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المستخمص
يهدف البحثداالبددراة االدتالرحالددتاالبةصاد ماح ادصماةفهادتداة االيدتداافيددفلدابلا تةد اةداالرصااددتفالبة االد اة اةددفلدا

علدرالبة االدتاحتعاحتا دتال دجاة ا فلاددم،ا ةادف لداالاتاديتدابحفدت البادة تالرادداالايايتاي يدتا اد انالبةفظةدت ،اعد اطايد ا

اثقي االتة الراللتاا ة للحتالباقفجاالباط ااباقفيجالالضد البددفةتاالبةحالدانا يداالبةادح صت،ا باثقيد البهدف االقدفالعاةدفا
لبحتثااعلرالبةفهجالرااقاتئ -الباثليلد البةاداففاعلدراف لاادتالب صدتااحدي الرح دتفا لبةاليدالاالبةاداةفناحيتفتاهدتاةد ا
لبةفظةتاالبةحث ثدم،ا صدفااةثد اةااةداالبحثدااحتبقيدتفلاالرفلايدتالبحدتب اعدفف جاي 93الدايداااةدفهجاعيفدماصادفيتاثاد ا

ة تفبدتاي Krejeie & Morgan, 1970اح لصدااي، 76ااة داالبحيتفدتااعد اطدايقهجاح لادطتالراداحتفتاحتعاحتا دتالرفلنا
لبائياتابلحثا،اا ا ا البحثاالبراةاة عتاة البفاتئجالحاز تاياحي ال البةفظةتاالبةحث ثمايلبقلج،البلات

اا ة ا ال ا

لاصتصيتاا ةذلالاااصدت جاعلدراةادا اافلدلد ا ددتاا ايلحالدتااةصاد م اةد الاد اة تبادتاةاةد الباليدالاا يداالبةا ص دت،ا
ة للحددتالباط د الاابل فهددتااثق د االاا دتدابلفاددتما لباط د اا لبايددتفنا لراددحقيت ،ا علددراض د ئهتاصددفجالبحتثددااةاة عددتاة د ا

لبةقااثتاال ةهتايضا انافشااثقتالتالرحالتاالبةصا ماعد اطايد البا دت البقدتئجاعلدرالبة االدتا اثفيدفاةةيدزلاالب ةد احهدتا
اص ي الراللتااال البة ا فلاالب ةلة اتابةتااةثلماة اةاف لداابلقيةتا دتاتالفهتافقطتاص نالبةفظةتاالبةحث ثت .ا ا

الكممات المفتاحية:لرحالتاالبةصا م،الباة تالرااالايايت .ا

Abstract
The research aims to know open innovation as a new cognitive approach to deal
with the knowledge economy relying on knowledge as its most important asset, and a basic
source for building the strategic reputation (identity and image of the organization), by
achieving integration of ideas and keeping pace with progress and development to provide
the best innovative services that are unprecedented, and to achieve the goal. The researcher
relied on the investigative-analytical approach based on studying the relationships between
the dimensions and the variables derived from their data from the researched organizations,
and the research community was represented by the administrative leaders who numbered
& (93) from whom an intentional sample was chosen according to the equation (Krejeie
Morgan, 1970) by (76), collected The data through them through the questionnaire as the
main tool for research, and the research reached a set of results, the most prominent of
which is (it was found that the researched organizations (pen, book) work according to
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agreements and memoranda of understanding on an internal and external level (open
innovation) in order to address all unexpected changes and keep abreast of developments
Because it achieves opportunities for success, development, leadership and precedence),
and on its light the researcher presented a set of proposals, the most important of which is
(the necessity of spreading the culture of open innovation. Through knowledge-based
cooperation, identifying the advantages of working with them, and activating ideas in
tangible assets because they represent a source of value, especially since it is the strength of
the researched organizations).
Keywords : Open Innovation, Strategic Reputation.

انًقذيت
يشهفالب تبجااليالاالحيانا ياامالاات تداافيفلداصتئةتداعلرالبة االتالبا اا فالةتاياةيهتاح ضالبلات ا لبةفظاي ا

يلبةيزنالبدصيت ،اةةتاياطل الب ة اعلراا زيزالب صتاا اط يا دتاعلدراةادا اافلدلد ايلحالدتااةصاد مافلدلد ،ا ددتاا ا
يلرحالتاالبةصا مالبدتاا ابةتابماة اف ااال الرلاشت ا لرلاات ا لبثصتظا لباافيفا ث لةتالبة االتاإلحدالزاف ا دتاالد ا
اااددياالرةلتفيددتاا لبقددفالاا اطد يااح دالةجالبةفظةددتاا ضددةت ااطحيد الالضددلهتاعد اطاي د اةددتاياددةرايلباددذ البةاحددتف ا
با زيدزالب صدتاا حفددت البقدفالااب فاقدت افقلددتاف عيدتابايتاددتاةفداالبةشدل ااةد اثدف ثهتاالبقدفاناعلددرالرادافلةتا لباافيددفا

بألاللتا،احترعاةتفاعلراةتاةا لالااة الةلتفيتااة االيتافلدليتا دتاايتا ا ردالبراحفدت اادة تالاداالايايتاص يدتاا حداا ا
لةلتفيددتاالبةفظةددتا ا لددهااد ااهتالرالضد الةددتجايزحتئفهددت،اةفتالادديهت،الباهددتااذلاالب صددت اةد الاد اةادداقح افلئددجاالد ا

ة للحتالباقفجا لب طت البة اال ،ا القتداةةتااح اصاجالبحثاالبرالاح تاةثت اااةثلااحترا  :ا

المحور االوؿ /البنية االجرائية لمبحث

اوالً :مشػػكمة البحػػث :اددفلد البةاليدالاا لزفيددتفالباثددفيتاا ادداعتالبة ل ةددتاا لباطد الاالباقفيددتا لبا اددمالبافيددفالبقددتئجا
علرالبة االتايصاضاعلرااةياالبةفظةتاااال التفاادفةيدتالجالفاتايدتالباد البدرااحفد الاداالايايتاافيدفنااضدة ابهدتا

لبحقت ا لباةيزاع اطاي الباصتع احشدل ا يدااةادح اةدااحيئاهدتافلدليدتدا دتاايدتدايلحالدت لدااةصاد م ايادتعف تاذبدفاالد ااص يد ا
لرةلتفيتاالبة االيتالبةا لالانا التةلهتاباقفيجال اةتا اافيفا ةحالااا يتدابحفدت البااد االريادتح ابلةا دتةلي اة هدت،اةد ا
فتااحازاةشللتالبحثاالبا ااجاايت اهتاال اةاة عتاة البااتؤرااةصتف ت:

 .1ةتاةفاالفالفالب تةلي اال البةفظةتاالبةحث ثماب حالتاالبةصا ما لباة تالرااالايايت؟.
 .2ا فتبفاع صتاذلاافربتاة ف يتاحي الرحالتاالبةصا ما لباة تالرااالايايتاال البةفظةتاالبةحث ثم؟.

ثاني ػاً :اهميػػة البحػػث :يلاا د البحثدداال ةياددماحل فددمايقددفجاة ض د عتداعا دايتداةهة دتدايهددف البددرااثقي د ااط د ياالرفل ا
لبالتة د ا ة للحددتالباط د الاا فق د البة االددتابا زيددزالادداالايايتاالبا لدديجا اقددفيجالالض د البدددفةتااعلددرالبةاددا االبددفلدل ا

لبدددتاا ،ا اد ردابحفددت ااددة تالادداالايايتاةاددافلةتااةلد اةد ازيددتفنالصحددت البزحددتئ ايلبطلحددت ا ةفتالاددتالبةفظةددتاالبةةتثلددتا

لرداا.

ثالثاً :اهداؼ البحث :يهف البحثاالبرااثقي الرا :
.1

ا ا اشديصا لصاالح تفالبحثااال البةفظةتاالبةحث ثم.

