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 المستخلص
 
ة االلكترونياة فاي على المعوقات التي تواجه تطبيق التجاار لتعرفالحالي لالبحث يسعى     

 ، فضالً عن رفع مساتوى الاوعي ولصناعة األدوية والمستلزمات الطبية في نينوى الشركة العامة
تم وألهمية هذا الموضوع ، بأهمية تطبيق التجارة االلكترونية في هذه الشركة اإلدارةلدى  اإلدراك
 مان خاالا اإلطاار الن ار لاى معوقاات تطبياق التجاارة االلكترونياة ع في هذا البحث الضوءتسليط 
وقاد ععتماد اإلطاار التطبيقاي علاى ، الشركة هذه نة من األفراد فيعلى عيواإلطار التطبيقي  للبحث

 إذالمعلومات العامة والتجارة االلكترونية، التي تضمنت محورين عساسيين هما  االستبانةاستمارة 
من عبرز المعوقاات التاي تواجاه تطبياق  عنالتي تنص على  ر فرضية البحثاختبا إلىسعى الباحث 

برناااام  وقاااد تااام اساااتخدام ، فر البنياااة التحتياااةاعااادم تاااوهاااي فاااي الشاااركة  التجاااارة االلكترونياااة
(Minitab)  والحصاااوا علاااى النسااا  المئوياااة والتكااارارات واألوسااااط الحساااابية واالنحرافاااات
 ستنتاجات وتقديم المقترحات المناسبة.مجموعة من اإل إلىا والتي تم من خاللها التوصالمعيارية 

 
 التجارة االلكترونية، أهمية التجارة االلكترونية، معوقات التجارة االلكترونية: الكلمات المفتاحية

 
 
                                  

 Abstract 
 
     The main aim of this research is to know the impediments facing Electronic Commerce 

application in the State Company for Drug Industry and Medical Appliances in Ninavah, 

furthermore to increase level awareness in company management of the importance 

applying Electronic Commerce. The research introduces theoretical framework and applied 

through the sample of individual decision maker by using questionnaire. Then the 

hypothesis tested which concerned with the infrastructure of Electronic Commerce in 

company through the data collection which has been analyzed by using (Minitab) software 

and gathering on percentages, arithmetic mean, and standard deviation. 

 

key words: Electronic Commerce, Electronic Commerce Importance, Electronic Commerce 

Impediments   
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 المقدمة
 إلك اري المعاصكر الك ي ينكتند   التجكعد التجارة االلكترونية شكالً من أشككا  التعامكت

ن المنافنكة بكين المنامكات فك  بدالً مكن التبكاد  التيديكديذ إ  إ تفاع  أطراف التباد  الكترونياً 
األنواق العالمية وتوقعات الزبائن جعدت المنامكات المتتدفكة تعيكد الناكر فك  تنفيك  عمديات كا 

 التجاريةذ 
فككك  انكككتتداة تينيكككة المعدومكككات مثككك  التجكككارة االلكترونيكككة إ كككدو مجكككاالت التطكككور ت

عتمكدت الونكائ  نترنت عدك  وجكا التصكوو، وقكد اإلواالتصاالت وانتشار انتتداة شبكة ا
ال ديثة ف  بيع وشراء الندع والتدمات وتباد  البيانات والمعدومات بصورة لة تكن معروفكة 

اريكة وتوثيي كا، من قب ، والت  تتميز بالنرعة والن ولة ف  االنتتداة وإجراء العمديكات التج
هككائالً، شككاه مف ككوة  انتشككاراً ففكك  العصككر الرقمكك  الكك ي انتشككر فيككا انككتتداة شككبكة االنترنككت 

 نب العديد مكن المنامكات وال يئكات العالميكة، إ  بالتجارة االلكترونية الت  تعددت مفاهيم ا 
آثارهكا  تعددت أنماط كا وتطبييات كا ول كا العديكد مكن المزايكا والعيكوب والمتكاطر، ف كالً عكن

 عد  متتدف أطراف التعام  وعد  االقتصاد كك ذ
 منهجية البحث
 مشكلة البحث

 بالتناؤالت اآلتية:يجاد ال   المنانب ل ا الب ث إلتتمث  المشكدة الت  ي دف 
 تصور وا ح لدو الشركة المب وثة  و  مف وة التجارة االلكترونية؟ ه  يوجد ذ1
   لمب وثة ألهمية التجارة االلكترونية؟ذ ما مدو إدراك األفراد ف  الشركة ا2
 ذ ما ه  المعوقات الت  تواجا الشركة المب وثة عند تطبيي ا لدتجارة االلكترونية؟3

 عهمية البحث
تطبييكات  اعتمكادلمنكافع ميدانياً ف  زيادة إدراك الشركة المب وثة  ا الب ثذ تتجد  أهمية ه 1

مكككن الشككركة مككن اككة المعدومككات التكك  تمككن أهككة مجككاالت ن ابوصككف التجككارة االلكترونيككة 
مككن ال ككروري لمثكك  هكك    أصككبح إ تعزيكز أنشككطت ا التجاريككة وزيككادة والء الزبككائن ل كا، 

