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  ملخص

) البشري، والهيكلي، والزبائني  (ل هذا البحث مدى توفر متطلبات رأس المال المعرفي          يتناو
ة       صناعات الدوائي سية    لدى شرآات ال زة التناف ق المي ة لتحقي ي     األردني ات الت م المعوق د أه ، وتحدي

ال المعرفي             ، ودراسة   ئهتحول من بنا   ات رأس الم ين مكون ة ب ي،    (طبيعة العالق شري، والهيكل الب
ائن ي       ).  يوالزب اد األردن ة لالتح صناعية المنتمي ة ال رآات األدوي ن ش ة م ع الدراس ون مجتم تك

د                ة الدراسة من م ة، وتألفت عين اج األدوي  اإلدارة يريلمنتجي األدوية والتي تزاول عملها في إنت
ة       يرو العامون ومساعدوهم، ومد   يرونوهم المد ا في تلك الشرآات،     علىال شطة الوظيفي ع األن  جمي

ا  ودة، وغيره يط، والج اج، والتخط ة، واإلنت سويق، والمالي ائج .آالت ى نت ة إل لت الباحث   توص
ال               :وتوصيات عديدة آان من أهمها     ال المعرفي والمكون من رأس الم ات رأس الم وفر متطلب  ت

ائني    ( ي، والزب سبة       ، ف  )البشري، والهيكل ة بن صناعية األردني ة ال وفر  %٨٠ي شرآات األدوي ، وت
ة               سبة موافق ائني بن ي، والزب شري، والهيكل ى   %٨٥،    %٨١،  %٧٥متطلبات رأس المال الب ، عل

والي ه مجتمع .الت اج تفاعل عناصره ومكونات ي نت ال المعرف ون رأس الم تج عن ةيك  أي، وال تن
اءة وفعالي    ن آف ر ع رد، وبغض النظ شكل منف ا ب ذا   أية منهم ا زاد ه ات، وآلم ك المكون ن تل  م

ي   ال المعرف رأس الم ة ل ة المحقق ى القيم ًا عل ردودًا إيجابي ه م ان ل ا آ ذه  .التفاعل آلم م ه ن أه  م
وفر رأس               المعوقات   ة، عدم ت ة األردني ال المعرفي في شرآات األدوي اء رأس الم ي تواجه بن الت

افي إلجراء الدراسات والب   ) المالي(المال المادي   ة لتطويره وبنا   الك ه حوث الالزم درة  ، وعدم  ئ ق
ا      ة، ونقله تخدام المعرف ق واس ى تطبي ة عل رآات األدوي ىش تثمار   إل ي واس ق العمل ز التطبي  حي

د              راع، والتوقف عن تقلي راءات االخت ى ب الفرص المتاحة، من أجل ابتكار األدوية والحصول عل
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ة      مجموعة من التوصيا      إلىوخلصت الدراسة    .المنتجات األجنبية  ز دور شرآات األدوي ت لتعزي
  . األسواق العالميةأواألردنية في مواجهة المنافسة مع الشرآات العالمية سواء في السوق المحلية 
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  .المال الزبائني، الميزة التنافسية

 
Abstract 

This study deals with the availability of the intellectual capital 
requirements (humans, structures and customers) in the Jordanian 
pharmaceuticals manufacturing companies in order to achieve the 
competitive advantage. Moreover, this study seeks to identifying the 
obstacles hindering the construction of the Intellectual capital and 
studying the nature of the relationship between its components: humans, 
structures and customers. The population of the study consisted of the 
pharmaceuticals manufacturing companies that belong to Jordanian 
Association of the Pharmaceuticals Manufacturers. More specifically the 
sample of the study consisted of the top managers in these companies; 
who are the general managers and their assistants, the managers of the 
occupational fields; like marketing, financing, planning, quality 
assurance, etc. On the one hand, the results of this study show that the 
intellectual capital requirements (humans, structures and customers) are 
available by 80% in the Jordanian pharmaceuticals manufacturing 
companies. On the other hand, the results indicate that the intellectual 
capital requirements in its three aspects (humans, structures and 
customers), are available in the following percentages: 75%, 81% and 
85%, respectively. The intellectual capital is the outcome of a collective 
interaction of its components. Individual effective components are of no 
value unless they interact with each other. An increased interaction leads 
to a more positive influence on the fulfilling value of the intellectual 
capital. The most important obstacles hindering the construction of the 
intellectual capital in the pharmaceuticals companies in Jordan are the 
unavailability of a sufficient financial capital for conducting academic 
studies and the needed research to improve capital. These companies are 
unable to apply and use knowledge in order to use the available chances 
to invent new medicines and to get patents and to stop imitating the 
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foreign products. The study concludes with some recommendations to 
enhance the role of the Jordanian pharmaceutical companies in 
competing with foreign companies in both the national and the 
international markets.  

Key words: intellectual capital, humans capital, structures capital 
customers capital, competitive advantage. 

  
 لمقدمةا

ان رأس ال ديما آ يق ا اآلن وف صناعية، أم ات ال ودا للمجتمع ال وق ات م صر المجتمع  ع
ة سيكون في           المعلوماتية واإلتصاالت،   فإن المعرفة والحكمة هي وقود السيادة، فمن يملك المعرف

رة                    سيكون في الصفوف األخي ة ف ك المعرف  ،المقدمة والقيادة والسيادة والعكس صحيح فمن ال يمل
ي أ    ال المعرف إن رأس الم ذلك ف ي         ل وة ف ر الق د عناص م، وأح روات األم صادر ث د م بح أح ص

  .االقتصادات والمجتمعات الحديثة الناهضة

ـ    ) Microsoft(فإذا آانت القيمة السوقية لشرآة مايكروسوفت        ون دوالر   ) ١١٥(تقدر ب بلي
فقط وما تبقى هو رأس مال معرفي       ) ٪١٠( منها نسبة     الملموس أمريكيا يشكل رأس المال المادي    

ة لمنظمات            ملموسةودات غير   أو موج  ة اإلجمالي دا من القيم ة ج سبة عالي ل ن الي أصبح يمث  وبالت
ال تصل  ان األعم ي بعض األحي ى ف سوقية ) %٩٠(إل ة ال الي القيم امن إجم ان رأس . له إذا آ ف

د تقي             ه  يالمال المادي ملموسا تحكمه أسس ونظريات وتضبطه سجالت وإجراءات محاسبية وتعي م
ري                       سنويا معايير محدد   ه أثي ذي يتصف بأن ال المعرفي ال رأس الم سبة ل ة فكيف يكون األمر بالن

  .هيعلغير ملموس مما يجعل من الصعب تطبيق النظريات واألسس واإلجراءات المحاسبية 

ي ال المعرف وم رأس الم تخدام مفه اع اس د ش رن الماضي وأصبح  لق ن الق سعينات م ي الت ف
در  مؤشرًا  ينظر إليه باعتباره     را            حقيقيًا لق ق النجاح، وأصبح متغي سة وتحقي ى المناف ة عل ة المنظم

ة                        ى قيم ك عل نعكس ذل ا إذ ي ة منه مهما ذا تأثير آبير على نجاح أو فشل المنظمة وخاصة المعرفي
  . المتزايد برأس المال المعرفياالهتمامالمنظمة السوقية وربما هذا دفع المعنيين إلى 

ة في األردن من            صناعات الدوائي د ال اط               هذا وتع ا من ارتب ا له ة، لم صناعات الحيوي م ال  أه
ى صعيد                            ر عل ه من دور آبي ا تلعب ل، وم مباشر مع حياة اإلنسان الذي هو جزء من المجتمع آك
ى دور         رق إل ث التط ذا البح الل ه ن خ ا م د حاولن ة فق ذه األهمي ى ه اًء عل شاملة، وبن ة ال التنمي

شرآات   سية جديدة  رأس المال المعرفي في بناء وتوليد ميزة تناف        متطلبات لمواجهة المنافسة مع ال
ذآر   ةال توجد هناك أي  العالمية سواًء في السوق المحلي أو في أسواق التصدير، حيث أنه           ة ت  حماي

ة ال ة       ملألدوي ة األجنبي ى األدوي ة عل ود الجمرآي ن القي وع م رض أي ن الل ف ن خ ًا م ة محلي نتج
  .المستوردة
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  مشكلة الدراسة

ة           تواجه شرآات إنتاج الد    واء األردنية منافسة شديدة في السوق المحلية واألجنبية، فمن ناحي
ام     د ع د وخاصة بع دواء بالتزاي اج ال رآات إنت ذت ش سوق   ١٩٩١أخ ي ال ًا ف كل اآتظاظ ا ش  مم

ت    ي آان ة الت واق العربي ي األس دًا ف ة ج ة متقدم شأت صناعة أدوي ة أخرى ن ن ناحي ة، وم المحلي
د ازد ة، وق صناعة األردني دمها ال ارة تخ ة التج ضمام األردن لمنظم د ان سة بع دة المناف ادت ح

  .العالمية، وتطبيق بنود اتفاقية حقوق الملكية الفكرية على قطاع صناعة األدوية

ال        اء رأس م ي األردن بن ة ف صناعات الدوائي رآات ال ى ش ضروري عل ن ال بح م ذا أص ل
سية ال           تراتيجياتها التناف سية        معرفي فاعل قادر على تلبية متطلبات اس زة التناف ق المي ة وتحقي مختلف

ال                     ،  لها ي، ورأس الم ال الهيكل شري، ورأس الم ال الب من خالل توفير متطلبات آل من رأس الم
ول الضرورية                الزبائني، وتحديد أهم المعوقات التي تحول دون بناءه، لمحاولة تبني واقتراح الحل

ات رأس الم        ين مكون ة ب ة العالق را دراسة طبيع ا، وأخي شري (ال المعرفي  لتفاديه ي، الب ، والهيكل
  ).  والزبائن

  
  أهمية الدراسة

  سة في ما يليتكمن أهمية الدرا
م الباحث     -تعتبر من أولى الدراسات      .١ اول ي  الت  -ة حسب عل ات    تتن ال المعرفي     متطلب رأس الم

ة                      صناعات الدوائي دًا، وهو قطاع ال ة ج سية عالي والميزة التنافسية في قطاع صناعي ذو تناف
 .د من أهم القطاعات الصناعية في األردنالذي يع

ن     .٢ صناعة م ك ال ا لتل ة، لم ساسة والمهم ن المواضيع الح د م ي األردن تع ة ف صناعة األدوي
ث   صادية، حي ة االقت ى صعيد التنمي ة عل ين  إأهمي ة ب ة متقدم ل مرتب ة تحت ن صناعة األدوي

اج الصناعات األردنية، وتقوم شرآات      تثمار ر       إنت ة باس دواء األردني وال ضخمة،     ال ؤوس أم
وفير رأس   إلى من الكوادر الفنية واأليدي العاملة، مما يدعو       ًا آبير ًاوتستخدم عدد  ام بت  االهتم

  .مال معرفي لضمان استمرارية هذه الصناعة وتطورها
ذي أصبح في الوقت              الدراسة تأتي هذه  .٣ ال المعرفي وال أثير رأس الم لتبرز بعض جوانب ت

ن   راهن م مال ي  أه وارد الت ي    الم ات ف ستخدمها المنظم ات    ت س رغب سيها، وتلم ع مناف تتب
 .عمالئها، والتنسيق مع مورديها ومواآبة التغيرات المتسارعة في البيئة الخارجية

م          .٤ ى أه ات تسليط الضوء على واقع الصناعات الدوائية في األردن، والتعرف عل  رأس متطلب
ي  ال المعرف ا،  الم ز   الواجب توفره ق المي أنها خل ن ش ي م شرآات   والت سية ل اجة التناف  إنت

 .لك الشرآاتمن وجهة نظر المديرين في تعلى المدى البعيد ردنية األدوية األ
ه التعرف  .٥ ي تواج ات الت م المعوق ى أه دعل صناعات تولي ي قطاع ال ي ف ال المعرف  رأس الم

 .الدوائية في األردن
ى .٦ رف عل ةالتع ةال  طبيع ينعالق ات  ب ي رأس مكون ال المعرف شري( الم يو، الب ، الهيكل

  .مع بعضها البعض) والزبائني
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  أهداف الدراسة

   تحقيق األهداف التاليةإلىتسعى الدراسة 

دى   .١ ة م وفرمعرف اتم ت ال ال تطلب شري رأس الم رآات     لب دى ش سية ل زة التناف ق المي تحقي
  .الصناعات الدوائية األردنية

دى   .٢ ة م وفرمعرف ات مت ي  تطلب ال الهيكل سية  ل رأس الم زة التناف ق المي رآات  تحقي دى ش  ل
  .الصناعات الدوائية األردنية

دى   .٣ ة م وفرمعرف ات مت ائني  تطلب ال الزب رآات    ل رأس الم دى ش سية ل زة التناف ق المي تحقي
  .الصناعات الدوائية األردنية

دى   .٤ ة م وفرمعرف ات مت ي  تطلب ال المعرف رآات    ل رأس الم دى ش سية ل زة التناف ق المي تحقي
 .الصناعات الدوائية األردنية

مع  ) والزبائني،  والهيكلي،  البشري( المال المعرفي    رأس متطلبات    بين عالقةة ال طبيعدراسة   .٥
 . بعضها البعض

 رأس المال المعرفي في قطاع الصناعات الدوائية في         توليددراسة أهم المعوقات التي تواجه       .٦
 .األردن

  
  أسئلة الدراسة

   أسئلة الدراسة على النحو التالييمكن صياغة

ائني    (أس المال المعرفي    ما مدى توفر متطلبات ر     .١ ي، والزب زة    ) البشري، والهيكل ق المي لتحقي
  التنافسية لدى شرآات الصناعات الدوائية األردنية؟