 .2لب ة اعلرااحفد افظدتجاةصاد ماب حالدتاايةدف البةا فدتالبصلايدتا لبقدفاناعلدرالبا دت ا لبا لاد اةداالردداي ،ا لبا تةد ا
ةاالبالف ب ايتالبثفيثتا اص ي الراللتاالبةا صصتايلبةففثان .
 .3اقفيجاةاة عتاة البةقااثتاالبةااففناعلرافاتئجالبحثا.
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رابعاً :مخطط وفرضيات البحث :ال اض اةشللتالبحثاا ل ةياما ل فلالمااجاااةيجالبةدططالبصاض البدذ اي ضد ا

حتبشل ااصجاي 1الرا :

اا

ا

ا

شكم رقى ( )1يخطط انبحث انفرضي
ال الطتااةدططالبحثاالع هاافحث البصاضيتاالرايت :ا

الفرضػػية الرئيسػػة االولػ :ا فتبددفاع صددتالااحددتطاة ف يددتاحددي الح ددتفالرحالددتاالبةصاد مايلاةددترد ا حددي اةق ةددتاالباددة تا
لرااالايايتاال البةفظةتاالبةحث ثما ياصاعاعفهتاالاضيات االاعيت :ا

 -1ا ا ددفاع ص ددتالااح ددتطاة ف ي ددتاب حال ددتاالبةصاد د مالب ددفلدل ايةفص دداف ا ح ددي الح ددتفالبا ددة تالرا دداالايايتاالد د البةفظةد دتاا
لبةحث ثم.
 -2ا ا ددفاع ص ددتالااح ددتطاة ف ي ددتاب حال ددتاالبةصاد د مالبد ددتاا ايةفص دداف ا ح ددي الح ددتفالبا ددة تالرا دداالايايتاالد د البةفظةد دتاا
لبةحث ثم

الفرضية الرئيسة الثانية:ا فتبفاع صتااأثيااة ف يتاألح تفالرحالتاالبةصا مايلاةترد االد الح دتفالبادة تالراداالايايتا
ال البةفظةتاالبةحث ثما ياصاعاعفهتاالاضيات االاعيت :ا

 -1ا افاع صتااأثيااة ف يتاب حالتاالبةصا مالبفلدل ايةفصاف اال الح تفالباة تالرااالايايتاال البةفظةتاالبةحث ثم.
 -2ا افاع صتااأثيااة ف يتاب حالتاالبةصا مالبدتاا ايةفصاف اال الح تفالباة تالرااالايايتاال البةفظةتاالبةحث ثم

الفرضػػية الرئيسػػة الثالثػػة:ا فتبددفاثد اة فد الةثد اضددة الب ةد اال د الح ددتفالرحالددتاالبةصاد مابل اد البددرالباددة تا
لرااالايايتاال البةفظةتاالبةحث ثم .ا

خامساً :اساليب جمع البيانات والمعمومات :لعاةفالبحتثااعلرالرف لاالرايت:

 -1االطػػار النظػػر :الرعاةددتفاعلددرالاددهتجالبلاددت ا لبحددتثثي البا د ااددجااة هددتاة د البةاددتفاالب احيددتا لرافحيددتاة د الا د ا
ف ايتاا حث اا ااتئ ا لطتاي ااتة يتاالض داع اشحلتايلرفاافا .

 -2الجانب العممي:الرعاةتفاعلراعففاة الب اتئ البضا ايتابالطيتالباتف الب ةل ا لبةاةثلتاحترا :

اأ -المقػػػابالت الشخ ػػػية:اا ددفا ا دديلتابلا ددا اعل ددراطحي ددتاعةد د البةفظة ددتا لرالد دالف،الذاا ددجالاد د لا اع ددففاةد د البةق ددتح اا
لرااترااةاايلبقيتفلاالرفلايت احشأ اا ضي اح ضالبصقالاالبدتاتاحترااحتفت.ا
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ا -االسػػتبانة:ا اددفالبحتثدداا ةد اةاتح ددتالبف لااددتاالباددتحقتا لرااشددتاناةد البدح د لا الفددمايةلد الرالددتفناةفهددتال ادديلتاباةدداا
لبحيتفتاا لبة ل ةتاالبةا لالاناال ليتداث اةشللتالبحثا،ا صفاا ع الب ض ماال اايت تاالقالاهدتاباةدف البةادااي اصدفانا
ألفالفالبهددف اةفهددتاحترعاةددتفاعلددرالبةقيددتهالبدةتا د اي Likertايلاص د احشددفنا-ارالاص د احشددفن ،ا لباددف ااصددجاي 1ا

ي ض البفالاتاالبا ااجالعاةتف تابحفت البةقتييهابل اةاليااة اةاليالاالبحثا:

الجدوؿ رقـ ( )1محاور اداة البحث (االستبانة)
المحاور

المتغيرات الرئيسة

المتغيرات الفرعية

الم ادر

االوؿ

لرحالتاالبةصا م ا

لرحالتاالبةصا مالبفلدل ،ا
لرحالتاالبةصا مالبدتاا  .ا

ي Bogers, et al, 2018ايManlio, et al, 2018

الثاني

لباة تالرااالايايت ا

يتالبةفظةت،اا انا
لبةفظةت .ا

الض داع الباتف البفظا ا لبةثلةي ا
يلب تحف ،ا لباتعف ،ا 2117اي Norway &Oslo,
 2016ا
الض داع الباتف البفظا ا لبةثلةي ا

الم در :اعداد الباحث باالعتماد عم الم ادر اعال..

ج -اختبار دؽ االستبانة وثباتها :بلاضالباألفاة اثحتاالرااحتفتال افااتافصاهتاال اصيدتهالرح دتفاالقدفادضد اا
لبرالداحتالاااةثلااحترا :

 .1اختبار ال دؽ الظاهر :اادجالب ةد اعلدرالاد لا الرداحدتاابصقدالاالراداحتفتاح دفالرفاهدت اةد العدفلف تاحليدتالباألدفاةد ا
صددفااهتاعلددراصيددتهالبةالي دالااع د اطاي د اعاضددهتاعلددرالبدح د لا ا لبةدااددي ابلاألددفاة د ااددثتالبصق دالاا ةددفااة ئةاهددتا
با اهتاالبحثا،اإذااجالااط عاآالئهجاحشأ اصفااهتاعلراصيتهاةاليالاالبحثا،ا لباألفاة اةفاا ض ما االحطاالقالاهدتا
اه بتاالهةهتاة البةاااي ا فصاهتاة البفتثيتالب ةليتا لعاةتفالبة ثظتاالب لافناة اصحلهج.

 .2اختبار قياس الشمولية:ااجالرداحتااحترعاةتفاعلرالرائلتالبةطا ثتابلاتفنالبةثلةي اع اشة بيتالح تفا ةاليالاا
لرااحتفت،ا ال اض البة ثظتاالبةقفةتاة اصحد البادتفنالبةثلةدي الضديصااالقدالا،ا ثدذالاالدداا،ا ادثثااعحدتالاا

لااحفبااحأداااللثااة ئةتا فصتابل ا البرالبهف البةفش فاة الرااحتفت .ا

سادساً :و ؼ مجتمع البحث وخ ائص عينته:

 -1كمية القمـ الجامعة :اقااال اةفيفتالال فاشةت الب لا ااأااااحة اد اصدالااةالدهالبد ز لا الب لاصد اذ البداصجا427ا
الد د ااد دفتا،2119ااض ددجاي 11الصا ددتجاعلةي ددتااض ددةفاايلبق ددتف ،اعل ددجالب ددفصه،اعلد د جالبقد د لا ،البااحي ددتالبايتض دديت،البلل ددتا
لرفلليزيت،ا ففاتااقفيتاالبثتا

،الفلانالرعةت ،ااقفيتاالرش ت،ااقفيتاالباثلي االبةاضيت،البهففاتالبةففيت ،االيهدتا

ةالتاعلةيتا اةالفالب فيفاة البحث االبةفش انا لراصتصيتا.

 -2جامعة الكتاب :حفلياهتالليدتال ليدتااقدااالد اةفيفدتالباد الد حا االد اةفيفدتالالد ف،ااةادفاةادتثاهتالبدرا111اف فدج،االد ا
افت 2112العل اع ااأاياهتاااةيتدا ث باالبرااتة تاحقالاا لزانالبا ليجالب تب ا لبحثاالب لة الب الصيت،ااضجاي 13ا
لليدتاح لصدااي 18اصادةتداعلةيدتد،ا عدففاطلحاهدتاي، 4372ا حلد البلدتفاالبافاياد اي، 257ااةالدفالب فيدفاةد الراصتصيدتااةدداا
اتة تااثل ةيتا اا رابل ا البرالاصتصيتااةاااتة تاالافحيتاة الا ااقفيجالرالض ا لبةفتالات.اا

 -3مبررات اختيار المنظمات المبحوثه:ااةثلااحترا

:ا
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اأ -ا ددفاة د البةفظةددتاالبا ليةددتاثفيثددتالباأادديهالبا د ااا د راباقددفيجالالض د البدددفةتااة د الا د احفددت الباا د االبةفتا د ابددفاا
زحتئفهتا لرط لا الرداااذلاالب صتاة الا الرااةالاا لراافلةتا لبةفتالات.
ا  -بجااشهفالبةفظةتاالبا ليةيتالبةحث ثمالا لا افالاتاةةتثلتاةةتاثصزالبحتثدااعلدرالبااليدزاعلدرا لدذلاة ضد عابي دفااهدفلدا
ة االيتداالايفلداة اف عماعلرالرص اة ا اهتافظاالبحتثا.

 -4و ؼ المجتمع والعينة المبحوثه:احل اثاجالبةااةااي 93ا اجالدايتااعيفتاحترعاةتفاعلراة تفبتاي & Krejeie
 Morgan, 1970احللددااي 76االددافالداة د اي 28اصاددةتداعلةي دتد،االض د داع د البائتاددتاالرصاددتجا لبش د
لبحثثيت.

الرفلايددتاالبة لالددزا

ة تفبتااثفيفاثاجالب يفتا)N=x2np(1-p) /d2(n-1)+x2p(1-p)……(1
زعدداالرادداحتفتاحتبطايقددتالبةحتش دانا يدداالبةحتش دانايلإلبلاا في دت ا اةدداالراتحددتاعلددراي 72الادداحتفتا لتفددااي 2ا
ةفهتا ياااتبثت،اباحل الرااةتالاالباتبثتاي 71احفاحتالاااتحتاي . %92ا

سابعاً :حدود البحث:اااةث احأاح تاثف فالترا  :ا

 -1الحدود المعرفية:ااةثلااال اةالياي ايلرحالتاالبةصا م،الباة تالرااالايايت .
 -2الحدود الزمانية:احفأااحتبزيتالاالبةيفلفيتا اثفيفالبةشللتالحافأداة ا.2121/4/1
 -3الحدود المكانية:ااجالدايتاا"لليتالبقلجالباتة ت،ااتة تالبلات "اةيفلفتابلحثا.
 -4الحدود البشرية:ااضةفاايلبقيتفلاالرفلايت .

