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 :الملخص

هدفت هذه الدراسة للتعرف على واقع التسويق الريادي الدوائي لدى شركات األدوية في قطاع غزة, 
واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، ولتحقيق أهداف هذه الدراسة أعد الباحث االستبانة 

س فاعلية ومستوى يكأداة رئيسية في جمع البيانات بطريقة العينة العشوائية، وتم تجهيز االستبانة لتق
 59التسويق الريادي الدوائي من وجهة نظر األطباء )واصفوا الدواء(، تكونت هذه االستبانة من 

( استبانة على األطباء )واصفوا الدواء( العاملين في قطاع غزة والذي بلغ 450تم توزيع )فقرة ، 
ن مجتمع الدراسة م %18م، بنسبة 2018حسب احصائية وزارة الصحة الفلسطينية 2509عددهم 

( ، وتم تحليل االستبانة %89.5، وشكلت نسبتها )( استبانة صالحة للتحليل 403و تم استرداد )
، وتوصلت الدراسة إلى أن   SPSSواختبار فرضيات الدراسة بواسطه برنامج الحزم اإلحصائية  

يلة وقبول الفرضية البد, وبالتالي يتم رفض الشركات للتسويق الريادي متوسطا مستوى ممارسة
بمستوى فوق  رياديالفرضية الصفرية والتي تنص على أنه " ال تمارس شركات األدوية التسويق ال

ن مستوى ممارستها متوسطا ، وتبين أنه يوجد فروق داله إحصائية في تقديرات المتوسط", حيث إ
ء تعزى الريادي الدوائي لألطبا األطباء قيد الدراسة )واصفوا الدواء( لدرجة ومستوى ممارسة التسويق

)المؤهل العلمي, سنوات الخبرة, التخصص, مكان العمل(، كما تبين أنه عدم  للمتغيرات التالية
وجود فروق ذات داللة إحصائية حول ممارسة شركات األدوية للتسويق الريادي تعزى الى متغيري 

أي من  الجنس أو العمر ي ز فالجنس والعمر، وذلك ألن شركات األدوية ال يوجد عندهم تميي
 أثناء عملية التسويق.

 .ألدويةالصيادلة، شركات ا األطباء،" التسويق الدوائي، الريادة، واصفوا الدواءالكلمات االفتتاحية: 
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Abstract 

This study aimed to identify the reality of entrepreneurship pharmaceutical 

marketing among pharmaceutical companies in the Gaza Strip. The study 

based on the descriptive analytical approach, and to achieve the goals of 

the study, the researcher prepared a questionnaire as a major tool in 

collecting data in a random sample method. The questionnaire was 

prepared to measure the efficacy and level of entrepreneurship 

pharmaceutical marketing from the doctors' point of view (medicine 

prescriber). The questionnaire consisted of 59 items; (450) questionnaires 

were distributed to doctors working in the Gaza Strip whose number 

reached 2,509, according to the statistics of the Palestinian Ministry of 

Health 2018, by 18% of the study population, and (403) questionnaires 

were retrieved valid for analysis, its rate was (89.5%).The questionnaire 

was analyzed and the study hypotheses were tested by the SPSS. The 

results showed that the level of companies' practice of pharmaceutical 

entrepreneurial marketing is a medium average; therefore, the alternative 

hypothesis is rejected and the zero hypothesis is accepted, which states that 

"pharmaceutical companies do not practice pharmaceutical entrepreneurial 

marketing at an above-average level", as the level of their practice is a 

medium average, and it was found that there are statistically significant 

differences in the estimates of doctors under study (medicine prescriber) 

for the doctors' degree and level of pharmaceutical entrepreneurial 

marketing practice the due to (academic qualification, years of experience, 

specialization, workplace). 

Keywords: Entrepreneurial Marketing, Pharmaceutical Marketing, 

Pharmacies, Doctors, Pharmaceutical Companies  

تعد صناعة األدوية من الصناعة الكيمائية االستراتيجية ألنها تؤثر بشكل مباشر في مقدمة :
صحة وحياة اإلنسان ، وتساهم  في تحقيق السالم االجتماعي وتوفر لإلنسان األمن الدوائي و 
االجتماعي والوطني ولقد استطاعت صناعة األدوية النمو بشكل مستمر وتصاعدي، وتتميز هذه 
الصناعة بخصائص واعتبارات عن غيرها من الصناعات األخرى من أهمها اعتمادها الدائم 
والمستمر على عمليات البحث والتطوير، ويلعب التسويق دورا  هاما  في انجاح الصناعات الدوائية 

لف التسويق للمنتجات الدوائية عن غيرها في الصناعات األخرى ، حيث يعتبر األطباء حيث يخت
)واصفوا الدواء( هو صانع قرار الشراء للدواء وليس المريض، وكذلك يوجد متطلبات وكفاءات 
ومهارات عالية وخاصة للعاملين في هذا المجال ، لذلك أصبح ضروريا   الخروج  عن التقليدي في 

ألدوية في شركات توزيع ا بوتلع لها.تجاه   نحو التسويق الريادي نتجات الدوائية واالتسويق الم
المناطق الفلسطينية وال سيما في قطاع غزة دورا  بالغ األهمية كما هو الحال في باقي الدول النامية، 
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من  %50حيث يقع على عاتقها توفير احتياجات السكان من األدوية ، و توفر مال يزيد عن 
, 2012)التلباني ويخرون, احتياجات المجتمع الفلسطيني من األدوية الالزمة والضرورية له 

تسعى كل منظمة خاصة ومنها المنظمات المنتجة لألدوية في البحث ومعرفة األساليب .(211ص.
ألدوات التي ستناور بها للحصول على الفرص التسويقية وهذه تتضمن السياسات والوسائل وا

لذلك أصبح من ، (265, ص.2013)جرار, واالستراتيجيات التسويقية الالزمة لمواجهة المنافسين 
الضروري البحث على التسويق الريادي وابعاده واالبتعاد عن التقليدية في التسويق واستخدام أساليب 

بداعية لتتمكن شركات األدوية الوطنية من مواجهة واإلة جديدة وحديثة تتصف بالريادية تسويقي
ين شركات ظل المنافسة ب يالدوائي. وفالمنافسين والتفوق عليهم لضمان البقاء بقوة في السوق 

صبح البحث عن التسويق الريادي للمنتجات الدوائية أساسا  في الوطنية في قطاع غزة أ األدوية
ليات التسويقية ، ويعد التسويق الريادي من أهم التطورات التي حصلت في نظرية التسويق العم

وفي تطبيقاتها، حيث يركز على صياغة مفهوم جديد للتسويق يتوافق مع التغيرات البيئية الحالية 
ي فالتي تتسم بالتعقيد والتناقض في الموارد والتي تتطلب أنشطة وممارسات تسويقية تحقق الكفاءة 

أداء التسويق المختلفة للوصول ألهداف الشركة بأقـل تكـلفة وجـهد وبسـرعة اسـتجابة عاليـة لمتـطلبـات 
 (.2:.2016)رشيد, البـيـئة وتحدياتها 

 :مشكلــــة الدراســـة
لقد الحظ الباحث مشكلة الدراسة من خالل عمله في مجال التسويق في شركات األدوية 

تواجه ضغوطا وجد أن شركات األدوية الوطنية في قطاع غزة  ,م حيث 2006في قطاع غزة منذ 
ر، مندوب كان مديأتنافسية شديدة في ظل الحصار والتشديد ويصاحب الريادي أو االبتكاري سواء 

ات أو مسئول إنتاج أو...الخ لشركة كبيرة أو متوسطة أو صغيرة الحجم غياب دعاية أو مبيع
المهارات والقدرات اإلدارية اإلبداعية واالبتكارية في جميع نشاطات المؤسسة وخاصة النشاطات 
التسويقية، وهذا يعزز التحدي الرئيسي للشركات فضال عن أي نقص في المهارات والقدرات اإلدارية 

فاقات في تشخيص الفرص وضعف في إمكانية اإلبداع واالبتكار سواء كان في يؤدي إلى إخ
ن تلك الشركات تعمل في قطاع غزة في بيئة غير مستقرة إالتسويق أو اإلنتاج أو المبيعات، حيث 

تتسم بالتغير المستمر الذي يحد من قدرتها على تحقيق الميزة التنافسية لها والمحافظة عليها ألطول 
ة حتى نتمكن من البقاء واالستمرار من جانب واالتفاقات االقتصادية الموقعة مع إسرائيل فترة ممكن

خر، هذا األمر الذي يتطلب من من جانب آ والقيود المفروضة على االستيراد ومن ضمنها األدوية
 شركات األدوية اقتناص الفرص واالهتمام بالتسويق الريادي والتركيز على أبعاده والتي من خالله

سيستطيع تسويق المنتجات الدوائية بطرق ريادية وبأفكار إبداعية وابتكارية تزيد من تقدم وازدهار 
الشركات في ظل الخنق االقتصادي، وللتغلب على التعقيدات والحصار في تلك البيئة والوصول 
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عتيادية، الللتفوق التنافسي ال بد من ممارسة األنشطة التسويقية بأساليب ريادية حديثة بعيدة عن ا
وهذا يتطلب من شركات األدوية الوطنية العاملة في قطاع غزة  استخدام أساليب وخطط  تسويقية 
جديدة وحديثة غير تقليدية تتميز باإلبداعية واالبتكارية معتمدة على الريادية في التسويق الدوائي 

يادلة(، ، والزبائن )الصللوصول إلى أداء تسويقي فعال يساهم في إرضاء األطباء )واصفوا الدواء(
 والمستهلك النهائي )المريض(، وتعزيز مركزها التنافسي في السوق الدوائي في قطاع غزة.

 في ضوء ذلك يمكن بلورة مشكلة الدراسة بطرح عدد من التساؤالت لمشكلة البحث:
 ما مستوى ممارسة شركات األدوية للتسويق الريادي الدوائي في قطاع غزة؟ .1
نية لدى الوط ساليب التي تساهم في زيادة التسويق الريادي الدوائي لشركات األدويةما أهم األ .2

 األدوية( في قطاع غزة؟ األطباء )واصفي
هل يوجد فروق ذات داللة إحصائية في آراء األطباء حول "التسويق الريادي الدوائي" تعزى  .3

 (؟الخبرة، العمر، التخصصللمتغيرات الديمغرافية التالية )الجنس، المؤهل العلمي، سنوات 
 أهميــــة الدراســـة:

 تبرز أهمية البحث الحالي ضمن االتجاهات اآلتية: 
 أواًل: األهمية العلمية: 

 تسهم في عرض بعض األدبيات اإلدارية التي سعت إلى توضيح وتفسير دور التسويق الريادي الدوائي. .أ
 على حد علم الباحث.  الرياديقلة الدراسات التي تناولت موضوع التسويق  .ب
التواصل مع الجهود البحثية السابقة للكتاب والباحثين لزيادة اإلثراء الفكري والتراكم المعرفي في مجال  .ج

 متغيرات الدراسة. 
تعرض هذه الدراسة مساهمة متواضعة في إغناء المكتبة العربية عموما والفلسطينية خصوصا بالمعرفة  .د

 العلمية في مجال بعدي الدراسة.
 ثانيًا: األهمية التطبيقية:    

لفت األنظار اهتمام اإلدارة في شركات األدوية الوطنية العاملة  محاولةتمثل أهمية الدراسة الميدانية في  .أ
 في قطاع غزة بأبعاد التسويق الدوائي الريادي.