ي   .٢ ال المعرف ين رأس الم ة ب ة العالق ي طبيع ا ه ائني ( م ي، والزب شري، والهيكل ق ) الب لتحقي
  الميزة التنافسية لدى شرآات الصناعات الدوائية األردنية؟

دى                    ما هي أهم الم    .٣ سية ل زة التناف ق المي ال المعرفي لتحقي د رأس الم عوقات التي تحد من تولي
  شرآات الصناعات الدوائية األردنية؟

  
  فرضيات الدراسة

  : على النحو اآلتيفرضيات الدراسةنه يمكن صياغة إباالعتماد على أسئلة الدراسة ف

الال  .١ ات رأس الم وفر متطلب ي تت سية ل تل المعرف زة التناف ق المي رآاتحقي صناعات  دى ش ال
ة ة األردني ة   . الدوائي ن الفرضيات الفرعي ة م سابقة مجموع سية ال ن الفرضية الرئي ق م ينبث

  :أهمها
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تتوفر متطلبات رأس المال البشري لتحقيق الميزة التنافسية لدى شرآات الصناعات           ال    .أ 
  . الدوائية األردنية

زة التنا     ال    .ب  ق المي ي لتحقي ال الهيكل ات رأس الم وفر متطلب رآات   تت دى ش سية ل ف
 . الصناعات الدوائية األردنية

رآات        ال   .ج  دى ش سية ل زة التناف ق المي ائني لتحقي ال الزب ات رأس الم وفر متطلب تت
 . الصناعات الدوائية األردنية

ال ال          ال يوجد    .٢ ات رأس الم ين مكون ة ب ائني     (عرفي   معالقة تكاملي ي، والزب شري، والهيكل ) الب
 .ات الصناعات الدوائية األردنيةلدى شرآلتحقيق الميزة التنافسية 

ال المعرفي         ال يوجد  .٣ اء رأس الم ائني      ( معوقات تواجه بن ي، والزب شري، والهيكل ق  ) الب لتحقي
 .الميزة التنافسية لدى شرآات الصناعات الدوائية األردنية

  
  اإلطار النظري

ساب                 سعى الآت زة  مع ازدياد حدة المنافسة في الوقت الحاضر فإن العديد من الشرآات ت المي
اك            إن هن ذا الهدف ف ق ه سوق، ومن أجل تحقي اء في ال سة والبق ا من المناف ي تمكنه سية الت التناف
ًا               شرآة وفق حاجة ملحة إلى تطوير رأس المال المعرفي ومكوناته التي يمكن استخدامها من قبل ال

إن شرآات إن              ئملما يال  ة     قدراتها ومواردها والسوق الذي تتواجد فيه، وبطبيعة الحال ف اج األدوي ت
ن   يم آل م ا تقي ا يتطلب منه ي والخارجي مم سوق المحل ي ال سة ف دة المناف ن ح اني م ة تع المحلي
سي أو   ا التناف دعيم موقفه ن أجل ت ستخدمها م ي ت ي، والت ال المعرف ات رأس الم ات ومكون متطلب

اء صورة واضحة عن موضوع                   علىالمحافظة   وين وبن ه آحد أدنى، ولكي تتمكن الباحثة من تك
ات                 ال اهيم الدراسة واألدبي ذا الجزء من الدراسة توضيح آل من مف تتناول في ه دراسة، فإنها س

  .المتعلقة بها

سية، حيث أشار             زة التناف سير المي دة لتف تاذ اإلدارة في   HaoMaظهرت حديثًا أطر جدي  أس
ى ثالث   دة إل ات المتح ي الوالي ت ف ة براين ن ق  ةآلي ون م سية تتك زة التناف دة للمي صادر جدي درة  م

سين،            ة أفضل من المناف ستهلكين بطريق ة الم ساهم في خدم ي ت ى شراء األصول الت ة عل المنظم
ذا       سين، ويتطلب ه وقدرة المنظمة على الوصول إلى سوق الموارد والسلع بطريقة أآفأ من المناف

ا، ووجو                   ة الموجودة فيه سلطة في البيئ وة، وال د تمتع المنظمة بالمهارة، والمعرفة، والخبرة، والق
سلطات  شرآاء، وال ع، وال وات التوزي وردين، وقن ن الم ل م ع آ ة م ة للمنظم ات خارجي عالق
ام                     ى القي ساعدها عل ي ت درات الت اء الق ة وبن الحكومية، وأخيرا قدرة المنظمة على اآتساب المعرف
ات          صادر المتطلب ذه الم ع ه شكل جمي ث ت سين، وبحي ن المناف اءة م ر آف ة أآث شطتها بطريق بأن

    .ساسية التي يجب أن يتضمنها رأس المال المعرفيوالمكونات األ

د عرف  ات HaoMaولق سية لمنظم ال  أن التناف ارة عن األعم ي "عب دة الت المصادر الفري
درات     تت رًا                 امتع بها، والق شهد تغي ي ت ة في األسواق الت درات الديناميكي ة، والق ستمراً لجوهري . "م
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)HaoMa, 1999, P,259 (  ا د أوضح أن   Porterأم ا      فق سية ال يمكن فهمه زة التناف إذا إال المي
صميم              ا ت صلة، منه شطة المنف نظرنا للمنظمة آوحدة واحدة، فالمنظمة ينشأ بداخلها العديد من األن

زة      :المنتجات ق مي شطة يمكن أن يخل  تصنيعها، تسويقها، وإيصالها للمشتري، وآل نشاط من األن
ا        ى أو التم ة األدن ة من حيث الكلف ا        تنافسية للمنظم وم به ي تق شطة الت ار األن إن اختب الي ف يز وبالت

ل                 دًا لتحلي المنظمة بطريقة علمية، والنظر للكيفية التي تتفاعل هذه األنشطة فيما بينها ضروري ج
سية   زة التناف صادر المي ا) Porter, 1985, p33(م ا عرفه ر   Getomerآم ة نظ ن وجه  م

ى         المستهلك على أنها شيء يعتبره المستهلك ضروري جداً         بالنسبة له وتقوم به المنظمة بتفوق عل
  ). Getomer, 2002, p9( جميع المنافسين في السوق

رى  أنPrahalad and Hamel وي اج     "ب ة اإلنت ل آلف ة مث سية المعروف ا التناف المزاي
ا والتي                   رات والتكيف معه ة واالستجابة للتغي سليم والمرون المنخفضة والجودة العالية وسرعة الت

ة       يمكن تحقيقه  درات جوهري ستندة  ) Core-Competence(ا من خالل قيام المنظمات ببناء مق م
ت ي ال ة ف درة المنظم ى ق ذلك علىإل ة وآ ة والتنظيمي ارات اإلنتاجي سيق المه يما تن شترك ال س م الم

دة             ،تحسين وتكامل تقنيات اإلنتاج المستخدمة     سية جدي ا تناف  أضيفت إليها في الوقت الحاضر مزاي
شك  ـم منتج  ـداع وتقدي  ـفاإلب . ةـة المعرفي ـدرة المنظم ـاس ق ـى أس ـة عل ـقائم سل  ـات ت ة ـة متعاقب  ـل سل

ور تكنولوج   "رـت الحاضـي الوقـة فـات المعرفيـة المنظمـحت سمـل أصبـي متكامـلتط
)Prahalad and Hamel, 1994, P.82.(  

د من         سخ وتقل ديم يمكن أن تستن ل اآلخرين أو   وإذا آانت الميزات التنافسية في اإلطار الق  قب
زات                           إن المي ة ف ابعين لعمل المنظم اء ومت سين أقوي م وجود مناف زول سريعًا بحك أنها تختفي أو ت
كالية  ذه اإلش ي يمكن أن تخرج من إطار ه ال المعرف ة ورأس الم ى المعرف ستندة إل سية الم التناف

ة ال يمك       سهولة   بحكم آون المعرفة التي تستند إليها تمثل خصائص إستراتيجية للمنظم دها ب ن تقلي
  .من قبل اآلخرين

الم        من  المعرفة  Smith& Bollinger  اعتبرو ال في ع م األصول في منظمات األعم أه
ة      لدرجة أنها تمثل الميزة التنافسية الرئيسية في ظل االقتصاد الرقمي، وعَ           ،اليوم ا المعرف ا رف  بأنه

بحث ومن خالل المالحظة        ه نتيجة الدراسة وال     على الفهم والوعي وحسن اإلطالع المتحصل        "
ة                درات الذاتي ارات والق . والخبرة عبر الزمن، وتمثل تأويًال شخصيًا قائم على أساس الخبرة والمه

ائن  ن الزب يم ع ضاء التنظ ه أع ا يعرف ل بم ة تتمث إن المعرف ال ف ات األعم سبة لمنظم ا بالن أم
ات أو من خالل         وتتواجد هذه المعرفة في قوا     . والمنتجات والعمليات واألخطاء والنجاح    عد البيان

رة والممارس   م الخب  "ةـة أو خارجيـرى داخليـوارد أخـالل مـن خـدة أو مـات الجيـتقاس
Bollinger and Smith, 2001, P.9).(  

ع                    ه داف ذا بحد ذات ة وه وبعبارة أخرى فإن الوظائف المعرفية قد حلت محل الوظائف التقليدي
  .ى تراآم رأس المال المعرفيآاٍف لالهتمام بإدارة المعرفة والحرص عل

ل في           Stewartولقد عرف    ه يتمث ال المعرفي بأن رة      "  رأس الم ة والمعلومات والخب المعرف
روة      ة الث ق وتنمي ، في  )Stewart, 1997, p5( "والملكية المعرفية التي يمكن استخدامها في خل
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دولي للمحاسبة      اد ال ة وم   ىعل ) IFAC, 1998, P5(حين رآز االتح ة  ىد عنصر الملكي  إمكاني
ومن ثم نظر إلى رأس المال المعرفي على أنه مخزون لألصول           , تحولها إلي أصول يمكن قياسها    

دا         المعرفة، أما  علىالمملوآة للمنظمة والمبنية     ين بكن ى أن         مجمع المحاسبين اإلداري د أشار إل فق
ع أن    األصول المملوآة للمنظمة والمبنية على المعرفة     "رأس المال المعرفي يتمثل في        والتي يتوق

ة        رات اإلداري ة والخب ة واالبتكاري درات التكنولوجي شمل الق ستمرة، وي ستقبلية م افع م ق من تحق
شارية  SMAC,1998 Society of Management Accountants of" (واالست

Canada(       ه ه    Shao، في حين عرف ة     " بأن ر الملموسة   (األصول المعنوي ة    ) غي ة بالمعرف المتعلق
ة   ،ا المنظمةهيعلالتي ترآز  ة     Absolute Gap أو هو الفجوة المطلق سوقية للمنظم ة ال ين القيم  ب

  .)Shao Chi,C., et al., 2008, p299( "وقيمتها الدفترية

رأس المال ، رأس المال الهيكلي:  في ثالث فئاتالمعرفي رأس المال Stewartولقد صنف   
  .ائنيورأس المال الزب، البشري

ات رأس الم يح مكون ام ولتوض ط ق ي فق ي Stewartال المعرف سيطها ف يحها وتب  بتوض
  .Stewart, 1997, p9)( :المعادالت التالية

شرآة    سوقية لل ة ال الي  = القيم ال الم ي  + رأس الم ال المعرف   رأس الم
ي   ال المعرف شري  = رأس الم ال الب ي  + رأس الم ال الهيكل   رأس الم
ي  ال الهيكل ال الزب= رأس الم ي رأس الم + ائنيرأس الم   ال التنظيم

ي       ال الرقم ى رأس الم ول إل ي يتح ال المعرف إن رأس الم ت ف ل اإلنترن ي ظ   وف
)Digital Capital (الذي يستخدم القدرة الشبكية في إنشاء الثروة بطرق جديدة.  

