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 مقدمة:
العالـ تطكرا في مختمؼ المجاالت كالصناعات، كمف بيف ىذه الصناعات صناعة األدكية يشيد  

نظرا لمتطكر التكنكلكجي كاألبحاث العممية المختمفة، كقد شكؿ مجاؿ صناعة األدكية شطرا كبيرا في 
 ة.االقتصاد العالمي عامة كفي االقتصاد الجزائرم خاص

فاألدكية ليا تأثير كبير عمى صحة المستيمؾ كسبلمتو ككنيا مادة ميمة كضركرية تتميز بمكانة  
ككنو المككف األساسي كالرئيسي لممحافظة عمى صحة المستيمؾ سكاء مف خبلؿ  الصحة.كبيرة في مجاؿ 

 تقديـ الدكاء المحمي أك الدكاء األجنبي، ألف اليدؼ األسمى ىك صحتو كسبلمتو.

كلتقديـ الدكاء يجب أف يككف التقديـ بالصكرة التي يرغبيا المستيمؾ، لذلؾ ظير مفيكـ تسكيقي       
جديد يعرؼ بالتسكيؽ الدكائي كىك نكع مف أنكاع التسكيؽ الحديثة، حيث يقكـ باتباع استراتيجيات كأساليب 

يمكف لممستيمؾ الفيـ لتقديـ المنتجات الدكائية لممؤسسة الصحية عمى أحسف تقديـ كباألسمكب الذم 
كاالستيعاب ككيفية استعماؿ الدكاء حسب الحالة التي يشعر بيا المستيمؾ)المريض(، كمف بيف ىذه 

التي تعرض عبر القنكات التمفزيكنية العالمية عامة كالقنكات التمفزيكنية الجزائرية  تاألساليب اإلشيارا
التمفزيكنية التي تعتبر مف بيف األساليب الميمة في تقديـ الدكاء كنرل في الكقت  خاصة. اإلشيارات

الحالي تعدد تقديـ اإلشيارات حسب األعراض التي تكاجو المستيمؾ كالقياـ بمعرفة كؿ العناصر كالمميزات 
اصر التي يتصؼ بيا الدكاء المعركض عف غيره مف األدكية األخرل، لذلؾ تـ التطرؽ الى كؿ مف عن

كمبادئ كاستراتيجيات التسكيؽ الدكائي كممارساتو مف أجؿ اتباع السمكؾ االجدر لممستيمؾ)المريض( في 
 إقتنائو لممنتج الدكائي الذم يساعد عمى معالجتو كاسترجاع سبلمتو الصحية.

 السمكؾ الصحي ىك تصرؼ يقـك بو المستيمؾ)المريض( القتناء أدكية لمعالجة صحتو كاكتساب سبلمتو  
الجسمية، كمف أجؿ اتباع سمكؾ صحي سميـ يجب اتباع التكجييات التي يقكـ بيا سكاء الطبيب أك 
الصيدلي الذم يقكـ بكتابة كصفتو الطبية، لكف ىناؾ بعض األدكية يمكف شراءىا دكف كصفة طبية. مثميا 

  مثؿ األدكية التي يتـ تقديميا عبر االشيارات التمفزيكنية الجزائرية مف بينيا:

 ؛Neohealarك lactofibreالكتكفيبر، Charbonel plusالخاصة باألمراض اليضمية، كشاربكناؿ بمكس  -

 ؛Artro Blockأرتركبمكؾ  ك Arthrofit (+) كػ:الخاصة بآالـ المفاصؿ كالعضبلت  -

 ؛Higeenكػ:  (فيركس ككركناباألكبئة )المعقمات الخاصة  -
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 ؛Som Nuitالخاصة باألرؽ كالنـك ؾ  -

 (.Vitamin C+Zinkالخاصة باألمراض الكبائية كالزكاـ المكسمي كالفيتاميف س كالزنؾ ) -

 كانطبلقا مما سبؽ نطرح اإلشكالية التالية:      

 ما أثر ممارسات التسكيؽ الدكائي عمى تغيير السمكؾ الصحي لممستيمكيف الجزائرييف؟ -

 ة الفرعية التالية:كيمكف أف تتفرع مف ىذه اإلشكالية مجمكعة مف األسئم 

 كيؼ يساىـ التسكيؽ الدكائي في تغيير السمكؾ الصحي لممستيمكيف الجزائرييف؟ -

 كيؼ يساىـ تكافر المعمكمات حكؿ المنتكج الدكائي في تغيير السمكؾ الصحي لممستيمكيف الجزائرييف؟ -

ؾ الصحي لممستيمكيف ما مدل مساىمة اىتماـ المستيمؾ بالمنتكج الدكائي المعركض في تغيير السمك  -
 الجزائرييف؟

 ىؿ يؤثر خمؽ تفضيؿ الدكاء المعركض في تغيير السمكؾ الصحي لممستيمكيف الجزائرييف؟ -

 كيؼ يساىـ االنضباط في تغيير السمكؾ الصحي لممستيمكيف الجزائرييف؟ -

 انطبلقا مف ىذه التساؤالت الفرعية، قمنا بصياغة الفرضيات التالية: 

: ال يكجد أثر ذك داللة إحصائية لمتسكيؽ الدكائي عمى السمكؾ الصحي لممستيمكيف يسيةالفرضية الرئ -
 الجزائرييف.

ال يكجد أثر ذك داللة إحصائية لبعد تكافر المعمكمات عمى السمكؾ الصحي  الفرضية الفرعية األولى: -
 لممستيمكيف الجزائرييف.

حصائية لبعد اىتماـ المستيمؾ بالمنتكج الدكائي عمى ال يكجد أثر ذك داللة إ الفرضية الفرعية الثانية: -
 السمكؾ الصحي لممستيمكيف الجزائرييف.

ال يكجد أثر ذك داللة إحصائية لبعد خمؽ التفضيؿ عمى السمكؾ الصحي  الفرضية الفرعية الثالثة: -
 لممستيمكيف الجزائرييف.
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ال يكجد أثر ذك داللة إحصائية لبعد االنضباط عمى السمكؾ الصحي  الفرضية الفرعية الرابعة: -
 لممستيمكيف الجزائرييف.

 أىمية الدراسة:  -
 تكمف أىمية الدراسة في:

 التطرؽ إلى دراسة فعالية التسكيؽ الدكائي عمى المستيمكيف المستيدفيف خبلؿ الفترة الكبائية. -

 الدكائية.معرفة أىـ االستراتيجيات التسكيقية  -

معرفة البيئة التسكيقية الدكائية التي يرغب فييا المستيمؾ المستيدؼ مف أجؿ المحافظة عمى سبلمة  -
 صحتو.

 إبراز ضركرة التركيز عمى اإلشيارات التمفزيكنية المقدمة لمدكاء المعركض. -
 مساىمة التسكيؽ الصحي في النيكض بالقطاع الصحي في الجزائر. -
ستيمكيف المستيدفيف لؤلدكية المعركضة عبر اإلشيارات التمفزيكنية المقدمة لمدكاء تحميؿ سمكؾ الم -

 المعركض.
كدراستنا لـ تكتؼ بالجانب الكمي ألثر التسكيؽ الدكائي لعينة مف المستيمكيف الجزائرييف، بؿ  

 رضيات.دعمت باستبياف كزع عمى مستيمكيف جزائرييف لمدينة أـ البكاقي مف أجؿ التأكد مف صحة الف
 أىداف الدراسة: -

 تكمف أىداؼ الدراسة في: 
التركيز عمى مختمؼ الكسائؿ كالعمميات التسكيقية الدكائية كاستراتيجية اإلشيار الدكائي حكؿ 
المنتجات المعركضة كتقديميا لكؿ المعمكمات البلزمة حكؿ الدكاء، كخمؽ نكع مف التفضيؿ لممنتكج 

اجع إلى الدكر الفعاؿ الذم يمعبو المندكب الطبي ككفاءتو كالرفع مف المعركض كاالىتماـ بو، كىذا كمو ر 
 مستكل أدائو مف أجؿ تقديـ المنتكج باألسمكب األمثؿ الذم يمكف مف تغيير السمكؾ الصحي لممستيمؾ.
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 :منيج الدراسة -
 اعتمدت ىذه الدراسة عمى نكعيف مف المصادر أكلية كثانكية:

تـ الحصكؿ عمى المعمكمات مف المكتب كالمجبلت كالمقاالت كالرسائؿ الجامعية  * المعمومات الثانوية:
بناء عمى المنيج الكصفي التحميمي كذلؾ مف خبلؿ التعرؼ عمى مختمؼ المفاىيـ المتعمقة بالتسكيؽ 
الدكائي كالسمكؾ الصحي كتكضيح أثر ممارسات التسكيؽ الدكائي عمى تغيير السمككيات الصحية 

 الجزائرييف.لممستيمكيف 

قمنا بالتحميؿ االحصائي عمى النتائج مف خبلؿ تقديـ استبياف لشريحة معينة مف  * المعمومات األولية:
 المستيمكيف كمحاكلة معرفة سمككيـ جراء مكاجيتيـ لمعديد مف ممارسات التسكيؽ الدكائي.

 أسباب اختيار موضوع الدراسة:  -
 التالية:يرجع اختيارنا ليذا المكضكع لؤلسباب  

المكضكع ضمف التخصص باعتبار أف االشيارات التمفزيكنية الدكائية تعتبر استراتيجية تسكيقية لمتسكيؽ  -
 الدكائي مف جية كتغيير سمكؾ المستيمؾ مف جية أخرل.

 الميكؿ الشخصي ليذا المكضكع. -

ستراتيجيات التسكيقية رغبة الباحثة في التطرؽ ليذا المكضكع بما أنو مكضكع جديد كدراسة مختمؼ اال -
 الدكائية في قطاع األدكية، كمحاكلة فيميا.

 رغبة الباحثة في معرفة أثر اتباع الممارسات التسكيقية الدكائية عمى السمكؾ الصحي. -

 الدراسات السابقة: -
 * الدراسات العربية:

ىدفت  :بعنوان السموك الصحي في المجتمع السعودي (2013)الناشري, السايس وباوزيردراسة 
الدراسة إلى التعرؼ عمى األبعاد االجتماعية المرتبطة بتبني السمكؾ الصحي كالذم يؤدم إلى انخفاض 
نسبة اإلصابة بالمرض المزمف كذلؾ بإستخداـ المنيج الكصفي كبتطبيؽ أدكات إستطبلع الرأم المتمثمة 

فرد كتكصمت الدراسة إلى  200عداد الباحثيف كذلؾ عمى عينة قكاميا في مقياس السمكؾ الصحي مف ا
 النتائج التالية:
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ىناؾ عبلقة طردية بيف الحالة االقتصادية كبيف تبني الفرد سمككا صحيا يبعده عف اإلصابة بالمرض -
 المزمف.

 المرض المزمف.ىناؾ عبلقة طردية بيف مستكل التعميمي كتبني الفرد سمككا صحيا يبعده عف اإلصابة ب-
 ىناؾ عبلقة طردية بيف نكع تبني الفرد سمككا صحيا يبعده اإلصابة بالمرض المزمف.-
بعنوان اإلتجاه نحو السموك الصحي وعالقتو بالتدين لدى مرضى  (2014) قريشي وزعطوط لدراسة*

 :السكري وضغط الدم المرتفع بورقمة
الصحي لدل المرضى باختبلؼ نكعية  ىدفت الدراسة إلى معرفة طبيعة اإلتجاه نحك السمكؾ

( مريض بالسكرم كضغط الدـ 6000المرض كذلؾ باستخداـ المنيج الكصفي المقارف عمى عينة بمغت )
"  كمقياس Staptoeالمرتفع حيث تـ تطبيؽ مقياس االتجاه نحك السمكؾ الصحي مف إعداد ستابتك "

 التديف الذم اعده "الميدم" كبينت نتائج الدراسة مايمي:
يجابي لدل مرضى  - طبيعة االتجاه نحك السمكؾ الصحي سمبي لدل مرضى ضغط الدـ المرتفع كا 
 .لسكرما
 ال تكجد فركؽ اإلناث كالذككر في االتجاه نحك سمكؾ الصحي. -
 تكجد عبلقة إرتباطية دالة مكجبة بيف االتجاه نحك سمكؾ الصحي كبيف التديف. -
 الدراسات األجنبية:*
 gordon et al (2006:) دراسة -

The Effective Ness of social marketing interventions for Heath improvement .what is 

the évidence 

ىدفت ىذه الدراسة إلى االستعراض فعالية أنشطة التسكيؽ االجتماعي في تأثير عمى سمكؾ 
ؽ بالكحكؿ كالتبغ , كالمخدرات غير األفراد كاحداث التغييرات البيئية كمستكل السياسة العامة فيما يتعم

 المشركعة كالنشاط البدني .
التسكيؽ االجتماعي ىك استخداـ التسكيؽ المفاىيـ في برامج تيدؼ إلى التأثير في السمكؾ 

إلييا ىناؾ أثر في المستيدفة مف اجؿ تحسيف الصحة كالمجتمع. ك مف جممة النتائج المتكصؿ  الجماىير
االجتماعي في تغيير سمككيات األفراد, مع مجمكعة المستيدفة, كالتي يمكف أف اعتماد المبادئ التسكيؽ 

 فضبل عف األفراد.سياسة العامة كالممارسة المينية، تأثر في ال
 تحديد اإلطار الزماني والمكاني -

 تتمثؿ حدكد الدراسة في: 

 .2021مف خبلؿ تكزيع استمارة كجمعيا خبلؿ شير مام كجكاف  * اإلطار الزماني:
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اقتصرت ىذه الدراسة عمى عينة مف المستيمكيف مف مدينة أـ البكاقي، مف أجؿ معرفة  * اإلطار المكاني:
عبر اإلشيارات   السمكؾ الصحي كتأثره بالتسكيؽ الدكائي مف خبلؿ المنتجات الدكائية المعركضة

 التمفزيكنية.

 ت البحث:صعوبا -
 قمة المراجع التي تطرقت إلى مكضكع دراستنا. -

 صعكبة ترجمة بعض المصطمحات المتعمقة باألدكية ألنيا لغة عممية بحتة. -

 خطة الدراسة: -
 الثاعتمدنا في دراستنا عمى خطة تتككف مف ثبلث فصكؿ، فصميف لمجانب النظرم كفصؿ ث

 كاآلتي:كاألخير لمجانب التطبيقي، ك قمنا بالتقسيـ 
مفاىيـ عامة حكؿ التسكيؽ الدكائي، كقسـ إلى ثبلث مباحث تتضمف ىذه المباحث  الفصل األول: -

 مجمكعة مف المطالب.
 السمكؾ الصحي تضمف كذلؾ ثبلث مباحث. الفصل الثاني: -
يف الدراسة التطبيقية لمتسكيؽ الدكائي عمى تغيير السمكؾ الصحي لممستيمكيف الجزائري الفصل الثالث: -

 -عينة مف المستيمكيف الجزائرييف لمدينة أـ البكاقي-دراسة 
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مفاهيم عامة حول التسويق  
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 تمييد:
لؤلدكية دكرا كبير بالنسبة لصحة المكاطف كعمى رفاىية المجتمع في الكقت ذاتو، كمف أجؿ اإلرتقاء      

بصحة المستيمكيف كتحقيؽ أىداؼ مؤسسات األدكية،  ييتـبذلؾ ظير التسكيؽ الدكائي كنشاط تسكيقي 
مف خبلؿ مزيج بالتعرؼ عمى إحتياجاتيـ لؤلدكية كتشخيصيا كمحاكلة إشباعيا بكفاءة كفاعمية، كىذا 

تسكيقي متجانس كمكضكعي، كلمتعرؼ عمى أساسيات كأىداؼ ذلؾ، سيككف تفصيؿ مف خبلؿ المباحث 
 التالية: 

 ماىية التسكيؽ كالتسكيؽ الدكائي. المبحث األول:

 بنية التسكيؽ الدكائي كالمخاطر التي تكاجيو. المبحث الثاني:

 كائي.إستراتيجيات المزيج التسكيقي الد المبحث الثالث:
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 المبحث األول: ماىية التسويق والتسويق الدوائي.
لقد شيد العصر الحديث عدة تطكرات كثيرة في الحياة، كقد نتج عف ىذه التطكرات تغيرات  

ؤلفراد مجمكعة مف لمختمفة في العديد مف المجاالت خاصة في مجاؿ معيشة األفراد، حيث ظيرت 
ؽ تتطكر كفقا لمتغيرات الحاصمة فيو، كقد كاكب ذلؾ تغيرات في مفيـك التسكياالحتياجات كالرغبات التي 

 دكره في إشباع حاجات األفراد كتمبية رغباتيـ.كنشاطاتو ك 

ك أىـ مجاالت التسكيؽ كألجؿ ىذا سنتطرؽ في ىذا المبحث إلى مفيكـ التسكيؽ، كالتطكر الفكرم 
 عناصر المزيج التسكيقي.

 سويق ومراحل تطوره.المطمب األول: تعريف الت
التسكيؽ ىك عممية تخطيط كتكزيع كتركيج لممنتجات التي يرغبيا المستيمؾ فيما يمي سنتطرؽ إلى كؿ مف 

 تعريؼ التسكيؽ ك مراحؿ تطكره.

 أوال: تعريف التسويق.
تكجد العديد مف التعاريؼ كمف الباحثيف الذم قدمكا تعاريؼ تختمؼ مف باحث إلى آخر، مف بيف 

 التعاريؼ ما يمي:ىذه 

ىك: فف قائـ عمى تكجيو نشاطات المؤسسة مف أجؿ إرضاء حاجات عمبلئيا بطريقة أفضؿ، التسويق 
 (2009)حداد،  ضمف إطار سياسات متناسقة ىادفة إلى تكسيع فعالية المؤسسة.

التسكيؽ عمى أنو: نشاط إنساني عمى خبلؼ أنشطة أخرل كاإلنتاج  Kotler كما عرؼ ككتمر
 (2010)الكردم،  .كاالستيبلؾ

كعرؼ أيضا عمى أنو:" العمميات المتعمقة بتخطيط كتنفيذ المفاىيـ المتعمقة بالتسعير كالتركيج كالتكزيع 
 كذلؾ لتحقيؽ عمميات التبادؿ باتجاه إرضاء األفراد كمقابمة أىداؼ المنظمة".  لؤلفكار كالسمع كالخدمات،

 (2006)البكرم، 

مف ىذا التعريؼ نستنتج مفيكـ شامؿ لمتسكيؽ عمى أنو:" ىك مختمؼ النشاطات كالعمميات التي  
أك المستقبمية كتمبية لرغباتيـ كتحقيؽ ألىدافيا تقكـ بيا المؤسسة مف أجؿ إشباع حاجاتيـ الضركرة الحالية 

 المكضكعة".
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بالطريقة التي يرغبيا  التسكيؽ نشاط يتـ مف خبللو إشباع حاجات األفراد كتمبية حاجاتيـ 
الذم  حيث مر التسكيؽ بمجمكعة مف المراحؿ حتى كصؿ إلى ما كصؿ إليو في عصرناالمستيمؾ 

بمراحؿ بدائية في مجتمعات في أساليبو ككسائمو، إال أنو لـ يتطكر بؿ بقي نعيشو، كبرز ىذا التطكر 
 التي مر فييا التسكيؽ خبلؿ تطكره.أخرل، كسكؼ نبيف فيما يمي المراحؿ  كمنظمات األعماؿ

 ثانيا: التطور الفكري لمتسويق.
 نبيف فيما يمي المراحؿ التي مر بيا التسكيؽ كىي:

 مرحمة التوجيو باإلنتاج:  -1
لمنتجات منخفضة السعر كتنص ىذه المرحمة عمى أف المستيمؾ منحاز بشكؿ أساسي لمسمع كا

كالمتاحة في السكؽ عمى نطاؽ كاسع، كطبقا ليذه المرحمة فإف االىتماـ عمى تمؾ المنتجات المرتفعة 
تميز بزيادة لتي تاألساسي لئلدارة يتمثؿ في تحقيؽ الكفاءة االنتاجية العالية كالتغطية الكاسعة لمسكؽ ا

 (2014)عكض،  .الطمب عف العرض

 مرحمة التوجيو بالمنتج: -2
ليذه المرحمة فإف المستيمؾ منحاز إلى السمع كالمنتجات ذات الجكدة المرتفعة، كتركيز  طبقا

 اإلدارة طبقا ليذا التكجيو عمى تصنيع السمع كالمنتجات ذات الجكدة العالية كتحسيف ىذه الجكدة باستمرار.
 (2014)عكض، 

 مرحمة التوجيو البيعي: -3
االىتماـ بنكعية المنتجات ككميتيا في المرحمتيف السابقتيف إلى زيادة العرض عمى الطمب، أدل   

مما أدل إلى ظيكر فائض العرض، كأصبح السكؽ مزدحما بعدة بدائؿ متنافسة كنتيجة لذلؾ أصبحت 
ى منظمات األعماؿ تعاني مف مشكمة كجكد كميات كبيرة مف السمع الجاىزة في مخازنيا، مما دفعيا إل

التفكير في كيفية تصريفيا، األمر الذم أدل زيادة االىتماـ بكظيفة البيع باعتبارىا الحؿ األمثؿ ليذه 
 (21، صفحة 2010)الكردم،  المشكمة.

 مرحمة المفيوم التسويقي: -4
يتكقؼ عمى مدل قدرتيا في منظمات األعماؿ يستند المفيكـ التسكيقي إلى أف تحقيؽ أىداؼ 

التعرؼ عمى حاجات كرغبات األسكاؽ المستيدفة، كالعمؿ عمى إشباعيا بصكرة أفضؿ مف المنافسيف، مف 
خبلؿ تقديـ العرض التسكيقي المناسب، كبناء عمى ذلؾ، تحكلت المرحمة اإلدارية مف البحث عند 
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عد ت القادرة عمى إشباع الحاجات، بالمستيمكيف إلقناعيـ بشراء المنتجات، إلى البحث عف المنتجا
ف منظمات األعماؿ الناجحة تطبؽ المفيكـ التسكيقي مف خبلؿ التكجو  التعرؼ عمييا كتحديدىا بدقة، كا 

نحك السكؽ كالمستيمؾ، كتقكـ بإجراء بحكث كدراسات تستيدؼ التعرؼ بدقة عمى حاجيات كرغبات 
 (2010)الكردم،  .المستيمكيف كالتطكرات التي تطرأ عمييا

 مرحمة المفيوم االجتماعي لمتسويق: -5
لممفيـك التسكيقي عمى نطاؽ كاسع، بكصفو  منظمات األعماؿلـ يمض كقت طكيؿ عمى تبني  

اتجاىا مقبكال في شركات األعماؿ، حيث بدأت األصكات تتعالى لتكجيو االنتقادات لمتسكيؽ لككنو يتجاىؿ 
في تحقيؽ األىداؼ ليا،  منظمات األعماؿأىـ ىمكـ المجتمع، فبالرغـ مف أف التسكيؽ يمكف أف يساعد 

راد عمى ممارسة أنماط سمككية تتعارض مع اىتمامات المجتمع، إال أنو في الكقت نفسو يشجع األف
عمى نطاؽ كاسع كالمساىمة في التمكث، كلمحد مف ذلؾ ظير المفيـك  ةكالسعي لنشر الثقافة االستيبلكي

أف تراعي تحقيؽ الرفاه لممستيمؾ كالمجتمع  منظمات األعماؿ االجتماعي كالذم ينص عمى أنو يجب عمى
 (2010)الكردم،  .راتيجيات تسكيقية مناسبة لذلؾاستمف خبلؿ اتباع 
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 المطمب الثاني: أىمية التسويق وأىم مجاالت تطبيق التسويق.
 مقاييس األخرل إف لمتسكيؽ أىمية بالغة في مجاؿ األعماؿ يتصؼ بيا مقارنة مع غيره مف ال

 تختمؼ أىميتو حسب مجاالت تطبيقو كتكمف فيما يمي: حيث

 أوال: أىمية التسويق.
 نذكر منيا: منظمات األعماؿيحقؽ ممارسة التسكيؽ عدة جكانب ىامة لممجتمع ك     

أنكاعيا عمى إعادة النظر  عمى إختبلؼ منظمات األعماؿساىـ المفيكـ الحديث لمتسكيؽ في مساعدة  -
في اىتماماتيا بالتكجو مف التركيز عمى اإلنتاج كالمنتكج إلى التركيز عمى السكؽ كالمستيمؾ، كبالتالي 

مف خبلؿ  النجاحاتجعؿ المستيمؾ كعنصر أساسي في كجكدىا، فاإلىتماـ بالتسكيؽ حقؽ ليا العديد مف 
 : 4Cبػ  التركيز عمى ما يسمى

 : جميع عمميات التسكيؽ يجب أف تركز عمى العميؿ.Custmer valueالقيمة لمعمؿ  -

: تكمفة الحصكؿ عمى المنتج كاستخدامو مف منظكر Cost to the custmerلمعميؿ  بالنسبةالتكمفة  -
 العمبلء.

 : يجب أف يككف المنتج متاحا بسيكلة لممستيمكيف.Convenienceالمبلئمة  -

 (2009)ككرتؿ،  : التكاصؿ بيف منظمة األعماؿ كالعميؿ.Communicationاالتصاؿ  -
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 .4CS ي عناصر المزيج التسكيق (:-11الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 المصدر: من إعداد الطالبة.

ساىـ التسكيؽ عمى إنعاش التجارة الداخمية كالخارجية، كبذلؾ يسيؿ حركة التبادؿ كيساعد عمى النمك  -
 االقتصادم.

 يقـك التسكيؽ بتعريؼ المستيمكيف بالمنتجات المتكفرة كالمطركحة في السكؽ. -

تنكير المستيمؾ مف خبلؿ كسائؿ التركيج المختمفة بالحقائؽ كالمعمكمات المتعمقة باألسكاؽ كالمنتجات  -
 .المعركضة

يؤدم تخطيط النشاطات التسكيقية بكفاءة إلى تحسيف الكفاءة االنتاجية مع القياـ بطرح منتجات جديدة  -
 بصحة دكرتو.

 كالمجتمع الذم ينشط فيو كاألسكاؽ التي تخدميا.يف إدارة الشركة يعد التسكيؽ حمقة الكصؿ ب -

حقؽ التسكيؽ عبر قكاعد البيانات كالتسكيؽ التفاعمي قيـ متعددة لمعمبلء حققت تكجيات تسكيقية جديدة  -
 بالنسبة إلييـ.

 المستيمؾ-العميؿ

Custmers 

 التكمفة بالنسبة لمعمؿ

Cost 

 التكاصؿ

Communication 

 المبلئمة )الراحة(

Convenience 

 المزيج التسويقي 

Marketing Mix 

4CS 
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المنتج، السعر، التكزيع، التركيج، في  4PSفبعد التركيز عمى مختمؼ عناصر المزيج التسكيقي الػ 
لتسكيقية، ظير مزيج تسكيقي آخر ييتـ بالعميؿ ككؿ العناصر التي تقكـ بإشباع حاجاتو، الممارسات ا

 كالتي تـ ذكرىا كما يمي: العميؿ كقيمتو كالتكمفة كالتكاصؿ كالراحة مف خبلؿ استخدامو لممنتج.

 مجاالت تطبيق التسويق.: ثانيا
كيقيا، كفيما يمي عرض ألنكاع تتعدد مجاالت تطبيؽ التسكيؽ بتعدد المنتجات التي يسعى إلى تس

 (2019)إم عربي،  د مف بيف المجاالت المختمفة لمنشاط التسكيقي كىي:المنتجات المتنكعة، كالتي تع

 الخدمات: كىي المنتجات الغير مممكسة، مثؿ: خدمة االتصاالت، خدمة النقؿ، خدمة البنكؾ... .1
 المنتجات المممكسة، كالمبلبس، الكتب... السمع: كىي .2
األشخاص: كذلؾ كما في حالة االنتخابات، حيث يككف الشخص ىنا منتج يتـ تسكيقو، كذلؾ  .3

 الحاؿ مع العبي كرة القدـ المحترفيف كغيرىـ.
 األفكار: كىي منتجات تعبر عف جيكد ذىنية، ألشخاص معينة مثؿ براءات اإلختراع كغيرىا. .4
 كما ىك الحاؿ في األسيـ كغيرىا، مف أشكاؿ رأس الماؿ. المنظمات: كذلؾ .5
 األماكف: حيث يختمؼ السعر باختبلؼ المكاف. .6
 األكقات: حيث يختمؼ السعر باختبلؼ الكقت. .7
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 المطمب الثالث: التسويق الدوائي أىم أبعاده.
التسكيؽ الدكائي مف النشاطات التي عرفت اىتماما كبيرا في الكقت الراىف، نتيجة لبلىتماـ  يعد 

التفكؽ عمى المنتجة لؤلدكية، كبغي  منظمات األعماؿالعالمي بالصحة العامة كاشتداد المنافسة ما بيف 
 .هنكضح مفيكمو، كاىـ أبعاديا، استخدمت بشكؿ كاسع تطبيقات تسكيؽ األدكية كالذم سبعض

 أوال: مفيوم التسويق الدوائي.
 مف بيف التعاريؼ المحددة لمفيـك التسكيؽ الدكائي نذكر:     

 التسكيؽ الدكائي ىك:" نشاط إنساني ييدؼ إلى إشباع االحتياجات كالرغبات مف خبلؿ عمميات تبادلية".
 (2011)الطراكنة، 

 العناصر المحددة لمتسكيؽ الدكائي. (:12-الشكل رقم )

 

 

 

 

 من إعداد الطالبة.المصدر: 

إف التسكيؽ الدكائي ىك عمميات تبادؿ لممنتجات الدكائية التي تقكـ عمييا الطمب مف قبؿ 
 إشباع حاجاتو كتمبية تمؾ الرغبات عبر منظمة األعماؿ الدكائية المستيدفة في السكؽ.المستيمؾ مف أجؿ 

 (52، صفحة 2007)العبلؽ،  كذلؾ ىك:" العممية التي يتـ مف خبلليا بمكغ سكؽ الرعاية الصيدالنية".

ئية مفيدة لممرضى أك خدمات كيعرؼ أيضا:" إنتاج كتقديـ ما يمكف تسكيقو مف منتجات دكا
 (2009)الحكيـ،  صحية عبلجية كتشخيصية".

، كيكجد لدل العديد مف كما يعرؼ بأنو:" ىك األعماؿ التجارية لئلعبلف كالتركيج لبيع األدكية
 (2018)الجبكرم،  الدكؿ تدابير قائمة لمحد مف االعبلنات مف قبؿ شركات األدكية".

 الحاجات الحاجات الحاجات

 األسكاؽ المنتجات الدكائية الشركة الدكائية
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الدكائي عمى أنو: ىك الميـ في اإلدارة الجيدة لممنتجات معرفة خصكصية التسكيؽ  كيمكف 
الصحية كيمكف لممنتج الصحي أف يغر نشاط الشخص الذم يستيمكو، حتى لك كاف غير خطير في 

 (ABRKANE) البداية.

 مف التعاريؼ نستنتج أف: 
التسكيؽ الدكائي ىك نشاط إنساني ييدؼ إلى تقديـ منتجات دكائية متميزة كمبتكرة التي تتكافؽ 
كحاجات كرغبات المستيمكيف، كما تعد شرياف الصناعة الصيدالنية، حيث تمعب الحمبلت التركيجية 

 لؤلدكية دكرا كبيرا في تسكيؽ الدكاء.

 التسويق الدوائي. ثانيا: أبعاد
تشكؿ أبعاد تسكيؽ الدكاء في خصكصية إنتاجو كتسكيقو كسمككيات مستيمكيو، حيث تتجمى 

 أىميا في:

ىي تمؾ المعمكمات التي تكجد في عمبة الدكاء كالتي تقكـ بالتعريؼ : توافر المعمومات عن الدواء .1
، منظمة األعماؿكمف ىذه المعمكمات النشرات الدكرية كالدعاية عف  بالمنتج، خصائصو، كيفية إستخدامو،

قدراتيا اإلنتاجية، يساند ذلؾ التكنكلكجيا المستخدمة في عرض النشرات، بحيث تظير الكرقة الدكائية التي 
أيضا مكاقع اإلنترنيت التي تمتمكيا أك المكاقع  منظمة األعماؿترافؽ الدكاء عمى نحك متميز، كتستخدـ 

 (2018)الديكجي،  .المتخصصة بالرعاية الصحية أك لمصناعة الدكائية كخيار مف الخيارات التسكيقية"
تتبلءـ إف التركيج الدكائي يحتاج إلى أدكات خاصة كقنكات تركيجية بعينيا : المزيج الترويجي الدوائي .2

مع المنتج الدكائي، بما يتكافؽ مع تعدد أطراؼ التعامؿ مع الدكاء لضماف إحداث التأثير المطمكب مف 
 البرنامج التركيجي المعتمد.

حيث عرفت منظمة الصحة العالمية لمصحة التركيج عمى أنو:" جميع األنشطة اإلعبلمية كاإلقناعية مف 
ثير عمى كصؼ العقاقير الطبية أك تكريدىا أك شرائيا أك جانب المصنعيف كالمكزعيف، كأثر ذلؾ التأ

استخداميا". كيقصد بمصطمح )التركيج( األنشطة اإلعبلمية كالتسكيقية التي تيدؼ إلى فرض دكاء معيف 
 (2018)الديكجي،  .تكريد أك إدارة المنتجات الطبية أك

بما ، مجمكعة مف المميزات التي يتميز بيا المنتج الدكائي عف غيره مف األدكية ىي: عالمة الدواء .3
يككف ميزة تنافسية كتتسـ بيا التجارب، في ظؿ ضمف معطيات تمؾ العبلمة التكنكلكجيا المستخدمة في 

شكؿ الحركؼ في االسـ التجارم أىمية الجمالية كمنع التقميد، إذا أف  رسـ العبلمة التجارية مف النكاحي
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، مع القدرة عمى إعادة النظر لمعبلمة التجارية بيف فترة كأخرل تبعا زبكفال قبؿ بالغة في تميزه كتذكره مف
قيمة العبلمة التجارية الدكائية في قيادة كقد تـ اإلشارة إلى األىمية اإلستراتيجية ك  لدكرة حياة المنتج،

سكاء كاف الطبيب أك الصيدالني أك الممرض أك المريض سكاء كاف  فئاتيـبلؼ خيارات العمبلء عمى اخت
 الدكاء الكصفي الذم يتـ بكصفة طبية أك غير الكصفي الذم ال يحتاج إلى كصفة طبية.

، زبكفكقد تـ التركيز عمى األىمية االستراتيجية لمعبلمة التجارية لمدكاء في قيادة الخيارات االستيبلكية لم
باالعتماد عمى العبلمة التجارية، فمف معايير  زبكفأف تحدث الفرؽ في تأميف صفقة البيع لمإذ يمكف 

، كتنقؿ المشاعر اإليجابية أك لمتكاصؿ مع القيـ الداخمية لمزبكفإعتماد العبلمات الجديدة أف تككف كسيمة 
نية لتمكيف الدكاء مف السمبية حكؿ خصائص الدكاء، كمف الميـ أف ترتبط العبلمة التجارية بحمبلت إعبل

الشيرة،ػ فغالبا ما تعتمد كصفات األطباء عمى الدكاء المشيكر، باإلضافة إلى التركيز عمى العنصر 
التأثيرم لمدكاء عمى المريض، كالحصص السكقية كميا عكامؿ داعمة لمعبلمة التجارية، فيي ليست رسـ 

دة عناصر تـ بنائيا كنحك كيجية كمزيج لعأك إسـ أك شكؿ معيف بؿ ىي تضافر الجيكد التسكيقية كالتر 
 مدركسيف.

حيث تكجد العديد مف المعايير المستخدمة، مف أجؿ أف تحقؽ العبلمة التجارية ميزة تنافسية، كالتي 
، كأف ترتبط بحممة تركيجية زبكف، كأف تككف محبكبة مف قبؿ الزبكفمنيا، أف تككف سيمة التذكر مف قبؿ ال

ذا استمرت العبلمة التجارية لفترة طكيمة يفترض أف تحافظ عمى معايير قكية تعتمد عمى  المشاىير، كا 
قمة األمؿ، األماف أك زبكف مثبل ربط العبلمة بالسعر أك المفضمة لدل ال ، مع ربط العبلمة بالعكامؿالجكدة
 (2018)الديكجي،  .داءأك األ

أكدت التجارب أف المندكب الطبي لو تأثير مباشر في كصفات الطبيب  :فاعمية المندوب الدوائي .4
لؤلدكية كأف معظـ األخصائييف لمرعاية الصحية يحصمكف عمى المعمكمات عف األدكية مف المندكبيف 
الطبييف، لذلؾ تحرص المنظمات المنتجة كالمسبكقة لؤلدكية عمى تدريب المندكب الطبي عمى ميارات 

المناسب لبيع الدكاء لؤلطباء فضبل عف اإلحاطة العممية بمككنات الدكاء كمنافعو التركيج، كالسمكؾ 
 (:49-48، ص ص 2018:)الديكجي، كاستخداماتو، كعميو فمف شركط فعالية المندكب الدكائي نذكر

 المعرفة واإلحاطة بالمنتج الدوائي وبميارات البيع: -أ
كيضـ لؾ الميارات كالمعارؼ المفضمة جدا عف األدكية، كالمعرفة العميقة المتعمقة بالمرض لدعـ  

المنتجة، كميارات العرض كالميارات العممية  إلى جانب المعرفة الخاصة بمنظمة األعماؿعرض األدكية، 
 إلستعماؿ الدكاء.
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 التعرف عمى الجية المستيدفة: -ب
المعمكمات المتعمقة بالطبيب التي يجمعيا المندكب الطبي مف مصادر تشير ىذه الفئة إلى  

مختمفة، فعند لقاء األطباء، يحاكؿ المندكب الدكائي الكصكؿ إلى معمكمات مفصمة عف الطبيب المستيدؼ 
كالتي تمكنو مف التصنيؼ كفقا مستكل المبيعات، إضافة إلى معمكمات يمكف الحصكؿ عمييا مف 

 ت.ت أك مف اإلنترنممرضات كالصيدلياال

 بناء ميزة تنافسية عمى أساس الجودة والسعر: -ج
كتظير ىذه الفئة كيؼ يؤثر المندكب الطبي عمى األطباء في كصفاتيـ بناء عمى ميزتيـ 
التنافسية التي تشير إلى الجكدة أك السعر، كيدعـ جيكد المندكب سمسمة مف األدلة مثؿ الكتيبات 

ضمف  السريرية، فضبل عف عرض مفصؿ عف الدكاء مما يؤكد تأثير العبلج.اإلعبلمية كتقارير التجارب 
ميزة تنافسية في الجكدة أك ى األطباء في كصفاتيـ، بما يحقؽ يعمؿ المندكب الطبي عمى التأثير عم

السعر، كمف أجؿ تحقيؽ ذلؾ يدعـ جيكد المندكب سمسمة مف األدلة مثؿ الكتيبات اإلعبلمية كتقارير 
 يرية، فضبل عف عرض مفصؿ عف الدكاء مما يؤكد تأثير العبلج.التجارب السر 

 الوصف المشجع:   -د
منتجاتو كتزكيد الطبيب ببعض الحكافز،  ضمف يعمؿ المندكب عمى التأثير عمى الطبيب إلختبار 

مثبل إعطاء ىدية لممناسبات الخاصة، كدعـ الدعكة لممؤتمرات العممية أك عطمة مدفكعة التكاليؼ، كغيرىا 
 مف االمتيازات.

فأداء المندكب الطبي لدكره بكؿ فعالية يعتمد عمى جممة مف العكامؿ الشخصية كالعكامؿ المينية 
كالقدرة  مستيمكيفبالدكاء نفسو، إذ أف تكافر المياقة كحسف إقامة العبلقة مع ال كالتخصصية التي ترتبط

العالية عمى حفظ األرقاـ كاسترجاعيا ال يكفي، ما لـ يتمكف المندكب الطبي مف الربط بيف الجكدة كالسعر 
ب كتكفير في نفس الكقت، فالتكامؿ بيف ىذه العناصر باإلضافة إلى القدرة إلى الكصكؿ لمعميؿ المناس

 (2018)الديكجي،  .المحفزات لو، تمكف المندكب الطبي مف النجاح
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 المبحث الثاني: بنية التسويق الدوائي والمخاطر التي تواجيو.
أىـ الخصائص كائي المتضمف تعريؼ كأىـ أبعاد ك بعد التطرؽ إلى المفاىيـ األساسية لمتسكيؽ الد

 بالتسكيؽ الدكائي، يجب التطرؽ أيضا إلى مجمكعة مف األساسيات التي تختص بالتسكيؽ الدكائيالمتعمقة 
كائي كالبيئة التسكيقية، كالمتمثمة في: استراتيجيات المزيج التسكيقي الدالتي سكؼ نقدميا في ىذا المبحث 

 التي يكاجييا.كالمخاطر 
 المطمب األول: البيئة التسويقية الدوائية 

عماؿ الدكاء كالتي األ البيئة التسكيقية في مجمكعة مف التغيرات التي تؤثر عمى منظماتتتمثؿ 
  تككف داخمية أك خارجية، كىي بيئة تتصؼ بالشمكلية كالتعقد معا.