ل أهمية تتناولت الدراسة قطاع مهم وهو قطاع الصناعات الدوائية وما يعانيه من مشكالت حيث يح .ب
 كبيرة في مجتمعنا الفلسطيني وخصوصا  في قطاع غزة.

إثارة اهتمام شركات األدوية الوطنية العاملة في قطاع غزة والمستوردة بالسعي الحثيث لالهتمام بالتسويق  .ج
 الريادي وامتالكها وتوظيفها بما يقود الشركة إلى النجاح في مجاالت عديدة.
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أهميتها الميدانية من النتائج والتوصيات التي تتوصل اليها والتي يمكن تقديمها تستمد هذه الدراسة  .د
بشكل مركز إلى شركات األدوية الوطنية العاملة في قطاع غزة كي يتم االستفادة منها مستقبال عند 

 تبنيها للتسويق الريادي.
 ستفيد الصيادلة والصيدليات ألهمية قطاع األدوية بالنسبة لهم. .ه

 داف الدراســـة:أهــــــ
 تكمن أهداف الدراسة في تحقيق النقاط التالية:

التعرف على مستوى ممارسة شركات األدوية العاملة بقطاع غزة للتسويق الريادي الدوائي على  .1
 األطباء.

معرفة أهم األساليب التي تساهم في زيادة التسويق الريادي الدوائي لشركات األدوية الوطنية  .2
 )واصفوا األدوية( في قطاع غزة.لدى األطباء 

الكشف عن وجود فروق ذات داللة إحصائية في آراء األطباء حول "التسويق الريادي الدوائي"  .3
تعزى للمتغيرات الديمغرافية التالية )الجنس، المؤهل العلمي، سنوات الخبرة، العمر، 

 التخصص(.
 فــــرضيات الدراســـة 

 الدراسات السابقة على االطالع وبعد الدقيق، وعهاوموض الدراسة إشكالية من انطالقا  
الدراسة، تم صياغة الفرضيات التالية كإجابات مؤقتة  بموضوع واألجنبية، والمحلية المرتبطة العربية

 تحاول الدراسة التحقق من صحتها:

تمارس شركات األدوية العاملة بقطاع غزة للتسويق الريادي الدوائي  الفرضية الرئيسة األولى:
 بمستوى كبير )فوق المتوسط(.

 ةال يوجد أساليب تساهم في زيادة التسويق الريادي الدوائي لشركات األدوي الفرضية الرئيسة الثانية:
 األدوية( في قطاع غزة. الوطنية لدى األطباء )واصفي

( في α ≤ 0.05يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) الثالثة:الفرضية الرئيسة 
آراء األطباء حول "التسويق الريادي الدوائي" تعزى للمتغيرات الديمغرافية التالية )الجنس، المؤهل 

 العلمي، سنوات الخبرة، العمر، التخصص(.

 حــــدود الدراسة: 
 )واصفوا الدواء( في قطاع غزة. : اقتصرت الدراسة على األطباءالحد البشري  «
: تشمل الدراسة المستشفيات العامة والخاصة، عيادات الرعاية األولية، والعيادات الحد المكاني «
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 الخاصة في قطاع غزة.
 .2019عامالحد الزماني «
 

 الدراسات السابقة: 

 (2019دراسة )الحدراوي، -1
راء نة الزبون دراسة استطالعية آلبعنوان "توظيف أبعاد التسويق الريادي لتعزيز سلوكيات مواط

 عينة من زبائن مصرف النهرين في محافظة النجف االشرف".

  التعرف على مواطنة الزبون و  وأبعاد سلوكياتالريادي في  تأثير التسويقهدفت الدراسة إلى اختبار
 البعد األكثر تأثيرا  من أبعاد التسويق الريادي في سلوكيات مواطنة الزبون.

  المنهج الوصفي التحليلي، واالستبيان كأداة وزعت على عينة تم اختيارها بطريقة استخدم الباحث
( من الذين يتعاملون مع المصرف ولديهم خبرة ودراية 174بلغ حجم عينة الدراسة )عشوائية، 

ة وتم تحليل ومعالج مفردة، 308الدراسة الذي يتكون من  عمجتمبالخدمات التي يقدمها البنك من 
 .Spssاالستبانة باستخدام البرنامج االحصائي 

  :المصرف قيد الدراسة بسلوكيات اهتمام إدارةتبين  توصلت الدراسة إلى نتائج كان من أهمها 
مواطنة الزبون تفوق مستوى اهتمامه بالتسويق الريادي وهذا يعني أن المصرف مهتم كثيرا  بالزبائن 
ويعمل على تلبية احتياجاتهم، واتضح أن ممارسة المصرف قيد الدراسة بالتسويق الريادي على 

 الزبون.المستوى الكلي مؤثر في سلوكيات مواطنة 
 دراسة بضرورة اهتمام المصرف بمتغيري الدراسة التسويق الريادي وسلوكيات مواطنة أوصت ال

 الزبون.
 
 (2019)حسين، دراسة-2

مديري  دراكإ"التسويق الريادي وأثره في استراتيجيات بورتر التنافسية مدخل في مدى  بعنوان:
 ".المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم لتلك العالقة

  دراك مديري المشاريع الصغيرة والمتوسطة لمفهوم التسويق على مدى إ التعرف الى:فت الدراسة هد
 الريادي واستراتيجيات بورتر التنافسية والعالقة بينهما.

  استبانة بنسبة  50استبانة على مدراء المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم بلغت  50تم توزيع
 من مجتمع البحث. 7.9%
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  اط وأثر معنوية بين التسويق الريادي واستراتيجيات بورتر العامة وجود ارتب الى:توصل الباحث
 على المستوى الكلي والجزئي.

  زيادة االهتمام بمفهوم التسويق الريادي واستراتيجيات بورتر العامة بشكل متكامل  الدراسة:أوصت
 من أجل تحقيق أداء متميز على مستوى األعمال للمشاريع والبحث.

 (2017دراسة )عمر،  -2
تطالعية دراسة اس –"دور أبعاد التسويق الريادي في تعزيز االستراتيجيات التسويقية  بعنوان:

 آلراء عينة من مدراء األقسام والشعب والمعاونين في عدد من مصارف مدينة زاخو".

  هدفت الدراسة إلى التعرف على أبعاد التسويق الريادي وإمكانية تطبيق االستراتيجيات التسويقية
تساهم في اكتساب زبائن جدد للمنظمة من خالل تسليط الضوء على عينة من المصارف  التي

 في مدينة زاخو. 
  المنهج الوصفي التحليلي، واالستبيان كأداة وزعت على عينة تم اختيارها بطريقة استخدم الباحث

مصارف، ( من رؤساء األقسام والشعب والمعاونين لهذه ال35بلغ حجم عينة الدراسة )عشوائية، 
 .Spss-21وتم تحليل ومعالجة االستبانة باستخدام البرنامج االحصائي 

   توصلت الدراسة إلى نتائج كان من أهمها: وجود عالقة ارتباط معنوية بين أبعاد التسويق الريادي
واالستراتيجيات التسويقية، وإلى وجود عالقة تأثير معنوية ألبعاد التسويق الريادي في 

التسويقية للمنظمات قيد الدراسة، كما توصلت إلى أن المنظمات الريادية التي االستراتيجيات 
تسعى لالستفادة من عمليات التسويق الريادي من خالل كسب زبائن مربحين ال بد لها من اختيار 
استراتيجيات تسويقية مناسبة تساعدها على إضافة قيمة جوهرية لها من خالل تبني مداخل ابتكارية 

وق واضحة بينها وبين المنظمات المنافسة من استثمارها للفرص التسويقية, وأوصت لتحقيق فر 
الدراسة بضرورة تعزيز الوعي داخل المصارف للتغيير المستمر في االستراتيجيات المتبعة كونها 
تعمل في بيئة تفرض حالة التغيير المستمر من خالل اختيار توليفة مختلفة ومدروسة من 

 تسويقية الموجهة إلرضاء أكبر عدد ممكن من الزبائن المستهدفين.االستراتيجيات ال
 (2017دراسة )التحافي،  -3

ي عينة دراسة ميدانية ف-أبعاد التسويق الريادي إطاربعنوان: التصنيع باالستجابة السريعة في 
 من مراكز صناعة األطراف الصناعية في العراق.

  هدفت الدراسة إلى اختبار دور التسويق الريادي في تعزيز التصنيع باالستجابة السريعة في عينة
من مراكز صناعة األطراف الصناعية في العراق، وقد تم اختيار بعض من مراكز صناعة 
األطراف في مدينتي ابريل ودهوك مجتمعا  للدراسة، وتوصلت الدراسة إلى وجود عالقة ارتباط 
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ة معنوية بين أبعاد التسويق الريادي مجتمعة والتصنيع باالستجابة السريعة في المراكز ذات دالل
قيد الدراسة، وهذا يشير إلى أن زيادة اهتمام ادارة المراكز بأبعاد التسويق الريادي سيسهم في 
تحقيق التصنيع باالستجابة السريعة له، وأيضا  التصنيع باالستجابة السريعة في المراكز قيد 
الدراسة، وهذا يشير إلى إمكانية تأثير أبعاد التسويق الريادي مجتمعة في تحقيق التصنيع 

كز قيد دارة المرااسة، وأوصت الدراسة بضرورة قيام إباالستجابة السريعة في المراكز قيد الدر 
 الدراسة بتعميق الرأي لدى المدراء والعاملين ومبادئ التصنيع باالستجابة السريعة بهدف ضمان

 استمرار المراكز قيد الدراسة لضمان السرعة والجودة في تنفيذ الطلبات.
 (2016دراسة )داود،  -4

بعنوان: األداء الريادي على وفق الذكاء التنافسي واالستراتيجي بحث استطالعي في عينة من 
 المصارف األهلية.

 تراتيجي.التنافسي واالس هدفت الدراسة إلى دراسة األداء الريادي للمصارف قيد الدراسة وفق الذكاء 
  ( شخصا  من مديري قسم 59تم التطبيق على أربعة مصارف أهلية وتم اختيار عينة مكونة من )

 وشعبة للمصارف األربعة قيد الدراسة.
   ي ألبعاد الذكاء التنافسي واالستراتيجي في أبعاد األداء الرياد اتوصلت الدراسة إلى: أن هناك تأثير

 .للمصارف قيد الدراسة
 (2016دراسة )حمود، -5

 دراسة ميدانية. –بعنوان: دور التسويق الريادي في زيادة الحصة السوقية 

  هدفت الدراسة إلى التعرف على عالقة وتأثير التسويق الريادي كنشاط تسويقي غير تقليدي على
ن و زيادة الحصة السوقية، وكذلك معرفة األهمية النسبية لكل متغير من متغيرات البحث، وقد تك

داع في المنتج، بمختلفة )التأكيد على العمالء، اإلالبحث من متغيرين هما التسويق الريادي بأبعاده ال
التوجه االستباقي، تكوين قيمة العميل، إدارة المخاطر( كمتغير مستقل والحصة السوقية بمعاييرها 

 غير الكمية )رضا العميل، والء العميل، العالمة التجارية( كمتغير تابع.
   استخدمت الدراسة استمارة االستبيان أداة البحث الرئيسة للدراسة الميدانية، وبلغ حجم عينة البحث

 ( مفردة.384( مفردة كما بلغت عينة العمالء )229بالنسبة للشركتين قيد الدراسة )
  توصلت الدراسة الى: وجود عالقة ارتباط وأثر معنوية بين التسويق الريادي والحصة السوقية في

