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  ه نحو التسويق الدوليأثر البحث والتطوير على التوج
  *صناعة األدوية األردنية شركات في

 اتـزريقخلف الد. خالد 
 المساعداإلدارية عمال األونظم دارة اإلستاذ أ  

 براهيم حسونةإالباسط  عبدد. 
  رئيس قسم التسويق -التسويق المشارك ستاذأ

 دارية والماليةكلية العلوم اإل
 سراء الخاصةجامعة اإل

 المملكة األردنية الهاشمية

 :ملخص
: مددخ لدد لالتسددويق الدددول   التوجددن نحددوالبحددو والتيددوير علددف هددد ه هددلد الدراسددة تلددف التعددر   علددف أ ددر 

تكدو   مجتمدا الدراسدة . وتيدوير األسدوا ، نتجدا  والعمليدا للمالتحسديخ المسدتمر ، ابتكار منتجدا  وعمليدا  جدةددة
ت دم ، ( منظمدة17والبدال  عدددها  ، 2006مخ جميدا منظمدا  صدناعة األدويدة والمستح درا  اليبيدة األردني دة لعدام 

 ار  ( مددة89قوامهدا   قصددةة وبعددها تدم  ألدل عيندة، ، بيريقدة العيندة العشدوائي ة البسديية، التيار عشر منظمدا  منهدا
، التسددويق وومدددةر ، المدددةر العددام: وهدد  ليهدداتيددة التاليددة  دد  الشددررا  العشددر المشددار دار المسددميا  اإل جميددامثلددوا 
وقدددد تدددم ال دددا  . ا( مسدددتجيب  75جدددان مدددنهم  قدددد بل دددوا  أمدددا مدددخ أ. وتصدددميم المندددت ، البحدددو والتيدددويرو ، نتدددا اإلو 
درا وتحليدل التبداةخ ، لتحليل التباةخ األحادي جاباتهمت د المت ي   مدخ نتدائ  التبدار اليرتديا   اواني ق د. األحدادي متعدد  

دن نحدو التسدويق  للصه الدراسة تلف، وتحليل ومناقشة هلد النتائ  وجود ع قة تةجابية بديخ البحدو والتيدوير والتوجن
 . الدول     منظما  صناعة األدوية األردنية

مة  : مقد ِّ
هددا  جدةدددةمنظمددا  ل َمددا تشددهدد بي ددة  انظددر   تمث لدده مظاهرهددا  دد  بددرو  ، األعمددال مددخ ت ي ددرا  جوهري ددة وتوج 

د األسدوا  الجدةددة، باإلتا ة تلف االنيتاح االقتصدادي بديخ الددول، ظاهرة العالمية و د  عدالم تسدودد المنا سدة . وتعدد 
، لتيلنعددا  الكبيددرةوا، تحددت م علددف هددلد المنظمددا  ذا  األهدددا  اليموحددة، وت دديق  يددن األسددوا  المحليددة، الشدددةدة

ن أنظارهدا تلدف لدار  حددودها ال دي  قةا ل دما  البقداء، واإلمكانيا  اليائ ة واسدتجابة  لتلد  . وتحقيدق النمدو، أ  توج  
ةا  المدلرورة .اليرص حيدو ،  د  النظدر تلدف التجدارة الخارجيدة، بددأ الكثيدر مدخ المنظمدا ، و   تطار مواجهة التحد  

مددخ لدد ل تنييددل دور جدةددد  دد  التسددويقا هددو ، سددتنجف  دد  المسددتقبل، المتمث  لددة  دد  تحقيددق األربدداحتددرأ أ   أهدددا ها 

                                                 
 .2010وُقبل للنشر    تبريل  ،2009دةسمبر تم تسلم البحو     *
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والتحسيخ المسدتمر  د  المنتجدا  ، التسويق الدول ا اللي ةهتم  بابتكار منتجا  وعمليا  وأساليب وتكنولوجيا جدةدة
دن نحدو التسدويق الددول . والعمليا  وتيدوير األسدوا  ةتيل دب االسدتمرار  د  البحدول والتيدوير  د  ، وإ   تعفيدف التوجن

 . المنتجا  والخدما  مخ أجل التسابق ما الفمخ ومنا سة اآللريخ

 : أهمي ة الدراسة
 : تنبا أهمي ة هلد الدراسة مم ا ةل 

 د  منظمدا  صدناعة األدويدة األردني دة  د   البحدو والتيدوير علدف التسدويق الددول بيا  ترورة معر ة أ ر  -
 . وتيوير األسوا ، والتحسيخ المستمر  للمنتجا  والعمليا ، ر منتجا  وعمليا  جدةدةمجال ابتكا

حيددو تعدددن تحدددأ الدددعائم ، ألهمي ددة منظمددا  صددناعة األدويددة األردني ددة علددف صددعيد االقتصدداد الددوطن    انظددر   -
العلمي ددة واليني دددة ل مددا تددو  رد مددخ  ددرص عمددل مددخ الكيدداءا  ، األساسددي ة التدد  ةسددتند تليهددا االقتصدداد الددوطن   

باإلتدا ة لددورها الهدام  د  دعدم ، ول ما توظ يدن مدخ أمدوال  د  اسدتثماراتها المادة دة والبشدري ة، واألةدي العاملة
 . ميفا  المد وعا  مخ ل ل  يادة الصادرا  وتخييض المستوردا 

 انظدر  ، لتيبيدق تجراءاتهدا اتستمد  هلد الدراسة أهمي تهدا مدخ اتخاذهدا منظمدا  صدناعة األدويدة األردني دة ميددان   -
را  و   . الت يرا  المتسارعة    األسوا  الدوليةلقدرة هلد المنظما  علف مواكبة التيون

 : تساؤالتهامشكلة الدراسة و 
تتمث دل  د  حدا دة معظدم هددلد ، تواجدن منظمدا  صدناعة األدويدة األردني دة منا سدة شددةدة علدف المسدتوأ المحلد   

باإلتدا ة تلدف ، اعة المجموعا  الدوائي ة نيسها تدمخ تطدار سدو  محلد   تدي  ق نسدبي  المنظما  وترريفها علف صنا
. سدواء أكانده مصدن عة أم مدواد لدام، المنا سة ما شررا  األدويدة األجنبي دة التد  تتمت دا منتجاتهدا باعيداءا  جمرري دة

تتمث دل  د  ظهدور منظمدا   ،كلل  تواجن منظمدا  صدناعة األدويدة األردني دة منا سدة شددةدة علدف المسدتوأ الخدارج 
رة لصناعة األدوية    األسوا  العربي ة التد  تخددمها الصدناعا  الدوائي دة األردني دة ةا  التد  ، متيو  تتدا ة تلدف التحدد  

لما تت م نن تل  االتياقيا  مخ شروط وبنود ةجدب التكيندم معهدا  اوذل  نظر  ، تيرتها عليها اتياقيا  التجارة الدولي ة
ة المنا سدة محلي د، رالبنود المتعل قة بحقو  الملكي ة اليكري ة وبراءا  االلتدرا ، والتقي د بها ة وحدد  دا  اد مدخ شدد  وعلدف  امم 

 . المستوأ الخارج   

 دد  منظمددا   البحددو والتيددوير علددف التسددويق الدددول  ددا   ال ددر  مددخ هددلد الدراسددة هددو بيددا  أ ددر ، ومددخ هنددا
 : ةاآلتي  ل اإلجابة عخ التساؤالحيو ةتم مخ ل ، صناعة األدوية األردني ة

ابتكدار  مدخ لد ل لتسويق الدول ية نحو اردناأل دويةتوجن شررا  صناعة األما هو أ ر البحو والتيوير علف  -1
 ؟ وعمليا  جدةدة منتجا 
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مددخ لددد ل  يددة نحددو التسددويق الدددول ردناأل دويددةتوجددن شددررا  صددناعة األمددا هددو أ ددر البحددو والتيددوير علددف  -2
 المستمر للمنتجا  والعمليا ؟التحسيخ 

 مددخ لددد ل يددة نحددو التسددويق الدددول ردناأل دويددةتوجددن شددررا  صددناعة األمددا هددو أ ددر البحددو والتيددوير علددف  -3
 تيوير األسوا ؟

 ابتكار  خ ل لم ية نحو التسويق الدول ردناأل دويةشررا  صناعة األ مستوأ توجنما هو  -4
 ؟وعمليا  جدةدة منتجا  -5
 التحسيخ مخ ل ل ية نحو التسويق الدول ردناأل دويةشررا  صناعة األ مستوأ توجنما هو  -6
 ؟لمنتجا  والعمليا المستمر ل -7
 وا ؟داألستيوير  مخ ل ل ية نحو التسويق الدول ردناأل دويةشررا  صناعة األ مستوأ توجنما هو  -8

 : تهد  الدراسة تلف تحقيق األهدا  التالية: أهداف الدراسة
 .    منظما  صناعة األدوية األردني ة البحو والتيوير علف التسويق الدول التعر   علف أ ر  -1
 .    تحسيخ أداء منظما  صناعة األدوية األردنية البحو والتيويرتبرا  دور وأهمي ة  -1
 .    منظما  صناعة األدوية األردني ة البحو والتيويرالكشم عخ مستوأ استخدام  -2

التحسددديخ المسدددتمر ، وعمليدددا  جدةددددة  ابتكدددار منتجدددا  يق الددددول التسدددو  مسدددتلفما الكشدددم عدددخ مددددأ تدددوا ر  -3
 .    المنظما  المبحو ة تيوير األسوا (، للمنتجا  والعمليا 

 : راسةالد اتفرضي
 :الفرضية الرئيسة

Ho :مددخ يددة نحددو التسددويق الدددول ردناأل دويددةتوجددن شددررا  صددناعة األعلددف  رال ةوجددد أ ددر للبحددو والتيددوي 
تيددوير و ، التحسدديخ المسددتمر للمنتجددا  والعمليددا ، وعمليدا  جدةدددة ابتكددار منتجددا : العوامددل التاليددة مجتمعددة لد ل
 . األسوا 

 : اليرتية الرئيسة اليرتيا  اليرعية التالية عخوينبثق 

 : ىولالفرضية الفرعية األ 

Ho1 :مددخ  نحددو التسددويق الدددول يددة ردناأل دويددةتوجددن شددررا  صددناعة األعلددف  رال ةوجددد أ ددر للبحددو والتيددوي
 . وعمليا  جدةدة ابتكار منتجا  ل ل
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 : الفرضية الفرعية الثانية

Ho2 :مددخ  يددة نحددو التسددويق الدددول ردناأل دويددةتوجددن شددررا  صددناعة األعلددف  رال ةوجددد أ ددر للبحددو والتيددوي
 . التحسيخ المستمر للمنتجا  والعمليا  ل ل

  :الثالثةالفرضية الفرعية 

Ho3: مددخ يددة نحددو التسددويق الدددول ردناأل دويددةتوجددن شددررا  صددناعة األعلددف  رال ةوجددد أ ددر للبحددو والتيددوي 
 . تيوير األسوا  ل ل

راسة  : نموذج الد 

 
 . تلف األدبي ا  السابقة ااستناد   يخمخ تعداد الباحث: المصدر

 النموذج االفتراضي للدراسة (1شكل رقم )

 : المفاهيم والتعريفات اإلجرائي ة
هددو عمليددة منتظمددة وهاد ددة لجمددا وتسددجيل وتحليددل البيانددا  للمسدداعدة  دد  صددنا  :(Research)البحــث  -

