسكات �لأدوية. 
�لأدوية �ملختلفة،  �لتي تقدمها �رسكات  �لقيمة  �أن مييزو�  �مل�ستهلكون  ي�ستطيع  وعندما ل 
�لختيار  لقر�ر  �لرئي�ص  �ملحدد  �أنها  على  �سعر�ً  �لأقل  �ملنتجات  يختارون  ما  غالبًا  فاإنهم 

 . )Winer, 2004(

جودة املنتجات و�شمعة ال�رضكة:  4 .
لكي ت�ستجيب �ل�رسكات لل�سغوط �لتناف�سية، فل بد لها من �لبحث عن مفهوم �جلودة 
�لو�سع  حتديد  خلل  من  وذلك  �لت�سويقية.  ��سرت�تيجياتها  لتبنيعليها  ت�سويقية  كاأد�ة 
منها  حماولة  يف  لها  و�لرتويج  تقدمها،  �لتي  �ملنتجةو�خلدمات  لل�رسكة  �ل�سرت�تيجي 
�أفر�د  �لعملء  �أذهان  يف  وخدماتها  منتجاتها  وعن  عنها،  ذهنيةم�رسقة  �سورة  لإ�سقاط 
�أ�سالة  باجلودة  �ملرتبطة  ومنالعو�مل  �مل�سالح.  و�أ�سحاب  �مل�ستفيدة  و�جلهات  �ملجتمع 
�ملنتجات وجودتها من حيث �مل�ستوى و�ملحتوى و�لطريقة و�لأ�سلوب، و�إىل �أي مدى تعك�ص 
هذه �ملنتجات �ل�سخ�سية �لقومية، �أو �لتبعية �لثقافية، و�إىل �أي مدى ترتبط بالبيئة، فكلما 
ز�د �لرتباط بني �ملنتجات و�لو�قع، كلما ز�دت فعاليته، و�إدر�ك �لعملء لقيمة ما ي�سفونه 

 .)Zeithmal, V. et al., 2006( .أو ما ي�سرتونه من �أدوية�
التكاليف املالية وغري املالية:  5 .

يتحملها  �لتي  �جل�سدية  و�لأعباء  �ملبا�رسة  وغري  �ملبا�رسة  �ملالية  �لتكاليف  ت�سكل 
�مل�ستهلكون عو�مل مهمة يف �تخاذ قر�ر�ت �ل�رس�ء، من حيث �لكلفة �ملالية للح�سول على 
�ملنتج �لدو�ئي، و�لأعباء �جل�سدية و�لنف�سية �لتي يتحملها �مل�ستهلك يف �سبيل �حل�سول على 
�ملنتج، فغالبًا ما يختار �مل�ستهلكون �ملنتج �لدو�ئي �لذي يتلءم مع �إمكاناتهم وقدر�تهم 

. )lovelock and Wirtz; 2006( ملالية وغري �ملالية�
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الدراسات السابقة: 

هناك ندرة يف �لدر��سات �لتي تناولت �لقدرة �لتناف�سية ل�رسكات �لأدوية، وعليه فقد 
تناولُت مو�سوع �لقدرة �لتناف�سية لل�رسكات �لإنتاجية ب�سكل عام، و�شرتتب هذه الدرا�شات 

من االأقدم اإىل االأحدث: 
( ، بعنوان: »ال�شناعة الدوائية يف االأردن«: درا�شة )ن�رض، رىل، 1990 ♦

حيث  �لأردن  يف  �لدو�ئية  �ل�سناعة  قطاع  �أهمية  �إظهار  �إىل  �لدر��سة  هذه  هدفت 
و�لعمالة  �مل�سافة  �لقيمة  منو  معدلت  زيادة  يف  �ملتمثلة  تطوره  موؤ�رس�ت  ��ستعر�ست 
وم�ساهمة كل عن�رس من عنا�رس �لعمل ور�أ�ص �ملال يف �لقيمة �مل�سافة �ل�سافية .وتو�سلت 
�لدر��سة �إىل �أهمية �سيا�سيات �لت�سعري، �لبحث و�لتطوير، و�لت�سويق و�لتي ت�سكل يف جمملها 

م�سدر قوة لها.
( بعنوان: »ال�شناعة الدوائية يف االأردن: اآثار  درا�شة )رحاحلة، ن�شيم، 1997 ♦

امللكية الفكرية وتقدير الطلب على ال�شادرات«:
على  و�خلارجي  �ملحلي  �لطلب  على  �ملوؤثرة  �لعو�مل  تعررّف  �إىل  �لدر��سة  هذه  هدفت 
�لأدوية �لأردنية. وتو�سلت �لدر��سة �إىل �أن حمدد�ت �لطلب �خلارجي على منتجات �رسكات 
�لأدوية �لأردنية تكمن يف �لأ�سعار �لن�سبية، و�سعر �رسف �لدينار �لأردين، و�لآثار �ل�سلبية 

على قدرتها �لتناف�سية يف �لأ�سو�ق �خلارجية، وبالتايل على قدرتها �لت�سديرية.
درا�شة )Sharma and Fisher, 1997( ♦ بعنوان: »اال�شرتاتيجيات الوظائفية 

والقدرة التناف�شية«: 
هدفت هذه �لدر��سة �إىل تعررّف و��ستق�ساء �ل�سرت�تيجيات �لوظائفية �لتي تهدف �إىل 
�لأد�ء  على  �حلقيقي  و�لتاأثري  للإد�رة  �ملدركة  �لأهمية  خلل  من  �لتناف�سية  �لقدرة  تطوير 
�لتنظيمي يف �ملوؤ�س�سات �لأ�سرت�لية �مل�سنعة، مع �لأخذ بعني �لعتبار بع�ص �لعو�مل مثل 
�ل�سرت�تيجيات  �إىل  �لدر��سة  وتو�سلت  �لب�رسية.  و�ملو�رد  و�لتطوير  و�لبحوث  �لإنتاجية، 
لل�سنو�ت  ت�ستمر  �سوف  و�لتي  �ملنتجة،  �لأ�سرت�لية  �ل�رسكات  قبل  من  �ملف�سلة  �لإنتاجية 
�ل�سرت�تيجيات  من  و�ملزيج  �لب�رسية  �ملو�رد  ��سرت�تيجيات  مع  جنب  �إىل  جنبًا  �لقادمة 
�ل�ساملة  �إد�رة �جلودة  �لتي كانت ذ�ت فائدة للأد�ء، و�لتي تت�سمن ��سرت�تيجية  �لوظائفية 

)TQM( ، و�لتي تعترب �كرث ملءمة للقدرة �لتناف�سية.
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املعلومات على  )Hsu li- Ling, 1999( ♦ بعنوان: »تاأثري تكنولوجيا  درا�شة 
القدرة التناف�شية للتفاعل ما بني العملية االإنتاجية والت�شويقية«:

