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 امللخص

 داعاإلبهدفت الدراسة تقدير مستوى الوعي بممارسات استراتيجية  

املفتوح وتقييمه في قطاع الصناعات العالجية واللوازم الطبية في عّمان 

خالل جائحة كورونا. تكون مجتمع الدراسة من الوظائف )مدير عام، 

 ملحدودية حجم 
ً
نائب مدير عام، مدير قسم، مدير وحدة( ونظرا

 وإمكانية الوصول إلى جميع أفراده فقد ( 271املجتمع )
ً
استخدم فردا

املقابلة املهيكلة واإلستبانة أداتين رئيستين  واعتمدتاملسح الشامل. 

تحليلها باستخدام التحليل العاملي االستكشافي و لجمع البيانات 

(. tوالتوكيدي والوساط الحسابية واالنحرافات املعيارية واختبار)

ن تقدير مستوى الوعي بممارسات أاسة وكانت أهم نتائج الدر 

 ملقياس التصنيف 3.61املفتوح كان ) اإلبداعاستراتيجية 
ً
 وفقا

ً
( متوسطا

(. 3.67-2.34نها تمثل طول الفئة وتقع هذه بين )أاملستخدم حيث 

وقدمت الدراسة مجموعة من التوصيات كان أبرزها زيادة مستوى 

الذهني وتشجيع حرية املشاركة في املعرفة من خالل حلقات العصف 

 الخالقة وتوطيد العالقة فكارية وال اإلبداعالحوار وتقدير املساهمات 

مع أصحاب املصالح الخارجيين من خالل استضافتهم باستمرار 

وتمثيلهم في مجالس الشركات املختلفة وتحفيزهم بالساليب املادية 

 واملعنوية.

املفتوح، العمليات الواردة،  اإلبداعالوعي،  الكلمات املفتاحية:

العمليات الصادرة، اقتران العمليات، قطاع الصناعات العالجية 

 .واللوازم الطبية في عّمان
 

Abstract 
 

The study aimed to estimating an awareness level of open 
innovation strategy practices and its evaluation in the 
therapeutic industries and medical supplies sector 
companies in Amman during the corona pandemic. The 
study community comprised of (271) individuals who 
hold positions as (general manager, deputy general 
manager, unit manager, section chief), A comprehensive 
survey was done to the whole community due to the 
limited size of the community. Interview and 
questionnaire were used as a two main tools to gathering 
data that were analyzed using exploratory and 
confirmatory factor analysis, arithmetic mean, standards 
deviation and t-test. The main important findings the 
study reached were as the estimating  awareness level of 
open innovation strategy practices was (3.16), the 
evaluation of this level was medium according to the 
classification scale used, Where it represents a category 
length and these are located between (2.34-3.67).With 
the followings recommendations increase the level of 
knowledge sharing through brainstorming sessions, 
encouraging the freedom of dialogue, appreciate 
innovation contributions and creative ideas, 
consolidation the relationship with external stakeholders 
by constantly hosting and representing them on the 
boards of various companies and motivate them by 
physical and metal means. 
Keywords: Awareness, Open Innovation, Inbound 

process, outbound process, Coupled Process, 

Therapeutic industries and medical supplies sector in 

Amman. 
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 مقدمة

 ملا يشهده العالم من تطورات وتحديات معقدة 
ً
نظرا

الحاصلة اآلن  ((Covid-19جائحة كورونا  كانت آخرها ومتسارعة

واملستمرة بتأثيراتها على القطاعات كافة وانعكاساتها السلبية على 

ن التحدي العقد هو كيفية  التعامل مع تلك إكل نواحي الحياة؛ ف

الجائحة والتغلب عليها وهذا المر مشروط بمغادرة الساليب 

التي عجزت في تجاوزها  وتبني أساليب   التقليدية في اإلدارة

  اإلبداعومنهجيات متطورة وُيعد 
ً
 اإلبداعفي مقدمتها وتحديدا

املفتوح الذي يمثل استكشاف مجموعة واسعة من املصادر 

الداخلية والخارجية لفرص اإلبتكار بشكل منهجي، ودمج ذلك 

اإلستكشاف بوعي بقدرات وموارد ثابتة واستغالل تلك الفرص 

 (Foss & Saebi, 2015)نطاق واسع من خالل قنوات متعددة" على

فتوح أحد أهم املنهجيات التي امل اإلبداعومن هذا املنطلق ُيعد 

هم في االستشراف اإلستراتيجي للمستقبل والتعامل مع قضاياه تس

املفتوح الدعم الفكري والتقني إلتمام  اإلبداعاملعقدة، إذ يقدم 

والرؤى  رفكاعملية االستشراف من خالل تنقية البيانات وتوليد ال 

 ;El Kerdini & Hooge, 2013)املناسبةوتوصيف التطبيقات 

Wiener, Gattringer & Strehl, 2015) 

إال  بداع املفتوحالهمية الكبيرة سابقة الذكر لل  وعلى الرغم من

 بالوعي ن نجاح أ
ً
 كبيرا

ً
ممارساته على أرض الواقع ترتبط ارتباطا

بتلك املمارسات والذي يعكس قابلية التصورات العقلية على 

استحضار وربط مصادر املعلومات املتعددة عن طريق تحديد 

آلية املعالجة وخصائصها وتقديم الدلة لكل واحد من أشكال 

 (2021رايعة ،، الش2011؛ علي ، 2013التصور العقلي )جرار، 

 عليه جاءت الدراسة الحالية لتكشف 
ً
وبناء على ما تقدم وتأسيسا

ا املفتوح وتقييم هذ اإلبداععن تقدير مستوى الوعي بممارسات 

املستوى خالل جائحة كورونا في قطاع الصناعات العالجية 

واللوازم الطبية، هذا القطاع الحيوي الذي وجه جاللة امللك 

لحسين بتطويره بهدف تمكينه من اإلنتاج عبدهللا الثاني بن ا

بكميات تساعد على اإلكتفاء الذاتي بظل جائحة كورونا 

(https://www.almamlakatv.com/news     ) 

 مشكلة الدراسة 

الدبيات املتخصصة في  ملجموعةبعد مراجعة الباحثين 

املفتوح ظهر أن هناك فجوة  اإلبداعو  اإلبداعمجال نظريات 

عدم  ي الناجم مناإلبداعمعرفية تتلخص في عدم كفاية التفكير 

وتحديدا املرتبطة بعاملي  املفتوح اإلبداعتحري الوعي بممارسات 

والعقل املسؤول عن إدراك  فكاراملعرفة املسؤول عن توليد ال 

 .et al, 2018; Stevenbns,1998)(Bogers ,الفجوات 

 
ً
د من الدراسات من ذلك أوصت العدي وانطالقا

( بإجراء املزيد 2021؛ الشرايعة ،2015؛ الحياري ، 2011،)علي

 من الدراسات ملعالجة هذه الفجوة .