 . (Zikmund, 2000: 5)قرارا  األعمال 
هدو االسددتخدام المددنظم للمعر ددة العلميدة بهددد  اسددتحدال منتجددا  ولدددما   :(Development)التطــوير  -

 . جدةدة وتيوير المنتجا  الحالي ة

 المتغيّر المستقل

 البحث والتطوير

 المتغيّر التابع

 التسويق الدولي

 ابتكار منتجات 

 وعمليات جديدة

للمنتجات التحسين المستمر 

 والعمليات

 تطوير األسواق 
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ـــدولي  - ، حددددود اإلقليميدددةهدددو نشددداط األعمدددال عدددابر ال :(International Marketing)التســـويق ال
شددددبا  الحاجددددا  إل، المتندددداام والمتياعددددل مددددا قدددددرا  اسددددته كية لددددار  نيددددا  وحدددددود المشددددرو  الددددوطن 

 . (304: 2009، ناسب هلد الحاجا   الدوري وصالحأو لدما  ت مخ ل ل طرح سلا ،والرابا 
أ كددار جدةدددة ل  قدددة لددم تيب دددق مددخ قبدددل ووتددعها موتدددا ةعنددد  توليددد وتيبيدددق  :(Innovation)االبتكــار  -

ددنة(. التيبيددق واالبتكددار ، وقددد تددم  تصددنيم االبتكددار علددف أسددان ابتكددار المنددت   تقدددةم منتجددا  جدةدددة أو محس 
واالبتكدددار اإلداري مثدددل أسددداليب ، تفويدددد جدةددددة(، تو يدددا، طدددر  تمدددداد، بالعمليدددا   تكنولوجيدددا تصدددنيا جدةددددة

 . JIT )(Harrison & Samson, 2002: 48)الجدولة اآلني ة ، دارة الجودة الشاملةتدارية جدةدة  ت

 (Kaizen)ُةبنددف علددف ميهددوم ةابددان  ُةدددعف  :(Continuous Improvement)التحســيا المســتمر  -
 . (Krajewshi & Ritzman, 1999: 218)وهو  لسية طر  البحو المستمرة لتحسيخ العمليا  

هددددو عددددر  المنتجددددا  الحاليددددة  دددد  أسددددوا  جدةدددددة  :(Market Development)تطــــوير الســــو   -
(Johnson & Scholes, 2002: 370) . 

 : الدراسة حدود
العتقداد الباحدو أ   هدلد ، علف عينة مخ منظما  صناعة األدوية األردنيدة هار ااقتص اسة   الدر  حدودتمث له 

را   . الدولية والت يرا  المتسارعة    األسوا  المنظما  حدةثة وتواكب التيو 

 : اإلطار النظري والدراسات السابقة
 : البحث والتطوير -

أ   مهم ة البحو تكمدخ  د  توليدد معلومدا  دقيقدة ةمكدخ اسدتخدامها   (Zikmond, 2000: 5-6) يكموند ةرأ 
صدددانع  القدددرارا  مدددخ الجمدددا  دددا   الترريدددف علدددف البحدددو هدددو ألجدددل تحويدددل ، وبمعندددف  لدددر.  ددد  صدددناعة القدددرارا 

وعر  دددن علدددف أن دددن العمليدددة المنهجي دددة والموتدددوعي ة لجمدددا . الحدسددد  للمعلومدددا  تلدددف البحدددو المنهجددد  والموتدددوع 
 . وتسجيل وتحليل البيانا  للمساعدة    صنا قرارا  األعمال

وانتقدادي  ،ياندا البحدو علدف أن دن اسدتع م مدنظ م ومرتكدف علدف ب  (Sekaran, 2003: 5)سدكارنن هكمدا عر  د
دة تواجدن ظدرو  العمدل ةتوال هدا البحدو ويتدلل م ، ب در  تةجداد الحلدول لهدا ،وهاد  وعلم   للتحقيق    مشكلة محدد 

 . مخ سلسلة ليوا  مصم مة ومني لة بهد  تةجاد اإلجابا  لق اةا متعلقة ببي ة العمل

 : تلف نوعيخ مخ البحو  (Zikmond, 2000: 6-7)  يكموند وأشار
ددق مددخ ، هددو البحددو الددلي ةحدداول توسدديا حدددود المعر ددة: (Basic Research)البحددو األساسدد   -1 وُيدددار للتحق 

ة قبول النظرية المعياة  . أو للحصول علف مفيد مخ المعر ة حول ميهوم معي خ، صح 
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دة مشدك  هو البحو اللي ةتول ف اإلجابدة عدخ أسد لة حدول : (Applied Research)البحو التيبيق   -2  ،محدد 
 . أو لصنا قرار لاص لمسار معي خ مخ العمل أو السياسة

 يددرأ أ   البحددو األساسدد  هددو ، بدديخ البحددو األساسدد  والتيبيقدد   (Sekaran, 2003: 7) نسددكارن ويمي ددف
معي ندة ةمكدخ أ  تحددل  د   مشدك  البحو الهاد  تلف توليد المعر ة مخ ل ل محاولة  هدم واسدتيعان رييي دة حدل  

   حيخ ةرأ أ   البحو التيبيق  هدو البحدو الدلي ةدتم  بهدد  تيبيدق نتدائ  . ومحاولة تةجاد الحلول لها ،المنظما 
 . ا ني      الدراسا  النظري ة لحل  مشكلة حالية ةواجهها المدراء    بي ة العمل وتتيل ب ح

حيددو تددرأ ، رأ   الصددناعا  تمي  ددف بشددكل واتددح بدديخ البحددو والتيددوي (Trott, 2005: 254) تددرو  ويددرأ 
ددح  دد  الشددكل  .  حسددببعددض الشددررا  أ  ةتددرك البحددو للجامعددا  وتهددتم هدد  بددالتيوير  ( 2وذلدد  رمددا هددو موت 

البحدو ةحددل  ي  مجال االهتمام المشترك . اللي ةشير تلف مجاال  االهتمام البحث     الصناعة و   الجامعا 
وترر  دف الجامعدا  . وجيدا ةمكدخ تيبيقهدا علدف المنتجدا التيبيق  اللي ةعمل علدف تحويدل المبدادل العلمي دة تلدف تكنول

ددن نحددو اكتشددا  معر ددة جدةدددة ومبددادل علمي ددة جدةدددة  دد  حدديخ ترر  ددف الشددررا  علددف ، علددف البحددو األساسدد  الموج 
 . تيوير المنتجا  لألارا  التجاري ة

 
Source: (Paul, 2005: 254).  

 تصنيف مجاالت البحث داخل الصناعة والجامعة (2شكل رقم )

البحو والتيوير الموجودة    أة ة دائدرة بحدو وتيدوير  أنشيةتلف   (Trott, 2005: 254-256)ترو  وأشار
ح الشكل   .رئيسة  :المستخدمة مخ ق َبل بعض الشررا  مثل نشية( أنوا  األ3ويوت  
 (Siemens, Nokia, BMW and Shell)  وه : 
ددن نحددو اكتشددا  معر ددة جدةدددة ومبددادل علمي ددة جدةدددة: البحددو األساسدد  -1 ويددتم  تجددراؤد دالددل . هددو ذلدد  النشدداط الموج 

صةوينت  عخ هلا النشاط صدور أورا  بحثي ة    . المختبرا     الجامعا  والشررا   . المج   المتخص 

 

 

  لبح   ألساس                             

                          لبح   لت بةق 

                          ت  ة   لمنت 
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. ةشددتمل هددلا النشدداط علددف اسددتخدام المبددادل العلمي ددة الموجددودة مددخ أجددل حددل  مشددكلة معينددة: البحددو التيبيقدد  -2
ي تلف تنتا  تكنولوجيا جدةدة ويدتم  تجدراؤد مدخ ق َبدل الشدررا  . وتيدوير بدراءا  االلتدرا ، ومنتجدا  جدةددة، ويؤد 

 . الكبرأ والجامعا 

ويختلددم عنددن أن ددن ةرر  ددف ، السددتخدامن المبددادل العلمي ددة المعرو ددة، مشددابن للبحددو التيبيقدد  هددلا النشدداط: التيددوير -3
وقددد ةشددتمل هددلا النشدداط علددف . الينيددة المقترنددة بمنددت  جدةددد مشددك  وحددل  ال، علددف تيددوير المنتجددا  أنشدديتن

لد  للمكنسدة الكهربائي دة ل دا النمدوذ  األ     مدث. الدراسا  االستكشا ية المتنو عة لمحاولدة تحسديخ أداء المندت  و 
 . Dysonمخ ق َبل شررة  اللعدةد مخ التعدة   والتحسينا  قبل طرحن تجاري  

ةرر  ف هلا النشاط علف تدو ير الخدمدة للمنتجدا  والعمليدا  الموجدودة مدخ لد ل تحسدينا  األداء : الخدمة اليني ة -4
ا النشداط علدف ت ييدر التصدميم للمنتجدا  مدخ أجدل ويشدتمل هدل. والعمليدا  واألنظمدة، والتكلية للمنتجا  الحالي ة
ددم الجهددود  دد  هددلا المجددال لتخيدديض نيقددا   Dysonومثددال ذلدد  شددررة ، تخيدديض تكدداليم تصددنيعها التدد  توظ  

 . التصنيا للمكنسة الكهربائي ة لفيادة هوامش الربح للشررة

Source: (Paul, 2005: 244). 

 سلسلة البحث والتطوير (3شكل رقم )
 : الرئيسة للبحو والتيوير الصناع  تشتمل علف نشيةتلف أ   األ  (Trott, 2005: 253) ترو  كما أشار

 . اكتشا  وتيوير تكنولوجيا  جدةدة -1
 . تحسيخ  هم التكنولوجيا    المنتجا  الحالية -2

 . تحسيخ وتمتيخ  هم التكنولوجيا المستخدمة    التصنيا -3

 بحث أساسي

 بحث تطبيقي

 تطوير

 خدمة فنية

 منتجات مادية

 منخفض عال

 ملموسية المنتج

 المعرفة والمفاهيم
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 .  هم نتائ  األبحال مخ الجامعا  والمؤسسا  البحثي ة -4

 : التسويق الدولي
 : منها علف سبيل اللرر ال الحصر، للتسويق الدول  التعرييا ت م نه األدبيا  مجموعة مخ 

 . هو ذل  النشاط اللي ةهتم  بابتكار أساليب وتقنيا  واستراتيجيا  محكمة اللترا  األسوا  الدولية -
، والتدروي ،  يداوالتو ، والتسدعير، ذل  النشاط مخ األعمال اللي ةررف علف عناصر تخييط المنت  وتيويرد -

التدددد  تلبدددد  طلباتددددن ، والمشددددتري الصددددناع  مددددخ المنتجددددا   سددددلا ولدددددما (، ولدمددددة المسددددتهل  النهددددائ 
 . واحتياجاتن وراباتن    أكثر مخ دولة

والوصددول تلددف هددلا ، للبحددو عددخ الفبددو  القددابا  دد  سددو  ةتميددف بالتيدداو  والتعقيددد، نشدداط دةندداميك  مبتكددر -
 . (304: 2009،  الدوري و لرو   الفبو  وإشبا  حاجاتن وراباتن