المحور الثاني  :االطار النظر لمبحث

اوالً :االبتكار المفتوح :Open Innovation

 -1مفهوـ االبتكار المفتػوح :ي دفاضدا اناافيدفنابلافةيدتا ة للحدتالباطد الاالباقفيدتا اقدفيجاةفاادتااافيدفناةفدذاظهد اها
عددتجا2113اة د اصح د

) ،(Chesbrough, 2003لذاعة د اعل ددراا دديت تالرحالددتاالبةصا د ما ليصيددتااطحيقددمابثدد ا

لبةشددل االرفلايددتالبا د اا ددتف اةفهددتالبةفظةددتاا اددت اةا تاض دتداةدداالفة د ذ الرحالددتاالبةلل د البددذ ايددفالاالبةفظةددتاا
ب عاةددتفاعلددرافصاددهتاالد ااطد ياالعةتبهددتاف البا ددت اةدداالرطد لا الرددداا،ابلد االد اظد البظددا

البثتبيددتابددجاا ددفا

لبةفظةتااصتفاناعلرا ل الح لحهتالةتجالحالتالاا ة تاضالرداي ا لبضل طتاالبافتالايتالبلحيانالبا الفاالبدراصاداا
ف اناثيددتنالبةفدداجاة د ااتف د ا لبا د اباقددفيجالرالض د ا ال د اةحددفأالرحالددتاالبةصا د ماة د ااتف د الدددا،ابددذبفاا ددففاال لا ا
اهتاافظاالب فيفاة البحتثثي اث اةصه جالرحالتاال داثا ا اهتافظانا لبا ايةلد اا ضديثهتاالد البادف اي 2ا

لرا :
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الجدوؿ رقـ ( )2اراء مجموعة مف الباحثيف حوؿ مفهوـ االبتكار المفتوح
ت
.1

الباحث /والسنة

(  Chesbrough, 2003,عممية استخداـ االفكار الخارجية والداخمية والمسارات الرئيسػة لمسػوؽ مػف اجػؿ
)9

.2

المفهوـ

تطوير امكانيات المنظمات.

( &  Vanhaverbeseاسػػػتخداـ التقنيػػػات المق ػػػودة والتػػػدفقات الخارجيػػػة لممعرفػػػة لتسػػػريع االبتكػػػار
 )Chesbrough, 2006,1الداخمي وتوسيع اسواؽ االستخداـ الخارجي لالبتكار عم التوالي.

.3

(  Wynarczyk, et al,انموذجػػػاً يسػػػع الػػػ االسػػػتفادة مػػػف الشػػػبكات التنظيميػػػة والالعبػػػيف الرئيسػػػييف
)2013, 242

كػػالمورديف ،الزبػػائف ،مراكػػز االبحػػاث العامػػة والخا ػػة ،والمنظمػػات والجامعػػات
وحتػ المنافسػػيف مػػف اجػػؿ تعزيػػز القػػدرات لالبتكػػارات الداخميػػة والخارجيػػة وبنػػاء
القدرات التنافسية.

.4

(  Bogers, et al, 2018,عممية ابتكار موزعة قائمة عم تدفقات المعرفة الداخمية والخارجية المػدارة عػف
)6

.5

بشكؿ مباشر ومتابعة قائمة مف قبؿ جميع االطراؼ المستفيدة.

(  Wiley & Inc, 2019,ابتكػػػار مػػػوزع يسػػػتند عمػػػ تػػػدفقات المعرفػػػة المػػػدارة عػػػف ق ػػػد عبػػػر الحػػػدود
التنظيمية باسػتخداـ االليػات الماليػة و يػر الماليػة ليتماشػ مػع انمػوذج اعمػاؿ

)8

المنظمة.
.6

()Ulrich, 2020, 12

يػػيد بشػػكؿ منهجػػي ال ػ استكشػػاؼ المعرفػػة واالحتفػػاظ بهػػا واالسػػتغالؿ داخػػؿ
وخارج حدود المنظمة طوؿ وقت عممية االبتكار.

الم در :اعداد الباحث باالعتماد عم االدبيات المذكورة.

القتداةةتااح ايااالبحتثاال الرحالتاالبةصاد مالادح اةادطلثتداعتةدتدا شدتة داأل افظدتجاافيدفاب حالدتاابل فدما

فظدتجاةصاد مايةددف البقددفاناعلددرالادادفلجالبة االددتالبفلدليددتا اط يا ددتا لبثاد اعلدرالبة االددتالبدتاايددتاباثقيد البالتةد ا
فلدليتدا دتاايتد،ا ا بيفالاللت لدااافيفنا لاال

البة االتالبةففثانابة لامالباثفيتاا ث البةشل ا،ا دتاتال الرفصادتما

يا البةفظةتااللثااالتعليتا افتالايتا اقفيجالالض البةفااتااال الب صاافصات .ا

 -2العوامؿ الدافعة لالبتكار المفتوح :فتبفاةاة عتاة الب لة البفلال تاباحف الرحالتاالبةصا ماة اصحد البةفظةدتاا
ف الباقيفاحإةلتفيتاهتالبفلدليتاالقطايةللقت اااةث احترا ا:ا(  ) Schutte & Marais, 55, 2010يKutvonen,
 2011, 33ا

اأ .لرااصتفناة اثق البةلليتالبدتاتاال اةفظةافتا لبا ت اةاالرداي اراال
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ا  .ا بفاحث االب ةليتاا لباط ياالبدتاايتاصيةتالحيان.
ا  .رايا لالااال البةفظةتاااةياالرذليت ا ذلاياطل الرااصتفناة البة االتالبدتاايت.
اف .لرعاةتفاعلرالفة ذ العةت اص ايةل الب ا البرالرا ل ا حتااحتصيتاعتبيت.
اه .ياثق الباقفجا لباط ااة اد

البالتة احي الراللتاالبفلدليتا لبدتاايت.

ا  .ي ززالرحالتاالبةصا ماة ااث ي البةحتفالاالبةصا ثتالبرااقفيتااافيفنا فةتذ العةت اافيفن.
از .إةلتفيتالباضتالااحي الرحالتالاالبفلدليتا لبدتاايت.

 -3مميزات االبتكار المفتوح:ا فتبفاةاة عتاة البةةي لزاالبا اياةااااليهدتالرحالدتاالبةصاد ماةقتافدتاحترحالدتاالبةللد ا
ااةث احترا :اي Corrello, et al, 2017, 18ا ا
اأ .ي ط الرحالتاالبةصا مالر ةيتالبةاات يتابلة االتالبفلدليتاةقتافماةاالبة االتالبدتاايت.
ا  .لبااليزاعلرالبقيةتالرلحااة البة االتا لبالي اة هت.
ا  .اثقي اف االااحتص افصي ابإلفلان.

اف .ا اليااةقتييهاافيفناباقييجالبقفانا لرفل .
اه .إةلتفيتالاادفلجافةتذ اأعةت اافيفنااةتةت .ا
لضت اي Georg& Geilinger, 2019, 42اةاة عاة الب لة البفلال تالبا الفاالبراظه اا لب ة احترحالتاا

لبةصا مااضةفاالرا :ا ا
اأ .زيتفناثالتالب ةت .

ا  .اص ي اف االباتة تاالرلثااصفان.
ا  .زيتفنا ا البةفظةتاالبفتشئتالبراالهالبةت الرااثةتا .
اف .ظه االرفاافاا اتئ البا لا الرااةتع .
اه .الف ب ايتالبة ل ةتاا لرااتراالبفلعةت.

ا  .لبفة ا ياالبةالتالئاال الرفاتايتا لرزف تا.
از .ا ففالردطتاالبةثليتا لبف بيت.
 -4استراتيجيات االبتكار المفتوح:ا فتبفالاح تالااالايايتااائياتاب حالتاالبةصاد مااةثلدااحدترا :اي Errichiello
 . & Micera, 2018, 247ا
 -1لاداالايايتالرحالدتاالبةصاد مالبقتئةددتاعلدرالباد :البهدف اةد ااحفيهدتااطد ياالرةلتفيدتااةد الاد البحقدت ا لباةيددزا
لبةااةااال اظ البةفتالاتالبلحيانالبا ااشهف تالرا ل اعلرااةياالبقطتعتا.
 -2لادداالايايتالرحالددتاالبةصا د مالبقتئةددتاعلددرالبثشددف:البااليددزاعلددرالبثش د فالبلحي دانايلرال دالف اعلددراةاددا اافلدل د ا
دتاا احثثتداع الاللتاا ة االتاافيفنااةل اة الرحفلعا لباةيزا لرااحتصيت.