 إمكانككاتتنككتتدة تينيككات  ديثككة فكك  أعمال ككا لت يككق أف كك  إنككتفادة مككن  أنالشككركات 
 نترنت ف  تعزيز وتطوير أداء ه   الشركةذوقدرات شبكة اإل

التجكارة االلكترونيكة  اكتشكاف المعوقكات التك  تعتكرب تطبيكقف    ثه ا البتبرز أهمية ذ 2
 ف  الشركات العراقيةذ

 عهداف البحث
العكامدين  األفكرادتنمية الوع  بأهمية التجارة االلكترونية لكدو الشكركة المب وثكة وت ديكداً ذ 1

فيكك  تن الشككركة بييمككة إقنككاهف ككالً عككن في ككا ب ككدف زيككادة المعرفككة بالتجككارة االلكترونيككة، 
 نترنتذعمديات ا من تال  شبكة اإل

    التعرف عد  المعوقات الت  تواجا تطبيق التجارة االلكترونية ف  الشركة المب وثةذذ 2
 فرضية البحث

التجككارة  تطبيككقتعتككرب التكك   معوقككاتأبككرز الفر ككية مفادهككا:  إلكك أنككتند الب ككث 
 ذالمنانبةالتينية ة فر البنية الت تياعدة توه   االلكترونية ف  الشركة المب وثة
 عسالي  جمع البيانات والمعلومات

أعتمكد  ،بغية بناء تدفية نارية تعزز أهداف الب ث وتن ة فك  و كع ال دكو  لدمشككدة
ويمككن تينكية أنكاليب  ،الصكدة بمو كوه الب كثالبا ث العديد من المصادر واألناليب  ات 

 ين أنانيين هما:جزء إل  جمع البيانات والمعدومات
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البا ككث فكك  إعككداد  لدب ككث ال ككال  فيمككا يتعدككق بتغطيككة اإلطككار  أعتمككدطااار الن اار   اإل. 1
عد  انتتداة ما أتيح من مصادر عربية وأجنبية كالكتكب واألطكاريح والرنكائ  الناري 

صكك  الب ككوث والمككؤتمرات والميككاالت العدميككة التكك   ف ككالً عككن  ،الجامعيككة والككدوريات
 تذنترنعدي ا البا ث من تال  شبكة اإل

أداة رئينكككة فككك  جمكككع بوصكككف ا  االنكككتبانةانكككتتدة البا كككث انكككتمارة . اإلطاااار التطبيقاااي  2
ب يكث تتكدة  ت ا عدك  تشكتيو وقيكاُ ُبعكد الب كثُروع  ف  صياغت ا قدر إ البيانات، 

المب كوثين، وكمكا  األفكرادمكع  يتالءةبشك   االنتبانةوُصممت أهداف الب ث وفر يتا، 
تككدريجاً تمانككياً  االنككتبانةدريج االنككتجابة عدكك  فيككرات تككة تكك إ ، 3مو ككح فكك  المد ككق 
مكككن ( 1-2-3-4-5تراو كككت األوزان بكككين   إ التمانككك ،  (Likert)بانكككتتداة مييكككاُ 

عبكارة ال أتفكق بشكدة التك  أتك ت  إلك وصكوالً ( 5عبارة أتفق بشدة التك  أتك ت الكوزن  
وتتمثك  بمكا  1و  فك  الجكد كمكا عد  م كورين أنانكيين االنتبانة واشتمدت(، 1الوزن  

 :يأت 
تاو بالمعدومات التعريفية العامة لألفكراد المب كوثين والمتعديكة بكل  الجكنُ، المحور األوا  

العمكككر، المؤهككك  العدمككك ، المنصكككب الكككوايف ، عكككدد نكككنوات التدمكككة فككك  المنصكككب 
 الوايف (ذ
ت عدك  متغيكر التجكارة االلكترونيكة والتك  اشكتمديت كمن الفيكرات التاصكة بالمحاور الاااني  

 ( فيرةذ22 
 
 1الجدو  

 ةم اور انتمارة االنتبان

 المتغيرات الفرعية المتغيرات الرئيسة المحور
تسلسا الفقرات في 

 االستمارة
 عدد الفقرات

 معدومات عامة األو 
معدومات تتو 
 األفراد المب وثين

1 - 5 5 

 التجارة االلكترونية الثان 
معدومات تتعدق 
 بالتجارة االلكترونية

X1 – X20 20 

 ذاالنتبانةف   وء انتمارة  ينإعداد البا ث المصدر 

 
أهكداف  إلك مكن أجك  التوصك   اإل صكائية األناليبمجموعة من  إل ين وأنتند البا ث

 اإل صكائ فك  إجكراء الت ديك   (Minitab) اإل صكائيةعتمكاد عدك  البرمجيكة تة اإل إ الب ث، 
ابية واالن رافكككات لمئويكككة واألونكككاط ال نكككوالتككك  تمثدكككت بانكككتتراا التككككرارات والننكككب ا

      ذالب ث أدوات وصف متغيرات المعيارية ألن ا
عككدة  إلكك وثبات ككا قككاة البا ككث بات ككاه االنككتمارة  االنككتبانةولغككرب قيككاُ صككدق 