بني  ما  �لتفاعل  على  �ملعلومات  تكنولوجيا  تاأثري  تعررّف  �إىل  �لدر��سة  هذه  هدفت 
و�لن�ساطات  �ملتد�خلة  �لوظائفية  �لأهد�ف  فجوة  وفهم  و�لت�سويقية،  �لإنتاجية  �لعملية 
�أن  باعتبار  لل�رسكات،  �لتناف�سية  للقدر�ت  �لإجناز  ت�سكل  و�لتي  د�ئرتني،  بني  �ملت�ساربة 
�لأدو�ت �لتكنولوجية تقلل من �لفجوة يف درجة تد�خل �لوظائف من خلل تقدم تكنولوجيا 
وتو�سلت  �لن�ساطات.  م�ستوى  يف  �لت�سارب  تقليل  �إىل  بدورها  توؤدي  و�لتي  �ملعلومات، 
و�لت�سويقية،  �لت�سنيعية  و�لعمليات  �مل�ستخدمة،  �ملعلومات  �أهمية تكنولوجيا  �إىل  �لدر��سة 
�لقدر�ت  ت�سكل  �لتي  �لعو�مل  �أهم  من  تعدُّ  �لتي  �مل�سكلت  وحل  �لتنظيمية،  و�لختلفات 

�لتناف�سية للموؤ�س�سات . 
القدرة  جودة  م�شتوى  ♦ « بعنوان:   )Ashok Kumar et, al., 1999( درا�شة 

التناف�شية كحجر ا�شا�س«:
خللها  من  تناف�ص  �أن  ميكن  �لتي  �لأ�سا�سية  �لأبعاد  تعررّف  �إىل  �لدر��سة  هذه  هدفت 
و�لأنظمة  �ملرونة،  �جلودة،  �ل�سعر،  �لتناف�سية وهي  قدرتها  ت�سكل  و�لتي  �لعمال  منظمات 

�لتوزيعية، على �عتبار �ن �جلودة �لعمل �لرئي�ص و�ملحدد لقدرة �ملنظمة �لتناف�سية.
ميكن  �لتي  �لتناف�سية  بقدرتها  ترتبط  �ملنظمة  و�سعف  قوة  �ن  �ىل  �لدر��سة  تو�سلت 

تطويرها، وحت�سينها با�ستمر�ر من خلل ��ستخد�م تكنولوجيا �ملعلومات. 
درا�شة )Jorgensen, 2006( ♦ بعنوان: »اإدامة القدرة التناف�شية يف االأ�شواق 

العاملية«:
هدفت هذه �لدر��سة �إىل تعررّف �أهمية �لقدرة �لتناف�سية للموؤ�س�سات �ل�سغرية ومتو�سطة 
�حلجم يف �لأ�سو�ق �لعاملية من خلل �سل�سلة �لقيمة �لتي ميكن حتقيقها من خلل مو�جهة 
�ملتطلبات �لجتماعية و�لبيئية للم�سرتين متعددي �جلن�سيات. وقد تو�سلت �لدر��سة �إىل �أن 
�ل�رسكات �ل�سغرية و�ملتو�سطة �حلجم تو�جه متطلبات �أ�سو�ق �مل�سرتين ب�سكل متكرر، �أكرث 

من مو�جهتها ملتطلبات مزوديها، مما يك�سبها ميزة تناف�سية.
تقييم  ♦ « بعنوان:   )Friedwald, Michael and Others, 2006( درا�شة 
املعلومات  اأنظمة  التناف�شية ملنتجي  القدرة  لتدعيم  االأوروبية  الوطنية  ال�شيا�شات 

واالت�شاالت التكنولوجية«: 
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هدفت هذه �لدر��سة �إىل تعررّف �أهمية قطاع �ملعلومات و�لت�سالت، وبالتايل �ختبار 
ملنتجيها.  �لتناف�سية  �لقدرة  لزيادة  �لأ�سا�سية  �لوطنية  �لبيانات  م�ستوى  دور  يف  �لتغريرّ 
ياأخذ  مقارن  حتليلي  �إطار  بناء  �أجل  من  وطنيًا،  برناجمًا   176 منتجي  در��سة  متت  وقد 
باحل�سبان �لرتكيبة �ملختلطة و�لهياكل �لتنظيمية لهذه �مل�سانع يف دول �لحتاد �لأوروبي. 
وتو�سلت �لدر��سة �إىل �أن تطوير �لرب�مج �لتكنولوجية ماز�لت ت�سيطر بالتاأكيد على �لتحول 
من �إنتاج �أنظمة �ملعلومات و�لت�سالت �لتكنولوجية )ICT( �إىل تطبيق �خلدمات �ملر�فقة 
لها وتن�سيقها، وهذ� يعتمد على �ل�سلوك �لإد�ري و�لت�رسفات �لتاريخية �لوطنية، و�سيا�سات 

�مل�سانع، باعتبار �لتطبيقات �لتي يتبعها �ملنتجون متثل �لقدرة �لتناف�سية لكل منها. 
حت�شني القدرة التناف�شية لل�رضكات  درا�شة )Sanjib K. Dutta, 2007( بعنوان: » ♦

الهندية: ربط القدرة التناف�شية للمنظمات مع القدرة التناف�شية الوطنية«:
هدفت هذه �لدر��سة �إىل بيان �أهمية �جلودة لتمييز �لأد�ء �ملرتفع ملنظمات �لأعمال، 
لل�رسكات  �لتناف�سية  �لقدرة  حت�سني  يف  �ملتميز  �لأد�ء  �أهمية  على  �لدر��سة  �عتمدت  حيث 
�لهندية على م�ستوى �لقت�ساد �لعاملي باعتبار �لأد�ء �ملتميز ي�سكل �لإطار �لعام للتنبوؤ يف 

بناء �لقدرة �لتناف�سية.
تو�سلت �لدر��سة �إىل �أن �لإطار �لعام للأد�ء ي�ستخدم من قبل �ملنظمات لتح�سني م�ستوى 

قدرتها �لتناف�سية، ولكنها ل ت�سلح كاأد�ة، لكي ت�ساهم يف �لقدرة �لتناف�سية �لوطنية. 
التناف�شية  القدرة  ارتكاز  نقاط  ♦ « بعنوان:   )Art Kovacic, 2007( درا�شة 

ال�شلوفانية من خالل نظام املوؤ�رضات«:
هدفت هذه �لدر��سة �إىل تقييم �لقدرة �لتناف�سية �ل�سلوفاتية من خلل �ل�ساليب �لكمية 
و�لنوعية، وحماولة تو�سيح ملاذ� تنمو بع�ص �لدول ب�رسعة �أكرب من �لدول �لأخرى؟ �قرتحت 
�لدر��سة موؤ�رس�ت عدة للقدرة �لتناف�سية، منها: �لتجارة �خلارجية، وميز�ن �حل�ساب �جلاري، 
و�لدخل �لفردي من �لدخل �لقومي، ومنو �لإنتاجية، وحجم �ل�سادر�ت ذ�ت �لتقنية �لعالية 
�نفتاح  ودرجة  و�لتطوير  �لبحوث  على  �لإنفاق  وحجم  لل�سادر�ت،  �لكلي  للحجم  ن�سبة 

�لقت�ساد. 
تو�سلت �لدر��سة �إىل �أن �لبلد�ن ذ�ت �لبنى �لتحتية و�ل�سيا�سات �لقت�سادية �ملختلفة 
تتناف�ص من �أجل جلب �ل�ستثمار�ت لل�رسكات متعددة �جلن�سيات، �أو �ل�ستثمار�ت �ل�سناعية 
�ملربحة. �أما �لقت�ساد �ملتو��سع و�ملفتوح مثل �قت�ساد �سلوفاتيا فتدويل جميع م�ستويات 

�ل�ستثمار�ت طويلة �لأجل �رسوري للنمو �لقت�سادي طويل �لأجل. 
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منهجية الدراسة: 

أسلوب الدراسة: 

لقد تبنت �لدر��سة �أ�سلوب �لبحث �لو�سفي و�أ�سلوب �لبحث �مليد�ين �لتحليلي.

