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 الملخص
شكل جهاز أو طريقة. على  علىأفكار إبداعية، وخيال جديد  الخلفية: يتم تعريف االبتكارعلى أنه فكرة جديدة،

الصعيد العالمي ، هناك اهتمام متزايد بهذا المصطلح حيث أن االبتكار له تأثير إيجابي كبير على االبتكار 

في مختلف جوانب الحياة. فيما يتعلق بالصيدلة ، من الممكن أن يوفراالبتكار رعاية أفضل للمرضى ، 

توصيل األدوية وتقنيات تضيف قيمة للمرضى. تهدف هذه واكتشافات واختراعات جديدة لألدوية ، ونظام 

 .الدراسة إلى وصف االبتكار الصيدالني في األردن حيث أنه ال توجد بيانات كافية في هذا الصدد

الطريقة: في هذا العمل ، تم إجراء استبيان وصفي لالبتكار الصيدالني، طرحت فيه اسئلة متعلقة باالبتكار 

ق أيضا ، تم تحليل نتائج مسابقة لالبتكار وتم تحليل النتائج. وأخيًرا ، تم تطوير وتطبيالصيدالني في األردن. 

أداة تقييم مواقع الويب المتعلقة بمعايير االبتكار لمواقع الويب لمختلف المؤسسات الصيدالنية وتطبيقها على 

 .الدوليةولية واإلجراءات الوطنية و المؤسسات الصيدالنية األردنية. تم تطبيق مقارنة بين المواقع األردنية والد

 صيدالني(. 185طالب صيدالني و  512مشارًكا على االستبيان ) 793النتائج: أجاب 

( من المشاركين فقط أن المواقع ٪2..5( كانوا على دراية بمصطلح االبتكار الصيدالني. يعتقد )57.2٪)



( فقط يعتقدون أن ٪ 3.7. ليس من المستغرب أن )اإللكترونية لشركاتهم أو جامعاتهم تمتثل لمعايير االبتكار

االبتكار الصيدالني حصل على دعم مقبول. أبدى معظم المشاركين تفاؤلهم بشأن مستقبل االبتكار في األردن 

(. تؤمن الغالبية العظمى بفائدة االبتكار الصيدالني وأن زيادة االهتمام نحو االبتكار الصيدالني 35.7٪)

على التوالي(. والمثير للدهشة أنه لم يكن هناك على اإلطالق أي  ٪95.9و  ..92سيدعم االقتصاد )

مشاريع صيدالنية تم تقديمها لمسابقة االبتكار في األردن. تم العثور على مواقع الويب الخاصة بشركة الحكمة 

تحتاج مواقع  م ،لألدوية و"الفارمسي ون" كأفضل المواقع األردنية التي تمتثل لمتطلبات االبتكار. بشكل عا

 .المؤسسات األردنية إلى مزيد من التجديد لتخدم في عملية االبتكار

المناقشة: هذه هي الدراسة األولى التي تصف عملية االبتكار الصيدالني. على الرغم من النتائج الوصفية 
  ردني.في هذه الدراسة فقط ، فإن هذه النتائج ستكون بمثابة أساس لوصف االبتكار الصيدالني األ

 

 

 

 

 

 