 اتتبارات قب  توزيع االنتمارة وتمثدت باآلت :
الب كث،  اتمتغيكر عدك  قيكاُ االنكتبانةلغرب التأكد من قكدرة . قياس الصدق ال اهر   1

و لكك  1فيد تة إجراء اتتبار الصكدق الاكاهري لفيرات كا بعكد إعكدادها وكمكا فك  المد كق 
، لدتأككد مكن صك ة 2من تال  عر ك ا عدك  مجموعكة مكن الم كمكين كمكا فك  المد كق 

مت ا لفر كية الب كث وأهدافكا وانكتطاله آرائ كة بشكأن قكدرت ا عدك  لفيرات ومدو مالءا
مككا ي ككمن و ككوت فيرات ككا ودقت ككا عدميككاً، وفكك   ككوء  لككك تككة قيككاُ متغيككرات الب ككث ب
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 نكب رأي ب  ف وتعدي  وإ افة بعب الفيرات وُص  ت بع ك ا وأنكتبدلت بكأترو 
 أغدب الم كمينذ

تة اتتبار شمولية الفيرات من تال  عر  ا وطرت العديد من األنكئدة . قياس الشمولية  2
وتكة فك   ،وعوامد كا االنكتبانةة أبعكاد واالنتفنارات عد  النكادة الم كمكين بشكأن شكمولي

 وء ه   األنئدة وإجابة الم كمين عدي ا إ افة مجموعة مكن الفيكرات كمكا  ك ف قنكة 
 من الفيراتذ ترآ

 اإلطار الن ر 

 مفهوم التجارة االلكترونية -عوالً 
ادية  ككديثاً، التكك  دتدككت فكك  ال يككاة االقتصكك لتجككارة االلكترونيككة إ ككدو التطككوراتتعككد ا
فك  العديكد مكن األنشكطة المرتبطكة بتينيكة المعدومكات واالتصكاالت لتككون  متداولكةوأصكب ت 

 (ذ24، 2223جزءاً من الواقع االقتصادي العالم   م مود، 
كمكا  ،نترنكتلالنكتتدامات التجاريكة لشكبكة اإل  األو  مث  التجكارة االلكترونيكة الشككتُ 

أن االلكترونيكةذ كمكا  الصفة ة تكتنبأن ا تمث  البداية لنع  الشركات لجع  عمديات ا التجاري
نترنت أوجد فرصاً جديدة لدشركات والت  تتمث  بالنوق االلكترونك   نجكة، إلانتتداة شبكة ا

 (ذ44، 2222
 كا إدارة تعم  التجكارة االلكترونيكة عدك  إجكراء تغييكر أنانك  فك  الطرييكة التك  يكتة ب

كبيراً عد  أعما  المنامة، ف كالً عكن  ن أثر التجارة االلكترونية يكونوتنفي  األعما ذ كما إ
المنتجكات وبيع كا وتنكديم ا  تغيير الطريية الت  يتة ب ا عرب لك يمكن لدتجارة االلكترونية 

ن االنكتتداة الفاعك  ألدوات ائ ا، كمكا إة عم  المنامكات مكع شكركإل  الزبون، وك لك طريي
  التعامك  مكع زبائن كا، نامات فكن ي يق قيمة م افة لدمالتجارة االلكترونية يمكن أوتينيات 

 ذ  (Huuhtanen, 2004, 6)ن التجارة االلكترونية ت نن من عمديات األعما  ف الً عن أ
وبالنار لدتطكورات النكريعة التك  شك دت ا التجكارة االلكترونيكة، فيكد تنوعكت وتعكددت 

ات ناكر اللكترونيكة مكن تكال  وج كالتعاريف الت  تناولت ا، ويمكن تو يح مف كوة التجكارة ا
 ذ2ف  الجدو  كما البا ثين  عدد من
 

 2الجدو  
 البا ثين جارة االلكترونية من وج ة نار عدد منمف وة الت

 المفهوم الباحث والسنة

 (121، 2224 نديمان، 

انككتتداة ال انككوب وتينيككات االتصككاالت فكك  تبككاد  النككدع والتككدمات 
عك  بكين البكائعين والمعدومات، إ  يتة من تال  ه   التينيات الربط الفا

 والمشترين وتباد  المنتجات والمعدومات وت وي  األموا ذ 

(Esswein, et.al., 2004, 289)  اليدرة عد  إنجاز التبادالت فيما يتعدق بالندع والتدمات والموجكودات
 واألموا ، و لك بانتتداة أدوات وتينيات الكترونيةذ 

  بانكتتداة تبكاد  البيانكات الكترونيكاً ومكن تكال  البريكد عمديات التبكاد (122، 2224 ي ي  والجبوري، 
االلكترونكك  أو الفككاكُ والونككائ  االلكترونيككة كافككة التكك  تنككاعد فكك  

 عمديات البيع والشراءذ 
(Awad, 2007, 7)  عمدية بيع وشراء الندع والتدمات والدفع من تال  شبكة االنترنتذ 
(Watson, et.al., 2008, 8) ال انكوب لت نكين األداء التنايمك ، وزيكادة األربكات  انكتتداة شكبكات

