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 :الملخص

ة, لدى شركات األدوية في قطاع غز  لقياس درجة تحقيق التفوق التنافسيهدفت هذه الدراسة    
ستبانة الباحث اال أعدتحقيق أهداف الدراسة ول ،المنهج الوصفي التحليلي واعتمدت الدراسة على

فاعلية ومستوى  سوتم تجهيز االستبانة لتقي ،ة في جمع البيانات بطريقة العينة العشوائيةكأداة رئيسي
لين في الصيادلة العاممن وجهة نظر  التفوق التنافسي لدى شركات األدوية الوطنية في قطاع غزة

ة ( استبان401)( فقرة، تم توزيع 00تكونت هذه االستبانة من ) ، الصيدليات الخاصة في قطاع غزة
، وتم تحليل االستبانة (%27.00) وكانت نسبتها، ( استبانة صالحة للتحليل724تم استرداد ) و

 وتوصل الباحث إلى أن ، SPSSواختبار فرضيات الدراسة بواسطه برنامج الحزم اإلحصائية 
 مارس شركاتوبالتالي يتم قبول الفرضية البديلة " ت, عالي للتفوق التنافسي تحقيق الشركاتمستوى 

رات وتوصلت الى أنه يوجد فروق داله إحصائية في تقدياألدوية للتفوق التنافسي بمستوى عالي", 
 الصيادلة المبحوثين لدرجة ومستوى ممارسة التفوق التنافسي لشركات األدوية الدواء تعزى لـــ

أكثر  ،أكثر الشركات تعامالً  ،المنطقة السكنية ،العمر ،سنوات العمل ،المؤهل العلمي ،)الجنس
 الشركات الوطنية تعاماًل(.

 الكلمات االفتتاحية: التفو  التنافسي، الصيادلة، شركات األدوية.
Abstract 

This study aimed to identify the reality of competitive superiority among 

national pharmaceutical companies in the Gaza Strip. The study followed 

the descriptive analytical approach in order to achieve the objectives of the 

study. The researcher used the questionnaire as a main instrument in 

collecting data in a random sample method, the questionnaire was prepared 

to measure the effectiveness and level of competitive superiority of the 

national pharmaceutical companies in Gaza Strip from the standpoint of 

pharmacists working in private pharmacies in the Gaza Strip. The 

questionnaire consisted of 51 paragraphs, (450), then it was distributed and 
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(374) questionnaires were valid for analysis with (83.11%). The 

questionnaire was analyzed and the study hypotheses were tested by the 

SPSS statistical program. 

 The results showed that vel of companies practice to competitive 

superiority is high, therefore, the alternative hypothesis is accepted. "The 

pharmaceutical companies practice competitive superiority at a high level." 

It was found that there were statistically significant differences in the 

estimates of pharmacists surveyed to the degree and level of exercise of the 

competitive superiority of national pharmaceutical companies due to 

(gender, educational qualification, years of work, age, residential area, 

most companies most national companies deal). 

Keywords: Competitive superiority, pharmacists, pharmaceutical 

companies 

 مقدمة:
 في سيكون  مكانها فان األمام نحو بسرعة ال تتحرك التي المنافسة الشركة عالم في

العصر  في الشركات تواجه االداري أصبحت المجال في التاريخية هذه المقولة وفق وعلى ،الخلف
في  ميةواألكثر أهويشكل المديرون العنصر األساسي  والصعوبات، التحديات من العديد الراهن

ركة وتحقيق الش ارتقاءجل أدارة وتوجيه الشركات وكيفية التعامل مع التحديات والعقبات وذلك من إ
 .1ليه بكفاءة وفاعليةإما تهدف 

وأصبحت المنافسة سمة العصر الحالي وجميع المنظمات أضحت تبحث عن التفوق التنافسي    
ذا يهدد ن هإألنه بدون ذلك التفوق ف واالستراتيجيات والطرق التي ممكن أن تحقق تلك السمة

استمرارية وبقاء المنظمات، فالتغيرات والتحوالت السريعة التي شهدتها السنوات األخيرة في جميع 
ساسية لبيئات األعمال هي البيئة المعقدة المجاالت المحيطة بمنظمات األعمال جعلت الميزة األ
حديات بات وبذل الجهود الكبيرة كي تتنبأ بالتالتي أضفت على عمليات تخطيطها العديد من الصعو 

 المستقبلية التي أفرزتها التغيرات البيئية.
في جوهر لى تحقيقه، و إيمثل التفوق التنافسي في حياة المنظمات الغاية األسمى التي تسعى    

حراز التقدم والنجاح، وهذا يتطلب من إالحقيقة هذا ما يضمن نمو المنظمات واستمرارها في 
منظمات أن تواكب التطورات وتكون دائما متميزة من خالل اجتهادها في تحقيق المزايا التنافسية ال

خرين لكي تساعدها في تحقيق ذلك التفوق المطلوب تنافسيا الخاصة بها والتي تميزهم عن اآل
 . 2عمالها والتطوير الدائم والمستمر لما حققته من مزاياأ ضمن قطاع 

                                                           
ي الشركة دراسة حالة ف-سـرمد حمزة قاسـم الشمري، واخرون، المهارات االدارية ودورها في تعزيز التفوق التنافسي للشركات1

 (.6102، )72، العدد 06العامة للصناعات االنشائية، مجلة دراسات محاسبية ومالية، مجلد 
لزعبي، دراسة تحقيق عوامل التفوق التنافسي باستخدام اسلوب تحليل المسار، مجلة عادل دحوش صالح، حسن علي ا2 

 (. 0111، )2العلوم االقتصادية واالدارية، المجلد 
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نوع ي المنتجات نتيجة تباين تفضيالت ومتطلبات الزبائن وأذواقهم والتن التغيير المتسارع فإ
الكبير في هذه المنتجات يستدعي ايجاد وتطوير مستمر للمنتجات وايجاد منتجات أخرى جديدة 
تلبي وتشبع حاجات المستهلك، وتتقرب المنظمات الريادية من زبائنها من خالل التميز في جودة 

 .1خرون ة مع ما يقدمه المنافسون اآلمقارنالمنتج أو الخدمة 
أن التفوق التنافسي يشير الى القدرة على تقديم منتجات أو نشاطات وأساليب في  العزاوي ن يَّ وب  

من المنافسين، وأن التفوق يتحقق من خالل عنصرين، أولهما  أفضلالتسويق أو خدمات بشكل 
 . 2القيمة المدركة للعميل، والثاني التفرد في األداء

ولعل قطاع الصناعات الدوائية أحد القطاعات التي تتأثر بدرجة أكبر من غيرها نظرًا 
لطبيعة عمل هذا القطاع وطبيعة مخرجاته وكونه يعمل بيئة تتسم بدرجة كبيرة من الديناميكية 

 .3وتتأثر بعدد كبير من العوامل، الذي يجعل هذا القطاع ذا تنافسية عالية
ت االدوية الوطنية في قطاع غزة أصبح البحث عن التفوق وفي ظل المنافسة بين شركا

ضروريًا لتحافظ شركات األدوية على استمرارها وديمومتها وتطورها في  بينهم أمراً التنافسي فيما 
 السوق الدوائي.

 :مشكلــــة الدراســـة
 يأصبحت المنافسة سمة العصر الحالي وجميع المنظمات أضحت تبحث عن التفوق التنافس    

واالستراتيجيات والطرق التي ممكن أن تحقق تلك السمة ألنه بدون ذلك التفوق فان هذا يهدد 
استمرارية وبقاء المنظمات، فالتغيرات والتحوالت السريعة التي شهدتها السنوات األخيرة في جميع 

معقدة للبيئات األعمال هي البيئة ا األساسيةالمجاالت المحيطة بمنظمات األعمال جعلت الميزة 
التي أضفت على عمليات تخطيطها العديد من الصعوبات وبذل الجهود الكبيرة كي تتنبأ بالتحديات 

 المستقبلية التي أفرزتها التغيرات البيئية.

                                                           
 

هاشم فوزي العبادي، واخرون، الريادة االستراتيجية ودورها في صياغة استراتيجية التسويق الريادي في منظمات األعمال، 1 
 (.6101، )4 ، العدد06اإلدارية واالقتصادية، المجلد  مجلة القادسية للعلوم

نجم العزاوي، أثر العوامل االستراتيجية في تحقيق التفوق التنافسي دراسة تطبيقية، قسم ادارة االعمال، كلية العلوم اإلدارية 2 
التي تنظمه صغيرة والمتوسطة و والمالية، بحث مقدم الى الملتقى الوطني الموسوم استراتيجيات التنظيم ومرافقة المؤسسات ال

 01-02جامعة قاصدي مرباح ورقلة: كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التيسير، في جمهورية الجزائر فترة 
 (.6106ابريل)

 رعاصم الزعانين، الميزة التنافسية في المنتجات الدوائية للشركات الوطنية وأثرها على زيادة الحصة السوقية من وجهة نظ3 
 (، في إدارة األعمال، كلية التجارة، الجامعة اإلسالمية.6101الزبون في قطاع غزة، رسالة ماجستير غير منشورة، )
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لتفوق هم في تحقيق اادية من المشاريع المهمة التي تسكما وتعتبر المشاريع الصغيرة والري   
ديدة، وهذا بدوره يعمل على تحسين االقتصاد ويعمل على والج اإلبداعيةالتنافسي وخلق الفرص 

  .1ةالتجديد واالبتكار مما يتكامل عمل هذه المشاريع ويترابط مع عمل المنظمات الكبير 
في جوهر تحقيقه، و  إلىويمثل التفوق التنافسي في حياة المنظمات الغاية األسمى التي تسعى 

التقدم والنجاح، وهذا يتطلب من  إحرازرها في الحقيقة هذا ما يضمن نمو المنظمات واستمرا
ة خالل اجتهادها في تحقيق المزايا التنافسي المنظمات أن تواكب التطورات وتكون دائما متميزة من

الخاصة بها والتي تميزهم عن األخرين لكي تساعدها في تحقيق ذلك التفوق المطلوب تنافسيا 
  ا.ر لما حققته من مزايوالتطوير الدائم والمستم أعمالهاضمن قطاع 

 في ضوء  لك يمكن بلورة مشكلة الدراسة بطرح عدد من التساؤالت لمشكلة البحث:
 ما درجة تحقيق التفوق التنافسي في شركات األدوية العاملة بقطاع غزة؟ .0
العاملين  الصـــيادلةو  األدويةالتفوق التنافســـي لشـــركات زيادة تســـاهم في ما هي األســـاليب التي  .4

 ؟ات الخاصة في قطاع غزةفي الصيدلي
( بين متوســطات درجات α ≤ 1.10توجد فروق ذات داللة إحصــائية عند مســتوى داللة )هل  .3

زى عشـــركات األدوية العاملة بقطاع غزة للتفوق التنافســـي ت تحقيقتقدير الصـــيادلة حول درجة 
لمنطقة او ر، العمو ســـــــــــــنوات العمل، و المؤهل العلمي، و )الجنس،  :يةتللمتغيرات الديموغرافية اآل

 أكثر الشركات الوطنية تعاماًل(و أكثر الشركات تعاماًل، و السكنية، 
 أهميــــة الدراســـة:

 دوية،األتكمن أهمية البحث في األشـــخاص الذين ســـيســـتفيدون من هذا البحث وعلى رأســـهم شـــركات    
فة واقع إلى معر  إضـــــــافة التنافســـــــي،والتي ســـــــتزودهم بأهم األســـــــاليب التي تســـــــاعدهم على زيادة التفوق 

وعلى صــعيد آخر ســتســاعد الصــيادلة في إيضــاح  المنافســين،اســتخدامهم لألســاليب الحالية وموقفهم من 
وعلى  صــالحهم،مأهم األســاليب التســويقية المناســبة والتي تســاعد على زيادة التفوق التنافســي بما يراعي 

 ث أنها تتناول موضــــــوع مهم ومحلحي المهتمين،صـــــعيد آخر فإن الدراســـــة ســــــتفيد الباحثين والدارســـــين 
 اهتمام تطبيقي للشركات.

 أهــــــداف الدراســـة:
 تكمن أهداف الدراسة في تحقيق النقاط التالية:

 التعرف على درجة تحقيق التفوق التنافسي في شركات األدوية العاملة بقطاع غزة. .0
 الصيادلةو  ةاألدويالتفوق التنافسي لشركات زيادة تساهم في معرفة أهم األسـاليب التي  .6

                                                           

(، 6104لميس يوسـف القرنة، أثر أبعاد المنظمة الريادية في تحقيق التنافسـية المسـتدامة، رسـالة ماجسـتير غير منشورة، )1 
 الشرق االوسط، عمان، االردن.في إدارة األعمال، كلية التجارة جامعة 
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 .العاملين في الصيدليات الخاصة في قطاع غزة
( بين α ≤ 1.10فروق ذات داللة إحصــــائية عند مســــتوى داللة ) الكشــــف عن وجود .7

شـــركات األدوية العاملة بقطاع  تحقيقمتوســـطات درجات تقدير الصـــيادلة حول درجة 
لمؤهل العلمي، او )الجنس، غزة للتفوق التنافســــــــــــي تعزى للمتغيرات الديموغرافية التالية 

ات أكثر الشـــركو أكثر الشـــركات تعاماًل، و المنطقة الســـكنية، و العمر، و ســـنوات العمل، و 
 .الوطنية تعاماًل(
 فــــرضيات الدراســـة 

الدراســـات  على االطالع وبعد الدقيق، األطروحة وموضـــوع الدراســـة إشـــكالية من انطالقاً 
تطالعية، تم صياغة الدراسة، والدراسة االس بموضوع المرتبطةواألجنبية، والمحلية  العربية السابقة

 ية كإجابات مؤقتة تحاول الدراسة التحقق من صحتها:تالفرضيات اآل
 ال تسعى شركات األدوية العاملة في قطاع غزة لتحقيق مستوى مالئم الفرضية الرئيسة األولى:

 .للتفوق التنافسي
دوية التفوق التنافسي لشركات األزيادة تساهم في يب ال يوجد أسالالفرضية الرئيسة الثانية: 

 .الصيادلة العاملين في الصيدليات الخاصة في قطاع غزةو 
( α ≤ 1.10توجد فروق ذات داللة إحصـــائية عند مســـتوى داللة )ال الفرضـــية الرئيســـة الثالثة: 

 قطاع غزةبين متوســــطات درجات تقدير الصــــيادلة حول درجة ممارســــة شــــركات األدوية العاملة ب
للتفوق التنافســــــــــي تعزى للمتغيرات الديموغرافية التالية )الجنس، المؤهل العلمي، ســـــــــــنوات العمل، 

 العمر، المنطقة السكنية، أكثر الشركات تعاماًل، أكثر الشركات الوطنية تعاماًل(.
 حــــدود الدراسة: 

 في قطاع غزة. الصيادلة: اقتصرت الدراسة على الحد البشري  «
 الخاصة في قطاع غزة. الصيدليات: تشمل الدراسة انيالحد المك «
 .6101: السنة الدراسية الحد الزماني «

 الدراسات السابقة:  
  4091اإلبراهيمي, دراسة ) -9

 بعنوان: إدارة الموارد البشرية الخضراء ودورها في تحقيق التفو  التنافسي.
 وظيف لخضراء من خالل أبعاد )التهدفت الدراسة إلى التعرف على تأثير إدارة الموارد البشرية ا

دارة وتقييم األداء األخضر وحفظ الطاقة( كمتغير و التدريب والتطوير األخضر, و األخضر,  ا 
رئيسي في التفوق التنافسي كمتغير تابع, وكان مجال الدراسة في مستشفى األمير والغدير 

تم ات المذكورة, و األهليين في النجف األشرف, وشمل مجتمع الدراسة العاملين في المؤسس
( استبانة صالحة وتمثل 11( وتم استرجاع )001( موظف من أصل )012اختيار عينة من )
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(, وقد تم استنتاج أن إدراك العاملين عينة الدراسة واستجابتهم للظروف المتغيرة %26نسبة )
ايير عتجعلهم يراعون المتغيرات البيئية, وقد بينت الدراسة أن بعد مقارنة األنشطة مع الم

المتوجه نحو األهداف بشكل أكثر مثابرة يخلق ثقافة تعني التفوق التنافسي عندما يتطلب 
 العمل اتخاذ قرار ما. 