أداة الدراسة: 

�ملتعلقة  �لأولية  �لبيانات  على  �حل�سول  بغر�ص  متخ�س�سة  ��ستبانة  �لباحث  م  �سمَّ
مب�سكلة �لدر��سة، وت�سمنت �ل�ستبانة )20( فقرة �سمن مقيا�ص ليكرت �خلما�سي للخيار�ت 
�ملتعددة، �لذي يحت�سب �أوز�ن تلك �لفقر�ت بطريقة خما�سية، �إ�سافة �إىل �لبيانات �ل�سخ�سية 

لعينة �لدر��سة.

اختبار الصدق والثبات: 

قبل �عتماد مقيا�ص �لبحث )�ل�ستبانة( ، وما ت�سمنته من �أ�سئلة، فقد �ُختربت جودة 
هذ� �ملقيا�ص �لذي ��ستخدم يف جمع �لبيانات �مللئمة لختبار فر�سيات �لدر��سة، لذ� خ�سع 
�ملقيا�ص لختبار �ل�سدق و�لثبات )Reliability & Validity( . ويعرف �ل�سدق بقدرة �ملقيا�ص 
على قيا�ص ما �أعد لقيا�سه، �أما �لثبات فهو �لدرجة �لتي يحقق فيها �ملقيا�ص �لنتائج نف�سها 
توق،  )عد�ص،  و�ن�سجامها  �ملقيا�ص  فقر�ت  تنا�سق  مدى  ويقي�ص  �لختبار،  تكر�ر  حال  يف 
1998( . وقد �ُ�ستخدم �ختبار )كرونباخ �ألفا( لقيا�ص مدى ثبات �أد�ة �لقيا�ص، حيث بلغت 
�لأدنى  �حلد  �لتحليل، بحيث جتاوزت  لأغر��ص  ن�سبة مقبولة  ∝= 0.76، وهي  �لفا  قيمة 

 )Malhotra, 2007( ملتفق عليه للعتمادية� )%60(

جمتمع الدراسة وعينتها: 

جمتمع الدراسة: 

يتكون جمتمع �لدر��سة من جميع �ملر�سى �لذين يعاجلون يف م�ست�سفيات �لقطاع �لعام 
�لتعليمي،  ب�سمة  �لأمرية  وم�ست�سفى  �ملوؤ�س�ص،  �للة  عبد  �مللك  )م�ست�سفى  �إربد  حمافظة  يف 
وم�ست�سفى �لأمري ر��سد �لع�سكري( ، و�لبالغ عددهم 320 مري�سًا، ممن هم على �رسير �ل�سفاء 

خلل �سهر �ذ�ر 2007. 

عينة الدراسة: 

يعاجلون  �لذين  �ملر�سى  من  مكونة  مفردة   )175( مقد�رها  ع�سو�ئية  عينة  �ختريت 
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يف م�ست�سفيات جمتمع �لدر��سة من و�قع �سجلت �لد�خلني يف كل م�ست�سفى خلل �سهر �ذ�ر 
 .2007

إجراءات الدراسة: 

ع �لباحث )175( ��ستبانة على �أفر�د عينة �لدر��سة خلل �سهر �آذ�ر من عام 2007م،  وزَّ
ويلخ�ص �جلدول �لآتي �ل�ستبيانات �ملوزعة و�مل�سرتدة لغايات �لتحليل: 

الجدول )1( 
االستبيانات الموزعة والمستردة

ن�شبة اال�شرتداداال�شتبيانات امل�شرتدةاال�شتبيانات املوزعةجمتمع الدرا�شة

77%6550م�ست�سفى �مللك عبد �للة �ملوؤ�س�ص
75%6045م�ست�سفى �لمرية ب�سمة �لتعليمي

76%5038م�ست�سفى �لمري ر��سد �لع�سكري
76%175133املجموع

وصف خصائص عينة الدراسة: 
الجدول )2( 

توزيع عينة الدراسة تبعا للجنس

املجموعاأنثىذكراجلن�س

8053133�لتكر�ر
100%39.8%60.2%�لن�سبة �ملئوية

الجدول )3( 
توزيع عينة الدراسة تبعا للمؤهل العلمي

املجموعدكتوراهماج�شتريبكالوريو�سدبلومتوجيهيدون التوجيهياملوؤهل العلمي

28521030103133�لتكر�ر
%%21.1%39%7.5%22.6%7.5%2.3%100

نتائج الدراسة ومناقشتها:
فاعلية  من  �لتحقق  �إىل  هدفت  �لتي  �لدر��سة  �إليها  تو�سلت  �لتي  �لنتائج  �سُتعر�ص 
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أثر جودة املنتج وسعره وقيمته املدركة على القدرة التنافسية

منظومة �ل�سرت�تيجيات �لت�سويقية �لتي ميكن �أن تتبناها �رسكات �لأدوية �لأردنية للتاأثري 
على �سلوك �مل�ستهلكني �ملر�سى و�جلهات �مل�ستفيدة يف �لأ�سو�ق �ملحلية و�لعربية، وتناق�ص 
�جلماعات  ر�أي  على  )�عتماد�ً  �لأدوية  من  غريه  دون  �لأردين  �لدو�ء  �ختيار  قر�ر  لتخاذ 
�ملرجعية �لطبيب �ملعالج و�ل�سيدلين �ملخت�ص( . ومن ثم �لإجابة عن �أ�سئلة �لدر��سة بعد 
�لإح�سائية  �لأ�ساليب  خلل  من  �لختبار  مو�سع  ُو�سعت  �لتي  �لدر��سة  فر�سيات  �ختبار 

�ملختلفة: )�لإح�ساء �لو�سفي، وحتليل �لنحد�ر �لب�سيط و�ملتعدد( .