الشركات قيد الدراسة بالنسبة للمدراء والعاملين وهذا ما أكدته الدراسة الميدانية وإجابات مفردات 
عينة البحث، وكذلك هناك تأثير بين أبعاد التسويق الريادي والحصة السوقية في شركة ألبان 

ام معلومات ظدارة العليا نضرورة تبني اإلالديوانية مقارنة بشركة أبو غريب وكذلك أوصت الدراسة ب
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فعال لتلقي شكاوى ومقترحات العمالء واالهتمام بهم لما له دور في زيادة الحصة السوقية، وكذلك 
تحديث معايير تقييم التسويق الريادي داخل الشركتين محل البحث والقيام بإجراء التعديالت 

والسعي  المنتجات،المطلوبة على المنتجات لتلبي حاجات ورغبات العمالء واالهتمام باإلبداع في 
إلى انفتاح الشركات على األسواق االقليمية والعالمية عن طريق الشبكة العالمية )االنترنت أو 
غيرها من الوسائل من أجل التعاون في تبادل الخبرات والتجارب عن الفرص والطرق التي تزيد 

 من حصتها السوقية(.
 (2016دراسة )الكناني،  -6

التسويق الريادي في تحقيق مقدرات اإلبداع االستراتيجي "دراسة بعنوان: أثر تبني عمليات 
يسيا سيل  االتصاالت شركتي في العاملين المديرين من عينة آلراء مقارنة تحليلية استطالعية

 .وزين"

  هدفت إلى تقديم مرتكزات فكرية عن أنشطة عمليات التسويق الريادي، لتكون دليال  للشركات قيد
ويق دارة العليا عن أهمية عمليات التسهدف بناء الوعي وإثارة اهتمام اإلالمماثلة بالدراسة والشركات 

اد مقدرات تسويق الريادي، وأبعالريادي، ومعرفة مستوى اهتمام الشركات قيد الدراسة بأبعاد عملية ال
اتيجي اع االستر بدسويق الريادي في تحقيق مقدرات اإلبداع االستراتيجي، وتحديد دور عمليات التاإل

 شركتي في العاملين المديرين من عينة لشركات االتصاالت قيد الدراسة، حيث تم استقصاء آلراء
 وزين العراق(. آسيا سيل االتصاالت

  البحث الرئيسة وتم االستعانة بمجموعة من األساليب االحصائية،  االستبانة أداة استخدمت الدراسة
 فرضيات البحث. الختبار spss باإلضافة الستخدام البرنامج االحصائي

 داللة معنوية لعمليات التسويق الريادي في تحقيق مقدرات  توصلت الدراسة الى: وجود تأثير ذي
اإلبداع االستراتيجي التي تسعى لها شركات االتصاالت، وهذا يشير إلى أن تبني شركات 

يق مقدرات تحقر بشكل مباشر في االتصاالت قيد الدراسة لعمليات التسويق الريادي سوف يؤث
بداع االستراتيجي، وكذلك يشير التسويق الريادي إلى اتباع الشركة طرق تسويقية فاعلة تستطيع اإل

الشركة من خاللها استخالص واستدالل الفرص التسويقية وتقدير المخاطرة المرتبطة بها، والعمل 
ات مل على تحديد أولويعلى إنشاء وتوليد مصادر جديدة من خالل عمليات الشركة اإلبداعية، والع

 وأفضليات الزبائن والتأكيد عليها من خالل تلبيتها وإنتاجها لهم.
 (Mario & Other, 2014دراسة ) -7

بعنوان: دراسة استكشافية على التسويق الريادي في الشركات الصغيرة والمتوسطة/ دور 
 المؤسس الرائد.
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 ركات الصغيرة والمتوسطة حيث إن هدفت الدراسة المقابالت وأهمية التسويق الريادي في الش
قد استخدمت و  وبقائها،التسويق يمثل أكبر المشكالت التي تواجهها وأهم األنشطة الالزمة لنموها 

 الدراسة مدخل دراسات الحالة بالتطبيق على شركتين من الشركات الصغيرة والمتوسطة الدولية.
 ه الزمة للدراسة من مؤسسي أو رواد هذاستخدمت الدراسة المقابالت الشخصية لتجميع البيانات ال

 الشركات.
  همها: أن األدلة التي تؤكد على أهمية التسويق الريادي ولكن هذه توصلت الدراسة إلى نتائج أ

األهمية تختلف بصورة ملموسة وفقا  لحجم الشركة, وفي الشركات الصغيرة والمتوسطة محل البحث, 
 الفرص السوقية, وتبين الدراسة أن الرائد أو المؤسسوتبين أن التسويق غير رسمي وتفاعلي مع 

له تأثير ذو داللة على عملية صنع القرارات بالشركات الصغيرة والمتوسطة وبالتالي يكون له دور 
كبير في تطوير أنشطة التسويق الريادي, وفي نهاية الدراسة توصلت إلى أن التسويق الريادي 

ارة م نشاط التسويق ويرتبط باستخدام وتطوير كفاءات اإلديرتكز على التواصل الشبكي لبناء ودع
 التسويقية لدى رواد األعمال بالشركات.

 (Mar sole, 2013دراسة ) -8
 بعنوان: التسويق الريادي اكتشاف العالقة بين المفاهيم واألداء.

 ها عهدفت الدراسة إلى التعرف على التأثيرات المتضافرة بين الريادة والتسويق إلثبات مدى نف
حيث إن أهم مزايا التسويق الريادي قد تم العثور عليها في الشركات  الشركات،بالنسبة ألداء 

الصغيرة والمتوسطة وفي البيئات المضطربة وهذا هو سبب تطبيق التسويق الريادي بواسطة كل 
للتسويق امل المتك المفاهيمأنواع الشركات في كل أنواع البيئات المختلفة وتقترح الدراسة اإلطار 

 الريادي وتختبر عالقته بأداء الشركات.
  ،استخدمت الدراسة مراجعة المؤلفات والدراسات واألبحاث السابقة لتجميع البيانات الالزمة للدراسة

واقترحت هذه الورقة إطار مفاهيمي متكامل للتسويق الريادي وسلطت الضوء على أوجه التآزر 
تائج ن هما تحسيناألداء من خالل مسارين متميزين  بين كل من التسويق وريادة األعمال على

 التسويق من خالل التسويق الريادي؛ وتحسين نتائج ريادة األعمال من خالل الريادة في التسويق.
   توصلت الدراسة إلى:  التعرف على ثالثة أفرع هامة من البحث والتي تتعلق بالتسويق الريادي

ريادي ريادي, وتبين الدراسة أن الريادة التسويقية والتسويق الوالريادة التسويقية وتوجه التسويق ال
يشيران إلى الوظيفة التشغيلية مثل تطوير المنتجات أو الخليط التسويقي, في حين أن توجه التسويق 
الريادي يشير إلى التوسع االستراتيجي الذي يترتب عليه التأثيرات المتداخلة للسوق والتوجه الريادي, 

لتضافرات بين التسويق والريادة حيث إن هذه التضافرات لها أثر ذو داللة على أداء وتؤكد على ا
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الشركات وذلك من خالل مسارين مميزين وهما, تحسين نتائج التسويق من خالل التسويق الريادي 
 وتحسين نتائج الريادة من خالل الريادة التسويقية.

 (Hallba & Gabrielsson, 2013دراسة ) -9
استراتيجيات التسويق الريادي أثناء نمو الشركات الجديدة الدولية الناشئة في بعنوان: 

 االقتصاديات الصغيرة والمفتوحة.

  هدفت الدراسة إلى تقديم المعرفة الجديدة حول تطوير االستراتيجيات التسويقية في الشركات الجديدة
عرف ركات الدولية، حيث يتالدولية وذلك من خالل تطبيق مفهوم التسويق الريادي على هذه الش

البحث على األبعاد الرئيسة لهذا المفهوم في الشركات الجديدة الدولية تحديدا  للتعرف على ابتكار 
 والتأقلم مع استراتيجيات التسويق.

  توصلت الدراسة إلى: أن االبتكار والتأقلم مع استراتيجيات التسويق ينخفضان خالل النمو الدولي
وعالوة على ذلك تشير نتائج الدراسة إلى أن المشكالت البيئية األخرى  الجديدة،للشركات الدولية 

دولي حيث إنها تعكس االضطراب والتنوع ال الدولي،تعيق تطوير استراتيجيات التسويق الريادي 
 للبيئة وتوجه سوق الشركات الدولية الجديدة. 

 التعقيب على الدراسات السابقة:

الدراسات السابقة في كونها تعتمد على المنهج الوصفي تتفق الدراسة الحالية مع  -
 وتستخدم االستبانة لجمع البيانات األولية.

تختلف الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة كونها تركز على أبعاد التسويق الدوائي الريادي في  -
 م يعتبرون إنهفئة األطباء)واصفوا الدواء( حيث قطاع غزة، ولقد استهدفت الدراسة في االستبانة 

ة ه ، حتى تستطيع الدراسكأساس لبيئة العمل الخاصة بشركات األدوية الوطنية في قطاع غز 
 زة.غواقع ممارسة شركات األدوية للتسويق الريادي الدوائي في قطاع ومستوى  الكشف عن

 مصطلحات الدراسة:
  :التسويق الريادي 

ر نجاح وهو عنص واالبتكار،هو وظيفة جوهرية ومجموعة من األنشطة الحيوية التي تقود إلى اإلبداع 
: 2010حرج يساعد المنظمة في الوصول إلى مستويات مرتفعة من الكفاءة والفاعلية )أبو فارة, 

18.) 
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 :أبعاد التسويق الريادي 
(  &Bjerke & Hultman،2002:295 - Eromafuru Edward,2016Olannyeعرفه ) 

االبداع في  ن،للزبو االستباقي ، خلق قيمة  / التوجهإن أبعاد التسويق الريادي خمسة مرتبة كالتالي
 الفرص.ادارة المخاطر واستثمار  المنتج،

  :هي قدرة األفراد على إدراك وإنتاج نوع من المنتجات المناسبة، التي يحتاج إليها الناس الريادة
 ,Laguador:28لوقت المناسب، وفي المكان الصحيح، وبالسعر المناسب )وتسليمه في ا

2013.) 

  ُهو طريقة يعّبر بها بالتفكير أو التعبير، بمعنى تعبير بشكل لفظّي يعّبر بها عن اأُلْسُلوب :
 .(20: 1984المعجم األدبّي، جبور عبد النور،  (نظم الكالم، أو المعاني

 منهج الدراسة:
أهداف الدراسة قام الباحث باستخدام المنهج الوصفي التحليلي حيث يقوم من أجل تحقيق 

على وصف خصائص ظاهرة معينة وجمع معلومات عنها وهذا يتطلب عدم التحيز، ودراسة الحالة، 
 (.2011والمسح الشامل لما يتعلق بهذه المشكلة أو الظاهرة" )عبد القادر, 

هج الذي يسعى لوصف الظواهر أو األحداث ويعرف المنهج الوصفي التحليلي بأنه "المن
المعاصرة، أو الراهنة فهو أحد أشكال التحليل والتفسير المنظم لوصف ظاهرة أو مشكلة، ويقدم 
بيانات عن خصائص معينة في الواقع، وتتطلب معرفة المشاركين في الدراسة والظواهر التي 

 (.2006ني, ندرسها واألوقات التي نستعملها لجمع البيانات" )الحمدا

 وقد استخدم الباحث مصدرين أساسيين للمعلومات:

: حيث اتجه الباحث في معالجة اإلطار النظري للدراسة إلى مصادر البيانات المصادر الثانوية .1
الثانوية والتي تتمثل في الكتب والمراجع العربية واألجنبية ذات العالقة، والدوريات والمقاالت 

سات السابقة التي تناولت موضوع الدارسة، والبحث والمطالعة في مواقع والتقارير، واألبحاث والدرا
 اإلنترنت المختلفة.

