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الملخص
انطلقت هذه الدراسة من إشكالٌة قلة الدراسات الكمٌة والنوعٌة التً ُتعٌن فً قٌاس
واستكشاؾ واقع االبتكار فً القطاع الحكومً فً دولة اإلمارات العربٌة المتحدة ،وجمعت
الدراسة ما بٌن المنهجٌن الكمً والنوعً ،وتعد االستبانة هً األداة الربٌسة لجمع البٌانات األولٌة
من مجتمع الدراسة والمتمثل فً الرإساء التنفٌذٌٌن لالبتكار فً المإسسات الحكومٌة االتحادٌة.
وتتمثل أبرز النتابج التً ُخلصت إلٌها هذه الدراسة فً أن االبتكار فً مجال العملٌات هو
أكثر أنواع االبتكارات شٌوعا فً المإسسات الحكومٌة ،وأن المصادر الداخلٌة هً األكثر أهمٌة
كمنبع لألفكار المبتكرة حٌث ٌتصدر الموظفون واإلدارة العلٌا قابمة مصادر األفكار المبتكرة،
وتعد محفزات البٌبة الداخلٌة والمتمثلة فً دعم اإلدارة العلٌا وشٌوع ثقافة داعمة لالبتكار وتوفر
الموارد البشرٌة والمالٌة هً أكثر المحفزات أهمٌة فً دفع المإسسات الحكومٌة االتحادٌة نحو
االبتكار ،وفً المقابل فإن أكثر العوامل تؤثٌرا فً إعاقة االبتكار ترتبط بعوامل البٌبة التنظٌمٌة
الداخلٌة للمإسسة وآلٌة إدارتها.
كما دلت النتابج كذلك على أن المإسسات الحكومٌة االتحادٌة ُتبدي اهتماما كبٌرا بتطبٌق
استراتٌجٌة لالبتكار ،وبتدرٌب موظفٌها فً مجاالت ذات صلة باالبتكار .وتشٌر نتابج الدراسة
إلى أن المإسسات االتحادٌة تمٌل إلى أن تكون أقل منافسة وأقل شراكة مع المإسسات األخرى فً
الموضوعات ذات الصلة باالبتكار .وأن اهتمام القٌادة السٌاسة باالبتكار شكل عامال ربٌسا فً
صعود االبتكار إلى أجندة العمل الحكومٌة ،كما ساهمت عملٌات اإلصالح والتحدٌث اإلداري التً
شهدها القطاع الحكومً االتحادي منذ عام  2008فً تهٌبة الممكنات التنظٌمٌة لتطبٌق
الممارسات المبتكرة وتطوٌر االبتكار فً المإسسات الحكومٌة االتحادٌة.
كلمات البحث الرئٌسٌة :أنواع االبتكار فً القطاع الحكومً (االبتكار فً مجال العملٌات ،االبتكار
فً مجال الخدمات ،االبتكار فً المجال االتصالً ،االبتكار فً المجال اإلداري) ،دوافع االبتكار،
مصادر االبتكار ،محفزات االبتكار ،معوقات االبتكار ،االستثمار فً االبتكار ،إدارة االبتكار،
المتعاملون الخارجٌون واالبتكار.
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العنوان والملخص باللغة اإلنجلٌزٌة
Innovation in the UAE federal public sector: empirical evidence
Abstract
This study stemmed out of the fewness of the qualitative and quantitative studies that
help measuring and exploring the status of innovation in UAE public sector. The
study adopted both quantitative and qualitative methodologies and used
questionnaire as the main tool for collecting the primary information from the study
community (Innovation executives in UAE federal public institutions).

The main findings of the study are that innovation in operations area is the most
commonly used innovation type in government institutions and that the internal
sources are the most important origins for the innovative ideas where the staff and
senior management the topped the list of innovative ideas. The internal environment
stimuluses such as support of the senior management, spread of the innovationsupporting culture and the availability of the human and financial resources are the
most important stimuluses that urge the federal public institutions towards
innovation. In contrast, the elements that most constrain the innovation are the
elements relating to the regulatory internal environment of the institution and the
mechanism of its management.

The findings indicated also that federal public institutions are largely interested in
adopting a strategy for innovation and train their staff in areas relating to it. The
study also concluded to that the federal institutions tend to have less competitiveness
and partnership with the other institutions as regards the issues of innovation and that
the interest of the political leadership in innovation was a key factor for inclusion of
innovation in the governmental agenda, as the administrative reform and renovation
processes performed in the federal public sector since 2008 have contributed to
providing the regulatory empowerments to apply innovative practices and develop
innovation in the federal public institutions.

viii
Keywords: types of innovation in public sector (innovation in operations, innovation
in services, innovation in communications, innovation in administration), innovations
drives, innovation resources, innovations stimuluses, innovation constraints,
investment in innovation, management of innovation external customers and
innovation.

ix

شكـــــــر وتقدٌر
أتقدم بخالص شكري وامتنانً إلى من كل من أعاننً على استكمال مسٌرتً العلمٌة لنٌل
شهادة الماجستٌر واضاء لً الطرٌق بكلمة أو نصٌحة أو دعاء أو توجٌه وإشراؾ .فالشكر ابتداء
إلى عابلتً الكرٌمة إلى أبً عثمان وأمً عابشة وأخوانً وأخواتً.

والشكر كذلك إلى مشرؾ الرسالة د .عتٌق جكة الذي لم ٌؤلوا جهدا فً نصحً وإرشادي
فكان األستاذ الموجه والعقل ذا األفكار المنٌرة ،والشكر موصول إلى أعضاء لجنة التقٌٌم والمناقشة
د .عبدالفتاح ٌاؼً وأ.د .رابد عواملة لمالحظاتهم وتعلٌقاتهم القٌمة.

وختاما اتقدم بالشكر إلى مركز محمد بن راشد لالبتكار الحكومً ،وإلى المإسسة التً
أعمل بها لتهٌبة الظروؾ المالبمة إلعانتً على االنتهاء من رحلة دراستً العلمٌة فً برنامج
الماجستٌر.
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اإلدهدا

إلى الملهم والمحفز لمسٌرة االبتكار...إلى القٌادة السٌاسٌة الحكٌمة
وإلى المبتكرٌن فً وطنً
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الفصل األول :اإلطار العام للدراسة
أوال :المقدمة
ٌشٌر مفهوم االبتكار فً القطاع العام إلى إحداث تؽٌرات وتطورات نوعٌة على الخدمات
والمنتجات والنظم اإلدارٌة والمإسسٌة السابدة أو إدخال أنماط جدٌدة علٌها .حٌث أضحى موضوع
االبتكار فً القطاع الحكومً إحدى المرتكزات األساسٌة للتطوٌر التً تنشدها مختلؾ حكومات
العالم.

وٌشٌر تقرٌر  Dellioteحول مستقبل الخدمات الحكومٌة والذي جاء بعنوان " آفاق تقدٌم
الخدمات الحكومٌة" وبعد تحلٌله ألكثر من  30ممارسة حكومٌة رابدة فً مجال الرعاٌة الصحٌة
والتعلٌم والخدمات االجتماعٌة فً أكثر من  12بلدا فً العالم إلى أن " رعاٌة االبتكار" ستشكل
إحدى المحركات الربٌسة لحكومات المستقبل إلٌجاد حلول مالءمة لإلشكالٌات التً تواجه تقدٌم
الخدمات فً القطاع العام ،وإٌجاد نموذج جدٌد من الخدمة ٌجعل المتعامل محور اهتمامه
).(Deloitte, 2015

وٌتضمن االبتكار فً القطاع العام إدخال تحسٌنات ملحوظة فً الخدمات التً تقدمها
الحكومة ،أو إطالق خدمات ومنتجات جدٌدة .وٌركز االبتكار على تطوٌر محتوى الخدمة ذاتها أو
األدوات التً ٌتم فٌها إٌصال هذه الخدمة بهدؾ رفع الكفاءة والفعالٌة .وقد رصدت منظمة التعاون
االقتصادي والتنمٌة ( )OECDلعدد من السٌاسات التً تم تطبٌقها مإخرا فً عددا من دول العالم
لتعزٌز االبتكار فً قطاع الخدمات الحكومٌة وأبرزها :تطوٌر استراتٌجٌة شاملة لالبتكار ،إنشاء
وحدات حكومٌة متخصصة لالبتكار ،تحدٌث استخدام التكنولوجٌا الرقمٌة وتكنولوجٌا المعلومات
واالتصاالت ،الشراكة مع المواطنٌن فً تصمٌم الخدمات وتقدٌمها وتطوٌرها ،وعقود الشراكة مع
القطاع الخاص ).(OECD, 2012
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ثانٌا :مشكلة الدراسة
شهد القطاع الحكومً االتحادي فً دولة اإلمارات العربٌة المتحدة خالل سنة 2116
ِ
والسنتٌن الماضٌتٌن العدٌد من التطورات النوعٌة فٌما ٌتعلق بتعزٌز االبتكار وأبرزها:
 .1إطالق "االستراتٌجٌة الوطنٌة لالبتكار" والتً تهدؾ لجعل اإلمارات ضمن الدول االكثر
ابتكارا على مستوى العالم خالل السنوات السبع القادمة ،وذلك بالتركٌز على أربعة مسارات
استراتٌجٌة هً :إرساء بٌبة محفزة لالبتكار ،تطوٌر االبتكار الحكومً من خالل تحوٌل
االبتكار الحكومً لعمل مإسسً ،دفع القطاع الخاص نحو مزٌد من االبتكار ،وبناء قدرات
ومهارات األفراد فً مجال االبتكار (مكتب رئاسة مجلس الوسراء.)2115 ،
 .2اعتماد السٌاسة العلٌا لدولة اإلمارات فً مجال العلوم والتكنولوجٌا واالبتكار والتً تتضمن
 100مبادرة وطنٌة فً القطاعات التعلٌمٌة والصحٌة والطاقة والنقل والفضاء والمٌاه ،وٌصل
حجم االستثمار فً هذه القطاعات أكثر من  300ملٌار درهم .كما تتضمن هذه السٌاسة العلٌا
لمجموعة سٌاسات وطنٌة جدٌدة فً المجاالت التشرٌعٌة واالستثمارٌة والتكنولوجٌة والتعلٌمٌة
والمالٌة (وزارة شإون مجلس الوزارء والمستقبل.)2015 ،
 .3إعالن حكومة اإلمارات بؤن عام  2015هو عام االبتكار ،وحثت مختلؾ القطاعات لتقدم
بمبادرات ومشارٌع ذات صلة باالبتكار .وفً إطار هذا العام تم عقد اسبوع االبتكار ومن
خالله تم إطالق  811فعالٌة ومبادرة أشترك فٌها  214جهة من القطاع الحكومً االتحادي
والمحلً باإلضافة للقطاع الخاص ،وقد أعلنت الحكومة االتحادٌة عن تخصٌص أسبوع
لالبتكار فً شهر نوفمبر من كل عام .
 .4تؤسٌس مركز محمد بن راشد لالبتكار الحكومً والذي ٌستند نموذج عمله على ثالث ركابز
ربٌسة هً :أفكار مبت َكرة وقدرات مبتكرة وثقافة مبتكرة .وقد أطلق المركز للعدٌد من البرامج
الداعمة لالبتكار كتنظٌم مختبرات االبتكار ،وتنفٌذ أول دبلوم متخصص فً مجال االبتكار
الحكومً ،وإطالق صندوق أفكاري لتلقً األفكار المبتكرة من الموظفٌن الحكومٌٌن ،وتدشٌن
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شبكة المبتكرٌن والتً تعد منصة تفاعلٌة تضم الرإساء التنفٌذٌٌن لالبتكار فً الجهات
الحكومٌة االتحادٌة.
 .5تؤسٌس صندوق محمد بن راشد آل مكتوم لتموٌل االبتكار برأسمال بلػ  2ملٌار درهم،
وسٌوفر الصندوق التموٌل الالزم لألفراد والشركات الذٌن ٌقدمون أفكارا فرٌدة ومبتكرة سواء
كانت تقنٌات أو عملٌات أو منتجات أو خدمات (وزارة المالٌة.)2015 ،
 .6استحداث منصب وظٌفً جدٌد فً كافة الجهات االتحادٌة بمسمى «الربٌس التنفٌذي لالبتكار"
بهدؾ تعزٌز ثقافة االبتكار فً المإسسات االتحادٌة ،وجعل االبتكار عمل مإسسً ٌومً،
وإدارة ومتابعة تنفٌذ برامج ومبادرات االبتكار.
 .7إطالق حكومة اإلمارات للجٌل الرابع الجدٌد من منظومة التمٌز الحكومً والتً ضمت
االبتكار كمحور ربٌسً فٌها وبوزن نسبً ٌبلػ  %20من إجمالً الوزن النسبً النهابً
لمحاور التقٌٌم الربٌسة .وٌضم محور االبتكار معٌارٌن ربٌسٌن هما استشراؾ المستقبل
وإدارة االبتكار .وٌركز هذا المحور على سعً الجهة الحكومٌة إلى تطوٌر عملها بشكل
مست مر ،من خالل تقدٌم خدمات جدٌدة ،وتطوٌر سٌاساتها ،وتنفٌذ عملٌاتها وبرامجها بطرق
إبداعٌة ومبتكرة (برنامج الشٌخ خلٌفة للتمٌز الحكومً.)2015 ،
 .8إطالق القمة الحكومٌة األولى عام  2013وهً عبارة عن تجمع سنوي ٌضم قٌادات
الحكومات والفكر وصانعً السٌاسات والقطاع الخاص لمناقشة سبل تطوٌر مستقبل
الحكومات ،باالستناد إلى أحدث التجارب واالتجاهات المبتكرة .وفً عام  2116تم تحوٌل
القمة العالمٌة للحكومات إلى مإسسة دولٌة تستمر فً عملها طوال العام ،تحت مسمى " القمة
العالمٌة للحكومات" لبناء شراكات دولٌة جدٌدة وإطالق مبادرات معرفٌة حكومٌة بالتعاون مع
حكومات العالم ،الستشراؾ الجٌل القادم من حكومات المستقبل.
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 .9إعالن برنامج اإلمارات للخدمة الحكومٌة المتمٌزة عن إطالق مبادرة "تطوٌر باقات الخدمات
الحكومٌة المبتكرة" لتصمٌم الخدمات الحكومٌة وفق احتٌاجات المتعاملٌن وإعادة تصمٌمها بما
ٌفوق توقعاتهم .

وعلى الرؼم من الجهود والممارسات التً تبنتها حكومة دولة اإلمارات لتحسٌن مستوٌات
االبتكار الحكومً ،إال أنه ٌالحظ ندرة الدراسات العلمٌة التً تشخص واقع االبتكار فً القطاع
الحكومً ،وتقدم صورة متكاملة مدعمة بالدالبل الكمٌة والنوعٌة حول الوضع الحقٌقً لالبتكار فً
القطاع الحكومً وآلٌات تطوٌره ،باالستناد على المنهج القابم على األدلة Evidence-Based
 Policymakingفً رسم السٌاسات العامة والذي ٌُعنى بتقدٌم الحقابق العلمٌة لصانع القرار
) (Sutcliffe & Court , 2005فالهدؾ الربٌسً من قٌاس االبتكار فً القطاع العام هو إعالم
السٌاسٌٌن بمقترحات التطوٌر لتحسٌن قدرات االبتكار  Innovation capacityومدخالته .وإن
هذا القٌاس البد أن ٌركز على تحدٌد أؼراض االبتكار ،تحسٌن كفاءة القطاع العام ،تشجٌع المنافسة
الوطنٌة بٌن المإسسات الحكومٌة ،وتحسٌن النمو االقتصادي ).(O’Donnell, 2006

إن إشكالٌة قلة الدراسات الكمٌة ذات الصلة باالبتكار فً القطاع العام ال تقتصر على دولة
اإلمارات العربٌة المتحدة فحسب ،بل هً مشكلة تعانً منها مختلؾ دول العالم ،فتبعا لمنظمة
التعاون االقتصادي والتنمٌة ) )OECفإن موضوع االبتكار فً هذا القطاع لم ٌتم بحثه بعد بشكل
جٌد ). (Daglio, Gerson, & Kitchen, 2014

أما إدارة االبتكار فً الحكومة االسترالٌة فتشٌر إلى أن القلٌل من البحوث قد أجُرٌت
لقٌاس االبتكار فً القطاع العام سواء على المستوى الوطنً أو الدولً ،وهناك اعتراؾ قوي
للحاجة لتطوٌر أدوات قٌاس فعالة تتٌح التحسن المستمر فً مجال االبتكار (Department of

) ، Innovation industry,Science and Research, 2011ولمواجهة هذه اإلشكالٌة فقد اطلقت
عددا من دول العالم لمبادرات وطنٌة وإقلٌمٌة مشتركة متخصصة لقٌاس االبتكار فً القطاع العام.
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وٌرى كل من ) (Bugge, Hauknes, Bloch, & Slipersæter, 2010بؤنه على الرؼم من
االعتراؾ المتزاٌد بؤهمٌة االبتكار للحافظ على مستوى عال من الخدمات الحكومٌة ،ومواجهة
التحدٌات االجتماعٌة واالقتصادٌة التً تواجه الحكومات ،فإن عدم توفر األدلة تحول دون بناء
معرفة حقٌقٌة بشؤن الموضوعات ذات الصلة باالبتكار كؤؼراض االبتكار ومحفزاته ومعوقاته
وآثاره؛ وعلٌه فإن الحاجة تبدو ماسة للبٌانات المنتظمة بشؤن حالة االبتكار ،التً ُتم ِكن من فهمه
وتسهل إجراء المقارنات فً الموضوعات ذات الصلة به.

وعلى الرؼم من وجود مإشر ٌقٌس االبتكار العالمً ،إال أن هذا المإشر ال ٌحسب أداء
القطاع العام ضمن المإشرات التً ٌستند علٌها ،حٌث ٌحُتسب مإشر االبتكار العالمً بتحدٌد
متوسط مإشرٌن فرعٌٌن ،أولهما مإشر المدخالت وٌقٌس عناصر االقتصاد الوطنً التً تجسد
األنشطة المبتكرة وٌتم جمعها حسب خمس ركابز :المإسسات ،رأس المال البشري والبحوث،
البنٌة التحتٌة ،تطور السوق ،وتطور بٌبة األعمال .أما ثانٌهما فهو المإشر الفرعً للمخرجات،
وٌندرج ضمن مجموعتٌن أساسٌتٌن هما :مخرجات المعرفة والتقنٌة ،والمخرجات اإلبداعٌة.
والجدٌر بالذكر فً هذا السٌاق أن دولة اإلمارات العربٌة المتحدة تحتل المرتبة األولى عربٌا
وال( )41عالمٌا فً مإشر االبتكار العالمً لسنة .(Dutta, Lanvin, & Vincent, 2016) 2116

وعلى المستوى العربً فإن مإشر االبتكار هو إحدى المإشرات الفرعٌة لمإشر المعرفة
العربً ،وهو كذلك ال ٌُعنى باحتساب أداء مإسسات القطاع العام ،وإنما ٌنظر إلى االبتكار من
منظور اقتصادي وتكنولوجً فحسب (مإسسة محمد بن راشد آل مكتوم و برنامج األمم المتحدة اإلنمابً،
.)2015

وبناء على عرضنا السابق حول حالة قٌاس االبتكار فً القطاع الحكومً ،فإننا ن ُخلص
إلى أن الحاجة تبدو ملحة إلجراء دراسات كمٌة ونوعٌة متخصصة بقٌاس االبتكار فً القطاع
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العام الحكومً فً دولة اإلمارات العربٌة المتحدة لتطوٌر السٌاسات المتصلة به وضمان
استمرارٌته ،فكما ٌرى ) (Stewart, 2014بؤن المحافظة على االبتكار واستمرارٌته قد تبدو أكثر
صعوبة من البدء فً تشؽٌله.

وطالما إن االستراتٌجٌة الوطنٌة لالبتكار فً دولة اإلمارات العربٌة المتحدة تطمح بؤن
ٌتحول االبتكار الحكومً لعمل مإسسً فإنه البد من البحث عن أدوات تضمن استدامة االبتكار
وفً مقدمتها البحوث والدراسات ذات الصلة باالبتكار .ومن جانب آخر ستسهل هذه الدراسات
إجراء المقارنات الدولٌة بٌن واقع االبتكار فً القطاع الحكومً فً دولة اإلمارات العربٌة المتحدة
وؼٌرها من دول العالم الستخالص الدروس المستفادة من هذه المقارنات ،وتحسٌن فجوات األداء
فً موضوع االبتكار إن وجدت.

ثالثا :أدهمٌة الدراسة

 .1تعد هذه الدراسة إضافة علمٌة لحقل السٌاسة العامة واإلدارة الحكومٌة فٌما ٌتصل
بموضوع االبتكار فً القطاع الحكومً فً دولة اإلمارات العربٌة المتحدة ،خاصة فً
ضوء قلة الدراسات العلمٌة التً تم إجراءها فً موضوع االبتكار فً القطاع العام فً
الدولة.
 .2ستحقق هذه الدراسة لعنصر الدقة  Accuracyفً فهمنا للموضوعات ذات الصلة
باالبتكار الحكومً كؤنواعه ،ومحفزاته ،وعوابقه ،وكذلك آلٌات إدارته واالستثمارات
الموجهة تجاه .وعلٌه ستمدنا ببٌانات كمٌة ونوعٌة من شؤنها تعزٌز المنهج القابم على
األدلة  Evidence-Based Policymakingفً تصمٌم وتقٌٌم وتطوٌر السٌاسات
والبرامج المتصلة باالبتكار فً القطاع العام.
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ٌ .3مكن استخدام نتابج هذه الدراسة مستقبال فً إجراء المقارنات بٌن القطاع الحكومً
االتحادي والحكومً المحلً فً الموضوعات ذات الصلة باالبتكار ،وكذلك بٌن القطاع
العام والخاص .كما ٌمكن إجراء الدراسات المقارنة على المستوى الدولً فٌما ٌتعلق
باالبتكار فً القطاع الحكومً االتحادي فً دولة اإلمارات العربٌة المتحدة وؼٌره من
القطاعات الحكومٌة فً دول العالم المختلفة.
ٌ .4مكن أن تشكل نتابج هذه الدراسة نواة إلعداد تقارٌر سنوٌة حول االبتكار فً القطاع
الحكومً فً دولة اإلمارات العربٌة المتحدة ،ومن ثم تطوٌر هذه التقارٌر مستقبال لبناء
منصة الكترونٌة تقٌس مإشرات االبتكار فً القطاع العام فً الدولة وفق إطار عمل
ونموذج واضح.

رابعا :أدهداف الدراسة
تسعى هذه الدراسة إلى تحقٌق األهداؾ التالٌة :
 .1استكشاؾ واقع االبتكار فً المإسسات الحكومٌة االتحادٌة من خالل:
أ-

التعرؾ على أكثر أنواع االبتكار شٌوعا فً المإسسات الحكومٌة االتحادٌة.

ب -تحدٌد الدوافع التً تدفع المإسسات نحو االهتمام باالبتكار.
ج -معرفة أكثر المصادر أهمٌة فً تؽذٌة وتولٌد األفكار المبتكرة.
د -تحدٌد العوامل المحفزة على االبتكار.
ه-

تشخٌص معوقات االبتكار.

و -التعرؾ على أبرز المجاالت التً تم توجٌه االستثمارات نحوها لتطوٌر االبتكار،
ومصادر تموٌل المشارٌع المبتكرة.
ز -فهم آلٌة إدارة االبتكار.
ح -التعرؾ على التوجهات االستراتٌجٌة للمإسسات الحكومٌة المتعلقة باالبتكار.
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ط -التعرؾ على الممارسات المطبقة فً المإسسات الحكومٌة المتحدة المتصلة
بتعزٌز دور المتعاملٌن الخارجٌٌن فً الموضوعات ذات الصلة باالبتكار.
 .2التحقق من وجود فروقات ذات داللة إحصابٌة بٌن نوعٌة القطاع الذي تعمل به المإسسات
الحكومٌة وبٌن عدة متؽٌرات متصلة باالبتكار كؤنواعه ،وأؼراضه ،ومعوقاته ،ومحفزاته.
 .3التحقق من وجود فروقات ذات داللة إحصابٌة ما بٌن مجموعة المإسسات الفابزة بجوابز
التمٌز ومجموعة المإسسات التً لم تفز ،فٌما ٌتعلق بعدة متؽٌرات متصلة باالبتكار
كؤؼراضه ،ومعوقاته ،ومحفزاته.
 .4فهم الموضوعات ذات الصلة باالبتكار فً القطاع الحكومً مما ٌساهم فً تطوٌر
السٌاسات والبرامج المتعلقة به.

خامسا :تساؤالت الدراسة
تسعى هذه الدراسة لإلجابة على تساإالت بحثٌة ثمان ،وذلك لتحقٌق األهداؾ األربعة
الربٌسة للدراسة ،وهذه التساإالت هً:

 .1التساإل األول :ماهً أكثر أنواع االبتكار شٌوعا فً المإسسات الحكومٌة االتحادٌة؟
 .2التساإل الثانً :ماهً األؼراض الربٌسة التً دفعت بالمإسسات الحكومٌة االتحادٌة نحو
االهتمام باالبتكار؟
 .3التساإل الثالث :ماهً المصادر الربٌسة لألفكار المبتكرة فً المإسسات الحكومٌة
االتحادٌة؟
 .4التساإل الرابع :ماهً أهم العوامل المحفزة على االبتكار فً المإسسات الحكومٌة
االتحادٌة؟
 .5التساإل الخامس :ما أكثر العوامل تؤثٌرا فً إعاقة أنشطة االبتكار ومشارٌعه فً
المإسسات الحكومٌة االتحادٌة؟
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 .6التساإل السادس :ماهً أبرز االتجاهات السابدة فً المإسسات الحكومٌة االتحادٌة فٌما
ٌتصل باالستثمار فً االبتكار؟
 .7التساإل السابع :ما هً اآللٌة المتبعة فً إدارة االبتكار فً المإسسات الحكومٌة
االتحادٌة؟
 .8التساإل الثامن :ما هً الممارسات األكثر تطبٌقا فً المإسسات الحكومٌة االتحادٌة فٌما
ٌتصل بتعزٌز دور المتعاملٌن الخارجٌٌن فً الموضوعات ذات الصلة باالبتكار؟
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الفصل الثانً  :اإلطار النظري والدراسات السابقة
ٌهدؾ الفصل الثانً من الدراسة إلى تكوٌن صورة متكاملة حول موضوع االبتكار فً
القطاع العام ،وتحدٌد اإلضافة العلمٌة التً من الممكن أن تضٌفها هذه الدراسة فً مجال الدراسات
المتصلة باالبتكار؛ لذا فإن هذا الفصل ٌعرض األدبٌّات والدراسات السابقة التً تناولت بالبحث
والدراسة موضوع االبتكار فً القطاع العام ،والتً ركزت على عدة عناصر أبرزها :تعرٌؾ
االبتكار ،وخصابصه ،ومبررات توجه المإسسات الحكومٌة لالهتمام باالبتكار ،ومحفزات االبتكار

ومعوقاته والنتابج المترتبة علٌه.

أوال :تعرٌف االبتكار فً القطاع العام
ٌشٌر المفهوم الواسع لالبتكار فً القطاع العام إلى تولٌد أفكار جدٌدة والتً ٌتم تحوٌلها
إلى مخرجات بهدؾ خلق قٌمة ).( Institute of Public Administration Australia, 2014
وبمراجعتنا لعدد من األدبٌات العلمٌة المتعلقة باالبتكار فً القطاع العام نالحظ ؼٌاب تعرٌؾ
علمً دولً موحد ومتفق علٌه لهذا المفهوم ،وذلك على خالؾ مفهوم االبتكار فً القطاع الخاص
والذي تم تحدٌده تحدٌدا دقٌقا بواسطة دلٌل أوسلو ،وٌجري قٌاسه بواسطة استبٌان متعارؾ علٌه
دولٌا هو "استبٌان مجتمع االبتكار".

فعلى المستوى الدولً ٌمكن إٌراد عدة تعارٌؾ لالبتكار فً القطاع الحكومً وأبرزها
التعرٌؾ الذي تناوله المإشر االسترالً لالبتكار فً القطاع العام والذي ٌنظر إلى االبتكار بوصفه
تطبٌق تؽٌٌر كبٌر فً الطرٌقة التً ٌعمل بها كٌان ما أو فً الطرٌقة التً ٌقدم بها المنتجات،
وٌشمل االبتكار تؽٌرات جدٌدة و/أو هامة على المنتجات التشؽٌلٌة ،واألسالٌب التنظٌمٌة ،أو تلك
الطرٌقة التً ٌتواصل بها الكٌان مع المستخدمٌن . (Department of Innovation industry,Science and
)Research, 2011
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أما التعرٌؾ الوارد فً استبٌان االبتكار فً الحكومة المركزٌة البرٌطانٌة فإنه ٌعرؾ
االبتكار بؤنه االستثمار الناجح لألفكار الجدٌدة على المإسسة ،أو الشركة ،أو الصناعة أو القطاع.
وعلى مستوى الدولة فإن االبتكار ٌنطبق على الخدمات ،المنتجات ،العملٌات التجارٌة ،والنماذج
الصناعٌة ،والتسوٌق والتكنولوجٌا التمكٌنٌة ) .(The National Audit Office, 2009كما أوردت
الدراسة االستقصابٌة التجرٌبٌة لقٌاس االبتكار فً القطاع العام البرٌطانً تعرٌفا لالبتكار ٌتمثل فً
أنه تؽٌٌر جدٌد أو تطوٌر هام على المنتج (سلعة أو خدمة) أو على العملٌات ،وإدخال وسابل
تسوٌق جدٌدة ،أو وسابل تنظٌمٌة جدٌدة على ممارسات األعمال أو على أمكان العمل ،أو على
العالقات الخارجٌة للمإسسة ). (Hughes, Moore, & Kataria, 2011

و هناك تعرٌؾ آخر لالبتكار فً القطاع الحكومً أشار إلٌه استبٌان االبتكار فً قطاع
االدارة العامة فً دول االتحاد األوروبً لعام  2111وٌتمثل فً إدخال تطوٌر هام على خدمة أو
منتج جدٌد أو ادخال خدمة جدٌدة أو وسابل تواصل أو عملٌات أو أسالٌب تنظٌمٌة جدٌدة
).(European Commission, 2011

أما على المستوى المحلً فإن المواصفة القٌاسٌة اإلماراتٌة بشؤن برنامج اإلمارات
للخدمة الحكومٌة المتمٌزة فتعرؾ االبتكار على أنه" خلق أفكار جدٌدة وترجمتها عملٌا إلى خدمات
أو إجراءات أو أنظمة أو أشكال تفاعل اجتماعٌة" (هٌبة اإلمارات للمواصفات والمقاٌسس.)2013،كما
ٌشٌر دلٌل " إطار االبتكار الحكومً" الصادر عن مركز محمد بن راشد لالبتكار الحكومً إلى أن
"االبتكار فً القطاع الحكومً ٌركز على تطوٌر واختبار وتنفٌذ األفكار المبتكرة التً تحقق منفعة
عامة ،وقد ٌكون االبتكار على شكل منتج جدٌد أو خدمة جدٌدة أو تحدٌث عملٌات قابمة أو اقتراح
سٌاسة ،أو حتى من خالل التفكٌر بتح ٍّد معٌن بطرٌقة مختلفة أو التوقؾ عن ممارسة معٌنة لم ٌثبت
نجاحها" (مركز محمد بن راشد لالبتكار الحكومً.)2015 ،
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وبناء على التعرٌفات الواردة أعاله بشؤن االبتكار فً القطاع الحكومً فإننا نخلص إلى
عدة استنتاجات ومالحظات كالتالً:

 .1نرررى بررؤن ؼٌرراب تعرٌررؾ علمررً دولررً موحررد لالبتكررار فررً القطرراع العررام قررد ٌكررون لرره
ترررؤثٌر إٌجرررابً مرررن عررردة جوانرررب أولهرررا أن ؼٌررراب هرررذا التعرٌرررؾ الموحرررد ٌترررٌح المجرررال
أمرررام الرررردول لتطررروٌر مفهرررروم ٌعكررررس خصوصرررٌة كررررل دولررررة وأولوٌاتهرررا الوطنٌررررة فررررً
العمرررررل الحكرررررومً؛ إذ تعمرررررل مإسسرررررات القطررررراع العرررررام فرررررً سرررررٌاق بٌبرررررة سٌاسرررررٌة
واجتماعٌررررة وثقافٌررررة متنوعررررة بتنرررروع المجتمعررررات ولكررررل منهررررا تجربتهررررا الخاصررررة بهررررا
والترررً تسرررمح لهرررا باعتمررراد تعرٌرررؾ لالبتكرررار ٌرررتالبم مرررع هرررذه السرررٌاقات ومسرررار التنمٌرررة
اإلدارٌرررة فٌهرررا ،علرررى أن ٌضرررم هرررذا التعرٌرررؾ الحرررد األدنرررى مرررن القواسرررم والخصرررابص
المتفق علٌها دولٌا والتً تمٌز االبتكار فً القطاع الحكومً.
وعلٌررره فإنررره ال ٌمكرررن الحكرررم علرررى دولرررة مرررا بؤنهرررا ذات قطررراع حكرررومً ؼٌرررر مبتكرررر ألن
الممارسرررات المطبقرررة فرررً هرررذا القطررراع ال ترررتالءم مرررع التعرٌرررؾ الررردولً لالبتكرررار ،إذ أن
مإسسرررات القطررراع الحكرررومً فرررً تلرررك الدولرررة قرررد تبتكرررر بمرررا ٌرررتالءم مرررع السرررٌاق الرررذي
سررربق وأن ذكرناهرررا .أمرررا ثرررانً الترررؤثٌرات اإلٌجابٌرررة فٌمرررا ٌتصرررل بعررردم وجرررود تعرٌرررؾ
دولررررً موحررررد لالبتكررررار فررررً القطرررراع العررررام فتتمثررررل فررررً اتاحررررة المزٌررررد مررررن المرونررررة
والتنررررروع لتبرررررادل التجرررررارب المبتكررررررة برررررٌن الررررردول دون التقٌرررررد بالجوانرررررب النظرٌرررررة
الصررارمة التررً قررد ٌفرضررها وجررود تعرٌررؾ دولررً لالبتكررار فررً القطرراع العررام .كمررا أن
االنشررررؽال بتحدٌررررد إطررررار مفرررراهٌمً موحررررد لالبتكررررار قررررد ٌحررررد مررررن البحررررث عررررن بقٌررررة
الموضوعات ذات الصلة باالبتكار وأهمها قٌاس أثر االبتكارات.
وفرررً المقابرررل فإنررره ٌمكرررن تحدٌرررد عررردد مرررن الترررؤثٌرات السرررلبٌة الترررً قرررد ٌخلفهرررا ؼٌررراب
تعرٌرررؾ دولرررً موحرررد لالبتكرررار فرررً القطررراع العرررام وأبرزهرررا :أنررره ٌصرررعب مرررن إجرررراء
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الدراسرررات المقارنرررة الدولٌرررة فرررً الموضررروعات ذات الصرررلة باالبتكرررار ،فمإشررررات تلرررك
الدراسررررات البررررد أن ٌررررتم اشررررتقاقها وصررررٌاؼتها باالسررررتناد إلررررى المفهرررروم الرررردولً الموحررررد
لالبتكررررار ،ممررررا ٌفرررروت الفرررررص أمررررام الرررردول لمعرفررررة مسررررتوى أدابهررررا علررررى المسررررتوى
الدولً.
كمررررا أن ؼٌرررراب تعرٌررررؾ دولررررً موحررررد لالبتكررررار مررررن شررررؤنه أن ٌحررررد مررررن نمررررو
الرصررررٌد العررررالمً المعرفررررً فررررً الموضرررروعات ذات الصررررلة باالبتكررررار ،وبنرررراء أطررررر
نظرٌة راسخة فً هذا المجال.
 .2نالحررظ بررؤن جمٌررع تعرٌفررات االبتكررارات فررً القطرراع العررام المعتمرردة فررً الرردول التررً تررم
دراسررررتها لٌسررررت ذات صررررلة وثٌقررررة بطبٌعررررة النظررررام السٌاسررررً أو اإلداري لهررررذه الرررردول
كالدولرررة الفٌدرالٌرررة فرررً كرررل مرررن اسرررترالٌا ودولرررة اإلمرررارات العربٌرررة المتحررردة ،والررردول
الموحرررردة كمررررا هررررو الحررررال فررررً برٌطانٌررررا فهنرررراك ثمررررة قواسررررم مشررررتركة فررررً تعرٌفررررات
االبتكرررار فرررً هرررذه الررردول ال عالقرررة لهرررا بالشررركل السٌاسرررً للررردول .ولكرررن هرررذه النتٌجرررة ال
تنفرررً ترررؤثر االبتكرررار بالسٌاسرررة العامرررة للررردول؛ إذ أن االبتكرررار فرررً حرررد ذاتررره مرررا هرررو إال
تعبٌررر عررن قرررار مررن قرررارات السٌاسررة العامررة التررً تتبناهررا حكومررات دول العررالم مررن
برررٌن عررردة بررردابل للسٌاسرررة العامرررة ،كمرررا أن ازدهرررار االبتكرررار وتطررروٌره مررررتبط كرررذلك
بالسٌاسات والبرامج الحكومٌة.
وعلٌرره ٌمكررن تحدٌررد خصررابص وسررمات مشررتركة بررٌن التعرٌفررات المعتمرردة فررً مختلررؾ
الررردول الترررً ترررم دراسرررتها وهرررذه السرررمات هرررً :االبتكرررار مررررتبط برررالتؽٌٌر والرررذي ٌكرررون
علررررررى إجررررررراءات أو خرررررردمات أو منتجررررررات قابمررررررة فعلٌررررررا ومطبقررررررة فررررررً المإسسررررررات
الحكومٌرررة ولكررررن إدخرررال االبتكررررار علٌهرررا ٌررررإدي إلرررى تحسررررٌنها وتطوٌرهرررا ،فررررً حررررٌن
تتمثررررل السررررمة الثانٌررررة المشررررتركة فررررً أن االبتكررررار ٌعنررررً تولٌررررد أفكررررار جدٌرررردة مختلفررررة
وبشكل جوهري وجذري عما هو سابد سابقا سواء فً المنتجات أو الخدمات.
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 .3نالحظ بؤن التعرٌفٌن البرٌطانٌٌن لالبتكار متباٌنٌن على الرؼم من أنهما منبثقٌن من سٌاق
حكومً واحد ،إذ نجد أن تعرٌؾ الحكومة المركزٌة البرٌطانٌة لالبتكار ٌركز على بُعد
واحد لالبتكار حٌث ٌربط االبتكار باألفكار الجدٌدة فقط .كما تم ربط هذه األفكار بعنصر
آخر هو االستثمار الناجح ،بمعنى أن ال ٌكفً أن تكون الفكرة جدٌدة كً ٌتم الحكم علٌها
بؤنها مبتكرة ولكن البد أن ٌتم االستثمار بها بطرٌقة ناجحة كذلك.
أما تعرٌؾ الدراسة االستقصابٌة التجرٌبٌة لقٌاس االبتكار فً القطاع العام البرٌطانً
فٌتسم بؤنه أكثر شموال ،إذ ربط االبتكار ببعدٌن هما إدخال تؽٌٌر جدٌد أو تطوٌر هام على
المنتجات أو العملٌات أو الخدمات ووسابل التسوٌق والتواصل ،وعلى خالؾ تعرٌؾ
الحكومة المركزٌة البرٌطانٌة فإنه ال ٌربط االفكار الجدٌدة باالستثمار الناجح.
ونرى بؤن ربط األفكار المبتكرة باالستثمار الناجح من شؤنه أن ٌقصً العدٌد من األفكار
المبتكرة من دابرة االبتكار إذا ما تم االستثمار بها بطرٌقة فاشلة ،فلٌس بالضرورة أن ٌتم
االستثمار فً جمٌع األفكار الجدٌدة بطرٌقة ناجحة ،فالفشل وارد فً األفكار المبتكرة،
وهذا ٌبرر عزوؾ بعض المإسسات عن االستثمار باألفكار المبتكرة نظرا للتكالٌؾ
والمخاطر المرتبطة باالستثمار باألفكار المبتكرة.
وعلٌه البد أن ُتمنح كافة األفكار الجدٌدة فرصة كً تمر بسلسلة المراحل التً ٌمر بها
االبتكار فً المإسسات الحكومٌة والتً تبدأ ببحث الفرص والتحدٌات ومرورا بطرح
األفكار الجدٌدة ،والتطوٌر واالختبار ،وإثبات صحة فعالٌة األفكار الجدٌدة ،والتقدم بها
وتنفٌذها ،ومن ثم تعزٌز نشر األفكار المبتكرة على نطاق واسع ،وأخٌرا مرحلة تؽٌٌر
األنظمة (مركز محمد بن راشد لالبتكار الحكومً.)2015 ،

ٌ .4تمٌز التعرٌفٌن اإلماراتٌٌن لالبتكار بالربط بٌن األفكار المبتكرة وبٌن التنفٌذ الفعلً لهذه
األفكار ،فاالبتكار لٌس مجرد انتاج أفكار جدٌدة ،أو تؽٌٌرات تطوٌرٌة وإنما ٌُعنى كذلك
بالتطبٌق العملً لهذه األفكار على أرض الواقع ،كما أن هناك هدؾ البد من أن تسعى
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األفكار المبتكرة إلى تحقٌقه وٌتمثل فً " تحقٌق المنفعة العامة" وهذا ٌتالبم مع المفهوم
الواسع لالبتكار الذي أشرنا إلٌه فً مطلع تعرٌفنا لالبتكار.
كما نالحظ بؤن التعرٌؾ الوارد فً دلٌل " إطار االبتكار الحكومً" الصادر عن مركز
محمد بن راشد لالبتكار الحكومً ٌقدم أربعة بدابل واقتراحات أمام المإسسات
الحكومٌة عند بدأها بالتفكٌر باالبتكار؛ وهذه البدابل هً :اقتراح ممارسات مبتكرة جذرٌا،
إدخال تعدٌل جوهري على الممارسات المطبقة فعلٌا فً المإسسات ،أو إلؽاء ممارسة
معمول بها فعلٌا ،وأخٌرا التفكٌر بتحد معٌن بطرٌقة مختلفة.
 .5تتضمن تعرٌفات االبتكار داللة على أنواعه الربٌسة كابتكار الخدمات ،وابتكار العملٌات،
واالبتكار االتصالً ،وكذلك االبتكار اإلداري.

ثانٌا :خصائص االبتكار
على الرؼم من عدم وجود تعرٌؾ علمً موحد لالبتكار فً القطاع العام -وكما أشرنا
سابقا-إال أن هناك مجموعة من العناصر والخصابص المشتركة والمتفق علٌها لتمٌٌز االبتكار فً
القطاع العام عن سواه من االبتكارات فً بقٌة القطاعات.

فؤدبٌات منظمة التعاون االقتصادي والتنمٌة ( )OECDتشٌر إلى أن االبتكار فً القطاع
العام ٌدل على تحسٌنات كبٌرة وجوهرٌة فً اإلدارة العامة و /أو الخدمة ( ،) OECD,2012وٌحدد
مرصد االبتكار فً القطاع العام التابع للمنظمة ( Observatory of Public Sector
 )Innovationمجموعة من الخصابص والعناصر التً ٌجب توفرها فً القطاع الحكومً المُبتكِر
وهً:

 .1األصرررررالة والتجدٌرررررد ( :)Noveltyال ٌشرررررمل االبتكرررررار التؽٌٌررررررات الشررررركلٌة الترررررً ٌرررررتم
إضررررفاءها علررررى العملٌررررات أو المنتجررررات أو السررررلع ،وإنمررررا ٌركررررز أساسررررا علررررى إدخررررال

16

منظرررررور جدٌرررررد علٌهرررررا ،بواسرررررطة إجرررررراء تؽٌٌررررررات وتعررررردٌالت جذرٌرررررة علرررررى هرررررذه
المنتجات والسلع والعملٌات.
 .2التنفٌرررررذ ( :)Implementationاالبتكرررررار ٌجرررررب أن ٌرررررتم تطبٌقررررره وتنفٌرررررذه ،فاالبتكرررررار
لرررٌس مجررررد فكررررة جٌررردة فحسرررب ،وإنمرررا ٌجرررب أن تكرررون هرررذه األفكرررار قابلرررة للتنفٌرررذ فرررً
واقع عمل المإسسات الحكومٌة.
 .3األثررررز (ٌ :)Impactهرررردؾ االبتكررررار إلررررى تحقٌررررق نتررررابج أفضررررل فررررً القطرررراع الحكررررومً
كتحقٌرررررررررق الفعالٌرررررررررة  Efficiencyوالكفررررررررراءة  ،Effectivenessوتحقٌرررررررررق رضرررررررررا
الموظفٌن أو مستخدمً الخدمة (.)OECD,2014

ثالثا :أنواع االبتكار
ٌحدد المشروع األوروبً لقٌاس االبتكار فً القطاع العام European Public Sector
 Scoreboard Innovationثالثة أنواع لالبتكار فً القطاع العام وهً:

 .1االبتكار فً الخدمة ( )Service innovationوالذي ٌعنً تقردٌم خدمرة جدٌردة ،أو إدخرال
تحسٌن على جودة خدمة قابمة فعلٌا.
 .2االبتكرار فرً تروفٌر الخدمرة ( )Service delivery innovationوالرذي ٌعنرً تعردٌل أو
تؽٌٌر أو ابتكار طرق جدٌدة فً اٌصال الخدمة العامة.
 .3االبتكار االداري والتنظٌمً ()Administrative and Organisational innovation
والررذي ٌعنررً التؽٌٌررر فررً الهٌكررل التنظٌمررً للمإسسررة والررروتٌن السررابد

(Hollanders,

)Arundel, & Buligescu, 2013

أما ( )Bloch,2011فٌشٌر إلى نوع آخر من االبتكار هو " ابتكار العملٌات Process
 "innovationو" االبتكار التواصلً  " Communication innovationوٌتضمن ابتكار
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العملٌات تطبٌق أسلوب أو منهجٌة جدٌدة ،أو /و إحداث تؽٌرات نوعٌة ملموسة مقارنة باألسالٌب
والمنهجٌات السابدة سابقا فً المإسسة وذلك فٌما ٌتعلق فً انتاج وتوفٌر الخدمات والسلع ،كما قد
ٌشمل هذا االبتكار تؽٌٌر وتطوٌر المعدات والمهارات ،أو إدخال تحسٌنات على الخدمات المساندة
مثل تقنٌات المعلومات والمشترٌات والمالٌة والمحاسبة .فً حٌن ٌعنً االبتكار االتصالً تطبٌق
أسالٌب جدٌدة لتعزٌز وتطوٌر الخدمات أو السلع التً تقدمها المإسسة ،أو إحداث تطورات نوعٌة
علٌها لتؤثٌر على سلوك األفراد أو ؼٌرهم.

وفً النطاق المحلً فإن مركز محمد بن راشد لالبتكار الحكومً ٌطرح أنواعا إضافٌة
لالبتكار هً :االبتكار فً السٌاسات والذي ٌعنً تطوٌر السٌاسات بما ٌضمن توفٌر بٌبة مح ّفزة
لالبتكار والنموّ والتطوٌر .واالبتكار التكنولوجً والذي ٌشمل التوصّل إلى طرق علمٌّة مبتكرة
للتؽلّب على التحدٌات التً تواجه المجتمع وتحقٌق الفابدة من خالل المنشآت العلمٌّة المتقدّمة.
وأخٌرا االبتكار االجتماعً والذي ٌهدؾ إلى اٌجاد حلول جدٌدة للمشاكل اجتماعٌة على أن تتسم
هذه الحلول بالفعالٌة والكفاءة واالستدامة وأن تكون ذات قٌمة عالٌة للمجتمع ككل (مزكش محمد بن
راشد لالبتكار الحكومي)2115،

أما (  (Windrum,2008فٌضٌؾ بعدا آخر فً أنواع االبتكار هو االبتكار المفاهٌمً
 Conceptual Innovationوالذي ٌعنً تطوٌر رإى جدٌدة ،وتحدي المسلمات واالفتراضات
القابمة ،أو حتى تحدي أنماط تفكٌرٌة جدٌدة  .New Paradigmsفً حٌن ٌطرح كل من
) (Sørensen & Torfing, 2012نوعا آخر متخصصا من االبتكار ٌسمى باالبتكار التعاونً
Collaborative innovation

والذي ٌعدانه تحدٌا لبٌروقراطٌة القطاع العام ،ألنه ٌُمكِن

األطراؾ المتعددة من حشد ونقل الموارد واألصول والخبرات والمعرفة عوضا عن الصراع
علٌها ،وفً هذا النوع من االبتكار ٌتعاون الساسة والخبراء والمستخدمٌن والقطاع الخاص لتطوٌر
واختٌار أشكال جدٌدة ومبتكرة من الخدمة ،وٌتعاونون كذلك فً تقٌٌم المخاطر والتكالٌؾ.