 أقساـ البيئة التسكيقية الدكائية. :(13-الشكل رقم ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .31، ص2008المصدر: القطيفان، 

 

 ال        اال
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حكومٌة  

 وقانونٌة
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 وثقافية   

 توزٌع

الشركة المنتجة 

 للدواء الطبٌب 
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 (2008)القطيفاف،  إف البيئة التسكيقية تنقسـ إلى ثبلث أقساـ  

 عكامؿ اقتصادية(. -حاالت مرضية -)تتألؼ مف عكامؿ ديمغرافية .البيئة الداخميةأوال: 

 مف:: تتألؼ البيئة الدقيقة ثانيا:

الزبكف ىك جزء حاسـ في منظمة البيئة الدقيقة، ففي البيئة التنافسية فعدـ كجكد الزبكف يعني  الزبائن: .أ 
عدـ كجكد العمؿ، كأف منظمة األعماؿ يجب أف تككف قمقة بشأف متطمبات المتغيرة مف زبائنيا، كيجب أف 

مبلئـ في العالـ المثالي، حيث تبقى عمى اتصاؿ بيذه الحاجات المتغيرة باستعماؿ نظاـ جمع معمكمات 
 يجب أف تككف دائما عمى إطبلع بتغيرات حاجاتو مف أجؿ تمبيتيا.

 كىـ الذيف يزكدكف منظمة األعماؿ بالسمع كالخدمات البلزمة أك المطمكبة مف الزبكف.المجيزون:  .ب 
ة األعماؿ يعتبر الكسطاء كصمة ثمينة بيف منظمة األعماؿ المنتجة كالزبائف، إذ أف منظم :الوسطاء .ج 

تفضؿ التعامؿ مع الكسطاء أكثر مف التعامؿ مع الزبائف النيائييف، ألنيا تجد صعكبة في التعامؿ المباشر 
 مع الزبائف النيائييف.

 تتضمف خمس مجاالت رئيسية. ثالثا: البيئة الكبيرة الخارجية.

 البيئة التكنولوجية: .1

التكنكلكجية المتعمقة بمجاالت العبلج، النجاحات إف نمك كازدىار الصناعات الدكائية يعكد إلى  
اف قدرة ىذه الصناعات مف الصناعات الكثيفة التكنكلكجية ككثيفة رأس الماؿ، تعتبر الصناعات الدكائية 

عمى تمبية احتياجات المرضى مف شتى أنكاع األدكية كفؽ مكاصفات صارمة، كظركؼ إنتاج أكثر 
ىا عمى أرقى أنكاع التكنكلكجيا كالبحث كالتطكير، كىي نشاطات صرامة، ما كاف ليتحقؽ إال باعتماد

تضطمع بيا صناعة األدكية بكفاءة عالية، بحكـ اعتمادىا عمى عنصرم التكنكلكجيا كرأس الماؿ الكثيؼ، 
نما تمتد إلى الخدمات أيضا، كقد  كال تنحصر استخدامات التكنكلكجيا العالية في مجاؿ التصنيع فحسب، كا 

لتسكيؽ الصيدالني ال يشتمؿ عمى تقديـ الدكاء فحسب، إنما يشمؿ أيضا بدرجة عالية عمى ذكرنا أف ا
إشباع رغبات المريض كحاجاتو في تسكيؽ خدمات الرعاية الصيدالنية، كجميع الخدمات التي تصب 

 التسكيقية الدكائية كالصيدالنية. باعتباره محكر الجيكد
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ارج الصناعة الدكائية تترؾ آثار كاضحة عمى الممارسات كما أف المتغيرات التكنكلكجية الحاصمة خ
كالنشاطات التسكيقية في مجاؿ الدكاء، فالتكنكلكجيا تتمتع بقدرة فريدة عمى تغيير طبيعة كتكجيات أم 

 صناعة، كصناعة الدكاء ليست استثناء، ففيو ظيرت عدة آثار لتدخؿ التكنكلكجيا، كمف أبرزىا نذكر:
 تحتاج إلى تدخؿ الكبد كعممية األيض كالتي ال تتطمب عممية اليضـ؛إنتاج أدكية مكجية ال  .أ 
التقدـ في مضمار فيـ المناعة خصكصا في نطاؽ األبحاث الجارية حاليا كالمتعمقة بمرض نقص  .ب 

 المناعة المكتسب )اإليدز(؛
كخصكصا األدكية الراقية عالية التكنكلكجيا، الخاصة بمعالجة المركبات الطبيعية في الجياز العصبي  .ج 

 الدماغ؛
التطكرات العائمية الحاصمة في مضمار مكانع الحمؿ األمنية كالفاعمة، قميمة أك معدكمة التأثيرات  .د 

 .الجانبية
 (2008)القطيفاف،  .كالمستعصية المزمنةالجيؿ الثالث كالرابع مف األدكية الخاصة باألمراض  .ق 

 البيئة السياسية:  .2

يجابية عمى مجمؿ الصناعات الدكائية كالتسكيؽ  ىناؾ عكامؿ بيئية سياسة ليا آثار سمبية كا 
 الدكائي بشكؿ خاص، كمف أبرز ىذه العكامؿ:

 التركيز عمى التكجيات السياسية فيما يخص مجانية العبلج أكال. .أ 
 أك عراقة الدكلة )مدة استقبلليا كتشجيع القطاع العاـ مف عدمو(، كطبيعة النظاـ السياسي. حداثة .ب 

التسكيؽ عند دراستو البيئة في مجاؿ األدكية، يجب عميو أف يركز عمى البحث عف إجابات لؤلسئمة  فرجؿ
كالتساؤالت السابقة الذكر... كأف يككف مسمحا بمعمكمات دقيقة عف طبيعة أبعاد كمسارات اتجاىات 

كأف   ات عاليةاألكضاع السياسية داخميا كخارجيا، فالصناعة الدكائية تتطمب استثمارات ىائمة كتقني
 (2007)العبلؽ،  .إزدىارىا يعتمد عمى درجة االستقرار السياسي

 البيئة االقتصادية:  .3
إف االتجاىات االقتصادية التي تؤثر في مؤسسات األعماؿ الناشطة في ميداف األدكية تشتمؿ 

 عمى ما يمي: 

 الدكرة االقتصادية. .أ 
 الغذاء العالمي الغذاء العالمي، كالتحكالت االقتصادية الييكمية في الدكؿ. نظاـ .ب 
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 معدؿ دخؿ الفرد، الدخؿ القكمي، القدرة الشرائية، التضخـ، درجة الرفاىية. .ج 

 جياتيكلمتفاعؿ مع البيئة االقتصادية فيجب عمى المسكقيف في الميداف الدكائي، رسـ إسترات
تسكيقية متكافقة في ضكء معطيات كبيانات كمعمكمات دقيقة، خاصة ما تعمؽ بسعر الدكاء المتقبؿ، نمك 
المستشفيات كالمراكز الصحية، نسبة المريض لكؿ طبيب كاحد، دعـ الدكلة لممجاؿ الصحي، المستكل 

 (2007)العبلؽ،  .المعيشي السائد

  البيئة االجتماعية: .4
إف الصناعة الدكائية تيدؼ بالدرجة األكلى إلى تكفير احتياجات دكائية لممرضى مف أجؿ الشفاء 
كالبقاء، كالصيدليات ال تقدـ الدكاء فحسب، بؿ النصح كاإلرشاد، كقد سبؽ ذكرنا أف التسكيؽ الصيدالني 

التسكيؽ الدكائي  ىك تسكيؽ رعاية صيدالني كليس مجرد عقاقير، كلكي يتحقؽ ىذا اليدؼ، فإف عمى رجؿ
الصيدالني أف يساىـ في تحقيؽ أعمى درجات الكعي بيف الناس، مف خبلؿ الرشد كالنصح، كدكر 

 الصيدالني ىنا مكمؿ داعـ لدكر الطبيب المعالج، أم جانب إجتماعي أكثر منو إقتصادم.

فالعادات كالتقاليد  كما أف لمبيئة االجتماعية تأثيراتيا عمى صناعة الدكاء كعمى السياسيات التسكيقية،
الدكائية، كما تؤثر في  كديمكمة الصناعةكاألعراؼ السائدة في مجتمع ما قد تؤثر عمى كفاءة فاعمية 

سمكؾ المستيمؾ الدكائي، فالتحذير في استخداـ الدكاء أك سكء استخدامو يككف بالدرجة كرد فعؿ 
لدكاء، أف تككف قادرة عمى تثقيؼ الناشطة  في صناعة ا األعماؿ إجتماعي، كضمف ذلؾ فعمى منظمات

المستيمؾ كالمريض كعائمتو، كأف يزكد الطبيب بالمعمكمات كاإلحصائيات كاإلرشادات المتعمقة بالخدمات 
 كالمنتجات الدكائية.

فالكعي كالعادات االجتماعية في تغير دائـ، كىذه التغيرات تترؾ بصمتيا عمى السياسات التسكيقية 
، كالدعكات الدكائية، كعمى صناعة  الدكاء نفسيا، فالصحة لمجميع شعار ترفعو كثير مف مجتمعات اليـك

تتزايد مف أجؿ تعزيز االجتيادات األخبلقية في صناعة كتسكيؽ األدكية، كىذه جميعا ليا تأثيرات 
 اجتماعية تمس الصناعة الدكائية في الصميـ.

غير يحصؿ في المجتمع، كلو ف ممما بأم تفمف أبرز مسؤكليات رجؿ التسكيؽ الدكائي كالصيدالني أف يكك 
إنعكاسات ذلؾ عمى سمكؾ الناس، إف زيادة الكعي بالدكاء كالخدمات المصاحبة يعني ببساطة تعرض 

األدكية إلى النقد إف ىي أخفقت في إنتاج أدكية يحتاجيا الناس، أك إف ىي  منظمات األعماؿ المنتجة
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في ظؿ تنامي جمعيات الدفاع عف المستيمؾ، فإف عمى أنتجت دكاء غير فعاؿ أك لو جكانب سمبية، ك 
أف يمبك  بمعنىؤلدكية كككبلئيا أف يككنكا، حيث يريدىـ المستيمؾ أف يككنكا، منظمات األعماؿ المصنعة ل

 منظمات األعماؿرغبات المستيمؾ مف خبلؿ أدكية عالية الجكدة كأمنية كفعالة، كأف تككف أخبلقيات 
 (2007)العبلؽ،  .ينة كالمجتمعنسة مع أخبلقيات الممتجا

 البيئة القانونية: .5
تعتبر صناعة الدكاء مف الصناعات التي تحكميا قكانيف كتشريعات كلكائح صارمة جدا، باعتبار  
بحياة كرفاىية الناس، كال عجب إذف أف نرل المجتمعات كالبمداف عمى اختبلؼ  تماسا مباشرا أف ليا
 . ـ كتسيير ىذه الصناعةتشرع القكانيف كتصدر تعميمات لتنظي أنكاعيا

فمف أبز األجيزة التي تقكـ بترخيص الدكاء كتسكيقو في الكاليات المتحدة كالعالـ، ككالة األغذية 
التي منحتيا الحككمة الفيدرالية صبلحيات شاممة لتنظيـ كتنسيؽ الدكاء، فالقكانيف تنظـ  (F.D.A)كاألدكية 

يع كتسكيؽ الدكاء، كبشكؿ صاـر لمغاية كما أف الككالة تتدخؿ مباشرة في تحديد صبلحيات جكانب تصن
جميع األدكية المستكردة، ليس ىذا فحسب، بؿ إف الككالة تحدد أماكف كجكده كتكفره، كطريقة الحصكؿ 

تبلؼ األدكية.  عميو )بكصفة طبية أك بدكنيا( ككيفية شحف كتخزيف كا 

المشددة، فعمى رجؿ التسكيؽ الدكائي كمنتج الدكاء أيضا أف يككف عمى  في ظؿ البيئة القانكنية
كأف يجعميا جزءا مف استراتيجيتو، فالسكؽ  ضكئيا،إطبلع بيذه القكانيف كالتشريعات، كأف يتصرؼ في 

 الدكائية محككمة بيذه العكامؿ البيئية القانكنية الصارمة التي ال مجاؿ لتجاكزىا أك انتياكيا.

  تسكيقية الدكائية كالصيدالنية تأثيراتيا الكاضحة عمى مجمؿ نشاط أعماؿ الدكاء، التسكيؽيئة الفالب
 (2007)العبلؽ،  .الدكاء كصناعة

 

 

 

 



 مفاهيم عامة حول التسويق الدوائي                                         الفصل األول
 

 

24 

 المطمب الثاني: المخاطر التي تواجو الصناعات الدوائية.
تيا بالممكية ياألخرل، تربط غالبتكاجو صناعة األدكية مخاطر غير تمؾ التي تكاجييا الصناعات  

 الفكرية التخزيف كالتكريد.

 المخاطر المرتبطة بتسجيل األدوية:  -1

ؤلدكية مف مشكمة التأخير في تسجيؿ األدكية، كيعكد ذلؾ لؤلسباب تعاني منظمات األعماؿ المصنعة ل
 التالية:

 خطأ أك نقص في المعمكمات، مما يؤدم إلى عدـ قبكؿ تسجيؿ المنتج؛ .أ 
 نتظار حتى انتياء فترة براءة االختراع كالممكية الخاصة مما يؤدم إلى عدـ تمبية متطمبات السكؽ؛اال .ب 
 إزدياد نمك سكؽ األدكية التقميدية المزيفة دكليا كتصاعد المخاكؼ بشأف سبلمة المريض؛ .ج 
 بيركقراطية اإلجراءات كالمتطمبات الحككمية المشددة؛ .د 
 مما يؤدم إلى التأخر في تسجيؿ دكاء جديد. األحداث السارية كاالقتصادية لمبمد .ق 

 المخاطر المرتبطة باألدوية المزيفة: -2
أك يمكف كاء الذم يحتاج إلى كصفة طبية المقصكد باألدكية المزيفة، كفؽ منظمة الصحة العالمية ىك الد

 شرائو مف الصيدلية بسيكلة، كقد يككف الدكاء المزيؼ عمى الشكؿ التالي:

 مف المككنات الرئيسية. خالي .أ 
 احتكائو عمى نسبة ضئيمة مف المادة الفعالة. .ب 
 التزييؼ في التعبئة كالتغميؼ. .ج 

كعادة ما يتـ تكريد مكاد الخاـ إلى شركة تصنيع األدكية بعدة كسطاء مثؿ تجار الجممة  
تالي عدـ كالمكزعيف، مما يتيح المجاؿ لمتبلعب بالمصادر كيؤدم إلى خمؿ في المنتج النيائي، كبال

 فعاليتو، حيث تنتشر ىذه المشكبلت أكثر في البمداف النامية.
 المخاطر المرتبطة بالمخزون: -3

إف المخاطر الناجمة عف عدـ كجكد تخطيط المخزكف كالتنبؤ بو كمراقبتو، يعد التحدم األكبر  
ف مف جية يعني إلدارة الشركة، كالذم تؤثر بشكؿ مباشر عمى أدائيا، فكجكد كمية كبيرة مف المخزك 
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ارتفاع تكمفة التخزيف، ككجكد كمية قمقمة جدا منة يؤدم إلى انخفاض مستكل الخدمة كتأخر التزكيد، 
 كيمكف اف تنشأ مخاطر التخزيف أيضا بسبب تعطؿ الخدمات المكجستية كضعؼ في اإلدارة.

بح، كمف أىدافيا تقميؿ التي تسعى لمر  منظمات األعماؿإف إدارة كمراقبة المخزكف ىي ممارسات إلزامية ل
التكمفة االجمالية مف خبلؿ المكازنة ما بيف العرض كالطمب، مف أجؿ تكفير المكاد في الكقت المناسب بما 

 ، حيث كجدت العديد مف التقنيات اآللية كالمحاسبية إلدارة مخزكف الدكاء.مف الحد مف التكمفةيسيـ 

في الطمب، إذ ال يمكف التنبؤ بالطمب بشكؿ دقيؽ ككنو فتتميز صناعة األدكية بالتذبذب  كبالنسبة لمطمب
يعتمد عمى عدة عكامؿ منيا المكاسـ، الكصفة، حكادث الحركب، األكبئة، كجميعيا تؤثر عمى تذبذب في 

 كمية استيبلؾ األدكية.

 المخاطر المرتبطة بتمويل شراء المواد الخام: -4
ب مف أىـ المخاطر التي تؤثر عمى مصانع يعتبر تكفر المكاد الخاـ كالحصكؿ عمييا عند الطم 

األدكية ككنيا العنصر الرئيسي الذم تقكـ عميو العممية اإلنتاجية، فنقصيا يؤدم إلى خمؿ أك تأخير 
 اإلنتاج، مما يسبب ارتفاع التكمفة، كيضعؼ مف فرض تسكيؽ المنتج.

 التوريد: سمسمةالمخاطر المرتبطة في  -5
)ابتداء مف عممية تكفير المكاد الخاـ إلى مصنع األدكية كانتياء تكفير تعتبر الخدمات المكجستية 

المنتج النيائي إلى المريض(، جزءا أساسيا مف الصناعات الدكائية ككنيا أنشطة حساسة، كتحتاج عند 
التخزيف عمى درجات حرارة كرطكبة معينة، فعممية التكريد ميمة جدا مف أجؿ تكفير الدكاء المناسب 

ي الكقت كالمكاف كالجرعة، كاألىـ مف ذلؾ بالسعر المناسب، كما أف سمسمة التكريد أمر بالغ لممريض ف
األىمية ألنيا تحافظ عمى عبلقة الشبكة المعقدة بيف المصنع كمكرد المكاد الخاـ كتجار التجزئة كالزبائف، 

 كالمستشفيات.

 المخاطر المرتبطة في الشق المالي: -6
فيما بينيا في مجاؿ  منظمات األعماؿ يئة تنافسية قكية، حيث تتنافستمثؿ الصناعة الدكائية ب

نتاج األدكية، كقد تتعرض لخسائر كبيرة في األرباح، حيث يمكف أف تستثمر  كذلؾ البحث كالتطكير كا 
أخرل  منظمة أعماؿبنسبة كبيرة في عممية البحث كالتطكير، كبعد انتياء مدة براءة اإلختراع يمكف ألم 
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التي  منظمات األعماؿلدكاء كأف تبيعو إلى أم طرؼ آخر، األمر الذم يسبب خسارة كبيرة لأف تصنع ا
 تنفؽ أمكاال طائمة عمى البحث كالتطكير.

دكية التي منظمات األعماؿ لؤلمف ىكامش الربح ل كما أف عممية مراقبة األسعار في بعض البمداف لمحد
 .ياإلى خسارة كبيرة لاستثمرت بكثافة في بحكث األدكية الجديدة، يؤدم 

 ":الثباتيةالمخاطر المرتبطة باختبارات االستقرار الدوائي " -7
  ؤلدكيةمنظمات األعماؿ المنتجة ل ال تزاؿ إدارة الجكدة كاالستقرار الدكائي مصدر قمؽ كبير في 

فاالستقرار ىك عبارة عف قدرة المنتج عمى البقاء بمكاصفات ثابتة ذك جكدة كنقاء طكاؿ الكقت حتى إنتياء 
الكقت كظركؼ التخزيف )عمى سبيؿ  الصبلحية؛ فالبيانات الفيزيائية كالكيميائية، كالميكركبيكليجية ىي أدلة

أدلة عمى أف نكعية المنتج تحت تأثير  المثاؿ درجة الحرارة كالرطكبة(، فيي تكفر اختبار الثباتية كىي
العكامؿ البيئية المختمفة لـ يتغير مع مركر الكقت، كعمى الرغـ مف أف ظركؼ التخزيف ثابتة نسبيا، يمكف 
لمبيئة المحيطة أف تختمؼ بشكؿ كبير كخصكصا عندما يتـ شحف المنتج بيف مختمؼ المناطؽ باختبلؼ 

 المناخ فييا.

 ستوى النمو:المخاطر المرتبطة بم -8
 كىي التي تخص في المقاـ األكؿ ظركؼ السكؽ، كالتي مف أىميا نذكر:

إزدياد المنافسة بيف الجيات التي تقدـ خدمات في مجاؿ التكنكلكجيا الصحية، مثؿ الصحة عف بعد  .أ 
 كالرعاية الصحية، كاألجيزة القابمة لبلرتداء ككسائؿ اإلعبلـ، ككقائع التكاصؿ االجتماعي؛

 نسبة إلى حساب نمك المبيعات؛ دالجديلبحث كالتطكير لممنتج الحالي أك االستثمار في امخاطر  .ب 
تكسيع العمؿ عمى المستكل الدكلي كالتحكؿ في األسكاؽ العالمية، كالذم يؤدم إلى مخاطر بسبب عدـ  .ج 

 اإللتزاـ بجميع المعايير الدكلية لمختمؼ األنظمة االقتصادية كالسياسات المالية.

 ر المرتبطة بالموظفين:المخاط -9
يعد العنصر البشرم أحد أىـ عناصر اإلنتاج في الصناعات الدكائية، كيشكؿ حسف استخداميا  

الصناعية  المنظماتفي تحقيؽ أىدافيا، لذا فإف منظمة األعماؿ كاالستفادة منو الركف األساسي لنجاح 
إلى  كفائتيا كخفض تكاليؼ اإلنتاج، مما يؤدمتكلي اىتماما خاصا لرقابة اليد العاممة كتدريبيا بيدؼ رفع 

 في السكؽ. تحسيف الكضع التنافسي لمنظمة األعماؿ
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ارة التكاليؼ المتعمقة ىميف كاالحتفاظ بيـ مف ناحية، كغز كأف عدـ القدرة عمى الحصكؿ عمى المكظفيف المؤ 
 بالمكظفيف مف ناحية أخرل ىك أمر ميـ يجب أف يكضع ضمف أكلكيات اإلدارة.

 المخاطر المرتبطة في براعة العمميات: -10
تضطر بعض شركات األدكية إلنتاج مستحضرات في الخارج لعدـ تكفر خطكط اإلنتاج البلزمة  

كما تضطر لبلعتماد عمى مصادر خارجية لممياـ الرئيسية مثؿ التجارب منظمة األعماؿ،  إلنتاجيا داخؿ
ألمر الذم يؤدم إلى مخاطر مرتبطة بمسؤكلية كاماف السريرية كالتصنيع كالمبيعات كالبحث كالتطكير، ا

عادة سحبو مف السكؽ في حؿ كجكد خميؿ، مما يؤدم إلى إجراءات قانكنية كتشكيو المنتج.  المنتج كا 

 المخاطر المرتبطة بالسمعة:  -11
 مف المخاطر المرتبطة بالسمعة نذكر:

 التجارب السريرية البشرية.عدـ القدرة عمى حماية المريض كالحفاظ عمى سبلمة أبحاث  .أ 
 مخاطر السمعة كالعبلمة التجارية نتيجة لمتقييـ السمبي مف المساىميف. .ب 
 المخاطر المرتبطة باإللتزام: -12

 تتجمى أكجو اإللتزاـ كالتي يمكف أف تشكؿ خطرا بالنسبة لمنظمة األعماؿ المصنعة لؤلدكية في:

التسكيؽ التسعير كمكافحة االحتكار كالبيئة كالعماؿ المتطمبات المتعمقة بقانكف المنافسة كممارسات  .أ 
 كمتطمبات الضرائب كالرقابة المشددة مف قبؿ الحككمة عمى األسعار؛

 زيادة المتطمبات الحككمية عمى الرعاية الصحية كالتجارب السريرية كالمنتجات الجديدة؛ .ب 
 الغش كانتياؾ تعريفات القكانيف كالسياسات كالتشريعات. .ج 

ىناؾ ضغكطات متزايدة مف قبؿ نشطاء البيئة عمى المربطة بالصحة والسالمة والبيئة: المخاطر  -13
 (2018)جريس،  .ات األدكية كتمكث المياه كالتربةالمنظمات المصنعة لمدكاء، بسبب ازدياد تأثر مخمف
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 المبحث الثالث: استراتيجيات المزيج التسويقي الدوائي.
يعد المزيج التسكيقي التقميدم )المنتكج، التسعير، التركيج، التكزيع(، المزيج المعتمد في تسكيؽ       

 المنتجات الدكائية، مع التركيز بشكؿ كبير عمى سياسة المنتكج كالتركيج.

 المطمب األول: المنتج الدوائي.
، ككنو أساس كجكد العناصر يعد المنتج الدكائي أىـ عنصر في عناصر المزيج التركيجي         
 األخرل.

 .تعريف المنتج أوال: 
 مف التعاريؼ التي حددت مفيـك المنتكج الدكائي نذكر:

الدكاء عمى أنو:" مادة تستعمؿ في تغيير كمعالجة األنظمة  OMSتعرؼ المنظمة العالمية لمصحة  -
 الفيزيكلكجية الخاصة بالمريض".

بأنو:" كؿ مادة أك تركيب مقدـ يحتكم  171ك 170في المادتيف كما يعرؼ المشرع الجزائرم الدكاء  -
 عمى ميزات استثنائية ككقائية لممريض سكاء كاف إنسانا أك حيكانا'.

تتميز المنتجات الدكائية بمجمكعة مف الخصائص تميزىا عف باقي المنتجات األخرل، يمكف  
 إيجازىا فيما يمي:

إلنساف التحكـ في الطمب عمييا، فيي ليست كالسمع التي تباع يعتبر الدكاء مف السمع التي ال يستطيع ا .أ 
 كتشترل برغبة مف المستيمؾ، كال تكجد مركنة لقكانيف العض كالطمب بيا؛

التركيبة الكيميائية لمدكاء تمنحو صفة الخطكرة، فقد يككف ساما خاصا في حالة استعمالو دكف كصفة  .ب 
 طبية؛

 كالبركدة؛يتأثر الدكاء بالضكء كبدرجة الحرارة  .ج 
 سعر الدكاء ثابت كمحدد مف طرؼ الدكلة كغير قابؿ لممساكمة؛  .د 
 كانيف خاصة في المراقبة كالجكدة؛يعتبر الدكاء مف السمع تخضع لق .ق 
البحثية أك داخؿ المعامؿ  بحث العممي كالتكنكلكجي سكاء في منظمة األعماؿيعتمد الدكاء عمى ال  .ك 

 (2016)محبكب،  .ؤلدكية نفسياؿ المصنعة لنظمة األعماالخاصة بالبحكث كالتطكير في م
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 .تصنيف المنتجات الدوائية ثانيا:
 تصنؼ المنتكجات الدكائية إلى: 

كىي تمؾ المنتجات الدكائية التي ال تعطى أك تباع إال بكصفة طبية مف المنتجات الدوائية الخاصة:  -1
 العبلجات الدكائية المتخصصة ألمراض مستعصية غالبا.طبيب مختص، كىي عبارة عف 

كىي تمؾ المنتجات الدكائية التي تعطى أك تباع عمى  المنتجات الدوائية االستيالكية االعتيادية: -2
الرفكؼ داخؿ الصيدليات، كىي عادة منتجات دكائية ال تحتاج كصفات طبية، قد حددت منظمة الصحة 

عمى إنقاذ األركاح كتحسيف الصحة العامة، بما يشمؿ األدكية التقميدية كتأخذ العالمية ىدفيا في المساعدة 
الشراب، الكبسكالت، الدىكف، التحاميؿ، النقط، الحبكب،  مف ذلؾ األدكية األشكاؿ المتعارؼ عمييا

 المراىـ، اإلبر.

تككف مصنعة ىي عبارة عف المنتجات التي  المنتجات الدوائية المستخدمة في صناعة األدوية: -3
كيعاد تغميفيا كبيعيا بأسماء تجارية أخرل، إما أنيا تمؾ المنتجات نصؼ المصنعة التي تدخؿ في صناعة 
األدكية كيتـ تصنيعيا تحت أسماء تجارية أخرل، إما أف تككف مكاد خاـ 'كيميائية كحيكية كالتي تشكؿ 

 (2016)أجماف،  .تصنيع المكاد الدكائية بشمؿ عاـ األساس في

 .الخاص بالصناعة الدوائية العالمية GMP المبادئ العشرة ألساليب التصنيع الجيد :ثالثا
مجمكعة مف النظـ التي تتبناىا كزارة الصحة، كالجيات لمدكاء تتجمى في أساليب التصنيع الجيد      

بأعمى مستكل، كيكجد العديد مف ك  عالية المشرعة األكلى مف أجؿ ضماف إنتاج منتجات دكائية ذات جكدة
 :كىيمف أجؿ تحقيؽ ذلؾ  المبادئ التي تعتمدىا المنظمات الدكائية 

كتابة إجراءات عممية ذات خطكات تفصيمية تؤدم إلى تكفير نمكذج يتبع لتحقيؽ أداء  :01المبدأ رقم 
 .ثابت متناسؽ كمنظـ في الصناعة الدكائية

 ات المكتكبة مف أجؿ منع األخطاء،الدقيؽ لئلجراءاالتباع : 02المبدأ رقم 

التكثيؽ الفكرم كالدقيؽ لجميع األعماؿ، مف أجؿ تحقيؽ التكافؽ مع النظـ، مف أجؿ التتبع  :03المبدأ رقم 
كالمتابعة قبؿ أف تتـ إجازة أم منتج لكي يخرج مف المصنع في طريقو إلى السكاؽ، فإف عممية فحص 

 .ائؽ التي استخدمت في التصنيعشاممة تتـ عمى جميع الكث
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أف تتأكد الشركة الدكائية مف أف األنظمة تقكـ بما ىي مصممة مف أجؿ القياـ بو، كذلؾ  :04المبدأ رقم 
الدكائية مسؤكلة عف إعداد  منظمة األعماؿمف خبلؿ القياـ بالتثبت في عممية صناعة األدكية، تعتبر 

  أدكية آمنة كفاعمةػ

كفاءة أم منتج يبعث مف خبلؿ القياـ بعممية التثبت لكؿ خطكة مف إف الدليؿ عمى جكدة ك 
خطكات التصنيع، كذلؾ لمتأكد مف أف كؿ شيء يتـ تنفيذه بالطريقة المعدة لو، كبدكف إنحرافات، لذلؾ فإف 

 .التكثيؽ كالتثبت ىما كسيمتاف ميمتاف جدا لتحقيؽ منتجات ذات جكدة عالية

المنتج كسبلمة المكظؼ ىي أساس خبلؿ عممية التصميـ كاإلنشاء اإلنتاجية كجكدة  :05المبدأ رقم 
 .لممباني كالمعدات

الصيانة الصحيحة لممباني كالمعدات، كذلؾ مف أجؿ حماية العمميات اإلنتاجية، المباني  :06المبدأ رقم 
دة قد التي ال تتـ صيانتيا جيدا تؤدم إلى حصكؿ تمكث لممنتجات، بينما عدـ صيانة المعدات بصكرة جي

 .يؤدم إلى الفشؿ في إنتاج المنتجات حسب المكاصفات العالمية

 .القياـ بتعريؼ، تطكير كعرض الكفاءات المطمكبة كالعمؿ بكضكح :07المبدأ رقم 

 .حماية المنتجات مف التمكث مف خبلؿ جعؿ النظافة عادة يكمية :08المبدأ رقم 

مف خبلؿ ضبط المكاد كالعمميات اإلنتاجية المتعددة بناء الجكدة في المنتجات الدكائية  :09المبدأ رقم 
 .ألجؿ التصنيع، التعبئة، الفحص، التكزيع كالتسكيؽ

 (2009)إقطيش،  ؽ...تنفيذ عمميات مخطط ليا لمتدقي :10المبدأ رقم 
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 المطمب الثاني: تسعير األدوية.
يعتبر التسعير الدكائي كاحدا مف عناصر المزيج التسكيقي الدكائي األكثر مركنة مقارنة بعناصر  

المزيج التسكيقي األخرل، إلى أف عممية تحديد السعر تعد مف أكثر المشكبلت التسكيقية صعكبة، كذلؾ 
بيا، كتتضمف  بسبب كثرة المتغيرات التي تؤثر في عممية تحديد األسعار األفضؿ التي ينبغي البيع

الدكائية اتخاذ قرارات ميمة كدقيقة لمغاية، ذلؾ أف التسعير  منظمة األعماؿالسياسية السعرية التي تنتيجيا 
نما عمى مجمؿ عكامؿ اإل نتاج، بؿ عمى مستقبؿ بقاء يترؾ آثار ليست فقط  في الجكانب التسكيقية كا 

 برمتيا. منظمة األعماؿ

 أوال: مفيوم السعر.
بارة عف القيمة النقدية لكحدة، سمعة، خدمة أصؿ أك مدخؿ إنتاج، كفي بعض السعر ىك ع 

األسكاؽ )األسكاؽ الدكائية الكاممة مثبل( يتحدد السعر بشكؿ كامؿ مف خبلؿ قكل العرض كالطمب 
Supply & Demand كمف الممفت لبلنتباه أف منظمات األعماؿ الدكائية تمجأ إلى استراتيجيات متعددة ،

سعر، كذلؾ في ضكء حالة كؿ قطاع مف قطاعات السكؽ، اك في ضكء درجة نفكذ منظمة لتحديد ال
 (2007)العبلؽ،  األعماؿ الدكائية في السكؽ أك احتكارىا لنكع أك مجمكعة أجكية كعقاقير.

 كيمكف تكضيح ىذه العبلقة مف خبلؿ المعادالت التالية:  

 : العبلقة بيف اإليرادات كالتكاليؼ.(4-1الشكل رقم )

 

 

 

 

 .138العالق، ص المصدر:

 

 

 التكاليؼ. -الربح= االيرادات
 الكمية المباعة.× االيرادات= سعر الكحدة الكاحدة

 التكاليؼ= التكاليؼ الثابتة+ التكاليؼ المتغيرة الكمية.
 التكاليؼ المتغيرة لمكحدة الكاحدة.× التكاليؼ المتغيرة الكمية= الكمية المباعة

 تكاليؼ الكحدة الكاحدة(× المباعة)التكاليؼ الثابتة+ الكمية -الكمية المباعة(× الربح= )سعر الكحدة
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  .خطوات تطوير استراتيجية تسعير دوائي فاعمةثانيا: 
يكضح الشكؿ أبرز الخطكات المتضمنة في عممية تطكير استراتيجية تسعيرية دكائية، كالعكامؿ 

 (139-138، الصفحات 2007)العبلؽ،  قرار صياغة استراتيجية كيذه. التي تؤثر في

 دكائي فاعمة.خطكات استراتيجية تسعير  (:5-1الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 (139: ) العالق، ص المصدر

 كسنحاكؿ تكضيح الخطكات المترتبة عمى تطكير استراتيجية تسعيرية لشركة دكائية:

 ع األىداف: صن -1
مف المتفؽ عميو بشكؿ عاـ أف أىداؼ التسعير غالبا ما تكجو صكب الربح أك حجـ المبيعات، إال  

تسعيرية مكضكعة بشكؿ أكثر دقة ككضكحا، حيث أنيا اىداؼ محددة ( يبيف أىدافا 01الجدكؿ )أف 
 كليست سائبة.

 

 

 خطوات التطوير                                                        المؤثرة العوامل
 بكضع األىداؼ ىيكؿ الطمب                                                          قـ

 التكاليؼ
 المنافسكف 

 أفراد قنكات التكزيع 
 مستكدعات األدكية، تجار الجممة، تجار التجزئة                   ضع سياسية تسعيرية عريضة             

 التكاليؼ المترتبة عف ىذا النشاط
 تنفيذ استراتيجية تسعيريةالمشتركف) المرضى، مندكبك الشراء(                           قـ باختيار 

 الحككمة )التشريعات، المشتريات الحككمية...(
 استراتيجية الشركة المتعمقة بالمنتج  )الدكاء(       

 التكزيع كالتركيج                                    قـ بإجراء تعديبلت سعرية كمما كاف ذلؾ ضركريا
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 أىداؼ محددة لمتسعير. (:1-1الجدول رقم )

 أقصى األرباح عمى المدل البعيد. 01
 أقصى األرباح عمى المدل القصير. 02
 النمك. 03
 سكؽ مستقرة. 04
 المستيمؾ لمسعر.تقميؿ /إزالة حساسية  05
 ضماف حيادة سعرية. 06
 إعاقة دخكؿ المنافسيف. 07
 التسريع في إخراج منظمات األعماؿ اليامشية في السكؽ. 08
 تجنب رقابة لحككمة كاستجكاباتيا. 09
 ضماف كالء الكسطاء كالحصكؿ عمى دعميـ لممبيعات. 10
 .(fair)أف يعتبرؾ المستيمؾ منصؼ  11
 بيع األصناؼ الضعيفة في خط المنتج. المساعدة في 12
 ثني اآلخريف عف تخفيض األسعار. 13

 (144المصدر: )العالق، ص ص  

إف األىداؼ المستندة عمى تحقيؽ الربح غالبا ما تحدد رقما لمعائد عمى االستثمار، أك تعطي قيمة  
بشكؿ عاـ، اما أىداؼ المبيعات  فعمية بالدكالر لممنتج )الدكاء، اك لخط المنتجات) األدكية( أك المبيعات

)العبلؽ،  فيي تحدد نسبة إلى سكؽ )نسبة مئكية مف الحصة السكقية(، أك نسبة إلى مد لنمك المبيعات.
2007) 

ىي تمؾ السياسة التي مف خبلليا يتـ التأكد عمى أف مف حؽ جميع  وضع سياسة تسعيرية عريضة: -2
 (2019)الممقي،  عمى خدمات عالية الجكدة كثابتة،الزبائف الحصكؿ 

كتمعب السياسة التسعيرية العريضة دكرا في تنسيؽ قرارات التسعير مع سكؽ منظمة األعماؿ 
المستيدفة، كالمنتج التسكيقي، تكلد ىذه السياسة سمسمة مف اإلجراءات كاالستراتيجية التي تتضمف أىداؼ 

مف خبلؿ كضع قصيرة، طكيمة األجؿ، تستطيع منظمة األعماؿ أف ترسـ حدكد السياسة السعرية العريضة 
 قراراتيا التسعيرية اإلنفرادية في إطار متكامؿ، مثاؿ حكؿ: 

 العبلقة المتداخمة ألسعار المنتجات المتضمنة في خط منتج. -أ
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 عدد مرات استخداـ الحسكمات السعرية الخاصة. -ب

 مقارنة األسعار بأسعار المنتجات لممناقشة. -ج

 تكاتر تغيرات األسعار. -د

 عار المنتجات الجديدة.طرؽ تحديد أس -ق

 (145، صفحة 2007)العبلؽ،  نمط التسعير المختار لممنتجات القائمة. -ك

 اختيار استراتيجية سعرية:  -3
 المنتجات الجديدة: -أ

 تكجد عدة مداخؿ لتسعير المنتجات الجديدة، كسنحاكؿ ىنا إيجاز استعراض أىـ ىذه المداخؿ: 

تبنى ىذه السياسية التسعيرية عمى أساس تسعير المنتج الجديد بأعمى سعر  التسعير الكاشط: -1-أ
ممكف يستطيع معظـ المشتريف الراغبيف في المنتج دفعو، تناسب ىذه السياسة المنتجات الجديدة التي 

 يتميز الطمب عمييا نسبيا.