اختبار فرضيات الدراسة: 
 )t( قيم  حل�ساب  �لب�سيط  �لنحد�ر  �ختبار  �ُعتمد  �لدر��سة  مو�سوع  فر�سيات  لختبار 
�لتي تقي�ص �إمكانية وجود علقة تاأثريية معنوية بني كل متغري م�ستقل و�ملتغري �لتابع ذي 
للفر�سية  �لتالية  �ل�سيغة  �لختبار على  ويقوم هذ�  �لختبار،  بالفر�سية مو�سوع  �لعلقة 

�لعدمية و�لفر�سية �لبديلة: 
- H0 : B1 = 0 ل توجد علقة خطية بني �ملتغري �مل�ستقل و�ملتغري �لتابع 

 - Ha: B1 ≠  0 توجد علقة خطية بني �ملتغري �مل�ستقل و�ملتغري �لتابع 
 H0 �لعدمية  �لفر�سية  �أن  على  �لختبار  لهذ�  �لإح�سائية  �لقاعدة  وتن�ص 

حال:  يف  ُترف�ص 
�أن قيم (P )Sig تقل عن م�ستوى �لدللة �خلا�ص به 0.05 ، تعد �لعلقة بينهما معنوية، 

وذ�ت دللة �إح�سائية: 
 If Sig ≤ ∝                      H0 , Where as P )Sig) ≤  0.05

تابع، حيث  م�ستقل ومتغري  R بني كل متغري  �رتباط بري�سون  قيم معامل  و�ُعتمدت 
�إن قيم (P )Sig لأي معامل �رتباط بني �ملتغري �مل�ستقل و�ملتغري �لتابع يقل عن م�ستوى 
�لدللة �خلا�ص به )P 0.05≥( . تعد �لعلقة بينهما علقة معنوية وذ�ت دللة �إح�سائية. 
�لعلقة  �لتي تقي�ص م�ستوى معنوية   )F( ANOVA حل�ساب قيم  �لتباين  �عتمد �ختبار  كما 
بني �ملتغري �لتابع، وجمموعة �ملتغري�ت �مل�ستقلة �لتي ت�سمنها منوذج �لنحد�ر �مل�ستخدم، 

ويقوم هذ� �لختبار على �ل�سيغة �لآتية للفر�سية �لعدمية و�لفر�سية �لبديلة: 
 H0: B1 = B2 = ….. Bj = 0

�أي ل توجد علقة خطية بني �ملتغري�ت �مل�ستقلة و�ملتغري �لتابع
 Ha = At least one Bj ≠ 0

�أي توجد علقة خطية بني �أحد �ملتغري�ت �مل�ستقلة على �لأقل و�ملتغري �لتابع. وتن�ص 
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�لقاعدة �لإح�سائية لهذ� �لختبار على �أن �لفر�سية �لعدمية H0 ترف�ص يف حال: 
عن  يقل  �لتابع،  و�ملتغري  �مل�ستقل  �ملتغري  �رتباط بني  معامل  لأي   P )Sig) قيم  �أن 

م�ستوى �ملعنوية �خلا�ص به 0.05 ، تعد �لعلقة بينهما معنوية وذ�ت دللة �إح�سائية: 
 If Sig ≤ ∝ jectRe⇒  Re  ject  H0, Where as P )Sig) ≤  0.05

و�لنحر�ف  �حل�سابي  �لو�سط  بقيم  يتعلق  فيما  �لو�سفي  �لإح�ساء  نتائج  ُدر�ست  كما 
�لدر��سة قي�ست على مقيا�ص  �أ�سئلة �ل�ستبانة. علمًا باأن متغري�ت  �ملعياري لكل �سوؤ�ل من 

ليكرت �خلما�سي لبيان درجة �ملو�فقة، وقد ُق�سمت درجات �ملو�فقة �إىل )5( فئات، 
�لدرجة )1( منخف�ص جد�ً، )2( منخف�ص، )3( متو�سط، )4( مرتفع، و )5( مرتفع جد�ً. 

وت�سكل ما جمموعه 15 درجة، وبالتايل فان �ملتو�سط = )15/ 5 = 3( .
وتن�ص �لقاعدة �لإح�سائية على قبول �لفر�سية �لعدمية يف حال كان �لو�سط �حل�سابي 
لكل مفردة �أقل من )3( ، وترف�ص �لفر�سية �لعدمية يف حال كان �لو�سط �حل�سابي لكل مفردة 

يزيد عن )3( ، �أي �أن متو�سط �لتكر�ر يزيد عن )0.50( .

الفرضية األوىل: 

�لدو�ئي )من وجهة نظر  �إح�سائية بني جودة �ملنتج  H0: ل توجد علقة ذ�ت دللة 

�مل�ستهلك( وزيادة �لقدرة �لتناف�سية ل�رسكات �لأدوية �لأردنية.
نظر  وجهة  )من  �لدو�ئي  �ملنتج  جودة  بني  �إح�سائية  دللة  ذ�ت  علقة  توجد   :H1

�مل�ستهلك( وزيادة �لقدرة �لتناف�سية ل�رسكات �لأدوية �لأردنية.
جمال  لفقر�ت  �ملعيارية  و�لنحر�فات  �ملتو�سطات  ُح�سبت  �لفر�سية  هذه  ولختبار 

جودة �ملنتج �لدو�ئي، و�ملجموع �لكلي لهما، كما يظهر يف �جلدول )4( .
الجدول )4( 

المتوسط الحسابي واالنحرافات المعياري لجميع فقرات مجال جودة المنتج الدوائي والمجموع الكلي لهما

املتو�شط الفقرة
احل�شابي

االنحراف 
املعباري

4.150.66�ف�سل �رس�ء �ملنتج �لدو�ئي �لجود بغ�ص �لنظر عن بلد �ملن�ساأ.1

4.110.64�ف�سل �ل�رس�ء من �ل�رسكات �لتي تعتمد على �لبحوث و�لتطوير لتح�سني منتجاتها.2

4.250.79�ذ� كان �ملنتج �لدو�ئي �لردين �جود ف�سوف ��سرتيه.3

3.861.04جودة وفاعلية �ملنتج �لدو�ئي قمة �ولوياتي عند �ل�رس�ء. 4
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أثر جودة املنتج وسعره وقيمته املدركة على القدرة التنافسية

املتو�شط الفقرة
احل�شابي

االنحراف 
املعباري

3.771.05تف�سيلي للمنتج �لدو�ئي يعتمد على �ملو�د �لولية �ملكونة له.5

4.0300.498جودة �ملنتج �لدو�ئي.

بينت نتائج حتليل �لإح�ساء �لو�سفي �لو�ردة يف �جلدول )4( مو�فقة �مل�ستجيبني على 
�لأدوية  ل�رسكات  �لتناف�سية  للقدرة  �أ�سا�سيًا  مكونًا  باعتباره  �لدو�ئي  �ملنتج  جودة  �أهمية 
�لأردنية، وقد تر�وحت �ملتو�سطات �حل�سابية ملجال جودة �ملنتج �لدو�ئي ما بني )3.77- 
4.25( ، فكان �أعلها للفقرة رقم )3( �لتي تن�ص على: »�إن �لهتمام بجودة �ملنتح �لدو�ئي 
تن�ص  �لتي   )5( رقم  للفقرة  و�أدناها  �ملنتجات«،  لتلك  �لذهنية  �ل�سورة  تعزيز  يف  ي�ساهم 
على: »تف�سيل �مل�ستهلكني للمنتج �لدو�ئي بناء على �ملو�د �لولية �ملكونة للمنتج )�عتماد� 
على ر�أي �لطبيب �ملعالج و�ل�سيدلين �ملخت�ص(« . وبلغ متو�سط ن�سبة �لتكر�ر ل�ستجابات 
عينة �لدر��سة )0.81( لل�ستجابات �لتي تر�وحت ما بني حمايد ومو�فق ب�سدة، وهي ن�سبة 