  4091فخري, دراسة ) -4
 بعنوان: القيادة التحويلية ودورها في تحقيق التفو  التنافسي.

  نافسي, التهدفت الدراسة إلى التعرف على القيادة التحويلية ودورها في تحقيق التفوق
( مديرًا ومسؤواًل في الشركة 71واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي وشملت العينة )

من خالل استبانة وزعت عليهم, وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها أن القيادة التحويلية 
يتين جتلعب دورًا فاعاًل ومهمًا في تحقيق التفوق التنافسي باالعتماد على احدى االستراتي

التمييز أو قيادة الكلفة, األمر الذي يستلزم من القائد التحويلي في الشركة زيادة اهتمامه بتبني 
كافة األساليب التي من شأنها تحقيق التفوق التنافسي وذلك من خالل توحيد جهود المرؤوسين 

 والعمل على جعلهم يبتكرون طرقًا جديدة للنظر في كيفية إكمال العمل. 
  4091بد الل  وعلي, عدراسة ) -3

 بعنوان: أثر استراتيجيات إدارة الموارد البشرية في تحقيق التفو  التنافسي.
  هدفت الدراسة إلى بيان أهمية استراتيجيات إدارة الموارد البشرية في تحقيق التفوق التنافسي

 كركوك بوصفها ميدانًا للبحث, إضافة غلى بيان طبيعة-في شركة نفط الشمال/شركة عامة
العالقة بين المتغيرات, وتم اعتماد المدخل االستباطي المشتق من الفلسفة الوضعية, واعتمادًا 
على ذلك استعمل المنهج الوصفي التحليلي لتحليل البيانات المجمعة من مجتمع البحث 

(, اختيرت عينة غير عشوائية 0012المتمثل بمدراء األقسام والشعب والوحدات البالغ عددهم )
( مديرًا, واعتمد الباحثان االستبانة أداة رئيسية لجمع 610( لتكون عينة البحث ))قصدية

( استبانة منها صالحة للتحليل, وأوضحت النتائج وجود تأثير 622البيانات, كانت )
الستراتيجيات ادارة الموارد البشرية في تحقيق التفوق التنافسي, أما على المستوى الفرعي 

اف جية إعداة الهيكلة هي األكثر تأثيرًا في تحقيق التفوق التنافسي, يضلألبعاد فكانت استراتي
إلى ذلك تأثير استراتيجتي االستقطاب والتحفيز, أما استراتيجية التدريب والتطوير فإنها لم 

 تحقق ما كان مبتغى لها. 
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  4097خرون آو  دراسة )الشمري  -2
 دراســـــــة حالة في-التنافســـــــي للشـــــــركات بعنوان: المهارات االدارية ودورها في تعزيز التفو  

 الشركة العامة للصناعات االنشائية.
 كيفية التحكم والسيطرة على التفوق التنافسي للشركات عن  هدفت الدراسة إلى الكشف عن

االدارية في المستويات التنظيمية المختلفة لذا يهدف البحث الى معرفة  تاطريق بناء المهار 
، لفنيةت ااالمهار )ت االدارية وهي ايتمثل بالمهار  االول الذي طبيعة عالقة المتغير الرئيس

تفوق الذي يتمثل بال مع المتغير الرئيس الثاني (المهارات الفكريةو  ،ت االنسانيةاالمهار و 
  .التنافسي، وذلك عن طريق التطبيق الميداني في الشركة العامة للصناعات االنشائية

 ( مفردة،40تكونت عينة الدراسة من ) الشركة ضمن المستويات اإلدارية  مثلت بالعاملين فيت
اء رئيسة أداة استقصكاستمارة االستبيان  ، واستخدمت الدراسةالثالث العليا والوسطى والدنيا

البرامج و وتم تحليل البيانات باالستعانة ببعض الوسائل  ،المعلومات من المسؤولين في جمع
 .(SPSS)برنامج  أبرزها

  ق دارية تؤثر في مستوى التفو المهارات اإلالعديد من النتائج أهمها: أن خلصت الدراسة إلى
ى الشركات فريدة يصعب عل التنافسي للشركة بشكل مباشر وتؤدي الى توليد ميزة تنافسية

 تقليدها. المنافسة 
  نها ي نوع مأهمال إ وعدم  دارية الثالثة معاً بالمهارات اإل االهتمام ضرورةأوصت الدراسة إلى

دارة الغالب حلقة الوصل بين االدارة العليا واال على المهارات االنسانية التي تكون في أكيدوالت
 الدنيا.

   4092 دراسة )محمد، -5
 التســــويق بالعالقات ودوره في تحقيق الميزة التنافســــية في منشــــآت االتصــــان والية بعنوان:
  .الجزيرة

  معرفة مفهوم الشركة للتسويق بالعالقات، والمحافظة على العميل بعد أن إلى هدفت الدراسة
عالقتها بالعميل والجهات ذات الصلة بها، والبرامج التي تتبعها تجاه العاملين  ير، وتطو تجذبه

دى الحياة، م بها لتبني مفهوم التسويق بالعالقات، وهدف المنشأة إلى إيصال العميل إلى عميل
والية بت تصاالواظهار دور التسويق بالعالقات في تحقيق الميزة التنافسية في منشآت اال

 .الجزيرة
  ستخدام استبيان، ومن ثم تم تحليل البيانات باالالدراسة ستخدام أداة االبيانات األولية ب تم جمع

 .جتماعية(برنامج )الحزم اإلحصائية للعلوم اال
 تصاالت تتبع نظام التسويق بالعالقات كآلية لتعزيز أن منشآت اال: سةار من أهم نتائج الد

جتماعية لعمالئها لتعزيز الوالء لهؤالء العمالء اتقدم فوائد مالية و و الوضع التنافسي لها، 

http://uofg.edu.sd/theses/message.aspx?id=396
http://uofg.edu.sd/theses/message.aspx?id=396
http://uofg.edu.sd/theses/message.aspx?id=396
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أنها تهتم بالعالقة بالعمالء من خالل إنشاء قسم خاص بعالقات كما والمحافظة عليهم، 
  .لعمالء وعالجهاالعمالء للتعرف على مشاكل ا

 ي عتبار رأي العميل فهتمام بالعمالء والجهات ذات الصلة واألخذ في االأوصت الدراسة باال
 ن.حد ممك ىستفادة منها إلى أقصهتمام بقاعدة بيانات العمالء واالإنتاج الخدمة، زيادة اال

  4092 دراسة )الشوادي، -2
ية علي دراسة تطبيق -ـو  التنافسي للمنظمة بعنوان: تأثير إدارة المواهــب علــى تحقيــق التفـ

 المحمولة. االتصاالتشركات 
 دراسة تأثير عمليات إدارة المواهب والتي تتضمن )جذب وتوظيف المواهب،  الدراسة إلى تهدف

 .وتنمية وتطوير المواهب، واالحتفاظ بالمواهب( على التفوق التنافسي للمنظمة
  محل الدراسة وهم االتصاالت عاملين في شركات ( مفردة من ال726) علىالدراسة طبقت

 .اتصاالت(، orange ،موبينيل ،)فودافون 
  شكل بال ةغير واضح تمفهوم إدارة المواهب في شركات االتصاال إلى أن:توصلت الدراسة

وكان تأثير  ،كما أوضحت النتائج وجود تأثير بين إدارة المواهب والتفوق التنافسي ،المناسب
ة، على التفوق التنافسي للشركات محل الدراس اً ير المواهب هو األقوى تأثير بعد تنمية وتطو 

 .ومن ثم جذب وتوظيف المواهب ثم االحتفاظ بالمواهب
 بضرورة عقد دورات تدريبية للعاملين بالشركات محل الدراسة تتضمن مفهوم  الدراسة أوصت

رورة ي، كما أوضحت الدراسة ضإدارة المواهب وأبعادها لتحسين األداء وتحقيق التفوق التنافس
وضع استراتيجية متكاملة إلدارة المواهب وربطها باستراتيجيات الشركات محل الدراسة وتتضمن 
جذب المواهب واالحتفاظ بالعمالة النادرة وبالتالي تحقيق التفوق التنافسي وزيادة فعالية 

 مكانتها في السوق.الموهوبين بها مما يؤدي لزيادة قيمة الشركة ككل والمحافظة على 
     4092دراسة )فيروز،  -7

 .الكوفة سمنت معمل في حالة دراسة -بعنوان: أثر القيادة االستراتيجية في التفو  التنافسي
 تحليل وتشخيص دور القيادة االستراتيجية في تحقيق التفوق التنافسي في  هدفت الدراسة إلى

 .العراقية اإلسمنتصناعة 
 منظومة المعلومات في ضعف أن هناك  من النتائج أهمها: خلصت الدراسة إلى مجموعة

االستراتيجية في الشركة ذات الصلة بمتغيرات البيئة التنافسية والبيئة الصناعية وتراجع 
القرارات االستراتيجية إلى مؤشرات واقعية ومنهج عمل يومي للعاملين فيها، فقرات مؤشرات 

ن  جية حضورًا مهمًا وواضحًا في عالقتها بمؤشرات القيادة االستراتيالخاصة بمتغيرات للوا 
 التفوق التنافسي وخاصة في مجال الكلفة تليها الجودة ثم التسليم واإلبداع وأخيرًا المرونة.
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  4095دراسة ) محمد،  -2
راء عينة دراســـة تحليلية آل-بعنوان: القدرات االســـتراتيجية وأثرها في تحقيق التفو  التنافســـي

 ية في المصارف األهلية في مدينة الموصل.من القيادات االدار 
  هدفت الدراسة إلى تحليل أثر القدرات االستراتيجية بأبعادها )المعرفة الفنية لخلق القيمة، القدرة

على توليد الموارد وامتالكها، التقانة المستخدمة( في تحقيق التفوق التنافسي في المصارف 
مصرف الموصل الشرق األوسط، مصرف  األهلية )مصرف الموصل للتنمية واالستثمار،

 جيان(.
  ( فردًا، وقد خضعت 40)تمثلت عينة الدراسة برؤساء ومسؤولي الشعب وكان حجم العينة

وصواًل إلى معرفة األوساط الحسابية  SPSSحصائي باستخدام نظام برنامج للتحليل اإل
 واالنحرافات المعيارية ومعاملي االرتباط واألثر.

 ى: وجود توجه إيجابي لدى عينة البحث بشأن األبعاد المجسدة للقدرات توصلت الدراسة إل
االستراتيجية, األمر الذي أضفى على هذه القدرة طابعًا علميًا لتأمين حاالت التفوق، وبروز 
درجة من التفوق لدى منظمة عينة البحث بشأن األبعاد المترجمة له, مما يفسر لنا اهتمام تلك 

يجابية في مجال الجودة المقترنة بالمرونة والمستحضرة لعامل التسليم المنظمة بالتوجهات اال
مدعما ذلك مجاالت االبداع، وسادت عالقة ارتباط وأثر بين أبعاد القدرة االستراتيجية وبين 
أبعاد التفوق التنافسي, وأوصت الدراسة بضرورة األخذ بفكرة التفوق التنافسي واعتبارها أمرًا ال 

اة المنظمة قيد الدراسة، بحيث تتمكن من اختراق السوق على نحو يؤمن مناص منه في حي
تميز المنظمة قياسًا بغيرها، والعمل على التوظيف الجاد للقدرات االستراتيجية وبما يجعلها 

 مدخاًل فاعاًل لتحقيق التفوق التنافسي.
   4095 دراسة )البطة، -1

المقارنة المرجعية وأثر  لك على تحقيق  بعنوان: مدى إدراك اإلدارة العليا والوســــطى ألســــلوب
 .التفو  التنافسي لدى البنوك العاملة في فلسطين

  هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى إدراك اإلدارة العليا والوسطى ألسلوب المقارنة المرجعية
وأثر ذلك على تحقيق التفوق التنافسي لدى البنوك العاملة في قطاع غزة من خالل تناوله 

ن ن البنوك من معرفة مستويات منافسيها بغرض تحسيب المقارنة المرجعية كأسلوب يمك  ألسلو 
 .وتطوير خدماتها

  استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي للمصارف العاملة في قطاع غزة، وعينته تمثلت
 ة.بقطاع غز  للبنوك العاملة والوسطى العليا اإلدارةفي بالعاملين 

 أهمية دور أسلوب المقارنة المرجعية إدارات هذه البنوك مدركة لى: أن توصلت الدراسة إ
لمقارنة أداء بنوكهم مع أداء البنوك األخرى، وأن هذا األسلوب هو أحد األدوات المهمة والذي 
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وق التنفيذ والنضوج( يحقق التفو التكامل، و التحليل، و من خالل أبعاده الخمسة )التخطيط، 
 التنافسي.

  Matti Tuominen & Saara Hyvönen)دراسة  -00

 القدرة على االبتكار التنظيمي : محرك للتفو  التنافسي في قنوات بعنوان :
هدفت الدراسة الى البحث في التفاعل بين االبتكار والتفوق التنافسي في سياق إدارة القناة من -

حثين قاما باخالل تبني وجهة نظر القدرات، وتكمن أهمية تسويق القنوات وعلماء اإلدارة في أن ال
 بتطوير نموذج طوارئ للقيمة البيئية واالستراتيجية لمعالجة الظاهرة المحورية.

تدعم نتائجنا التجريبية بوضــــــــوح الحجة الرئيســــــــية القائلة بأن االبتكارات اإلدارية والتكنولوجية   -
لمتطورة ســــــــويق التوالتي تلعب دوًرا أســــــــاســــــــًيا في فهم كيفية تحقيق التفوق التنافســــــــي في قنوات ا

تلعب دوًرا وســـيًطا مهًما في كل من ســـياقات باســـتمرار. وكذلك، فإن عوامل الطوارئ في الدراســـة 
 البحث التي تم فحصها، مما يشير إلى أن قدرة االبتكار لها ملف تعريف قناة محدد.