عرفي ومنها رأس مال العالقات،     مجدير ذآره أن هناك تقسيمات عديدة لرأس المال ال        الومن  
ال الخارجي،             ورأس المال االبتكاري، و    داخلي، ورأس الم ال ال ال التنظيمي، ورأس الم رأس الم

اك              سيمات   وترى الباحثة بأنه مهما تعددت تقسيمات رأس المال المعرفي فإن هن ضم    تق عريضة ت
سيم            اد تق ذه الدراسة اعتم م في ه ذا ت ة، ل سيمات الفرعي ا التق د   Stewart  في محتواه ذي تعتق وال

  .   جميع التقسيمات الفرعية السابقةنه تقسيم شامل استوعبأالباحثة 

سًا عل ا سبق ىوتأسي ي ب ة الباحثىرت م ل ف ي يتمث ال المعرف أن رأس الم ول ب ه يمكن الق أن
ق           ،األصول غير الملموسة المملوآة للمنظمة      والمتعلقة بالمعرفة والتي يتوقع استخدامها في تحقي

ة،       وتوليد و  ،منافع مستمرة  سية للمنظم زة التناف روة    تحقيق المي ة الث ه        . وتنمي ا تمتلك ا م ومن أمثلته
ة    ،المنظمة من معلومات وخبرات متراآمة     ة فكري درات  ، وملكي ة   وق شارية    او  هيكلي ة واست بتكاري

  . وتنظيمية ومهارات إدارية،وتكنولوجية
  

  الدراسات السابقة

ة  واجرة، (دراس وان) ٢٠٠٩الح ال " بعن تثمار رأس الم تراتيجيات اس اط اس ة ارتب دراس
هدفت إلى تحليل عالقة ارتباط استراتيجيات االستثمار في         "  باألداء التنافسي للمؤسسات   المعرفي

م              ق أهداف الدراسة ت ة، ولتحقي رأس المال المعرفي باألداء التنافسي لدى شرآات التأمين األردني
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 بحثية لجمع البيانات عن متغيرات الدراسة، وزعت على عينة الدراسة، وتوصلت            ًةتطوير استبان 
تثمار               : دراسة إلى عدة نتائج آان أهمها     ال تراتيجيات اس ة إحصائية الس ام ذو دالل اط ه وجود ارتب

ة،   تعلم، ومأسسة المعرف ة ال ث تنمي ن حي سي للمؤسسات م ي األداء التناف ي ف ال المعرف رأس الم
  .وتكامل المعرفة، وتوظيف رأس المال المعرفي

ام      وأوصت الدراسة إدارات شرآات التامين األردنية بض       ة واالهتم رأس رورة العناي ال   ب  الم
ا                  ا وتوظيفه ة وتكامله ى جوانب المعرف ز عل البشري واالهتمام بعمليات التدريب والتعلم، والترآي

  .من أجل تحقيق األداء التنافسي للمؤسسات

ة  نعم (دراس د الم وان ) ٢٠٠٩، عب ال    "بعن شآت األعم ى من ره عل ري وأث ال الفك رأس الم
صناعية  ة –ال ة حال ة دراس اهزة األردني سة الج رآة األلب وم رأس " ش ى مفه ة عل زت الدراس رآ

ة               صناعية األردني ال ال ك من خالل       ،المال الفكري وأثره في رفع آفاءة وقيمة شرآات األعم  وذل
ة     (CJC)دراسة حالة شرآة المالبس الجاهزة  صناعية االردني شرآات ال د جرت   .  آنموذج لل وق

ة مع عي         ة من اعضاء مجلس ادارة        هذه الدراسة من خالل المقابل ذه           ن ار ه م اختي د ت شرآة، وق  ال
  .الشرآة بسبب نشاطها الواسع وشهرتها االنتاجية والسوقية وتاريخها الطويل

وأهم ما توصل اليه الباحث هو وجود غموض لمفهوم واهمية رأس المال الفكري في شرآة          
مع عدم    ،  مفهوم الملكية الفكرية  االلبسة الجاهزة األردنية وخلط بين مفهوم رأس المال الفكري، و         

سوقية    ا ال شرآة وقيمته اءة ال ى آف ري عل ال الفك ر رأس الم ود  ،وضوح اث دم وج ن ع ضال ع  ف
ام            . تصور لكيفية القياس واالفصاح عنه في القوائم المالية        تنتاج ع ى اس الي وصل الباحث ال وبالت

ة ا          ة العملي أثر    بشأن فرضية البحث وهو عدم ثبوت صحة الفرضية في الحال ة ب ة والمتعلق لمبحوث
ال              وم رأس الم ة في ظل عدم ادراك مفه ا الحقيقي شرآة وقيمته اءة ال ى آف رأس المال الفكري عل

ا     ال عموًم ات االعم سبة للمنظم ة بالن ه الفائق ري وأهميت اهزة    ،الفك سة الج رآة األلب ا ش ا فيه  بم
  . األردنية

وان  Isaac & Kline, 2009)(دراسة    :Intellectual capital management" بعن
pathways to wealth creation"  اخ التنظيمي    إلى هدفت  دراسة أثر آل من خصائص المن

ى                  تهم إل ي، وتوصلت دراس ال المعرف ة إدارة رأس الم ادة فعالي والثقافي والهيكلي ودورها في زي
ديرين في المو        : نتائج من أهمها أن هناك حاجة إلى    ة الم اء هياآل عضوية، وترسيخ ثق ظفين، بن

والتشجيع على عملية التجديد واالبتكار في المنظمة، وإيجاد عملية تشارآية من قبل الموظفين في      
  .    اتخاذ القرارات اإلدارية والتنظيمية

وان   ) ٢٠٠٨،  محمود، وأخرون  (دراسة   ة         "بعن ة األردني صناعات الدوائي سية لل درة التناف الق
ل( اس والتحلي ى ا )" القي ة ال ذه الدراس دفت ه رآات   ه ي ش سية ف درة التناف ع الق ى واق رف عل لتع

ذه          ين ه سية ب ادة التناف ى زي ة ال ائل المؤدي رق والوس ة الط ة ومعرف ة األردني صناعية الدوائي ال
ا               ة، والتي اعتبرته شرآات من األدوي ك ال سوقية لمبيعات تل الشرآات والتي تم قياسها بالحصة ال

  .االقتصادي، وانفتاح األسواق العالميةالدراسة من أهم مقومات نجاحها في ظل االنفتاح 
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ات      ى البيان تم دراسة الواقع االقتصادي لقطاع شرآات األدوية األردني من خالل الرجوع ال
ى          افة ال ة، باالض ة األردني صناعات الدوائي سية ال ع تناف س واق ي تعك صائية الت داول االح والج

ة اال    ا معادل ي، ومنه صائي القياس نهج االح ى الم اد عل يات   االعتم ار فرض دد الختب دار المتع نح
  .الدراسة

ة         ة األردني رآات األدوي سية ش ا أن تناف ن أبرزه ان م ائج آ دة نت ى ع ة ال لت الدراس توص
ا                        ة م ة ايجابي اك عالق صادي، وان هن اح االقت ات االنفت د مع متطلب متوسطة وال تتناسب بشكل جي

سويق، وع             ا،       بين عدد العاملين في البحث العلمي، والعاملين في الت ة وتنوعه دد االصناف الدوائي
وخلصت الدراسة الى مجموعة  . من جهة وبين القدرة التنافسية للشرآة ممثلة في حصتها السوقية 

ة                      ا الحديث ل التكنولوجي ى نق ة عل ة األردني ام شرآات األدوي من التوصيات آان أهمها، زيادة اهتم
اج دواء        من الدول المتقدمة في مجال صناعة الدواء لتطوير صناعة األ          ل إنت دوية األردنية بما يكف

  .   قابل للتسويق محليًا ودوليًا

وان  Shao, et al, 2008)( دراسة   The Effect of Alliance Experience" بعن
and Intellectual Capital on the Value Creation of International Strategic 

Alliances" ق ى أثر رأس المال المعرفي عل  تناولت ات   خل ة للتحالف تراتيجية   قيم ة اإلس  ، الدولي
ة إل            ت الدراس ة،  وانته شرآات األمريكي ن ال دد م ى ع ة عل ة تجريبي ت بدراس ث قام  أن ىحي

ي حققت مكاسب  ال المعرف ى من رأس الم ستوى األعل شرآات ذات الم روةأال ي الث ر ف ا . آب آم
ا آان     أأشارت إلى أنه من آثار ديناميكية رأس المال المعرفي           ه آلم ة منخفضة       ن رات البيئي ت التغي

دة ضعيفة، والعكس صحيح إذا        كون الحاجة إلى تغيرات محسوسة    ت  أو الحاجة إلى معلومات جدي
رة أو سريعة ة آبي رات البيئي ًا لدرجة . آانت التغي شكل ملحوظ وفق شرآات ب اوت أداء ال د يتف وق

ر     استجابتها للمتغيرات البيئية من خالل فهم المؤشرات البيئية في الوق     ا أآث ا يجعله ت المناسب بم
درة  ىق ة      عل ات معرفي ب بيئ رة تتطل ات المتغي ي أن البيئ ة، بمعن ات الخارجي تعمال المعلوم  اس

متغيرة حيث يتم االستجابة لتلك التغيرات البيئية لتحقيق التوازن المعرفي من خالل تفاعل رأس       
ؤدي إ        ا ي ات بم ال العالق ي ورأس م ال الهيكل شري ورأس الم ال الب ال  ىلالم ديل رأس الم  تع

ا      رة وبم ة المتغي ع البيئ ى تتكيف م دريجي حت شكل ت ة المعرفي ب سية للمنظم ا التناف ق المزاي .  يحق
شترآوا في     ىوانتهت الدراسة إل  اعي لكي ي  ضرورة تعلم وتعميق خبرة العمال بشكل فردي وجم

 .تجارب أخرى وضع قاعدة معرفية تغني عن ىالتحالفات المختلفة بمرور الوقت، مما يؤدي إل

رأس المال المعرفي وأثره في أسباب النجاح االستراتيجي    "بعنوان ) ٢٠٠٨سمير،(دراسة  
ة        صاالت األردني رآات االت ي ش شافية ف ة استك ال دراس ات األعم ال  " لمنظم ت رأس الم تناول

ي حققت      ة والت تراتيجي في شرآات االتصاالت األردني ي أسباب النجاح االس ره ف المعرفي وأث
ة اصولها                 نجاح ما  اع قيم دي ومعنوي من خالل منتجاتها، وشهرتهاً، وعالماتها، فضًال عن ارتف

  .المعرفية بدرجة عالية

ع                     م توزي ى عدة شرآات اتصاالت، وت تبانة عل ع اس ى     ٥٤قامت الدراسة بتوزي تبانة عل  اس
رات          ة وخب ة ومعرفي درات ذهني ون ق شرآات االتصاالت، ممن يحمل سام ل دراء ورؤساء األق الم
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ةوم ارات عالي اط   ، ه ا ارتب ة منه ار فرضيات الدراس دة الختب اليب احصائية عدي ار أس م اختي وت
ار      دد واختب ق في               )t( سبيرمان، واالنحدار المتع اد مقياسين للدراسة األول متعل د اعتم ك بع ، وذل

ى عدة       رأس المال المعرفي، والثاني متعلق في أسباب النجاح االستراتيجي، وخلصت الدراسة إل
  : من أهمهانتائج

              ارتفاع رأس المال المعرفي لشرآات االتصاالت األردنية، حيث بلغت نسبة األهمية لمجمل
، وآذلك بالنسبة ألبعاده الفرعية فكانت هي األخرى مرتفعة بشكل واضح            %)٨٠.٤(ابعاده  

ة في        %)٨١.٢(وخاصة رأس المال البشري إذ بلغت نسبة األهمية          ، وآانت أقل نسبة متعلق
  %).٧٨.٦(ل الهيكلي الذي آانت نسبة أهميته رأس الما

     سبة ة، وبلغت ن صاالت األردني شرآات االت تراتيجي ل اح اإلس باب النج ستوى أس اع م ارتف
تراتيجي     اح اإلس باب النج ام بأس ددة،    %)٨٠.٤(االهتم تراتيجية المح دي اإلس ان لبع ، وآ

ى، وبلغت   ام األعل سبة االهتم ي ن يم األفق والي، %)٨٠.١٨(، %)٨٣.٨٤(والتنظ ى الت  عل
  %).     ٧٧.٢٠(وآانت أقل نسبة متعلقة ببعد المواهب المحورية حيث بلغت نسبة أهميته 

                 ،تراتيجي وجود عالقة ارتباط جوهرية بين أبعاد رأس المال المعرفي وأسباب النجاح االس
  . وإن نجاح تلك الشرآات يعود بالدرجة األساسية إلى رأس المال المعرفي

ا    : ة توصيات من أهمهاقدمت الدراسة عد  ة نحو م دعم توجهات شرآات االتصاالت األردني
اليين والجدد،                   ا الح تقدمه للزبائن من خدمات ما بعد البيع، مع األخذ مقترحات وتفضيالت زبائنه
ة        شرية المؤهل وارد الب تقطاب الم ي اس ود ف ف الجه اتهم، وتكثي اتهم ورغب ا لحاج تجابة منه آاس

تالءم          واالحتفاظ بذوي المعرفة ا    ا ي ة وبم رامج التدريبي وع الب م ون لعلمية والفنية، والترآيز على آ
دعين                 املين المب زة  للع ار المتمي مع حاجة العاملين،  وتشجيع روح االبداع من خالل األخذ باألفك

  .  وتطبيقها بما يسهم في تطوير قدرات الشرآة على النجاح والتطوير

وان ) Roger and Nawaz ,2007(دراسة    Understanding and Acquiring"بعن
Technology Assets for Global Competition"      ين ز ب ة   األحاولت التميي صول التقني

)Technology (Assets ب عل ي يج صول  ى والت ة الح ا   يعل المنظم ى يمكنه ا حت ا وتطبيقه ه
مًا ف           ،النجاح في السوق   ذه األصول دورًا حاس سي لل        حيث تلعب ه ق المرآز التناف ة ي تحقي . منظم

وأشارت الدراسة إلي الدور الهام ألصول التقنية والخبرة البشرية والهيكل التنظيمي والمعلومات              
ة     في   ى وأآدت الدراسة     . تحقيق مرآز تنافسي عالمي للمنظم و        أن عل ديرين يجب أن ال يكون  ا الم

ى  ، حيث يجب أن يمتلكوا أجهزة جديدة تمثل تقنية عالية    ،تقليديين صول  األأن  وأآدت الدراسة عل
يمن              ،التقنية لها دور مهيمن خالل دورة حياة الشرآة        ع المه ة انتقلت من موق  وأن األصول المادي

ساند، ىإل اء  موقف الم ا البق ة ال يمكنه شغيل، أي أن المنظم اءة الت ي آف زة إل اءة المتمي ومن الكف
قبل المنافسين ومن   إال أن هذه القدرات سوف يتم نسخها من     ، منظمة قوية في قدراتها    إيجادبدون  

  .ثم يجب تواصل واستمرارية امتالك واستخدام أصول تقنية جديدة
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 A procedure to Design a Structural and" بعنوان (Martinez, 2006(دراسة 
Measurement Model of Intellectual Capital: An Exploratory study"   