: لمعالجة الجوانب التحليلية لموضوع الدراسة لجأ الباحث إلى جمع البيانات األولية المصادر األولية .2
لهذا الغرض.  من خالل االستبانة كأداة رئيسة للدراسة، صممت خصيصا  

 :مجتمع الدراسة
يعّرف مجتمع الدراسة بأنه جميع مفردات الظاهرة التي يدرسها الباحث، وبناء على    
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 المجتمع المستهدف يتكون من: مشكلة الدراسة وأهدافها فإن
، المعدة وفق تقرير وزارة 2018مجتمع األطباء: حيث بلغ عدد األطباء وفق إحصائية تموز 

 ( طبيب.2509الصحة الفلسطينية )
 :عينة الدراسة 

 االستطالعية:العينة  -1
استبانة، تم اختيارهم بطريقة عشوائية بغرض تقنين أداة  50تّكونت عينة الدراسة االستطالعية من 

الدراسة، والتحقق من صالحيتها للتطبيق على العينة األصلية، حيث تم اختبار العينة االستطالعية 
دق فعلية نظرا  لعدم وجود مشاكل في الصوقد تم إدخالهم في العينة ال والثانية،لالستبانة األولى 

 والثبات. 

 الحد األدنى للعينة األصلية "الفعلية": -2
قام الباحث باستخدام طريقة العينة العشوائية البسيطة حسب مجتمع الدراسة واألعداد السابقة. وقد 

 تم حساب الحد األدنى لحجم العينة من المعادلة التالية:
2

2

Z
n

m

 
  
         (1) 

 حيث:

Z : القيمة المعيارية المقابلة لمستوى داللة معلوم )مثال :Z=1.96  0.05داللةلمستوى .) 

m : مثال( 0.05: الخطأ الهامشي: وي عّبر عنه بالعالمة العشرية) 

 المعادلة:يتم تصحيح حجم العينة في حالة المجتمعات النهائية من 

n ّدل  1 = الم عا 

nN

N n         (2) 

 تمثل حجم المجتمع Nحيث 

 ( نجد أن حجم العينة يساوي:1باستخدام المعادلة )
2

1.96
384

2 0.05

 
  

 
n  

تخدام المعادلة ، فإن حجم العينة الم عاّدل باسN=2509حيث أن مجتمع الدراسة الخاص باألطباء 
 ( يساوي:2)
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n ّدل  333 = الم عا
13842509

2509384




  

على  333وبذلك فإن حجم العينة المناسب والذي ال يجب أن تقل عنه في هذه الحالة يساوي 
 األقل.

ية القواعد اإلحصائ( مجتمع الدراسة والحد األدنى للعينة الممثلة لهذا العدد وفق 6ويبين الجدول )
 التي تم حسابها:

 (: الحد األدنى لحجم العينة1جدول رقم )

 المجتمع
العدد اإلجمالي بقطاع 
 غزة

 الحد األدنى للعينة

 333 2509 مجتمع األطباء

(2019المصدر: )إعداد الباحث,   

مجتمع استبانة على  450وبعد حساب الحد األدنى لحجم العينة فإن الباحث قد قرر أن يوزع 
 األطباء حتى يستطيع استرجاع الحد األدنى الممثل لمجتمع الدراسة.

 العينة األصلية )الفعلية(:

قام الباحث باستخدام العينة العشوائية البسيطة، وذلك لكبر حجم المجتمع وصعوبة حصر جميع 
داد تم استر ( استبانة الخاصة باألطباء على مجتمع األطباء، وقد 450االستبانات، حيث تم توزيع )

( استبانة صالحة للتحليل من أصل حجم عينة األطباء الكلية، وتمثلت نسبة استرداد استبانة 403)
( ، واستغرق الباحث وقتا  وجهدا  كبيرا  في حصر بيانات الدراسة %89.5األطباء الصالحة للتحليل )

 ( يبين تفصيل عينة الدراسة الفعلية:2األولية، والجدول رقم )

(: توزيع عينة الدراسة2) جدول رقم / نسبة االسترداد   

 المجتمع
عدد االستبانات 
 الموزعة

عدد االستبانات 
 نسبة االسترداد المستردة

 %89.5 403 450 األطباء

(2019المصدر: )إعداد الباحث,   
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حيث نالحظ من خالل الجدول أعاله أن نسبة استرداد استبانة األطباء كبيرة، وذلك ألن األطباء 
بعض وتجد أيضا  أن األطباء يتمتعون ب االستبانة،تجد عندهم متسع من الوقت خالل اليوم لتعبئة 

 البدائل.

 :أداة الدراسة
الريادي الدوائي في قطاع غزة"، " واقع ممارسة شركات األدوية للتسويق تم إعداد استبانة حول

 حيث تكونت االستبانة من ثالثة أقسام كالتالي:

وهو عبارة عن البيانات الشخصية عن األطباء )الجنس، المؤهل العلمي، سنوات *القسم األول: 
 (.الخبرة، العمر، التخصص، مكان العمل

 ،ويق الريادي الدوائي(محاور الدراسة وهي خاصة )بواقع التسوهو عبارة عن  *القسم الثاني:
 ( محاور كاآلتي:5ويتكون من )

 ( فقرة.11التوجه االستباقي الدوائي، ويتكون من ) :األولالمحور 

 ( فقرة.11اإلبداع في المنتج، ويتكون من ) المحور الثاني:

 ( فقرات.9تحمل المخاطر، ويتكون من ) المحور الثالث:    

 ( فقرات.9ويتكون من ) للزبون،خلق قيمة المحور الرابع:     

 ( فقرات.9ويتكون من ) الفرص،استثمار  المحور الخامس:    

*القسم الثالث: األساليب التي تساهم في زيادة التسويق الريادي في شركات األدوية الوطنية 
 ( فقرات.10، ويتكون من )العاملة بقطاع غزة

وتم استخدام مقياس ليكرت الخماسي لقياس استجابات المشاركين في الدراسة لفقرات االستبانة 
 :(3)حسب جدول 

 (: درجات مقياس ليكرت الخماسي3جدول )

معارض  معارض محايد موافق موافق بشدة الموافقة
 بشدة

 1 2 3 4 5 الدرجة
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وبذلك يكون الوزن النسبي في هذه الحالة ( لالستجابة " معارض بشدة " 1اختار الباحث الدرجة )
 وهو يتناسب مع هذه االستجابة. %20هو

 المحك المعتمد في الدراسة:
 )ليكرت(  Likert-Scaleتم ترميز وإدخال البيانات إلى الحاسب اآللي، حسب مقياس .1

الخماسي، ولتحديد طول فترة مقياس ليكرت الخماسي )الحدود الدنيا والعليا( المستخدم في 
 محاور الدراسة، تم حساب المدى:

4=  1 – 5المدى =   
 ثم تقسيمه على عدد فترات المقياس الخمسة للحصول على طول الفقرة أي:

 0.8= 5÷  4طول الفترة =                            

تم إضافة هذه القيمة إلى أقل قيمة في المقياس )وهي الواحد الصحيح( وذلك بعد ذلك 
 ( يوضح أطوال الفترات كما يلي:11لتحديد الحد األعلى للفترة األولى وهكذا، وجدول رقم )

(: المحك المعتمد في الدراسة4جدول رقم )  
 المتوسط المرجح درجة الموافقة

 1,79 – 1 معارض بشدة

 2,59 – 1,8 معارض

 3,39 –2,60 محايد

 4,19 – 3,40 موافق

 5 – 4,20 موافق بشدة

 
 صدق االستبانة

ن أن االستبانة وتبي االستطالعية،قام الباحث بتطبيق اختبارات الصدق والثبات على عينة الدراسة 
وكذلك تمتعت بثبات عالي, حيث تراوحت قيمة معامل ألفا كرونباخ  لقياسه،صادقة لما وضعت 

(، وكذلك 0.923، 0.857لكل محور من محاور استبانة األطباء )التسويق الريادي الدوائي( بين )
(، وهذا 0.961, 0.926قيمة الصدق الذاتي مرتفعة لكل محور من محاورها  حيث تتراوح بين )
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 لتوزيع،لصائيا . وبذلك تكون االستبانة في صورتها النهائية قابلة يعنى أن الثبات مرتفع ودال إح
استبانة الدراسة مما يجعله على ثقة تامة بصحة االستبانة ويكون الباحث قد تأكد من صدق وثبات 

 وصالحيتها لتحليل النتائج واإلجابة على أسئلة الدراسة واختبار فرضياتها.

 : البيانات الشخصية لألطباء الوصف اإلحصائي لعينة الدراسة وفق
وفيما يلي عرض لخصائص عينة الدراسة وفق البيانات الشخصية لألطباء، وتتضمن بالترتيب 

 )الجنس، المؤهل العلمي، سنوات الخبرة العملية، العمر، التخصص، مكان العمل(

 : توزيع عينة الدراسة حسب الجنس -1
 (: توزيع عينة الدراسة حسب الجنس5جدول )

 النسبة المئوية % العدد الجنس

 76.4% 308 ذكر

 23.6% 95 أنثى

 100.0% 403 المجموع

 المصدر: إعداد الباحث من واقع الدراسة الميدانية

 ويفسر الباحث ذلكمن عينة الدراسة من الذكور،  %76.4( أن ما نسبته 5يتضح من جدول )
أن هذه النسبة تتماشى مع تركيبة القوى العاملة الفلسطينية حيث أظهرت نتائج  الخاصة  إلى

 2017بالجهاز المركزي الفلسطيني  لإلحصاء بالتقرير الذي أصدره يوم المرأة العالمي في عام 
، ونسبة %19م بلغت 2017أن نسبة مشاركة النساء في القوى العاملة الفلسطينية للعام 

(، باإلضافة إلى أن الذكور أقدر على 2017لجهاز المركزي الفلسطيني لالحصاء،)ا%71الذكور
ن عمل األطباء يحتاج إلى مجهودات كبيرة جدا ، العمل وأعبائه، والتزاماته، حيث إتحمل ضغط  

ويحتاج إلى مناوبات ليلية وسهر ومبيت في المستشفيات، وهذا يصعب على اإلناث تقبله بسهوله، 
افات األولية يقوم بإجراء اإلسعكثيرة وال تقتصر على تشخيص المريض فحسب، بل فمهام الطبيب 

للمرضى والمصابين، وفحص وتشخيص حالة المريض وتحديد العالج األمثل ومتابعة حالة 
إعداد التقارير الطبية واإلحصاءات، توجيه التعليمات لطاقم التمريض،  المريض ونتائج العالج،

مجال الطب، والمشاركة في رفع الوعي الصحي وإجراءات الوقاية الصحية لدى مواكبة التعليم في 
 .األفراد
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 توزيع عينة الدراسة حسب المؤهل العلمي -2
 (: توزيع عينة الدراسة حسب المؤهل العلمي6جدول )     

 النسبة المئوية % العدد المؤهل العلمي

 %38.2 154 بكالوريوس

 %5.2 21 دبلوم عالي

 %31.3 126 ماجستير

 %25.3 102 دكتوراه 

 100.0% 403 المجموع

من عينة  الدراسة لألطباء من حملة البكالوريوس  %38.2( أن ما نسبته 6يتضح من جدول )
من حملة الدبلوم العالي،  %5.2من حملة الدكتوراه، و %25.3من حملة الماجستير, و %31.5و

