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يتميز العصر الراهن بتزايد سرعة إيقاع التكنولوجيا والعمليات اإلبتكارية وظهور منتجات جديدة مع
 حيث أصبح من الضروري لنجاح وإستمرارية منظمات األعمال اليت تنشط يف،قصر شديد يف دورة حياهتا
 فنموذج، تبين مناذج وأساليب جديدة تتالئم مع طبيعة هذه املرحلة،بيئة متغرية ومعقدة يسودها عدم التأكد
اإلبتكار املغلق الذي تستخدمه هذه املنظمات يف تطوير منتجاهتا وأدوات العمل اخلاصة هبا مل يعد يكفي
 حيث صار من الصعب مواجهة،ملواجهة التحديات العاملية من املوارد واملعرفة املختلفة اليت ميتلكها اجملتمع
 لذلك كان ال بُد على منظمات األعمال،تعقيد احمليط اخلارجي باإلعتماد على املوارد واملهارات الذاتية
اإلنتقال من اإلبتكار املغلق إىل منوذج مفتوح تستفيد بتطبيقه من مصادر اإلبتكار املتوفرة يف بيئتها لتحسني
.خمرجات عملية البحث والتطوير
Abstract

Keywords

The current era characterized by the rapid pace of technology and innovative
processes and the emergence of new products with a very short life cycle, where it
became necessary for the success and continuity of business organizations that are
active in a changing and complex environment full of uncertainty to adopt new models
and methods appropriate to the nature of this stage, As the closed innovation model
used by those organizations in the development of their products and work tools is no
longer sufficient to meet the global challenges of resources and different knowledge
owned by the community, it became difficult to face the complexity of the external
environment relying on resources and self-skills, therefore the Business organizations
have had to move from closed innovation to an open model that will get benefit from
its application through the available innovation resources in their environment to
improve the research and development process outputs.
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.1مقدمة:
لعدة سنوات خلت كان منطق اإلبتكار املغلق الطريقة املعتمدة إلكتشاف أفكار جديدة تقدم للسوق هذا ما
جعل منظمات األعمال تتبع بعض القواعد الضمنية لإلبتكار املغلق مثل اإلستثمار الذايت يف البحث والتطوير بإعتبار
أن هذا اإلستثمار هو مصدر أهم اإلبتكارات واألرباح احملققة من طرف املنظمة.
ولفرتة طويلة من القرن العشرين كان هذا النموذج يعمل بشكل جيد وعلى الرغم من املزايا اليت حققها منوذج
اإلبتكار املغلق إال أن عيوبه بدأت تظهر على إعتبار أنه إعتمد على مدخل داخلي للبحوث والتطوير ،حيث تغري
التفكري يف املنظمة نتيجة التطورات التكنولوجية والتحوالت اإلقتصادية فأصبح إستعمال املعارف يتم بشكل أوسع
وإستغالل األفكار يتم بشكل أس رع ،وبذلك تبلورت اإلجتاهات اجلديدة وظهرت يف شكل مناذج فكرية سامهت يف
اإلنتقال من التنمية املغلقة داخل املنظمات إىل البحث عن التطور باخلارج حيث توجهت هذه األخرية للبحث عن
أفكار جديدة لدى أطراف خارجية إلغناء القاعدة املعرفية واإلستفادة منها يف حتقيق إبتكارات جديدة ،ومتت تسمية
هذا اإلنتقال باإلبتكار املفتوح.
ويعترب  Henry Chesbroghأول من طرح مفهوم اإلبتكار املفتوح حيث أحدث الثورة من خالل أحد مؤلفاته
يف كتابه الصادر عام  9112بعنوان" :اإلبتكار املفتوح :حتمية جديدة واإلستفادة من التكنولوجيا"
( ،)Fredberg, & all, 2008, p 05حيث قدم نقلة نوعية من منوذج اإلبتكار املغلق إىل منوذج اإلبتكار املفتوح يف
إطار اإلقتصاد املبين على املعرفة.
 1. 1إشكالية الدراسة:
على ضوء ما سبق فاإلشكالية املراد دراستها ميكن صياغتها على النحو التايل:
" ما هي المزايا التي يمنحها تطبيق نموذج اإلبتكار المفتوح لمنظمات األعمال؟ وما هي معيقات تنفيذه؟"
 2. 0أسئلة الدراسة:
ويندرج حتت هذا التساؤل جمموعة من األسئلة الفرعية تتمثل يف:
 ما املقصود باإلبتكار؟ وما األمهية اليت مينحها للمنظمات األعمال. ما املقصود بنموذج اإلبتكار املفتوح؟ ،وما معيقات تطبيقه يف منظمات األعمال؟ فيما تتمثل تطبيقات اإلبتكار املفتوح يف منظمات األعمال؟ ما هي أهم الفوائد واملزايا اليت مينحها تطبيق االبتكار املفتوح ملنظمات األعمال؟ كيف يتم إنشاء ثقافة اإلبتكار املفتوح يف منظمات األعمال؟ وفيما تكمن إجتاهاته املستقبلية؟ 3. 0أهمية البحث:
تنبع أمهية هذا البحث من احلاجة امللحة ملنظمات األعمال يف الوقت احلايل لإلهتمام أكثر مبوضوع اإلبتكار،
الذي أصبح حيتل األولوية يف جدول أعمال املنظمات واملعيار الرئيسي لتقييم أداءها يف ظل البيئة التنافسية والتطورات
احل ديثة اليت يشهدها العامل حاليا ،حيث إن التطورات احلديثة تشري إىل أن طبيعة اإلبتكار التفاعلية واملفتوحة ،أدت
إىل نشوء نوع جديد لإلبتكار أطلق عليه اإلبتكار املفتوح ،أين تستطيع املنظمة من خالله اإلنفاق بشكل أقل يف
عمليات البحث والتطوير وتكون قادرة على اإلبتكار غري أهنا تعتمد على معارف وأصحاب املصاحل ومصادر
خارجية.
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 1. 0أهداف البحث:
نسعى من خالل هذا البحث إىل حتقيق مجلة من األهداف تتمثل يف:
 التعرف على اإلبتكار وأمهيته يف منظمات األعمال ،وأهم املشاكل اليت تعرقل حتققه. التعرف على منوذجي اإلبتكار املغلق واملفتوح ،واملبادئ اليت يقوم عليها كال النموذجني. التعرف على كل من أنواع اإلبتكار املفتوح وتطبيقاته يف منظمات األعمال وفوائده ومميزاته ،ومعيقات تطبيق هذاالنوع من اإلبتكار.
 معرفة كيفية إنشاء ثقافة اإلبتكار املفتوح يف منظمات األعمال ،ومستقبل منهجية هذا النوع من اإلبتكار. 5. 0منهج البجث:
إعتمدنا يف هذا البحث على املنهج الوصفي وذلك لتوضيح اجلانب اخلاص مباهية اإلبتكار واإلبتكار املفتوح،
وبيان مبادئه ،أنواعه ،حمدداته ،تطبيقاته ،وأهم الفوائد واملزايا اليت مينحها اإلبتكار املفتوح للمنظمات عند تطبيقه ،كما
مت إستخدام املنهج التحليلي يف اجلانب املتعلق بكيفية إنشاء ثقافة اإلبتكار املفتوح يف منظمات األعمال واإلجتاهات
املستقبلية له  ،وذلك من خالل البيانات اليت مت احلصول عليها من الكتب واجملالت والدراسات السابقة واملواقع
اإللكرتونية ،اليت قمنا باإلطالع عليها.
 1.1محتويات البحث:
تضمنت هذه الدراسة أربع حماور أساسية تتمثل يف:
 ماهية اإلبتكار. ماهية اإلبتكار املفتوح. أساسيات اإلبتكار املفتوح. إنشاء ثقافة اإلبتكار املفتوح واإلجتاهات املستقبلية له. .2ماهية اإلبتكار
أصبح االبتكار عامال مهما ومفتاحا للتميز عن املنافسني ،وبذلك فان االبتكار يف السلع واخلدمات يساعد
املؤسسات املبتكرة مبختلف جماالهتا يف زيادة أرباحها وحتقيق النمو السريع ملنتجاهتا أو خدماهتا واكتساب حصة
سوقية مرتفعة.
 1.2تعريف اإلبتكار
هناك عدة تعاريف تناولت موضوع اإلبتكار من قبل العديد من الباحثني والكتاب ،نذكر منها:
* يعرف  Druckerاإلبتكار بأنه" :فكرة جديدة ميكن بلورهتا يف شكل منتج أو خدمة مل تكن موجودة من