الفجوة املعرفية في قطاع الصناعات  وجودودعًما لتأكيد 

العالجية واللوازم الطبية قام الباحثين بإجراء مقابالت مهيكلة مع 

ذكور، ويي )شركة الدار الردنية، بعض شركات القطاع امل

ومستودع البترا للمواد الطبية، وشركة املنحنى الطبي للوازم 

الطبية( شملت على توجيه سؤال مفاده)كيف تتعامل مع القضايا 

والرؤى التي يكون مصدرها من داخل الشركة ومن  فكاروال 

خارجها( وبعد تحليل محتوى اإلجابات باستخدام )الفكرة 

Theme ) تحسس الباحثين بوجود الفجوة املعرفية ولكن ما هو

 تقديرها وتقييمها غير محدد وسوف تكشفه الدراسة الحالية .

 الدراسة أهداف

 ممارساتب الوعي مستوى  وتقييم تقدير الى الحالية الدراسة تسعى

 اللوازمو  العالجية الصناعات قطاع في املفتوح اإلبداع استراتيجية

 خالل: من الطبية

 توح.املف اإلبداعتقديم إطار مفاهيمي للوعي واستراتيجية  .1

فتوح امل اإلبداعتقدير مستوى الوعي بممارسات استراتيجية  .2

 في قطاع الصناعات العالجية واللوازم الطبية.

ملفتوح ا اإلبداعتقييم مستوى الوعي بممارسات استراتيجية  .3

 في قطاع الصناعات العالجية واللوازم الطبية.

 دراسةال أهمية

ستسلط الضوء على موضوع أهمية الوعي ودوره في تطبيق   -1

املفتوح مما ينعكس على زيادة القيمة  اإلبداعاستراتيجية 

 املضافة.

 املفتوح اإلبداعستحدد تقدير مستوى الوعي بممارسات  -2

ومن ثم تقييمها مما ستعطي صورة واضحة ملراكز القرار في 

الشركات املبحوثة التخاذ التدابير الالزمة ملعالجة نقاط 

 الضعف وتعزيز نقاط القوة.

ستفتح نوافذ جديدة ملوضوعات بحثية معاصرة تكمل  -3

 املسيرة في هذا اإلتجاه.
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 تساؤالت الدراسة

 اإلبداعما تقدير مستوى الوعي بممارسات استراتيجية  -1

املفتوح خالل جائحة كورونا في قطاع الصناعات العالجية 

 واللوازم الطبية في عمان؟

 اإلبداعما تقييم مستوى الوعي بممارسات استراتيجية  -2

 املفتوح في قطاع الصناعات العالجية واللوازم الطبية؟

 أنموذج الدراسة

 ( النموذج املفاهيمي اإلنعكاس ي للدراسة1) يوضح الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 ( أنموذج الدراسة املفاهيمي1شكل )

  الدراسة حدود

شركات قطاع الصناعات العالجية واللوازم الحدود املكانية: 

 الطبية في عمان.

اقتصرت هذه الدراسة على املديرين في  الحدود البشرية:

ات والدنيا(  في قطاع الصناعاملستويات الثالثة )العليا، الوسطى 

 العالجية واللوازم الطبية.

  الدراسة محددات

تم تطبيق الدراسة داخل الردن وقد يصعب تعميم  .1

 نتائجها على املنظمات خارج الردن.

طبقت الدراسة بقطاع الصناعات العالجية واللوازم   .2

الطبية في عمان بالتالي قد ال يمكن تعميم النتائج على 

 لخرى.الصناعات ا

افتقرت املكتبات العربية للدراسات التي تناولت الوعي  .3

بحسب علم -املفتوح  اإلبداعبممارسات استراتيجية 

 .الباحثين

التنقل والوصول إلى ن مشكلة صعوبة اواجه الباحث .4

املنظمات في قطاع الصناعات العالجية واللوازم الطبية 

 . Covid-19كون الردن تواجه وباء

اعتمدت نتائج الدراسة على مصداقية استجابات افراد  .5

 العينة. 

 

 أبعادهاو  الدراسة ملتغيرات واإلجرائية املفاهيمية التعريفات

 يكونها التي الفكرية النماط مجموعة :(Awareness) الوعي

 من اطالنم هذه وتختلف به املحيطة البيئة من ذهنه في الفرد

 ملعرفةا ومقدار الفكرية النماط هذه تشكيله على بناءً  آلخر فرد

 )(Schipper, 2014 لديه. تكون  التي

  ويعرف
 
 اإلبداع ملمارسات الفرد يمحنه الذي التقدير :إجرائيا

 على ناءً ب الطبية واللوازم العالجية الصناعات طاعق في املفتوح

 يف الفجوات تشخيص على وقدرته لديه املتوافرة املعرفة

 مستوى  تقييم يتم التقدير هذا أساس وعلى املمارسات

  املفتوح. اإلبداع ممارسات

 فكار: هو استخدام لل (Open Innovationاملفتوح ) اإلبداع

ية واملسارات الداخلية والخارجية للبداع، ويعد شكل من اإلبداع

من أجل تحسين أشكال التعاون املشترك حيث أنه يستخدم 

التدفقات الداخلية وتدفقات املعلومات واملعرفة الخارجية من 

 & Gillespie, Priviteraداخل املنظمة  اإلبداعأجل تسريع عملية 

Gaspero, 2019).) 