ىذا يعتمد عمى عامميف أساسييف أما كيؼ تحدد منظمة األعماؿ أعمى سعر كاشط ممكف، فإف  
 ىما:

 احتماالت دخكؿ منافسيف جدد إلى السكؽ. -

 (146-145، الصفحات 2007)العبلؽ،  مركنة السعر في الطبقة العميا مف منحنى الطمب. -

تؤدم ىذه السياسة إلى سرعة اختراؽ السكؽ كزيادة كمية  (:لالتغمغالتسعير التغمغمي )أسعار  -2-أ
المبيعات كالحصكؿ عمى حصة سكقية مرتفعة، كمف جية أخرل فإف اتباع أسعار التغمغؿ يقمؿ مف حماس 
المنافسيف لدخكؿ السكؽ. كلكف مشكمة ىذه السياسة التسعيرية تكمف باف السعر المنخفض قد يسيء إلى 

 (147، صفحة 2007)العبلؽ،  ؾ.مكانة المنتج لدل المستيم

ىي طريقة لتحديد سعر منتج ما باعتماد التكاليؼ المتكبدة في إنتاجو  التسعير بالتكمفة والربح: -3-أ
ضافة ىامش ربحي إلييا، كغالبا ما يسحب ىامش الربح بتحديد نسبة مف التكمفة الفعمية، حيث  كتكزيعو، كا 
تشير البيانات الخاصة بمثؿ ىذه منظمات األعماؿ أف ما يخصص مباشرة مف التكاليؼ المنتجات كؿ 
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، أما بقية التكاليؼ، ىامش الربح، فإنيا تغطى مف قبؿ %30 يتجاكز بأم حاؿ مف األحكاؿ عمى حدة ال
 إسيامات )الفرؽ بيف سعر البيع كالتكاليؼ المباشرة( إجمالي مبيعات كامؿ خط البيع.

كليذا فإف التسعير بالتكمفة كالربح ال يخدـ منظمات األعماؿ ذات الكثافة البحثية العالية، كىي 
األعماؿ تككف سياستيا التسعيرية مكجية لمسكؽ يقارف صانع الدكاء بيف المزايا كالفكائد التي  منظمات

تقدميا منتجاتو )أماف عاؿ، تأثيرات جانبية قميمة، قابمية عبلجية عالية، ارتياح المريض لمدكاء...الخ( مع 
 (149-148، الصفحات 2007)العبلؽ،  المعالجات التي تقدميا أدكية أخرل قائمة في السكؽ.

 .ىيكل التكاليف المألوف لشبكة كثيفة البحوث :(2-1الجدول رقم )
يكضع ىيكؿ التكاليؼ المألكؼ لشبكة كثيفة البحكث، كأخرل مقمدة )ال تستند إلى بحكث أدناه  

نما تعتمد عمى تقميد المبتكريف(.  كدراسات مف ابتكارىا، كا 

 نسبة إلى المبيعات التكمفةفئة 
 الشركة المقمدة الشركة االبتكارية

   تكاليف اإلنتاج
 30 30 المباشرة وغير المباشرة

 25 25 تكاليف متفرقة
 10 15 الربح قبل الضرائب

 0 15 البحث والتطوير
 15 15 معمومات عممية

 20 0 ىامش تخفيض السعر
 100 100 

 150-149 المصدر: العالق، ص ص

في ىذا النكع مف التسعير تمجأ منظمة األعماؿ إلى االعتماد عمى  التسعير المبني عمى المنافسة: -4-أ
السياسات التسعيرية لممنافسيف بدال مف اعتبارات الطمب أك التكمفة، كقد تقكـ منظمات األعماؿ بتحديد 

، 2007)العبلؽ، أسعارىا بأقؿ مف أسعار السكؽ، اك بمستكل أسعار السكؽ، أك فكؽ أسعار السكؽ. 
 (150صفحة 
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 المنتجات الراسخة:  -ب
ينبغي اف تستمر االستراتيجية طكاؿ حياة المنتج الدكائي، فالدكاء عمى مر الزمف قد يكاجو  

المنافسة مف منتجات المنافسيف أك مف المنتجات العامة في السكؽ، أك قد يكاجو منافسة مف أدكية ليا 
العبلجية، أك قد يكاجو ضغكط سعرية مف منظمات األعماؿ المصنعة أدكية نفس المركبات كالخكاص 

 أخرل.

يحصؿ ىذا عندما ال يككف ىناؾ تأثير مف المنافسيف عمى ذلؾ  اإلبقاء عمى السعر دون تغيير: -1-ب
القطاع مف السكؽ الذم تحظى بحصة األسد مف المبيعات، أك عندما تككف منظمة األعماؿ المعنية قد 

 دافيا السعرية.حققت أى

كقد يككف إجراء دفاعيا لمكاجية منافسة المنتجات العامة في السكؽ، كقد يككف  تخفيض السعر: -2-ب
اإلجراء ىجكميا)عندما تتخذ مف التكاليؼ كيككف الحصكؿ عمى حصة سكقية أكبر معتمدا عمى أقؿ 

 ض أسعارىا.التكاليؼ(، كقد تمعب قكل السكؽ دكرا في إجبار منظمة األعماؿ عمى تخفي

تـ المجكء إلى رفع األسعار ألسباب متنكعة، أكال في اقتصاد يعاني مف التضخـ  رفع األسعار: -3-ب
تأميف معدؿ، ربحي معقكؿ، فخبلؿ فترات التضخـ ترتفع التكاليؼ، كلكي  فإنو ينبغي رفع األسعار بيدؼ

)العبلؽ،  رىا عند الضركرة.صار إلى تأميف معدؿ، ربحي معقكؿ، تمجأ منظمة األعماؿ إلى رفع أسعا
 (152-151، الصفحات 2007

 إجراء تعديالت سعرية: -4
يعد تنفيذ االستراتيجية السعرية، ينبغي إحداث بعض التعديبلت عمييا بيف حيف كآخر عمى ضكء  

كاعتبارات الطمب يمكف تعديؿ األسعار مف المتغيرات التي قد تطرأ عمى التكاليؼ كظركؼ المنافسة، 
، 2007)العبلؽ،  خبلؿ إجراء تغييرات عمى األسعار المعمنة، كاإلضافات المفركضة عمى السعر.

 (153-152الصفحات 
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 .المطمب الثالث: التوزيع الدوائي
التكزيع عنصر مف عناصر المزيج التسكيقي الدكائي كلو دكر فعاؿ في معرفة مكاف تقديـ  كذلؾ 

 المنتج )الدكاء( كذلؾ في الكقت المناسب كالتكمفة المناسبة.

 أوال: تعريف التوزيع.
كيمكف تعريؼ التكزيع عمى أنو: "مجمكعة مف األنظمة الفرعية التي تتكامؿ كتتفاعؿ كتتناسؽ فيما 

أجؿ تخفيؼ التدفؽ الفعاؿ لمسمع كالخدمات كبالتالي تحقيؽ المنفعة الزمانية، المكانية كالحيازية بينيا مف 
بيدؼ تكفير المنتجات )سمع كخدمات( في المكاف كالزماف المناسبيف، ككذلؾ بالكميات كاألسعار التي 

 (2008)الصميدعي،  يرضى كيقبؿ بيا المستيمكيف أك المستفيديف".

 ثانيا: قناة التوزيع الدوائية.
قناة تكزيع الدكاء: ىي المسار الذم يتبعو المنتج إلى المستيمؾ النيائي، منظمات األعماؿ التي 
تضع نفسيا عمى ىذا المسار تسمى الكسطاء، يتبع تكزيع المستحضرات الصيدالنية مسارا طكيبل، حيث 

 ف تاجر الجممة ثـ مف خبلؿ الصيدلي قبؿ دعكة المستيمؾ.أنو يمر عمكما عبر المكزع م

 قناة التكزيع لممستيمؾ النيائي. (:6-1الشكل رقم )

 

 

                             

 

 

 

 

 131، ص2008الصميدعي،  المصدر:

 المنتج الصيدالني

 تاجر الجممة

 الصيدالني

 المكزع
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قناة تكزيع المنتجات الدكائية تتـ عبر مجمكعة مف العناصر األساسية، مف أجؿ تقديـ المنتج  إف
 )الدكاء( بالطريقة المناسبة. كتتمثؿ ىذه العناصر في:

 المنتج الصيدالني: الدكاء؛ 
 تاجر الجممة: ىي المؤسسة المصنعة لمدكاء؛ 
 الصيدالني؛ 
 .المكزع 

 توزيع المنتجات الدوائية. ثالثا: سياسات
سياسة بالنسبة لمتكزيع، فمكزعك المنتجات الصيدالنية يعتمدكف عمى نكعيف مف السياسة؛ 

ىي سياسة تستند إلى ىكامش الصيدليات كالمكزعيف، تختمؼ شركط المكافأة لمتكزيع حسب  المكافآت
نظيـ مكافآت مكزعي الجممة كالمستكصفات طبيعة المنتجات المعينة بالنسبة لؤلدكية القابمة لبلستيراد، يتـ ت

، البيع العاـ بحرية مف قبؿ  أسعاربالنسبة لؤلدكية كالمنتجات الغير قابمة لبلستيراد، يتـ تحديد  بشكؿ صاـر
 كؿ صيدلي، ال يمكف لممصنعيف فرض سعر.

 كمف ناحية أخرل يمكف اإلشارة مف قبؿ منظمة األعماؿ المصنعة لمحد األقصى لمسعر المكصى
، ال تخضع سياسة المنشأةبو، كما يمكف التفاكض عمى الخصكمات التجارية كفقا لقانكف التكزيع العاـ، ك 

 (SaidSoad ،2017) قنكات التكزيع بخبلؼ الصيدليات.
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 المطمب الرابع: الترويج الدوائي. 
لتزيد المستيمؾ بالمعمكمات البلزمة حكؿ الخدمات أك يعد التركيج الكسيمة التي تتبعيا المؤسسة  

المنتجات المقدمة، حيث يعتبر الجيد المبذكؿ مف جانب البائع، إلقناع المشترم المنظكر كالمحتمؿ بقبكؿ 
 معمكمات معينة عف سمعة أك خدمة ما، كحفظيا في ذىنو بشكؿ يمكنو مف استرجاعيا".

 وأىدافو. أوال: تعريف الترويج الدوائي
 تعريف الترويج الدوائي:  .1

 يكجد العديد مف الكتاب كالباحثيف مف قامك بتعريؼ التركيج الدكائي مف بينيـ:

 :" نشاط يتـ في إطار الجيكد التسكيقية كينطكم عمى عممية اتصاؿ إقناعي.Kotlerيرل ككتمر  -

سمعة أك خدمة بأسمكب فقد عرؼ التركيج بأنو:" نظاـ اتصاؿ متكامؿ يقكـ عمى نقؿ عف  kincaidأما  -
إقناعي إلى جميكر مستيدؼ مف المستيمكيف يحمؿ أفراده عمى قبكؿ السمعة كالخدمة المركج ليا، كما 

 (2012)النسكر،  يضيؼ بأنو البد مف دكر فعاؿ كمشارؾ لمتركيج ضمف أم استراتيجية لمتسكيؽ".

 أىداف الترويج: .2
 مف أىداؼ التركيج نذكر منيا:  حيث تكجد العديد

تعريؼ المستيمكيف بالسمعة أك الخدمة، خصكصا إذا كانت السمعة أك الخدمة جديدة، حيث يعمؿ التركيج  .أ 
 عمى تعريفيـ باسـ السمعة، عبلمتيا التجارية، خصائصيا، منافعيا، أماكف الحصكؿ عمييا كىكذا.

ع القائمة كالمكجكدة في السكؽ، حيث يحتاج النسبة لمسمأك الخدمة، كىذا يتـ بتذكير المستيمكيف بالسمعة   .ب 
المستيمؾ الذم يشترم السمع أصبل إلى تذكريو بيا بيف فترة كأخرل، ككذلؾ أيضا لممستيمكيف ذكم 
المكاقؼ كاآلراء اإليجابية لدفيـ لشراء السمعة، كبالتالي يعمؿ التركيج عمى تعميؽ درجة الكالء نحك السمعة 

 تحكؿ إلى السمع المنافسة.كقد يمنعيـ مف ال
 تغيير اآلراء كاالتجاىات السمبية لممستيمكيف في األسكاؽ المستيدفة إلى آراء كاتجاىات إيجابية. .ج 
إقناع المستيمكيف لممستيدفيف كالمحتمميف بالفكائد كالمنافع التي تؤدييا السمعة أك الخدمة، مما يؤدم إلى  .د 

 (249، صفحة 2006)البكرم،  إشباع حاجاتيـ كرغباتيـ.

ليس مف الضركرم استثمار الكثير مف األمكاؿ عمى اإلعبلف المباشر لممستيمؾ ألنو سكؽ  
صغير، فمف األفضؿ استخداـ كسائؿ التكاصؿ االجتماعي كالعبلقات العامة لبناء عبلقة قكية مع مجتمع 



 مفاهيم عامة حول التسويق الدوائي                                         الفصل األول
 

 

40 

يج مع األطباء أقؿ بكثير، كيرجع ذلؾ إلى أف مجتمع تكمفة الترك  األمراض في حالة األدكية، ككف
األمراض الشائعة صغير نسبيا كيتككف بشكؿ أساسي مف مجمكعات دعـ المرضى كأطبائيـ المحدديف، 
ككذلؾ الباحثيف األكاديمييف، باإلضافة إلى ذلؾ، فإف مجتمع األمراض النادرة عمى حساسية العائبلت 

 لبا بمحنة تشخيصية طكيمة كصعبة.كأحبائيـ المرضى الذيف يمركف غا
الصيدالنية المتخصصة في تسكيؽ عقار عمى  منظمة األعماؿكمف الضركرم أف تبني 

)المرضى كاألطباء المحددكف  المصداقية كالتعاطؼ كالحساسية تجاه مجتمع األمراض النادرة المترابط
األدكية كعقارىا أف يجعمكا أنفسيـ منظمة األعماؿ المصنعة كمجمكعات الدعـ كالعائبلت(، كيمكف ل

لؤلطباء مف خبلؿ مندكبي معركفيف بشكؿ فعاؿ، لذلؾ ال تكاد تكجد حاجة لبلستثمار في تركيج األدكية 
 (garceau, 2016) .المبيعات

 .ثانيا: استراتيجيات الترويج الدوائي
مف األنماط المعتمدة بشكؿ عاـ ضمف المزيج التركيجي الدكائي فيي تككف ضمف إستراتجيتاف؛ 

كتتضمف اإلعبلف كاالستراتيجيات التركيجية المكجية إلى  :الدفع إستراتيجية الدفع كالجذب، فإستراتيجية
المجانية كالعينات تشمؿ التكزيع المباشر المكجو لمعميؿ، كيشمؿ اليدايا  ب:الجذأما الصحية.  مراكزال

ت مرتبطة مع بعضيا أيف تكجد صعكبة في المقدمة لؤلطباء كالمجبلت المتخصصة، كمكاقع اإلنترني
ككنو اليدؼ  لمزبكف معيارية كاضحة لمتركيج الدكائي يمكف إعتمادىا لمتأثير عمى السمكؾ الشرائيإعتماد 

المرضية لممريض كحتى  الحاالت التسكيقي األكضح، إذ أف مكاقؼ كميكؿ األطباء تختمؼ باختبلؼ
الحالة المرضية تختمؼ مف كقت آلخر، كلسنا ىنا لمتدخؿ في النكاحي التخصصية لعمـ األمراض 
كاالختصاصات الطبية، لكف مف الميـ اإلشارة إلى أف عممية كصؼ الدكاء تعتمد عمى عدة اعتبارات منيا 

كمنيا ما يرتبط بمكاقؼ الطبيب في المفاضمة بيف بدائؿ األدكية كعبلج  ،ما يرتبط بالحالة المرضية
منيا ما يرتبط بقدرة المنظمة عمى االعتماد عمى المزيج التركيجي األمثؿ كعمى ، ك الحاالت المرضية

التركيب األمثؿ بيف استراتيجية الدفع اك السحب لمكاقؼ الطبيب، كىذا يعتمد عمى عدة اعتبارات ينبغي 
 :دىا مف المنظمة تكمف بالتالياعتما

يمكف أف تنتج لمحمبلت التركيجية كرصد األمكاؿ البلزمة ليا ما لـ يككف الدكاء  : الفاعمية الدكاء .1
 .الذم كجد مف أجمو كأنو قد اجتاز االختبارات كالمصادقات القانكنية عميولممرض فاعبل 

 .الميزانية المخصصة لممزيج التركيجي .2
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مة أف تضع دراسات مقدمة عمى فترات زمنية محددة ظفترض بالمن: يخططالمزيج التركيجي الم .3
تستيدؼ العمبلء، تحدد فييا المككنات األساسية لمخطة التركيجية كنقاط العجز كالمتكافر إلمكانية 

 .الكصكؿ إلى اليدؼ السكقي بنجاح
طباء سيؤدم إلى التفكؽ إقامة عبلقات طيبة مع األطباء كتككيف الكالء لمدكاء مع األ :العبلقات العامة .4

 .عمى المنافسيف في صياغة الرسالة التركيجية المؤثرة كالنافعة لجميع األطراؼ
التغذية العكسية لعناصر المزيج: يقصد بو إعادة النظر بيف فترة كأخرل في عناصر المزيج التركيجي  .5

ستخدمة في تركيج الدكاء مف أجؿ استمرار تأثيره في العمبلء، عبر تغيير أكلكيات االستراتيجيات الم
حيث اإلعبلف كالنشرات التفصيمية كالتعميـ بالدكاء كالعينات المجانية كاليدايا لضماف االستمرارية 

 (46-45، الصفحات 2018)الديكجي،  .كالنجاح

 ثالثا: إختيار المزيج الترويجي المناسب. 
 يككف باإلجابة عمى السؤاؿ المطركح أيف نركج؟ ككيؼ نحدد عناصر المزيج التركيجي؟ فاإلختيار

إف أبرز القرارات التركيجية تتعمؽ بمكضكع كيفية تكزيع الجيكد التركيجية عمى كسائؿ التركيج المختمفة أك 
 عمى عناصر التركيج مف بينيا )اإلعبلف، البيع الشخصي، العبلقات العامة،...(.

لؤلدكية المحضكرة بيعيا إال بكصفة طبية، فإف قنكات التركيج العريضة المتكفرة ليذه الصناعة  بالنسبة
اإلعبلف عبر المجبلت، البريد المباشر، األنترنت كغيرىا، ككذلؾ البيع الشخصي مف خبلؿ  :ىي

ئؿ أخرل اإلتصاؿ الشخصي، كالعبلقات العامة، كتنشيط المبيعات )عينات تقاكيـ، أقبلـ، مفكرات، كسا
 لمتذكير بالمنتج كبالشركة الدكائية(.

  اإلعالن: .1
مف المعركؼ أف الدكاء ىك منتج معيف لتحسيف صحة المستيمكيف، كاإلعبلف الخاص بو يخضع لمعديد 
مف القكانيف التي تختمؼ مف بمد إلى آخر في الكاقع اإلعبلف الدكائي ال يتمتع بالحرية الكاممة كلكف عمى 

منظـ ألنو يؤثر بدرجة كبيرة عمى سمكؾ المريض كعمى عادات كؿ مف الطبيب العكس، فيك دقيؽ ك 
كالصيدالني؛ كنظرا لمخصكصية التي يتصؼ بيا الدكاء، فيذا يجعؿ مف عممية اإلعبلف عنو يخضع 

 لقكانيف صارمة، كما ييدؼ اإلعبلف الدكائي إلى:
 تحقيؽ حكار عممي كشخصي عمى حد سكاء. .أ 
 شرح خصكصيات األدكية. .ب 
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 الفكائد التي يحتكييا الدكاء. عرض .ج 
 السريرم. التذكير بالحكـ .د 

 مف بيف كسائؿ اإلعبلف المختمفة المستخدمة في تركيج األدكية نذكر ما يمي: 

ىي أداة تركيجية ميمة تكجو بشكؿ عاـ إلى األطباء كالصيادلة باإلضافة  مدونات الصناعة الطبية: -
إلى العامميف في القطاع الصحي، كالتي تخص التكنكلكجيا المستخدمة، كالجزئيات المككنة لمدكاء كالغرض 

 منيا.

المنتجة لؤلدكية بيدؼ التعريؼ  منظمات األعماؿ ىي الدكريات المستخدمة مف قبؿ المجالت: -
ؤسسة مف خبلؿ نشر مقاالت عف أداء المجمكعة اإلنجازات، الشركات كاألحداث اليامة، كالتعريؼ بالم

 بمنتجات المؤسسة مف خبلؿ التركيز عمى الرسائؿ اإلعبلنية.

ىك ميزة ممحكظة ألنو يتيح الكصكؿ إلى عدد كافر مف البيانات الحديثة مف مصادر مختمفة، ت: اإلنترن -
مكانية االتصاالت العالمية الفكرية بيف األفراد، تكفير تسمح ىذه األداة بكصؿ  غير محدكد لممعمكمات كا 

 قكاعد البيانات، كالكصكؿ إلى مكاقع الكيب أك كما تسمح بإمكانية التحقؽ، كتصحيح معارؼ المشاركيف.

األدكية التفاعبلت بيف  كما تسمح بعض المكاقع بالتحقؽ فيما بينيا مف جرعات األدكية، كمؤشراتيا، كعمى
 (29-28، الصفحات 2016)أجماف،  .المختمفة

 البيع الشخصي: -2
أك رغبات محددة  يمكف تعريؼ البيع الشخصي بأنو:" عممية البحث عف عمبلء ليـ حاجات 

قناعيـ إلتخاذ القرار المناسب لشراء الماركة مف السمعة أك  كمساعدتيـ تمـ في إشباع تمؾ الحاجات، كا 
مكاناتيـ الشرائية".  (2010)الصميدعي ك عباس، مبادئ التسكيؽ،  الخدمة التي تتفؽ مع أذكاقيـ كا 

 كىي أيضا:

 كىي أيض المجيكدات التي تبذليا إدارة الصيدلة لحث العميؿ المرتقب عمى شراء سمعة أك خدمة 
كمساعدتو في عممية الشراء أك عمى تقبؿ فكرة ليا أىمية تسكيقية عند الصيدلة، كيتضمف البيع الشخصي 

مع عميؿ أك أكثر إلتماـ صفقة البيع؛ كالبيع الشخصي يعد كسيمة تركيجية فعالة في  الحديث الشفيي
عممية تسريع البيع كضماف استمراريتو، كما يتميز البيع الشخصي بإمكانية التحكـ بنكعية المعمكمات التي 
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مكانية تعديميا عن دما يرل رجؿ البيع يتبادليا رجؿ البيع في الصيدلية مع المستيمؾ النيائي أك المستفيد، كا 
 ردة الفعؿ، 

كؿ األحكؿ، فإف مف "أسرار" نجاح البيع الشخصي، كجكد رجاؿ بيع أكفاء كمدربيف تدريبا  كفي
متكاصبل، كأف تككف لرجاؿ البيع صفات الدبمكماسية العالية، كالصبر الطكيؿ، كالخبرة الميدانية، كالمعرفة 

، الصفحات 2007)العبلؽ،  .الدقيقة بالمنتجات كخدمات الصيدلية، زائد معرفة تفصيمية بالمنافسيف
239-240) 

 ترويج )تنشيط( المبيعات: -3
تيدؼ نشاطات تركيج أك تنشيط المبيعات بالدرجة األكلى إلى زيادة حصة مبيعات الشركة، مف          

المعنية، بمنظمة األعماؿ خبلؿ ترغيب المستيمكيف بالشراء، كالمحافظة عمييـ، كتعزيز كالئيـ كارتباطيـ 
أك بمعنى آخر، تعزيز كتقكية العبلقة بيف العنصريف األساسييف في العممية التسكيقية، كىما المنتج 
كالمستيمؾ، كتمجأ شركات األدكية إلى اعتماد كسائؿ كآليات مختمفة لتنشيط المبيعات في مجاؿ الدكاء، 

 نذكر منيا:

اذج أك العينات في حاالت معينة مف أكثر طرؽ التركيج يعد استخداـ النمالنماذج )العينات(:  .أ 
عقبلنية، فإذا كاف الدكاء فاعبل، فميس ىناؾ أفضؿ طريقة مف عرضو كتجربتو مف خبلؿ تكزيع 
العينات المجانية عمى المعنييف بالشراء، كىي محاكلة بارعة بإقناعيـ بإتماـ الصفقة، كقد أثبتت إحدل 

نتجي المكاد الصيدالنية في الكاليات المتحدة األمريكية أنو بشكؿ عاـ، الدراسات التي أجرتيا جمعية م
يرحب األطباء بالعينات المجانية، كتككف ردكد فعميـ في الغالب لمدكاء المقدـ عف طريؽ منح عينة 

بيا مف  شركطا لمعينات، ينبغي اإللتزاـ (FDA)مجاني، حيث تضع ككالة األغذية كالدكية األمريكية 
قبؿ المعنييف كافة، فحسبيا فبإمكاف صانع الدكاء أك المكزع المعتمد تكزيع عينات مف األدكية 
المحظكر صرفيا إال بكصفة طبية، عمى ّاألطباء المجازيف أك المستشفى أك أم معتمد أك مركز طبي 

مي منظمة أك صحي، بتكصية طيبة مف طبيب مجاز، إما مف خبلؿ البريد أك مباشرة بكاسطة ممث
األعماؿ الدكائية، شريطة أف يقكـ الطبيب المجاز بتقديـ طمب تحريرم يكضح المعمكمات المتعمقة 
عادتيا إلى  بالعينة، كأف يقكـ الشخص الذم يستمـ العينة بالمصادقة عؿ الفاتكرة المرفقة بالعينة كا 

ألطباء كالصيدليات كيترككا منظمة األعماؿ المنتجة"، كما ال يحؽ لرجاؿ البيع أف يقتحمكا عيادات ا
عينات مجانية مف منتجاتيـ الدكائية ىناؾ، بإمكاف ممثؿ الشركة تسميـ العينات إلى الجية الطالبة ليا 
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فقط بطمب تحريرم مكثؽ مف الجية الطالبة، كأف يقـك ممثؿ منظمة األعماؿ بإستبلـ ايصاؿ مكقع 
األعماؿ الدكائية بتكزيع إستثمارات طمب  مف الجية المستفيدة، كقد أجازت الككالة قياـ منظمات

العينات عمى المعنييف كافة، كمف الشركط األخرل لتكزيع العينات في الكاليات المتحدة األمريكية، 
 :(FDA)استنادا إلى تعميمات إلى 

ف اتباع أرقى الكسائؿ كالتقنيات في تخزيف العينات، كذلؾ لممحافظة عمى فاعمييا ككفائتيا كجكدتيا، كأ -
 يككف التخزيف تحت  ظركؼ صارمة )ينبغي معاممة العينات الدكائية تماما كما تعامؿ األدكية الحقيقية.

منظمة ال يجكز ألم شخص تكزيع العينات إال إذا كاف اسمو مدرجا في قكائـ رجاؿ البيع أك ممثمي  -
 .(FDA)رسميا كالمصادؽ عمييا مف قبؿ  مف قبمياالدكائية المعتمدة  األعماؿ

تسرم عمى العينات المجانية الشركط كافة التي تسرم عمى األدكية الحقيقية )مف شركط تخزيف،  -
 كمناكلة، كتعبئة، كتغميؼ، كتكزيع، كسيطرة نكعية(.

 .(FDA)ال يجكز التركيج لعينات مجانية مقدما إال بعد حصكؿ مكافقة مسبقة مف الػ  -

عماؿ المنتجة لمدكاء إلى التركيج لممبيعات مف أصبح مف األعراؼ كالممارسات أف تمجأ منظمة األ .ب 
خبلؿ سمسمة طكيمة مف "المحفزات" البيعية كغير البيعية، مثؿ تكزيع مطكية التي تحمؿ أسماء 
كعناكيف كتفصيبلت أخرل عف منظمة األعماؿ )منتجاتيا الدكائية، بحكثيا الطبية، خططيا 

السنكية كغيرىا، تساىـ ىذه األساليب  طبية كالتقاكيـالمستقبمة...( كأيضا تكزيع الحافظات كاألجيزة ال
إما في تركيج المبيعات أك في تعزيز سمعة منظمة االعماؿ مف خبلؿ تذكير المعنييف بيا عمى 
الدكاـ، حيث يرل خبراء التسكيؽ الدكائي أف ىذه المحفزات تمعب دكرا في التأثير عمى الجكانب 

 (2009)العبلؽ، أساسيات التسكيؽ الدكائي،  .الشراءالعاطفية اإلنسانية ألصحاب قرار 

 العالقات العامة:  -4
العبلقات المطبقة في مجاؿ األدكية بأنيا:" مجمكعة تقنيات االتصاؿ المكجية إلعطاء  تعرؼ 

صكرة مطمئنة كمبلئمة لمعمبلء )مباشرة أك عف طريؽ قادة الرأم، الكاصفيف كالباحثيف كالصيادلة، كزارة 
 الصحة...الخ( كتطكير عبلقة ثقة معيـ".

فة، المعراض، كزيارات المؤسسات، الندكات  ككسائؿ العبلقات العامة ىي: العبلقات مع الصحا 
 (2014)مريـ، كالمقاءات العممية...الخ 
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 كتعرؼ أيضا:

نما زيادة البيع بطريقة مباشرة عف   ىي عممية اتصاؿ مباشرة مع المستيمؾ كليس ميمتيا البيع، كا 
مشاكميـ كمحاكلة حميا، إذا ميمة رجاؿ العبلقات  طريؽ العبلقات المباشرة مع المستيمكيف كالكقكؼ عمى

 (2016)الصيرفي،  أكال ما بيف المنظمة كجميكرىا الخارجي. العامة ىي تكطيد العبلقات

 التسويق المباشر: -5
الكسائؿ غير  يعتبر التسكيؽ المباشر نظاـ االتصاؿ التفاعمي في مجاؿ التسكيؽ، يضمف إستخداـ 

التقميدية كالتي تحقؽ استجابة مممكسة بأقؿ جيد ممكف، فيما يعرؼ كذلؾ عمى أنو مجمكعة االتصاالت 
المباشرة مع فئات محددة مف الزبائف لتحقيؽ درجة مف االستجابة، كالتأثير عمى رأييـ لشراء الخدمة أك 

متعددة لمتسكيؽ المباشر كىي األكشاؾ المنتج كالبقاء عمى تكاصؿ دائـ معيـ، كيكضح أف ىناؾ أشكاال 
اإللكتركنية، التسكيؽ عف بعد، التسكيؽ بكاسطة البريد اإللكتركني، التسكيؽ بكاسطة البريد المباشر، 

)شككت ك عزت  .تي، اإلعبلف عبر األجيزة النقالةالتسكيؽ بكاسطة الفاكس، التسكيؽ بكاسطة البريد الصك 
 (37-36، الصفحات 2017 ،

 الترويج اإللكتروني: -6
إف كظيفة التركيج اإللكتركني ىي الكظيفة األكثر كضكحا كرؤية، كىي الكظيفة األكثر تأكيدا  

بالسكؽ  منظمة األعماؿلثقافة المنظمة كمف بيف كظائؼ التسكيؽ األخرل، ففي الكظائؼ األخرل تتصؿ 
 األعماؿ ةمنظمبيدكء دكف ترؾ نفس اآلثار التي تتركيا كظيفة التركيج، ففي الكظيفة التركيجية تنيض 

كتمسح صكرتيا لمبيئة الخارجية "المحمية كالدكلية" رغبة في أف تككف مسمكعة، كمرئية مف قبؿ اآلخريف 
لتركجي منتجاتيا  ظمات األعماؿمن " كىناؾ عدة خدمات يمكف أف تستخدميامنظمات األعماؿ"األفراد ك 

عمى الشبكة العنكبكتية )شبكة اإلنترنيت( مثؿ البريد اإللكتركني ككاجيات العرض اإللكتركنية، 
، كمف أىـ المعمكمات منظمات األعماؿكالمجمكعات اإلخبارية كالمناقشات كالمكاقع كالصفحات الرئيسية ل

كمنتجاتيا سكاء  منظمة األعماؿالعرض كصؼ لالتي يمكف أف تتضمنيا الصفحات الخاصة في كاجية 
بشكؿ نص مكتكب أك مصكر يصؼ المنتجات كمزاياىا كمدل تكفرىا كأسعارىا كالمعمكمات الفنية عف 

 (38، صفحة 2017)شككت ك عزت ،  .كأيضا إمكانية التكاصؿ مع منظمة األعماؿالمنتج، 

 منظمات األعماؿاإللكتركني في كقتنا الحاضر مف الكسائؿ الميمة بالنسبة ليعد التركيج ث حي
المعمنة مف حيث سرعة كسيكلة التفاعؿ مع المستيمكيف، كاالتصاؿ معيـ كالتعرؼ عمى آرائيـ، كمف أىـ 
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ما يميز التركيج اإللكتركني بالنسبة لممستيمؾ ىك إمكانية طمب شراء المنتج خبلؿ أم كقت، في أم 
باإلضافة إلى تكفر المعمكمات بشكؿ ىائؿ، حيث يمكف لممستيمؾ أف يحصؿ عمييا دكف أف يغادر  مكاف،

مكانو، كيمكف أف يقارف الجكدة كالسعر كالشكؿ، كما أف التركيج اإللكتركني يكفؿ لممستيمؾ حرية كاممة 
منظمات جانب  في الشراء دكف ضغكط، كمف ميزات التركيج اإللكتركني أيضا ىك إمكانية استخدامو مف

الكبيرة كالصغيرة عمى حد سكاء دكف قيكد في مساحة اإلعبلف مقارنة مع كسائؿ إعبلـ أخرل،  األعماؿ
باإلضافة إلى القدرة لمكصكؿ لممعمكمات كالتعامؿ معيا بشكؿ سريع جدا، كما يمتاز أيضا بخصكصية 

 كسائؿ اإلعبلـ األخرل.تامة كتكاليؼ منخفضة مقارنة ب
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 خالصة الفصل:
مما تقدـ يمكف القكؿ بأنو مختمؼ أنكاع التسكيؽ ميمة في حياة الفرد كالمجتمع، كالتي مف بينيا 
التسكيؽ الدكائي الذم أصبح ضركرم مف أجؿ معرفة كيفية التعامؿ مع األدكية ككيفية تركيجيا كتسعيرىا 

ؼ الخصائص العامة ليذا النكع كتكزيعيا، كضمف يجب عمى  القائميف عمى التسكيؽ التعرؼ عمى مختم
مف التسكيؽ، كمدل معرفة أبعاده مف كيفية التعامؿ مع الدكاء، كتكافر المعمكمات عنو، ككذلؾ مختمؼ 
عناصر المزيج التسكيقي الدكائي، كمعرفة البيئة التسكيقية كأىـ المبادئ العشرة ألساليب التصنيع الجيد 

 كاجو تسكيؽ الصناعة الدكائية.الخاص بالصناعة الدكائية كالمخاطر التي ت
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 تمييد:
مف  ،ابسػػمكؾ مػػ قػػكـيأف  يجبفػإف الفػرد ، الحػؿ تطمػبي ؼمكقػ مػا أك الفػرد مشػكمةعنػدما تكاجػو 

أجؿ حؿ ىذه المشكمة أك إيجاد حؿ ليا، لذلؾ عمى الفرد دراسة كمعرفة كؿ العمميات كالمؤثرات المرتبطة 
بيئتو ، فالسمكؾ ال يحدث فى فراغ ، بؿ البد و كبيف عيف االعتبار التفاعؿ بينبالسمكؾ المتبع يجب األخذ ب

خاصة فيما يتعمؽ بصحتو ك ىنا يعرؼ السمكؾ بالسمكؾ الصحي. لذلؾ سكؼ  ما أف يحدث فى بيئة
 يمي: نتطرؽ فييذا الفصؿ إلى مجمكعة مف المباحث المتضمنة ما

 .مفيـك السمكؾ كالسمكؾ الصحيالمبحث األول: 

 .الصحي: أبعاد السمكؾ المبحث الثاني

 : نماذج كنظريات السمكؾ الصحي.المبحث الثالث
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 .المبحث األول: مفيوم السموك والسموك الصحي
مف سمات أم إنساف أف دائما يتبع سمكؾ معيف بصفة طبيعية، أك كنتيجة لرد فعؿ لمجمكعة مف       

سمككيات، غير أنيا تبقى جانب داخمي المتغيرات، حيث سعى العديد مف الباحثيف إلى التحميؿ العاـ لم
 صرؼ، يصعب قياسو أك محاكاتو بنظريات كنماذج لمسمكؾ.  

 وآليتو. المطمب األول: مفيوم السموك وخصائصو
ني، يجب التعرؼ عميو كعمى خصائصو، كمف بعد لمتعرؼ عمى األبعاد الصحية كالتسكيقية لمسمكؾ اإلنسا

  الصحي.ذلؾ الممحة التاريخية لظيكر السمكؾ 

 .أوال: مفيوم السموك 
 قدـ العديد مف الكتاب كالباحثيف تعاريؼ لمسمكؾ كمف بينيا:

يعرؼ السمكؾ بكجو عاـ عمى أنو:" اإلستجابة الحركية كالفردية، أم أنو عبارة عف اإلستجابة الصادرة  -
 (2014)الصميدعي ك بشير،  عف عضبلت الكائف الحي، أك عف الغدد المكجكدة في جسمو".

كيعرؼ كذلؾ: السمكؾ اإلنساني يمثؿ كؿ إستجابة لفظية أك حركية لممؤثرات الداخمية كالخارجية التي  -
)الصميدعي ك العبلؽ، سمكؾ المستيمؾ،  يكاجييا الفرد كالتي يسعى مف خبللو إلى تحقيؽ تكازنو البيئي.

2007) 

التعاريؼ السابقة الذكر يمكف إستخبلص مفيكـ شامؿ لمسمكؾ كىك: ذلؾ التفاعؿ الذم يحدث بيف مف 
 الكائف الحي)الفرد( كبيئتو يؤثر ك يتأثر بيا.

 .ثانيا: خصائص السموك
 يتميز السمكؾ بالخصائص التالية:

كراء كؿ يظير مف فراغ )سمكؾ مسبب(، حيث البد أف يككف  أم أنو مسبب كالأنو نتيجة لشيء:  -1
 سمكؾ مسببا أك باعثا، كقد يرتبط السبب باليدؼ كقد يرتبط بالغرض كفي كبل الحالتيف يتـ السمكؾ.

بمعنى أنو يسعى لتحقيؽ ىدؼ أك إشباع حاجة، فاإلنساف ال يتصرؼ دكف أنو سموك ىادف وغائي:  -2
يما كاف تفسيرنا كجكد ىدؼ منيا ميما كانت أنماط كأشكاؿ السمكؾ أك اإلستجابة التي تبدك لنا، كم

ليا  كالبد أف يحتكـ ىذا السمكؾ ليدؼ معيف قد يككف ظاىرا أك ضمنيا، كقد يككف مفيكما لمشخص 
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أك غامضا، كخاصة إذا كانت العكامؿ اإلنفعالية كالبلشعكرية أكثر تحكما في سمكؾ الفرد المعني، ك 
التكازف العاـ لشخصيتو، مف  بشكؿ عاـ فإف اليدؼ الرئيسي الذم يترتب عميو سمكؾ الفرد ىك تحقيؽ

 خبلؿ إشباع حاجاتو كتيدئة دكافعو أك تسكينيا.
السمكؾ محككـ بغرض معيف فكؿ ىدؼ لو غرض ككذلؾ سمكؾ مدفكع، أم أنو : أنو سموك غرضي -3

يحتكـ لدافع كدكافع معينة، كمرتبط بحالة ذاتية أك بحاجة لدل الشخص المعني، ككمما إزدادت ىذه 
الدافع إلى الحد الذم يصعب مقاكمة الحاجة فتبرز عمى شكؿ دافعا ممحا يجعمو يسمؾ  الحاجة إزداد
 سمككا محددا.