قبل)Druker, F, 1985, p 35(".
* بينما عرفه فريد بأنه" :عملية عقلية ال عالقة هلا بإنتاج ما هو جديد وخمتلف بل هو طريقة خاصة يف التفكري
تعتمد على التعميق يف األشياء واملواقف واستنتاج كافة االحتماالت املمكن جتاهلها على عكس الطريقة اليت تعتمد
على وجود إجابة واحدة صحيحة بل جيب توجيه التفكري إليها وهي عاده تتطلب اإلختيار بني عدة بدائل( ".فريد،
 ،0221ص )659
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*ويعرف  Zhuangاإلبتكار بأنه" :عملية عقلية ديناميكية تتطلب أن يكون التجديد أحد مدخالهتا لتطوير أفكار
جديدة أو خلق إستخدامات جديدة للمنتجات القائمة مع التأكيد على أن التجديد جيب أن يكون شيئًا أفضل".
()Zhuang, 1995, p 14
ومما سبق ميكن تعريف اإلبتكار على أنه :القدرة على توليد أفكار جديدة ومناسبة وعملية قابلة للتنفيذ وهي
تعترب تكامالً بني التكنولوجيا املتاحة وإبداعات خللق منتج جديد ،وميكن تنمية اإلبتكار من خالل:
 إعادة تعريف املشكلة وحتديدها وعدم اإلكتفاء باملسلمات واملبادئ السائدة. النظر إىل األمور من زاوية جديدة وإختاذ طرق مل يسلكها أحد من قبل. غربلة األفكار والتفريق بني جيدها ورديئها. الرغبة يف معرفة كل جوانب املوضوع. النظرة الشاملة لرؤية الصورة الكاملة. الرتكيز على نقاط القوة وحتويل نقاط الضعف إىل فرص ميكن إقتناصها. اإلميان بأن املشكلة ليست يف البيئة ولكن يف نظرتنا إىل تلك البيئة. 2.2خصائص اإلبتكار
حضي مفهوم اإلبتكار بإهتمام العديد من الكتاب خالل السنوات األخرية ،وال شك يف أن اإلهتمام يعود
إىل أمهية موضوع اإلبتكار بوصفه ظاهرة معقدة املضامني ومتعددة األبعاد متس مجيع امليادين ،لإلبتكار خصائص
متعددة تتمثل يف( ابو بكر ،وآخرون ،9105 ،ص :)595
 1.2.2اإلبتكار يعني التمايز :أي اإلتيان مبا هو خمتلف عن املنافسني.
 2.2.2اإلبتكار يمثل التجديد :أي اإلتيان باجلديد كليًا أو جزئيًا واهلدف هو احملافظة على احلصة السوقية
للمنظمة وتطويرها.
 2.2.2اإلبتكار هو القدرة على إكتشاف الفرص :هو منط من أمناط اإلبتكار يستند على قراءة جديدة
للحاجات وتوقعات ورؤية جديدة يف معرفة قدرة املنتج يف توليد طلب فعال وإخرتاق أسواق جديدة.
 2.2.2اإلبتكار أن تكون األول في التوصل إلى فكرة :وهو التميز لصاحب الفكرة مبا أدخل على املنتج من
تعديالت.
 2.2أهمية اإلبتكار
تظهر أمهية اإلبتكار يف النقاط التالية (سليماين ،9112-9116 ،ص :)26
 0.2.9يُنمي ويراكم املهارات الشخصية يف التفكري والتفاعل اجلماعي من خالل فرق العصف الذهين.
 9.2.9يزيد من جودة القرارات اليت توضع ملعاجلة املشكالت على مستوى املنظمة ،أو على مستوى قطاعاهتا
وإداراهتا ،يف اجملاالت املختلفة الفنية واملالية والتسويقية وتلك اخلاصة ببيئة العمل اإلجتماعية.
ُ 2.2.9حيسن من جودة املنتجات.
 1.2.9يُساعد على تقليل الفرتة بني تقدمي منتج جديد وآخر مما يسهم يف متيز املنظمة من حيث التنافس بالوقت.
 5.2.9يُساعد على خلق وتعزيز القدرة التنافسية للمنظمة.
 6.2.9يُساعد على إجياد سبل لتفعيل وزيادة حجم املبيعات.
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 2.2.9يُساعد على خلق وتعزيز صورة ذهنية طيبة عن املنظمة لدى عمالئها.
 2.2معوقات عملية اإلبتكار
مجيع األفراد يفكرون لكن القليل منهم يبدعون ،وذلك لوجود بعض املعوقات اليت تعيقهم عن إبتكار األفكار
ومن أمهها (قنديل ،9101 ،ص :)025
 .0.1.9القدرة العقلية احملددة وعدم التعود على التفكري واإلبتكار.
نظرا لعدم تشجيع الفرد على البحث والربط بني املعلومات وتوسيع دائرة املعرفة.
 .9.1.9املعرفة احملدودة ً
 .2.1.9السلبية أو فتور احلماس.
 .1.1.9غياب تشجيع الرؤساء أو الزمالء يف العمل لعنصر اإلبتكار وتنمية القدرات اإلبتكارية.
 .5.1.9إهتمام املؤسسات بالروتني وتفاصيل العمل واإللتزام باللوائح واألساليب التقليدية دون اإلهتمام بتقدمي
مبادرات وأفكار جديدة لتحسني األداء.
 .6.1.9التحيز ألفكار معينة على حساب أخرى أو احلكم املسبق على األمور.
 .2.1.9السطحية دون التعمق يف التحليل مع صعوبة الوقوف على األسباب احلقيقية للمشكلة واحلكم السريع على
األمور.
 .5.1.9عدم وجود معايري اإلبتكار والتجديد كأحد املعايري املوضوعية العادلة لتقييم األداء وعدم حتفيز املبدعني
واملبتكرين.
 .2.1.9اخلوف من الفشل لدى بعض العاملني وكذلك اخلوف من النقد.
 .01.1.9عزلة ذوي األفكار اخلالقة.
 .00.1.9عدم إجتاه لبعض املؤسسات إىل األساليب والرسائل التكنولوجية ووسائل اإلتصال اليت توفر املعلومات.
 .2ماهية اإلبتكار المفتوح
لفرتة طويلة من القرن العشرين كان منوذج االبتكار املغلق يعمل بشكل جيد ،وعلى الرغم من املزايا اليت
حققها هذا النموذج إال أن عيوبه بدأت تظهر باعتماده على مدخل داخلي للبحوث والتطوير حيث أن استعمال
املعارف أصبح يتم بشكل أوسع.
 1.2مفهوم ومبادئ اإلبتكار المغلق:
 1.1.2مفهوم اإلبتكار المغلق  :يفرتض منوذج اإلبتكار املغلق أن اإلبتكار الناجح يتطلب السيطرة ،ويرتكز على
فكرة ضياع املهارات األساسية يف حالة التبادل مع أطراف خارجية ،لذلك جيب الرتكيز وبقوة على اإلستثمار يف
البحوث والتطوير الداخلية مما يؤدي للوصول إىل العديد من اإلكتشافات اليت تسمح هلا بتقدمي منتجات جديدة
للسوق وحتقيق حجم مبيعات أكرب ،وبالتايل ربح أكرب بفضل هذه املنتجات وإعادة اإلستثمار يف اإلبتكار الداخلي،
وهذا اإلعتماد على الذات يُعترب من املبادئ الرئيسية ملفهوم اإلبتكار املغلق (.)Chesbrough. W, 2013, p 16
 2.1.2مبادئ اإلبتكار المغلق :باإلضافة إىل املبدأ املذكور سابقا ،توجد عدة مبادئ أخرى لإلبتكار املغلق أمهها
(فؤاد ،9106 ،ص ص :)96-95
أفكارا ومعارف جديدة.
 املنظمة جيب أن توظف أفضل األفراد الذين حيملون ً الربح املتأتى من اإلبتكار يتطلب من املنظمة إكتشاف وتطوير وتسويق أفكارها بنفسها.مجلة االقتصاد الدولي والعولمة )(JIEG
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 لكي تصبح املنظمة رائدة يف جماهلا ،يتطلب هذا نشوء اإلكتشافات البحثية داخلها عن طريق أفكارها ومعارفهاوتكنولوجياهتا اخلاصة.
 لكي تصبح املنظمة رائدة يف جماهلا ،يتطلب إمتالكها للميزة التنافسية على املنظمات األخرى اليت تعمل يف نفساجملال.
 إدارة امللكية الفكرية حتتم منع املنظمات األخرى من اإلستفادة من األفكار والتكنولوجيا اليت متلكها املنظمة.لذلك يف ظل منوذج اإلبتكار املغلق تقوم املنظمة بعمل كل شيء من تلقاء نفسها بدءًا من توليد األفكار
وتطويرها اإلنتاج ،التسويق ،التوزيع والتمويل وهذا يعين أن مشروعات البحوث والتطوير:
 يتم تطويرها بإستخدام املوارد والكفاءات الداخلية فقط. يتم تسويقها عرب قنوات التوزيع اخلاصة باملنظمة فقط. مشروعا ت البحوث والتطوير اليت تتوقف يتم ختزينها يف قواعد البيانات الداخلية للمنظمة إلستخدامها يف وقتالحق.
والشكل املوايل يوضح منوذج اإلبتكار املغلق:
شكل ( :)11نموذج اإلبتكار المغلق

Source: Henry .W Chesbrough. (2003). The Era of Open Innovation, MIT Sloan Management
Review, Massachusetts Institute of Technology, USA, 44(03), p 35.