18

رابعا :مبررات توجه المؤسسات الحكومٌة نحو االبتكار
هناك ثمة اجماع بؤن توجه الحكومات نحو االبتكار هو نتٌجة لتزاٌد الضؽوطات التً
تواجهها لتتكٌؾ مع االحتٌاجات المتؽٌرة لمواطنٌها ،واستخدام أسالٌب تتسم بالكفاءة والمرونة
للتجاوب مع هذه التحدٌات ،فً زمن ٌتسم بتزاٌد ؼٌر مسبوق فً التواصل بٌن الشعوب
والتحوالت فً التركٌبة السكانٌة والنمو فً الحركات السٌاسٌة واالجتماعٌة (Thomson Reuters,

).2015

وإن إحدى االسبلة الحاسمة فٌما ٌتعلق باالبتكار هو :ما المبرر الربٌسً للتوجه نحو
االبتكار؟ فلالبتكار عدة تكالٌؾ مالٌة وتنظٌمٌة ،كتلك المتعلقة بالوقت والجهد المستؽرق فً انشطة
االبتكار ،كما أن هناك تكلفة سٌاسٌة لالبتكار الضعٌؾ أو الفاشل وذلك بالنظر إلى اضراره بسمعة
السٌاسٌٌن والمإسسة (.)Borins ,2001

وتإكد الدراسة المنهجٌة ل ) (De Vries, Bekkers, & Tummers, 2014على عدة
مبررات تبرر توجه الحكومات إلى االبتكار وتتمثل فً تحسٌن األداء ورفع الكفاءة والفعالٌة وذلك
حسبما أشارت إلٌه  %34من الدراسات التً قام الباحثون بتحلٌلها ،كما أن االبتكار هو وسٌلة
لتنافسٌة .وتإكد نتابج الدراسة االستقصابٌة التجرٌبٌة لقٌاس االبتكار فً القطاع العام البرٌطانً ما
انتهت إلٌه نتابج دراسة ) (De Vries, Bekkers, & Tummers, 2014فالهدؾ من االبتكار فً
مإسسات الحكومة المحلٌة البرٌطانٌة تمثل فً التركٌز على تؤدٌة الخدمة الحالٌة بذات الفعالٌة أو
أفضل ،وتحقٌق الجودة ،وتوقع المبحوثون بؤنه خالل السنتٌن المقبلتٌن سٌظل هدؾ تحسٌن الفعالٌة
وتخفٌض النفقات والشراكة مع المجتمع المحلً هدفا ربٌسا لالبتكار (The National Audit

).Office, 2009
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وللحصول على إجابات أكثر دقة فٌما ٌتعلق بدافع الحكومات نحو تطبٌق االبتكار فإن
دراسة االبتكار فً القطاع العام فً الدول اإلسكندنافٌة تكشؾ الدوافع الحقٌقٌة للمإسسات نحو
اتخاذ االبتكار كمنهجا لها ،حٌث أشار المبحوثون بؤن الهدؾ الربٌسً الذي تسعى المإسسات
لتحقٌقه جراء االبتكار هو تحسٌن رضا العمالء ،وتحقٌق الكفاءة والجودة ،وهناك بعض األهداؾ
األخرى الجانبٌة مثل التصدي للتحدٌات االجتماعٌة ،والوفاء بمتطلبات التشرٌعات والسٌاسات
واألنظمة الجدٌدة )(Bugge, Markus M.; Mortensen, Peter S.; Bloch, Carter, 2011

فً حٌن ٌرى ) (Rohit,2007بؤن مإسسات القطاع العام هً منظمات مُكل َفة بؤهداؾ
محددة وٌستطٌع االبتكار مساعدتها فً تحقٌق هذه األهداؾ .وعلى خالؾ ذلك فإن
( ٌ )Jason,2010رى بؤن كسب الُسمعة والتؤٌٌد هً الدافع الربٌسً لتوجه مإسسات القطاع
العام نحو االبتكار ،فالسُمعة هً التً ٌمكن أن ُت ِبرر اختٌار االبتكار كبدٌل من بدابل السٌاسة
العامة بؽض النظر عن المخاطر المرتبطة به .أما(  (Michael,2009فٌرى بؤن االبتكار ال
ٌمكن أن ٌكون كردة فعل للركود االقتصادي ،وعلٌه ال بد أن ٌتسم بالتدرجٌة ،وأنه على الرؼم من
تطبٌق الحكومة للعدٌد من األسالٌب المبتكرة لمواجهة التحدٌات والضؽوط على المالٌة العامة ،إال
أن االبتكار قد ٌكون مُكلفا للؽاٌة فً بعض األحٌان ،ألنه قد ٌستبعد أعدادا كبٌرة من المجتمع بما
فٌهم المهنٌٌن وموظفً الخطوط األمامٌة ،كما أن االبتكار قد ٌقوض األسالٌب الراسخة للمساءلة
والتدقٌق والتفتٌش فً مإسسات القطاع العام ،ولذا فإنه من المالبم دعمها عوضا عن اخضاعها
لالبتكار.

وٌمكن تحدٌد اآلثار المترتبة على تطبٌق االبتكار فً القطاع الحكومً من خالل دراسة
االرتباط بٌنه وبٌن االبتكار فً القطاع الخاص ،ففً دراسة أُعدت لصالح اللجنة األوروبٌة
وشملت  9,500شركة تعمل فً دول االتحاد األوروبً ،خلُصت نتابجها إلى أن  %63من
الشركات ٌعزون التؽٌرات الهامة التً أد ُخلت على الخدمات المقدمة إلٌهم من القطاع العام إلى
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تطبٌق الحكو مة لالبتكارات ،وأن الممارسات المبتكرة أدت إلى الحد من الوقت المستؽرق فً
الخدمات ،وفً المقابل فإن ؼالبٌة الشركات ترى بؤن القطاع العام ال ٌقدم المساندة لها لتصبح أكثر
ابتكارا ،فهناك قلة فً البرامج التدرٌبٌة المقدمة من الحكومة ،وكذلك فً الدعم المالً المقدم لها
من الحكومة لدعم االبتكار ).(TNS Political & Social, 2012

أما نتابج استبٌان االبتكار فً قطاع االدارة العامة فً دول االتحاد األوروبً لعام 2111
فتشٌر إلى أن االبتكار قد أثر اٌجابٌا على عمل المإسسات ونادرا ما كان له تؤثٌر سلبً ،وتبرز
اآلثار االٌجابٌة فً :تحسٌن وصول المستخدم إلى المعلومات ،تحسٌن رضى المتعاملٌن
والموظفٌن ،توفٌر مزٌد من الخدمات المستهدفة ،تسلٌم أسرع للخدمات ،تبسٌط اإلدارة ،وخفض
التكالٌؾ ).(European Commission,2011

خامسا :محركات االبتكار ومحفزاته

تتعدد محركات االبتكار المرتبطة بالبٌبة الداخلٌة أو الخارجٌة للسٌاق الذي تعمل به
مإسسات القطاع العام .وقد تختلؾ دوافع االبتكار تبعا الختالؾ طبٌعة الخدمة أو المنتج التً
توفرها المإسسة ففً دراسة ) (M Lewis, et al., 2014والتً تم اجراءها على أربع بلدٌات
أوروبٌة فإن محفزات االبتكار تمثلت فً الهٌكل التنظٌمً المرن ونظام اللجان ،نظام الترقٌة
واألجور ،والمقترحات المقدمة من اإلدارٌٌن.

أما نتابج دراسة االبتكار فً القطاع العام فً الدول االسكندنافٌة فتشٌر إلى أن أبرز
محفزات االبتكار هً المحركات الداخلٌة وأكثرها أهمٌة اشراك الموظفٌن والمدراء فً عملٌة
االبتكار ،أما إذا نظرنا إلى المحفزات بشكل فردي كل على حدة فإن المٌزانٌة هً األكثر أهمٌة
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كمحفز لالبتكار ،كما أن هناك تركٌز كبٌر على دور تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت فً تطوٌر
االبتكار )(Bugge, Markus M.; Mortensen, Peter S.; Bloch, Carter, 2011

وتشٌر نتابج استبٌان االبتكار فً الحكومة المركزٌة البرٌطانٌة إلى أن العوامل األكثر
أهمٌة فً التحفٌز على االبتكار تتمثل فً :عدد األشخاص المبدعٌن داخل المإسسة ،وضع
المإسسة هدفا ٌتعلق بالتوفٌر المالً الكؾء ،المراجعة والتدقٌق الداخلً والخارجً ،األهداؾ
االستراتٌجٌة المتعلقة باالبتكار ،وقدرة الموردٌن على إعطاء حلول مبتكرة . (The National
)Audit Office, 2009

فً حٌن أكدت نتابج الدراسة االستقصابٌة التجرٌبٌة لقٌاس االبتكار فً القطاع العام
البرٌطانً إلى أن أكثر العوامل التً تإثر على تحسٌن شروط االبتكار فً المإسسات هً الحوافز
واالستقاللٌة (المسإولٌة عن االبتكار ،مرونة استخدام القواعد والتوجٌهات ،المرونة فً تشكٌل
االستراتٌجٌة) .كما أشارت الدراسة إلى أهمٌة التخطٌط االستراتٌجً كعامل ربٌسً لالبتكار
فالمإسسات التً لدٌها استراتٌجٌات تمتلك مإشرات ابتكار أعلى ،وإلى جانب هذا العامل فإن
التؽذٌة الراجعة من العمالء ،والمنافسة من قبل مزودي الخدمات تعد من إحدى الدوافع الربٌسٌة
نحو االبتكار .فً حٌن ٌُ نظر إلى النظم والتشرٌعات بوصفها سالح ذو حدٌن فهً قد تكون حافزا
نحو االبتكار وقد تكون معٌقا لالبتكار ) (Hughes, Moore, & Kataria, 2011ونالحظ بؤنه على
الرؼم من أن كال الدراستٌن أجرٌتا فً سٌاق البٌبة البرٌطانٌة إال أن نتابجهما كانت متباٌنة فً
تحدٌد أكثر العوامل المحفزة لالبتكار ،وهما تجمعان على أهمٌة التخطٌط االستراتٌجً كمحفز.

إما نتابج دراسة االبتكار فً قطاع االدارة العامة األوروبً لعام  2111فتشٌر إلى
احتمالٌة زٌادة االبتكار فً مجال الخدمات مع زٌادة حجم المإسسة ،كما أن  %48من المبحوثٌن
ٌرون بؤن المحرك الربٌسً الهام لالبتكار ٌتمثل فً إدخال وتطبٌق قوانٌن وأنظمة جدٌدة ،وإعادة
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ترتٌب أولوٌات السٌاسة للمنظمة ،كما أشار  %63من المبحوثٌن إلى وجود عالقة اٌجابٌة بٌن
المٌزانٌة وزٌادة قدرات االبتكار فً المإسسات). (European Commission, 2011

وتجمع العدٌد من الدراسات على أن للقٌادة دورا هاما إما فً عرقلة االبتكار أو فً الدفع
به ،وقد تم اثبات التؤثٌر اإلٌجابً للقٌادة فً العدٌد من الدراسات المتخصصة مثل دراسة (Tan,
) 2010التً اجراها على  84مإسسة حكم محلً صٌنٌة فابزة بجوابز التمٌز الحكومً ،وخلُص
إلى أن القٌادة القابمة على الكفاءة واالنجاز والتً تخلق البٌبة المواتٌة للتعلم تلعب دورا هاما فً
تنفٌذ واعتماد االبتكارات .وتإكد دراسة (  )James,2014والتً استهدفت موظفً الحكومة
الفٌدرالٌة األمرٌكٌة على وجود عالقة قوٌة إٌجابٌة بٌن دور القٌادة وبٌن قدرة المإسسة على
االبتكار على أن تتسم هذه القٌادة بالنزاهة والصدق والقدرة على بلوغ أهداؾ وأولوٌات المنظمة،
وامتالكها لرإٌة مقنعة وقدرتها على إدارة الموظفٌن ووعٌها بكفاءتهم وتطوٌرها .كما جاءت
دراسة

)(Nusair, Ababneh, & Bae, 2011

لتثبت أهمٌة القٌادة التحوٌلٌة ( أو التؽٌٌرٌة)

 Transformational leadershipفً تحفٌز السلوك االبتكاري لدى الموظفٌن العمومٌٌن فً
األردن ،فهذا النمط من القٌادة ٌقوم على انخراط المدراء فً عالقات تفاعلٌة تشاركٌة مع الموظفٌن
لدفع باالبتكار.

وتشٌر نتابج لوحة نتابج االبتكار فً القطاع العام األوروبً إلى أن المعرفة الخارجٌة هً
المحرك الربٌسً لالبتكار فً  %26من دول االتحاد األوروبً ( &( Hugo Anthony

 .Laura,2013فً حٌن خلُصت دراسة ( )Rosenblatt,2011إلى أن لجوابز التمٌز آثارا اٌجابٌة
على تعزٌز االبتكار فً المإسسات ،لما لها من دور فً االعتراؾ باإلنجاز وقد تكون دافعا نحو
محاكاة المبتكرٌن.
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سادسا :التحدٌات والمعوقات التً تواجه االبتكار
تشٌر نتابج دراسة االبتكار فً القطاع العام فً الدول االسكندنافٌة إلى أن العوابق األكثر
تؤثٌرا فً إعاقة االبتكار – عند النظر إلٌها تبعا للمجموعات-هً :العوابق السٌاسٌة (عدم وجود
مرونة فً القوانٌن ،ونقص التموٌل) والعوابق الداخلٌة (عدم كفاٌة الوقت ،وعدم وجود الحوافز
والمكافآت) بٌنما احتلت العوابق التنظٌمٌة (الخوؾ من الفشل ،ونقص التعاون) أهمٌة أقل من
التؤثٌر .وعند النظر إلى معوقات االبتكار بطرٌقة فردٌة فإن نقص التموٌل وعدم كفاٌة الوقت
ونقص الحوافز هً األكثر تؤثٌرا ،أما الخوؾ من المخاطر فله تؤثٌر منخفض جدا ( Markus,Peter
.)S& Cater,2011

فً حٌن خلُصت نتابج المإشر االسترالً لالبتكار فً القطاع العام إلى أن التحدٌات التً
تواجه االبتكار هً :عدم تضمٌن االبتكار ضمن أجندة عمل المإسسات ،وعدم توفر الخطط
االستراتٌجٌة لالبتكار ،ومحدودٌة عملٌات تقٌٌم االبتكار (Department of innovation industry,
) .science and research,2011وتإٌد نتابج الدراسة االستقصابٌة التجرٌبٌة لقٌاس االبتكار فً
القطاع العام البرٌطانً هذه النتٌجة األخٌرة فٌما ٌتعلق بنقص تقٌٌم االبتكار ،حٌث ٌرى ثلثً
المبحوثٌن بؤن ؼٌاب مناهج وأدوات قٌاس علمٌة إلدارة االبتكار وقٌاس أثره ٌعد معوقا ربٌسا
لالبتكار ،كما أن التركٌز قصٌر األجل على تحقٌق عابد سرٌع من االستثمار فً االبتكار ٌعٌق
االبتكار ،وأن عملٌات إعادة الهٌكلة من شؤنها أن تعٌق االبتكار كذلك & (Hughes, Moore,
).Kataria, 2011

أما نتابج لوحة نتابج االبتكار فً القطاع العام األوروبً فتشٌر إلى المعوقات التً تحول
دون تحقٌق مستوٌات أعلى من االبتكار تتمثل فً نقص الدعم من اإلدارة ،مقاومة الموظفٌن ،عدم
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التٌقن من قبول الجمهور للخدمة المبتكرة ،المتطلبات التنظٌمٌة ،نقص الموارد المالٌة والبشرٌة،
ومخاطر الثقافة السلبٌة ( .( Hugo Anthony& Laura,2013

وتشٌر نتابج دراسة االبتكار فً الحكومة المركزٌة البرٌطانٌة إلى أنه قد تم اعاقة العدٌد
من موظفً الخطوط األمامٌة من تطبٌق ابتكاراتهم فً ضوء النفور من المخاطر ،والخوؾ من
التؤثٌر على مكانة المإسسة فً مقٌاس األداء الوطنً ،ونقص المٌزانٌة .وفً الجانب اآلخر قد
ٌكون هإالء الموظفٌن سببا فً اعاقة االبتكار وذلك بمقاومتهم للممارسات المبتكرة حٌث أن مفهوم
االبتكار ال ٌزال ؼٌر واضح لدٌهم ،كما ال ٌتم توضٌح عالقة هذه الممارسات بنجاح أهداؾ
المإسسة ،وؼٌاب الحوافز (. (The National Audit Office, 2009

وٌتضح من دراسة (  )Amdam,2014عوامل معرقلة أخرى لالبتكار ،فدراسته على
بلدٌات النروٌج أشارت إلى أن عشوابٌة االبتكار ال تسمح بنموه وتواصله حٌث ٌؤتً االبتكار كردة
فعل لألزمات والفضابح السٌاسٌة التً ٌشهدها القطاع العام ،وأن القادة ٌقودون االبتكار لتروٌج
ألنفسهم بؤنهم قادرون على االبتكار مما ٌعرقل من انخراط مإسسات القطاع العام فً ابتكارات
مستمرة ،وأنه على البلدٌات تعزٌز نظام التخطٌط والتعلم المإسسً واالستراتٌجً لٌصبح أكثر
تحفٌزا على االبتكار.

وتحدد دراسة ) (Breckon, 2009والتً اجراها على  252مدٌرا فً  44مإسسة
فٌدرالٌة أمرٌكٌة مجموعة من العوامل التً تإثر سلبا على االبتكار وهً :تجنب المدراء لالبتكار
كنتٌجة لتخوفهم من مخاطر تطبٌقه االبتكار خاصة فً المراحل األولى للمشارٌع المبتكرة ،وتؤثٌر
السٌاسات البٌروقراطٌة الحكومٌة والتً تم تصمٌمها فً إطار ضوابط المٌزانٌة والتً تمنع التؽٌٌر
السرٌع فً سٌاسات التموٌل مما ٌعرقل تخصٌص األموال الالزمة لتموٌل مشارٌع االبتكار،
واالفتقار إلى الدوافع والحوافز فً القطاع العام مقارنة بالقطاع الخاص القابم على الربحٌة
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والمنافسة ،كما ٌبرز العامل السٌاسً كمثبط لالبتكار فالمدراء التنفٌذٌٌن ٌنظرون إلى تطبٌق
االبتكار باعتباره خٌار تكتٌكً والذي ٌتم اتخاذه وفق األجندة السٌاسٌة للحكومة الفٌدرالٌة والتً ٌتم
تحرٌكها إما بدافع تحقٌق مكاسب شخصٌة أو تنظٌمٌة.

وتبرز دراسة ( ) Hambleton,2012التً اجراها على عدد من المإسسات الحكومٌة
فً برٌطانٌا وهولندا إلى أن الخوؾ ٌعد عامال ربٌسٌا ٌعٌق االبتكار ،والذي ٌتضمن عدة مخاوؾ
منها :الخوؾ من الفشل إذا ما سارت األمور على نحو خاطا عند تطبٌق االبتكار ،والخوؾ من
الخروج من تصنٌؾ أفضل الممارسات ،والخوؾ من فقدان الثقة ،والخوؾ من االحتكاك مع
الزمالء.

وٌطرح ) (Stewart, 2014فً دراسته التً أجُرٌت على عدد من المإسسات
االسترالٌة التً طبقت برنامجا مبتكرا حدٌثا ٌدعى  Industry connectحجة هامة تتمثل فً أن
العدٌد من البرامج المبتكرة تتحدى القٌود البٌروقراطٌة والنظم والعملٌات السابدة فً المإسسة
المضٌفة لها  Host Agencyمما ٌإدي إلى حدوث فجوة وتنافر بٌن البرامج المبتكرة وبٌن القٌم
البٌروقراطٌة وٌإدي إلى نشوء توترات فً هذه المإسسة ،وإلدارة هذه الفجوة فإن المدراء
ٌنحنون نحو فرض مزٌد من المركزٌة والطابع الرسمً والهرمٌة .وٌختتم ( )Stewart,2014

دراسته بالتوصٌة بإعطاء المزٌد من المرونة وإدارة المقاٌضات  Trade offلحل اإلشكالٌات
التً قد تظهر عند تطبٌق البرامج المبتكرة وفهم وشرح التؽٌرات التً احدثها االبتكار.

أما ( )Stanka,2013فٌحدد مجموعة أخرى من العوامل التً تعرقل االبتكار فً
المإسسات الحكومٌة وتشمل :نقص المنافسة ،محدودٌة الموارد ،نقص المهارات والموارد
البشرٌة ،النفور من المخاطر ،عدم التعاون داخل المنظمة ،صعوبات االتصال ،ؼٌاب الحوافز لدى
الموظفٌن ،عدم كفاٌة الوقت المخصص لالبتكار ،وعدم وجود هٌاكل وآلٌات تعزز التعلم المإسسً
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المنظم ونشر الممارسات الجٌدة ،الحواجز التقنٌة المتمثلة فً نقص الحلول التكنولوجٌا ،ونقص
مرونة القوانٌن واللوابح .كما أن االبتكارات الجذرٌة من شؤنها أن تخلق بٌبة ؼٌر مستقرة ،وقد
تكون هناك مقاومة من الجمهور إذا لم ٌتم إبالؼه بالفوابد المترتبة على تحسٌن الخدمة أو
استبدالها.

وٌركز كل من( )Wouter,Nemec&Sophie,2014و ( )victor,2013و ( )IPAA,2014
على أن السٌاق السٌاسً والتنظٌمً والقانونً لإلدارة العامة تعد عابقا ربٌسا أمام االبتكار من
حٌث-:

 ؼٌاب المنافسة والتركٌز على األرباح قصٌرة المدى :تؽٌب روح المنافسة عن مإسساتالقطاع العام نتٌجة للطبٌعة االحتكارٌة للخدمات التً تقدمها مإسساته ،ومن ناحٌة أخرى
فإن السٌاسٌٌن ٌرؼبون فً الحصول على نتابج سرٌعة من االبتكار لضمان والء الناخبٌن.
 هٌمنة القواعدٌ :سٌطر على القطاع العام ثقافة البٌروقراطٌة واالمتثال إلى القواعدواإلجراءات لضمان قٌم العدالة والمساواة للمواطنٌن وعلى الرؼم من أهمٌتها ،إال أنها
تحد من ابتكار مفاهٌم وأسالٌب عمل وتقنٌات جدٌدة .كما أن بعض مإسسات القطاع العام
معقدة تنظٌمٌا وتحكمها مجموعات ُم َتنفِذة  Vertical groupمع تسلسالت هرمٌة راسخة
كما هو الحال فً نظام إدارة المستشفٌات ،كما أن هناك محدودٌة فً تفوٌض السلطة إلى
الموظفٌن ،مع درجات عالٌة من التدقٌق والمساءلة.
 تجنب المخاطر :ا ُنشبِت مإسسات القطاع العام لتقدٌم خدمات محددة ولتنفذ برامج السٌاسةالعامة على أن ٌتم ذلك بؤقل حد من المخاطر سواء على الحكومة وعلى المإسسات العامة
وعلى الموظفٌن والجهور ،ولذلك فإن المإسسات العامة ٌتم إدارتها وتنظٌمها لتلبٌة هذه
األهداؾ ولٌس لتحقٌق هدؾ االبتكار .ومن ناحٌة أخرى فإن تموٌل الخدمات العامة ٌتم
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بواسطة الضرابب التً ٌدفعها المواطنون من أموالهم ،ولذا فإنه من الصعب اقناع االعالم
والجمهور بؤن المال العام قد تم انفاقه على مبادرات مبتكرة فاشلة.

سابعا :قٌاس االبتكار فً القطاع العام
لٌس من الواضح وعلى وجه الدقة السنة التً بدأت فٌها األدبٌات العلمٌة فً تناول وتقٌٌم
االبتكار فً القطاع العام بطرٌقة ممنهجة ،وقد تكون دراسة Rosesعام  1977أول دراسة ذات
صلة وثٌقة بدراسة مفهوم االبتكار فً القطاع العام .وقد مرت دراسات االبتكار فً القطاع العام
بعدة مراحل ربٌسة أبرزها :فً الفترة بٌن  1981ولؽاٌة  1991تم التركٌز على البحوث اإلدارٌة
 Management researchباعتبار أن االبتكار إحدى الموضوعات المتصلة باإلدارة العامة
الحدٌثة ،أما فً الفترة بٌن  1991ولؽاٌة  2115تم التركٌز فٌها على دراسات الحالة وعلى
الدراسات واسعة النطاق  Larger-scale studiesوالتً تركز على تقٌٌم أنواع محددة من
االبتكار .أما البحوث المٌدانٌة  Survey –based approachesفلم تظهر إال بعد عام ،2115
وتتسم هذه الدراسات بقدرتها على جمع مجموعة واسعة من أنواع البٌانات( & Anthony,2013

.)Dorothea

وٌجادل ) (Kattel, et al., 2013بؤن هناك عدد من الصعوبات تواجه محاولة قٌاس
االبتكار فً القطاع العام ،أبرزها :الطبٌعة المتنوعة لخدمات القطاع العام واتساع نطاق
المستخدمٌن ،كما أن الكثٌر من المناهج المستخدمة فً قٌاس األثر االقتصادي ؼالبا ما تكون
مستحٌلة االستخدام فً القطاع العام ألنها تتطلب معرفة تؤثٌر االبتكار ،فً حٌن أن بعض هذه
التؤثٌرات ؼٌر ملموسة كالتؤثٌرات على القٌم ،ومن جهة أخرى فإن القٌاس ٌتسم بثباته فً حٌن أن
عملٌات االبتكار متحركة بشكل مستمر ،وهنا ٌظهر صعوبة قٌاس تؤثٌر عدد من السٌاسات
والبرامج المبتكرة ألنها تتطلب مدى زمنً طوٌل األجل لتظهر نتابجها ما بٌن  5-4سنوات.
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وٌمكن رصد سبعة مشارٌع ربٌسة بعضها تم اطالقها على المستوى الوطنً وبعضها
مشارٌع بحثٌة مشتركة جمعت عددا من الدول .وهذه المشارٌع هً :مشروع لوحة النتابج لقٌاس
االبتكار فً االتحاد األوروبً ،استبٌان االبتكار فً قطاع االدارة العامة فً دول االتحاد
األوروبً ،المإشر االسترالً لالبتكار فً القطاع العام ،قٌاس االبتكار فً الدول االسكندنافٌة،
استبٌان االبتكار فً الحكومة المركزٌة البرٌطانٌة ،الدراسة االستقصابٌة التجرٌبٌة لقٌاس االبتكار
فً القطاع العام البرٌطانً ،مإشر االبتكار فً كورٌا الجنوبٌة .وٌوضح الجدول رقم ( )1عدد من
المعلومات الربٌسة حول هذه المشارٌع.

جدول  :1المعلومات الربٌسة حول المشروعات والدراسات الدولٌة التً أجُرٌت لقٌاس االبتكار
على المستوى الوطنً واإلقلٌمً
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الخدمرررررررررررررررة العامررررررررررررررررة
االسررترالٌة عررام 2011
بعنرررروان" بنرررراء المسررررتقبل
معرررررا" والترررررً تضرررررمنت
 28مبرررادرة لنشررررر ثقافررررة
االبتكرررار وتعزٌرررزه لرفرررع
انتاجٌررررة وكفرررراءة القطرررراع
العررررررررررام ،خاصررررررررررة وأن -
القطرررررررررررراع الحكررررررررررررومً
ٌسرررررررررررررراهم ب35-%23
 %مررررن النرررراتج المحلررررً
اإلجمالً االسترالً
جرررراءت خطررررة االصررررالح -
اسررتجابة لمتطلبررات تؽٌٌررر
الحكومررة األسررترالٌة عررام
 2007والتررررررً ركررررررزت -
علررررررى أهمٌررررررة االبتكررررررار
لمواجهرررة التحررردٌات الترررً
تواجه القطاع العام

الدافع نحو إعداد
المشروع/الدراسة
ترروفٌر بٌانررات متعلقررة
بررررررررررؤداء االبتكررررررررررار
ومإشرررررررررراته فرررررررررً
القطرررررررررراع العررررررررررام،
وقدرات المإسسرات،
بهرردؾ مسرراعدتها فررً
تقٌررررررٌم عملٌررررررة إدارة
االبتكار وتحدٌد نقراط
وأوجرررررررره الضررررررررعؾ
والقرروة فررً المجرراالت
ذات الصرررررررررررررررررررررررررلة
باالبتكار.
اجررررررراء المقارنررررررات
الدولٌة باالسرتناد إلرى
بٌانرررات ومصرررفوفات
تسررررررررررمح بررررررررررإجراء
المقارنات.
فهرررم ماهٌرررة االبتكرررار
فرررررً القطررررراع العرررررام
ووضع منهج لقٌاسه.
مسررراعدة المإسسرررات
فً الجوانب المتصلة
باالبتكار ومإشراته.

المراحل
 .1مرررع نهاٌرررة  2011ترررم
القٌررام بالتررالً :وضررع
تصرررررررررور أو إطرررررررررار
مفرررررررررراهٌمً
Conceptualizati
 onبشررررؤن ماهٌررررة
االبتكرررار فرررً القطررراع
العرررام ،وضرررع إطرررار
القٌررراس ،التشررراور مرررع
أصرررررحاب المصرررررالح،
اعررررررداد بحرررررروث فررررررً
المنررراهج والدراسرررات
الدولٌرررة السرررابقة الترررً
نفررررذتها الرررردول لقٌرررراس
االبتكرررار فرررً القطررراع
العام ،وتحدٌد البٌانرات
الواجررررررررررب جمعهررررررررررا
ومصررادرها والررذي تررم
بناءهررا باالسررتناد علررى
عرررردة مصررررادر أهمهررررا
مإشررررررات االسرررررتبٌان
السنوي إلدارة الخدمرة
العامرررررررة االسرررررررترالٌة
بعنوان" حالة الخدمرة
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مراحل
المشروع/
الدراسة

األهداؾ

الدافع نحو إعداد
المشروع/الدراسة

المراحل
العامة "
 .2مررع نهاٌررة -2012الررى
منتصررررؾ  2013تررررم
جمررع بٌانررات االبتكررار
مرررررن خرررررالل اسرررررتبٌان
Pilot
تجرٌبرررررً
Surveyواالنتهرراء
من قٌاس موثقٌة إطار
القٌاس الذي تم وضعه
فررً المرحلررة األولررى،
وقررررد نررررتج عررررن هررررذه
المرحلررة اجررراء مسررح
تجرٌبررررررررررً شررررررررررامل،
وإعررررداد ورقررررة إطررررار
لقٌررررررررراس االبتكرررررررررار،
وإعرررداد تقرٌرررر بشرررؤن
نتررررابج االسررررتبٌان تررررم
رفعهرررررا إلرررررى مجلرررررس
أمنررررراء إدارة الخدمرررررة
العامة األسترالٌة.
ٌ .3ررتم حالٌررا البحررث عررن
خٌارات لزٌرادة تموٌرل
اجررررررررراء االسررررررررتبٌان
لتوسررٌع نطرراق القٌرراس
لٌشمل عرددا أكبرر مرن
المإسسات فً القطراع
العررررام مررررن مسررررتوٌات
خدمٌرررررررررة متنوعرررررررررة،
وسرررررررلطات سٌاسررررررررٌة
متنوعررررة كالحكومررررات
المحلٌة واألقالٌم.

مشرررررروع قٌررررراس
االبتكررررررررار فررررررررً
القطرراع العررام فررً
دول الشرررررررررررررررمال
األوروبً (الردول
االسكندنافٌة)
Measuring
Public
Innovation
in Nordic

نتٌجررررة لررررنقص األدلررررة الكمٌررررة -
حررررررول ماهٌررررررة وخصرررررررابص
االبتكررار فررً القطرراع العررام فررً
دول الشررررررررررمال األوروبررررررررررً
والرؼبررة فررً إجررراء مقارنررات
دولٌة حرول حالرة االبتكرار فرً
هررذه الرردول وؼٌرهررا مررن دول -
العررررالم ،فقررررد تررررم إطررررالق هررررذا
المشرروع بمبرادرة مرن الوكالرة
الدانماركٌررررررررررررررررة للعلرررررررررررررررروم
والتكنولوجٌررررا واالبتكررررار فررررً -

ترررروفٌر فهررررم أفضررررل
لكٌفٌة قٌراس االبتكرار
فررررً القطرررراع العررررام،
وكٌفٌة حدوثه ،وبنراء
تررررراكم معرفررررً فررررً
هذا المجال.
اختبررار إطررار لقٌرراس
االبتكررار فررً القطرراع
العام ٌتسم بالموثوقٌرة
والصحة.
جمرررررررررع معلومرررررررررات
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مراحل
المشروع/
الدراسة
 Countriesعررررررررام  ،2008كمررررررررا ُدعررررررررم
المشروع من قبل  6مإسسات
حكومٌة وأخرى مسرتقلة تعمرل
فررررً مجررررال بحرررروث االبتكررررار
واإلحصررررررررررراء واالقتصررررررررررراد -
والسٌاسات.

اسرررتبٌان االبتكرررار
فرررررررً الحكومررررررررة
المركزٌررررررررررررررررررررررة
البرٌطانٌررررة لعررررام
2007
Innovation
across
central
government

االستبٌان هو إحدى المبادرات -
الرررواردة فرررً الورقرررة البٌضررراء
التررررً اعرررردتها إدارة االبتكررررار
والجامعررات والمهررارات والتررً
ترررررررم انشررررررراءها عرررررررام 2007
بؽررض رفرع مسرتوى االبتكرار -
فً القطاع العرام والتنسرٌق مرع
مختلؾ مبادرات االبتكار الترً
ٌجررررري تطبٌقهررررا فررررً القطرررراع
العام.

الدراسرررررررررررررررررررررررررة
االستقصررررررررررررررابٌة
التجرٌبٌرررة لقٌررراس
االبتكررررررررار فررررررررً
القطررررررراع العرررررررام
البرٌطانً

فررً عررام  2008نشرررت إدارة -
االبتكررررررررررررررار والجامعررررررررررررررات
والمهررررررارات ورقررررررة بٌضرررررراء
بعنوان " ابتكرار األمرة" والترً
نصررررت علرررررى أن تترررررولى
 NESTAالمإسسررة الوطنٌررة
للعلرروم والتكنولوجٌررا والفنررون- -
مإسسررة مسررتقلة ؼٌررر حكومٌررة
معنٌررررة بررررالبحوث والدراسررررات
التجرٌبٌرة فرً مجررال االبتكررار-
مهمة اعداد مإشر جدٌد لقٌاس
االبتكررررار فررررً القطرررراع العررررام

الدافع نحو إعداد
المشروع/الدراسة
وبٌانررررررررررات بشررررررررررؤن
االبتكررررررررررار تتسرررررررررررم
بقابلٌتهرررررررا إلجرررررررراء
المقارنات الدولٌة.
الحصرول علرى نتررابج
تجرٌبٌررررررررررة كمٌررررررررررة
ونوعٌرررة حدٌثرررة فٌمرررا
ٌتعلرررررررررررق بحقٌقرررررررررررة
االبتكررار فررً القطرراع
العام.
الحصرررررررررول علرررررررررى
صورة أكثر تفصرٌلٌة
بشرررؤن كٌفٌرررة حررردوث
االبتكررار فررً القطرراع
العام
دراسررة العوابررق التررً
تحرررررول دون تحقٌرررررق
مزٌد من االبتكار.

مسررررررررراعدة صرررررررررناع
القرررررررار والبرررررراحثٌن
علرررى فهرررم مسرررتوٌات
وأنررواع االبتكررار فررً
القطرراع العررام وكٌفٌررة
حدوثه ،ومحفزاته.
مسرررراعدة المنظمررررات
الحكومٌرررررررررة علرررررررررى
تحسررررٌن أدابهررررا فررررً
االبتكرررررررار ،واتخررررررراذ
االجرررراءات الالزمرررة
لرفررع مسررتوٌاتها فررً

المراحل

.1ترررم تطبٌرررق مسرررح شرررمل
 27مإسسرررررررررة حكومٌرررررررررة
ووكالرررررة وهٌبرررررات عامرررررة
مررررررن خررررررارج الرررررروزارات
ومنظمرررررررررررات حكومٌرررررررررررة
مركزٌرررررةُ ،
وطلِرررررب مرررررنهم
تقررردٌم نمررراذج مرررن مشرررارٌع
مبتكرة ٌجري تطبٌقها.
 .2تررررم إجررررراء مقررررابالت
مرررع  15شرررخص شررراركوا
فرررً تنفٌرررذ هرررذه المشرررارٌع،
وترررم عقرررد مناقشرررات عبرررر
االنترنرررررررررررت مرررررررررررع 120
موظررررررؾ مررررررن الخطرررررروط
االمامٌة.
.3تررررررررررررررم اسررررررررررررررتعراض
األدبٌرررررات السرررررابقة بشرررررؤن
االبتكرررررررار فرررررررً القطررررررراع
العام.
 .4أجرٌررررررررررت مقررررررررررابالت
واسرررعة مرررع المتخصصرررٌن
من أصحاب المصالح
قامررررت المإسسررررة الوطنٌررررة
للعلرررررررررروم والتكنولوجٌررررررررررا
والفنرررررون ببنررررراء وتطررررروٌر
إطررار لقٌرراس االبتكررار بعررد
إجررررررراء أربررررررع مشررررررارٌع
بحثٌررررة استكشررررافٌة لقٌرررراس
االبتكرررررار والترررررً انتجرررررت
كرررل منهرررا مقتررررح لمإشرررر
االبتكررررررررررار ،وباالسررررررررررتناد
علررى مررنهج بطاقررة النتررابج
scorecard
 approachوعلرررررررررررررررررى
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مراحل
المشروع/
الدراسة

الدافع نحو إعداد
المشروع/الدراسة
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المراحل

باالسرررررتناد علرررررى المرررررردخالت
والمخرجات وبمعاونة الخبراء -
من  6منظمات أخرى.
ولتحقٌررررق هررررذه الؽاٌررررة قامررررت
المإسسررررررة الوطنٌررررررة للعلرررررروم
والتكنولوجٌررا والفنررون بررإجراء
الدراسررة التجرٌبٌررة للمإسسررات
الحكومٌة الصحٌة.

االبتكار.
اسرررررررتخالص نترررررررابج
قابلررة للمقارنررة بشررؤن
االبتكررار بررٌن القطرراع
العررررررررام والخرررررررراص،
ومقارنرررررررررررررررررررررة أداء
المإسسررررررررررررررررررررررررررات
البرٌطانٌة فرً مجرال
االبتكرررار مرررع ؼٌرهرررا
مرررن المإسسرررات فرررً
دول العالم.

المشررراورات مرررع أصرررحاب
المصرررالح قامرررت المإسسرررة
بمواءمرررررة وتعررررردٌل إطرررررار
القٌررررراس ،واالتفررررراق علرررررى
عناصررررررررره واسررررررررتخالص
المإشر واعتماده.

تررم تطرروٌر االسررتبٌان مررن -
قبرررررررررررررررررررل وزارة اإلدارة
الحكومٌرررررررررة والشرررررررررإون
الداخلٌة فً منتصرؾ عرام
2000

ترروفٌر نتررابج تحلٌلٌررة
تسرررررررررررهل إجرررررررررررراء
المقارنرررررررات داخرررررررل
القطرراع العررام ،وبررٌن
القطرررررررراع الخرررررررراص
والعام كذلك.
اجرررراء قٌررراس علمرررً
قرررررابم علرررررى األدلرررررة
لقٌررراس االبتكرررار فرررً
القطاع العام.
التعرررؾ علررى درجررة
ومراحل االبتكار فرً
مإسسررررررات القطرررررراع
العام.

لوحرررررررررة نترررررررررابج مشروع " لوحة نتابج االبتكار -
االبتكررررررررار فررررررررً فررً القطرراع العررام األوروبررً"

تحسررررررررررررٌن قرررررررررررردرة
المإسسررررررررررررررررررررررررررات

مر انتاج المإشر بعشرة
مراحل ربٌسة كالتالً:
 .1مراجعررررررة النظرٌررررررات
المتعلقررة باالبتكررار فررً
القطرراع العررام ،وكررذلك
المشررررروعات الدولٌررررة
السرررررررابقة فرررررررً هرررررررذا
المجال.
 .2تطوٌر النسخة األولرى
مررن االسررتبٌان ،وعقررد
ورش عمرررل لمراجعرررة
النسررررخة األولررررى مررررن
خالل الخبراء.
 .3االختبرررررررررار االولرررررررررً
للمإشر pilot test
 .4المراجعرررررررة النهابٌرررررررة
للمإشر
 .5تطرررررررررروٌر اسررررررررررتبٌان
الكترونرررررررً ،ونظرررررررام
االبالغ عن التقارٌر.
 .6البررردء فررررً االسررررتجابة
من المنظمات
 .7إجرررررررررررراء التحلٌرررررررررررل
والمقارنة
 .8رفع النتابج إلى ربٌس
الوزراء
 .9اعالم المإسسات
بالنتابج
لوحرررة النترررابج هرررً عبرررارة
عررن إطررار لقٌرراس االبتكررار

المإشر الحكرومً -
لالبتكررررررررار فررررررررً
كورٌا الجنوبٌة
Governmen
t Innovation
)Index (GII

-

-
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مراحل
المشروع/
الدراسة
القطررررررراع العرررررررام هررو إحرردى برررامج اسررتراتٌجٌة
األوروبررررررررررررررررررررً االبتكررار فررً االتحرراد االوربررً
.2020
2013
وتشرؾ إدارة سٌاسة االبتكرار
 Europeanوالمشرررررارٌع والصرررررناعة فرررررً
 Publicالمفوضٌة االوربٌة علرى تنفٌرذ -
 Sectorهذا المشروع.
Innovation
Scoreboard
EPSIS
2013
-

-

الدافع نحو إعداد
المشروع/الدراسة
األوروبٌررة الحكومٌررة
علرررررررررررررى اجرررررررررررررراء
المقارنرررررررات بشرررررررؤن
أدابهرررررا فرررررً مجرررررال
االبتكار.
تررررررررروفٌر البٌانرررررررررات
التحلٌلٌرررة االحصرررابٌة
لصررررررررناع السٌاسررررررررة
والبرراحثٌن تعٌررٌن فررً
الفهررررم المتعمررررق فررررً
الموضرررررررروعات ذات
الصررلة باالبتكررار فررً
القطاع العام.
تشرررررررجٌع وتسرررررررهٌل
االبتكررررررررررررار فررررررررررررً
المإسسررررررررررررررررررررررررررات
األوروبٌة.
التؽلررررررررررررب علررررررررررررى
االشررركالٌات المتعلقرررة
بحجررم وتنرروع العٌنررة
الترررررررررررً واجهرررررررررررت
المشررروع االوروبررً
السررررررابق الررررررذي تررررررم
اطالقررره عرررام 2010
Innobaromete
 rوالذي اقتصر على
قٌرررراس االبتكررررار فررررً
المإسسات الحكومٌرة
العاملررررة فررررً مجررررال
اإلدارة فقرررررررط مثرررررررل
مإسسرررررات الرعاٌرررررة
الصرررررررحٌة ،التعلرررررررٌم
والخدمات الثقافٌة.

المراحل
فررً القطرراع العررام تررم بنرراءه
باالسررتناد علررى تولٌفررة مررن
المإشرات والعناصر ،تبعا
للمراحل التالٌة:
 .1اعرررررررداد مسرررررررودة
إلطررررررار القٌرررررراس
باالسرررررتناد علرررررى
مجمرررررررررررررررررروعتٌن
ربٌسررررررٌتٌن مررررررن
المإشرررررررررررررررررررات
والبٌانات وهً:
 دراسرررررررررررررررررررررررراتEurobarom
 :etersوتشرررررمل
دراسررررررررررررررررررررررررررررة
Innobarome
 teلعررررررام 2010
بشررررررررؤن قطرررررررراع
االدارة العامرررررررررررة
والررررررررذي شررررررررمل
 4000مإسسررررررة
إدارٌررررة حكومٌررررة
أوروبٌررررررررررررررررررررررة،
واستبٌان االبتكرار
فررً القطرراع العررام
وترررررررؤثٌره علرررررررى
األعمررررال والررررذي
شررررررررمل 10000
شركة أوروبٌة.
 دراسات وبٌاناتكرررررررررررررل مرررررررررررررن:
،Eurostat
منظمررررة التعرررراون
االقتصرررررررررررررررررادي
والتنمٌرررررررررررررررررررررررررة
 ،OECDالبنررررك
الررردولً ،المنتررردى
االقتصرررررررررررررررررادي
العرررالمً ،واألمرررم
المتحدة.
 .2اعتمررررررراد إطرررررررار
القٌررررررراس وبرررررررردء
االدخررررررال علررررررى
لوحررة النتررابج بعررد
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مراحل
المشروع/
الدراسة

اسرررتبٌان االبتكرررار
فررً قطرراع االدارة
العامرررررررررة لعرررررررررام
 2010فرررررً دول
االتحاد األوروبً
Innobarometer
2010

األهداؾ

ٌعررررد هررررذا االسررررتبٌان النسررررخة -
التاسررررررعة مررررررن سلسررررررلة مررررررن
االسررتبانات التررً تررم إجراءهررا
فً إطار عمل مشروع " the
Flash
Eurobarometer
"surveys
وٌضم هذا المشروع  28دولة
عضررو فررً االتحرراد األوروبررً
باإلضررررررررافة إلررررررررى النررررررررروٌج
وسوٌسرا

الدافع نحو إعداد
المشروع/الدراسة

هرردؾ االسررتبٌان إلررى
دراسررة اسررتراتٌجٌات
االبتكررار فررً القطرراع
اإلداري والتعررررررررررؾ
على فررص التحسرٌن
والتحررررررررررررررررررررررررررردٌات
والمعوقرررررررات الترررررررً
تعٌرررررررررررررررق هرررررررررررررررذه
االستراتٌجٌات.