 (Fatma Temelli, Güzide Öncü Eroğlu PEKTAŞ)دراسة  -00

جي في توفير التفو  التنافسي المستدام في عملية بعنوان : محاسبة التسويق االستراتي
 العولمة  في الوقت الحاضر

الهدف من هذه الدراسة هو معالجة أهمية محاسبة التسويق االستراتيجي في توفير التفوق  -
ت محاولة النظر في تكاليف تم الغرض،التنافسي المستدام لألعمال في عملية العولمة. لهذا 

والتي تشكل أهم نقطة تقاطع بين نظام معلومات  الخدمة،تسعير المنتج/ الخدمة وأنشطةالمنتج/
، تم تقديم المعلومات   أوالً SMA، من حيث (AIS( ونظام المعلومات المحاسبية )MISالتسويق )

نظرًيا وأشير إلى  AISو MISوشرح العالقة بين  AIS، ثم تم تقديم المعلومات حول  MISحول 
 من حيث األعمال الحالية. وأهميته SMAأهمية تعريف 

 ي المستدام فيالتفوق التنافس يقوم بتوفيرالتسويق االستراتيجي  أن محاسبةتوصل البحث الى    
القطاعات  مرت الشركات في جميع العولمة،في بيئة المنافسة التجارية التي جلبتها  الوقت الحاضر

لعاملة مع آثار العولمة. بدأت الشركات ا تقريًبا بعدد من التغييرات ومراحل التطوير جنًبا إلى جنب
والتي تحدث كتفاعل  (،SMAفي قطاعات مختلفة في استخدام محاسبة التسويق االستراتيجي )

كأداة من أجل التمكن  (،AIS( ونظام المعلومات المحاسبية )MISبين نظام معلومات التسويق )
الستدامة واتخاذ قرارات تسويقية من تزويد العمالء الرضا عن عملية العولمة والحفاظ على ا

 .استراتيجية وتحقيق أهداف تسويقية استراتيجية وتوفير ميزة تنافسية مستدامة
 التعقيب على الدراسات السابقة:

  تستخدم تعتمد على المنهج الوصفي و تتفق الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في كونها
 االستبانة لجمع البيانات األولية.
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 دراسة الحالية عن الدراسات السابقة كونها تركز على أبعاد التفوق التنافسي لدى تختلف ال
، ولقد استهدفت الدراسة في االستبانة فئة قطاع غزةشركات األدوية الوطنية العاملة في 
ي السوق البنية األساسية ف ون أنهم يعتبر  الخاصة، حيثالصيادلة العاملين في الصيدليات 

عليهم شركات األدوية الوطنية في عملها، ولتتمكن الدراسة من الكشف  الدوائي والتي تعتمد
 غزة.في قطاع  الوطنيةشركات األدوية التفوق التنافسي ل عن درجة تحقيق

 مصطلحات الدراسة:
o   على المنظمة بها تتفوق  التي المجاالت" ( بأنه6106ي )عرفه العزاو ي التنافسي:التفو 

 التفوق  جوانب من جانب أهم على ركز أنه الســــــابق التعريف من ، ويالحظ"منافســــــيها
 .السوق  أو األنشطة وهو أال التنافسي

o :المؤســـــســـــة الصـــــيدالنية المعدة لتحضـــــير األدوية وصـــــرفها والتابعة  الصـــيدلية الخاصـــة
 لمؤسسة طبية أو لجمعية خيرية تحقيقًا لمهامها الطبية فقط.

 مفهوم التفوق التنافسي:
تنـافســــــــــــــي أهمية كبيرة في األدبيات المعاصــــــــــــــرة لإلدارة لما حدث من حظي مفهوم التفوق ال     

تغيرات جوهريـــة على المســــــــــــــتوى المحلي والعـــالمي في بيئـــات األعمـــال، نتيجـــة ثورة تكنولوجيـــا 
المعلومات والمعرفة وثورة االتصـــاالت وتحرير التجارة العالمية، وأشـــير بهذا الصـــدد الى أنه يمكن 

التفوق التنافسي من خالل المزايا التنافسية التي تستند غالبا على لمنظمات األعمال تحقيق هدف 
مزايا مقارنة في طبيعتها، وقد أصـــبح من الضـــروري في منتصـــف التســـعينات من القرن العشـــرين 

 .1يمعرفة كيف يمكن تحويل المزايا التنافسية الى ميزة التفوق التنافس
ن مؤســـســـة لألســـاس الحقيقي للمنافســـة وذلك مفهم التعريف التفوق التنافســـي على أنه "ويمكن    

يجاد ا  المســــــــــــــتقبل من أجل تحقيق التفوق و  خالل تفهم قواعـدهـا الحـاليـة ومعرفـة كيفيـة تغييرهـا في
 .2ةنماذج جديدة لتحقيق الميزة التنافسية باعتبار أن النماذج القديمة اصبحت معروف

 .3نخريها مؤسسة مقارنة بالمنافسين اآلكما أنه يعتبر مجموعة من المزايا التنافسية التي تنفرد ب

                                                           
(، في إدارة 6106نجم العزاوي، أثر العوامل االســـــتراتيجية في تحقيق التفوق التنافســـــي، رســـــالة ماجســـــتير غير منشـــــورة، )1

 األعمال، كلية االقتصاد والتنمية، جامعة البترا، والية ورقلة، الجزائر.
دار اليازوري  ،انعكاســـــــــاته على نجاح منظمات االعمال، عمانزكريا الدوري، احمد علي صـــــــــالح، الفكر االســـــــــتراتيجي و 2 

 (  6111، )العلمية للنشر والتوزيع
جمعة شـــــرفي، مراد كواشـــــي، دور ادارة عالقة الزبون في تحقيق التفوق التنافســـــي، مجلة الكلية االســـــالمية جامعة النجف 3 

 (.6102، )41االشرف، المجلد األول، العدد 
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 ذهن في بالســوق  الريادي موقعها بتعزيز الكفيلة والخصــائص وأشــار آخرون الى أنه القدرات    
من خالل  الزمن، من طويلة لمدة عليها أن تحافظ يمكن بحيث بالمنافســــــــــــــين مقارنة الزبون 
 .1ةضحووا منتظمةإدارية  منهجية ذات معرفية عمليات إلى االستناد

في حين عرف الزعبي التفوق التنافســــــــــــــي أنه التفوق النســــــــــــــبي الذي يتحقق بالمقارنة ويؤدي الى 
تحقيق التميز واألفضلية عن المنافسين، وينبع من داخل المنظمة ويعطي قيمة لها ويعكس كفاءة 

يتحقق و األداء في األنشطة وفاعليته ويؤثر في المشترين من خالل ادراكهم لألفضلية في المنظمة 
 .2هلمدة طويلة األمد عندما يتم تطويره وتجديد

مكانية المنظمة على تقديم ســلع للزبائن بصــورة أفضــل وبجودة عالية وبتكلفة  كما أنه يعتبر قدرة وا 
 .3نأقل من المنافسين وخدمات اضافية مقارنة باآلخري

لضـــمان  إليها ولللوصـــ األعمال مؤســـســـات تســـعى التي األســـمى وأيضـــًا منهم من قال أنه الغاية
  (.6107)عمر,  4حوالنجا التقدم إحراز في واستمرارها نموها
 أن يضــــــــًا فيما يتعلق بالتفرقة بين التفوق التنافســــــــي والميزة التنافســــــــية أنه بالرغمأوقال عمر    

إذ  ،التنافســــية والميزة التنافســــي التفوق  مفهومي بين ودقيقاً  واضــــحاً  تمييزاً  تعط لم الكتابات بعض
 يمثل الغاية التي التنافســــي التفوق  أن القول يمكن أنه إال لآلخر، مرادفا ليكون  أحدهما خدماســــت

 الميزة أبعاد عن تعبر وســــــائل أو أســـــاليب اعتماد طريق عن تحقيقها إلى تســـــعى المؤســـــســـــات
 غاية التنافسي التفوق  يعد الذي الوقت ففي والوسيلة الغاية بينهما تمثل العالقة أن أي التنافسـية،
 .بأبعادها التنافسية متمثلة الميزة هي تحقيقه وسيلة فإن المؤسسة

ة التفوق التنافســـي أنه التفوق في المزايا والخصـــائص التنافســـي ســـبق يعرف الباحثوبناًء على ما 
من خالل امتالك المنظمة لخصــــــائص وقدرات فريدة تعزز من موقعها  المنافســــــة،عن المنظمات 

 ى تطويرها باستمرار.التنافسي في السوق وتعمل عل
 استراتيجيات التفو  التنافسي:

يرى بورتر أن االستراتيجية التنافسية ال تعني أن تكون الشركة هي األفضل بل أن تكون مميزة    
بما تنجزه من أعمال، وُتعرف االســــتراتيجيات التنافســــية العامة بأنها عبارة عن هيكل يحدد أهداف 

                                                           

، 06، العدد 7المجلد مجلة االدارة واالقتصــــــــــاد،  ،القيادة االســــــــــتراتيجية في التفوق التنافســــــــــي أثرعلي خضــــــــــير فيروز، 1 
(6100.) 
 (.6110حسن علي الزعبي، نظم المعلومات االستراتيجية مدخل استراتيجي، عمان، االردن، دار وائل للنشر والتوزيع، )2 

مجلة  ،فســــــيالتســــــويقية في تحقيق التفوق التنا الديناميكيةدرات أثر تبني الق، ســــــعدون حمود جثير، قتيبة أمجد عبد الغفور3 
 (.6102، )001، العدد 41المجلد واالقتصاد،  اإلدارة

: ورة، الجزائرمنشـــالبعد البيئي عن تحقيق التفوق التنافســـي للمؤســـســـة الصـــناعية"، رســـالة ماجســـتير غير  أثر" زمالة، عمر4
 .(6107)رجامعة الجزائ
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ومعرفة التكاليف والتميز بالموجودات والمنتجات والخدمات  األســــــــــعار،الشــــــــــركة في مجال تحديد 
 .1ةناعومواجهة القوى التنافسية في الص التنافسي،بناء مركزها  تستطيع الشركةبحيث  المقدمة،

 السوق  في محدداً  توجهاً  تملك ال التي الشركات أن إلى معظم اآلراء ومعظم اآلراء كما تتجه    
 الميزة تحقيق تستطيع وال الوسط في محصورة الشركة تبقى افسية، حيثتن تملك ميزة أن يمكنها ال

 يمكن ال متناقضة خيارات هي العامة التنافسية االستراتيجيات أن من ذلك وُيستنتج ،التنافسية
 :2اشركة وهناك عدة استراتيجيات تنافسية عامة منه أي في بينها الجمع
 استراتيجية قيادة التكلفة: .9

تراتيجية يتم الحد من التكاليف والتحكم فيها بشــــــــكل يســــــــمح التفوق على أســــــــعار طبقًا لهذه االســــــــ
من  تحســـــــين الكفاءة وذلكالمنافســـــــين وذلك على أســـــــاس وجود فرص محفزة لتخفيض التكاليف و 

 ي:  تخالل اآل
  قدر ممكن من المنتجات. أكبرتوسيع الحصة السوقية وفتح أسواق جديدة لتصريف 
 بشري وكفاءته وهذا ينعكس على تخفيض التكاليف.زيادة انتاجية المورد ال 
 نتاج والعمليات.والعيوب الى أدنى حد ممكن في اإل تقليل الهدر والتلف واألخطاء 
 .الحصول على موردين ذو كفاءة عالية وأسعار منافسة 
كما أن اســـــــــــتراتيجية قيادة التكلفة تؤكد على الكفاءة من خالل انتاج كميات كبيرة من منتجات    
نتاج إيث يتم ح الثابتة،لتســـتفيد من وفورات الحجم وتخفيض نصـــيب الوحدة من التكاليف  وحدة،م

تيجية كما أن الحفاظ على هذه االسترا الزبائن،منتج بتكلفة منخفضـة ليكون متاحًا ألكبر عدد من 
يتطلب من المنظمة البحث المتواصــــــــل عن الوســــــــائل والطرق المتاحة لتخفيض التكلفة في جميع 

 .3ةعمال التجارية بصورة مستمر األ
 استراتيجية التميز:  .4

التميز في  من عالية درجة خلق خالل من مميزاً  تنافسًيا مركزاً  لنفسها تخلق أن الشركة تسـتطيع  
 السعر وضع الشـركة تستطيع يجعل التميز ذلك ومثل المنافسـون، يقدمها التي تلك عن منتجاتها

وخدماتها،  لمنتجاتها الزبون  والء من عالية درجة وتنمية لمبيعاتا زيادة وكذلك تراه مناســـبًا، الذي
ولو كان  للدفع مســــــتعد الزبون  أن هو االســــــتراتيجية هذه عليه تقوم فإن االفتراض الذي وبالتالي

                                                           
وزيع، والتاالســـــــتراتيجية: مفاهيمها ومداخلها وعملياتها المعاصـــــــرة، عمان: دار وائل للنشـــــــر  االدارة الحســـــــيني،فالح حســـــــن 1
(6111.) 
(، 6107مصــطفى محمد الدرويش، الممارســات االفضــل ودورها في تعزيز الميزة التنافســية، رســالة دكتوراه غير منشــورة )2 

 في إدارة األعمال، جامعة حلب، سوريا.
3  Tanwar , Ritika, Porter’s Generic Competitive Strategies , journal of Business and 

Management , Volume. 15, Issue. 1 (2012).  
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 الميزة تبني االســتراتيجية هذه فإن وبذلك بديلة, منتجات عن متميزة منتجات الســعر مرتفع مقابل
للســـــعر، وتتحقق هذه  حســـــاســـــية وأقل إخالصـــــًا للشـــــركة أكثر الزبون  لخالل جع من التنافســـــية

االســــــــــتراتيجية من خالل البحث والتطوير، وخلق منتجات جديدة لدى الزبائن واشــــــــــباع حاجاتهم، 
وأيضــــــــــًا دمج الزبائن في عمليات تطوير المنتجات من خالل االســــــــــتماع الى آرائهم وشــــــــــكاويهم 

 االعتبار. ومقترحاتهم بشكل مستمر وأخذها بعين
 وعها،ننتاج ســــــلع أو خدمات تتصــــــف بأنها فريدة من إجانب آخر فإن التمييز يشــــــير إلى  وفي  

أو  بائن،للز أو خدمة متفوقة  متفوقة،أو تكنولوجيا  تجارية،من خالل تصــــــميمها وامتالكها لعالمة 
ماركة أكثر دة والكما أن هذه االســتراتيجية تركز على العالمة التجارية والجو  متنوعة،شــبكة توزيع 

من تركيزهـا على التكـاليف وهـذا بـدوره يعمـل على حمـاية المنظمة من المنافســــــــــــــين وزيادة هامش 
  1.حالرب

 استراتيجية التركيز:
 من الســوق  في أفضــل موقع إلى والوصــول تفوق تنافســي خلق إلى االســتراتيجية هذه وتســعى   

 ســوق  على التركيز بواســطة حاجاتهم، أو واشــباع من الزبائن معينة مجموعة التركيز على خالل
للمنتج، وتتحقق استراتيجية التركيز باالعتماد على استراتيجية  معينة استخدامات أو محدد جغرافي