ويليها حملة الماجستير، وهذا أمر طبيعي،  %38حيث كانت النسبة األكبر لحملة البكالوريوس
ويعكس واقع المستشفيات في قطاع غزة التي تتطلب التنوع في المؤهالت العلمية، بما يتناسب مع 
متطلبات المستشفيات أو الرعايات األولية ويتناسب مع مواكبة التطور العلمي، وأن توظيف األطباء 

كفاء سواء األطباء العامون أو المتخصصون، له آلية ونظام محدد يضمن توظيف األطباء األ
لين ن على توظيف األطباء باختيار األطباء المؤهموظفين العام، وكذلك يهتم القائمو بإشراف ديوان ال

علميا  في التخصصات واألقسام المختلفة، ونالحظ أيضا  انخفاض شديد في  نسبة الحاصلين على 
يحملون درجة الدكتوراه، وهذا سببه أن وزارة الصحة  ممن %25دبلوم العالي مع وجود نسبة جيدة 

، اقديم   اكانت تعتمد سابقا الدبلوم العالي في الترقيات واألولويات، ولكن تم تهميشه وأصبح نظام  
لذلك تجد نسبته الحالية قليله، إما ارتفاع نسبة الدكتوراه في عينة األطباء بسبب اعتماد وزارة الصحة 

له لينيكية )البورد الفلسطيني( في المستشفيات التعليمية في قطاع غزة وتم تفعينظام الدكتوراه اإلك
م، لذلك تجد نسبة األطباء الحاصلين على الدكتوراه في تزايد مستمر، 2009بشكل قوي في عام 

 وهذا يدل على مواكبة القطاع الصحي للتطور العلمي والمهني.
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 العمليةتوزيع عينة الدراسة حسب سنوات الخبرة 

 (: توزيع عينة الدراسة حسب سنوات الخبرة العملية7جدول )

 النسبة المئوية % العدد سنوات الخبرة العملية

 %27.8 112 سنوات 1-5

 %15.1 61 سنوات 6-10

 %27.0 109 سنة 11-15

 %30.0 121 سنة 15أكثر من 

 100.0 403 المجموع

 واضح هو كما الفئات على توزعت الدراسة لعينة الخبرة ( أن عدد سنوات7يتضح من جدول )
هم  %30السابق، وتبين أن أعلى نسبة من عينة األطباء والتي كانت تمثل  ما نسبته  الجدول في

فإن هذا يدلل على أن أعلى  وحسب تفسير الباحثسنة،  15من األطباء الذين خبرتهم أكثر من 
سنة فأكثر، مما يعطي  15برة العالية ، هم من ذوي الخ %30نسبة من عينة األطباء وبلغت 

سنوات ، وهذا بسبب كثرة األطباء الجدد، والذين 5-1مصداقية أكثر في النتائج ، وتليهم فئة 
التحقوا ببرنامج الدكتوراه اإلكلينيكية )البورد الفلسطيني(، وهذا يعكس وجود جيل شبابي صاعد 

 ويواكب التطورات العلمية في كل مكان .قل التكاليف، يخطط لنيل الدكتوراه بأسرع وقت وأ

 توزيع عينة الدراسة حسب العمر -3
 (: توزيع عينة الدراسة حسب العمر8جدول )

 النسبة المئوية % العدد العمر

 %4.0 16 عام 25أقل من 

 32.0% 129 35أقل من  – 25

 %34.7 140 45أقل من  – 35
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 %29.3 118 عام فأكثر 45

 %100.0 403 المجموع

عام،  45و 35من عينة الدراسة أعمارهم تتراوح ما بين  %34.7( أن نسبة 8يتضح من جدول )
أعمارهم  %29.3عام، ونسبة  35و 25من عينة الدراسة أعمارهم تتراوح ما بين  %32ونسبة 

، ونالحظ أن أعلى نسبة من عينة األطباء 25فقط أعمارهم أقل من  %4عام, ونسبة  45أكبر من 
إلى أن هذه الفترة من عمر الشخص تمتاز بالشباب  يعزى  سنة وهذا 40-35رهم بين تتراوح أعما

ممن أعمارهم  %4والطموح والتقدم ، أما وجود نسبة قليلة جدا  وهي ,وهذا معناه القدرة على العطاء، 
 الجدد سعي الخريجين إلى اإلضافة  األطباء عند التخرج سن سنة فأقل ، هذا بسبب ارتفاع25
 . الحكومي القطاع في المستشفيات وسنة االمتياز في والعمل التخصصية بالبرامج االلتحاق إلى

 توزيع عينة الدراسة حسب التخصص -4
 (: توزيع عينة الدراسة حسب التخصص9جدول )

 أطفال جراحة التخصص
نساء 
 باطنة ووالة

طب 
 عام

طب 
 المجموع أخرى  جلدية أسرة

 403 6 9 11 46 64 71 79 117 العدد

 %100 %1 %2 %3 %11 %16 %18 %20 %29 النسبة

 

 %29( أن عينة األطباء للدراسة جاءت موزعة حسب تخصصاتهم كالتالي 9يتضح من جدول )
طب أسرة، %3طب عام، %11منهم باطنة، %16نساء ووالدة، %18أطفال، %20جراحة، 

لقطاع -2017أخرى، وحسب التقرير اإلحصائي لوزارة الصحة الفلسطينية للعام %1جلدية، 2%
، %22، أطفال%37نسب في التخصصات مرتبه كالتالي جراحة غزة  وبعد تجريده وجدت أن أعلى

، ونجد هذه النسب تتماشى مع نسبة التخصصات في عينة األطباء %20، نساء %21باطنة
الحالية، فالنسبة األعلى لتخصص الجراحة ألن تخصص الجراحة تخصص متشعب وتفرعاته 

 متعددة ومتنوعه ، ومن ثم يليه تخصص األطفال. 
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 الدراسة حسب مكان العمل توزيع عينة -5
 (: توزيع عينة الدراسة حسب مكان العمل10جدول )

 النسبة المئوية % العدد مكان العمل

 %56.6 228 غزة وشمال غزة

 %12.7 51 الوسطى

 19.1% 77 خانيونس

 %11.7 47 رفح

 100% 403 المجموع

من %16.6من عينة الدراسة من محافظة غزة، و %40( أن ما نسبته 10يتضح من جدول )
من رفح،  ونالحظ أن  النسبة  11.7من الوسطى،  %12.7من خانيونس، و %19.1الشمال ،  

األكبر كانت من محافظة غزة وهذا دليل أن يوجد بها مستشفيات مركزية مثل مجمع الشفاء الطبي 
ي مستشفى مستشفيات ه ةثالث ويضم بداخله سسة صحية طبية داخل قطاع غزةأكبر مؤ الذي يعتبر 

الجراحة، مستشفى الباطنة، مستشفى النساء والتوليد ويحتوي على كافة التخصصات العادية 
والنوعية وكذلك نجد في غزة أيضا  مستشفى النصر لألطفال ومستشفى الدرة لألطفال، ومستشفى 

اإلحصائي  رالرنتيسي التخصصي لألطفال ، وكذلك تشكل غزة من التعداد السكاني حسب التقري
مليون  2من نسبة سكان قطاع غزة   %38تشكل ما نسبته  2018للتعداد السكاني للربع األول 
، ونجد أن %12، ورفح %14، الوسطى%16، شمال القطاع %19نسمة ، يليه خانيونس تشكل 

 عتوزيع األطباء يتناسب مع تعداد السكان ، فنجد أن نسبة توزيع السكان مقاربة جدا  لنسبة توزي
 األطباء في عينتنا، وهذا أمر طبيعي، كلما زاد عدد السكان كلما احتجنا لعدد أطباء أكثر.

  اختبار الفرضية الرئيسة األولى:

تمارس شركات األدوية العاملة بقطاع غزة للتسويق الريادي الدوائي بمستوى كبير )فوق 
 المتوسط(.

 ات األدوية في قطاع غزة؟ما هي درجة ممارسة التسويق الريادي الدوائي لشرك
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الختبار الفرضية تم إيجاد نسبة االستجابة والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي 
لجميع فقرات المحور، ولجميع المحاور، لمعرفة مستوى الموافقة  لمعرفة درجة الموافقةوالترتيب 

 حليل.( يوضح نتائج الت11) وقيمة المتوسط الحسابي, والجدول رقم

 (: المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب لجميع11جدول )
 محاور التسويق الريادي الدوائي
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 ( نتائج يمكن استخالصها وهي كما يلي:11من خالل جدول ) يتضح 

 3.33محاور استبانة األطباء )التسويق الريادي الدوائي( يساوي  لجميع فقراتالمتوسط الحسابي 
تساوي .Sig) ،  وأن القيمة االحتمالية )%66.54( أي أن الوزن النسبي 5)الدرجة الكلية من 
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(، مما يدل على أن متوسط α ≤  (0.05ند مستوى داللة، لذلك يعتبر دال إحصائيا  ع0.000
درجة االستجابة لهذه الفقرة ال يختلف جوهريا  عن درجة الموافقة المتوسطة )الحياد( ، وهذا يعني 
أن هناك موافقة متوسطة من قبل أفراد العينة على )التسويق الريادي الدوائي( بشكل عام ، وقد 

: الريادي الدوائي من حيث درجة الموافقة بالترتيب على النحو التاليتبين أن ترتيب محاور التسويق 
، تحمل المخاطر، اإلبداع في المنتج، استثمار الفرص، خلق قيمة )التوجه االستباقي الدوائي)

للزبون(، ونالحظ أن التوجه االستباقي قد حصل على درجة موافقة كبيرة ألن شركات األدوية تتوجه 
ب العائد و في الترويج الجديد ألنه يجلفي التسويق او في إنتاج األصناف الجديدة ألى االستباقية ا

 رباح.الكبير مقارنة بالعائد من األ نفاقبشكل سريع وال يحتاج الى اإل المادي

وبالتالي  ,الشركات للتسويق الريادي متوسط ويمكن من خالل ما سبق استنتاج أن مستوى ممارسة
لة وقبول الفرضية الصفرية والتي تنص على " ال تمارس شركات األدوية يتم رفض الفرضية البدي

احث ذلك , ويعزو البن مستوى ممارستها متوسطمستوى فوق المتوسط", حيث إالتسويق الريادي ب
م, كما أن ضعف الكفاءات والخبرات 1982إلى أن مفهوم التسويق الريادي ظهر حديثا  في عام 

 ن التسويق الريادي يحتاج إلى أشخاصفي الممارسة, حيث إوجود ضعف  أنها بسبب يرى الباحث
على درجة عالية من الريادية والكفاءة والخبرة في المنظمات الكبيرة للمحافظة على ثقافة الجودة 

اسة مع دراسة در ، ونالحظ اتفقت الوتوجيهاتها والتركيز على الفرص واستغاللها أفضل استغالل
( في محور 2011مع دراسة )سعيد،بعاد التفوق التنافسي واتفقت الدراسة أ( في 2016)كامل ،

 ن في مستوى التسويق الريادي.فقت الدراسة مع  دراسة العبادي وآخريبداع، واتاإل
 

  الرئيسة الثانية: ةاختبار الفرضي

ألطباء اال يوجد أساليب تساهم في زيادة التسويق الريادي الدوائي لشركات األدوية الوطنية لدى 
 )واصفوا األدوية( في قطاع غزة.