أ   هنداك أربعدة أهددا  رئيسدة تدد ا الشدررا  (Daniels & Radbaugh, 2001: 4)  ويدرأ الباحثدا  -
، اكتسددان المددواردو ،  يددادة حجددم المبيعددا : ل نخددراط  دد  األعمددال الدوليددة للوصددول تلددف أسددوا  جدةدددة هدد 

 . التنا سيةتخييض المخاطر و ، تنويا مصادر المبيعا  والتفويدو 

 : ابتكار منتجات وعمليات جديدة
 : مفهوم االبتكار
تلدف أ   عمليدة االبتكدار النداجح تت دم خ أربعدة مسدتلفما   (Tedd et. al, 1997: 48) تيدد وألدرو   أشدار
 : وه ، ةجب تدارتها

 .  ع الةو ليا  تنييل ، تيوير واستعمال هياكل عمل مرنة -2  . تبن    المنه  االستراتيج  ل بتكار -1

الة -4 .تيوير وتوسيا البي ة التنظيمي ة الداعمة ل بتكار -3  . بناء وإدامة ع قا  وارتباطا  لارجي ة  ع 
هددو منشددل التيندد  مددخ  Innovationتلددف أ   منشددل رلمددة  (Narayanan, 2001: 67) ناراةانددا  وقددد أشددار

د   أ :والتد  تعند  Innovareالكلمدة  ل  ،To Make New اجدةدد   اةصدنا شدي     أ ، أوTo Renewةجدد  أو ةعدد 
 . To Alter اقائم   اشي   

المسدتخدمة  د  عمليدة تةجداد اليكدرة  نشديةاأل جميدااالبتكدار أندن تدارة   (Trott, 2005: 15)ترو وقد عر   
خ أو عملية تصنيا أو معدا   . والتيوير التكنولوج  وتصنيا وتسويق منت  جدةد أو محس 

االبتكددار أن ددن  كددرة ذا   (Samson & Harrsion, 2002:47) يسددو  ر سامسددو  وها كمددا عددر    الباحثددا 
ددا عمليددة االبتكددار  هدد  أي نظددام مددخ األ. مخدداطرة ربيددرة تعدددن جدةدددة للشددررا  الراعيددة ل  نشدديةأم  المنظمددة والتدد  تحددو 

 . التكنولوجيا مخ  كرة تلف تجارة
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االبتكدار أن دن أي شد ء جدةدد أو اريدب عددخ  (Hill & Jones, 1995:109) هيدل وجدونف وعدر   الباحثدا 
واالبتكدار ردلل  ةت دم خ التحسدينا   د  أندوا  المنتجدا  . اليريقة الت  تعمل بها المنظمة أو المنتجا  التد  تنتجهدا

 . يا  بوساطة المنظمةستراتيجوعمليا  اإلنتا  واألنظمة اإلدارية والهياكل التنظيمية وتيوير اال

أ   االبتكدار ةشدير تلدف جهدود المؤسسدة  د  تةجداد  درص  (Dess et. al., 2004: 375)دةدس وألدرو   ويرأ 
 . جدةدة وحلول جدةدة لم ةسبقها أحد تليها

 : أنواع وأشكال االبتكار

 : االبتكار تلف نوعيخ هما (Schermerhorn & Others, 2000: 403) شيرمرهور  وألرو   صن م
نة لمقابلة حاجا  الفبائخ بشكل أ  لتؤدي تلف تقدةم سلا أو : ابتكارا  المنت  -1  . لدما  جدةدة أو محس 
 . تؤدي تلف عمليا  جدةدة وطر  أ  ل لعمل األشياء: ابتكارا  العملية -2

 : ه  ة أنوا  االبتكار تلف    (Samson & Harrsion, 2000: 48) سامسو  وهاريسو  صن م الباحثا  و 
 . جدةدة(ومواد ، ابتكار المنت   منتجا  جدةدة أو محسنة -
 . وطر  تمداد وتو يا جدةدة(، ابتكار العملية  تكنولوجيا تصنيا جدةدة -

 . االبتكار اإلداري والنظم   تدارة الجودة الشاملة ونظام التوقيه الميلون( -

 : التحسيا المستمر للمنتجات والعمليات
، Kaizenأ   ميهددوم التحسدديخ المسددتمر ةشددير تلددف  (Davis et. al., 1999: 139) دا يددف وألددرو   ةددرأ 

ددر علددف أن ددن مدددلل نظددام  إل الددة األليدداء وتحسدديخ جددودة المنتجددا  المقدمددة للفبددائخ ورددلل  عر  ددن علددف أن ددن ، وييس 
 . رحلة ب  نهاةة تتيل ب البحو المستمر عخ مدالل جدةدة لتحسيخ الجودة

تلدف أ    كدرة التحسديخ المسدتمر تهدد   (Stair & Reynolds, 2002: 53) سدتير ورينولدد  وأشدار الباحثدا 
وإشددبا  ، وذلدد  لفيددادة رتددا ووالء الفبددو  ، تلددف البحددو عددخ طددر  وعمليددا  إلتددا ة قيمددة تلددف المنتجددا  والخدددما 

وتحقيدق الربحي دة علدف المددأ ، والتقليل مخ تمكاني دة عددم قناعتدن ل حتيداا بقاعددة قوي دة مدخ الفبدائخ، حاجاتن وراباتن
 . رلل  للتقليل مخ  رص المنا سيخ لإلبقاء علف المنظمة    وتا تنا س  جي د، اليويل للمنظمة
دد (Martinich, 1997: 774) مددارتينيش ويددرأ  ا  اأ   أكثددر أنظمددة التحسدديخ المسددتمر نجاح  تلدد  التدد  تشددج 

 دة أسداليب لتشدجيا هدلد وأشدار تلدف   . الموظييخ أنيسهم إلةجاد أساليب لتحسيخ طدر  اإلنتدا  ولتحسديخ المنتجدا 
 . او ر  العمل المدارة ذاتي  ، ودوائر الجودة، استعمال أنظمة اقتراحا  الموظييخ: العملية ه 

أ   التحسدديخ المسددتمر  (Krajewski & Ritzman, 1999: 218) راجويسددك  وريتفمددا  ويددرأ الباحثددا 
والددلي ةت دددم خ ، مرة لتحسدديخ العمليددا وهددو  لسدددية طددر  البحددو المسددت Kaizenُةبنددف علددف ميهددوم ةابددان  ُةدددعف 
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رمدا ة درن التحسديخ ، ُةهتدأ بهدا وقابلدة للقيدان (Benchmarks)أو ع ما  استداللي ة ، وتا معاةير استرشادةة
، ويختصددر الدددفمخ، مددنهم ابحيددو تصددبح جدددفء  ، المسددتمر  دد  أذهددا  العدددامليخ الشددعور واإلحسددان بدددامت ك العملي ددة

 . عدد اإلصابا     مواقا العملويقل  ص مخ ، ويخي  ض الياقد
 التكليددةتلددف أ   جهددود تخيدديض  (Kaplan & Atkinson, 1998: 229) ردداب   وأتكينسددو   وأشددار الباحثددا 
ددف علددف التحسددينا  المسددتمرة لعمليددة اإلنتددا  الحاليددة أو تصددميم المنددت  تكليددةلل Kaizenالمقددادة بواسددية نظددام  وهددلد ، ترر 

ددددنةالتحسددددينا  ألددددل  شددددكل تيددددوير  و يددددادة تدددددريب ، وتحسدددديخ أداء اآلال  لتخيدددديض اليددددائض، عمليددددا  مرت بددددة ومحس 
 . وجودة األداء التكليةرا  اليومية المتفاةدة لتحسيخ يوالتحييف لتشجيا الموظييخ للتعر   وتنييل الت ي، الموظييخ

رثيدر علدف (    صدورة مظل دة تحتدوي تحتهدا 93: 1998،   السلم  Kaizenويعب ر ماساك  تةماي عخ  كرة 
 . (4مخ عناصر وأساليب التحسيخ المستمر رما تظهر    الشكل  

 
 . (93: 1998، السلم عل   : المصدر

 فكرة كيزن في صورة مظلة (4شكل رقم )
والحدد ، ةمكخ تخيديض الياقدد  د  المدوارد Kaizen( أن ن باستخدام أسلون 99: 1998السلم ، ويرأ السلم   
 . عناصر العملألي عنصر مخ  وإص ح االلت ل    األداء، مخ ال  وط واألعباء

 : تطوير السو  
التسددويق أ   تيددوير السددو  رلحددد عناصددر   (Johnson & Scholes, 2002: 370)جونسددو  وشددولف ةددرأ 
حيددو ال توجددد أمامهددا  ددرص رثيددرة دالددل ، ةددتم  مددخ لدد ل عددر  المنتجددا  الحالي ددة للمنظمددة  دد  أسددوا  جدةدددة، الدددول 
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 :  علف سبيل المثال. واالعتبارا  السوقي ة قد تقود تيوير المنظمة تلف أسوا  جدةدة القدرة ، األجفاء السوقي ة الحالي ة
ددا أ  تسددت ل  هددلد المنتجددا   دد  أجددفاء سددوقية ألددرأ  - حيددو توجددد عوامددل نجدداح حرجددة مشددابهة  دد  تلدد  ، تم 

 . األجفاء السوقية
مصدن  عو اليدوالذ ةجددو  تيبيقدا  جدةددة للمنتجدا  التد       مدث: تيوير استعماال  جدةدة للمنتجا  الحاليدة -

دددا اليدددوم  دددا   االسدددتعماال  الجدةددددة تشدددمل المرربدددا  الي دددائية . اسدددتخدمه  ددد  صدددناعة أدوا  المائددددة أم 
 . وعوادم السيارا  وتيبيقا  عدةدة    مجال التصنيا الكيماوي 

ددا وطني دد - السددو   تدد وطو ت   العدةددد مددخ الصددناعا  تعددان  مددخ حيدد، ألسددوا  جدةدددة اأو دولي دد ااالنتشددار الج را دد  تم 
عها الج را  ، الناتجة عخ العولمة  . وهلا ةد ا المنظما  لمعر ة ريم ستستجيب وتمتل  القدرة ال  مة لتوس 

المنظمدا  تواجددن بعددض الصدعوبا  حددول االعتمادةددة والتوق عدا  عندددما تحدداول الددلول ألسددوا  جدةدددة أو أجددفاء  -
  .ليس مخ السهل دلول أسوا  جدةدة وإقنا    ا  جدةدة مخ العم ء بالمنت  الحال تذ ، سوقية جدةدة

يا  تيدوير السدو  تت دمخ بيدا اسدتراتيجأ    (Hisrich et. al., 2005:452-455)  هيدريش وألدرو   ويدرأ 
والدددددةموارا يا منتجددددا  المؤسسددددة الحاليددددة لمجموعددددا  جدةدددددة مددددخ الفبددددائخ ةمكددددخ تصددددنييها مددددخ حيددددو الج را يددددا 

 : واالستعمال الجدةد للمنت  رما ةل 

وهددلا . ةقتدرح بيدا المندت  الحدال   د  مواقدا جدةددة: (New Geographical Market)سدو  ج را د  جدةدد  -أ
ي تلف تمكانيدة  يدادة المبيعدا  مدخ لد ل عدر  المندت  لفبدائخ لدم تدتح لهدم اليرصدة سدابق   . لشدراء منتجاتهدا اةؤد 