ا عبارة عن تشجيع املصادر الداخلية : يي ويعرف إجرائي 

ية التي تمثل فرص لعمل فكاروالخارجية على إنتاج كم هائل من ال 

وإعادة استغاللها على نطاق واسع وتتمثل بالبعاد )العمليات 

في منظمات قطاع  الصادة، العمليات الواردة، اقتران العمليات(

ات ، وتم قياسه بفقر الصناعات العالجية واللوازم الطبية

 املحددة لهذا الغرض. االستبانة

يي عبارة عن اكتساب  (:Inbound Process* العمليات الواردة )

املعرفة من مصادر خارج املنظمة والعمل على دمجها مع قاعدة 

 ,Natalicchio (املعرفة الداخلية لالستفادة منها واكتساب الفرص

Ardito, Savino & Albino, 2017). 

أتي من التي ت يةاإلبداع فكاربأنها: تتضمن ال  تعرف إجرائيا

مصادر خارج املنظمة وغالبا ما تكون من الشركات في نفس القطاع 

بحيث أنها تكمل املصادر الداخلية في  اإلبداعلتعزيز عملية 

ه وتم قياسمنظمات قطاع الصناعات العالجية واللوازم الطبية 

 بفقرات االستبانة املحددة لهذا البعد.

عبارة عن تدفق  يي(: Outbound Processمليات الصادرة )الع

املعرفة املطورة من داخل املنظمة نحو الخارج مع الحرص على 

امللكية الفكرية والدراية التامة بإدارة املعارف بالتالي تحويل 

 املعرفة إلى املنظمات الخارجية دون فقدان امليزة التنافسية

Natalicchio, et al ., 2017)). 
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ا د لفرا يةاإلبداع فكاربأنها: تتضمن ال  وتعرف إجرائي 

املنظمة الحاليين في منظمات قطاع الصناعات العالجية واللوازم 

 .املحددة لهذا البعدوتم قياسه بفقرات االستبانة الطبية 

يي االستخدام  (:Coupled Processاقتران العمليات ) 

املشترك للمعرفة من قبل املنظمات املختلفة، حيث تقوم هذه 

املنظمات بممارسة إدارة املعارف بهدف تراكم ونشر املعرفة بينها 

على اختالف ثقافتها وهياكلها وتوجهاتها االستراتيجية 

Natalicchio, et al., 2017)). 

ا عملية دمج املعرفة بين العمليات  ييبأنها:  وتعرف إجرائي 

الواردة والعمليات الصادرة في منظمات قطاع الصناعات العالجية 

 وتم قياسه بفقرات االستبانة املحددة لهذا البعد.واللوازم الطبية 

هو قطاع  قطاع الصناعات العالجية واللوازم الطبية:

يقدم الصناعات الدوائية وكل ما يلزم الفراد من اللوازم الطبية 

املتمثلة )باملطهرات، املعقمات، الكمامات، الجهزة الطبية 

وغيرها( وينقسم القطاع إلى مؤسسات صناعية ومؤسسات 

 ((www.aci.org.joحرفية 
 

 والفكري لألبداع املفتوحاإلطار املفاهيمي 

 ( Open Innovationاملفتوح ) اإلبداعمفهوم 

املفتوح اآلن شائع االستخدام في منظمات  اإلبداعيعد مصطلح 

 ، تم تقديمهاإلبداعالعمال حيث أصبح نموذًجا جديًدا لتنظيم 

 open( في كتابه )Chesbroughمن قبل ) 2003بالصل عام 

innovation في االستفادة من  اإلبداع( حيث أوضح مدى أهمية

التكنولوجيا، وتم تعريفه بأنه يفترض أن املنظمات يتوجب عليها 

الداخلية والخارجية باملنظمة ومعرفة أيًضا  فكاراستخدام ال 

مداخل ومخارج السوق في مسار تعزيز إبداعها، ويتم استخدام 

من أجل تحديد هذه املفتوح باملنظمة  اإلبداعنماذج العمال ب

 )(Bogers, Chesbrough, & Moedas, 2018واملسارات  فكارال 

"أنه املعلومات التي نحتاجها  2005في عام  )von Hippelوعرفه )

وعرفه  بطرق موزعة على نطاق واسع" اإلبداعلعملية 

(Chesbrough ) أنه املعرفة ذات الفائدة املوزعة  2006في عام

 جودة عالية بشكل عام.واسع وذات  ضمن نطاق

 تعريف 2012( عام  Brogers and Westوقدم )
ً
للبداع  ا

ركة واسع خارج الش نطاقاملفتوح على أنه " املعرفة املنتشرة على 

 & Chesbrough, Vanhaverbeke)"اإلبداعوتكون ذات صلة ب

West, 2014.)  عرف )فقد  2014أما في عامBogers & 

Chesbrough )يق عن طر  اإلبداعاملفتوح أنه عملية توزيع  اإلبداع

 تدفقات املعرفة املدارة بشكل هادف عبر الحدود التنظيمية.

ات التدفق تسخيرللمنظمات طرق  املفتوح اإلبداعيوفر 

نجح بشكل أ اإلبداعالداخلية والخارجية للمعرفة لتحقيق عملية 

Bogers, et al, 2018).)  عرفة ل املاملفتوح باستغال اإلبداعويتمثل

الخارجية وإطالق وتحفيز املعرفة الداخلية مما يزيد من احتياط 

يجابي على إدارة هذه إاملعرفة بالشركة، حيث أنه يؤثر بشكل 

  ( Sun, Liu, & Ding, 2020)املعرفة 

املفتوح هو استراتيجية  اإلبداعيستخلص مما تقدم ان 

الداخلية والخارجية  فكارمتكاملة تتضمن خطة واضحة لدمج ال 

إلى تطبيق عملي وأنموذج فكري يشمل  فكارومنظور علمي لنقل ال 

على مجموعة من املمارسات النظرية والتطبيقية لتحقيق مركز 

 متميز في عالم املنافسة.