تخدا     ة اس م آيفي ة لفه ي محاول تطالعية ف ة اس ها    دراس ة أساس ي منظم ي ف ال المعرف م رأس الم
ال المعرفي            باقتراح وقامت الدراسة    ،المعرفة ات رأس الم ربط مكون ًا ي وتوصلت  .  نموذجًا نظري

وائم    ي الق سجيلها ف تم ت م ي ي ل ة الت ي المنظم ة ف ضمن األصول المعنوي ات تت ذه المكون ى أن ه إل
ة شكل ،المالي ي الع  % ٨٠ وت ة وه سوقية للمنظم ة ال ن القيم ة   م د القيم ي لتولي صر األساس ن

  . رأس المال البشري، ورأس المال الهيكلي، ورأس مال العالقات:  وتتضمن،المستقبلية

ة  در، (دراس وان ) ٢٠٠٣ب ي  "بعن ة ف سية دراس زة تناف ق مي ي تحقي ات ف م المعلوم دور نظ
ي  ة األردن صناعات الدوائي اع ال دفت " قط ىه ات التنظي إل وفر المتطلب دى ت ى م رف عل ة  التع مي

ومستوى استخدام نظم   ،  والتكنولوجية لنظم المعلومات في شرآات الصناعات الدوائية في األردن        
نظم    ة ل ة والتكنولوجي ات التنظيمي ين متطلب ة ب سية، والعالق زة تناف ق مي ي تحقي ات ف المعلوم

  .المعلومات وتحقيق الميزة التنافسية لهذه الشرآات

ى وتوصلت الدراسة     ات الت     إل وفر المتطلب ات             ت وفر المتطلب ا تت ات، آم نظم المعلوم ة ل نظيمي
ق                     نظم في تحقي ذه ال ساهم ه ة، وت ة األردني التكنولوجية لنظم المعلومات لدى شرآات إنتاج األدوي
الميزة     ة ب رات المتعلق م المتغي ى أه ا عل ن خالل تأثيره ك م شرآات وذل ذه ال سية له زة التناف المي

ات، واألداء الم  ودة المنتج ي ج سية وه داع  التناف واق، واإلب ى األس سيطرة عل شرآات، وال الي لل
تغالل   ث اس ن حي شرآات م ذه ال سبية له اءات الن ف الكف ات، وتختل اءة العملي وير، وآف والتط
ات،        ى المبيع د عل ق العوائ ي تحقي سيتها ف ى تناف نعكس عل ا ي ا المعلومات مم ا لتكنولوجي جاهزيته

  .  وحصصها السوقية

ة  ان(دراس وان ) ٢٠٠٣، عثم ل أث"بعن تراتيجيةر العوام سة  اإلس تراتيجيات المناف  واس
ة  ة األردني اج األدوي شرآات إنت ث " ل ل   حي ين العوام ة ب ة العالق ى طبيع ضوء عل لطت ال س

تراتيجيات   ين االس ة ب ة العالق ة، وطبيع ة األردني شرآات األدوي سية ل زة التناف تراتيجية والمي اإلس
أن خلصت الدراسة    ، و أخرىالتنافسية والميزة التنافسية لها من جهة        م العوامل    ب تراتيجية  أه  اإلس

ة،              ة هي الجودة، والمرون دواء المحلي اج ال اك     التي تستخدمها شرآات إنت سعر، وهن زمن، وال وال
تراتيجيات         م االس ن أه سية، وأن م زة التناف ل والمي ك العوام ين تل صائية ب ة إح ة ذات دالل عالق

 وإستراتيجيةلمنافسين أثناء تغطية آامل السوق،  التمايز عن ا إستراتيجيةالتنافسية المستخدمة هي    
  . ترآيز خفض التكاليف فإنها غير مستخدمةإستراتيجيةأما ) قيادة التكاليف( خفض التكاليف

ال         بأنوخلصت الدراسة     شرآات إنتاج األدوية األردنية تعاني من نقص شديد في رأس الم
وير واب   ي تط درتها ف ى ق لبًا عل نعكس س ذي ي ستثمر وال ا  الم دة مم ة الجدي ات الدوائي ار المنتج تك

  .يضعف موقفها التنافسي في السوق المحلية والخارجية

سية      ) "٢٠٠٢الطراونة،  (دراسة   درة التناف شاملة والق ى قطاع        : الجودة ال ة عل دراسة تطبيقي
شاملة في               " الصناعات الدوائية في األردن    ع الجودة ال ى واق ى التعرف عل ذه الدراسة إل هدفت ه

رآات ا ذه    ش ستخدمها ه ي ت سية الت سياسات التناف ة ال ي األردن، ومعرف ة ف صناعات الدوائي ل
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شاملة               الشرآات، ودراسة العالقة بين الجودة الشاملة والسياسات التنافسية، والعالقة بين الجودة ال
ى والقدرة التنافسية، وتوصلت الدراسة       اد          إل ق أبع ة تطب ة األردني صناعات الدوائي شرآات ال  أن ال

ة الشاملة بنسب متفاوتة إال أنها في مجملها متوسطة، وال يعتقد الباحث أن هذا المستوى من    الجود
وانين المواصفات                   ا في ظل ق التطبيق يتناسب مع أهمية الصناعة ومتطلبات المنافسة التي تواجه

  .والتجارة العالمية

سية   زة التناف سب المي ة تكت ة األردني ى أن شرآات األدوي ر وخلصت الدراسة إل ة غي بطريق
ذا      شرآات، ل ك ال ى أداء تل لبًا عل أثير س أنه الت ن ش ذا م ة، وه ة أو مخطط سين يعلمدروس ا تح ه

ار               تراتيجية واختي موقفها التنافسي عن طريق القيام بالتخطيط اإلستراتيجي ودراسة العوامل اإلس
  .اإلستراتيجيات التنافسية التي من شأنها تعزيز ميزتها التنافسية

وان  ) Yeoh & Roth, 1999(دراسة   An Empirical Analysis Of Sustain"بعن
Advantage In The U.S Pharmaceutical Industry: Impact Of Firm 

Resources And Capabilities"     درات وارد وق ر م ة أث ذه الدراس ي ه ان ف ر الباحث  اختب
ات الم                  ة في الوالي سية في قطاع صناعة األدوي د      الشرآات على الميزة التناف ة، وق تحدة األمريكي

ستخدم في إدارة                    ي ت ة الت عرفت الدراسة الموارد بأنها مخزون من العوامل ومن ضمنها المعرف
ة     أنشطة الشرآة، ورآز الباحثان على أهم نوعين من الموارد في قطاع صناعة األدوية هي عملي

د توصلت الدراسة إل         البحث والتطوير،  ات، فق ة البحث   والقوة العاملة في مجال المبيع ى أن عملي
سية حيث يمكن                           زة التناف ى المي ر مباشر عل شكل غي ؤثر ب ة ت والتطوير في مجال صناعة األدوي
شكل مباشر                       ؤثر ب تقليدها من قبل الشرآات المنافسة، أما القوة العاملة في مجال المبيعات فهي ت

شرآات     على الميزة التنافسية آون الشرآة تستطيع أن تنفرد بخصائص يصعب تقليدها من            ل ال  قب
دًا                     ة جي ة والمدرب شرية المؤهل وارد الب اءات والم ى الكف األخرى في مجال مبيعاتها ألنها تعتمد عل

وعين              . في مجال الترويج لمنتجاتها    ى وجود ن وبما يتعلق في قدرات الشرآة فقط أشار الباحثان إل
وع     من القدرات وهي القدرات المتعلقة في األنماط والقواعد التي تدار بها أ         ا الن شرآة، أم شطة ال ن

ة تضمن            الثاني من القدرات فهي القدرات المتمثلة في قدرة الشرآة على استغالل مواردها بطريق
ات      ع متطلب ا يتماشى م ا وبم تغالل موارده ي اس ة ف ضمن المرون شكل ي شرآة ب د ال ادة تجدي إع

درة ال             ة فهي ق ة العملي ا من الناحي شرآة، أم ى الحصول   الظروف التنافسية المحيطة بال شرآة عل
      .     من منظمات الغذاء والدواء األمريكية وقدرتها على تطوير أدوية جديدةاالعتمادعلى 

  
 منهجية الدراسة

ة     صادر الثانوي ى الم ة عل دت الدراس د اعتم ياتها فق ار فرض ة واختب داف الدراس ق أه لتحقي
وع الدراس  صلة بموض سابقة ذات ال ة ال ات النظري سحا للدراس شمل م شبكةلت تخدام ال  ة، واس

ة ات العنكبوتي ت( للمعلوم ة،   ) االنترن راء الدراس ضرورية إلج ات ال ى المعلوم صول عل للح
تبان    صميم اس ملت ت ي ش ة والت صادر األولي ع    ةوالم دف تجمي ة به ة الدراس ى عين ا عل  وتوزيعه

  . البيانات المطلوبة الختبار فرضيات الدراسة
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  مجتمع وعينية الدراسة

ع الد ون مجتم ي لمنتجي   يتك اد األردن ة لالتح صناعية المنتمي ة ال رآات األدوي ن ش ة م راس
 من   وتألفت عينة الدراسة   ، شرآة ٢١ والبالغ عددهم     األدوية إنتاجعملها في   األدوية والتي تزاول    

م        موضحشرآة آما هو     ١٦ تثناء        ،)١( في ملحق رق م اس د ت  شرآات من مجتمع الدراسة      ٥ولق
   .الباحثة في تعبئة االستبانةلعدم رغبتهم في تسهيل مهمة 

ع   ولقد قامت الباحثة ب    تبان  ٨٠توزي م                ةاس شرآات، وه ك ال دراء اإلدارة العلىا في تل ى م  عل
اج،                  ة، واإلنت سويق، والمالي ة آالت شطة الوظيفي ع األن دراء جمي ساعدوهم، وم امون وم المدراء الع

ة لكل          عشوائياً والتخطيط، والجودة، وغيرها، وتم اختيار أفراد العينة       وبالتعاون مع االدارة العام
اءة   مدراء شرآة، بحيث تم توجيه الباحثة الى        االدارات المعنية في موضوع الدراسة، من ذو الكف

، %٨٨.٧٥ بلغت   استجابة، وبمعدل   )ةاستبان ٧١(، وتمكنت الباحثة من استعادة      والخبرات العالية 
  .  جميعها صالح للتحليلأن التي تم استردادها، تبين اناتباالستوبعد فرز جميع 

  
  صدق أداء الدراسة وثباتها

ر في                        ر مع التغيي ائج للتغي ى عدم تعرض النت لقياس مدى ثبات أداة الدراسة، والتي تشير إل
داخلي  ساق ال اس االت ا لقي اخ ألف داخلي آرونب ساق ال تخدام معامل االت م اس د ت اس، فق ظروف القي

د  %٧٣لجميع أسئلة االستبانه، حيث بلغ       ى وجود درجة               ، ويع دل عل ا ألغراض الدراسة وي  آافي
ى       الدراسة ثبات مرتفعة ألداة   ات عل ة     % ٦٥، بحيث زادت قيمة معامل الثب سبة مقبول ل ن وهي أق

  ).Sekaran 1992 ,(إحصائيا الختبار ثبات أداة الدراسة 
  

  أساليب جمع البيانات وتحليلها

 من قسمين رئيسين ةونت االستبان خاصة بها، بحيث تكةاعتمدت الدراسة على تطوير استبان
رات                هدف األول منهما إلى تحديد خصائص عينة الدراسة من حيث العمر والمؤهل العلمي والخب

  .العملية للمستجيب، وهدف القسم الثاني منها إلى اختبار فرضيات الدراسة

ي تال    صائية الت اليب اإلح تخدام األس م اس ه ت صائي؛ فإن ب اإلح ق بالجان ا يتعل مفيم ال  مئ ج
ان درجة                   م استخدامه لبي الدراسة؛ منها اإلحصاء الوصفي المتمثل بإيجاد الوسط الحسابي حيث ت
سل وسطها           ًا لتسل د وفق ة لكل بن م إعطاء رتب ود الدراسة، وت د من بن ة آل بن ى أهمي ة عل الموافق

ة  حسبتالحسابي، آما   تبانه،      ل للوسط الحسابي    النسب المئوي ود االس د من بن سا  وكل بن م احت ب ت
سابي ةالوسط الح سبة المئوي اس     والن ى مقي ع عل ة يق ة موافق ي أي درج ة ف ل لمعرف ور آك  للمح

طها            ن وس ات ع شتت البيان اس ت اري لقي راف المعي تخدام االنح م اس ا ت ستخدم، آم رت الم ليك
م     ذلك ت ار  استخدام الحسابي، وآ ة الواحدة   T اختب وفر   ) One sample T test( للعين نظرًا لت

ات                ،تتناسب مع هذا التحليل   البيانات التي    اك فروق ان هن ا إذا آ ة فيم ة لمعرف  فقط استخدمته الباحث
ة              ساب قيم تم احت ة الدراسة، وبحيث ي ة لكل محور من      )T(هامة في آراء عين ة المعنوي ، والقيم

ار،                      ل من وسط االختب ى أو أق محاور الدراسة، ومن ثم تحديد المحاور التي وسطها الحسابي أعل
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رب وسطها من وسط               . ي ذي داللة إحصائية   وباختالف معنو  ي يقت إضافة إلى تحديد المحاور الت
  .االختبار وباختالف غير معنوي

ة  ى قيم اد عل ن االعتم ة  Tويمك ت القيم ة إذا آان ية البديل ل الفرض ث تقب سوبة بحي المح
ـ  سوبة ل ة   T)(المح ة البالغ ة الجدولي ن القيم ر م ة   )١.٦٧( أآب ستوى معنوي د م ل %٥عن ، وتقب