ل لت  دا  اإلقليميدة الممكندة  د  تي دي   الفبدائخ والل دة والمتيلبدا   ا  مددرر  و   ةكدومنظم المشرو  ةجدب أ
 . القانونية الت  رب ما تستلفم الت يير اليييم    المنت  أو الت ليم

ةت دمخ تصدنيم الفبدائخ المحتملديخ بنداء  علدف  :(New Demographic Market)سدو  دةمدوارا   جدةدد   -ن
 . وهكلا.. دلولهم وأماكخ سكناهم وتعليمهم وأعمارهم وأجناسهم 

 . (New Product Use)استعمال جدةد للمنت   - 

 : مراجعة الدراسات السابقة
 : الدراسات العربي ة
دراسة ميداني ة : الموقم التنا س ي ة الجودة الشاملة    تحسيخ استراتيجأ ر تبن    ": (2006، دراسة )القضاة

ي ة الجودة الشاملة    استراتيجهد ه هلد الدراسة تلف تحدةد أ ر تبن    و  .لشررا  الصناعة الدوائي ة األردني ة"
 اولبير   ا( مدةر  86وقد تم  جما البيانا  مخ  ، تحسيخ الموقم التنا س  لشررا  الصناعة الدوائي ة األردني ة

وتبر  أهمي ة . ( شررة لصناعة األدوية عخ طريق استبانة تم  تصميمها لهلد ال اةة17      ةعملو  اومستشار  
الدراسة مخ ل ل التيارها لقيا  الصناعة الدوائي ة األردني ة رمدلل  كري وتيبيق  لما ةتمت ا بن ذل  القيا  

 . ةري ة    األرد حيو ةشك  ل  الو أكبر صناعة تصد، مخ دور بار  علف صعيد االقتصاد الوطن 
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له الدراسة تلف عدد مخ النتائ  أهمها  : وتوص 
ردلل  أظهدر  النتدائ  أ   ، ي ة الجدودة الشداملة والموقدم التنا سد اسدتراتيجوجود ع قة تةجابي ة مباشرة بديخ تبن  د   -1

 . ي ة الجودة الشاملة وقدرة النياذ لألسوا  الخارجيةاستراتيجأقوأ ع قة رانه بيخ 
 . و"التحسيخ المستمر"،    الموقم التنا س  هما مت يرا " قا ة الجودة" اي ة الجودة الشاملة تل ير  استراتيجأقوأ عناصر  -2
ي ة الجدودة الشداملة مدخ حيدو التدل ير علدف ردل مدخ مت يدرا  اسدتراتيجمت ير "التحسيخ المسدتمر" هدو أقدوأ عناصدر  -3

وتندددون  ، وقيمدددة السدددهم، وقددددرة النيددداذ لألسدددوا  الخارجي دددة، واألربددداح، الموقدددم التنا سددد  اليرعي دددة  الحصدددة السدددوقي ة
 .    حيخ أ   مت ي  ر الترريف علف الفبو  هو األقوأ    التل ير علف مت ي  ر الياعلي ة، المنتجا (

مددا  دراسددة تيبيقي ددة علددف منظ: ا"التخيدديط االسددتراتيج  وبندداء منظمدا  متمي ددفة تكنولوجي دد: (2004، دراســة )الزعبــي
نددة مددخ . صدناعة األدويددة األردني ددة" منظمدا  عاملددة  دد  قيددا  صددناعة  عشددرُأجريدده الدراسددة علدف عينددة مكو 

  علددف عوامددل بندداء المنظمددة المتمي ددفة سددتراتيجوهددد ه الدراسددة تلددف بيددا  أ ددر التخيدديط اال، األدويددة األردني ددة
علددددف مسددددتوأ تيبيددددق التخيدددديط مددددخ لدددد ل التعددددر   ،  دددد  منظمددددا  صددددناعة األدويددددة األردني ددددة اتكنولوجي دددد

  وعوامددل سددتراتيجومسددتوأ الع قددة بدديخ التخيدديط اال،   للتكنولوجيددا المت بعددة  دد  تلدد  المنظمددا سددتراتيجاال
ي ة اسدتراتيجورلل  التعر   علف أهدم المعوقدا  التد  تحدول دو  تبن  د  ليدة ، ابناء المنظمة المتمي فة تكنولوجي  

ف أ   منظمدددا  صدددناعة األدويدددة األردنيدددة تعمدددل علدددف تبنددد  سياسدددا  وقدددد للصددده الدراسدددة تلددد. للتكنولوجيدددا
 . واتحة تشجا علف االبتكار التكنولوج 

 ،  ددار الملكيددة اليكريددة وتقدددةر اليلددب علددف الصددادرا ": "الصددناعة الدوائيددة  دد  األرد : (1997، دراســة )الرحاحلــة
 : الدراسة تلفلقد هد ه هلد . ما  صناعة األدوية األردنيةالت  ُأجريه علف منظ

 . تحليل دور القيا  الدوائ     االقتصاد األردن  -1
تحليددل   ددار الملكيددة اليكريددة الخاصددة  دد  بددراءا  االلتددرا  علددف الصددناعة الدوائيددة األردنيددة والمسددتهلكيخ لتلدد   -2

 . الصناعة

 . تقدةر دالة اليلب الخارج  علف الصادرا  الدوائية األردنية -3

الصعوبا  التد  تواجههدا الشدررا   د  األرد  تتمث دل  د  المنا سدة المحليدة بديخ تلد  وقد بي نه الدراسة أ   أهم 
باإلتا ة تلدف المنا سدة مدا شدررا  األدويدة ، نيسها الشررا ا وذل  لترريف تل  الشررا  علف المجموعا  الدوائية

 . كانه مصنعة أم مواد لامأسواء  ،األجنبية والت  تتمتا منتجاتها باعياءا  جمررية
 : وقد للصه الدراسة تلف مجموعة مخ النتائ  مخ أهمها

 . ( مما هو موجود    األرد %50تشكل نسبة   ات   المجموعا  الدوائية الت  ةتم تنتاجها محلي   -
 . ( مخ مجمل الجهد العلم  المبلول    تيوير منتجاتها%30أسهمه الشررا  الدوائية األردنية بحوال    -

 . ( أو أقل مخ مبيعا  الشررا  الدوائية%2  بل هلبحو والتيوير ت   نسبة اإلنيا  علف ا -
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أجريدده الدراسددة . "أ ددر الع قددة بدديخ الميددفة التنا سددية والخيددار االسددتراتيج  علددف األداء التصدددةري": (1997، دراســة )الروســان
 : ةل وقد هد ه هلد الدراسة تلف ما . علف عينة مخ المدةريخ    منظما  صناعة األدوية األردنية

تحليددل واقددا صددناعة األدويددة األردنيددة مددخ حيددو مسددتوأ األداء التصدددةري وطبيعددة الخيددارا  االسددتراتيجية التدد   -1
 . تتبناها تل  الشررا 

 . مدأ تمتا صناعة األدوية األردنية بالمفاةا التنا سية    األسوا  الخارجية وطبيعة تل  المفاةا -2

 : ما ةل ومخ أبر  النتائ  الت  تم  التوصل تليها 
ويعدددفأ ذلدددد  ، أوتدددحه الدراسدددة أ   النشدددداط ال الدددب للشددددررا  هدددو تسدددويق منتجاتهددددا لألسدددوا  الخارجيددددة -

ة المنا سة  يها، ل عم السو  المحلية  . وشد 
اء ةسددعر بنسددبة أقددل مددخ و كددو  الدددلعلددف أداء الشددررا  التصدددةريةا  ات   تسددعير الدددواء األردندد  ةددؤ ر سددلب   -

 . مثيلن األجنب 

راسات األجنبي ة  : الد ِّ
 Supporting Knowledge Creation and Sharing in the Early Phases": (Bergman, 2005)دراسة 

of the Strategic Innovation Process"  ها     يهد ه هلد الدراسة تلف بيا  أهمي ة توليد المعر ة والمشاررة . وقد
، باعتبارها أهم المراحل الت  ةمكخ لعملي ة االبتكار أ  تبر  أو تنحصر مخ ل لهاالمراحل المبك  رة مخ عملي ة االبتكار 

حيو ةنظر تلف اكتسان واستخدام المعر ة علف أن ها مهمة عند هلد المرحلة مخ عملية االبتكار والت  تو   ر المعلوما  
ل مم ا ةتيل ب استخدام طرائق وأساليب جدةدة والحاجة تلف أ كار ابتكاري ة    األعما، حول تيونر األسوا     المستقبل

وأ   ، وللصه الد  راسة تلف أ   عملية االبتكار ةمكخ أ  تنبثق ل ل مراحل. إلدارة التوليد اليع ال للمعر ة والتشارك بها
 . توليد واكتسان المعر ة    المراحل المبك  رة لن أ ر تةجاب  علف برو  االبتكار

. Determinants of Knowledge Flows & Their Effect on Innovation :(Peri, 2005)دراسـة 
هد ه هلد الدراسة تلف بيا  أ ر تد  قا  المعر ة البْيني ة للمنظمة مخ الدالل وعبر الدول والتد  ةمكدخ أ  ةكدو  لهدا و 

ددة علدددف االبتكددار واإلنتاجي دددة المليدددو  مددخ بدددراءا  وقددد اسددتخدمه الدراسدددة بيانددا  تحدددوي مليددو  ونصددم .   ددار مهم 
دددله تليدددن ألوأربعدددة م ةدديخ ونصدددم المليددو  مدددخ الشددهادا  لتقددددةر حجددم تدددد  قا  المعر ددة ، االلتددرا  قصدددف مددا توص 
 .1996-1975ل ل اليترة ما بيخ ، دولة 147وقد شمله الدراسة ، التكنولوجيا

 : وقد للصه الدراسة تلف النتائ  التالية
 د  حديخ ، ر ة للمنظمة قد تم  تعل من مخ لار  اإلقليم تمخ المنيقدة نيسدها% مخ معدل تد  ق المع20تبي خ أ    -1

 . % قد تم  تعل من مخ لار  الدولة9أ   
مدخ لدار  المنظمدة لدن أ در تةجداب  علدف نشداط االبتكدار الدلي تدم   R & D الوصدول تلدف البحدو والتيدوير ت    -2

 . سنة 22كا ل ل يل أمر دولة أوروبي ة ودول شما 113قياسن مخ ل ل مجموعة تتكو   مخ 
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 Are Strategic Assets Contributions or Constraints for Small:(Tseng, et. al, 2004)دراسة 

& Medium-sized Enterprises to Go International?  هد ه الدراسة تلف التعر   علف أ ر . و
ا    العمل الدول  الدراسة تسعف تلف تجاو  النظرة التقليدة ة مخ ل ل وهلد ، الموجودا  االستراتيجية علف التوس 

عها  الترريف علف الموجودا  االستراتيجية المتوا رة للشررا  الص يرة والمتوسية والمرتبية بشكٍل و يٍق ما توس 
 النظرة التقليدة ة للشررا  الص يرة والمتوسية علف أن ها شررا  محدودة ، مخ محدودة ة الموارد ال  الدول  بد
 . لدةها القدرة علف االنخراط    األعمال الدولي ةال تكو  وبالتال   ،الموارد

وقد تم  تقييم القدرة التكنولوجية للشررا  الص يرة والمتوسية مخ ناحية قددرتها علدف صديااة وتيدوير  راء وأ كدار 
تلددف أدبي ددا   اواسددتناد  . سددو  قددد تقددود البتكددارا  جدةدددة ذا  أ ددر  دد  الصددناعة أو ال، لمنتجددا  وعمليددا  تنتددا  جدةدددة

