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 أثـر اإلدارة اإللكتـرونية على كفاءة سلسلة التوريد اإلنتاجية 
»بالتطبيق على الشركة القابضة لأدوية«

تامر حسن على أبوزيد 
بــاحث دكتوراه في إدارة األعمال

كلية التجارة – جامعة بنها
جمهورية مصر العربية

مقدمة

تعتمــد اإلدارة اإللكتـــرونية لسلســلة التوريــد علــى التـــزاوج الحــادث بيـــن تكنولوجيــا الحاســبات واالتصــاالت وباألخــص اإلنتـــرنت 
والــذي يعــد محــور عمــل سلســلة التوريــد اإللكتـــرونية مــن خــال مواقــع الويــب وإلكتـــرونية عمليــات الشــحن والكتالوجــات وأوامــر 

الشــراء والبـــرامج وغيـــرها مــن أنشــطة وأدوات تشــكل عمــل سلســلة التوريــد اإللكتـــرونية.

وتحولــت إدارة سلســلة التوريــد مــن فلســفة نظــام البيانــات إلــى مفهــوم اإلدارة اإللكتـــرونية املعتمــدة علــى تقنيــات ممارســة 
التنافســية  القــدرات  وزيــادة  كفاءتهــا،  وزيــادة  التوريــد  سلســلة  أداء  بمســتوى  االرتقــاء  مســتهدفة  إلكتـــرونيا،  اإلداريــة  الوظائــف 

املنافســة. فــي عالــم األعمــال شــديد  بقائهــا ونموهــا  لفــرص  لهــا تدعيمــا  املطبقــة  للمنظمــات 

ونتــج عمــا ســبق تقليــص اســتخدام األعمــال الورقيــة التقليديــة والتحــول إلــى اســتخدام تكنولوجيــا الحاســبات اإللكتـــرونية، 
ووجــود األســواق االفتـــراضية لتصبــح إدارة سلســلة التوريــد أكثـــر كفــاءة، فهــي إدارة بــا أوراق وبــدون قيــود ومســتمرة علــى مــدار 24 

ســاعة.

فــي الوقــت املحــدد، ومتابعــة  واســتتبع التحــول اإللكتـــروني الســابق اإلشــارة إليــه تعــدد شــبكة املورديـــن، وتســليم املنتجــات 
طلبــات العمــاء، فلــم تعــد قــرارات التوريــد تعتمــد علــى الســعر فقــط، ولكنهــا أصبحــت تعتمــد بدرجــة كبيـــرة علــى الثقــة التـــي يوليهــا 

العمــاء للمنتجــات، واملنظمــات واســتدامة العاقــات معهــم علــى املــدى الطويــل، ومشــاركة البيانــات بيـــن أعضــاء السلســلة.

 إلــى العمــاء وسلســلة توريــد داخليــة تتضمــن 
ً
وتتكــون سلســلة التوريــد مــن سلســلة خارجيــة تشــمل املورديـــن والوســطاء وصــوال

مراحــل اإلنتــاج والتخـزيـــن، ويمكــن تقســيمها وظيفيــا إلــى سلســلة إنتاجيــة وسلســلة تســويقية، وكاهمــا حلقــة وصــل لآلخـــر يلزمهًمــا 
شــبكات إلكتـــرونية مــن إنتـــرنت وإنتـــرانت وإكستـــرانت، واللغــة الســائدة بيـــن هــذه الحلقــات هــي البيانــات.

ومــن زاويــة أخـــرى يمثــل الــدواء أحــد االحتياجــات الفســيولوجية لإلنســان، وتعــد صناعــة الــدواء مــن أكثـــر القطاعــات الصناعيــة 
تأثيـــرا علــى إنتاجيــة املجتمعــات وأمنهــا القومــي، ومــن هنــا أتـــى اختيــار الباحــث لهــذه الصناعــة تطبيقــا علــى الشــركات املصريــة العاملــة 
املؤشــرات  تلــك  وفــي ضــوء  املركــزي لإلحصــاء  الجهــاز  مــن  الباحــث مجموعــة مؤشــرات موثقــة  العــام حيــث عــرض  بقطــاع األعمــال 
الســابقة رغــم ســلبياتها يـــرى الباحــث أن تدعــم الفــرص االســتثمارية املتاحــة أمــام شــركات صناعــة األدويــة العاملــة بقطــاع األعمــال 
العــام والتـــي يمكــن لهــا اقتناصهــا، كمــا يـــرى الباحــث أن الشــركة القابضــة لألدويــة يمكــن لهــا أن تســاهم فــي ســد جـــزء مــن العجـــز فــي 