ي زيادة " األساليب التي تساهم ف فيما يلي عرض ألهم التحليل اإلحصائي لفقرات المحور السادس
، حيث تم إيجاد المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي التسويق الريادي الدوائي"

( 12) ن فقرات المحور، وللمحور ككل، والجدول رقملكل فقرة م لمعرفة درجة الموافقةوالترتيب 
 يوضح نتائج التحليل.
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(: المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب لكل فقرة من فقرات محور  " األساليب التي تساهم في 12جدول )
 زيادة التسويق الريادي الدوائي "

سط الفقرة م
متو

ال
ابي 

حس
ال

ف.  
حرا

االن
ي  ر

عيا
الم

 

ن  وز
ال

سبي 
الن

يب 
لترت

ا
 

رجة
د

فقة 
موا

ال
 

1.  

إشراك 
األطباء في 

العملية 
التسويقية 
لشركات 

األدوية، كون 
الطبيب 
صاحب 

القرار النهائي 
لنوع الدواء 
 بالمريض.

 محايد 8 65.81% 1.15 3.29

2.  

تتبنى شركات 
األدوية 
الوطنية 
سياسات 
المسئولية 

االجتماعية 
واألخالقية 

لتقوية 
العالقات 
والروابط 

االجتماعية 
بينها وبين 
األطباء 

 محايد 6 67.59% 0.98 3.38
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والمريض 
 والمجتمع.

3.  

تحفيز 
 الطبيب لكتابة
األصناف 
باستخدام 

كافة الوسائل 
األخالقية 
المتاحة 

لترويج المنتج 
 الدوائي

 الفلسطيني.

 موافق 3 72.11% 1.01 3.61

4.  

انتظام 
الزيارات 
الميدانية 
لألطباء 
وخدمة 
التغذية 

الراجعة من 
السوق 
الدوائي 
 باستمرار.

 موافق 5 70.47% 1.02 3.52

5.  

إقامة 
الحمالت 

والمعارض 
 والندوات

وورش العمل 

 موافق 4 70.97% 1.03 3.55



 

268 
 

بشكل دوري 
بهدف تعريف 

األطباء 
بالمنتجات 

الدوائية 
الفلسطينية 

 الجديدة.

6.  

التنوع في 
التواصل عبر 
كافة الوسائل 

والزيارات 
الميدانية 
 لألطباء.

 موافق 1 73.90% 0.93 3.69

7.  

تهتم شركات 
األدوية 
الوطنية 

باإلعالن 
اإللكتروني 

وكذلك 
البوسترات 
 والملصقات.

 محايد 10 64.37% 0.95 3.22

8.  

تستخدم 
شركات 
األدوية 
الوطنية 
أساليب 

إبداعية في 

 محايد 7 65.96% 1.00 3.30
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إقناع الطبيب 
معتمدة على 

األبحاث 
واألوراق 
العلمية 
 الحديثة.

9.  

تقوم شركات 
األدوية 
الوطنية 

برعاية بعض 
األنشطة على 

حسابها، 
سواء كانت 

خاصة 
باألطباء أو 
الصيادلة أو 

األنشطة 
 المجتمعية.

 موافق 2 73.55% 0.88 3.68

10.  

تتبع شركات 
األدوية 

الوطنية منهج 
السرعة والدقة 

أي في حل 
أي أو  خلل

عن  شكوى 
 األصناف.

 محايد 9 65.11% 0.95 3.26
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جميع فقرات 
 موافق  %68.98 0.70 3.45 المحور معاً 

 

 ( نتائج يمكن استخالصها وهي كما يلي:12يتضح من خالل جدول )

ر التنوع في التواصل عب "جاءت الفقرة السادسة من فقرات هذا المحور التي تنص على 
 وسطقيمة المتفي المرتبة األولى من حيث  كافة الوسائل والزيارات الميدانية المنظمة لألطباء."

( ، أي أن  الوزن النسبي 5) الدرجة الكلية من 3.69الحسابي، حيث بلغ المتوسط الحسابي لها 
، لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة  0.000تساوي  .Sig) ، وأن القيمة االحتمالية )%73.90لها 

(، مما يدل على أن متوسط درجة االستجابة لهذه الفقرة α ≤  (0.05إحصائية عند مستوى داللة
(  وهذا يعني أن هناك درجة موافقة 3.39-2.60قد زاد عن درجة الحيادية التي تمتد ما بين )

قبل أفراد العينة على هذه الفقرة، وهذا يدل على استخدام الشركات وسائل متنوعة من مرتفعة من 
 قبل مندوب الدعاية في عملية التسويق.

بينما جاءت في المرتبة األخيرة من حيث قيمة المتوسط الحسابي والوزن النسبي الفقرة السابعة من 
ية باإلعالن اإللكتروني وكذلك " تهتم شركات األدوية الوطنهذا المحور، والتي تنص على 

( أي أن الوزن النسبي 5) من الدرجة الكلية  3.22بوسط حسابي قيمته البوسترات والملصقات" 
، لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائيا  0.000تساوي  .Sig)، وأن القيمة االحتمالية)64.37%

جابة لهذه الفقرة ال يختلف (، مما يدل على أن متوسط درجة االستα ≤ 0.05عند مستوى داللة)
جوهريا  عن درجة الموافقة المتوسطة )الحياد( ، وهذا يعني أن هناك موافقة متوسطة )حياد( من 
قبل أفراد العينة لهذه الفقرة، وهذا يدل على ضعف المفاهيم الحديثة بالتسويق اإللكتروني والحديث، 

شركات  نوائي وهي تعتبر ريادية ، اال أالدساليب هي أساليب حديثة تستخدم في التسويق ألهذه ا
ساليب التقليدية حسب ما أظهرت نتائج الدراسة، وعلى حد علم الوطنية ما زالت تستخدم األ دويةاأل

 في قطاع غزة. أي دراسة ناآل حتىالباحث أن هذا البند لم تتناوله 

تي "األساليب اليمكن القول بأن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المحور السادس  وبشكل عام
، وأن %68.98أي أن الوزن النسبي  3.45يساوي  تساهم في زيادة التسويق الريادي الدوائي "

" األساليب التي تساهم في زيادة ، لذلك يعتبر محور 0.000تساوي .Sig) القيمة االحتمالية )
(، مما يدل على أن متوسط α ≤ 0.05دال إحصائيا  عند مستوى داللة) الدوائي "التسويق الريادي 



 

271 
 

درجة االستجابة لهذه الفقرة يختلف جوهريا  عن درجة الموافقة المتوسطة )الحياد( ، وهذا يعني أن 
هناك موافقة مرتفعة من قبل أفراد العينة على جميع فقرات هذا المحور ، ويعزو الباحث إلى أن 

ينتظرون شركات األدوية للعمل بتلك األساليب الجديدة والحديثة والتي تتميز برياديتها، وأن  األطباء
ساليب الجديدة ، ويوجد عدة أساليب تساعد في زيادة يق الريادي سيكون باستخدام تك األالتسو 

 تي:آلاالموافقة الكبيرة  التسويق الريادي وهي من أهم بنوده وفقراته والتي تمثلت في درجة 

 التنوع في التواصل عبر كافة الوسائل والزيارات الميدانية لألطباء. .1
األنشطة ب بالصيادلة أم خاصة باألطباء أم كانتأالقيام برعاية بعض األنشطة على حسابها، سواء  .2

 المجتمعية.
الدوائي ج المتاحة لترويج المنتاألصناف باستخدام كافة الوسائل األخالقية تحفيز الطبيب لكتابة  .3

 الفلسطيني.
وورش العمل بشكل دوري بهدف تعريف األطباء بالمنتجات  والمعارض والندواتإقامة الحمالت  .4

 الجديدة.الدوائية الفلسطينية 
 انتظام الزيارات الميدانية لألطباء وخدمة التغذية الراجعة من السوق الدوائي باستمرار. .5

 اختبار الفرضية الثالثة:

( بين متوسطات درجات تقدير α ≤ 0.05اللة إحصائية عند مستوى داللة )فروق ذات د"توجد 
األطباء حول درجة ممارسة شركات األدوية العاملة بقطاع غزة للتسويق الريادي الدوائي تعزى 

مكان  ،التخصص العمر، الخبرة،سنوات  العلمي،المؤهل  الجنس،للمتغيرات الديموغرافية التالية )
 العمل(".

لعينتين مستقلتين" لمعرفة ما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائية وهو T" تم استخدام اختبار 
اختبار معلمي يصلح لمقارنة متوسطي مجموعتين من البيانات. كذلك تم استخدام اختبار " التباين 

قارنة ح لماألحادي " لمعرفة ما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائية وهذا االختبار معلمي يصل
 متوسطات أو أكثر. 3

 ويشتق من هذه الفرضية الرئيسة الفرضيات الفرعية التالية:

( بين متوسطات درجات α ≤ 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) -1
تقدير األطباء حول ممارسة شركات األدوية العاملة بقطاع غزة للتسويق الريادي الدوائي تعزى 

 إلى الجنس.
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 ( يمكن استنتاج ما يلي:13النتائج الموضحة في جدول ) من

مستقلتين " أكبر من مستوى الداللة  لعينتين- Tالمقابلة الختبار" (.Sig)تبين أن القيمة االحتمالية  
لجميع المحاور، وبذلك يمكن استنتاج أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات  0.05
ممارسة شركات األدوية العاملة بقطاع غزة للتسويق الريادي الدوائي تقدير األطباء حول  درجات

تعزى إلى الجنس، وذلك ألن شركات األدوية ال تفّرق أثناء تسويقها وترويجها لمنتجاتها بين الذكر 
 واألنثى.

 لجنسا –مستقلتين "  لعينتين- T(: نتائج اختبار" 13جدول )  

 المحور
 المتوسطات

 .(Sigالقيمة االحتمالية ) قيمة االختبار
 أنثى ذكر

 0.021 2.315 3.63 3.43 التوجه االستباقي الدوائي

 0.202 1.277 3.42 3.13 اإلبداع في المنتج

 0.152 1.437 3.42 3.32 تحمل المخاطر

 0.018 2.378 3.34 3.14 خلق قيمة للزبون 

 0.126 1.534 3.43 3.29 استثمار الفرص

 0.038 2.077 3.43 3.29 معاً جميع المحاور 

 .(α ≤ 0.05)* الفرق بين المتوسطين دال إحصائيا  عند مستوى داللة            
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( بين درجات تقدير األطباء α ≤ 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) -2
ل المؤه حول ممارسة شركات األدوية العاملة بقطاع غزة للتسويق الريادي الدوائي تعزى إلى

 العلمي.