 قد طو ر  الدراسدة  د ل  رتدي ا  تدربط القددرة التكنولوجيدة والشدبكا  الشخصدي ة ولبدرة ، الدولي ة مشروعا األعمال وال
ا  د  المجدال الددول المال   المدةر/ ندة مدخ  . بالتوسن ( شدررة صدناعي ة 117وتدم  التبدار اليرتدي ا  باسدتخدام عيندة مكو 

وقدددد تدددم  التيدددار العيندددة مدددخ لددد ل دليدددل ، ومتوسدددية  ددد  والةدددة شدددمالية اربيدددة  ددد  الوالةدددا  المتحددددة أمريكيدددة صددد يرة
 . حسب اليهرسة المعتمدة مخ ق َبل مكتب اإلحصاءا  األمريكية 2002الصانعيخ لعام 

دددا  ددد  العمدددل الددددول : اسدددتخدمه الدراسدددة لمسدددة مقددداةيس ولبددددرة  ،والشدددبكا  الشخصدددية، والقددددرة التكنولوجيدددة، التوسن
وقدددد تدددم  قيدددان مو وقي دددة المقددداةيس باسدددتخدام معيدددار ررونبدددا  أليدددا لتقليدددل التحي دددف  ددد  . والمت ي دددرا  ال دددابية، المالددد  المددددةر/
وقددد أظهددر  نتددائ  الدراسددة وجددود . رمددا تددم  اسددتخدام تحليددل انحدددار المربعددا  الصدد رأ مددخ أجددل التبددار اليرتددي ا ، اإلجابددة

ددا  دد  العمددل الدددول لتكنولوجي ددة ع قددة تةجابي ددة بدديخ القدددرة ا ددا المالدد  علددف  ووجددود ع قددة تةجابي ددة لخبددرة المدددةر/، والتوسن التوسن
ا    العمل الدول ( ا عكسي   اوأ   الشبكا  الشخصية المحلي ة ترتبط سلبي  ،    العمل الدول   . ما التوسن

 .Organizational Competencies & Innovation Performances: (Peeters & Van, 2003)دراسـة 
هدد ه هدلد الدراسددة تلدف تقيديم مدددأ تدل ير الجدددارا  التنظيمي دة  د  الشددررا  الكبدرأ علدف أدائهددا االبتكداري والبحددو و 

د  الدراسة ما ةقارن مخ  . عخ الع قة بيخ الجدارا  التنظيمي ة للمؤسسة واألداء االبتكاري  ( جددارة تنظيمي دة 40حد 
وهدلد الجددارا  تدم  . ( شدررة ربدرأ  د  بلجيكدا148 عنهدا مخ ل ل مسح أصيل واسدتبانة أجابده تم  قياسها ،  رعية

مددخ أجددل توتدديح مدددأ ارتبدداط الجدددارا  اليرعيددة بمؤشددرا  ، تجميعهددا  دد    ددا  سددبا مرتبيددة مددا عمليددة االبتكددار
 . الميب قة والمخرجا  االبتكاريةوه  رثا ة البحو والتيوير وعدد براءا  االلترا  ، األداء االبتكاري الث  ة

 : وقد للصه الدراسة تلف النتائ  التالية
 ت   المؤشدددرا  الخاصدددة بددداألداء االبتكددداري المدددرتبط بالمخرجدددا   المخرجدددا  االبتكاريدددة وعددددد البدددراءا ( تدددرتبط -1

 . بشكل و يق ما معظم الجدارا  التنظيمي ة
 . يوير  قا ة ابتكارية واستخدام التمويل الدالل  ل بتكارترتبط عملية البحو والتيوير ما جدارتيخ  قط هما ت -2

 Organizational Knowledge &  Innovation in Business :(Leiponen, 2003)دراسـة 
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Services   دار  اهد ه هلد الدراسة تلف بناء نموذ  للمعر ة التنظيمية  د  لددما  األعمدال وتختبدر تجريبي د  
 اتم  التبارها تجريبي د ، ( مؤسسة لدمة عمل167وقد شمله الدراسة  . المعر ة التنظيمية علف األداء االبتكاري 

وتدرأ الدراسدة وجدود  درو  بديخ الشدررا  مدخ ناحيدة أسداليب للدق المعر دة  يهدا ومددأ . بناء  علف مسح ممي دف
 امياهيمي دد  اواسددتخدمه الدراسددة تطددار  . االبتكددار وجددود م دداميخ لهددلد األسدداليب تددؤ  ر  دد  األداء المددرتبط بنجدداح

 . لألصول المعر ي ة بدرجا  مخ ال مني ة والشمولي ة رمحور أساس  إلنشاء قاعدة للتحليل التجريب 

، التعلددديم،  مهددارا  الخبيدددر: واشددتمله مت ي دددرا  الدراسددة علدددف أنددوا  مختليدددة مددخ األصدددول المعر ي ددة هددد 
 . رثا ة البحو والتيوير(،  دائرة البحو والتيوير: تيوير الخدمة وه  أنشيةو ، الترليص(، اليريق

له تليها الدراسة  ه  ا أهم النتائ  الت  توص   : أم 
 . ت   االبتكار    لدما  األعمال ةقتر  بكل مخ المعر ة ال مني ة والمعلنة الشاملة -1
ي تلدددف التحسددديخ  -2 المسدددتمر  ددد  الخددددما  الحالي دددة ت   وجدددود دائدددرة بحدددو وتيدددوير دائمدددة  ددد  المؤسسدددة تدددؤد 

 . المعروتة

 & Creativity & Innovation Management: Research: (Fisscher, et. al, 2001)دراسـة 

Development as a Competence Creating Business in a Business  . هد ه هدلد الدراسدة تلدف
الشدررا  لميهددوم تدارة الجددارة ومدداذا تحتدا  دوائددر استكشدا  معندف وأهمي ددة تبن  د  تدارا  البحددو والتيدوير  دد  

وتصم حالة عملية تيبيقي ة مخ تدارة الجدارة  االبحو والتيوير لتنييل تدارة الجدارة ومعالجة هلد الميهوم نظري  
 .    دائرة البحو والتيوير إلحدأ شررا  السيارا  األوروبي ة

والدددو رة المتفاةددددة  ،  المنظمدددة ذا  نظدددرة ابتكاري دددةكمدددا أشدددار  الدراسدددة تلدددف الحاجدددة المتفاةددددة أل  تكدددو 
ي تلدددف حصدددول تددد ط علدددف تدارا  البحدددو والتيدددوير رددد  تصدددبح أكثدددر  للجددددارا  االبتكاري دددة  ددد  السدددو  تدددؤد 

دةخ اآللريخ المحتملديخ  اانخراط      األعمال ولتعيد النظر    مصادرها الخاصة بالميفة التنا سي ة مقابل المور 
دةخ . للبحدو والتيدوير وبي نده نتددائ  الدراسدة أ   الجددارا  اإلداريددة والقددرة علدف العمددل لمصدلحة الفبدائخ والمددور 

، ومدخ أجدل تحويدل دوائدر البحدو والتيدوير تلدف وحددا  أعمدال منا سدة تدمخ الشدررا ، أصبحه أكثدر أهمي دة
نها مخ للق قيمة لمصلحة  بائنها  .  ا   عليها أ  تخلق الجدارا  الت  تمك 

 : الدراسة الحالية عا الدراسات السابقةما يمي ز 
بينمددا ، أجريدده الدراسددا  السددابقة علددف شددررا  مددخ مختلددم القياعددا  و دد  دول عدةدددة عبددر العددالم -

 . ُأجريه الدراسة الحالي ة    البي ة األردني ة علف قيا  منظما  صناعة األدوية األردني ة
ندده وحدددة التحليددل  دد  الدراسددا  السددابقة مددخ  - ، ومدددةري اإلدارا ، ومسدداعدةهم، المدددةريخ العدداميختكو 

بينما ، وبع ها دراسة حالة لشررا  معي نة، وعامليخ ولبراء ومستشاريخ    قياعا  تنتاجي ة مختلية
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وحدددة التحليددل  دد  هددلد الدراسددة ت ددم  المدددةريخ  دد  الوحدددا  اإلداري ددة  دد  منظمددا  صددناعة األدويددة 
 . األردني ة

وتحليددل ، السددابقة أسدداليب اإلحصدداء الوصددي  ومعددام   ارتبدداط بيرسددو   اسددتخدمه بعددض الدراسددا  -
د ، التباةخ الثنائ  . وتحليل التباةخ األحادي، وأسلون تحليل المسار، وتحليل االنحدار البسيط والمتعد  

 د  حديخ اسدتخدمه الدراسدة الحالي ددة باإلتدا ة تلدف أسداليب اإلحصدداء الوصدي  ُأسدلون تحليدل التبدداةخ 
د المت ي ددرا  األحدادي  والتصددارها  One-Way Multivariate Analysis of Varianceمتعددد  

(MANOVA) . 

 : نوع وطبيعة الدراسة
 رتدي ا   د  البحدو  هنداكوسدببي ة مدخ حيدو ال در ا أل   ، هلد الدراسة تيبيقي ة مخ حيو األسان ُتعد

ا مخ حيو طبيعتها. ةجب التبارها تعتمدد علدف اليريقدة االسدتنتاجي ة إلحددأ طدر  ، ميداني دة وتحليلي دة  هد ، أم 
 . البحو العلم 

 : مجتمع الدراسة
ةتكو   مجتما الدراسة مخ جميا منظما  صدناعة األدويدة والمستح درا  اليبيدة األردني دة  قدط المدرجدة 

صدددة إلنتدددا   شدددررة( 17والبدددال  عدددددها  ، 2006 ددد  سدددج    االتحددداد األردنددد  لمنتجددد  األدويدددة لعدددام  متخص 
 . دويةاأل

 : المعاينةعينة الدراسة ووحدة 
 صددلأ مدخ شددررا  عشدراسدتخدمه العيندة العشددوائية البسديية  دد  سدحب عيندة الدراسددة التد  تكوندده مدخ 

صةو عاملة  شررة (17   وقدد تدم ،( مدخ مجتمدا الدراسدة%59مدا نسدبتن  تمث دل   وه. األدوية تنتا     متخص 
مدو عيخ بيريقدة  امددةر   75 وحدة المعاةنة الت  تكونه مدخ التيار ية   حتمالاستخدام العينة القصدةة اير اال

وقدد ، تبعا لمدأ توا ر المدةريخ المعنييخ بالدراسة    رل منهدا اير متساوية بيخ شررا  عينة الدراسة العشر
وتصددميم المنددت   دد  رددل شددررة مددخ ، البحدو والتيددويرو ، نتددا اإلو ، التسددويقومدددةري ، المدددةر العددام: تدم التيددار

الدراسدة ةمكدخ الحصدول  أهددا   البياندا  التد  تصدب  د  أا مدخ الباحدو اعتقداد  ، روحدة معاةنة عينة الدراسة
( 89 تو يدا  تدم  قد. كونهم ذوي التصاص    المجاال  الت  شملتها الدراسةل عليها مخ المدةريخ الملروريخ

المنظمددا  التدد  ( 1خ جدددول رقددم  يبدديو ،  (%84 وبنسددبة اسددترداد قدددرها، اسددتمارة( 75  اسددترد منهددا، اسددتمارة
 . شملتها الدراسة
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 (1جدول رقم )
 المنظمات التي شملها البحث 