سوبة   ة المح ت القيم ة إذا آان ة) T(الفرضية العدمي ة الجدولي ن القيم ل م ة  أق د ) ١.٦٧(البالغ عن
  %. ٥مستوى معنوية 

ن   اء األوزان م م إعط د ت سة،   ) ١-٥(ولق اد الخم رت ذي األبع اس ليك اد مقي م باعتم د ت ولق
اس      ةلكل بند من بنود االستبان    % ٦٠ وبنسبة   ٣اعتماد وسط االختبار البالغ قيمته        المكونة من مقي

سبة         ) ١: (يتكون من خمسة مستويات هي     شدة وبن ر موافق ب سبة    ) ٢(،  %٢٠غي ر موافق وبن غي
سبة    ) ٤(،  %٦٠محايد وبنسبة   ) ٣(،  %٤٠ سبة       ) ٥(،  %٨٠موافق وبن شدة وبن % ١٠٠موافق ب

ه عن وسط ا           ات ل ع وسط اإلجاب ا ارتف د آلم ة البن زداد أهمي الغ   وبحيث ت ار الب سبة ) ٣(الختب وبن
م   )٣/٥% (٦٠ ل رق ث يمث اه      ٥، حي ات باتج ون اإلجاب رت، وتك اس ليك ى لمقي ة العظم  الدرج

ا زاد وسطها عن  شدة آلم ق ب ق والمواف سبة ٣المواف ى % ٦٠ أو ن ات %  ١٠٠إل ون اإلجاب وتك
  %.٢٠دون إلى ما % ٦٠ أو نسبة ٣باتجاه عدم الموافقة أو الموافقة بشدة آلما قل وسطها عن 

  
  تحليل البيانات ونتائج الدراسة

ة، وتحلي     طة أداة الدراس ات بواس ع البيان ة بجم ت الباحث د أن قام صائص  بع د الخ ا لتحدي له
  : عرضها على النحو التاليتم  ،لعينة الدراسة، واختبار فرضيات الدراسةالديمغرافية 

  الخصائص النوعية لعينة الدراسة: أوًال

  :لخصائص النوعية لعينة الدراسة والذي أظهر النتائج التاليةا) ١(يظهر الجدول رقم 

  . الخصائص النوعية لعينة الدراسة:)١(جدول 

 النسبة المئوية العدد الخصائص النوعية
 المؤهل العلمي

 %١١ ٨ دبلوم آلية المجتمع
 %٦٤ ٤٥ بكالوريوس

 %١٧ ١٢ ماجستير 
 %٨ ٦ دآتوراه
 العمر

 %٢١ ١٥  سنة٣٠أقل من 
 %٣٢ ٢٣  سنة٤٠ أقل من إلى -٣٠
 %٢٥ ١٨  سنة٥٠ أقل من إلى – ٤٠
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 )١(تابع جدول رقم ...

 النسبة المئوية العدد الخصائص النوعية
 %١٣ ٩ سنة ٦٠ أقل منإلى -٥٠
 %٩ ٦  فأآثر سنة٦٠

 الخبرات العملية
 %٦ ٤  سنوات٥أقل من 

 %٢٣ ١٦  سنوات١٠ أقل من إلى  -٥
 %٣٩ ٢٨ سنة ١٥  أقل منإلى -١٠
 %٢٠ ١٤  سنة٢٠  أقل منإلى -١٥
 %١٢ ٩  فأآثر سنة٢٠

ان    الدراسة  عينةألفراد  فر المعرفة العلمية    راسة خصائص عينة الدراسة يتضح تو     من د  ، فك
ة،     % ٨٩ اقي من عينة الدراسة من حملة الشهادات العلمية الجامعي ات     والب ة شهادات آلي  من حمل

رة          المجتمع، وآذلك لوحظ آفاية الخب     ة    % ٩٤رات العملية لدى المجيبين، حيث زادت خب من عين
ن  ة ع نوات٥الدراس ا     س ن اعتباره ة يمك رة مرتفع ة بخب ة الدراس ع عين ى تمت ر عل ذا مؤش ، وه

  .مؤشرَا على مصداقية نتائج الدراسة

 المعلومات الخاصة بأبعاد الدراسة واختبار فرضيات الدراسة :ثانيا

ي تم التوصل إليها من تحليل إجابات عينة الدراسة، حيث تم           فيما يلي عرض ألهم النتائج الت     
  :اختبار أهم الفرضيات التالية

ى  أوًال دى  ال  :الفرضية األول سية ل زة التناف ق المي ي لتحقي ال المعرف ات رأس الم وفر متطلب تت
 . شرآات الصناعات الدوائية األردنية

  :والذي ينبثق منها مجموعة من الفرضيات الفرعية أهمها

صناعات                 ال  .أ  دى شرآات ال سية ل زة التناف ال البشري لتحقيق المي ات رأس الم تتوفر متطلب
  .الدوائية األردنية

ذي   )٢(في جدول رقم    لبشري  بتوفر متطلبات رأس المال ا    سيتم عرض النتائج المتعلقة      ، وال
ذه           رات ه ى فق ة عل راد العين ات أف ة إلجاب ات المعياري سابية واالنحراف طات الح ر المتوس أظه

   .الفرضية
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صناعات          البشري  وفر متطلبات رأس المال     ت :)٢(جدول   دى شرآات ال سية ل لتحقيق الميزة التناف
  .ألردنيةاالدوائية 

وسط   البنــــــــــــود
 اإلجابة

  االنحراف
 المعياري

  الرتبة
  المئوية النسبة

  لدرجة الموافقة

لدى شرآات الصناعات الدوائية تتوفر متطلبات رأس المال البشري لتحقيق الميزة التنافسية 
  .األردنية

شارآة      تحث .١  المنظمة العاملين على الم
ت  دريب وال ي الت سب علىف م وآ

ة أو  ي داخل المنظم واء ف رات س الخب
  .من خارجها

  %٩١  األولى  ٠.٤٤  ٤.٥٤

ان       .٢ تحفيز األفراد وجماعات العمل، لبي
ارف  رات ومع ن خب ديهم م ا ل م

من  وإشراك المنظمة فيما تراآم لديهم      
ار ة  أفك درات فكري ارات وق  ومه
  .وذهنية

  %٨٧  الثانية  ٠.٦٧  ٤.٣٤

شرآة  .٣ سعى ال ىت املين إل ز الع  تحفي
 .على التطوير والتغيير بشكل مستمر

  %٨٢  الثالثة  ٠.٤٩  ٤.١٢

تزويد العاملون بالمعلومات المتجددة،      .٤
ات     دريب أو االجتماع ق الت ن طري ع

 .الدورية بين العاملين والرؤساء

  %٨٠  لرابعةا  ٠.٢٣  ٤.٠٢

ام       .٥ تشجيع وتفويض الموظفين على القي
يهم بالمهام الموآلة    ة   إل ، وإعطائهم الثق

 . بالنفس

  %٧٧  الخامسة  ٠.٥٢  ٣.٨٦

اعي    .٦ ل الجم اليب العم ة أس تنمي
اخ       وتكريس روح الفريق، وتوفير المن
ة  صاالت اإليجابي ة االت ساند لتنمي الم
املين    رائح الع ين ش ل ب والتواص

 .المختلفة

  %٧٥  السادسة  ٠.٦١  ٣.٧٤

راد   .٧ دى األف تعلم ل يخ روح ال ترس
ي     شارآة ف رص للم ة الف وإتاح
ة       ة والمهني المؤتمرات والندوات العلمي

 .المختلفة

  %٧١  السابعة  ٠.٤٧  ٣.٥٥
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وسط   البنــــــــــــود
 اإلجابة

  االنحراف
 المعياري

  الرتبة
  النسبة المئوية
  لدرجة الموافقة

ة  .٨ ة   تنمي ات الفكري تثمار الطاق واس
وفير    املين وت ة للع درات اإلبداعي والق

ابهين رص للن ازينمالم(الف نهم ) ت م
شروعاتهم  ارهم وم ب أفك لتجري

 .الخالقة

  %٦٦  الثامنة  ٠.٣٢  ٣.٣٢

ادرة   .٩ ة والن وادر المعرفي ة الك متابع
ارات   تقطابها آمه ذبها واس رض ج لغ
شرآة     ا ال ستفيد منه ة ت رات متقدم وخب

ر،  شكل آبي ساهم ب ا ي ي وبم وير ف تط
 .واإلبداعوإنعاش عمليات االبتكار 

  %٦٣  التاسعة  ٠.٢٩  ٣.١٦

ار   .١٠ ة لعصف األفك اليب إبداعي ع أس تتب
سيدها   ا وتج املين ونقله ين الع ب
بمشاريع قابلة للتطبيق وتحقيق أهداف     

 .الشرآة

  %٦١  العاشرة  ٠.٣٥  ٣.٠٤

ل    ال   (المحور آك ات رأس الم وفر متطلب تت
ق ال شري لتحقي دى  الب سية ل زة التناف مي

   ). شرآات الصناعات الدوائية األردنية

٧٥  -  ٠.٤١  ٣.٧٧%  

م    دول رق ر ج وفر     ) ٢(يظه ي ت ة ف تبانه المتعلق رات االس ب فق ال  ترتي ات رأس الم متطلب
صناعية      ة ال رآات األدوي ي ش سية ف زة التناف ق المي شري لتحقي ر  الب ذي أظه ط  وال اع الوس ارتف

 واحتلت المراتب األخيرة وبوسط حسابي قريب من    الفقرات،ظملمعالحسابي عن وسط االختبار   
وادر                 ،  )٣(وسط االختبار البالغ     ة الك ة بمتابع ة األردني ام شرآات األدوي دم قي ة بع الفقرات المتعلق

ر                   شكل آبي شرآة ب ا ال ستفيد منه ة ت المعرفية النادرة وجذبها واستقطابها آمهارات وخبرات متقدم
اش   وير وإنع ساهم بتط ا ي دم    وبم داع، وع ار واإلب ات االبتك صف   عملي ة لع اليب إبداعي ع أس تتب

ار                     د من األفك اك العدي ى أن هن ق بمعن األفكار بين العاملين ونقلها وتجسيدها بمشاريع قابلة للتطبي
  . تطبيقلنظرية ال يتم تجسيدها وتجريبها بمشاريع عملية قابلة لال

ار ال      (T)ومن تطبيق اختبار     ات رأس       للعينة الواحدة الختب وفر متطلب ة في ت فرضية المتعلق
م       دول رق ر ج سية، أظه زة التناف ق المي شري لتحقي ال الب ة   ) ٣(الم سابي، وقيم ط الح ) T(الوس

  .والقيمة المعنوية لجميع البنود المتعلقة في الفرضية السابقة
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  ٢٠١١، )٤(٢٥مجلد  ،)االنسانية العلوم( لألبحاث النجاح جامعة  مجلةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ة        :)٣(جدول   ش      ) T( الوسط الحسابي، وقيم ال الب ات رأس الم وفر متطلب ة لت ة المعنوي ري والقيم
  .لتحقيق الميزة التنافسية لدى شرآات الصناعات الدوائية األردنية

  T)(قيمة  SIG)(مستوى الداللة   وسط اإلجابات
النسبة المئوية للوسط 

  )نسبة األهمية(اإلجابات 
٧٥  ٧.٤٥١  ٠.٠٠٠  ٣.٧٧%  

وهي أآبر من قيمة    ) ٧.٤٥١(المحسوبة بلغت   ) T(فأن قيمة   ) ٣(بالرجوع إلى الجدول رقم     
)T (  ة ة المحسوب     ) ١.٦٧(الجدولي ا أن مستوى الدالل ل من    ) ٠.٠٠٠(آم الي % ٥وهو أق وبالت

ق    شري لتحقي ال الب ات رأس الم وفر متطلب ة، بت ل الفرضية البديل ة وتقب رفض الفرضية العدمي ت
  %.٧٥الميزة التنافسية بنسبة موافقة بلغت 

زة التنافس              ال  .ب  ي لتحقيق المي ال الهيكل ات رأس الم صناعات     تتوفر متطلب دى شرآات ال ية ل
  .الدوائية األردنية

م        ذي  )٤(سيتم عرض النتائج المتعلقة بتوفر متطلبات رأس المال الهيكلي في جدول رق ، وال
ذه           رات ه ى فق ة عل راد العين ات أف ة إلجاب ات المعياري سابية واالنحراف طات الح ر المتوس أظه

   .الفرضية

صناعات        توفر متطلبات رأس المال الهيكلي لت      :)٤(جدول   دى شرآات ال سية ل زة التناف حقيق المي
  .الدوائية األردنية

وسط   البنــــــــــــود
 اإلجابة

 االنحراف
 المعياري

  الرتبة
  النسبة المئوية
 لدرجة الموافقة

ة               الهيكليتتوفر متطلبات رأس المال      صناعات الدوائي دى شرآات ال سية ل زة التناف  لتحقيق المي
  .األردنية

شرآة  .١ سعى ال ىإت ل ل داد هياآ  إع
وظفين     زود الم ة، ت ة داعم تنظيمي

  .بالتسهيالت الالزمة

  %٩٣  األولى  ٠.٣٣  ٤.٦٤

شرآة  .٢ سعى ال ىت رق  إل ل الط ي آ  تبن
ة   سياسات، الكفيل اليب، وال واألس
  .بتطوير الكفاءة اإلنتاجية في المنظمة

  %٩١  الثانية  ٠.٤٢  ٤.٥٥

ى تسعى الشرآة    .٣ ا       إل ر في هيكله  التغيي
ادة       التنظيمية للتكيي  سة الح ف مع المناف