 التميز والتكلفة.
وأشار باحثون آخرين الى أن المؤسسات تقوم بتصميم االستراتيجيات التنافسية بما يتناسب مع    

الزبائن بشـــكل يفوق المنافســـين، وال يوجد اســـتراتيجية واحدة مثالية المؤســـســـة ويســـهل عليها خدمة 
افها هدأ ســـــــة االســـــــتراتيجية التي تتالءم مع تتالءم مع جميع المؤســـــــســـــــات، وانما تختار كل مؤســـــــ

 :2تومواردها، ومن هذه االستراتيجيا
 استراتيجية التميز التشغيلي:    .9
نة تلفة عن المنافســــــين وتنفرد بها مقار وتتحقق هذا االســــــتراتيجية من خالل انتاج ســــــلع مخ   

 عطاءإ لى وتصـــــــــميم جديد للمنتج وبالتالي معهم، أو بأســـــــــعار اقل من المنافســـــــــين وبجودة أع
بأن المنتج فريد من نوعه وال مثيل له بالســوق، أو من خالل انتاج منتج قديم انطباًعا لزبائن ا

 .بأسلوب جديد ومميز عن اآلخرين
 

                                                           
1 Sabol , Andrija & Šander , Matej & Fučkan , Đurđica, The Concept Of Industry Life Cycle 

And Development Of Business Strategies , International conference on knowledge 

Management & innovation 19-21 June , zadar, (2013). 
دور ادارة عالقة الزبون في تحقيق التفوق التنافســــــي، مجلة الكلية االســــــالمية جامعة النجف كواشـــــي،  مرادجمعة شـــــرفي، 2

 (.6102، )41المجلد األول، العدد االشرف، 
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 ن الزبون:استراتيجية االقتراب م  .4
تظهر األهميـة هنـا من خالل فعـاليتهـا في توفير مصــــــــــــــادر جـديـدة للقيمة او الخدمة بشــــــــــــــكل    

يجاد حلول مبتكرة تصـــــل الى الزبائن بصـــــورة أســـــرع بدال من مجرد ســـــلعة او خدمة  متواصـــــل، وا 
يمكن تقليدها بســـــــــــــهولة، ومن هنا تقوم المؤســـــــــــــســـــــــــــة ببناء قواعد بيانات تحتوي على الكثير من 

صـــــــيل الخاصـــــــة بالزبائن وتقســـــــيم الســـــــوق الى قطاعات وتحديد الفئات المســـــــتهدفة، وتمكين التفا
موظفي التسـويق من االسـتجابة السـريعة لحاجات الزبائن وأخذ شكاويهم بعين االعتبار وبناء والء 

 طويل األجل مع زبائنها وتقديم خدمات لهم في جميع المراحل.
 استراتيجية قيادة المنت(: .3
ه االســــــــــــــتراتيجيــة من خالل تقــديم المنتجــات والخــدمــات الرائــدة، ومن المعروف أن وتكون هــذ   

المنتجات تتقادم بســـرعة وبالتالي المنظمات التي توصـــف بقادة المنتج تكون في حالة تطوير دائم 
ومســـــــــــــتمر ومواكبة كل ما هو جديد، وبالتالي فان الزبائن دائما يتعطشـــــــــــــون لنيل هذه الخدمة او 

كان الســــــــــعر مرتفع ويصــــــــــعب الوصــــــــــول اليه وهذا بســــــــــبب حداثته وتميزه عن  المنتج حتى ولو
 المنتجات األخرى.

إن ذلك ف جميعها،ويرى الباحث انه في حال اتبعت المؤســـــســـــة إلحدى هذه االســـــتراتيجيات أو    
 يقودها لكسب التفوق على المنافسين وكسب رضا الزبائن والعمالء ويحقق لها أهدافها المنشودة.

 الدراسة: منهجية 
من أجل تحقيق أهداف الدراســــة قام الباحث باســــتخدام المنهج الوصــــفي التحليلي الذي يحاول     

قياس درجة تحقيق التفوق التنافســــــي في شــــــركات من خالله وصــــــف الظاهرة موضــــــوع الدراســــــة )
(، بغرض تجهيز بيانات إلثبات فروض معينة تمهيدًا لإلجابة عن تســـــــــــــاؤالت محددة بدقة األدوية

سواء  الباحث بالمصـادر الثانوية اسـتعانتتعلق بالظاهرة الحالية، وذلك باسـتخدام أدوات مناسـبة، و 
 إلنترنتامراجع عربية أو أجنبية أو محلية وتقارير دورية، وكتب، ومواقع شبكة المعلومات الدولية 

صـــــلة  تالفلســـــطيني ذا اإلحصـــــائيالحديثة والتقارير الســـــنوية التي تصـــــدر عن الجهاز المركزي 
لمحافظات ل الصـــــــيادلةبالموضـــــــوع، وتقارير وزارة الصـــــــحة الفلســـــــطينية المنشـــــــورة، وتقارير نقابة 

فلســــــــطين ، حيث تحدد الدراســــــــة الوصــــــــفية الوضــــــــع الحالي للظاهرة المراد -قطاع غزة  الجنوبية
دراســــتها، وهو منهج يســــتخدم مقاييس معينة في جمع البيانات تكون على درجة من الموضــــوعية 

 بات. والث
ويعرف المنهج الوصــفي التحليلي بأنه "المنهج الذي يســعى لوصــف الظواهر أو األحداث 

الراهنة فهو أحد أشـــكال التحليل والتفســـير المنظم لوصـــف ظاهرة أو مشـــكلة، ويقدم  أوالمعاصـــرة، 
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بيانات عن خصـــــــائص معينة في الواقع، وتتطلب معرفة المشـــــــاركين في الدراســـــــة والظواهر التي 
 .1"واألوقات التي نستعملها لجمع البياناتندرسها 

 وقد استخدم الباحث مصدرين أساسيين للمعلومات:
: حيث اتجه الباحث في معالجة اإلطار النظري للدراســــــــــة إلى مصــــــــــادر المصــــــادر الثانوية .1

البيـانــات الثــانويــة والتي تتمثــل في الكتــب والمراجع العربيــة واألجنبيــة ذات العالقــة، والــدوريــات 
ت والتقارير، واألبحاث والدراســـــــات الســـــــابقة التي تناولت موضـــــــوع الدارســـــــة، والبحث والمقاال

 والمطالعة في مواقع اإلنترنت المختلفة.
: لمعالجة الجوانب التحليلية لموضـوع الدراسة لجأ الباحث إلى جمع البيانات المصـادر األولية .2

 لهذا الغرض.ا ًص كأداة رئيسة للدراسة، صممت خصياألولية من خالل االستبانة 
 مجتمع الدراسة 

مجتمع الدراســـــــــة يعرف بأنه جميع مفردات الظاهرة التي يدرســـــــــها الباحث، وبناء على مشـــــــــكلة 
 يتكون من:الدراسة وأهدافها فإن المجتمع المستهدف 

غزة  عحيث بلغ عدد الصــــــيادلة المنتســــــبين لنقابة الصــــــيادلة والمتواجدين بقطاالصــــــيادلة: مجتمع 
، وقـد قـام البـاحث بإجراء زيارة ميدانية ا( ذكور 104، و)انـاثـإ( 0001نهم )( صــــــــــــــيـدلي م6477)

بهذه األعداد. )نقابة الصيادلة للمحافظات الجنوبية،  لنقابة الصيادلة والحصول على كتاب رسمي
  (.6101قطاع غزة 

 عينة الدراسة
 العينة االستطالعية -9

اختيارهم بطريقة عشوائية بغرض تقنين  استبانة، تم 01نت عينة الدراسة االستطالعية من و  تك  
أداة الدراسة، والتحقق من صالحيتها للتطبيق على العينة األصلية، حيث تم اختبار العينة 

وقد تم إدخالهم في العينة الفعلية نظرًا لعدم وجود مشاكل في الصدق  لالستبانة،االستطالعية 
 والثبات. 
 الحد األدنى للعينة األصلية "الفعلية": -4

قام الباحث باسـتخدام طريقة العينة العشـوائية البسـيطة حسب مجتمع الدراسة واألعداد السابقة.    
 ية:تنى لحجم العينة من المعادلة اآلوقد تم حساب الحد األد

2

2

Z
n

m

 
  
         (1) 

                                                           

ــــــة، 1  ــــــة الفلســـــــــــــطيني  6112/م.و/إ.هــــــــــــــــــــــــــ(،16/72/01مجلس الوزراء، قرار مجلس الوزراء رقم )الســـــــــــــلطــــــة الوطني
http://www.moh.gov.ps/phar/attachments/article/85/file_b.pdf 

 

http://www.moh.gov.ps/phar/attachments/article/85/file_b.pdf
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 حيث:
Z :القيمة المعيارية المقابلة لمستوى داللة معلوم )مثاًل :Z=1.96  0.05داللة لمستوى .) 

m :مثاًل( 0.05: الخطأ الهامشي: وُيعب ر عنه بالعالمة العشرية) 
 يتم تصحيح حجم العينة في حالة المجتمعات النهائية من المعادلة:

n ل  1 = الُمَعد  

nN

N n         (2) 

 تمثل حجم المجتمع Nحيث 
 ( نجد أن حجم العينة يساوي:1باستخدام المعادلة )

2
1.96

384
2 0.05

 
  

 
n

 
، فـــــــــإن حجـــــــــم العينـــــــــة الُمَعـــــــــد ل N=2433 بالصـــــــــيادلةن مجتمـــــــــع الدراســـــــــة الخـــــــــاص إحيـــــــــث 

 ( يساوي:6باستخدام المعادلة )
ل    = الُمَعد 

تقــــــل عنــــــه فــــــي هــــــذه الحالــــــة يســــــاوي  وبــــــذلك فــــــإن حجــــــم العينــــــة المناســــــب والــــــذي ال يجــــــب أن
 على األقل. 776

ـــــة لهـــــذا العـــــدد وفـــــق القواعـــــد 2ويبـــــين الجـــــدول ) ( مجتمـــــع الدراســـــة والحـــــد األدنـــــى للعينـــــة الممثل
 اإلحصائية التي تم حسابها:

  : الحد األدنى لحجم العينة9جدون رقم )
 الحد األدنى للعينة العدد اإلجمالي بقطاع ةزة المجتمع

ةالصيادلمجتمع   2433 332 

(1610المصدر: )إعداد الباحث,   
استبانة على مجتمع  401وبعد حسـاب الحد األدنى لحجم العينة فإن الباحث قد قرر أن يوزع    

 حتى يستطيع استرجاع الحد األدنى الممثل لمجتمع الدراسة. الصيادلة
 العينة األصلية )الفعلية :

لبســــيطة، وذلك لكبر حجم المجتمع وصــــعوبة حصــــر قام الباحث باســــتخدام العينة العشــــوائية ا   
( اســتبانة الخاصــة بالصــيادلة على مجتمع الصــيادلة، وقد تم 401جميع االســتبانات، وتم توزيع )

( اســــتبانة صــــالحة للتحيل من أصـــل حجم عينة الصــــيادلة الكلي، وتم اســــترداد ما 724اســـترداد )
 ين تفصيل عينة الدراسة الفعلية:( يب6( صالحة للتحليل، والجدول رقم )%27.00نسبته )

 
 

n 332
13842433

2433384
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/ : توزيع عينة الدراسة4جدون رقم ) نسبة االسترداد   

 نسبة االسترداد عدد االستبانات المستردة عدد االستبانات الموزعة المجتمع
 %83.11 374 450 الصيادلة

(1610المصدر: )إعداد الباحث,   
 :أداة الدراسة

، "يق التفو  التنافسي لدى شركات األدوية في قطاع ةزةقياس درجة تحق "حول ةتم إعداد استبان
 :على النحو اآلتيحيث تكونت االستبانة من ثالثة أقسام 

وهــــــــو عبــــــــارة عــــــــن البيانــــــــات الشخصــــــــية عــــــــن الصــــــــيادلة )الجــــــــنس، المؤهــــــــل القســــــــم األون: 
العلمـــــي، ســـــنوات العمـــــل، العمـــــر، المنطقـــــة الســـــكنية، أكثـــــر الشـــــركات تعـــــاماًل، أكثـــــر الشـــــركات 

 (.طنية تعامالً الو 
ـــاني: ـــاد )وهـــو عبـــارة عـــن  القســـم الث ـــو  التنافســـيمحـــاور الدراســـة وهـــي خاصـــة بأبع ،  التف
 ( محاور كاآلتي:0ويتكون من )

 ( فقرات.1الكلفة، ويتكون من ): المحور األون
 ( فقرات.6الجودة، ويتكون من ) المحور الثاني

 ( فقرات.6اإلبداع، ويتكون من ) المحور الثالث
 ( فقرات.2المرونة، ويتكون من ) الرابعالمحور 

 ( فقرات.3ويتكون من ) (،التسليم )السرعة المحور الخامس

القسم الثالث: األساليب التي تساهم في زيادة التفو  التنافسي في شركات األدوية الوطنية 
 ( فقرات.1ويتكون من )، العاملة بقطاع ةزة

ابات المشــــــاركين فــــــي الدراســــــة لفقــــــرات وتــــــم اســــــتخدام مقيــــــاس ليكــــــرت الخماســــــي لقيــــــاس اســــــتج
 : 3)االستبانة حسب جدول 

  : درجات مقياس ليكرت الخماسي6جدون )
 معارض بشدة معارض محايد موافق موافق بشدة الموافقة

 5 4 8 0 1 الدرجة

( لالسـتجابة " معارض بشدة " وبذلك يكون الوزن النسبي في هذه الحالة 5اختار الباحث الدرجة )
 و يتناسب مع هذه االستجابة.وه %44هو

 المحك المعتمد في الدراسة:
دخال البيانات إلى الحاسب اآللي، حسب مقياس .0  )ليكرت(  Likert- Scaleتم ترميز وا 

الخماسي، ولتحديد طول فترة مقياس ليكرت الخماسي )الحدود الدنيا والعليا( المستخدم في 
 محاور الدراسة، تم حساب المدى:
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4=  0 – 0المدى =   
 ثم تقسيمه على عدد فترات المقياس الخمسة للحصول على طول الفقرة أي:

 1.2= 0÷  4طول الفترة = 
بعد ذلك تم إضافة هذه القيمة إلى أقل قيمة في المقياس )وهي الواحد الصحيح( وذلك 

 ( يوضح أطوال الفترات كما يلي:4لتحديد الحد األعلى للفترة األولى وهكذا، وجدول رقم )
  : المحك المعتمد في الدراسة2قم )جدون ر 

 معارض بشدة معارض محايد موافق موافق بشدة الموافقةدرجة 

 1,79 – 1 2,59 – 1,8 3,39 –2,60 4,19 – 3,40 5 – 4,20 المتوسط المرجح

 

 صد  االستبانة
بين أن وت االســـــــتطالعية،قام الباحث بتطبيق اختبارات الصـــــــدق والثبات على عينة الدراســـــــة     