 املفتوح  اإلبداعأهمية 

 املفتوح بما يأتي: اإلبداعتتلخص أهمية 

 باملنظمات، والسماح. يوفر الرؤى حول كيفية تسخير املعرفة 1

غير املستخدمة بالخروج والنفاذ إلى هيكل املنظمة  فكارلل 

 (.(Bogers, et al, 2018ووضعها بأنموذج أعمالها 

. يعزز من استيعاب املعرفة وتكاملها واإلستفادة منها، وبالتالي 2

عرفة تدفق امل حل املشكالت املعقدة بالتوقيت املناسب من خالل

مة هم في تراكم كبير للمعرفة وتحقيق أقص ى قيسفي بيئة مفتوحة ت

من خالل هذه التفاعالت مع الكيانات الخارجية. وهذا يقود إلى 

  & ,Sun, Liu)خلق ميزات فريدة يصعب على املنافسين تقليدها

Ding, 2020 ) 

املفتوح يي بكل بساطة  اإلبداعيتضح مما تقدم أن عملية 

ية اعاإلبد فكارال باملنظمة حيث أن  اإلبداععملية توسيع نطاق 

كلما تم تحفيزها كلما انتشرت باملنظمة وأصبحنا نمتلك مصطلح 

املفتوح، ومن املهم بالعصر اآلن أن نمتلك بكل املنظمات  اإلبداع

املفتوح الذي يعزز لنا الرؤية املستقبلية ويساعدنا باتخاذ  اإلبداع

 القرارات.

 املفتوح  اإلبداعأبعاد 

املفتوح )العمليات الواردة والعمليات  اإلبداعتتلخص أبعاد 

 اإلبداعتتمثل بأنها أبعاد نموذج  الصادرة واقتران العمليات(

 (Bogers et al, 2018 ;املفتوح املتمثلة بالبعاد الثالث

Natalicchio, et al, 2017.) 

http://www.aci.org.jo)/
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 ,Natalicchio, et alاملذكورة في دراسة ) البعادلقد تم اعتماد 

 ( للسباب اآلتية:2017

  2017كونها دراسة حديثة أجريت عام. 

  دراسة بطريقة  35أنها استخلصت االبعاد من خالل

 Systematic literature)مراجعة االدبيات املنتظمة 

Review) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املفتوح اإلبداعأبعاد ( 2الشكل )

  .,2017Natalicchio, et alمن تصميم الباحثين باإلستناد إلى )

Sun, Liu, & Ding, 2020;) 

يتضمن الجزء الخارجي  (:Inbound Processالعمليات الواردة )

املفتوح بحيث يفتح عمليات إبداع املنظمة للعديد من  اإلبداعمن 

أنواع املدخالت واملساهمات الخارجية وهو الذي حظي باهتمام 

 .(Bogers, et al, 2018)أكبر

أنها   Natalicchio, et al, (2017)وتم تعريفها من قبل

تدفقات املعرفة التي تأتي من خارج املنظمة، أي من مصادر 

خارجية من أجل تحديث وتكميل معرفة الشركات وتعزيز 

 ولكن اإلبداعابتكارها، ليس وجود مصادر خارجية فقط يحقق 

 .اعاإلبديتطلب تنفيذه بالطريقة الصحيحة التي ترفع أداء 

نها الواردة للشركة، بحيث أ باملعرفةتتمثل العمليات الواردة 

استكشاف املعرفة الخارجية لشركاء الشبكة الخارجية من أجل 

تطوير التكنولوجيا واستنباط هذه املعرفة. بالتالي إثراء قاعدة 

 .((Sun, Liu, & Ding, 2020املعرفة املرتبطة باستغالل املعرفة 

 توفر املصادر الواردة تك
ً
لقدرات ومهارات املنظمة بحيث  امال

تعمل على تكميل املصادر  اإلبداعأن املصادر الخارجية من 

بالتالي يتم تعزيز وتمكين املنظمة من ناحية  اإلبداعالداخلية من 

 .اإلبداع

(: يتمثل Outbound Process) العمليات الصادرة

املفتوح الداخلي على النقيض من الخارج ويكون أقل  اإلبداعب

ا 
ً
ويي السيطرة على املعرفة التي   (.(Bogers, et al, 2018استكشاف

ة الداخلية باملنظم اإلبداعيجب أن تمتلكها املنظمة ويي مصادر 

ن داخل املنظمة وتدفق املعرفة داخلًيا نحو و املوجود أي الفراد

 (.,et al, 20 Natalicchio(17  البيئة الخارجية

( العمليات  & ,DingSun, Liu(2020 ,وعرفت دراسة 

راد أو الف أفكارالصادرة بالتطور الداخلي سواء كانت على صعيد 

تقنيات استحدثتها الشركة، مما يوسع اكتساب املعرفة املرتبط 

يتبّين أن العمليات الصادرة يي املعرفة التي وعليه  باستكشافها. 

 بيئة املنظمة نحو البيئات الخارجية. تدفق من داخل

: يي عملية مشاركة (Coupled Processاقتران العمليات )

املعرفة داخلًيا بين املنظمات مختلفة الثقافات والهياكل 

والتوجهات اإلستراتيجية واملختلفة باالبتكار وتشمل التدفقات 

الداخلة والخارجة من املعرفة بين هذه املنظمات والهدف منها 

إدارة املعرفة من أجل تراكم ونشر املعرفة بين املنظمات، بالتالي 

يتم تقاسم وإدارة املعرفة بينهم ويتم إضافة معرفة للمنظمات 

 ,Natalicchio, et laومنحهم فرص من خالل هذه املعرفة املتراكمة

 الداخلية والخارجية اإلبداعوتتمثل أيًضا بدمج مفاهيم  (. (2017

ول لعلى درجات موائمة املعرفة املتراكمة في النظمة والوص

املفتوح ومن هنا يتضح أنها تحويل  اإلبداعمن خالل  ةالحاصل

املعرفة الفردية إلى معرفة جماعية وتحسين مخزون املعرفة 

 (.(Sun, Liu, & Ding, 2020املفتوح  اإلبداعالستخدامه بعملية 

املفتوح ضمن ُبعد اقتران العمليات  اإلبداعيتوضح لنا أن 

يتم من خالله مشاركة املعرفة بين املنظمات على اختالفها من 

بالتالي تسمح لتراكم معرفة بشكل أوسع وإضافة  ،كافةالنواحي 

 فوائد لعدة املنظمات.