 يظير السمكؾ بصكر متعددة حتى تمكنيـ التكافؽ مع المكاقؼ التي تكاجيو.أنو سموك متنوع:  -4
بأف : السمكؾ يتعدؿ كيتبدؿ تبعا لمظركؼ كالمكاقؼ المختمفة، عمما أنو سموك مرن قابل لمتعديل -5

المركنة نسبية مف شخص آلخر كذلؾ طبقا إلختبلؼ مقكمات الشخصية كالظركؼ البيئية المحيطة 
بيا، فالفرد بقدر ما يتأثر بالعكامؿ كالمؤثرات غير المقصكدة التي تتكلد مف حكلو في بيئتو العامة، 

ما يتأثر بالعكامؿ  عمى تعديؿ إستجاباتو كسمككياتو كقناعاتو كخبراتو حكليا، بقدر فيتأثر بيا كيعمؿ
كالمؤثرات المقصكدة التي تستيدؼ إثارة بكاعث كدكافع تعمؿ عمى تعديؿ أك تغيير سمككياتو 

ستجاباتو كخبراتو أك مف أجؿ تزكيده بسمككيات كخبرات تتبلءـ مع كاقعو.  (2006)المنصكر،  كا 

  .ثالثا: آلية السموك
 إف آلية عمؿ السمكؾ تقكـ عمى ما يمي: 

 استرجاع المؤثرات المشابية التي تـ تمقييا مف قبؿ الفرد كتشكؿ خبراتو السابقة. -1
 االستجابات كالصرفات التي كاف يقكـ بيا في مثؿ تمؾ الحاالت كتقكيميا. -2
 تمت حينيا. مقارنة الظركؼ الحالية كمؤثراتيا مع الظركؼ الماضية كمؤثراتيا، باالستجابات التي -3
تقكيـ كمقارنة األىداؼ كالنتائج التي تمت سابقا مع األىداؼ كالنتائج التي يصؿ في تحقيقيا أماـ  -4

 المؤثرات الحالة مع األخذ بالحسباف االختبلفات في األحكاؿ العامة المحيطة.
حققتو مف  اتخاذ القرار كالتصرؼ )السمكؾ( بناء عمى استجابة جديدة، كتقكيـ النتائج المترتبة كما -5

 أك عدمو...الخ. رضا
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تخزيف االستجابة الجديدة فص صكرة سابقة كخبرة تمثؿ رصيدا ميما إلجراء مقارنة الحقة،  -6
. ككما ىك مكضح في الشكؿ (61، صفحة 2006)المنصكر،  كاستجابات الحقة عمى ضكئو،

 ( التالي: 2-1)

 السمكؾ. آلية (:1-2الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (62، صفحة 2006)المنصور،  المصدر:

الفرد بالمؤثرات الخارجية يكلد عنده مف خبلؿ استقباؿ تمؾ المنبيات بالحكاس، كعند  عند تنبيو
االحساس بيذا التشبيو تقكـ الذاكرة باسترجاع المنبيات التي قاـ باإلحساس بيا، كيقكـ بالمقارنة مف أجؿ 

ظ كتخزيف ىذا القياـ باالستجابة أك التصرؼ مف أجؿ اتخاذ القرار كاتباع السمكؾ المناسب، كاالحتفا
 التصرؼ.
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 .: تعريف السموك الصحي وأىميتوالمطمب الثاني
الكتاب كالباحثيف في سنتناكؿ في ىذا المطمب مجمكعة مف التعاريؼ التي قـ بيا العديد مف 

 في حياة الفرد كالمجتمع. معرفة أىمية السمكؾ الصحيكذلؾ ك  مجاؿ الصحة لمسمكؾ الصحي،

 السموك الصحي.أوال: لمحة تاريخية عن 
في  « Rechard »ظير مفيكـ السمكؾ الصحي في المصادر العممية ألكؿ مرة عمى يد "ريتشارد"  

 الخمسينيات مف القر العشريف في بحثو عف تأثير سمكؾ التدخيف عمى الصحة.

كتبمكر مفيكـ السمكؾ الصحي بمختمؼ أبعاده اإليجابية كالسمبية لدل مجمكعة مف الباحثيف في  
"كبيمكؾ"  « Berssilou »، حيث  قاـ "برسيمك" آالميدادراسة لعدد مف الممارسات الصحية في مقاطعة 

« Belloc » ة بدراسة الفرد، كركزت عمى التعرؼ عمى أسمكب الحياة الشخصي عمى كؿ مف الصح
( شخص مف الجميكر العاـ مف الراشديف المقيميف في 2927الجسمية كالمرض، اجريت الدراسة عمى )

( بندا تغطي جميع الممارسات 23مقاطعة آالميدا بكالية كاليفكرنيا، كقد تـ استخداـ استبياف يتككف مف )
، التغذية الجسمية، المحافظة عمى  الكزف، عدـ التدخيف، الشخصية الصحية لمفرد كالخاصة بنظاـ النـك

عدـ شرب الكحكؿ كممارسة الرياضة، كما تضمنت الدراسة أسئمة أخرل عف الحالة الصحية لمفرد كذلؾ 
النشاطات االجتماعية، التاريخ األسرم، التعميـ كالدخؿ، كقد تمت الدراسة بمتابعة ىؤالء األفراد لعدة 

د أف األفراد الذم التزمكا بتمؾ الممارسات الصحية سنكات متتالية كتحميؿ ىذه البيانات التي تـ جمعيا، كج
الستة كبمعظميا، حيث قد كانت حياتيـ الصحية بكجو عاـ أفضؿ ممف لـ لتبعكا ىذه الممارسات أك اتبعا 

، كجد أف عدد 1980قميبل منيا، كبمتابعة ىذه العينة لمدة خمسة سنكات كنصؼ أم حتة آخر عاـ 
عاما، كبمراجعة نتائج الدراسة  70-40فراد، تراكحت أعمارىـ بيف  381الكفيات في ىذه العينة قد بمغ 
، قاـ الباحثاف بحساب االرتباط بيف معامؿ الكفيات الذم ظير عاـ 1965التي تـ التكصؿ إلييا في عاـ 

كأعمار ىؤالء األفراد كعدد الممارسات التي كانكا يمارسكنيا كجدكا أف أقؿ ىؤالء األفراد ممارسة  1980
، كفي 1965ككات الصحية كاف لدييـ احتماؿ أكبر لمكفاء خبلؿ الخمس سنكات كنصؼ التالية لعـ لمسم

"  « Bersslo »"بيرسمك"  1965فردا فحصكا عاـ  4764شممت  1984متابعة أخرل عاـ  ك "أنسرـك
« Enstrom » .(2014)بسنت،  فائدة أخرل لتأثره الممارسات الصحية في خفضو معدالت الكفيات 
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 ثانيا: تعريف السموك الصحي.
 تكجد العديد مف التعريفات المتعددة نذكر منيا ما يمي: 

يشير السمكؾ الصحي إلى أنو:" مجمكعة مف السمككات التي يمارسيا افرد لمحفاظ عمى مستكل صحي 
 (2011)الصمادم ك أحمد،  مناسب...'

 كيعرؼ كذاؾ:" السمكؾ الصحي بككنو السمكؾ الذم يقكـ بو األفراد لمحفاظ عمى صحتيـ كتنميتيا'.
 (2014)زعطكط ك عبد الكريـ، 

كعرؼ أيضا السمكؾ الصحي:" ىك مفيكـ جامع ألنماط السمكؾ كالمكاقؼ القائمة عمى الصحة كالمرض 
ية، كيشمؿ كؿ أنماط السمكؾ التي تيدؼ إلى تنمية كتطكير الطاقات كعمى استخداـ الخدمات الطب

 (Alnawasrih & Safa, 2017) الصحية عند الفرد".

كعرؼ كذلؾ:' م نشاط يمارسو الفرد بيدؼ الكقاية مف المرض أك لغرض التعرؼ عمى المرض 
 (2007)شريفة،  كتشخيصو في المرحمة المبكرة"

كمف التعاريؼ السابقة الذكر يمكف استخبلص مفيكـ السمكؾ الصحي عمى أنو:" مجمكعة مف  
األنماط التي تقكـ بإعادة ىيكمة كتحسيف النظاـ الصحي، ككذلؾ االىتماـ بصحة اإلنساف عمى المستكل 

 يا".كالجسماني، كباألسس االجتماعية لؤلمراض كالتغمب عمي

 ثالثا: أىمية متابعة السموكيات الصحية.
ارسة الفرد لسمككيات صحية كمف خبلؿ إجراء عبلج األمراض التي تمس صحتو إف أىمية مم 

فعميو إتباع سمكؾ المكجو مف قبؿ المختصيف الطبييف. حيث يعد السمكؾ الصحي عمى جزء مف اإلدراؾ 
سمككو الصحي، كبما أف متابعة السمككيات الصحية الكاعي مف الرعاية الصحية التي تعمؿ عمى تحسيف 

لؤلفراد كالجماعات سكاء كاف ىذا السمكؾ صحي أـ غير صحي، فإف ىذا يعتمد عمى عنصريف أساسييف 
 ىما: الخصائص الشخصية لمفرد، ككذلؾ المجتمع كالمثيرات البيئية المحيطة بو.

المحافظة عمى صحتو، سكاء كانت لذلؾ عمى الفرد إتباع السمككيات الصحية التي تعمؿ عمى 
ىذه السمككيات مف الخبرات الذاتية مف جية، أك الخبرات التي يتمقاىا مف مجتمعو مف جية أخرل. ىذا 
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كمو سيؤدم إلى السمكؾ الصحي السميـ. كمف أجؿ اتباع ذلؾ يجب أف يتبع مجمكعة مف اإلجراءات 
 الصحية ك المتمثمة في:

ة: يقصد بالتعاطي غير الطبي أك سكء استخداـ المكاد المخدرة، بأنو إساءة استخداـ األدكية النفسي -1
 تناكؿ أم مادة نفسية لغير غرض طبي، كبغير إذف طبي.

 ممارسة التماريف الرياضية. -2
سمكؾ قيادة السيارات: كىك عبارة عف مجمكعة األفعاؿ كالتصرفات التي تعكس قدر االلتزاـ  مفيكـ -3

 بنظـ المركر كقكاعده، كتتسـ باالنضباط، كتقبؿ فييا االندفاعية، كالتيكر، كتخطي الحدكد.
: ىك النشاط اليادئ الرزيف، الذم يعبر عف مدل قدرة الفرد عمى أخذ قسط كاؼ  -4 مفيكـ سمكؾ النـك

 (2017)النصيرية،  النـك اليادئ العميؽ المطمئف. مف

 المطمب الثالث: أبعاد السموك الصحي.
ىتماـ متزايد،          يتعمؽ بالجكانب الجسدية كالنفسية،  فيكإف مجاؿ السمكؾ الصحي لو أىمية كبيرة كا 

لذلؾ تكجد عبلقة كامنة بيف السمكؾ كالصحة، كىذه األخيرة تحتاج إلى جيد مف قبؿ األفراد في سبيؿ 
الحفاظ عمييا كالسمكؾ الصحي ىك الحمقة الميمة لتحسينيا كفيـ كؿ السمككيات التي تطرأ عمييا، كىذا ما 

 سنتطرؽ إليو فيذا المبحث:

 ـ أبعاد السمكؾ الصحي إلى ما يمي: يمكف تقسي 

 .أوال: أبعاد السموك الصحي اإليجابي المحسنة لمصحة
لـ يكف باإلمكاف االعتماد عمى مسممة إذا تتبع صغار السف السمككيات الصحية سكؼ يجمب ليـ  

و حتى قكاعد صحية عديدة مع التقدـ في العمر، إال أف العديد مف الدراسات أسفرت نتائجيا تؤكد عمى أن
في تأخر تكقيت البدء بممارسات السمككيات حتى سف الستيف كالسبعيف عاما، فإف العديد مف الفكائد 
الصحية تنعكس عمى كبار السف، كتفيد في تقميؿ اإلصابة باألمراض المزمنة، كالعجز، كمنو القكؿ بأف 

اـ بالسمككيات الصحية، فقد الكقت قد فات كأنو ال جدكل مف البدء بإعادة تنظيـ أسمكب الحياة كااللتز 
أثبتت نتائج الدراسات خطأ ىذا القكؿ عف كبار السف أك المرضى بصفة عامة، مزاؿ لدييـ فرص كبيرة 
في تحسيف كضعيـ الصحي، كفي ما يمي تفصؿ في ذكر أبعاد السمكؾ الصحي ذك االرتباط المباشر 

 (2017خماف، ) بتحسيف الحالة الصحية كالنفسية:
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 ممارسة التمارين الرياضية والنشاط البدين:  .1

تعد ممارسة الرياضة أحد أنكاع أنماط السمكؾ الصحي اإليجابي، كيعرؼ النشاط البدني بأنو أم  
حركة بدنية ناتجة مف العضبلت الييكمية، تسبب استيبلكا لمطاقة، كيمكف أف تقسـ إلى نشاطات رياضية، 

ي الحياة اليكمية، أك نشاطات متعمقة بكظيفة الفرد، أك باألعماؿ المنزلية أك أم نشاطات أخرل تمارس ف
كتحقؽ ممارسة الرياضة العديد مف الفكائد الصحية الجسمية، النفسية كالعرفية، فممارستيا تعمؿ زيادة 
كفاءة الجياز التنفسي، كتحسف مف كفاءة أجيزة الجسـ األخرة، كيمكف لمتمرينات الرياضية أف تساعد عمى 

ا أف الرياضة في سف مبكرة تعمؿ عمى بناء عظاـ التحكـ في األلـ، كما تزيد مف قكة جياز المناعة، كم
قكية، مف ناحية أخرل أثبتت الدراسات أف ممارسة التماريف الرياضية تأثيرات إيجابية عمى الحالة النفسية 
كالمزاجية، حيث تؤدم إلى الشعكر باالرتياح كنتيجة لمممارسة الطكيمة المدل لمبرامج الرياضية، كتعتبر 

بل ميما في برامج التدخؿ العبلجي لعبلجي لعبلج االكتئاب كالقمؽ، كنذكر في ىذا ممارسة الرياضة عام
الذم قدـ نتائج تمحكرت حكؿ أف القمؽ كالمعاناة النفسية  1988عاـ  « Brown »الصدد دراسة "براكف" 

تقؿ كمما زادت مستكيات ممارسة الرياضة، كلكي يحقؽ السمكؾ الصحي الخاص بممارسة الرياضة أفضؿ 
، صفحة 2017)خماف،  تائجو يجب أف تمارس بشكؿ منتظـ، كما يجب أف تككف تحت إشراؼ طبي.ن

25) 

 السموك الغذائي والحمية: .2
أحد أبعاد السمكؾ الصحي اإليجابي، كىك عبارة عف الممارسات الشخصية التي ينتج عنيا  ىك 

بعد تناكؿ الطعاـ إما نتائج سمبية أك إيجابية، كيمثؿ نمط األكؿ غير الصحي عامؿ خطر لئلصابة 
 بالعديد مف األمراض لدل األفراد.

لغذائية بيدؼ التقميؿ مف السعرات الحرارية ىناؾ العديد مف الكسائؿ التي تـ تجريبيا مف خبلؿ الحميات ا
التي يتناكليا الفرد لخفض الكزف، كتـ تصنيؼ الحميات الغذائية التي تتبع لتحقيؽ ىذا الغرض إلى ثبلث 

 (2013)البلال،  فئات كىي:
كتيدؼ الحميات الغذائية التي تقكـ عف التجكيع إلى تحقيؽ نتائج مممكسة في خفض الكزف   الجكع: .أ 

 كذلؾ عمى حساب الكتمة العضمية مف الجسـ.
: إف الحصكؿ عمى المتعة مف خبلؿ تناكؿ الطعاـ لكف بأسمكب غير صحي، كما أف الحرماف .ب 

الخضكع إلى حميات غذائية قائمة عمى مبدأ الحرماف كالممنكع بشكؿ قاطع، حتما ستككف العكاقب 
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غير صحية. لذلؾ عمى كؿ فرد إحتراـ متطمباتو اليكمية مف العناصر الغذائية األساسية كاتباع 
 ذائية الحديثة لمطبؽ الغذائي)التنكع، التناسب، االعتداؿ(.اإلرشادات الغ

 :سموكيات النوم الصحية .3
يمكف تعريؼ النكـ بأنو حالة طبيعية متكررة يتكقؼ فييا الكائف الحي عف اليقظة كتصبح حكاسو   

معزكلة نسبيا عما يحيط بو مف أحداث، فيك يعتبر مرحمة صيانة الجسـ كاستعادة لما فقده مف عناصر 
حيث يعتبر سمكؾ النـك الرؤية عمى أف التكيؼ بيف الفرد كالمحيط ىك نتيجة لمسمكؾ الخاص الذم حيكية، 

التكجيو  ا باتباعف بأنفسيـ ميماتيـ النمائية. كىذكبالتالي فإف اليافعيف ىـ الذيف يكجيك  ،يقك بو الفرد
 كاالجتماعي تحت ظركؼ مف لمسمكؾ يحدث في إطار الحدكد المكضكعة مف قبؿ البيئة بشقييا المادم

كطرقو كتطمؽ في المراجع المتخصصة تسمية " التنظيـ  الكضكح كالتعقيد كالتناقض بيف أىداؼ النمك عدـ
كجيو مجرل نمكىـ بحيث يتجنبكف الضغكط كحدكث لت حياتيـ، كتنظيـ عمى أسمكب ضبط النمكي" الذات

الكقت نفسو،  ف المشكبلت النمائية الممحة فيمكاجية مجمكعة كبيرة م الفرد ما كاف عمى المشكبلت. فإذا
النمك أك بتعبير آخر صعكبات التكيؼ.  تككف ذخيرة الحمكؿ غير كافية كبالتالي يحدث ما يسمى بضغكط

السمكؾ المشكمة، مف ضمنيا الجنكح كاالنحراؼ كالتشرد كاالنتماء  كىنا يمكف أف تككف ردة الفعؿ أنماط
 كغيرىا. القانكنية عاطي المكاد المؤثرة نفسيان كالتبغ كالكحكؿ كالمكاد غيرمتطرفة كاستيبلؾ أك ت لمجمكعات
 (1999)رضكاف، 

 سموك عدم تعاطي المخدرات والكحول: .4
كيقصد بيا التعاطي المتكرر لمادة أك لمكاد نفسية لدرجة أف المتعاطي يكشؼ عف انشغاؿ شديد 
بالتعاطي، كما يكشؼ عف عجز أك رفض االنقطاع، اك التعديؿ لتعاطيو، ككثيرا ما تظير عميو أعراض 
 االنسحاب إذا ما انقطع عف التعاطي، كتصبح حياة المدمف تحت سيطرة التعاطي إلى درجة تصؿ

 إلستبعاد أم نشاط آخر.

حيث يسبب تعاطي ىذه المكاد المخدرة أزمات نفسية جسمية عديدة كشديدة الضرر بالشخص  
( مرات بيف متعاطي القنب 06المتعاطي، فقد أثبتت الدراسات أف نسبة ترسب مرض العظاـ تزيد ست )
د يمتد ألسابيع أك شيكر كربما كمشتقاتو، كما تتأثر عدد مف الكظائؼ النفسية كيصيبيا االختبلؿ الذم ق

سنكات في حالة التعاطي طكيؿ األمد،  كعمى رأس ىذه الكظائؼ دقة اإلدراؾ كسرعة الحركة كالتآزر 
البصرم  الحركي كالذاكرة القصيرة األمد، كتقدير المدة الزمنية في إدراؾ الزمف، كما تشير نتائج عديدة 
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األفيكف كاألعراض االكتئابية، كمف ناحية أخرل يسبب مف البحكث إلى كجكد اقتراف كاضح بيف تعاطي 
إدماف المكاد المخدرة بتأثيرات جسمية شديدة الخطكرة تمتد مف التأثير المباشر كالذم يتضمف زيادة معدؿ 
ضربات القمب كزيادة في سرعة التنفس، كتدفؽ الدـ بسرعة كانخفاض طفيؼ في درجات الحرارة كاحمرار 

ر كارتخاء األطراؼ، كما تككف ليذه المكاد تأثيرات عمى الكبد كتؤدم إلى تمفيا كزيادة العيف كالشعكر بالدكا
 السكرم في الكبد، كبالتالي التأثير في اليرمكنات كىذه األخيرة ليا تأثير بارز عمى الجياز التنفسي لمفرد.

 (28، صفحة 2017)خماف، 

ىك مف أحد العادات األكسع انتشارا في معظـ أنحاء العالـ، كيؤدم إدماف الكحكؿ إلى  شرب الكحول: .أ 
دراؾ العبلقات امكانية  أعراض سريرية تشمؿ بعض القدرات المعرفية كمنيا االستعماؿ المجد كا 
كتحقيؽ التآزر الحركي البصرم، كانخفاض قدرتي التعمـ كالذاكرة، كما يتسبب في إحداث تمؼ 

ث تعذر عبلجو في كثير مف األحكاؿ، كتعتبر لكحكليات مف أقدـ المكاد النفسية التي معرفي، حي
تعاطيا اإلنساف إف لـ تكف أقدميا عمى اإلطبلؽ، كتعتبر الصيف مف أسبؽ المجتمعات إلى معرفتيا 
كتصنيفيا منذ عصكر ما قبؿ التاريخ، كما يتسبب الكحكؿ في كفاة ما يزيد عف مائة ألؼ فرد سنكيا، 

( مف األمريكييف يشربكف الكحكؿ بنسب أعمى مما تكصي بو الحككمة، %30يناؾ أكثر مف )ف
 كيكصؼ بشرب الكحكؿ بأنو مرض اجتماعي.

 سموك تتجنب تعاطي األدوية النفسية: .ب 
يشير مفيكـ األدكية النفسية إلى مجمكع األدكية المكجية أساسا لمتأثير عمى الحالة النفسية  

منشطات كالمنكمات، ففي السبعينات تـ تصنيؼ  بعد جديدا في مشكؿ التعاطي لممريض، كالميدئات كال
كاإلدماف، كتعرؼ المادة النفسية أيضا بأنيا أم مادة إذا تناكليا اإلنساف أثرت في نشاط المراكز العصبية 

تككف في العميا، أك العمميات النفسية لدل اإلنساف، كقد يككف تأثير ىذه المكاد في اتجاه التنشيط، كقد 
كتؤدم جميع المكاد النفسية إلى إحداث تأثيرات  اليبلكساتجاه التثبيط، كقد يككف في اتجاه إحداث بعض 

كتغير في كرعشة كضعؼ، نفسية كمعرفية عديدة عمى المتعاطي حيث ينتج عف تعاطي الميمكسات دكخة 
دراؾ الزمف، كبعض مف المشاعر تشكه  اإلدراؾ البصرم كالسمعي، ككذلؾ تغيرات في الحالة المزاجية، كا 
الشخصية كقد يصاحب ذلؾ تأرجح في الحالة االنفعالية، كذلؾ لكحظ انخفاض في مستكيات تركيز 

االضطيادية كترسب بعض االنتباه كمف النتائج السيئة لمميمكسات أيضا الحاالت االكتئابية كالمشاعر 
األعراض الفصامية، كما تؤدم المكاد الميبطة )الباربيتكرات( إلى حالة مف التسمـ عف طريؽ حفظيا 
لنشاط كؿ مف المخ كاألعصاب كالعضبلت كالقمب، كتسبب الجرعات البسيطة مف جعؿ األشخاص 
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ى الغيبكبة كالمكت كنتيجة لكؼ يشعركف بالنشكة، أما الجرعات الكبيرة فتسبب في تقميؿ الكعي كتؤدم إل
، اليقظة كالتنبيومراكز ضبط التنفس في المخ، كمف جية أخرل تؤدم المكاد المنبية إلى ارتفاع مستكل 

 (30، صفحة 2017)خماف،  كانخفاض اإلحساس بالتعب كمزيد مف الحركة كالكبلـ،

 ائي.ثانيا: أبعاد السموك الصحي الوق
يعتبر عبلج الفرد مف مرض معيف بعد اف يككف قد أصيب بو بالفعؿ أقؿ فعالية مف أف يحاكؿ  

الفرد تجنب اإلصابة بيذا المرض منذ البداية، كيمكف تجنب اإلصابة بالعديد مف األمراض بااللتزاـ 
عمؿ مخطط يقاـ  بالنشاطات كسمككيات معينة الكقاية، حيث تعرفيا منشكرات الصحية العالمية بأنيا أم

بو تجنبا لظيكر مشكمة معينة أك لظيكر المشكمة أك المضاعفات أك لكيمييما، كتشير أحد تقارير ىيئة 
مميكف مف األفراد يمكتكف كؿ عاـ بسبب أمراض يمكف الكقاية منيا بشكؿ  18الصحة العالمية إلى أف 

لجياز التنفسي جميعيا أمراض يمكف كبير، كأف األمراض مثؿ أمراض القمب، التبكؿ، السكرم، كأمراض ا
 (2017)خماف،  الكقاية منيا مف خبلؿ بعض مف التغيرات في نمط الحياة.

يمكننا تحديد مجمكعة مف السمككيات الكقائية التي ترتبط ارتباطا مباشرا بتقميؿ نسب اإلصالة باألمراض 
 السمككيات التالية: الخطيرة كالمزمنة كسيتـ التركيز عمى

 السموكيات الخاصة بتدابير األمان: -1
كالمقصكد بيا إجراءات السبلمة مف إصابات الحكادث، سكاء داخؿ المنزؿ أك خارجو، كالتي تتطمب 
االىتماـ بجكانب شتى ألنيا أحد أىـ أسس المحافظة عمى الحياة كمنع اإلصابة باإلعاقات كغيرىا، 

المتخصصة في خدمات السبلمة سكاء الطبية أك المدنية حكؿ إرشادات عامة  كتتحدث الكثير مف الييئات
 (31-30، الصفحات 2017)خماف،  كخاصة لمسبلمة لكؿ أفراد المجتمع،.

 الفحص الدوري والذاتي:  -2
كنقصد ىنا الجيكد التي تبذؿ مف قبؿ الفرد الكتشافو االضطرابات كاألمراض مبكرا، فمتابعتو  

الحالة الصحية كالقياـ بإجراء الفحص الطبي بشكؿ دكرم يؤدم لبلكتشاؼ المبكر لؤلمراض، كبالتالي 
نزيمات الكبد ككظائؼ الكمى، باإلضافة إلى  قياسات عدـ تفاقميا، كتشمؿ ىذه الفحكص فحص الدـ كا 

 السكرم كالضغط بشكؿ منتظـ. 
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كمف أىـ العكامؿ التي تقؼ عائقا لقياـ الشخص بالفحص الذاتي ىك الشعكر بالخكؼ مف 
اكتشاؼ أم عبلمات غير طبيعية كالخكؼ مف التعرض لئلشعاع كالقمؽ مف عمميات التدخؿ الجراحي، 

خاص بالفحص الذاتي، كيجب التأكد في كاستخداـ العبلجات الكيماكية، كؿ ىذا يفؽ حائبل دكف قياـ األش
)خماف،  مف حاالت االكتشاؼ المبكر لسرطاف الثدم قابمة لمشفاء. %90إلى  %85ىذا الصدد حكالي 

 (32، صفحة 2017

 .ثالثا: أبعاد السموكيات الصحية العالجية
فقط، بؿ تمتد إلى المرضى فعندما يحدث ال تتكقؼ ممارسات السمكؾ الصحي عمى األسكياء  

المرض يستكجب ذلؾ قياـ المرضى بسمككيات صحية كالتكجو إلى استشارة األطباء، كااللتزاـ بالتعميمات 
الطبية، كبتعميمات الفحص كالفحص لضماف عدـ تفاقـ المرض أك االصابة بأمراض أخرل مرتبطة 

ؼ عمى العكامؿ كالمتغيرات التي تؤثر في اتخاذ المريض بالمرض الراىف كقد اىتـ الباحثكف كثيرا بالكقك 
 قرارات اؿ عبلج كااللتزاـ بو.

كفيما يمي سنتناكؿ بالتفصيؿ السمككيات الصحية التي يجب عمى المرضى االلتزاـ بيا بعد  
 إصابتيـ بالمرض:

التو يبدأ ىذا السمكؾ منذ شعكر المريض بأف تغيرا ما طرأ عمى ح استخدام الخدمات الصحية: .1
 الصحية، كظيكر بعض األعراض عميو، كيختمؼ تفسير الشخص ألعراض المرض مف شخص

-2015)خيرة،  ككف أف الخدمات الصحية تتميز بمجمكعة مف الخصائص كالمتمثمة في: آلخر،
2016). 

 لمجميكر، كتسعى مف تقديميا إلى تحقيؽ منفعة عامة لمختمؼ الجيات كاألطراؼ المستفيدة؛ عامة .أ 
 ككنيا تتميز بدرجة عالية مف الجكدة، فيي مرتبطة بحياة اإلنساف كشفائو؛ .ب 
في منظمات األعماؿ تككف قكة القرار بيد شخص كاحد أك مجمكعة مف األشخاص يمثمكف اإلدارة، في  .ج 

 عماؿ الصحية بيف مجمكعة اإلدارة كمجمكعة مف األطباء؛حيف أف في منظمات األ
 تذبذب الطمب عمى الخدمة الصحية؛ .د 
 تمتاز الخدمات بسمة اإلستقراب، أم أف يككف المستيمؾ)المريض( مكقع تقديـ الخدمة قريب إليو. .ق 
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الصحة كالمرض تؤثر في ردكد األشخاص يمتمككف مجمكعة مف المفاىيـ حكؿ كخبلصة القكؿ أف 
يـ تجاه األعراض المرضية التي تطرا عمييـ، كتظير كنتائج لعكامؿ مختمفة منيا خبرات أفعال

 الشفاء.الشخص، معتقداتو حكؿ المرض، طرؽ عبلجو، نسبة 
 االلتزام بالتعميمات العالجية:  .2

الخدمة،  تبدأ ىذه التعميمات مف خبلؿ العمميات في ىذا الجانب قبؿ كأثناء كبعد تمقي الريض
كلكي يحسف مف مستكل العمميات البد مف تحقيؽ بعض الشركط منيا: المحافظة عمى كقت المريض 
كذلؾ بدقة المكاعيد، سرعة تقديـ الخدمة، المباقة في التعامؿ مع المريض، كىذا بطبيعة الحاؿ يتطمب رفع 

 (2019ك ظاىر، )جمعة  كفاءة كتأىيؿ العامميف في ىذا المجاؿ.

كيعد التزاـ المريض بالتعميمات الطبية أحد أىـ مظاىر السمكؾ الصحي التي درست بشكؿ شامؿ 
كذلؾ مف حيث طاعة المريض لنصائح األطباء أك لكصفاتيـ، فبكجو عاـ نجد أف األطفاؿ ككبار السف 

لباحثيف عف العكامؿ التي ترفع ىـ األكثر تكاصبل مع األطباء مف المراىقيف كالراشديف. كقد كشؼ بعض ا
 مف مستكل عدـ اإلصغاء لمتعميمات الطبية كحصرىا فيما يمي: 

 النظاـ العبلجي المعقد طكيؿ األمد )المدل(. .أ 
 نقص المساعدة االجتماعية كاالنفعالية التي تشجع عمى االستمرار. .ب 
الميراىقيف مظيرا أكبر ما يسببو العبلج المظيرم بعض المرضى )مثؿ إعطاء مرضى السكرم مف  .ج 

 مف سنيـ الحقيقي(.
 المستكل المرتفع مف الضغط كالتكر كالقمؽ. .د 
 االفتقار إلى الضبط الشخصي. .ق 
 المعتقدات الثقافية لدل بعض المرضى بأف الطب الحديث غير فعاؿ. .ك 
 نقص الثقة في كفاءة بعض األطباء. .ز 
 التكاصؿ الضعيؼ بيف الطبيب كالمريض. .ح 
 (35، صفحة 2017)خماف،  يـ.فتكر بعض األطباء كتسمط .ط 

كمف ثـ فإف معككس ىذه العكامؿ قد يساعد عمى رفع مستكل التكجو نحك السمكؾ الصحي،  
 كبالتالي مف كؿ ما سبؽ نستطيع تمخيص كؿ ما تـ ذكره سابقا إلى رسـ تخطيطي:
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 .رسـ تخطيطي ألبعاد السمكؾ الصحي(: 2-2الشكل رقم)

 

 

 

 

 

 

 

 (36صفحة  ،2017)خمان،  المصدر:

يمثؿ المخطط العناصر األساسية ألبعاد السمكؾ الصحي حيث يتككف ىذا األخير مف مجمكعة 
 مف المككنات األساسية لمعرفة السمكؾ المتبع مف طرؼ الفرد، كالمتمثمة في:

 :العناصر الغذائية األساسية التي يتناكليا الفرد. الغذاء الصحي 
 الحركي: التماريف كالممارسات الرياضية التي تساعد الجسـ عمى محاربة األمراض. النشاط 
 .إلتزاـ التعميمات: القكاعد كالنصائح الكجية إلكتساب جسـ صحي كسميـ 
 .)السمكؾ الصحي العاـ)النكـ كالنظافة 
 .)السمكؾ الممرض: متابعة التحاليؿ كالتعميمات المكجية لمفرد)المريض 

كالمككنات تساعد الفرد عمى متابعة العبلج كاتباع التعميمات كااللتزاـ بالحمية كؿ ىذه العناصر 
كذلؾ متابعة التحاليؿ كالفحكصات كؿ ىذا مف خبلؿ اتباع سمكؾ صحي سميـ كبالتالي كسب جسـ 

 صحي كسميـ.

 

 

 السمكؾ الصحي

السمكؾ الصحي العاـ 'النكـ  التزاـ التعميمات النشاط الحركي الغذاء الصحي
 كالنظافة"

 السمكؾ المرضي

متابعة التحاليؿ  التزاـ الحمية متابعة العبلج
 كالفحكصات
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ىتمام الوظيفة التسويقية بو.النظريات المفسرة لمسموك الصحي  :نيالمبحث الثا  وا 
ف السمكؾ الصحي سمكؾ إنساني ناتج عف مجمكعة مف ردكد الفعؿ كالمؤثرات، أيف إعتمدت إ         

براز أىـ العكامؿ المؤثرة فيو، لكنيا  لتفسيرهمجمكعة مف النماذج ككضعت مجمكعة مف النظريات  تبقى  كا 
 .نيا مرتبطة بصعكبة قياس السمكؾ اإلنسانيك نسبية، لك

 .األول: النماذج والنظريات المفسرة لمسموك الصحي المطمب
تعددت النظريات المفسرة لمسمكؾ الصحي اإلنساني، كىذا حسب اليدؼ المرجك مف خبلليا،        

 كحسب نظرة منظرك ىذه النظريات.

 :نموذج المعتقدات الصحية .1
ستخدامات        في مجاؿ الصحة العامة، كخاصة في تفسير السمككيات  عد مف أكثر النظريات شيكعا كا 

الصحية الكقائية، كذلؾ بتحديد المبادئ أك العكامؿ التي تتحكـ في سمكؾ الفرد الكقائي، مف خبلؿ محاكلة 
التنبؤ بتصرفاتو في إقبالو عمى الممارسات الصحية المختمفة مما يكفر نكع مف الدقة كالفعالية في تنفيذ 

 .البرامج الصحية

فإحتماؿ تنفيذ األفراد لسمككات كقائية يرجع مباشرة إلى نتائج تقديراتيـ حكؿ خطكرة المشكبلت الصحية، 
 كيتـ تطبيؽ كدراسة السمكؾ الصحي عندما تككف شدة المرض كخطكرتو مرتفعيف كيككف اإلستعداد المدرؾ

د ممارسة السمكؾ الكقائي. )إحتمالية المرض( لذلؾ المرض غالبا، كتككف الفكائد المتكقعة معتبرة عن
 ، حيث يمكف تمثيؿ نمكذج المعتقدات الصحية في الشكؿ التالي:(2020)المحاسنة ك سامي، 
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 شكؿ تمثيمي لنمكذج المعتقدات الصحية.(: 3-2الشكل)

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2016-2015)صميحة،  المصدر:

.. حيث تعمؿ ىذه يمثؿ النمكذج المعتقدات كالمتغيرات المشتركة لؤلفراد كالمتمثمة في الجنس، السف،.
المتغيرات عمى معرفة سمكؾ الفرد لممرض كمدل إحتماؿ خطكرتو، مف خبلؿ معرفة أثر شدة المرض التي 
تمس بصحة الفرد كدراسة معيقات الفعؿ الكقائي مف أجؿ الحد مف خطكرة المرض، كدراسة كؿ السبؿ 

المدرؾ لممرض، كبالتالي تحقيؽ  لذلؾ الفعؿ كتفسير إتجاىو، كؿ ىذه المتغيرات تسيؿ لمفرد لئلستعداد
 الفكائد المتكقعة عند تطبيؽ الفعؿ الكقائي.

 نظرية السموك المقصود: .2

تربط ىذه النظرية اإلتجاىات الصحية بشكؿ مباشر، فالسمكؾ الصحي ىك النتيجة المباشرة            
التي يحمميا الفرد تجاه أفعاؿ محددة،  لمنيات السمككية التي تتشكؿ مف ثبلث مككنات كىي: اإلتجاىات

كالمكضحة في  (19، صفحة 2017)النصيرية،  كالمعايير الذاتية تجاه الفعؿ، كلمضبط السمككي المدرؾ.
 الشكؿ التالي:

 

متغيرات 
 ديموغرافية

)السن، 
 ..(.الجنس

 جرح الصحة

 قساوة المرض

 فوائد الفعل

 عوائق الفعل الوقائي

 السبل لمفعل

 إحتمال الفعل

 تفسير اإلتجاه
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 الشكؿ التمثيمي لنظرية الفعؿ المعقكؿ كنظرية السمكؾ المخطط)المقصكد(. (:4-2الشكل)

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 (Icek-Ajzen, 2002) المصدر:

إف نظرية السمكؾ المقصكد أك المخطط أك الفعؿ المعقكؿ ترتبط بالسمكؾ مباشرة، سكاء كاف       
التي يحمميا الفرد تجاه  السمكؾ نتائجو مف قبؿ المعتقدات أك النتائج المنتظرة، التي تعني اإلتجاىات

األفعاؿ، أك المككف الثاني المتعمؽ بالمعايير الذاتية تجاه الفعؿ التي تتضمف المعتقد كالدافع،، أما المككف 
 الثالث الذم يتعمؽ بإدراؾ التحكـ في السمكؾ.

ختيار  ياع السمكؾ المخطط لو،بإلنية تحقيؽ كؿ ىذه المعايير كالمعتقدات المختمفة تساعد الفرد عمى  كا 
 السمكؾ األنسب.

 

المعتقدات حول 
 نتائج السموك

تقييم النتائج 
 المنتظرة

 المعايير()اتالمعتقد

الدافع لمالئمة 
 المعتقدات

المعتقدات حول 
 التحكم

إدراك التحكم في 
 السموك

 معايير ذاتية

 اإلتجاه نحو الفعل

 السمكؾ النية
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 نظرية الدافع لمحماية)نموذج لمقاربة الفعل من أجل الصحة(: .3

تستخدـ ىذه النظرية بشكؿ عاـ لتفسير اإلعتقادات كسبب لمكفاءة الذاتية مقارنة بالمتغيرات األخرل 
مف مفيـك  الفاعمة في السمكؾ الصحي، كالتركيز عمى العبلقة بيف نية السمكؾ كالفعؿ، كينطمؽ النمكذج

ستمرار السمككات الكاقية مف المرض ك الجالبة لمصحة يتـ عمى مرحمتيف:  أساسي ىك أف قبكؿ ك ظيكر كا 

 فييا إختيار الفعؿ أك نية الفعؿ. يتـ: الدافعيةالمرحمة  .أ 
مرحمة الفعؿ، كيظير فييا الجيد المبذكؿ كالمداكمة عميو، كيؤكد النمكذج عمى  أك: التطوعيةالمرحمة  .ب 

أىمية الكفاءة الذاتية كمتغير أساسي في إتخاذ القرارات السمككية المرتبطة بالصحة أك اإلستمرار في 
 (27-26، الصفحات 2014)زعطكط ك عبد الكريـ،  ىذه السمككات.