التنكدية النكريع ف كالً عكن وال صة النوقية وت نكين تدمكة الزبكون، 
 لدمنتجات من تال  التجارة االلكترونيةذ 
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 المفهوم الباحث والسنة
(Pather, 2006, 24) 

، 2212 أبكككككو عرفكككككة وآتكككككرون، 
151) 

 تكال مكن عمديات البيع والشراء الندع والتكدمات وتبكاد  المعدومكات 
نترنككت، وإجككراء التعككامالت التجاريككة بشككك  الكترونكك  بككين اإل شككبكة

 المنامات والزبائنذ 
(Unold, 2008, 13) 

(Turban, et.al., 2008, 4) 
 (2، 2212 برهان وتطاب، 

ت مكن تككال  الشككبكات عمديكة بيككع وشككراء المنتجكات وتبككاد  المعدومككا 
  نترنتذال انوبية واإل

   

ن أشكككا  التبككاد  التجككاري واإلداري التكك  تككتة بانككتتداة تينيككة شككك  مكك (15، 2211 ال رب ، 
 نترنتذ ومات واالتصاالت من تال  شبكة اإلالمعد

عمديات البيع والشراء لدمنتجات وتباد  البيانات والمعدومات واألموا   (24، 2212 آ  عبدالوا د، 
 بانتتداة تينية المعدومات واالتصاالتذ 

 ينإعداد البا ث المصدر 

 
 عهمية التجارة االلكترونية -اانياً 

تتمثكك  أهميككة التجككارة االلكترونيككة باألنككاليب ال ديثككة التكك  تتميككز ب ككا بالميارنككة مككع 
القتصكادية واالجتماعيكة التك  األناليب المعتمكدة فك  التجكارة التيديديكة، ف كالً عكن تأثيرات كا ا

يئكة وطبيعكة األعمكا  ودور ف  إ داث تغييرات ف  العديد من الجوانب التك  تشكم  ب أن مت
ال كومات ف  دعة تن يالت التجكارة االلكترونيكة، ويمككن ت ديكد أهميكة التجكارة االلكترونيكة 

 :اآلت  من تال 
جكراءات اإلعكدة انكتتداة التطور النريع ف  تطبييات التجارة االلكترونية فرصكة أعط   ذ1
االت االتتيكككار أمكككاة ممكككا زاد مكككن فكككرو التنكككويق ومجككك ،ورقيكككة والتعكككامالت المعيكككدةال

 ،المشترين وانتفاب التكاليف، ف الً عن التتاطكب الفكوري المباشكر بالصكوت والصكورة
 (ذ32، 2222وني  المعدومات بدقة وبالوقت والشك  المالئة  م مد، 

ذ تعد أداة يتة من تالل كا ت نكين آليكة تبكاد  المعدومكات والتغدكب عدك  كثيكر مكن المعوقكات 2
ن كا ترفكع مكن الفائكدة التك  تعكود لمعدومات ف  الوقت المنانب، كمكا إاجمع ونشر المتعدية ب

وبمكا يتكدة فك  الن ايكة  ،إل  ت نين التعاون والترابط بين متتدف الو كدات داتك  المنامكة
 (ذ52، 2211عمدية اتتا  اليرار  الشمري، 

 ،لكترونك ذ تناعد المنامات عد  إتباه ناة التصنيع ال ديثة الت  تتة بمناعدة ال انكب اال3
مديكات من  يث ت ديد تعاقكب عمديكات التشكغي  وأنكدوب التشكغي  عدك  أجكزاء المنكتج، وع

  تياجككات مككن المككواد ومككوارد التصككنيع والتوقيككت الم ككدد ل ككاالككت كة والرقابككة وتتطككيط اإل
 (ذ1، 2224 فارُ والعوام ، 

لتجكارة االلكترونيكة النكتتداة ا إلك  لجكوء المنامكاتزيادة المنافنكة التغيير النريع وأدو ذ 4
تتفكيب وممكا زاد مكن فكرو الكدتو  إلك  األنكواق العالميكة،  ،دون إجراءات معيدةومن 

نترنكت وتبكاد  إجراء المتاطبات الفوريكة عبكر اإلف الً عن الكدفة عد  البائع والمشتري، 
ممكككا نكككاعد عدككك  اتتكككا  اليكككرار النكككدية  ،المعدومكككات بدقكككة ونكككرعة وفككك  الوقكككت الم كككدد

(Jehangir, 2011, 172) ذ 
التجارة االلكترونية بدرجات متفاوتة عدك  أداء المنامكات، و لكك مكن تكال  التكأثير ذ تؤثر 5

عدكك  ككك  الواككائف واألنشككطة التكك  تمارنكك ا تدككك المنامككات كأنشككطة تطككوير المنتجككات، 
وتكككدمات الصكككيانة، وعمديكككات ال نكككابات، وعمديكككات التنكككويق، والتمويككك ، والت كككويالت 

 (ذ41، 2222ك عمديات الني  والش ن وتباد  المعدومات  غنية، التجارية، وك ل
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 التجارة االلكترونية معوقات -االااً 
أمكاة انتشكارها  والتك  شككدت عائيكاً  ة االلكترونية مجموعة مكن المعوقكاتتواجا التجار