املفتوح: أدلة من االدبيات  اإلبداعو  اإلبداععالقة الوعي ب

 والتجارب 

  الوعي حالة عقليةيمثل 
ً
 ومتواصال

ً
يكون فيها العقل مدركا

بشكل مباشر مع محيطه الخارجي عن طريق منافذ الوعي التي 

تتمثل عادة بحواس اإلنسان بحيث يشكل اإلنسان من خالله 

ووجهات النظر ومفاهيم عن الحياة والبيئة  فكارمجموعة من ال 

 (2015والطبيعة من حوله )طه ،

ن مستويات أإلى )  Mokhtari & Reichard 2002شار )أو 

وتهدف إلى  استراتيجيات القراءة العاملية - 1الوعي املعرفي تشمل 

استراتيجيات حل  -2التحليل الشمولي للحالة أو املوقف 

 



 املفتوح خالل جائحة كورونا اإلبداعالوعي بممارسات استراتيجية 

 جيهان علي الشرايعة أحمد علي صالح
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املشكالت، وتستخدم في حال وصول الحالة أو املوقف إلى مرحلة 

وتتضمن  استراتيجيات الدوات املساندة -3، تتطلب اتخاذ قرار

 استخدام مواد مساعدة، وأخذ املالحظات وغيرها. 

ومن خالل الدلة املستخلصة من الدبيات والتجارب اتضح أن 

 اعاإلبدبشكل عام و  اإلبداعالوعي من الركان الساسية لعلمية 

 املفتوح بشكل خاص وكما يأتي:

 ( توصلت دراسةMartinez (2014  إلى أن تعزيز الوعي بأهمية

هم في تحقيق امليزة التنافسية واملزيد من املفتوح يس اإلبداع

 القيم املضافة في الشركات العاملية.

 بينت دراسة Wiener, Gattringer, & Strehl (2015)  أن

 رفكافاعلية استشراف املستقبل تعتمد على فاعلية ال 

ية تعتمد بشكل كبير على اإلبداع فكارية وفاعلية ال اإلبداع

 .فكاره ال فاعلية الوعي بهذ

 ( أن الوعي له أثر كبير في تشكيل البيئة 2015أكدت دراسة طه )

إذن من  ،وبما أن املنظمات يي بيئات اجتماعية ،اإلجتماعية

 الضروري تعزيز مستويات الوعي فيها.

 ( أن الوعي عامل 2015حددت دراسة بشارة وعبدالرحمن )

تعني  الوعين زيادة إوبالتالي ف ،فاعل في التحصيل الكاديمي

زيادة التحصيل الكاديمي وزيادة الخير يعنى امتالك املنظمات 

 قدرات إبداعية.

  توصلت دراسةDe Kamp, Admiraal, Drie & Rijlaarsdam  

إلى أن الوعي فوق املعرفي له أثر كبير على تطوير قدرات  (2015)

التفكير التباعدي، ومن املعروف أن التفكير التباعدي إحدى 

 .اإلبداعمات أهم س

  أظهرت دراسةHossain, Islam, Sayeed, & Kauranen 

أن الشركات الصغيرة واملتوسطة بحاجة ملحة للبداع  (2016)

املفتوح وأن أحد معيقات تطبيقه تعود إلى ضعف مستويات 

الوعي بمردوداته وعلى هذا الساس قدمت الدراسة طريقة 

يق ي آليات تطبللشركات الصغيرة واملتوسطة لزيادة لوعي ف

 املفتوح فيها. اإلبداع

  بينت دراسةNatalicchio, Ardito, Savino & Albino (2017) 

املفتوح  اإلبداعأن الوعي بأهمية البعاد الثالثة لعملية 

)العمليات الواردة والصادرة واقتران العمليات( هو الذي 

 .اإلبداعسيحدد دور إدارة املعرفة في تطوير مستوى هذا 

 منهجية الدراسة وإجراءاتها

 منهج الدراسة  

اعتمد املنهج الوصفي التحليلي لن الدراسة الحالية يي 

دراسة استطالعية ذات طابع نوعي وُيعد هذا املنهج الكثر مالئمة 

 . التساؤالت التي تم وضعها عنفي تحقيق أهداف الدراسة واإلجابة 

 مجتمع الدراسة 

من أجل تحقيق أهداف الدراسة املوضوعة طبقت الدراسة 

كمنهجية للبقاء لذلك تم اختيار  اإلبداععلى قطاع يحتاج إلى 

 الشركات في قطاع الصناعات العالجية واللوازم الطبية. 

كان مجال الدراسة الشركات في قطاع الصناعات العالجية 

ناعة واللوازم الطبية ولدى الحصول على إحصائيات غرفة ص

( شركة مصنفة إلى 121عمان تبين أن هذه الشركات عددها )

(، %42.2( شركة وتشكل نسبة )51شركات حرفية بلغ عددها )

( %57.8( شركة ونسبتها )70وشركات صناعية بلغ عددها )

(www.aci.org.jo.) 

وبالنظر ملتطلبات الدراسة التي تقض ي بأن تشمل أعداد 

عاملين وإدارات تكفي للحصول عدد من املشاهدات لتحليل 

متغيراتها تم التركيز على الشركات الصناعية التي يكون عدد 

( فأكثر وعند فرز هذه الشركات تبين أن عددها 100العاملين فيها )

 .( 1( شركة كما في امللحق رقم )18)

( شركة منها يي )الحياة للصناعات 11تم اختيار )وقد 

س فارما/الردن، شركة فيالدلفيا لصناعة الدوية، أم أالدوائية، 

الردني للصناعات البيولوجية، أدوية الحكمة، الدولية  املركز

للصناعات الدوائية والكيماوية واملستلزمات الطبية، الردنية 

الصناعات الدوائية  السويدية للمنتجات الطبية والتعقيم،

البيطرية العربية )أفيكو(، شركة عمان للصناعات الدوائية، 

الشرق الوسط للصناعات الدوائية والكيماوية واملستلزمات 

( %61.1الطبية، نهر الردن للصناعات الدوائية( وتشكل نسبة )

 ( شركة للسباب اآلتية:18من )

ع اون مالسبب الرئيس هو استعداد هذه الشركات للتع   -1

 الباحثين.