 نظرية الدافع لمحماية. (:5-2الشكل)

 عوامل مسيمة                    عوامل معيقة                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (ficher, 2002) المصدر:

  تقييم التيديد  خطورة التيميش الفوائد

  الدافع لمحماية

 الخوف إثارة 

  تقييم إستجابة المواجية   فوائد إستجابة التكيف  االستجابةفعالية 
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يقدـ الشكؿ مجمكعة مف التأثيرات المتمثمة في التيميش التي ليا تأثير عمى الفكائد التي تقدميا لمفرد كالتي 
فعالية اإلستجابة ك فكائدىا دراسة يتطمب ك  ذلؾ نقـك بتقييـ التيديد الذم سيحدثتثير الخكؼ كبعد إحداث 

  .ك تقييميا مف أجؿ الكصكؿ الدافع الحماية

 المطمب الثاني: العوامل المؤثرة في السموك الصحي.
لتحقيؽ سمكؾ صحي سميـ فيناؾ خمس عكامؿ أساسية محددة حسب إجماع المتخصصيف في ذلؾ 

 كالمتجمية في:

 السف كتاريخ الحالة كالمعارؼ كالميارات كاإلتجاىات...إلخلعوامل المتعمقة بالفرد والبيئة: ا -1
المينة كالتأىيؿ أك التعميـ كتكقعات السمكؾ كمتطمباتو المتعمقة العوامل المتعمقة بالحماية والمجتمع:  -2

 بمركز الشخص كالدعـ االجتماعي...إلخ
إستخداـ  سيكلةالعركض المتكفرة ك العوامل االجتماعية والثقافية عمى مستوى المحافظة والقطر:  -3

كالكصكؿ إلى مراكز الخدمات الصحية بمعنى التربية كالتكعية الصحية كمنظكمات التكاصؿ 
 العامة...إلخ

 األنظمة القانكنية...إلخمنظكمات القيـ الدينية كالعقائدية ك العوامل الثقافية و االجتماعية عموما:  -4
)أحمد، نزار حسيف، ك سمماف عكاب،  الطقس، الطبيعة، البنى التحتية...إلخعوامل المحيط المادي:  -5

2007-2008) 

يدؼ عامة كت  كؿ ىذه العكامؿ ليا تأثير عمى السمكؾ الصحي الذم يتبعو المستيمؾ )المريض(  
سكاء مف خبلؿ  مى مجمكعة األمراض ك األكبئةع كضع سياسة صحية كقائية مف أجؿ القضاء إلى 

العكامؿ التي تتعمؽ بالفرد نفسو أك بالمجتمع الذم ينتمي إليو، كذلؾ العكامؿ الخارجية المتعمقة عكامؿ 
أحد سمككات كك  التي غالبا ما يككف السبب فيياالمحيط المادم، االقتصادم، االجتماعي كالثقافي... ك 

 .التي تسرع مف حدكث ىذه المشاكؿ الصحية الكحكؿ أك التدخيف ...( االختطار )شرب

لذلؾ عمى المستيمؾ )المريض( اتباع التعميمات ك القكاعد الصحية لمحفاظ عمى صحتو سكاء كانت ىذه 
الخارجية التي تؤثر في المعايير في ذاتو أك مف خبلؿ المجتمع الذم يعيش فيو، أك مف خبلؿ المعايير 

 سمككو الصحي.
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 المطمب الثالث: إىتمامات الوظيفة التسويقية بالسموك الصحي)التسويق الصحي(.
 صحية في مختمؼ الدكؿ،لإف االىتماـ بمصطمح التسكيؽ الصحي زاد مف مستكل الخدمات ا         

اإلضافة إلى المحافظة عمى البيئة ألنو يعمؿ عمى تحقيؽ الصحة العامة كالتقميؿ مف المشاكؿ الصحية، ب
لذلؾ فإف التسكيؽ الصحي مف المكاضيع  ،الصحية، كحث األفراد عمى األنماط التي تضر بصحتيـ

 الميمة في الكقت الراىف.

 التسويق الصحي. ومراحلأوال: تعريف 

قاـ العديد مف الكتاب كالباحثيف في مجاؿ الصحة بطرح مصطمح : تعريف التسويق الصحي (1
 التسكيؽ الصحي، كالذم يشير إلى:

التسكيؽ الصحي عمى أنو: "مجمكعة األنشطة كالفعاليات التي تيدؼ إلى تحقيؽ اإلتصاؿ  عرؼ-
 بالجميكر المستيدؼ كجمع المعمكمات عنيـ ك تحديد حاجاتيـ بيدؼ تككيف سمكؾ صحي لدل األفراد."

 (2016)الصيرفي، 

التسكيؽ الصحي عمى أنو: التحميؿ كالتخطيط كالتنفيذ كالرقابة عمى البرامج المعدة بدقة  Kotlerعرؼ -
نحك تحقيؽ قيمة تبادلية إختيارية مع األسكاؽ المستيدفة بيدؼ بمكغ ما تسعى إليو المنظمات الصحية مف 

ف خبلؿ األستخداـ أىداؼ، معتمدة في ذلؾ عمى مبلقاة حاجات تمؾ األسكاؽ المستيدفة كرغباتيا، كم
يجاد الدافع لدل األفراد كخدمتيـ. )ليمى،  الفاعؿ لمتسعير كاإلتصاالت كالتكزيع، مف أجؿ إعبلـ السكؽ كا 

2007) 

يكضح ىذا التعريؼ بأف التسكيؽ الصحي ىك عبارة عف عممية إدارية متضمنة)التحميؿ  
عمؿ عمى إنشاء البرامج الصحية المعدة بدقة مف أجؿ تحقيؽ أىدافيا في التخطيط، التنفيذ كالرقابة(، التي ت

السكؽ المستيدؼ التي تؤدم إلى تصميـ الخدمات الصحية عمى حاجات كرغبات المستيمكيف 
 المستيدفيف.

كعرؼ كذلؾ عمى أنو:" التطبيؽ المنيجي لمبادئ التسكيؽ في مجاؿ الصحة الكاسع جدا كالمتبايف -
 (Crite, 2012) صر."كالمتعدد العنا
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فإف مفيكـ التسكيؽ الصحي عبارة عف " مجمكعة مف األنشطة كالفعاليات التي تقكـ بجمع  لذلؾ
البيانات كالمعمكمات عف نكع الخدمات المقدمة الصحية التي يحتاجيا المستيمكيف المستيدفيف في القطاع 

 السكقي المستيدؼ، ككذلؾ مف أجؿ الرفع مف فعالية كنجاح أنشطة التسكيؽ الصحي.

 :التسويق الصحي مراحل (2
 (2018)الياس ك دفركر،  يتككف التسكيؽ الصحي مف أربعة مراحؿ:

المرحمة األكلى: مرحمة تحميؿ كفيـ عميؽ لكؿ مف، البيئة، حاجات تكقعات المرضى كالجميكر،  .أ 
 المنافسة.

 المرحمة الثانية: التخطيط كتشمؿ، .ب 
 بحث كمسح حاجات المرضى الحالييف كالمستقبمية؛ -
 ؛األىداؼ كالمعاييركضع  -
 تقييـ قابمية المستشفى. -
 التقييـ كالتنفيذ كتشمؿ، .ج 

 إدارة المزيج التسكيقي) التسعير كالتركيج كالمكاف(؛ -
 تسكيؽ الخطة داخميا)داخؿ المستشفى(؛ -
 تطكير العبلقات مع الجميكر. -
 التغذية العكسية كالرقابة) التحقؽ مف سير الخطة( كتشمؿ، .د 

 بناء كتطكير اإلختبارات كالمكازنات؛ -
 مراقبة التطكر؛ -
 إجراء العمميات التصحيحية. -
 خصائص التسويق الصحي: (3

 تتميز التسكيؽ الصحي بمجمكعة مف الخصائص المتمثمة في:

المستشفيات بككف خدماتيا المقدمة عامة كمكجية إلى عمكـ الجميكر لذلؾ عمى التسكيؽ  تمتاز .أ 
 الصحي العمؿ عمى تحقيؽ تمؾ الخدمات التي تتكافؽ كحاجات الجميكر؛

المبالغ المنفقة مف المستشفيات العامة مصدرىا في الغالب عنصر ثابت سكاء كانت الدكلة، أك  .ب 
 شركات التأميف...(؛
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 لقكانيف كالتشريعات بشكؿ كبير عمى إختيار المشفى؛تؤثر كذلؾ ا .ج 
 قكة القرار في أغمب المستشفيات تككف بيف طرفيف أحدىما اإلدارة كاآلخر الطاقـ الطبي كالتمريضي؛ .د 
 (2007)ليمى ؽ.،  صعب تطبيؽ المعايير االقتصادية عند تقديـ الخدمات الصحية. .ق 

التسكيؽ الصحي إلى منظكر تكاممي ألف نظاـ الرعاية الصحية ىك كؿ متكامؿ، يكجد  كيدعك  
 جميع الجيات الفاعمة في عدد مف أكجو التقارب.

 ثانيا: أىمية التسويق الصحي.

 :تتمثؿ أىمية التسكيؽ الصحي في

 تحسيف كفاءة األنشطة التسكيقية؛ .أ 
 تحسسا لحاجات المجتمع الصحية؛ جعؿ المنظمات الصحية أكثر .ب 
 تحسيف صكرة المنظمة الصحية كجعميا في كضع متميز كالئؽ في السكؽ الصحي؛ .ج 
تمكيف إدارة المنظمات الصحية مف خبلؿ خمؽ أنظمة أكثر فاعمية في تقديـ كتكزيع الخدمات الصحية  .د 

 ككضع السياسة السعرية التي تقدميا؛
 (2015)جدابيا،  ل المستفيديف.تنمية الكعي الصحي كالتثقيؼ الطبي لد .ه 

لذلؾ فإف التسكيؽ الصحي يمعب دكر كبير في المجاؿ الصحي كالنيكض في ىذا القطاع كمف أجؿ 
 تطكر كتنمية المنظمات الصحية التي تقدـ الخدمات الصحية بأكثر جكدة كفعالية.

 ثالثا: مرتكزات التسويق الصحي.

كالعمؿ عؿ  كائد كضكابط يعمؿ عمييا مف أجؿ دراسة المستيمؾ كالحاجات التي يطمبيافالصحي  لمتسكيؽ
)الصيرفي، التسكيؽ الصحي،  إشباع تمؾ الحاجات كتمبية الرغبات، كمف مرتكزات التسكيؽ الصحي نذكر:

2016) 

1. ƒ  كالذيف سكؼ يستفيدكف منيا في المستقبؿتحقيؽ االتصاؿ بالمستفيديف مف الخدمات الصحية. 
تشكيؿ المعمكمات الركف األساسي في تحديد كتكجيو أنشطة التسكيؽ الصحي كذلؾ مػف خػبلؿ إجػراء  .2

البحكث كالدراسات كالممسكحات البلزمة لتحديد األنشطة التى مف خبلليا يػتمكف العػاممكف فى مجػاؿ 
ألنػشطة التػي يمكػف مػف خبلليػا يتمكنػكف مػف تكجيػو التػسكيؽ الػصحي مػف تحديػد الحاجػات كا
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الحمبلت الصحية الناجحة كالتي تيدؼ إلى خمؽ الكعى الصحي لدل األفراد عػمى مختمػؼ أجناسػيـ، 
يصاؿ المعمكمات الضركرية  كتككيف سمكؾ صحى طكعي في جميكر المستيمؾ باألنشطة التسكيقية كا 

 التسكيؽ الصحي. يية محكر األنشطة فتفيد مف الخدمات الصحمثؿ الزبكف أك المس ليذا الجميكر،
لؤلفراد الػذيف يػشكمكف الػسكؽ  يركز عمى خمؽ سمكؾ طكعي، يطيط استراتيجيات التسكيؽ الصحتخ .3

 .المستيدفة بيذه االستراتيجيات كاألنشطة التسكيقية

كؿ ىذه الضكابط  تخمؽ نكع مف الكعي الصحي لؤلفراد كمعرفة كؿ المنتجات الدكائية التي يرغبيا 
 كتساعده في إكتساب جسـ صحي كسميـ.
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 المبحث الثالث: الدراسات السابقة.
البحث الحالي دراسات سابقة ليا صمة بيا، كذلؾ بغرض اإلفادة منيا، سكاء كانت ىذه  يتناكؿ

الدراسات عربية أك أجنبية ككذلؾ مقارنتيا مع دراسة العبلقة بينيا ك بيف دراستنا الحالية كمف بيف تمؾ 
 الدراسات فيما يمي:

 الدراسات العربية.المطمب األول: 
 : نذكر منيا مايمية التي تكممت عف متغيرات الدراسة يكجد العديد مف الدراسات العربي

دراسة جمكؿ بف قشكة بعنكاف: دكر إستراتيجية التسكيؽ االجتماعي في تغيير السمككيات الصحية،  .1
 .2015دراسة تحميمية آلراء عينة مف عماؿ القطاع الصحي عف البرامج التسكيقية لمتكعية الصحية

سكيؽ االجتماعي في ترشيد السمكؾ الصحي لدل األفراد المستيدفيف تسعى الدراسة إلى تحديد أىمية الت
مف خبلؿ الدراسة التحميمية كىدفت كذلؾ لمعرفة أثر أبعاد التسكيؽ االجتماعي في ترشيد السمكؾ الصحي 

مفردة، كتكصمت  43لؤلفراد، مف خبلؿ تكزيع إستبانة لغرض جمع البيانات مف أفراد العينة كبمغ عددىا 
 لى النتائج التالية:الدراسة إ

  أف ىناؾ دكر ألبعاد التسكيؽ االجتماعي) المنتج، التكزيع كالتركيج االجتماعي( في ترشيد السمكؾ
 الصحي.

 .أنو ال يكجد دكر لمتسعير االجتماعي في ترشيد السمكؾ الصحي 
: مقياس السمكؾ الصحي لطمبة الجامعات بعنكافأحمد عبد الحميد  الصمادم، دراسة .2

 .2011األردنية،

ىدفت الدراسة إلى بناء أداة  تقيس السمككات الصحية لدل طمبة الجامعات األردنية تـ إختيار 
فقرة تقيس أربعة أبعاد رئيسية) العناية  65طالبا كطالبة، كلتحقيؽ الغرض تـ كتابة  1849عينة مككنة مف

 إجتماعية(.-، الصحة النفسبالجسـ، العناية بالصحة العامة، التعامؿ مع العقاقير كاألدكية

أدخمت البيانات ك خضعت لعدة إجراءات إحصائية، كما كشؼ التحميؿ عف أف المقياس يتمتع بمعامؿ 
لمبعد الثاني، ك  0,74لمبعد األكؿ، ك 0,84لممقياس ككؿ( ك 0,87ألفا -إتساؽ داخمي عالي)كركنباخ

 .0,79باط لممقياس ككؿلمبعد الرابع، كبمغ معامؿ اإلرت 0,68لمبعد الثالث، ك 0,75
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دراسة محمد عبيدات، حمد الغدير بعنكاف: أثر عناصر المزيج التسكيقي في تفضيؿ الصيادلة  .3
 2011األردنييف لمدكاء المحمي مقارنة مع مثيمو األجنبي،

تيدؼ الدراسة إلى معرفة أثر عناصر المزيج التسكيقي في تفضيؿ الصيادلة األردنييف لمدكاء 
( إستبانة عمى الصيادلة، كبمغت نسبة 300مثيمو األجنبي، حيث قاـ الباحث بتكزيع) المحمي مقارنة مع

 مف مجمكع اإلستبانات المكزعة. 67الردكد 

كأشارت نتائج الدراسة إلى أف عناصر المزيج التسكيقي مجتمعة كمنفردة تؤثر في تفضيؿ الصيادلة 
فية عمى العبلقة بيف المتغيرات المستقمة كالمتغير األردنييف لمدكاء المحمي، كجكد تأثير لمعكامؿ الديمكغرا

 التابع.

 دراسة صالح أسعد األغا بعنكاف: الصناعات الدكائية الفمسطينية كالعكامؿ المؤثرة في تطكيرىا. .4

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى كاقع الصناعات الدكائية الفمسطينية كالعكامؿ المؤثرة في 
 معيقات كالمشاكؿ التي تكاجو تطكير الصناعات الدكائية الفمسطينية كتقدميا.تطكيرىا كالتعرؼ عمى أىـ ال

اتبع الباحث المنيج الكصفي التحميمي في جمع البيانات باإلضافة إلى إجراء بعض المقاببلت الشخصية، 
كأختار الباحث شركة الشرؽ األكسط لصناعة األدكية نمكذجا بغزة، كدراسة كؿ ما يتعمؽ بالشركة التي 

( مكظؼ، حيث كضح الباحث صافي المبيعات ك تكمفة المبيعات كالمصاريؼ المختمفة كصافي 40تضـ )
رتفعت مما أدل إلى تحقيؽ مبيعات  تضح أف كافة بيانات شركة الشرؽ األكسط تصاعدت كا  الربح كا 

يرادات كأرباح مضاعفة، كقد تكصمت الدراسة إلى أف الصناعات الدكائية الكطنية تعتبر خيار  ا إستراتيجيا كا 
اسة دكائية كطنية كاضحة لتحقيؽ درجة كبيرة مف األمف الدكائي، كما أظيرت النتائج عدـ كجكدة سي

 مبنية عمى رؤية كطنية شاممة كعدـ كجكد مراكز أبحاث لتطكير الصناعات الدكائية.ك 
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 المطمب الثاني: الدراسات األجنبية.
مف خبلؿ مكضكع دراستنا ىناؾ مجمكعة مف الدراسات األجنبية تكممت عمى عنصر مف  كذلؾ

 عناصر الدراسة، نذكر منيا بعض الدراسات:

 Healthy behavior among handicapped children inبعنكاف  ،Faissal Issa Alnawasrihدراسة .1

ajloun area in the light of some variables,2017.  
مف كجية ) مكؾ الصحي لدل األطفاؿ المعكقيفالدراسة إلى الكشؼ عف مستكل السىدفت ىذه 

عجمكف في ضكء بعض المتغيرات الديمكغرافية كدرجة كنكع اإلعاقة، كلتحقيؽ  نظر أمياتيـ( في محافظة
كاختبار السمكؾ الصحي الذم تـ إعداده كتطكيره بما  الباحث المنيج الكصفي أغراض الدراسة استخدـ

ىذا المقياس، كتككنت دالالت صدؽ كثبات  ب مع األطفاؿ المعكقيف كاعتمادا عمى مقياس كتـ إيجاديتناس
 عشكائية. مف اإلناث( تـ اختيارىـ بطريقة40منيـ مف الذككر ك43طفبل كطفمة معكقة) 83العينة مف

أنو ، كما تبيف احي بيف األطفاؿ المعكقيف منخفضأظيرت نتائج الدراسة أف مستكل السمكؾ الص
في درجات السمكؾ الصحي الكمي α ≤ 0.05) ) إحصائية عند مستكل داللة ال تكجد فركؽ ذات داللة

عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية  لمتغير العمر كالجنس، كما تبيفا اده بيف األطفاؿ المعكقيف تبعكأبع
كما  لمتغير المستكل التعميمي لؤلب، اعاده بيف األطفاؿ المعكقيف تبعفي درجات السمكؾ الصحي الكمي كأب
ة في درجات السمكؾ الصحي الكمي كبعد العناية بالصحة العامة تبيف كجكد فركؽ ذات داللة إحصائي

المستكل التعميمي لؤلـ كلصالح أميات األطفاؿ المعكقيف ذكات المستكل  بعد العناية بالجسـ عمى متغيرك 
داللة إحصائية في درجات السمكؾ  عدـ كجكد فركؽ ذات التعميمي ثانكية عامة فما دكف، كما تبيف

 .لمتغير درجة اإلعاقة كنكع اإلعاقةا اده بيف األطفاؿ المعكقيف تبعالصحي الكمي كأبع
 les marketing pharmaceutique, les enjeux du déveleppementبعنكاف  Jonathan Garceau دراسة .2

et de la commercialisation des médicaments orphelins au canada2016. 

ىدفت الدراسة إلى فيـ افضؿ العكامؿ التي مف شأنيا أف تسمح بزيادة اإلستثمار في مجاؿ معيف 
مف األدكية اليتيمة في كندا، مف خبلؿ تقديـ مزيج التسكيؽ الصيدالني بالتفصيؿ مع اإلستكشاؼ المتعمؽ 

 فردا. 80المحددة لؤلدكية اليتيمة، تـ تكزيع إستبانة مجمكعيا  لمحالة
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 كتـ التكصؿ لمنتائج التالية:

  أف إعتماد إطار تنظيمي خاص باألدكية اليتيمة ىك ضركرم، لكف غير كافيا في حد ذاتو لتحفيز
 اإلستثمار.

 أخرل. يجب أف يككف اإلطار التنظيمي المحدد مكجكدا جنبا إلى جنب مع عكامؿ مكاتية 
 le marketing, Outil d’aide à la prise de décision dans lesبعنوان:  El Haitoum Garceauدراسة  .3

services de santé, 2010-2011. 
ىدفت الدراسة إلى قياس جكدة خدمة الكالدة في المؤسسة اإلستشفائية لكالية تممساف بالجزائر التي 

عمى مستكل الكالية، كلقد قاـ باستعماؿ أداة التسكيؽ بتقديـ  تعتبر مف أىـ المؤسسات اإلستشفائية
اإلستبياف بقياس كـ مف جكدة خدمة الكالدة مف جية، كذلؾ تقييـ رضا المريضات فيما يخص 

 اإلستقباؿ، الرعاية، االطعاـ كاإلقامة مف جية أخرل.
 حيث تكصمت الدراسة عمى كجكد مجمكعة مف النقائص كالمشكبلت مف أىميا: 

 نقص التجييزات؛  .أ 
 نقص األدكية؛  .ب 
 سمكؾ العامميف، كنقص كفاءتيـ؛  .ج 
 ارتفاع التكاليؼ.  .د 

 Marketing pharmaceutique et médias sociaux, Analyse بعنكاف: Manon niquetteدراسة  .4

critique du discours d’une page facebook sur le TDA/H, 2010. 

ت االجتماعية بما في ذلؾ الكيب مف ناحية، لمقضايا ىدفت الدراسة إلى كيفية إستغبلؿ الشبكا
مف ناحية أخرل، كىدفت أيضا إلى معرفة العمميات التي تميز الطريقة  AD/HDالكامنة كراء إنشاء

الصيدالنية التي تمت دراستيا في  Facebookالتي تـ بيا التعبير عف الطابع اإلعبلني لصفحة 
 تصرفات األـ كالتمثيؿ لسمكؾ الطفؿ.

 Essay on promotion mix management : an application to prescriptionمقال بعنوان  .5

pharmaceutical industry 2006. 

كانت الدراسة حكؿ أثر سياسات التركيج لؤلطباء، كتمؾ المكجية لممرضى بإستخداـ أسمكب 
طباء، كما أثبتت أف تركيج اإلعبلف المباشر لممستيمؾ، كتحديد أثرىا عمى إختيار الدكاء مف قبؿ األ
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الدكاء مباشرة لممرضى يعمؿ عمى حفز المرضى لمبحث المستمر عف الماركة الدكائية المعمف عنيا، 
 كما أف الرسائؿ اإلعبلنية التي تحتكم عمى اإلسـ العممي كالدعاية الطبية المكجية لؤلطباء.

لؤلطباء، باإلضافة إلى دكر اإلعبلف  كىدفت إلى التعرؼ عمى أثر سياسات التركيج في القرار الشرائي
 المباشر في التأثير عمى القرار الشرائي لممرضى.

 المطمب الثالث: العالقة بين الدراسات السابقة والدراسة الحالية.
كىي مقارنة الدراسات السابقة حكؿ متغيرات الدراسة مع متغيرات الدراسة الحالية، ككانت العبلقة 

 بينيما فيما يمي:

 الدراسات العربية.أوال: 
(: ركزت الدراسة عمى أثر التسكيؽ االجتماعي في 2015بالنسبة لمدراسة األكلى)جمكؿ بف قشكة،

تغيير السمكؾ الصحي لعماؿ القطاع الصحي، بينت أنو لتغيير السمكؾ  الصحي يجب التركيز عمى كؿ 
ي تعمؿ عمى ترشيد السمكؾ الصحي مف المنتج، التكزيع كالتركيج االجتماعي، ألنيـ العناصر األساسية الت

لممستيمكيف. اختمفت ىذه الدراسة عف الدراسة الحالية ألف الباحث جمع بيف التسكيؽ االجتماعي ك السمكؾ 
الصحي في حيف أف دراستنا ركزت عمى نكع آخر مف أنكاع التسكيؽ أال كىك التسكيؽ الدكائي. أما 

( التي بينت أنو أداة قياس السمكؾ الصحي 2011الحميد،بالنسبة لمدراسة الثانية) الصمادم، أحمد عبد 
لدل الطمبة يجب التركيز عمى العناصر التالية: العناية بالجسـ، العناية بالصحة العامة، التعامؿ مع 

االجتماعية. ىذه الدراسة لـ تختمؼ كثيرا عف دراستنا الحالية حيث -العقاقير كاألدكية، الصحة النفسية
 عاد أ العناصر المذككرة سابقا.ركزت عمى نفس األب

( بينت ىي كذلؾ أف عناصر المزيج التسكيقي 2011في حيف دراسة )محمد عبيدات، محمد الغدير،
الدكائي سكاء كانت مجتمعة أك منفردة ليا تأثير عمى إختيار كتفضيؿ الدكاء المحمي عف الدكاء األجنبي، 

عمى عناصر المزيج التسكيقي الدكائي كدكره الفعاؿ لـ تختمؼ ىي األخرل عف دراستنا ألننا ركزنا كذلؾ 
في تغيير السمكؾ الصحي. أما دراسة )صالح اسعد األغا، اتضح فب ىذه الدراسة أف الصناعات الدكائية 
الفمسطينية تصاعدت كارتفعت كحققت أرباح مضاعفة جراء التركيز عمى األمف الدكائي، كاختمفت تماما 

 عف دراستنا الحالية.
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 ثانيا: الدراسات األجنبية.
(: بينت أنو يكجد فركؽ في درجات السمكؾ الصحي كؿ Faissal issa alnawasrih,2017دراسة )

مف متغير المستكل التعميمي لؤلب كاألـ، في حيف أنو ال تكجد فركؽ في درجات السمكؾ الصحي 
بل عف دراستنا لكف ىي كذلؾ ركزت لمتغيرات الجنس كالعمر، درجة كنكع اإلعاقة، ىذه الدراسة إختمفت قمي

(: بينت ىي األخرل ىك اعتماد Jonathan Garceau,2016عمى متغير السمكؾ الصحي. أما دراسة )
اطار تنظيمي خاص باألدكية اليتيمة مع عكامؿ أخرل. اختمفت عف دراستنا الحالية لكنيا ركزت ىي 

 كذلؾ عف الجانب الدكائي ككيفية تسكم األدكية.

(: بينت الدراسة أنو يجب التركيز عمى جكدة الكالدة كتقييـ Haitoum Garceau,2011) أما دراسة
المريضات مف خبلؿ الخدمات الطبية المقدمة مف قبؿ المؤسسات اإلستشفائية الجزائرية التي مازالت 

 تكاجو العديد مف النقائص، اختمفت كذلؾ لكنيا ركزت عمى بعد آخر مف األبعاد الصحية.

(: بينت الى كجكب معرفة العمميات اإلعبلنية التي ليا تأثير Manon niquette,2010) أما دراسة
عمى الخدمات الصيدالنية. ركزت عمى نكع مف أنكاع اإلعبلنات التي تقكـ بيا مختمؼ الصيدليات لتقديـ 

 أدكيتيا. لـ تختمؼ كثيرا عف الدراسة الحالية بتركيزنا نحف عمى اإلشيارات لتمفزيكنية.
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 خالصة الفصل:
مما تقدـ يمكف القكؿ بأنو يجب عمى الفرد القياـ بمتابعة ك مراقبة صحتو مف أجؿ الحفاظ عمييا 
كتساب جسـ سميـ حالي مف األمراض كاألكبئة كىذا راجع إلتباعو السمكؾ الصحي المفيد، كاإلستجابة  كا 

 كالتصرؼ التي كاف سيقكـ بيا كذلؾ مف خبلؿ التعرؼ عمى خصائص السمكؾ كآلية عممو.

إف أىمية متابعة السمككيات الصحية تمكف مف التنبؤ بالمرض كتطكره كبالتالي التحكـ فيو، ككذلؾ معرفة 
ة كالنـك أبعاد السمكؾ الصحي مف ممارسة التماريف الرياضية)النشاط البدني(، السمكؾ الغذائي كالحمي

الصحي، كيجب اإللتزاـ بالتعميمات الصحية العبلجية، ككذا التعرؼ عمى أىـ نماذج كنظريات السمكؾ 
ىتمامات الكظيفة التسكيقية بالسمكؾ الصحي)التسكيؽ  الصحي كالعكامؿ المؤثرة فيو، كمدل مساىمة كا 

 الصحي(.
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 تمييد:
ستيبلكو مف العناصر الميمة في حياة الفرد، فالدكاء ىك عنصر            تعتبر عممية إنتاج الدكاء كا 

ميـ مف أجؿ الحفاظ عمى الصحة كالكقاية مف األمراض، كىذا ما نصت عميو التشريعات كالقكانيف         
خيرة نمكا كبيرا كتعدد كالتنظيمات الصحية في شتى الدكؿ كفي الجزائر، حيث تعرفو سكقو في ىذه األ

ألساليب تسكيقو بما يتكافؽ مع التغيرات االجتماعية كاإلقتصادية، كىك ما يتطمب منا معرفتو مف خبلؿ 
التعرض إليو في مبحث مف الفصؿ، ثـ نقكـ بتحميؿ مكضكع اإلشكالية، بعرض في المبحث عينة الدراسة 

 البيانات المتحصؿ عمييا.كأدكات جمع كتحميؿ البيانات، كفي مبحث نقكـ بتحميؿ 
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 .المبحث األول: واقع تسويق األدوية في الجزائر
قتصادم الذم تعرفو كىذا بالتكافؽ مع المنحى اإلإف عممية تسكيؽ األدكية في الجزائر تعد جديدة،         

في السنكات األخيرة، كمف إنجر عف ذلؾ  إلى إنفتاحوالجزائر فمف سكؽ مغمؽ منذ العديد مف السنكات 
العديد مف النشاطات التسكيقية تجاه المستيمؾ الجزائرم، كالتي سنحاكؿ التعرؼ عمى آلياتيا مف خبلؿ 

 عمى األدكية المقدمة في الجزائر كمختمؼ أنكاعيا كجيكد تسكيقيا لئلرتقاء بصحة الجزائرييف.التعرؼ 

 جزائر.األدوية في ال المطمب األول: مكانة
مف قانكف الصحة الصادر في  208بالنسبة لمفيكـ الدكاء كفقا لمقانكف الجزائرم، فقد عرفتو        
يحتكم عمى خاصيات عبلجية أك كقائية مف األمراض البشرية ، ب يعرضكؿ مادة أك تركي، بأنو 2018

كؿ المكاد التي يمكف كصفيا لئلنساف أك الحيكاف قصد القياـ بتشخيص طبي  كذلؾ فيكك  ، أك الحيكانية
 .(24، صفحة 2018)الجريدة الرسمية،  ياتعديميا ك ك تصحيحكظائفو الفيزيكلكجية أ استعادة أك 

 .أوال: نشأة الصناعة الدوائية الجزائرية
كانت الصناعة الصيدالنية كتسكيؽ الدكاء محتكرة مف طرؼ الدكلة مف خبلؿ مجمع صيداؿ الذم       

 مركب 1988 في إلييا حّكؿ كما ،الجزائرية المركزية الصيدلية ىيكمة إعادة عقب 1982تـ إنشائو سنة 
 صيداؿ أصبحت االقتصادية، اإلصبلحات لتنفيذ كتبعا 1989 سنةكفي  ،لممدية'' الحيكية المضادات"

 القانكف عمى تعديبلت إضفاء تـ ،1993 سنة في، ك التسيير باستقبللية تتميز اقتصادية عمكمية مؤسسة
 صمة ذات تككف أف يمكف تجارية أك صناعية عممية كؿ في بالمشاركة ليا سمح حيث لمشركة، األساسي

 شركة كضعت ،1997 سنة، كفي فركع أك جديدة شركات إنشاء خبلؿ مف االجتماعي مكضكعيا مع
 فارماؿ،) فركع ثبلثة يضـ صناعي مجمع إلى تحكيميا عمى أسفر ىيكمة إعادة مخطط صيداؿ

 (.كبيكتيؾ انتيبيكتيكاؿ

كفي بداية سنكات التسعينيات فقد عرفت سكؽ الدكاء في الجزائر إنفتاح كدخكؿ مستثمريف 
كخاصة بعد ، 1992بعد سنة ظيرت  الجزائرية الدكائية الخاصة مف مجمكع المؤسسات %78خكاص، ؼ

اج كتكزيع الخاصة بإنت الذم سمح بإنشاء الكحدات الصناعيةANDI صدكر قانكف ترقية االستثمارات
، كما عرفت لمنتجات الدكائية، بعد ما كانت محتكرة كلمدة طكيمة مف طرؼ المؤسسات العمكميةا

ب عرب كأكركبييف بالشراكة متعامميف أجان حيث دخكؿ عدة الصناعة الدكائية الجزائرية تطكرا ممحكظا مف
 .(2013)الحاج،  مع الجزائرييف
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)مريـ،  فالصناعة الدكائية الجزائرية مرت بأربع مراحؿ مختمفة منذ الحقبة اإلستعمارية إلى اليكـ كىي
2013-2014): 

 األكلى: ما قبؿ االستقبلؿ؛ المرحمة 
  ؛1372 إلى1362سنة المرحمة الثانية: مف 
  ؛1378 إلى1372سنة المرحمة الثالثة: مف 
  اليـك إلى1378سنة المرحمة الرابعة: مف. 
الجزائر  خبلؿ الحقبة االستعمارية، كانت صناعة األدكية في: المرحمة األولى: ماقبل اإلستقالل .1

كغداة االستقبلؿ تـ  ،1952سنة  ( كالتي أنشأتBIOTICبيكتيؾ )محصكرة عمى شركة كاحدة ىي 
 (PHARMAL)ارماؿفمؤسسة  يكى 1962اإلعبلف عف ميبلد مشركع جديد سنة  

الصيدلية المركزية  خبلؿ ىذه المرحمة تـ إنشاء: 1972إلى 1962المرحمة الثانية: من سنة  .2
تشرؼ منذ نشأتيا عمى مجمؿ  ىي مؤسسة عمكمية أصبحت، ك  1969( سنة P.C.Aالجزائرية ) 

ثـ ، لصناعة األدكية (PHARMAL)ك (BIOTICكؿ مف مؤسستي )عمى قطاع تكزيع األدكية ككذا 
أصبحت الصيدلية المركزية تحتكر كذلؾ ك ، 1982 الصناعية منذ سنة لحقت بيما كحدة الحراش

 ية كتأىيؿ اليد العاممةمجيكدات جبارة في سبيؿ ترقب P.C.A ))قامت حينئذ مؤسسة ك  استيراد األدكية،
في الجزائر سكاء  كذا تطكير كتحديث كسائؿ اإلنتاج، كأصبحت تسيطر عمى قطاع الصناعة الدكائيةك 

 مف ناحية اإلنتاج، البيع ك التكزيع.

كتحديث صناعة  كخبلؿ ىذه المرحمة عكفت الجزائر عمى تطبيؽ مخطط جديد يرمي إلى تطكير
البمداف األكركبية، كعممت كذلؾ عمى  الصيادلة الصناعييف لمتككيف فياألدكية مف خبلؿ إيفاد عدد مف 

 (S.N.I.C)أقدمت الشركة الكطنية لمصناعات الكيميائية  الشركع في انجاز مشاريع صناعية جديدة، حيث
د إنشاء مؤسسة سكككتيلممضادات الحيكية بالمدية، كما تـ خبلؿ ىذه المرحمة د ى انجاز مركب جديعم

 ، كالذم تجسد في بدايات التسعينيات.(PASTEUR)في انجاز مشركع معيد باستكر البدءسنة ك 
 :1378إلى  1372المرحمة الثالثة: من سنة .3

مؤسسات، ك ية لمالعضك يكمة ائرم كىك إعادة اليخاص ميز االقتصاد الجز  ىذه المرحمة جاءت مع كضع
 :تيدؼ إلى التي كانت

 فصؿ كظائؼ البيع عف اإلنتاج؛ .أ 
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 .جيكية مكمفة بالبيع كالتكزيع إنشاء كحدات .ب 

 :كىيمتخصصة في ذلؾ كفي ظؿ إعادة الييكمة استحدثت خمس مؤسسات 

 ـثبلث مؤسسات جيكية لمبيع كالتكزيع كى ENAPHARM ،بالكسط ENCOPHARM   بالشرؽ
ENOPHARM .بالغرب الجزائرم 

  إلنتاج كتكزيع التجييزات الطبيةمؤسسة(ENENEDI.) 
 إلنتاج األدكية كالمسماة مؤسسة (SAIDAL )كالتي استحكذت عمى كؿ مف مؤسسات. 
 إلى يومنا ىذا: 1978المرحمة الرابعة: من سنة  .4

خاصة بعد تحرير التجارة الخارجية كصدكر قانكف النقد  كقد شيدت ىذه المرحمة تطكرات كبيرة
بتدخؿ القطاع  تسمحفي الجزائر، ىذه القكانيف كميا  جديد لترقية االستثمار كصدكر قانكف كالقرض 
يستعمؿ  حيث أف قانكف النقد كالقرض .ألجنبي في االستيراد، التكزيع بالجممة ككذا إنتاج األدكيةاك  الكطني

بمقابؿ تراخيص االستيراد لؤلدكية يجبركف ك  ،متعاممكف خكاصأم  Concessionnaire" "مفيكـ ككبلء
 1991سنة كحدات إنتاجية محمية، حيث كاف أكؿ اعتماد يمنح في ىذا المجاؿ  في ظرؼ سنتيف بإنشاء

 .المخبر الصيدالني الجزائرم مأ (L.P.A) لمؤسسة

تـ  ، ك1992سنة  ككاف آخر حاجز قانكني يقؼ في كجو القطاع الخاص في مجاؿ اإلنتاج قد أزيؿ
لصيدالنية" بمكجب مرسـك كزارم صادر ا تعكيضو بػػ "رخصة االستغبلؿ لمؤسسة إنتاج أك تكزيع المنتجات

كبمكجب ىذا المرسكـ تـ نيائيا رفع الحصار عمى القطاع الخاص لصناعة ، 1992جكيمية 6في  
ىذه  كىك ما سمح فيما بعد باقتحاـ الخكاص المحمييف أك األجانب ليذا القطاع، كما أنو خبلؿ األدكية،

الصعبة التي يعيشيا، حيث  ضعية االقتصادية كالماليةالمرحمة أصبح القطاع العاـ يعاني كثيرا بفعؿ الك 
سنة كصعكبات مالية كبيرة، حيث تـ حميا  أصبحت مؤسسات التكزيع الثبلثة تعاني مف منافسة شديدة

 .ENEMEDI نفس الحالة عاشتيا مؤسسة، ك 1997

بمؤسسات  كعكضتإعادة ىيكمة جديدة اختفت عمى إثرىا المؤسسات الثبلثة ىك ما تميزت ىذه المرحمة 
متخصصة في مجاؿ التمكيف  (DIGROMED)، في مجاؿ االستيراد متخصصة (SMEDAL)جديدة ىي

 .بالتجزئة لمتمكيف (ENDIMED)بالجممة ك مؤسسة
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 .ثانيا: تطور سوق األدوية في الجزائر 
كمصر، كىك في بعد افريقيا الجنكبية  يقيالجزائرم ثالث أىـ األسكاؽ في افر يعتبر السكؽ الدكائي ا  

كما يتميز بسيطرة الخكاص  دمات الصحية،مك السكاف، كارتفاع مستكل الخنمك متزايد بسبب زيادة ن
كاألجانب مقارنة بالمؤسسة العمكمية الناشطة، حيث يمكف تكضح حجـ المعامبلت في سكؽ األدكية في 

 الجدكؿ التالي:
 .2013-2002سوق األدوية في الجزائر لسنة  تطور حجم (:1 -3جدول ) 

 السنة
 األدكية الجنيسة األدكية األصمية السكؽ اإلجمالي

 النسبة القيمة النسبة القيمة القيمة
2002 59 36 61% 23 %39 
2003 70 43 %61 27 %39 
2004 77 52 %68 25 %32 
2005 84 56 %66 28 %34 
2006 103 72 %70 31 %30 
2009 170 110 %65 60 %35 
2011 239 190 %65 103 %35 
2013 352 229 %65 123 %35 

 المصدر: من إعداد الطالبة باإلعتماد عمى

Rapports sectoriels N°1, L’industrie pharmaceutique, Etat des lieux, enjeux et tendances 

lourdes dans le monde et en Algérie, Direction Générale de l’Intelligence Economique, des 

Etudes et de la Prospective, Ministère de l’Industrie, de la Petite et Moyenne Entreprise et de 

la Promotion de l’Investissement, Algérie, Janvier 2011, p 23. 

ـ الكبير بالصحة يعرؼ تطكرا كبيرا نتيجة تطكر عدد السكاف، ككذلؾ االىتما فسكؽ األدكية
 العامة كىذا بالنسبة لؤلدكية األصمية أك الجنيسة.
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 .مميزات سوق األدوية الجزائرية المطمب الثاني:
بيا كنتيجة لمتطكرات الحادثة في التشريعيات  ، إتصؼلسكؽ الدكاء العديد مف المميزات        

 كالتكجيات الحككمية، كالتطكرات الحادثة في المستكل المعيشي لمسكاف كالتي سنسردىا في ىذا المطمب:

 .أوال: أنماط األدوية المستيمكة في الجزائر
 تنقسـ بشكؿ عاـ األدكية المستيمكة في الجزائر إلى قسميف ىما:

 تقكـ أساسا عمى ابتكار الكيماكيات الدكائية عف طريؽ البحكث كالدراسات كاحتكار: صميةاألدوية األ .1
اؾ حقكؽ الممكية الفكرية ليا، عف طريؽ تسجيميا كبراءات اختراع، كتصنع ىذه المركبات المبتكرة في أشك

 لعالميةصيدالنية كاحتكار تكزيعيا عالميا بتصريح مف المؤسسة المخترعة، كتنفرد بيا مؤسسات الدكاء ا
مف  %40، كالجزائر إستيبلكيا عمكما يبمغ التي تبمغ ميزانيات التطكير بيا مميارات الدكالرات سنكيا

 األدكية األصمية.