اإلنتــاج الدوائــي املحلــى، وإحــداث التــوازن فــي األســعار، والجــودة مــن خــال منافســة قطــاع األعمــال العــام للقطــاع الخــاص.

مشكلة الدراسة

قــام الباحــث بتحديــد الفجــوة البحثيــة بمســح الدراســات الســابقة وتــم إجـــراء دراســة اســتطاعية للتعــرف علــى مــدى تطبيــق 
اإلدارة اإللكتـــرونية فــي سلســلة التوريــد اإلنتاجيــة باإلضافــة إلــى تحديــد ظواهــر ومشــكلة الدراســة ومجموعــة تســاؤالت تــدور حــول 

تطبيــق وظائــف اإلدارة اإللكتـــرونية فــي سلســلة التوريــد اإلنتاجيــة، ومــا يتعلــق بهــذا مــن معوقــات علــى النحــو التالــي:

هل توجد عاقة بيـن تطبيق وظائف اإلدارة اإللكتـرونية وبيـن كفاءة سلسلة التوريد اإلنتاجية؟ - 

هل هناك اتفاق بيـن املديـريـن في الشركات محل الدراسة لتطبيق اإلدارة اإللكتـرونية على سلسلة التوريد اإلنتاجية؟ - 

ما هي معوقات تطبيق اإلدارة اإللكتـرونية بشركات األدوية بقطاع األعمال العام لزيادة كفاءة سلسلة التوريد اإلنتاجية؟ - 

هل هناك عاقة بيـن القضاء على معوقات تطبيق اإلدارة اإللكتـرونية وبيـن كفاءة سلسلة التوريد اإلنتاجية؟ - 
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أهداف الدراسة

تحددت في التعرف على ما يلي:

أثـــر وظائــف اإلدارة اإللكتـــرونية )التخطيــط اإللكتـــروني، والتنظيــم اإللكتـــروني، والقيــادة اإللكتـــرونية، والرقابــة  - 
اإللكتـــرونية( علــى كفــاءة سلســلة التوريــد اإلنتاجيــة.

معوقــات تطبيــق اإلدارة اإللكتـــرونية ذات األثـــر علــى كفــاءة سلســلة التوريــد اإلنتاجيــة، وقيــاس عاقــة االرتبــاط  - 
بيـــن تلــك املعوقــات وكفــاءة سلســلة التوريــد اإلنتاجيــة.

طبيعة عمل سلسلة التوريد اإلنتاجية في الشركات محل الدراسة. - 

أهميــة تطبيــق اإلدارة اإللكتـــرونية، لتطويـــر سلســلة التوريــد فــي مجــال اإلنتــاج، بشــركات األدويــة العاملــة بقطــاع  - 
األعمــال العــام.

أهمية الدراسة

تمثلت في اآلتـي:

تطويـــر إدارة سلســلة التوريــد اإلنتاجيــة مــن خــال التحــول إلــى أســلوب اإلدارة اإللكتـــرونية، والتعــرف علــى تـــرتيب  - 
معوقــات اإلدارة اإللكتـــرونية وبالتحديــد سلســلة التوريــد لزيــادة كفاءتهــا.

تطويــع التطــور الحــادث فــي تكنولوجيــا الحاســبات ونظــم االتصــال بحثــا عــن كفــاءة إدارة سلســلة التوريــد إلكتـــرونيا  - 
فــي أي وقــت ومــن أي مــكان دون قيــود، وإفــادة كافــة أعضــاء سلســلة التوريــد مــن خــال زيــادة كفــاءة تدفــق البيانــات 

واملــواد فــي سلســلة التوريــد اإللكتـــرونية فــي مجــال اإلنتــاج.