 ته.وعملياته وتطبيقا اإلبداعهذه الشركات لديها اهتمام ب  -2

https://imsva91-ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=http%3a%2f%2fwww.aci.org.jo&umid=34BBDAB0-B4AE-7605-8AE3-3B5B2163E76D&auth=6193517f88983243f78fabc078ce8d4fc7da71cb-4a2050172652f9dea58c4c29cc5c0e1ae7975a7f
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أما مجتمع الدراسة فقد تكون من الوظائف اآلتية )مدير 

عام، نائب مدير عام، مدير قسم، مدير وحدة( ويبلغ حجم 

 ملحدودية حجم املجتمع وإمكانية 271املجتمع )
ً
 ونظرا

ً
( فردا

فقد أخذ املجتمع بالكامل بطريقة املسح الوصول إلى جميع أفراده 

  الشامل.

 وحدة التحليل 

وحدة التحليل لهذه الدراسة هم )مدير عام، نائب مدير عام، 

مدير وحدة، مدير قسم( في شركات الصناعات العالجية واللوازم 

 الطبية في مدينة عمان.

 أدوات الدراسة 

  مصادر املعلومات الثانوية: تضمنت الكتب واملراجع

الجنبية والعربية ذات العالقة، واملقاالت، والبحاث 

 ومحركات البحث. 

  :مصادر املعلومات الولية 

  املقابالت املهيكلة: تتضمن أسئلة محددة املصدر األول :

عن متغيرات الدراسة الثالثة مع عدد من مديري شركات 

 (.2ية واللوازم الطبية، ملحق رقم )الصناعات العالج

 ستبانة: كانت الداة الرئيسة وإذ تم : اال املصدر الثاني

ستبانة لتقيس املتغيرات الثالثة للدراسة اتطوير 

 وإخضاعها للصدق والثبات من خالل الخطوات التالية: 

: تم إعداد فقرات اإلستبانة إعداد فقرات اإلستبانة .1

الدراسات السابقة وبلغ عدد وتطويرها باإلستناد إلى 

 ( فقرة.23فقراتها )

: لقد تم استخدام نوعين من الصدق صدق األداة .2

لغرض التأكد من صدق الداة وفيما يلي شرح لهذه 

 النواع:

  الصدق الظاهري  -أ

( من املحكمين الكاديميين 9تم عرض االستمارة على )

آرائهم والخذ باملتخصصين في إدارة العمال في الجامعات الردنية 

عن حول صالحية الفقرات ومقدار مالءمتها للغرض الذي وضعت 

 لجله، وفي ضوء مالحظاتهم تم:

 ( فقرات من االستمارة.6حذف ) 

 .تعديل الصياغة لبعض الفقرات 

وبعد الخذ بجميع آراء املحكمين خرجت االستمارة بشكلها 

 ( فقرة. 17شبه النهائي في )

 Convergent Constructiveالصدق البنائي التقاربي  -ب

Validity :من خالل التحليل العاملي االستكشافي  تم قياسه

 والتوكيدي.

( من خالل برنامج Factor Loadingحيث تم استخدام )

(smart partial least square )3.0 (PLS بحيث يهدف إلى التحقق )

ير الدراسة والتعرف من مدى تشبع فقرات كل بعد من أبعاد متغ

على مدى جودة بيانات الدراسة بالرغم أن مؤشرات الحكم على 

 جودة النموذج كثيرة.

( التحليل العاملي االستكشافي
 
 Exploratory Factor)أوال

Analysis  

 ملحك ) KMOقيمة اختبار  )1يوضح الجدول )
ً
 Kaiserوفقا

  Eigen Value( وقيمة الحد الدنى للقيم العينية )الذاتية(1974

جدول ويعرض الكما يبين نسب التباين املفسرة من قبل كل عامل 

قيم التحميل )التشبع( لكل فقرة من فقرات كل عامل من العوامل 

 املستخلصة.

 نتائج التحليل العاملي االستكشافي : (1الجدول )

 التشبعقيم  نسبة التباين KMO Eigen value املتغير

 اإلبداع

 املفتوح

تبين قيمة االختبار ووفقا  0.916
( والتي تشير إلى أن   (Kaiser 1974لقاعدة

( 0.50) الدنى املقبول لقيمة االختبار الحد
يتضح بأن القيمة التي تم التوصل إليها 
كانت أكبر من القيمة املشار إليها، وعليه 

 يعتبر حجم العينة كافيا ومالئما للبحث.

   

العمليات 

 الواردة
 

أكبر من  4.413

املحك وهو 

 الواحد صحيح

حيث أن هذه النسبة   25.961
تفسر نسبة هذا البعد من 
نسبة تباين املتغير الوسيط 

 املفتوح( اإلبداع)

حيث أن هذه القيمة كانت أكبر  7790.أقل قيمة 
في التحليل العاملي االستكشافي( فإنها  0.40من )

وتعبر عن قيم تشبع تعتبر كافية ومناسبة 
 مقبولة وكافية لفقرات كل عامل تم استخالصه.
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العمليات 

 الصادرة
 

أكبر من  3.992

املحك وهو 

 الواحد صحيح

حيث أن هذه النسبة   23.484
تفسر نسبة هذا البعد من 
نسبة تباين املتغير الوسيط 

 املفتوح( اإلبداع)

حيث أن هذه القيمة كانت  0.660أقل قيمة  
في التحليل العاملي االستكشافي(  0.40)أكبر من 

فإنها تعتبر كافية ومناسبة وتعبر عن قيم تشبع 
 مقبولة وكافية لفقرات كل عامل تم استخالصه.

اقتران 

 العمليات
 

أكبر من  3.774

املحك وهو 

 الواحد صحيح

حيث أن هذه النسبة   22.198
تفسر نسبة هذا البعد من 
نسبة تباين املتغير الوسيط 

 املفتوح( اإلبداع)

حيث أن هذه القيمة كانت أكبر  7840.اقل قيمة 
في التحليل العاملي االستكشافي( فإنها  0.40من )

تعتبر كافية ومناسبة وتعبر عن قيم تشبع 
 مقبولة وكافية لفقرات كل عامل تم استخالصه.

PLS 3 (smart partial least square)رنامج : من تصميم الباحثين باالستناد إلى مخرجات باملصدر
 

( التحليل العاملي التوكيدي  
 
  Confirmator Factor Analysis)ثانيا

الصدق البنائي التقاربي بالسلوب التوكيدي لفقرات املتغيرات 

 الثالث موضحة بالجدول أدناه.