في  ةوبذلك تكون االســـــتبان عالي،وكذلك تمتعت بثبات  لقياســـــه،الســـــتبانة صـــــادقة لما وضـــــعت ا
لدراســـــــة مما ا ةاســـــــتبانويكون الباحث قد تأكد من صـــــــدق وثبات  للتوزيع،ا النهائية قابلة هصـــــــورت

يجعله على ثقة تامة بصــــحة االســــتبانة وصــــالحيتها لتحليل النتائج واإلجابة على أســــئلة الدراســــة 
 ار فرضياتها.واختب

 الوصف اإلحصائي لعينة الدراسة وفق البيانات الشخصية للصيادلة
ترتيب للصـــيادلة وتتضـــمن بال البيانات الشـــخصـــيةوفيما يلي عرض لخصـــائص عينة الدراســـة وفق 

 المنطقة السكنية(.و سنوات العمل، العمر، و المؤهل العلمي، و )الجنس، 

 توزيع عينة الدراسة حسب الجنس -9
 وزيع عينة الدراسة حسب الجنس : ت5جدون )

 النسبة المئوية % العدد الجنس
 67.9% 254 ذكر
 %32.1 120 أنثى

 %100.0 374 المجموع
 %76.0من عينة الدراســة للصــيادلة من الذكور، و %22.1( أن ما نســبته 0يتضــح من جدول )

ة بالجهاز ئج الخاصـــإناث، وهذا يتماشـــى مع تركيبة القوى العاملة الفلســـطينية، حيث أظهرت النتا
، ونالحظ أن نســبه اإلناث %01المركزي اإلحصــائي أن نســبة مشــاركة النســاء في القوى العاملة 

العاملة في الصــــيدليات اعلى من نســــبة العامة للعامالت في فلســــطين، وذلك نظرًا ألن الجامعات 
احًا ألكثر تأصــبحت تقبل الطالبات بأعداد كبيرة ، باإلضــافة إلى أن تخصــص الصــيدلة أصـــبح م

من جامعة، وكان سابقًا في قطاع غزة محتكر من قبل جامعة األزهر فقط، وهذا يؤكد على ارتفاع 
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( وذلك %22,1نسبة التعليم وخاصة في الصيدلة، ولكن النسبة األكبر في عينة الدراسة للذكور )
حمل ت ألن معظم أصـــــحاب الصـــــيدليات يميلون لتوظيف الذكور، ويرجع الســـــبب في قدرتهم على

فترات دوام طويله، والقدرة على الســهر والدوام الليلي، الذي يصــعب على اإلناث تقبله خاصــة في 
 ظل الثقافة والعادات والتقاليد السائدة في المجتمع الفلسطيني.

 توزيع عينة الدراسة حسب المؤهل العلمي -2
  : توزيع عينة الدراسة حسب المؤهل العلمي2جدون )

عددال المؤهل العلمي  النسبة المئوية % 
 20.1 75 دبلوم

 68.7 257 بكالوريوس
 10.4 39 ماجستير
 0.8 3 دكتوراه
 100.0 374 المجموع

من حملة  %01.4من حملة البكالوريوس و %22.2نســــــــــــبته أن ما  (2)يتضــــــــــــح من جدول    
النســبة من حملة شــهادة الدكتوراه، حيث كانت  %1.2، ومن حملة الدبلوم %61.0الماجســتير, و

األكبر من حملة البكالوريوس، وهذا أمر طبيعي ألن من شــــــــــــــروط وزارة الصــــــــــــــحة الفلســــــــــــــطينية 
الحصــول على شــهادة بكالوريوس صــيدلة لمن يريد فتح صــيدلية، أو مســتودع والعمل بأي منهما، 
وتتطلب مع البكالوريوس الحصـــول على شـــهادة مزاولة مهنة الصـــيدلة، حتى تتأكد الوزارة أن لدى 

دلي معرفة كبيرة بالدواء والبدائل والتركيبات والوصفات الطبية، وأما النسبة الضئيلة جدا تكاد الصي
تقترب من الصــــــــــــــفر لحملــة الــدكتوراه، وذلــك ألن من يحمــل درجــة الــدكتوراه يتوجــه إلى الســــــــــــــوق 

وال يبقى كصـــــــــيدلي قانوني في في الجامعات أو مصـــــــــانع األدوية،  األكاديمي في مجال التدريس
 دليات الخاصة.الصي
 عينة الدراسة حسب سنوات العمل توزيع-3

  : توزيع عينة الدراسة حسب سنوات العمل7جدون )
 النسبة المئوية % العدد سنوات العمل

 %27.0 101 سنوات 0-0
 %21.7 81 سنوات 2-01

 28.3% 106 سنة 00-00
 %23.0 86 سنة 00أكثر من 

 %100.0 374 المجموع
( أنه توزعت ســنوات الخبرة لعينة الدراســة للصــيادلة فكانت نســبة ســنوات 2)يتضــح من جدول    

-2، وللــذين خبرتهم )%62ســــــــــــــنوات(  0-0العمــل من عينـــة الـــدراســــــــــــــــة لمن لـــديهم خبرة من)
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، %62.7سنة( تشكل نسبتهم 00-00، وأن من كانت خبرتهم من )%60.2سنوات( نسبتهم 01
ســنة، والواضــح من الجدول الســابق وجود  00 من العينة لمن خبرتهم زادت عن %67وأن نســبة 

ن تتراوح على نسبة لمأ نسـب متقاربة في عينة الدراسـة للفئات سـنوات الخبرة، إال إنني الحظت أن 
ســـنة( وهذا دليل على أن العمل الصـــيدالني في الصـــيدليات ال يتطلب فقط 00-00خبراتهم بين )

راءة ط، بل يتطلب خبرة كافية في كيفية قالحصـــــول على شـــــهادة البكالوريوس )الجانب العلمي( فق
الوصـــــــــــفات الطبية، ومعرفة االختصــــــــــــارات والرموز، وتحضــــــــــــر التركيبات الدوائية، والتعامل مع 
دارة الصــيدلية بكل جوانبها )الجانب العملي(، وكذلك أظهرت العينة أن نســبة  الزبائن، واألطباء، وا 

امعات الوطنية لى زيادة الخريجين من الج( سنوات، وهذا دليل ع0-0تتراوح خبراتهم من ) 62%
ن جامعة األزهر كانت هي الوحيدة التي لديها كلية صــــــــــــيدلة، وعندها قدرة إفي قطاع غزة، حيث 

اســـــتيعابية محدد من الطالب والطالبات،  أما اآلن زادت قدرتها االســـــتيعابية، وكذلك أعطت وزارة 
 الفتتاح كلية الصيدلة فيها.التربية والتعليم العالي الترخيص لجامعة فلسطين 

 توزيع عينة الدراسة حسب العمر -4
  : توزيع عينة الدراسة حسب العمر2جدون )

 النسبة المئوية % العدد العمر
 %8.6 32 عام 60أقل من 

 %48.7 182 70أقل من  – 60
 %34.5 129 40أقل من  – 70

 8.3% 31 عام فأكثر 40
 100.0 374 المجموع

ســــــــنة، وأن  60من عينة الدراســــــــة للصــــــــيادلة أقل من  %2.2أن نســــــــبة(2ول )يتضــــــــح من جد  
 %74.0ســــــــــــــنة، و70إلى أقل من  60من عينـة الـدراســــــــــــــة أعمـارهم تتراوح ما بين من 42.2%

ســــــــنة فأكثر ، ونالحظ أن  40أعمارهم  %2.7ســــــــنة ، و40إلى أقل من  70أعمارهم ما بين من
ســـــــــــنة، وهذه الفترة من 70إلى أقل من  60منلمن أعمارهم تتراوح ما بين   %42.2أكبر نســـــــــــبة

عمر الشـــــاب كافية إلكســـــابه الكثير من المهارات والخبرات لتؤهله للعمل في الصـــــيدليات، وتؤهله 
للعمل في أي صيدلية بشكل ممتاز، وتعطيه القدرة على االعتماد على نفسه لفتح صيدلية لحسابه 

ولية والقوة ؤ التي تمتاز بالعطاء وتحمل المســــــ الخاص، وتمتاز هذه الفترة من العمر بفترة الشــــــباب
 واإلقدام والطموح، ومواجهة التحديات. 
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 توزيع عينة الدراسة حسب المنطقة السكنية -5
  : توزيع عينة الدراسة حسب المنطقة السكنية1جدون )
 النسبة المئوية % العدد المنطقة السكنية
 %6.7 25 شمال غزة
 %35.3 132 غزة

 %16.6 62 الوسطى
 %29.1 109 خانيونس
 %12.3 46 رفح

 100.0 374 المجموع
من عينة الدراســــة للصــــيادلة من محافظة غزة،  %70.7( أن ما نســــبته 1يتضــــح من جدول )   

من شــــمال  %2.2من رفح، وأن  %06.7من الوســــطى،  %02.2من خانيونس، وأن  61.0%
صـــيدليات محافظة غزة ، حيث أن غزة  غزة، وهذا دليل على أن أكبر عدد صـــيادلة موجودين في

تتمتع باحتوائها على عدد األكبر في الصــــيدليات وعدد الصــــيادلة ، حيث أن غزة تضــــمن الكثافة 
نســـــمة حتى الربع  222.262الســـــكانية األكبر في قطاع غزة ، حيث وصـــــل تعدادها الســـــكاني  

، وهذا  6102األول من حســـــــــب الدليل اإلحصـــــــــائي لوزارة الداخلية بغزة للربع  6102األول من 
من عدد ســـكان قطاع غزة، وكذلك منطقة غزة كبيرة وتضـــم العديد من  %72.2يشـــكل ما نســـبته 

الدرج، و التفاح، و )حي الشــجاعية،  6102األحياء وهي كالتالي حســب تقســيم وتصــنيف بلدية غزة 
 ،حي الرمالو ين، حي الشــيخ عجلو حي تل الهوى، و الصــبرة، و الزيتون، و البلدة القديمة، و الزيتون، و 

 حي الشاطئ(.و حي الشيخ رضوان، و حي النصر، و ويضم الرمال الشمالي والرمال الجنوبي، 
 توزيع عينة الدراسة حسب أكثر الشركات تعامال   -6

  : توزيع عينة الدراسة حسب أكثر الشركات تعامال  90جدون )
 النسبة المئوية % العدد أكثر الشركات تعامال  

 81.8% 306 شركة وطنية
 %15.2 57 شركة أجنبية
 %2.9 11 شركة اسرائيلية
 %100.0 374 المجموع

, %20.2( أن أكثر الشــــــركات تعاماًل هي الشــــــركات الوطنية بنســــــبة 01يتضــــــح من جدول )   
اجات تغطي احتي ويعزو الباحث ذلك إلى أن الشــــــــــركات الوطنية تنتج عدد كبير من األدوية التي

من الســوق الدوائي كاماًل، باإلضــافة إلى  %00والتي تصــل إلى قرابة  كل جيدالســوق الدوائي بشــ
أن األصـــناف التي تنتجها الشـــركات الوطنية ذات جودة عالية، تكلفة اقل من األصـــناف األجنبية 
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في معظم األحيان، وتتبع شـــــــركات األدوية الوطنية منهج التشـــــــجيع المســـــــتمر للصـــــــيدلي لشـــــــراء 
على أصـــــــنافها بشـــــــكل شــــــهري ، ربع ســـــــنوي، نص ســـــــنوي،  أصــــــنافها من خالل تقديم العروض

موســــمي، أو حتى عروض ســــنوية، كما تقدم الشــــركات الوطنية  بوانص جيدة للصــــيدلي ترضــــيه 
(، أو حتى التي تحتاج لروشـــتة، otcوتجعله مهتم لصـــرف أدويتها التي ال تحتاج لروشـــته طبيب)

ة قوية املة(، كما  توجد عالقات اجتماعيوتتبع أسـاليب في المبيعات تتسم بالمرونة)اللين في المع
يسـود عليها غالف المحبة والود بين مندوبي مبيعات شـركات األدوية الوطنية والصيادلة العاملين 
في الصـــــيدليات الخاصـــــة في قطاع غزة، كما تتبع بعض شـــــركات األدوية الوطنية بتوفير العالج 

مات ة بينهما، وتتبع أنظمة من الخصــو الشــخصــي الذي يحتاجه الصــيدلي بشــكل مجاني لتزيد الثق
النقدية أو الكمية، وتســلك منهج التشــجيع المســتمر على الشــراء من خالل عروض شــهرية أو ربع 
سـنوية أو موسـمية أو نص سـنوية أو سنوية أو موسمية، كما تتبع بعض شركات األدوية الوطنية  

نية عند صرف الصيادلة لعالجات أنظمة تحفيزية للصـيادلة سـواء بإعطائهم هدايا أو خدمات مجا
التي ال تحتاج إلى روشــــــــــــتات طبية، لدى شــــــــــــركات األدوية الوطنية نظام اإلرجاع لألدوية قريبة 
انتهاء الصـالحية، مما يشـجع الصـيدلي لشـراء كميات كبيرة دون خوف من تاريخ انتهاء صالحية 

 الدواء.  
 مال  توزيع عينة الدراسة حسب أكثر الشركات الوطنية تعا -7

  : توزيع عينة الدراسة حسب أكثر الشركات الوطنية تعامال  99جدون )
 النسبة المئوية % العدد أكثر الشركات الوطنية تعامال  

 %28.3 106 شركة بيرزيت
 22.7% 85 شركة القدس

 %22.2 83 شركة دار الشفاء
 %8.0 30 شركة السختيان

 %12.3 46 شركة الشرق األوسط
 %6.4 24 األلمانية الشركة العربية
 100.0% 374 المجموع

( أن أكثر الشركات الوطنية والتي يتعامل معها الصيادلة هي شركة 00يتضح من جدول )   
, يليها شركة القدس وشركة دار الشفاء، ثم شركة الشرق األوسط، وشركة %62.7بيرزيت بنسبة 

هي  احث تلك النسب إلى أن شركة بيرزيتالسختيان, وأخيرًا الشركة العربية األلمانية، ويعزو الب
الشركة التي تضم أكبر عدد من األصناف ولديها تنوع وفير في األشكال الصيدالنية لنفس التركيبة 

، أما منتج موزعة على عشرة خطوط إنتاج 711تقوم الشركة بتصنيع وتسويق الدوائية،  حيث 
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نتاج ة وتعتبر شركة ناشئة حديثة بدأت اإلالشركة العربية األلمانية فهي شركة وطنية في قطاع غز 
 سنوات . 0في قطاع غزة والممارسة في السوق الدوائي فقط في قطاع غزة قبل 

 :األولىالفرضية الرئيسة اختبار 
 ال تسعى شركات األدوية العاملة في قطاع ةزة لتحقيق مستوى مالئم من التفو  التنافسي.