مقارنة وظائف اإلدارة التقليدية بتلك اإللكتـرونية، لإلفادة بمزايا التحول للسلسلة اإللكتـرونية. - 

محاولــة تنميــة مســاهمة الدولــة فــي إنتــاج الــدواء بإعــادة هيكلــة الشــركة القابضــة لألدويــة وتطويـــرها وزيــادة عــدد  - 
هــذه الشــركات كمــا ونوًعــا فــي اإلنتــاج الدوائــي إلحــداث إشــباع للســوق املصــري حيــث إنــه مــن املتوقــع زيــادة الطلــب 
علــى األدويــة فــي الســنوات القادمــة نظــًرا للزيــادة الســكانية املتوقعــة وبالتالــي إحــداث تــوازن فــي األســعار ومنافســة 

الدولــة للقطــاع الخــاص فــي هــذا الشــأن.

فروض الدراسة

تمثلت فروض الدراسة في فرضيـن هما:

الفــرض األول: توجــد عاقــة ذات داللــة إحصائيــة بيـــن تطبيــق وظائــف اإلدارة اإللكتـــرونية وبيـــن كفــاءة سلســلة - 
التوريــد اإلنتاجيــة.

الفــرض الثانــي: توجــد عاقــة ذات داللــة إحصائيــة بيـــن القضــاء علــى معوقــات تطبيــق اإلدارة اإللكتـــرونية وبيـــن - 
كفــاءة سلســلة التوريــد اإلنتاجيــة.

أدوات الدراسة:

الدراســة -  إجـــراء  عنــد  الدراســة  محــل  الشــركات  فــي  املسئوليـــن  بعــض  بمقابلــة  وذلــك  الشــخصية:  املقابــالت 
. الســتطاعية ا

االســتقصاء: تــم توجيــه االســتقصاء إلــى     مفــردة مــن املسئوليـــن عــن اإلنتــاج واملشتـــريات واملخــازن مــن رؤســاء - 
قطاعــات ومــدراء عمــوم ومــدراء إدارة وأخصائييـــن اإلنتــاج األول والثانــي والثالــث ورؤســاء األقســام، وكانــت عــدد 
االستجابات 110 مفردة تمثل 48,81% من عدد املستق�صي منهم، حيث تم جمع البيانات األولية للدراسة، وذلك 
للتعــرف علــى مــدى اإلدارة اإللكتـــرونية بالشــركات محــل الدراســة، ثــم أســئلة حــول وظائــف اإلدارة اإللكتـــرونية، 

وأســئلة حــول معوقــات تطبيــق اإلدارة اإللكتـــرونية.
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حدود الدراسة

تمثلت فيما يلي:

الحد املوضوعي: تم التـركيـــز على سلســلة التوريد اإلنتاجية وتثبيت السلســلة التســويقية ألن الطلب على األدوية  - 
هــو طلــب غيـــر مــرن وفًقــا لقــوى الطلــب والعــرض، إذا افتـــرضنا تثبيــت قيمــة الدعــم الــذي تقدمــه الدولــة لصناعــة 
األدويــة، وذلــك بــدء مــن الحصــول علــى املــواد الخــام مــن املورديـــن مــرورا باملراحــل اإلنتاجيــة املختلفــة وحتـــى إنتــاج 
إغفــال  وعــدم  السلســلة  بيـــن حلقــات  التكامــل  مراعــاة  مــع  الدراســة،  محــل  الشــركات  فــي  الصنــع  تامــة  املنتجــات 

العاقــة بيـــن وظيفتـــي اإلنتــاج والتســويق فــي سلســلة التوريــد بالشــركات محــل الدراســة.  