كيحقؽ ( )األصمي إف الدكاء الجنيس لو نفس التركيبة النكعية كالكمية لمدكاء المرجعي :األدوية الجنيسة .2
كتكزيعو و صمي يستفيد في إنتاجبيف االثنيف ىك أف الدكاء األالفرؽ ك نفس الكظائؼ العبلجية أك الكقائية، 

الحماية بسبب  بالحماية القانكنية التي تترتب مف براءة االختراع، أما الدكاء الجنيس فقد سقطت عنو ىذه
 رة عف مركبات دكائيةيك عبا، ف(2013)خيرة،  سنة20سقكط البراءة بعد مدة استغبلؿ االختراع تزيد عف 

 مبتكرة بتصريح مف المؤسسة العالمية المنتجة كتحت إشرافيا) في حالة التصنيع المشترؾ( كتسكيقيا تحت
األدكية الجنيسة ىي نسخ مف األدكية ذات األسماء ، ك نفس االسـ كالعبلمة التجارية العالمية لممؤسسة األـ

داـ كالتأثيرات كاآلثار الجانبية، كطريقة اإلعطاء، الجرعة كاالستخ التجارية التي تممؾ بالضبط نفس
، حيث تبمغ حيث تبمغ نسبة سكؽ األدكية الجنيسة في األصمي المخاطر، المأمكنية كالقكة كما في الدكاء

 .(2016-2015)محبكب،  %60الجزائر ما نسبتو 

 ثانيا: مميزات سوق األدوية في الجزائر. 
، فيي تعتبر السكؽ الجزائرية لؤلدكية ميمة جدا سكاء بالنسبة لممستثمريف الكطنييف أك األجانب

مف طرؼ صندكؽ الضماف كالتي تعكض في مجمميا تتميز خاصة بالتزايد المستمر لمطمب عمى األدكية، 
لذم يعرؼ نمكا كامميكف دكالر سنكيا،  611بػػ  في الجزائر يقدر الطمب عمى األدكية، فقيمة االجتماعي

  يكر أمراض جديدة مف جية أخرلظالنمك الديمغرافي مف جية ك  مع مف سنة إلى ألخرل، بما يتماشى
اإلنتاج الكطني الذم  الباقي عف طريؽطريؽ االستيراد ك الكبير عف  وفي جزئبالنسبة لمطمب فيتـ تغطيتو  
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السكؽ الجزائرية تتميز كأم سكؽ  عميو فإفك ، مف االحتياجات %41فيو مجمكعة صيداؿ أكثر مف  تتكفؿ
 (2014-2013)مريـ،  تتجمى في:  بفرص كمخاطر

 :الفرص مف أىميا تتميز سكؽ األدكية الجزائرية بكجكد مجمكعة مف تاحة:مفرص المبالنسبة ل .1
كاإلجتماعي بالصحة ، نظرا لئلىتماـ الحككمي سكؽ كبيرة ككاعدة تعتبر األىـ في المغرب العربي .أ 

 العامة، كتحسف مستكل المعيشة.
لئلستثمار في ىذا الميداف، خاصة الدعـ الكبير لمسمطات المحمية لصناعة  قكانيف االستثمارتحفيزات  .ب 

القطاع  مينياليكامش الربحية لصالح  الدكاء الجنيس، كالذم يظير خصكصا في جانب إرتفاع
ضعؼ )كؿ حسب طبيعة نشاطو،  ،كصيادلة خكاص مكزعيفمنتجيف، مستكرديف، مف الصيدالني 

 (104-103، الصفحات 2014-2013)مريـ،  .(جية أخرل الرسـك الجمركية كالضرائب مف
 :رغـ كجكد فرص إال أنو يكجد مجمكعة مف التيديدات تتمثؿ في: متيديدات الموجودةبالنسبة ل .2
 يف ما يشكؿ عبئا عمى شراء الدكاء؛القدرة الشرائية لممكاطنيف الجزائري إنخفاض .أ 
اقيؿ التي تفرضيا مشكمة مكاكبة التطكرات الحاصمة في تكنكلكجيا صناعة الدكاء، خاصة في ظؿ العر  .ب 

 الدكؿ المتطكرة؛
 لمبحث.التعميمات الحككمية التي تمـز المتعامميف في سكؽ الدكاء بعد فترة زمنية، بإنشاء مخابر  .ج 

 (2014-2013)مريـ، 
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 المطمب الثالث: أبعاد تسويق الدواء في الجزائر.
كيؽ الدكاء يقكدنا إلى التعرض بكجو خاص، إلى عناصر المزيج التسكيقي  إف الحديث عف أبعاد تس      

إلى ميزات خاصة ال يتدخؿ فييا خاصة عنصر التسعير كالتركيج كالتكزيع، ككف المنتكج يخضع 
 المستيمؾ بشكؿ عاـ كالمتمثؿ في:

 في الجزائر. ةأوال: تحديد سعر األدوي
 :تحدد أسعار االستيبلؾ بصفة عامة حسب التكاليؼ التي تحتكم عمى العناصر التالية        

 ...الخالجكدة.األكلية، التعبئة، ضماف تكمفة اإلنتاج: المكاد  .أ 
في ذلؾ المستحقات المتعمقة ببراءات االختراع  بما البحث كالتطكيراالكتشاؼ، تكاليؼ  .ب 

 . « Savior faire » ت كالميارا
  ).التخزيف، النقؿ، مصاريؼ إدارية عامة...الخ)تكاليؼ التكزيع  .ج 

ككذلؾ بالتدخؿ الحككمي ككنيا تتكفؿ بعمميات التعكيض  مرتبطة بعمميات اإلستيرادإف السعر كاليكامش 
فالسعر ىك سعر البيع في البمداف األصمية كفي تكاليؼ التصنيع المحمية، إضافة إلى التكاليؼ كاليكامش 

  ، إضافة إلى ىامش الربح.المختمفة المتعمقة بالتكزيع

ع لمقياـ بالتعكيض، كىذا بتدكينيا كلقد أزمت السمطات الجزائرية المصنعيف بتحديد تكاليؼ التصني  
ككف ذلؾ مرتبط بعمميات ، (2010-2009)ليندة،  في عممية اإلنتاج في كثيقة يدكف فييا كؿ ما يدخؿ 

القرار الكزارم المشترؾ كىك ما يعتبر محدد رئيسي لتكزيعو كاإلقباؿ عميو؛ كلقد حدد  تعكيض الدكاء
ء األكثر انخفاضا مف أساس سعر الدكا، إجراءات التعكيض كالتي تككف عمى  2003أكت  16ؿ  المكافؽ

ـ كضع اف تعمى غرار عدد كبير مف البمدك بيف  مجمكعة أدكية ليا نفس التسمية الدكلية المشتركة،  
كالتي تكاليفيا أقؿ  لترقية األدكية الجنيسة كجو ّ جزائر كالّتي ىي عبارة عف إجراءتسعيرة مرجعية لؤلدكية بال

الصيدالنية دكف المس بسيكلة  إطار عقمنة النفقات ضمفبكثير مف تكاليؼ األدكية األصمية، كىك يندرج 
 .نكعية كأمف العبلج كال عمى فعالية الدكاء ءتناإق
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 ر.تموين وتوزيع المنتجات الصيدالنية في الجزائكيفية  ثانيا:
 جزائرية كفقا لآللية المكضحة في الشكؿ التالي:يتـ تمكيف كتكزيع الدكاء في السكؽ ال

 ر.لتموين وتوزيع المنتجات الصيدالنية في الجزائشكل يوضح ا (:1 -3)الشكل رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2010-2009)ليندة، التسويق الصيدالني، : المصدر

 تموين وتوزيع المنتجات الصيدالنية

 تاج الوطنيناال  االستيراد

المستوردون 
الخواص ألداف، 

فارم،  فايزر
 صوميدايال

الصيدلية  سميدال
المركزية 
 لممستشفيات

 خاصة منشئات صيدال

تجار الجممة 
 الخواص

صيدليات 
 خاصة

 الوكالت
 العمومية

ديغروماد)التوزيع 
 بالجممة(

 بيو فارم

IMA  إيما 

 الد فارما

 وحدة فرمال

 وحدة الحراش

 وحدة بيوتيك  

 اوحدة مدي
أنديماد) التوزيع 

 بالتجزئة(

 المستشفيات والقطاع الصحي

مراكز حماية االمومة  قاعات العالج مراكز الصحة
PMI 

عيادات متعددة 
 الخدمات
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يتـ تمكيف كتكزيع المنتجات الصيدالنية مف خبلؿ اإلنتاج الكطني الذم يتككف مف منشئات 
، إيما  ، الد فارما، إضافة إلى كجكد العديد مف الكحدات المكمفة بالتكزيع IMAخاصة كالتي تضـ بيكفاـر

فيناؾ كحدتيف  مف بينيا كحدة فرماؿ ككحدة الحراش، كحدة بيكتيؾ ككحدة مديا، كضمف اإلستيراد الحككمي
مكمفتيف بذلؾ ىما ديغركماد)التكزيع بالجممة(، كانديماد)التكزيع بالتجزئة( التي تقـك بالتمكيف المباشر 

 لمصيدليات، كقاعات العبلج، كمراكز حماية األمكمة، كالعيادات متعددة الخدمات.
األدكية أك القياـ بعمميات تصنيع محمية مف خبلؿ رخص،  فيـ يقكمكف بإستيراد كبالنسبة لمقطاع الخاص

 كمف ثمة تكزيعيا بشكؿ مباشر عمى الصيدليات.

 .ثالثا: ترويج األدوية في الجزائر
يتـ تركيج األدكية الجزائرية مف مجمكعة مف العناصر تعرؼ بالمزيج التركيجي الدكائي ك المتمثؿ 

ج( المبيعات، العبلقات العامة، ك البيع الشخصي كىك في كؿ مف: اإلعبلف )اإلشيار(، تنشيط )تركي
 العنصر الفعاؿ الذم يساىـ في عممية تقديـ الدكاء كتركيجو، كىذا ما سنتطرؽ إليو في ىذا العنصر.

يتضمف البيع الشخصي قياـ رجؿ البيع )المندكب الطبي( التابع لممؤسسة الدكائية بمقابمة المعني بالشراء 
صيدالنيا أك مدير مستشفى أك غيرىـ مف أصحاب قرار الشراء أك المؤثريف بأصحاب )سكاء كاف طبيبا أك 

القرار( تفرض تعريفو بالمؤسسة الدكائية كمنتجاتيا، أك تعريفو بمنتج دكائي محدد أك خدمة معينة بيدؼ 
يركج  إقناعو بشرائيا. كغالبا ما يككف المندكب الطبي محترفا كخبيرا بمنتجات المؤسسة الدكائية التي

ألجميا، كعارؼ بأصكؿ مينة البيع كبارعا في التفاكض عبلكة عمى امتبلكو لمعمكمات غنية كحديثة عف 
 (2011-2010)بكلعسؿ،  السكؽ الدكائية، كالمنافسيف كاألدكية المطركحة في السكؽ.

 كيقـك البيع الشخصي بمجمكعة مف الخطكات الميمة في مجاؿ األدكية كاآلتي: 
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 (: خطوات عممية البيع الشخصي.2 -3الشكل)

 

 

 

 

 .(2002)عمفة،  المصدر: من إعداد الطالبة باإلعتماد عمى:

يقكـ المندكب الطبي بالعمؿ عمى ايجاد المستيمكيف المحتمميف كتحكيميـ إلى مستيمكيف 
كمستخدميف فعمييف لمدكاء، كمعرفة طمباتيـ ك األدكية التي تساعد عمى تحسيف صحتيـ كالحفاظ عمييا، 

طريقة قبؿ التحضير لزيارة المريض يقكـ المندكب الطبي بمعرفة كا مف المنتكج الدكائي المركج لو، 
عممو،... كتقكـ المؤسسة الدكائية بكضع سجبلت كاممة حكؿ األطباء كالصيدليات التي تنكم استيدافيـ 
في عممية التركيج لمنتجاتيا الدكائية، كتتضمف ىذه السجبلت أيضا عف الزيارات األطباء كالصيدليات 

عطاءىـ فكرة عف ذلؾ قبؿ زيار   ة األطباء.سابقا مما يسيؿ عمؿ المندكبيف الطبييف كا 

بالنسبة لممرحمة الثالثة فتتمثؿ في الزيارة الفعمية لمطبيب كذلؾ بعد معرفة العميؿ الجيد كتتـ زيارتو 
فعبل، حيث يقكـ المندكب الطبي أكال بالحديث عف المنتكج الدكائي المراد التركيج لو، كبعد االنتياء مف 

لرابعة كالتي تقكـ بتقييـ الزيارة كتسجيؿ النقاط الزيارة يقكـ المندكب الطبي بالمتابعة  كىي المرحمة ا
الميمة، كيمكف أف يككف ىناؾ اعتراضات مف قبؿ الطبيب حكؿ المنتكج المقدـ مما يجعؿ المندكب الطبي 

 يبحث عف طرؽ أخرل أكثر نجاعة ىذه اإلعتراضات.

القطاع الصحي لذلؾ فإف المندكب الطبي يمثؿ حمقة الكصؿ بيف المؤسسة الدكائية كالعامميف في 
 مف أطباء كصيادلة ككذلؾ المستيمؾ )المريض( لممنتجات الدكائية.

 

 

 

البحث عن 
 الطمبيات 

التحضير 
لزيارة 
 الطبيب

الزيارة 
الفعمية 
 لمطبيب

 المتابعة
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 .المبحث الثاني: منيجية الدراسة التطبيقية
العينة كصؼ مجتمع الدراسة ك منيجية إعداد الدراسة التطبيقية، بدءا ب سنتناكؿ في ىذا المبحث

يا ثباتتحميؿ تصميميا، إعدادىا،  كطرؽفي جمع البيانات ، ككذلؾ أداة الدراسة المستخدمة المختارة
 كأساليب المعالجة اإلحصائية ألداة الدراسة المستخدمة. كصدقيا،

 المطمب األول: طبيعة جمع البيانات المستخدمة في الدراسة ونموذج الدراسة.
  البيانات المستخدمة في الدراسة كطريقة جمعيا. يتضمف ىذا المطمب مختمؼ 

 :مصادر جمع البيانات أوال:
 بالنسبة لمصدر البيانات المستخدمة في الدراسة، فكانت عمى شكميف ىما:

المصادر األكلية: مف أجؿ التفصيؿ أكثرا في مكضكع الدراسة كالمتعمؽ بمعرفة مدل أثر التسكيؽ  .أ 
تـ اإلعتماد الدكائي عمى تغيير السمكؾ الصحي لممستيمكيف باإلسقاط عمى المستيمكيف الجزائرييف، أيف 

 عمى اإلستبياف.
المصادر الثانكية: كالتي أستخدمت مف أجؿ البناء النظرم، لتحديد المضمكف العممي كالنظرم  .ب 

أيف كاف ذلؾ مف خبلؿ مراجعة  كلتكضيح مختمؼ األسس التي بنيت عمييا الدراسات،لممتغيرات، 
 بشكؿ مباشر أك غير مباشر.المتعمقة بمكضكع الدراسة سكاء كانت  الكتب، المجبلت، المقاالت،

 ثانيا: النموذج العام لمدراسة.
 كالتالي:بالنسبة لمتغيرات الدراسة المستقمة كالتابعة، فقد كانت        

كمتغير مستقؿ؛  التسكيؽ الدكائيأبعاد عرض ذا الجزء بىيختص المتغير المستقل:  :الجزء األول .1
المستيمؾ بالمنتكج الدكائي، تفضيؿ المنتكج، التأثير  المعمكمات عف المنتكج، إىتماـحيث يتضمف 

 .عمى المستيمؾ بتغيير السمكؾ الصحياألبعاد في التأثير  ىذه كدكر كؿ مفبإتخاذ قرار معيف، 
 .يتمثؿ في عرض أىـ السمككيات الصحيةالمتغير التابع:  :لجزء الثانيا .2

 كؿ التالي:كبالنسبة لمنمكذج العاـ لمدراسة المعتمد فيك مكضح في الش
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 نمكذج الدراسة.(: 3-3الشكل ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المصدر: من إعداد الطالبة.

 اإلجرائي لممتغيرات.ثالثا: التعريف 
المعمكمات: ىي مختمؼ المكاصفات كالمعايير التي يطمبيا المستيمؾ مف خبلؿ الدكاء المعركض،  .1

 كالذم لو تأثير لمحفاظ عمى صحتو.
دكاء الذم يتكافؽ إىتماـ المستيمؾ بالمنتكج الدكائي: كىك جانب اإلثارة عمى المستيمؾ مف أجؿ شراء ال .2

 كحاجاتو.
 خمؽ التفضيؿ: ىك العمؿ عمى خمؽ تفضيؿ المستيمؾ فيما يخص الدكاء. .3
 اإلنضباط: ىك اإللتزاـ بالضكابط ك القيـ األخبلقية في تقديـ طريقة عرض الدكاء. .4
 السمكؾ الصحي: ىك التصرؼ المتبع مف طرؼ المستيمؾ في إختياره لمدكاء. .5

 .رابعا: مجتمع وعينة الدراسة
  في بداية العمؿ الميداني كالميمةالعينة المناسبة لمبحث مف العناصر األساسية،  إختيار إف

)كؿ مف يتعامؿ مع  محؿ الدراسة المجتمعيا مف اؼ الدراسة تـ تحديد عينة أخذت عشكائن ىدى أمع كبناءا
، كىي متبلئمة مع العينة المطمكبة في 80المنتجات الدكائية المعركضة عبر القنكات التمفزيكنية( ب

 المتغير المستقل
 التسويق الدوائي 

X1 :.المعمومات عن المنتوج 

X2:  إثارة إىتمام المستيمك
 بالمنتوج الدوائي.

X3: تفضيل المستيمك فيما
 يخص الدواء المعروض.

X4:اإلنضباط 

 

 متغير التابع ال
 السموك الصحي
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تـ إستردادىا   ةستبانإ 80ع تكزيفمقد تـ  ،500ك 30الدراسات االجتماعية كالتي يفضؿ أف تككف ما بيف 
 .%100بمغت ستجابة لي فإف نسبة اال، كبالتااإلحصائي ميا لمتحميؿككىي صالحة 

 (: اإلستبانات الموزعة.2-3الجدول )

 

 

 

 .SPSSالمصدر من إعداد الطالبة باإلعتماد عمى نتائج
 خامسا: مكونات اإلستبيان:

تم إعداد إستبانة الدراسة حٌث قسمت إلى فصلٌن أو محورٌن: المحور األول، ٌضم معلومات عامة       

( فقرة، تخص المتغٌرات المستقلة 22)الجنس، الفئة العمرٌة،....(. أما المحور الثانً، ٌحتوي على عدد)

 والمتغٌرات التابعة.

 األساسية.المطمب الثاني: دراسة صدق وثبات أداة جمع البيانات 
لتحقيؽ فعالية بالنسبة لمبيانات األكلية المجمعة، أيف تقرر ذلؾ مف خبلؿ اإلستبياف، فذلؾ يتطمب 
التحقؽ مف صدقية أسئمة اإلستبياف كثباتو، أم أنو يعطي نفس النتائج إذا ما تـ إعتماده عدة مرات عمى 

 نفس المجمكعة كالمتككنة مف:

 أوال: صدق األداة.

 مف أجؿ التأكد مف صدؽ اإلستبياف تـ عرضو عمى محكميف كىما:

 األستاذ الدكتكر عمار كالي، ككذلؾ األستاذ الدكتكر حساني عبد الكريـ. 

 ثانيا: الثبات. 

 إعادتو تمت حاؿ في ذاتيا النتائج الباحث بو يقكـ الذم االختبار يعطي المقصكد بالثبات أف
، كمف أجؿ التأكد مف ذلؾ فقد تـ حساب معامؿ الحؽ كقت في الظركؼ نفس كفي المجمكعة نفس عمى

 ألفا كركنباخ، أيف كانت النتائج المتحصؿ عمييا مكضحة في الجدكؿ التالي:

 

Récapitulatif de traitement des observations 

 

 N % 

sObservation Valide 80 100,0 

Exclue 0 ,0 

Total 80 100,0 
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 (: معامالت ألفا كرونباخ3-3)الجدول 

 نسبة ألفا كرونباخ العبارة عدد األسئمة
 %78,6 المعمكمات 5
 %83,2 اإلثارة 5
 %82,2 خمؽ التفضيؿ 5
 %84,3 اإلنضباط 5
 %78,6 تغيير السمكؾ الصحي 6
 %92,9 ألفا كركنباخ الكمي 26

 .SPSSمج إعداد الطالبة اعتمادا عمى برناالمصدر: من 

 ، فكانت في الجدول التالي:spssوبالنسبة لقيمة الثبات الكمية وفقا لبرنامج 

 قيـ أبعاد الدراسة(: 4-3الجدول )

Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,929 26 

 .SPSSمن إعداد الطالبة باإلعتماد عمى نتائج  المصدر:

 %60أكبر مف  كىي قيمة %92,9قدرت ب  نبلحظ مف خبلؿ ىذا الجدكؿ أف قيمة ألفا كركنباخ
 الثبات.منو ىذه االستبانة تتميز بك  المقبكلة إحصائيا،

 المعتمدة في التحميل.األدوات : المطمب الثالث
 ميمياإلحصاء الكصفي كالتح ي:مما يقامت الدراسة باستخداـ مجمكعة مف األساليب اإلحصائية ك

ؼ الدراسػة كالتحقػؽ مػف داىػ، كلتحقيػؽ أبالمعمكمػات الشخصػية متغيػرات الدراسػة المتعمقػة  يػؿ ككصػؼتحمل
 فرضياتيا باستعماؿ األساليب اإلحصائية اآلتية:

 .أوال: بالنسبة لمجزء األول من اإلستبيان )المعمومات العامة(
اـ برنػامج ائج دقيقػة قػدر اإلمكػاف تػـ اسػتخدى نتػمػحصػكؿ عمت، النسػب المئكيػة. كلابالتكزيع التكرارم لئلجا

 Statistical Package for، الػػذم يشػػير إختصػػارا لمحزمػػة اإلحصػػائية لمعمػػكـ اإلجتماعيػػةSPSSإحصػػائي 

Social Sciences. 
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 ثانيا: بالنسبة لمجزء الثاني من اإلستبيان )المتغيرات المستقمة والتابعة(.

 اعتمدنا في ىذا الجزء بإختبار الفرضيات ك النتائج كقمنا بإستخداـ مجمكعة مف اإلختبارات مف بينيا:

 .Alpha Cronbakhإختبار صدؽ كثبات اإلستبانة: إختبار ألفا كركنباخ  .1
 .non paramétrique testeالتكزيع الطبيعي:  إختبار .2
 .Descriptive statisticsاإلختبار الكصفي: كصؼ البيانات  .3
 .Sig  ، كدرجة المعنكيةF، إختبار Tإختبار الفرضيات: إختبار  .4

 المبحث الثالث: تحميل البيانات المتحصل عمييا.
سػتبانة كذكػر كػػؿ أدكات ك قيػاس صػدؽ ك ثبػػات اال بعػد القيػاـ بإدخػػاؿ المتغيػرات المسػتقمة كالتابعػػة

ا المبحػث إلػى نتػائج كػؿ مػف اإلحصػاء الكصػفي في ىذه الدراسة، سكؼ نتطرؽ في ىذ التحميؿ المستخدمة
تحميػػؿ كػػؿ مػػف االتجػػاه العػػاـ لئلجابػػات كاالتجػػاه العػػاـ لكػػؿ إجابػػة عمػػى حػػدل، كتحميػػؿ الفرضػػيات كتابػػة ك 

، كالتعميػؽ عمػى كػؿ ىػذه التحاليػؿ Khi-carréلتعػدد ك تحميػؿ اختبػار معادلة االنحدار الخطػي البسػيط ك ا
 كاإلختبارات.

 .تحميل الخصائص العامة لمعينة المدروسة المطمب األول:
)الجنس، المعمكمػات الشخصػيةسػتبانة كالمتعمػؽ بقد قمنا بالتحميؿ الكصفي لعينة الدراسة لمحكرم اال

 فتحصمنا عمى النتائج التالية:(، ككذلؾ اسئمة االستبانة، العمر،...

 :الوصف اإلحصائي لعينة الدراسة وفق المعمومات الشخصية 
 ة:ألفراد العينة في الجداكؿ التاليحيث يمكف تمخيص البيانات الشخصية 

 :الجنس (1

 .تكزيع مفردات العينة حسب الجنس(: 5-3)جدول 

 اإلناث الذكور
 النسبة التكرار النسبة التكرار

22 27,5% 58 72,5% 
 .SPSSالمصدر: من إعداد الطالبة باالعتماد عمى مخرجات 
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حيث بمغت باإلناث  مقارنة ،%27,5ـ نسبتي الذككر قد بمغت مف الجدكؿ السابؽ نبلحظ اف نسبة
الفارؽ في العدد بيف الجنسػيف ىػك قابميػة األنثػى لئلجابػة عمػى  كىذا راجع الى أف (%72,5)النسبة عندىف

 أسئمة اإلستبانة.

 :العمر (2
 .تكزيع مفردات العينة حسب العمر:(6-3)ول دج

 سنة55أكبر مف سنة55-سنة41مف سنة40-سنة25مف  سنة25أقؿ مف  العمر
 0 5 31 44 التكرار
 %0,00 %6,3 %38,8 %55,0 النسبة

 .SPSSالمصدر: من إعداد الطالبة باالعتماد عمى مخرجات 

سػػنة ىػػـ األكثػػر حيػػث بمغػػت   25أعمػػارىـ أقػػؿ مػػف يتضػػح مػػف الجػػدكؿ السػػابؽ أف األشػػخاص الػػذيف 
 40سػنة ك  25% مقارنة بباقي االعمار حيث تمييا فئة االشخاص الػذيف تتػراكح أعمػارىـ بػيف 55نسبتيـ 

 55سػنة ك  41%  في المرتبة الثالثة فئة االفراد الػذيف تبمػغ أعمػارىـ بػيف 38.8أم بنسبة  31سنة بتردد 
 .سنة فبل يكجد لدييا تكرارات 55ف ا فئة االشخاص األكبر م% أم6.3أم بنسبة  5سنة بتردد 

 :عدد مرات المشاىدة (3
 .تكزيع مفردات العينة حسب عدد المشاىدات: (7-3)ول دج

 مرات5أكثر مف  خمس مرات مرة كاحدة كالمرة العمر
 70 7 3 0 التكرار
 %87,5 %8,8 %3,8 %0 النسبة

 .SPSSإعداد الطالبة باالعتماد عمى مخرجات  المصدر: من  

%  87.5يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف عدد مشاىدات االشيارات لؤلدكية  كانت عالية حيث بمغت 
أم  7تمييا عدد المشاىدات بخمس مرات ككانت بتردد  70بالنسبة لفئة أكثر مف خمس قنكات أم بتردد 

% أما المشاىدات المعدكمة 3.8أم بنسبة  3مرة كاحدة فكانت فير المرتبة الثالثة بتردد  % أما8.8بنسبة 
 .0فكانت بتردد
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 :قناة المشاىدة (4
 .تكزيع مفردات العينة حسب العمر: (8-3)ول دج

 أكثر مف ثبلث قنكات ثبلث قنكات قناتيف قناة كاحدة العمر
 53 7 9 11 التكرار
 %66,3 %8,8 %11,3 %13,8 النسبة

 .SPSSالمصدر: من إعداد الطالبة باالعتماد عمى مخرجات 

مف خبلؿ الجدكؿ أعبله أف مشاىدة إعبلنات األدكية كانت في أكثر مف ثبلث قنكات حيث كانت 
مرة ثـ  11بتردد  % أم13.8تمييا إعبلف االدكية في قناة كاحدة  بنسبة  53%  أم بتردد 66.3بنسبة 

 مرات. 7% ككانت بتردد 8.8ثبلث قنكات أم بنسبة  % ثـ11.3مرات أم بنسبة 9قناتيف بتردد 

 :شراء االدوية (5
 .تكزيع مفردات العينة حسب شراء االدكية بعد مشاىدة االشيار(: 9-3)جدول 

 ال نعـ
 النسبة التكرار النسبة التكرار
32 40,0% 48 60,0% 

 .SPSSإعداد الطالبة باالعتماد عمى مخرجات  المصدر: من

مػػػف الجػػػدكؿ السػػػابؽ نبلحػػػظ أف نسػػػبة االفػػػراد الػػػذيف لػػػـ يقتنػػػك االدكيػػػة بعػػػد مشػػػاىدة اشػػػياراتيا فػػػي 
أمػػػػا نسػػػػبة االفػػػػراد الػػػػذيف اشػػػػتركا االدكيػػػػة مػػػػف خػػػػبلؿ مشػػػػاىدة  48% أم بتػػػػردد 60القنػػػػكات كػػػػانك بنسػػػػبة 

 .مرة 32% أم بتردد 40فكانت بنسبة االعبلنات 

 :وصف الدواء
 (: توزيع مفردات العينة حسب اذا ما تم وصف دواء تم اشياره 10-3)جدول 

 ال نعـ
 النسبة التكرار النسبة التكرار
21 26,3% 59 73,8% 

 .SPSSالمصدر: من إعداد الطالبة باالعتماد عمى مخرجات 
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مف الجدكؿ اعبله يتضح لنا أف معظـ اجابات العينة كانت بالنفي مف جانب كصؼ الطبيب الحد 
مػػػرة أمػػػا االقميػػػة  59% ام بتػػػردد 73.8االدكيػػػة المعركضػػػة فػػػي القنػػػكات ككانػػػت ىػػػذه النسػػػبة عاليػػػة كىػػػي 

 .مرة 21تردد % أم ب26.3فكانت اجابتيا بالمكافقة كبمغت نسبة 

 اإلتجاه العام لألجوبة.المطمب الثاني: تحميل 
بعد القياـ بتحميؿ عناصر االسػتبانة كدراسػة كػؿ الخصػائص العامػة المتعمقػة بالدراسػة المكضػكعة، 

 ابات كالمتمثمة في الجداكؿ أدناه:ـ اآلف بتحميؿ االتجاه العاـ لئلجسكؼ نقك 

 .: تحميل اجابات أفراد عينة الدراسةأوال

 .اإلستبانةاإلجابة عف فقرات (: 11-3)الجدول 

 N N manquant Moyenne Ecart type Minimum Maximum األسئمة

)درجة المدى
 الموافقة(

تخمق اإلشيارات المقدمة إثارة فورية 
تجاه مختمف األمراض التي تسعى 

 لمعالجتيا
 محايد 5,00 1,00 1,02993 3,0500 0 80

المقدمة  تقدم مختمف اإلشيارات
 معمومات مفيدة عن الدواء المقدم

 محايد 5,00 1,00 1,13900 3,2375 0 80

يسيم األفراد المقدمون لمدواء في 
توضيح أىم أعراض المرض الذي يتم 

 عالجو بالدواء المتوفر لدييم
 موافق 5,00 1,00 1,10350 3,3500 0 80

 يسيم تزامن عرض الدواء مع إنتشار
األمراض التي يسعى لمعالجتيا في 
تحقيق جانب معرفي لزمان ومكان 

 .انتشار األمراض واألوبئة

 محايد 5,00 1,00 1,00599 3,2250 0 80

يسيم عرض مكونات الدواء وعرض 
اآلثار الجانبية عنو، في تكوين ثقافة 

عالجية عن أسباب المرض وأىم الطرق 
 .العالجية الممكنة لو

 موافق 5,00 1,00 1,05272 3,4250 0 80

تسيم طريقة عرض الدواء واألفراد 
 المشاركون في إثارة شرائو

 محايد 5,00 1,00 1,19042 3,2750 0 80

تسيم طريقة عرض الدواء و األفراد 
المشاركون في نصح األقارب واألصدقاء 

 [.عمى شرائو
 محايد 5,00 1,00 1,11029 3,2125 0 80
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تسيم عممية تصميم غالف الدواء 
والمعمومات الموجودة عميو في إثارة 

 .عممية شرائو
 محايد 5,00 1,00 1,09364 3,3625 0 80

يسيم السعر المشير عميو في إثارة 
عممية شرائو، وىذا بالتوافق مع النتائج 

 التي يمكن الوصول إلييا
 موافق 5,00 1,00 1,19068 3,5000 0 80

يسيم المكان والزمان الذي يعرض فيو 
 [.الدواء عمى إثارة عممية شرائو

 محايد 5,00 1,00 1,04268 3,3375 0 80

يسيم ترخيص السمطات العمومية 
لإلشيار عمى الدواء في تكوين إثارة 

 .رسمية لعممية شرائو
 محايد 5,00 1,00 1,08200 3,3625 0 80

يسيم األفراد المشاركون في اإلشيار 
عن الدواء في إختيار دواء عن آخر 
يخص نفس األعراض والمرض)خاصة 

 (عند عرض التجارب السابقة

 محايد 5,00 1,00 95060, 3,2125 0 80

تسيم آراء متخصصين في الطب تجاه 
منتجات دوائية تم اإلشيار عمييا، في 

 .شرائيا دون أخرى
 موافق 5,00 1,00 1,10056 3,5625 0 80

تسيم اإلشيارات عمى مجموعة متعددة 
من األدوية والتي تخص مرض معين، 
في السعي لمبحث عن أفضميا فعالية 

 .وسعرا

 موافق 5,00 1,00 1,17940 3,5375 0 80

تسيم اإلشيارات عمى مجموعة متعددة 
من األدوية عمى البحث عن مصدر 
 .مصنعييا وكيفية عممية التصنيع

 محايد 5,00 1,00 1,04450 3,1875 0 80

تسيم شراكة المخبر المنتج لمدواء مع 
مخابر أجنبية في شراء دواء معين 

 مقارنة بدواء آخر
 محايد 5,00 1,00 1,13740 3,3500 0 80

يسيم عرض الدواء بطريقة جدية مع 
إبداء أقصى درجات االىتمام بصحة 

 .األفراد في السعي لمحصول عميو
 موافق 5,00 1,00 1,07797 3,4500 0 80

يسيم عرض جوانب التوافق مع 
المتطمبات الصحية العالمية فيما يخص 
إنتاج وفعالية الدواء في اإلقبال عمى 

 .شرائو

 موافق 5,00 1,00 1,07849 3,4625 0 80
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 يسيم ذكر أىم اآلثار الجانبية إلستعمال
الدواء في تحقيق الثقة تجاىو وبالتالي 

 السعي لشرائو
 موافق 5,00 1,00 1,11598 3,7125 0 80

تسيم اإلرشادات وأساليب التوعية 
المدمجة مع إشيار المنتوج الدوائي في 

 .تحقيق ثقة تجاىو
 موافق 5,00 1,00 1,01811 3,6625 0 80

يسيم التقميل إلى أقصى حد استخدام 
السمعية والبصرية في عرض المثيرات 

المنتوج الدوائي مع التركيز عمى االىتمام 
 بالصحة  العامة في تحقيق ثقة تجاىو

 موافق 5,00 1,00 1,07849 3,4625 0 80

ساىمت المعمومات حول الدواء بخمق 
ثقافة معرفية تجاه األمراض التي يسعى 

 لمعالجاتيا
 موافق 5,00 1,00 1,00757 3,6500 0 80

ساىمت المعمومات حول الدواء بخمق 
وعي وقائي تجاه األمراض المثارة من 

 .طرفيا
 موافق 5,00 1,00 1,07915 3,5000 0 80

ساىمت المعمومات حول الدواء وعمميات 
اإلشيار عنو، بالتوجو لمبحث عن أدوية 

أخرى أكثر فعالية وأقل ثمنا في 
 الصيدليات وعبر األنترنت

 محايد 5,00 1,00 1,12621 3,3500 0 80

ساىمت المعمومات حول الدواء وعمميات 
اإلشيار عنو، بالقيام بنصح األفراد 
المحيطين )العائمة، األقارب( عمى 
 إستيالكيا، وبإتباع نشاطات وقائية

 محايد 5,00 1,00 1,06854 3,3500 0 80

ساىمت المعمومات حول الدواء وعمميات 
اإلشيار عنو، عمى العمل عمى تشاور 

مع الذين يعانون من المرض 
والمتخصصين حول طرق الوقاية 

 .والعالج األمثل منو

 موافق 5,00 1,00 1,05175 3,4125 0 80

يبادر إليك عند ذكر أحد األقارب 
واألصدقاء معاناتو من أمراض تم 

عرضيا في اإلشيارات المختمفة، بنصحو 
 [عمى تناول األدوية التي كانت موضوعو

 محايد 5,00 1,00 1,22932 3,2125 0 80

 .SPSS المصدر: من إعداد الطالبة باإلعتماد عمى نتائج
معيارم لكؿ سؤاؿ ك المدل الذم ( ك الذم يمثؿ متكسطات األسئمة كاإلنحراؼ ال11مف الجدكؿ )ضح تي
(،)غير 3(،)محايد=4(،)مكافؽ=5خبلؿ سمـ ليكارت اإليجابية )مكافؽ بشدة=حسابو مف  ـت

    =0.8كفؽ المعادلة التالية: (، 1بشدة=غيرمكافؽ (،)2مكافؽ=

 
الحد األدنى  الحد األعمى=  

الحد األعمى
  

                 حيث:                            
                                      5الحد األعمى=
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 1الحد األدنى=
 ; 2,6، [متكسطة]=  2,6;3,4، [ عالية]= 3,4 ; 4,2، [ عالية جدا]= 4,2; 5:]فئات سمـ ليكارت اإليجابية

 .[= ضعيفة جدا1 ; 1,8، []= ضعيفة1,8
إثارة تخمؽ اإلشيارات المقدمة  مف المبحكثيف محايدكف عمى أف 3,0500متكسط نبلحظ أف 

مختمؼ منيـ محايدكف عمى أف  3,2375، كمتكسط فكرية تجاه مختمؼ األمراض التي تسعى لمعالجتيا
يكافقكف عمى  3,3500، في حيف أف متكسط معمكمات مفيدة عف الدكاء المقدـتقدـ المقدمة  اإلشيارات

 يسيـ األفراد المقدمكف لمدكاء في تكضيح أىـ أعراض المرض الذم يتـ عبلجو بالدكاء المتكفر لدييـ أف
يسيـ تزامف عرض الدكاء مع إنتشار األمراض التي يسعى  محايدكف عمى أف 3,2250، كمتكسط

منيـ  3,4250، كمتكسط  معالجتيا في تحقيؽ جانب معرفي لزماف كمكاف انتشار األمراض كاألكبئةل
يسيـ عرض مككنات الدكاء كعرض اآلثار الجانبية عنو، في تككيف ثقافة عبلجية عف  كافقكف عمى أف

ة تسيـ طريقمحايدكف عمى أف  3,2750، كمتكسط أسباب المرض كأىـ الطرؽ العبلجية الممكنة لو
منيـ كذلؾ محايدكف عمى أنو   3,2125، كمتكسط عرض الدكاء كاألفراد المشارككف في إثارة شرائو

، كمتكسط أيضا تسيـ طريقة عرض الدكاء ك األفراد المشارككف في نصح األقارب كاألصدقاء عمى شرائو
في إثارة تسيـ عممية تصميـ غبلؼ الدكاء كالمعمكمات المكجكدة عميو محايدكف عمى أف  3,3625

يسيـ السعر المشير عميو في إثارة عممية شرائو، كىذا يكافقكف عمى أف 3,5000، كمتكسط عممية شرائو
المكاف كالزماف  يسيـ محايدكف عمى أف 3,3375، كمتكسط بالتكافؽ مع النتائج التي يمكف الكصكؿ إلييا

يسيـ  محايدكف عمى أف 3,3625كمتكسط كذلؾ  و،شرائ عممية الذم يعرض فيو الدكاء عمى إثارة
، كأيضا متكسط ترخيص السمطات العمكمية لئلشيار عمى الدكاء في تككيف إثارة رسمية لعممية شرائو

يسيـ األفراد المشارككف في اإلشيار عف الدكاء في إختيار دكاء عف آخر  محايدكف عمى أف 3,2125
يكافقكف عمى  3,5626 ، كمتكسطيخص نفس األعراض كالمرض)خاصة عند عرض التجارب السابقة

  تسيـ آراء متخصصيف في الطب تجاه منتجات دكائية تـ اإلشيار عمييا، في شرائيا دكف أخرلأف 
تسيـ اإلشيارات عمى مجمكعة متعددة مف األدكية كالتي تخص مرض يكافقكف أيضا  3,5375كمتكسط 

تسيـ ف عمى أف محايدك  3,1875، كمتكسط امعيف، في السعي لمبحث عف أفضميا فعالية كسعر 
  اإلشيارات عمى مجمكعة متعددة مف األدكية عمى البحث عف مصدر مصنعييا ككيفية عممية التصنيع

تسيـ شراكة المخبر المنتج لمدكاء مع مخابر أجنبية في شراء دكاء  محايدكف عمى أف 3,3500كمتكسط 
الدكاء بطريقة جدية مع إبداء يسيـ عرض  يكافقكف عمى أف 3,4500، كمتكسط معيف مقارنة بدكاء آخر

يكافقكف عمى أف  3,4625، كمتكسط   أقصى درجات االىتماـ بصحة األفراد في السعي لمحصكؿ عميو
يسيـ عرض جكانب التكافؽ مع المتطمبات الصحية العالمية فيما يخص إنتاج كفعالية الدكاء في اإلقباؿ 

أىـ اآلثار الجانبية إلستعماؿ الدكاء في يسيـ ذكر يكافقكف عمى أف  3,7125، كمتكسط عمى شرائو
تسيـ اإلرشادات يكافقكف عمى أف  3,6625، كمتكسط تحقيؽ الثقة تجاىو كبالتالي السعي لشرائو
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يكافقكف  4625 ,3، كمتكسط كأساليب التكعية المدمجة مع إشيار المنتكج الدكائي في تحقيؽ ثقة تجاىو
المثيرات السمعية كالبصرية في عرض المنتكج الدكائي مع يسيـ التقميؿ إلى أقصى حد استخداـ  عمى أف

يكافقكف عمى أف  6500 ,3، كمتكسط التركيز عمى االىتماـ بالصحة  العامة في تحقيؽ ثقة تجاىو
، كمتكسط المعمكمات حكؿ الدكاء بخمؽ ثقافة معرفية تجاه األمراض التي يسعى لمعالجاتيا ساىمت

عمكمات حكؿ الدكاء بخمؽ كعي كقائي تجاه األمراض المثارة مف ساىمت الميكافقكف عمى أف  3.5000
ساىمت المعمكمات حكؿ الدكاء كعمميات اإلشيار عنو، محايدكف عمى أف  3.5000، كمتكسط طرفيا

 ,3، كمتكسط بالتكجو لمبحث عف أدكية أخرل أكثر فعالية كأقؿ ثمنا في الصيدليات كعبر األنترنت
ساىمت المعمكمات حكؿ الدكاء كعمميات اإلشيار عنو، بالقياـ بنصح األفراد  محايدكف عمى أف 3500

يكافقكف  4125 ,3، كمتكسط ستيبلكيا، كبإتباع نشاطات كقائيةاالمحيطيف )العائمة، األقارب( عمى 
ساىمت المعمكمات حكؿ الدكاء كعمميات اإلشيار عنو، عمى العمؿ عمى تشاكر مع الذيف  عمى أف

 ، كأخيرا محايدكف عمى أفض كالمتخصصيف حكؿ طرؽ الكقاية كالعبلج األمثؿ منويعانكف مف المر 
شيارات المختمفة، عند ذكر أحد األقارب كاألصدقاء معاناتو مف أمراض تـ عرضيا في اال ـيبادر إليك

 .3,2125بمتكسط قدره  بنصحو عمى تناكؿ األدكية التي كانت مكضكعو
 كل المتغيرات المستقمة والمتغير التابع. : تحميل فقراتثانيا

  التسويق الدوائي :المتغير األولجداول أبعاد. 
 .مبعد األكؿالكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم ل(: 12-3)جدول 
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1 
تخمق اإلشيارات المقدمة إثارة فورية تجاه 
 مختمف األمراض التي تسعى لمعالجتيا.