يمكككن تينككية المعوقككات التكك   إ  وتطورهككا عدكك  الككرغة مككن المزايككا العديككدة التكك  تتمتككع ب ككا،
  نوعين هما: عد تطبيق التجارة االلكترونية تواجا 

توجككد العديككد مككن المعوقككات التينيككة التكك  تواجككا . المعوقااات التقنيااة للتجااارة االلكترونيااة  1
يمكككن تو ككي  ا  والتكك  المنامككات عنككد لجوئ ككا العتمككاد تطبييككات التجككارة االلكترونيككة

 اآلت :ب
 ترف ب كا جة إل  وجود معايير معإن مشكالت ال ماية واألمن والموثوقية ما تزا  ب ا

ن نكرعة االتصكاالت مكا تكزا  غيكر كافيكة لتطبيكق التجكارة عالمياً، ف كالً عكن  لكك فكا
 (ذ14، 2212االلكترونية  برهان وتطاب، 

 نترنت ف  التعام  مع المنامات ف  متتدف أن اء العالة، لكن ونكيدة انتتداة شبكة اإل
ف كالً عكن تكر، يئكة المتتدفكة مكن بدكد إلك  آكدة البف ناك مشك ،االتصا  و دها ال تكف 

 ,Awad, 2007) اتتالف العادات والتياليد وندوك المنت دك ف  الشراء والثيافة والدغة

  ذ (17

  و لككك لنككداد األمككوا ونككيدة منككتوو الثيككة فكك  بطاقككات االئتمككان بوصككف ا انتفككاب ،
ئتمان واالنكتيالء عدك  بنبب هجمات قراصنة اإلنترنت ف  مجا  انتتداة بطاقات اإل

 (ذ42، 2222رقم ا وانتتدام ا ألغراب غير مشروعة  م مد، 

 شكبكات  إن انتتداة التجارة االلكترونية ي تاا إلك  بنيكة ت تيكة متطكورة عدك  منكتوو
ن بعب برمجيات التجارة االلكترونية قكد تككون غيكر مالئمكة أف الً عن االتصاالت، 

د تكون متعار كة مكع مكونكات أو ناكة تشكغي  مع بعب األج زة والمعدات أو ربما ق
 ذ(Unold, 2008, 17)م ددة 

هنكاك معوقكات غيكر تينيكة تواج  كا التجكارة . المعوقات غير التقنياة للتجاارة االلكترونياة  2
 اآلت :يمكن تو ي  ا بااللكترونية والت  

 ن ة فكك  عمديككات البيككع والشككراءذ كمككا إ اجككة الزبككائن المنككتمرة لدتصوصككية والنككري
بعب الزبائن يرفب التغيير والت و  من التجكارة التيديديكة إلك  التجكارة االلكترونيكة، 

ن بعككب الزبكائن مككا إ مكُ المنككتج قبك  ال صككو  عديكا، إ فك   ككين يف ك  اآلتككرون ل
يزالكككون يرف كككون الت كككو  إلككك  التعكككامالت الالورقيكككة والعيكككود االلكترونية الجدايكككة 

 (ذ42، 2222وتدف، 

 لكترونية ي تاا إل  إعادة هندنكة ناكة العمك  الداتديكة، كمكا ي تكاا إن تبن  التجارة اال
 (ذ11، 2224 عبدالعزيز،  ت عمدية جديدة لألفراد العامدينإل  تدريبا

 اإلطار التطبيقي
 وصف األفراد المبحواين في الشركة -عوالً 

شاط بنتة اتتيار مجموعة من األفراد ف  الشركة المب وثة ممن لدي ة التبرة والدراية 
عدك   ( انكتمارة انكتبانة42توزيع  فيد تة ذ تتنة بالدقة معدوماتبغية ال صو  عد  الشركة 

، اإل صكائ ( انكتمارة صكال ة ألغكراب الت ديك  35انكترجاه   ، وقكد تكةاألفراد المب وثين
المب وثين ف  الشركة المب وثكة مكن  يكث الجكنُ والعمكر  األفرادنمات  3ويو ح الجدو  
ومككن  ،والمنصككب الككوايف  وعككدد نككنوات التدمككة فكك  المنصككب الككوايف والمؤهكك  العدمكك  

 تاللا يمكن تو يح اآلت :
بدغكت  إ المب كوثين مكن  يكث الجكنُ،  األفكرادمعكد  توزيكع  3يو ح الجدو  الجنس   . 1
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 ذ %3453 اإلناثفيما بدغت ننبة  %1554ننبة ال كور 
المب كوثين  األفكرادمكن  %3453بة ننك أنن ية وبي  فئات العمرال 3يو ح الجدو  العمر   . 2

ممكا  ،الفكريننة وه  فئة تتنة بالن ج ( 35 – 31تيع أعمارهة  من الفئة العمرية  
( ننة والت   ييت ثكان  42 – 31تدي ا الفئة العمرية  ف  إعطاء إجابات معيولةذ ين ة 

عدكك  ( نككنة 32 – 25ذ كمككا  صككدت الفئككة العمريككة   %2251بدغككت  إ  ،أعدكك  الننككب
( نكنة فيكد 45 – 41ما الفئة العمريكة  معد  توزيع األفراد المب وثينذ أ من %22بة نن