الحــدود املكانيــة: اقتصــرت الدراســة علــى شــركات قطــاع األعمــال العــام التابعــة للشــركة القابضــة لألدويــة فــي منطقــة  - 
القاهــرة الكبـــرى وتمثــل 6 شــركات فــي تلــك املنطقــة، مــن أصــل 12 شــركة، حيــث يوجــد بهــا أكبـــر الشــركات مــن حيــث رأس 

املــال والعمالــة واألربــاح موجــودة فــي تلــك املنطقــة، عــاوة علــى أن أكبـــر الشــركات اإلنتاجيــة موجــودة فــي تلــك املنطقــة.

الحدود الزمنية: تنحصر من عام 2011 إلى 2016، واختار الباحث تلك الفتـرة نظًرا لآلتـي: - 

األزمــات التـــي تعرضــت لهــا صناعــة الــدواء فــي تلــك الفتـــرة مثــل زيــادة أســعار الــدواء، املشــكات الناجمــة مــن أ- 
تحـريـــر ســعر الصــرف واستيـــراد املــادة الخــام، وزيــادة نقصانــه بالســوق.

التقلبــات واالضطرابــات السياســية التـــي تعرضــت لهــا مصــر منــذ عــام 2011، وتقلبــات ســعر الصــرف التـــي ب- 
أثـــرت بالســلب علــى أســعار املــواد الخــام فــي شــركات قطــاع األعمــال العــام.

زيــادة عجـــز امليـــزان التجــاري لألدويــة فــي الخمــس ســنوات مــن 2011 إلــى 2016، وبالتالــي أثـــر بالســلب علــى املوازنــة ج- 
العامــة للدولــة، حيــث إن نســبة تغطيــة الصــادرات للــواردات بلغــت 7,16% عــام 2011، وبلغــت 9,14% عــام 2012، 

وبلغــت 6,14% عــام 2013، وبلغــت 1,14% عــام 2014، وبلغــت   , % عــام   0 ، وبلغــت 13% عــام 2016.

منهج الدراسة:

إعــداد تأصيــل علمــي بإطــار نظــري للدراســة حــول موضوعــات صناعــة األدويــة، واإلدارة اإللكتـــرونية، وسلســلة  - 
ثــم التطــرق إلــى سلســلة التوريــد اإللكتـــرونية. التوريــد التقليديــة 

إعــداد قائمــة اســتقصاء والبــدء فــي الدراســة امليدانيــة باألســاليب اإلحصائيــة علــى شــركات األدويــة بقطــاع األعمــال  - 
 إلــى النتائــج والتوصيــات، واســتخدم الباحــث:

ً
العــام، واختبــار الفــروض وصــوال

معامل ألفاكرونباخ - االتساق الداخلي.- 

املقاييــس الوصفيــة )املتوســط االنحـــراف املعيــاري معامــل االختــاف –األهميــة النســبية تحليــل االرتبــاط الخطــى - 
تحليــل االنحــدار املتعــدد(.

النتائج والتصور املستقبلي

بعدمــا عــرض خطــة الدراســة واإلطــار النظــري للدراســة والتحليــل اإلحصائــي واختبــارات الفــروض، يتنــاول الباحــث 
النتائــج العامــة للدراســة، ونتائــج اختبــارات الفــروض كالتالــي:

النتائج العامة للدراسة:

نتائج تتعلق بمدى تطبيق اإلدارة اإللكتـرونية بالشركات محل الدراسة:  -

بــاإلدارة أ-  والعامليـــن  املديـريـــن  لتعريــف  تدريبيــة  دورات  عقــد  إلــى  العــام  األعمــال  بقطــاع  األدويــة  شــركات  تحتــاج 
اســتخدام  هــو مجـــرد  أن اإلدارة اإللكتـــرونية  إن فهمهــم قاصــر علــى  العلمــي، حيــث  للمفهــوم  اإللكتـــرونية وفًقــا 

اإللكتـــرونية. اإلدارة  منظومــة  علــى  وتدريبهــم  فقــط،  للحاســب 
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يحتــاج قيــادات شــركات األدويــة بقطــاع األعمــال العــام إلــى طمأنتهــم وتعريفهــم باألســاليب واألدوات والبـــرامج التـــي ب- 
تســتخدم لتحقيــق األمــن لــإلدارة اإللكتـــرونية.