نالحظ من هذا الشكل أن منوذج اإلبتكار املغلق ينظر إىل الداخل ،فقط أصبحت املنظمة ال تستطيع
اإلستفادة أو إستغالل التكنولوجيا أو املعارف اخلارجية وذلك يرجع إىل سببني مها:
 ختشى املنظمات فقدان ممتلكاهتم الفكرية نتيجة التعاون مع املنظمات األخرى. عدم توافر املوارد الالزمة داخل املنظمة لإلستفادة من املعارف والتكنولوجيا اخلارجية.من هذا املنظور املؤسسات الناجحة تستثمر مبالغ طائلة يف البحث والتطوير الداخلني مما يؤمن تدفق مستمر
يف األ فكار املبتكرة القابلة للتطوير إىل منتجات جديدة ومحاية امللكية الفكرية ملنع منافسيها من التعدي على نتائج
أحباثها حيث تعتمد املنظمة على معارفها الذاتية الداخلية دون اللجوء إىل املعارف اخلارجية .وتلجأ إىل تسجيل
عالمتها التجارية وبراءة إخرتاعها ضمانًا حلماية املنتج اجلديد .فال ميكن للمنافسني إستغالل هذه األفكار من أجل
الربح اخلاص.
إن فكرة املنظمة القادرة على إنتاج براءات إخرتاع وحتقيق اإلبتكار باإلعتماد على قدراهتا الذاتية مل تعد ممكنة
وفعالة يف ظل املنافسة الشديدة والعوملة اليت تأيت من كل البيئات بنماذج وأساليب جديدة بإستمرار والتطور السريع
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للمنتجات مبا يفوق قدرة املنظمة على متابعة التطور بقدراهتا الذاتية .حيث أن األفكار اجليدة توجد داخل وخارج
املنظمة كما ميكن الوصول إىل السوق من خالل مؤسسات أخرى.
 2.2مفهوم ومبادئ اإلبتكار المفتوح
 1.2.2مفهوم اإلبتكار المفتوح :اإلبتكار املفتوح مصطلح إستحدثه الدكتور  Henry Chesbroghأستاذ مساعد
ومدير هيئة التدريس كلية هاس إلدارة األعمال يف جامعة كاليفورنيا يف كتابه:
 Open innovation:the new imperative for creating and profiting from technologyسنة
 ،9112حيث يعرف اإلبتكار املفتوح كنموذج يفرتض أن املنظمة بإمكاهنا أو جيب عليها أن تستخدم كل من
األفكار ،املعارف ،املهارات والقدرات اخلارجية إىل جانب األفكار الداخلية لتطوير اإلبتكار والتكنولوجيا وبالتايل
التوسع يف األسواق ،حيث أن هناك جمموعة من املهارات والقدرات خارج املنظمة ميكن تعبئتها للحصول على
األفكار واإلستجابة للطلب املعقد لإلبتكار بشكل فعال وبسرعة أكرب من خالل العمل مع الشركاء ،املوردين،
والزبائن .فاملنظمة حتتاج إىل تطبيق إسرتاتيجية إبتكار فعالة قائمة على اإلنفتاح التعاون وتنوع األفكار واملوارد (دبلة،
بوجنانة ،9102 ،ص .)295
ويستخدم منوذج األعمال األفكار الداخلية على حد سواء مع األفكار اخلارجية هلدف خلق القيمة ،ويتم
إستخدام التدفقات الواردة والصادرة من املعارف لتسريع وترية اإلبتكار الداخلي وتوسيع األسواق هبدف اإلستخدام
اخلارجي لإلبتكار.
ويف ظل اإلبتكار املفتوح تصبح حدود املنظمة قابلة للنفاذ مما يسمح بالتكيف والتكامل مع األطراف اخلارجية،
وتتمثل األطراف اخلارجية يف اليت ميكن أن تتعامل معها املنظمة يف :العمالء ،املوردين ،الشركاء ،املعاهد واملراكز
البحثية ،اجلامعات ،واملنافسني (.)Torkkeli, 2010, pp 02-10
أصبح منوذج اإلبتكار املفتوح أكثر النماذج اليت حتظى باإلهتمام من طرف جمالس إدارة املنظمات وكذلك
املدارس املتخصصة يف جمال إدارة األعمال ،وأصبحت املنظمات على مستوى العامل تعى بأمهية وضرورة تطوير
شبكات التعاون مع خمتلف األطراف اخلارجية اليت متكنها من إكتساب معارف جديدة تساهم يف تطوير منتجات
جد يدة ،كما متكن هي بدورها تلك األطراف من إستغالل ما لديها من أفكار ومعارف ميكن أن تفيدهم وما حيقق
باحا إضافية (.)Gurber, & henkel, 2006, pp 356-372
هلا أر ً
 2.2.2مبادئ اإلبتكار المفتوح  :يعترب فتح حدود املنظمة لإلستفادة من املعارف والتكنولوجيا اخلارجية من ضمن
املبادئ الرئيسية ملنطق اإلبتكار املفتوح ،إال أن هناك مبادئ أخرى لإلبتكار املفتوح أمهها
(:)Chesbrough. W, 2004, pp 23-26
 عدم امتالك املنظمة لكل الكفاءات واملوارد البشرية املبدعة ،وإمنا حتتاج إىل اإلستعانة مبعارف املصادر اخلارجية. منوذج عمل متني ومتميز وأفضل مسار إلخرتاق السوق. البحث والتطوير اخلارجي من املرجح أن مينح قيمة أكرب للمنظمة. البحث ال جيب أن يكون بالضرورة من طرف املنظمة حىت يتمكن من إفادهتا وحتقيق الربح هلا. حتقيق امليزة التنافسية ال يتطلب أن تأيت أفضل األفكار عن طريق املوارد اليت متلكها ولكن يتطلب أفضل إستخداملإلبتكار الداخلي واخلارجي.
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 بإمكان املنظمة اإلستفادة من حقوق امللكية الفكرية لديها عن طريق بيعها ،كما ميكن هلا حيازة حقوق ملكية منالغري عند احلاجة عن طريق شرائها.
والشكل املوايل يوضح منوذج اإلبتكار املفتوح:
شكل ( :)12نموذج اإلبتكار المفتوح

Source: Henry .W Chesbrough. (2003). The Era of Open Innovation, MIT Sloan Management
Review, Massachusetts Institute of Technology, USA, 44(03), p 36.