ي ابة والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبالختبار الفرضية تم ايجاد نسبة االستج
والترتيب لمعرفة درجة الموافقة لجميع فقرات المحور، ولجميع المحاور، لمعرفة مستوى الموافقة 

 ( يوضح نتائج التحليل.06والجدول رقم ) الحسابي،والقيمة المتوسط 
 محاوروالترتيب لجميع  Tالنسبي واختبار   المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن 94جدون )

 )التفو  التنافسي 
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 موافق 4 0.000 34.46 %75.59 0.437 3.78 الكلفة األول
 الجودة الثاني

4.27 0.435 85.43% 56.47 0.000 1 
موافق 
 بشدة

 موافق 2 0.000 38.96 %78.35 0.455 3.92 اإلبداع الثالث
 موافق 5 0.000 25.01 %72.55 0.485 3.63 المرونة الرابع

الــــــتســـــــــــــــــــلــــــيــــــم  الخامس
 )السرعة(

 موافق 3 0.000 33.78 78.22% 0.521 3.91

التفو   جميع فقرات
 موافق  0.000 50.57 %78.03 0.345 3.90 التنافسي

 :على النحو اآلتي  نتائ( يمكن استخالصها وهي 07يتضح من خالن جدون )    
 7.11المتوســــــط الحســــــابي لجميع فقرات محاور اســــــتبانة الصــــــيادلة )التفوق التنافســــــي( يســــــاوي 

تســــــاوي .Sig) ،  وأن القيمة االحتمالية )%22.17( أي أن الوزن النســــــبي 0)الدرجة الكلية من 
مما يدل على أن متوســــط (، α≤   (0.05لذلك يعتبر دال إحصــــائيًا عند مســــتوى داللة، 0.000

تالي يتم , وبالدرجة االســــــــتجابة لهذه الفقرة يختلف جوهريًا عن درجة الموافقة المتوســــــــطة )الحياد(
رفض الفرضــــــية الصــــــفرية وقبول الفرضــــــية البديلة في أن شــــــركات األدوية العاملة في قطاع غزة 

قبل أفراد  أن هناك موافقة مرتفعة من وقد تبين، مســتوى مالئم من التفوق التنافســي تســعى لتحقيق
العينة لجميع فقرات محاور اســـتبانة الصـــيادلة )التفوق التنافســـي( بشـــكل عام، وقد تبين أن ترتيب 
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اإلبداع،  ،الجودةمحاور التفوق التنافســــــــــــــي من حيث درجة الموافقة بالترتيب على النحو التالي: )
 سليم، الكلفة، المرونة(.الت
تهتم أواًل بالجودة ومن ثم اإلبداع  شــــــــــــــركات األدوية الوطنية في قطاع غزةويـدل ذلك على أن    

ومن ثم التسليم ومن ثم الكلفة وأخيرًا المرونة, ولعل هذا الترتيب مهم ومهم جدًا في ظروف مثالية 
ن المفترض أن تحظى بالمرتبة وأعتقد أن محور التكلفة وعلى حســــــــــــب وجهة نظر الباحث كان م

األولى وفق مـا يرى من واقع عملي, وهنـا نالحظ أن جميع األبعاد حازت على درجة موافقة كبيرة 
وهنا يتبين لنا أن الشـــــــركات تســـــــتخدم اســـــــتراتيجيات كثيرة وحديثة  ،وكبيرة جدًا في محور الجودة 

ظم وهذا ما ســـــــيجعل الحقًا مع ,لها في الســـــــوق الدوائيلتحقيق التفوق التنافســـــــي كأســـــــلوب جديد 
النتائج تكون ليست ذات عالقة إحصائية وهي إجابات منطقية كما أكد الباحث وفق الواقع العملي 

 الملموس.
 اختبار الفرضية الرئيسة الثانية:

ي الصيادلة العاملين فو التفو  التنافسي لشركات االدوية زيادة تساهم في ال يوجد أساليب 
 .ي قطاع ةزةالصيدليات الخاصة ف

ي زيادة "األساليب التي تساهم ف " فيما يلي عرض ألهم التحليل اإلحصائي لفقرات المحور الرابع
، حيث تم إيجاد نسبة االستجابة والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن التفو  التنافسي"

ا المحور، وللمحور لكــل فقرة من فقرات هــذ لمعرفــة درجــة الموافقــةوالترتيــب  Tالنســــــــــــــبي واختبــار 
 ( يوضح نتائج التحليل.0/49) ككل، والجدول رقم

والترتيب لكل فقرة من فقرات  T  المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي واختبار 93جدون )
 األساليب التي تساهم في زيادة التفو  التنافسي " محور "
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5.  

تستخدم شركات األدوية 
الوطنية التكنولوجيا الحديثة 
 في تسويق األدوية للصيادلة.

 موافق 9 0.546 0.60 60.70% 1.111 3.03

4.  

يعتمد مندوب مبيعات 
شركات األدوية الوطنية على 
ية األوراق واألبحاث العلم

الحديثة إلقناع الصيدلي 
 بمنتجاته الدوائية.

 محايد 4 0.000 10.98 71.66% 1.026 3.58
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8.  

تستخدم شركات األدوية 
الوطنية مواقع التواصل 
االجتماعي للترويج لبعض 

 منتجاتها.

 محايد 6 0.000 6.33 66.74% 1.030 3.34

0.  
تحديث وتطوير كافة وسائل 
 اإلقناع واإلنصات للصيدلي.

 محايد 8 0.000 4.23 64.87% 1.112 3.24

1.  

يقوم مندوب مبيعات شركات 
األدوية الوطنية بإرسال 
طلبيات الصيادلة الكترونيا 

 للشركة.

 محايد 7 0.000 4.94 65.94% 1.162 3.30

9.  

تهتم شركات األدوية الوطنية 
بالشكاوى ويتم معالجتها 

 بالسرعة المطلوبة.
 فقموا 5 0.000 10.73 70.91% 0.983 3.55

2.  

تقدم شركات األدوية الوطنية 
جوائز نقدية وعينية تشجيعية 
للصيادلة عند تحقيق أهداف 

 معينة متفق عليها.

 موافق 1 0.000 22.41 78.93% 0.817 3.95

3.  
تطوير مهارات ومزايا مندوب 

 المبيعات باستمرار.
 موافق 3 0.000 19.07 77.49% 0.886 3.87

6.  

يلتزم مندوب مبيعات شركات 
وية الوطنية بمبدأ الوقت األد

 بالمعامالت.
 موافق 2 0.000 20.03 77.65% 0.852 3.88

 موافق   0.000 14.92 %70.54 0.683 3.53 جميع فقرات المحور معا   
 ي:أت( يمكن استخالص ما ي11من جدول )

ة ي" تقدم شركات األدوية الوطنجاءت الفقرة السابعة من فقرات هذا المحور التي تنص على     
المرتبة  فيجوائز نقدية وعينية تشجيعية للصيادلة عند تحقيق أهداف معينة متفق عليها " 

) الدرجة الكلية 7.10ي لها األولى من حيث قيمة  المتوسط الحسابي، حيث بلغ المتوسط الحساب
،  0.000تساوي  .Sig) ، وأن القيمة االحتمالية )%22.17، أي أن  الوزن النسبي لها (0من 
مما يدل على أن متوسط (، α≤   (0.05ك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائية عند مستوى داللةلذل

(  وهذا 7.71-6.21درجة االستجابة لهذه الفقرة قد زاد عن درجة الحيادية التي تمتد ما بين )
يعني أن هناك درجة موافقة مرتفعة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة، وهذا يدل على ضرورة 
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تخدام الشركات لوسائل تحفيزية مالية ألنها تجذب وبشكل كبير الزبائن كما أنها تراعي الوضع اس
 القائم والحالي.  

بينما جاءت في المرتبة األخيرة من حيث قيمة المتوسط الحسابي والوزن النسبي الفقرة األولى     
 تكنولوجيا الحديثة فيعلى " تستخدم شركات األدوية الوطنية المن هذا المحور، والتي تنص 

( أي أن الوزن النسبي 0) من الدرجة الكلية  7.17بوسط حسابي قيمته تسويق األدوية للصيادلة" 
، لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائيًا 0.000تساوي  (.Sig)  ، وأن القيمة االحتمالية21.21%

بة لهذه الفقرة ال يختلف مما يدل على أن متوسط درجة االستجا(، α≤   (0.05عند مستوى داللة
جوهريًا عن درجة الموافقة المتوسطة )الحياد( ، وهذا يعني أن هناك موافقة متوسطة من قبل أفراد 

حيث  ،العينة لهذه الفقرة، ويعزو الباحث ذلك ضعف اإلمكانيات المادية للزبائن أوالً وللشركات ثانية
 فه الزبون ويمتلكه.يجب أن يتوافق استخدام المعايير التسويقية لما يعر 

لتي " األساليب ايمكن القول بأن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المحور السادس  وبشكل عام
، وأن القيمة %21.04أي أن الوزن النسبي  7.07يساوي  "تساهم في زيادة التفو  التنافسي

  ادة التفواألساليب التي تساهم في زي" ، لذلك يعتبر محور 0.000تساوي .Sig) االحتمالية )
مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة (، α≤   (0.05دال إحصائياً عند مستوى داللة " التنافسي

لهذه الفقرة يختلف جوهريًا عن درجة الموافقة المتوسطة )الحياد( ، وهذا يعني أن هناك موافقة 
ية الصفرية ض الفرضوبالتالي يتم رفمرتفعة من قبل أفراد العينة على جميع فقرات هذا المحور، 

هم في زيادة التفوق التنافسي من وجهة نظر ية البديلة في أن هناك أساليب تسوقبول الفرض
 الصيادلة.

ويمكن القول أن هناك عدة أساليب تساعد في زيادة التفوق التنافسي للشركات وحسب رأي    
 العينة كانت أهم هذه األساليب تكمن في:

 امالت.االلتزام بمبدأ الوقت بالمع 
 .تقديم جوائز نقدية وعينية تشجيعية للصيادلة 
 .تطوير مهارات ومزايا مندوب المبيعات باستمرار 
 .استخدام التكنولوجيا في تسويق األدوية للصيادلة 
 .االهتمام بالشكاوى ومعالجتها بالسرعة المطلوبة 

  :اختبار الفرضية الثالثة
  بين متوســـطات درجات α ≤ 0.05لة )توجد فرو   ات داللة إحصـــائية عند مســـتوى دال ال 

تقدير الصـيادلة حون درجة ممارسـة شركات األدوية العاملة بقطاع ةزة للتفو  التنافسي تعزى 
ــة  ــة )الجنس، المؤهــل العلمي، ســـــــــنوات العمــل، العمر، المنطق ــالي ــة الت ــديموةرافي للمتغيرات ال

  .السكنية، أكثر الشركات تعامال ، أكثر الشركات الوطنية تعامال  
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هو وق ذات داللة إحصائية و لعينتين مستقلتين" لمعرفة ما إذا كان هناك فر T تم استخدام اختبار " 
معلمي يصلح لمقارنة متوسطي مجموعتين من البيانات. كذلك تم استخدام اختبار " التباين  اختبار

نة مي يصلح لمقار األحادي " لمعرفة ما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائية وهذا االختبار معل
 سطات أو أكثر.متو  7

 ويشتق من ه ه الفرضية الرئيسة الفرضيات الفرعية التالية:
  بين متوسطات درجات α ≤ 0.05توجد فرو   ات داللة إحصائية عند مستوى داللة )ال  -0

تقدير الصيادلة حون مستوى التفو  التنافسي في شركات األدوية العاملة بقطاع ةزة تعزى 
 .إلى الجنس

 لجنسا –لعينتين مستقلتين "  -  T : نتائ( اختبار" 92جدون )

 المحور
 المتوسطات

مة 
قي

بار
الخت

ا
 

مة 
القي

ية 
مال
الحت

ا (
S

ig
 .

 أنثى  كر 
 1.117 7.140 7.22 7.26 الكلفة
 1.120 1.141 4.62 4.62 الجودة
 1.712 0.166 7.22 7.17 اإلبداع
 1.472 1.222 7.20 7.20 المرونة
 1.612 0.622 7.12 7.22 يم )السرعة(التسل

 1.222 1.401 7.21 7.11 جميع المحاور معا  
 .α ≤ 0.05الفرق بين المتوسطين دال إحصائيًا عند مستوى داللة  *           

 ي:أت( يمكن استنتاج ما ي04من النتائج الموضحة في جدول )
لعينتين مستقلتين " أكبر من مستوى  -  Tالمقابلة الختبار" (.Sig)تبين أن القيمة االحتمالية  

لجميع المحاور باستثناء محور الكلفة، وبذلك يمكن استنتاج أنه ال توجد فروق ذات  0.05الداللة 
ي شركات نافسي فداللة إحصائية بين متوسطات درجات تقدير الصيادلة حول مستوى التفوق الت

 قطاع غزة تعزى إلى الجنس.في األدوية العاملة 
  بين درجات تقدير α ≤ 0.05د فرو   ات داللة إحصائية عند مستوى داللة )توجال  -6

الصيادلة حون مستوى التفو  التنافسي في شركات األدوية العاملة بقطاع ةزة تعزى إلى المؤهل 
 العلمي.
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  : اختبار تحليل التباين األحادي )متغير المؤهل العلمي 95جدون )

 مصدر التباين المحور
مجموع 

 مربعاتال

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
"F" 

 مستوى الداللة
دان/ةير 
 دان

 الكلفة

 705. 135. 3 405. بين المجموعات
 
 

.5501 
 
 

 غير دال

  192. 370 70.976 داخل المجموعات
   373 71.382 المجموع

 الجودة

 4.303 795. 3 2.384 بين المجموعات
 
 

.0051 
 
 

 دال

  185. 370 68.336 عاتداخل المجمو 
   373 70.720 المجموع

 اإلبداع

 4.169 843. 3 2.529 بين المجموعات
 
 

.0061 
 
 

 دال

  202. 370 74.821 داخل المجموعات
   373 77.350 المجموع

 المرونة

 947. 223. 3 670. بين المجموعات
 
 

.4181 
 
 

 غير دال

  236. 370 87.151 داخل المجموعات
   373 87.821 المجموع

التسليم 
 )السرعة(

 1.391 377. 3 1.131 بين المجموعات
 
 

.2451 
 
 

 غير دال

  271. 370 100.28 داخل المجموعات
   373 101.41 المجموع

التفو  
 التنافسي

 2.875 337. 3 1.010 بين المجموعات
 
 

.0361 
 
 

 دال

  117. 370 43.309 داخل المجموعات
   373 44.319 المجموع

 ي:أتتاج ما ي( يمكن استن51من النتائج الموضحة في جدول )
 One Way)المقــابلــة الختبــار تحليــل التبــاين األحــادي  (.Sig)تبين أن القيمــة االحتمــاليــة 

ANOVA)  ر من محاور االستبانة باستثناء محور الجودة محو  الداللة لكلأكبر من مستوى
المحســـــوبة لجميع المحاور مجتمعة  Fوأن القيمة المطلقة  ،وجميع المحاور مجتمعة ،واإلبداع

نقبل الفرضــــــــــــــية البديلة ونرفض الجـدوليـة، لذلك  F( وهي أكبر من قيمـة 6.220تســــــــــــــاوي )
ات ئية بين متوســـطات درجالصـــفرية، وبذلك يمكن اســـتنتاج أنه توجد فروق ذات داللة إحصـــا
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تقدير الصـــيادلة حول مســـتوى التفوق التنافســـي في شــــركات األدوية العاملة بقطاع غزة تعزى 
 إلى المؤهل العلمي.