المراحل
إجرررراء مناقشرررات
علررى شرركل دوابررر
مسررررررررتدٌرة مررررررررع
ممثلرررررررررٌن مرررررررررن
الرررررررررررررررررررروزارات
األوروبٌررررررررررررررررررررة
المعنٌرررررررررررررررررررررررررة،
وأصررررررررررررررررررررحاب
المصالح ،وأعقب
هرررررذه المناقشرررررات
مراجعرررررة شررررراملة
بعقررد ورش عمررل
متخصصة.
-

وٌمكن استخالص عدة نتابج من خالل استعراض المشروعات والدراسات الدولٌة الواردة
فً الجدول رقم ( )1كالتالً:
 .1اكتسبت الدراسات زخما وأهمٌة كبٌرة الرتباطها بمبادرات حكومٌة لتطوٌر وإصالح
القطاع العام كما هو الحال فً استرالٌا وبرٌطانٌا ،وذلك مإشر على تنامً اهتمام
الحكومات بالدراسات الكمٌة الموجهة لقٌاس االبتكار ،والنتابج االٌجابٌة المحتملة من
تطوٌر االبتكار فً هذا القطاع سواء فٌما ٌتعلق بالكفاءة أو األداء.
 .2تتشابه األهداؾ التً دعت الى إجراء هذه الدراسات ومنها ما ٌصب فً خدمة صناع
القرار ،واآلخر موجه للباحثٌن .وتجمع معظم هذه الدراسات على مجموعة من األهداؾ
أبرزها :توفٌر فهم متعمق لكٌفٌة حدوث االبتكار فً القطاع العام ،وتحدٌد أوجه الضعؾ
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والقوة فٌه ،وكذلك تسهٌل إجراء المقارنات الدولٌة باالستناد إلى بٌانات ومعلومات
موثوقة.
 .3على الرؼم من تفاوت المراحل التً مر بها اعداد هذه الدراسات ،إال أن جمٌعها استند
على منهج علمً واضح ومتسلسل ،وتبدو مرحلة وضع اإلطار المفاهٌمً
 Conceptualizationوإطار القٌاس نقطة االنطالق الربٌسة إلعداد أي دراسة،
والمرحلة األكثر أهمٌة ألن مخرجاتها ستإثر على بقٌة مراحل المشروع.
 .4فررررً أؼلررررب الدراسررررات تررررم إشررررراك الخبررررراء واألطررررراؾ ذات العالقررررة فررررً المراحررررل
التحضرررٌرٌة المختلفرررة ،ممرررا ٌعكرررس تزاٌرررد اتجررراه الحكومرررات نحرررو المرررنهج التشررراركً فرررً
تصمٌم وتنفٌذ المشروعات الحكومٌة.
ٌ .5مكرررن قٌررراس االبتكرررار فرررً القطررراع الحكرررومً علرررى المسرررتوى الررروطنً للدولرررة كمرررا هرررو
الحرررال فرررً مشرررروعات قٌررراس االبتكرررار فرررً اسرررترالٌا وبرٌطانٌرررا وكورٌرررا .كمرررا ٌمكرررن
إجرررراء دراسرررات قٌررراس االبتكرررار علرررى المسرررتوى اإلقلٌمرررً حٌرررث تتشرررارك عررردة دول فرررً
إجراء القٌاس كتجربة الدول االسكندنافٌة ،ودول االتحاد األوروبً.
وبعد أن راجع الباحث لمجموعة من األدبٌات العلمٌة المتصلة باالبتكار فً القطاع
الحكومً ،فإن إحدى النتابج الهامة التً تم توصلت إلٌها الدراسة تتمثل فً أن أؼلب الدراسات
أجُرٌت لصالح حكومات دول متقدمة تعمل وفق نظام وستمنتسر ،Westminster system
والقلٌل من الدراسات أجُرٌت فً سٌاق أنظمة سٌاسٌة مختلفة .وٌدعم هذه النتٌجة الدراسة المنهجٌة
التً أجراها كل من

)(De Vries, Bekkers, & Tummers, 2014

وقاموا بها بمراجعة  133دراسة

متعلقة باالبتكار فً القطاع الحكومً ،وخلصوا إلى أن المنظور األنجلو /أمرٌكًUSA/Anglo-

 Perspectiveهو المهٌمن فً هذه الدراسات فمعظمها تم إجراءه فً الوالٌات المتحدة والمملكة
المتحدة وأوروبا باإلضافة إلى بعض الدراسات من استرالٌا ونٌوزٌلندا وكندا.
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وفً ضوء الفجوة المعرفٌة المتمثلة فً تركز الدراسات العلمٌة فً مجال االبتكار فً
بعض الدول الؽربٌة ،وقلة الدراسات المتصلة باالبتكار فً القطاع الحكومً فً دولة اإلمارات
العربٌة المتحدة ،فإننا نتوقع أن ُتساهم هذه الدراسة فً فهم االبتكار فً بٌبة سٌاسٌة واجتماعٌة
تعمل فٌها الحكومة وفق أسس فلسفٌة ومنهجٌة حكومٌة مختلفة.

ونؤمل أن ُتشكل هذه الدراسة رافدا ٌُعٌن فً فهم بٌبة االبتكار وعملٌاته وحوافزه ومعوقاته
وأنواعه فً دولة اإلمارات العربٌة المتحدة ،خاصة مع ندرة األدبٌات المتخصصة فً االبتكار
الحكومً فً الدولة؛ إذ ٌُالحظ بؤن معظم الدراسات المتوفرة عن االبتكار فً الدولة ركزت على
ثالثة مجاالت ربٌسٌة هً :االبتكار وعالقته باالقتصاد المعرفً والتنافسٌة ،واالبتكار فً قطاع
األعمال والقطاع الخاص ،واالبتكار فً قطاع الطاقة المتجددة واالستدامة البٌبٌة .فً حٌن ال
ٌتجاوز عدد الدراسات – التً تمكن الباحث من الوصول إلٌها-ذات الصلة المباشرة والوثٌقة فً
موضوع االبتكار فً القطاع الحكومً فً دولة اإلمارات العربٌة المتحدة لدراستٌن هً:

 .1دراسة مركز محمد بن راشد لالبتكار الحكومً بعنوان "جاهزٌة االبتكار فً الجهات
الحكومٌة االتحادٌة" وهً دراسة مٌدانٌة شملت أكثر من  4,000موظؾ فً الجهات
االتحادٌة ،وهدفت إلى قٌاس مستوى جاهزٌة وتبنً الجهات الحكومٌة للممارسات
والمبادرات االبتكارٌة .وخلصُت الدراسة إلى أن معظم الجهات تتبنى عددا من
الممارسات االبتكارٌة وهً تسرٌع وتٌرة العمل وتبنً التؽٌٌر وتولٌد األفكار الجدٌدة
للتؽلب على التحدٌات وتحفٌز الموظفٌن على االبتكار وتشجٌع روح المبادرة فً قٌادة
المشارٌع االبتكارٌة ،كما أظهرت الدراسة أن الجهات تعزز وتشجع ثقافة االبتكار
واإلٌجابٌة فً ممارساتها ،واتفق  %90من المستطلعة آراإهم على أن االبتكار سٌكون
أساسا لنجاح الحكومة خالل السنوات الخمس المقبلة (وام.)2016 ،
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الجدٌر بالذكر أن نتابج هذه الدراسة أطلقت أثناء اعداد الباحث لهذه الدراسة والتً شرع
بكتابتها عام  .2015وأن هناك اختالفات فً المنهجٌة المتبعة بٌن الدراستٌن ،ففً حٌن
اتبعت دراسة مركز محمد بن راشد لالبتكار الحكومً ألسلوب الدراسات التشخصٌة
التفصٌلٌة فإن هذه الدراسة اتبعت لنماذج الدراسات الدولٌة التً أعدت لقٌاس االبتكار فً
كل من استرالٌا ،االتحاد األوروبً ،المملكة المتحدة ،ودول الشمال األوروبً.

كما أن هناك اختالفا فً المكونات والمحاور ما بٌن هذه الدراسة ودراسة " جاهزٌة
االبتكار فً الجهات الحكومٌة االتحادٌة" والتً شملت المجاالت التالٌة :بٌبة العمل
الداعمة لالبتكار ،مستوى ووضعٌة الجهة فً مجال االبتكار ،األثر المحقق ،األنماط
القٌادٌة الداعمة لالبتكار ،التنظٌم الهٌكلً المعزز لمكونات االبتكار ،ومستوى اإلمكانٌات
والممارسات االبتكارٌة .فً حٌن شملت هذه الدراسة  8محاور ربٌسة هً :أنواع
االبتكار ،ومصادر األفكار المبتكرة ،العوامل المحفزة نحو االهتمام باالبتكار ،معوقات
المشارٌع االبتكارٌة ،مجاالت االستثمار فً االبتكار ،وآلٌات نظام إدارة االبتكار،
والممارسات المتبعة لتعزٌز دور المتعاملٌن الخارجٌٌن فً دعم االبتكار.

 .2دراسة )(Alsalami, Eman; Behery, Mohamed; Abdullah, Salam, 2014
والتً شملت موظفا ٌعملون فً  248مإسسة حكومٌة وخاصة فً إمارة دبً  .وخلُصت
نتابج الدراسة إلى أن القٌادة التحوٌلٌة  Transformational Leadershipتإثر إٌجابٌا
على التعلم المإسسً فً مإسسات القطاع العام من خالل القٌادة الملهمة والتحفٌز
الفكري .كما أن لها قدرة على التؤثٌر االٌجابً على االبتكار التنظٌمً من خالل الحافز
الملهم وتقدٌر األفراد ، Individualized considerationكما أثبتت الدراسة كذلك بؤن
تؤثٌر القٌادة التحوٌلٌة اإلٌجابً سواء فٌما ٌتصل بتؤثٌرها على التعلم التنظٌمً واالبتكار
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التنظٌمً ٌظهر بشكل أكثر وضوحا فً مإسسات القطاع الخاص مقارنة بمإسسات
القطاع الحكومً.

وباإلضافة إلى الدراستٌن السابقتٌن ذات الصلة الوثٌقة بموضوع االبتكار فً القطاع العام،
فإنه ٌمكن رصد دراستٌن شملتا مإسسات القطاع العام وكان االبتكار محور فرعً من
مكونات هاتٌن الدراستٌن وهما:

 .1دراسة ) (Suliman, 2013والتً شملت  875موظفا حكومٌا مواطنا ومن مستوٌات
إدارٌة متنوعة ،وٌعمل هإالء الموظفٌن فً المإسسات الحكومٌة فً كل من أبوظبً
ودبً والشارقة .وخلصت الدراسة إلى أن مفهوم العدالة التنظٌمٌة والتً تعنً" عدالة
وإنصاؾ السٌاسات ،واإلجراءات ،والقواعد والممارسات" لعبت دورا اٌجابٌا فً تعزٌز
مناخ االبتكار فً المإسسات ،وأن سٌادة مناخ االبتكار فً المإسسات مرتبط بعدة عوامل
منها :استعداد الموظؾ لالبتكار ،والعالقة مع زمالء العمل ،والعالقة مع المرإوسٌن.
 .2دراسة ) (Suliman, Abubakr; Al Harethi, Bader, 2013والتً شملت 512
موظفا حكومٌا من العاملٌن فً المإسسات الحكومٌة األمنٌة ،وقد هدفت الدراسة إلى تقٌٌم
العالقة المحتملة بٌن عدد من مكونات مناخ العمل وبٌن أداء الموظفٌن .وقد أبرزت
نتابجها أن االبتكار بوصفه إحدى مكونات مناخ العمل ٌحتل المرتبة الثانٌة من حٌث قوة
تؤثٌره على األداء الوظٌفً ،إلى جانب كل من الحماس ،ومهارات العمل.
ونرى أنه من المفٌد كذلك التعرض لبعض الدراسات التً تناولت موضوع االبتكار فً
دولة اإلمارات العربٌة المتحدة فً قطاعات لٌست ذات صلة وثٌقة ومباشرة فً االبتكار فً القطاع
الحكومً ،ونعرض فٌما ٌلً أبرز هذه الدراسات:
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 .1دراسة (دابرة التنمٌة االقتصادٌة  )2013 ،بشؤن "مإشر أبو ظبً لالبتكار" والذي تم
بناءه فً ضوء النتابج التً أسفر عنها "مسح أبوظبً لالبتكار" لقٌاس أداء ابتكار القطاع
الخاص وفق دلٌل أوسلو ،وشمل المسح  500شركة.

وٌوضح «مإشر أبوظبً

لالبتكار» أن اإلمارة فً وضع ٌإهلها – حسب المعاٌٌر الدولٌة – للوصول إلى المعرفة
الالزمة لالبتكار ولتوطٌن وترسٌخ تلك المعرفة .وتبعا لنتابج المسح فإن معظم الشركات
فً أبوظبً ال تقوم بتخصٌص أموال لالبتكار ،وأن أكثر الممارسات المبتكرة شٌوعا فً
الشركات كانت فً مجال العملٌات بنسبة  ،% 59.4فً حٌن تتراجع الممارسات المبتكرة
فً مجال المنتجات إلى .% 38.5
كما أوضحت نتابج المسح كذلك أن  %41من الممارسات المبتكرة فً مجال المنتجات
كانت جدٌدة على األسواق اإلماراتٌة واعُتبر  % 16منها مستحدثا بالنسبة لألسواق
العالمٌة .وتكشؾ نتابج المسح كذلك عن ؼلبة «االبتكار عن طرٌق التبنً» إذ أن
االستحواذ على الشركات األخرى هً أكثر الوسابل الشابعة للحصول على المعرفة
والتقنٌة الجدٌدة.

 .2دراسة (األمانة العامة للمجلس التنفٌذي  " )2010 ،والتً شملت  400شركة عاملة فً
القطاعات الصناعٌة والتصنٌعٌة والخدمٌة والتجارٌة فً إمارة أبوظبً ،وحددت الدراسة
ثمان فجوات ربٌسة تواجه االبتكار فً القطاع الخاص وهذه الفجوات هً :الحاجة إلى
تحقٌق تنوع اقتصادي أكبر ،ارتفاع معدل انصراؾ المؽتربٌن فً الفبة المبتكرة ،قلة
الروابط المإسسٌة والنظامٌة التً تربط بٌن األفراد الموهوبٌن فً المإسسات المختلفة،
الحاجة إلى رفع معدالت االستدامة البٌبٌة ،ضعؾ االهتمام فً مجال البحث والتطوٌر
واالبتكار التقنً ،محدودٌة حشد الموارد البشرٌة واالستثمارات لموابمة فرص التنمٌة
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االقتصادٌة والتجارٌة لتطوٌر رٌادة األعمال ،وأخٌرا الحاجة إلى مزٌد من التعاون
والتنسٌق إلدارة االبتكار.
 .3دراسة (كلٌة أنسٌاد )2013 ،والتً تقارن القدرات االبتكارٌة لدولة اإلمارات العربٌة
المتحدة مع ثمانٌة دول أعضاء فً اتحاد مجالس التنافسٌة العالمٌة؛ إذ شملت هذه المقارنة
خمسة محاور ربٌسة تقٌس أداء الدول وكفاءتها فً مجال القدرة االبتكارٌة وهذه المحاور
هً :قدرة الحصول على المعرفة ،قدرة ترسٌخ المعرفة ،قدرة نشر المعرفة ،قدرة خلق
المعرفة ،وقدرة استؽالل المعرفة.
وقد انتهت الدراسة إلى تصنٌؾ اقتصاد دولة اإلمارات العربٌة المتحدة فً مجال القدرات
االبتكارٌة ضمن النوع الثانً من االقتصادات وهً " االقتصادات ذات قدرات كبٌرة مع
أداء منخفض" فدولة اإلمارات العربٌة المتحدة تستثمر بشكل كبٌر فً قدرات االبتكار
ولكن على الرؼم من ذلك فإن أدابها ال ٌزال منخفض؛ إذ أن الدولة تمكنت من تحقٌق
نتابج أداء جٌدة فً "القدرة على الحصول على المعرفة" من جمٌع انحاء العالم نتٌجة
لتبنٌها تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت المتقدمة على نطاق واسع ،واستضافتها لجالٌة
كبٌرة من الخبراء والشركات األجنبٌة .كما تتمتع الدولة كذلك بقدرات قوٌة فً كل من "
قدرة ترسٌخ المعرفة" و" قدرة نشر المعرفة" بفضل البٌبة االستثمارٌة المواتٌة نسبٌا
وسهولة ممارسة األعمال ،وتطور رأس المال البشري.
وفً المقابل فإن اقتصاد دولة اإلمارات العربٌة المتحدة البد أن ٌحسن أداءه فً مجال "
القدرة على خلق المعرفة الجدٌدة محلٌا" و مجال " القدرة على استؽالل االبتكارات
تجارٌا".
 .4دراسة (ٌ )Bin byat and Sultan,2014حدد الكاتبان فً هذه الدراسة الدعابم
الربٌسٌة لنظام االبتكار فً االمارات وهً :رأس المال البشري ،والمالً ،والتكنولوجً.
كما توضح الدراسة لمجموعة من الثؽرات التً ٌجب معالجتها لتسرٌع تحول اإلمارات
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نحو النظام االقتصادي المبتكر مثل :زٌادة المٌزانٌة المخصصة للبحث والتطوٌر ،R&D
وجذب المزٌد من المواهب المبتكرة ،وتشجٌع رٌادة األعمال لدى الشباب.
 .5دراسة ) (Ahmed & Alfaki, 2013والتً هدفت إلى استكشاؾ دور العلوم
والتكنولوجٌا واالبتكار فً تحول دولة االمارات العربٌة المتحدة نحو االقتصاد المعرفً.
وقد خلُصت الدراسة إلى أن الدولة حققت الكثٌر من االنجازات لتحول نحو االقتصاد
المعرفً مقارنة ببقٌة دول مجلس التعاون الخلٌجً .وعلى الرؼم من هذه االنجازات إال
أن موقع دولة اإلمارات ال ٌزال متؤخرا مقارنة باالقتصادٌات األخرى المتحولة نحو
االقتصاد المعرفً مثل بعض الدول اآلسٌوٌة ،وذلك ٌعود إلى نقص مخصصات االستثمار
فً البحث والتطوٌر ،والمالءمة بٌن مخرجات التعلٌم ومتطلبات االقتصاد المعرفً ،وقلة
الصناعات القابمة على التكنولوجٌا الحدٌثة.
 .6دراسة ) (Al-Ansari, Pervan, & Xu, 2013والتً شملت هذه الدراسة ل 200
شركة صؽٌرة ومتوسطة الحجم ،بهدؾ استكشاؾ الخصابص المبتكرة لهذه الشركات،
وعالقة االبتكار بؤداء األعمال فً السوق الناشبة فً دبً .وقد خلُصت الدراسة إلى وجود
تؤثٌر إٌجابً هام وكبٌر بٌن االبتكار وبٌن أداء األعمال ،وأن من أبرز محركات االبتكار
هً القٌادة والعمالء والتكنولوجٌا فً حٌن تقل أهمٌة المنافسة والنمو كمحركٌن لالبتكار.
كما حددت الدراسة لمجموعة من المعوقات التً تعٌق الشركات الصؽٌرة والمتوسطة
الحجم عن االبتكار وأهمها المخاطر االقتصادٌة ،التضخم ،محدودٌة التموٌل الحكومً،
النفقات التشؽٌلٌة ،صعوبة التؤقلم مع السٌاسات والتشرٌعات الحكومٌة ،وكذلك ضعؾ
معلومات السوق.

ومع ختام استعراضنا للدراسات التً تناولت االبتكار فً دولة اإلمارات العربٌة
المتحدة نخلص إلى مجموعة من المالحظات أبرزها:
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-

معظم الدراسات ركزت على موضوعٌن ربٌسٌن هما االبتكار وعالقته باالقتصاد
المعرفً والتنافسٌة ،باالبتكار فً القطاع الخاص ،وأن وحدة التحلٌل والدراسة كانت
"الشركات" وقد ٌعود ذلك إلى حداثة مفهوم االبتكار فً القطاع الحكومً فً دولة
اإلمارات العربٌة المتحدة ،فً حٌن ارتبط االبتكار ومنذ سنوات عدٌدة بمإسسات القطاع
الخاص والتً تسعى نحو تحسٌن معدالت االبتكار لتحقٌق األرباح والمنافسة.

-

تعد" االستبانات" هً األداة البحثٌة األكثر شٌوعا فً االستخدام لجمع البٌانات من مجتمع
الدراسة فً مختلؾ الدراسات التً رصدها ،فً حٌن ٌتراجع استخدام المناهج واألدوات
البحثٌة األخرى سواء الكمٌة أو النوعٌة كالمقارنة ودراسة الحالة والمقابالت.

 العدٌد من الدراسات حددت للفجوات ونقاط الضعؾ التً تواجه تحقٌق مستوٌات أداءأفضل فً مجال االبتكار.
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الفصل الثالث :منهجٌة الدراسة
ناقش الفصل الثانً من هذه الدراسة اإلطار النظري للمفاهٌم والموضوعات ذات الصلة
باالبتكار فً القطاع الحكومً كخصابص االبتكار وأنواعه وأؼراضه ومحركات االبتكار
ومحفزاته ،وكذلك التحدٌات والمعوقات التً تحول دون نجاح األفكار والمشارٌع التطوٌرٌة .فً
حٌن سٌركز الفصل الثالث من الدراسة على المنهج العلمً الذي سٌتم تطبٌقه لدراسة موضوع
االبتكار ،والمجتمع المستهدؾ من الدراسة ،والمراحل التً مرت بها عملٌة تصمٌم وبناء أداة
الدراسة ،ومحتوٌات االستبانة ،والمصطلحات اإلجرابٌة المستخدمة ،ونختتم الفصل الثالث
باستعراض نتابج اختبار صدق أداة الدراسة وثباتها.

أوال :منهج الدراسة
أتبعت الدراسة للمنهج الكمً والنوعً ،وٌظهر المنهج الكمً Quantitative Method
فً استخدام االستبانة كؤداة فً جمع البٌانات من مجتمع الدراسة ،وتطبٌق األسالٌب االحصابٌة
الوصفٌة لعرض هذه البٌانات .كما تم تطبٌق أسالٌب االحصاء االستداللً لدراسة الفروقات ذات
الداللة االحصابٌة ( أو االختالفات) فً استجابات أفراد مجتمع الدراسة (الرإساء التنفٌذٌٌن
لالبتكار) نحو عدد من المتؽٌرات التً تشكل مفهوم االبتكار فً القطاع العام ،وذلك لتحقٌق هدفً
الدراسة المتمثلٌن فً:

 التحقق من وجود فروقات ذات داللة إحصابٌة بٌن نوعٌة القطاع الذي تعمل به المإسساتالحكومٌة وبٌن عدة متؽٌرات متصلة باالبتكار كؤنواعه ،وأؼراضه ،ومعوقاته ،ومحفزاته.
 التحقق من وجود فروقات ذات داللة إحصابٌة ما بٌن مجموعة المإسسات الفابزة بجوابزالتمٌز الحكومً ومجموعة المإسسات التً لم تفز ،فٌما ٌتعلق بعدة متؽٌرات متصلة
باالبتكار كؤؼراضه ،ومعوقاته ،ومحفزاته.
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إذا أن تحقٌق هذٌن الهدفٌن من شؤنه أن ٌدلنا على المتؽٌرات التً ٌوجد بٌنها فروقات ذات
داللة احصابٌة ما ٌسهم فً الحصول على بٌانات كمٌة ذات مصداقٌة عالٌة تعٌن فً إجراء
دراسات مستقبلٌة متخصصة بشؤن هذه المتؽٌرات وتؤثٌرها على االبتكار فً المإسسات الحكومٌة،
وٌإدي إلى تصمٌم سٌاسات عامة وبرامج موجهة سواء لتعزٌز هذه الداللة االحصابٌة أو
إضعافها.

وباإلضافة إلى المنهج الكمً الباحث كذلك المنظور التحليلي Approach
 Analyticalوالذي ٌظهر فً تحلٌل الباحث وتفسٌره ومناقشته لنتابج المستخلصة من البٌانات
االحصابٌة لمجتمع الدراسة.

ولتحقٌق متطلبات المنهجٌن الكمً والنوعً فقد اتبع الباحث ثالث مراحل ربٌسة أولها
مرحلة مراجعة األدبٌات العلمٌة السابقة ذات الصلة بموضوع االبتكار فً القطاع الحكومً
بؽرض التعرؾ على اإلطار النظري لمفهوم االبتكار ،وتحدٌد مشكلة الدراسة وأهدافها
وتساإالتها .وقد تعددت مصادر جمع المعلومات والبٌانات من المصادر الثانوٌة كالرسابل
الجامعٌة والمجالت العلمٌة المحكمة والكتب والتً تم الحصول علٌها بصٌؽة ورقٌة من المكتبات
أو من خالل البحث فً قواعد البٌانات العلمٌة ذات الصلة بالعلوم االنسانٌة واالدارٌة مثلand :
.Jstor, Emeral, Absco, Proquest Center Scopus

فً حٌن تمثلت المرحلة الثانٌة فً تصمٌم الباحث الستبانة تم توزٌعها على مجتمع
الدراسة والمتمثل فً الرإساء التنفٌذٌٌن لالبتكار فً المإسسات الحكومٌة االتحادٌة والبالػ
عددهم( )55ربٌسا تنفٌذٌا لالبتكار .ومن ثم تم معالجة هذه البٌانات احصابٌا باستخدام عدة أسالٌب
احصابٌة منها التكرارات والنسب المبوٌة والمتوسط الحسابً ،كما تم استخدام اختبار مان-وتنً
 Mann-Whitney Testللتحقق من الفروقات ذات الداللة االحصابٌة بٌن عدة متؽٌرات فً
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موضوع االبتكار .أما فً المرحلة الثالثة فقد قام الباحث بتحلٌل وتفسٌر ومناقشة النتابج المسُتقاة
من البٌانات االحصابٌة بؽرض اإلجابة على التساإالت الثمان للدراسة.

ثانٌا :مجتمع الدراسة
ٌتكون مجتمع الدراسة من الرإساء التنفٌذٌٌن لالبتكار والبالػ عددهم ( )55موظفا ٌعملون
فً ( )55جهة حكومٌة اتحادٌة كالوزارات والهٌبات والمإسسات .وقد تم اختٌار هذا المجتمع
بالتحدٌد لخدمة أهداؾ الدراسة والمتمثلة فً استكشاؾ واقع االبتكار فً المإسسات الحكومٌة
االتحادٌة؛ ولذا فإن الرإساء التنفٌذٌٌن لالبتكار هم أكثر الموظفٌن قدرة على نقل هذا الواقع
باالستناد إلى المهام واالختصاصات التً ٌمارسونها والمتمثلة فً :تعزٌز ثقافة االبتكار فً
المإسسات ،إدارة ومتابعة وتنفٌذ مبادرات االبتكار ،تطوٌر مشارٌع االبتكار ،ورفع تقارٌر دورٌة
بشؤن جهود االبتكار فً الجهات االتحادٌة.

ولم ٌلجؤ الباحث إلى أسالٌب تصمٌم المعاٌنة اإلحصابٌة والمتعارؾ علٌها علمٌا فً تحدٌد
واختٌار حجم عٌنة الدراسة ،فجمٌع الرإساء التنفٌذٌٌن لالبتكار فً المإسسات الحكومٌة فً
القطاع االتحادي شكلوا مجتمع الدراسة ،وذلك لألسباب التالٌةٌ :تسم مجتمع الدراسة بصؽر عدده
ولذا البد من التعرؾ على جمٌع مكونات مجتمع الدراسة للوصول إلى نتابج دقٌقة ،ومن ناحٌة
أخرى فإن مجتمع الرإساء التنفٌذٌن لالبتكار ٌتسم بالتجانس من حٌث الخصابص وتجمعهم العدٌد
من الصفات المشتركة فتعٌٌنهم لهذا المنصب تم وفق شروط محددة ،وٌإدون ذات المهام
واالختصاصات فٌما ٌتعلق فً االبتكار فً نطاق مإسساتهم ،وخضعوا لذات التدرٌب والتؤهٌل
فٌما ٌتعلق باالبتكار عبر التحاقهم بدبلوم خبٌر االبتكار؛ وفً ضوء تلك المبررات فإن أسلوب
المعاٌنة االحصابٌة ٌُض ِحً ؼٌر فعال (مركز احصاء ابوظبً.)2015 ،
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وقد تم توزٌع أداة الدراسة (االستبانة) على جمٌع مجتمع الدراسة 55-ربٌسا تنفٌذٌا
لالبتكار-باتباع طرٌقتٌن أولها الموقع االلكترونً  Survey Monkeyالمتخصص فً تحمٌل
ونشر وجمع االستبانات عبر إرسال دعوات الكترونٌة إلى البرٌد االلكترونً للرإساء التنفٌذٌٌن
لالبتكار ،أما الطرٌقة الثانٌة فً توزٌع االستبانة فتمثلت بحضور الباحث شخصٌا إلى مركز محمد
بن راشد لالبتكار الحكومً وتوزٌع االستبانة على الرإساء التنفٌذٌٌن لالبتكار أثناء تواجدهم فً
المركز.

ثالثا :أداة الدراسة وطرٌقة بنا دها وتصمٌمها
تعد االستبانة هً األداة الربٌسة لجمع البٌانات األولٌة للدارسة والتً تم االستناد إلٌها
لتحدٌد واقع االبتكار فً المإسسات االتحادٌة تحدٌدا كمٌا ،فاالستبانة تمكننا من الحصول على
بٌانات رقمٌة تعٌن فً فهم المشكلة أو الظاهرة محل الدراسة فهما دقٌقا

& (Burnham, Lutz, Grant,

) . LaytonHenry, 2008وقد مرت عملٌة بناء وتصمٌم أداة الدراسة بمرحلتٌن أساسٌتٌن هما:

 .1المرحلة األولى :قام الباحث بفحص أربع استبانات حكومٌة دولٌة أجُرٌت لقٌاس االبتكار فً
القطاع الحكومً للتعرؾ على مكوناتها والمقارنة بٌنها .وهذه االستبانات هً :المإشر
االسترالً لالبتكار فً القطاع العام ،مشروع قٌاس االبتكار فً القطاع العام فً دول الشمال
األوروبً ،الدراسة االستقصابٌة التجرٌبٌة لقٌاس االبتكار فً القطاع العام البرٌطانً،
واستبٌان االبتكار فً قطاع االدارة العامة فً االتحاد االوروبً.
وعلٌه قام الباحث بتصمٌم مسودة الستبانة االبتكار فً القطاع الحكومً االتحادي فً دولة
اإلمارات العربٌة المتحدة لتحقٌق أهداؾ الدراسة .وعكست هذه المسودة خالصة فهمه
لموضوع االبتكار فً ضوء مراجعته لألدبٌات العلمٌة السابقة ،ونتابج المقارنة التً أجراها
على االستبانات األربع الحكومٌة الدولٌة السابق ذكرها .وتتمثل أبرز نتابج هذه المقارنة فً أن
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هناك محاور مشتركة بٌن هذه االستبانات كتلك المتعلقة باالستثمار فً االبتكار ،وإدارته،
ومحفزاته ،ومعوقاته .وفً المقابل فإن هناك تباٌنات بٌن هذه االستبانات فٌما ٌتعلق بؤنواع
االبتكار التً تم قٌاسها ،ونوعٌة المإسسات الحكومٌة المستهدفة من الدراسة.
باإلضافة إلى ذلك فقد راعى الباحث فً تصمٌم مسودة االستبانة سمات وخصابص بٌبة العمل
فً القطاع الحكومً االتحادي فً الدولة ،حٌث راجع محور االبتكار ضمن معاٌٌر منظومة
التمٌز الحكومً لعام  ،2115ومواصفة االمارات للخدمة الحكومٌة المتمٌزة ،واالستراتٌجٌة
الحكومٌة لالبتكار ،وعدد من األدلة االسترشادٌة الصادرة عن المإسسات المعنٌة بجوابز
التمٌز الحكومً ،وعن الهٌبة االتحادٌة للموارد البشرٌة الحكومٌة.
كما تبرز مراعاة الباحث لطبٌعة القطاع الحكومً اإلماراتً فً استبعاده للعدٌد من المحاور
التً وردت فً االستبانات األربع الحكومٌة الدولٌة -المشار إلٌها سابقا -كتلك المتعلقة ببعض
ممارسات االبتكار ،ومٌزانٌات االبتكار التفصٌلٌة ،والمشترٌات والمناقصات وعالقتها
باالبتكار ،حٌث ارتؤى الباحث عدم تضمٌن هذه المحاور فً مسودة االستبانة لعدم صلتها
بؤهداؾ الدراسة وألنها تعكس موضوعات ؼٌر شابعة فً العمل الحكومً اإلماراتً ،كما أن
بعض هذه المحاور ٌصعب قٌاسها وتوفٌر معلومات بشؤنها فً الواقع الحكومً اإلماراتً.
 .2المرحلة الثانٌة :تم عرض مسودة االستبانة على أربعة محكمٌن متخصصٌن والذٌن أبدوا
مجموعة من التعلٌقات والمالحظات النوعٌة والشكلٌة على مسودة االستبانة ،وعلٌه قام
الباحث بتعدٌل االستبانة فً ضوبها.

رابعا :التعرٌفات اإلجرائٌة Operational Definition
على ضوء مسح األدبٌات العلمٌة ذات الصلة بموضوع االبتكار ،وعالقتها بالمفاهٌم
السابدة فً العمل الحكومً فً القطاع العام فً دولة اإلمارات العربٌة المتحدة ،فقد اعتمد الباحث
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على مجموعة من التعرٌفات اإلجرابٌة والتً تم عكس مضمونها فً فقرات االستبانة ،ونوضح
فٌما ٌلً هذه التعرٌفات.

 االبتكار :استحداث الجهة الحكومٌة االتحادٌة ألسالٌب وطرق جدٌدة ،أو إدخال تؽٌٌراتجوهرٌة على الخدمات والعملٌات ،واألسالٌب التنظٌمٌة اإلدارٌة ،وأسالٌب االتصال .وٌجب
أن ٌكون االبتكار (الحدٌث أو المحسن) جدٌدا بالنسبة للجهة االتحادٌة محل الدراسة لكن لٌس
بالضرورة أن ٌكون جدٌدا على بقٌة القطاعات فً الدولة فقد ٌكون مستخدما من قبل مإسسات
حكومٌة أخرى ،أو فً شركات القطاع الخاص.
-

ابتكار العملٌات :بشكل عام ٌدل ابتكار العملٌات على تحسٌن نوعٌة وكفاءة العملٌات الداخلٌة
والخارجٌة التً تإدٌها المإسسة .وبشكل دقٌق فإن ابتكار العملٌات ٌعنً " ٌعنً استحداث
الجهة الحكومٌة االتحادٌة ألسالٌب وطرق جدٌدة ،أو إدخال تؽٌٌرات جوهرٌة على المجاالت
التالٌة :األسالٌب المتبعة فً انتاج الخدمات (التقنٌات ،المعدات ،البرمجٌات) ،األنشطة المساندة
لتنفٌذ العملٌات مثل أنظمة الصٌانة وعملٌات الشراء والمحاسبة ،و العملٌات اإلدارٌة
واللوجستٌة المتبعة لدى الموظفٌن من أجل انتاج الخدمة وتسلٌمها للمتعامل"

-

ابتكار الخدمات :بشكل عام ٌدل ابتكار الخدمات على تحسٌن نوعٌة الخدمة وخصابصها،
وتحسٌن نفاذ المتعامل إلٌها ،وبشكل دقٌق فإن ابتكار الخدمات ٌعنً استحداث الجهة الحكومٌة
االتحادٌة ألسالٌب وطرق جدٌدة ،أو إدخال تؽٌٌرات جوهرٌة على المجاالت التالٌة :استخدام
التطبٌقات االلكترونٌة الذكٌة واالنترنت إلتاحة الخدمات للمتعاملٌن ،توفٌر الخدمات على مدار
 24ساعة 7 /أٌام فً األسبوع ،المواصفات الفنٌة للخدمات Technical specifications
لتحسٌن جودة الخدمات ،الشراكات مع المإسسات الحكومٌة األخرى لتسهٌل إجراءات توفٌر
الخدمات (مثال الربط االلكترونً ،والنافذة الواحدة) ،الخدمة الذاتٌة عبر األكشاك االلكترونٌة
التً تخدم المتعاملٌن دون الحاجة إلى حضورهم الشخصً إلى مراكز الخدمة المتعاملٌن،
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األبحاث العلمٌة لتقٌٌم كفاءة وأثر الخدمات من أجل تحسٌن وتطوٌر نوعٌة الخدمات وجودتها،
والتؤكد من مطابقتها الحتٌاجات المتعاملٌن.
 االبتكار اإلداري :بشكل عام ٌدل االبتكار االداري على انشاء أشكال تنظٌمٌة جدٌدة ،وتطبٌقوسابل إدارٌة وتنظٌمٌة جدٌدة ،وتقنٌات ووسابل عمل جدٌدة كذلك .وبشكل دقٌق فإن االبتكار
اإلداري ٌعنً" استحداث الجهة الحكومٌة االتحادٌة ألسالٌب وطرق جدٌدة ،أو إدخال تؽٌٌرات
جوهرٌة على المجاالت التالٌة :االنظمة اإلدارٌة ( مثل نظام ادارة األداء ،ونظام إدارة
الجودة) ،وسابل تنظٌم العمل واتخاذ القرارات (إعادة الهٌكلة ،فرق العمل ،التفوٌض
والالمركزٌة) ،انظمة التعٌٌن فً الوظابؾ كالعمل الجزبً ،ونظام تقاسم الوظٌفة ،والعمل عن
بُعد ،أنظمة إدارة المعرفة ،ووسابل جمع المعلومات وتحلٌلها ،وسابل تنظٌم العالقات الخارجٌة
مع المإسسات الحكومٌة أو مإسسات القطاع الخاص أو جمعٌات النفع العام ( مثال الشراكات
االستراتٌجٌة ،التعاقد من الباطن  ،والتعهٌد الخارجً  ،والشراكة مع القطاع الخاص
)")public–private partnership (PPP or 3P or P3
-

االبتكار فً المجال االتصالً :بشكل عام ٌدل االبتكار فً المجال االتصالً على الوسابل
الجدٌدة لتحسٌن سمعة المإسسة فً أوساط المتعاملٌن ،وبشكل دقٌق فإن االبتكار فً المجال
االتصالً ٌعنً" استحداث الجهة الحكومٌة االتحادٌة ألسالٌب وطرق جدٌدة ،أو إدخال
تؽٌٌرات جوهرٌة على المجاالت التالٌة :أسالٌب تعزٌز سمعة وصورة المإسسة (مثل الهوٌة
المإسسٌة والحمالت الدعابٌة) ،خطة التسوٌق والتروٌج للخدمات فً أوساط المتعاملٌن،
أسالٌب التشاور مع المتعاملٌن وأصحاب المصلحة ،وأسالٌب توفٌر المعلومات حول الخدمات
وطرق الحصول علٌها"
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خامسا :محتوٌات أداة الدراسة
تتكون االستبانة (انظر الملحق رقم  )1من جزأٌن ربٌسٌن كالتالً:

 الجز األولٌ :تضمن سإالٌن لتعرؾ على خصابص مجتمرع الدراسرة .إذ تعلرق السرإال األولبالقطاع أو المجال الذي تعمل به المإسسة التً ٌعمل بهرا الرإسراء التنفٌرذٌٌن لالبتكرار ،حٌرث
تم تحدٌد تسعة قطاعرات ربٌسرة ،باالسرتناد إلرى "نظرام تقٌرٌم وتوصرٌؾ الوظرابؾ فرً الحكومرة
االتحادٌة" ومن األمثلة على هذه القطاعات :قطاع التعلٌم والثقافرة ،الصرحة والسرالمة والبٌبرة،
المالٌة واالقتصاد (الهٌبة االتحادٌة للموارد البشرٌة الحكومٌة .)2014 ،أما السإال الثرانً فقرد
هدؾ إلى معرفة إذ ما كانت المإسسة التً ٌعمل بها الرإسراء التنفٌرذٌٌن لالبتكرار قرد سربق لهرا
الفوز بإحدى جوابز التمٌز الحكومً ،وتم صٌاؼة هذا السإال كالتالً " هل تمكنت جهة عملك
من الفوز بإحدى جوابز األداء الحكومً المتمٌرز ضرمن برنرامج الشرٌخ خلٌفرة للتمٌرز الحكرومً
فً الفترة ما بٌن  2010وحتى 2015؟ "
 الجززز الثززانًٌ :حترروي علررى ثمانٌررة محرراور ربٌسررة متعلقررة باالبتكررار ،وٌوضررح الجرردول أدنرراهوصؾ هذه المحاور ومحتوٌاتها ،وعدد فقراتها ،والمقٌاس االحصابً المستخدم فً قٌاسها.
جدول  :2وصؾ محتوٌات االستبانة
المقٌاس المستخدم
عدد االسبلة والفقرات واألجزاء
المحور
ٌحتوي المحور على  20فقرة موزعة على أربعة مقٌاس اسمً
أنواع االبتكار
أجزاء ربٌسة تمثل أنواع االبتكار السابدة فً Numeral
المإسسات وهً :ابتكار العملٌات ،ابتكار الخدمات،
االبتكار اإلداري ،واالبتكار االتصالً.
ٌحتوي المحور على  7فقرات تتعلق بالدوافع الربٌسة مقٌرررراس لٌكرررررت
دوافع االبتكار
التً تدفع بالمإسسات لالهتمام باالبتكار كإٌجاد حلول الربرراعً Likert
مبتكرة للتحدٌات االجتماعٌة ،وتلبٌة متطلبات Scale
االستراتٌجٌة الوطنٌة لالبتكار.
مصرررررررررادر األفكرررررررررار ٌضم المحور  9فقرات تتعلق بالمصادر الربٌسة التً -
تنبع منها األفكار المبتكرة مثل اإلدارة العلٌا،
المبتكرة
الشراكة ،والتعاقد الخارجً.
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المقٌاس المستخدم
عدد االسبلة والفقرات واألجزاء
المحور
ٌتكون المحور من  6فقرات حول محفزات االبتكار مقٌرررررررراس لٌكرررررررررت
محفزات االبتكار
كمحفزات البٌبة الداخلٌة ،والخارجٌة ،والمنافسة مع رباعً
المإسسات الحكومٌة األخرى.
ٌضم المحور  9فقرات تتعلق بالعوامل التً تعرقل مقٌرررررررراس لٌكرررررررررت
معوقات االبتكار
االبتكار مثل قلة المٌزانٌة ،الخوؾ من الفشل ،رباعً
الروتٌن والبٌروقراطٌة.
االستثمار فً االبتكار ٌحتوي المحور على  5أسبلة ربٌسة مقسمة لجزبٌٌن مقٌاس اسمً
ٌتعلق الجزء األول بمدى قٌام الجهة الحكومٌة Numeral
باالستثمار فً تدرٌب الموظفٌن وتوظٌؾ موظفٌن
جدد من أجل تطوٌر االبتكار ،ومصادر تموٌل
المشروعات المبتكرة .فً حٌن ٌتعلق الجزء الثانً
فً المجاالت التً تم توجٌه االستثمارات نحوها من
أجل تطوٌر االبتكار.
ٌحتوي المحور على  17فقرة مقسمة ألربعة أجزاء مقٌاس لٌكرت ثالثً
إدارة االبتكار
بشؤن :استراتٌجٌة االبتكار ،اإلدارة العلٌا ،الموظفٌن،
ونظام االبتكار.
المتعرررررررررررررررررررررررررررراملون ٌضم المحور  4فقرات تتعلق بالممارسات التً مقٌاس لٌكرت ثالثً
الخارجٌون واالبتكار طبقتها المإسسات الحكومٌة من أجل تعزٌز دور
المتعاملٌن فً دعم االبتكار.

سادسا :صدق أداة الدراسة وثباتها
ٌتعلق الصدق  Validityبالمدى الذي تقٌس فٌه أداة بحثٌة معٌنة ما ٌفترض أنها تقٌسه
( باالنت .)2015،وللتحقق من صدق أداة الدراسة قام الباحث بتوزٌع مسودة االستبانة بصورتها
األولٌة على أربعة محكمٌن من ذوي الخبرة واالختصاص والخبرة للحكم على مدى صالحٌة
فقرات االستبانة ومالءمة محاورها ألهداؾ الدراسة ولمجتمع الدراسة ،وسالمة اللؽة ،ومدى
مناسبة فقرات االستبانة لقٌاس واقع االبتكار فً المإسسات الحكومٌة .وٌعمل ثالثة من هإالء
المحكمٌن كؤعضاء هٌبة تدرٌسٌة فً جامعة اإلمارات العربٌة المتحدة ،أما الرابع فهو ٌحمل شهادة
الدكتوراه فً االحصاء وٌعمل فً إحدى الوزارات االتحادٌة.
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وفً ضوء المالحظات والتعلٌقات التً أبداها المحكمون تم تعدٌل فقرات االستبانة ،وذلك
بإضافة عناصر جدٌدة إلى بعض الفقرات ،وإعادة صٌاؼة بعضها ،ودمج عدد منها ،باإلضافة إلى
حذؾ عدد من الفقرات األخرى ؼٌر المتسقة مع أهداؾ الدراسة.

أما فٌما ٌتعلق بثبات األداة والذي نعنً به مدى ارتباط كل بنود وفقرات ومحاور االستبانة
مع بعضها البعض (باالنت .)2015 ،فقد حُسِ ب معامل الثبات وفقا لمعادلة كرنباخ
( )Cronbach’s Alphaباالستناد إلى البٌانات األصلٌة للدراسة (من مجتمع الدراسة) حٌث
تراوح معامل ثبات األداة ما بٌن  0.929إلى  0.701وهً معامالت ثبات مقبولة مما ٌدل على
أن أداة الدراسة هً أداة ثابتة ومناسبة ألهداؾ الدراسة ،وٌوضح الجدول رقم ( )3قٌاس درجة
الثبات لكل محور من محاور االستبانة.

جدول  :3اختبار ألفا كرونباخ لقٌاس الثبات لمحاور االستبانة
عدد الفقرات

درجة الثبات

المحور
المحور األول :أنواع االبتكار
المحور الثانً :دوافع االبتكار
المحور الثالث :مصادر األفكار المبتكرة

 20سإال
 7أسبلة
 9أسبلة

المحور الرابع :محفزات االبتكار
المحور الخامس :معوقات االبتكار
المحور السادس :االستثمار فً االبتكار
المحور السابع :ادارة االبتكار
المحور الثامن :المتعاملون الخارجٌون
واالبتكار

 6أسبلة
 9أسبلة
 8أسبلة
 17سإال
 4أسبلة

0.920
0.875
سإال متعدد اإلجابات فلذلك ال ٌمكن
قٌاس ثباته حسب معامل الفا
كرونباخ
0.701
0.792
0.927
0.929
0.850
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الفصل الرابع :نتائج الدراسة والمناقشة
سنقوم فً الفصل الرابع من الدراسة بعرض نتابج الدراسة المٌدانٌة وتفسٌرها وتحلٌلها
وربطها باإلطار النظري والدراسات السابقة المتعلقة بموضوع االبتكار باالستناد إلى أساسٌات
المنهج التحلٌلً .وقد تم استخدام أسالٌب االحصاء الوصفً  Descriptive Statisticsلتنظٌم
وتبوٌب وعرض هذه النتابج ،كما تم استخدام االحصاء االستداللً Inferential Statistics
لمعرفة االختالفات (الفروقات) ذات الداللة االحصابٌة فً استجابات المبحوثٌن نحو عدد من
متؽٌرات موضوع االبتكار.

أوال :المعالجة االحصائٌة لبٌانات االستبانة
بعد أن جمع الباحث االستبانات من مجتمع الدراسة البالػ عدده ( )55ربٌسا تنفٌذٌا
لالبتكار ،تم مراجعتها واستبعاد( )11استبانات لعدم استكمال اإلجابة على فقراتها؛ لٌصبح العدد
النهابً لالستبانات التً خضعت للتحلٌل االحصابً ( )45استبانة أي ما ٌشكل  %81.8من
إجمالً مجتمع الدراسة.

ولتحقٌق أهداؾ الدراسة وتحلٌل البٌانات التً تم تجمٌعها ،قام الباحث بترمٌز وإدخال
البٌانات إلى الحاسب اآللً باستخدام الحزمة اإلحصابٌة للعلوم االجتماعٌة

Statistical

 Package for Social Sciencesوالتً ٌرمز لها اختصارا بالرمز ( ،)SPSSولتحدٌد طول
خالٌا مقٌاس لٌكرت الثالثً أو الرباعً (الحدود الدنٌا والعلٌا) المستخدم فً اسبلة محاور
الدراسة ،تم حساب المدى ( أكبر رقم-أصؽر رقم) ،ومن ثم تم تقسٌمه على عدد خالٌا المقٌاس
للحصول على طول الخلٌة الصحٌـح ،بعد ذلك تم إضافة هذه القٌمة إلى أقل قٌمة فً المقٌاس ( أو
بداٌة المقٌاس) وذلك لتحدٌد الحد األعلى لهذه الخلٌة (العمر ، )2004 ،وعلٌه فإن الباحث استند
فً تفسٌر نتٌجة المتوسطات الحسابٌة الواردة فً الدراسة على التفسٌرات التالٌة:
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جدول  :4تفسٌر نتٌجة المتوسط الحسابً لمقٌاس لٌكرت تبعا لتدرج الفبة
تفسرررٌر نتٌجرررة المتوسرررط الحسرررابً لمقٌررراس لٌكررررت تفسٌر نتٌجة المتوسط الحسابً لمقٌراس لٌكررت
الثالثً (أقل درجة صفر وأكبر درجة  2درجة)

الربررراعً (أقرررل درجرررة صرررفر وأكبرررر درجرررة 3
درجات)

 إذا كانت قٌمة المتوسط الحسابً ما برٌن (صرفر  -إذا كانت قٌمة المتوسط الحسابً ما بٌنإلررى أقررل مررن  0.67درجررة) دل ذلررك علررى أن

(صفر إلى أقل من  0.75درجة) دل ذلك

درجررة التطبٌررق أو األهمٌررة هررً درجررة ضررعٌفة

على أن درجة التطبٌق أو األهمٌة هً

جدا أو منعدمة.