مرتفعة وتزيد عن )0.50( . وتدل على �رتفاع درجة �ملو�فقة.
 )Regression Analysis( �لنحد�ر  حتليل  �لأوىلطبِّق  �لفر�سية  �ختبار  �أجل  ومن 

جدول )5( .
الجدول )5( 

نتائج تحليل ANOVA ومعامات Coefficients لجودة المنتج الدوائي

النتيجةrr 2βtFSigاملتغري امل�شتقل

رف�ص �لعدمية0.2740.0750.2943.26010.6250.001جودة �ملنتج �لدو�ئي.2

�لتناف�سية  و�لقدرة  �لدو�ئي  �ملنتج  �لرتباط بني جودة  معامل  �أن   )5( �جلدول  يبني 
ل�رسكات �لأدوية بلغ )R= 0.274( ، و�أن قيمة معامل �لتحديد )R2( ف�رس ما ن�سبته )0.075( 
�لتناف�سية ل�رسكات  �لقدرة  �لدو�ئي على زيادة  �ملنتج  �لتغري �حلا�سل يف قدرة جودة  من 
 .)β = 0.294( �لأدوية �لأردنية. وهي ن�سبة تدل على درجة تاأثري �سعيفة ن�سبيًا مقد�رها 
)F( �لبالغة )10.625( وهي قيمة د�لة �إح�سائيا �سمن  وتوؤكد معنوية هذه �لعلقة قيمة 
 ، �إح�سائية مقد�رها )0.01(  �لدر��سة �مل�ستقلة جمتمعة، وبدللة  �لعام ملتغري�ت  �لنموذج 
وبالتايل فاإن هناك علقة ذ�ت دللة �إح�سائية بني جودة �ملنتج �لدو�ئي و�لقدرة �لتناف�سية، 

وبناء على �لقر�ر �لإح�سائي ترف�ص �لفر�سية �لعدمية لوجود علقة ذ�ت دللة �ح�سائية.



105

2012 الثاني  مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد السادس والعشرون )1( - كانون 

الفرضية الثانية: 

�لقدرة  وزيادة  �لدو�ئي  �ملنتج  �سعر  بني  �إح�سائية  دللة  ذ�ت  علقة  توجد  ل   :H0

�لتناف�سية ل�رسكات �لأدوية �لأردنية.
H1: توجد علقة ذ�ت دللة �إح�سائية بني �سعر �ملنتج �لدو�ئي وزيادة �لقدرة �لتناف�سية 

ل�رسكات �لأدوية �لأردنية.
ولختبار هذه �لفر�سية ُح�سبت �ملتو�سطات و�لنحر�فات �ملعيارية للفقر�ت �خلا�سة 

مبجال �أ�سعار �ملنتجات �لدو�ئية و�ملجموع �لكلي لهما، كما يظهر يف �جلدول )6( .
الجدول )6( 

المتوسط الحسابي واالنحرافات المعياري لجميع فقرات مجال اسعار المنتجات الدوائية 
والمجموع الكلي لهما

املتو�شط الفقرة
احل�شابي

االنحراف 
املعباري

4.260.76�عتقد �ن �رتفاع �أو �نخفا�ص �سعر �لدو�ء ل يدل على جودته.1
3.950.84�نا على ��ستعد�د لدفع �سعر �على مقابل �حل�سول على جودة �على للمنج �لدو�ئي.2
3.810.92ت�سعر �رسكات �لدوية منتجاتها على ��سا�ص �لتكلفة. 3
3.471.10جودة �ملنتج �لدو�ئي �هم بالن�سبة يل من �ل�سعر �لذي �دفعه.4

ل توجد هنالك فروقات و��سحة ما بني ��سعار �ملنتجات �لدو�ئية �ملحلية 5
.3.7199و�لجنبية �مل�ستوردة. 

3.8390.497�أ�سعار �ملنتجات �لدو�ئية

بينت نتائج حتليل �لإح�ساء �لو�سفي �لو�ردة يف �جلدول )6( على مو�فقة �مل�ستجيبني 
على �أهمية �سعر �ملنتج �لدو�ئي باعتباره مكونًا رئي�سًا للقدرة �لتناف�سية ل�رسكات �لأدوية 
�لأردنية، وقد تر�وحت �ملتو�سطات �حل�سابية ملجال �سعر �ملنتج �لدو�ئي ما بني )3.47- 
4.26( ، فكان �أعلها للفقرة رقم )1( و�لتي تن�ص على: »�إن �سعر �ملنتجالدو�ئيوعد�لة ت�سعري 
�ملنتجات �لدو�ئية، وعدم �ملبالغة فيها ت�ساهم يف تعزيز �ل�سورة �لذهنية لتلك �ملنتجات«، 
للم�ستهلك«. وبلغ  �لدو�ئي  �ملنتج  �سعر  »�أهمية  و�لتي تن�ص على:   )4( للفقرة رقم  و�أدناها 
متو�سط ن�سبة �لتكر�ر ل�ستجابات عينة �لدر��سة )0.77( لل�ستجابات �لتي تر�وحت ما بني 
درجة  �رتفاع  على  وتدل   .  )0.50( عن  وتزيد  مرتفعة،  ن�سبة  وهي  ب�سدة،  ومو�فق  حمايد 

�ملو�فقة.
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أثر جودة املنتج وسعره وقيمته املدركة على القدرة التنافسية

ومن �أجل �ختبار �لفر�سية �لثانيةطبِّق حتليل �لنحد�ر )Regression Analysis( كما 
يظهر يف �جلدول )7( .

الجدول )7( 
نتائج تحليل ANOVA ومعامات Coefficients ألسعار المنتجات الدوائية

النتيجةrr 2βtFSigاملتغري امل�شتقل
رف�ص �لعدمية0.4240.1800.4565.36028.7300.000�أ�سعار �ملنتجات �لدو�ئية2

�لتناف�سية  و�لقدرة  �لدو�ئي،  �ملنتج  �سعر  بني  �لرتباط  معامل  �أن   )7( �جلدول  يبني 
ل�رسكات �لدوية بلغ )R= 0.424( ، و�أن قيمة معامل �لتحديد )R2( ف�رس ما ن�سبته )0.180( 
ل�رسكات  �لتناف�سية  �لقدرة  زيادة  على  �لدو�ئي  �ملنتج  �سعر  قدرة  يف  �حلا�سل  �لتغري  من 
�لأدوية �لأردنية. وهي ن�سبة تدل على درجة تاأثري مقد�رها )β = 0.456(. وتوؤكد معنوية 
�إح�سائية  وبدللة  �إح�سائيا  د�لة  قيمة  وهي   ،  )28.730( �لبالغة   )F( قيمة  �لعلقة  هذه 
مقد�رها )0.00( ، وبالتايل فاإن هناك علقة ذ�ت دللة �إح�سائية بني �سعر �ملنتج �لدو�ئي 
و�لقدرة �لتناف�سية، وبناء على �لقر�ر �لإح�سائي ترف�ص �لفر�سية �لعدمية لوجود علقة ذ�ت 

دللة �ح�سائية.