عــدم ماءمــة الهيــكل التنظيمــي الحالــي لتطبيــق وظائــف اإلدارة اإللكتـــرونية، والعمــل علــى تصميــم هيــكل تنظيمــي ج- 
يتاءم مع تطبيق وظائف اإلدارة اإللكتـــرونية لتحقيق التكامل والتنســيق في األدوار واملســؤوليات بالشــركات محل 

الدراســة.

ضرورة نشر ثقافة اإلدارة اإللكتـرونية وذلك لعدم قناعة املديـريـن بفلسفة اإلدارة اإللكتـرونية.د- 

عدم توافر املخصصات املالية الكافية لتطبيق اإلدارة اإللكتـرونية.	- 

تكــون مهيــأة لتطبيــق اإلدارة و-  لكــي  العــام  القانونيــة بشــركات األدويــة بقطــاع األعمــال  التشــريعات  ضــرورة تطويـــر 
الدراســة. محــل  بالشــركات  اإللكتـــرونية 

احتياج شركات األدوية بقطاع األعمال العام إلى تسهيل وتبسيط اإلجـراءات اإلدارية بعيدا عن البيـروقراطية.ز- 

نتائج تتعلق بالتخطيط اإللكتـروني:  -

عــدم قناعــة املديـريـــن بــأن التخطيــط اإللكتـــروني قــادر علــى موازنــة طاقــة اإلنتــاج مــع الطلــب بأقــل التكاليــف بمعامل أ- 
اختاف بلغ 14,29، وأهمية نسبية 64,71.

تـأخـــر وصــول املــواد الخــام مــن املورديـــن فــي التوقيــت املناســب، وهــو مــا قــد ينتــج عنــه تأخـــر فــي العمليــات اإلنتاجيــة ب- 
وتعطــل خطــوط اإلنتــاج، وعــدم التحديــد الدقيــق لجــداول اإلنتــاج وتلبيــة حاجــة املر�صــى للــدواء بمعامــل اختــاف 

60,30، وأهميــة نســبية 91,68.

العمليــات ج-  فــي  األعطــال  تخفيــض  مــن  يمكــن  اإللكتـــروني  التخطيــط  أن  األقســام  ورؤســاء  املديـريـــن  قناعــة  عــدم 
.91,72 نســبية  وأهميــة   ،09,   اختــاف  بمعامــل  اإلنتاجيــة 

عــدم اســتخدام شــركات األدويــة بقطــاع األعمــال العــام نظــام تخطيــط االحتياجــات مــن املــواد ممــا يــؤدى إلــى ارتفــاع د- 
تكلفــة التخـزيـــن فــي بعــض الحــاالت أو تعطــل فــي خطــوط اإلنتــاج بمعامــل اختــاف 10,31، وبأهميــة نســبية 09,71.

بمعامــل 	-  الكليــة  اإلنتــاج  اســتغال طاقــة  وعــدم  العــام،  األعمــال  بقطــاع  األدويــة  فــي شــركات  وجــود طاقــة عاطلــة 
.73,76 نســبية  وبأهميــة   ،01,27 اختــاف 

عــدم اســتخدام الشــركات لألســاليب الكميــة والكيفيــة مــن خــال الحاســب للتنبــؤ بالطلــب علــى اإلنتــاج بمعامــل و- 
.91,76 98,  0 ، وبأهميــة نســبية  اختــاف 

عــدم اســتخدام الشــركات أنظمــة توريــد إلكتـــرونية للحصــول علــى أفضــل عــروض توريــد بأعلــى جــودة، بمعامــل ز- 
.73,70 32,30، وبأهميــة نســبية  اختــاف 

املنافسة السعرية ال تعتمد عليها إدارات اإلنتاج بشركات األدوية بمعامل اختاف 90,28 وبأهمية نسبية 00,70.ح- 

نتائج تتعلق بالتنظيم اإللكتـروني:  -

عدم قناعة املديـريـن أن التنظيم اإللكتـروني يحقق زيادة في نطاق اإلشراف لعدد أكبـر من العامليـن، وأكثـر من خط إنتاجـي 
فــي وقــت واحــد، وبالتالــي فــإن شــركات األدويــة تحتــاج إلــى تطويـــر الهيــكل التنظيمــي ليتوافــق مــع تطبيــق وظائــف اإلدارة اإللكتـــرونية 

بمعامــل اختــاف 96,32 وبأهميــة نســبية 09,69.