يتضح من خالل هذا الشكل أن منوذج اإلبتكار املفتوح على النقيض مع منوذج اإلبتكار املغلق ،حيث أن
إنفتاحا عن طريق حتويل حدود املنظمة
منوذج اإلبتكار املفتوح جيعل احلدود بني املنظمة والبيئة احمليطة هبا أكثر
ً
الصلبة اليت كانت يف منوذج اإلبتكار املغلق إىل غشاء شبه منفذ حيث يسمح لألفكار واملعارف أن تنتقل حبرية من
داخل املنظمة إىل اخلارج أو من خارج املنظمة إىل الداخل.
فاملنظمة نظام مفتوح وقدراهتا ليست حمصورة داخل جدراهنا بل هناك مصادر خارجية ميكن إستخدامها
لتحقيق امليزة التنافسية ،كما ميكن احلصول على إخرتاعات لتطوير منتجات جديدة من خالل شرائها من مؤسسات
أخرى ،أو إستغالل اإلخرتاعات الغري املستخدمة من طرف املنظمة عن طريق بيعها.
 2.2أسباب اإلنتقال من النموذج المغلق إلى النموذج المفتوح
أصبح منوذج اإلبتكار املغلق يواجه حتديات كثرية أدت إىل تآكل مبادئه وتعرضها لإلهنيار وذلك لعدة أسباب
خمتلفة أمهها (فؤاد ،9106 ،ص ص :)91-92
 0.2.2تزايد تنقل العاملني ذوي اخلربة واملهارات العالية حيث عندما يرتك العاملون يف جمال املعرفة منظمة ما بعد أن
كبريا من املعرفة معهم للمنظمة اجلديدة
عملوا فيها ملدة سنوات عديدة ويذهبون ملنظمة أخرى فإهنم يأخذون ً
قدرا ً
وهذا يسمح للمعرفة أن متتد وتنتقل إىل منظمات أخرى.
 9.2.2ظهور هياكل مالية جديدة مثل رأس املال اإلستثماري اخلاص لدعم مشروعات البحوث والتطوير اجلديدة
وهذا يتيح للعديد من األفراد واملنظمات الصغرية البدء يف تنفيذ تلك املشروعات.
 2.2.2تناقص العمر اإلفرتاضي للتكنولوجيا وتزايد املنافسة من قبل املنظمات األجنبية بسبب تنامي العوملة.
 1.2.2توافر واسع للمعرفة من مصادر متعددة مثل( :اجلامعات ،املوردون ،املتخصصني ،املهندسني الفنيني،
املصممني ،املخرتعني ،ومساسرة املعرفة) مما أدى إىل إنتشار املعرفة.
 5.2.2تزايد سرعة وصول املنتجات واخلدمات إىل األسواق.
 6.2.2أصبحت البحوث والتطوير الداخلية غري قادرة على مواجهة املنافسة العاملية.
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 2.2.2ظهور الصناعات اليت ترتكز على التكنولوجيا املتطورة مثل :صناعة اإللكرتونيات ،وصناعة األدوية
والكيماويات اليت تعتمد على إستخدام التكنولوجيا ذات الكفاءة العالية مما يصعب على املنظمات أن تستثمر يف
هذه التكنولوجيا لوحدها دون تلقي املساعدات اخلارجية.
 5.2.2إرتفاع تكلفة اإلستثمار يف البحوث والتطوير وإرتفاع املخاطر املصاحبة هلذا اإلستثمار.
 2.2.2ظهور التحالفات اإلسرتاتيجية بني املنظمات وبني املنظمات ومعاهد البحوث حيث بدأت ظاهرة
التحالفات اإلسرتاتيجية يف جمال صناعة الدواء تستدعى اإلنتباه منذ منتصف الثمانينات وقد وجد أهنا تزداد سنويًا
على مدى التسعينيات مبعدل حوايل  %95يف املتوسط وتنشأ أغلب هذه التحالفات من أجل أهداف حبثية تطويرية
كما ينشأ بعضها من أجل أهداف تسويقية بني املنظمات.
 01.2.2توافق مواصفات املنتجات الدوائية على مستوى عاملي حيث جيري توافق املواصفات وتطوير مستويات
قدرا من التهديد للمنتجني
التوافق وفقا للتقدم العلمي والتكنولوجي للمنظمات الكربى ،ويرى البعض يف هذا اإلجتاه ً
قائما على التوافق يف املواصفات حيث من املتوقع على الدوام
منوا حيث ميثل بالنسبة هلم
إستعمارا ً
ً
والدول األقل ً
إرتقاء املواصفات إلستيعاب ومتكني املنظمات العاملية الكربى
 00.2.2إستعانة منظمات الدواء الكربى بوحدات حبثية صغرية خارجها إلجراء جزيئات حبثية أو تطويرية حمددة
هبدف اإلستفادة القصوى من التنوع والرتاكم املعريف يف الوحدات البحثية اخلارجية مع إستخدام أقل ما ميكن من
موارد بشرية ومادية.
 09.2.2بدء العمل بإتفاقيه اجلات مبا هلا من إنعكاسات على الدواء (وعلى وجه اخلصوص إتفاقية حقوق امللكية
الفكرية) واليت تقضي بتطبيق نظام الرباءة ليس فقط على عملية التوصل إىل دواء جديد بل أيضا على املنتج الدواء
نفسه وذلك على مدى فرتة احلماية للرباءة ال تقل عن  91عاما.
 2.2معيقات اإلبتكار المفتوح
بالرغم من فوائد اإلبتكار املفتوح هناك جمموعة من العوائق واحملددات مرتبطة هبا هذا النموذج تتمثل يف(دبلة،
بوجنانة ،9102 ،ص ص :)221-292
 1.2.2حماية الملكية الفكرية للمنظمة  :مما ال شك فيه أن اإلبتكار املفتوح يستخدم أنظمة امللكية الفكرية مثل
الرباءات والتصاميم كأدوات إلقامة األنشطة التعاونية ،يف هذه احلالة امللكية الفكرية تكون مرخصة على نطاق واسع
واملسألة هي كيف ميكن إستخدام تلك األدوات ،وهناك نزاع متواصل بني احلصرية اليت تريدها املنظمة إلبتكاراهتا
والوصول إىل إبتكارات اآلخرين ،يف هناية املطاف ينبغي إرساء التوازن بني مصاحل املشاركني ومحاية امللكية الفكرية
للمنظمة.
 2.2.2خطر الفجوة المعرفية :املعرفة للمؤسسات ميكن الكشف عنها بالشراكة اخلارجية.
 2.2.2حتديات مرتبطة بإدارة األنشطة الدولية ،التعاون مع شركاء دوليني يعرف املؤسسات إىل ثقافة معقدة تتسبب
يف إرتفاع حاالت الآلتأكد.
عدا ثقافيًا ،إضافة إىل أبعاد أخرى إدارية سياسية وإقتصادية
 2.2.2املسافة اليت تفصل الشركاء الدوليني تشكل بُ ً
تؤدي إىل تقليل جاذبية السوق األجنبية.
 3.2.2هناك تعقيدات األخرى متمثلة يف الثقة يف عالقات التبادل الدولية.
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 2أساسيات اإلبتكار المفتوح
لقد تغري التفكري يف املنظمة نتيجة التطورات التكنولوجية والتحوالت االقتصادية العاملية واالقليمية سامهت يف
ظهور شكل مناذج فكرية جديدة دعمت االنتقال من التنمية املغلقة داخل املنظمات اىل البحث عن التطوير باخلارج.
 1.2انواع اإلبتكار المفتوح
اهلدف الرئيسي من تبين اإلبتكار املفتوح هو أن األفكار واإلخرتاعات ال ميكن أن حتقق قيمة للمنظمة ما مل
أمرا مهما ولكن األهم من ذلك هو
يتم حتويلها إىل منتجات وخدمات حقيقية واحلفاظ على سرية األفكار يعترب ً
القدرة على إستغالل تلك األفكار حيث جند أن املتميزين يف جمال األعمال ليسوا بارعني يف إستغالهلا لبناء مناذج
أعمال ناجحة ملنظماهتم فهم ميتلكون القدرة على رؤية املسار الصحيح لطرح منتجات جديدة يف السوق وعلى توفري
املوارد الداخلية واخلارجية ملتابعة هذا املسار سواء تعلق األمر بإكتساب ملكية فكرية أجنبية أو إشراك خرباء
ومنظمات خارجية واإلعتماد على أفكارها ومعارفها (.)Rasztovits, 2012, pp 07-10
وينقسم اإلبتكار املفتوح إىل نوعني رئيسيني (:)Chesbrough, & Brunswicker, 2013, pp 03-10
 1.1.2اإلبتكار المفتوح الصادر :تسعى املنظمة من خالله إىل إقامة عالقات مع املصادر اخلارجية لبيع وإستغالل
التكنولوجيات اليت حتتفظ هبا وتالئم هذه العملية املنظمات اليت تسعى إىل إستغالل وبيع أفكارها يف السوق.
وتتمثل هذه املمارسات يف :أنشطة مشاريع جمازفة مشرتكة مع شركاء خارجيني إقامة أعمال مشرتكة منح ترخيص
امللكيات الفكرية وبيع براءات اإلخرتاع منح اهلبات للجهات غري اهلادفة للربح إنقسام أو إنفصال جزء من املنظمة
لتشكيل منظمة أخرى.
 2.1.2اإلبتكار المفتوح الوارد :يتم من طرف املنظمات اليت تسعى إىل توسيع قاعدة معارفها بإستخدام أفكار
ومعلومات املصادر اخلارجية مثل (العمالء ،املوردين ،اجلامعات ،املراكز واملعاهد البحثية ،املستشارين اخلارجيني،
واملنافسني) ،وذلك من خالل خلق التعاون مع العمالء اإلعتماد على الشبكات غري الرمسية منح البحوث اجلامعية
التعامل مع اإلحتادات العمومية للبحث والتطوير التعاقد مع مقدمي اخلدمات اخلارجية للبحث والتطوير إقامة
مسابقات األ فكار اإلبتكارية وأفكار إنطالق مشاريع جديدة احلصول على تراخيص امللكية الفكرية احلصول على
منحه ومكافآت للمبتكرين الفرديني.
هناك من املنظمات من تركز على تبين إسرتاتيجية اإلبتكار املفتوح الصادر أو الوارد وهناك من تقوم بتبين
إسرتاتيجيات كال البعدين وتكمن فوائد التبىن املزدوج لبعدي اإلبتكار املفتوح يف احلد من املخاطر واإلستغالل
املضاعف لنتائج املعارف واخلربات وما جيب مالحظته هو أن منوذج األعمال هو الذي حيدد اإلطار الذي تعمل فيه
املنظمة من حيث إختياره ملشاريع ورفضه ألخرى.
إن احلصول على اإلبتكار من املصادر اخلارجية عادة ما تنطوي على عقود واضحة واتفاقات الرتاخيص واليت
متنح فرصة أكرب إلكتساب التكنولوجيا ومع ذلك فإن فعالية العقود والرتاخيص أو غريها من وسائل نقل وحتويل
املعرفة ال ميكن أن تكون فعالة إال باإلعتماد على عدة عوامل أمهها متانة النظام املتعلق حبماية حقوق امللكية الفكرية.
هناك عدة أساليب ميكن إعتمادها للتطبيق اإلبتكار املفتوح وذلك على مدى دعم منط وموقع إسرتاتيجية
اإلبتكار املفتوح داخل املنظمة فعندما حتتاج املنظمة إىل إدخال أساليب وطرق جديدة للعمل مع النظم واهلياكل
القائمة لوظيفة البحوث والتطوير من الضروري القضاء على الظاهرة " "Not Invented Hereواليت تنتج عن عزوف
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نظرا لكوهنا من مصادر خارجية واليت يروهنا غريبة عن املنظمة وما هو إال وجه من
األفراد عن تقبل األفكار واملعارف ً
تغريا تنظيميًا تتبناه املنظمة ،وقد تكون ظاهرة
أوجه مقاومة التغيري بإعتبار تطبيق اإلبتكار املفتوح ً
" "Not Invented Hereنتيجة تفاعل األفراد داخل املنظمة إىل حتقيق أكرب قدر ممكن من الشعور باألمن واألمان
والوصول إىل هوية فردية وتنظيمية أكثر إجيابية كما تنتج عن التقييم السليب وإمهال الفرص اخلارجية واملبالغة يف
اإلعتماد على اإلمكانات واألفكار املطورة داخل املنظمة (مقري ،وآخرون ،9106 ،ص ص .)910-911
 2.2محددات اإلبتكار المفتوح
يعترب اإلنفتاح األساس الذي يقوم عليه اإلبتكار املفتوح والذي يعكس كال من عدد (إتساع) ودرجة (عمق)
معلومات املصادر اخلارجية اليت تعتمد عليها املنظمة لتطوير وحتسني منتجاهتا وخدماهتا ،ومن أجل وضع إسرتاتيجية
اإلبتكار املفتوح على الدرجة املثلى لإلنفتاح جيب على املنظمة اإلجابة على عدة أسئلة أمهها :مع من يكون اإلبتكار
املفتوح؟ حول ماذا؟ وكيف؟ وذلك إلحداث التوازن بني درجة اإلتساع والعمق يف الشراكة أي بني التعامل مع عدد
أكرب من الشركاء أو تركيز التعامل مع جمموعة حمددة منهم.
يف هذا اإلطار فإن مفتاح جناح إسرتاتيجية اإلبتكار املفتوح ليس فقط إحداث التوازن عند فتح حدود املنظمة
لتدفقات األفكار واملعارف ولكن أيضا تعزيز وتطوير املهارات األساسية والتأكد من عدم إمكانية املنافسني إلخرتاق
ملكيتها الفكرية وبالتايل الدور األساسي للوظيفة البحوث والتطوير داخل املنظمة هو من جهة حتديد وإختيار
املعارف اخلارجية اليت حتتاجها املنظمة وتطوير ما ينقص هذه املعارف على املستوى الداخلي وبيع املعارف الداخلية
اليت ال حتتاجها املنظمة أو اليت ال متلك قدرات وموارد لتطويرها أو اإلستفادة منها من جهة أخرى.
وجتدر اإلشارة إىل أن التوجه حنو منوذج اإلبتكار املفتوح خيتلف بإختالف ثقافة املنظمة حيث أن اإلبتكار
املفتوح يدعو إىل التحول من الثقافة الداخلية إىل الثقافة املنفتحة على كل املصادر اخلارجية املتاحة وذلك من أجل
تعزيز وتشجيع اإلبتكار واليت تفرض عليها حمددات وإعتبارات خاصة لذا ال بُد عليها من مراعاهتا والتعامل معها
بالشكل الذي يسمح بزيادة قدرة اإلستيعاب والتكيف ومن مث حتقيق أكرب إستفادة من املعارف اخلارجية املكتسبة
جيدا من اإلبتكار بالرغم من وجود إختالف على مستوى
وميكن للمنظمات على مستوى العامل أن حتقق مستوى ً
التعاون اخلارجي غري أن ذ لك لن يكون األخذ بعني اإلعتبار :منوذج العمل إختيار الشريك نقل املعرفة (مقري،
وآخرون ،9106 ،ص ص .)910-911
أمرا ضروريًا لتطويرها ويعتمد ذلك على حتديد مدى
تعترب كفاءة نقل وحتويل املعارف داخل وخارج املنظمة ً
صعوبة إستيعاب وتقيد هذه املعارف أي مدى قدرة املنظمة على اإلستفادة من التكنولوجيا احلديثة والتعلم من
التعاون والتحالف اخلارجي (الطاقة اإلستيعابية).
 2.2تطبيقات اإلبتكار المفتوح:
إن اهلدف الرئيسي من تبىن اإلبتكار املفتوح هو أن األفكار واإلخرتاعات ال ميكن أن حتقق قيمة للمنظمة ما
مهما ولكن األهم من ذلك هو
أمرا ً
مل يتم حتويلها إىل منتجات وخدمات حقيقية .واحلفاظ على سرية األفكار يعد ً
القدرة على إستغالل تلك األفكار حيث جند أن املتميزين يف جمال األعمال ليسوا بارعني يف توليد األفكار بقدر ما
هم بارعون يف إستغالهلا لبناء مناذج أعمال ناجحة ملؤسساهتم فهم ميتلكون القدرة على رؤية املسار الصحيح لطرح
منتجات جديدة يف السوق وعلى توفري املوارد الداخلية واخلارجية ملتابعة هذا املسار سواء تعلق االمر بإكتساب ملكية
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فكرية أجنبية أو إشراك خرباء ومؤسسات خارجية واإلعتماد على أفكارها ومعارفها ،ولقد حدد
 Enkelثالث تطبيقات أساسية لإلبتكار املفتوح كما يوضح الشكل التايل:
شكل ( :)12عمليات اإلبتكار المفتوح