، %251( عدك  ننكبة 25لعمرية  أق  مكن ذ وأتيراً  صدت الفئة ا %1453بدغت ننبت ا 
مكن مجمكوه األفكراد فكأكثر(  – 41وه  الننبة  ات ا الت   صدت عدي ا الفئكة العمريكة  

 المب وثينذ
االتتيار لشغ  الواكائف،  المجاالت ف  ُيعد الت صي  الدران  أ د أهة  المؤها العلمي  . 3

عدكك   ين  اصككدونالمب ككوث األفككرادمككن  %1252ننككبة  أن 3ال ككا مككن تككال  الجككدو  يُ 
ذ كمكا بدغكت  %22فك   كين كانكت ننكبة  كامد  شك ادة دبدكوة فنك   ،ش ادة البكالوريوُ

 مدكة شك ادة الماجنكتير فيكد كانكت  ما معكد ذ أ %1453ننبة  مدة ش ادة الدبدوة العال  
 ذ  % 251ننبت ا 

ننككبة  أن 3ن الجككدو  مككا فيمككا يتعدككق بالمنصككب الككوايف  فيككد بككي  أالمنصاا  الااو يفي   . 4
الكك ين  واألفككرادالمب ككوثين ممككن ي مدككون ليككب  منككؤو  شككعبة(ذ  األفككرادمككن  3155%

 مدون ليكب لمن ي %2554ذ وننبة  %2155ي مدون ليب  منؤو  و دة( بدغت ننبت ة 
الك ين ي مدكون  واألفكرادذ  %155 مال ا فن (ذ وبدغت ننبة من ي م  ليكب  م انكب( 

ي مدكون ليكب يكن هناك أفراد لة   ين ذ ف  % 551ليب  رئيُ م ندنين( كانت ننبت ة 
 (ذإداري مواف 

فيمككا يتكو التدمككة الوايفيكة فيككد أو ككح عادد ساانوات الخدماة فااي المنصا  الااو يفي   . 5
( 12 – 1تككدمت ة   مككدة المب ككوثين كانككت األفككرادمككن  % 1252ن ننككبة أبكك 3الجككدو  
،  %1453نكنة  (15 – 11الك ين يمتدككون تدمكة   األفرادذ ف   ين بدغت ننبة ننوات

 نكنوات( 5 – 1مكا الفئكة  أ فكأكثر(ذ – 15وه  الننبة  ات ا التك   صكدت عدي كا الفئكة  
 المب وثينذ األفرادن مجموه م %155بدغت ننبت ا  إ  ،فيد  صدت عد  أق  الننب

 
 3الجدو  

 وصف األفراد المب وثين ف  الشركة
 %النسبة المئوية  العدد الفئة المتغير

 
 الجنس

 1554 23  كر

 3453 12 أنث 

 % 122 35 المجموه

 %النسبة المئوية  العدد الفئة المتغير

 
 
 
 العمر

 251 1 25أق  من 

25 – 32 4 22 

31 – 35 13 3453 

31 – 42 1 2251 

41 – 45 5 1453 

 251 1 فأكثر – 41

 % 122 35 المجموه
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 %النسبة المئوية  العدد الفئة المتغير

 
 
 

 المؤها العلمي

 22 4 دبدوة فن 

 1252 22 بكالوريوُ

 ٍٍ  1453 5 دبدوة عاٍ 

 251 1 ماجنتير

 2 2 دكتورا 

 2 2 أترو

 % 122 35 المجموه

 %النسبة المئوية  العدد لفئةا المتغير

 
 
 

 المنص  الو يفي

 3155 11 منؤو  شعبة

 2155 12 منؤو  و دة

 551 2 رئيُ م ندنين

 155 3 م انب

 2554 2 مال ا فن 

 2 2 مواف إداري

 % 122 35 المجموه

 %النسبة المئوية  العدد الفئة المتغير

 
عدد سنوات 
الخدمة في 

 المنص  الو يفي

1 – 5 3 155 

1 – 12 22 1252 

11 – 15 5 1453 

 1453 5 فأكثر – 15

 % 122 35 المجموه
 ذاالنتبانةباالعتماد عد  نتائج  ينإعداد البا ث المصدر 

 
 غير التجارة االلكترونية ومناقشة النتائ وصف مت -اانياً 

تغيككر مككن هكك ا المالمب ككوثين  ككو   األفككراد إجابككات أن إلكك  4تشككير معطيككات الجككدو  
تجكا  (، فك   كين شكك  اإل %5151تفكاق وبننكبة  كانكت باتجكا  اإل (X1-X20)تال  مؤشكراتا 
( %2151(، فيما بدغت ننكبة الم ايكدين  %2151ننبة   اإلجاباتتفاق( لتدك الندب   عدة اإل

 مؤشكراتومكن ال(ذ 152( وبكان راف معيكاري قكدر   352والك ي جكاء بونكط  نكاب  قكدر   
دة الشكركة البريكد  تنكتت إلك وال ي يشكير  (X4)المؤشر يجابية ه ا المتغير ف  إ أن مت الت 