نتائج تتعلق بالقيادة اإللكتـرونية:  -

إلــى تطبيــق وظيفــة القيــادة اإللكتـــرونية، وزيــادة درجــة تفويــض الســلطة للمرؤوسيـــن، أ-  احتيــاج شــركات األدويــة 
.73,70 08,30، وبأهميــة نســبية  ثانــي مــن الكــوادر اإلداريــة بمعامــل اختــاف  إلنشــاء صــف 

تســتخدم شــركات األدويــة طــرق تقليديــة فــي جمــع وتخـزيـــن واستـــرجاع البيانــات ملتطلبــات القيــادة بمعامــل اختــاف ب- 
13,27، وبأهميــة نســبية  7,  .
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احتيــاج شــركات األدويــة إلــى تفويــض املرؤوسيـــن فــي األمــور الروتينيــة دون الرجــوع إلــى الرؤســاء، بمعامــل اختــاف ج- 
71,30، بأهميــة نســبية 27,69.

نتائج تتعلق بالرقابة اإللكتـرونية:  -

عــدم وجــود رقابــة إلكتـــرونية وال وجــود للتغذيــة املرتــدة بيـــن وظيفــة تخطيــط اإلنتــاج ورقابــة اإلنتــاج، وعــدم وجــود أ- 
بيانــات بشــكل إلكتـــروني تفســر عاقــة التخطيــط بـــرقابة اإلنتــاج، ممــا يــؤدى إلــى مشــكات فــي العمليــات اإلنتاجيــة 

وعــدم إنتــاج الكميــات املطلوبــة فــي املواعيــد املقــررة بمعامــل اختــاف 44,23، بأهميــة نســبية 82,77.

بالشــركات بمعامــل ب-  التكاليــف اإلنتاجيــة  إدارة  مــن  تمكــن  الرقابــة اإللكتـــرونية  املديـريـــن أن وظيفــة  عــدم قناعــة 
.23,74 نســبية  وأهميــة   ،17,21 اختــاف 

نتائج تتعلق بكفاءة سلسلة التوريد اإلنتاجية:  -

عــدم وجــود تنســيق بيـــن إدارات اإلنتــاج والتســويق بشــركات األدويــة بقطــاع األعمــال العــام، وبالتالــي فــإن ذلــك يــؤدى أ- 
إلــى زيــادة تكلفــة املخـــزون أو تعطــل الطاقــة اإلنتاجيــة للمصانــع بمعامــل اختــاف 72,29، وأهميــة نســبية  7,  .

تتأخـــر املــواد الخــام التـــي تطلبهــا الشــركة مــن املورديـــن، وبالتالــي فــإن شــركات األدويــة تحتــاج إلــى االعتمــاد علــى تعــدد ب- 
التوقيــت املناســب بمعامــل اختــاف  فــي  الذيـــن يحققــون توريــد  التوريــد، واالختيــار املناســب للمورديـــن  مصــادر 

30,28، وأهميــة نســبية 73,72.

وجــود هــدر فــي املــواد الخــام أثنــاء دخولهــا للمخــازن، وأثنــاء دخولهــا فــي املراحــل اإلنتاجيــة املختلفــة، وأيًضــا انتهاء فتـــرة ج- 
صاحية األدوية باملخازن بمعامل اختاف 41,30، وأهمية نسبية 70,  .

عــدم اشتـــراك جميــع اإلدارات فــي تحديــد مســتوى جــودة املنتجــات، وبالتالــي فــإن شــركات األدويــة بقطــاع األعمــال د- 
العــام ال تطبــق مفهــوم إدارة الجــودة الشــاملة بمعامــل اختــاف 43,30، وأهميــة نســبية 73,72.