الفرضية الثالثة: 

H0: ل توجد علقة ذ�ت دللة �إح�سائية بني �لقيمة �ملدركة للأدوية )من وجهة نظر 

�مل�ستهلك( وزيادة �لقدرة �لتناف�سية ل�رسكات �لأدوية �لأردنية.
نظر  )من وجهة  للأدوية  �ملدركة  �لقيمة  �إح�سائية بني  ذ�ت دللة  توجد علقة   :H1

�مل�ستهلك( وزيادة �لقدرة �لتناف�سية ل�رسكات �لأدوية �لأردنية.
ولختبار هذه �لفر�سية ُح�سبت �ملتو�سطات و�لنحر�فات �ملعيارية للفقر�ت �خلا�سة 

بالقيمة �ملدركة للمنتجات �لدو�ئية و�ملجموع �لكلي لهما، كما يظهر يف �جلدول )8( .
الجدول )8( 

المتوسط الحسابيواالنحرافات المعياري لجميع فقرات مجال القيمة المدركة 
للمنتجات الدوائية والمجموع الكلي لهما

املتو�شط الفقرة
احل�شابي

االنحراف 
املعباري

3.950.77�سمعة �لدو�ء �لجنبي �ف�سل من �سمعة �لدو�ء �لردين. 1
3.900.83للدو�ء �لجنبي مفعول �كرب و��رسع من �لدو�ء �مل�سنع حمليا.2
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املتو�شط الفقرة
احل�شابي

االنحراف 
املعباري

4.060.82تهتم �ل�رسكات �لجنبية بجودة منتجاتها �كرث من �ل�رسكات �ملحلية3

�ل�سعر �لذي �دفعه ثمنا للدو�ء �لجنبي يو�زي �ملنفعة �ملتحققة منه، و�لعك�ص 4
3.750.87غري �سحيح بالن�سبة للدو�ء �مل�سنع حمليا. 

4.200.82�لكلمة �ملنطوقة عن �لدو�ء �لجنبي �يجابية.5
3.9730.485�لقيمة �ملدركة للمنتجات �لدو�ئية �لردنية

بينت نتائج حتليل �لإح�ساء �لو�سفي �لو�ردة يف �جلدول )8( على مو�فقة �مل�ستجيبني 
على �أهمية متغري �لقيمة �ملدركة للمنتج �لدو�ئي باعتباره مكونًا رئي�سيًا للقدرة �لتناف�سية 
ل�رسكات �لأدوية �لأردنية، وقد تر�وحت �ملتو�سطات �حل�سابية ملجال �لقيمة �ملدركة ما بني 
)3.75- 4.20( ، فكان �أعلها للفقرة رقم )5( �لتي تن�ص على: »�إيجابية �لكلمة �ملنطوقة 
يعتقد  حيث  �ملدركة،  قيمتها  لرتفاع  �مل�ستوردة  �لأجنبية  �لأدوية  منتجات  يخ�ص  فيما 
�ملر�سى باأن �ل�سعر �ملدفوع يو�زي �ملنفعة �ملتحققة منه«، و�أدناها للفقرة رقم )4( �لتي 
تن�ص على: »�ن �ل�سعر �ملدفوع للأدوية �لأردنية ل يو�زي �لقيمة �ملدركة و�ملنفعة �ملتحققه 
منه �إ�سارة �إىل �رتفاع �أ�سعار �لأدوية �لأردنية غري �ملربر و�لذي ل يرتبط باجلودة«. وبلغ 
متو�سط ن�سبة �لتكر�ر ل�ستجابات عينة �لدر��سة )0.79( لل�ستجابات �لتي تر�وحت ما بني 
درجة  �رتفاع  على  وتدل   .  )0.50( عن  وتزيد  مرتفعة  ن�سبة  وهي  ب�سدة،  ومو�فق  حمايد 

�ملو�فقة.
ومن �أجل �ختبار �لفر�سية �لثانيةطبِّق حتليل �لنحد�ر )Regression Analysis( كما 

يظهر يف �جلدول )9( .
الجدول )9( 

نتائج تحليل ANOVA ومعامات Coefficients الخاص بالقيمة المدركة للمنتجات الدوائية األردنية 

النتيجةrr 2βtF.Sigاملتغري امل�شتقل

رف�ص �لعدمية0.4970.2470.5476.54742.8800.000�لقيمة �ملدركة للمنتجات �لدو�ئية �لردنية3

و�لقدرة  �لدو�ئي  للمنتج  �ملدركة  �لقيمة  بني  �لرتباط  معامل  �أن   )9( �جلدول  يبني 
�لتناف�سية بلغ )R= 0.497( ، و�أن قيمة معامل �لتحديد )R2( ف�رس ما ن�سبته )0.247( من 
تدل على درجة  ن�سبة  �لأدوية. وهي  ل�رسكات  �لتناف�سية  �لقدرة  زيادة  �لتغري �حلا�سل يف 
تاأثري مقد�رها )β= 0.547(. وتوؤكد معنوية هذه �لعلقة قيمة )F( �لبالغة )42.880( وهي 
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قيمة د�لة �إح�سائيا، وبدللة �إح�سائية مقد�رها )0.00( ، وبالتايل فاإن هناك علقة ذ�ت 
�لدوية،  ل�رسكات  �لتناف�سية  و�لقدرة  �لدو�ئي  �ملدركةللمنتج  �لقيمة  بني  �إح�سائية  دللة 

وبناء على �لقر�ر �لإح�سائي ترف�ص �لفر�سية �لعدمية لوجود علقة ذ�ت دللة �ح�سائية.
على  و�أثرها  �مل�ستقلة،  �لدر��سة  �ملتعدد ملتغري�ت  �لنحد�ر  �ختبار حتليل  �أُجري  وقد 

�ملتغري �لتابع كما هو مبني يف �جلدول )10( .
الجدول )10( 

تحليل االنحدار المتعدد لمتغيرات الدراسة

SigFMean SquaredfSum of SquaresModel

0.00019.1843.871311.613Regression

0.20212926.031Residual

13237.644Total

دللة  ذ�ت   )19.184( و�لبالغة  �ملح�سوبة   )F( قيمة  �أن   )10( �جلدول  من  نلحظ 
�إح�سائية عند م�ستوى معنوية )0.01( ، مما يدل على وجود علقة تاأثريية بني �ملتغري�ت 

 . )R= 0.55( مل�ستقلة جمتمعة و�ملتغري �لتابع، وتبلغ قوة هذه �لعلقة�

حتليل ومناقشة نتائج الدراسة: 
�عتماد�ً على نتائج �لختبار �لإح�سائي لفر�سيات �لدر��سة �سُتحلل نتائج �لختبار�ت 
�أ�سئلة  عن  للإجابة  حماولة  يف  وتناق�ص  �لفر�سيات  من  فر�سية  لكل  �لرئي�سية  للمتغري�ت 