 -3لااالايايتالرحالتاالبةصا مالبقتئةتاعلرالبا ت :احتعاحتاالبا ت اةد اةدفلد الرحالدتاالبةصاد مالبائيادتالبهدتف ا
لبراا زيزالرةلتفيتاالبةتفيتا لبة االيتا لباقفيت.
 -4لا دداالايايتالرحال ددتاالبةصاد د مالبقتئة ددتاعل ددرالبش ددحلت:الراا ددت ا لبا لاد د البةا دداةااباش ددل اثلق ددتاةالتةل ددتاةد د ا
لرعطت البة اال ا لباقف البذ ايفة الرةلتفيتاا يص لهتاا يتداباثقي الرالض .
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 -5ابعاد االبتكار المفتوح:ا فتبفاح في اائيايي ااجااثفيدف جا لراصدت اعلديهجاةد اصحد ال لد البحدتثثي ااةثلدااحدترا :ا
يOmta, 2009, 355ا&Mulder
اأ .االبتكػػار المفتػػوح الػػداخمي (لمػػداخؿ):اياددتعفاعلددرااط د يااعة د البةفظةددتااة د اد د

اصددفالاهتاال د اللااددت ا فق د ا

لباقفيتاا لراللتاا لبة تاضالبدتاايتالبرالبفلد ايلبةفظةت اع اطايد اعقد فالبحثداا لباطد يا،البا دت البادتة ،ا

لبااديصالبفلدل ،اعةليتاالرااث لذ،اا يتداباثقي الراافلةتا لباط ياالبةاداةاا اقدفيجالد اةدتا د اةحالداا افيدف،ا
ع اطاي ااثقي البالتة احي البقفالاالبدتاايتا لبفلدليدت،ا بلادفالقتاالبفلدليدتاب حالدتاالبةصاد مال ةيدتالحيداناافطد ا

علراةةتااتااةدالصتاةااحطتاحترحالتاا ةالصحتالبحيئتالبدتاايتا لبثا اعلدرالبالف ب ايدتالبدتاايدت،ا لبحثدااعد ا
ةاتفاالراللتاايلبا هيفالباةتع ،اةاتحقتاابألاللتا،ااشلي اةشتايااةشاالت،الباثتبصتا،ا لبةشتالتاالد البشدحلتاا
لبف بيتابافاي الرفشطتالبةحالاناي. Wiley & Inc, 2019, 16

ا  .االبتكػػار المفتػػوح الخػػارجي (لمخػػارج):اا ة د اة د اد بددمالبةفظةددتااعلددرافق د البالف ب ايددتا لراللددتاا لبة االددتالبا د ا
اةاللهددتافلدليدتدالبددرالبةفظةددتااالد البدددتا ا لاددال بهتاااتايدتداعد اطايد البادداديصالبدددتاا ،ا لبةشددتاياالبةشدداالت،ا
ةةددتايةل د االددفالبةفظةددتااةد البثا د اعلددرالبص لئددفايلبددفعجالبةددتف ا ةلتالئددتاالاللددتا جالبةحال داناال د االددفالبةاثلددتا
حفت ااة تالااالايايتاايفنااا اعة االفالبةفظةتاال اااةثليتدا ف بيتد،ا فتبفالاح دتاةادتفاادتاايدتابلة االدتا

لرحالتاااضةفاايلبة افي ا لبزحتئ ،الباتة تا لبثل ةت،البةفتالاي ،اف ال اةفظةتاالداا اي Wynarczyk, et

. al, 2013, 27

 -6انمػػوذج ( )Tangramجسػػر االبتكػػار المفتػػوح:ااددجالب ةد اعلددراااددةيجالرفةد ذ ا اثفيددفالبحفيددتالبة تا دانا
بفةتذ الرعةت البااتايتالبةحالاناحتاادفلجاع لة الراات البفلدليتا لبقفانالرةااتايتا لب صتاالبا ت فيتاة الا ا
ا زيزالبقفانالرحالت ايتابلةفظةتااال افهتيتالبةطت ابيةث البفة ذ احأفمالبيمابدلد البقيةدتا لبثاد اعليهدتاعد اطايد ا
اهيئدتالب صددتاالباصتعليدتالباد ااقد فالبددرااطد ياالرةلتفيددتاافلدليدتدا دتاايدتداةثققادتدالبقدفاناعلددرالحالدتالااافيددفنااثقد ا
لباةيزا لراحقيتا لبا ايةل ااةثيلهتاال البة تفبتالرايت:ا

االبتكار المفتوح  +القدرة االستيعابية  +التعاوف = القدرة عم ابتكار االعماؿ ا

ا

الذايحدي البفةد ذ االد البشددل اي 2احل فددماياةثد االد اي 7الاد لز ااقاددجالبددراةلد في اياضددة االمكػػوف االوؿ:البقددفانا

لرادداي تحيتاباضددجالب لةد البفلدليددتايلبةد لاف ،اع لةد الرااددت ايعفتادداالبة ددتة ا ،الةددتاالمكػػوف الثػػانياياضددة :ا
لفشطتالبحثاا لباط ياالبفلدليتايلبة لاف ،ا لفشطتالبحثاا لباط ياالبدتاايتايعفتااالبة دتة ا ،ابي طد البفةد ذ ا

اصاي لداافصيقتدابةتاياطل اال ااثقي الرحالتاالبةصا م،احتبفاحت لمخدماتاااطل ،ااط ياالفشطتالبحثاا لباط ياالبفلدليدتا
لبدتاايتاباأثيا تالرياتح ا لبةلة هاعلرالبقفانارحالتاالرعةت ،الةتابأل دالضاال ػناعيةاي اد احأفشدت اةيزلفيدتاا

ةثففنابلحثاا لباطد ياا لبا ظيد الب دتب الرةلتفيدتابا اديااالادلتالبقيةدتا اادايااعةليدتالبدا لجا لبا دت الراداالايا ا
ذلاةتايةل البةفظةتااة الب ا البراا زيزالبقفالاابل ا البرالبقةتاي . Barchi & Greco, 2018, 22ا
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انشكم رقى ( )2جسر االبتكار انًفتىح
Source: Joao Leitao, (2018) "Open Innovation Business Modeling Gamiﬁcation and
Design
Thinking
"Applications
Contributions
to
Management
Science,
http://www.springer.com/series/1505. P 46.

ثانياً :السمعة االستراتيجية :Strategic Reputation

 -1مفهػػوـ السػػمعة االسػػتراتيجية :ا ددفالباددة تاحل فهددتالاللددت لدااعتةدتابألالدالفال البةفظةددتااثد االددافال اةفظةددتاة يفددتا
ا لهاا ااهت ،ل اةصه جا ةادا االباقدفياا لرعادت احة ضد عال االدافاعلدرالادتهالبادل ليتاال البشداديتالبادتحقتا
ي، Uztug, et al, 2012, 135الةدتاادة تالبةفظةدتا د اةلد اةا دففالر ادمايالدزاعلدراةدتاادجالبقيدتجاحدما لرادتبي ا
لبة اةدفنااليهدتا ياداففالبدرالرفالفااليةدتايا لد احاادتا الادثت البةادتب اي، Satir & Sumer, 2006, 52ا حهدذلا

لبة فد راالددأ ااددة تالبةفظةددتاا ددفا لثددفناة د ال ددجالبة د لافالرادداالايايتا ص د لاالاالاددثت البةاددتب البا د ااثددففالبةالددزا
لبافتالا د ،ا اددفايايتدااث بدداالبددراص د نالادداالايايتااثاددت البددرالفلانافصيقددتاة د اصح د البةفظةددتاا ط لائ د اة د الا د احفتئهددتا

ي، Saritaya & Oruc, 2014, 96ا حاددح البظددا

البفتاةددتاعد الب بةددتالاددحثاالباددة تاةصه ةدتداةهةدتدااددفلدا

باعتيتالبقطتعالب تجا لبدتصا لبةفظةتاا يداالبثل ةيدتا يداالبهتفالدتابلداح اةد الاد ااثقيد ال دفلالهجا اطد ياالفصادهجا

ال احيئتاافتالايتاي. Watson & Kitchen, 2015, 512

ابذبفاا ا الباة تالرااالايايتابلةفظةدتاحأفهدتادتاديتال اةاة عدتاةد البادةتاالبةا لقدتاحتبةفظةدتا لباد ا
اةث د افاددتئجالرعةددت البةتضدديت،ا ددذلالعاقددتفاةشددتال البا د ايلبزحددتئ ا لبةفتالاددي ،البة د افي ،ا لاددثت البثاددص،ا
لبشدالت اثد االدفالبادةتااي، Chen, 2011, 3ا ا دفاحأفهدتا لثدفناةد البة اد فلاالبثي يدتا يداالبةلة ادتا يداا

صتحلتاب ااحفل ا الايفنا ذلاال ةيتااةدف البةفظةدتا يدتاص يدتا اد اناايدفنا ةيدزناافتالاديتاةادافلةتاي Serrat, et al,
، 2011, 17ا

الا الاداالايا اةدااحطاحشدل الحيدااحتبقيةدتالباد صيتابلةفظةدتايلبشدايص ،ا،2119ا 198افقد داعد ا

ي، Norway & Oslo, 2016ا ااةثد احل فهدتافد عاةد الباةثيد الباةدتع البدذ ايشدة الباطد الاالبحا ادايتا لبادة يتا
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ياهددتالبةؤاادديتا لفلئهددتا اددل ليتاهتا ا لددها اهددتاالبفظدداالبةا ددففنابلةفظةددتا