& Gassman

Source: Oliver Gassmann, Ellen Enkel. (21-24 June 2004). Towards a theory of open
innovation: three core process archetypes, Paper Workshop item under the R and D
Management Conference (RADMA), Lissabon, Portugal, pp 07.

من الشكل السابق يتضح وجود ثالث عملية اإلبتكار املفتوح هي (

Gassmann, & Enkel, 2004, pp

:)07-13
 1.2.2عملية من الخارج إلى الداخل :تسعى املنظمة إىل تعزيز قاعدهتا املعرفية من خالل دمج املوردين ،العمالء،
اجلامعات ،املعاهد واملراكز البحثية ،واملنافسني والوصول إىل املعرفة اخلارجية.
هذه العملية تسمى اإلبتكار املفتوح الوارد من خالل إقامة عالقات مع أطراف خارجية منظمات أو أفراد
هبدف اإلستفادة من مهارهتم العلمية والتقنية لتحسني أداء اإلبتكار الداخلي.
 2.2.2عملية من الداخل إلى الخارج :تسعى املنظمة لتحقيق األرباح من خالل دفع األفكار إىل السوق وبيع
امللكية الفكرية عن طريق حتويل األفكار إىل البيئه اخلارجية.
هذه العملية تسمى اإلبتكار املفتوح الصادر من خالل إنشاء عالقات مع أطراف خارجية هبدف اإلستغالل
التجاري لألفكار واملعارف التكنولوجية الداخلية للمنظمة لصاحل األطراف اخلارجية.
 2.2.2العملية المزدوجة :تسعى املنظمة للحد من املخاطرة واإلستغالل املضاعف لنتائج املعارف واخلربات هذه
العملية تسمى العملية املزدوجة من خالل الدمج بني اإلبتكار املفتوح الصادر واإلبتكار املفتوح الوارد من خالل
أمرا حامسًا لتحقيق النجاح.
العمل يف حتالفات بني شريكني متكاملني يف األخذ والعطاء وتعترب ً
 2.2فوائد ومزايا اإلبتكار المفتوح وعيوبه
 1.2.2فوائد اإلبتكار المفتوح :حدد  Reichwald & Pillerأربع فوائد لإلبتكار املفتوح تتمثل يف ( Gia,
:)2011, pp 04-05
 دخول أسواق جديدة. تعزيز القبول يف السوق وتقليل اخطار السوق.)Journal of International Economy and Globalization(JIEG

156

مجلة االقتصاد الدولي والعولمة :المجلد ( ،)22العدد ( ،2202 ،)02ص013-015 :