درجة ضعٌفة جدا أو منعدمة.

 إذا كانررررت قٌمررررة المتوسررررط الحسررررابً مررررا بررررٌن  -إذا كانت قٌمة المتوسط الحسابً ما بٌن( 0.67إلرررى أقرررل مرررن  1.34درجرررة) دل ذلرررك

( 0.75إلى أقل من  1.5درجة) دل ذلك

علررى أن درجررة التطبٌررق أو األهمٌررة هررً درجررة

على أن درجة التطبٌق أو األهمٌة هً

متوسطة

درجة متوسطة.

 إذا كانررررت قٌمررررة المتوسررررط الحسررررابً مررررا بررررٌن  -إذا كانت قٌمة المتوسط الحسابً ما بٌن( 1.34إلررى  2درجررة) دل ذلررك علررى أن درجررة

( 1.5إلى أقل من  2.25درجة) دل ذلك

التطبٌق أو األهمٌة هً درجة كبٌرة.

على أن درجة التطبٌق أو األهمٌة هً
درجة كبٌرة.
 إذا كانت قٌمة المتوسط الحسابً ما بٌن( 2.25إلى  3درجة) دل ذلك على أن
درجة التطبٌق أو األهمٌة هً درجة كبٌرة
جدا.

*المصدر( :شامل )2005 ،
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وقد استخدم الباحث األسالٌب اإلحصابٌة التالٌة فً تفسٌر وتحلٌل نتابج الدراسة:

 .1تم استخدام معامل ارتباط " ألفا كرونباخ " Alpha Cronbach؛ لقٌاس ثبات أداة
الدراسة.
 .2تم استخدام التكرارات والنسب المبوٌة والرسومات البٌانٌة ،للتعرؾ على البٌانات األولٌة
لمفردات الدراسة ،ولتحدٌد آراء (أو استجابات) أفرادها تجاه عبارات المحاور الربٌسة
التً تضمنتها أداة الدراسة.
 .3تم حساب المتوسط الحسابً  ،Meanوذلك لمعرفة مدى ارتفاع أو انخفاض آراء أفراد
الدراسة بشؤن كل عبارة من عبارات متؽٌرات الدراسة األساسٌة إلى جانب المحاور
الربٌسة ،مع العلم بؤن المتوسط الحسابً ذا فابدة فً ترتٌب العبارات من حٌث درجة
االستجابة حسب أعلى متوسط حسابً.
 .4تم استخدام االنحراؾ المعٌاري  Standard Deviationللتعرؾ على مدى انحراؾ
آراء (استجابات) أفراد مجتمع الدراسة لكل عبارة من عبارات متؽٌرات الدراسة ولكل
محور من المحاور الربٌسة عن متوسطها الحسابً .وٌالحظ أن االنحراؾ المعٌاري
ٌوضح التشتت فً آراء أفراد مجتمع الدراسة لكل عبارة من عبارات متؽٌرات الدراسة
إلى جانب المحاور الربٌسة ،فكلما اقتربت قٌمته من الصفر كلما تركزت اآلراء وانخفض
تشتتها بٌن المقٌاس ،علما بؤنه ٌفٌد فً ترتٌب العبارات حسب المتوسط الحسابً لصالح
أقل تشتت عند تساوي المتوسط الحسابً.
 .5تم استخدام اختبار مان-وتنً

 Mann-Whitney Testللمقارنة بٌن مجموعتٌن

مستقلتٌن ،وذلك لدراسة االختالفات (أو الفروقات) فً استجابات أفراد مجتمع الدراسة
(الرإساء التنفٌذٌٌن لالبتكار) نحو عدد من متؽٌرات الدراسة .والمجموعات التً تمت
المقارنة بٌنها هً :مجموعة المإسسات الخدمٌة ،والمإسسات ؼٌر الخدمٌة ،ومجموعة
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المإسسات التً فازت بجابزة التمٌز الحكومً ،ومجموعة المإسسات التً لم تتمكن من
الفوز بهذه الجابزة .وٌرجع استخدمنا لهذا االختبار-وهو أحد االختبارات الالمعلمٌة
 Non-parametric methodsالتً ٌُفضل استخدامها فً العٌنات الصؽٌرة أقل من 30
ومستوى القٌاس الصؽٌر الثالثً أو الرباعً ،-نظرا ُ لصؽر أحجام العٌنات فً كل
مجموعة من مجموعات المقارنة فً دراستنا هذه ( باالنت.)2015 ،
 .6وعند استخدام اختبار مان-وتنً  Mann-Whitneyتكون الفروض المطلوب اختبارها
بٌن المجموعتٌن المستقلتٌن على النحو اآلتً:

 الفرض العدمي (الصفري) :متوسط المجموعة األولى = متوسط المجموعة الثانية(أي أنو ال يوجد فرق جوىري بين المجموعتين).
 الفرض البديل :متوسط المجموعة األولى يختمف عن متوسط المجموعة الثانية (أيأنو يوجد فرق جوىري بين المجموعتين).
وتكون قاعدة القرار كما يأتي :يتم رفض الفرض العدمي ،وبالتالي قبول البديل (أي قبول وجود
فرق جوىري بين المجموعتين) إذا كانت قيمة مستوى الداللة المحسوب أقل من قيمة مستوى
الداللة النظري ( αمستوى المعنوية) ،والمفترض مسبقا (ارتضاه الباحث  αىنا =.)1.15

ثانٌا :وصف الخصائص العامة لمجتمع الدراسة
 .1القطاعات والمجاالت التً تعمل بها الجهات الحكومٌة االتحادٌة
بالنظر إلى الشكل رقم ( )1الذي ٌوضح توزٌع الرإساء التنفٌذٌٌن لالبتكار تبعا لقطاعات
العمل أو المجاالت التً تعمل بها مإسساتهم ،فإننا نالحظ بؤن أكثر من نصؾ المبحوثٌن %60
ٌتركزون فً ثالثة قطاعات ربٌسة هً قطاع البنى التحتٌة ،قطاع التعلٌم والثقافة واإلعالم ،وقطاع
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التنمٌة االجتماعٌة .وٌتصدر قطاع البنى التحتٌة بقٌة القطاعات من حٌث نسبة العاملٌن به؛ حٌث
ٌعمل به  12ربٌسا تنفٌذٌا لالبتكار وبنسبة ٌ ،%26.6لٌه قطاع التعلٌم والثقافة واإلعالم بنسبة
 %20وبعدد  9مبحوثا ،ومن ثم قطاع التنمٌة االجتماعٌة وبنسبة  .%13.3وفً المقابل فإن
قطاعً المالٌة واالقتصاد ،والشإون الخارجٌة والدبلوماسٌة ٌعدان من أقل القطاعات التً ٌعمل
بها المبحوثٌن وبنسبة  %4.4لكل منهما.

شكل  :1توزٌع المبحوثٌن تبعا لقطاعات العمل
12
9
6
2

ؼٌر محدد

3

البحوث
والتدرٌب
والتطوٌر
المإسسً

4
2

2

الشإون
الخارجٌة
والدبلوماسٌة

المالٌة
واالقتصاد

التنمٌة
االجتماعٌة

البنى التحتٌة

وطالما أن اختبار مان-وتنً Mann-Whitney

األمن
والقضاء
والعدل

5

الصحة
والسالمة
والبٌبة

التعلٌم
والثقافة
واالعالم

وكما أشرنا سابقا ٌُستخدم فً التحقق

من وجود فروق ذات داللة احصابٌة بٌن المجموعات تجاه عدد من متؽٌرات الدراسة ،فقد قام
الباحث بتصنٌؾ القطاعات التسع التً ٌعمل بها الرإساء التنفٌذٌٌن لالبتكار إلى مجموعتٌن
ربٌسٌتٌن وذلك نظرا لصؽر عدد العاملٌن فً كل قطاع .وقد تم تحدٌد هاتٌن المجوعتٌن الربٌستٌن
كالتالً:

 مجموعة المؤسسات الخدمٌة :وهً المإسسات المختصة بتقدٌم خدمات مباشرةللمتعاملٌن (خدمات حكومٌة موجهة لألفراد) وتضم ( )36مإسسة تعمل فً القطاعات
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التالٌة :التعلٌم والثقافة ،الصحة والسالمة والبٌبة ،البنى التحتٌة ،والتنمٌة االجتماعٌة .كما
تم ضم قطاع األمن والقضاء والعدل إلى هذه المجوعة نظرا ألن المإسسات المنضوٌة
تحت هذه الفبة كالشرطة والمحاكم تقدم خدمات مباشرة للمتعاملٌن كخدمات وزارة
الداخلٌة وخدمات المحاكم المتصلة بالنظر فً قضاٌا الجمهور سواء المدنٌة أو التجارٌة أو
األحوال الشخصٌة.
 المؤسسات غٌر الخدمٌة :وهً المإسسات السٌادٌة أو المإسسات المعنٌة أساسا بالتشرٌعوبتسٌٌر وتنظٌم الشإون الحكومٌة ،وتضم ( )7مإسسات تعمل فً قطاعً المالٌة
واالقتصاد والشإون الخارجٌة والدبلوماسٌة .كما تضم المإسسات العاملة فً مجال
البحوث والتدرٌب والتطوٌر المإسسً إلى هذه المجوعة ألنها تقدم خدمات (حكومٌة-
حكومٌة).
وٌوضح الشكل رقم ( )2التوزٌع النسبً للمبحوثٌن تبعا لمجوعتً المإسسات الخدمٌة،
والمإسسات ؼٌر الخدمٌة
شكل  :2التوزٌع النسبً للمبحوثٌن تبعا لمجوعتً المإسسات الخدمٌة ،والمإسسات ؼٌر الخدمٌة

16.3%

مجموعة المؤسسات الخدمٌة
مجموعززززززة المؤسسززززززات غٌززززززر
الخدمٌة

83.7%

 .2المؤسسات الفائزة بجوائز األدا الحكومً المتمٌز والتً لم تفز
ٌوضح الشكل رقم ( )3المإسسات التً ٌعمل بها الرإساء التنفٌذٌٌن لالبتكار والتً
تمكنت أو لم تتمكن من الفوز بإحدى جوابز األداء الحكومً المتمٌز التً منحها برنامج الشٌخ

58

خلٌفة للتمٌز الحكومً فً الفترة ما بٌن  2010وحتى آخر دورة للجابزة عام  .2014وقد تمكنت
 21مإسسة من الفوز بجوابز التمٌز أي ما ٌشكل  %47.7فً مقابل  23مإسسة لم ٌسبق لها
الفوز.

شكل  :3المإسسات الفابزة بجوابز األداء الحكومً المتمٌز ،والمإسسات التً لم تفز -2010
2014

المؤسسات غٌر
الفائزة بالجوائز
%52.3

المؤسسات الفائزة
بالجوائز
47.7%

ثالثا :نتائج إجابات المبحوثٌن على محاور االستبانة ،ومناقشة النتائج
نتج عن المعالجة اإلحصابٌة للبٌانات الواردة فً االستبانات مجموعة من النتابج،
ونستعرض فٌما ٌلً هذه النتابج كما نقوم بتحلٌلها ومناقشتها باالستناد إلى فهمنا لإلطار النظري
الذي عرضناه فً الفصل الثانً.

 )1أكثر أنواع االبتكار شٌوعا فً المؤسسات الحكومٌة االتحادٌة
احتوى المحور األول من االستبانة على أربعة أنواع من االبتكارات هً ابتكار العملٌات،
ابتكار الخدمات ،االبتكار اإلداري ،واالبتكار فً المجال االتصالً .وٌمكن للمإسسات أن تطبق
جمٌع هذه األنواع من االبتكارات ،أو قد تركز على أنواع محددة.
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ولمعرفة ما هً أكثر أنواع االبتكار شٌوعا فً المإسسات الحكومٌةُ ،
طلِب من الرإساء
التنفٌذٌٌن لالبتكار بؤن ٌختاروا الممارسات المبتكرة التً طبقتها مإسساتهم والمتصلة بكل نوع من
األنواع األربعة لالبتكار حٌث أن لكل نوع من أنواع االبتكار ممارسات محددة تدل على نوعه.
حٌث ضم ابتكار العملٌات ( )3ممارسات مبتكرة ،فً حٌن ضم االبتكار فً مجال الخدمات ()6
ممارسات مبتكرة ،أما االبتكار اإلداري فقد احتوى على ( )5ممارسات مبتكرة ،وأخٌرا فإن
االبتكار فً المجال االتصالً اشتمل على ( )4ممارسات مبتكرة .ولمعرفة أكثر أنواع االبتكار
شٌوعا فً المإسسات الحكومٌة االتحادٌة فقد تم احتساب متوسط نسبة االستخدام لكل نوع من هذه
األنواع األربع ،كما هو موضح فً الجدول أدناه.

جدول  :5ترتٌب األنواع األربعة لالبتكار تبعا لمدى شٌوعها فً المإسسات الحكومٌة االتحادٌة
عدد الممارسات المبتكرة فً
كل نوع من أنواع
االبتكارات

متوسط نسبة االستخدام

الترتٌب

ابتكار العملٌات

3

77.4%

1

االبتكار فً مجال الخدمات
االبتكار فً المجال االتصالً
االبتكار اإلداري

6
4
5

72.6%
72.0%
66.3%

2
3
4

أنواع االبتكارات

باالستناد إلى النتابج الواردة فً الجدول رقم (ٌ )5تضح لدٌنا بؤن االبتكار فً العملٌات هو
أكثر أنواع االبتكارات شٌوعا فً المإسسات الحكومٌة ،حٌث بلػ متوسط نسبة استخدامه
 .%77.4أما االبتكار فً مجال الخدمات فقد احتل المرتبة الثانٌة من حٌث االنتشار فً
المإسسات الحكومٌة وبمتوسط نسبة استخدام بلػ ٌ ،%72.6لٌه وبفارق بسٌط االبتكار فً المجال
االتصالً بمتوسط نسبة استخدام بلػ  .%72.0وعلٌه فإن االبتكار اإلداري هو أقل أنواع االبتكار
شٌوعا فً المإسسات الحكومٌة االتحادٌة وبمتوسط نسبة استخدام بلػ .%66.3
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و ٌُالحظ إن تصدر االبتكار فً مجال العملٌات قابمة االبتكارات األكثر شٌوعا فً
المإسسات الحكومٌة االتحادٌة فً دولة اإلمارات العربٌة المتحدة ٌتسق مع النتابج التً خلُصت
إلٌها عدة دراسات سابقة ،أبرزها دراسة المإشر االسترالً لالبتكار والتً أشارت إلى أن االبتكار
فً العملٌات هو األكثر شٌوعا فً المإسسات الحكومٌة االسترالٌة وبنسبة ٌ %85لٌه االبتكار فً
مجال الخدمات .)Department of innovation industry, science and research,2011(%47
كما أوضح مشروع قٌاس االبتكار فً القطاع العام فً دول الشمال األوروبً إلى أنه باستثناء
اٌسلندا فإن ابتكار العملٌات هو األكثر شٌوعا فً المإسسات الحكومٌة فً كل من الدانمارك،
فنلندا ،النروٌج ،والسوٌد .وقد تراوحت نسبة تطبٌق هذا النوع من االبتكار بٌن  %84-69من
المإسسات الحكومٌة فً دول الشمال ( .)Markus,Peter & Cater,2011كما ٌشٌر تقرٌر"
ابتكارات الحكومات الخالقة" والذي رصد  11تجربة دولٌة مبتكرة حول العالم إلى أن إحدى
االتجاهات الناشبة الجدٌدة والتً تشكل سمة مشتركة بٌن هذه التجارب هً التحول الجذري
للعملٌات حٌث ٌتم تكٌٌؾ المعارؾ والتقنٌات فً العملٌات الحالٌة لتوصل إلى منهجٌات جدٌدة
ومبتكرة للتعامل مع التحدٌات (مركز محمد بن راشد لالبتكار الحكومً و معهد ستانفورد الدولً لألبحاث،
.)2016

إن اتساق النتٌجة التً خلصت إلٌها هذه الدراسة والمتمثلة فً " أن االبتكار فً مجال
العملٌات هو األكثر شٌوعا فً المإسسات االتحادٌة فً دولة اإلمارات العربٌة المتحدة " مع نتابج
الدراسات العلمٌة التً أجُرٌت فً سٌاق أنظمة حكومٌة أوروبٌة قد ٌشٌر إلى أن سٌادة نوع ما من
أنواع االبتكار لٌس ذا صلة وثٌقة بسٌاق البٌبة التنظٌمٌة أو السٌاسٌة التً ٌتم فٌها تطبٌق االبتكار
بمختلؾ أنواعه ،فهناك ثمة خصابص مشتركة بٌن مإسسات القطاع الحكومً فً شتى أرجاء
العالم أدت إلى شٌوع االبتكار فً مجال العملٌات.
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ومن أبرز هذه الخصابص أن الهدؾ الربٌسً من المإسسات الحكومٌة هو توفٌر السلع
والخدمات لتحقٌق الصالح العام بدال من تولٌد األرباح ،وتختص هذه المإسسات بإعادة تخصٌص
الموارد ووضع السٌاسات العامة المتصلة بالخدمات العامة (International Federation

) Accountants, 2010كما أن المإسسات الحكومٌة ال تعمل فً إطار واحد من التسلسلٌة الهرمٌة
ولكن هناك تسلسالت هرمٌة متعددة  Multiple hierarchiesوهذه التسلسلٌة المتعددة هً نتٌجة
لطبٌعة الخدمات العامة والتً تمر بمجموعة من اإلجراءات والعملٌات إلٌصالها إلى المتعامل
).(Pratt, Plamping, & Gordon, 2007

وٌعزو انتشار االبتكار فً مجال العملٌات فً المإسسات الحكومٌة إلى ارتباط هذا النوع
من االبتكارات بعملٌة اإلصالح والتحدٌث اإلداري التً شهدها القطاع الحكومً االتحادي منذ عام
 ،2008والتً عكست مبادئ اإلدارة العامة الحدٌثة The New Public Management
)(NPMواستندت على نهج شامل إلدارة اإلصالح والتؽٌٌر الحكومً" “A Holistic
Approachكما وصفه تقرٌر المنتدى االقتصادي ) (World Economic Forum, 2011وتتمثل
أبرز مالمح هذا اإلصالح االداري فً اعتماد التخطٌط االستراتٌجً متوسط المدى ،وإدخال
معاٌٌر التمٌز الحكومً والجودة ،ومراقبة األداء ،وإعادة هٌكلة بعض المإسسات الحكومٌة
االتحادٌة ،وكذلك إطالق "برنامج اإلمارات للخدمة الحكومٌة المتمٌزة" ،والتحسٌنات التً تم
إدخالها على الموارد البشرٌة الحكومٌة خاصة مع إنشاء الهٌبة االتحادٌة للموارد البشرٌة
الحكومٌة .وقد هٌؤ هذا اإلصالح البٌبة المالبمة لظهور الممارسات المبتكرة فً مجال العملٌات
كتلك المتصلة بؤسالٌب انتاج الخدمة ،واألنشطة المساندة لتنفٌذ العملٌات كعملٌات الشراء
والمحاسبة.

أما فٌما ٌتعلق بالنتٌجة الثانٌة المستخلصة من الجدول رقم ( )5والتً أشارت إلى أن
االبتكار فً مجال الخدمات هو ثانً أنواع االبتكار شٌوعا فً المإسسات الحكومٌة االتحادٌة فإن
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الباحث ٌرجع هذه النتٌجة إلى ذات التفسٌر السابق فٌما ٌتصل بانتشار االبتكار فً مجال العملٌات
مع التركٌز على بعد آخر ٌتعلق باإلدارة العامة الحدٌثة وهً استلهام الدروس من القطاع الخاص
فٌما ٌتعلق بتطوٌر جودة الخدمات الحكومٌة وإتاحتها للمتعاملٌن ومالءمتها لمتطلباتهم (Robinson,

) .2015ومن أبرز خصابص العمل فً القطاع الخاص التً تم استلهامها إلحداث االبتكار فً
مجال الخدمات فً الحكومة االتحادٌة هً تسهٌل إجراءات إتاحة الخدمات للمتعاملٌن كاستخدام
التطبٌقات االلكترونٌة الذكٌة واالنترنت إلتاحة الخدمات للمتعاملٌن ،وتوفٌر الخدمة على مدار 24
ساعة 7 /أٌام فً األسبوع.

وهناك العدٌد من الدالبل التً تإكد على نجاح الحكومة اإلماراتٌة فً مجال الحكومة
الذكٌة وااللكترونٌة منذ سنوات عدٌدة ،فتقرٌر منظمة التعاون االقتصادي والتنمٌة ( )OECD
بعنوان" تقدم اإلدارة العامة فً إطار اصالح السٌاسات بدول منطقة الشرق األوسط وشمال
أفرٌقٌا" ٌشٌر إلى أنه منذ عام  2004اصبح استخدام تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت فً
األنشطة الحكومٌة أمرا شابعا فً منطقة الشرق األوسط وشمال أفرٌقٌا لتحسٌن ممارسات اإلدارة
العامة ،وأن التجربة اإلماراتٌة فً مجال الحكومة االلكترونٌة تعد نموذجا للممارسات الجٌدة فً
هذا المجال (منظمة التعاون االقتصادي والتنمٌة  .)2010 ، OECDأما أحدث التقارٌر الدولٌة
فً هذا المجال وهو " استبٌان تطور الخدمات اإللكترونً )“(EGDIلعام  2016فٌشٌر إلى أن
دولة اإلمارات العربٌة المتحدة حققت " مستوى مرتفع جدا " فً المإشر الكلً لتنمٌة وتطور
الحكومة اإللكترونٌة ،ل ُتحرز بذلك المركز  29عالمٌا فً المإشر الكلً ،والمركز الثامن من حٌث
قٌمة المإشر الفرعً المتصل بالخدمات اإللكترونٌة ).(UNDESA, 2016

إن تراجع االبتكار اإلداري إلى المرتبة األخٌرة من حٌث االنتشار فً المإسسات
الحكومٌة كان نتٌجة ؼٌر متوقعة ،نظرا الرتباط هذا النوع من االبتكار بالعمل الٌومً للمإسسة
كالممارسات المتصلة بالموارد البشرٌة وقواعد وإجراءات وهٌاكل العمل فً المإسسة والتً
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عملت الهٌبة االتحادٌة للحكومة االتحادٌة على تحدٌثها بواسطة إطالق مجموعة من أنظمة الموارد
البشرٌة اإللكترونٌة الذكٌة كنظام بٌاناتً ومكتب خدمة الدعم والمكتبة االلكترونٌة ،وتحدٌث قانون
الموارد البشرٌة الحكومٌة.

وعلى النقٌض من ذلك فإن االبتكار االتصالً ٌتفوق من حٌث االنتشار على االبتكار
اإلداري على الرؼم من تفاوت حاجة المإسسات الحكومٌة إلى الممارسات المتصلة باالبتكار
االتصالً والتً ُتعنى بؤسالٌب تعزٌز سمعة المإسسة وخطة تسوٌق الخدمات وبناء عالقات وثٌقة
مع المتعاملٌن ،فلٌس كل المإسسات الحكومٌة االتحادٌة تقدم خدمات مباشرة إلى المتعاملٌن .كما
أن إحدى السمات التً تمٌز الخدمات العامة هً االحتكارٌة النسبٌة لها من قِبل المإسسات العامة
والتً تقدم مجموعة من الخدمات ال ٌمكن للمواطنٌن الحصول علٌها إال من خالل هذه المإسسات
كخدمات البنى التحتٌة والدفاع واألمن والضمان االجتماعً حٌث تعد مإسسات القطاع العام هً
العارض الوحٌد لهذه الخدمة .وعلٌه فإن عملٌة التروٌج لخدمات المإسسات الحكومٌة واألسالٌب
المبتكرة المتصلة بتعزٌز سمعة وصورة المإسسة ال تبدو من وجهة نظر الباحث ذات أولوٌة
قصوى مقارنة ببقٌة المهام واالختصاصات التً تإدٌها مإسسات القطاع العام ،إذ أن المتعامل
سٌتعامل مع هذه المإسسات الحكومٌة فً كل األحوال.

وفً ضوء النتابج التً ناقشناها سابقا ،فإننا نطرح السإال التالً :هل ٌمكن أن نبرر
انتشار االبتكار فً مجال العملٌات والخدمات وانحسار االبتكار اإلداري إلى طبٌعة القطاع الذي
تعمل به المإسسات االتحادٌة؟ وبمعنى آخر هل هناك اختالفات (فروقات) ذات داللة إحصابٌة فً
درجة استخدام المإسسات (الخدمٌة /ؼٌر الخدمٌة) لكل نوع من أنواع االبتكار األربعة؟ ولإلجابة
على هذا السإال تم استخدام اختبار مان-وتنً  Mann-Whitneyوالموضحة نتابجه فً الجدول
أدناه رقم (.)6
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جدول  :6نتابج اختبار مان-وتنً  Mann-Whitneyلدراسة االختالفات ذات الداللة اإلحصابٌة
فً درجة استخدام أنواع االبتكارات األربع ما بٌن مجموعة المإسسات الخدمٌة ،ومجموعة
المإسسات ؼٌر الخدمٌة

أنواع االبتكار

نوع
المإسسة

حجم
العٌنة

المتوسط
الحسابً

االنحراؾ
المعٌاري

36

76.4%

37.4%

قٌمة
االحصاء Z

مستوى
الداللة
المحسوب

االختالفات
ذات الداللة

P-value

خدمٌة
ابتكار العملٌات

االبتكررررررار فررررررً
مجال الخدمات

االبتكررررررررررررررررررررار
اإلداري
االبتكررررررار فررررررً
المجررررررررررررررررررررررال
االتصالً

ؼٌر
خدمٌة
خدمٌة
ؼٌر
خدمٌة
خدمٌة
ؼٌر
خدمٌة
خدمٌة
ؼٌر
خدمٌة

7

90.5%

16.3%

35

72.0%

28.6%

-0.594

-1.245
7

87.1%

17.5%

35

62.8%

32.7%

7

80.0%

30.6%

33

71.7%

37.6%

7

78.6%

39.3%

-1.346

-.544

0.640

0.213

0.178

0.587

ال ٌوجد

ال ٌوجد

ال ٌوجد

ال ٌوجد

*ٌوجد اختالفات ذات داللة عند مستوى المعنوٌة ()...5= α

ٌتضح من النتابج الواردة فً الجدول رقم ( )6عدم وجود اختالفات ذات داللة إحصابٌة
فً درجة استخدام أنواع االبتكارات األربع باختالؾ نوع المإسسة (خدمٌة\ؼٌر خدمٌة) ،حٌث
كانت قٌم مستوى الداللة المحسوب لجمٌع أنواع االبتكار أكبر من قٌمة مستوى الداللة النظري α
(مستوى المعنوٌة) ،والمفترض مسبقا هنا وهو (.)0.05= α

وذلك ٌعنً عدم إمكانٌة تمٌٌز أنواع معٌنة من االبتكارات خاصة بالمإسسات الخدمٌة
وأخرى بالمإسسات ؼٌر الخدمٌة ،وقد ٌعود ذلك إلى أن جمٌع هذه المإسسات تعمل فً ذات
السٌاق الحكومً إذ أصبح االبتكار ٌشكل منظومة متكاملة وثقافة مجتمعٌة وحكومٌة راسخة فً
دولة اإلمارات العربٌة المتحدة حسبما أشارت دراسة جاهزٌة االبتكار فً الجهات الحكومٌة
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االتحادٌة ( وام .)2016 ،كما أن المإسسات الحكومٌة قد تكون بحاجة إلى تطبٌق مختلؾ أنواع
االبتكار عبر المراحل المختلفة التً تمر بها عند تؤدٌتها الختصاصاتها القانونٌة المناطة بها ،إذ ال
تقتصر تؤدٌة مهامها على نوع محدد من االبتكارات.

وبعد أن عرضنا للصورة الكلٌة ألكثر أنواع االبتكار شٌوعا فً المإسسات الحكومٌة،
سنعرض وبشكل تفصٌلً ألكثر الممارسات المبتكرة شٌوعا ذات الصلة بكل نوع من أنواع
االبتكار األربعة ،حٌث تضمن المحور األول من االستبانة أسبلة تفصٌلٌة تتعلق بمدى قٌام
المإسسات التً ٌعمل بها الرإساء التنفٌذٌٌن لالبتكار باستحداث طرق جدٌدة أو إدخال تؽٌٌرات
جوهرٌة على مجاالت تدل كل مجموعة منها على ممارسات مبتكرة ذات صلة بنوع محدد من
أنواع االبتكار .وٌوضح الجدول رقم ( )7الممارسات األكثر شٌوعا فً مجال ابتكار العملٌات.

جدول  :7ترتٌب الممارسات المبتكرة ذات الصلة باالبتكار فً مجال العملٌات تبعا لنسبة
استخدامها فً المإسسات الحكومٌة االتحادٌة
الممارسات المبتكرة

نسبة

الترتٌب

االستخدام
84.4%

1

األسالٌب المتبعة فً انتاج الخدمات (التقنٌات ،المعدات ،البرمجٌات)

81.0%

2

العملٌات اإلدارٌة واللوجستٌة المتبعة لدى الموظفٌن من أجل انتاج الخدمة وتسلٌمها 66.7%

3

األنشرطة المسرراندة لتنفٌرذ العملٌررات المإسسرٌة مثررل أنظمرة الصررٌانة ،وعملٌرات الشررراء،
والمحاسبة
للمتعامل.
متوسط نسبة االستخدام= 77.4%

تشٌر نتابج الجدول إلى تصدر الممارسة المتصلة بتطبٌق أسالٌب مبتكرة فً انتاج
الخدمات -كاستخدام التقنٌات الحدٌثة والمعدات والبرمجٌات – قابمة الممارسات المبتكرة ذات
الصلة باالبتكار فً مجال العملٌات؛ إذ بلؽت نسبة استخدام هذه الممارسة  ،%84.4تلٌها
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الممارسة المتعلقة باألنشطة المبتكرة المسا ِندة لتنفٌذ العملٌات مثل أنظمة الصٌانة ،وعملٌات
الشراء ،والمحاسبة وبنسبة استخدام بلؽت  ،%81.4وعلٌه فإن أقل الممارسات شٌوعا فً ابتكار
العملٌات تتمثل فً العملٌات اإلدارٌة واللوجستٌة المتبعة لدى الموظفٌن من أجل انتاج الخدمة
وتسلٌمها للمتعامل وبنسبة استخدام بلؽت .%66.7

وٌرجع تبوأ األسالٌب المتبعة فً انتاج الخدمات (التقنٌات ،المعدات ،البرمجٌات) قابمة
الممارسات المبتكرة المتصلة باالبتكار فً مجال العملٌات إلى توجه الدولة نحو االستثمار فً
التقنٌات الحدٌثة والبرمجٌات إذ تحتل دولة اإلمارات العربٌة المتحدة الثانٌة عالمٌا على صعٌد
المشترٌات الحكومٌة لمنتجات التكنولوجٌا المتقدمة تبعا لمإشر الجاهزٌة الشبكٌة World ( 2015

 .) Economic Forum,2011وٌمكن أن ُنفسر حلول األنشطة المبتكرة المسانِدة لتنفٌذ العملٌات
مثل أنظمة الصٌانة ،وعملٌات الشراء ،والمحاسبة فً المرتبة الثانٌة فً قابمة ابتكار العملٌات إلى
عاملٌن ربٌسٌن ٌتصل أحدهما بالتحدٌثات التً أد ُخلت على التشرٌعات المتصلة بهذه األنشطة
المساندة لتنفٌذ العملٌات كصدور القانون االتحادي رقم ( )8لسنة  2011بشؤن اعداد المٌزانٌة
العامة ،وقرار مجلس الوزراء رقم ( )32لسنة  2014فً شؤن البحة المشترٌات وإدارة المخازن.
أما العامل اآلخر فٌتعلق بالمبادرات التً أطلقتها وزارة المالٌة لرفع كفاءة وفعالٌة أنظمة العمل
المالٌة للحكومة االتحادٌة مثل الدرهم االلكترونً ،وأتمتة إجراءات اعداد المٌزانٌة االتحادٌة،
ومبادرة تطوٌر النظام المالً اإللكترونً للحكومة االتحادٌة ،وأتمتة دورة الشراء والمخازن
(وزارة المالٌة.)2015 ،

وبعد أن عرضنا للممارسات المبتكرة فً مجال العملٌات نعرض فً الجدول رقم ()8
ألكثر الممارسات المبتكرة انتشارا فً مجال ابتكار الخدمات.

67

جدول  :8ترتٌب الممارسات المبتكرة ذات الصلة باالبتكار فً مجال الخدمات تبعا لنسبة
استخدامها فً المإسسات الحكومٌة االتحادٌة
الممارسات المبتكرة
استخدام التطبٌقات االلكترونٌة الذكٌة واالنترنت on- line services
إلتاحة الخدمات للمتعاملٌن
الشراكات مع المإسسات الحكومٌة األخرى لتسهٌل إجراءات توفٌر
الخدمات (مثال الربط االلكترونً ،والنافذة الواحدة)
المواصفات الفنٌة للخدمات  technical specificationsلتحسٌن
جودة الخدمات
توفٌر الخدمات على مدار  24ساعة 7 /أٌام فً األسبوع
األبحرراث العلمٌررة لتقٌررٌم كفرراءة وأثررر الخرردمات مررن أجررل تحسررٌن وتطرروٌر
نوعٌة الخدمات وجودتها ،والتؤكد من مطابقتها الحتٌاجات المتعاملٌن
الخدمرررة الذاتٌرررة عبرررر األكشررراك االلكترونٌرررة الترررً تخررردم المتعررراملٌن دون
الحاجة إلى حضورهم الشخصً إلى مراكز الخدمة المتعاملٌن
متوسط نسبة االستخدام= 72.6%

نسبة االستخدام

الترتٌب

97.7%

1

89.7%

2

79.4%

3

63.4%
62.2%

4
5

42.9%

6

تشٌر نتابج الجدول إلى أن استخدام التطبٌقات االلكترونٌة الذكٌة واالنترنت on- line
 servicesإلتاحة الخدمات للمتعاملٌن هً أكثر الممارسات تطبٌقا فً مجال االبتكار الخدمً ،إذ
بلػ نسبة استخدام هذه الممارسة  ،%97.7فً حٌن تبوأ المركز الثانً الممارسة المتصلة
بالشراكات مع المإسسات الحكومٌة األخرى لتسهٌل إجراءات توفٌر الخدمات (مثال الربط
االلكترونً ،والنافذة الواحدة) وبنسبة استخدام بلؽت  .%89.7فً حٌن أن أقل الممارسات تطبٌقا
هً الخدمة الذاتٌة عبر األكشاك االلكترونٌة التً تخدم المتعاملٌن دون الحاجة إلى حضورهم
الشخصً إلى مراكز الخدمة المتعاملٌن وبنسبة استخدام بلؽت .%42.9

وتبعا للنتابج الواردة فً الجدول رقم ( )8فإننا نالحظ بؤن الممارسة المتعلقة باستخدام
التطبٌقات االلكترونٌة الذكٌة واالنترنت إلتاحة الخدمات للمتعاملٌن حققت نسبة استخدام بلؽت
 %97.7وتعد هذه النسبة من أعلى النسب المتحققة لٌس على مستوى االبتكار فً مجال الخدمات
فحسب ،وإنما كذلك على مستوى بقٌة الممارسات المبتكرة ال( )17المطبقة فً أنواع االبتكار
الثالثة األخرى.
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وٌرجع تبوأ التطبٌقات االلكترونٌة والذكٌة قابمة الممارسات األكثر انتشارا إلى الجهود
الذي بذلتها الحكومة االتحادٌة منذ عام  2001والذي شهد إطالق الدرهم االلكترونً كؤول خدمة
الكترونٌة تدشنها وزارة المالٌة ومن ثم تؤسٌس الهٌبة العامة لتنظٌم قطاع االتصاالت عام 2003
والتً قامت بصٌاؼة استراتٌجٌة الحكومة االلكترونٌة واإلشراؾ على تنفٌذها ،واطلقت فً عام
 2011بوابة اإلمارات االلكترونٌة .أما فً عام  2013فقد تم إطالق مبادرة الحكومة الذكٌة.
وٌشٌر تقرٌر هٌبة تنظٌم االتصاالت بشؤن تنفٌذ مبادرة الحكومة الذكٌة بؤن الجهات الحكومٌة
نجحت فً إنجاز مرحلة التحول نحو الخدمات الذكٌة فً أهم  337خدمة حكومٌة ربٌسة
ٌستخدمها المتعاملون بشكل ٌومً بنسبة بلؽت  %96.3حسب مإشر التحول الذكً (هٌبة تنظٌم
االتصاالت.)2015 ،

وٌالحظ من ترتٌب قابمة الممارسات المبتكرة األكثر انتشارا فً المجال الخدمً إلى أن
الممارسات المتصلة بتطبٌق األبحاث العلمٌة لتقٌٌم كفاءة وأثر الخدمات تحتل موقعا متؤخرا من
حٌث نسبة االستخدام فً المإسسات الحكومٌة حٌث بلؽت نسبة استخدامها  .%62.2وقد تكون
هذه النتٌجة ذات صلة باالتجاه العام السابد فً الحكومة فٌما ٌتعلق بانخفاض االنفاق على البحث
العلمً والتطوٌر .فعلى الرؼم من الجهود الحكومٌة لتحقٌق اقتصاد معرفً من خالل تطوٌر
البحث العلمً ،وإنشاء مإسسات بحثٌة حكومٌة ومستقلة تدعم األبحاث واالبتكار ،وتحسٌن مناهج
التعلٌم على نحو ٌجعلها تشجع االبتكار ،إال أن نسبة االنفاق على البحث والتطوٌر ال تتعدى
 %0.5كنسبة من الناتج المحلً اإلجمالً فً عام  ،2012وتستهدؾ األجندة الوطنٌة إلى رفع
هذا المإشر لٌصل إلى  %1.5بحلول عام ( 2021موقع رإٌة اإلمارات2016 ،؛ كلٌة محمد بن
راشد لإلدارة الحكومٌة)2015 ،

أما فٌما ٌتعلق بحلول " الخدمة الذاتٌة عبر األكشاك االلكترونٌة التً تخدم المتعاملٌن دون
الحاجة إلى حضورهم الشخصً إلى مراكز الخدمة المتعاملٌن" فً المرتبة األخٌرة فً قابمة
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الممارسات األكثر انتشارا فً المجال الخدمً فقد ٌعود إلى صعوبة إتاحة جمٌع الخدمات الحكومٌة
عبر هذا النوع من األكشاك االلكترونٌة ،كما أن هناك فبات من المتعاملٌن قد ال تجٌد استخدام
التقنٌة المستخدمة فً هذه األكشاك  ،ناهٌك عن تكالٌؾ تصنٌع هذه األكشاك ،وهً أكثر انتشارا
فً خدمات وزارة الداخلٌة والماء والكهرباء.

وبعد أن عرضنا ألكثر الممارسات المبتكرة انتشارا فً مجال الخدمات ،فإنا ننتقل إلى
االبتكار االتصالً والذي ٌحتل المرتبة الثالثة من حٌث االنتشار فً المإسسات الحكومٌة
االتحادٌة .وٌوضح الجدول رقم ( )9ترتٌب الممارسات المبتكرة ذات الصلة باالبتكار فً المجال
اإلتصالً تبعا لنسبة استخدامها فً المإسسات الحكومٌة االتحادٌة.

جدول  :9ترتٌب الممارسات المبتكرة ذات الصلة باالبتكار فً المجال االتصالً تبعا لنسبة
استخدامها فً المإسسات الحكومٌة االتحادٌة
الممارسات المبتكرة
أسالٌب تعزٌز سمعة وصورة المإسسة (الهوٌة المإسسٌة والحمالت الدعابٌة)
أسالٌب التشاور مع المتعاملٌن وأصحاب المصلحة
أسالٌب توفٌر المعلومات حول الخدمات وطرق الحصول علٌها
خطة التسوٌق والتروٌج للخدمات فً أوساط المتعاملٌن
متوسط نسبة االستخدام= 72.0%

نسبة
االستخدام
80.0%
70.6%
69.2%
67.6%

الترتٌب

تشٌر النتابج المتصلة باالبتكار فً المجال االتصالً والواردة فً الجدول رقم ( )9إلى أن
أسالٌب تعزٌز سمعة وصورة المإسسة -كالهوٌة المإسسٌة ،والحمالت الدعابٌة-هً أكثر
الممارسات المبتكرة شٌوعا حٌث بلػ نسبة استخدام هذه الممارسة فً المإسسات الحكومٌة .%80
تلهٌا فً المرتبة الثانٌة الممارسات المتصلة بؤسالٌب التشاور مع المتعاملٌن وأصحاب المصلحة
وبنسبة استخدام بلؽت  ،%70.6أما أقل الممارسات انتشارا فقد تمثلت فً تنفٌذ المإسسات لخطة

1
2
3
4
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من أجل التسوٌق والتروٌج للخدمات فً أوساط المتعاملٌن حٌث لم تتجاوز نسبة استخدام هذه
الممارسة .%67.6

إن انتشار أسالٌب تعزٌز سمعة وصورة المإسسة بوصفها أكثر الممارسات المبتكرة فً
المجال االتصالً قد ٌعود إلى اهتمام المإسسات الحكومٌة بتعزٌز صورتها الذهنٌة لدى المتعاملٌن
والمجتمع الخارجً لخلق انطباع عام متمٌز عن المإسسة ،كما سهلت وسابل التواصل االجتماعً
مهمة المإسسات الحكومٌة فٌما ٌتصل بتعزٌز صورتها المإسسٌة .وفٌما ٌتصل بتراجع
الممارسات المبتكرة المتصلة بخطة التسوٌق والتروٌج للخدمات فً أوساط المتعاملٌن إلى المرتبة
األخٌرة من حٌث االستخدام ،فقد ٌرجع إلى الطبٌعة االحتكارٌة لبعض الخدمات التً تقدمها
الحكومة ،فلٌس هناك بدٌل ٌنافسها على توفٌر هذه الخدمات وعلٌه فهً لن تكثؾ جهودها لتسوٌق
خدماتها على ؼرار ما تفعل مإسسات القطاع الخاص.

أما أقل أنواع االبتكار انتشارا فً المإسسات الحكومٌة االتحادٌة فهو االبتكار فً المدال
االداري ،وٌوضح الجدول رقم ( )10ترتٌب الممارسات المبتكرة ذات الصلة باالبتكار فً المجال
االداري تبعا لنسبة استخدامها فً المإسسات الحكومٌة االتحادٌة.
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جدول  :10ترتٌب الممارسات المبتكرة ذات الصلة باالبتكار فً المجال اإلداري تبعا لنسبة
استخدامها فً المإسسات الحكومٌة االتحادٌة
الممارسات المبتكرة
االنظمة اإلدارٌة (نظام إدارة األداء ،ونظام إدارة الجودة)
وسرررابل تنظرررٌم العمرررل واتخررراذ القررررارات (إعرررادة الهٌكلرررة ،فررررق العمرررل،
التفوٌض والالمركزٌة)
وسابل تنظٌم العالقات الخارجٌة مع المإسسات الحكومٌة أو مإسسات
القطاع الخاص أو جمعٌات النفع العام (مثال الشراكات االستراتٌجٌة،
التعاقد من الباطن ، subcontractingوالتعهٌد الخارجًout-
 ،sourcingوالشراكة مع القطاع الخاص public–private
)partnership (PPP or 3P or P3
أنظمررة التعٌررٌن فررً الوظررابؾ كالعمررل الجزبررً ،ونظررام تقاسررم الوظٌفررة،
والعمل عن بُعد
أنظمة إدارة المعرفة ،ووسابل جمع المعلومات وتحلٌلها
متوسط نسبة االستخدام= 66.3%

نسبة االستخدام
87.5%

الترتٌب
1

79.1%

2

73.5%

3

45.9%

4

45.2%

5

نالحظ من نتابج الجدول بؤن أكثر الممارسات المبتكرة شٌوعا والمتصلة باالبتكار االداري
تمثلت فً التؽٌرات الجوهرٌة والطرق الجدٌدة التً ادخلتها المإسسات الحكومٌة االتحادٌة على
األنظمة اإلدارٌة كاستخدام نظام إدارة األداء ونظام إدارة الجودة؛ إذ بلػ نسبة تطبٌق واستخدام هذه
الممارسة  ،%87.5وفً المرتبة الثانٌة تؤتً وسابل تنظٌم العمل واتخاذ القرارات مثل إعادة
الهٌكلة ،وفرق العمل ،والتفوٌض والالمركزٌة ،بوصفها ثانً أكثر الممارسات المبتكرة شٌوعا
وبنسبة  ،%79.1فً حٌن كانت أقل الممارسات انتشارا فً المجال اإلداري هً الممارسة
المتصلة بؤنظمة إدارة المعرفة ووسابل جمع المعلومات وتحلٌلها حٌث لم ٌتجاوز نسبة استخدامها
سوى .%45.2

إن تصدر كل من الممارستٌن المتصلتٌن باألنظمة اإلدارٌة ووسابل تنظٌم العمل واتخاذ
القرارات قابمة الممارسات األكثر استخداما فً االبتكار اإلداري إنما هو حصٌلة طبٌعٌة لتجربة
الحكومٌة خالل السنوات الماضٌة فٌما ٌتصل بالتحدٌث اإلداري ،وما رافقه من انتشار لمفاهٌم
الجودة والتمٌز المإسسً ،كما أشرنا إلى ذلك فً المناقشة سابقا.
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وفً المقابل فإن تراجع الممارسات المبتكرة المتصلة بؤنظمة التعٌٌن فً الوظابؾ كالعمل
الجزبً ونظام تقاسم الوظٌفة ونظام العمل عن بُعد إلى المرتبة قبل األخٌرة من حٌث االستخدام فً
المإسسات الحكومٌة ،قد ٌعود إلى عزوؾ المإسسات عن تطبٌق هذه األنواع من أنظمة التعٌٌن
فهً تتطلب فكر إداري ؼٌر تقلٌدي من جانب الموظؾ وكذلك من جانب مسإولً الموارد البشرٌة
والمدراء من حٌث توزٌع المسإولٌات الوظٌفٌة والتزامات الموظفٌن.