 التحليل العاملي التوكيدي ملتغيرات الدراسة الثالث: (2الجدول )

 ملتغيرا
قيم التشبع 

 للفقرات
 القرار

 اإلبداع

 املفتوح

 

 

 

أقل قيمة 

0.696 

قيمة  أعلى

0.898 

 0.40وحيث أن هذه القيم كانت أكبر من )
في التحليل العاملي التوكيدي( فإنها 
)وبالتالي باقي الفقرات االخرى( تعتبر كافية 
ومناسبة وتعبر عن قيم تشبع مرتفعة 
لفقرات العوامل التي تعبر عن املتغير 

 Nderson) في هذه الدراسة. الوسيط
and Gerbing ,1988 ; Hair,etal,2010 ) 

 PLS 3  صدر: من تصميم الباحثين باالستناد إى  مررجات برنامجامل

(smart partial least square) 

 ثبات األداة 

 تم التأكد من ثبات الداة من خالل:

  الفا والثبات املركب والتجزئة النصفية  –اختبار كرو نياخ

 لضمان االتساق الداخلي.
االتساق يعرض الجدول أدناه نتائج الثبات بأسلوب 

وبأسلوب ( Cronbach alphaالداخلي لكرو نباخ ألفا )
( باإلضافة إلى قيم Composite Reliabilityالثبات املركب )

معدل التباين املستخلص لكل عامل )متغير( من متغيرات 
 لدراسة والتجزئة النصفية. 

 
 

 

 

 ( 3الجدول )

وبأسلوب الثبات ( CA)نتائج ثبات ألبعاد الدراسة بأسلوب كرونباخ ألفا 

 -والتجزئة النصفية مصححة بمعامل سبيرمان AVE( مؤشر CRاملركب )

 براون 

ويتضح من نتائج الجدول املذكور ان جميع معامالت الثبات 

بالطرائق الثالث مطمئنة وموثوق بها في تطبيق الداة على العينة 

 الرئيسة.

 املفتوح وتقييمه اإلبداعتقدير مستوى الوعي بممارسات 

مها املفتوح وتقيي اإلبداعلتقدير مستوى الوعي بممارسات 

)العمليات الصادرة، العمليات الواردة واقتران العمليات( في 

شركات الصناعات العالجية واللوازم الطبية في مدينة عمان، قام 

الباحثين باستخراج املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية 

لغراض تقييم املستوى، وفيما  tلغراض التقدير وقيمة اختبار 

 املفتوح وأبعاده: اإلبداعيلي جدول يوضح نتائج وصف 
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افات املعيارية وقيمة اختبار : (4(جدول   املفتوح" اإلبداعلفقرات أبعاد " tاملتوسطات الحسابية واالنحر

قم
لر
ا

 

 الفقرة
املتوسط 

 الحسابي

 االنحراف املعياري 

𝛔 
 التقييم tقيمة 

 مرتفع 11.4 0.99 3.70 تستقطب شركتنا الطاقات املوهوبة. 1

 متوسط 11.3 0.92 3.65 تشجع شركتنا على مبدأ مشاركة املعرفة مع العاملين في القطاع. 2

 متوسط 10.6 0.96 3.64 تتحالف شركتنا مع املنظمات االخرى للحصول على مصادر خارجية من املعرفة. 3

 متوسط 10.4 0.94 3.61 ية من البيئة الخارجية.اإلبداع فكارشركتنا على اكتساب ال تحرص  4

 متوسط 9.5 0.95 3.56 تشجع شركتنا العمل بأسلوب املشاريع املشتركة. 5

 متوسط 9.2 0.97 3.55 تعقد شركتنا لقاءات مستمرة مع العاملين في القطاع لتطويره. 6

 متوسط 13.0  3.62 الواردةالدرجة الكلية لُبعد العمليات  

 متوسط 10.7 0.99 3.66 تدعم شركتنا أساليب حل املشكالت. 7

 متوسط 9.8 0.99 3.61 تحرص شركتنا على االحتفاظ باملوظفين املبدعين. 8

 متوسط 9.7 1.00 3.61 تمتلك شركتنا تقنيات لتحويل املعرفة الضمنية ملعرفة صريحة. 9

 متوسط 9.0 1.01 3.57 فيها الستكشاف املعرفة.تحفز شركتنا العاملين  10

 متوسط 8.7 1.06 3.57 ية.اإلبداع فكارتوفر شركتنا متطلبات تطبيق ال  11

 متوسط 7.3 1.06 3.48 لدى الفراد. فكارتمتلك شركتنا أساليب لتوليد ال  12

 متوسط 10.7  3.58 العمليات الصادرة الدرجة الكلية لُبعد 

13 
 لسلسة تدفق واضحة باملعرفة تعمل شركتنا 

ً
على نقل املعرفة بين أطراف االقتران وفقا

 بين طرفي املعرفة.
 مرتفع 13.0 0.83 3.68

 متوسط 11.8 0.91 3.67 تطبق شركتنا مبادئ الحوكمة لتنظيم دمج املعرفة في الصناعات العالجية. 14

 متوسط 11.6 0.93 3.67 االقتران.تستخدم شركتنا حلول تكنولوجيا املعلومات لتحقيق عملية  15

 متوسط 11.4 0.89 3.63 .إلبداعاتتأكد شركتنا من التوافق بين الفراد الداخلين والخارجين لتوليد االقتران في  16

 متوسط 9.8 0.94 3.57 تستخدم شركتنا أدوات دعم تبادل املعرفة بين أطراف االقتران. 17

 متوسط 13.2  3.64 العملياتاقتران الدرجة الكلية لُبعد  

 اإلبداع

 املفتوح

 
 متوسط   3.61

1.96=  0.05الجدولية عند مستوى  tقيمة 

( قيم املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية 4يبين الجدول )

املفتوح(  اإلبداعلبعاد "املتغير الوسيط ) t وقيمة اختبار

 "وباستعراض قيمة الدرجة الكلية للمتغير يتبين:

( حيث 3.61بلغت قيمة املتوسط الحسابي للبداع املفتوح ) .1

 ملقياس التصنيف 
ً
تمثل قيمة ذات مستوى متوسط وفقا

نها تمثل طول الفئة وتقع هذه النسبة بين أاملستخدم حيث 

بة س( بناًء على مقياس التصنيف وقعت هذه الن2.34-3.67)

 ضمن املستوى املتوسط.