�لدر��سة�ملنبثقة من عنا�رس م�سكلتها �لتي بنيت عليها �لدر��سة. 
القدرة  وزيادة  الدوائي،  املنتج  جودة  بني  العالقة  ما  �لأول:  ● �ل�سوؤ�ل 
والعربية؟  املحلية  ال�شوق  يف  االأردنية  االأدوية  ل�رضكات  التناف�شية 
�لأدوية  �رسكات  تبني  بيندرجة  معنوية  �رتباط  علقة  هناك  �أن  �لدر��سة  نتائج  �أفادت 
�حتل متغري  �لتناف�سية،  �لدو�ئي، وزيادة قدرتها  �ملنتج  �لأردنيةللمتغري�تاخلا�سة بجودة 
جودة �ملنتج �ملرتبة �لثالثة �عتماد�ً على قيمة معامل �لتحديد )0.075( ،ومبتو�سط ح�سابي 
بلد  �أكرث من  �عتماد �جلودة  �لعينة على  �رتفاع درجة مو�فقة  مقد�ره 4.030، ويدل على 
�ملن�ساأ. وقد تطابقت �لنتيجة مع در��سة )Ashok, et, al. 1999( ، �لتي ركزت على �أهمية 

جودة �ملنتج �لدو�ئي يف �إك�ساب �ل�رسكات �لدو�ئية ميزة تناف�سية م�ستد�مة.
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ما العالقة بني �شيا�شات الت�شعري التي تتبعها �رضكات  �ل�سوؤ�ل �لثاين:  ●
االدوية وزيادة قدرتها التناف�شية؟ �أ�سارت نتائج �لدر��سة �إىل وجود علقة معنوية بني 
درجة تبني �رسكات �لأدوية �لأردنية ل�سيا�سات ت�سعريية تتلءم وطبيعة �لأ�سو�ق �ملحلية 
�لثانية من  و�خلارجية �مل�ستهدفة، وطبيعة �ملناف�سة فيها، وقد �حتل هذ� �ملتغري �ملرتبة 
حيث �لأهمية �لن�سبية مبعامل حتديد مقد�ره )0.180( ومبتو�سط ح�سابي مقد�ره 3.839، 
حتديد  يف  �لأردين  �ل�سعب  فئات  ملختلف  بالن�سبة  رئي�ص  عامل  �لفردي  �لدخل  فم�ستوى 
�ل�سلوك �ل�رس�ئي نحو �ملنتجات �لدو�ئية، وبالتايل مقارنة �جلودة و�ل�سعر ملنتجات �لأدوية 
�ملحلية مع جودة و�سعر منتجات �لأدوية �لأجنبية �مل�ستوردة، بالتايل فهو على ��ستعد�د 
لدفع �سعر �أعلى مقابل ح�سوله على �ملنافع �ملرجوة. وقد تطابقت هذه �لنتيجة مع در��سة 
كل من )رحاحلة، 1997، ن�رس، 1999( �لتي �أكدت على �أهمية �ل�سيا�سات �ل�سعرية �ملتبعة 

يف �إك�ساب �ل�رسكات �لقدرة �لتناف�سية ملناف�سة �ل�رسكات �ملحلية و�لقليمية.
)من  الدوائي  للمنتج  املدركة  القيمة  بني  العالقة  ما  �لثالث:  ● �ل�سوؤ�ل 
وجهة نظر امل�شتهلك( وزيادة القدرة التناف�شية ل�رضكات االدوية االردنية؟ 
دلت نتائج �لدر��سة �أن هناك علقة �رتباط معنوية بني درجة تبني �رسكات �لأدوية �لأردنية 
ملتغري �لقيمة �ملدركة، وقد �حتل هذ� �ملتغري �ملرتبة �لأوىل مبعامل حتديد قدره )0.247( 
ومبتو�سط ح�سابي مقد�ره 3.973 ، فم�ستوى �إدر�ك �لعملء لهمية �ملنتج �لدو�ئي و�ملنافع 
و�لفو�ئد �ملتحققة و�ملرجوه منه مقارنة مع ما يتحمله �لعميل من �لتكاليف �ملالية وغري 
�ملالية، وبخا�سة �أن �لعملء غالبًا ما يعتمدون على �لكلمة �ملنطوقة مبا ي�سدر عن �لأطباء 
و�ل�سيادلة �ملخت�سني من تلميحات وت�رسيحات حول �لأدوية �لأردنية و�لأدوية �لأجنبية 
هذه  جاءت  وقد  �لأدوية،  تلك  نحو  و�جتاهاتهم  مو�قفهم  تت�سكل  وبالتايل  �مل�ستوردة، 
�لتي تناولت كل منها   .  )Drik, 2008, Hsu Li, 1999( �لنتيجة مطابقة وموؤيدة لدر��سة: 
�أهمية تكنولوجيا �ملعلومات �مل�ستخدمة يف �إنتاج �لأدوية �لتي تنعك�ص �إيجابا على جودة 

�ملنتجات �لدو�ئية.

التوصيات العامة:
يف �سوء نتائج هذه �لدر��سة �لتي بنيت على �إجابات �ملر�سى يف م�ست�سفيات �لقطاع 

�لعام �لعاملة قدم الباحث التو�شيات االآتية: 
�لأردنية،  �لأدوية  �رسكات  تتبعها  �لتي  �لت�سعري  �سيا�سات  يف  �لنظر  �إعادة  اأوال: ♦ 
�لدو�ئي، حيث يرى  �لتكلفة وجودة �ملنتج  �لطردي ما بني  �لتنا�سب  �أ�سا�ص  و�لت�سعري على 
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جودتها،  مع  يتلءم  ول  مربر،  غري  �لأردنية  �لأدوية  �أ�سعار  �رتفاع  �أن  �لأردين  �مل�ستهلك 
مقارنة بالأدوية �لأجنبية �مل�ستوردة. 

و�خلارجية  �ملحلية  �لأ�سو�ق  يف  تباع  �لتي  �لدو�ئية  �ملنتجات  ت�سعري  ثانيا:  ♦
بالأ�سعارنف�سها، وعدم حتميل تكاليف �ملنتجات �لدو�ئية �لتي تباع يف �لأ�سو�ق �خلارجية 

للمنتجات �لدو�ئية �لتي تباع يف �ل�سو�ق �ملحلية.
��ستخد�م �لرب�مج �لت�سويقية �ملوجهة مبا يتلءم و�لأ�سو�ق �ملحلية و�لأ�سو�ق  ثالثا:  ♦
�لعربية �مل�ستهدفة، بحيث ميكن تقدمي حزمة متكاملة جلزء �سوقي، �أو عدة �أجز�ء �سوقية يف 
حماولة لدخول �أ�سو�ق عربية جديدة، بالرتكيز على جودة �ملنتجات �لدو�ئية و�ملنافع �لتي 

تقدمها لهم.
على  ينطوي  �لذي  �لعملء  نحو  �لتوجه  مفهوم  بتطبيق  �لهتمام  �رسورة  رابعا: ♦ 
در��سة حاجات �ملر�سى لتقدمي منتجات دو�ئية تتلءم مع حاجاتهم ورغباتهم، وتتفق مع 

�إدر�كاتهم )�لقيمة �ملدركة( . 