ISSN: 2602-7860

 تقليص الفرتة الزمنية بني تطوير املنتجات وطرحها يف السوق. ختفيض تكاليف تطوير املنتجات. 2.2.2مزايا اإلبتكار المفتوح  :اإلبتكار املفتوح منوذج جديد يركز على الدور املتزايد ملصادر اإلبتكار اخلارجية
ملموسا على أداء اإلبتكار يف املنظمات من خالل حتقيق
تأثريا
ً
مقارنة بالقدرة الداخلية للبحث والتطوير ،حيث يؤثر ً
العديد من املزايا أمهها ): (Delephine, & all, 2011, pp 04-62
 توافر عدة مصادر احلصول على األفكار واملعارف. إستدامة عملية اإلبتكار يف املنظمة وزيادة الفرص.مناقضا للطبيعة هذا النوع من اإلبتكار غري أن اإلنفتاح يفرض
 تعزيز محاية حقوق امللكية الفكرية (وهو ما قد يبدوً
احلرص واإللتزام من طرف كل جهة يف هذا اخلصوص).
 التقاسم واإلشرتاك يف حتمل املخاطر. القدرة على زيادة براءات اإلخرتاع املمتلكة. إبقاء املنظمة على وعي وإطالع باملستجدات البحثية ورفع الكفاءات البحثية لديها. تعزيز ثقافة اإلبتكار داخل املنظمة وخلق روح املبادرة والتحفيز الذايت لدى املوارد البشرية. التأثري اإلجيايب على مسعة وصورة املنظمة. حتسني عمليات اإلبداع والذكاء اإلسرتاتيجي. إكتشاف وتطوير مناذج عمل جديدة وإستغالل الفرص.باإلضافة إىل وجود مزايا أخرى وهي:
 تثمني اإلستثمار يف جمال البحث من خالل نشر املعارف من جهة بني مراكز البحث االكادميية واملؤسسات وبنياملؤسسات من جهة أخرى.
 ترشيد عملية البحث والتطوير من خالل خفض التكاليف. إكتساب مهارات على طول سلسلة القيمة اإلبتكار أقسام التكاليف شراء ترخيص اإلستثمار يف رأس املالاملخاطر.
 تسريع عملية اإلبتكار.لقد شخصت املؤسسات الواقع اجلديد وأكدت أهنا حباجة إىل تنسيق جهودها إزاء التطورات احلاصلة يف حميط
األعمال مع مؤسسات أخرى وحتويل مسارات التهديد إىل فرص ينبغي إستغالهلا فهناك مصادر خارجية متنوعة ميكن
إستخدامها مما يعين أن مصادر امليزة التنافسية ميكن توريدها داخليًا وخارجيًا وهذا ما ينطبق على اإلبتكار ومصادره
أو ما يطلق عليه باإلبتكار املفتوح حيث تستخدم املنظمة مداخل جديدة للحصول على املعرفة واخلربة لزيادة قيمة
العرض ،تعظيم األرباح تطوير منتجات جديدة بتكاليف منخفضة وقت خمتصر.
 2.2.2عيوب اإلبتكار المفتوح :إن تبين هذا النوع من اإلبتكار نتج عنه مجلة من السلبيات أمهها
( :)Fredberg, & all, 2008, p 16
 سهولة التقليد وإمكانية فقدان روح املنظمة وهويتها وأسرارها. اإلتكال واإلعتماد املبالغ فيها على الغري. صعوبة التغلب على هاجس التعرض للسرقة حقوق امللكية الفكرية وبراءات اإلخرتاع.مجلة االقتصاد الدولي والعولمة )(JIEG
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 الصعوبات املواجهة عند التعامل مع اإلختالفات الثقافات. صعوبة وبطء العمليات التنظيمية. صعوبة التعلم على ظاهرة "."Not invented here .3إنشاء ثقافة اإلبتكار المفتوح واإلتجاهات المستقبلية له
يدعو االبتكار املفتوح اىل التحول من الثقافة الداخلية اىل الثقافة املنفتحة على كل املصادر اخلارجية وذلك
من أجل تعزيز وتشجيع االبتكار.
 1.3إنشاء ثقافة اإلبتكار المفتوح
يؤكد  Kevin Starkأن خلق ثقافة اإلبتكار املفتوح ال يكون بني عشية وضحاها ولكن هي جمموعة من
اخلطوات واإلجراءات اليت حتتاج إىل وقت وجهد كبري لكي تأيت مثارها لذلك حدد  Kevinعشر خطوات جيب على
املنظمات إتباعها من أجل خلق ثقافة اإلبتكار املفتوح وهي (:)Stark. C, 2011
 1.1.3إنشاء قائمة اإلحتياجات :هذه العملية ينبغي أن تشمل القيادة العليا لإلبتكار وقادة البحوث والتطوير
معا وإنشاء قائمة األولويات احلرجة لإلحتياجات التجارية واإلسرتاتيجية اليت
فضالً عن املوظفني يف وحدات األعمال ً
ميكن أن تصبح نقطة إنطالق لبدء عملية البحث عن اإلبتكارات اجلديدة.
 2.1.3تحديد الكفاءات األساسية للمنظمة :وذلك عن طريق حتديد ما هي املعرفة واخلربة والتكنولوجيا الفريدة
من نوعها يف املنظمة؟ وما هي اجملاالت اليت تناسب الصناعات اخلاصة هبا؟ ومعرفة هذه اإلجابات جيعل من السهل
أن نعرف ما الذي حتتاجه املنظمة من اخلارج وبالتايل ميكن أن تستفيد من اإلبتكار اخلارجي.
 2.1.3اإلنطالق في اإلستكشاف :إن أسرع وسيله لتحقيق اإلستفادة من اإلبتكار املفتوح هو الكشف عن
الشركاء اجلدد واإلحتياجات وهذا ميكن أن يكون من خالل طلب رمسي لعقد مقابالت ومقرتحات عملية وبناء فرق
اإلستكشاف للقيام هبذا اجلهد وحتديد اخلرباء وشركاء التنمية احملتملني الذين ميكن أن يساعد يف التفكري.
 2.1.3تطوير إستراتيجية الملكية الفكرية :حتتاج السياسات املتعلقة بامللكية الفكرية للمنظمة إىل تعديل من أجل
التشجيع على اإلبتكار املفتوح ووضع إسرتاتيجية من املناقشات املفتوحة اليت من شأهنا متكن املنظمة من التعاون مع
اآلخرين.
 3.1.3توسيع نطاق التوعيه للمتعاملين مع المنظمة  :على سبيل املثال تقول العديد من املنظمات بزيادة التعريف
ملنتجاهتا اجلديدة عن طريق (إستخدام بطاقات هوملارك وهي عبارة عن مسابقات لتمكني العمالء من إنشاء بطاقات
املعايدة اجلديدة) وذلك لإلستفادة من املعارف واخلربات اليت قد تكون خمفية يف مجيع أحناء املنظمة.
 1.1.3االعالن عن فتح اإلبتكار بالمنظمة  :من خالل مناقشة كل اإلقرتاحات سواء من مصادر داخلية أو
خارجية لسماع أي فكرة من أي مصدر ومن أمثلة املنظمات اليت استخدمت اإلبتكار املفتوح لتشجيع على إقامة
شراكات اخلارجية مثل منظمة املواد الغذائية كرفت حيث رفعت شعار (إبتكر مع كرفت) منظمة جونسون اليت رفعت
شعار (إبتكر مع جونسون).
 5.1.3تغير العالقات القائمة :وذلك عن طريق إشراك املوردين واإلرتقاء بالعالقات إىل الشراكة اإلسرتاتيجية
إنفتاحا.
ووضع اإلتفاقات اليت تضمن التبادل املفتوح لألفكار لتقاسم أهداف طويلة األجل وعالقات أكثر
ً
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 5.1.3بناء قاعدة معرفية  :وهذا حيدث عادة يف السنة الثانية من إجتاه املنظمة لتطبيق اإلبتكار املفتوح حيث أهنا
عملية طويلة األجل وال ميكن القيام بذلك يف البداية عن طريق إنشاء مستودع ألفضل املمارسات ومعرفة أي نوع من
املقاييس اليت ميكن أن تستخدم لقياس مستويات األداء يف املنظمة وتكوين جمموعة من قادة اإلبتكار الذين متكنوا من
حتقيق سجل حافل من النجاح وتكون وظيفتهم اإلرشاد والتوجيه لألفراد داخل املنظمة خالل تطبيق اإلبتكار
املفتوح.
 5.1.3التعاون مع المنظمات التي تعمل في نفس المجال :تقوم املنظمة بتوضيح التحديات الكبرية اليت تواجه
الصناعة اخلاصة هبا وتكون على إستعداد للقيام بدور القيادة يف التصدي لتلك التحديات والعمل مع املنافسني
والتعامل مع الصناعة على نطاق قضايا مثل السالمة واللوائح واإلستدامة.
 11.1.3تقديم مكافآت للعاملين :يعترب جزءًا من برنامج التحفيز والتقدير وعرض النتائج الناجحة من مشاريع
اإلبتكار املفتوح وتسليط الضوء عليها واإلهتمام والتقدير باإلجنازات الفردية واجلماعية إلثبات أن املنظمة قادرة على
التعاون الداخلي واخلارجي.
 2.3مستقبل منهجية اإلبتكار المفتوح
أحدث اإلبتكار املفتوح طفرة يف املفاهيم السابقة لإلبتكار حيث إستطاع مفهومه تغيري الطريقة اليت كان
يدرهبا اإلبتكار وأصبح السؤال السائد اآلن إيل أي مدي سوف يذهب مفهوم اإلبتكار املفتوح؟ وإىل مىت سوف
يستمر؟ وهل اإلبتكار املفتوح نقلة نوعية حقيقية ال رجعة فيها أم أنه ضاهرة وستنتهي؟ ملاذا وضع كل
من Gassmann, Enkel & Chesbroughبعض اإلجتاهات املستقبلية لإلبتكار املفتوح من خالل حتليل األحباث
السابقة ،وتتمثل هذه اإلجتاهات يف اآليت (:)Gassmann, & all, 2010, pp 213-221
 1.2.3إختراق الصناعة :أصبح لإلبتكار املفتوح شعبية متزايدة يف الصناعات الرائدة حيث إستطاع إخرتاق العديد
من هذه الصناعات مثل صناعة الربجميات ،اإللكرتونيات ،اإلتصاالت ،منظمات األدوية ،والتكنولوجيا احليوية حيث