فإذا ما تناولنا العمل الجزبً على وجه التحدٌد فإننا نجد بؤن قانون الموارد البشرٌة فً
الحكومة االتحادٌة لعام  2008وتعدٌالته قد أجاز للمإسسات التعٌٌن وفقا لنظام العمل الجزبً،
ولكنه ؼٌر مطبق بشكل واسع وال ٌقبل علٌه الموظفٌن ،وذلك لعدم تطبٌق أنظمة التقاعد االتحادٌة
على هذا النظام وعدم احتساب مكافؤة نهاٌة الخدمة عن مدد الخدمة فً نظام العمل الجزبً .ففً
دراسة " احتٌاجات المرأة العاملة فً القطاع العام" أشارت المبحوثات إلى أن  %81.6من
المإسسات ال تطبق نظام العمل الجزبً(الهٌبة االتحادٌة للموارد البشرٌة الحكومٌة.)2011 ،

إن حلول أنظمة إدارة المعرفة  Knowledge Managementفً المرتبة األخٌرة فً
قابمة الممارسات المبتكرة األكثر شٌوعا فً المجال الخدمً هً نتٌجة جدٌرة باالهتمام  ،فإدارة
المعرفة تعد عامال محفزا لالبتكار ،و ُتحسِ ن عملٌة صنع القرار القابم على األدلة ،وتسهم فً بناء
مإسسات متعلمة .وتبعا لدراسة ) (Al-Khouri, 2014فإن االستخدام المحدود إلدارة المعرفة فً
القطاع العام إنما ٌرجع أساسا إلى أسباب تتعلق بالثقافة والعقلٌة التً تعٌق نشر الثقافة التعاونٌة
التً تركز على التحسٌن ،كما توجد نزعة تبدو كؤنها راسخة لدى القطاع العام بعدم تبادل
المعلومات والمعرفة بٌن الوحدات التنظٌمٌة .وهذا ٌإدي بدوره إلى صعوبة فً عملٌة تكوٌن
العالقات بٌنها ،فالهٌاكل الهرمٌة التقلٌدٌة فً القطاع لعام ربما كانت أحد األسباب التً حالت دون
نجاح مبادرات إدارة المعرفة ،إذا أن هذه الهٌاكل تدعم مفهوم القسم المنعزل.
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وتدعم دراسة ) (Haak-Saheem & Darwish, 2014التً أجرٌاها على بلدٌة
دبً للتعرؾ على دور إدارة المعرفة فً خلق ثقافة التعلم ،النتٌجة السابقة التً انتهت إلٌها دراسة
)(Al-Khouri, 2014

حٌث خل ُص الباحثان إلى أن تؤثٌر إدارة المعرفة فً عملٌات التعلم فً البلدٌة

كان دون التوقعات ،وأن السٌاسات المتبعة حالٌا ال تدعم على نحو كبٌر هذا الدور ،كما أن الهٌاكل
التنظٌمٌة الحالٌة لتبادل المعرفة تشجع العزلة بدال من اندماج المعرفة Isolation rather than
 . integration of knowledgeكما انتهت دراسة ) (Biygautane & Al-Yahya, 2011إلى
النتٌجة ذاتها ،ففً دراستهما التً أجرٌاها على خمس مإسسات حكومٌة فً إمارة دبً ،اتضح
لدٌهما بؤن التحدي الحالً الذي ٌواجه القطاع الحكومً لٌس هو تطوٌر المعرفة وإنما إدارتها
لضمان بقاء المعرفة والخبرات داخل المإسسة حتى بعد مؽادرة الموظفٌن لها ،فعلى الرؼم من
مواصلة الجهات الحكومٌة شراء التقنٌات الحدٌثة لتخزٌن المعرفة ،إال أنه ال ٌتم إدارتها بطرٌقة
صحٌحة لعدة أسباب أبرزها اعتقاد الموظفٌن بالطبٌعة الهٌراٌكٌة للمعرفة ،انعزال األقسام ،عدم
نضوج مفهوم إدارة المعرفة ،وعدم وجود قٌادة مإثرة تشجع على تطبٌق برامج نقل المعرفة.

وبعد أن استعرضنا ألكثر أنواع االبتكار شٌوعا فً المإسسات الحكومٌة االتحادٌة ،فإنا نعرض
لممارسات أخرى مبتكرة لم ٌتم حصرها ضمن الممارسات المبتكرة التً احتوتها االستبانة؛ إذ
تضمنت االستبانة سإال ٌتعلق بمدى قٌام المإسسات التً ٌعمل بها الرإساء التنفٌذٌٌن لالبتكار
بتطبٌق أنواع أخرى من الممارسات المبتكرة لم تذكر فً الخٌارات المؽلقة .وٌوضح الشكل رقم
( )4إجابة المبحوثٌن على هذا السإال.
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شكل  :4توزٌع المإسسات الحكومٌة االتحادٌة تبعا لتطبٌقها لممارسات مبتكرة إضافٌة لم ٌتم
اإلشارة إلٌها فً االستبانة

لم ٌحدد
5%

المإسسات التً طبقت
ممارسات مبتكرة
إضافٌة

22.2%
المإسسات التً لم
تطبق ممارسات
مبتكرة إضافٌة
72.8%

باالستناد إلى نتابج الشكل رقم ( )4فقد أشار ( )10من الرإساء التنفٌذٌٌن لالبتكار بؤن
مإسساتهم قامت بتطبٌق ممارسات مبتكرة لم ٌشر إلٌها الباحث فً االستبانة وهم ٌشكلون
 %22.2من إجمالً المبحوثٌن .وهذا أمر متوقع حٌث ركز الباحث على حصر الممارسات
المبتكرة والمتعارؾ علٌها دولٌا والمنتشرة فً أؼلب التجارب التً أطلع علٌها ،لٌضمن أكبر قدر
من الممارسات المشتركة بٌن المإسسات الحكومٌة ،وتقلٌل التباٌنات والفروقات بٌنها خاصة فً
ضوء تنوع القطاعات التً تعمل بها.

وقد تعددت الممارسات المبتكرة التً أشار إلٌها المبحوثون وهً تؽطً مجاالت أمنٌة
وصحٌة ومالٌة ،ومجاالت أخرى تتعلق بإدارة االبتكار الداخلً والتروٌج له ،وهذه الممارسات
المبتكرة هً :بصمة العٌن ،نظام إدارة االقتراحات واألفكار ،إطالق برنامج إذاعً متخصص فً
االبتكار الحكومً (دار االبتكار) ،حدٌقة العلوم واالبتكارات ،نظام الدفع والتسوٌة فً المصرؾ
المركزي ) ،Payment and Settlement Systems (UAEFTSإتباع أسالٌب تدخل جراحً
مبتكر باستخدام الروبوتات ،وإنشاء منصة االبتكار والتً تهدؾ إلى إٌجاد حلول للتحدٌات التً
ٌواجها الموظفون.
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 )2الدوافع الرئٌسة لالبتكار فً القطاع الحكومً االتحادي
لتعرؾ على الدوافع أو المبررات الربٌسة التً دفعت المإسسات الحكومٌة االتحادٌة نحو
االهتمام بتطبٌق االبتكار ،فقد احتوت االستبانة على سبعة دوافع ربٌسةُ ،
وطلِب من الرإساء
التنفٌذٌٌن لالبتكار القٌام بتحدٌد أهمٌتها وفق مقٌاس رباعً متدرج األهمٌة .وٌتضح من الجدول
رقم ( )11أن المتوسط الحسابً العام لدرجة أهمٌة الدوافع السبعة لالبتكار هً "أهمٌة عالٌة
جدا"؛ إذ بلػ المتوسط الحسابً العام لدرجة أهمٌة هذه الدوافع ( 2.433درجة من  3درجات).

جدول  :11ترتٌب الدوافع الربٌسة لالبتكار تبعا ألهمٌتها
درجة األهمٌة (أقل درجة صفر وأعلى
درجة )3
الدوافع
االنحراؾ
المتوسط الحسابً
المعٌاري
0.650
2.636
الرؼبة فً زٌادة كفاءة المإسسة والخدمات المقدمة
0.625
2.568
تلبٌررررة متطلبررررات االسررررتراتٌجٌة الوطنٌررررة الحكومٌررررة
لالبتكار
0.664
2.523
تلبٌرررة مسرررتهدفات المإشررررات الوطنٌرررة الرررواردة فرررً
األجنرردة الوطنٌررة ،وتلبٌررة تطلعررات رإٌررة االمررارات
2021
0.825
2.442
الطلررررب المتزاٌررررد مررررن المتعرررراملٌن لتحسررررٌن جررررودة
الخدمات المقدمة
إٌجررررراد حلرررررول مبتكررررررة للتحررررردٌات واإلشررررركالٌات
0.783
2.349
االجتماعٌة
0.842
2.349
الرؼبة فً إحراز نترابج متقدمرة فرً محرور االبتكرار
ضررمن معرراٌٌر التقٌررٌم فررً جررابزة محمررد بررن راشررد
لألداء الحكومً المتمٌز
0.889
2.119
المنافسة مع الجهات الحكومٌة األخرى
2.433
المتوسط العام لدرجة األهمٌة

الترتٌب
1
2
3
4
5
6
7

وٌتضح من الجدول رقم ( )11بؤن الرؼبة فً زٌادة كفاءة الخدمات ومستوى االنتاجٌة
تتصدر قابمة الدوافع التً دفعت المإسسات الحكومٌة نحو االهتمام االبتكار ،حٌث ٌعد هذا الدافع
أكثر الدوافع أهمٌة وبمتوسط درجة أهمٌة بلػ ( 2.636درجة من  3درجات) وبانحراؾ
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معٌاري(ٌ ،)0.650لٌه فً المرتبة الثانٌة تلبٌة متطلبات االستراتٌجٌة الوطنٌة الحكومٌة لالبتكار
وبمتوسط درجة أهمٌة بلػ ( 2.568درجة من  3درجات) وبانحراؾ معٌاري ( .) 0.625ومن
ثم تلبٌة مستهدفات المإشرات الوطنٌة الواردة فً األجندة الوطنٌة ،وتلبٌة تطلعات رإٌة اإلمارات
 2021حٌث بلػ متوسط درجة أهمٌة هذا الدافع ( 2.523درجة من 3درجات) وبانحراؾ
معٌاري( .)0.664أما أقل الدوافع أهمٌة فً تبرٌر اتجاه المإسسات الحكومٌة نحو االهتمام
باالبتكار فتمثل فً المنافسة مع الجهات الحكومٌة األخرى حٌث بلػ متوسط درجة أهمٌته
( 2.119درجة من  3درجات) وبانحراؾ معٌاري(.)0.889

وٌالحظ بؤن تصدر" الرؼبة فً زٌادة كفاءة المإسسة والخدمات المقدمة" قابمة الدوافع
التً دفعت بالمإسسات الحكومٌة االتحادٌة نحو االهتمام باالبتكار ٌتسق مع النتٌجة التً أشرنا
إلٌها سابقا والتً تتمثل فً أن " االبتكار فً مجال العملٌات هو أكثر أنواع االبتكار شٌوعا
وانتشارا فً المإسسات الحكومٌة االتحادٌة وبنسبة استخدام بلؽت " %74.3؛ إذ أثبتت الدراسات
العلمٌة بؤن الممارسات المبتكرة فً مجال العملٌات عادة ما ُتر ِكز على تحسٌن نوعٌة وكفاءة
العملٌات الجارٌة فً المإسسة)  .)Vries, Bekkers & Tummers,2014كما تبدو هذه النتٌجة
متسقة مع إحراز دولة اإلمارات العربٌة المتحدة للمركز السابع دولٌا فً محور الكفاءة الحكومٌة
تبعا للكتاب السنوي للتنافسٌة العالمٌة لعام .(IMD, 2016( 2016

ولقد أتضح لدٌنا بؤن تصدر" الرؼبة فً زٌادة كفاءة المإسسة والخدمات المقدمة" قابمة
الدوافع التً دفعت بالمإسسات الحكومٌة االتحادٌة نحو االهتمام باالبتكار ٌتالءم مع دراسة
(  )Petkovšek &Cankar,2013والتً شملت أربعة مشارٌع مبتكرة فً كل من البرتؽال وانكلترا
وكندا ولٌتوانٌا ،و ُخلصت إلى أن المحرك الربٌس من تطبٌق هذه المشارٌع هو رؼبة الحكومات
فً تحسٌن كفاءة وجودة الخدمة وتحسٌن األداء إلى جانب خفض التكلفة .وتدعم الدراسة المنهجٌة
- Systematic Review -التً أجراها كل من ( )Vries, Bekkers & Tummers,2014هذه
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النتٌجة؛ إذ بلػ عدد الدراسات التً أكدت على أن الؽرض الربٌسً الذي دفع بالمإسسات الحكومٌة
نحو االبتكار هو رؼبتهم فً تحقٌق الكفاءة ( )33دراسة أي ما نسبته  %14.4من الدراسات
ال( )229التً أجُرٌت فً مإسسات أمرٌكٌة وأوروبٌة.

وطالما أن الدافع الربٌسً من االبتكار كما أشار الرإساء التنفٌذٌون لالبتكار تمثل فً"
الرؼبة فً تعزٌز كفاءة المإسسة والخدمات الحكومٌة التً تقدمها" ،فإننا نعتقد أهمٌة إجراء تقٌٌم
ومراجعة شاملة للكفاءة الحكومٌة وعالقتها باالبتكار ،لتوفٌر أدلة قوٌة وموثوقة حول طبٌعة هذه
العالقة وفرص التحسٌن المحتملة ،حٌث أثبتت بعض المراجعات الدولٌة أنه بٌنما تقوم الحكومة
بتطبٌق الممارسات المبتكرة واالصالحات اإلدارٌة فإن المٌزانٌات الحكومٌة تزداد أحٌانا بما ال
ٌتناسب مع التحسٌنات فً النتابج .ومن ناحٌة أخرى فإن القٌاس ٌعد إحدى العوامل األربع الربٌسة
للكفاءة المنهجٌة فً العمل الحكومً؛ إذ ٌجب أن تركز الحكومات على القٌاس والتحلٌل فبدنوهما
تمٌل الممارسات المبتكرة عدٌمة الكفاءة إلى االستمرار وٌقل احتمال التوسع فً الممارسات
المبتكرة الكفإة ).(Deloitte, 2013

وبناء علٌه فإنه من الضروري قٌام المإسسات الحكومٌة فً دولة اإلمارات العربٌة
المتحدة بقٌاس كفاءتها الداخلٌة وعالقتها باالبتكار وباتباع منهجٌات وأدوات قٌاس وتقٌٌم حدٌثة
وبالتنسٌق مع وزارة شإون مجلس الوزراء والمستقبل للخروج بتقٌٌم اتحادي متكامل لطبٌعة هذه
الكفاءة وعالقتها باالبتكار ،فؽٌاب البٌانات الحدٌثة بشؤن مدخالت األداء الحكومً ومخرجاته
ومستوى جودته والربط بٌنه وبٌن الممارسات المبتكرة تعد إحدى اإلشكالٌات المتصلة بقٌاس
فعالٌة برامج االبتكار ،إذ أن المعلومات المتاحة حالٌا والمنشورة عن الكفاءة الحكومٌة ُمستقاة من
تقارٌر دولٌة كتقرٌر الكتاب السنوي للتنافسٌة وتقارٌر البنك الدولً ،وال تؽطً الجوانب التفصٌلٌة
المتصلة بعالقة الكفاءة باالبتكار.
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وفً ذات السٌاق فإن االهتمام بقٌاس الكفاءة الحكومٌة وعالقتها باالبتكار له ما ٌبرره
لتلبٌة توقعات واحتٌاجات المتعاملٌن لتحسٌن كفاءة الخدمات الحكومٌة فً ضوء الرسوم التً
تتقاضاها الحكومة من الخدمات الحكومٌة والتً تعد إحدى المصادر الربٌسة إلٌرادات الحكومة
االتحادٌة؛ ففً عام  2015بلؽت نسبة مساهمة رسوم الخدمات الحكومٌة فً مجمل إٌرادات
المٌزانٌة االتحادٌة  %30وبنسبة نمو بلؽت  %6.8مقارنة بعام (2014وزارة المالٌة.)2015 ،

باإلضافة إلى ذلك فإن تحقٌق الكفاءة ٌعد مطلبا ربٌسا فً ظل الوضع االقتصادي الراهن،
فتقرٌر صندوق النقد الدولً ٌشٌر إلى تراجع آفاق النمو فً دولة اإلمارات العربٌة المتحدة فً عام
 2016متؤثرا بانخفاض أسعار النفط ،وأنه على الرؼم من التحرك القوي على مستوى السٌاسات
للتكٌؾ مع أسعار النفط المنخفضة ،فمن المتوقع أن ٌرتفع عجز المالٌة العامة فً عام  2016إلى
قرابة  %7.2من إجمالً الناتج المحلً لٌتحسن بعد ذلك على المدى المتوسط (صندوق النقد الدولً،

 .)2016وطالما أن الكفاءة تعنً تحقٌق المزٌد بتكلفة أقل ،وهً تتضمن تحقٌق الحد األعظم من
المخرجات وتقلٌل المدخالت( (Deloitte,2013فإن االهتمام بتحسٌن مستوٌاتها عن طرٌق
الممارسات المبتكرة من شؤنه أن ٌحقق وفورات مالٌة فً تكلفة تنفٌذ السٌاسات الحكومٌة .وعلى
النقٌض من ذلك فإن كل من )ٌ ( Orange, Elliman, Kor, & Tassabehji, 2007حذرون بؤن
العدٌد من الدراسات التً تم تموٌلها فً كل من أوروبا والمملكة المتحدة قد ركزت على معٌار
الكفاءة واستخدام التكنولوجٌا كمعٌارٌن للحكم على مدى نجاح أو فشل المشروعات المبتكرة ،فً
حٌن أن هذه الدراسات أهملت القٌمة واألثر االجتماعً لالبتكار.

ونرى بؤنه على الرؼم من تبوأ " تلبٌة متطلبات االستراتٌجٌة الوطنٌة الحكومٌة لالبتكار"
المرتبة الثانٌة من حٌث األهمٌة كدافع للمإسسات الحكومٌة لالهتمام باالبتكار ،إال أننا كنا نعتقد
ابتداء بؤن هذا الدافع سٌتبوأ المرتبة األولى ،فإطالق هذه االستراتٌجٌة هً التً اعطت زخما كبٌرا
لالبتكار وأبرزته كمفهوم متداول فً أوساط المإسسات الحكومٌة ،ومن ناحٌة أخرى فإن إطالقها

79

كان مرتبطا بقرار القٌادة السٌاسٌة إدراكا منها ألهمٌة االبتكار ،مما ساهم فً تبوأ االبتكار ألولوٌة
متقدمة فً أجندة العمل الحكومً ،فكما أشار تقرٌر مإشر االبتكار العالمً بؤن طموحات القادة فً
دولة اإلمارات العربٌة المتحدة " “ Top-down aspirationsمن شؤنه أن ٌخلق حافزا لنمو
االبتكار فً الحكومة(.)The Global Innovation Index ,2014

وعلٌه فإننا نعتقد بؤن مدخل صانع القرار  Decision Maker Approachوالذي
ٌركز على البحث فً سمات المعنٌن بصنع القرار ورإٌتهم لواقعهم المجتمع ،وأفكارهم بشؤن تقدم
المجتمع (الفهداويٌ )2014 ،عد إحدى المداخل الهامة فً تفسٌر تبنً سٌاسة االبتكار ،فهناك العدٌد
من الدالبل التً تشٌر إلى إٌمان صاحب السمو الشٌخ محمد بن راشد آل مكتوم  ،نابب ربٌس
الدولة ربٌس مجلس الوزراء حاكم دبً بـؤهمٌة االبتكار ،ففً مقالته بعنوان "الدول ما بٌن االبتكار
واالندثار" ٌرى سموه بؤن االبتكار فً الحكومات لٌس ترفا فكرٌا ،أو تحسٌنا إدارٌا ،أو شٌبا
دعابٌا ،االبتكار فً الحكومات هو سر بقابها وتجددها( جرٌدة الشرق األوسط.)2015 ،

كما أصدر سموه عام  2015قانون محلً إلنشاء «متحؾ المستقبل» ،وإنشاء مإسسة
وقؾ بحثً ُتعنى باإلشراؾ على المتحؾ ُتسمى «مإسسة دبً لمتحؾ المستقبل» وأصدر سموه
كذلك قانون "رسم درهم االبتكار" .أما فً أؼسطس  2016فقد أطلق سموه لمبادرة “مسرعات
دبً المستقبل” وهو برنامج ٌهدؾ لربط أفضل الشركات ورواد األعمال فً قطاعات االبتكار من
جمٌع أنحاء العالم بالمإسسات الحكومٌة فً دبً الكتشاؾ وتطبٌق حلول جدٌدة ومبتكرة للتحدٌات
التً تواجه العمل الحكومً.

وفً ضوء المعطٌات السابقة فٌما ٌتصل باهتمام القادة السٌاسٌٌن باالبتكار فإنه ٌمكننا
القول بؤن نموذج دولة اإلمارات العربٌة المتحدة فٌما ٌتصل بتؤثٌر القٌادة السٌاسٌة كان متفردا على
خالؾ التجارب فً العدٌد من الدول الؽربٌة ،حٌث ٌتعرض السٌاسٌٌن للعدٌد من الضؽوطات من

80

دافعً الضرابب المطالبٌن بخلق قٌمة أفضل ألموالهم وتحسٌن مستوى الخدمات والمنتجات
وتطوٌرها (  .)Cochran, 2014كما تشهد فترة االنتخابات البرلمانٌة فورة من االهتمام السٌاسً
باالبتكار باعتباره إحدى دعابم الخطاب السٌاسً والحمالت االنتخابً (Halvorsen, Hauknes,
)Miles, & Røste, 2005

إن إحدى النتابج الجدٌرة باالهتمام والتً أبرزتها نتابج الجدول السابق رقم (  )11تتمثل
فً تراجع أهمٌة" المنافسة مع المإسسات الحكومٌة" إلى المرتبة األخٌرة كدافع للمإسسات
الحكومٌة نحو االهتمام باالبتكار ،وتتناقض هذه النتٌجة مع الدراسة المنهجٌة Systematic -
- Reviewالتً أجراها كل من ( - )Vries, Bekkers & Tummers,2014أشرنا إلٌها سابقا -
والتً خلُصت بؤن المنافسة مع المإسسات الحكومٌة ٌعد إحدى األؼراض الدافعة لمإسسات
القطاع الحكومً  -فً عدد من الدول األوروبٌة  -نحو االهتمام باالبتكار وذلك باالستناد إلى نتابج
أربع دراسات ركزت على بحث تؤثٌر العوامل البٌبٌة على االهتمام باالبتكار.

وعلٌه هل ٌمكن تفسٌر هذه النتٌجة السابقة إلى طبٌعة المإسسات الحكومٌة والتً تمٌل
بؤن تكون أقل منافسة مقارنة بالقطاع الخاص والذي ٌسعى من وراء االبتكار إلى تحقٌق مٌزة
تنافسٌة على منافسٌه فً السوق ،أما فً القطاع العام فإن الؽرض الربٌسً الذي ٌحركه هو تحقٌق
الكفاءة وخلق قٌمة مضافة للعمالء وخفض التكالٌؾ(.)Plamm,Lija&Wiklund,2015فكثٌرا ما
تطرح األدبٌات المتصلة باالبتكار فً القطاع الحكومً هذا السإال " لماذا ٌجب على المإسسات
الحكومٌة أن تبتكر فهً ال تواجه تحدٌا فً التواجد فً السوق أو التوسع فٌه؟

ونرى بؤن الطبٌعة االحتكارٌة النسبٌة للخدمات العامة والتً سبق وأن طرحناها سابقا فً
النقاش قد تإدي إلى عدم تصدر التنافسٌة مع المإسسات الحكومٌة األخرى قابمة الدوافع التً تدفع
بالمإسسات الحكومٌة نحو االبتكار ،إذ أنها ال تقدم خدمات متشابهة ،فعلى الرؼم من وجود بعض

81

نقاط االلتقاء بٌن هذه المإسسات فً العملٌات الالزمة إلنتاج خدمة ما واتاحتها للمتعاملٌن ،إال أن
لكل مإسسة حكومٌة نوع محدد من الخدمات تبعا لالختصاصات المحددة فً قانون إنشاءها .فكما
ٌرى كل من ) (Bugge, Hauknes, Bloch& Slipersæter, 2010بؤنه طالما أن المنظمات
البٌروقراطٌة الحكومٌة ال تسعى للتنافس من أجل األرباح فهً تمٌل إلى أن تحتكر بعض الخدمات
المقدمة للمجتمع .وتوافق دراسة ( )Park and choi,2013هذا الرأي ،حٌث ٌرى الباحثان بؤن
المإسسات الحكومٌة ال تواجه منازعا او منافسا لها فً تقدٌم العدٌد من الخدمات العامة؛ لذا فهً
ال تمٌل إلى المجازفة بإدخال أنظمة عمل وخدمات مبتكرة لبٌبة عملها المستقرة نسبٌا.

وقد ٌفُسر تراجع أهمٌة" المنافسة مع المإسسات األخرى" إلى المرتبة األخٌرة فً قابمة
الدوافع الربٌسة التً دفعت بالمإسسات الحكومٌة االتحادٌة نحو االبتكار ،إلى رؼبة هذه
المإسسات فً التركٌز على تطوٌر أداءها الداخلً عوضا عن االتجاه نحو المنافسة الخارجٌة.

ونرى بؤن هناك بعدا آخر ٌنبؽً إٌالءه أهمٌة فٌما ٌتصل بتراجع" أهمٌة المنافسة مع
المإسسات الحكومٌة األخرى" إلى المرتبة األخٌرة فً قابمة الدوافع التً دفعت بالمإسسات
الحكومٌة نحو االهتمام باالبتكار ،وهذا البعد ٌتصل بالطبٌعة الفٌدرالٌة لدولة اإلمارات العربٌة
المتحدة؛ إذ نعتقد بؤن الفٌدرالٌة أتاحت قدرا من المنافسة وتبادل المعارؾ بٌن الحكومات المحلٌة
والحكومة االتحادٌة لتطوٌر الخدمات الحكومٌة واالبتكار فٌها .حٌث ٌالحظ بؤن البداٌات األولى
لتشجٌع االبتكار فً القطاع الحكومً انبثقت من الحكومة المحلٌة فً إمارة دبً قبل ( )17عاما
مع إطالق جابزة دبً لألداء الحكومً المتمٌز ،كما كانت إمارة دبً من أولى الحكومات التً
طرحت مفهوم الحكومة االلكترونٌة .وٌعزز هذا الطرح ما أشار الٌه ) (Kilkenny, 1992فً أن
المإسسات الحكومٌة األمرٌكٌة تواجه نوعٌٌن من المنافسة هما المنافسة األفقٌة Horizontal
 competitionوالتً تبرز فً المنافسة القابمة بٌن المإسسات والوكاالت الحكومٌة على النطاق
الفٌدرالً ،والمنافسة العمودٌة  Vertical competitionوالتً تتصل بالمنافسة بٌن المإسسات
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الحكومٌة الفٌدرالٌة ونظٌرتها على المستوى المحلً .ومن ناحٌة أخرى فإنه ال ٌمكن التقلٌل من
أهمٌة المنافسة بٌن المإسسات الحكومٌة فٌما ٌتعلق بالمخصصات المالٌة من المٌزانٌة ،فكل
مإسسة تسعى للحصول على أقصى قدر ممكن من المٌزانٌة تبعا ل Niskanen's theory of
 ،government budgetingلذا فهً تقوم بتعظٌم مطالبها من المٌزانٌة

Budget

 Maximizationللحصول على مخصصات أعلى ) .(McGUIRE, 1981وٌمكن أن تكون
المخصصات المالٌة الالزمة لتنفٌذ برامج االبتكار إحدى مبررات الحصول على نصٌب أكبر من
المٌزانٌة.

وبعد أن عرضنا أبرز النتابج المتصلة بالدوافع الربٌسة التً دفعت المإسسات الحكومٌة
االتحادٌة نحو االهتمام باالبتكار ،فإننا نتحقق من مدى وجود أي اختالفات ذات داللة إحصابٌة فً
درجة أهمٌة كل دافع من الدوافع السبعة لالبتكار وبٌن طبٌعة النشاط الذي تمارسه المإسسة سواء
خدمً أو ؼٌر خدمً؟ وبمعنى آخر هل تختلؾ درجة أهمٌة كل دافع من دوافع االبتكار باختالؾ
نوع المإسسة؟ وٌوضح الجدول رقم ( )12نتابج اختبار االختالفات باستخدام اختبار مان-
وتنيMann-Whitney

83

جدول  :12نتابج اختبار مان-وتنً  Mann-Whitneyلدراسة االختالفات ذات الداللة
اإلحصابٌة فً درجة أهمٌة دوافع االبتكار ما بٌن مجموعة المإسسات الخدمٌة ،ومجموعة
المإسسات ؼٌر الخدمٌة

دوافع االبتكار
إٌجررررررراد حلرررررررول
مبتكرة للتحردٌات
واإلشررررررررررررركالٌات
االجتماعٌة
تلبٌرررة مسرررتهدفات
المإشررررررررررررررررررات
الوطنٌرررة الرررواردة
فررررررررً األجنرررررررردة
الوطنٌرررة ،وتلبٌرررة
تطلعرررررات رإٌرررررة
االمررررررررررررررررررررارات
2021
تلبٌرررررة متطلبرررررات
االسررررررررررررتراتٌجٌة
الوطنٌررررررررررررررررررررررررة
الحكومٌررررررررررررررررررررة
لالبتكار
الرؼبة فً زٌرادة
كفاءة الخدمات
المنافسرررررررة مرررررررع
الجهررررررررررررررررررررررررات
الحكومٌررررررررررررررررررررة
األخرى
الطلرررب المتزاٌرررد
مررررن المتعرررراملٌن
لتحسرررررٌن جرررررودة
الخدمات
الرؼبرررررررررة فرررررررررً
إحرررررررراز نترررررررابج
متقدمة فً جابزة
محمررد بررن راشررد
لررألداء الحكررومً
المتمٌز

نوع
المإسسة

حجم
العٌنة

المتوسط
الحسابً

االنحراؾ
المعٌاري

خدمٌة

34

2.265

.828

ؼٌر خدمٌة

7

2.714

.488

خدمٌة

35

2.486

.702

ؼٌر خدمٌة

7

2.857

.378

خدمٌة

35

2.543

.657

ؼٌر خدمٌة

7

2.857

.378

خدمٌة

35

2.600

.695

ؼٌر خدمٌة
خدمٌة
ؼٌر خدمٌة
ؼٌر خدمٌة

7
34
6
6

2.857
2.118
2.667
2.500

.378
.808
.816
1.225

خدمٌة

35

2.429

0.778

ؼٌر خدمٌة

6

2.500

1.225

خدمٌة

35

2.314

.796

ؼٌر خدمٌة

6

2.833

.408

قٌمة
االحصاء
Z

-1.336

-1.336

-1.202

-.855

.182

.181

.229

.393

ال ٌوجد

ال ٌوجد

ال ٌوجد

ال ٌوجد

-1.627

.104

ال ٌوجد

-0.753

.451

ال ٌوجد

-1.603

* يوجد اختالفات ذات داللة عند مستوى المعنوية ().0.0= α

مستوى
الداللة
المحسوب
P-value

االختالفات
ذات الداللة

.109

ال ٌوجد
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تشٌر نتابج الجدول رقم ( )12إلى عدم وجود اختالفات ذات داللة إحصابٌة فً درجة
أهمٌة الدوافع التً تدفع المإسسات نحو االهتمام باالبتكار وبٌن نوع المإسسة (خدمٌة/ؼٌر خدمٌة)
حٌث ال تختلؾ هذه الدوافع باختالؾ نوع المإسسة حٌث كانت قٌم مستوى الداللة المحسوب
لجمٌع هذه العناصر أكبر من قٌمة مستوى الداللة النظري ( αمستوى المعنوٌة) ،والمفترض
مسبقا هنا ( .)0.05= αوعلٌه فإن هذه النتٌجة ال تدعم توقعاتنا األولٌة بوجود اختالفات ذات
داللة إحصابٌة بٌن المإسسات الخدمٌة وؼٌر الخدمٌة فٌما ٌتصل بالدافع الرابع من دوافع االبتكار
والمتصل ب " الطلب المتزاٌد من المتعاملٌن لتحسٌن جودة الخدمات المقدمة" إذ توقعنا بؤن تظهر
درجة أهمٌة هذا الؽرض فً المإسسات الخدمٌة بشكل ذي داللة إحصابٌة من درجة أهمٌته لدى
المإسسات ؼٌر الخدمٌة ،ومرجع ذلك أن المإسسات الخدمٌة معنٌة أساسا بتقدٌم وانتاج خدمات
متعلقة باحتٌاجات المتعاملٌن ،مقارنة بالمإسسات ؼٌر الخدمٌة.

إن إحدى األسبلة الهامة التً ٌنبؽً اإلجابة عنها تتمثل فً مدى وجود اختالفات ذات
داللة احصابٌة بٌن مجموعة المإسسات التً فازت بجابزة التمٌز الحكومً ،ومجموعة المإسسات
التً تم تفز بالجابزة .فٌما ٌتعلق بدرجة أهمٌة كل من " المنافسة مع الجهات الحكومٌة األخرى" و
"الرؼبة فً إحراز نتابج متقدمة فً محور االبتكار ضمن معاٌٌر التقٌٌم فً جابزة محمد بن راشد
لألداء الحكومً المتمٌز" بوصفهما إحدى الدوافع المحركة نحو االهتمام باالبتكار .فمن المنطقً
أن تبدو المإسسات المتمٌزة التً فازت بجوابز التمٌز الحكومً ،أكثر تركٌزا على هذٌن البعدٌن
مقارنة بالمإسسات التً لم تفز؛ إذ ٌفترض الباحث بؤن تارٌخها المإسسً فٌما ٌتعلق بالفوز
بجابزة التمٌز الحكومً قد ٌدفعها نحو تكرار ذات التجربة والفوز بالجابزة مرة أخرى ،لذا فهً
ستسعى للمنافسة مع المإسسات المناظرة لها لكً تتمكن من تحقٌق الفوز .والختبار وجود
الفروقات ذات الداللة االحصابٌة فً الموضوع السابق الذكر تم استخدام اختبار مان-وتنًMann-
 ،Whitneyكما هو موضح فً الجدول رقم (.)13
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جدول  :13نتابج اختبار مان-وتنً  Mann-Whitneyلدراسة االختالفات ذات الداللة
اإلحصابٌة فً درجة أهمٌة الدوافع التً دفعت المإسسات نحو االهتمام باالبتكار ،ما بٌن مجموعة
المإسسات الحاصلة على جابزة التمٌز الحكومً ،ومجموعة المإسسات ؼٌر الحاصلة على
الجابزة

دوافع االبتكار
الرؼبة فً إحراز نترابج
متقدمررررررة فررررررً محررررررور
االبتكررار ضررمن معرراٌٌر
التقٌررٌم فررً جررابزة محمررد
بررررررررن راشررررررررد لررررررررألداء
الحكومً المتمٌز
المنافسررررة مررررع الجهررررات
الحكومٌة األخرى

تمٌز
المإسسة

حجم المتوسط
العٌنة الحسابً

المإسسرررررررررات 20
الحاصلة على
جابزة التمٌز
المإسسة ؼٌر 22
الحاصلة على
جابزة التمٌز
المإسسرررررررررات
الحاصلة على 19
جابزة التمٌز
المإسسة ؼٌر
الحاصلة على 22
جابزة التمٌز

2.600

مستوى
االختالفات
الداللة
قٌمة
االنحراؾ
ذات
االحصاء المحسوب
المعٌاري
الداللة
PZ
value
ال ٌوجد
0.147 1.452 0.598

2.227

0.869

2.263

0.806
0.630

2.091

0.529

ال ٌوجد

0.868

*يوجد اختالفات ذات داللة عند مستوى المعنوية ().0.0= α

تشٌر نتابج الجدول رقم ( )13إلى عدم وجود اختالفات ذات داللة إحصابٌة فً درجة
أهمٌة كل من "المنافسة مع الجهات الحكومٌة األخرى" و "الرؼبة فً إحراز نتابج متقدمة فً
محور االبتكار ضمن معاٌٌر التقٌٌم فً جابزة محمد بن راشد لألداء الحكومً المتمٌز" كدوافع
تدفع بالمإسسات المتمٌزة لتركٌز على االبتكار ،حٌث كانت قٌم مستوى الداللة المحسوب لهذٌن
الدافعٌن أكبر من قٌمة مستوى الداللة النظري(  αمستوى المعنوٌة) ،والمفترض مسبقا هنا وهو
).)α =0.05

 )3المصادر الرئٌسة لألفكار المبتكرة فً المؤسسات الحكومٌة االتحادٌة
نظرا لتنوع وتعدد المصادر التً تنبع منها األفكار المبتكرة ،فقد ُ
طلِب من الرإساء
التنفٌذٌٌن لالبتكار بؤن ٌختاروا أكثر المصادر أهمٌة فً تولٌد األفكار المبتكرة فً مإسساتهم وذلك
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من ضمن قابمة ضمت تسعة مصادر لألفكار المبتكرة .وٌوضح الجدول رقم ( )14نتابج هذا
االختٌار.

جدول  :14ترتٌب المصادر الربٌسة لألفكار المبتكرة
مصادر األفكار المبتكرة

نسبة االختٌار

الترتٌب

الموظفون
اإلدارة العلٌا
الزٌارات الخارجٌة لالطالع على أفضل الممارسات الدولٌة
تنظٌم مختبرات االبتكار واإلبداع
المشاركة فً المإتمرات والمعارض والفعالٌات العلمٌة المتخصصة
التؽذٌة الراجعة  Feedbackمن المتعاملٌن
التعاقرد الخررارجً مرع الجامعررات والمإسسررات البحثٌرة واالستشررارٌة إلجررراء
البحوث واالستشارات
الشراكة مع المإسسات الحكومٌة األخرى
االشتراك فً قواعد البٌانات االلكترونٌة والدورٌات والنشرات العلمٌة

77.8%
53.3%
53.3%
44.4%
31.1%
22.2%
20.0%

1
2
2
4
5
6
7

17.8%
8.9%

8
9

تشٌر النتابج الواردة فً الجدول رقم ( )14إلى تبوأ الموظفٌن قابمة مصادر األفكار
المبتكرة ،حٌث جاء هذا المصدر فً المركز األول وبنسبة اختٌار بلؽت ٌ ،%77.8لٌه فً المرتبة
الثانٌة وبفارق مالحظ كل من اإلدارة العلٌا والزٌارات الخارجٌة لالطالع على أفضل الممارسات
الدولٌة وبنسبة اختٌار بلؽت  %53.3لكل منهما على التوالً .فً حٌن احتلت مختبرات االبتكار
المرتبة الرابعة من حٌث تكرار االختٌار كمصدر لألفكار المبتكرة وبنسبة اختٌار بلؽت .%44.4

وفً المقابل فإن المصادر األقل اختٌارا كمصدر لألفكار المبتكرة فقد تمثلت فً كل من
التعاقد الخارجً مع الجامعات والمإسسات البحثٌة واالستشارٌة إلجراء البحوث واالستشارات
والذي جاء فً المرتبة السابعة وبنسبة اختٌار بلؽت ٌ ،%20لٌه الشراكة مع المإسسات الحكومٌة
األخرى فً المرتبة الثامنة وبنسبة اختٌار بلؽت  ،%17.8فً حٌن تذٌل قابمة مصادر األفكار
المبتكرة االشتراك فً قواعد البٌانات والدورٌات والنشرات العلمٌة ،إذ حل هذا المصدر فً
المرتبة األخٌرة وبنسبة اختٌار لم تتجاوز سوى .%8.9
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وبشكل عام نالحظ من نتابج الجدول أعاله بؤن المصادر الداخلٌة فً المإسسات هً
األكثر اختٌارا كمصدر لألفكار المبتكرة وٌتمثل ذلك فً تصدر كل من الموظفٌن واإلدارة العلٌا
ومختبرات االبتكار قابمة مصادر األفكار المبتكرة ،وذلك ٌتالبم مع نتٌجة دراسة استبٌان االبتكار
فً الحكومة المركزٌة البرٌطانٌة والتً أشارت إلى أن أؼلبٌة نماذج االبتكار التً تم تطبٌقها فً
المإسسات ولِدت وتطورت داخل المإسسة وؼالبا ما تم ادخالها بواسطة االدارة العلٌا للمإسسة
(.)The National Audit Office,2009

وفً المقابل فإن المصادر الخارجٌة المتصلة بالبٌبة الخارجٌة التً تعمل بها المإسسات
تتراجع إلى المراتب األخٌرة وذلك باستثناء الزٌارات الخارجٌة لالطالع على أفضل الممارسات
الدولٌة؛ إذ لم تحظ المصادر الخارجٌة إال بنسب متواضعة من االختٌار باعتبارها من مصادر
األفكار المبتكرة ذات األهمٌة ،وهذه المصادر الخارجٌة هً التؽذٌة الراجعة من المتعاملٌن،
والتعاقد الخارجً الجامعات والمإسسات البحثٌة واالستشارٌة إلجراء البحوث واالستشارات،
والشراكة مع المإسسات الحكومٌة.

ونالحظ بؤن النتٌجة التً خلُصنا إلٌها سابقا والتً أشارت إلى أن المصادر الداخلٌة فً
المإسسات الحكومٌة هً األكثر اختٌارا كمصدر لألفكار المبتكرة ،فً حٌن أن المصادر الخارجٌة
المتصلة بالبٌبة الخارجٌة التً تعمل بها المإسسات تتراجع إلى المراتب األخٌرة ،تتفق مع ما
أظهرته نتابج استبٌان االبتكار فً قطاع اإلدارة العامة فً أوروبا والذي أكدت نتابجه على أن
المصادر الداخلٌة والمتمثلة فً المدراء والموظفٌن هً المصادر األكثر أهمٌة فً تولٌد األفكار
المبتكرة وذلك فً أكثر من نصؾ مإسسات اإلدارة العامة فً أوروبا ،فً حٌن أن المصادر
الخارجٌة كالعمالء والموردٌن فإن أهمٌتهم تصل إلى أقل من ) %20
.Commission,2010

(European
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ونعرض فٌما ٌلً أبرز النتابج الجدٌرة باالهتمام ،وأولها تبوأ الموظفٌن واإلدارة العلٌا
لقابمة مصادر األفكار المبتكرة ،حٌث تتناسب هذه النتٌجة مع ما أشار الٌه كل من (Arundel,

) ,Casali, & Hollanders, 2015فً دراستهم الكمٌة بعنوان "كٌؾ تبتكر المإسسات األوروبٌة"
والتً قاموا فٌها بتحلٌل البٌانات التً وفرها استبٌان”  “Innobarometerلعام  2010الذي
أجرته المفوضٌة األوربٌة لدراسة االبتكار فً قطاع اإلدارة العامة فً دول االتحاد األوربً
وبمشاركة  3273مإسسة حكومٌة ،وخل ُصوا من التحلٌل بؤن االتجاه العام السابد فً البلدان ذات
الدخل المرتفع فً أوروبا فٌما ٌتعلق بمصادر األفكار المبتكرة ٌتمثل فً مصدرٌن ربٌسٌن هما
المدراء والموظفٌن ولٌس السٌاسٌٌن وذلك على الرؼم من قدرة السٌاسٌٌن على االبتكار من خالل
التشرٌعات أو التوجٌهات السٌاسٌة political directives

التً ٌصدرونها .وتإٌد دراسة

) )Borins ,2001هذه النتٌجة ففً دراسته التً أجراها على المإسسات الحابزة على جوابز
التمٌز األمرٌكٌة أتضح لدٌه بؤن  %20فقط من األفكار المبتكرة كان مصدرها السٌاسٌٌن فً
مقابل  %80من هذه األفكار كان مصدرها اإلدارة الوسطى وموظفً المكاتب األمامٌة.

وعلى النقٌض من ذلك فإن نتابج دراسة "المإشر االسترالً لالبتكار فً القطاع العام"
تظهر بؤن قادة فِرق العمل هم مصدر  %50من األفكار المبتكرة األكثر نجاحا ،فً حٌن ال
تتعدى مساهمة المدراء فً المستوٌات الوظٌفٌة العلٌا  Higher level managementما
نسبته  %10من هذه األفكار .كما تشٌر ذات الدراسة إلى أن األفكار المبتكرة التً كان مصدرها
اإلدارة العلٌا ؼالبا ما تتصل بالسٌاسات العامة للمنظمة ،فً حٌن أن األفكار المبتكرة النابعة من
الموظفٌن فهً عادة ما تتصل باألمور التشؽٌلٌة والعملٌات وتإدي إلى تطوٌرات وتحسٌنات
تراكمٌة ،باإلضافة إلى ذلك تتفاوت الفترة الزمنٌة الالزمة لتطبٌق األفكار المبتكرة باختالؾ
مصدرها ).(Department of innovation industry, science and research,2011
وتبعا لدراسة ) (Lasrado, Arif, & Rizvi, 2015بشؤن نظام مقترحات الموظفٌن والتً

89

أجروها على ثالث مإسسات فً دولة اإلمارات العربٌة المتحدة ،أحدها مإسسة حكومٌة متوسطة
الحجم ٌعمل بها  1000موظؾ ،فإن النتابج التً خلُص إلٌها الباحثٌن من المقابالت التً أ ُجرٌت
مع المسإولٌن فً هذه المإسسة الحكومٌة ُتفٌد بؤن أؼلبٌة االقتراحات المبتكرة كان مصدرها
الموظفون فً فبة المهارات المتوسطة والعالٌة ،وأن العدد األقل من األفكار تم تلقٌه من الموظفٌن
ذوي المهارات المتدنٌة نظرا لمعارفهم المتواضعة ولمحدودٌة خبرتهم التقنٌة.

إن إحدى التفسٌرات المحتملة لتبوأ الموظفون قابمة األفكار المبتكرة هو تعرضهم المباشر
وبشكل متكرر للكثٌر من الموضوعات والتحدٌات أثناء تؤدٌتهم لواجباتهم الوظٌفٌة الٌومٌة
وتفكٌرهم فً حل هذه اإلشكالٌات واستكشاؾ طرق جدٌدة لتقدٌمها ،فهم ثروة معرفٌة بما ٌمتلكونه
من خبرات .كما أن هناك أسباب أخرى ٌمكن أن تشكل تفسٌرا محتمال لتبوأ الموظفٌن للمركز
األول فً قابمة مصادر األفكار المبتكرة وتتمثل فً أن هإالء الموظفٌن ٌتسمون بالكفاءة والقدرة
على دعم االبتكار ابتداء من مرحلة الفكرة إلى التنفٌذ والتطوٌر ،كما أنهم ال ٌبدون أي مقاومة تجاه
االبتكار .وقد تم التوصل إلى هذه النتٌجة بناء على إجابة المبحوثٌن على المحور السابع من
االستبانة والذي تضمن سإاال ٌتصل بسمات وخصابص الموظفٌن فً المإسسات الحكومٌة
االتحادٌة ،حسب ما هو موضح فً الجدول رقم ( )15أدناه.

جدول  :15سمات وخصابص الموظفٌن ذات الصلة باالبتكار
السمات

درجة االنطباق (أقل درجة صفر وأعلى درجة )2
المتوسط الحسابً

ٌعمل فً جهرة عملرً موظفرون ذوو كفراءة لردٌهم القردرة علرى دعرم
االبتكار ابتداء من مرحلة الفكرة إلى التنفٌذ والتطوٌر.
ٌدعم الموظفون االبتكار وال ٌبدون أي مقاومة تجاه

االنحراؾ المعٌاري

1.302

0.708

1.163

0.485
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ٌتضح من الجدول رقم ( )15بؤن أكثر السمات التً ٌمتاز بها الموظفٌن فٌما ٌتصل فً
موضوع االبتكار هو قدرتهم على دعم االبتكار ابتداء من مرحلة الفكرة إلى التنفٌذ والتطوٌر لما
ٌتسمون به من كفاءة ،حٌث بلػ متوسط درجة انطباق هذه السمة على الموظفٌن العاملٌن فً
المإسسات الحكومٌة االتحادٌة ما قٌمته ( 1.302درجة من  2درجة) بانحراؾ معٌاري (0.708
درجة).