 اسم المنظ مة الرقم

 .الشررة العربي ة لصناعة األدوية 1
 .دار الدواء للتنمية واالستثم ار 2
 .شررة أدوية الحكمة 3
 .المررف العرب  للصناعا  الدوائي ة 4
 .الدوائي ة المتيو  رةشررة الصناعا   5
 .شررة نهر األرد  للصناعا  الدوائي ة 6
 .شررة الشر  األوسط للصناعا  الدوائي ة 7
 .شررة  ي دلييا للصناعا  الدوائي ة 8
 .شررة عم ا  للصناعا  الدوائي ة 9
 .شررة الرام للصناعا  الدوائي ة 10

 : مصدر وطر  جمع البيانات والمعلومات
 : الثانويةالمصادر  -

بهددد  ، والتسددويق الدددول ، البحددو والتيددويراألدبي ددا  والدددوري ا  ذا  الع قددة بميهددوم و تشددتمل علددف المراجددا 
والتعدرن  علدف أهدم الدراسدا  ، التعرن  علف المياهيم والمصيلحا  وأبعادها المختلية مخ أجدل بنداء اإلطدار النظدري 

 . السابقة الت  تناوله هلا الموتو 

 : تطوير أداة المقياس –ألولية المصادر ا -

بندداء  وقددد تددم  . قيددان المناسددبة لهددلا ال ددر   االسددتبانة( لجمددا البيانددا  األوليددة ال  مددةالتيددوير أداة  تددم   لقددد 
 : اآلتيةاليقرا  للمقيان بشكلن النهائ  و ق اإلجراءا  

اإلطدد   علدف العدةددد   قدد تدم  ، الدراسددة ا ومت ي در  ةذا  الع قددة بيرتدي :مراجعـة العديــد مـا الدراســات السـابقة -1
 قددد وجددد  مت ي ددرا  الدراسددة ، مددخ الدراسددا  العربيددة واألجنبيددة التدد  تتعلددق مت ي راتهددا بمت ي ددرا  الدراسددة الحاليددة

المقيددان الددلي طددور مددخ قبددل الباحددو قددد تندداول هددلد   دد  حدديخ أ   ، متيرقددة  دد  العدةددد مددخ الدراسددا  السددابقة
 . تناسب ما مشكلة الدراسة و رتيتهاالمت ي را  مجتمعة لت

مخ قبل مدةري الوحدا  اإلدارية  د  منظمدا  صدناعة األدويدة  :إجراء العديد ما المقابالت وجمع المالحظات -2
 . والمستح را  اليبي ة األردني ة
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 قبددلوحكمده مددخ  مدخ قبددل الباحددو لاصددة تدم تصددمي مها وتيويرهددا ة قدد تددم االعتمدداد علدف اسددتبان :تصــميم االســتبانة -3
 . التسويق، نتا اإلدارة، اإل: كادةمية التاليةالمتخصصيخ    المجاال  األ مجموعة مخ أساتلة الجامعا  األردني ة

نت أداة القياس )االستبانة( ما األجزاء األساسية  -4  : اآلتيةتكو 

سددنوا  وعدددد ، والمسددتوأ التعليمدد ، والعمددر،  الجددنس: وتت ددم خ، المعاةنددةلوحدددة  الدةموارا يددةالخصددائص  -
 . الخبرة(

( 10-1وقددد شددمل هددلا الجددفء اليقددرا  مددخ  ، والددلي ةمث  ددل المت يددر المسددتقل  دد  الدراسددة، البحددو والتيددوير -
 . باستخدام مقيان ليكر  الخماس ، لقيان المت ي ر المستقل

والتحسدديخ ، والتدد  تمث ددل المت ي ددرا  التابعددة  ابتكددار منتجددا  وعمليددا  جدةدددة، المقترحددة أبعدداد التسددويق الدددول  -
( لقيدان أبعدداد 45-11وقدد شددمل هدلا الجدفء اليقددرا  مدخ  . وتيددوير األسدوا (، المسدتمر للمنتجدا  والعمليدا 

 . (8 7 6 5 4 3 2 1 0أي  ، باستخدام المقيان المكو   مخ تسا درجا ، المت ي را  التابعة
ــاس -5 بعدددد مددخ المحكمدديخ مددخ ذوي االلتصدداص للحكددم علددف الصددد  الظدداهري الباحددو  اسددتعا  :صــد  المقي

تحددد الميداهيم والمت ي درا  و ، قياسدنأجدل     قرا  االستبانة تقيس ما صدممه مدخأالستبانة الدراسة والتاكد مخ 
بعددددد األلددددل بعدددديخ االعتبددددار الم حظددددا  التدددد  ورد  مددددخ ، صددددي  اليقددددرا  الدالددددة عليهددددا بدقددددةتذا  الع قددددة و 
 . للرأ ب منها لبع ها ودم   قرا  ل اءمخ حيو التصحيح لبعض اليقرا  وإال، المحكميخ

 :Test Reliability مدى االعتمادية على أداة جمع البيانات -6

لقيددان مدددأ االعتمادةددة علددف أداة جمددا البيانددا   دد  حددال اعددادة  Cronbach's Alpha التبددار تجددراءتددم  
وقدد بل دده درجددة اعتمادةدة هددلد االسددتبانة . للظددرو  التدد  تمده  يهددا الدراسددةتددوا ر ظددرو  مشدابهة  القيدان قدد  ظدل

 . (0.8932لمعيار ررونبا  أليا   او ق  
حيددو سدديتم . واالنحددرا  المعيدداري(، والمتوسدديا  الحسددابية، والنسددبة الم ويددة، التكددرارا   االحصدداء الوصددي   -أ

 . وصم عينة الدراسة
االسددددتبانة  أسددد لة مددددا بيدددا  ع قددددة، القيدددان أداة لقيددددان مددددأ  بددددا   Chronbach-Alphaمعامدددل ررونبدددا   -ن

 . بمشكلة الدراسة
مددخ المت يددرا   لمعر ددة وتحدةددد اتجدداد وقددوة الع قددة بدديخ رددل مت يددر Correlation Pearson معامددل االرتبدداط - 

 نتددا اإل راتيجية( علددف المت يددر التددابا اسددتخدام الشددررة السددت1-8الدراسددة  أسدد لةالمسددتقلة الثمانيددة المتمثلددة  دد  
 . الدراسة للمواصيا  الميلوبة مخ قبل الفبائخ بيخ مت يرا  طبق ا

مسدتويا  المت يدر  ردل مسدتوأ مدخ أ در لتبدارال Simple Regression Analysis تحليدل االنحددار البسديط -د
الدراسدة الثمانيدة  أسد لةمسدتويا  المت يدر المسدتقل  د   أ دروسيشدمل ذلد  التبدار ، المستقل علف المت يدر التدابا

 . علف المت ير التابا ةكل علف حد
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ردددل المت يدددرا   أ دددر( بهدددد  التبدددار Multiple Regression Analysis  R2 تحليدددل االنحددددار المتعددددد -ه
الدلي    واحدد  للتعدر  علدف االلدت   الموجدود  د  المت يدر التدابا المستقلة مجتمعة علدف المت يدر التدابا  د  

مسددتويا  المت يددر المسددتقل  أ ددروسيشددمل ذلدد  التبددار . المت يددرا  المسددتقلة مجتمعددة(ةمكددخ تيسدديرد عددخ طريددق 
 . الدراسة الثمانية مجتمعة علف المت ير التابا أس لة   

المت يدرا  المسدتقلة أي ( لمعر دة Stepwise Regression Analysisالتحليدل التددريج  ل نحددار المتعددد   -و
والتعدر  علدف المت يدر الدلي ةليدن  د      شدرح الت يدر  د  المت يدر التدابا أهمية أكثر الدراسة الثمانية أس لة   
 . وهكلا،  م اللي ةلين، هميةاأل
دددا نتدددا اإل وذلددد  للتعدددر  علدددف االلدددت   بددديخ العوامدددل المحدددددة السدددتخدام اسدددتراتيجية Anova اسدددتخدام -   طبق 

 . ا لنو  الصناعةتبع  ، للمواصيا  الميلوبة مخ قبل الفبائخ
 . اليرتيا  التبار -ح

 : األساليب اإلحصائي ة
ومصددديو ة االرتبددداط لتحدةدددد قدددوة ، والمتوسددديا ، والنسدددبة الم ويدددة، تدددم اسدددتخدام التكدددرارا  :اإلحصـــاء الوصـــفي -1

 . واتجاد الع قة بيخ مت ي را  البحو

 : ياالستدالل ءاإلحصا -2

مدددخ  الع قدددة بددديخ ردددل مت يدددرلمعر دددة وتحدةدددد اتجددداد وقدددوة  Correlation Pearson معامدددل االرتبددداط -
 . المت يرا  المستقلة علف المت ير التابا

متعدددددد المت ي ددددرا  األحدددادي  تحليدددل التبدددداةخو ، للبيانددددا  التعرييي ددددة، (ANOVA)األحدددادي  تحليدددل التبدددداةخ -
One-Way Multivariate Analysis of Variance (MANOVA)  در  علدف أ در ردل مت ي در للتع 

د، واحددددد  ٍ  تابعددددة الث  دددة  دددد  مسدددتقل علددددف المت ي ددددرا  ال المت يددددرا   ويعدددددن تحليدددل التبدددداةخ األحددددادي متعددددد 
(MANOVA)   لتحليل التباةخ األحادي  اأو امتداد   اتوسيع(ANOVA) . 

 : خصائص العينة

 : سـالجن -

وتشددير . (%24 دد  حدديخ جدداء  نسددبة اإلنددال  ، ( مددخ عينددة الدراسددة ذرددور%76( أ   2  الجدددول رقددمخ ةبددي  
وأ  نسدبة تدولف ، ةحتلهدا الدلرور النتيجة تلف أ  االبية الوظائم القيادةة  د  منظمدا  صدناعة األدويدة األردني دةهلد 

ليبيعدة العمدل الدلي ةحتدا  تلدف  اوهلد النتيجدة طبيعيدة نظدر  . اإلنال للوظائم القيادةة ال تفال متدنية مقارنة باللرور
ما الكثيدر مدخ الدراسدا  التد  أجريده  وتتيق هلد النتيجة، ن مجتمعنا األرد تلف جانب طبيعة، ساعا  عمل طويلة
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( الت  أشدار  أ  االبيدة الوظدائم القيادةدة  د  منظمدا  صدناعة األدويدة 2004ردراسة الفعب   ، علف هلا القيا 
 . األردني ة ةحتلها اللرور

 ( 2جدول رقم )
 الجنس  العينة حسبتوزيع 

 الجنس العدد % النسبة المئوية

 رددذر 57 76%
 فددأنث 18 24%
 المجموع 75 100%

 : رــالعم -

، سدددنة( 40-30تقدددا أعمدددارهم تدددمخ الي دددة    دددراد عيندددة الدراسدددةأمدددخ  (%42( أ   3 ددد  الجددددول   أشدددار  النتدددائ 
 دد  حدديخ ، سددنة( 50 - 41( راندده أعمددارهم تددمخ الي ددة  %16   أو ، سددنة 30خ عدد( راندده أعمددارهم تقددل %26مقابدل  
 . العمر( تو يا األ راد المستجيبيخ حسب 3  ويوتح الشكل. سنة( 51  فيد علفأعمارهم ت( رانه %16أ   