 3 28 26 16 7 العدد
 متكسطة 1,02 3,05

 %3,8 %35,0 %32,5 %20,0 %8,8 النسبة

2 
تقدم مختمف اإلشيارات المقدمة معمومات 

 مفيدة عن الدواء المقدم.

 8 33 15 18 6 العدد
 متكسطة 1,13 3,23

 %10,0 %41,3 %18,8 %22,5 %7,5 النسبة

3 
يسيم األفراد المقدمون لمدواء في توضيح 
أىم األعراض التي يمكن أن تكون سببا 
 في المرض وبالتالي تكون ىدفا لمدواء.

 7 39 16 11 7 العدد
 متكسطة 1,10 3,35

 %8,8 %48,8 %20,0 %13,8 %8,8 النسبة

4 
يسيم تزامن عرض الدواء مع إنتشار 
األمراض التي يسعى لمعالجتيا في 
تحقيق جانب معرفي لمزمان والمكان 

 5 32 23 16 4 العدد
 متكسطة 1,01 3,22

 %6,3 %40,0 %28,7 %20,0 %5,0 النسبة
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 .SPSS باإلعتماد عمىالمصدر: من إعداد الطالبة 

 من خالل الجدول السابق نالحظ ان ترتٌب الفقرات كان كاآلتً 

وانحطرا  معٌطاري قطدر ب   3442 االولى بمتوسطط حسطابً قطدره المرتبةالفقرة الخامسة  كانت فً 

عطن اسطباب  ةٌسطهم فطً تكطوٌن ثقافطج عالجٌط  الجانبٌطةن عرض مكونات الدواء وعرض اثطار أي أ 1405

متوسطط ب ت حٌطث كانط الثالثطة للفقطرةكانطت  مطا المرتبطة الثانٌطةألطج  الممكنطة العالجٌطةهم الطرق أالمرض و

لططدواء ٌسططاهمون فططً لن االفططراد المقططدمون  أي أ 1410وانحططرا  معٌططاري مقططداره  3435ـ حسططابً ٌقططدر بطط

كانطت  ن تكطون سطببا فطً المطرض وبالتطالً تكطون هطدفا للطدواء بٌنمطا أعطراض التطً ٌمكطن أهم األتوضٌح 

ن مختلططط  أولكطططً تفسطططر  1413 وانحطططرا  معٌطططاري قطططدره 3423 الفقطططرة الثانٌطططة بمتوسطططط حسطططابً قطططدره

متوسطط بفقطرة الرابعطة للالرابعة كانطت المرتبة عن الدواء المقدم   مفٌدةاالشهارات المعلنة  تقدم معلومات 

واء ٌسهم مع انتشطار حٌث توضح هذه الفقرة عرض الد 1402 انحرا  معٌار قدره 3422ٌقدر بـ  حسابً

 المرتبطةفً  واألوبئةمراض ق جانب معرفً والمكان النتشار األاالمراض التً ٌسعى لمعالجتها فً تحقٌ

تخلطق اثطاره فورٌطج تجطاه مختلط  االمطراض التطً تسطعى  المقدمطةلفقرة االولى االشهارات لالخامسة كانت 

 .1402 وانحرا  معٌار قدره 3405 لمعالجتها متوسط حسابً قدره

 توجها متوسطا.نستنتج ان معظم اتجاهات االجابات تتجج  السابقةمن خالل الفقرة 

 لثاني.مبعد االكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم ل(: 13-3)جدول 

 إلنتشار األمراض واألوبئة.

5 

عرض مكونات الدواء وعرض  يسيم
اآلثار الجانبية عنو، في تكوين ثقافة 

عالجية عن أسباب المرض وأىم الطرق 
 العالجية الممكنة لو.

 8 41 11 17 3 العدد

 عالية 1,05 3,42
 %10,0 %51,2 %13,8 %21,3 %3,8 النسبة

 متكسطة 3.25 المتكسط الكمي     
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1 

تسيم طريقة عرض الدواء 
واألفراد المشاركون في إثارة 
شرائو، أو نصح األقارب 
 واألصدقاء عمى شرائو.

 8 38 10 16 8 العدد

 متكسطة 1,19 3,27
 %10,0 %47,5 %12,5 %20,0 %10,0 النسبة

تسيم عممية تصميم غالف  2
الدواء والمعمومات الموجودة 

 5 37 15 16 7 العدد
 متكسطة 1,09 3,36

 %6,3 %46,3 %18,8 %20,0 %8,8 النسبة
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 .SPSSالمصدر: من إعداد الطالبة باإلعتماد عمى نتائج 

 بالنسبة لمبعد الثاني ترتيب االجابات كانت االتي:

 1.19كانحػراؼ معيػار قػدره  3.50المرتبة االكلى فػي المتكسػط حسػابي قػدره الفقرة الثالثة كانت في 
ف السعر المشير عميو عممية شراء األدكية كىذا بتكافؽ مع النتائج التي يمكػف الكصػكؿ الييػا عمػى أ حيث 

كانحػػػراؼ  3.35راحتػػػؾ امػػػا المرتبػػػة الثانيػػػة فكانػػػت لكػػػؿ الفقػػػرتيف الثانيػػػة كالخامسػػػة متكسػػػط حسػػػابي قػػػدره 
ف عممية تصميـ غبلؼ الدكاء كالمعمكمات المكجكدة فيو أم أعمى الترتيب  1.08ك  1.09ارم  قدره  معي

تسػػيـ فػػي ادارة عمميػػة الشػػراء ككػػذلؾ تػػرخيص السػػمطات العمكميػػة لئلشػػيار عمػػى الػػدكاء فػػي تكػػكيف اثػػاره 
 3.33تكسط حسابي قدره مف نصيب الفقرة رابعو كانت بم الثالثة رسمية لعممية شراء األدكية. بينما المرتبة

اره عمميػػػو أثػػػمػػػف المكػػػاف كالزمػػػاف يسػػػيماف  عمػػػى حيػػػث يفسػػػر اف كػػػؿ  1.042كانحػػػراؼ معيػػػارم يقػػػدر بػػػػ 
ك انحراؼ معيػارم  3.27ما المرتبة الرابعة فكانت الفقرة االكلى حيث كانت بمتكسط حسابي قدره أالشراء، 
ي اثػػػارة شػػػرائو تسػػػيـ فػػػي نصػػػح االقػػػارب عػػػرض الػػػدكاء كاالفػػػراد المشػػػارككف فػػػة ف طريقػػػأم أ 1.19قػػػدره 

 .كاالصدقاء عمى اقتنائو

 تكجيا متكسطا.جابات  تتجو كمف ىك يمكف قكؿ اف معظـ اال  

 

 عميو في إثارة عممية شرائو.

3 

يسيم السعر المشير عميو في 
إثارة عممية شرائو، وىذا بالتوافق 
مع النتائج التي يمكن الوصول 

 إلييا.

 9 35 17 14 5 العدد

 عالية 1,190 3,50
 %11,3 %43,8 %21,3 %17,5 %6,3 النسبة

4 
يسيم المكان والزمان الذي 
يعرض فيو الدواء عمى إثارة 

 عممية شرائو.

 15 34 14 10 7 العدد
 متكسطة 1,042 3,33

 %18,8 %42,5 %17,5 %12,5 %8,8 النسبة

5 

يسيم ترخيص السمطات 
العمومية لإلشيار عمى الدواء 
في تكوين إثارة رسمية لعممية 

 شرائو.

 8 33 21 14 4 العدد

 متكسطة 1,08 3,36
 %10,0 %41,3 %26,3 %17,5 %5,0 النسبة

 متكسطة 3.33 المتكسط الكمي     
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 الكسط الحسابي كاإلنحراؼ المعيارم لمبعد الثالث.(: 14-3)الجدول 

 . SPSSالمصدر: من إعداد الطالبة باإلعتماد عمى نتائج 

 بالنسبة لبعد خمؽ التفضيبلت نبلحظ اف ترتيب  االجابات كانت  كالتالي:

كىػذا  1.10كانحػراؼ معيػارم  قػدره  3,56بمتكسػط حسػابي قػدره الفقرة الثانيػة تحتػؿ المرتبػة االكلػى 
مػػا المرتبػػة الثانيػػة أعمييػػا  آراء المتخصصػػيف فػػي الطػػب تسػػاىـ تجػػاه منتجػػات دكائيػػة المشػػارأف  يفسػػر لنػػا 
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1 

يسيم األفراد المشاركون في 
اإلشيار عن الدواء في إختيار 
دواء عن آخر يخص نفس 

األعراض والمرض)خاصة عند 
 عرض التجارب السابقة(

 5 44 13 11 7 العدد

 متكسطة 0,95 3,21

 %6,3 %55,0 %16,3 %13,8 %8,8 النسبة

2 

تسيم آراء متخصصين في  -
الطب تجاه منتجات دوائية تم 
اإلشيار عمييا، في شرائيا دون 

 آخرى.

 4 30 29 13 4 العدد

 عالية 1,10 3,56
 %5,0 %37,5 %36,3 %16,3 %5,0 النسبة

3 

عمى مجموعة  تسيم اإلشيارات
متعددة من األدوية والتي تخص 
مرض معين، في السعي لمبحث 

 عن أفضميا فعالية وسعرا.

 14 36 16 9 5 العدد

 عالية 1,17 3,53
 %17,5 %45,0 %20,0 %11,3 %6,3 النسبة

4 

عمى مجموعة  تسيم اإلشيارات
متعددة من األدوية عمى البحث 
عن مصدر مصنعييا وكيفية 

 عممية التصنيع.

 7 26 27 15 5 العدد

 متكسطة 1,04 3,18
 %8,8 %32,5 %33,8 %18,8 %6,3 النسبة

5 
تسيم شراكة المخبر المنتج لمدواء 
مع مخابر أجنبية في شراء دواء 

 معين مقارنة بدواء آخر.

 10 32 22 8 8 العدد
 متكسطة 1,13 3,35

10,0 النسبة
% 

10,0% 27,5% 40,0% 12,5% 

 متكسطة 3.37 المتكسط الكمي     
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االشػػػػيارات عمػػػػى  أم أف 1.17كانحػػػػراؼ معيػػػػار قػػػػدره 3,53فكانػػػػت الفقػػػػرة الثالثػػػػة بمتكسػػػػط حسػػػػابي قػػػػدره 
كيػػػة كالتػػػي تخػػػص مػػػرض معػػػيف تسػػػيـ فػػػي البحػػػث عػػػف افضػػػميا فعاليػػػة كسػػػعرا،  مجمكعػػػو متعػػػددة مػػػف األد

 1.13كانحراؼ معيارم قدره  3.35رتبة الثالثة كانت لمفقره الخامسة حيث كانت بمتكسط  حسابي قدره مال
ما يكضح اف شراكة المخبر المنتج لمدكاء مع مخابر اجنبية تساىـ في شراء دكاء معػيف مقارنػو بػدكاء اخػر 

ام اف  0.95قػدره كانحػراؼ معيػارم قػدره  3.21كلػى بمتكسػط حسػابي األ لمرتبػة  الرابعػة كانػت لمفقػرةاما ا
األفػػراد المشػػارككف فػػي اإلشػػيار عػػف الػػدكاء يسػػاىمكف فػػي اختيػػار دكاء عػػف آخػػر يخػػص نفػػس األعػػراض 

متكسػط حسػابي كالمرض)خاصة عند عرض التجارب السابقة(  بينما الفقرة الرابعة احتمػت المرتبػة األخيػرة ب
ف االشيارات عمى مجمكعة متعددة مف األدكيػة تسػاىـ عمػى أأم  1.04كانحراؼ معيارم قدره  3.18قدره 

 البحث عف مصدر ككيفيو عمميو تصنيعيا. 

 تتجو تكجيا متكسطا.مف ىنا نستنتج اف اتجاه االجابات 

 الكسط الحسابي كاإلنحراؼ المعيارم لمبعد الرابع.(: 15-3)الجدول 

ر م االنضباط الرقم
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فقة
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1 

يسيم عرض الدواء بطريقة جدية 
مع إبداء أقصى درجات االىتمام 
بصحة األفراد في السعي لمحصول 

 عميو.

 8 42 14 10 6 العدد

 عالية 1,07 3,45
 %10,0 %52,5 %17,5 %12,5 %7,5 النسبة

2 

يسيم عرض جوانب التوافق مع 
المتطمبات الصحية العالمية فيما 
يخص إنتاج وفعالية الدواء في 

 اإلقبال عمى شرائو.

 12 33 19 12 4 العدد

 عالية 1,07 3,46
 %15,0 %41,3 %23,8 %15,0 %5,0 النسبة

3 
يسيم ذكر أىم األعراض التي 
يمكن أن تنتج عن الدواء في 
تحقيق ثقة تجاىو وبالسعي 

 لشرائو.

 20 33 16 6 5 العدد
 عالية 1,11 3,71

 %25,0 %41,3 %20,0 %7,5 %6,3 النسبة

4 
تسيم اإلرشادات وأساليب التوعية 
المدمجة مع إشيار المنتوج 
 الدوائي في تحقيق ثقة تجاىو.

 12 45 11 8 4 العدد
 عالية 1,01 3,66

 %15,0 %56,3 %13,8 %10,0 %5,0 النسبة
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 .SPSSالمصدر: من إعداد الطالبة باإلعتماد عمى نتائج 

 :بالنسبة لبعد االنضباط  كاف ترتيب االجابات كالتالي

ف أم أ 1.11كانحراؼ معيارم قػدره  3.71الفقرة الثالثة احتمت المرتبة االكلى بمتكسط حسابي قدره 
تنتج عف الدكاء يسيـ في تحقيؽ ثقة تجاىو كالسعي لشرائو،  اما المرتبة  أفعراض التي يمكف أىـ األ ذكر

سػػػاليب أم أف األ 1.01كانحػػػراؼ معيػػارم قػػدره  3,66الثانيػػة فكانػػت الفقػػرة الرابعػػػة بمتكسػػط حسػػابي قػػدره 
مػػا المرتبػػة أ،  منتػػكج الػػدكائي كخمػػؽ ثقػػة تجاىػػوالتكعكيػػة المدمجػػة مػػع االشػػيار تسػػيـ فػػي تحقيػػؽ ثقػػو فػػي ال

 1.07كانحػراؼ معيػارم قػدره  3.46الثالثة فكانت لكبل الفقرتيف الثانية كالخامسػة بمتكسػط حسػابي يقػدر بػػ 
أم عػػرض جكانػػب التكافػػؽ مػػع المتطمبػػات الصػػحية العالميػػة يسػػيـ  فيمػػا يخػػص إنتػػاج كفعاليػػة الػػدكاء فػػي 

د مػف إسػتخداـ المثيػرات البصػرية يسػيـ اإلقباؿ عمى شرائو مف جية كمف جية أخرل التقميؿ إلى أقصػى حػ
في عرض المنتػكج الػدكائي، مػع التركيػز عمػى االىتمػاـ بالصػحة العامػة فػي تحقيػؽ ثقػة تجاىػو . أمػا الفقػرة 

ام  1.07كانحػراؼ معيػارم قػدره  3.45االكلى فكانت في المرتبػة الرابعػة كاألخيػرة بمتكسػط حسػابي  قػدره 
ابػػػداع اقصػػػى درجػػػات االىتمػػػاـ بصػػػحو االفػػػراد فػػػي السػػػعي  اف عػػػرض الػػػدكاء بطريقػػػو جديػػػو يسػػػاىـ فػػػي

 لمحصكؿ عميو.

 تجو تكجيا عاليا.تمف ىنا يمكف القكؿ اف اتجاه معظـ االجابات 

 

 

 

 

5 

يسيم التقميل إلى أقصى حد من 
إستخدام المثيرات البصرية 
والبصرية في عرض المنتوج 

الدوائي، مع التركيز عمى االىتمام 
بالصحة العامة في تحقيق ثقة 

 تجاىو.

 11 35 19 10 5 العدد

 عالية 1,07 3,46
 %13,8 %43,8 %23,8 %12,5 %6,3 النسبة

 عالية 3.52 المتكسط الكمي     
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 جدول المتغير التابع: السموك الصحي. -
 الكسط الحسابي كاإلنحراؼ المعيارم لممتغير التابع.(: 16-3)الجدول 

 .SPSSالمصدر: من إعداد الطالبة باإلعتماد عمى نتائج 

 

 

 تغيير السموك الصحي الرقم
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1 
ساىمت المعمومات حول الدواء بخمق ثقافة 

معرفية تجاه األمراض التي يسعى 
 لمعالجاتيا.

 10 48 11 6 5 العدد
 عالية 1,00 3,65

 %12,5 %60,0 %13,8 %7,5 %6,3 النسبة

2 
ساىمت المعمومات حول الدواء بخمق وعي 
 وقائي تجاه األمراض المثارة من طرفيا.

 11 39 13 13 4 العدد
 عالية 1,07 3,50

 %13,8 %48,8 %16,3 %16,3 %5,0 النسبة

3 

ساىمت المعمومات حول الدواء وعمميات 
اإلشيار عنو، بالتوجو لمبحث عن أدوية 

ثمنا في الصيدليات أخرى أكثر فعالية وأقل 
 وعبر األنترنت.

 12 28 21 14 5 العدد

 متكسطة 1,12 3,35
 %15,0 %35,0 %26,3 %17,5 %6,3 النسبة

4 

ساىمت المعمومات حول الدواء وعمميات 
اإلشيار عنو، بالقيام بنصح األفراد 
المحيطين )العائمة، األقارب( عمى 
 إستيالكيا، وبإتباع نشاطات وقائية

 10 30 22 14 4 العدد

 متكسطة 1,06 3,35
 %12,5 %37,5 %27,5 %17,5 %5,0 النسبة

5 

ساىمت المعمومات حول الدواء وعمميات 
اإلشيار عنو، عمى العمل عمى تشاور مع 
الذين يعانون من المرض والمتخصصين 
 حول طرق الوقاية والعالج األمثل منو.

 8 39 15 14 4 العدد

 عالية 1,05 3,41
 %10,0 %48,8 %18,8 %17,5 %5,0 النسبة

6 

يبادر إليك عند ذكر أحد األقارب واألصدقاء 
معاناتو من أمراض تم عرضيا في 

اإلشيارات المختمفة، بنصحو عمى تناول 
 األدوية التي كانت موضوعو.

 9 33 14 14 10 العدد
 متكسطة 1,22 3,21

 %11,3 %41,3 %17,5 %17,5 %12,5 النسبة

 عالية 3.41 المتوسط الكمي     



 الفصل الثالث                          الدراسة التطبيقية للتسويق الدوائي على السلوك الصحي

 

 

109 

 بالنسبة لممتغير التابع تغيير السمكؾ الصحي فكاف ترتيب االجابات بالنسبة ليذه الفقرة كالتالي:

تؤكد  1,00كانحراؼ معيارم قدره 3,65لى بمتكسط حسابي قدره ك األ الفقرة االكلى كانت في المرتبة
مػػا المرتبػػة أاه االمػػراض التػػي تسػػعى لمعالجتيػػا تجػػة معرفيػػة ف المعمكمػػات حػػكؿ الػػدكاء تسػػاىـ بخمػػؽ ثقافػػأ

م المعمكمػػات أ 1,07انحػػراؼ معيػػارم  قػػدره ك  3,50الثانيػػة فكانػػت الفقػػرة الثانيػػة بمتكسػػط حسػػابي قػػدر بػػػ 
مػا المرتبػة الثالثػة فكانػت لكػبل الفقػرتيف الثالثػة أمػف طرفيػا  تساىـ بخمؽ كعػي كقػائي تجػاه االمػراض المثػارة

ف أعمػػػػػػى الترتيػػػػػػب أم  1,06ك  1,12كانحػػػػػػراؼ معيػػػػػػارم قػػػػػػدره  3,35كالرابعػػػػػػة بمتكسػػػػػػط حسػػػػػػابي قػػػػػػدره 
المعمكمػػات حػػكؿ الػػدكاء كعمميػػة االشػػيار عنػػو تسػػاىـ فػػي التكجػػو لمبحػػث عػػف األدكيػػة االخػػرل لمبحػػث عػػف 

مف جية كمف جية أخرل المعمكمات حكؿ الدكاء كعممية االشيار اقميا ثمنا في الصيدليات كعبر االنترنت 
مػػا المرتبػػة الرابعػػة أ، عنػػو تسػػاىـ بالقيػػاـ بنصػػح االفػػراد المحيطػػيف عمػػى اسػػتيبلكيا كاتبػػاع نشػػاطات كقائيػػة

كؿ ف المعمكمػات حػػأم أ 1.05كانحػػراؼ معيػارم قػػدره  3.41فكانػت لمفقػرة الخامسػػة بمتكسػط حسػػابي قػدره 
سػػاىمت عمػػى خمػػؽ المشػػكرة بػػيف الػػذيف يعػػانكف مػػف المػػرض كالمتخصصػػيف عنػػو  االشػػيارالػػدكاء كعمميػػات 

 3.21حػكؿ طػػرؽ الكقايػة كالعػػبلج منػو بينمػػا المرتبػػة الخامسػة كانػػت لمفقػرة السادسػػة بمتكسػط حسػػابي قػػدره 
اض مػر ألمػف اقارب الذيف يعػانكف كاألصدقاء الى ذىنؾ األاذا ما يتبادر كىذا  1.22كانحراؼ معيارم قدره 

 مراض.كية المعركضة كالتي تعالج نفس األداألالتي تـ عرضيا في االشيارات المختمفة كبالتالي 

 تتكجو تكجييا عاليا)مكافؽ(.جاه معظـ االجابات إتف أف نقكؿ أما سبؽ يمكف 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الفصل الثالث                          الدراسة التطبيقية للتسويق الدوائي على السلوك الصحي

 

 

110 

 المطمب الثالث: إختبار الفرضيات.
إختبار الفرضيات سػكاء الفرضػية الرئيسػية ك كػؿ نقكـ في ىذا المطمب بإختبار كؿ مف التكزيع الطبيعي ك 

ختبػار  .  Khi carréمف الفرضيات الفرعية ك كتابة كؿ مف معادلتي اإلنحػدار الخطػي البسػيط كالمتعػدد، كا 
 كالمقسمة كالتالي:

 إختبار التوزيع الطبيعي. أوال:
 نتائج إختبار التكزيع الطبيعي.(: 17-3الجدول )

Tests de normalité 

 
Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

Statistiques Ddl Sig. Statistiques Ddl Sig. 

 000, 80 558, 000, 80 455, الجنس

 000, 80 719, 000, 80 347, :الفئة العمرية

كم مرة شاىدت إشيارات عن 
 000, 80 393, 000, 80 512, الدوية؟

 000, 80 653, 000, 80 403, ىل تمت المشاىدة في

ىل قمت بشراء ادوية لمعالج بعد 
 000, 80 622, 000, 80 391, مشاىدة إشيارات عنيا؟

ىل تعرضت لمشكل صحي ووصف 
لك الطبيب دواء تم اإلشيار عنو في 

 التمفزيون أو وسائل أخرى؟
,461 80 ,000 ,549 80 ,000 

المقدمة إثارة  تخمق اإلشيارات
فورية تجاه مختمف األمراض التي 

 .تسعى لمعالجتيا
,209 80 ,000 ,889 80 ,000 

تقدم مختمف اإلشيارات المقدمة 
 000, 80 883, 000, 80 261, معمومات مفيدة عن الدواء المقدم

األفراد المقدمون لمدواء في  يسيم
توضيح أىم األعراض التي يمكن أن 
تكون سببا في المرض وبالتالي 

 .تكون ىدفا لمدواء

,297 80 ,000 ,848 80 ,000 

يسيم تزامن عرض الدواء مع 
إنتشار األمراض التي يسعى 

لمعالجتيا في تحقيق جانب معرفي 
لمزمان والمكان إلنتشار األمراض 

 .واألوبئة

,242 80 ,000 ,887 80 ,000 
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يسيم عرض مكونات الدواء وعرض 
اآلثار الجانبية عنو، في تكوين 
ثقافة عالجية عن أسباب المرض 
 .وأىم الطرق العالجية الممكنة لو

,320 80 ,000 ,840 80 ,000 

الدواء واألفراد  تسيم طريقة عرض
المشاركون في إثارة شرائو، أو 
نصح األقارب واألصدقاء عمى 

 .شرائو

,304 80 ,000 ,850 80 ,000 

تسيم عممية تصميم غالف الدواء 
والمعمومات الموجودة عميو في إثارة 

 .عممية شرائو
,286 80 ,000 ,857 80 ,000 

في إثارة  يسيم السعر المشير عميو
عممية شرائو، وىذا بالتوافق مع 
 .النتائج التي يمكن الوصول إلييا

,270 80 ,000 ,880 80 ,000 

يسيم المكان والزمان الذي يعرض 
 000, 80 867, 000, 80 275, .فيو الدواء عمى إثارة عممية شرائو

يسيم ترخيص السمطات العمومية 
لإلشيار عمى الدواء في تكوين إثارة 

 .رسمية لعممية شرائو
,250 80 ,000 ,890 80 ,000 

يسيم األفراد المشاركون في 
اإلشيار عن الدواء في إختيار دواء 
عن آخر يخص نفس األعراض 

والمرض)خاصة عند عرض التجارب 
 (السابقة

,335 80 ,000 ,806 80 ,000 

تسيم آراء متخصصين في الطب  -
تجاه منتجات دوائية تم اإلشيار 
 .عمييا، في شرائيا دون آخرى

,221 80 ,000 ,886 80 ,000 

تسيم اإلشيارات عمى مجموعة 
متعددة من األدوية والتي تخص 

مرض معين، في السعي لمبحث عن 
 .أفضميا فعالية وسعرا

,280 80 ,000 ,866 80 ,000 

عمى مجموعة  تسيم اإلشيارات
متعددة من األدوية عمى البحث عن 
مصدر مصنعييا وكيفية عممية 

 .التصنيع

,228 80 ,000 ,888 80 ,000 

تسيم شراكة المخبر المنتج لمدواء 
مع مخابر أجنبية في شراء دواء 

 .معين مقارنة بدواء آخر
,194 80 ,000 ,909 80 ,000 
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الدواء بطريقة جدية  يسيم عرض
مع إبداء أقصى درجات االىتمام 
بصحة األفراد في السعي لمحصول 

 .عميو

,241 80 ,000 ,879 80 ,000 

يسيم عرض جوانب التوافق مع 
المتطمبات الصحية العالمية فيما 
يخص إنتاج وفعالية الدواء في 

 .اإلقبال عمى شرائو

,320 80 ,000 ,831 80 ,000 

األعراض التي يمكن يسيم ذكر أىم 
أن تنتج عن الدواء في تحقيق ثقة 

 .تجاىو وبالسعي لشرائو
,253 80 ,000 ,889 80 ,000 

تسيم اإلرشادات وأساليب التوعية 
المدمجة مع إشيار المنتوج الدوائي 

 .في تحقيق ثقة تجاىو
,264 80 ,000 ,856 80 ,000 

تسيم اإلرشادات وأساليب التوعية 
المنتوج الدوائي  المدمجة مع إشيار

 .في تحقيق ثقة تجاىو
,342 80 ,000 ,810 80 ,000 

ساىمت المعمومات حول الدواء 
بخمق ثقافة معرفية تجاه األمراض 

 .التي يسعى لمعالجاتيا
,266 80 ,000 ,878 80 ,000 

ساىمت المعمومات حول الدواء 
بخمق وعي وقائي تجاه األمراض 

 .المثارة من طرفيا
,361 80 ,000 ,777 80 ,000 

ساىمت المعمومات حول الدواء 
وعمميات اإلشيار عنو، بالتوجو 

لمبحث عن أدوية أخرى أكثر فعالية 
وأقل ثمنا في الصيدليات وعبر 

 .األنترنت

,303 80 ,000 ,857 80 ,000 

ساىمت المعمومات حول الدواء 
وعمميات اإلشيار عنو، بالقيام 
بنصح األفراد المحيطين )العائمة، 
األقارب( عمى إستيالكيا، وبإتباع 

 نشاطات وقائية

,218 80 ,000 ,905 80 ,000 

ساىمت المعمومات حول الدواء 
وعمميات اإلشيار عنو، عمى العمل 
عمى تشاور مع الذين يعانون من 

والمتخصصين حول طرق المرض 
 .الوقاية والعالج األمثل منو

,229 80 ,000 ,902 80 ,000 



 الفصل الثالث                          الدراسة التطبيقية للتسويق الدوائي على السلوك الصحي

 

 

113 

يبادر إليك عند ذكر أحد األقارب 
واألصدقاء معاناتو من أمراض تم 
عرضيا في اإلشيارات المختمفة، 
بنصحو عمى تناول األدوية التي 

 .كانت موضوعو

,299 80 ,000 ,858 80 ,000 

 .SPSSالمصدر: من إعداد الطالبة باإلعتماد عمى نتائج 
، كألنو اإلختبار المعتمد ككف (50)حجـ العينة أكبر مف   Kolmogorov-Smirnovأظيرت نتائج إختبار 
في ف(، %5)  0,05أقؿ مف  Sig، كىذا غير طبيعيتتبع تكزيعا أف البيانات ، 50حجـ العينة أكبر مف 

 .Sig=0,00ىذه الحالة 
 إختبار الفرضيات ومناقشة النتائج. :ثانيا

يستخدـ  فأكثر، متكسطات ثبلث يف أككؽ بيف متكسطر يؿ التبايف الختبار الفميستخدـ اختبار تح
في حالة كجكد متغيريف األكؿ المتغير المستقؿ كمجمكعة مف المتغيرات المستقمة المتعددة كالمتغير الثاني 

 المتغير التابع.

  األولى:الفرضية الرئيسية 
H0 اليكجد أثر ذك داللة إحصائية لمتسكيؽ الدكائي عمى تغيير السمكؾ الصحي لممستيمكيف :

 الجزائرييف.
H1.يكجد أثر ذك داللة إحصائية لمتسكيؽ الدكائي عمى تغيير السمكؾ الصحي لممستيمكيف الجزائرييف : 

 نتائج إختبار الفرضية الرئيسية. (:18-3)الجدول 

 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté 

Erreur standard 

de l'estimation 

Modifier les statistiques 

Variation de R-

deux Variation de F 

1 ,637 ,406 ,398 ,57562 ,406 53,234 

 

Récapitulatif des modèles 

Modèle 

Modifier les statistiques 

ddl1 ddl2 Sig. Variation de F 

1 1 78 ,000 
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ANOVA 

 

Modèle 

Somme des 

carrés Ddl Carré moyen F Sig. 

1 Régression 17,639 1 17,639 53,234 ,000 

de Student 25,845 78 ,331   

Total 43,483 79    

 

Modèle 

Coefficients non standardisés 

Coefficients 

standardisés 

t Sig. B Erreur standard Bêta 

1 (Constante) 1,132 ,320  3,538 ,001 

 000, 7,296 637, 093, 678, التسويق_الدوائي

 .SPSSالمصدر: من إعداد الطالبة باإلعتماد على نتائج 

كالتي يبينيا الجدكؿ حيث  كمايميالكمي،  بعد إجراء تحميؿ اإلنحدار الخطي كانت تحميؿ التبايف
( البالغ F( كمستكل داللة )78ك 1( عند درجات حرية )53,234المحسكبة بمغت) Fأف قيمة

(sig=0,00( حيث أنو أقؿ مف )a=0,05 مستكل الداللة المعتمدة في الدراسة، مما يكجب قبكؿ )
عمى تغيير السمكؾ دكائي المتغير المستقؿ التسكيؽ ال الفرضية البديمة كالتي تنص عمى أنو يكجد أثر

بيف حضكر البرنامج كتقييـ البرنامج مكجب  =(R)  0,637الصحي، ك يؤكد ىذه النتيجة معامؿ اإلرتباط
R، كما أف معامؿ التحديد المتغير المستقؿ كالمتغير التابعمما يكضح قكة العبلقة بيف  0,5كأكثر مف 

2 

مف التغيرات التي تحدث في متكسط إجابات أفراد العينة   %40,6)( مما يعني أف نسبة),4060بمغ )
المتغير المستقؿ، التسكيؽ   تماد عمىتفسر أف تغيير السمكؾ الصحي )المتغير التابع( تتحسف باإلع

 الدكائي.

 كتابة نموذج اإلنحدار الخطي البسيط لمدراسة:

Y= b0+b1X 

Y=1,132+0,678X 

B0 معنكم ألف : Sig<0,00 

B1 : معنكم ألفSig< 0,00 

 كبالتالي النمكذج الكمي معنكم.

 كتندرج كفؽ ىذه الفرضية الرئيسية عدة فرضيات فرعية كىي:
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 :الفرضية الفرعية األولى 

H0 اليكجد أثر ذك داللة إحصائية لبعد تكافر المعمكمات حكؿ المنتكج )جانب المعمكمات( عمى تغيير :
 السمكؾ الصحي لممستيمكيف الجزائرييف؛

H1: جانب المعمكمات( عمى تغيير  يكجد أثر ذك داللة إحصائية لبعد تكافر المعمكمات حكؿ المنتكج(
 السمكؾ الصحي لممستيمكيف الجزائرييف.

 نتائج إختبار الفرضية الفرعية األكلى.(: 19-3)جدول 

 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté 

Erreur standard 

de l'estimation 

Modifier les statistiques 

Variation de R-

deux Variation de F 

1 ,511 ,261 ,252 ,64176 ,261 27,578 

 

Récapitulatif des modèles 

Modèle 
Modifier les statistiques 

ddl1 ddl2 Sig. Variation de F 

1 1 78 ,000 

 

 

ANOVA 

Modèle 

Somme des 

carrés Ddl Carré moyen F Sig. 

1 Régression 11,358 1 11,358 27,578 ,000 

de Student 32,125 78 ,412   

Total 43,483 79    

 

 

Coefficients 

Modèle 

Coefficients non 

standardisés  

Coefficients 

standardisés 

T Sig. B Erreur standard Bêta 

1 (Constante) 1,843 ,309  5,972 ,000 

 000, 5,251 511, 092, 484, المعمومات

 .SPSSالمصدر: من إعداد الطالبة باإلعتماد عمى نتائج 
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بعد إجراء تحميؿ اإلنحدار الخطي كانت تحميؿ التبايف كمايمي كالتي يبينيا الجدكؿ حيث أف 
( sig=0,00( البالغ )Fداللة )( كمستكل 78ك 1( عند درجات حرية )27,578المحسكبة بمغت) Fقيمة

( مستكل الداللة المعتمدة في الدراسة، مما يكجب قبكؿ الفرضية البديمة كالتي a=0,05حيث أنو أقؿ مف )
تنص عمى أنو يكجد أثر لبعد المعمكمات عمى تغيير السمكؾ الصحي، ك يؤكد ىذه النتيجة معامؿ 

مما يكضح قكة  0,5رنامج مكجب كأكثر مف بيف حضكر البرنامج كتقييـ الب =(R)  0,511اإلرتباط
Rالعبلقة بيف ىذيف المتغيريف، كما أف معامؿ التحديد 

مف   %26,1)( مما يعني أف نسبة)0,261بمغ ) 2
التغيرات التي تحدث في متكسط إجابات أفراد العينة تفسر أف تغيير السمكؾ الصحي )المتغير التابع( 

 المعمكمات. ة في كجكدتماد عمى التغيرات الحاصمتتحسف باإلع

 كتابة نموذج الدراسة:

Y= b0+b1X1 

Y=1,184+0,484X1 

B0 معنكم ألف : Sig<0,00 

B1 : معنكم ألفSig <0,00 

 كبالتالي النمكذج الكمي معنكم.

 :الفرضية الفرعية الثانية 

H0:  عمى تغيير  (ثارة)جانب اإلإىتماـ المستيمؾ بالمنتكج الدكائي اليكجد أثر ذك داللة إحصائية لبعد
 ؛مكؾ الصحي لممستيمكيف الجزائرييفالس

H1:  يكجد أثر ذك داللة إحصائية لبعد إىتماـ المستيمؾ بالمنتكج الدكائي )جانب اإلثارة( عمى تغيير
 السمكؾ الصحي لممستيمكيف الجزائرييف.

 نتائج إختبار الفرضية الفرعية الثانية.(: 20-3)جدول 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté 

Erreur standard 

de l'estimation 

Modifier les statistiques 

Variation de R-

deux Variation de F 

1 ,497 ,247 ,237 ,64800 ,247 25,555 
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Récapitulatif des modèles 

Modèle 

Modifier les statistiques 

ddl1 ddl2 Sig. Variation de F 

1 1 78 ,000 

 

 

ANOVA 

Modèle 

Somme des  

carrés Ddl Carré moyen F Sig. 