وفً ذات السٌاق المتصل بتصدر الموظفٌن للمركز األول فً قابمة المصادر المبتكرة
فإننا نرى أهمٌة دراسة العالقة بٌن جنسٌة الموظفٌن وفبتهم العمرٌة والوظٌفٌة ومدة الخدمة ومعدل
الدوران الوظٌفً وعالقته باقتراح األفكار المبتكرة فً المإسسات الحكومٌة االتحادٌة ،التخاذ
السٌاسات المالبمة لتعزٌز دور الموظفٌن فٌما ٌتصل باقتراح األفكار المبتكرة ،وللتركٌز على
الفبات التً من شؤنها أن تخلق قٌمة مضافة لعمل المإسسات فٌما ٌتصل بتطوٌر الممارسات
المبتكرة .فنتٌجة دراسة المإشر االسترالً لالبتكار فً القطاع العام أشارت إلى أن زٌادة معدل
دوران الموظفٌن كان مفٌدا فً الحفاظ على زخم االبتكار فً المإسسات الحكومٌة خاصة فً فبة
المدراء (.) Department of innovation industry, science and research,2011

أما النتٌجة الثانٌة التً ٌنبؽً التوقؾ أمامها فهً المتعلقة بتبوأ الزٌارات الخارجٌة
لالطالع على أفضل الممارسات الدولٌة المركز الثانً وبالتزامن مع القٌادة العلٌا كؤهم المصادر
لألفكار المبتكرة؛ إذ ٌنبؽً البحث عن األدوات ال ُمم ِكنة التً ُتعٌن المإسسات الحكومٌة فً تبادل
المعارؾ المترتبة على هذه الزٌارات فٌما بٌنها تخفٌضا للتكالٌؾ المترتبة على تكرار زٌارة ذات
المإسسات .كؤن ٌتم تشكٌل فرق وطنٌة تضم ممثلٌن عن الجهات االتحادٌة والمحلٌة للقٌام
بزٌارات خارجٌة إقلٌمٌة ودولٌة مخططة وفق جدول سنوي محدد ،على أن ُتشكل هذه الفرق وفق
مجاالت العمل ذات االهتمام المشترك بٌن هذه المإسسات .باإلضافة إلى ذلك ٌنبؽً ضمان تعرٌؾ
بقٌة الموظفٌن داخل المإسسة الواحدة بنتابج هذه الزٌارة ،خاصة وأن إحدى النتابج التً توصلنا
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إلٌها سابقا تمثلت فً تراجع أهمٌة إدارة المعرفة ووسابل جمع المعلومات وتحلٌلها بوصفها إحدى
الممارسات المبتكرة فً المجال اإلداري ،وتعد مخرجات الزٌارات المٌدانٌة هً إحدى مدخالت
نظام إدارة المعرفة والتً ُتعٌن على نشر الممارسات المبتكرة ،وأخٌرا فإنه البد من البحث عن
آلٌة تضمن تحوٌل مخرجات هذه الزٌارات إلى تطبٌقات مبتكرة على أرض الواقع ،وقٌاس العابد
الحقٌقً من هذه الزٌارات فً ترسٌخ ثقافة االبتكار فً المإسسات الحكومٌة.

ونرى أن حلول مختبرات االبتكار فً المرتبة الرابعة من حٌث األهمٌة كمصدر لألفكار
المبتكرة ال ٌتالبم مع الجهود الحكومٌة المبذولة لتنظٌم هذه المختبرات كمختبر االبتكار فً وزارة
الموارد البشرٌة والتوطٌن ،مختبر وزارة الصحة ،مختبر وزارة تنمٌة المجتمع ،ومختبر وزارة
التربٌة والتعلٌم .وٌعتقد الباحث أن مفهوم مختبرات االبتكار فً الحكومة االتحادٌة بحاجة إلى مزٌد
من التطوٌر فؤؼلبٌتها تم انشاءه وتنظٌمه داخل المإسسات الحكومٌة ،إذ ال توجد مقر لمختبرات
ابتكار دابمة مشتركة بٌن عدة وزارات ،كما ال توجد مختبرات مستقلة تتلقى دعما حكومٌا أو من
القطاع الخاص .باإلضافة إلى ذلك فإنها تتبع نهجا واحد فً العمل القابم على عقد مجموعة من
جلسات وورش العمل لتولٌد األفكار التً تساعد فً إٌجاد حلول مبتكرة للتحدٌات الحكومٌة ،فً
حٌن أن هناك منهجٌات أخرى تعتمدها مختبرات االبتكار كاستخدام التجارب العشوابٌة
والمنضبطة ).( Puttick, Baeck , & Colligan, 2014

أما النتٌجة الرابعة الجدٌرة باالهتمام والمستخلصة من الجدول رقم (  )14المتعلق
بمصادر األفكار المبتكرة ،فتتمثل فً تراجع أهمٌة التعاقد الخارجً مع الجامعات والمإسسات
البحثٌة واالستشارٌة إلجراء البحوث واالستشارات إلى المرتبة السابعة فً قابمة مصادر األفكار
المبتكرة ،مما ٌعنً فقدان المإسسات الحكومٌة للعدٌد من المزاٌا التطوٌرٌة التً ٌتٌحها التعاون مع
هذه المإسسات فتبعا لتقرٌر الحكومة االسترالٌة فإن المصادر الخارجٌة والمتمثلة بالمجتمع
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األكادٌمً والبحثً ٌمكن أن توفر آفاقا جدٌدة لتطوٌر االبتكارات ،فاالبتكار ال ٌمكن أن ٌولد داخل
جدران المإسسات الحكومٌة المنؽلقة ).(Commonwealth of Australia, 2009

كما أن هذا الوضع من شؤنه أن ٌبطؤ من بناء النظام الوطنً لالبتكار لدولة اإلمارات
العربٌة المتحدة ) National system of innovation(NISوالذي تقوم فكرته على بناء
روابط مشتركة بٌن المإسسات المعنٌة باالبتكار من أجل تولٌد وانتاج ونشر واستعمال المعرفة
واالستثمار بها؛ إذ تعد الجامعات والمإسسات البحثٌة فً مقدمة المإسسات الفاعلة فً هذا النظام،
كما هو الحال فً فنلندا والتً كانت من أوابل الدول التً تبنت مفهوم نظام االبتكار الوطنً
المستند على الفكرة التعاونٌة Network-based collaboration

فالتعاون مع الجامعات

التكنولوجٌا والمجمعات الصناعٌة لتطوٌر الحلول المبتكرة ٌعد إحدى األركان الربٌسة لهذا النظام
والذي ٌتكون من عدة مإسسات هً :األكادٌمٌة الفنلندٌة ،الوكالة الوطنٌة للتكنولوجٌا ،منظمات
البحوث العامة ،وكاالت نقل التكنولوجٌا ،والمستثمرون ).(Woiceshyn & Eriksson, 2014

إن تراجع أهمٌة التعاقد الخارجً مع الجامعات والمإسسات البحثٌة واالستشارٌة إلجراء
البحوث واالستشارات إلى المرتبة السابعة فً قابمة مصادر األفكار المبتكرة قد ٌُعزى لعدة أسباب
منها :محدودٌة التعاون والشراكة الحكومٌة مع هذه الجهات تسهم فً تؤطٌر هذه الشراكة وفق أطر
مإسسٌة واضحة .كما قد تشكل التؽٌرات فً بنود صرؾ المٌزانٌة نتٌجة لسٌاسة الترشٌد التً
اتبعتها الحكومة مإخرا ،سببا آخر قد ٌفسر تراجع أهمٌة الشراكة مع المإسسات البحثٌة كمصدر
لألفكار المبتكرة ،فعلى سبٌل المثال انخفضت المشترٌات الحكومٌة خالل األشهر الخمسة األولى
من عام  2016بنسبة تبلػ نحو  ،%61مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضً (وام.) 2016 ،

أما النتٌجة الخامسة الجدٌرة باالهتمام فتتعلق بتراجع أهمٌة الشراكة مع المإسسات
الحكومٌة األخرى إلى المرتبة الثامنة أي قبل األخٌرة من حٌث أهمٌتها كمصدر لألفكار المبتكرة،
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فهذه النتٌجة ال تتوافق مع نتٌجة استبٌان االبتكار فً قطاع اإلدارة العامة لعام  2010والذي
أشارت إلى أن أكثر من  %80من مإسسات اإلدارة العامة األوروبٌة هً فً عالقات تشاركٌة
مع المإسسات الحكومٌة المناظرة خاصة فً مجال ابتكار الخدمات ( European
.)Commission,2010

وٌمكن أن تكون فكرة انعزالٌة المإسسات الحكومٌة تفسٌرا محتمال لتراجع أهمٌة
الشراكة مع المإسسات األخرى كمصدر لألفكار المبتكرة ،كما قد ٌُفسر هذا الوضع بؽٌاب أطر
مإسسٌة دابمة تمكن المإسسات الحكومٌة من تبادل المعارؾ المتعلقة باالبتكار ،ونؤمل أن تكون "
شبكة المبتكرٌن" أداة لتعزٌز العالقة بٌن المإسسات الحكومٌة فً مجال االبتكار ،فهذه الشبكة هً
"منصة تفاعلٌة" أطلقها مركز محمد بن راشد لالبتكار الحكومً وتضم الرإساء التنفٌذٌٌن لالبتكار
فً الجهات الحكومٌة االتحادٌة ،بهدؾ تبادل خبرات وتجارب الجهات المبتكرة (وام.)2016 ،

وإن أهمٌة الشراكة مع المإسسات الحكومٌة األخرى كمصدر لألفكار المبتكرة ٌرجع إلى
الحاجة إلى التعلم وتقلٌل التكالٌؾ ،فكما ٌرى ) (Hilman & Kaliappen, 2015فإن االبتكار
عملٌة قابلة للتكرار ،وعلٌه فإنه لٌس من الجدوى إعادة اقتراح ذات العملٌة أو المنتج برمته من
جدٌد ،وعوضا عن ذلك ٌنبؽً على المإسسات التركٌز على الوسابل الالزمة لنمو االبتكار
والتعدٌالت لخلق قٌمة إضافٌة للمتعاملٌن ،لكً تتجنب الحكومة إعادة اختراع ذات العملٌات
المتصلة باالبتكار ،وتعظٌم االستثمارات الموجه إلٌه.

أما النتٌجة األخٌرة التً ٌنبؽً تفسٌرها فهً تتعلق بتذٌل " االشتراك فً قواعد البٌانات
والدورٌات والنشرات العلمٌة" قابمة مصادر األفكار المبتكرة ،إذ أتى هذا المصدر فً المرتبة
األخٌرة وبنسبة اختٌار لم تتجاوز سوى  .%8.9وال تتالبم هذه النتٌجة مع نتٌجة الدراسة
االستقصابٌة التجرٌبٌة لقٌاس االبتكار فً القطاع العام البرٌطانً والتً أثبتت بؤن معظم
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المإسسات الحكومٌة التً تم بحثها حصلت على أفكارها المبتكرة من قواعد البٌانات والمجالت
العلمٌة المتخصصة و ُتستخدم هذه األفكار لتحسٌن الخدمات والعملٌات القابمة فً المإسسة ( The
.)National Audit Office,2009

وقد ٌعود تراجع االشتراك فً قواعد البٌانات والدورٌات العلمٌة إلى المرتبة األخٌرة فً
قابمة مصادر األفكار المبتكرة إلى طبٌعة هذا المصدر ؼٌر الملموسة أو المشاهدة ،حٌث ٌصعب
الجزم بؤهمٌته كمصدر لألفكار المبتكرة ،فال ٌمكن إدراك أهمٌة االشتراك فً قواعد البٌانات
والنشرات العلمٌة كمصدر لألفكار المبتكرة مالم ٌتم فعلٌا إجراء حسابات كمٌة تجرٌبٌة لتؤكد من
الفوابد المترتبة على مستخدمً هذه البٌانات فً تولٌد أفكار مبتكرة لدٌهم  ،ومن ناحٌة أخرى فإن
الطبٌعة العلمٌة أو األكادٌمٌة التخصصٌة لهذا المصدر ٌضاءل من فرص استخدامه لدى عموم
الموظفٌن ،فقد ٌكون العاملٌن فً المجاالت الفنٌة والبحثٌة هم أكثر الموظفٌن استخداما لقواعد
البٌانات ،كما قد ال تتوفر لدى بعض المإسسات اشتراكات فً هذه القواعد والدورٌات العلمٌة
والتً تتطلب مبالػ مالٌة.

 )4العوامل المحفزة على االبتكار فً المؤسسات الحكومٌة االتحادٌة
للتعرؾ على أهم العوامل المحركة والمحفزة نحو االبتكار فً المإسسات الحكومٌة
االتحادٌة ،تم تحدٌد قابمة ضمت ستة محفزات ،و ُ
طلِب من الرإساء التنفٌذٌٌن لالبتكار تحدٌد درجة
أهمٌة هذه المحفزات بواسطة مقٌاس لٌكرت رباعً األهمٌة ابتداء بالمحفزات ذات األهمٌة العالٌة
جدا ،وانتهاء بالمحفزات عدٌمة األهمٌة .وٌوضح الجدول رقم ( )16ترتٌب هذه المحفزات.
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جدول  :16ترتٌب العوامل المحفزة على االبتكار فً المإسسات الحكومٌة االتحادٌة

المحفزات

درجة األهمٌة (أقل درجة صفر
وأعلى درجة )3
المتوسط الحسابً

محفررزات البٌبررة الداخلٌررة (مثررال :دعررم اإلدارة العلٌررا،
شررٌوع ثقافررة داعمررة لالبتكررار ،ترروفر المرروارد البشرررٌة
والمالٌة)
محفرررررزات البٌبرررررة الخارجٌرررررة المتصرررررلة بالسٌاسرررررات
الحكومٌرررة (مثرررال :االسرررتراتٌجٌة الوطنٌرررة لالبتكرررار،
إطالق المنظومة الجدٌدة للتمٌز الحكومً ،التشرٌعات
والقوانٌن ،مبادرة الحكومة الذكٌة)
ترررررؤثٌر المتعررررراملٌن (التؽذٌرررررة الراجعرررررة ،الشررررركاوى،
استبانات رضا المتعاملٌن)
المنافسة مع المإسسات الحكومٌة األخرى فٌمرا ٌتعلرق
بتطوٌر وتطبٌق االبتكارات
تؤثٌر قطاع األعمال والشركات
دور وسابل االعالم
المتوسط العام لدرجة األهمٌة

الترتٌب

االنحراؾ
المعٌاري

2.689

0.633

1

2.444

0.624

2

2.262

0.767

3

2.133

0.786

4

2.114
1.977

0.655
0.771
2.270

5
6

باالستناد إلى البٌانات الواردة فً الجدول رقم ( )16فإننا نالحظ بؤن المتوسط العام
الحسابً لدرجة أهمٌة المحفزات الست لالبتكار قد بلػ ( 2.270درجة من  3درجات) مما ٌدل
على "األهمٌة العالٌة جدا" لهذه المحفزات فً تحفٌز االبتكار فً المإسسات الحكومٌة االتحادٌة.

وبمقارنة أهمٌة هذه المحفزات فً تحفٌز المإسسات نحو االبتكار فإنه ٌتضح لدٌنا بؤن
محفزات البٌبة الداخلٌة والمتمثلة فً دعم اإلدارة العلٌا وشٌوع ثقافة داعمة لالبتكار وتوفر الموارد
البشرٌة والمالٌة تتصدر قابمة المحفزات بوصفها أكثر المحفزات أهمٌة فً دفع المإسسات
الحكومٌة االتحادٌة نحو االبتكار؛ إذ بلػ متوسط درجة أهمٌة هذا المحفز ( 2.689درجة من 3
درجات) وبانحراؾ معٌاري (.)0.633
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وتتبوأ محفزات البٌبة الخارجٌة المتصلة بالسٌاسات الحكومٌة -مثل االستراتٌجٌة الوطنٌة
لالبتكار وإطالق المنظومة الجدٌدة للتمٌز الحكومً والتشرٌعات والقوانٌن ومبادرة الحكومة
الذكٌة-المركز الثانً من حٌث األهمٌة كمحفز لالبتكار ،حٌث بلػ متوسط درجة أهمٌة هذا المحفز
( 2.444درجة من  3درجات) وبانحراؾ معٌاري( .)0624.وفً المرتبة الثالثة ٌحل المحفز
المتصل بتؤثٌر المتعاملٌن وبمتوسط درجة أهمٌة بلػ ( 2.262درجة من  3درجات) وبانحراؾ
معٌاري ( .)0.767ونالحظ بؤن متوسط درجة األهمٌة لكل واحدة من هذه المحفزات التً تبوأت
المراتب الثالثة األولى فً قابمة المحفزات قد تراوح بٌن ( 2.262إلى  2.689درجة) مما ٌدل
على أن درجة أهمٌتها فً تحفٌز االبتكار فً المإسسات الحكومٌة هً "درجة عالٌة جدا".

وفً المقابل فإن أقل محفزات االبتكار أهمٌة تمثل فً "المنافسة مع المإسسات الحكومٌة
األخرى" وٌحتل هذا الهدؾ المرتبة الرابعة من حٌث األهمٌة وبمتوسط درجة أهمٌة بلػ (2.133
درجة من  3درجات) وبانحراؾ معٌاري (ٌ ،)0.786لٌه فً المرتبة الخامسة تؤثٌر قطاع
األعمال والشركات إذا بلػ متوسط درجة أهمٌة هذا المحفز ( 2.114درجة من  3درجات)
وبانحراؾ معٌاري( ،)0.655فً حٌن حل تؤثٌر وسابل األعالم فً المرتبة األخٌرة من األهمٌة
حٌث بلػ متوسط درجة أهمٌته ( 1.977درجة من  3درجات) وبانحراؾ معٌاري (.)0.771

ونناقش فٌما ٌلً أبرز النتابج الجدٌرة باالهتمام والمستخلصة من الجدول رقم ()16
أعاله ،وأولى هذه النتابج تتصل بتبوأ محفزات البٌبة الداخلٌة للمرتبة األولى فً قابمة محفزات
االبتكار فً المإسسات االتحادٌة ،ونناقش فٌما ٌلً عنصرٌن فً هذه البٌبة هما:

أ.

دعم اإلدارة العلٌا :تتسق النتٌجة التً أوضحتها هذه الدراسة والمتصلة بؤن دعم اإلدارة العلٌا
لالبتكار ٌعد أكثر العوامل أهمٌة فً تحفٌز االبتكار -ضمن محفزات البٌبة الداخلٌة -مع عدة
دراسات سابقة ،أبرزها مشروع قٌاس االبتكار فً القطاع العام فً دول الشمال األوروبً
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اإلسكندنافٌة ،والذي أشارت نتابجه إلى أن القٌادة الداخلٌة – Internal management
لتفرٌق بٌنها وبٌن القٌادة السٌاسٌة -كانت من أكثر الحوافز أهمٌة فً تشجٌع االبتكار فً
المإسسات الحكومٌة ،وأن االبتكار ؼالبا ما ٌحدث إذا ما تم دعمه من قبل كبار المدراء
 .)Markus,Peter S& Cater,2011( Senior managementكما تدعم دراسة
) (Parna & Tunzelmann, 2007هذه النتٌجة ،حٌث أشارت إلى أن القٌادة العلٌا
والتزامها بدعم االبتكار كان هو العامل األكثر أهمٌة من قابمة ضمت  13عامل داخلً و12
عامل خارجً محفز لالبتكار ،فً عدد من المإسسات الحكومٌة فً كل من الدانمارك وفنلندا
والمملكة المتحدة واستوانٌا.
كما أثبتت دراسة ) (Nelson, Wood, & Gabris, 2011التً أجروها على
 200إداري فً عدد من مدن والٌة شٌكاؼو األمرٌكٌة وجود عالقة إٌجابٌة ارتباطٌة بٌن عدد
االبتكار فً هذه المدن وبٌن دعم اإلدارة العلٌا لهذه االبتكارات .وفً المقابل فإن النتٌجة
السابقة والمتصلة بؤن دعم اإلدارة العلٌا لالبتكار ٌعد أكثر العوامل أهمٌة فً تحفٌز االبتكار ال
تتالءم مع نتٌجة استبٌان االبتكار فً الحكومة المركزٌة البرٌطانٌة والتً أشارت إلى أن دعم
كبار القادة ٌمثل أقل العوامل أهمٌة فً تحفٌز االبتكار فً المإسسات البرٌطانٌة ( The
.)National Audit Office,2009
ولتعرؾ على السمات التً تتسم بها القٌادة العلٌا فً المإسسات الحكومٌة االتحادٌة
والتً أهلتها بؤن تكون فً المرتبة األولى -ضمن فبة محفزات البٌبة الداخلٌة-كعامل محفز
لالبتكار ،فقد احتوى المحور السابع من االستبانة لسإال ٌتصل بدور هذه القٌادة فً دعم
االبتكار ،وٌوضح الجدول رقم ( )17إجابات المبحوثٌن على هذا السإال ،والذي تدل نتابجه
على أن القٌادة العلٌا تلعب "دورا كبٌرا" فٌما ٌتعلق بإدارة االبتكار وتعزٌزه فً المإسسات
الحكومٌة؛ إذ بلػ المتوسط الحسابً العام لدرجة هذا الدور ( 1.335درجة من  2درجة).
وذلك ٌعنً بؤن الدور الذي تإدٌه هذه القٌادة ٌنسجم مع المواصفة البرٌطانٌة BS7000-1
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المتصلة بإدارة االبتكار والتً تشٌر إلى أن اإلدارة العلٌا هً المسإولة األولى عن تعزٌز
واستدامة أنشطة االبتكار ،فعلى عاتقها تقع مسإولٌة تحدٌد االتجاه االستراتٌجً للمإسسة فٌما
ٌتعلق بموضوعات االبتكار ،كما أن علٌها أن تبرهن وبشكل واضح التزامها باالبتكار ودعمها
له ،واستعدادها لتحمل المخاطر المترتبة علٌه ،وحرصها على نشر قٌم وثقافة االبتكار فً
المإسسة ( .)BSI,2008
جدول  :17دور االدارة العلٌا فً إدارة االبتكار ودعمه وتطوٌره فً المإسسات الحكومٌة
االتحادٌة

األدوار

اإلدارة العلٌررا علررى اسررتعداد لتحمررل المخرراطر مررن
أجل دعم االبتكار
تشررارك اإلدارة العلٌررا فررً مراحررل تطرروٌر األفكررار
المبتكرة
تولً اإلدارة العلٌا أهمٌة وأولوٌة عالٌة لتقدم
بؤفكار جدٌدة مبتكرة
ترررردعم اإلدارة العلٌررررا التجربررررة والخطررررؤ الختبررررار
االفكار الجدٌدة المبتكرة
المتوسط العام لدرجة التطبٌق

درجة التطبٌق (أقل درجة
صفر وأعلى درجة )2
المتوسط
الحسابً

االنحراؾ
المعٌاري

الترتٌب

نسبة الذٌن
أجابوا ب" ال
تطبق جهة
عملً"

1.581

0.698

1

11.6%

1.326

0.606

2

7.0%

1.244

0.609

3

8.9%

1.200

0.758

4

20.0%

 1.335درجة من  2درجة

ٌتضح من الجدول رقم ( )17بؤن الدور األكثر شٌوعا للقٌادة العلٌا فً المإسسات
الحكومٌة االتحادٌة فٌما ٌتصل بإدارة االبتكار هو استعداها لتحمل المخاطر من أجل دعم االبتكار؛
إذ بلػ متوسط درجة تطبٌق هذا الدور فً المإسسات الحكومٌة االتحادٌة ما قٌمته ( 1.581درجة
من  2درجة) وبانحراؾ معٌاري ( 0.698درجة) وهً قٌمة تدل على درجة "تطبٌق كبٌرة" لهذا
الدور .وٌالحظ بؤنه الدور الوحٌد من أدوار القٌادة العلٌا الذي ٌتم تطبٌقه "بدرجة كبٌرة " مقارنة
ببقٌة األدوار الثالثة للقٌادة العلٌا والتً ُتطبق "بدرجة متوسطة" ،إذ تتراوح درجة المتوسطات
الحسابٌة لبقٌة األدوار ما بٌن ( 1.326درجة إلى  1.200درجة من  2درجة).
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وٌمكن تحدٌد مجموعة من المخاطر التً تواجه القٌادة العلٌا فً عملٌة إدارة االبتكار فً
المإسسات والتً تم صنٌفها ضمن ثالث مجموعات هً :المخاطر التنظٌمٌة وتشمل التكالٌؾ
االقتصادٌة والوقت واالهتمام ،وكذلك سمعة المإسسة .المخاطر السٌاسٌة وتشمل الضرر بسمعة
كبار المسإولٌن إذا ما تم تحقٌق معدالت أداء منخفضة مع استخدام الممارسات المبتكرة ،والخوؾ
من الرقابة والتدقٌق العام ،والمساءلة من قِبل دافعً الضرابب .وأخٌرا المخاطر الشخصٌة
والمتصلة بالضرر على السمعة المهنٌة لألفراد الذٌن شاركوا فً المشارٌع المبتكرة الفاشلة .وفً
ضوء هذه المخاطر فإن القٌادات العلٌا قد ال ُتقِدم على اتخاذ قرار االبتكار لتجنب االنتقادات
والفشل ،وتمٌل بؤن تكون محافظة Conservative

ومقاومة لتطبٌق المناهج المبتكرة

(.)Institute of Public Administration Australia,2014

وبالنظر إلى السٌاق اإلماراتً فإننا نعتقد بؤن حدة هذه المخاطر هً أقل وطؤة على
القٌادات العلٌا خاصة فٌما ٌتعلق من الخوؾ من الفشل واالنتقادات ،فالقٌادة السٌاسٌة هً التً
دشنت مرحلة االبتكار فً القطاع الحكومً وأعطت زخما نحو التركٌز علٌه ،إذ ٌمكن القول بؤن
القٌادة العلٌا فً السٌاق الحكومً اإلماراتً تتحرك بتـؤٌٌد من القٌادة السٌاسٌة ،وتبدو المفارقة هنا
أن عدم ابتكارهم هو الذي سٌعرضهم لالنتقاد والمساءلة ،ولٌس كما هو الحال فً السٌاق الؽربً
الذي أشرنا الٌه سابقا.

وتبعا لنتابج الجدول رقم ( )17أعاله نجد بؤن دور القٌادة المتعلق بدعمها للتجربة والخطؤ
الختبار األفكار الجدٌدة ٌؤتً فً المرتبة األخٌرة ضمن قابمة األدوار األكثر تطبٌقا فً المإسسات
الحكومٌة االتحادٌة ،إذ بلػ متوسط درجة تطبٌق هذا الدور ( 1.200درجة من  2درجة)
وبانحراؾ معٌاري ( 0.758درجة) ،وترتفع نسبة المإسسات التً ال تإدي فٌها القٌادة العلٌا لهذا
الدور إلى  .%20وقد ٌعود ذلك إلى التكلفة المالٌة المترتبة على تجرٌب االفكار الجدٌدة المبتكرة،
وكذلك التكالٌؾ األخرى ؼٌر المباشرة كالوقت المستؽرق فً تجربة هذه األفكار.
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وٌرى ) ( Mulgan, 2014بؤن المنتجات والخدمات المبتكرة تمر بدورة الختبارها تبعا
لمراحل ثالث هً :النماذج  Prototypingومن ثم التجرٌب  Pilotingوأخٌرا التوسع فً
التطبٌق  Broadeningوأن هذه المراحل عادة ما تتسم ببطبها ،مما ٌإدي إلى تجمدها فً المرحلة
التجرٌبٌة ،وعلٌه تلجؤ الحكومة إلى أسالٌب أخرى ؼٌر مبتكرة إلطالق الخدمات .وٌوصً ( Choi
 ) and Park,2013بخلق مناخ تنظٌمً لتقبل أخطاء الموظفٌن والتً قد تظهر أثناء محاوالتهم
لنقل المعرفة والمهارات الجدٌدة التً اكتسبوها من التدرٌب لتطوٌر االبتكار فً مإسساتهم.

وبشكل عام فإنه ٌمكن تفسٌر " الدور الكبٌر" الذي تلعبه القٌادة العلٌا فً دعم وتعزٌز
االبتكار فً المإسسات الحكومٌة إلى سببٌن ربٌسٌن أولهما :رؼبة هذه القٌادة العلٌا بمساٌرة
التوجهات الحكومٌة المتعلقة بدعم االبتكار ،خاصة وأن االبتكار فً القطاع الحكومً وكما أشرنا
سابقا ٌحظى بتؤٌٌد القادة السٌاسٌٌن حٌث كان النهج المتبع فً السٌاق اإلماراتً فً تحرٌك االبتكار
هو " نهج من أعلى إلى أسفل ” ”Top-down Approachحٌث تدعم القٌادة السٌاسٌة موضوع
االبتكار بإصدار السٌاسات العامة المالءمة كالمبادرات واالستراتٌجٌات والقرارات ،ومن ثم ٌجري
تنفٌذ هذه السٌاسات من قبل القٌادات العلٌا وموظفً الخدمة المدنٌة .وفً مقابل هذا النهج ٌبرز "
نهج من أسفل إلى أعلى"  ”Bottom-up Approachحٌث ٌتم تحرٌك االبتكار بدعم ومبادرة من
اإلدارة الوسطى  Middle managementوموظفً الصفوؾ األمامٌة ،وهما نهجان متعارؾ
علٌهما فً أدبٌات االبتكار فً القطاع العام (.(Hugo Anthony& Laura,2013

أما السبب الثانً الذي قد ٌُفسِ ر" الدور الكبٌر" الذي تلعبه القٌادة العلٌا فً دعم وتعزٌز
االبتكار فً المإسسات الحكومٌة ،فٌتمثل فً التدرٌب الذي ٌتلقاه القادة ضمن " برنامج قٌادة
حكومة اإلمارات" والذي تتمثل أهدافه فً تمكٌن هذه القٌادة من تحقٌق األهداؾ االستراتٌجٌة
الحكومٌة ،واالبتكار هو إحدى هذه األهداؾ .وعلى الرؼم من أهمٌة هذا التدرٌب إال أن هناك
مسؤلة ٌنبؽً االهتمام بها ،وتتمثل فً أن جهود بناء القٌادات ال تزال تتركز على نسبة محدودة من
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الموظفٌن فً المإسسات الحكومٌة مما ٌحد من فعالٌة منظومة القٌادة فٌما ٌتعلق باالستجابة
والتؽٌٌر (محمد بن راشد لإلدارة الحكومٌة.)2014 ،

ب .شٌوع ثقافة داعمة لالبتكار :تعد ثقافة االبتكار هً محصلة لخصابص ثمان تمٌز المإسسات
المبتكرة وهً محل اتفاق فً الدراسات العلمٌة المتصلة باالبتكار وهذه الخصابص هً :توفر
الدعم من األعلى (دعم القٌادة العلٌا) ،توفر المكافآت والحوافز ،توفر الموارد ،تنوع
الموظفٌن ،التعلم من الخارج ،االبتكار هو مسإولٌة الجمٌع ،التجربة والتقٌٌم ،ومشاركة فرق
العمل .وعلٌه فإن توفر هذه الخصابص الثمان من شؤنه أن ٌحول االبتكار إلى عادة منتظمة
فً عمل المإسسات ،حٌث ٌصبح الموظفون أقل نفورا من المخاطر وأكثر ترحٌبا بالنتابج
المترتبة على المشارٌع التجرٌبٌة لالبتكار  Experiments/Pilotsكما أنهم سٌكونون أكثر
صبرا فً التعلم من هذه المشارٌع ،وسٌقدمون إضافات ذات قٌمة نوعٌة إلى مشارٌع االبتكار .
)(Steenmm,2009
ونالحظ أن تصدر الثقافة الداعمة لالبتكار المرتبة األولى كعامل محفز لالبتكار فً
المإسسات الحكومٌة االتحادٌة -ضمن فبة محفزات البٌبة الداخلٌةٌ -تالبم مع النتٌجة الواردة
فً دراسة مركز محمد بن راشد لالبتكار الحكومً بعنوان " جاهزٌة االبتكار فً الجهات
الحكومٌة االتحادٌة" والتً تشٌر إلى أن هناك مجموعة من القٌم السابدة فً ثقافة العمل فً
المإسسات الحكومٌة االتحادٌة والتً من شؤنها أن تدعم االبتكار وجاء " التمٌز" فً المرتبة
األولى كصفة لهذه الثقافة ،كما أكد المبحوثون بؤن تحفٌز العقلٌة المبتكرة لدى الموظفٌن تعد
حافزا نحو االبتكار كذلك( وام.)2016 ،
وعلى الرؼم من تبوأ " شٌوع ثقافة داعمة لالبتكار" المركز األول فً قابمة محفزات
االبتكار ضمن فبة " محفزات البٌبة الداخلٌة" إال أن هناك عدة قضاٌا ٌجب االهتمام بها لتعزٌز
هذه الثقافة وضمان استدامتها ،إذ ٌجب إعادة النظر فً تحوٌل أدوار إدارات الموارد البشرٌة
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فً المإسسات الحكومٌة الى شرٌك استراتٌجً فً العمل مع التركٌز على دورها فً تحسٌن
األداء وبناء الثقافة المإسسٌة عوضا عن النظرة التقلٌدٌة فً التركٌز على انضباط الموظفٌن
باللوابح ،كما ٌجب تطوٌر مسارات وظٌفٌة خاصة للوظابؾ القٌادٌة واستكمال المسٌرة فً
تعزٌز التعلم والتطوٌر المستمر عوضا عن التدرٌب التقلٌدي لبناء ثقافة قابمة على التجربة
والتحسٌن المستمر ،وذلك تبعا لتوصٌات تقرٌر" الحوكمة فً القطاع العام فً دولة اإلمارات
العربٌة المتحدة" الصادر عن منظمة التعاون االقتصادي والتنمٌة ((OECD, )OECD
).2014
أما النتٌجة الثانٌة الجدٌرة باالهتمام والتً أوضحها الجدول رقم ( )17فهً تتعلق بتصدر
محفزات البٌبة الخارجٌة المتصلة بالسٌاسات الحكومٌة (مثال :االستراتٌجٌة الوطنٌة لالبتكار،
إطالق المنظومة الجدٌدة للتمٌز الحكومً ،التشرٌعات والقوانٌن ،مبادرة الحكومة الذكٌة) المرتبة
الثانٌة فً قابمة محفزات االبتكار؛ إذ تدعم هذه المرتبة المتقدمة الحجة التً سبق وأن ناقشناها
بشؤن التؤثٌر الذي احدثته هذه السٌاسات الحكومٌة فً إعطاء زخم كبٌر لدفع باالبتكار .ونالحظ بؤن
هذه السٌاسات تإدي دورٌن متكاملٌن فٌما ٌتعلق فً االبتكار ،فهً محفز نحو االبتكار وهً فً
ذات الوقت إحدى الدوافع الربٌسة التً دفعت بالمإسسات الحكومٌة نحو االهتمام باالبتكار ،وذلك
حسبما عرضناها سابقا فً محور دوافع االبتكار.

وتنسجم هذه النتٌجة – تصدر محفزات البٌبة الخارجٌة المتصلة بالسٌاسات الحكومٌة
المرتبة الثانٌة فً قابمة محفزات االبتكار-مع نتٌجة دراسة استبٌان االبتكار فً قطاع االدارة
العامة لعام  2010فً دول االتحاد األوروبً والتً أشارت إلى أن حوالً نصؾ مإسسات
اإلدارة العامة األوروبٌة ترى بؤن استحداث السٌاسات والقوانٌن واللوابح الجدٌدة هً عنصر" مهم
جدا" لتحفٌز االبتكار فً هذه المإسسات (.)European Commission,2010
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وأن تؤثٌر السٌاسات الحكومٌة على تشجٌع االبتكار ال ٌقتصر على القطاع العام فحسب،
وإنما ٌتعدى تؤثٌرها إلى تحفٌز االبتكار فً القطاع الخاص كذلك ،فتبعا لتقرٌر" مإشر االبتكار
العالمً لعام  "2016فإن المدراء التنفٌذٌٌن ل( )100شركة دولٌة كبرى فً كل من األمٌركٌتٌن
واسترالٌا وأوروبا وآسٌاٌ ،رون بؤن لسٌاسات الدعم والتموٌل الحكومً-والتً تتخذ أوجه عدٌدة
كإنشاء الحكومة لصنادٌق التموٌل ،وخلق الخدمات المساندة ،وبرامج الشراء التفضٌلٌة -أثر
إٌجابً على تحفٌز ونمو االبتكار فً القطاع الخاص .فً حٌن أشار  %46من المدراء التنفٌذٌٌن
بؤن التؽٌرات ؼٌر المتوقعة فً اللوابح والتشرٌعات والسٌاسات الحكومٌة من شؤنها أن تإثر سلبا
على االبتكار فً هذه الشركات وعلى خططها االستثمارٌة على المدى الطوٌل .ومن األمثلة
البارزة على قوة تؤثٌر السٌاسات الحكومٌة على االبتكار فً القطاع الخاص التجربة األلمانٌة حٌث
كانت السٌاسة الحكومٌة محفزة نحو االبتكار فً قطاع الؽاز والطاقة النووٌة ،إال أنه ما لبثت أن
تحولت نحو االهتمام بدعم االبتكار فً الطاقة المتجددة مما أدى إلى خسارة العدٌد من الشركات
(.)Dutta, Lanvin& Wunsch,2016

أما النتٌجة الثالثة الجدٌرة باالهتمام فهً تتعلق بتراجع تؤثٌر قطاع األعمال والشركات إلى
المرتبة قبل األخٌرة كمحفز لالبتكار ،وٌفسر الباحث هذه النتٌجة إلى ؼٌاب النظرة الشاملة فً
طبٌعة العالقة بٌن القطاع الخاص وبٌن المإسسات الحكومٌة االتحادٌة فٌما ٌتصل بتطوٌر
المنتجات المبتكرة؛ إذ ٌُنظر إلى شركات القطاع الخاص كموردٌن للخدمات والمنتجات عوضا عن
كونهم شركاء فً عملٌة االبتكار .فعلى الرؼم من صدور قرار مجلس الوزراء رقم (  )32لسنة
 2014فً شؤن البحة المشترٌات وإدارة المخازن فً الحكومة االتحادٌة والذي أتاح للمإسسات
الحكومٌة بؤن تعقد عقود شراكة مع القطاع الخاص وحدد لعشرة حاالت ٌُسمح بها للجهات
االتحادٌة اللجوء إلى خٌار الشراكة مع القطاع الخاص ،إال أن الحكومة لم تصدر بعد السٌاسة
التنظٌمٌة للشراكة.
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كما أن هناك عدة تحدٌات تواجه تعزٌز الشراكة مع القطاع الخاص كالتحدٌات التشرٌعٌة
والتنظٌمٌة كتؤخر اصدار قانون اإلعسار المالً واإلفالس ،وقانون االستثمار األجنبً ،وانخفاض
فعالٌة اجراءات تسوٌة المنازعات بٌن الشركات والحكومة وؼٌاب وحدة إدارٌة على المستوى
االتحادي متخصصة بالشراكة مع القطاع الخاص .وٌوضح تقرٌر ل(مجلس دبً االقتصادي،
 )2014تحدٌات أخرى تواجه الشراكة منها األمور المتعلقة بالشفافٌة وحوكمة الشركات.

وتواجه الشراكة الحكومٌة مع القطاع الخاص تحدٌات مالٌة كذلك والتً تتصل بتراجع
قبل البنوك
مستوٌات السٌولة النقدٌة واالبتمان المصرفً الممنوح لشركات القطاع الخاص من ِ
والمصارؾ الوطنٌة (دابرة التنمٌة االقتصادٌة فً أبوظبً2013 ،؛ المصرؾ المركزي؛ 2015؛
صندوق النقد الدولً .)2016 ،وٌشٌر تقرٌر "مإشر أبوظبً لالبتكار" إلى أن الشركات دابما ما
تشتكً من الصعوبات التً تواجهها فً إٌجاد شركاء تعاون فً مشروعات االبتكار (دابرة التنمٌة
االقتصادٌة.)2013 ،

إن مبادرة إمارة دبً والتً أطلقتها مإخرا عام  2016تحت مسمى" مسرعات المستقبل"
تطرح نموذجا مؽاٌرا لما أشارت إلٌه نتٌجة هذه الدراسة بشؤن تراجع أهمٌة الشراكة مع القطاع
الخاص كمحفز لالبتكار ،فالمبادرة تهدؾ إلى تحول الجهات الحكومٌة من كونها جهات خدمٌة
وتنظٌمٌة إلى جهات داعمة لالبتكار والبحث والتطوٌر.

ونعتقد بؤن المستقبل القرٌب قد ٌحمل تطورا إٌجابٌا فٌما ٌتعلق بدور القطاع الخاص فً
الشراكة مع الحكومة لتطوٌر الخدمات المبتكرة؛ ففً نوفمبر  2016أفتتح صاحب السمو الشٌخ
محمد بن راشد آل مكتوم نابب ربٌس الدولة ربٌس مجلس الوزراء حاكم دبً ،أول مسرعات
حكومٌة على مستوى العالم لتحقٌق نتابج سرٌعة وملموسة ،تضمن إنجاز األجندة الوطنٌة لرإٌة
اإلمارات  ،2021من خالل تشكٌل فرق عمل حكومٌة مشتركة ما بٌن الحكومة والقطاع الخاص
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لتصمٌم برامج حكومٌة مكثفة ،وتنفٌذها فً مدد قصٌرة ،وتبنً أسالٌب ومنهجٌات عمل رٌادٌة
ومبتكرة لتطوٌر الخدمات الحكومٌة ،وتضم المسرعات مساحات مكتبٌة مصممة بؤسلوب مبتكر،
وؼرفا لالجتماعات ،ومساحات للعمل المشترك ،ومختبرات ابتكار تخصصٌة( وزارة شإون
مجلس الوزراء والمستقبل.)2016 ،

أما آخر النتابج الجدٌرة باالهتمام فهً المتصلة بتراجع دور وسابل اإلعالم إلى المرتبة
األخٌرة من األهمٌة كمحفز لالبتكار فً المإسسات الحكومٌة االتحادٌة ،إذ كان ٌتوقع الباحث
مرتبة أكثر تقدما للمإسسة اإلعالمٌة فً التؤثٌر على االبتكار ،ومرد هذا التوقع ٌعود إلى سببٌن
ربٌسٌن أولهما أن وسابل اإلعالم المختلفة لعبت دورا كبٌرا فً التؽطٌة اإلعالمٌة لمختلؾ
الفعالٌات التً أقٌُمت فً أسبوع اإلمارات لالبتكار وفً إجراء التحقٌقات والتؽطٌات اإلخبارٌة منذ
إعالن عام  2015عاما لالبتكار.

أما ثانً هذه األسباب فٌتصل بالدور الذي تإدٌه وسابل االعالم فً صنع السٌاسة العامة
فً دولة اإلمارات العربٌة المتحدة ،فاإلعالم ٌعد من الفواعل ؼٌر الحكومٌة المإثرة فً صنع هذه
السٌاسة ،وهناك العدٌد من األمثلة على دوره وأبرزها دور اإلعالم فً تسرٌع اصدار قانون حماٌة
الطفل رقم ( )3لسنة  ،2016حٌث ساهمت التؽطٌة االعالمٌة للجرٌمة التً راحت ضحٌتها
الطفلة اإلماراتٌة ودٌمة -التً تعرضت لعنؾ وسوء معاملة أودى بحٌاتها -إلى حشد االهتمام
المجتمعً بالقضٌة ،وما واكبه من اهتمام القادة السٌاسٌٌن بالقضٌة إلى سرعة اصدار القانون
االتحادي ،وكذلك دور اإلعالم التوعوي فً الفترة األخٌرة فٌما ٌتصل بمكافحة اإلرهاب.

وتبدو المفارقة واضحة بٌن الدور الذي أدته وسابل االعالم فً دعم عام االبتكار فً
دولة اإلمارات العربٌة المتحدة ،وبٌن ما أشارت إلٌه نتابج دراسة االبتكار فً الحكومة المركزٌة
البرٌطانٌة والتً بٌنت بؤن محدودٌة التؽطٌة االعالمٌة للمشارٌع المبتكرة ،كانت من ضمن أكثر
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المعوقات تؤثٌرا فً عرقلة جهود االبتكار ،ألنها تحد من التعرٌؾ بالتجارب المبتكرة ،وال تقدر
جهود المإسسات الحكومٌة فً مجال االبتكار (.)The National Audit Office,2009

ونعتقد أن حلول وسابل اإلعالم فً المرتبة األخٌرة كمحفز لالبتكار قد ٌعود إلى طبٌعة
الدور الذي تلعبه وسابل االعالم فً المجتمع اإلماراتً مقارنة بدروها فً سٌاق بعض المجتمعات
الؽربٌة؛ إذ أكدت العدٌد من الدراسات فً هذه المجتمعات بؤن وسابل اإلعالم تلعب دورا محفز
نحو االبتكار فً مإسسات القطاع العام فهً تتصٌد أخطاء الساسة وتحشد وتضخم المشكالت
وتسٌس السخط الشعبً على تراجع معاٌٌر الخدمات الحكومٌة المقدمة ،ولكً ٌؤمن كبار الساسة
والتنفٌذٌن من االنتقادات الموجهة من وسابل االعالم فإنهم ٌقدمون على إدخال مزٌد من
االصالحات والممارسات المبتكرة فً مإسسات القطاع العام كً ال ٌخسروا دوابرهم
االنتخابٌة(.) Halvorsen, Hauknesm, Miles & Røs,2005

وبعد أن استعرضنا أهم النتابج المتصلة بمحفزات االبتكار فً القطاع الحكومً االتحادي،
فإننا ننتقل إلى التحقق من وجود اختالفات أو فروقات ذات داللة احصابٌة فٌما ٌتصل بدرجة أهمٌة
كل محفز من محفزات االبتكار وبٌن نوع القطاع الذي تعمل به المإسسة سواء كانت خدمٌة أو
ؼٌر خدمٌة .وقد تم استخدام اختبار مان-وتنً Mann-Whitneyللتحقق من وجود هذه الفروقات،
وٌعرض الجدول رقم ( )18نتابج االختبار ،حٌث اتضح عدم وجود اختالفات ذات داللة إحصابٌة
فً درجة أهمٌة محفزات االبتكار الست ما بٌن مجموعة المإسسات الخدمٌة ،ومجموعة
المإسسات ؼٌر الخدمٌة؛ إذ كانت قٌم مستوى الداللة المحسوب لجمٌع محفزات االبتكار أكبر من
قٌمة مستوى الداللة النظري ( αمستوى المعنوٌة) ،والمفترض مسبقا هنا وهو (.)α =0.05
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جدول  :18نتابج اختبار مان-وتنً  Mann-Whitneyلدراسة االختالفات ذات الداللة
اإلحصابٌة فً درجة أهمٌة محفزات االبتكار ما بٌن مجموعة المإسسات الخدمٌة ،ومجموعة
المإسسات ؼٌر الخدمٌة

محفزات االبتكار

نوع
المإسسة

محفررررررررررزات البٌبررررررررررة
الداخلٌة

محفررررررررررزات البٌبررررررررررة
الخارجٌررررررة المتصررررررلة
بالسٌاسات الحكومٌة
المنافسرررررررررررررة مرررررررررررررع
المإسسرررات الحكومٌرررة
األخررررى فٌمرررا ٌتعلرررق
بتطررررررررروٌر وتطبٌرررررررررق
االبتكارات
ترررؤثٌر قطررراع األعمرررال
والشركات
تؤثٌر المتعاملٌن

دور وسابل االعالم

االنحرا
حجم المتوسط
ؾ
العٌنة الحسابً
المعٌاري

خدمٌة

36

2.639

0.683

ؼٌر خدمٌة

7

2.857

0.378

خدمٌة

36

2.389

0.645

ؼٌر خدمٌة

7

2.571

0.535

خدمٌة

36

2.111

0.747

ؼٌر خدمٌة

7

2.429

0.535

خدمٌة

35

2.143

0.648

ؼٌر خدمٌة

7

1.857

0.690

خدمٌة

34

2.294

0.719

ؼٌر خدمٌة

6

1.833

0.983

خدمٌة

35

2.029

0.747

ؼٌر خدمٌة

6

1.500

0.837

قٌمة
االحصاء
Z
_ 0.691

- 0.626

- 0.999

- 1.043

- 1.134

- 1.415

مستوى
الداللة
المحسوب
P-value

االختالفات
ذات الداللة

0.490

0.531

0.318

0.297

0.257

0.157

*يوجد اختالفات ذات داللة عند مستوى المعنوية ().0.0= α

وٌوضح الجدول رقم ( )19نتابج التحقق من وجود االختالفات ذات الداللة االحصابٌة فً
درجة أهمٌة محفزات االبتكار ما بٌن مجموعة المإسسات الفابزة بجوابز التمٌز الحكومً
ومجموعة المإسسات التً لم تفز ،باستخدام اختبار مان-وتنً ، Mann-Whitneyحٌث َثبُت
وجود فروقات ذات داللة احصابٌة فً درجة أهمٌة محفز واحد فقط وهو " تؤثٌر المتعاملٌن
(التؽذٌة الراجعة ،الشكاوى ،استبانات رضا المتعاملٌن)" فدرجة أهمٌة هذا المحفز فً مجموعة

ال ٌوجد

ال ٌوجد

ال ٌوجد

ال ٌوجد

ال ٌوجد

ال ٌوجد
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المإسسات الفابزة بجوابز التمٌز الحكومً أكبر بشكل ذي داللة إحصابٌة من درجة أهمٌته فً
مجموعة المإسسات التً لم تفز بجابزة التمٌز ،وقد ٌُفسر ذلك بؤن نتابج رضا المتعاملٌن هً
إحدى معاٌٌر التقٌٌم وفق نموذج التمٌز األوروبً  EFQMالتً كان معموال بها سابقا فً تحكٌم
جابزة التمٌز الحكومً ،وعلٌه فإن المإسسات المتمٌزة قد تسعى إلى تحسٌن أداءها فً هذا المعٌار
كً تتمكن من إحراز نتابج متقدمة فً الجابزة.