  (3جدول رقم )
 الُعمر العينة حسبتوزيع 

 الفئة الُعمرية العدد النسبة المئوية%

 30أقل مخ  20 26%

42% 31 30-40 

16% 12 41-50 

 51أكثر مخ  12 16%

 المجموع 75 100%

 : المؤهل العلمي -

  علددددف درجددددة و ( مددددنهم حاصددددل%89 قددددد وجددددد أ   ، بالنسددددبة لمت ي ددددر المؤهددددل العلمدددد  أل ددددراد عينددددة الدراسددددة
وهددلا مؤشددر علددف  ،(4رمددا ُةبدديخ الجدددول   حسددب   علددف الماجسددتير و ( مددنهم حاصددل%11مقابددل  ، البكددالوريون

نظمدددا  شدددررا  األدويدددة حيدددو تسدددعف م، وحملدددة الشدددهادا  العليدددا، ارتيدددا  نسدددبة حملدددة الشدددهادة الجامعيدددة األولدددف
 . الستقيان الموارد البشرية المؤهلة للقيام بمثل هلد األعمال المتخصصة األردني ة
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 (4جدول رقم )
 المؤهل العلمي  العينة حسب توزيع

 المؤهل العلمي العدد النسبة المئوية%

 دبلوم - -

 بكالوريون 67 89%

 ماجستير 8 11%

 د درتورا  - -

 : عدد سنوات الخبرة -

( رانددده مددددة %25مقابدددل  ، سدددنة  دددلكثر( 16( تقدددا مددددة لددددمتهم تدددمخ الي دددة  %37أ    (5  ُةبددديخ الجددددول
( %17 دد  حدديخ أ   ، سددنوا   لقددل لمددس( راندده تددمخ الي ددة %20   أو ، سددنوا ( 10-6لدددمتهم تددمخ الي ددة  
معظدم القيددادا   د  منظمددا  صدناعة األدويددة ةتمتعددو   وتشدير النتددائ  تلددف أ   . سددنة( 15-11كانده مدددة لددمتهم  
 . للمدراء وهلا مؤشر استقرار وظيي  ،ابخبرا  طويلة نسبي  

 (5جدول رقم )
 الخبرة الكلية العينة حسب توزيع

 الخبرة الكلية العدد النسبة المئوية%

 سنوا   لقل 5 15 20%

 سنوا  6-10 19 25%

 سنة 11-15 13 18%

  لكثرسنة  16 28 37%

 المجموع 75 100%

 : الدراسة اختبار فرضيات
 :الفرضية الرئيسة

Ho :لدد ل  مددخ يددة نحددو التسددويق الدددول ردناأل دويددةتوجددن شددررا  صددناعة األعلف ر ال ةوجددد أ ددر للبحددو والتيددوي
 . األسوا تيوير و ، التحسيخ المستمر للمنتجا  والعمليا ، وعمليا  جدةدة ابتكار منتجا : العوامل التالية مجتمعة

دد تددم   ددالتلكن لتجددانس التبدداةخ  Leven'sبتيبيددق التبددار ، ق ا تددرا  تجددانس التبدداةخ للمت ي ددرا  التابعددةد مددخ تحق 
Leven's Test of Equality of Variances حيددو تظهددر ، (6  دولدرمددا تت ددح نتددائ  التيبيددق  دد  الجدد
 .  ترا ق هلا االعلف تحق   ا ةدل  مم   (=0.05  مستويا  الداللة اإلحصائية للمت ي را  التابعة أكبر مخ
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 (6) رقم جدول
 نتائج اختبار ليفيا لفحص تجانس التبايا لمتغي ر البحث والتطوير  

 Fمستوى داللة  F2 درجات الحرية F1درجات الحرية  المحسوبة Fقيمة  

 0.686 71 3 0.497 ابتكار منتجات

 0.615 71 3 0.603 مستمر الالتحسيا 

 0.816 71 3 0.313 تطوير األسوا  

 (One-Way Multivariate Analysis of Variance المت يددرا  متعددد حدادي تجدراء تحليدل التبدداةخ األ تدمَ 
مدخ لد ل العوامدل  يدة نحدو التسدويق الددول ردناأل دويدةتوجدن شدررا  صدناعة األعلف ر لبحدو والتيدويا للكشم عخ أ ر
وتظهددر . تيددوير األسددوا و ، التحسدديخ المسددتمر للمنتجددا  والعمليددا ، وعمليددا  جدةدددة ابتكددار منتجددا : التاليددة مجتمعددة

وقيمدة   ( المندداظرة ، (0.517( تسدداوي  Wilks' Lambdaقيمدة ويلكددس المبددا   ت   حيدو ، (7النتدائ   د  جدددول  
دد، 0.05 وهدد  أقددل مددخ، 0ومعنويتهددا= ، (5.823لهددا   ا ةعندد  ر ددض اليرتددية التدد  تددد ع  عدددم وجددود أ ددر لمت ي ددر مم 

 التسددويق الدددول % مددخ تبدداةخ 20وييسددر مت ي ددر البحددو والتيددوير مددا نسددبتن، التسددويق الدددول البحددو والتيددوير علددف 
 1980. =2ή) . 

 (7جدول رقم )
 يالتسويق الدول التوجه نحو الختبار أثر البحث والتطوير على المتغي رات متعدداألحادي نتائج تحليل التبايا 

 
 األثر

 Wilksقيمة 

Lambda 

 قيمة
F 

درجات 
 الحرية

درجات الحرية 
 للخطأ

مستوى 
 الداللة

 حجم التأثير

البحث 
 والتطوير

0.517 5.823 9 168.078 0.00 0.198 

أل در مسدتويا  مت ي در البحدو والتيدوير  اهناك  روق د أ   ( 8خ مخ ل ل النتائ  الموتحة    الجدول  وقد تبي  
( البتكددددار %38وأ   حجددددم التددددل ير رددددا   ، ابحيددددو راندددده قدددديم معنوياتهددددا تسدددداوي صددددير  ، المت يددددرا  التابعددددةعلددددف 

ددر مددا مقدددارد  ، المنتجددا  ( للتحسدديخ %36ورددا  حجددم التددل ير  ، (  دد  التبدداةخ البتكددار المنتجددا %38وهددلا مددا ةيس  
ددر ، المسددتمر ( لتيددوير %36ورددا  حجددم التددل ير  ، (  دد  التبدداةخ للتحسدديخ المسددتمر%36مددا مقدددارد  وهددلا مددا ةيس  
ر ما مقدارد  ، األسوا   ا در  أالبحدو والتيدوير ردا  أكثدر   ح أ   ويت  ، (    التباةخ لتيوير األسوا %36وهلا ما ةيس  

  . ا وتساوأ أ رُد علف رٍل مخ التحسيخ المستمر وتيوير األسو ، علف ابتكار المنتجا 
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  (8جدول رقم )
 : المتغيرات متعدداألحادي نتائج تحليل مصادر التبايا 

 أثر البحث والتطوير الختبار لفحص فرضيات تحليل التبايا المتعدد  F اختبار
  تطوير األسوا ، تحسيا مستمر، ابتكار منتجات: ما خاللالتسويق الدولي  على

مصدر 
 التبايا

 المتغي ر التابع
درجات 
 الحرية

 مجموع المربعات
متوسط 
 المربعات

قيمة 
 )ف(

مستوى 
 الداللة

حجم 
 التأثير

البحث 
 والتطوير

 0.38 0.00 14.53 33.947 101.842 3 ابتكار المنتجا 

 0.36 0.00 13.11 30.507 91.522 3 التحسيخ المستمر

 0.36 0.00 13.06 25.08 75.24 3 تيوير األسوا 

 الخطأ

    2.336 165.838 71 ابتكار المنتجا 

    2.326 165.145 71 التحسيخ المستمر

    1.92 136.306 71 تيوير األسوا 

التبايا 
 الكلي

     267.68 74 ابتكار المنتجا 

     256.667 74 التحسيخ المستمر

     211.547 74 تيوير األسوا 

 : ىولالفرضية الفرعية األ 
Ho1 :مددخ  يددة نحددو التسددويق الدددول ردناأل دويددةتوجددن شددررا  صددناعة األعلف ر ال ةوجددد أ ددر للبحددو والتيددوي

 . وعمليا  جدةدة ابتكار منتجا  ل ل
ورانده النتدائ  علدف  ANOVA One-Way واللتبار هلد اليرتية  قد تم استخدام تحليل التباةخ األحدادي 

 : النحو الموتح    الجدول التال 
 (9جدول رقم )

 ية ردناأل  دويةتوجه شركات صناعة األعلى ر لبحث والتطوياأثر بالمتعلق  نتائج تحليل التبايا األحادي
 . وعمليات جديدة ابتكار منتجات ما خالل نحو التسويق الدولي

Sig F df F المحسوبة F نتيجة الفرضية العدمية الجدولية 
 ر ض 2.68 14.5 (3,71) 000.

، (0.00  ومسدتوأ داللدة، (3.71المحسوبة عندد درجدة حريدة ( F  قيمة  أوتشير البيانا  الواردة    الجدول 
وبمددا أ  قاعدددة القددرار ، (2.68)ومسددتوأ الداللددة = ، نيسددها الجدوليددة عنددد درجددا  الحريددة F  قيمددة أ( و (14.5هدد 

وبددالعودة تلددف . مددخ قيمتهددا الجدوليددة أكبددرالمحسددوبة  F راندده قيمددةتذا ( Hoتتمثددل  دد  ر ددض اليرتددية الصدديرية  
( التد  تددنص Hoاليرتدية الصديرية   ر دضممدا ةعند  . الجدوليددة F مدخ أكبدرالمحسدوبة  F  أنتدائ  التحليدل ةتبديخ 
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 يددة نحددو التسددويق الدددول  مددخ لدد لردناأل دويددةتوجددن شددررا  صددناعة األعلف ر لبحددو والتيددويل أ ددر علددف عدددم وجددود
 . وعمليا  جدةدة ابتكار منتجا 

 : الثانيةالفرضية الفرعية 

Ho2 :مددخ  يددة نحددو التسددويق الدددول ردناأل دويددةتوجددن شددررا  صددناعة األعلف ر ال ةوجددد أ ددر للبحددو والتيددوي
 . التحسيخ المستمر للمنتجا  والعمليا  ل ل

 (10جدول رقم )
 ية ردناأل  دويةتوجه شركات صناعة األعلى ر لبحث والتطوياأثر المتعلق ب نتائج تحليل التبايا األحادي 

 . التحسيا المستمر للمنتجات والعمليات التسويق الدولي ما خاللنحو 

Sig F df F المحسوبة F نتيجة الفرضية العدمية الجدولية 
 ر ض 2.68 13.1 (3,71) 0.00

، (0.00ومسدتوأ داللدة ، (3,71( المحسدوبة عندد درجدة حريدة F  قيمدة  أوتشير البيانا  الواردة  د  الجددول 
وبمددا أ  قاعدددة القددرار ، (2.68)ومسددتوأ الداللددة = ، نيسددها الجدوليددة عنددد درجددا  الحريددة F  قيمددة أ( و (13.1هدد 