( %15542  بدغكت تفكاقوالك ي  صك  عدك  ننكبة إنجاز أنشطت ا التجارية( االلكترون  ف  إ
( 45141  البالغككة قيمتككا الونككط ال نككاب ممككثالً بارتفككاه  اإلجابككاتمييككاُ تمركككز يككدعم ا 

أنكا  ينو عدك  يوال  (X7)المؤشر  ء بالمرتبة الثانيةذ وليد جا(25215وبان راف معياري  
تفكاق بدغكت ننكبة اإل إ  نترنت ف  دعكة أنشكطت ا التجاريكة( ة موقع الشركة عد  شبكة اإل ُين
(ذ والثالكث 25132( وبكان راف معيكاري قكدر   35111وبونط  نكاب  قكدر   ( 41543% 

ئمكة إلعتمكاد تطبييكات التجكارة بيئكة الشكركة تعكد مال أنالك ي يكنو عدك    (X18)هو المؤشر 
( وان كراف معيكاري 35122( وبونط  ناب  قكدر   % 11554االلكترونية( وبننبة اتفاق  

والكك ي يككنو عدكك   تنككع  الشككركة لالنككتفادة مككن  (X6)(ذ وأتيككراً المؤشككر 15142قككدر   
وبونكط  نكاب  ( % 12511تفاق قكدرها   ص  عد  ننبة إ إ تدمات التجارة االلكترونية( 

 وانككتناداً عدكك  مككا نككبق يمكككن رفككب (ذ15232( وان ككراف معيككاري قككدر   35543در   قكك
مككن أبككرز المعوقككات التكك  تعتككرب تطبيككق التجككارة  افر ككية الب ككث التكك  تككنو عدكك  أنكك
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يو كح  4  والجكدوفر البنيكة الت تيكة المنانكبة، اعدة تكو لمب وثة هوااللكترونية ف  الشركة ا
 تجارة االلكترونيةذلمتغير ال اإل صائ نتائج الوصف 

 
 4الجدو  

 ةااللكترونيلتجارة لمتغير ا اإل صائ نتائج الوصف 
 

 
 ذعتماد عد  نتائج ال انبة االلكترونية: إعداد البا ثين باإلالمصدر

 
 ستنتاجات والمقترحاتإلا

 ستنتاجاتاإل -عوالً 
 ة االلكترونيةذذ  عف التتطيط والتننيق من قب  إدارة الشركة المب وثة لتطبيق التجار1
المعوقكات التك  تيكف  إ كدو ر المرنة ف  الشركة المب وثة ُتعكدغي اإلدارية اإلجراءات إنذ 2

 ف  وجا تطبيق التجارة االلكترونيةذ
 ذ عدة وجود قوانين وتشريعات تو ح طبيعة ونطاق عم  التجارة االلكترونيةذ3
العككامدين فكك  الشككركة  داألفككرا ككعف ال ككوافز الماديككة والمعنويككة ي ككد مككن طمككوت  إنذ 4

 المب وثة ف  التعدة والتدريب من أج  تطبيق التجارة االلكترونيةذ
قدة الم ارات التينيكة لكدو األفكراد فك  الشكركة من معوقات تطبيق التجارة االلكترونية  إنذ 5

 المب وثةذ
النكوق الم ديكة، والنكبب فك   إلك ذ تواجا الشركة المب وثكة صكعوبة فك  تنكويق منتجات كا 1

 ال عف ف  تطبيق التجارة االلكترونيةذ إل  لك يعود 
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د الثيكككة لكككدو المنكككت دكين فككك  ومكككن معوقكككات تطبيكككق التجكككارة االلكترونيكككة عكككدة وجككك إنذ 4
 تطبييات اذ

تفككاق عدكك  أغدككب الفيككرات المتعديككة بالتجككارة فككراد المب ككوثين تتجككا ن ككو اإلذ إن إجابككات األ1
  االلكترونية ف  الشركة المب وثةذ 

 المقترحات -اً ااني
 التجارة االلكترونيةذ ة الشركة وبما يتوافق مع تطبيقذ  رورة إعادة هيكد1
نكتفادة مكن الفكرو الجديكدة لدتجكارة االلكترونيكة لإلذ يتوجب عد  الشركة المب وثة النع  2

 والتكيف مع ا لتعزيز موقع ا التنافن  وزيادة  صت ا النوقيةذ
و لكك لت ديكد  ،اعد عد  تطبيكق التجكارة االلكترونيكة رورة وجود قوانين وتشريعات تنذ 3

لكدو الشكركة  واألمانمما يعزز من مصدر الثية  ، يوق والتزامات أطراف العمدية كافة
   ذأترومن ج ة والمنت دك من ج ة 

يتطدب إجراء المعامالت التجارية عبر شبكة االنترنت درجة عالية من النكرية واألمكان، ذ 4
 كمن أمكن و مايكة المنكت دك وبمكا ي يكق درجكة عاليكة مكن الثيكة وتبن  نيانكة م كددة ت

 بتطبيق التجارة االلكترونيةذ
 شككبكة ومن كا انكتتداةذ  كرورة انكتتداة الشكركة المب وثكة ناكة وأنكاليب اتصكا   ديثكة، 5