 ( يمكن استنتاج ما يلي:14من النتائج الموضحة في جدول )

 (One Way ANOVA)المقابلة الختبار تحليل التباين األحادي  (.Sig)تبين أن القيمة االحتمالية 
لكل محور من محاور االستبانة باستثناء محور التوجه االستباقي  أقل من مستوى الداللة 

( وهي أكبر من 5.340المحسوبة لجميع المحاور مجتمعة تساوي ) Fمة المطلقة الدوائي, وأن القي
الجدولية، لذلك نقبل الفرضية البديلة ونرفض الفرضية الصفرية، وبذلك يمكن استنتاج أنه  Fقيمة 

ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات تقدير األطباء حول ممارسة شركات األدوية  اتوجد فروق  
الدوائي تعزى إلى المؤهل العلمي، وذلك ألن الدرجة العلمية العاملة بقطاع غزة للتسويق الريادي 

نف متخذي قرار لكتابة ص اء حاصلين على شهادات عليا يكونون مهمة لشركات األدوية فهناك أطب
 موافقة لجلب صنف معين فيه الدرجة العلمية الكافية والتي تعطي له القدرة إلعطاء الأو لدي

 و مؤسسة .مستشفى أ

 (: اختبار تحليل التباين األحادي )متغير المؤهل العلمي(14جدول )

 مصدر التباين المحور
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
"F" 

مستوى 
 الداللة

دال/غير 
 دال

التوجه 
االستباقي 

 الدوائي

 1.206 3 3.619 بين المجموعات
2.179 

 

 

.0900 

 

 

غير 
 دال

داخل 
 المجموعات

220.89 399 .554  

   402 224.51 المجموع

اإلبداع في 
 المنتج

 3.625 3 10.876 بين المجموعات
7.500 

 

.0000 

 

 دال

داخل 
 المجموعات

192.86 399 .483  

0.05 
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     402 203.73 المجموع

 تحمل المخاطر

 1.705 3 5.115 بين المجموعات
4.711 

 

 

.0030 

 

 

 دال

داخل 
 المجموعات

144.41 399 .362  

   402 149.52 المجموع

خلق قيمة 
 للزبون 

 2.092 3 6.275 بين المجموعات
4.120 

 

 

.0070 

 

 

 دال

داخل 
  508. 399 202.59 المجموعات

   402 208.87 المجموع

 استثمار الفرص

 1.633 3 4.898 بين المجموعات
3.357 

 

 

.0190 

 

 

 دال

داخل 
 المجموعات

194.04 399 .486  

   402 198.94 المجموع

التسويق 
 الريادي الدوائي

 1.912 3 5.735 بين المجموعات
5.340 

 

 

.0010 

 

 

 دال

داخل 
  358. 399 142.83 المجموعات

   402 148.57 المجموع

لمعرفة مواطن الفروق, والنتائج  LSDوللكشف عن الفروق لصالح أي فئة, فقد تم استخدام اختبار 
 (. 15مبينة في جدول )

 متغير المؤهل العلمي( للفروق بين متوسطات استجابات المبحوثين حسب (LSD(: نتائج اختبار 15جدول رقم )
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الفرق بين 
 بكالوريوس المتوسطات

دبلوم 
 دكتوراه ماجستير عالي

-* 0.153- - بكالوريوس
0.277 

-0.054 

 0.099 0.123- - 0.153 دبلوم عالي

 0.222* - 0.123 0.277* ماجستير

 0.099- 0.054 دكتوراه
*-

0.222 - 

( يتضح وجود فروق ذات داللة إحصائية بين حملة شهادة الماجستير 15من خالل الجدول رقم )
على الدرجة العلمية األ ن، حيث إوالدكتوراه لصالح الماجستير.مقابل حملة شهادة البكالوريوس 

ى لتعطي الطبيب القدرة ألن يكون صاحب قوة التخاذ القرار لكتابة أصناف او القدرة للموافقة ع
 جلب اصناف معينة من شركة أدوية معينة.

( بين درجات تقدير األطباء α ≤ 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) -3
حول ممارسة شركات األدوية العاملة بقطاع غزة للتسويق الريادي الدوائي تعزى إلى سنوات 

 الخبرة.

 يلي: ( يمكن استنتاج ما16من النتائج الموضحة في جدول )

 (One Way ANOVA)المقابلة الختبار تحليل التباين األحادي  (.Sig)تبين أن القيمة االحتمالية 
لكل محور من محاور االستبانة باستثناء محور التوجه االستباقي  أقل من مستوى الداللة 

بر من ( وهي أك5.667المحسوبة لجميع المحاور مجتمعة تساوي ) Fوأن القيمة المطلقة  الدوائي،
الجدولية، لذلك نقبل الفرضية البديلة ونرفض الفرضية الصفرية، وبذلك يمكن استنتاج أنه  Fقيمة 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات تقدير األطباء حول ممارسة شركات األدوية 
 العاملة بقطاع غزة للتسويق الريادي الدوائي تعزى إلى سنوات الخبرة.

اختبار تحليل التباين األحادي )متغير سنوات الخبرة((: 16جدول )  

0.05 
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 مصدر التباين المحور
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
"F" مستوى الداللة 

دال/غير 
 دال

التوجه االستباقي 
 الدوائي

 1.103 3 3.308 بين المجموعات
1.989 

 

 

0.115 

 

 

 غير دال

داخل 
 المجموعات

221.21 399 .554  

   402 224.51 المجموع

 اإلبداع في المنتج

 3.171 3 9.513 بين المجموعات
6.515 

 

 

0.000 

 

 

 دال

داخل 
 المجموعات

194.22 399 .487  

   402 203.73 المجموع

 تحمل المخاطر

 1.890 3 5.669 بين المجموعات
5.241 

 

 

0.001 

 

 

 دال

داخل 
 المجموعات

143.87 399 .361  

   402 149.52 المجموع

 خلق قيمة للزبون 

 2.516 3 7.548 بين المجموعات
4.986 

 

 

0.002 

 

 

 دال

داخل 
 المجموعات

201.32 399 .505  

   402 208.87 المجموع

 استثمار الفرص
 2.718 3 8.154 بين المجموعات

5.684 

 

0.001 

 

 دال

داخل 
 المجموعات

190.79 399 .478  
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     402 198.94 المجموع

التسويق الريادي 
 الدوائي

 2.024 3 6.071 بين المجموعات
5.667 

 

 

. 0.001 

 

 

 

 دال

داخل 
  357. 399 142.49 المجموعات

   402 148.57 المجموع

, والنتائج لمعرفة مواطن الفروق  LSDوللكشف عن الفروق لصالح أي فئة, فقد تم استخدام اختبار 
 (. 17مبينة في جدول )

 ( للفروق بين متوسطات استجابات المبحوثين حسب متغير سنوات الخبرة(LSD(: نتائج اختبار 17جدول رقم )
الفرق بين 
 15-11 10-6 5-1 المتوسطات

أكثر من 
15 

 0.103- 0.175-* 0.191-* - سنوات 1-5

 0.295* 0.016 - 0.191* سنوات 6-10

 0.279* - 0.016- 0.175* سنة 11-15

 - 0.279-* 0.295-* 0.103- سنة 15أكثر من 

-6( يتضح وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الذين خبراتهم من 17من خالل الجدول رقم )
سنة لصالح الخبرات  15سنوات والذين خبراتهم أكثر من  5-1سنوات مقابل الذين خبراتهم من  10

سنوات مقابل الذين  10-6سنوات, وأيضا  هناك فروق لصالح الذين خبراتهم من  10-6من 
طباء في الدرجة العلمية ، في هذه الحالة يتساوى األ حيان، في بعض األسنوات. 5-1خبرتهم من 

ل شركات سرع، وهذا يجعالتخاذ القرار بشكل أفضل وأ لقدرةلألكثر خبرة ، فيكون لديه ا ن يلجؤو 
كتابة القدرة التخاذ القرار ب صحاب الخبرة األعلى يمتلكون وية تهتم بهم أكثر، كون األطباء أاألد

 و بكتابتها للمريض . ليها لتكون متواجدة بالمستشفيات او بالموافقة عاألصناف أ

( بين درجات تقدير األطباء α ≤ 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) -4
 حول ممارسة شركات األدوية العاملة بقطاع غزة للتسويق الريادي الدوائي تعزى إلى العمر.
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 ( يمكن استنتاج ما يلي:18من النتائج الموضحة في جدول )

 (One Way ANOVA)الختبار تحليل التباين األحادي  المقابلة (.Sig)تبين أن القيمة االحتمالية 
 Fوأن القيمة المطلقة  االستبانة،لكل محور من محاور  أكبر من مستوى الداللة 

الجدولية، لذلك نقبل  F( وهي أقل من قيمة 1.569المحسوبة لجميع المحاور مجتمعة تساوي )
الفرضية الصفرية ونرفض البديلة، وبذلك يمكن استنتاج أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية 
بين متوسطات درجات تقدير األطباء حول ممارسة شركات األدوية العاملة بقطاع غزة للتسويق 

 الريادي الدوائي تعزى إلى العمر.

 

 

(ألحادي )متغير العمر(: اختبار تحليل التباين ا18جدول )  

 مصدر التباين المحور
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
"F" مستوى الداللة 

دال/غير 
 دال

التوجه االستباقي 
 الدوائي

بين 
 المجموعات

1.413 3 .471 
.843 

 

 

.4710 

 

 

غير 
 دال

داخل 
 المجموعات

223.10 399 .559  

   402 224.51 المجموع

 اإلبداع في المنتج

بين 
 المجموعات

3.048 3 1.016 
2.020 

 

 

.1110 

 

 

غير 
 دال

داخل 
 المجموعات

200.68 399 .503  

   402 203.73 المجموع

 تحمل المخاطر
بين 

 0900. 2.178 803. 3 2.409 المجموعات
غير 
 دال

0.05 
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داخل 
 369. 399 147.11 المجموعات

 

 

 

 
 

   402 149.52 المجموع

 خلق قيمة للزبون 

بين 
 المجموعات

3.440 3 1.147 
2.227 

 

 

.0840 

 

 

غير 
 دال

داخل 
  515. 399 205.43 المجموعات

   402 208.87 المجموع

 استثمار الفرص

بين 
 المجموعات

1.588 3 .529 
1.070 

 

 

.3620 

 

 

غير 
 دال

داخل 
 المجموعات

197.35 399 .495  

   402 198.94 المجموع

التسويق الريادي 
 الدوائي

بين 
 577. 3 1.732 المجموعات

1.569 

 

 

.1960 

 

 

غير 
 دال

داخل 
  368. 399 146.83 المجموعات

   402 148.57 المجموع

درجات تقدير األطباء  ( بينα ≤ 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) -5
 حول ممارسة شركات األدوية العاملة بقطاع غزة للتسويق الريادي الدوائي تعزى إلى التخصص.

 ( يمكن استنتاج ما يلي:19من النتائج الموضحة في جدول )

 (One Way ANOVA)المقابلة الختبار تحليل التباين األحادي  (.Sig)تبين أن القيمة االحتمالية 
0.05 المخاطر،لكل محور من محاور االستبانة باستثناء محور تحمل  وى الداللة أقل من مست 
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 F( وهي أكبر من قيمة 5.859المحسوبة لجميع المحاور مجتمعة تساوي ) Fوأن القيمة المطلقة 
الجدولية، لذلك نقبل الفرضية البديلة ونرفض الصفرية، وبذلك يمكن استنتاج أنه توجد فروق ذات 

ين متوسطات درجات تقدير األطباء حول ممارسة شركات األدوية العاملة بقطاع داللة إحصائية ب
 غزة للتسويق الريادي الدوائي تعزى إلى التخصص.