وتبعا للجدول رقم ( )19فإنه ال توجد أي فروقات ذات داللة احصابٌة فً درجة أهمٌة
بقٌة المحفزات األربع لالبتكار ،ما بٌن مجموعتً المإسسات الفابزة بجوابز التمٌز الحكومٌة،
والمإسسات التً لم تفز؛ إذ كانت قٌم مستوى الداللة المحسوب لهذه المحفزات األربع أكبر من
قٌمة مستوى الداللة النظري ( αمستوى المعنوٌة) ،والمفترض مسبقا هنا وهو (.)0.05= α

جدول  :19نتابج اختبار مان-وتنً  Mann-Whitneyلدراسة االختالفات ذات الداللة
اإلحصابٌة فً درجة أهمٌة محفزات االبتكار الخمسة ما بٌن مجموعة المإسسات الحاصلة على
جابزة التمٌز الحكومً ،ومجموعة المإسسات ؼٌر الحاصلة على الجابزة

محفزات
االبتكار

تمٌز المإسسة

حجم
العٌنة

المتوسط
الحسابً

االنحراؾ
المعٌاري

21

2.762

.539

2.609

.722

2.429

.676

2.435

.590

2.238

.700

2.130

.757

محفررررررررزات المإسسرررات الحاصرررلة علرررى جررررابزة
البٌبررررررررررررررررة التمٌز
الداخلٌة
المإسسات ؼٌر الحاصلة على جابزة
23
التمٌز
محفررررررررزات المإسسرررات الحاصرررلة علرررى جررررابزة
21
البٌبررررررررررررررررة التمٌز
الخارجٌررررررة
المتصررررررررلة المإسسات ؼٌر الحاصلة على جابزة
23
بالسٌاسرررات التمٌز
الحكومٌة
ررررررررة
المنافسر
المإسسرررات الحاصرررلة علرررى جررررابزة
21
مرررررررررررررررررررررع التمٌز
المإسسرررات
الحكومٌررررررة المإسسات ؼٌر الحاصلة على جابزة
23
األخرى
التمٌز

قٌمة
االحصاء
Z

+.642

-.105

-.458

مستوى
الداللة
المحسوب
Pvalue

.521

.916

.647

االختالفات
ذات
الداللة

ال ٌوجد

ال ٌوجد

ال ٌوجد
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محفزات
االبتكار

تمٌز المإسسة

حجم
العٌنة

المتوسط
الحسابً

االنحراؾ
المعٌاري

21

2.190

.602

2.045

.722

2.450

.686

21

2.048

.805

21

2.095

.768

1.857

.793

تؤثٌر قطراع المإسسرررات الحاصرررلة علرررى جررررابزة
األعمرررررررررال التمٌز
والشركات المإسسات ؼٌر الحاصلة على جابزة
22
التمٌز
تررررررررررررررررؤثٌر المإسسرررات الحاصرررلة علرررى جررررابزة
20
المتعاملٌن التمٌز
المإسسات ؼٌر الحاصلة على جابزة
التمٌز

دور وسابل المإسسرررات الحاصرررلة علرررى جررررابزة
التمٌز
االعالم
المإسسات ؼٌر الحاصلة على جابزة
21
التمٌز

قٌمة
االحصاء
Z

+.665

+1.69
0

+1.08
5

مستوى
الداللة
المحسوب
Pvalue

.506

*0.045

.278

*يوجد اختالفات ذات داللة عند مستوى المعنوية ().0.0= α

 )5العوامل األكثر تأثٌرا فً إعاقة أنشطة االبتكار ومشارٌعه فً المؤسسات الحكومٌة االتحادٌة
تتعدد العوامل التً قد ُتعٌق أنشطة االبتكار ومشارٌعه فً مإسسات القطاع العام ،وتإدي
إلى اإلبطاء من حركة هذه المشارٌع أو إلؽابها وتوقفها .ولتعرؾ على أكثر العوامل تؤثٌرا فً
عرقلة أنشطة االبتكار ومشارٌعه ،تم حصر قابمة تضم تسعة معوقات ،وطلب من الرإساء
التنفٌذٌٌن لالبتكار ترتٌب تؤثٌرها فً إعاقة االبتكار وفق مقٌاس لٌكرت رباعً ،ابتداء بالعوامل
ذات التؤثٌر العالً جدا فً إعاقة االبتكار وانتهاء بالعوامل ذات التؤثٌر المنعدم .وٌعرض الجدول
رقم ( )20نتابج ترتٌب هذه المعوقات.

االختالفات
ذات
الداللة

ال ٌوجد
المتمٌزة
أكبر من
ؼٌر
المتمٌزة
ال ٌوجد
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جدول  :20ترتٌب معوقات االبتكار فً المإسسات الحكومٌة االتحادٌة

درجة تؤثٌر العامل (أقل درجة صفر
وأعلى درجة )3
الترتٌب
العوامل
االنحراؾ
المتوسط
المعٌاري
الحسابً
1
0.750
2.636
قلة دعم اإلدارة العلٌا
2
0.786
2.467
قلة المٌزانٌة المخصصة لالبتكار
3
0.837
2.267
الروتٌن والبٌروقراطٌة
4
0.742
2.209
قلة الحوافز المقدمة للموظفٌن من أجل
االبتكار
5
0.860
2.178
مقاومة الموظفٌن للتؽٌٌر
6
0.894
2.133
عدم كفاٌة الوقت المخصص لالبتكار
7
0.917
1.978
الخوؾ من الفشل والمخاطر
8
0.837
1.933
قلة الخبرات والمهارات فً المإسسة
9
1.041
1.689
مقاومة المتعاملٌن للحلول المبتكرة
المتوسط العام لدرجة التؤثٌر
2.161

باالستناد إلى البٌانات الواردة فً الجدول رقم ( )20فإننا نالحظ بؤن المتوسط الحسابً
العام لدرجة تؤثٌر العوامل المعٌقة لالبتكار قد بلػ ( 2.161درجة من  3درجات) مما ٌدل على
"التؤثٌر العالً" الذي تلعبه هذه العوامل فً عرقلة انشطة االبتكار ومشارٌعه فً الجهات
الحكومٌة .وعند مقارنة تؤثٌر معوقات االبتكار مع محفزات االبتكار فً شؤن درجة تؤثٌرها ،نرى
بؤن المحفزات قد حققت درجة أهمٌة " عالٌة جدا" فً تحفٌز االبتكار فً المإسسات الحكومٌة
االتحادٌة ،وذلك حسبما أوضحت النتٌجة التً ناقشناها سابقا فً محفزات االبتكار.

وٌتضح من الجدول أن قلة دعم اإلدارة العلٌا ٌتصدر قابمة العوامل األكثر تؤثٌرا فً إعاقة
االبتكار حٌث بلػ متوسط درجة تؤثٌر هذا العامل ( 2.636درجة من  3درجات) وبانحراؾ
معٌاري (ٌ ،)0.750لٌه العامل المتعلق بقلة المٌزانٌة المخصصة لالبتكار وبمتوسط درجة تؤثٌر
بلػ ( 2.467درجة من  3درجات) وبانحراؾ معٌاري( ،)0.786وٌحتل العامل المتصل
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بالروتٌن والبٌروقراطٌة المرتبة الثالثة فً قابمة العوامل التً ُتعٌق االبتكار؛ إذ بلػ متوسط درجة
تؤثٌر هذا العامل ( 2.267درجة من  3درجات) وبانحراؾ معٌاري (.)0.837

وٌالحظ أن هناك سمة مشتركة بٌن هذه العوامل األكثر تؤثٌرا فً إعاقة أنشطة االبتكار
ومشارٌعه فً المإسسات الحكومٌة االتحادٌة فجمٌعها ٌتصل بالبٌبة التنظٌمٌة الداخلٌة للمإسسة
وآلٌة إدارتها ،كما أن قٌمة المتوسط الحسابً لكل عامل من هذه العوامل الثالثة قد تراوح بٌن
( 2.267إلى  2.636درجة من  3درجات) مما ٌدل على أن درجة تؤثٌرها فً إعاقة االبتكار
هً "درجة عالٌة جدا".

كما ٌالحظ بؤن كل من عاملً القٌادة العلٌا والمٌزانٌة لهما تؤثٌر مزدوج فهما قد ٌكونان
محفزان لالبتكار أو معٌقان له ،حٌث تصدر هذٌن العاملٌن قابمة محفزات االبتكار فً فبة
محفزات البٌبة الداخلٌة ،كما أشرنا إلى ذلك سابقا فً المحور الرابع من المناقشة والمتصل
بمحفزات االبتكار .وقد ٌعود ذلك إلى أن كل من القٌادة العلٌا والمٌزانٌة تم التعامل معهما فً
محور محفزات االبتكار ضمن فبة واحدة هً فبة محفزات البٌبة الداخلٌة والتً ضمت كل من:
دعم اإلدارة العلٌا ،شٌوع ثقافة داعمة لالبتكار ،وتوفر الموارد البشرٌة والمالٌة ،وعلٌه فإن
تؤثٌرهما كمحفز لالبتكار كان ضمن فبة واسعة .فً حٌن كان الوضع مؽاٌرا فٌما ٌتصل بتؤثٌرهما
فً إعاقة االبتكار؛ إذ تم التعامل معهما كامل فردي كل على حدة.

وفً المقابل فإن العوامل األقل تؤثٌرا فً إعاقة االبتكار فً المإسسات االتحادٌة تتمثل فً
قلة الخبرات والمهارات فً المإسسة ،حٌث بلػ متوسط درجة تؤثٌر هذا العامل ( 1.933درجة
من  3درجات) وبانحراؾ معٌاري ( )0.837وٌحل هذا العامل فً المرتبة الثامنة ،وٌلٌه فً
المرتبة التاسعة واألخٌرة مقاومة المتعاملٌن للحلول المبتكرة؛ إذ بلػ متوسط درجة تؤثٌر هذا العامل
( 1.689درجة من  3درجات) وبانحراؾ معٌاري (.)1.041
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وعند مقارنة هذه النتابج التً أسفر عنها الجدول رقم ( )20بشؤن معوقات االبتكار مع
الدراسات العلمٌة فً ذات المجال ،نالحظ بؤن هناك تفاوتا فً تحدٌد درجة تؤثٌر هذه العوامل فً
عرقلة أنشطة االبتكار ومشارٌعه فً مإسسات القطاع العام ،ولكن هناك ثمة إجماع على بعض
هذه العوامل .فتبعا الستبٌان االبتكار فً االدارة العامة فً دول االتحاد األوروبً  2010فإن "
نقص الموارد البشرٌة والموارد المالٌة" هً أكثر العوامل إعاقة لالبتكار فً مإسسات اإلدارة
العامة فً دول االتحاد ،ومن ثم "السٌاسات التنظٌمٌة" وقلة "دعم اإلدارة العلٌا" وقلة الحوافز
المقدمة للموظفٌن ( .)European Commission,2010أما مشروع قٌاس االبتكار فً دول
الشمال األوروبً فٌشٌر إلى أن قلة التموٌل ،والوقت المخصص لالبتكار هما العاملٌن األكثر
تؤثٌرا فً إعاقة االبتكار ،أما الخوؾ من المخاطر فله تؤثٌر منخفض جدا ( &Markus,Peter S
.)Cater,2011

فً حٌن خلص التقٌٌم الذي أجرته الحكومة األسترالٌة وبمشاركة واسعة من الخبراء
واألكادٌمٌٌن وموظفً الخدمة المدنٌة ،إلى تحدٌد قابمة ضمت ( )15عامال معٌقا لالبتكار فً
القطاع الحكومً ،والتً تم توزٌعها تبعا لتؤثٌرها على المراحل الخمس التً ٌمر بها االبتكار ابتداء
بتولٌد االبتكار ،ومن ثم اعتماد الفكرة المبتكرة وتطبٌقها ،والحفاظ على استدامتها وأخٌرا نشر هذه
األفكار .وقد أجمع المشاركون فً التقٌٌم إلى أن هناك ستة عوامل هً األشد تؤثٌرا على عرقلة
االبتكار ألنها تبرز فً جمٌع المراحل الخمس لالبتكار وهذه العوامل هً :النفور من المخاطر،
التركٌز قصٌر األجل عوضا عن االستثمار طوٌل األجل فً تنمٌة قدرات االبتكار ،السٌاسات
واإلجراءات ،الكفاءة والموارد ،المعارضة من الخارج ،ونقص المهارات ( Commonwealth
.)of Australia, 2010

وفٌما ٌتصل بتصدر عامل القٌادة العلٌا قابمة معوقات االبتكارٌ ،رى (Sangiorgi,
) 2015بؤن مدراء القطاع العام قد ٌعوقون ثقافة االبتكار ألنهم ٌعملون ضمن شبكة معقدة من
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المنظمات الحكومٌة ولهم مهام متعددة ،كما أن هناك العدٌد من الضؽوطات علٌهم لتحقٌق
المإشرات االستراتٌجٌة للحكومة.

ولتفسٌر أسباب الدور السلبً الذي تإدٌه القٌادة العلٌا كعامل معٌق لالبتكار فً السٌاق
اإلماراتً ،فإننا نرى صعوبة فً التوصل إلى بعض التفسٌرات المنطقٌة لهذه النتٌجة مع ندرة
الدراسات المتعلقة بدراسة تؤثٌر القٌادة العلٌا سواء على االبتكار أو على األداء التنظٌمً لمإسسات
القطاع العام فً دولة اإلمارات العربٌة المتحدة ،فالدراسات التً تم الحصول علٌها فٌما ٌتصل
بدور القٌادة ٌركز معظمها على دور القٌادة وسماتها فً القطاع الخاص مثل دراسة ( wall and
 ) Frijins,2015بشؤن تؤثٌر السٌاق االجتماعً والثقافً واإلداري لدولة اإلمارات العربٌة
المتحدة على الممارسات اإلدارٌة فً قطاع األعمال فً دولة اإلمارات العربٌة المتحدة ،ودراسة
( )Rao and Kareem Abdul,2014حول أثر القٌادة التحوٌلٌة على أداء فرق العمل فً دولة
اإلمارات العربٌة المتحدة ،ودراسة (  (Behery and Al-Nasser,2016بشؤن تؤثٌر أسلوب
القٌادة والتدرٌب على االلتزام الوظٌفً والثقة.

وتفٌدنا الدراسات القلٌلة المتوفرة حول القٌادة فً المإسسات الحكومٌة فً دولة اإلمارات
العربٌة المتحدة بؤن القٌادة قد تلعب دورا ٌعٌق التؽٌٌر فً القطاع الحكومً ،فتبعا لدراسة (Bin
) Taher, Krotov, & Silva, 2015فإن مشروعات التؽٌٌر فً القطاع الحكومً قد تفشل
نتٌجة لسمات قابد المإسسة فتردد انفتاح القٌادة العلٌا على مبادرات التؽٌٌر ،ومحدودٌة تشجٌعها
للتواصل ما بٌن الوحدات التنظٌمٌة المشاركة فً مشروعات التؽٌٌر من شؤنه إبطاء هذه
المشروعات وعدم تحقٌقها ألهدافها .كما أن الثقافة اإلماراتٌة ؼالبا ما تشجع االمتثال لرإٌة القابد
فً المإسسة.
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وعلٌه فإن القٌادة ؼٌر المإمنة بالتؽٌٌر ستإثر على مجمل أهداؾ المإسسة وتوجهها فٌما
ٌتصل بالتطوٌر ،وٌرى الباحثون كذلك أن ؼٌاب الدعم الواضح والمعلن من القٌادة بشؤن تؤٌٌدهم
لمشارٌع التؽٌٌر من شؤنه خلق " رإٌة ضبابٌة" بشؤن أهداؾ مبادرات التؽٌٌر ،وأخٌرا فإن عدم
اقتناع القٌادة العلٌا بؤهمٌة مشروعات التؽٌٌر سٌإدي إلى تخصٌص موارد مالٌة وبشرٌة قلٌلة لهذه
المشارٌع.

وفً المقابل فإن دراسة )(Alfaheem, 2013

التً أجراها على موظفً وزارة

الداخلٌة بشؤن تؤثٌر نمط القٌادة  leadership stylesعلى الرضا الوظٌفً ،ال تدعم النتابج
السابقة التً أشرنا إلٌها فً دراسة ( )Bin Taher , Krotov &Silva,2015فنتٌجة دراسة
( )Alfaheem,2113أكدت على أن النمط األكثٌر شٌوعا فً وزارة الداخلٌة اإلماراتٌة هو نمط
القٌادة التحوٌلً  Transformational leadershipمقارنة بنمط القٌادة اإلجرابً
 Transactional leadership stylesومن المعروؾ أن القٌادة التحوٌلٌة عادة ما تحفز التفكٌر
المبتكر .وتإٌده فً ذلك دراسة ) (Alsalami, Behery, & Abdullah, 2014والتً انتهت
إلى أن القٌادة التحوٌلٌة أثرت إٌجابٌا على التعلم المإسسً واالبتكار التنظٌمً فً عدد من
مإسسات القطاع العام العاملة فً إمارة دبً ،وذلك من خالل القٌادة الملهمة والتحفٌز الفكري
وتقدٌر األفراد .Individualized consideration

وفٌما ٌتصل بحلول قلة المٌزانٌة المخصصة لالبتكار فً المرتبة الثانٌة فً قابمة العوامل التً
ُتعٌق االبتكار فً المإسسات الحكومٌة ،فإن عامل التموٌل هو عامل متفق على تؤثٌره فً إعاقة
أنشطة االبتكار ،فعدم وجود نماذج استثمارٌة  Investment modelsفً مإسسات القطاع العام
ونقص المٌزانٌات المخصصة لمشروعات االبتكار من شؤنه التؤثٌر سلبا على هذه المشروعات
) (Mulgan, Geoff, 2014وٌرى معهد التنمٌة اإلدارٌة االسترالٌة بؤنه ٌجب تخصٌص ما ال
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ٌقل عن  %1مٌزانٌة المإسسة نحو المشارٌع التجرٌبٌة المبتكرة( Commonwealth of
.)Australia, 2010

وٌطرح ) (POTTS, 2009حجة مفادها بؤن المإسسات العامة تقوم بتوجٌه معظم مواردها
لتؽطٌة النفقات التشؽٌلٌة ،مما ٌإثر سلبا على الموارد والمخصصات المالٌة الموجهة ألنشطة
االبتكار كتكلفة التعلم ومٌزانٌات البحث العلمً والتدرٌب ،حٌث تقل مخصصاتها الرتباطها
بمخاطر عدم التٌقن .وفٌما ٌتصل بالسٌاق اإلماراتً فإننا نالحظ بؤن الحكومة لم تخصص مٌزانٌة
سنوٌة مخصصة لمشارٌع االبتكار فً المإسسات الحكومٌة ،فتبعا لالستراتٌجٌة الوطنٌة لالبتكار
تم توجٌه جمٌع الجهات الحكومٌة بخفض مصروفاتها بنسبة  %1لٌتم تخصٌصها لدعم مشارٌع
االبتكار وإطالق برامج تدرٌبٌة وتعلٌمٌة فً مجال االبتكار (وزارة شإون مجلس الوزراء
والمستقبل.)2016 ،

أما النتٌجة األخرى التً تستدعً التوقؾ فتتمثل فً أن الروتٌن والبٌروقراطٌة ٌعد العامل
الثالث األكثر تؤثٌرا فً عرقلة أنشطة االبتكار ومشارٌعه فً المإسسات الحكومٌة االتحادٌة،
فنالحظ بؤن هذه النتٌجة تنسجم مع ما أشار إلٌه ( ) Clausen and Isaksen,2015بؤن
البٌروقراطٌة تتضمن عدم المرونة وتقٌد استراتٌجٌة االبتكار وتثبط األنشطة االبتكارٌة ،وترجع
هذه البٌروقراطٌة أساسا إلى المساءلة والتدقٌق التً ٌواجهها المسإولٌن التنفٌذٌن فً مإسسات
القطاع العام .وٌإٌد هذا الرأي ( )Orla O’Donnell ,2006والذي ٌرى بؤن التسلسل الهرمً
ٌعد عابقا أمام االبتكار ،حٌث ٌتم التركٌز على مسار العملٌة عوضا عن التركٌز على النتابج.

وعلى النقٌض من ذلك فإن كل من ()Halvorsen Hauknes Miles & Røs ,2005
ٌطرحون حجة مؽاٌرة بشؤن تؤثٌر البٌروقراطٌة؛ إذ ٌرون بؤنه ٌمكن االستفادة من البٌروقراطٌة
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لتنفٌذ السٌاسات الحكومٌة وفرض اإلرادة السٌاسٌة لتطبٌق المشروعات المبتكرة ،مما سٌإدي فً
المحصلة إلى إحداث التؽٌٌر فً القطاع العام.

وتبدو النتٌجة المتصلة بتؤثٌر البٌروقراطٌة والروتٌن على إعاقة أنشطة االبتكار فً
المإسسات الحكومٌة نتٌجة ؼٌر متوقعة ،إذ أنها ال تنسجم مع نتٌجة تقرٌر التنافسٌة العالمً
 ،2014/2015والذي أشار إلى أن دولة اإلمارات العربٌة المتحدة تتبوأ المركز الثالث عالمٌا فً
قلة البٌروقراطٌة الحكومٌة ( .)World Economic Forum,2015كما أن هذه النتٌجة تبدو
ؼٌر مالءمة مع جهود الحكومة فً مجال الحكومة االلكترونٌة والذكٌة والتً من شؤنها تقلٌل
البٌروقراطٌة.

وفٌما ٌتصل بالنتٌجة األخٌرة المتعلقة بحلول " مقاومة المتعاملٌن للحلول المبتكرة" فً
المرتبة األخٌرة فً قابمة العوامل المعٌقة لالبتكار ،فإن هذه المقاومة تنشؤ لعدة أسباب منها نفور
المتعاملٌن من فكرة المخاطرة المرتبطة بالمشارٌع المبتكرة ،وسوء فهمهم لفكرة المشروع،
ولنقص المعلومات بشؤن هذه المشروعات ،باإلضافة إلى عدم شرح الحكومة لفكرة المشروع
بشكل جٌد ( .)Commonwealth of Australia, 2010وٌمكن تفسٌر تراجع تؤثٌر هذا العامل
إلى المرتبة األخٌرة فً إعاقة االبتكار فً المإسسات الحكومٌة اإلماراتٌة إلى ارتفاع ثقة
المتعاملٌن بالحكومة ،فتبعا لمإشر إٌلدلمان للثقة فإن االمارات تتبوأ المركز األول عالمٌا فً هذه
المإشر لعام  (Edelman, 2016)2016كما أن لطبٌعة النظام السٌاسً اإلماراتً تؤثٌر فً
انخفاض أهمٌة هذا العامل مقارنة بالدول الؽربٌة ،حٌث تعمل األحزاب المعارضة على نقد
السٌاسات الحكومٌة وما ٌرتبط بها من برامج ومشروعات ومن ضمنها المشروعات المبتكرة ،كما
تقوم هذه األحزاب بتسٌس الرأي العام لمقاومة هذه المشارٌع بدعوى أنها ستإدي إلى تخفٌض
التكلفة وخفض مستوى جودة الخدمة.
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وفً ختام مناقشتنا ألهم النتابج الواردة فً الجدول رقم ( )20أعاله بشؤن أكثر العوامل
تؤثٌرا فً إعاقة أنشطة االبتكار والمشارٌع المبتكرة ،فإننا نتحقق من وجود اختالفات ذات داللة
احصابٌة فً درجة تؤثٌر معوقات االبتكار وبٌن طبٌعة النشاط الذي تمارسه المإسسة سواء خدمً
أو ؼٌر خدمً؟ وٌوضح الجدول رقم ( )21نتابج اختبار االختالفات باستخدام اختبار مان-
وتنً.Mann- Whitney
جدول  :21نتابج اختبار مان-وتنً  Mann-Whitneyلدراسة االختالفات ذات الداللة
اإلحصابٌة فً درجة تؤثٌر العوامل التً تعٌق االبتكار ،ما بٌن مجموعة المإسسات الخدمٌة،
ومجموعة المإسسات ؼٌر الخدمٌة

االنحراؾ
المعٌاري

العوامل

نوع
المإسسة

حجم
العٌنة

المتوسط
الحسابً

قلة دعم اإلدارة العلٌا

خدمٌة
ؼٌر خدمٌة

35
7

0.815 2.571
0.378 2.857

قلرررررررررررررة المٌزانٌررررررررررررررة خدمٌة
المخصصة لالبتكار
ؼٌر خدمٌة
الخررررروؾ مرررررن الفشرررررل خدمٌة
والمخاطر
ؼٌر خدمٌة
خدمٌة
الروتٌن والبٌروقراطٌة
ؼٌر خدمٌة
عرررررردم كفاٌررررررة الوقررررررت
المخصص لالبتكار
خدمٌة

36

0.810 2.472

7
36
7
36
7

2.429
1.972
1.714
2.278
2.000

0.787
0.878
1.113
0.779
1.155

36

0.786 2.306

ؼٌر خدمٌة

7

1.134 1.429

35

0.690 2.229

6
36
7
36
7
36
7

1.095
0.856
0.900
0.860
0.756
1.025
1.069

قٌمة
االحصاء
Z

مستوى
الداللة
المحسوب
Pvalue

االختالفات
ذات الداللة

-.747

.455

ال ٌوجد

+.292

.770

ال ٌوجد

+.571

.568

ال ٌوجد

+.497

.619

ال ٌوجد

*.0410

تؤثٌر المعوق
فً المإسسات
الخدمٌة أكبر
من
المإسسات
ؼٌر الخدمٌة

+2.042
قلرررة الحرررروافز المقدمررررة خدمٌة
للمرررروظفٌن مررررن أجررررل
ؼٌر خدمٌة
االبتكار
مقاومررررررررة المرررررررروظفٌن خدمٌة
للتؽٌٌر
ؼٌر خدمٌة
قلررررررررررررررة الخبرررررررررررررررات خدمٌة
والمهارات
ؼٌر خدمٌة
مقاومرررررررة المتعررررررراملٌن خدمٌة
للحلول المبتكرة
ؼٌر خدمٌة

2.000
2.194
1.857
1.944
1.714
1.583
1.857

* يوجد اختالفات ذات داللة عند مستوى المعنوية ().0.0= α

+.303

.762

ال ٌوجد

+999

.318

ال ٌوجد

+.714

.475

ال ٌوجد

-.702

.482

ال ٌوجد
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ٌتضح من الجدول رقم ( )21وجود فروقات ذات داللة احصابٌة فً درجة تؤثٌر عامل
واحد فقط من معوقات االبتكار وهو " عدم كفاٌة الوقت المخصص لالبتكار " فدرجة تؤثٌر هذا
العامل فً إعاقة االبتكار فً مجموعة المإسسات الخدمٌة أكبر بشكل ذي داللة إحصابٌة من
درجة تؤثٌره فً مجموعة المإسسات ؼٌر الخدمٌة ،وهذه نتٌجة متوقعة إذ أن طبٌعة العمل فً
المإسسات الخدمٌة تستدعً التعامل الٌومً والمباشر مع المتعاملٌن إلنجاز خدماتهم ومعامالتهم،
مما ٌقلل من الوقت المتاح أمام موظفً هذه المإسسات لالبتكار أو المشاركة فً تنفٌذ المشارٌع
المبتكرة.

وعلٌه فإن الباحث ٌرى أهمٌة دراسة السلوك االبتكاري لموظفً خدمة العمالء لتعرؾ
على التحدٌات التً تواجههم أثناء تؤدٌتهم لمهامهم الوظٌفٌة والتً من شؤنها أن تإثر على
ابتكارهم .وٌشٌر الجدول رقم ( )21إلى أنه ال توجد أي فروقات ذات داللة احصابٌة فً درجة
تؤثٌر بقٌة العوامل الثمانٌة على إعاقة االبتكار ما بٌن مجموعتً المإسسات الخدمٌة وعٌر
الخدمٌة؛ إذ كانت قٌم مستوى الداللة المحسوب لهذه العوامل الثمانٌة أكبر من قٌمة مستوى الداللة
النظري ( αمستوى المعنوٌة) ،والمفترض مسبقا هنا وهو (.)0.05= α

وٌوضح الجدول رقم ( )22نتابج التحقق من وجود االختالفات ذات الداللة االحصابٌة فً
درجة تؤثٌر العوامل المعٌقة لالبتكار ما بٌن مجموعة المإسسات الفابزة بجوابز التمٌز الحكومً،
ومجموعة المإسسات التً لم تفز باستخدام اختبار مان-وتنً .Mann-Whitneyحٌث ثبُت عدم
وجود فروقات ذات داللة احصابٌة فً درجات تؤثٌر جمٌع العوامل المعٌقة لالبتكار ما بٌن
مجموعة المإسسات التً حازت على جابزة التمٌز الحكومً ،ومجموعة المإسسات التً لم تحز
على هذه الجابزة؛ إذ كانت قٌم مستوى الداللة المحسوب لجمٌع العوامل المعٌقة لالبتكار أكبر من
قٌمة مستوى الداللة النظري ( αمستوى المعنوٌة) ،والمفترض مسبقا هنا وهو (.)α =0.05
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جدول  :22نتابج اختبار مان-وتنً  Mann-Whitneyلدراسة االختالفات ذات الداللة
اإلحصابٌة فً درجة تؤثٌر العوامل المعٌقة لالبتكار ما بٌن مجموعة المإسسات الحاصلة على
جابزة التمٌز الحكومً ،ومجموعة المإسسات ؼٌر الحاصلة على الجابزة

العوامل

قلررة دعررم اإلدارة
العلٌا

قلررررررة المٌزانٌررررررة
المخصصررررررررررررررة
لالبتكار

الخررررررروؾ مرررررررن
الفشل والمخاطر

الررررررررررررررررررررررروتٌن
والبٌروقراطٌة
عررررررررردم كفاٌرررررررررة
الوقررررررررررررررررررررررررررت
المخصرررررررررررررررص
لالبتكار
قلرررررررة الحررررررروافز
المقدمرررررررررررررررررررررررة
للمرررروظفٌن مرررررن
أجل االبتكار
مقاومررررررررررررررررررررررررة
المرررررررررررررررررروظفٌن
للتؽٌٌر
قلررررررة الخبرررررررات
والمهارات

تمٌز المإسسة
المإسسات الحاصلة على
جابزة التمٌز الحكومً
المإسسات ؼٌر الحاصلة
على جابزة التمٌز
الحكومً
المإسسات الحاصلة على
جابزة التمٌز الحكومً
المإسسات ؼٌر الحاصلة
على جابزة التمٌز
الحكومً
المإسسات الحاصلة على
جابزة التمٌز الحكومً
المإسسات ؼٌر الحاصلة
على جابزة التمٌز
الحكومً
المإسسات الحاصلة على
جابزة التمٌز الحكومً
المإسسات ؼٌر الحاصلة
على جابزة التمٌز
الحكومً
المإسسات الحاصلة على
جابزة التمٌز الحكومً
المإسسات ؼٌر الحاصلة
على جابزة التمٌز
الحكومً
المإسسات الحاصلة على
جابزة التمٌز الحكومً
المإسسات ؼٌر الحاصلة
على جابزة التمٌز
الحكومً
حصول المإسسة على
جابزة التمٌز الحكومً
المإسسات ؼٌر الحاصلة
على جابزة التمٌز
الحكومً
حصول المإسسة على
جابزة التمٌز الحكومً
المإسسات ؼٌر الحاصلة
على جابزة التمٌز
الحكومً

حجم
العٌنة

المتوسط
الحسابً

االنحراؾ
المعٌاري

21

2.857

.359

22

2.409

.959

21

2.476

.814

23

2.478

.790

21

2.048

.865

23

1.870

.968

21

2.476

.680

23

2.043

.928

21

2.286

.717

23

2.043

1.022

20

2.250

.639

22

2.182

.853

21

2.381

.669

23

1.957

.976

21

2.095

.700

23

1.739

.915

قٌمة
االحصاء
Z

+1.578

-.042

+655

+1.577

+.603

+.028

+1.431

+1.407

مستوى
الداللة
المحسوب
P-value

.114

.966

.512

.115

.546

.978

.152

.159

االختالفات
ذات
الداللة

ال ٌوجد

ال ٌوجد

ال ٌوجد

ال ٌوجد

ال ٌوجد

ال ٌوجد

ال ٌوجد

ال ٌوجد
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العوامل

تمٌز المإسسة

مقاومررررررررررررررررررررررررة
المتعررررررررررررررررراملٌن
للحلول المبتكرة

حصول المإسسة على
جابزة التمٌز الحكومً
المإسسات ؼٌر الحاصلة
على جابزة التمٌز
الحكومً

حجم
العٌنة

المتوسط
الحسابً

االنحراؾ
المعٌاري

21

1.857

.964

23

1.478

1.082

قٌمة
االحصاء
Z

+1.260

مستوى
الداللة
المحسوب
P-value

االختالفات
ذات
الداللة

.208

* يوجد اختالفات ذات داللة عند مستوى المعنوية ().0.0= α

 )6أبرز االتجادهات السائدة فً المؤسسات الحكومٌة االتحادٌة فٌما ٌتصل باالستثمار فً
االبتكار
للتعرؾ على أبرز االتجاهات السابدة فً المإسسات الحكومٌة االتحادٌة فٌما ٌتصل
باالستثمار فً االبتكار ،فإنه ٌنبؽً التعرؾ على ثالثة محاور ربٌسة كالتالً:

أ .االستثمار الحكومً فً مجالً التدرٌب والتعٌٌن فً الموضوعات ذات الصلة االبتكار
ٌتخذ االستثمار فً االبتكار أشكاال عدٌدة مادٌة وؼٌر مادٌة ،وقد ركزت الدراسة على
نوعٌن من االستثمارات هً تدرٌب الموظفٌن فً مجاالت ذات صلة باالبتكار ،وتعٌٌن الموظفٌن
الجدد من أجل توفٌر الكوادر البشرٌة الالزمة لتطوٌر وتطبٌق االبتكارات .وٌوضح الجدول رقم
( )23إجابة الرإساء التنفٌذٌٌن لالبتكار فٌما ٌتعلق بمدى قٌام مإسساتهم باالستثمار فً هذٌن
المجالٌن.
جدول  :23االستثمار فً االبتكار فً مجالً التدرٌب والتعٌٌن
مجاالت االستثمار
تدرٌب الموظفٌن فً مجاالت ذات
صلة باالبتكار وثقافته
توظٌؾ موظفٌن جردد مرن أجرل العمرل
على تطوٌر أو تنفٌذ االبتكارات

اإلجابة
ال
نعم
ال أعلم
المجموع
ال
نعم
ال أعلم
المجموع

التكرار
5
38
2
45
20
18
7
45

النسبة%
11.1%
84.4%
4.4%
100.0%
44.4%
40.0%
15.6%
100.0%

ال ٌوجد

121

ٌتضح من الجدول رقم ( )23بؤن هناك توجه كبٌر من المإسسات االتحادٌة نحو
االستثمار فً االبتكار عن طرٌق تدرٌب الموظفٌن فً مجاالت ذات صلة باالبتكار وثقافة االبتكار
كالتدرٌب على أدوات االبتكار وتطوٌر األفكار المبتكرة؛ إذ أشار  %84.4من المبحوثٌن بؤن
مإسساتهم دربت موظفٌها فً هذه المجاالت ،فً حٌن لم تتجاوز نسبة المإسسات التً لم تزود
موظفٌها بالتدرٌب فً المجاالت ذات الصلة باالبتكار .%11.1

وتتسق هذه النتٌجة فٌما ٌتصل بارتفاع نسبة المإسسات التً دربت موظفٌها مع النتٌجة
التً أثبتتها دراسة المإشر االسترالً لالبتكار فً القطاع العام والتً أشارت إلى أن  %69من
المإسسات قدمت نوعا من التدرٌب فً مجال تنفٌذ وتطوٌر واستخدام االبتكار ،وأن أكثر
المإسسات التً قدمت التدرٌب هً المإسسات الخدمٌة ،وأقلها المإسسات العاملة فً مجال
السٌاسات ) .(Department of innovation industry, science and research,2011وتإكد نتابج
استبٌان االبتكار فً قطاع اإلدارة العامة لعام  2111على وجود عالقة إٌجابٌة بٌن التدرٌب
التخصصً للموظفٌن فً مجاالت ذات صلة بتولٌد الحلول المبتكرة وبٌن نجاح المإسسات فً
إدخال تحسٌنات مبتكرة( .)European Commission,2010وتشٌر دراسة ( &Also,Clausen

 )Isaken,2015والتً قاموا فٌها بتحلٌل بٌانات  3310موظفا فً مإسسات اإلدارة العامة فً
االتحاد األوروبً ،إلى أن هناك عالقة إٌجابٌة هامة لتدرٌب وتعلٌم الموظفٌن وبٌن االبتكار فً
مجال العملٌات والخدمات.

وقد ٌعود ارتفاع نسبة المإسسات الحكومٌة التً دربت موظفٌها إلى رؼبة هذه المإسسات
بتحقٌق االنسجام والتوافق مع التوجهات الحكومٌة المتصلة بتعزٌز االبتكار ونشر ثقافته ،كما ٌلعب
مركز محمد بن راشد لالبتكار الحكومً دروا هاما فً تدرٌب الموظفٌن من خالل مجموعة من
األنشطة التدرٌبٌة ،وأبرزها دبلوم خبٌر االبتكار الحكومً والذي انتسب الٌه فً دورته األولى 55
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موظفا من الجهات الحكومٌة ،كما ٌنظم المركز لدورات تدرٌبٌة وورش عمل لتطوٌر مهارات
االبتكار.

وفً هذا المجال فإن الباحث ٌإكد على أهمٌة تدرٌب وتؤهٌل الموظفٌن فً مجاالت ذات
صلة باالبتكار خاصة فً المفاهٌم األولٌة ذات الصلة باالبتكار إلدراك ماهٌة هذا المفهوم وكٌفٌة
تطبٌقه فً المإسسات الحكومٌة ،فالدراسة التً أجراها ) (NÄHLINDER, 2013على  5بلدٌات
سوٌدٌة من خالل عقد مقابالت مع الموظفٌن الذٌن عملوا على إحدى المشارٌع التجرٌبٌة المبتكرة،
أثبتت بؤن مفهوم االبتكار ال ٌزال ؼٌر ناضج لدى المبحوثٌن ،وأنهم وعلى الرؼم من إجماعهم
على أهمٌة االبتكار لتتمكن مإسساتهم من الوفاء بمهامها والتزاماتها ولتجنب الجمود
 ،Stagnationإال أنهم ال ٌعرفون على وجه الدقة كٌؾ ٌعمل االبتكار على تمكٌن مإسساتهم من
ذلك .وٌرى الباحث كذلك أهمٌة إٌالء العناٌة الفابقة بالمسابل المتصلة بقٌاس أثر التدرٌب على
االبتكار فً عمل المإسسات ،كً ال ٌإدي هذا التدرٌب إلى ثقافة مبتكرة سطحٌة.

وباالستناد إلى نتابج الجدول رقم (ٌ )23تضح بؤن االستثمار المإسسً فً مجال تعٌٌن
قبل المإسسات
موظفٌن جدد بؽرض تطوٌر أو تنفٌذ االبتكار ،قد حظً بنسبة أقل من االهتمام من ِ
االتحادٌة مقارنة بتوجهها السابق ذكره فٌما ٌتعلق بتدرٌب الموظفٌن فً مجاالت ذات صلة
باالبتكار وثقافة االبتكار ،إذ لم تتجاوز نسبة المإسسات التً قامت بتوظٌؾ الموظفٌن الجدد
المختصٌن بتطوٌر وتنفٌذ االبتكار نسبة  %40فً حٌن بلؽت نسبة المإسسات التً دربت
موظفٌها فً مجاالت ذات صلة باالبتكار .%84.4

وقد ٌُفسر انخفاض نسبة التوظٌؾ إلى تفضٌل المإسسات تؤهٌل موظفٌها داخلٌا لٌتمكنوا
من تطوٌر وتنفٌذ االبتكارات عوضا عن اللجوء إلى التوظٌؾ الخارجً والذي ٌعد أكثر تكلفة.
وٌالحظ أن انخفاض التعٌٌن هو نمط حكومً عام حٌث تراجع أعداد المعٌنٌن الجدد فً الحكومة
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االتحادٌة فً عام  2015لٌصل إلى  1988موظفا مقارنة ب  2314موظفا عام  2013أي أن
معدل النمو السنوي للتعٌنات تراجع بنسبة (( )%-7.31الهٌبة االتحادٌة للموارد البشرٌة
الحكومٌة.)2016 ،

ب .تموٌل المشروعات المبتكرة
ٌتضمن هذا المحور موضوعٌن فرعٌٌن أولهما ٌتصل بالتموٌل الخارجً للمشروعات
المبتكرة ،إذ تضمن المحور السادس من االستبانة سإاال ٌختص بتلقً المإسسات الحكومٌة التً
ٌعمل بها الرإساء التنفٌذٌون لالبتكار لدعم مالً حكومً أو من مإسسات القطاع الخاص لدعم
مشارٌع االبتكار .وتظهر البٌانات الواردة فً الشكل أدناه رقم ( )5إلى عدم تلقً  21مإسسة
حكومٌة ألي دعم مالً أي ما نسبته  ،%46.6فً حٌن لم ٌتجاوز عدد المإسسات التً تلقت دعما
مالٌا  13مإسسة وبنسبة  .%28.8فٌما أعرب  %24.6من الرإساء التنفٌذٌٌن لالبتكار عن عدم
علمهم بتلقً مإسساتهم لمثل هذا الدعم.

شكل  :5توزٌع المإسسات الحكومٌة االتحادٌة تبعا لتلقٌها لدعم مالً حكومً ،أو من مإسسات
القطاع الخاص لدعم مشارٌع االبتكار

لم تتلق المؤسسة ألي دعم مزالً حكزومً أو
خاص

46.6%

24.6%

تلقت المؤسسة لدعم مالً حكومً أو خاص
ال أعلم

28.8%

وفً ضوء النتٌجة السابقة والتً أظهرت أن عددا قلٌال من المإسسات الحكومٌة االتحادٌة
قد تلقت لدعم مالً من الجهات الممولة للمشارٌع المبتكرة ،فإن الحاجة تبدو مهمة لتطوٌر
الشراكات مع القطاع الخاص لتموٌل هذه المشروعات؛ إذ ٌشٌر تقرٌر مإشر االبتكار العالمً لعام
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 2014بؤنه على الرؼم من المبادرات الحكومٌة التً أطلقتها حكومة دولة اإلمارات العربٌة
المتحدة لتشجٌع البحث والتطوٌر  R&Dفإن انفاق الدولة ال ٌزال متواضعا فً هذا المجال نتٌجة
محدودٌة انفاق القطاع الخاص على هذه األنشطة ). (Bin byat and Sultan,2014

أما الموضوع الفرعً الثانً والمتصل بمحور تموٌل المشروعات المبتكرة فٌتمثل فً
الخطط المستقبلٌة لدى الجهات الحكومٌة للحصول على تموٌل للمشروعات المبتكرة ،وٌوضح
الشكل رقم ( )6التوجهات المستقبلٌة لدى المإسسات الحكومٌة فٌما ٌتصل بخططها لتقدم بطلب
تموٌل من إحدى المإسسات المعنٌة بدعم االبتكار لتموٌل المشروعات المبتكرة التً تعتزم هذه
المإسسات الحكومٌة تنفٌذها مستقبال.

شكل  :6تخطٌط المإسسات الحكومٌة االتحادٌة لتقدم بطلب تموٌل من المإسسات المعنٌة بدعم
االبتكار

ال ٌوجد لدى المإسسة خطط لتقدم بطلب تموٌل
مشروعات االبتكار
ٌوجد لدى المإسسة خطط لتقدم بطلب لتموٌل
مشروعات االبتكار
ال أعلم

31.1%

33.3%

35.6%

باالستناد إلى النتابج التً ٌوضحها الشكل رقم (ٌ )6تبٌن لدٌنا بؤن أكثر من ثلث
المإسسات الحكومٌة االتحادٌة التً ٌعمل بها الرإساء التنفٌذٌون لالبتكار أي ما نسبته %35.6
تخطط مستقبال بؤن تتقدم بطلب تموٌل إلى إحدى المإسسات المعنٌة بدعم االبتكار من أجل إعانتها
على تنفٌذ المشروعات المبتكرة التً تعتزم هذه المإسسات الحكومٌة تطوٌرها أو تنفٌذها ،فً
مقابل  14مإسسة ال تخطط للقٌام بذلك وبنسبة  .%31.1فٌما أشار  %33.3من الرإساء
التنفٌذٌٌن لالبتكار عن عدم علمهم بخطط مإسساتهم بشؤن هذا الموضوع.
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وفً سٌاق تموٌل المشروعات المبتكرة فإن )ٌ (Brorström, 2015رى بؤن األفكار
المبتكرة ؼالبا ما تبدوا أفضل على الورق ،وقد توصل إلى هذه النتٌجة بعد دراسته لستة مشارٌع
مبتكرة فً إحدى المدن السوٌدٌة والتً حصلت على تموٌل من صندوق " المدن المستدامة" فعلى
الرؼم من حصول هذه المشارٌع على التموٌل الحكومً الالزم ،إال أنه عند تنفٌذها على أرض
الواقع فقد واجهت للعدٌد من اإلشكالٌات مثل طول الوقت الالزم للحصول على الدفعات المالٌة
للمشروع ،وقلة طلب السكان على الخدمات التً وفرها المشروع المبتكر ،كما أن تنفٌذ عددا من
هذه المشارٌع تم بؤقل حد من المتطلبات التقنٌة؛ إذ تم تخفٌض مٌزانٌة المشروع للحصول على
التموٌل ،وعلٌه فإن هناك العدٌد من المحاذٌر التً ٌنبؽً على المسإولٌن فً صندوق محمد بن
راشد آل مكتوم لتموٌل االبتكار مراعاتها فً آلٌة تقٌٌم واختٌار المشروعات المبتكرة المقدمة إلى
الصندوق.

ب .مجاالت االستثمار فً االبتكار
حدد الباحث قابمة ضمت ثالثة مجاالت ربٌسة ٌمكن االستثمار بها من أجل تطوٌر
االبتكار ،وتم سإال الرإساء التنفٌذٌٌن لالبتكار عما إذ قامت جهة عملهم باالستثمار فً إحدى هذه
المجاالت ،وٌوضح الجدول رقم ( )24إجاباتهم.