 ،لمعرفة مواطن الفروق  LSDفقد تم اســــــــــتخدام اختبار ، وللكشــــــــــف عن الفروق لصــــــــــالح أي فئة
 (. 02والنتائج مبينة في جدول )

  للفرو  بين متوسطات استجابات المبحوثين حسب متغير المؤهل (LSDر نتائ( اختبا  :92جدون رقم )
 العلمي

 دكتوراه ماجستير بكالوريوس دبلوم الفر  بين المتوسطات
 1,612 1,022* 1,142 - دبلوم

 1,607 *1,061 - 1,142 بكالوريوس
 1,726 - 1,061*- 1,022*- ماجستير
 - 1,726 1,607 1,612 دكتوراه

( يتضح وجود فروق ذات داللة إحصائية بين حملة شهادة الدبلوم مقابل 02دول رقم )من خالل الج
 وأيضًا هناك فروقًا إحصائية لصالح البكالوريوس مقابل الماجستير. ،الماجستير لصالح الدبلوم

  بين درجات تقدير α ≤ 0.05توجد فرو   ات داللة إحصائية عند مستوى داللة )ال  -7
لتفو  التنافسي في شركات األدوية العاملة بقطاع ةزة تعزى إلى سنوات الصيادلة حون مستوى ا

 العمل.
  : اختبار تحليل التباين األحادي )متغير سنوات العمل 97جدون )

 مصدر التباين المحور
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
"F" 

 دان/ةير دان مستوى الداللة

 الكلفة
 109. 021. 3 063. بين المجموعات

 
 

.9551 
 
 

 غير دال

  193. 370 71.319 داخل المجموعات
   373 71.382 المجموع

 الجودة
 2.486 466. 3 1.397 بين المجموعات

 
 

.0601 
 
 

 غير دال

  187. 370 69.323 داخل المجموعات
   373 70.720 المجموع

 اإلبداع
 3.548 721. 3 2.163 بين المجموعات

 
 

.0151 
 
 

 دال

  203. 370 75.187 داخل المجموعات
   373 77.350 المجموع

 المرونة
 1.024 241. 3 723. بين المجموعات

 
 

.3821 
 
 

 غير دال

  235. 370 87.098 داخل المجموعات
   373 87.821 المجموع
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 التسليم )السرعة(
 4.502 1.190 3 3.571 بين المجموعات

 
 

.0041 
 
 

 الد

  264. 370 97.841 داخل المجموعات
   373 101.41 المجموع

 التفو  التنافسي
 2.194 258. 3 774. بين المجموعات

 
 

.0881 
 
 

 غير دال

  118. 370 43.544 داخل المجموعات
   373 44.319 المجموع

 ي:أت( يمكن استنتاج ما ي52)تائج الموضحة في جدول من الن
 One Way)المقابلة الختبار تحليل التباين األحادي  (.Sig)تبين أن القيمـة االحتمـاليـة    

ANOVA)  لكل محور من محاور االســــتبانة باســــتثناء  أكبر من مســــتوى الداللة
المحســـــــوبة لجميع المحاور  Fوأن القيمة المطلقة  ،محور اإلبداع ومحور التســـــــليم )الســـــــرعة(

الجدولية، لذلك نقبل الفرضـــــــــية الصـــــــــفرية  F( وهي أقل من قيمة 6.014مجتمعة تســـــــــاوي )
وبذلك يمكن اســتنتاج أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصــائية بين متوســطات ونرفض البديلة، 

ع غزة ادرجات تقدير الصـيادلة حول مسـتوى التفوق التنافسـي في شـركات األدوية العاملة بقط
 تعزى إلى سنوات العمل.

  بين درجات تقدير α ≤ 0.05توجد فرو   ات داللة إحصائية عند مستوى داللة )ال  -0
الصيادلة حون مستوى التفو  التنافسي في شركات األدوية العاملة بقطاع ةزة تعزى 

  إلى العمر.
  : اختبار تحليل التباين األحادي )متغير العمر 92جدون )

 التباينمصدر  المحور
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
"F" 

 مستوى الداللة
دان/ةير 
 دان

 الكلفة
 908. 174. 3 522. بين المجموعات

 
 

.4371 
 
 

 غير دال

  192. 370 70.860 داخل المجموعات
   373 71.382 المجموع

 الجودة
 707. 134. 3 403. بين المجموعات

 
 

.5481 
 
 

 دال غير

  190. 370 70.317 داخل المجموعات
   373 70.720 المجموع

 اإلبداع
 501. 104. 3 313. بين المجموعات

 
 

.6821 
 
 

 غير دال

  208. 370 77.037 داخل المجموعات
   373 77.350 المجموع

 غير دال 3391. 1.124 264. 3 793. بين المجموعات المرونة

0.05 
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  235. 370 87.028 وعاتداخل المجم
 

 
 

 
   373 87.821 المجموع

التسليم 
 )السرعة(

 3.630 967. 3 2.900 بين المجموعات
 
 

.0131 
 
 

 دال

  266. 370 98.513 داخل المجموعات
   373 101.41 المجموع

التفو  
 التنافسي

 829. 099. 3 296. جموعاتبين الم
 
 

.4791 
 
 

 غير دال

  119. 370 44.023 داخل المجموعات
   373 44.319 المجموع

 ي:أت( يمكن استنتاج ما ي53من النتائج الموضحة في جدول )
 One Way)المقــابلــة الختبــار تحليــل التبــاين األحــادي  (.Sig)تبين أن القيمــة االحتمــاليــة    

ANOVA) لكل محور من محاور االستبانة باستثناء محور  مستوى الداللة  أكبر من
( 1.261المحســـــوبة لجميع المحاور مجتمعة تســـــاوي ) Fوأن القيمة المطلقة التســـــليم )الســـــرعة(, 
كن وبذلك يمالجـدوليـة، لـذلـك نقبل الفرضــــــــــــــية الصــــــــــــــفرية ونرفض البديلة،  Fوهي أقـل من قيمـة 

إحصــــــائية بين متوســــــطات درجات تقدير الصــــــيادلة حول  اســــــتنتاج أنه ال توجد فروق ذات داللة
  مستوى التفوق التنافسي في شركات األدوية العاملة بقطاع غزة تعزى إلى العمر.

  بين درجات تقدير α ≤ 0.05توجد فرو   ات داللة إحصائية عند مستوى داللة )ال  -0
لمنطقة طاع ةزة تعزى إلى االصيادلة حون مستوى التفو  التنافسي في شركات األدوية العاملة بق

 .السكنية
  : اختبار تحليل التباين األحادي )متغير المنطقة السكنية 91جدون )

 مصدر التباين المحور
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
"F" 

 مستوى الداللة
دان/ةير 
 دان

 الكلفة
 1.881 357. 4 1.427 بين المجموعات

 
 

0.113 
 
 

 غير دال

  190. 369 69.955 داخل المجموعات
   373 71.382 المجموع

 الجودة
 3.927 722. 4 2.887 بين المجموعات

 
 

.0041 
 
 

 دال

  184. 369 67.833 داخل المجموعات
   373 70.720 المجموع

 اإلبداع
 1.933 397. 4 1.588 بين المجموعات

 
 

.1041 
 
 

 غير دال

  205. 369 75.762 داخل المجموعات
   373 77.350 المجموع

0.05 
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 المرونة
 2.311 537. 4 2.146 بين المجموعات

 
 

.0571 
 
 

 غير دال

  232. 369 85.675 داخل المجموعات
   373 87.821 المجموع

التسليم 
 )السرعة(

 4.737 1.238 4 4.953 بين المجموعات
 
 

.0011 
 
 

 دال

  261. 369 96.459 داخل المجموعات
   373 101.41 المجموع

التفو  
 التنافسي

 4.218 484. 4 1.938 بين المجموعات
 
 

.0021 
 
 

 دال

  115. 369 42.381 داخل المجموعات
   373 44.319 المجموع

 ي:أتنتاج ما ي( يمكن است56من النتائج الموضحة في جدول )
 One Way)المقــابلــة الختبــار تحليــل التبــاين األحــادي  (.Sig)تبين أن القيمــة االحتمــاليــة    

ANOVA)  محور من محاور االســـــــــتبانة باســـــــــتثناء محور الكلفة  الداللة لكلأقل من مســـــــــتوى
( 4.602المحســــــــوبة لجميع المحاور مجتمعة تســـــــــاوي ) Fوأن القيمة المطلقة  والمرونة،واإلبداع 

مكن وبذلك يالجدولية، لذلك نقبل الفرضــــــــــــــية البديلة ونرفض الصــــــــــــــفرية،  Fوهي أكبر من قيمـة 
استنتاج أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات تقدير الصيادلة حول مستوى 

 التفوق التنافسي في شركات األدوية العاملة بقطاع غزة تعزى إلى المنطقة السكنية.
والنتائج  الفروق،لمعرفة مواطن  LSDفقد تم استخدام اختبار  ،فروق لصالح أي فئةوللكشف عن ال

 (. 61مبينة في جدول )
حسب متغير  الصيادلة المبحوثين  للفرو  بين متوسطات استجابات (LSDنتائ( اختبار   :40جدون رقم )

 المنطقة السكنية
 رفح خانيونس الوسطى ةزة شمان ةزة الفر  بين المتوسطات

1.122- - شمان ةزة  -1,001 1,101 1,107 
 1,122 1,021* 1,022-* - 1,122 ةزة

*1.022 1.001 الوسطى  - -*1.021 -1.006  
1.006- - 1.021*- 1.112 1,101 خانيونس  
1.060* 1,107 رفح  -1.122  1.006 - 

( يتضح وجود فروق ذات داللة إحصائية لصالح الصيادلة 4/07من خالل الجدول رقم )
 لعاملين بمحافظة غزة مقابل العاملين بمحافظة خان يونس.ا

وأيضًا ظهرت فروق ذات داللة إحصائية لصالح العاملين بمحافظة الوسطى مقابل العاملين 
 ومقابل العاملين بمحافظة رفح مقابل العاملين بمحافظة غزة. غزة،فظة بمحا
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  بين درجات α ≤ 0.05توجد فرو   ات داللة إحصائية عند مستوى داللة )ال  -9
الصيادلة حون مستوى التفو  التنافسي في شركات األدوية العاملة بقطاع ةزة تعزى 

  إلى أكثر الشركات تعامال .
  : اختبار تحليل التباين األحادي )متغير أكثر الشركات تعامال  49جدون )

 مصدر التباين المحور
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
"F" 

 مستوى الداللة
دان/ةير 
 دان

 الكلفة
 735. 141. 2 282. بين المجموعات

 
 

0.480 
 
 

 غير دال

  192. 371 71.100 داخل المجموعات
   373 71.382 المجموع

 الجودة
 2.217 418. 2 835. بين المجموعات

 
 

0.110 
 
 

 غير دال

  188. 371 69.885 داخل المجموعات
   373 70.720 المجموع

 اإلبداع
 062. 013. 2 026. بين المجموعات

 
 

0.940 
 
 

 غير دال

  208. 371 77.324 داخل المجموعات
   373 77.350 المجموع

 المرونة
 1.482 348. 2 696. بين المجموعات

 
 

0.229 
 
 

 غير دال

  235. 371 87.125 داخل المجموعات
   373 87.821 المجموع

التسليم 
 )السرعة 

 1.509 409. 2 818. بين المجموعات
 
 

0.223 
 
 

 غير دال

  271. 371 100.59 داخل المجموعات
   373 101.41 المجموع

التفو  
 التنافسي

 982. 117. 2 233. بين المجموعات
 
 

0.375 
 
 

 غير دال

  119. 371 44.085 عاتداخل المجمو 
   373 44.319 المجموع

 ( يمكن استنتاج ما يلي:45من النتائج الموضحة في جدول )
 One Way)المقــابلــة الختبــار تحليــل التبــاين األحــادي  (.Sig)تبين أن القيمــة االحتمــاليــة    

ANOVA)  ,المطلقة وأن القيمة أكبر من مســـــــتوى الداللة  لكل محور من محاور االســـــــتبانةF 
الجدولية، لذلك نقبل  F( وهي أقل من قيمة 0.982المحســـــوبة لجميع المحاور مجتمعة تســـــاوي )

وبذلك يمكن اســـتنتاج أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصـــائية بين متوســـطات الفرضـــية الصـــفرية، 
 الصــــــيادلة حول مســــــتوى التفوق التنافســــــي في شــــــركات األدوية العاملة بقطاع غزةدرجات تقدير 
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التفوق  عدم تأثير علىو  انه يدل ذلك على أن هناك تقارب, حيث إتعزى إلى أكثر الشــركات تعامالً 
ن الصــيادلة تتعامل مع جميع الشــركات بشــكل طفيف، حيث يقوم الصــيدلي بالتعامل التنافســي، أل

 مع جميع الشركات نظرًا لقلة عدد الشركات في قطاع غزة مقارنة بدول الجوار.
  بين درجات الصيادلة α ≤ 0.05 ات داللة إحصائية عند مستوى داللة )توجد فرو  ال  -2

حون مستوى التفو  التنافسي في شركات األدوية العاملة بقطاع ةزة تعزى إلى أكثر الشركات 
 الوطنية تعامال .