  .القائمة على المعرفة

  %٨٨  الثالثة  ٠.٥١  ٤.٤١
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وسط   البنــــــــــــود
 اإلجابة

 االنحراف
 المعياري

  الرتبة
  النسبة المئوية
  لدرجة الموافقة

سهولة   .٤ ّددة ل وات متع شرآة قن وفر ال ت
ال ةانتق ات والمعرف ين  المعلوم  ب

  . المختلفةةاإلداريالمستويات 

  %٨٦  الرابعة  ٠.٣٨  ٤.٣٢

شرآة   .٥ سعى ال ىت ات  إل ديث البيان  تح
  .والمعلومات بشكل مستمر

  %٨٣  الخامسة  ٠.٦٤  ٤.١٧

ا    .٦ شرآة دور ّتكنولوجي ل ال تفع
شطة   ع األن ساند جمي ات لت المعلوم
ة   اة المعرف ي دورة حي شترآة ف الم

  .وتدعم عملّيات إدارة المعرفة

  %٨٢  السادسة  ٠.٤٩  ٤.١٢

سعى  .٧ شرآة ت ىال ة إل  وضوح المنهجي
ي    ة ف تراتيجية المتعلق  إدارةاإلس

م اإلدارة ال  ة، ودع ا علىالمعرف ا له
  .دعما مستمر بدون حدود

  %٨٢  السابعة  ٠.٧١  ٤.٠٩

داف  .٨ يس أه تم تأس ة ي  إدارة المعرف
ذه     ق ه ة تحقي ى آيفي يط عل والتخط

  .األهداف

  %٨٠  الثامنة  ٠.٦٩  ٤.٠٢

يم    .٩ ي التقي تمرار ف اك اس  يالتنظيمهن
ة    شطة المنظم ه أن ضمان وتوجي ل

يم  تراتيجية تنظ ة إس إدارة أولوي
    . المعرفة

  %٧٦  العاشر  ٠.٧٧  ٣.٨١

ار وتطوير        .١٠ تحرص الشرآة على ابتك
شرآة      اختراعات جديدة تسجل باسم ال
ة،   ات تجاري راع وعالم راءات اخت آب
ة  ة آملكي ع حماي ر موض ي تعتب والت

  .فكرية تحفظ حقوق المنظمة

اد  ٠.٩٢  ٣.٧٤ ي الح
  عشر

٧٥%  

ة       إلىتسعى الشرآة    .١١ ة تنظيمي اء ثقاف  بن
داع    ابي اإلب ة تح ارإيجابي  واالبتك

افئ ي   وتك از المعرف ى اإلنج  عل
  .والفكري

اني   ٠.٧٦  ٣.٦٠ الث
  عشر

٧٢%  
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 )٤(تابع جدول رقم ... 

وسط   البنــــــــــــود
 اإلجابة

 االنحراف
 المعياري

  الرتبة
  النسبة المئوية
  لدرجة الموافقة

صص .١٢ ة ّتخ ة آافي شرآة ميزانّي  ال
شاريع البحث العلمي          لّتمويل ودعم م

  .والتطوير

ث   ٠.٨٩  ٣.٢٥ الثال
  عشر

٦٥%  

ل     ال       (المحور آك ات رأس الم وفر متطلب تت
دى   سية ل زة التناف ق المي ي لتحقي الهيكل

  ).  شرآات الصناعات الدوائية األردنية

٨١  -  ٠.٥٨  ٤.٠٦%  

ع          فإن جميع الفق  ) ٤( جدول رقم    إلىبالرجوع   ى وسط حسابي مرتف رات السابقة حصلت عل
ة في          سجل           أعلى من وسط االختبار، وجاءت الفقرات المتعلق دة ت ار وتطوير اختراعات جدي  ابتك
ة، ات تجاري راع وعالم راءات اخت شرآة آب م ال داع و باس ابي اإلب ة تح ة إيجابي ة تنظيمي اء ثقاف بن

ار افئ واالبتك ري  وتك ي والفك از المعرف ى اإلنج ام ، عل ة    وقي ة آافي شرآة بّتخصيص ميزانّي  ال
  .  المراتب األخيرةوالتطوير فيلّتمويل ودعم مشاريع البحث العلمي 

وفر           (T)ومن تطبيق اختبار     ة في ت ار الفرضية المتعلق ات رأس   للعينة الواحدة الختب متطلب
سية       زة التناف د    المال الهيكلي لتحقيق المي ة        ظهر ، فق ة ا  ) T( الوسط الحسابي، وقيم ة  والقيم لمعنوي

  .)٥( في جدول رقم لجميع البنود المتعلقة في الفرضية السابقة

ة        :)٥(جدول   ي             ) T( الوسط الحسابي، وقيم ال الهيكل ات رأس الم وفر متطلب ة لت ة المعنوي والقيم
  .لتحقيق الميزة التنافسية لدى شرآات الصناعات الدوائية األردنية

  T)(قيمة SIG)(مستوى الداللة   وسط اإلجابات
نسبة المئوية للوسط اإلجابات ال

  )نسبة األهمية(
٨١  ١٣.٤٥٤  ٠.٠٠٠  ٤.٠٦%  

م       ة     ) ٥(بالرجوع إلى الجدول رق أن قيم ر من      ) ١٣.٤٥٤(المحسوبة بلغت     ) T(ف وهي أآب
ة  ة ) T(قيم سوب    ) ١.٦٧(الجدولي ة المح ستوى الدالل ا أن م ن   ) ٠.٠٠٠(آم ل م و أق % ٥وه

ل ال ة وتقب رفض الفرضية العدمي الي ت وفر وبالت ة، بت ي فرضية البديل ال الهيكل ات رأس الم متطلب
  .%٨١ بنسبة موافقة لتعزيز الميزة التنافسية في شرآات األدوية الصناعية األردنية

صناعات                  ال    .ج  دى شرآات ال سية ل زة التناف ائني لتحقيق المي تتوفر متطلبات رأس المال الزب
  .الدوائية األردنية

م       ة           المتوسطات الحساب   ) ٦(أظهر جدول رق راد العين ات أف ة إلجاب ات المعياري ية واالنحراف
  :بتوفر متطلبات رأس المال الزبائني والتي آانت على النحو التالي
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صناعات               :)٦(جدول   دى شرآات ال  توفر متطلبات رأس المال الزبائني لتحقيق الميزة التنافسية ل
  .الدوائية األردنية

وسط   البنــــــــــــود
 اإلجابة

  االنحراف
 ياريالمع

  الرتبة
  النسبة المئوية
 لدرجة الموافقة

تتوفر متطلبات رأس المال الزبائني لتحقيق الميزة التنافسية لدى شرآات الصناعات الدوائية 
  األردنية

ي     .١ ستمرة ف رات الم شرآة التغيي ابع ال تت
  .رغبات الزبائن

  %٩٧  األولى  ٠.٥٤  ٤.٨٦

و   .٢ سريعة نح راءات ال شرآة اإلج ذ ال تّتخ
  .ميلمالحظات الع

  %٩٥  الثانية  ٠.٦٧  ٤.٧٥

ام .٣ ى     االهتم اء عل دماتها بن ديم خ ي تق  ف
ر   ا ات غي ن الحاج سبة م ة المكت لمعرف

ة    ضمن المحافظ ا ي الء، وبم شبعة للعم الم
 .على رأس مالها الزبوني

  %٨٩  الثالثة  ٠.٢٦  ٤.٤٧

د   .٤ ع وتق د البي ا بع الء م شرآة العم ع ال م تتب
  .الخدمات التي يطلبوها

  %٨٥  الرابعة  ٠.٣١  ٤.٢٣

صال     .٥ الء باالت ام العم ال أم تح المج ع  ف م
شرآة، دمات    ال د الخ ي تحدي شارآة ف والم

  .الحتياجاتهموالسلع المناسبة 

  %٧٨  الخامسة  ٠.٥٦  ٣.٩١

ا وتجسيدها         .٦ ة، ونقله تتبع التطورات الحديث
ائن          ات الزب بمنتجات متطورة تحاآي رغب

 .وحاجاتهم في سوق شديدة المنافسة

  %٦٨  السادسة  ٠.٧٦  ٣.٣٩

ل  ور آك ال (المح ات رأس الم وفر متطلب تت
الزبائني لتحقيق الميزة التنافسية لدى شرآات       

  ).  الصناعات الدوائية األردنية

٨٥    ٠.٦٢  ٤.٢٧%  

 توفر متطلبات   إلىفإن وسط إجابات أفراد عينة الدراسة يشير        ) ٦( جدول رقم    إلىبالرجوع  
ي شر سية ف زة التناف ق المي ائني لتحقي ال الزب ع وسط رأس الم صناعية حيث ارتف ة ال آات األدوي

ر   رة الفق ة األخي ي المرتب اءت ف رات، وج ع الفق ات لجمي ع  اإلجاب ي تتب شرآة ف ام ال ة بقي ة المتعلق
ي   اتهم ف ائن وحاج ات الزب اآي رغب سيدها بمنتجات متطورة تح ا وتج ة، ونقله التطورات الحديث

ى ضرورة ز  را عل اره مؤش ن اعتب ا يمك سة، مم ديدة المناف ة سوق ش ام شرآات األدوي ادة اهتم ي
    .  منتجات تلبي رغبات زبائنهاإلىاألردنية في متابعة التطورات الحديثة وتجسيدها ونقلها 

ة الواحدة   (T)ومن تطبيق اختبار    م      للعين د أظهر جدول رق ة    ) ٧(فق الوسط الحسابي، وقيم
)T (       زة   متطلبات رأس ال توفر  والقيمة المعنوية لجميع البنود المتعلقة في ق المي مال الزبائني لتحقي

  .التنافسية في شرآات األدوية األردنية



 ٩٥٥ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــسناء مسودة

  ٢٠١١، )٤(٢٥مجلد  ،)االنسانية العلوم( لألبحاث النجاح جامعة  مجلةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ة    :)٧(جدول   ائني       ) T( الوسط الحسابي، وقيم ال الزب ات رأس الم وفر متطلب ة لت ة المعنوي والقيم
  .لتحقيق الميزة التنافسية لدى شرآات الصناعات الدوائية األردنية

  T)(قيمة   SIG)(مستوى الداللة   وسط اإلجابات
سبة المئوية للوسط الن

  )نسبة األهمية(اإلجابات 
٨٥  ١٥.٥١٢  ٠.٠٠٠  ٤.٢٧%  

م       ة     ) ٧(بالرجوع إلى الجدول رق أن قيم ر من      ) ١٥.٥١٢(المحسوبة بلغت     ) T(ف وهي أآب
ة  ة ) T(قيم سوب    ) ١.٦٧(الجدولي ة المح ستوى الدالل ا أن م ن   ) ٠.٠٠٠(آم ل م و أق % ٥وه

ل الف         ة وتقب وفر       وبالتالي ترفض الفرضية العدمي ة، بت ائني       رضية البديل ال الزب ات رأس الم متطلب
  .%٨٥ بنسبة موافقة بلغت لتحقيق الميزة التنافسية لدى شرآات الصناعات الدوائية األردنية

ال   شري، ورأس الم ال الب ات رأس الم وفر متطلب ي ت ة ف ائج المتعلق تعراض النت د اس بع
ائني،  ال الزب ي، ورأس الم ساب الوسط االهيكل م احت د ت ة فق سابي وقيم ة ) T(لح ة المعنوي والقيم

ع رات لجمي ي        فق شري والهيكل ال الب ن رأس الم ون م ي والمك ال المعرف ات رأس الم مكون
  )٨(  وآما هو موضح في جدول رقموالزبائني، 

ة      :)٨(جدول   ال المعرفي          ) T( الوسط الحسابي، وقيم ات رأس الم وفر متطلب ة لت ة المعنوي والقيم
ي، والز( شري، والهيكل ائنيالب ة ) ب صناعات الدوائي رآات ال دى ش سية ل زة التناف ق المي لتحقي

  .األردنية

  T)(قيمة  SIG)(مستوى الداللة   وسط اإلجابات
النسبة المئوية للوسط 

  )نسبة األهمية(اإلجابات 
٨٠  ١٢.٨٢٤  ٠.٠٠٠  ٤%  

م  ى جدول رق الرجوع إل ة ) ٨(ب أن قيم ن ) ١٢.٨٢٤(المحسوبة بلغت ) T(ف ر م وهي أآب
ة  ة ) T(قيم سوب    ) ١.٦٧(الجدولي ة المح ستوى الدالل ا أن م ن   ) ٠.٠٠٠(آم ل م و أق % ٥وه

ال المعرفي                ات رأس الم وفر متطلب ة، بت ل الفرضية البديل ة وتقب وبالتالي ترفض الفرضية العدمي
  %.٨٠لتحقيق الميزة التنافسية لدى شرآات الصناعات الدوائية األردنية بنسبة موافقة 

ال المعرفي    عالقة ت ال يوجد  :ثانيًا ات رأس الم ائني   (كاملية بين مكون ي، والزب شري، والهيكل ) الب
 .لتحقيق الميزة التنافسية لدى شرآات الصناعات الدوائية األردنية

ال المعرفي                    ات رأس الم ين متطلب ة ب ة العالق ة بطبيع شري،  (سيتم عرض النتائج المتعلق الب
ائني  ي، والزب م   ) والهيكل دول رق ي ج ر )٩(ف ذي أظه ات   ، وال سابية واالنحراف طات الح  المتوس