  نجاز عمديات البيع والشراء وتباد  المعدوماتذاإلنترنت ف  إ
 
 صادرالم
 العربية باللغة صادرالم -عوالً 
، ميدمكة فك  تينيكة المعدومكات، 2212أبو عرفكة، عكدنان وم مكد، عبكدالباعث وعكامر، اي كاب،  ذ1

 الطبعة األول ، دار جرير لدنشر والتوزيع، عمان، األردنذ

، أنمو ا ميتكرت لدتجكارة االلكترونيكة ودور  فك  2212آ  عبدالوا د، تالد زيدان عبدال ادي،  ذ2
ف  الشكركة العامكة لصكناعة األدويكة والمنكتدزمات  درانة  الة –تعزيز إدارة عالقات الزبائن 

 الطبية ف  نينوو، رنالة ماجنتير غير منشورة، كدية اإلدارة واالقتصاد، جامعة الموص ذ

، التجكارة االلكترونيكة، الطبعكة الثانيكة، الشكركة 2212برهان، م مد نور وتطاب، عز الكدين،  ذ3
 رذالعربية المت دة لدتنويق والتوريدات، الياهرة، مص

، تجارة الكترونية، الطبعة األول ، دار 2222الجداية، م مد نور صالح وتدف، نناء جودت،  ذ4
 ال امد لدنشر والتوزيع، عمان، األردنذ

، إطار ميترت لتطوير تدمات مراقب  ال نابات ف  بيئكة 2211ال رب ، نشوان ابراهية عد ،  ذ5
ابات فك  العكراق، رنكالة ماجنكتير درانة آلراء عينة مكن مراقبك  ال نك –التجارة االلكترونية 

 غير منشورة، كدية اإلدارة واالقتصاد، جامعة الموص ذ

، التبكككككاد  التجاري،األنككككُ، العولمككككة والتجكككككارة 2224نككككديمان، عبككككدالعزيز عبككككدالر ية،  ذ1
 االلكترونية،، الطبعة األول ، دار ال امد لدنشر والتوزيع، عمان، األردنذ

صككمية ناككاة معدومككات تنككويي  يككدعة تطبيككق التجككارة ، ت2211الشككمري، فككراا نغككيم  فككرا،  ذ4
درانكة  الكة فك  شكركة ككارزون  –االلكترونية بين منامات األعما  والزبائن أنمو ا ميتكرت 

لدوكاالت التجارية ف  أربي ، رنكالة ماجنكتير غيكر منشكورة، كديكة اإلدارة واالقتصكاد، جامعكة 
 الموص ذ

أتطار التجارة االلكترونيكة فك   كوء إدارة فعالكة ، إدارة 2224عبد العزيز، عمر عبدالجواد،  ذ1
لدمعرفككة، المككؤتمر العدمكك  الككدول  النككنوي الرابككع، إدارة المعرفككة فكك  العككالة العربكك ، كديككة 

 أبري ، عمان، األردنذ 21 – 21االقتصاد والعدوة اإلدارية، جامعة الزيتونة، 



 [32]                     ...                                           معوقات تطبيق التجارة االلكرتونية يف قطاع الصناعة الدوائية
 

كتبكة العصكرية لدنشكر والتوزيكع، ، التنويق والتجارة االلكترونية، الم2222غنية، أ مد م مد،  ذ2
 مصرذ

، درانكة أوليكة  كو  واقكع التجكارة 2224فارُ، عد  م مكود و العكوام ، رزق م مصكبات،  ذ12
، كديككة االقتصككاد، 1االلكترونيككة فكك  النشككاط االقتصككادي الديبكك ، مجدككة المتتككار لدعدككوة، العككدد 

 جامعة عمر المتتار، البي اء، ليبياذ  

 –، مدو إمكانية تطبيق التجارة االلكترونية ف  صناعة التأمين 2222 م مد، فائزة عبدالكرية، ذ11
درانة  الة ف  شركة التأمين الوطنية، رنالة دبدوة عال  معاد  لدماجنتير ف  التأمين، المع د 

 العال  لددرانات الم انبية والمالية، جامعة بغدادذ

متغيرات االقتصكادية فك  تكدفق ، أثر التجارة االلكترونية وبعب ال2223م مود، م مد نايف،  ذ12
،  2222 – 1242درانة قيانية لمجموعكة مكن البدكدان األنكيوية لدمكدة  –رأُ الما  األجنب  

 رنالة ماجنتير غير منشورة، كدية اإلدارة واالقتصاد، جامعة الموص ذ

، المجاالت –الواائف  –، اإلدارة والمعرفة االلكترونية: اإلنتراتيجية 2222نجة، نجة عبود،  ذ13
 دار اليازوري العدمية لدنشر والتوزيع، عمان، األردنذ

، واقكككع التجككارة االلكترونيكككة فككك  2224ي يكك ، عكككالء عبدالنككالة و الجبكككوري، عكككالء أ مككد،  ذ14
درانككة ميدانيككة عدكك  عينككة مككن الشككركات التجاريككة فكك  م افاككة  –الشككركات صككغيرة ال جككة 

 لجامعةذ، كدية ال دباء ا14نينوو، مجدة ب وث منتيبدية، العدد 
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