اجتاهات حبث مستقبلية: 
�سعت هذه �لدر��سة �إىل تطوير مفهوم �إدر�كي للمنتجات �لدو�ئية �لأردنية بالرتكيز على 
�ملتغري�ت �خلا�سة بجودة �ملنتج �لدو�ئي و�أ�سعار �ملنتجات �لدو�ئية، �إ�سافة �إىل �رسورة 
�لهتمام بالعملء من �أطباء ومر�سى بتقدمي منتجات دو�ئية تتفق مع �إدر�كاتهم للمنافع 
الدرا�شة  نتائج هذه  وانطالقا من   . �لدو�ئية(  �ملتحققة منها )�لقيمة �ملدركة للمنتجات 

ميكن اقرتاح املجاالت االآتية لتكون مكملة ملتغريات اأخرى مل يتناولها الباحث: 
�سمعة  مثل  �لدر��سة  منوذج  يت�سمنها  مل  �أخرى  م�ستقلة  متغري�ت  در��سة  اأوال: ♦ 
�لناجت  يف  م�ساهمتها  �أو  �لقت�سادي،  �لنمو  درجة  �لدو�ئية،  �ملدخلت  جودة  �ل�رسكات، 

�ملحلي �لإجمايل.
�لدو�ئية  �ملنتجات  ت�سويق  يف  عليه  يعتمد  �آخر  منوذج  تطوير  يف  �لبحث  ثانيا: ♦ 

�لأردنية يف �ل�سوق �ملحلية، و�لأ�سو�ق �لعربية ب�سكل عام.
�لأحد�ث  ورعاية  �ملحلي،  �ملجتمع  وخدمة  �ملحلي،  �ملجتمع  مع  �لتفاعل  ثالثا: ♦ 

فيها لتعريف �جلمهور بها، وباملنتجات �لتي تقدمها.
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د. شاكر تركي إسماعيل األردني(  املستهلك  نظر  وجهة  )من  األردنية  األدوية  لشركات 

أثر جودة املنتج وسعره وقيمته املدركة على القدرة التنافسية

استبانه الدراسة

�أخي �مل�ستجيب/ �أختي �مل�ستجيبة

له  �ملدركة  و�لقيمة  و�سعره  �لدو�ئي  �ملنتج  در��سة حول جودة  باإجر�ء  �لباحث  يقوم 
يف  �لأردنية  �لأدوية  ل�رسكات  �لتناف�سية  �لقدرة  على  و�ثرها  �مل�ستهلك(  نظر  وجهة  )من 
فقر�ت  جميع  يف  �لو�ردة  �لأ�سئلة  على  بالإجابة  �لتكرم  �لرجاء  و�لعربية.  �ملحلية  �ل�سوق 
�ستعامل ب�رسية  �لو�ردة فيها  و�لبيانات  �ملعلومات  �ل�ستبانة مبو�سوعية، علما بان  هذه 
تامة و�سوف ت�ستخدم لأغر��ص �لبحث �لعلمي فقط، �ساكرين لكم تعاونكم يف �إجناح هذه 

�لدر��سة. 

الق�شم االأول
»معلومات عامة«

يرجى اإكمال العبارات التالية: 
�لعمر: ........... ♦ 

�مل�ستوى �لتعليمي:  ♦ 

] [ بكالوريو�ص. ] [ دبلوم  ] [ توجيهي      ] [ دون �لتوجيهي  
] [دكتور�ه. ] [ماج�ستري   

�لوظيفة:  ♦ 

] [مدير عام.
] [ نائب مدير عام.

] [ مدير �د�ره و�سطى. 
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الق�شم الثاين
�لليكرتي  �إ�سارة )√( د�خل �ملربع �ملنا�سب على �ملقيا�ص  �إبد�ء ر�أيكم بو�سع  �لرجاء 

�ملحاذي لكل عبارة، و�ختيار �إجابة و�حدة فقط لبيان درجة مو�فقتكم عليها.

موافقالفقرة
الحمايدموافقب�شدة

اأوافق

ال 
اأوافق
ب�شدة

جودة املنتج الدوائي.1

�ف�سل �رس�ء �ملنتج �لدو�ئي �لجود بغ�ص �لنظر عن بلد �ملن�ساأ.

�ف�سل �ل�رس�ء من �ل�رسكات �لتي تعتمد على �لبحوث و�لتطوير لتح�سني 
منتجاتها.

�ذ� كان �ملنتج �لدو�ئي �لردين �جود ف�سوف ��سرتيه.

جودة وفاعلية �ملنتج �لدو�ئي قمة �ولوياتي عند �ل�رس�ء. 

تف�سيلي للمنتج �لدو�ئي يعتمد على �ملو�د �لولية �ملكونة له.

اأ�شعار املنتجات الدوائية2

1. �عتقد �ن �رتفاع �أو �نخفا�ص �سعر �لدو�ء ل يدل على جودته.

2. �نا على ��ستعد�د لدفع �سعر �على مقابل �حل�سول على جودة �على للمنج 
�لدو�ئي.

3.ت�سعر �رسكات �لدوية منتجاتها على ��سا�ص �لتكلفة. 
4.جودة �ملنتج �لدو�ئي �هم بالن�سبة يل من �ل�سعر �لذي �دفعه.

5.ل توجد هنالك فروقات و��سحة ما بني ��سعار �ملنتجات �لدو�ئية �ملحلية 
و�لجنبية �مل�ستوردة. 

القيمة املدركة لالأدوية االأردنية3

1.�سمعة �لدو�ء �لجنبي �ف�سل من �سمعة �لدو�ء �لجنبي. 
2.للدو�ء �لجنبي مفعول �كرب و��رسع من �لدو�ء �مل�سنع حمليا.

3.تهتم �ل�رسكات �لجنبية بجودة منتجاتها �كرث من �ل�رسكات �ملحلية
4.�ل�سعر �لذي �دفعه ثمنا للدو�ء �لجنبي يو�زي �ملنفعة �ملتحققة منه، 

و�لعك�ص غري �سحيح بالن�سبة للدو�ء �مل�سنع حمليا. 
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أثر جودة املنتج وسعره وقيمته املدركة على القدرة التنافسية

موافقالفقرة
الحمايدموافقب�شدة

اأوافق

ال 
اأوافق
ب�شدة

5.�لكلمة �ملنطوقة عن �لدو�ء �لجنبي �يجابية.

ميكن اال�شتدالل على زيادة القدرة التناف�شية ل�رضكات االأدوية من خالل املوؤ�رضات التالية.4

1. منو حجم �ملبيعات �ل�سنوية. 

2. منو �لأرباح �ل�سنوية

3. منو �حل�سة �ل�سوقية للأ�سو�ق �حلالية و��ستهد�ف �أ�سو�ق جديدة.

4. قدرة�لدوية �لردنيةعلى مناف�سة �لأدوية �لأجنبية �مل�ستوردة 

5. �لكلمة �ملنطوقة world of mouth عن �ل�رسكة يف �لأ�سو�ق �ملحلية 
و�لأ�سو�ق �لعربية �مل�ستهدفة. 