ي. Watson & Kitchen, 2015, 512ا

 -2اهمية السمعة االستراتيجية :ا فال ةياهتاحل فهتاةصه ةتدااةتعيدتداياضدة الاللدت لدااباةيداالادثت البةادتب اثد ا
اة تالبةفظةتا لبه يدتالبفلدليدتابهدت،ا ليضدتدالاللدتاالبةادت ةي ايلادثت البةادتب البددتاايي ا دتادتالبزحدتئ ،االهد ا
دليطاط ي الرا اةد ااقييةدتاالبةادت ةي ايلادثت البةادتب اثد الفل البةفظةدتااالد اةاتراهدتالبةدالصدتاادتئلي ا

"ةتا

البةفظةت؟الي ااص البةفظةتاحةادؤ بيتاهت؟اليد ايداجالب الدت احا اص دتاالبةادت ةي ايلادثت البةادتب ؟"ابلقدفانا

علرالبالي اةاالبحيئتالبدتاايتاي، Uztug, et al, 2012, 136ا الة الر ةيتاحتعاحتا تاظت انااةيدزالبةفظةدتاعد ا

طايقهتافصاهتاة البةفتالاي ابا لهاااللةتداالايفلدا اللايتدابل تبجالبدتاا ا ا الااص ناافتالايتاةاافلةتاال ااةيااةاتراهتا

ي، Gurel, 2014, 34ا للددفايلبش دايص ،ا،2119ا 199احددأ الةددا فالباددة تالرادداالايايتايددؤف البددراال لئددفاةا ددففنا
ااةثد احددايادصدديضالبالددتبي ،ااةلددي البةفظةددتاةد االدداضالاد تااةاةددتيزن،ااددذ البزحددتئ ،ازيددتفنالباحثيددت،الفشددت اثد لازا

افتالادديتاة د الا د ااثقي د الرادداقالاالبفاددح اةقتافددماةددااح ددضالبا اص ددتاالبةادداقحليتابلةفتالاددي ،ا لضددت ايلب تحددف ،ا
لبادتعف ،ا،2117ا 611افقد داعد اي Westcott,2005ال ال ةياهددتاالةد االد ااثاددي اةاددا اااضدتالبزحددتئ ا زيددتفنا

الهةهجا لفاللهدجابلاد انالبادليةتا لبايدفنابلةفظةدت،ا دذلايةلفهدتاةد الرثاصدتظاحدأة ل البةادت ةي ايلادثت البةادتب ا
ال ي اع صت ااعتةتاللثااالتعليتاعد اطايد االهدجاةد ا دجالادثت البفصد ذالبثقيقدي البدذي ابهدجاادأثياالحيدااالد اا ايدما

لرداي ا اشلي ا اهتاافظا ج،االض داع الفهتااادهجاالد البلشد اعد اةد لط البقد نا لبضد

لبزحتئ .ااا

ابلةفظةدتااح دتدابةدتايدالها

 -3ابعػػػاد السػػػمعة االسػػػتراتيجية :ياصدد اةاة ع ددتاةد د البح ددتثثي اثد د الرح ددتفالبائيا ددتابلا ددة تالرا دداالايايتا ة ددفهجا
ي Whittiugton, 2010, 14اي Harrey, 2013اي Gurel, 2014ايلب تحدف ا لبادتعف ا،ا 2117احل فهدتااةثلداا
حداي يتالبةفظةت،اا انالبةفظةت ا لبا ايةل اا ضيثهتاحترا :ا
أ -هوية المنظمة :ا فاحأفهتاداتئصااةيزالبةفظةتاعد ا يا دتاباةثد البااليد البةشداافاالد اثقتالاهدتا اتايدهدتا يللهدتا
ةلتفاهتا اة اهتالبا ااجاايت اهتاع اطاي اادي داح دفاايد اةدااالئدتاالبةا دتةلي البةدالصدتاةد البددتا ايةفتالادي ،ا

زحتئ ،ا لبةااةا اي، Martin, et al, 2017, 18الذاا لدهالبه يدتالبقديجالبا ايدتا لبة اقدفلاالباد اا ادماااداالتاا
لب تةلي احتبةفظةتا يل البف االراتا ابإلفلانالب ليتاال ااشليلهتا ذبفابلاأثيااال ااصاياالرة اا اثفيدفالباهفيدفلاا
عحاااديت تالراداالايايتا لراادت احتبددتا ا ثد البف لزعدتااي، Forman & Whetten, 2002, 7ا ا دززالبه يدتا
لبافظيةيددتاةد الفل الالالف ددتا اا لهددجاةاةتاددلي احثيددااااددح ال ددفلالهجال ددفلالهتا ش د ا جاحترفاةددت ا لبصددداا لرعا دزلزا
لثادالجاح ضدهجاحدح ضابالد افقطدتاصد نااةلد البةفظةدتاةد البحقدت ا لبةفتالاددتا ا زيدزالرةلتفيدتاالباد االد الاتاددهتا

لب صتاالبدتاايتا ا ا تالب صتاالبفلدليتايحلا،ا،2118ا. 174
ب-

ػػورة المنظمػػة :ا ف د الباد انايثضد اااد انالبشد

االد البددذ

ا ي د فالاددلهتالب ايف د البددراللةددتاي IMAGEا

لبةاالتاحتبص اي IMITARIايثتل ال ايةث ،ا حتبا جاة ال البة فرالبللد ابلاد انايدف اعلدرالبةثتلدتنا لباةثيد ا
لرال اة فت تالبصيزيتئ اي ف الرف لته،ا صدفاظهدااةصه ةهدتالادط ثتداالد ال لئد البقدا الب شداي ا لطلقدماي لباابييدت ا

ة ح الداا ع الباا الاالبا ايثةلهتالالدالفالبةااةدااعد الب دتبجاةد اثد بهجاحةل فتادمالبةدالصدتايلحد ا فديج،ا،2114ا، 52ا
يا اي Brown, 2006ااد انالبةفظةدتاحل فهدتالراةدتعالبصلدا ال البدذ ف ا لبدذ اي اقدفال ايصاداالرعضدت احدأ ا
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البطايقتال الب ايلتالبا ايصااااليهتالبزحتئ ال الرثتالاالبقتئةدتاةد ا

لبةفظةتال اةفااتاهتال ادفةتاهتال الااتراهتايلب تحف ،ا لباتعف ،ا،2117ا. 612
القدتدابةددتااددح ايددااالبحتثدداال اعةليددتاحفددت ااددة تالادداالايايتابلةفظةددتاياطلد ادلد الرثادالجا لبة ث صيددتابحفددت ا

اا لداالياتحيتدالاات هتاة ح لدااع ا ديل دا ة صصدتداافتالاديتداةاةيد لدز،اعد اطايد اصدفااهتاالد اعةليدتالبداثلجا ا ايدمالراللدتاا
لبة ل ة ددتا،ا لرا ددااتحتابلةا ددت ةي ايلا ددثت البةا ددتب الب ددفلدليي ا لبد ددتاايي ،اةة ددتايا ددهجاالد د الا ددال

الب ص دداا

بلادطيطالرااالايا اضفالباهفيفلاالبةاداقحليت،ا دذلاي طد ا يدتاص يدتابلةفظةدتا ةيدزناافتالاديتااةفثهدتالبقدفاناعلدرا
لرثاصتظاحتبزحتئ البثتبيي ا لا ازحتئ اافف،ا اقفيجادفةتااافيفن،اةةتاي لهاصفااهتاال اال ي الطت لداااصتعليتداللثاا

لفصاتثتدا ال افظانالااحتصيت،ااصتعليت،ااةلفهتاة الفلانالبة ل ةتاا حفت اع صتاالرعةدت البايتاديت،ا لادال

احد لا لاا

لرداالع،ا اةف البثقتا لبقيةتابزحتئفهتاةفاالبثيتن.