وبدالعودة تلدف نتدائ  . مخ قيمتها الجدوليدة أكبرالمحسوبة F رانه قيمةتذا ( Hoتتمثل    ر ض اليرتية الصيرية  
( التدد  تددنص علددف Hoالصدديرية  ممددا ةعندد  ر ددض اليرتددية . الجدوليددة F مددخ أكبددرالمحسددوبة  F  أالتحليددل ةتبدديخ 
التحسديخ  ية نحو التسويق الددول  مدخ لد لردناأل دويةتوجن شررا  صناعة األعلف ر لبحو والتيويل أ رعدم وجود 

 . المستمر للمنتجا  والعمليا 
  :الفرضية الفرعية الثالثة

Ho3: مددخ التسددويق الدددول يددة نحددو ردناأل دويددةتوجددن شددررا  صددناعة األعلف ر ال ةوجددد أ ددر للبحددو والتيددوي 
 . تيوير األسوا  ل ل

 (11جدول رقم )
 ية ردناأل  دويةتوجه شركات صناعة األعلى ر لبحث والتطوياأثر المتعلق ب نتائج تحليل التبايا األحادي 

 تطوير األسوا  ما خالل نحو التسويق الدولي

Sig F df F المحسوبة F نتيجة الفرضية العدمية الجدولية 
 ر ض 2.68 13.0 (3.71) 0.00

، (0.00ومسدددددتوأ داللدددددة ، (3,71( المحسدددددوبة عندددددد درجددددة حريدددددة F  قيمدددددة  أتشددددير البياندددددا  الدددددواردة  ددددد  الجدددددول 
وبمددا أ  قاعدددة القددرار تتمثددل  دد  ، (2.68)ومسددتوأ الداللددة = ، نيسددها الجدوليددة عنددد درجددا  الحريددة F  قيمددة أ( و (13.0هدد 

  أوبدالعودة تلدف نتددائ  التحليدل ةتبدديخ . مددخ قيمتهدا الجدوليددة أكبدرالمحسدوبة F رانده قيمددةتذا ( Hoر دض اليرتدية الصدديرية  
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F  مددخ أكبددرالمحسددوبة F ممددا ةعندد  ر ددض اليرتددية الصدديرية  . الجدوليددةHo لبحددو ل أ ددر( التدد  تددنص علددف عدددم وجددود
 . تيوير األسوا  ية نحو التسويق الدول  مخ ل لردناأل دويةتوجن شررا  صناعة األعلف ر والتيوي

 : جــالنتائ
 . اومرتيع   ارا  تةجابي  ،    منظما  صناعة األدوية األردني ة البحو والتيويرمستوأ استخدام     ت -1

ن نحو التسويق الدول مستوأ     ت -2 حيدو بلد  المتوسدط ، ا   منظما  صناعة األدوية األردني دة ردا  تةجابي د التوجن
ن ةليددد، (5.7067المرتبدددة األولدددف بمتوسدددط حسددداب  بلدددد   تيدددوير األسدددوا  ُبعدددد وقدددد احتدددل ، (5.4711الكلددد   

ابتكدار منتجدا  وجداء  د  المرتبدة األليدرة ، (5.4667بمتوسط حسداب    التحسيخ المستمر للمنتجا  والعمليا 
 . (Tseng, et. al., 2004وتتيق نتائ  هلد الدراسة ما دراسة   (5.24بمتوسط حساب  بل   عمليا  جدةدة و 

ورددا  ،  دد  منظمددا  صددناعة األدويددة التسددويق الدددول السددتخدام عنصددر البحددو والتيددوير علددف  اهندداك أ ددر  ت    -3
وتسداوأ أ درُد علدف ردٍل مدخ التحسديخ المسدتمر ، علدف ُبعدد ابتكدار المنتجدا  اعنصر البحو والتيدوير أكثدر تدل ير  

 . وتيوير األسوا 

ددن نحددو التسددويق الدددول  مددخ لدد ل ابتكددار مسددتوأ الأشددار  النتددائ  تلددف  -4 منتجددا  وعمليددا   اإلةجدداب   دد  التوجن
 . (4.56 -5.53تراوحه المتوسيا  بيخ   حيو،    منظما  صناعة األدوية األردنية جدةدة

دن نحدو التسدويق الددول أشار  النتائ  تلف المستوأ اإلةجاب   د   -5 مدخ لد ل التحسديخ المسدتمر للمنتجدا   التوجن
وتت يدق نتدائ  ، (4.64-5.85حيو تراوحه المتوسديا  بديخ  ، والعمليا     منظما  صناعة األدوية األردني ة

 . (2006، هلد الدراسة ما دراسة  الق اة

ن نحو التسويق الدول  مدخ لد ل  اإلةجاب     مستوأ الأشار  النتائ  تلف  -6  د  منظمدا   تيدوير األسدوا التوجن
 . (5.45 - 6.21 حيو تراوحه المتوسيا  بيخ ، صناعة األدوية األردني ة

التسدددويق  ددر االلددت    دد  مسددتويا  البحددو والتيددوير علددف أشددار  نتددائ  تحليددل مصددادر التبدداةخ المتعدددد أل -7
 ابتكددداربددديخ مسدددتويا  اسدددتخدام البحدددو والتيدددوير  ددد   اهنددداك  روق ددد أ   و ،  ابتكدددار منتجدددا  وعمليدددا ( الددددول 

دددر مدددا و ، 0.05أقدددل مدددخ  أي، 0ومعنويتهدددا=، ((F=14.534حيدددو بل ددده قيمدددة ، منتجدددا  وعمليدددا  جدةددددة  س 
وتتيددق النتددائ  هددلد ، تلددف حجددم التددل ير ا( مددخ التبدداةخ  دد  المت ي ددر التددابا  ابتكددار منتجددا ( اسددتناد  %38مقدددارد  

 . (Peri, 2005ما العدةد مخ الدراسا  مثل دراسة  

 در مسدتويا  البحددو والتيدوير علدف المت ي ددر التدابا الثدان   التحسدديخ المسدتمر للمنتجددا   ددرو  ألظهدر  هنداك  -8
( الت  أشار  تلف أ  وجود دائدرة بحدو Leiponen, 2003  وتتيق نتائ  الدراسة ما نتائ  دراسة، والعمليا (

 . روتةؤدي تلف التحسيخ المستمر    الخدما  الحالي ة المعةوتيوير دائمة    المؤسسة 

 .  ر مستويا  البحو والتيوير علف المت ي ر التابا الثالو  تيوير األسوا (ظهر  هناك  رو  أل -9
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 : اتــالتوصي
 : تلف عدد مخ التوصيا  ا للص الباحث

لدددأ منظمددا  صددناعة األدويددة   دد  التسددويق الدددول لعبددن ةوالدددور الددلي ، البحددو والتيددوير بلهميددة يددادة الددوع   -1
 د  ، ية لتلبية احتياجا  األسوا  المحلي ة والعربية والدولي ة المتفاةددة علدف األدويدةاستراتيجوبناء ليط . األردنية

ةا  الت  تواجهها منظمدا  صدناعة األدويدة مدخ انيتداح األسدوا  وعولمتهدا والتقددم السدريا والمنا سدة ، ظل التحد 
 . الشدةدة علف المستوأ المحل  والخارج 

راألبحددال التدد   ،وأ التعدداو  والتنسدديق مددا مؤسسددا  ألددرأ  دد  مجددال البحددو والتيددويرالعمددل علددف  يددادة مسددت -2
واألبحدددال التددد  تجريهدددا المؤسسدددة الدوائيدددة ،    ددد  رليدددا  الصددديدلة  ددد  الجامعدددا  األردنيدددةو ةجريهدددا األكدددادةمي
 . وإنشاء أقسام متخصصة    المؤسسة الدوائية تعنف بالبحو والتيوير، لتيوير المنت 

وتقددددةم منتجدددا  جدةددددة مدددخ الصدددعب ، الوصدددول ألسدددوا  جدةددددة ةصدددعب علدددف المنا سددديخ دلولهدددا السدددع  تلدددف -3
 والحددرص علددف اسددتخدام أدوا  ومكنددا  و ال  لتقدددةم السددلا والخدددما ، امت كهددا أو تقليدددها مددخ قبددل اآللددريخ

 . عتماد علف مهارا  ولبرا  ومعار  العامليخ إلنجا  العملاالو 

وتشدجيا العدامليخ ،  مة مخ أجل تيوير األ كار الجدةدة وتحويلها تلدف منتجدا  جدةددةترورة تو ير الموارد ال  -4
والعمل علدف عقدد دورا  تدريبيدة ، علف حرية التيكير والنقد البن اء واحترام أ كار اآللريخ وللق العصم اللهن 

مسدوحا  بي يدة دوريدة للسدو  بداجراء  والقيدام، وإعداد البرام  الت  تساعد العدامليخ علدف تحسديخ عمليدة االبتكدار
 . والمنتجا  والتكنولوجيا

الحددرص علددف التحسدديخ المسددتمر للمنتجددا  والعمليددا  مددخ أجددل تخيدديض التكدداليم وتددبط الجددودة وتخيدديض  -5
 . الياقد    الموارد وإص ح االلت ل    األداء

والتخيديط تلدف ،   أو عدالم االهتمام والترريف علف سرعة االنتشار الج را   تلف أسوا  جدةددة علدف مسدتوأ قدوم -6
 . وإةجاد استعماال  جدةدة للمنتجا ، امتداد تلف أجفاء سوقية مستهد ة اير مخدومة حالي  التوسا واال

،  يددادة ور ددا المخصصددا  الماليددة للبحددو والتيددوير  دد  موا نددا  منظمددا  شددررا  صددناعة األدويددة األردنيددة -7
 . ودعوة القيا  الخاص علف المساهمة    عملية التمويلوحيف ، بهد  تمويل المفيد مخ األبحال اليبية

ودعدم مراكدف البحدو العلمد  القائمدة ، ر ا وتيوير سدوية البحدو العلمد  مدخ لد ل تنشداء مراكدف التميندف العلمد  -8
 . وتلميخ متيل باتها،  م  تنشاء مختبرا  البحو العلم ، وتيويرها

التوجدددن نحدددو  ل والدراسدددا  حدددول أ دددر البحدددو والتيدددوير علدددفكدددادةمييخ للمفيدددد مدددخ البحدددو البددداحثيخ واأل تجدددراء -9
 . يةردناأل دويةالتسويق الدول     قياعا  صناعية ولدمية مخ اير قيا  صناعة األ
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ABSTRACT 

The aim of this study was to recognize the impact of research & development on 

international marketing, which represent the dependent variables (innovation of new 

products and processes; continuous improvement of products and processes; and 

market development). 

The population of the study consisted of 17 pharmaceutical appliances 

manufacturing companies in Jordan that are registered in the records of the Jordanian 

Association of Manufacturers of Pharmaceuticals and Medical Appliances in 2006.A 

sample of 10 companies was selected from the (17) companies in the given sector. 

The selection was done by a simple random sample. However, a purposeful 

sample of 89 managers which represented all of the following targeted managers in the 

10 companies mentioned were selected, they were: general managers, marketing 

managers, production managers, R&D managers, design of the product managers. 

Seventy five of them answered the questionare, and their answers were analysed by 

both: the One-way Multivariate Analysis of Variance (MANOVA), and the Analysis 

of One-way Variance (ANOVA). 

As a result of hypothesis testing, analyzing and discussing of results, the study has 

concluded that there is a positive relation between research & development and 

international marketing in Jordanian pharmaceutical companies.  