1 Régression 10,731 1 10,731 25,555 ,000 

de Student 32,753 78 ,420   

Total 43,483 79    

 

 

Coefficients 

Modèle 

Coefficients non standardisés 

Coefficients 

standardisés 

T Sig. B Erreur standard Bêta 

1 (Constante) 2,009 ,288  6,967 ,000 

 000, 5,055 497, 084, 423, االثارة

 .SPSSالمصدر: من إعداد الطالبة باإلعتماد عمى نتائج 

بعد إجراء تحميؿ اإلنحدار الخطي كانت تحميؿ التبايف كمايمي كالتي يبينيا الجدكؿ حيث أف 
( sig=0,00( البالغ )F( كمستكل داللة )78ك 1( عند درجات حرية )25,555المحسكبة بمغت) Fقيمة

( مستكل الداللة المعتمدة في الدراسة، مما يكجب قبكؿ الفرضية البديمة كالتي a=0,05حيث أنو أقؿ مف )
معامؿ  عمى تغيير السمكؾ الصحي، ك يؤكد ىذه النتيجة خمؽ اإلثارةتنص عمى أنو يكجد أثر لبعد 

 مما يكضح ضعؼ 0,5مف  قؿبيف حضكر البرنامج كتقييـ البرنامج مكجب كأ =(R)  0,497اإلرتباط
Rالعبلقة بيف ىذيف المتغيريف، كما أف معامؿ التحديد 

مف   %24,7)( مما يعني أف نسبة)0,247بمغ ) 2
التغيرات التي تحدث في متكسط إجابات أفراد العينة تفسر أف تغيير السمكؾ الصحي )المتغير التابع( 

 .تماد عمى التغيرات الحاصمة في إثارة حكؿ المنتكج الدكائي المعركضتتحسف باإلع
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 كتابة نموذج الدراسة:

Y= b0+b1X2 

Y=2,009+0,423X2 

B0 معنكم ألف : Sig<0,00 

B1 : معنكم ألفSig< 0,00 

 كبالتالي النمكذج الكمي معنكم.

 :الفرضية الفرعية الثالثة 

H0:  تغيير كخمؽ التفضيؿ لممستيمؾ فيما يخص الدكاء المعركضاليكجد أثر ذك داللة إحصائية لبعد 
 ؛مكؾ الصحي لممستيمكيف الجزائرييف( عمى تغيير الستفضيؿ)جانب ال

H1:  لبعد تغيير كخمؽ التفضيؿ لممستيمؾ فيما يخص الدكاء المعركض يكجد أثر ذك داللة إحصائية
 )جانب التفضيؿ( عمى تغيير السمكؾ الصحي لممستيمكيف الجزائرييف.

 نتائج إختبار الفرضية الفرعية الثالثة.(: 21-3)جدول 

 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté 

Erreur standard 

de l'estimation 

Modifier les 

statistiques  

Variation de R-

deux Variation de F 

1 ,566 ,321 ,312 ,61533 ,321 36,845 

 

Récapitulatif des modèles 

Modèle 

Modifier les statistiques 

ddl1 ddl2 Sig. Variation de F 

1 1 78 ,000 

 

ANOVA 

Modèle 

Somme des 

carrés Ddl Carré moyen F Sig. 

1 Régression 13,951 1 13,951 36,845 ,000 

de Student 29,533 78 ,379   

Total 43,483 79    
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Coefficients 

Modèle 

Coefficients non standardisés 

Coefficients 

standardisés 

T Sig. B Erreur standard Bêta 

1 (Constante) 1,692 ,293  5,780 ,000 

 000, 6,070 566, 084, 512, خمق_التفضيل

 .SPSSالمصدر: من إعداد الطالبة باإلعتماد عمى نتائج 

بعد إجراء تحميؿ اإلنحدار الخطي كانت تحميؿ التبايف كمايمي كالتي يبينيا الجدكؿ حيث أف 
( sig=0,00( البالغ )Fداللة )( كمستكل 78ك 1( عند درجات حرية )36,845المحسكبة بمغت) Fقيمة

( مستكل الداللة المعتمدة في الدراسة، مما يكجب قبكؿ الفرضية البديمة كالتي a=0,05حيث أنو أقؿ مف )
معامؿ تغيير السمكؾ الصحي، ك يؤكد ىذه النتيجة عمى خمؽ التفضيؿ في  تنص عمى أنو يكجد أثر

مما يكضح قكة  0,5رنامج مكجب كأكثر مف بيف حضكر البرنامج كتقييـ الب  0,566=(R) اإلرتباط
Rالعبلقة بيف ىذيف المتغيريف، كما أف معامؿ التحديد 

مف   %23,1)( مما يعني أف نسبة)0,321بمغ ) 2
التغيرات التي تحدث في متكسط إجابات أفراد العينة تفسر أف تغيير السمكؾ الصحي )المتغير التابع( 

 .ة عمى خمؽ التفضيؿتماد عمى التغيرات الحاصمتتحسف باإلع

 كتابة نموذج الدراسة:

Y= b0+b1X3 

Y=1,692+0,512X3 

B0 معنكم ألف : Sig<0,00 

B1 : معنكم ألفSig< 0,00 

 كبالتالي النمكذج الكمي معنكم.

 :الفرضية الفرعية الرابعة 

H0:  جانب  اإللتزاـ بالمبادئ األخبلقية فيما يخص عرض الدكاءاليكجد أثر ذك داللة إحصائية لبعد(
 ؛مكؾ الصحي لممستيمكيف الجزائرييف( عمى تغيير السنضباطاإل
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H1:  يكجد أثر ذك داللة إحصائية لبعد اإللتزاـ بالمبادئ األخبلقية فيما يخص عرض الدكاء )جانب
 اإلنضباط( عمى تغيير السمكؾ الصحي لممستيمكيف الجزائرييف.

 الفرضية الفرعية الرابعة. نتائج إختبار(: 22-3)جدول 
 

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté 

Erreur standard 

de l'estimation 

Modifier les statistiques 

Variation de R-

deux Variation de F 

1 ,561 ,315 ,306 ,61815 ,315 35,798 

 

Récapitulatif des modèles 

Modèle 

Modifier les statistiques 

ddl1 ddl2 Sig. Variation de F 

1 1 78 ,000 

 

 

ANOVA 

Modèle 

Somme des 

carrés Ddl Carré moyen F Sig. 

1 Régression 13,679 1 13,679 35,798 ,000 

 
de Student 29,805 78 ,382   

Total 43,483 79    

 

 

Coefficients 

Modèle 

Coefficients non 

standardisés  

Coefficients 

standardisés 

t Sig. B Erreur standard Bêta 

1 (Constante) 1,695 ,296  5,718 ,000 

 000, 5,983 561, 082, 489, االنضباط

 .SPSSالمصدر: من إعداد الطالبة باإلعتماد عمى نتائج 

الخطي كانت تحميؿ التبايف كمايمي كالتي يبينيا الجدكؿ حيث أف  بعد إجراء تحميؿ اإلنحدار
( sig=0,00( البالغ )F( كمستكل داللة )78ك 1( عند درجات حرية )79835,المحسكبة بمغت) Fقيمة

( مستكل الداللة المعتمدة في الدراسة، مما يكجب قبكؿ الفرضية البديمة كالتي a=0,05حيث أنو أقؿ مف )
عمى تغيير السمكؾ الصحي، ك يؤكد ىذه النتيجة معامؿ  إلنضباطد أثر لبعد اتنص عمى أنو يكج
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مما يكضح قكة  0,5بيف حضكر البرنامج كتقييـ البرنامج مكجب كأكثر مف  =(R)   0,561اإلرتباط
مف   %31,5)( مما يعني أف نسبة)0,315بمغ ) R2العبلقة بيف ىذيف المتغيريف، كما أف معامؿ التحديد 

التغيرات التي تحدث في متكسط إجابات أفراد العينة تفسر أف تغيير السمكؾ الصحي )المتغير التابع( 
 .تماد عمى التغيرات الحاصمة في اإلنضباطتتحسف باإلع

 كتابة نموذج الدراسة:

Y= b0+b1X4 

Y=1,695+0,489X4 

B0 معنكم ألف : Sig<0,00 

B1 : معنكم ألفSig< 0,00 

 النمكذج معنكم. كبالتالي

 (: إختبار اإلنحدار الخطي المتعدد.23-3)الجدول 
يقكـ ىذا اإلختبار بقياس أثر كؿ المتغيرات المستقمة) المعمكمات، اإلثارة، خمؽ التفضيؿ كاإلنضباط(، 

 عمى المتغير التابع)تغيير السمكؾ الصحي(.

Récapitulatif des modèles 

Modèle R R-deux R-deux ajusté 

Erreur standard 

de l'estimation 

Modifier les 

statistiques   

Variation de R-

deux Variation de F  

1 ,640 ,410 ,378 ,58494 ,410 13,022  

 

Récapitulatif des modèles 

Modèle Modifier les statistiques 

 ddl1 ddl2 Sig. Variation de F 

1 4 75 ,000 

 

ANOVA 

Modèle 

Somme des 

carrés Ddl Carré moyen F Sig. 

1 Régression 17,822 4 4,456 13,022 ,000 

de Student 25,661 75 ,342   

Total 43,483 79    
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Coefficients 

Modèle 

Coefficients non standardisés 

Coefficients 

standardisés 

T Sig. B Erreur standard Bêta 

1 (Constante) 1,119 ,328  3,414 ,001 

 217, 1,246 156, 118, 147, المعمومات

 175, 1,371 164, 102, 139, االثارة

 274, 1,102 164, 135, 149, خمق_التفضيل

 033, 2,172 278, 112, 242, االنضباط

 .SPSSالمصدر: من إعداد الطالبة باإلعتماد عمى نتائج 

كمايمي كالتي يبينيا الجدكؿ حيث الكمي،  اإلنحدار الخطي كانت تحميؿ التبايفبعد إجراء تحميؿ 
( البالغ F( كمستكل داللة )75ك 4( عند درجات حرية )13,022المحسكبة بمغت) Fأف قيمة

(sig=0,00( حيث أنو أقؿ مف )a=0,05 مستكل الداللة المعتمدة في الدراسة، مما يكجب قبكؿ )
عمى تغيير السمكؾ الصحي،  األبعاد األربعة كىي مجتمعة تنص عمى أنو يكجد أثرالفرضية البديمة كالتي 

بيف حضكر البرنامج كتقييـ البرنامج مكجب كأكثر  =(R)   0,640ك يؤكد ىذه النتيجة معامؿ اإلرتباط
R، كما أف معامؿ التحديد المتغيرات المستقمة كالمتغير التابعمما يكضح قكة العبلقة بيف  0,5مف 

مغ ب 2
مف التغيرات التي تحدث في متكسط إجابات أفراد العينة تفسر   %37,8)( مما يعني أف نسبة),3780)

تماد عمى التغيرات المستقمة كىي مجتمعة أف تغيير السمكؾ الصحي )المتغير التابع( تتحسف باإلع
 كالمتمثمة في: المعمكمات، اإلثارة، خمؽ التفضيؿ، كاالنضباط. 

 نموذج الدراسة: كتابة
Y= b0+b1X1+b2X2+b3X3+b4X4 

Y=1,119+0,147X1+0,139X2+0,149X3+0,242X4 

B0 معنكم ألف : Sig<0,00 

B1 :معنكم ألف  غيرSig <0,00 

  B2:معنكم ألف  غيرSig< 0,00 

B3: معنكم ألف  غيرSig <0,00 

B4:  معنكم ألفSig 0,00 
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 كبالتالي النمكذج الكمي معنكم.

 . Khi-carréإختبار كاي مربعثالثا: 
 المقارنة بيف متغيريف كتحديد درجة تطابقيما، كالنتائج ممثمة كاآلتي:يستعمؿ ىذا االختبار في 

 .Khi- carré(: نتائج إختبار توزيع 24-3الجدول)             

Tests statistiques  

 Khi-carré ddl Sig. asymptotique 
 القرار

Décision 
 قبول 000, 1 16,200 الجنس

 قبول 000, 2 29,575 :الفئة العمرية

 قبول 000, 2 105,925 كم مرة شاىدت إشيارات عن الدوية؟

 قبول 000, 3 73,000 ىل تمت المشاىدة في
ىل قمت بشراء ادوية لمعالج بعد 

 مشاىدة إشيارات عنيا؟
 رفض 074, 1 3,200

ىل تعرضت لمشكل صحي ووصف لك 
الطبيب دواء تم اإلشيار عنو في 

 التمفزيون أو وسائل أخرى؟
 قبول 000, 1 18,050

تخمق اإلشيارات المقدمة إثارة فورية 
تجاه مختمف األمراض التي تسعى 

 .لمعالجتيا
 قبول الفرضية األحادية 000, 4 30,875

المقدمة  تقدم مختمف اإلشيارات
 معمومات مفيدة عن الدواء المقدم

 قبول الفرضية األحادية 000, 4 28,625

يسيم األفراد المقدمون لمدواء في 
توضيح أىم األعراض التي يمكن أن 
تكون سببا في المرض وبالتالي تكون 

 .ىدفا لمدواء

 قبول الفرضية األحادية 000, 4 44,750

 يسيم تزامن عرض الدواء مع إنتشار
األمراض التي يسعى لمعالجتيا في 
تحقيق جانب معرفي لمزمان والمكان 

 .إلنتشار األمراض واألوبئة

 قبول الفرضية األحادية 000, 4 35,625

يسيم عرض مكونات الدواء وعرض 
اآلثار الجانبية عنو، في تكوين ثقافة 

عالجية عن أسباب المرض وأىم الطرق 
 .العالجية الممكنة لو

 قبول الفرضية األحادية 000, 4 55,250

تسيم طريقة عرض الدواء واألفراد 
المشاركون في إثارة شرائو، أو نصح 

 .األقارب واألصدقاء عمى شرائو
 قبول الفرضية األحادية 000, 4 40,500
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تسيم عممية تصميم غالف الدواء 
والمعمومات الموجودة عميو في إثارة 

 .عممية شرائو
 الفرضية األحادية قبول 000, 4 40,250

يسيم السعر المشير عميو في إثارة 
عممية شرائو، وىذا بالتوافق مع النتائج 

 .التي يمكن الوصول إلييا
 قبول الفرضية األحادية 000, 4 33,500

يسيم المكان والزمان الذي يعرض فيو 
 .الدواء عمى إثارة عممية شرائو

 قبول الفرضية األحادية 000, 4 27,875

ترخيص السمطات العمومية يسيم 
لإلشيار عمى الدواء في تكوين إثارة 

 .رسمية لعممية شرائو
 قبول الفرضية األحادية 000, 4 32,875

يسيم األفراد المشاركون في اإلشيار عن 
الدواء في إختيار دواء عن آخر يخص 
نفس األعراض والمرض)خاصة عند 

 (عرض التجارب السابقة

 الفرضية األحادية قبول 000, 4 63,750

تسيم آراء متخصصين في الطب تجاه  -
منتجات دوائية تم اإلشيار عمييا، في 

 .شرائيا دون آخرى
 قبول الفرضية األحادية 000, 4 41,375

تسيم اإلشيارات عمى مجموعة متعددة 
من األدوية والتي تخص مرض معين، 
في السعي لمبحث عن أفضميا فعالية 

 .وسعرا

 قبول الفرضية األحادية 000, 4 35,875

تسيم اإلشيارات عمى مجموعة متعددة 
من األدوية عمى البحث عن مصدر 
 .مصنعييا وكيفية عممية التصنيع

 قبول الفرضية األحادية 002, 4 17,375

تسيم شراكة المخبر المنتج لمدواء مع 
مخابر أجنبية في شراء دواء معين 

 .مقارنة بدواء آخر
 قبول الفرضية األحادية 000, 4 26,500

يسيم عرض الدواء بطريقة جدية مع 
إبداء أقصى درجات االىتمام بصحة 

 .األفراد في السعي لمحصول عميو
 قبول الفرضية األحادية 000, 4 28,500

يسيم عرض جوانب التوافق مع 
المتطمبات الصحية العالمية فيما يخص 
إنتاج وفعالية الدواء في اإلقبال عمى 

 .شرائو

 قبول الفرضية األحادية 000, 4 55,000

يسيم ذكر أىم األعراض التي يمكن أن 
تنتج عن الدواء في تحقيق ثقة تجاىو 

 .وبالسعي لشرائو
 قبول الفرضية األحادية 000, 4 29,625

تسيم اإلرشادات وأساليب التوعية 
المدمجة مع إشيار المنتوج الدوائي في 

 .تحقيق ثقة تجاىو
 قبول الفرضية األحادية 000, 4 32,875
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تسيم اإلرشادات وأساليب التوعية 
المدمجة مع إشيار المنتوج الدوائي في 

 .تحقيق ثقة تجاىو
 قبول الفرضية األحادية 000, 4 68,125

ساىمت المعمومات حول الدواء بخمق 
ثقافة معرفية تجاه األمراض التي يسعى 

 .لمعالجاتيا
 الفرضية األحادية قبول 000, 4 34,500

ساىمت المعمومات حول الدواء بخمق 
وعي وقائي تجاه األمراض المثارة من 

 .طرفيا
 قبول الفرضية األحادية 000, 4 81,625

ساىمت المعمومات حول الدواء وعمميات 
اإلشيار عنو، بالتوجو لمبحث عن أدوية 

أخرى أكثر فعالية وأقل ثمنا في 
 .الصيدليات وعبر األنترنت

 قبول الفرضية األحادية 000, 4 44,750

ساىمت المعمومات حول الدواء وعمميات 
اإلشيار عنو، بالقيام بنصح األفراد 
المحيطين )العائمة، األقارب( عمى 
 إستيالكيا، وبإتباع نشاطات وقائية

 قبول الفرضية األحادية 001, 4 19,375

ساىمت المعمومات حول الدواء وعمميات 
عمى العمل عمى تشاور اإلشيار عنو، 

مع الذين يعانون من المرض 
والمتخصصين حول طرق الوقاية 

 .والعالج األمثل منو

 قبول الفرضية األحادية 000, 4 26,000

يبادر إليك عند ذكر أحد األقارب 
واألصدقاء معاناتو من أمراض تم 

المختمفة، بنصحو  عرضيا في اإلشيارات
 .عمى تناول األدوية التي كانت موضوعو

 قبول الفرضية األحادية 000, 4 46,375

 .SPSSالمصدر من إعداد الطالبة باإلعتماد عمى نتائج 

 قيمة ألف H1نبلحظ أف كؿ األسئمة يتـ قبكؿ الفرضية األحادية)البديمة(  Khi-carréختبارا بعد إجراء
Sig=0,00( 0,05)كىي أقؿ مف. 
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 خالصة الفصل:
مف خبلؿ ىذا الفصؿ تكصمنا إلى معرفة مدل أثر التسكيؽ الدكائي عمى تغيير السمكؾ الصحي 
لعينة مف المستيمكيف، حيث قمنا بكضع إستبياف يتككف مف مجمكعة مف الفقرات التي تتناسب كمكضكع 

الحصكؿ عمى إجابات المستيمكيف قمنا الدراسة كأبعادىا، كقد تـ تكزيعيا عمى شرائح مف المجتمع، كبعد 
بالتحميؿ كالمعالجة، حيث تكصمنا في األخير إلى أف لمتسكيؽ الدكائي ك اإلشيارات المقدمة عبر القنكات 

 التمفزيكنية عمى تغيير السمكؾ الصحي لممستيمكيف الجزائرييف.
كالتطكير كاكتساب ميارات كمازاؿ التسكيؽ الدكائي مف المفاىيـ التسكيقية الحديثة المستمرة لمبحث 

 كثيرة كمتعددة في تقديـ المنتجات الدكائية عبر القنكات التمفزيكنية.
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قمنا في دراستنا أثر التسكيؽ الدكائي عمى تغيير السمكؾ الصحي لعينة مف المستيمكيف الجزائرييف، قمنا 
بتقديـ الجانب النظرم بمجمكعة مف المفاىيـ المتعمقة بالتسكيؽ الدكائي كالسمكؾ الصحي بينما الجانب التطبيقي 

قي كذلؾ مف خبلؿ تكزيع إستبياف الكتركني لجمع قمنا بدراسة عينة مف المستيمكيف الجزائرييف لمدينة أـ البكا
 البيانات كتحميميا.

فصكؿ، حيث تناكلنا في الفصؿ األكؿ مفاىيـ عامة حكؿ التسكيؽ الدكائي  03كىذا كاف مف خبلؿ 
كمدل تأثيرىا عمى تغيير السمككيات الصحية لممستيمكيف كقمنا بطرح فرضيات تـ اإلجابة عنيا في الفصؿ 

التطبيقي(، أما الفصؿ الثاني فقد تطرقنا إلى مختمؼ المفاىيـ النظرية لمسمكؾ الصحي كأىـ الثالث)الجانب 
 نماذجو كنظرياتو، كبعرض الدراسات السابقة التي تناكلت متغيرات الدراسة بالمغة العربية كالمغة األجنبية.

بينما في ىذا العنصر سنعرض النتائج المتحصؿ عمييا مف الجانب التطبيقي ككذلؾ التكصيات التي 
 يمكف أخذىا بعيف اإلعتبار كىي كاآلتي:

 أوال: النتائج. 
تأثيرىا عمى تغيير السمكؾ الصحي لممستيمكيف بعاد كممارسات التسكيؽ الدكائي ك مف خبلؿ التعرض لكؿ أ

 :لى النتائج التاليةالجزائرييف، تـ التكصؿ إ

 أىمية التسكيؽ الدكائي كنشاط ال يمكف االستغناء عنو بالنسبة لممؤسسة الدكائية في الكقت الراىف؛ .1
 االلماـ بمفاىيـ التسكيؽ الدكائي لو دكر كبير في تسييؿ معرفة استخداـ الدكاء المعركض؛ .2
 ميمة في الكقت الحالي؛الصناعات الدكائية مف بيف الصناعات الدكائية مف بيف الصناعات ال .3
 االشيار ىك كسيمة فعالة في التعريؼ بالمنتجات الدكائية لممؤسسة المصنعة الدكائية؛ .4
تكثيؼ االشيارات التمفزيكنية حكؿ األدكية كالقياـ بتقديميا بالصكرة المناسبة كابراز أىـ مزاياىا التي  .5

 تمكف المستيمؾ إتباع السمكؾ األفضؿ؛
 محكمة ككاضحة في تقديـ الدكاء كعدـ التنكيع؛عدـ كجكد سياسة دكائية  .6
 قمة مراكز تطكير األبحاث لمصناعة الدكائية الجزائرية. .7

 ثانيا: إختبار صحة الفرضيات.
 الصحي يكجد أثر ذك داللة إحصائية لمتسكيؽ الدكائي عمى تغيير السمكؾإختبار الفرضية الرئيسة: -

 لممستيمكيف الجزائرييف.
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مستقؿ)التسكيؽ الدكائي( عمى تغيير السمكؾ الصحي لعينة مف المستيمكيف الجزائرييف، المتغير ال بعد تحميؿ
تبينت أف لو تأثير كبير عمى تغيير السمكؾ الصحي، كمف أجؿ تأكيد ىذه النتيجة كبعد تحميؿ المعطيات مف 

ه النتيجة، حيث تأكدت لنا ىذ SPSSخبلؿ تكزيع إستبانة عمى شريحة معينة مف المستيمكيف بإستخداـ برنامج 
 ، كىذا ما يثبت صحة ىذه الفرضية. %63,7كجدنا أف ىناؾ ارتباط بيف ىذيف المتغيريف كقدرت بنسبة

يكجد أثر ذك داللة إحصائية لبعد تكافر المعمكمات عمى السمكؾ الصحي  إختبار الفرضية الفرعية األولى:-
 لممستيمكيف الجزائرييف.

بعد تحميؿ بعد تكافر المعمكمات حكؿ الدكاء عمى تغيير السمكؾ الصحي لعينة مف المستيمكيف 
الجزائرييف، تبينت أف لو تأثير كبير عمى تغيير السمكؾ الصحي، كمف أجؿ تأكيد ىذه النتيجة كبعد تحميؿ 

تأكدت لنا ىذه  SPSS المعطيات مف خبلؿ تكزيع إستبانة عمى شريحة معينة مف المستيمكيف بإستخداـ برنامج
، كىذا ما يثبت صحة ىذه  %51,1النتيجة، حيث كجدنا أف ىناؾ ارتباط بيف ىذيف المتغيريف كقدرت بنسبة

 الفرضية.

يكجد أثر ذك داللة إحصائية لبعد اىتماـ المستيمؾ بالمنتكج الدكائي عمى السمكؾ  إختبار الفرعية الثانية:-
 الصحي لممستيمكيف الجزائرييف.

حميؿ بعد اىتماـ المستيمؾ بالمنتكج الدكائي )جانب اإلثارة( عمى تغيير السمكؾ الصحي لعينة مف بعد ت
المستيمكيف الجزائرييف، تبينت أف لو تأثير كبير عمى تغيير السمكؾ الصحي، كمف أجؿ تأكيد ىذه النتيجة كبعد 

تأكدت لنا  SPSSبإستخداـ برنامج  تحميؿ المعطيات مف خبلؿ تكزيع إستبانة عمى شريحة معينة مف المستيمكيف
، ك ىذا ما يثبت صحة  %49,7ىذه النتيجة، حيث كجدنا أف ىناؾ ارتباط بيف ىذيف المتغيريف كقدرت بنسبة

 ىذه الفرضية.

يكجد أثر ذك داللة إحصائية لبعد خمؽ التفضيؿ عمى السمكؾ الصحي  إختبار الفرضية الفرعية الثالثة:-
 لممستيمكيف الجزائرييف.

عد تحميؿ البعد الثالث تغيير كخمؽ التفضيؿ لممستيمؾ فيما يخص الدكاء المعركض عمى تغيير السمكؾ ب
الصحي لعينة مف المستيمكيف الجزائرييف، تبينت أف لو تأثير كبير عمى تغيير السمكؾ الصحي  كمف أجؿ تأكيد 

ينة مف المستيمكيف بإستخداـ برنامج ىذه النتيجة كبعد تحميؿ المعطيات مف خبلؿ تكزيع إستبانة عمى شريحة مع
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SPSS كىذا ما  %56,6تأكدت لنا ىذه النتيجة، حيث كجدنا أف ىناؾ ارتباط بيف ىذيف المتغيريف كقدرت بنسبة ،
 يثبت صحة ىذه الفرضية.

بالمبادئ األخالقية فيما يخص  إختبار الفرضية الفرعية الرابعة: يوجد أثر ذو داللة إحصائية لبعد اإللتزام-
 الدواء.

( عمى تغيير السمكؾ الصحي لعينة مف بعد تحميؿ لبعد اإللتزاـ بالمبادئ األخبلقية فيما يخص الدكاء )اإلنضباط
المستيمكيف الجزائرييف، تبينت أف لو تأثير كبير عمى تغيير السمكؾ الصحي، كمف أجؿ تأكيد ىذه النتيجة كبعد 

تأكدت لنا  SPSSتحميؿ المعطيات مف خبلؿ تكزيع إستبانة عمى شريحة معينة مف المستيمكيف بإستخداـ برنامج 
، كىذا ما يثبت صحة ىذه  %56,1أف ىناؾ ارتباط بيف ىذيف المتغيريف كقدرت بنسبةىذه النتيجة، حيث كجدنا 

 الفرضية.

 ثالثا: التوصيات وآفاق الدراسة.
 :التوصيات 

 نطبلقا مف النتائج السابقة نرل األخذ بالتكصيات التالية:ا

 تشجيع الصناعة الدكائية الجزائرية كتشجيع المنتكج الكطني. .1
يارية كاسعة النطاؽ اتجاه الزبائف مف أجؿ اقناعيـ بجكدة كفاعمية الدكاء القياـ بالحمبلت االش .2

 المعركض.
 محاكلة الحصكؿ عمى كافة المعمكمات حكؿ األدكية المعركضة. .3
 ية.تكفير المنتجات الدكائية التي ليس بدائؿ أخرل كطن .4
د كمميز ككسب التشجيع كزيادة المجيكدات مف قبؿ الشركات الدكائية لمكصكؿ إلى كؿ ما ىك جدي .5

 الريادة في قطاع الصحة.
مستمزمات عبلجية خاصة مف أجؿ النيكض في ىذا عمى تطكير قطاع الصحة مف معدات ك العمؿ  .6

 القطاع.
 تطبيؽ عناصر المزيج التركيجي في تركيج األدكية كبدرجة عالية مف قبؿ الشركات المنتجة لؤلدكية. .7
القدرات الطبية البلزمة مف أجؿ تقديـ المنتكج الميارات ك لطبييف الذيف يكتسبكف زيادة عدد المندكبيف ا .8

 ائي بالكيفية كاألسمكب المناسبيف.الدك 
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دراسة سمكؾ المستيمؾ الصحي كتقديـ دكرات تعميمية تثقيفية حكؿ األدكية المعركضة عبر اإلشيارات  .9
 التمفزيكنية.

 :اآلفاق 

ستنا كالمتمثمة في أثر التسكيؽ الدكائي عمى تغيير بعد اإلنتياء مف اإلجابة عمى إشكاليتنا المطركحة في درا 
السمكؾ الصحي لممستيمكيف الجزائرييف مف خبلؿ دراسة عينة مف المستيمكيف، تبيف لنا مجمكعة مف المكاضيع 

 المقترحة التي يمكف أف تككف محؿ دراسات مستقبمية لمميتميف في ىذا المجاؿ كىي:

 تأثير التسكيؽ الدكائي )الصيدالني( عمى التحسيف مف ىيكؿ صناعة الدكاء في الجزائر؛ -

 تأثير الصيدلة عمى االرتقاء في تقديـ األدكية؛ -

 تأثير اإلشيارات التمفزيكنية الدكائية عمى تحقيؽ الميزة التنافسية لممؤسسات المصنعة لمدكاء. -
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 وزارة التعميم العالي والبحث العممي
 جامعة العربي بن مييدي أم البواقي

 كمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير
 تسويق الخدمات-العموم التجاريةقسم 

 
 إستبيان

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 الجنس 

 

 

 :ظةمالح
 فقطتستخدـ  بيا أف اإلجابات التي ستدلكفالمناسب، مع اإلشارة ب االختيار عمى (x) التأشير ب يرجى -

 ، كنشكركـ عمى حسف تعاكنكـ.ألغراض البحث العممي

 اتخدمالفي إطار التحضير لمذكػػرة تخرج لنيؿ شيادة الماستر في العمـك التجارية تخصص تسكيؽ 
مختمف القنوات التمفزيونية الجزائرية عمى تأثير العديد من المنتجات الدوائية التي يتم عرضيا عبر دراسة ل

 :نذكر مكمبلت غذائية كالتي تعتبر ، كالتي منياالجزائريينالسموك الصحي لممستيمكين 

، lactofibreالكتكفيبر، Charbonel plusالخاصة باألمراض اليضمية، كشاربكناؿ بمكس  -
 .Neohealarك

 Artro Blockأرتركبمكؾ  ك (+) Arthrofit الخاصة بآالـ المفاصؿ كالعضبلت ؾ -

 Higeenؾ (ككركنافيركس باألكبئة )المعقمات الخاصة  -

 Som Nuit ؾ األرؽ كالنكـالخاصة ب -

 (Vitamin C+Zinkالخاصة باألمراض الكبائية كالزكاـ المكسمي كالفيتاميف س كالزنؾ ) -
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 المعمومات العامة:

 ذكر                           أنثى                        

 لفئة العمرية: ا
 سنة 55 إلى 41 مف     سنة                40 إلى 25 مف            سنة        25 أقؿ مف

 سنة 55 أكبر مف                                 

 كم مرة شاىدت إشيارات عن األدوية

 مرات 5خمس مرات             أكثر من  واحدة             مرة ال مرة                  

 ىل تمت المشاىدات في:

 قنوات 3أكثر من    قنوات               3                   قناة واحدة              قناتين 

 ىل قمت بشراء أدوية  لمعالج بعد مشاىدة إشيارات عنيا:

 نعـ                         ال                  

 ىل تعرضت لمشكل صحي ووصف لك الطبيب دواء تم اإلشيار عنو في التمفزيون أو في وسائل أخرى:

 نعـ                         ال                  

 
 الجزائريين لممستيمكين الصحي السموك عمى الدوائي التسويق أثر

 
 

 مد المستيمك بأىم المعمومات عن المنتوج
 x1) ) )جانب المعمومات(

غير موافق 
 بشدة

غير 
 موافق

موافق  موافق محايد
 بشدة

01 
 

02 
 

03 
 
 

المقدمة إثارة فكرية تجاه مختمؼ األمراض  تخمؽ اإلشيارات -
 التي تسعى لمعالجتيا.

تقدـ مختمؼ اإلشيارات المقدمة معمكمات مفيدة عف الدكاء  -
 المقدـ.

األفراد المقدمكف لمدكاء في تكضيح أىـ أعراض  يسيـ -
 المرض الذم يتـ عبلجو بالدكاء المتكفر لدييـ.

األمراض التي يسعى  تزامف عرض الدكاء مع إنتشار يسيـ -
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05 
 
 

لمعالجتيا في تحقيؽ جانب معرفي لزماف كمكاف انتشار 
 األمراض كاألكبئة.

يسيـ عرض مككنات الدكاء كعرض اآلثار الجانبية عنو، في  -
كأىـ الطرؽ العبلجية  تككيف ثقافة عبلجية عف أسباب المرض

 .الممكنة لو
 إثارة إىتمام المستيمك بالمنتوج الدوائي 

 x2) )جانب اإلثارة( )
غير موافق 

 بشدة
غير 
 موافق

موافق  موافق محايد
 بشدة

06 
07 
 

08 
 

09 
 

10 
 

11 
 

 تسيـ طريقة عرض الدكاء كاألفراد المشارككف في إثارة شرائو. -
تسيـ طريقة عرض الدكاء ك األفراد المشارككف في نصح  -

 األقارب كاألصدقاء عمى شرائو.
تسيـ عممية تصميـ غبلؼ الدكاء كالمعمكمات المكجكدة عميو  -

 في إثارة عممية شرائو.
يسيـ السعر المشير عميو في إثارة عممية شرائو، كىذا  -

 بالتكافؽ مع النتائج التي يمكف الكصكؿ إلييا. 
يسيـ المكاف كالزماف الذم يعرض فيو الدكاء عمى إثارة  -

 عممية شرائو.
سمطات العمكمية لئلشيار عمى الدكاء في يسيـ ترخيص ال -

 تككيف إثارة رسمية لعممية شرائو.

     

تغيير وخمق تفضيل لممستيمك فيما يخص الدواء المعروض  
 x3) )خمق التفضيل( )

غير موافق 
 بشدة

غير 
 موافق

موافق  موافق محايد
 بشدة

12 
 
 

13 
 

14 
 
 

15 
 

16 
 

يسيـ األفراد المشارككف في اإلشيار عف الدكاء في إختيار  -
دكاء عف آخر يخص نفس األعراض كالمرض)خاصة عند 

 عرض التجارب السابقة(. 
تسيـ آراء متخصصيف في الطب تجاه منتجات دكائية تـ  -

 اإلشيار عمييا، في شرائيا دكف آخرل.
لتي تسيـ اإلشيارات عمى مجمكعة متعددة مف األدكية كا -

تخص مرض معيف، في السعي لمبحث عف أفضميا فعالية 
 كسعرا.

تسيـ اإلشيارات عمى مجمكعة متعددة مف األدكية عمى  -
 البحث عف مصدر مصنعييا ككيفية عممية التصنيع.

تسيـ شراكة المخبر المنتج لمدكاء مع مخابر أجنبية في شراء  -
 دكاء معيف مقارنة بدكاء آخر.

     

 بالمبادئ األخالقية فيما يخص عرض دواء اإللتزام 
 x4) ) ))اإلنضباط

غير موافق 
 بشدة

غير 
 موافق

موافق  موافق محايد
 بشدة
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يسيـ عرض الدكاء بطريقة جدية مع إبداء أقصى درجات  -
 االىتماـ بصحة األفراد في السعي لمحصكؿ عميو.

جكانب التكافؽ مع المتطمبات الصحية العالمية  يسيـ عرض -
 فيما يخص إنتاج كفعالية الدكاء في اإلقباؿ عمى شرائو.

يسيـ ذكر أىـ اآلثار الجانبية إلستعماؿ الدكاء في تحقيؽ  -
 الثقة تجاىو كبالتالي السعي لشرائو.

تسيـ اإلرشادات كأساليب التكعية المدمجة مع إشيار المنتكج  -
 تحقيؽ ثقة تجاىو.الدكائي في 

يسيـ التقميؿ إلى أقصى حد مف إستخداـ المثيرات السمعية  -
كالبصرية في عرض المنتكج الدكائي، مع التركيز عمى االىتماـ 

 .ثقة تجاىو بالصحة العامة في تحقيؽ

     

 التأثير عمى المستيمك بتغيير السموك الصحي 
 Y) )تغيير السموك الصحي( )

غير موافق 
 بشدة

غير 
 موافق

موافق  موافق محايد
 بشدة
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27 
 

ساىمت المعمكمات حكؿ الدكاء بخمؽ ثقافة معرفية تجاه  -
 األمراض التي يسعى لمعالجاتيا.

ساىمت المعمكمات حكؿ الدكاء بخمؽ كعي كقائي تجاه  -
 األمراض المثارة مف طرفيا.

اإلشيار عنو، ساىمت المعمكمات حكؿ الدكاء كعمميات  -
بالتكجو لمبحث عف أدكية أخرل أكثر فعالية كأقؿ ثمنا في 

 الصيدليات كعبر األنترنت.
ساىمت المعمكمات حكؿ الدكاء كعمميات اإلشيار عنو،  -

بالقياـ بنصح األفراد المحيطيف )العائمة، األقارب( عمى 
 إستيبلكيا، كبإتباع نشاطات كقائية

كعمميات اإلشيار عنو، عمى ساىمت المعمكمات حكؿ الدكاء  -
العمؿ عمى تشاكر مع الذيف يعانكف مف المرض كالمتخصصيف 

 حكؿ طرؽ الكقاية كالعبلج األمثؿ منو.
يبادر إليؾ عند ذكر أحد األقارب كاألصدقاء معاناتو مف  -

أمراض تـ عرضيا في اإلشيارات المختمفة، بنصحو عمى تناكؿ 
 األدكية التي كانت مكضكعو. 

     

 

 



 

 

 الممخص
تيدؼ ىذه الدراسة إلى إبراز أثر التسكيؽ الدكائي عمى تغيير السمككيات الصحية لعينة مف         

المستيمكيف الجزائرييف، خاصة مف نافذة اإلشيار عف مختمؼ المنتجات الدكائية عبر القنكات التمفزيكنية 
ىتماـ كتفضيؿ الزبائف المختمفة، أيف تـ إختبار فرضيات مرتبطة بذلؾ، كالتي شممت تكافر المعمكما ت، كا 

كاإلنضباط، كتأثر السمكؾ الصحي،  كىذا عمى عينة عشكائية مف المستيمكيف في مدينة أـ البكاقي، أيف 
تـ التكصؿ إلى أف ىناؾ تأثير إيجابي لمتسكيؽ الدكائي كتقنيات اإلشيارات التمفزيكنية عمى تغيير 

اصر تكافر المعمكمات حكؿ المنتكج الدكائي كمراعاة السمككيات الصحية لممستيمكيف الجزائرييف، كأف عن
إىتماـ كتفضيؿ المستيمؾ كاإلنضباط ليـ تأثير إيجابي عمى السمكؾ الصحي لممستيمكيف الجزائرييف، كما 

 خمصت الدراسة إلى أف عينة المستيمكيف الجزائرييف تأثرت باألبعاد األربعة لمتسكيؽ الدكائي.
 الكممات المفتاحية:

 الدكائي، السمكؾ الصحي، تغيير السمكؾ الصحي. التسكيؽ 
 
 

Summary:    

         This study aims to highlight the impact of pharmaceutical marketing on changing the 

health behaviors of a sample of Algerian consumers, especially from the view of 

advertisement of various pharmaceutical products through different television channels, 

where hypotheses related to this were tested, which included the availability of information, 

customer interest and preference, discipline, and the impact of health behavior  , and this is 

on a random sample of consumers in the city of Oum El Bouaghi, where it was concluded that 

there is a positive effect of pharmaceutical marketing and television advertising techniques on 

changing the health behaviors of Algerian consumers, and that the elements of the availability 

of information about the medicinal product and taking into account consumer interest and 

preference and discipline have a positive impact on the health behavior of Algerian 

consumers, the study also concluded that the sample of Algerian consumers was affected by 

the four dimensions of pharmaceutical marketing. 

 Key words: Pharmaceutical marketing, health behavior, health behavior change. 

 