انًحىر انثانث  :االطار انعًهي
اوالً :الو ؼ والتشخيص:ايداصاال اعداضا اثليد افادتئجاةاليدالاالبحثداا ر الراداحتفتاا اةدفاعلدراةقيدتهادةتاد ا

ي Likertايلاص احشفنا–ارالاص احشفن االأ ا فتبفادةهاالئتااافاةد ابهدتالبةا ادطتاالبثادتحيتا اثدففالبصئدتاعد اطايد ا
ي1.80-1اضد ي ااددفالد-ا5.0-4.21اعددت ج ااددفلد ،الةددتاحاددففاالئددتاالرفث د لا البة يددتا االقددفا زعدداالبددرادةددهاةاددا يتاا
ي0.59االأصد الفاداتجاعدت اادفالد 1.25 -ا–االةدتاالد الفاداتجاضد ي ا/ااشداااعدت جا اي، Dewberry, 2004, 15ا اليةدتا
يل اعاضافاتئجااثلي الب ا ا لباشديصاب يفتالبحثااااتهالبةاليالاالرايت :ا

 -1نتائج متغير االبتكار المفتوح :اشياافاتئج الباف ااصج اي 3البدتص احتباثلي اإلاتحتاالب يفتاعلراةاا االرح تفا
ازئيتدا للياتد،احأفماحللااصيةتالب اطالراةتب اي 3.647ا"عت د "،الةتاحاففالرفااتجاال الراتحتااالقفالتفااحتفااتجاايفا
لذ احل الرفث لا البة يتا الراةتب اي ، 1.854اال اثي احللا افاحت الراصت الراةتبيت اي ، %63.6ا
حتبا جاة االفالبفاتئجااحي احأ ا فتبفافاحتاالا ناصفاحللااي %34.5اال الب ة احهذلالبةالياا

افاحت اايفها

االا ناصفاا فالبرا

ةات ااطحيقيتااثات البراة تباتاال اض الب لة الب لافنااليم اع اطاي ااط ياالب صتاافلدليتد ا دتااياتد،الةتاعلرا
ا يفالرح تفالبصاعيتاالقفاصيهاال اح في ا لتفاافاتئاهتالترا :
الجدوؿ رقـ ( )3معدالت النسب المئوية واالوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية ونسبة الفجوة حوؿ ابعاد االبتكار
المفتوح إلجابات عينة البحث
انًتغيراث

االبتكار
انًفتىح
انذاخهي
االبتكار
انًفتىح
انخارجي
انًعذل
انًؤشر
االجًاني

اتفق بشذة
ث %

يقياس االجابت
يحايذ
اتفق
%
ث
%
ث

ال اتفق
ث %

ث

%

ال اتفق بشذة

انىسط
انحساب
ي

االنحرا
ف
انًعياري

نسبت
انفجىة

20

28.6

27

38.6

7

10.0

12

17.1

4

5.7

3.721

0.863

%31

17

24.3

25

35.7

10

14.3

11

15.7

7

10.0

3.572

0.844

%38

-

26.5

-

37.1

-

12.1

-

16.4

-

7.9

63.6

12.1

3.647

0.854

24.3

الم در :اعداد الباحث باالعتماد عم برنامج (.)SPSS
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لاافتفلالبرالبفادتئجالعد هايداجالراتحدتاعد البادز الر اةد البادؤل البحثثد الر البدذ ايدفصايةدتاةدفاالفالفا
لب تةلي اال البةفظةتاالبةحث ثماب حالتاالبةصاام؟ .ا

 -2نتائج متغير السمعة االستراتيجية :اشيا افاتئج ااثلي الاتحتا الب يفت اعلر البةاا ا البازئ ا لراةتب اال ا

لباف ااصج اي 4اعلراةاا االرح تف،احأفماحللاافاحتالراصت الراةتبيتاةتايقتا اي %72ا ح اطاي، 3.824ا ذلايف ا
علراا لالاالبةاليااال البةفظةتالبةحث ثم ا ااا رابحفت الباا الاالرياتحيتاة اصح البةا تةلي اة هتاة الا احفت ا
لبه يتالبةفتاحتا لبا انالبايفنالب تلاتاألعةتبهت،الةتااليةتايا ل احاشااالراتحتااالقفاحل الرفث لا البة يتا الاةترادا
ي ، 1.833ا اف االف البفاحت اعلر ا ا ف الفااتج اايف اال الاتحتا الب يفت ،ا يا ال ا فتبف افاحت االا ن احللا اةت ايقتا ا
ي %26اال اةات ااطحيقمااثات البراة تباتاال اض الرح تف الب لافنااليم اع اطاي ااقفيجالالض البدفةتاا ل اةتا ا
ةحالاا يااةاح اة الا ا ضاالرطتاالبصلا ا لبذ ف الرياتح ابفاالبةا تةلي اةاالبةفظةتاالبةحث ثم،الةتاعلرا
ا يفالرح تفاالقفاصيها ذلالبةاليااال اح في ا لتفاافاتئاهتالترا  :ا
الجدوؿ رقـ ( )4معدالت النسب المئوية واالوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية والفجوة حوؿ ابعاد السمعة
االستراتيجية إلجابات عينة البحث
يقياس االجابت
يحايذ

انًتغيراث

هىيت انًنظًت
صىرة
انًنظًت
انًعذل
انًؤشر
االجًاني

ال اتفق
ال اتفق
اتفق
اتفق بشذة
بشذة
%
 %ث
 %ث
 %ث
 %ث
ث
4.3 3 8.6 6 5.7 4 50.0 35 31.4 22
10.0 7 14.3 10 14.3 10 35.7 25 25.7 18
-

- 28.6
71.4

42.8

-

 10.010.0
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- 11.5
18.6

7.1

انىسط
انحسابي

االنحراف
انًعياري

نسبت
انفجىة

3.884
3.763

0.801
0.864

%19
%32

3.824

0.833

25.5
%

N=70

لاافتفلالبرالبفاتئجالع هايداجالراتحدتاعد البادز البثدتف اةد البادؤل البحثثد الر البدذ ايدفصايةدتاةدفاالفالفا

لب تةلي اال البةفظةتاالبةحث ثمابلاة تالرااالايايت؟ .ا

ثانياً :اختبار عالقة االرتباط:اياجالداحتااع صتالرااحتطاعلرالبةاا االبازئ ا لبلل ا ال البصاضيتالبائياتالر بدرا
لبا د اا ددفصاي فتبددفاع ص ددتالااح ددتطاة ف يددتاح ددي الح ددتفالرحالددتاالبةصاد د مايلاةددترد ا ح ددي الح ددتفالباددة تالرا دداالايايتاالد د ا

لبةفظةدتاالبةحث ثددم ا ااصدداعاةفهددتاالاضدديات االاعيددتااحتعدتداألح ددتفالرحالددتاالبةصاد ما ةد الاد افصددتالبفاددتئجاصددتجالبحتثددااالد ا
لداحددتاالب صددتاحددي البةالي دالا،اة د اد د

اة تة د الرااحددتطالبحادديطاباثقي د البدط د نالر بددراحتبلش د اع د الرااحتطددتا،ا

ا ض البفاتئجاال الباف ااصجاي 5الففته :ا
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االبتكار
انًفتىحX

الجدوؿ رقـ ( )5معامالت االرتباط بيف ابعاد االبتكار المفتوح وابعاد السمعة االستراتيجية
انعالقاث انًعنىيت
( )Yابعاد انسًعت االستراتيجيت
االجًاني
االبعاد
االهًيت
انعذد
صىرة انًنظًت
هىيت انًنظًت
اننسبيت
االبتكار انًفتىح
%100
5
**0.687
**0.512
**0.632
انذاخهي
انًفتىح
االبتكار
%100
5
**0.668
**0.682
**0.673
انخارجي

**0.789

االجًاني

10

%100

قيًت  Pعال جذاً عنذ يستىي يعنىيت ((0.01
الم در :اعداد الباحث باالعتماد عم نتائج برنامج (.)SPSS

N=70

احددي البفاددتئجالبد لافنالعد هال الح ددتفالرحالددتاالبةصاد ماادااحطالااحتطدتداة ف يدتداص يدتداةدداالح ددتفالباددة تالرادداالايايتا

رداثحا داال ا فتبددفاع صددتالااحددتطاص يددت،الذاحل د ا
ثاد الاتحددتاالب يفددت،اةةددتاي ددزاالبددراصح د البصاضدديتاالبصاعيددت،الةددتالاةددت ا

ة تة الرااحتطاةتايقتا اي %79اعففاةاا ااة ف يتاي 1.11اثقتاعتبيتاال افاتئجالبحثدااحأصد ادطدأاةةلد ،ا حفدت اعلدرا
الفالبفاتئجاياجاصح البصاضيتالبائياتالر برا ذلايةهفالبطاي ارداحتاالبصاضيتالبائياتالبثتفيت .ا

ثالثاً :اختبار عالقػة التػيثير:ا الد البصاضديتالبائيادتالبثتفيدتا لباد افادااي فتبدفاع صدتاادأثيااة ف يدتاألح دتفالرحالدتاا
لبةصا مايلاةترد اال الح تفالبادة تالراداالايايتاالد البةفظةدتاالبةحث ثدم ،ا لادافتفلدالبدرافادتئجاة تةد الرااحدتطالبحاديطااادجا
أا لا الداحتالاالباأثيااة اد

اة تة الرفثدفلاالبةا دففابقيدتهاع صدتالبادأثياا ظهدااالبفادتئجالةدتاالد البادف ااصدجاي 6ا

لرا  :ا
الجدوؿ رقـ ( )6انموذج التيثير المتعدد

ابعاد االبتكار
انًفتىح X

ألبعاد االبتكار المفتوح في ابعاد السمعة االستراتيجية
ابعاد انسًعت االستراتيجيت ()Y
Sig
R2
 Fانًحسىبت
قيًت t
0.000
9.672
0.001
7.844
0.002
6.332
0.623
53.621

االبعاد
Constant
االبتكار انًفتىح انذاخهي
االبتكار انًفتىح
انخارجي
قيًت ( )Fانجذونيت عنذ درجت حريت ( )1.38عنذ يستىي يعنىيت ( )0.01تساوي ()4.16
قيًت ( )tانجذونيت عنذ يستىي يعنىيت ( )0.01تساوي ()2,201
Β
1.010
0.484
0.412