  : على النحو التاليالمعيارية إلجابات أفراد العينة على فقرات هذه الفرضية



 "......ـ ل )البشري، الهيكلي، الزبائني(مدى توفر متطلبات رأس المال المعرفي  "ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ٩٥٦

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ٢٠١١، )٤(٢٥مجلد  ،)االنسانية العلوم( لألبحاث النجاح جامعة مجلة

ال المعرفي        :)٩(جدول   ات رأس الم ين متطلب ة ب ة العالق ي  ( طبيع شري، والهيكل ائني ، الب ) والزب
  .لتحقيق الميزة التنافسية لدى شرآات الصناعات الدوائية األردنية

وسط   ــــــــــودالبنــ
 اإلجابة

  االنحراف
 المعياري

  الرتبة
 النسبة المئوية

لدرجة 
  الموافقة

لتحقيق ) البشري، والهيكلي، والزبائني(هناك عالقة تكاملية بين مكونات رأس المال المعرفي 
  .الميزة التنافسية لدى شرآات الصناعات الدوائية األردنية

ة   .١ سعى المنظم ىت ل  إل ام متكام اء نظ  بن
ة أن    سمح للمنظم ى ت ة حت إلدارة المعرف
 .تنمو وتتقدم، بما يحقق الميزة التنافسية لها

  %٩٧  األولى  ٠.٢٧  ٤.٨٦

ل   .٢ اج تفاع ون نت ي يك ال المعرف رأس الم
ه    ه مجتمع ره ومكونات شري (عناص الب

ائني  ي والزب ن  )والهيكل تج ع  إي، وال تن
  .منهما بشكل منفرد

  %٩٦  الثانية  ٠.٢١  ٤.٧٩

ل عنا  .٣ تم تفاع ي   ي ال المعرف ر رأس الم ص
  .ومكوناته بشكل مستمر

  %٩٤  الثالثة  ٠.١٨  ٤.٧١

وازن المعرفي من خالل تفاعل            .٤ يتحقق الت
ي   ال الهيكل شري ورأس الم ال الب رأس الم
درة            د من ق ا يزي ورأس المال الزبائني، مم
سية   زة التناف ق المي ى تحقي ة عل المنظم

  .للمنظمة

  %٩٢  الرابعة  ٠.٣٤  ٤.٥٨

ة     يؤثر رأس المال   .٥  البشري المتمثل بالمعرف
ي    لدى األفراد مع أصول رأس المال الهيكل
  .المستخدمة في بناء العالقات مع العمالء

  %٨٩  الخامسة  ٠.٣٩  ٤.٤٣

ال           .٦ ى رأس الم ي عل يؤثر رأس المال الهيكل
رًا   شري نظ هالب املين  ألن زود الع  ي

بالتسهيالت الالزمة إلنجاز المهام المنوطة     
  .بهم

  %٨٧  ةالسادس  ٠.٢٥  ٤.٣٣

ائني      .٧ ى يؤثر رأس الزب  التفاعل االيجابي     إل
املين          دفع الع ا ي ى مع العمالء مم  تطوير   إل

يف مع   بما يسمح بالتك  ،  اتهم ومهاراتهم قدر
  .متطلباتهم واحتياجاتهم

  %٨٥  السابعة  ٠.٣٥  ٤.٢٧

ات رأس        (المحور آكل    ين مكون ة ب طبيعة العالق
ي  ال المعرف ائني ( الم ي، الزب شري، الهيكل ) الب

رآات ل دى ش سية ل زة التناف ق المي تحقي
  ).  الصناعات الدوائية األردنية

٩١  -  ٠.٢٧  ٤.٥٧%  



 ٩٥٧ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــسناء مسودة

  ٢٠١١، )٤(٢٥مجلد  ،)االنسانية العلوم( لألبحاث النجاح جامعة  مجلةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ات     التبين أن جميع    ) ٩( جدول رقم    إلىبالرجوع   فقرات المتعلقة في طبيعة العالقة بين مكون
حصلت على وسط حسابي مرتفع وبنسبة تزيد       ) البشري، الهيكلي، الزبائني  (رأس المال المعرفي    

ن  ه وب% ٨٠ع ي ومكونات ال المعرف ر رأس الم ين عناص ة ب ة تكاملي اك عالق د أن هن ا يؤآ م
رًا     ي، نظ ال الهيكل ى رأس الم ابي عل شكل إيج شري ب ال الب ؤثر رأس الم ث ي ة، حي همجتمع  ألن

ؤدي   ا ي شرآة، مم ائن ال ات وحاجات زب ق رغب ا يحق از، وبم داع واإلنج ىمصدر اإلب ق إل  تحقي
ثم يمكن القول بأن رأس المال المعرفي يكون نتاج تفاعل عناصره           الثروة والميزة التنافسية، ومن     

ة               إيومكوناته مجتمعه، وال تنتج عن       اءة وفعالي  من   أي منهما بشكل منفرد، بغض النظر عن آف
ال        إيجابي تلك المكونات، وآلما زاد هذا التفاعل آلما آان له مردودً           على القيمة المحققة لرأس الم

   .    المعرفي

ة          (T) اختبار   من تطبيق  ار الفرضية المتعلق ين    بوجود  للعينة الواحدة الختب ة ب ة تكاملي  عالق
ي    ال المعرف ات رأس الم ائني  (مكون ي، والزب شري، والهيكل دى    ) الب سية ل زة التناف ق المي لتحقي

ة    ة األردني صناعات الدوائي رآات ال د ، ش ر فق سابي ظه ط الح ي    الوس ة ف ود المتعلق ع البن  لجمي
  .) ١٠(، في جدول رقم والقيمة المعنوية) T(وقيمة  ،الفرضية السابقة

ة        :)١٠(جدول   ة     ) T( الوسط الحسابي، وقيم ة المعنوي ات رأس         لوالقيم ين مكون ة ب ة العالق طبيع
ال المعر ي الم ائني(ف ي، الزب شري، الهيكل صناعات ) الب دى شرآات ال سية ل زة التناف ق المي لتحقي

  .الدوائية األردنية

  T)(قيمة  SIG)(داللة مستوى ال  وسط اإلجابات
النسبة المئوية للوسط 

 )نسبة األهمية(اإلجابات 
٩١  ١٩.١١٤  ٠.٠٠٠  ٤.٥٧%  

ة     ) ١٠( جدول رقم    إلىبالرجوع   أن قيم ر من      ) ١٩.١١٤(المحسوبة بلغت     ) T(ف وهي أآب
ة  ة ) T(قيم سوب    ) ١.٦٧(الجدولي ة المح ستوى الدالل ا أن م ن   ) ٠.٠٠٠(آم ل م و أق % ٥وه

ين             وبالتالي ترفض ال   فرضية العدمية وتقبل الفرضية البديلة، مما يؤآد على وجود عالقة تكاملية ب
ي    ال المعرف ات رأس الم ائني  (مكون ي، والزب شري، والهيكل دى    ) الب سية ل زة التناف ق المي لتحقي

  %. ٩١شرآات الصناعات الدوائية األردنية، بنسبة موافقة مرتفعة بلغت 

ًا د : ثالث اء ر  ال يوج ه بن ات تواج ي  معوق ال المعرف ائني  ( أس الم ي، والزب شري، والهيكل ) الب
 .لتحقيق الميزة التنافسية لدى شرآات الصناعات الدوائية األردنية

ال المعرفي               اء رأس الم شري،  (سيتم عرض النتائج المتعلقة بأهم المعوقات التي تواجه بن الب
في جدول  لدوائية األردنية لتحقيق الميزة التنافسية لدى شرآات الصناعات ا      ) والهيكلي، والزبائني 

ى          )١١(رقم   ة عل راد العين ، والذي أظهر المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أف
  :فقرات هذه الفرضية على النحو التالي



 "......ـ ل )البشري، الهيكلي، الزبائني(مدى توفر متطلبات رأس المال المعرفي  "ـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ٩٥٨

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ٢٠١١، )٤(٢٥مجلد  ،)االنسانية العلوم( لألبحاث النجاح جامعة مجلة

ائني   (  معوقات بناء رأس المال المعرفي :)١١(جدول   ي، والزب شري، والهيكل زة   ) الب ق المي لتحقي
  .ناعات الدوائية األردنيةالتنافسية لدى شرآات الص

وسط   البنــــــــــــود
 اإلجابة

  االنحراف
 المعياري

  الرتبة
  النسبة المئوية
  لدرجة الموافقة

ادي  .١ ال الم وفر رأس الم دم ت الي(ع ) الم
وث   ات والبح راء الدراس افي إلج الك
ال    ق رأس الم وير وخل ة لتط الالزم

  .المعرفي

  %٩٦  األولى  ٠.٢١  ٤.٨١

ى تط  .٢ درة عل دم الق تخدام ع ق واس بي
ا  ة، ونقله ىالمعرف ق إل ز التطبي  حي

  .العملي واستثمار الفرص المتاحة

  %٩٥  الثانية  ٠.٢٧  ٤.٧٦

شرآة    .٣ ى ال صعب عل اد ي اب  إيج  أقط
ة   ج ودي ات دم ن خالل عملي صناعية م
ي تعمل في            صناعية الت شرآات ال مع ال

الي    صناعة، وبالت ال ال س مج صبحنف  ت
شرية  ة والب درة المادي ذه األقالق اب  له ط

ر ة  با أآب ة المتاح ن المعرف تفادة م الس
  .لديهم

  %٩٣  الثالثة  ٠.٣٧  ٤.٦٤

ين الجامعات ومراآز          .٤ عدم التعاون ما ب
راء   اص إلج اع الخ وث والقط البح

ؤدي  ي ت ىالبحوث الت اد إل وين إيج  وتك
  .رأس المال المعرفي

  %٩٠  الرابعة  ٠.٤١  ٤.٥١

وير   .٥ ي تط عوبة ف شرآة ص ه ال تواج
اس آ اييس خاصة لقي تثمار مق اءة االس ف

ي   ال المعرف ي رأس الم ارهف  باعتب
د وذ      ا ذ اًًاستثمار د األم أثير  ا مردود بعي  ت
  .شمولي

  %٨٩  الخامسة  ٠.٥٢  ٤.٤٤

ة         .٦ اد المعرف عدم بذل الجهود الكافية إليج
ي     ال معرف وين رأس م ة، أو تك الذاتي
ر        شكل آبي خاص بالمنظمة، واالعتماد ب
ارج      ن الخ ستوردة م ة الم ى المعرف عل

د ال   والت سرعة، وق زول ب ا ت ًا م ي غالب
  .تتكيف مع متطلبات المنظمة وثقافتها

  %٨٧  السادسة  ٠.٤٤  ٤.٣٦



 ٩٥٩ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــسناء مسودة

  ٢٠١١، )٤(٢٥مجلد  ،)االنسانية العلوم( لألبحاث النجاح جامعة  مجلةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )١١(تابع جدول رقم ... 

وسط   البنــــــــــــود
 اإلجابة

  االنحراف
 المعياري

  الرتبة
  النسبة المئوية
  لدرجة الموافقة

ول     .٧ ة األص شخيص هوي عوبة ت ص
  .سهاالمعرفية الحقيقة في المنظمة وقيا

  %٨٤  السابعة  ٠.٣٩  ٤.٢١

اع اإلدارة ال .٨ دم اقتن أن علىع شرآة ب ا لل
يس        العصر الحالي هو عصر معرفي ول
ديم  اس تق ى أس ة عل سية قائم ة تناف بيئ

  .منتجات وتحقيق أرباح فقط

  %٧١  الثامنة  ٠.٥٤  ٣.٥٤

ال     اء رأس الم ات بن ل معوق ور آك المح
ي ائني (المعرف ي، والزب شري، والهيكل ) الب
ق ا رآات   لتحقي دى ش سية ل زة التناف لمي

  .الصناعات الدوائية األردنية

٨٨  -  ٠.٤٦  ٤.٤١%  

ع،             ) ١١( جدول رقم    إلىبالرجوع   ى وسط حسابي مرتف رات حصلت عل ع الفق تبين أن جمي
ي تواجه          ات الت م المعوق ال         وآان من أه وفر رأس الم ة عدم ت صناعية األردني ة ال  شرآات األدوي

ي،           الكافي إلجراء ) المالي(المادي   ال المعرف  الدراسات والبحوث الالزمة لتطوير وخلق رأس الم
ة       إلى شرآات األدوية تحتاج     أنوخاصة    مبالغ طائلة وهائلة للقيام في األبحاث والدراسات الالزم

سية  دراتها التناف ا يحد من ق ي األسواق، مم دة ف سة لطرح منتجات جدي ي مناف دواء ف شرآات ال
ة،  ة ا العالمي ي المرتب ا ف ة،    ويليه ق واستخدام المعرف ى تطبي ة عل درة شرآات األدوي دم ق ة ع لثاني

ة      مما حيز التطبيق العملي واستثمار الفرص المتاحة،   إلىونقلها   ين شرآات األدوي د الفجوة ب  يزي
ة والتي استط        ا          عتااألردنية والشرآات األجنبي ة وتحويله ق المعرف ى  استخدام وتطبي  منتجات  إل

سابقة حيث                .تيستفاد منها في شتى المجاال      رة ال رة مع الفق ذه الفق ربط ه ى       إوت درة عل ن عدم الق
ى  والدراسات الكافية لعدم آفاية المصادر المالية يؤدي         باألبحاثالقيام   شرآ     إل درة ال ى   عدم ق ة عل

ة آ           إلىنقل المعرفة من الحيز النظري       د أهمي ذا يؤآ ي، وه ادي     ال  من رأس   ل الحيز العمل ال الم م
مال المادي يعزز من قدرة      ال لبعضه البعض، بمعنى أن رأس    َل  منهما مكم والمعرفي حيث أن آًال     