حقق ُبعد اقتران العمليات املرتبة الولى بين أبعاد املتغير  .2

( حيث أنها تعتبر قيمة 3.64الوسيط بمتوسط حسابي بلغ )

ذات مستوى متوسط حيث أنها تمثل طول الفئة وتقع هذه 

( بناًء على مقياس التصنيف وقعت 3.67-2.34النسبة بين )

 ى املتوسط.هذه النسبة ضمن املستو 

حققت العمليات الصادرة املرتبة الخيرة بين أبعاد املتغير  .3

( حيث أنها تعتبر قيمة 3.58الوسيط بمتوسط حسابي بلغ )

ذات مستوى متوسط حيث أنها تمثل طول الفئة وتقع هذه 

( بناًء على مقياس التصنيف وقعت 3.67-2.34النسبة بين )

 هذه النسبة ضمن املستوى املتوسط.

الذي يختبر معنوية حياد  tالجدول نتائج اختبار  يتضمن .4

متوسط كل ُبعد من أبعاد املتغير الوسيط وباستعراض هذه 
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القيم يتبين أن جميع هذه القيم كانت أكبر من القيمة 

( وبالتالي نعتبر 0.05( عند مستوى )1.96الجدولية البالغة )

ينة ع بأن قيم املتوسطات التي تم التعبير عنها من خالل أفراد

الدراسة كانت بعيدة عن الحياد أي أن جميع النسب للبعاد 

 .(0.05( عند مستوى )1.96كانت أكبر من )

 إلبداعان مستوى الوعي بممارسات أوخالصة نتائج التحليل تؤكد 

املفتوح في الشركات املبحوثة كانت )متوسطة( وهذه إشارة 

ى ذلك إل ن مستوى الوعي دون مستوى الطموح ويعزى أواضحة إلى 

( من %88( ممارسة وتشكل )17( ممارسة من أصل )15وجود 

 مجموع املمارسات كان تقييمها متوسط.
 

 التوصيات

 طار نتائج الدراسة وتحليالتها توص ي بما يأتي:إفي 

زيادة مستوى املشاركة في املعرفة من خالل حلقات العصف  .1

 ةياإلبداعالذهني وتشجيع حرية الحوار وتقدير املساهمات 

 الخالقة. فكاروال 

توطيد العالقة مع أصحاب املصالح الخارجيين من خالل  .2

استضافتهم باستمرار وتمثيلهم في مجالس الشركات 

 املختلفة وتحفيزهم بالساليب املادية واملعنوية.

تطوير كفايات العاملين في الشركات في أساليب حل  .3

ي فشراكهم إاملشكالت واتخاذ القرارات من خالل تمكينهم و 

 صناعة القرارات واتخاذها.

تطبيق مبادْى الحوكمة وآلياتها من خالل بناء هيكل الحوكمة  .4

 وتأسيس مبادئ امليثاق الخالقي.

تحديث منظمات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  .5

 وبرمجياتها في الشركات املبحوثة.
 

 املراجع العربية

( ، أثر ممارسات إدارة الجودة 2015الحياري، الهام محمد ، )

:دراسة تطبيقية في الشركات  اإلبداعالشاملة على 

الصناعية الردنية ، رسالة ماجستير في إدارة االعمال 

 مقدمة إلى جامعة البلقاء التطبيقية ، غير منشورة .

، أثر البيانات الضخمة على (2021الشرايعة، جيهان علي)

 -ط املفتوح متغير وسي اإلبداعاالستشراف االستراتيجي: 

دراسة ميدانية في قطاع الصناعات العالجية واللوازم 

الطبية في عمان ، رسالة ماجستير في إدارة االعمال 

 مقدمة إلى جامعة الشرق الوسط  ، غير منشورة.

العالقة بين الوعي   (2015بشارة، موفق و عبد الرحمن، محمود)

ما وراء املعرفي باستراتيجيات القراءة والتحصيل 

الكاديمي، مؤتة للبحوث والدراسات، سلسلة العلوم 

اإلنسانية واالجتماعية، املجلد الثالثون، العدد الثاني ، 

129-158. 

بين البعد التربوي و الفكر  –(، ابداع التفكير 2013جرار، آمنه)

 ائل للنشر ، عّمان .، دار و 1ط/ –الخالق 

(   دور الصحافة في نشر الوعي 2015عبير عثمان الحسن، ) طه،

االجتماعي ملكافحة الجريمة، رسالة ماجستير في علوم 

االتصال، مقدمة إلى جامعة السودان للعلوم 

 والتكنولوجيا ، غير منشورة .

ي لدى املديرين وعالقته اإلبداع( التفكير 2011علي، لطف محمد )

 املشكالت اإلدارية ، دار اليازوري للنشر ، عّمان.بحل 
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 امللحقات

 (1ملحق رقم )

 الشركات الصناعية في قطاع الصناعات العالجية واللوازم الطبية

 الشركةاسم  الرقم

عدد 

األفراد 

 العاملين

 228 الحياة للصناعات الدوائية 1

 146 شركة فيالدلفيا لصناعة الدوية 2

3 
الشرق الوسط للصناعات الدوائية والكيماوية 

 واملستلزمات الطبية
292 

 290 الرام للصناعات الدوائية 4

 116 نهر الردن للصناعات الدوائية 5

 110 للصناعات البيولوجيةاملركز الردني  6

 160 العبوات الطبية العربية 7

 1342 أدوية الحكمة 8

 751 املتحدة لصناعة الدوية 9

10 
الدولية للصناعات الدوائية والكيماوية 

 واملستلزمات الطبية
682 

 198 التقدم للصناعات الدوائية 11

 435 الردنية إلنتاج الدوية م.ع.م 12

 907 للتنمية واالستثماردار الدواء  13

 413 العربية لصناعة الدوية 14

 363 الردنية السويدية للمنتجات الطبية والتعقيم 15

 159 الصناعات الدوائية البيطرية العربية )أفيكو( 16

 174 شركة عمان للصناعات الدوائية 17

 189 ام اس فارما/الردن 18

 6955 املجموع

 (aci.org.jowww.عمان )املصدر: غرفة صناعة 
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