الم در :اعداد الباحث باالعتماد عم نتائج برنامج (.)SPSS

N=70

اشياالبفاتئجالب لافنالع هال الح تفالباة تالرااالايايت ااا لالااحةقفلااي 1.111اال البةفظةتا البةحث ثم ،ا ل ا

زيتفنالح تفالرحالتاالبةصا م احةقفلاا ثفنا لثفناا

ااؤف البرازيتفناال الح تفالباة تالرااالايايت احفاحتاي،1.484ا

 1.412اعلرالبا لب ابااح اة تفبتالرفثفلاالبةا ففالةتايأا :ا ا
)Y=1.010+0.484X1+0.412X2………………………………………………….…(2
ا ض البفاتئجال البة تفبتاذلااص نااصايايتاص يتا ايفناحفربتاصيةتاة تة الباثفيفاي R2البا احللدااي 1.623ا
ددذلايددف ال اةددتايقددتا اي %63اة د الردددا

البةصاددااال د الح ددتفالباددة تالرادداالايايتاي د فالبددرااددأثياالح ددتفالرحالددتاا

لبةصا د م،الذااحددي ال البة تفبددتاذلااة ف يددتاعتبيددتاحفربددتاة ف يددتالداح ددتااي Fالبحتبلددتاي 53.621احفااددتاثايددتاي 1.38ا

لتفااعففاةاا ااة ف يتاي 1.11الص اة اي 1.15ا لبا ااشياالبراا ثيتافة ذ البافحؤ.ا
ة اد

البفاتئجالب لافناياض ال البفالاتالبثتبيتاااص اازئيتد اةاافالاتاي Wiley & Inc, 2019ا

فالاتالعاةف تالبحتثاالثي لدا ،ا حةتال افاتئجالرفثفلاالبةا فف اايفناة اد
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بلفة ذ  ،اةةت اي ف ال البةفظةتا البةحث ثم اا ة ا ال الح تف الرحالتا البةصا م اع اطاي الا لا الراصتصيتا ا ةذلالاا
لباصت جافلدليتدا دتااياتدا لبا ااات جاال احفت الباة تالرااالايايتابلةفظةتالرالفهتاااطل البقيتجاحتب لة الباثصيزيتاحشل ا
للحاافلدليتد ا دتاايتد اباص ي البة االتالبةففثانا لبا اا ط اصيةتاعتبيت ،ابذبف افااف اعلرااثق اصح البصاضيتاالبصاعيتا

حفاحت اي ، %111اةةت اياافع اصح البصاضيت البائياتالبثتفيت اةايحت اع الباؤل البحثث البثتف البذ ايفصاعلر اي ا
فتبفاع صتاذلاافربتاة ف يتاحي الرحالتاالبةصا ما لباة تالرااالايايتاال البةفظةتاالبةحث ثم؟ .
ولدعـ النتائج السابقة وتيكيدها مف و ؼ وتشخيص وعالقات االرتباط والتيثير تـ االعتماد ال خوارزمية

( )GOWلتحديد الطريؽ االمثؿ لبموغ الهدؼ (السمعة االستراتيجية) .ا

رابعاً :خوارزمية  :Gray Wolf Optimizerااجالصاالثهتاعدتجاي 2114اةادا ثتناةد اثالدتالبدذئت الباةتفيدتا
بل ا د الب ددرالبه ددف ايلبصايا ددت ،الذاا ددةجالباالا د البهاةد د اةد د ادد د

ااقفي ددتالبادديف،البااح ددا،الباط يد د ،الداي ددتاالبثد د ا

لرالض ،البها ج،الةتاي ض اال البشل ااصجاي 3الففته :ا

الشكؿ رقـ ( )3طريقة الو وؿ لمحؿ االمثؿ

Source: Mirjalili, S., M., & Lewis, A., (2014) "Grey Wolf Optimizer" Advances in
Engineering Software, vol. 69, pp. (46–61).
ددذلاة دتايةث د البةثتلددتناايتضدديتداباددل فالبادديفابلددذئت الباةتفيددتابل ا د البددرالبث د الرةث د ،اعفددفةتايدداجااثفيددفا

لبهددف ايلبصاياددت ا افاه د اعةليددتالبحثدداااحددفأاعةليددتالبهاد جايلراددال
حافتصصاي، aاةةتايؤف البراا البفطت ايافتصصاليضتداأل اي aا

ابيدداجالرصاد لا اة د البهددف اعلددرالاددتهاثاددتح ا

اصيةتاعشد لئيتاالد البصتاد البزةفد اي،a-ا aا للةدتا

لفدصضددااة د اي 1-2ااددفالاالبددذئت ابلها د جالبددرالبصاياددتا ل ا ددذهالبفاددتئجاةاددةةماايتضدديتداح لاددطتاي aال اللةددتالتفدداا

ي a>1اااحدداالبددذئت البددرالرحا ددتفاع د البهددف ايلبصاياددت ا لبحثددااع د االاياددتالددداااال د اعةليددتاةهتاةاهددتالص د ادط دأدا
ي. Mirjalil & Lewis, 2014, 85-88ا ا
ةد ادد

اةددتااقددفجااددجالرعاةددتفاعلددراي Gray Wolf Optimizerالبا د اا احدداالثددفااد لازةيددتاالبددذلت ا

لراطفتع ا لبا ااثتل الال

البذئت الباةتفيتاال ااديفالبصايادتالةاة عدتاعد اطايد ااثفيدفافادحتالبدطدأالباد اللةدتا

لااص ااااحاالبذئت اة الرحا تفاع ا فالهتا لب لهااثي ،ا ألا ااأليفافاتئجالباثليد الرثادتئ البة اةدفاعلدراحدالةجا
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ي SPSSاع اطاي الادادفلجاد لازةيدتاي، GWOا ابا ضدي الب صدتالرةثد احدي اةاليدالاالبحثدااادجااقاديجالب ةد البدرا
ث ثتالصاتجا ال الرا  :ا
القسػػػـ االوؿ:اال د ا ددذلالبقاددجااددجالداحددتاالب صددتاحددي الرح ددتفالبصاعيددتابلةاليدداالبةادداق االبةددؤثاايلرحالددتاالبةصا د ما Xا
ع صاهتاال البةالياالبة اةفالبةاأثااحشل اازئ ايلباة تالرااالايايتا Yاحترعاةتفاعلرالبفلبتايلبة تفبت الرايت :ا
)Y =X+β1X1+ β2X2 ……………………………….……………….…..………. (3
بلثا اعلرالبة لةتاالرايت :ا
Y= 0.7201+ 0.0283
Y= 0.7201+ 0.1072
افلبتا
لذ ااج ااقفيا البة لةتا ا) )Xβ….β2األا البثا اعلر الص اصيةت افلبت البليتصت اي Fitnessا

ي RMSEا صفالتفاالبفاياتاي،1.1255ا . 1.1257ا

القسـ الثاني :اي احاالبث البثتف البذ ااجااداياماباثفيفاةفاالب صتاحي البةالياالبةااق ايلرحالتاالبةصا م ا Xا

ردا لبةالياالبة اةفايلباة تالرااالايايتا Yاة اد الاادفلجالبفلبتايلبة تفبت الرايت :ا
لاةت ا
)Y= X+ δ1X1+δ2X2 ……………………………………..…………………………(4
لبا اة اد بهتااجااثفيفالبة لةتاالرايت :ا
Y= 0.7201+ 0.0283 + 0.1072
لبا اة اد بهتااجااقفياالبة لةتاا))X, δ1…. δ2األا البثا اعلرالص اصيةتافلبدتالبليتصدتاي Fitnessا د افلبدتا

ي RMSEا صفالتفاالبفاياتا( .)0.0226ا

اشددياالبفاددتئجاحتاددادفلجاي GWOاحأفددمااا د لالاابددفيفتاث ثددتاثل د اافثاددااحددي اي 1-2ا لصددا البددراي 1الرال ا

لبفاياددتالرالض د ا د افاددتئجالبقاددجالبثددتف البا د احللددااصيةاهددتاي(1.1226ابا احدداالص د افلبددتابيتصددتاي RMSEايلص د ادطددأا
باثقي البهف ا"حفت ااة تالااالايايتاص يت" ا

اصايحتاة اي 1اباؤلفالب ا البرالبهف البةفش فابل فهتااقيهالب صتا

حي البةالياالبةااق ايلرحالتاالبةصا م الاةترداحأح تفهالبصاعيتا"لرحالتاالبةصا مالبفلدل ،ا لرحالتاالبةصا مالبددتاا "اةداا
لبةاليدداالبة اةددفايلباددة تالرادداالايايت اةةددتايددف اعلددراصد نالب صددتالرديداناةقتافددتاةدداالب صددتاالبصاعيددتالر بددرا ددذلاةددتا

يؤلددفالبفاددتئجالبا ددتحقتاحتاددادفلجاحاف ددتةجاي SPSSابقح د البصاض دديتاالبائياددتاةفهددتا لبصاعي ددت،اباؤل ددفاعةلي ددتالبالتةدد اح ددي ا
لبةالي دالاالبصاعيددتالبةادداقلتاال د البةاليدداالبة اةددفاةةددتاياددافع اصح د البصاضدديتالبائياددتالبثتبثددتا لبا د ااددفصايهنالػػؾ حػػؿ

معنػػو امثػػؿ ضػػمف العمػػؿ فػػي ابعػػاد االبتكػػار المفتػػوح لمو ػػوؿ الػ السػػمعة االسػػتراتيجية فػػي المنظمػػات المبحوثػػه ،ا
لبشل ااصجاي 4اي ض افاتئجالباثلي الففته:ا ا
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الشكؿ رقـ ( )4الو وؿ ال الحؿ االمثؿ

الم در :اعداد الباحث باالعتماد عم نموذج ي. Mirjalil & Lewis, 2014
ا

المحور الرابع  :النتائج والمقترحات

اوالً :النتائج :ايالزا ذلالبةث ااال اطيتاماحأ جاةتاا ا البيمالبحثا اة افاتئج اال اض الرطاالبفظايتا لباطحيقيتا
لترا  :ا

 .1احي اع اطاي البطا ثتاالبصلايتال الرحالتاالبةصا مايهف ابلثا اعلراة االتاافيفنا لةلتفيتااةتفيتا اقفيتااثق ا
فاتئج اف عيت اة اد

احفت اع صتا اعلر اةاا ا افلدل ا دتاا ااثق البالتة البة اال البذ اياتعف اال احفت ا

لرةلتفيتااباط يااحالةاهتا ضةت ااطحي الالض البايتاتا،اةةتااشل اثلقتافلئايتاةا لالتالبفعجا لب طت البة اال .