(: اختبار تحليل التباين األحادي )متغير التخصص(19جدول )  

 مصدر التباين المحور
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
"F" مستوى الداللة 

دال/غير 
 دال

التوجه 
االستباقي 

 الدوائي

 4.011 7 28.075 بين المجموعات
8.065 

 

 

.0000 

 

 

 دال

داخل 
 المجموعات

196.44 395 .497  

   402 224.51 المجموع

اإلبداع في 
 المنتج

 2.338 7 16.363 بين المجموعات
4.928 

 

 

.0000 

 

 

 دال

داخل 
 المجموعات

187.37 395 .474  

   402 203.73 المجموع

تحمل 
 المخاطر

 629. 7 4.404 بين المجموعات
1.712 

 

 

.1050 

 

 

 غير دال

داخل 
  367. 395 145.12 المجموعات

   402 149.52 المجموع

خلق قيمة 
 للزبون 

 2.486 7 17.399 بين المجموعات
5.128 

 

 

.0000 

 

 

 دال

داخل 
 المجموعات

191.47 395 .485  

   402 208.87 المجموع
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استثمار 
 الفرص

 2.042 7 14.291 بين المجموعات
4.367 

 

 

.0000 

 

 

 دال

داخل 
  467. 395 184.65 المجموعات

   402 198.94 المجموع

التسويق 
الريادي 
 الدوائي

 1.997 7 13.976 بين المجموعات
5.859 

 

 

.0000 

 

 

 دال

داخل 
  341. 395 134.59 المجموعات

   402 148.57 المجموع

لمعرفة مواطن الفروق, والنتائج  LSDوللكشف عن الفروق لصالح أي فئة, فقد تم استخدام اختبار 
 (. 20مبينة في جدول )

 استجابات المبحوثين حسب متغير التخصص( للفروق بين متوسطات (LSD(: نتائج اختبار 20جدول رقم )
الفــــــرو

 ق
ــــاطن ب

 أخرى  جلدية توليد أسرة عام أطفال جراحة ة

0.35* - باطنة
5 

*0.61
9 

*0.52
8 

0.65
5 

*0.28
4 

*0.45
7 

*0.42
7 

تخصص الباطنة ( يتضح وجود فروق ذات داللة إحصائية لصالح 20من خالل الجدول رقم )
، وذلك ألن تخصص الباطنة األكثر شموال  للتخصصات الفرعية مقابل جميع التخصصات األخرى.

من الباطنة، وكذلك هو التخصص الذي يحتاج الى أدوية كثيرة ومتنوعه، فلذلك تجد شركات 
األدوية الوطنية تركيزها عالي على هؤالء األطباء ويكون هؤالء االطباء لهم تأثير على شركات 

 تمام كبير بأطباء الباطني. األدوية ، وتجد شركات ألدوية لهم اه

( بين درجات تقدير األطباء α ≤ 0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) -6
 حول ممارسة شركات األدوية العاملة بقطاع غزة للتسويق الريادي الدوائي تعزى إلى مكان العمل.

 ( يمكن استنتاج ما يلي:21من النتائج الموضحة في جدول )
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 One Way)المقابلة الختبار تحليل التباين األحادي  (.Sig)تبين أن القيمة االحتمالية 
ANOVA)  وأن القيمة  االستبانة،لكل محور من محاور  أقل من مستوى الداللة

 F( وهي أكبر من قيمة 16.869المحسوبة لجميع المحاور مجتمعة تساوي ) Fالمطلقة 
الجدولية، لذلك نقبل الفرضية البديلة ونرفض الصفرية، وبذلك يمكن استنتاج أنه توجد فروق ذات 

داللة إحصائية بين متوسطات درجات تقدير األطباء حول ممارسة شركات األدوية العاملة 
 بقطاع غزة للتسويق الريادي الدوائي تعزى إلى مكان العمل.

 
األحادي )متغير مكان العمل((: اختبار تحليل التباين 21جدول )  

 مصدر التباين المحور
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 مستوى الداللة "Fقيمة " المربعات

دال/غير 
 دال

التوجه 
االستباقي 

 الدوائي

 19.934 9.755 3 29.265 بين المجموعات

 

 

.0000 

 

 

 دال

  489. 399 195.25 داخل المجموعات

   402 224.51 المجموع

اإلبداع في 
 المنتج

 19.745 8.779 3 26.337 بين المجموعات

 

 

.0000 

 

 

 دال

  445. 399 177.39 داخل المجموعات

   402 203.73 المجموع

تحمل 
 المخاطر

 5.160 1.861 3 5.584 بين المجموعات

 

 

.0020 

 

 

 دال

  361. 399 143.94 داخل المجموعات

   402 149.52 المجموع

خلق قيمة 
 للزبون 

 15.359 7.208 3 21.623 بين المجموعات

 

 

.0000 

 

 

 دال

  469. 399 187.24 داخل المجموعات

   402 208.87 المجموع

0.05 
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استثمار 
 الفرص

 7.551 3.563 3 10.688 بين المجموعات

 

 

.0000 

 

 

 دال

  472. 399 188.26 داخل المجموعات

   402 198.94 المجموع

التسويق 
الريادي 
 الدوائي

 16.869 5.574 3 16.723 بين المجموعات

 

 

.0000 

 

 

 دال

  330. 399 131.84 داخل المجموعات

   402 148.57 المجموع

لمعرفة مواطن الفروق, والنتائج  LSDوللكشف عن الفروق لصالح أي فئة, فقد تم استخدام اختبار 
 (. 22مبينة في جدول )

 ( للفروق بين متوسطات استجابات المبحوثين حسب متغير مكان العمل(LSD(: نتائج اختبار 22جدول رقم )
الفرق بين 

 رفح خانيونس الوسطى غزة المتوسطات

 - غزة وشمال غزة
*-
0.271 

*-
0.524 

*-
0.188 

 - 0.271* الوسطى
*-
0.252 0.083 

 0.335* - 0.252* 0.524* خانيونس

 0.083- 0.188* رفح
*-
0.335 

- 

( يتضح وجود فروق ذات داللة إحصائية بين األطباء العاملين 22من خالل الجدول رقم )
بالمحافظة الوسطى مقابل العاملين بمحافظة غزة لصالح المحافظة الوسطى، وأيضا  ظهرت فروق 

هذا ، و محافظة خانيونس مقابل كل من محافظة غزة والوسطى ورفحإحصائية لصالح ذات داللة 
يعزي الى ثقافة المدن والقرى والتطور فغزة وخانيونس على التوالي تجد المدنية والتكنولوجيا والتطور 

 ساد في اجوائهم أكثر من الشمال والوسطى ورفح.
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 : أواًل: النتائج
 :جملة من النتائج يمكن بلورتها في النقاط التاليةمن خالل تحليل االستبانة توصل الباحث إلى 

 نتائج تحليل الفقرات: .أ
وهي تمثل  ،%69.60بلغ مستوى ممارسة شركات األدوية للتوجه االستباقي الدوائي نسبة  -1

 نسبة موافقة كبيرة.
بلغ مستوى ممارسة شركات األدوية لإلبداع في المنتج كبعد من أبعاد التسويق الريادي الدوائي  -2

 حيث حازت على درجة الحياد. متوسطة،وهي تمثل نسبة  ،%66.85نسبة 
حيث  متوسطة،وهي تمثل نسبة  %66.90بلغ مستوى تحمل المخاطر لشركات األدوية  -3

 حازت على درجة الحياد.
بلغ مستوى خلق قيمة للزبون والذي تقوم به شركات األدوية مستوى متوسط )درجة الحياد(  -4

 .%63.75بنسبة 
ى ممارسة شركات األدوية الستثمار الفرص كبعد من أبعاد التسويق الريادي الدوائي بلغ مستو  -5

 حيث حازت على درجة الحياد. متوسطة،وهي تمثل نسبة  ،%66.55نسبة 
أكثر األساليب التي تساهم في زيادة التسويق الريادي الدوائي من وجهة نظر األطباء مرتبة  -6

 حسب أهميتها كما يلي:
 اصل عبر كافة الوسائل والزيارات الميدانية لألطباء.التنوع في التو  -
 رعاية بعض األنشطة الخاصة باألطباء والصيادلة. -
 تحفيز األطباء لكتابة األصناف باستخدام كافة الوسائل األخالقية المتاحة. -

 إقامة الحمالت والمعارض والندوات وورش العمل بشكل دوري ومستمر. -
 لألطباء وخدمة التغذية الراجعة من السوق الدوائي باستمرار.انتظام الزيارات الميدانية  -

 واصفوا الدواء( :-نتائج الفروق اإلحصائية بين إجابات المبحوثين )األطباء .ب
تقدير األطباء حول ممارسة شركات  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات .1

 تعزى إلى الجنس. األدوية العاملة بقطاع غزة للتسويق الريادي الدوائي
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات تقدير األطباء حول ممارسة شركات األدوية  .2

 ير.لصالح حملة الماجست العاملة بقطاع غزة للتسويق الريادي الدوائي تعزى إلى المؤهل العلمي
وية ممارسة شركات األدتوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات تقدير األطباء حول  .3

 10-6 لصالح الخبرات من العاملة بقطاع غزة للتسويق الريادي الدوائي تعزى إلى سنوات الخبرة
وأيضا  هناك فروق  سنة، 15سنوات والذين خبراتهم أكثر من  5-1سنوات مقابل الذين خبراتهم من 

 وات.سن 5-1سنوات مقابل الذين خبرتهم من  10-6لصالح الذين خبراتهم من 
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ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات تقدير األطباء حول ممارسة شركات  .4
 األدوية العاملة بقطاع غزة للتسويق الريادي الدوائي تعزى إلى العمر.

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات تقدير األطباء حول ممارسة شركات األدوية  .5
ة مقابل لصالح تخصص الباطن التخصص،تسويق الريادي الدوائي تعزى إلى العاملة بقطاع غزة لل

 جميع التخصصات األخرى.
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات تقدير األطباء حول ممارسة شركات األدوية  .6

ى لصالح المحافظة الوسط العمل،العاملة بقطاع غزة للتسويق الريادي الدوائي تعزى إلى مكان 
وأيضا  ظهرت فروق ذات داللة إحصائية لصالح محافظة خانيونس  غزة،مقابل العاملين بمحافظة 

 مقابل كل من محافظة غزة والوسطى ورفح.
 : ثانيًا: التوصيات

 من خالل النتائج السابقة فقد توصل الباحث إلى التوصيات التالية:

عة الطبيب على المنتجات وتحديث المتابضرورة أن تراعي شركات األدوية التعديالت التي يطلبها  -1
 المستمرة آلرائهم واحتياجاتهم.

 ضرورة أن تركز شركات األدوية على رضا الطبيب وتطوير العالقة معه. -2
 ضرورة أن تهتم شركات األدوية باإلبداع في منتجاتها. -3
 ومتابعة حاجات السوق وحاجات األطباء. األطباء،عمل استمارة استقصاء دورية ألخذ آراء  -4
 محاولة عدم حصر الموارد وتنويعها لتالفي مشاكل اإلنتاج والتوزيع واإلمداد. -5
 وتوسيع الفرص التسويقية المتاحة. حدوثها،ضرورة إعداد سيناريوهات لألخطاء المتوقع  -6
عد طرح المنتج نتاج إال بضرورة أن تتالفى شركات األدوية تصنيع المنتجات المتشابهة )البديلة( باإل -7

 الدوائي في السوق واختباره. 
 إعداد دليل أخالقي لشركات األدوية وتوزيعه على األطباء. -8

 قائمة المراجع:

خرون، توظيف أبعاد التسويق الريادي لتعزيز سلوكيات مواطنة رافد حميد الحدراوي، وآ -
 النهرين في محافظة النجفمصرف الزبون دراسة استطالعية آلراء عينة من زبائن 

 (.2019،)40، العدد 1شرف، مجلة آداب الكوفة، مجلد األ
ر التسويق الريادي وأثره في استراتيجيات بورتحسان محمد حسين، ايمان مرعي حسن، إ -

مديري المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم لتلك  إدراكالتنافسية مدخل في مدى 
 .2، عدد 8نوروز، مجلد  ، المجلة األكاديمية لجامعةالعالقة
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