جدا حيث ظهرت الربجميات مفتوحة املصدر وما قامت به
كان اإلبتكار املفتوح يف صناعة الربجميات تأثري كبري ً
منظمة مايكروسوفت ببناء وحدات هلا داخل اجلامعات لزيادة قدرهتا اإلستيعابية من أجل اإلبتكار ،وما قامت به
منظمة آبل ( )Appleبإطالق معظم عالماهتا التجارية متاحة للجميع ،باإلضافة إىل ما قامت به املنظمة ()IBM
ومنظمة فيليبس من إستخدام مفهوم اإلبتكار املفتوح ،أما يف صناعة األدوية فكان ملفهوم اإلبتكار املفتوح تأثري واسع
حيث قامت كل من منظمة ايلي ليلي ( )Lillyمنظمة فايزر ( )Pfizerبإستخدام منوذج اإلبتكار املفتوح لتقليل
التكاليف وتقليل حدة املخاطرة يف اإلستثمار يف البحوث والتطوير ولقد أحدثت طفرة يف مبيعات املنظمتني.
 2.2.3كثافه البحوث والتطوير  :بدأ إستخدام منوذج اإلبتكار املفتوح يف القطاعات اليت تستخدم التكنولوجيا
جديدا إلستخدام اإلبتكار املفتوح يف قطاعات التكنولوجيا املنخفضة مثل :اآلالت
إجتاها
ً
العالية ولكن هناك ً
والتوربينات األدوات الطبية ،السلع اإلستهالكية ،صناعة األغذية ،األدوات اهلندسية ،األدوات الرياضية ،مما يشري إىل
كثافة البحوث والتطوير يف الفرتة القادمة يف القطاعات اليت تستخدم التكنولوجيا املنخفضة.
 2.2.3من المنظمات متعددة الجنسيات إلى المنظمات الصغيرة والمتوسطة :بدأ إستخدام منوذج اإلبتكار
نظرا لقدرهتا الفائقة على التواصل والتعاون مع بلدان العامل املختلفة
املفتوح يف املنظمات الكبرية متعددة اجلنسيات ً
وقدرهتا املالية الكبرية على متويل املشروعات البحثية اجلديدة ،ولكن يف الفرتة األخرية بدأ إجتاه جديد حنو املنظمات
الصغرية واملتوسطة إلستخدام اإلبتكار املفتوح ملا هلا من مزايا كثرية مثل( :حجمها الصغري جيعلها جاذبة إىل األسواق،
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الرتكيز على شرائح حمددة من السوق ،العمل مببدأ ختصص األعمال ،السرعة يف إختاذ القرار) وهبذه املزايا جتعلها
جاذبة لتطبيق منوذج اإلبتكار املفتوح.
إنفتاحا  :يعمل اإلبتكار املفتوح على حتويل عمليات اإلبتكار من عمليات مغلقة على ذاهتا
 2.2.3عمليات أكثر
ً
إنفتاحا حيث توجد ثالث عمليات اإلبتكار املفتوح عملية من اخلارج إىل الداخل ،عملية من
إىل عمليات أكثر
ً
الداخل إىل اخلارج والعملية املزدوجة-مت التطرق هلا سابقا.-
جدا
جدا ومكلفة ً
 3.2.3هيكل المنظمة من المستقيم إلى تحالفات :التكنولوجيا احلديثة أصبحت معقدة ً
لدرجة أنه حىت املنظمات الكربى ال تستطيع تطوير منتج جديد وحدها وهذا ما أدى هبا اإلجتاه حنو الشراكات
والتحالفات والذي يعترب شكل من أشكال اإلبتكار املفتوح حيث يكون هدف التحالفات واملنظمات يف املقام األول
تقليل التكاليف وتقليل خماطر اإلستثمار يف البحوث والتطوير اجلديدة ،وهناك أمثلة كثرية على التحالفات واملنظمات
يف الوقت املعاصر ومن أبرزها التحالف الضخم الذي حدث بني منظمة آبل ومنظمة فيليبس لتطوير جهاز (األيباد)
وغريها من األمثلة اليت توضح مدى أمهية التحالفات والشراكات يف تقاسم التكاليف وسرعة التطوير املنتجات.
 1.2.3الجامعات من العزلة إلى وسطاء المعرفة  :يف الوقت احلايل ال يزال متويل اجلامعات إىل حد كبري من املال
جدا وال يكفي لتنمية اجلامعات ومتويل األحباث األكادميية ولكن اآلن ومع ظهور
العام ويف احلقيقة هذا التمويل قليل ً
مفهوم اإلبتكار املفتوح أصبح التمويل األساسي للجامعات حتصل عليه من املنظمات الكربى عن طريق التعاون
البحثي بينها وبني وهذه املنظمات وهناك أمثلة كثرية على هذا التعاون ومن أشهرها ما تقوم هبا منظمة جنرال
إلكرتيك بإنشاء ومتويل وحدة هلا داخل اجلامعات لإلستفادة من اخلربات األكادميية حلل مشاكل اإلنتاج هبا وتطوير
منتجاهتا.
 5.2.3الملكية الفكرية من الحماية إلى سلعة قابلة للتداول :مع ظهور مفهوم اإلبتكار املفتوح حتول مفهوم
امللكية الفكرية من احلماية والسرية واإلنغالق إىل إعتبارها سلعة قابلة للتداول والتعاون مع الغري وهذا األمر لُوحظ يف
الفرتة األخرية خاصة بتطور التعاون بني املنظمات اليت تعمل يف نفس نوع الصناعة أو بني املنظمات واجلامعات أو
بني املنظمات املتنافسة أيضا أو بني املنظمات اليت تعتمد على منتجات املنظمات األخرى خارج صناعتها وذلك ألن
هذه املنظمات أدركت أمرين:
 ال توجد منظمة واحدة قادرة على وضع كل التكنولوجيا اليت حتتاجها داخليًا. املنتجات اليت تنتجها املنظمات جيب أن تعمل بشكل جيد مع تلك اليت تنتجها املنظمات األخرى حىت مبا يفذلك املنافسني.
لذلك يف ظل مفهوم اإلبتكار املفتوح فإن عصر احلماية الشديدة على امللكية الفكرية قد إنتهى وبدأ عصر التعاون
والتبادل يف امللكية الفكرية.
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 .1الخاتمة:
لقد تغري التفكري يف املؤسسة نتيجة التطورات والتحوالت اإلقتصادية العاملية اليت صاحبت هناية القرن
العشرين ،اليت سامهت يف اإلنتقال من التنمية املغلقة داخل املنظمات إىل البحث عن التطوير باخلارج وحترير األفكار
واخلروج عن إطار معامل البحوث ،مما جعل املعرفة املطلوبة لإلبتكار موزعة على منظمات متعددة نتيجة لتعقد عملية
اإلبتكار ،حيث مل يعد يتطلب التفاعل على نطاق واسع بني األطراف من املنظمة فقط ،بل التعاون بني املنظمات
وحىت املتنافسة منها لتحسني موقفها التنافسي يف عصر إرتفعت فيه املنافسة الدولية وتقلصت احلدود اجلغرافية بني
األسواق ،مما يرتتب عليها ضرورة التخلي عن املمارسات التقليدية وتبين مداخل جديدة ملواجهة حتديات احلاضر
واإلستعداد للمستقبل ،ومن خالل ما سبق ميكن وضع مجلة من التوصيات لتشجيع منظمات األعمال على تطبيق
أبعاد اإلبتكار املفتوح:
* بالنسبة لتطبيق منهجية اإلبتكار المفتوح:
 إحداث التعاون داخل وعرب مجيع وحدات األعمال واألقسام داخل املنظمة. نشر ثقافة التعاون داخل املنظمة. إقامة حتالفات إسرتاتيجية مع املنظمات اليت تعمل يف نفس اجملال إلجراء مشروعات حبثية مشرتكة. إقامة عالقات تعاونية مع املعاهد البحثية اخلارجية إلجراء مشروعات حبثية مشرتكة. إنشاء شبكة عالقات قوية مع املنظمات اليت تعمل يف نفس اجملال تسمح بإستخدام املراكز البحثية. إنشاء شبكة عالقات قوية مع اجلامعات واملعاهد البحثية جللب الكفاءات العلمية. التخلص من اللوائح املعقدة اليت تنظم العالقات التمويلية مع اجلهات اخلارجية. تنشيط أنشطة البحوث والتطوير الداخلية لتأهيلها للدخول يف عالقاهتم مع الغري.* بالنسبة لتحسين اإلمكانيات البشرية:
 عقد دورات تدريبية حملية وعاملية للباحثني إلدارة البحوث والتطوير. زيادة البعثات للخارج واملنح الدراسية للباحثني بإدارة البحوث والتطوير. إرسال الباحثني حلضور املؤمترات العلمية الدولية. وضع أسس ومعايري إلختيار الباحثني إلدارة البحوث والتطوير طب ًقا للمواصفات العاملية. توفري مراكز حبثية متقدمة حتتوي على أجهزة ذات تكنولوجيا عالية. إقامة عالقات تعاونية مع منظمات اليت تعمل يف نفس اجملال لنقل خرباهتم للباحثني. توفري املراجع احلديثة والدوريات العلمية وسائل االتصال السريع مراكز البحوث األجنبية.* بالنسبة إلدارة حقوق الملكية الفكرية إلدارة البحوث والتطوير:
 حتويل مفهوم امللكية الفكرية من احلماية إىل سلع قابلة للتداول والتبادل مع الغري. اإلستفادة من براءات االخرتاع وباقي حقوق امللكية الفكرية اليت دخلت امللك العام ومل تعد حمالً للحماية.ُ
 زيادة التوجه إىل إنتاج منتجات جديدة بدالً من االعتماد على عقود التصنيع. إنشاء فريق عمل خيتص مبتابعة حقوق امللكية الفكرية للمنظمة يف اخلارج.مجلة االقتصاد الدولي والعولمة )(JIEG
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 إنشاء مواقع عاملية على اإلنرتنت لإلستحواذ على األفكار اإلبتكارية اجلديدة. عقد إجتماعات دورية مع العمالء واملوردين للتعرف على األفكار اجلديدة..7قائمة المراجع:
ا -اللغة العربية:

 .0أمحد صربي فؤاد .)9106( .إطار لتطبيق منهجية اإلبتكار المفتوح لتحسين أداء إدارات البحوث والتطور والتطوير دراسة
ميدانية على شركات تصنيع الدواء والكيماويات في مصر ،رسالة ماجستري (غري منشورة) ،ختصص :إدارة أعمال ،قسم أعمال
إدارة ،الدراسات العليا ،كلية التجارة ،جامعة عني مشس ،القاهرة.
 .9أسامة فريد .)0221( .معوقات االبداع في الصناعات المصرية –دراسة تطبيقية على مديري اإلنتاج والعمليات ،-اجمللة
العلمية لإلقتصاد والتجارة ،كلية التجارة ،جامعة عني مشس ،القاهرة.)19( ،
 .2زكية مقري ،آسية شنه ،إميان فورار .)9106( .تفعيل الشراكة بين الجامعة والمحيط االقتصادي واالجتماعي من خالل
االبتكار المفتوح (دراسة ميدانية) ،اجمللة العربية لضمان جودة التعليم اجلامعي ،جامعة العلوم والتكنولوجيا ،اليمن.)95(2 ،
 .1عالء حممد سيد قنديل .)9101( .القيادة االدارية وادارة االبتكار ،دار الفكر للنشر والتوزيع ،األردن.
 .5عيد امحد ابو بكر ،ومحد عفنان الكساسبة ،عبد اهلل الشواروة 99-91( .افريل " .)9105االبتكار في التأمين التكافلي
ودوره في تحريك النمو في اسواق التأمين" ،مداخلة ضمن املؤمتر العلمي الدويل السنوي الرابع عشر لالعمال حول إدارة اإلبتكار
يف األعمال ،كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية ،جامعة الزيتونة ،األردن.
 .6فاتح دبلة ،عبلة بوجنانة( .جانفي  .)9102التحالفات اإلستراتيجية مدخل لتحقيق اإلبتكار المفتوح ،جملة احلقوق والعلوم
االنسانية –العدد اإلقتصادي ،-جامعة زيان عاشور-اجللفة ،-اجلزائر.)92(9 ،
 .2حممد سليماين .)9112-9116( .االبتكار التسويقي وأثره على تحسين أداء المؤسسة -دراسة حالـة مؤسسة ملبنة
الحضنة بالمسيلة ،-رسالة ماجستري (غري منشورة) ،ختصص :تسويق ،قسم :علوم التسيري ،كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري،
جامعة حممد بوضياف –املسيلة ،-اجلزائر.

ب -اللغة االجنبية:

8- Ervin Rasztovits. (2012). Open Innovation Best Practice Guide, INNONET Centre of
Innovation and Technology for OPINET – Open Innovation Networking Platform for SMEs-,
Hungary.
9- Henry Chesbrough, Sabine Brunswicker. (2013). Managing Open Innovation in Large
Firms, Survery Report Executive Survey on Open Innovation, Fraunhofer Verlag, University of
California, USA.
11- Henry w. Chesbrough. (Jan/Feb 2004). Managing Open Innovation: Chess and Poker,
Research and Technology Management, Taylor and Francis Group, UK, 47(1).
12- Kevien C. Stark, 10 Steps for Creating an Open-Innovation Culture, 2011, Industry
Week, available on the site: http://www.industryweek.com/cloud-computing/what-doeseffective-inventory-control-have-do-fourth-july, (20-03-2018 ; 12:30).
13- Khan Pharm Gia. (2011). Radical Innovation and Open Inovation Creating New growth
opportunities for Business-Illumination with a case study in the LED industry, Diplomica
Verlag GmbH, Germany.
14- Lee Zhuang. (1995). Bridging the Gap Between Technology and Business Strategy: A
pilot Study on the Innovation Process, Management Decision, MCB University press Limited,
United Kingdom, 33(8).
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