.2

اشياافاتئجالب ا االباشديصا ل البةفظةتاالبةحث ثمااةالفالةلتفيتاافلدليتا

افلئةتالبثتاتابلفعجالبدتاا ا

ة اصح ايلبةفظةتا،البةااةا،البثل ةت اة الا ااثقي البالتة البة اال البذ ايثق الباالحطا ا ثيفالبة االتالبةةتثلتا
باةلي الحالتالاهتا لعةتبهتالرفيتا لبةااقحليت.
 .3فاافاجال ا فتبفافاحتاالا ناعلرالبةاا االبازئ ا لراةتب اال ااحف الرحالتاالبةصا ماال اض الرح تفا لبصقالاالب لافنا
اليمااثات البراة تبات،احتبا جال البحتثااصفالاااازيتالاا ةقتح اا ا لا البلاا ف اةااح ضالبقيتفلاالرفلايتا
لبا اللفاال البةفظةتاالبةحث ثماا ة ا ال اةحفأالبا ت ا لبا لا احشل الحيا.
 .4احي افاتئجالفة ذ الباأثياال ا فتبفافاحتااأثيااعتبيتاة البح فالبةااق ايلرحالتاالبةصا م احأح تفهالبائياتالبة اةفناال ا
حفت ااة تالااالايايت اص يتايلبح فالبة اةف اع اطاي الرفصاتما لبةا فتا ادصي البقي فا لبةثففلاابل ا البرالاللت لداا
افيفناافة الرةلتفيتاا اثق الباةيز.ااا

 .5احي اع اطاي اصيتها لصااةاليالاالبحثاال البةفظةتاالبةحث ثمايلبقلج،البلات

اا ة ا ال الرفصاتما لبا ت اعلرا

ةاا اافلدل ا دتاا اة الا اة تباتاةاة الباليالاا ياالبةا ص ت ،ا ة للحتالباط الاابل فهتااثق االااتد ابلفاتما
لبايتفنا لراحقيت ا بحفت الباا الاالرياتحيتابفاالبةات ةي ايلاثت البةاتب ا لبزحتئ ا لبةفظةتاالبةةتثلتا
لباط اا ا

لرداا.
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 .6لاض ال ا فتبف الااحتط ا ااأثيا ا لض األح تف الرحالتا البةصا م ايلرحالتا البةصا م البفلدل  ،الرحالتا البةصا م البدتاا ا
ا ياتداال احفت الباة تالرااالايايت،ا ذلايف اعلرال البةفظةتاااا اباط ياالرفل ا لباةيزا ة للحتالباط الاالباقفيتا
ع اطاي اا ةي البا ت ا لب

صتاافلدليتدا دتاايتدا اط يا تاة الا ازيتفناافالقتاالبة االتاباقفيجالالض البدفةتا.

 .7اشياالبفاتئجالبدتاتاحتاادفلجاد لازةيتالبذئ الباةتف اي GWOال الب ة ا ال الرحالتاالبةصا ماحشل اةالتة افلدليتدا
بلثا اعلرالحالتالا اافيفن ا دتاايتد اباص ي الرةلتفيتا البة االيت البةففثان ايضة ابهت ااثقي الص اصيةت ابفلبتالبليتصتا
لبا احللااي 0,0226ا

الصا البراي 0اةةتايةل الب ا البراحفت ااة تالااالايايتاةاافلةتا افتعتا يتا

ا انالالض اة الب ة ا ال البثل البازئيت .ا
ثانيػػاً :المقترحػػات :ياضددة البقاددجالبثددتف اعدداضاةاة عددتاة د البةقااثددتاابلةفظة دتاالبةحث ثددماحدتاددتا لبةفظةددتاا
لردااالبةةتثلتاح تةتاةااففلداال اذبفاعلرالبفاتئجالب لافنالةتايأا :

 .1ضدا اناحفددت البحيئددتالبةفتادحتالباد اا ددززالبا دت ا لب صددتااحددي البةد ظصي اةد الاد البثاد اعلددراةددتابدفيهجاةد اة االددتا
ضددةفيتا عددفجالثالتا ددتا لفددفثتا تاباثقي د ااص يلهددتافلدلي دتداة د ااتف د ،ا ةدداالبةفظةددتاالردددااا لبةااةدداابل ا د البددرا
اثقي الرحفلعا لرحالتاا ثد البةشدل اا ادذ الاللدت لداا ة االدتاافيدفناةد البددتا اةد ااتفد الددا،ابل فهدتاةد الب ادتئ ا
لبحفت نالبا اااالااة اةاا االباة تالرااالايايتابلةفظةت.

 .2اثات ايلباتة تا الب الصيتاعتةتا لبةفظةتاالبةحث ثمادتاتالبرالبةزيفاة البا امافث احفت الب صتاالبا ت فيتالبقتئةدتا
عل ددرالب ط ددت البة االد د اة دداااتة ددتاا لائ ددفناعتبةيد دتدابل فه ددتاةا ددف لدااةد د اةا ددتفاالبقية ددتالبثقيقي ددتا اا ددتعفاالد د ااطد د ياا

لرةلتفيددتاا ة للحددتالباقفيددتاالبثفيثددتالبفلعةددتا دتاددتالفهددتاااددتعفاالد ااحددتف البة االددتا زيددتفنالبا لدديجا لرحددفلعا لرحالددتاا
لبةشااف.

 .3ضددا انافعددجالبا ددت ا لبش داللتاحددي البحددتثثي ا لرلددتفيةيي افلدلي دتدا دتااي داتدابلثا د اعلددرالبة االددتا ةضددتعصتاصيةاهددتا
اص يلهددت،ا دتاددتالفهددتااددزفلفاصيةددتاال د الراددادفلجابث د البةشددل االبادد اي ددتف اةفه ددتايلبةااةددا،البةفظةددتا،الرالددالف ا
اثقي البايتفنا لباةيزا اقفيجادفةتااةحالان .ا

 .4ضا انافشااثقتالتالرحالتاالبةصا ما اثفيفاةةيزلاالب ة احما اص ي الراللتااال البة اد فلاالب ةلة ادتابةدتااةثلدماةد ا
ةاددف لداابلقيةددتا دتاددتالفهددتافقطددتاص د نالبةفظة دتاالبةحث ثددم،ا ة د افلدالادداالايايتدايةلفهددتاة د احفددت الباددة تالرادداالايايتا
لباا الاالرياتحيتابفاالبةا تةلي اة هت .ا

 .5ضا اناة للحتالباقفيتاالبثفيثتايشحلتاالرااترا ابل فهتاا ززاة الةلتفيدتاالبا لاد اعلدراةادا اافلدلد ا ددتاا ا
بحفت الب صتاالرياتحيتالبهتفالتالبرااص ي البة االتا لراللتاا لرحالتالاا اثقيد االتةلهدتا زيدتفنااصتعد ااةيداالبةا دتةلي ا
ة هتايط حتد،الاتاذن،اةفظةتااعتةتا دتات،البةااةا،البثل ةت ا فالهتاحفتئ االتةل ابل طت البة اال .ا

 .6ضا انالب ة اعلرا ضداالاداالايايتاا حدالةجاال تبدتاباهيئدتالرةلتفيدتاا عداضالبقدفالاالبفلدليدتاباص يلهدتادتاايدتداةد ا
لا احفت ا يتا اا الاالياتحيتاعتبيتالبةاا اابفاالرط لا البدتاايتاااالااة اصيةتالبا تة ا لباصتع ا ادذ الطدا ا

افيفنااثق اع اطايقهتاةيزناافتالايت.

 .7اص ي اف االباةياافلدليتدا اثصيز جاباص ي الاللتا جا ة االاهجالباايثتاةفهتا لبضةفيتا فعةهتاا يتداباثقي الرحالدتالاا
لبةا ثقتا ياالبةاح صتا فالهتااقفيجالبدفةتاالرالض ا حفت ااة تالااالايايتاةاافلةت.
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