 : اختبار تحليل التباين األحادي )متغير أكثر الشركات الوطنية تعامال   77جدون )

 باينمصدر الت المحور
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
"F" 

 مستوى الداللة
دان/ةير 
 دان

 الكلفة
 1.856 351. 5 1.756 بين المجموعات

 
 

.1011 
 
 

 غير دال

  189. 368 69.626 داخل المجموعات
   373 71.382 المجموع

 الجودة
 3.091 570. 5 2.851 بين المجموعات

 
 

.0101 
 
 

 لدا

  184. 368 67.869 داخل المجموعات
   373 70.720 المجموع

 اإلبداع
 4.283 851. 5 4.254 بين المجموعات

 
 

.0011 
 
 

 دال

  199. 368 73.096 داخل المجموعات
   373 77.350 المجموع

 المرونة
 1.743 406. 5 2.031 بين المجموعات

 
 

.1241 
 
 

 غير دال

  233. 368 85.789 داخل المجموعات
   373 87.821 المجموع

التسليم 
 )السرعة(

 5.378 1.381 5 6.906 بين المجموعات
 
 

.0001 
 
 

 دال

  257. 368 94.506 داخل المجموعات
   373 101.41 المجموع

التفو  
 التنافسي

 5.308 596. 5 2.982 عاتبين المجمو 
 
 

.0001 
 
 

 دال

  112. 368 41.337 داخل المجموعات
    373 44.319 المجموع

 ي:أتاج ما ي( يمكن استنت44من النتائج الموضحة في جدول )
 One Way)المقــابلــة الختبــار تحليــل التبــاين األحــادي  (.Sig)تبين أن القيمــة االحتمــاليــة    

ANOVA)  لكل محور من محاور االستبانة باستثناء محوري  ى الداللة أقل من مستو 0.05 
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( وهي 0.712المحســوبة لجميع المحاور مجتمعة تســاوي ) Fوأن القيمة المطلقة الكلفة والمرونة, 
ستنتاج أنه وبذلك يمكن االجدولية، لذلك نقبل الفرضية البديلة ونرفض الصفرية،  Fأكبر من قيمة 

الصــــــيادلة حول مســــــتوى التفوق ة بين متوســــــطات درجات تقدير توجد فروق ذات داللة إحصــــــائي
 .التنافسي في شركات األدوية العاملة بقطاع غزة تعزى إلى أكثر الشركات الوطنية تعامالً 

 الفروق،لمعرفة مواطن  LSDفقد تم اســــــــــتخدام اختبار  فئة،وللكشــــــــــف عن الفروق لصــــــــــالح أي 
 (. 67والنتائج مبينة في جدول )

 
  للفرو  بين متوسطات استجابات المبحوثين حسب متغير أكثر (LSDنتائ( اختبار   :43جدون رقم )

 الشركات الوطنية تعامال  

الشر   السختيان دار الشفاء القدس بيرزيت الفر  بين المتوسطات
 األوسط

الشركة العربية 
 األلمانية

 - شركة بيرزيت
-

0.040 
0.016 -.233-* 

-
0.016 

-.282-* 

 *-242.- 0.024 *-192.- 0.057 - 0.040 شركة القدس

 شركة دار الشفاء
-

0.016 
-

0.057 
- -.249-* 

-
0.033 

-.298-* 

 0.050- *216. - *249. *192. *233. شركة السختيان

 0.016 شركة الشر  األوسط
-

0.024 
0.033 -.216-* - -.266-* 

 - *266. 0.050 *298. *242. *282. الشركة العربية األلمانية
يتضح وجود فروق ذات داللة إحصائية لصالح الصيادلة المتعاملين ( 67الل الجدول رقم )من خ

 مع شركة السختيان مقابل شركة بيرزيت والقدس ودار الشفاء والشرق األوسط.
وأيضًا ظهرت فروق ذات داللة إحصائية لصالح الشركة العربية األلمانية مقابل شركة بيرزيت    

 لشرق األوسط.والقدس ودار الشفاء وا
 ية:تائج يمكن بلورتها في النقاط اآلمن خالل تحليل االستبانة توصل الباحث إلى جملة من النت

 نتائ( تحليل الفقرات: .أ
حــاز محور الكلفــة كبعــد من أبعــاد التفوق التنــافســــــــــــــي على درجــة موافقــة كبيرة بنســــــــــــــبــة  -0

75.59%. 
ة ة موافقة كبيرة جدًا بنســـــــــبحاز محور الجودة كبعد من أبعاد التفوق التنافســـــــــي على درج -6

85.43%. 
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حـاز محور اإلبـداع كبعـد من أبعـاد التفوق التنـافســــــــــــــي على درجــة موافقـة كبيرة بنســــــــــــــبــة  -7
78.35%. 

حـاز محور المرونـة كبعـد من أبعـاد التفوق التنافســــــــــــــي على درجة موافقة كبيرة بنســــــــــــــبة  -4
72.55%. 

رة على درجة موافقة كبيحاز محور التســـــــليم )الســـــــرعة( كبعد من أبعاد التفوق التنافســـــــي  -0
 .%78.22بنسبة 

رتبة لصـــــــيادلة مهم في زيادة التفوق التنافســـــــي من وجهة نظر اأكثر األســـــــاليب التي تســـــــ -2
 ي:أتحسب أهميتها كما ي

 االلتزام بمبدأ الوقت بالمعامالت. -
 تقديم جوائز نقدية وعينية تشجيعية للصيادلة. -
 تطوير مهارات ومزايا مندوب المبيعات باستمرار. -
 ستخدام التكنولوجيا في تسويق األدوية للصيادلة.ا -
 االهتمام بالشكاوى ومعالجتها بالسرعة المطلوبة. -

 )الصيادلة : نتائ( الفرو  اإلحصائية بين إجابات المبحوثين .ب
ال توجد فروق ذات داللة إحصـــــــائية بين متوســـــــطات درجات تقدير الصـــــــيادلة حول مســــــــتوى  .5

 لعاملة بقطاع غزة تعزى إلى الجنس.التفوق التنافسي في شركات األدوية ا

توجد فروق ذات داللة إحصـــائية بين متوســـطات درجات تقدير الصـــيادلة حول مســـتوى التفوق  .4
 لوملصـــــــــالح الدب التنافســـــــــي في شـــــــــركات األدوية العاملة بقطاع غزة تعزى إلى المؤهل العلمي

 ير.ابل الماجستوأيضًا هناك فروقًا إحصائية لصالح البكالوريوس مق الماجستير،مقابل 

ال توجد فروق ذات داللة إحصـــــــائية بين متوســـــــطات درجات تقدير الصـــــــيادلة حول مســــــــتوى  .8
 التفوق التنافسي في شركات األدوية العاملة بقطاع غزة تعزى إلى سنوات العمل.

ال توجد فروق ذات داللة إحصـــــــائية بين متوســـــــطات درجات تقدير الصـــــــيادلة حول مســــــــتوى  .0
 ركات األدوية العاملة بقطاع غزة تعزى إلى العمر.التفوق التنافسي في ش

توجد فروق ذات داللة إحصـــائية بين متوســـطات درجات تقدير الصـــيادلة حول مســـتوى التفوق  .1
الصيادلة  لصالح السـكنية،التنافسـي في شـركات األدوية العاملة بقطاع غزة تعزى إلى المنطقة 

ولصــــــــــــــالح العــاملين بمحــافظــة  يونس،ن العــاملين بمحــافظــة غزة مقــابــل العــاملين بمحــافظــة خــا
ومقــابــل العــاملين بمحــافظــة رفح مقــابــل العــاملين  غزة،الوســــــــــــــطى مقــابــل العــاملين بمحــافظــة 

 .بمحافظة غزة

الصـــــــيادلة حول مســــــــتوى ال توجد فروق ذات داللة إحصـــــــائية بين متوســـــــطات درجات تقدير  .9
 .الً أكثر الشركات تعام التفوق التنافسي في شركات األدوية العاملة بقطاع غزة تعزى إلى



 

394 
 

توجد فروق ذات داللة إحصـــائية بين متوســـطات درجات تقدير الصـــيادلة حول مســـتوى التفوق  .2
 عاماًل،تالتنافســـــــي في شـــــــركات األدوية العاملة بقطاع غزة تعزى إلى أكثر الشـــــــركات الوطنية 
لشــــفاء ا لصــــالح الصــــيادلة المتعاملين مع شــــركة الســــختيان مقابل شــــركة بيرزيت والقدس ودار

ولصــالح الشــركة العربية األلمانية مقابل شــركة بيرزيت والقدس ودار الشــفاء  األوســط،والشــرق 
 والشرق األوسط.

 التوصيات
 ية:تصل الباحث إلى التوصيات اآلمن خالل النتائج السابقة فقد تو 

العمل على العرض واإلفصــــــــاح عن خطط شــــــــركات األدوية الوطنية التي تهدف إلى تحســــــــين  -0
 جات، وتوضيح الرؤية المستقبلية لتلك الشركات.المنت

المبيعات لدى شـركات األدوية الوطنية باطالع الصيادلة على المنتجات  اهتمام مندوبضـرورة  -6
 الجديدة وتوضيحها لهم باستمرار.

ضـــرورة تدريب مندوب المبيعات لدى شـــركات األدوية الوطنية على القدرة على التعامل بمرونة  -7
يج  اد الحلول المناسبة والمالئمة ورفعها لإلدارة.مع الشكاوى وا 

 المراجع:
مدى إدراك اإلدارة العليا والوســــــــطى ألســــــــلوب المقارنة المرجعية ، عبد الحكيم زكريا البطة .0

الة ماجســـتير رســـوأثر ذلك على تحقيق التفوق التنافســـي لدى البنوك العاملة في فلســـطين، 
 الجامعة اإلسالمية. ة التجارة،كلي إدارة األعمال، (، في6100منشورة، )غير 

 ،إدارة الموارد البشـــــرية الخضـــــراء ودورها في تحقيق التفوق التنافســـــي براهيمي،اإلإحســـــان  .6
 (.6101، )71العدد 0مجلد ،آداب الكوفةمجلة 

، ة واإلقتصـــاداإلدار ، مجلة فخري، القيادة التحويلية ودورها في تحقيق التفوق التنافســـي نور .7
 (.6101)، 002، العدد 46مجلد

أثر استراتيجيات إدارة الموارد البشرية في تحقيق  علي،أسـماء محمد و  الله،حاتم علي عبد  .4
، 42، العــدد 00مجلــد، تكريــت للعلوم اإلداريــة واالقتصـــــــــــــــاديــة، مجلــة التفوق التنــافســــــــــــــي

(6101.) 
دة االتنافسية في المنتجات الدوائية للشركات الوطنية وأثرها على زي الزعانين، الميزةعاصم  .0

 ،الحصـــــة الســـــوقية من وجهة نظر الزبون في قطاع غزة، رســـــالة ماجســـــتير غير منشـــــورة
 الجامعة اإلسالمية. كلية التجارة، في إدارة األعمال،، (6101)

الوزراء، قرار مجلس الوزراء رقم  الفلسطينية، مجلسالسلطة الوطنية  .2
 6112/م.و/إ.هـ(،16/72/01)

http://www.moh.gov.ps/phar/attachments/article/85/file_b.pdf 

http://www.moh.gov.ps/phar/attachments/article/85/file_b.pdf
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لمهارات االدارية ودورها في تعزيز التفوق التنافســي ا واخرون، الشــمري،ســرمد حمزة قاســم  .2
ية اســـبدراســـة حالة في الشـــركة العامة للصـــناعات االنشـــائية، مجلة دراســـات مح-للشـــركات
 (.6102، )72، العدد 06مجلد ومالية، 

ــوق التنافسي  الشوادي، تأثيرشروق أحمد عبد المحسن  .2 ـــ ــق التفـ ـــ ــى تحقيـ ـــ ــب علـ ـــ إدارة المواهـ
شـــــــركات اإلتصـــــــاالت المحمولة، دراســـــــة ماجســـــــتير غير  علىتطبيقية  دراســـــــة-للمنظمة 
 س.جامعة عين شم كلية التجارة، (، في إدارة األعمال،6102)منشورة، 

دراسة تحقيق عوامل التفوق التنافسي باستخدام ، عادل دحوش صالح، حسن علي الزعبي .1
 . (0111، )2المجلد اسلوب تحليل المسار، مجلة العلوم االقتصادية واالدارية، 

 الريادة االستراتيجية ودورها في صياغة استراتيجية التسويق، العبادي، واخرون هاشم فوزي  .01
، 06المجلد ، واالقتصاديةمال، مجلة القادسية للعلوم اإلدارية الريادي في منظمات األع

 (.6101، )4العدد
 طبيقية، قسمتالعزاوي، أثر العوامل االستراتيجية في تحقيق التفوق التنافسي دراسة  نجم .00

كلية العلوم اإلدارية والمالية، بحث مقدم الى الملتقى الوطني الموسوم  ،ادارة االعمال
يم ومرافقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي تنظمه جامعة قاصدي استراتيجيات التنظ

مرباح ورقلة: كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التيسير، في جمهورية الجزائر فترة 
 (.6106)ابريل 02-01

 في حالة دراســــــة-التنافســــــيأثر القيادة االســــــتراتيجية في التفوق  ،علي خضــــــير فيروز .06
 (.6102، )06، العدد7 دواالقتصاد، المجل، مجلة اإلدارة الكوفة سمنت معمل

بعاد المنظمة الريادية في تحقيق التنافســية المســتدامة، رســالة أ أثر، لميس يوســف القرنة .07
الشــــــــــــرق  التجارة جامعةفي إدارة األعمال، كلية  ،(6104، )ماجســـــــــــتير غير منشــــــــــــورة
 االوسط، عمان، االردن.

التســــــــــــــويق بالعالقات ودوره في تحقيق الميزة التنافســــــــــــــية في ، محمـد أحمد النور محمد .04
(، في إدارة 6102)منشــــــورة، ماجســــــتير غير  رســــــالة، منشــــــآت االتصــــــال والية الجزيرة

 .السودان ،جامعة الجزيرة ،والتنمية الريفية االقتصادكلية  األعمال،
دراســـــــــــة -حمد، القدرات االســـــــــــتراتيجية وأثرها في تحقيق التفوق التنافســـــــــــيوزيرة يحي م .00

تحليلية آلراء عينة من القيادات االدارية في المصـــــــــــارف األهلية في مدينة الموصـــــــــــل، 
 .(6100، )016، العدد 72المجلد  واالقتصاد، اإلدارةمجلة 

ة ماجســــتير رســــالي، ثر العوامل االســــتراتيجية في تحقيق التفوق التنافســــأ نجم العزاوي،  .02
جامعة البترا، والية  ، في إدارة األعمال، كلية االقتصــاد والتنمية،(6106)غير منشــورة، 
 .ورقلة، الجزائر

http://uofg.edu.sd/theses/message.aspx?id=396
http://uofg.edu.sd/theses/message.aspx?id=396
http://uofg.edu.sd/theses/message.aspx?id=396
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زكريا الدوري، احمد علي صـــــالح، الفكر االســـــتراتيجي وانعكاســـــاته على نجاح منظمات  .02
 ( 6111، )دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع ،االعمال، عمان

دور ادارة عالقة الزبون في تحقيق التفوق التنافســـي، مجلة  كواشـــي، مرادفي، جمعة شـــر  .02
 (.6102، )41العدد  األول،المجلد الكلية االسالمية جامعة النجف االشرف، 

دارة مجلة اال ،القيادة االســــــــــــــتراتيجية في التفوق التنافســــــــــــــي أثرعلي خضــــــــــــــير فيروز،  .01
 (.6100، )06 ، العدد7 المجلدواالقتصاد، 

عمان، االردن، ، نظم المعلومات االســــــتراتيجية مدخل اســــــتراتيجي، علي الزعبيحســــــن  .61
 (.6110، )دار وائل للنشر والتوزيع

لتسويقية في ا الديناميكيةأثر تبني القدرات ، سعدون حمود جثير، قتيبة أمجد عبد الغفور .60
 (.6102، )001 ، العدد41المجلد واالقتصاد،  مجلة اإلدارة ،تحقيق التفوق التنافسي

البعد البيئي عن تحقيق التفوق التنافســــــــــــــي للمؤســــــــــــــســــــــــــــة  أثر(. "6107عمر، زمالة ) .66
 ر.الصناعية"، رسالة ماجستير غير منشورة، الجزائر: جامعة الجزائ

االســـــتراتيجية: مفاهيمها ومداخلها وعملياتها المعاصـــــرة،  الحســـــيني، االدارةفالح حســـــن  .67
 (.6111والتوزيع، )عمان: دار وائل للنشر 

الممارسات االفضل ودورها في تعزيز الميزة التنافسية، رسالة  ى محمد الدرويش،مصطف .64
 .سوريا ،جامعة حلبفي إدارة األعمال،  ،(6107) دكتوراه غير منشورة
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