فــي 	-  الدخــول  عنــد  طويــا  وقتــا  الســتغراقه  وذلــك  العــام  األعمــال  بقطــاع  األدويــة  بشــركات  املخـــزون  حجــم  تـــراكم 
املراحــل اإلنتاجيــة املختلفــة، وبالتالــي فــإن ذلــك يمثــل زيــادة فــي تكلفــة التخـزيـــن بمعامــل اختــاف 30,26 وأهميــة 

.18,72 نســبية 

39,26 بأهميــة و-  عــدم اعتمــاد شــركات األدويــة علــى البحــوث والتطويـــر كأداة للتميـــز التنافســـي بمعامــل اختــاف 
.00,72 نســبية 

نتائج تتعلق بمعوقات تطبيق اإلدارة اإللكتـرونية: 7-

- املعوقات اإلدارية:
ً
أوال

فــي اتخــاذ القــرارات ممــا يعيــق مــن تطبيــق اإلدارة اإللكتـــرونية بمعامــل اختــاف أ-  تطبــق شــركات األدويــة املركزيــة 
.91,70 نســبية  وأهميــة    0, 8

ثقافــة اإلدارة اإللكتـــرونية ال توجــد علــى رأس أولويــات املديـريـــن بشــركات األدويــة بمعامــل اختــاف   ,09، وأهميــة ب- 
نســبية 91,72.

ضعف الحوافز املادية واملعنوية يعوق تطبيق اإلدارة اإللكتـرونية بمعامل اختاف 31,26 وأهمية نسبية 73,74.ج- 

عــدم وجــود رؤيــة للتحــول نحــو تطبيــق اإلدارة اإللكتـــرونية بشــركات األدويــة بقطــاع األعمــال العــام بمعامــل اختــاف د- 
7 ,   وأهمية نســبية 36,72.

الهيكل التنظيمي الحالي ال يتوافق مع تطبيق اإلدارة اإللكتـرونية بمعامل اختاف 48,34 وأهمية نسبية 18,68.	- 

ثانًيا- املعوقات البشرية:

عدم استعانة الشركة بخبـراء وموظفيـن في النظم اإللكتـرونية بمعامل اختاف 17, 29 وأهمية نسبية 09,71.أ- 
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يتخــوف املديـريـــن مــن فقــدان صاحيتهــم إذا طبقــت اإلدارة اإللكتـــرونية، وبالتالــي فــإن علــى شــركات األدويــة بقطــاع ب- 
األعمــال العــام أن تطمئنهــم وتنشــر لديهــم اتجــاه إيجابــي نحــو تطبيــق اإلدارة اإللكتـــرونية بمعامــل اختــاف 92,28 

وأهميــة نســبية 09,71.

ا- املعوقات التقنية
ً
ثالث

عــدم توافــر األجهــزة والبـــرامج الكافيــة لتفعيــل اإلدارة اإللكتـــرونية بالشــركات محــل الدراســة بمعامــل اختــاف 04,32 
وأهميــة نســبية 36,68.

رابًعا- املعوقات املالية:

عــدم توافــر املخصصــات املاليــة الكافيــة لتوفيـــر األجهــزة والبـــرامج وعمــل بحــوث فــي مجــال تكنولوجيــا املعلومــات أ- 
بمعامــل اختــاف 96,30 وأهميــة نســبية 27,69.

املديـريـــن والعامليـــن علــى اإلدارة ب-  لتدريــب  الكافيــة الســتقطاب خبـــراء ومدربيـــن  املاليــة  توافــر املخصصــات  عــدم 
.64,69 نســبية  وأهميــة   78,28 اختــاف  بمعامــل  اإللكتـــرونية 

فــي الشــركات محــل الدراســة لنشــر ثقافــة العمــل اإللكتـــروني ج-  عــدم وجــود مخصصــات ماليــة لتحفيـــز املتميـزيـــن 
.91,64 نســبية  وأهميــة   97,34 اختــاف  بمعامــل 