ة    ق المعرف ي بتطبي ال المعرف تغالل رأس الم ى اس ة عل ا والمنظم ىتحويله دمات إل ات وخ  منتج
  .يستفاد منها

ىباإلضافة  ات وجود إل ي جدولمعوق ا ف م ذآره دة ت م  عدي ا )  ١١( رق ام ومنه صعوبة قي
اون الجامعات                    عمليات ال   بإجراءالشرآات   ة، وعدم تع ة والفني دراتها المادي د من ق ي تزي دمج الت
م في إجراء        األبحاثومراآز   اييس خاصة               األبحاث  معه ى تطوير مق درة عل ة، وعدم الق  الالزم

دًال   لقياس آفاءة االستثمار في رأس المال المعرفي،    ة ب واالعتماد بشكل آبير على استيراد المعرف
ًا أو داخ ا ذاتي ة، من تطويره ة األصول المعرفي شخيص هوي ًا، وصعوبة ت رالي اع وأخي دم اقتن  ع

أن ا قناعة آافية    على ال اإلدارة ة، وال وجود           ب ي ال   ل العصر الحالي هو عصر المعرف شرآات الت ل
    .  تقوم على المعرفة والعلم
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ي تواج         للعينة الواحدة الختبار الفرضية المتعلقة     (T)من تطبيق اختبار     ات الت أهم المعوق ه  ب
ائني     (بناء رأس المال المعرفي    ي، والزب شري، والهيكل دى شرآات          ) الب سية ل زة التناف ق المي لتحقي

م        الصناعات الدوائية    ة       ) ١٢(فقد أظهر الجدول رق ة    ) T(الوسط الحسابي، وقيم ة المعنوي والقيم
  .لجميع البنود المتعلقة في الفرضية السابقة

دول  ة :)١٢(ج سابي، وقيم ط الح ال  والقي) T( الوس اء رأس الم ات بن ة لمعوق ة المعنوي م
لتحقيق الميزة التنافسية لدى شرآات الصناعات الدوائية       ) البشري، والهيكلي، والزبائني  (المعرفي
  .األردنية

  T)(قيمة  SIG)(مستوى الداللة   وسط اإلجابات
النسبة المئوية للوسط 

  )نسبة األهمية(اإلجابات 
٨٨  ١٧.٦٤٨  ٠.٠٠٠  ٤.٤١%  

ة     ) ١٢( جدول رقم    بالرجوع إلى  أن قيم ر من      ) ١٧.٦٤٨(المحسوبة بلغت     ) T(ف وهي أآب
ة  ة ) T(قيم سوب    ) ١.٦٧(الجدولي ة المح ستوى الدالل ا أن م ن   ) ٠.٠٠٠(آم ل م و أق % ٥وه

د                 ا يؤآ ة، مم ل الفرضية البديل ة وتقب اء     وبالتالي ترفض الفرضية العدمي ات تواجه بن وجود معوق
ي   ال المعرف شري، والهيك (رأس الم ائني الب ي، والزب رآات     ) ل دى ش سية ل زة التناف ق المي لتحقي

  %. ٨٨بنسبة موافقة مرتفعة بلغت  الصناعات الدوائية األردنية،
  

  نتائج وتوصيات الدراسة

  نتائج الدراسة

ائج والتوصيات              م النت ى أه م التوصل إل من تحليل بيانات الدراسة وفحص فرضياتها، فإنه ت
  : التالية

ات رأس الم   .٢ وفر متطلب ال    تت ن رأس الم ون م ي والمك ي،  (ال المعرف شري، والهيكل الب
ة             )والزبائني سبة موافق ة بن ة األردني ، لتحقيق الميزة التنافسية لدى شرآات الصناعات الدوائي

٨٠.%  

ة              .٣ تتوفر متطلبات رأس المال البشري لتحقيق الميزة التنافسية لدى شرآات الصناعات الدوائي
ال              ،%٧٥األردنية بنسبة موافقة بلغت       ة لتحسين وتطوير رأس الم اج شرآات األدوي  وتحت

ة           إلىالبشري،    متابعة الكوادر المعرفية النادرة وجذبها واستقطابها آمهارات وخبرات متقدم
ار                    ة لعصف األفك اليب إبداعي ع أس داع، وتتب ار واإلب ات االبتك تساهم  بتطوير وإنعاش عملي

املين       ،تطبيقبين العاملين ونقلها وتجسيدها بمشاريع قابلة لل       شجيع الع ى  وتحفيز وت ل   إل  تحوي
  .العديد من األفكار النظرية وتجسيدها وتجريبها بمشاريع عملية قابلة لتطبيق

صناعية             .٤ ة ال سية في شرآات األدوي زة التناف ز المي ي لتعزي تتوفر متطلبات رأس المال الهيكل
ال المع         %٨١األردنية بنسبة موافقة     إن شرآات      ، ومن أجل تحسين وتطوير رأس الم رفي ف



 ٩٦١ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــسناء مسودة

  ٢٠١١، )٤(٢٥مجلد  ،)االنسانية العلوم( لألبحاث النجاح جامعة  مجلةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

داع             إلىدوية تحتاج   األ ة تحابي اإلب ة إيجابي ة تنظيمي اء ثقاف ام في بن ادة االهتم ار  زي  ،واالبتك
شاريع              على اإلنجاز المعرفي والفكري       وتكافئ ل ودعم م ة لّتموي ة آافي ، وّتخصيص ميزانّي

  . البحث العلمي والتطوير

افسية لدى شرآات الصناعات الدوائية   تتوفر متطلبات رأس المال الزبائني لتحقيق الميزة التن        .٥
ت      ة بلغ سبة موافق ة بن وير رأس   %٨٥األردني سين وتط ى    ال، ولتح إن عل ائني ف ال الزب م

ات     سيدها بمنتج ا وتج ة، ونقله ورات الحديث ع التط ى تتب ز عل ادة الترآي ة زي رآات األدوي ش
  .   متطورة تحاآي رغبات الزبائن وحاجاتهم في سوق شديدة المنافسة

اك عال .٦ ي    هن ال المعرف ات رأس الم ين مكون ة ب ة تكاملي ائني (ق ي، والزب شري، والهيكل ) الب
ة   ة مرتفع سبة موافق ة، بن ة األردني صناعات الدوائي دى شرآات ال سية ل زة التناف ق المي لتحقي

ه،        إ، حيث   %٩١بلغت   ه مجتمع اج تفاعل عناصره ومكونات ن رأس المال المعرفي يكون نت
 من تلك المكونات،    أيفرد، وبغض النظر عن آفاءة وفعالية        منهما بشكل من   أيوال تنتج عن    

  .المالإيجابي على القيمة المحققة لرأس  وآلما زاد هذا التفاعل آلما آان له مردوًد

ال          .٧ اء رأس الم ات لبن ن المعوق د م ة العدي ة األردني صناعات الدوائي رآات ال ه ش تواج
ذه       %٨٨ مرتفعة بلغت     ، بنسبة موافقة  )البشري، والهيكلي، والزبائني  (المعرفي م ه ، ومن أه

ة      ) المالي(المعوقات عدم توفر رأس المال المادي        الكافي إلجراء الدراسات والبحوث الالزم
رآات    سة ش ى مناف سية عل دراتها التناف ن ق د م ا يح ي، مم ال المعرف اء رأس الم وير وبن لتط

ا    الدواء العالمية، وعدم قدرة شرآات األدوية على تطبيق واستخدام المعر          ى فة، ونقله ز  إل  حي
ة                      ة األردني ين شرآات األدوي د الفجوة ب ا يزي التطبيق العملي واستثمار الفرص المتاحة، مم

ستفاد   إلىعت استخدام وتطبيق المعرفة وتحويلها اوالشرآات األجنبية والتي استط    منتجات ي
ا في عصر اإلن                       وة في حد ذاته د ق ترنت  منها في شتى المجاالت، وخاصة أن المعرفة لم تع

 .  بل تطبيق واستخدام المعرفة هو القوة ومصدر تحقيق الميزة التنافسية،والكمبيوتر
  

  توصيات الدراسة

   الباحثة بعدد من التوصيات أهمهاوصيتبناء على النتائج السابقة 

ستثمر في شرآات               .١ ال الم اج ضرورة العمل على زيادة رأس الم دعم       إنت ة، ل ة األردني  األدوي
 .جل ابتكار األدوية الجديدة والحصول على براءات االختراعأ من ،طويرالبحث العلمي والت

المي                   .٢ ام الع د االهتم التوقف عن االعتماد على تقليد المنتجات األجنبية، وخاصة في ظل تزاي
راءات    ة وب ة الفكري وق الملكي ة حق راعبحماي ات   االخت ي اتفاقي ول األردن ف دة، ودخ  الجدي

 . منظمة التجارة العالمية

وارد        أنة التعامل مع رأس المال المعرفي على        ضرور .٣ ه مورد رئيسي واستراتيجي من بين م
شرآة             عليهالمنظمة، والحفاظ     وتطويره بشكل مستمر، والتأآيد على أهمية دوره في نجاح ال
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ا              وتحقيق ورة المعلومات وانفت ا، وخاصة في ظل ث سية له الم بالمعلومات   حالميزة التناف  الع
 . والمعرفة

ام .٤ دة،    االهتم ة الجدي ة الفعال ة وخاصة األدوي صناعة األدوي ة الخاصة ب اث العلمي ي األبح  ف
 .وتفعيل التعاون ما بين مراآز البحث العلمي والجامعات وشرآات تصنيع األدوية

إجراء دراسات مماثلة متعلقة في توفر متطلبات رأس المال المعرفي في قطاعات صناعية                  .٥
 .  وخدمية أخرى

 واإلفصاح ول رأس المال المعرفي من جوانب أخرى ومنها آيفية قياسه          إجراء دراسات تتنا   .٦
 .    والقطاعات الصناعية والخدمية األخرىاألدويةعنه في قطاع صناعة 

  
   واألجنبيةالمراجع العربية

 دور نظم المعلومات في تحقيق ميزة تنافسية دراسة في " .)٢٠٠٣ (.على فادي محمود  ،بدر
شورة        ."األردنيقطاع الصناعات الدوائية     ر من الة ماجستير غي ة الدراسات ال     . رس  .اي عل آلي

  .األردن . اربد.جامعة اليرموك

 واجرة د،الح ل محم ال  " .)٢٠٠٩ (. آام تثمار رأس الم تراتيجيات اس اط اس ة ارتب دراس
وم        ."المعرفي باألداء التنافسي للمؤسسات    شارقة للعل سانية مجلة جامعة ال ة  اإلن  . واالجتماعي

٢( ٧(.   

 سية     ".) ٢٠٠٢( . محمد أحمد  ،راونةالط درة التناف شاملة والق ى    : الجودة ال ة عل دراسة تطبيقي
  .)١١(٢٨ . مجلة دراسات العلوم اإلدارية."قطاع الصناعات الدوائية في األردن

 سة        أ" .)٢٠٠٣ (.مهدي صالح الدين   ،عثمان تراتيجية وإستراتيجيات المناف ثر العوامل اإلس
شورة      ."ات إنتاج األدوية األردنية   على الميزة التنافسية لشرآ    ر من ة  . رسالة ماجستير غي  آلي

  .األردن . اربد. جامعة اليرموك.ياعلالدراسات ال

 رأس المال المعرفي وأثره في أسباب النجاح االستراتيجي    " .)٢٠٠٨( .سامي فياض  ،سمير
شا ة استك ال دراس ات األعم ةلمنظم صاالت األردني ي شرآات االت ؤتمر الع ."فية ف ي الم لم

ة         وم غإلداري صاد والعل ة االقت ع            . "السادس لكلي ة معاصرة في مطل صادية وإداري ضايا اقت ق
شرين د والع رن الواح ديات .الق اق .الفرص .التح اء الخاصة ."اآلف ة الزرق اء .جامع  .الزرق

  .األردن

 ود ف ،محم قر .يوس د ،وص سور .محم يم ،والن د الحك سية   ".)٢٠٠٨ (. عب درة التناف الق
ة       .)"القياس والتحليل (ائية األردنية   للصناعات الدو   -مجلة تشرين للبحوث والدراسات العلمي

٢( ٣٠(.   
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  الدراسة شارآت فياألردنية التي شرآات األدوية  / )١(ملحق رقم 
  اسم الشرآة  
 APMالشرآة العربية لصناعات األدوية   ١
 Efadaالطبية شرآة إفادة للصناعات   ٢
 Advancedالشرآة المتقدمة لصناعة األدوية   ٣
  Dar Al-Dawaدار الدواء للتنمية واالستثمار  ٤
 hikma لألدويةشرآة الحكمة   ٥
  JPMالشرآة األردنية إلنتاج األدوية   ٦
 ACPCالمرآز العربي للصناعات الدوائية والكيماوية   ٧
  RAM   للصناعات الدوائيةالرامشرآة   ٨
 UPMآة المتحدة لصناعة األدوية الشر  ٩
 Hayatشرآة الحياة للصناعات الدوائية   ١٠
 Philadelphiaشرآة فيالدلفيا لصناعة األدوية   ١١
  MID )ميدفارما (شرآة الشرق األوسط للصناعات الدوائية والكيماوية والمستلزمات الطبية  ١٢
 Internationalالشرآة الدولية للدواء   ١٣
 Jordan Swedenردنية السويدية الشرآة األ  ١٤
  Al- Kindiشرآة الكندي للصناعات الدوائية   ١٥
 Jordan River  إلنتاج األدويةشرآة نهر األردن  ١٦

 