جدول  :24مجاالت االستثمار فً االبتكار تبعا ألهمٌتها
المرتبة

ال

نعم

ال أعلم

ال ٌنطبق

المجموع

مجاالت االستثمار

7

30

7

1

45

15.6

66.7

15.6

2.2

100.0

التكرار

10

29

4

2

45

النسبة%

22.2

64.4

8.9

4.4

100.0

التكرار

16

23

5

1

45

35.6

51.1

11.1

2.2

100.0

التكرار

المرتبزززززززززززة شرررررررراء وتطررررررروٌر البرمجٌرررررررات
ومعرررردات تكنولوجٌررررا المعلومررررات
األولى
النسبة%
واالتصاالت
المرتبزززززززززززة إنشاء مختبر لالبتكار واالبداع
الثانٌة

المرتبزززززززززززة إجراء بحوث داخلٌرة متخصصرة
فررررً الموضرررروعات ذات الصررررلة
الثالثة
النسبة%
باالبتكار
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تشٌر البٌانات الواردة فً الجدول رقم ( )24إلى أن شراء وتطوٌر البرمجٌات ومعدات
تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت كان هو أكثر المجاالت التً تم توجٌه استثمارات المإسسات
نحوها ،حٌث أشار  %66.7من الرإساء التنفٌذٌٌن لالبتكار بؤن مإسسات عملهم قامت باالستثمار
فً هذا المجال؛ إذ بلػ عدد المإسسات التً استثمرت فً هذا المجال  30مإسسةٌ ،لٌه مجال
إنشاء مختبرات لالبتكار واالبداع وبنسبة .%64.4

إن توجه المإسسات الحكومٌة االتحادٌة نحو تركٌز االستثمارات فً مجال شراء
البرمجٌات وتكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت ٌنسجم مع ما أشرنا إلٌه سابقا بشؤن تبوأ دولة
اإلمارات العربٌة المتحدة الثانٌة عالمٌا على صعٌد المشترٌات الحكومٌة لمنتجات التكنولوجٌا
المتقدمة تبعا لمإشر الجاهزٌة الشبكٌة  .( World Economic Forum,2011) 2015وذلك كً
تتمكن هذه المإسسات من تنفٌذ السٌاسات الحكومٌة المتصلة باالنتقال إلى مفهوم الحكومة الذكٌة.

كما أن توجه المإسسات نحو تركٌز االستثمارات فً مجال شراء البرمجٌات وتكنولوجٌا
المعلومات واالتصاالت من شؤنه أن ٌعزز من قدرة الحكومة نحو تلبٌة التحدٌات المستقبلٌة التً
تطرحها التكنولوجٌا حٌث ٌشٌر تقرٌر" حالة المستقبل  :2030أثر التوجهات العالمٌة على تشكٌل
الحكومات" بؤن إحدى التوجهات العالمٌة الكبٌرة التً ٌجب على الحكومات االستعداد لها هً تلك
المتصلة بتمكٌن تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت؛ إذ ٌجب علٌها التفكٌر والتخطٌط والتقٌٌم بشكل
أكثر صرامة لألثر الذي تخلفه التكنولوجٌا على االقتصاد والصناعات (كٌه بً إم جً
إنترناشونال.)2016 ،

أما تقرٌر" رحلة إلى مستقبل التحول الرقمً فً الحكومات" فٌرى بؤن التقنٌات الرقمٌة
الجدٌدة ستكون -على األرجح-هً العامل األهم على اإلطالق فً تؽٌٌر أسلوب الحكومة فً تقدٌم
الخدمات .وفً هذا التقرٌر تم استطالع آراء أكثر من  1200مسإول حكومً من أكثر من 70
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دولة للحدٌث عن التحوُّ ل الرقمً .ومن أبرز النتابج التً خلُص إلٌها التقرٌر تتمثل فً أن ثالثة
أرباع المشاركٌن ٌرون بؤن التقنٌات الرقمٌة ستحدث تؽٌٌرات جذرٌة فً القطاع العام ،كما تتفاوت
المإسسات المشاركة فً الدراسة فً مستوى النضوج الرقمً حٌث أن  %13من هذه المإسسات
هً فً طور النضوج ،و %60فً طور النمو ،و %26فً طور البداٌة .وأن أهم العوامل
المإثرة فً التحول الرقمً هً :االستراتٌجٌة ،والقٌادة ،ومهارات القوى العاملة ،والثقافة الرقمٌة
(دٌلوٌت دٌجتال.)2016 ،

ومن جانب آخر فقد أثبتت الدراسات العلمٌة وجود عالقة إٌجابٌة بٌن االبتكار والتطبٌقات
والبرمجٌات ،ففً الدراسة المٌدانٌة التً أجراها ) (Sam & Tahir, 2010على  326موظفا
ٌعملون فً  15مإسسة حكومٌة فً مالٌزٌا اتضح لهما وجود عالقة طردٌة بٌن طول فترة
استخدام الموظفٌن لتطبٌقات تكنولوجٌا المعلومات  ICTوبٌن زٌادة وانتشار وتٌرة األنشطة
االبتكارٌة فً المإسسة ،حٌث تتٌح هذه التطبٌقات التزود بالمعارؾ التً ٌتم تحوٌلها الحقا إلى
مشارٌع مبتكرة ذات قٌمة مضافة لعمل المإسسة .وبناء علٌه فإن الباحث ٌرى بؤن توجه
المإسسات الحكومٌة نحو االستثمار فً مجال شراء التقنٌات والبرمجٌات وتكنولوجٌا المعلومات
واالتصاالت من شؤنه أن ٌخلؾ للعدٌد من اآلثار اإلٌجابٌة التً تناولناها سابقا ،مع وجوب الحذر
فً التعامل مع القضاٌا المتصلة بها مثل توفٌر القوى العاملة المواطنة القادرة على التعامل مع هذه
البرمجٌات ،وتوطٌن المعرفة.

وفً ختام موضوع االستثمار فً االبتكار فإننا نطرح مسؤلتٌن ربٌستٌن تتصل األولى
بعدم استعجال المإسسات الحكومٌة االتحادٌة للنتابج المترتبة على المشارٌع المبتكرة والتً تم
توجٌه االستثمارات نحوها ،فتبعا لنتٌجة الدراسة االستقصابٌة التجرٌبٌة لقٌاس االبتكار فً القطاع
العام البرٌطانً فإن التركٌز قصٌر األجل على تحقٌق عابد سرٌع من االبتكار قد ٌعٌق االبتكار
(.)Alastair, Kyla & Kataria,2011
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بٌنما تتصل المسؤلة الثانٌة بقٌاس وتقٌٌم جدوى المشروعات المبتكرة التً تم توجٌه
االستثمارات نحوها ،فهذه المسؤلة كانت إحدى الشواؼل الربٌسة فً مجلس كندا األكادٌمً والذي
شكل لجنة من الخبراء لوضع آلٌة لكٌفٌة قٌاس االنفاق الحكومً على االبتكار ،وتؤثٌر االبتكار
على الناتج المحلً اإلجمالً ،وتؤثٌره على تولٌد ونقل المعرفة ،وتؤثٌره على النمو االقتصادي .وقد
خلُصت اللجنة إلى تطوٌر منهج ٌسمى  Innovation Ecosystem Assessmentوالذي ٌنظر
إلى االبتكار بؤنه عملٌة معقدة من األنشطة والروابط بٌن عدة مإسسات وجهات فاعلة ،وبالتالً ال
بد من توفٌر منهج ٌجمع بٌن كل هذه االنشطة والمإسسات.

ولتطبٌق هذا المنهج تم اعداد بطاقة نتابج  Scorecardتوضح خالصة تقٌٌم المشروعات
المبتكرة والتً تجمع ما بٌن المنهجٌن النوعً والكمً فً قٌاس أثر البرامج المبتكرة باستخدام
مناهج االقتصاد القٌاسً ،إلى جانب قٌاس خمسة مإشرات تكون Innovation Ecosystem
 Assessmentأبرزها :السٌاسات الحكومٌة المإثرة (سٌاسة المنافسة ،الشفافٌة ،الفساد) الطلب
على المشروعات المبتكرة التً تم تنفٌذها من قبل المستخدمٌن النهابٌٌن ،تولٌد المعرفة فً
المإسسات البحثٌة والجامعٌة (براءات االختراع والنشر ،والمنتجات المبتكرة التً ظهرت)
الشراكة مع المإسسات البحثٌة لترجمة األفكار المبتكرة إلى واقع (Council of Canadian

) Academies, 2013وعلٌه فإن ٌجب على المإسسات الحكومٌة االتحادٌة بؤن تفكر بمنهج علمً
واضح لتقٌٌم أثر المشروعات االبتكارٌة عوضا عن استخدام األسالٌب التقلٌدٌة فً قٌاس األثر ،إذ
دلت التجربة الكندٌة بؤن للمشروعات المبتكرة طبٌعة خاصة للقٌاس وتستلزم أدوات بحثٌة
متطورة.

 )7اآللٌة المتبعة فً إدارة االبتكار فً المؤسسات الحكومٌة االتحادٌة
للخروج بصورة متكاملة حول اآللٌة المتبعة فً إدارة عملٌة االبتكار فً المإسسات
الحكومٌة االتحادٌة ،فإن ذلك ٌتطلب التعرؾ على محورٌن ربٌسٌن كالتالً:
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أ .استراتٌجٌة االبتكار فً المؤسسات الحكومٌة
ٌوضح الجدول رقم ( )25إجابات الرإساء التنفٌذٌٌن لالبتكار فٌما ٌتعلق باستراتٌجٌة
االبتكار فً مإسساتهم ،وتشٌر نتابج الجدول إلى أن المتوسط الحسابً العام لدرجة تطبٌق
استراتٌجٌات االبتكار فً عمل المإسسات الحكومٌة االتحادٌة قد بلػ ( 1.489درجة من 2
درجة) ،مما ٌدل على " درجة اهتمام كبٌرة" لدى المإسسات الحكومٌة فً تطبٌق استراتٌجٌات
االبتكار.
جدول  :25استراتٌجٌة االبتكار فً المإسسات الحكومٌة االتحادٌة

العبارة
لدى جهة عملً أهداؾ استراتٌجٌة واضحة متصلة باالبتكار ،وذلك
ضمن االستراتٌجٌة العامة لجهة عملً
تم تخصٌص استراتٌجٌة منفصلة لالبتكار
ٌتم مراجعة وتقٌٌم األهداؾ االستراتٌجٌة الخاصة باالبتكار بانتظام
المتوسط العام لدرجة التطبٌق

درجة التطبٌق (أقل درجة نسبة الذٌن
اجابوا بـ "
صفر وأعلى درجة )2
ال تطبق
االنحراؾ
المتوسط
المعٌاري مإسستً"%
الحسابً
1.591

0.583

4.5%

13.6%
0.731
1.477
9.1%
0.658
1.409
 1.489درجة من  2درجة

ٌتضح من الجدول أن المإسسات الحكومٌة تتفاوت فٌما بٌنها بشؤن شكل استراتٌجٌة
االبتكار ،إذ تمٌل المإسسات الحكومٌة بشكل أكبر نحو تضمٌن االستراتٌجٌة العامة للمإسسة
أهدافا ذات صلة بتحقٌق االبتكار؛ إذ بلػ متوسط درجة تطبٌق هذا االتجاه ما قٌمته ( 1.591درجة
من  2درجة) وبانحراؾ معٌاري ( 0.583درجة) .وتتوافق هذه النتٌجة مع ما أشارت إلٌه
الدراسة االستقصابٌة التجرٌبٌة لقٌاس االبتكار فً القطاع العام البرٌطانً والذي أثبتت بؤن %37
من المإسسات الحكومٌة التً تم بحثها لدٌها استراتٌجٌة لالبتكار كجزء من االستراتٌجٌة العامة
للمإسسة ،وأن هذه المإسسات حققت مإشرات أداء أفضل فٌما ٌتعلق بتعزٌز االبتكار مقارنة
بؽٌرها من المإسسات التً لم تضع أهدافا استراتٌجٌة ذات صلة بدعم االبتكار .وأضافت الدراسة
كذلك أن القٌادات العلٌا فً المإسسات التً تمتلك أهدافا استراتٌجٌة لعبت دورا مإثرا فً التشجٌع

130

على تطبٌق هذه األهداؾ ،وأن استراتٌجٌة االبتكار اتاحت مجاال أكبر لتعزٌز ثقافة االبتكار فً
المإسسات ).)Alastair, Kyla & Kataria,2011

أما االتجاه الثانً السابد فً المإسسات الحكومٌة االتحادٌة فٌما ٌتصل باستراتٌجٌة
االبتكار فٌتمثل فً تخصٌص هذه المإسسات الستراتٌجٌة منفصلة ومتخصصة باالبتكار فقط،
حٌث بلػ متوسط درجة تطبٌق هذا االتجاه ( 1.477درجة من  2درجة) وبانحراؾ معٌاري
( 0.731درجة) ،فً حٌن بلؽت نسبة المإسسات التً لٌس لدٌها استراتٌجٌة منفصلة لالبتكار
 .%13.4وفٌما ٌتعلق بمراجعة وتقٌٌم األهداؾ االستراتٌجٌة الخاصة باالبتكار بانتظام فقد بلػ
متوسط درجة تطبٌق هذه الممارسة فً المإسسات الحكومٌة ( 1.409درجة من  2درجة)
بانحراؾ معٌاري ( 0.658درجة) ،وذلك ٌدل على االهتمام الكبٌر من المإسسات الحكومٌة
بمراجعة وتقٌٌم األهداؾ االستراتٌجٌة الخاصة باالبتكار؛ إذ ال تتعدى نسبة المإسسات التً ال تقوم
بهذه المراجعة والتقٌٌم .%9.1

إن النتابج المستخلصة من الجدول السابق رقم ( )25تدل على اتخاذ المإسسات
الحكومٌة االتحادٌة ألسلوبا علمٌا فً إدارة االبتكار فوجود أهداؾ استراتٌجٌة متعلقة باالبتكار
ضمن االستراتٌجٌة العامة للمإسسات ،أو تخصٌص استراتٌجٌة مستقلة لالبتكار كلها مإشرات
تدل على جدٌة المإسسات بتطبٌق االبتكار ودمجه ضمن عملٌات المإسسة .فالتخطٌط
االستراتٌجً فً مجال االبتكار هو بمثابة البوصلة التً ترشد المإسسات فٌما ٌتعلق باألولوٌات
واألهداؾ التً تسعى إلٌها من تطبٌق االبتكار ،والبرامج واألنشطة الالزمة لتحقٌق هذه األهداؾ.

وٌفسر اهتمام المإسسات الحكومٌة بإطالق استراتٌجٌات منفصلة لالبتكار ،أو بتضمٌن
االستراتٌجٌة العامة للمإسسة أهدافا استراتٌجٌة تتعلق باالبتكار إلى تؤثر هذه المإسسات بالتوجه
الحكومً العام بشؤن تعزٌز االبتكار بعد إعالن االستراتٌجٌة الوطنٌة لالبتكار .ومن جانب آخر
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فإن هناك انتشارا لمفاهٌم التخطٌط االستراتٌجً فً العمل الحكومً منذ سنوات عدٌدة فً أعقاب
اعتماد مجلس الوزراء ألول استراتٌجٌة حكومٌة لدولة اإلمارات لألعوام .2111-2118

ونرى بؤن إحدى النقاط التً ٌنبؽً مراعاتها عند صٌاؼة استراتٌجٌة االبتكار هو إشراك
مختلؾ األطراؾ أصحاب العالقة فً مراحل إعدادها ،على أن ٌتم صٌاؼتها بطرٌقة واضحة
وسهلة الفهم لدى مختلؾ المستوٌات الوظٌفٌة فً المإسسة وأن ٌتم اإلعالن وبشكل دوري عن
التقدم المحرز فً تطبٌقها ،كً ال تتحول استراتٌجٌة االبتكار إلى استراتٌجٌة حصرٌة بنخبة من
الموظفٌن وضمن مستوٌات وظٌفٌة معٌنة.

وفً سٌاق الحدٌث عن االستراتٌجٌات ذات الصلة باالبتكار فقد طور كل من (Andrews,

) Boyne, & Walker, 2006إطارا لوصؾ المإسسات فٌما ٌتعلق بنمط تعاملها مع االبتكار ،فبعد
الدراسة التً أجرٌاها على عدد من المإسسات البرٌطانٌة فً الحكومة المحلٌة ،خلُصوا بؤنه ٌمكن
التمٌٌز بٌن ثالثة أنواع من المإسسات أولها المإسسات  Prospectorوهً المإسسات التً لدٌها
استراتٌجٌات لالبتكار وؼالبا ما تقوم بقٌاس المخاطر المرتبطة باستراتٌجٌة االبتكار ،وتتطلع للعمل
مع الشركاء الخارجٌٌن ،كما تمٌل هذه المإسسات إلى تحقٌق مستوٌات أداء افضل مقارنة بالنوع
الثانً من المإسسات وهً المإسسات المدافعة  Defendersوالتً تسعى للحفاظ على
االستراتٌجٌة الحالٌة للمإسسة دون أي تعدٌل للحفاظ على الهٌاكل التنظٌمٌة القابمة ،أما النوع
الثالث فهً المإسسات  Reactorsوهً المإسسات التً لٌس لدٌها أي استراتٌجٌات فً التعامل
مع االبتكار بل ٌنتظرون السلوك من األطراؾ الخارجٌة ،التخاذ اإلجراء المالبم.

وبعد أن استعرضنا االتجاه العام فٌما ٌتصل بتوجه المإسسات نحو تطبٌق االستراتٌجٌات
المتعلقة باالبتكار إلدماج االبتكار ضمن العمل المإسسً ،فإننا نتساءل هل المإسسات الفابزة
بجوابز التمٌز الحكومً هً أكثر توجها نحو تبنً أسالٌب التخطٌط االستراتٌجً المتصل باالبتكار

132

مقارنة بالمإسسات التً لم تفز بهذه الجوابز؟ خاصة وأن إحدى سمات المإسسات المتمٌزة هو
التخطٌط االستراتٌجً .وٌوضح الجدول رقم ( )26نتابج اختبار مان-وتنيMann-Whitney
لتحقق من وجود الفروقات ذات الداللة االحصابٌة بٌن هاتٌن المجموعتٌن ،وقد دلت نتابج االختبار
على عدم وجود فروقات ذات داللة احصابٌة فً درجة تطبٌق استراتٌجٌة االبتكار ما بٌن
المإسسات الحاصلة على جوابز التمٌز وتلك التً لم تحصل على هذه الجوابز؛ إذ كانت قٌم
مستوى الداللة المحسوب لجمٌع العبارات المتصلة باستراتٌجٌة االبتكار أكبر من قٌمة مستوى
الداللة النظري ( αمستوى المعنوٌة) ،والمفترض مسبقا هنا وهو (.)0.05= α
جدول  :26نتابج اختبار مان-وتنً  Mann-Whitneyلدراسة الفروقات ذات الداللة اإلحصابٌة
فً درجة تطبٌق استراتٌجٌات االبتكار ما بٌن مجموعة المإسسات الفابزة بجابزة التمٌز الحكومً،
والمإسسات ؼٌر الفابزة بالجابزة
استراتٌجٌات
االبتكار

تمٌز المإسسة

حجم
العٌنة

لررردى جهرررة عملرررً
أهداؾ استراتٌجٌة المإسسرررات الحاصرررلة
واضررررحة لتحقٌررررق على جابزة التمٌز
20
االبتكررررررار وذلررررررك
ضرررررررررررررررررررررررررررررررمن المإسسررررررررات ؼٌررررررررر
االسرررررررررررررررتراتٌجٌة الحاصرلة علررى جررابزة 23
العامة لجهة عملً التمٌز
ررلة
ر
الحاص
ررات
ر
المإسس
21
تررررررررم تخصررررررررٌص على جابزة التمٌز
اسرررررررررررررررررررتراتٌجٌة المإسسررررررررات ؼٌررررررررر
منفصلة لالبتكار
الحاصرلة علررى جررابزة 22
التمٌز
المإسسرررات الحاصرررلة
ٌتم مراجعة وتقٌرٌم علررررى جررررابزة التمٌررررز 21
األهرررررررررررررررررررررررررداؾ الحكومً
االسرررررررررررررررتراتٌجٌة عرررررررررررردم حصررررررررررررول
الخاصررة باالبتكررار المإسسررررررررات ؼٌررررررررر
بانتظام
الحاصرلة علررى جررابزة 22
التمٌز الحكومً

المتوسط
الحسابً

االنحراؾ
المعٌاري

1.600

.598

1.609

.583

1.476

.750

1.500

.740

1.429

.676

1.409

.666

قٌمة
االحصاء
Z

-.029

-.113

+.122

* يوجد اختالفات ذات داللة عند مستوى المعنوية ()α =0.05

مستوى
الداللة
المحسوب
P-value

.977

.910

.903

االختالفات
ذات
الداللة

ال ٌوجد

ال ٌوجد

ال ٌوجد
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ب .آلٌة إدارة االبتكار فً المؤسسات الحكومٌة االتحادٌة
ٌتطلب االبتكار نظام إداري متكامل من العملٌات واإلجراءات التً تضمن نموه
واستمرارٌته ،ابتداء بتوفر الموارد البشرٌة والمالٌة ومرورا بوجود نظام معتمدة الختٌار وتقٌٌم
األفكار المبتكرة وانتهاء بنشر هذه الممارسات المبتكرة .وٌوضح الجدول رقم ( )27مجموعة من
الممارسات تشكل فً مجملها آلٌة إلدارة االبتكار فً المإسسات الحكومٌة االتحادٌة.

جدول  :27الممارسات ذات الصلة بإدارة االبتكار

الممارسات
ٌتم تكرٌم ومكافؤةالموظفٌن أصحاب األفكار المبتكرة
لررردى جهرررة عملرررً لجررران أو فررررق عمرررل تجتمرررع بصرررورة
منتظمة من أجل تطوٌر مختلؾ أنواع االبتكار
هناك نظام معتمد فً جهة عملرً مرن أجرل اختٌرار وتقٌرٌم
االفكار المبتكرة المقدمة وفق معاٌٌر وشروط واضحة
جمٌع الموظفٌن الذٌن ٌتقدمون بؤفكار جدٌدة ٌتم اطالعهرم
علرى نتررابج تقٌررٌم أفكررارهم حترى ولررم تررإدي إلررى ابتكررارات
فعلٌة
ٌررتم اسررتخدام نتررابج التقٌررٌم مررن أجررل تطرروٌر ممارسررات
االبتكار فً جهة عملً
تم توفٌر مروارد بشررٌة ومالٌرة كافٌرة لتطروٌر االبتكرارات
فً جهة عملً
ٌتم اخضاع األفكار المبتكرة الترً ٌرتم تطبٌقهرا إلرى التقٌرٌم
بعد اطالقها لقٌاس النتابج واآلثار التً حققتها
تقرروم جهررة عملررً بنشرررر المقترحررات المبتكرررة باسرررتخدام
مختلؾ وسابل التواصل واإلعالم الداخلً والخارجً
المتوسط العام لدرجة التطبٌق

درجة التطبٌق (أقل
درجة صفر وأعلى
درجة )2
المتوسط االنحراؾ
الحسابً المعٌاري
0.680
1.326

1

1.302

0.708

2

1.295

0.795

3

1.143

الترتٌب

نسبة
المبحوثٌن
الذٌن أجابوا
ب" ال تطبق
جهة عملً"
11.6%
14.0%

0.683

20.5%
16.7%

4
1.047

0.785

5

1.024

0.643

6

0.977
0.932

0.801
0.759

7
8

27.9%
19%
32.6%
31.8%

 1.117درجة من  2درجة

وٌتضح من الجدول رقم ( )27بؤن درجة تطبٌق الممارسات الدالة على إدارة االبتكار هً
"درجة متوسطة " فً المإسسات الحكومٌة االتحادٌة؛ إذ بلؽت درجة المتوسط الحسابً العام
لتطبٌق هذه الممارسات ( 1.117درجة من  2درجة) .كما ٌُالحظ بؤنه جمٌع الممارسات التسع
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الدالة على إدارة االبتكار ُتطبق كذلك "بدرجة متوسطة" ،حٌث ٌتراوح متوسط درجة تطبٌقها ما
قٌمته ( 0.932درجة إلى  1.326درجة من  2درجة).

وعند ترتٌب الممارسات المتصلة بإدارة االبتكار تبعا لدرجة تطبٌقها فً المإسسات
الحكومٌة االتحادٌة نجد بؤن الممارسة األكثر تطبٌقا تتمثل فً قٌام المإسسات بتكرٌم ومكافؤة
الموظفٌن أصحاب األفكار المبتكرة؛ إذ بلػ متوسط درجة تطبٌق هذه الممارسة ( 1.326درجة
من  2درجة) وبانحراؾ معٌاري(  0.680درجة) .وفً المرتبة الثانٌة تؤتً الممارسة المتصلة
بتوفر اللجان وفرق العمل التً تجتمع بصورة منتظمة من أجل تطوٌر مختلؾ أنواع االبتكار
وبمتوسط درجة تطبٌق ( 1.302درجة من  2درجة) وبانحراؾ معٌاري ( 0.677درجة) .فً
حٌن جاء فً المركز الثالث الممارسة المتصلة بوجود نظام معتمد فً المإسسات من أجل اختٌار
وتقٌٌم االفكار المبتكرة المقدمة وفق معاٌٌر وشروط واضحة ،حٌث بلػ متوسط درجة تطبٌق هذه
الممارسة ( 1.295درجة من  2درجة) وبانحراؾ معٌاري ( 0.795درجة).

وفً المقابل فإن أقل الممارسات انتشارا وتطبٌقا فً المإسسات الحكومٌة االتحادٌة فٌما
ٌتصل بإدارة االبتكار فتتمثل فً إخضاع األفكار المبتكرة التً ٌتم تطبٌقها إلى التقٌٌم بعد اطالقها
لقٌاس النتابج واآلثار التً حققتها ،إذ حلت هذه الممارسة فً المرتبة السابعة بمتوسط درجة تطبٌق
بلػ ( 0.977درجة من  2درجة) وبانحراؾ معٌاري ( 0.801درجة) .وٌالحظ ارتفاع نسبة
المبحوثٌن الذٌن أجابوا بؤن مإسستهم ال تطبق هذه الممارسة ،إذا أشار  %32.6منهم بؤن
مإسستهم ال تقوم نهابٌا بإخضاع األفكار المبتكرة التً تم تطبٌقها إلى التقٌٌم بعد اطالقها لقٌاس
نتابجها وآثارها.

وقد تذٌل قابمة الممارسات المتصلة بإدارة االبتكار " قٌام المإسسات بنشر المقترحات
المبتكرة باستخدام مختلؾ وسابل التواصل واإلعالم الداخلً والخارجً" إذ حلت هذه الممارسة
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فً المرتبة األخٌرة وبمتوسط درجة تطبٌق بلػ ( 0.932درجة من  2درجة) بانحراؾ معٌاري
( 0.759درجة) .كما ٌالحظ كذلك ارتفاع نسبة المبحوثٌن الذٌن أجابوا بؤن مإسساتهم ال تنشر
المقترحات المبتكرة بواسطة وسابل االعالم والتواصل وبنسبة .%31.8

أن إحدى التفسٌرات المحتملة لتصدر الممارسة المتصلة ب "تكرٌم ومكافؤةالموظفٌن
أصحاب األفكار المبتكرة" المركز األول فً قابمة الممارسات الدالة على إدارة االبتكار ،قد ٌعود
إلى سهولة تطبٌق هذا اإلجراء مقارنة ببقٌة الممارسات اإلدارٌة األخرى والتً تتطلب قٌاسا أو
توفٌر موارد بشرٌة ومالٌة كبٌرة لتنفٌذها .كما أنها إحدى الممارسات السابدة فً العدٌد من
المإسسات الحكومٌة منذ عدة سنوات ،ففً الدراسة التً أجراها كل من الباحثان(Arif 2115

 ),Lasrado& Rizvi,بشؤن نظام مقترحات الموظفٌن بالتطبٌق على ثالث مإسسات فً دولة
اإلمارات العربٌة المتحدة ،أحدها مإسسة حكومٌة اتحادٌة .اتضح لدٌهما بؤن نظام المقترحات
المطبق لدى المإسسة قد حقق وفورات مالٌة تراكمٌة تقدر ب  $490,000منذ تؤسٌسه عام
 ،2004وأن لدى المإسسة سجل جٌد من تطبٌق االقتراحات ،وأن األداء العام للنظام كان مرضٌا
حٌث ٌتم الرد على المقترحات فً ؼضون ٌ 15وم من استالمها ،كما أن هناك عدة عوامل
تنظٌمٌة تشجع تطوٌر النظام وأبرزها دعم القٌادة العلٌا وتكرٌمهم ألصحاب المقترحات.

الجدٌر بالذكر أن العدٌد من الدراسات أشارت إلى أهمٌة مكافؤةالمبتكرٌن خاصة فٌما
ٌتعلق بمنحهم جوابز التمٌز ،ومنها دراسة )(Rosenbati, 2011والتً أشارت إلى أن لجوابز
التمٌز عدة تؤثٌرات فهً تمثل اعترافا من المإسسة بجهود المبتكرٌن وتشجعهم على المواصلة،
ومن ناحٌة أخرى فهً تشجع بقٌة الموظفٌن على االبتكار ومحاكاة المبتكرٌن الذٌن تم تكرٌمهم
مما ٌإدي إلى نشر االبتكار فً المإسسة ،حٌث ٌ ُنظر إلى هإالء المبتكرٌن بوصفهم أبطال
لالبتكار  Heroes of innovationوأن الموظفٌن ٌودون معرفة المزٌد عن أداء هإالء االبطال
أكثر ما ٌودون معرفته عن كبار المدراء. .ومع ذلك فإن بعض الثقافات المإسسٌة قد تقاوم ظهور
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هإالء االبطال ،وذلك عندما ٌشعر الموظفون بؤن الذٌن تم تكرٌمهم ال ٌستحقون الفوز ،وأحٌانا قد
ٌُصاب العاملٌن فً فرق العمل باإلحباط نظرا الختٌار موظؾ واحد فقط منهم للتكرٌم فً حٌن
أنهم شاركوا جمعٌا فً ذات العمل .وتشٌر ذات الدراسة بؤن جوابز التمٌز الخارجٌة كان لها أثرا
أكبر فً الدفع بمزٌد من االبتكار لدى الموظفٌن .وعلٌه فإنه من األهمٌة إجراء دراسة مٌدانٌة على
الموظفٌن الذٌن فازوا بؤوسمة ربٌس مجلس الوزراء ضمن جابزة الشٌخ محمد بن راشد لألداء
الحكومً المتمٌز ،لدراسة العالقة بٌن الحصول على هذه االوسمة وبٌن السلوك االبتكاري
للفابزٌن.

وفً المقابل فإن تراجع تطبٌق الممارسة المتصلة ب "قٌام المإسسات بنشر المقترحات
المبتكرة باستخدام مختلؾ وسابل التواصل واإلعالم الداخلً والخارجً" إلى المرتبة األخٌرة فً
قابمة الممارسات ذات الصلة بإدارة االبتكارٌ ،عنً ضٌاع العدٌد من الفرص أمام هذه المإسسات
لتروٌج لسمعتها المإسسٌة بوصفها قابدة لالبتكار خاصة مع سهولة الدعاٌة لهذه االبتكارات
باستخدام قنوات التواصل االجتماعً الحدٌثة .كما أن هذه النتٌجة ال تتالبم مع أهمٌة مرحلة النشر
فً مسار عملٌة االبتكار؛ إذا ٌحتل نشر االبتكار المرتبة السادسة وقبل األخٌرة فً سلسلة المراحل
التً ٌمر بها االبتكار والتً تبدأ ببحث الفرص والتحدٌات ومرورا بطرح األفكار الجدٌدة،
والتطوٌر واالختبار ،وإثبات صحة فعالٌة األفكار الجدٌدة ،والتقدم بها وتنفٌذها ،ومن ثم تعزٌز
نشر األفكار المبتكرة على نطاق واسع ،وأخٌرا مرحلة تؽٌٌر األنظمة.

وتبعا لدلٌل " إطار االبتكار الحكومً" فإنه ٌنبؽً أن ٌكون الجمهور على دراٌة ومعرفة
بوجود الفكرة المبتكرة كً تنتشر على نطاق واسع (مركز محمد بن راشد لالبتكار الحكومً.)2016 ،

وٌبرر الباحث تراجع الممارسة المتصلة بنشر األفكار المبتكرة إلى المرتبة األخٌرة إلى ذات
الفكرة التً سبق وأن طرحها والتً تتصل بتراجع أهمٌة إدارة المعرفة داخل المإسسات
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الحكومٌة ،والطبٌعة االنعزالٌة لألقسام داخل المإسسة الواحدة مما ٌحول دون نشر هذه األفكار
المبتكرة والتعرٌؾ بها.

وبعد أن عرضنا ألبرز النتابج الواردة فً الجدول رقم ( )27أعاله بشؤن الممارسات
األكثر تطبٌقا فً المإسسات الحكومٌة االتحادٌة والمتصلة بإدارة االبتكار ،فإننا نطرح التساإل
التالً :هل توجد فروقات ذات داللة إحصابٌة بٌن درجة تطبٌق هذه الممارسات بٌن مجموعتً
المإسسات الحابزة على جوابز التمٌز الحكومً ،والمإسسات ؼٌر الحابزة على هذه الجوابز؟

ولتحقق من وجود الفروقات تم استخدام اختبار مان-وتنً  Mann-Whitneyوالذي
أوضحت نتابجه الظاهرة فً الجدول رقم ( )28عدم وجود اختالفات ذات داللة إحصابٌة فً
درجات تطبٌق الممارسات التسع ذات الصلة بإدارة االبتكار ما بٌن مجموعة المإسسات الحابزة
على جوابز التمٌز ،والمإسسات ؼٌر الحابزة على هذه الجوابز ،حٌث كانت قٌم مستوى الداللة
المحسوب لجمٌع هذه الممارسات أكبر من قٌمة مستوى الداللة النظري ( αمستوى المعنوٌة)،
والمفترض مسبقا هنا وهو (.)0.05= α
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جدول  :28نتابج اختبار مان-وتنً  Mann-Whitneyلدراسة االختالفات ذات الداللة
اإلحصابٌة فً درجة تطبٌق الممارسات الدالة على إدارة االبتكار ،ما بٌن مجموعة المإسسات
الحاصلة على جابزة التمٌز الحكومً ،ومجموعة المإسسات ؼٌر الحاصلة على الجابزة

الممارسات

تمٌز المإسسة

جمٌرررررررع المررررررروظفٌن الرررررررذٌن
المإسسرررات الحاصرررلة
ٌتقررردمون بؤفكرررار جدٌررردة ٌرررتم
على جابزة التمٌز
اطالعهرررم علرررى نترررابج تقٌرررٌم
أفكارهم حتى ولرم ترإدي إلرى المإسسررررررررات ؼٌررررررررر
ابتكارات فعلٌة
الحاصلة على الجابزة
المإسسرررات الحاصرررلة
ٌتم تكررٌم ومكافرؤة المروظفٌن على جابزة التمٌز
أصحاب األفكار المبتكرة
المإسسررررررررات ؼٌررررررررر
الحاصلة على الجابزة
هنرراك نظررام معتمررد فررً جهررة المإسسرررات الحاصرررلة
عملً من أجل اختٌار وتقٌرٌم على جابزة التمٌز
االفكار المبتكرة المقدمة وفق المإسسررررررررات ؼٌررررررررر
معاٌٌر وشروط واضحة
الحاصلة على الجابزة
المإسسرررات الحاصرررلة
تررررم ترررروفٌر مرررروارد بشرررررٌة
على جابزة التمٌز
ومالٌررررررررة كافٌررررررررة لتطرررررررروٌر
االبتكارات فً جهة عملً
المإسسررررررررات ؼٌررررررررر
الحاصلة على الجابزة
ٌتم اخضاع األفكار المبتكرة المإسسرررات الحاصرررلة
التً ٌتم تطبٌقها إلى التقٌٌم على جابزة التمٌز
بعد اطالقها لقٌاس النتابج المإسسررررررررات ؼٌررررررررر
واآلثار التً حققتها
الحاصلة على الجابزة
المإسسرررات الحاصرررلة
ٌتم استخدام نتابج التقٌٌم من
على جابزة التمٌز
أجل تطوٌر ممارسات
المإسسررررررررات ؼٌررررررررر
االبتكار فً جهة عملً
الحاصلة على الجابزة
لررردى جهرررة عملرررً لجررران أو المإسسرررات الحاصرررلة
فررررق عمرررل تجتمرررع بصرررورة على جابزة التمٌز
منتظمررررة مررررن أجررررل تطرررروٌر المإسسررررررررات ؼٌررررررررر
مختلؾ أنواع االبتكار
الحاصلة على الجابزة
تقررررروم جهرررررة عملرررررً بنشرررررر المإسسرررات الحاصرررلة
المقترحات المبتكرة باستخدام على جابزة التمٌز
مختلرررررؾ وسرررررابل التواصرررررل المإسسررررررررات ؼٌررررررررر
واإلعالم
الحاصلة على الجابزة
* يوجد اختالفات ذات داللة عند مستوى المعنوية ().0.0= α
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 )8الممارسات األكثر تطبٌقا فً المؤسسات الحكومٌة االتحادٌة فٌما ٌتصل بتعزٌز دور
المتعاملٌن الخارجٌٌن فً الموضوعات ذات الصلة باالبتكار
تضمنت االستبانة محورا ٌتعلق بالممارسات التً ٌمكن أن ُتطبق فً المإسسات الحكومٌة
االتحادٌة لتعزٌز دور المتعاملٌن الخارجٌٌن فً الموضوعات ذات الصلة باالبتكار .وٌوضح
الجدول رقم ( )29إجابات المبحوثٌن على هذا المحور.

جدول  :29الممارسات المطبقة فً المإسسات الحكومٌة االتحادٌة لتعزٌز دور المتعاملٌن
الخارجٌٌن فً الموضوعات ذات الصلة باالبتكار
نسبة
المبحوثٌن
الترتٌب الذٌن اجابوا بـ
" ال تطبق"
"جهة عملً
25.6%
1
27.9%
2

درجة التطبٌق (أقل
الممارسات
درجة صفر وأعلى
درجة )2
المتوسط االنحراؾ
الحسابً المعٌاري
ٌتم تكرٌم ومكافؤة المتعاملٌن أصحاب األفكار المبتكرة 0.724 1.000
ٌتم قٌاس رضا المتعاملٌن بعد االنتهاء من تنفٌذ 0.756 1.000
الخدمات المبتكرة
25.6%
ٌشارك المتعاملون بإٌجابٌة فً العملٌات المرتبطة
3
بتصمٌم الخدمات المبتكرة ،كما ٌشاركون فً اقتراح 0.688 0.953
تطوٌرها.
32.6%
4
تقوم جهة عملً بمشاركة األفكار المبتكرة وتطوٌرها 0.750 0.907
مع بقٌة مإسسات المجتمع
 0.958درجة من  2درجة
المتوسط العام لدرجة التطبٌق

تدل نتابج الجدول رقم ( )29على أن المإسسات تطبق الممارسات المتصلة بتعزٌز دور
المتعاملٌن فً االبتكار "بدرجة متوسطة"؛ إذ بلؽت درجة المتوسط العام لتطبٌق هذه الممارسات
( 0.958درجة من  2درجة) .وتشٌر نتابج الجدول كذلك إلى أن الممارسات األكثر تطبٌقا فٌما
ٌتعلق بتعزٌز دور المتعاملٌن الخارجٌٌن فً عملٌة االبتكار هً الممارسة المتصلة بقٌام
المإسسات الحكومٌة االتحادٌة بتكرٌم ومكافؤة المتعاملٌن أصحاب األفكار المبتكرة ،حٌث بلؽت
درجة تطبٌق هذه الممارسة( 1.000درجة من  2درجة) وبانحراؾ معٌاري( (0.724وتتسق
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هذه النتٌجة مع النتٌجة السابقة التً خلُصنا إلٌها فً المحور السابع من المناقشة والتً أشارت إلى
" أن قٌام المإسسات بتكرٌم ومكافؤة لموظفٌن أصحاب األفكار المبتكرة" تتبوأ المركز األول فً
قابمة الممارسات المتصلة بآلٌة إدارة االبتكار داخلٌا فً المإسسات الحكومٌة االتحادٌة ،وذلك
ٌعنً وجود توجه عام لدى المإسسات لتكرٌم المبتكرٌن سواء على المستوى الداخلً من
الموظفٌن ،أو على المستوى الخارجً من المتعاملٌن.

أما الممارسة الثانٌة األكثر تطبٌقا فتتمثل فً قٌام المإسسات الحكومٌة االتحادٌة بقٌاس
رضا المتعاملٌن بعد االنتهاء من تطبٌق الخدمات المبتكرة وبمتوسط درجة تطبٌق بلؽت (1.000
درجة من  2درجة) وبانحراؾ معٌاري ( 0.756درجة) .فً حٌن تتراجع الممارسة المتصلة
بمشاركة األفكار المبتكرة وتطوٌرها مع بقٌة المإسسات إلى المرتبة األخٌرة فً قابمة الممارسات
المتصلة بتعزٌز دور المتعاملٌن فً الموضوعات ذات الصلة باالبتكار؛ إذ بلػ متوسط درجة
تطبٌق هذه الممارسة ( 0.907درجة من  2درجة) وبانحراؾ معٌاري ( 0.750درجة) .وٌالحظ
كذلك ارتفاع نسبة المإسسات التً ال تقوم نهابٌا بمشاركة األفكار المبتكرة وتطوٌرها مع بقٌة
المإسسات إلى .%32.6

وباالستناد إلى النتٌجة العامة التً أشار إلٌها الجدول رقم ( )29والمتمثلة فً أن درجة
تطبٌق الممارسات ذات الصلة بتعزٌز دور المتعاملٌن الخارجٌٌن فً موضوعات االبتكار هً
درجة "تطبٌق متوسطة" فً المإسسات الحكومٌة االتحادٌة ،قد ٌعود إلى رؼبة هذه المإسسات فً
تطوٌر ممارساتها االبتكارٌة داخلٌا ومن ثم االنتقال إلى التركٌز على المتعاملٌن الخارجٌٌن ،وذلك
على خالؾ التجربة الؽربٌة فٌما ٌتصل بتعزٌز دور المتعاملٌن الخارجٌٌن والتً نشؤ فٌها مفهوم
االبتكار منذ عقود.
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ففً الوقت الحالً ٌعد موضوع إشراك المتعاملٌن فً االبتكار إحدى الموضوعات
الربٌسة التً ركزت علٌها العدٌد من الدراسات فً مجال االبتكار فً القطاع الحكومً فً دول
االتحاد األوروبً ،والتً أكدت على أهمٌة إشراك أصحاب المصالح إلٌجاد حلول مبتكرة
للتحدٌات التً تواجه المجتمعات كالبطالة والشٌخوخة والسكان ،مما أدى إلى بروز مفهوم "
االبتكار االجتماعً  "Social innovationوالذي ٌتم فٌه إشراك أطراؾ مجتمعٌة عدة فً
عملٌات تصمٌم الخدمة ،وتطوٌرها وتقٌٌمها الحقا .حٌث تسعى الحكومة إلى حشد التعاون مع
العدٌد من أصحاب المصالح على اختالؾ نوعٌاتهم كالمنظمات األهلٌة والمنظمات المهنٌة
والمواطنٌن .فلكل من هإالء األطراؾ موارد نوعٌة خاصة بها كالمعرفة والخبرة والكفاءة والتً
ٌقومون بحشدها والتعاون مع الحكومة لتطوٌر هذه الخدمات الحكومٌة ورفع كفاءتها بطرٌقة
مبتكرة(.)LIPSE,2013

وإلى جانب مفهوم االبتكار االجتماعًٌُ ،طرح مفهوم االبتكار التعاونً Collaborative
 Innovationفتبعا للباحثٌن ) (Sørensen & Torfing, 2012فإن هذا النوع من االبتكار
ٌنطلق من حجة ربٌسة مفادها أن التبادل البناء للموارد بٌن األطراؾ الحكومٌة وؼٌر الحكومٌة
ٌساعد على تحدٌد وتعرٌؾ المشكالت االجتماعٌة المعقدة مما ٌإدي إلى إٌجاد حلول مبتكرة لها،
فالتعاون متعدد األطراؾ ٌضمن تبادل األصول ذات الصلة باالبتكار وهو ما فشلت فً تحقٌقه
الحكومات على انفراد ،إذ أدت البٌروقراطٌة إلى انعدام تبادل األفكار والمشاركة فً تقاسم
المخاطر والمنافع المترتبة على االبتكار ،فهذه المإسسات الحكومٌة هً أشبه بالصوامع التنظٌمٌة
 Organizational Silosالتً تمنع تبادل الكفاءات والمهارات ،وعوضا عن ذلك فإن التنفٌذٌٌن
ٌتصارعون من أجل الوصول إلى الموارد خاصة فً ضوء تفاوت القوة والسلطة التً ٌمتلكونها.
وٌحدد الباحثان لمجموعة من العناصر الالزمة لنجاح االبتكار التعاونً وفً مقدمتها التزام القادة
بدعم التعاون والنٌة الحسنة نحو التعاون ،توفر الكفاءات المهنٌة ،المرونة واالنفتاح ،وأخٌرا وجود
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" المدراء الوسطاء" المعنٌٌن بإنشاء الروابط التعاونٌة وإدارة العملٌات وبناء الثقة وتسوٌة
النزاعات.

وعلى المستوى العالمً ٌُتوقع أن ٌشهد المستقبل اهتماما متزاٌدا بإشراك المتعاملٌن فً
تطوٌر االبتكار ،فتبعا لتقرٌر" ابتكار الحكومات الخالقة" فإن الذكاء الجماعً" هو إحدى
االتجاهات الناشبة الجدٌدة فً موضوع االبتكار الحكومً ،باعتباره أداة تسمح بإشراك أكبر عدد
ممكن من المواطنٌن فً تصمٌم الخدمات المبتكرة؛ إذ سٌوفر التقدم التكنولوجً أدوات تمكن
الحكومات من التعرؾ على آراء المواطنٌن وتطلعاتهم واالستجابة لها ،ومن هذه األدوات "
منصات الذكاء الجماعً" (مركز محمد بن راشد لالبتكار الحكومً.)2016 ،

وفً السٌاق المحلً فإنه من المحتمل أن تتطور الممارسات المتصلة بإشراك المتعاملٌن
الخارجٌٌن وتعزٌز دورهم فً الموضوعات ذات الصلة باالبتكار خالل السنوات القادمة مع إطالق
مكتب رباسة مجلس الوزراء لمشروع " مصنع الخدمات" والذي ٌركز على تدرٌب الجهات
الحكومٌة على تطوٌر آلٌة تصمٌم الخدمات مع األخذ بعٌن االعتبار رحلة المتعامل وتجربته،
وتتكون من سلسلة ورش عمل ٌتم فٌها طرح األفكار وتطوٌرها ومن ثم إطالق نماذج للخدمات
الحكومٌة ،وفً كل مرحلة ٌتم إشراك المتعاملٌن فً تطوٌر باقات الخدمات الحكومٌة.

ونعتقد أن ٌتنامى دور المتعاملٌن الخارجٌٌن مستقبال خاصة بعد عقد الحكومة االتحادٌة
ألول "جلسة عصؾ ذهنً" للمتعاملٌن عام  ،2014حٌث تقدم الجمهور عبر قنوات التواصل
االجتماعً بمقترحات تطوٌرٌة للتحدٌات التً تواجـه قطاعـً الصحـة والتعلٌـم ،وقد بلؽت األفكار
المقدمة أكثر من  82ألؾ فكرة وحل (كلٌة محمد بن راشد لإلدارة الحكومٌة.)2015 ،
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ومن المتوقع كذلك أن ٌتنامى دور المتعاملٌن فً اقتراح وتصمٌم الخدمات المبتكرة مع
تنامً دور اإلعالم االجتماعً فً الدولة ،حٌث تشٌر الدراسة المٌدانٌة " نظرة عامة على االعالم
االجتماعً فً دولة اإلمارات العربٌة المتحدة  : 2014تعزٌز التواصل بٌن الحكومة والمواطن"
بؤن اإلعالم االجتماعً ٌتٌح إمكانٌة إشراك المواطنٌن ولكن ٌنبؽً على الحكومة أن تتخذ عدة
خطوات لتعزٌز هذه المشاركة ومنها :تدرٌب الموظفٌن الحكومٌٌن ،تنظٌم الحمالت التوعٌة،
تطبٌق األنظمة والسٌاسات الداخلٌة المنظمة الستخدام وسابل االعالم االجتماعً فً الحكومة،
وتشجٌع التوجهات الثقافٌة فً الحكومة تجاه استخدامه.

وتشٌر الدراسة كذلك إلى أنه بالرؼم من االرتفاع النسبً لنسبة زوار صفحات التواصل
االجتماعً الحكومٌة ،إال أن هناك انخفاض نسبً فً نسبة الذي قدموا مالحظات ومقترحات أو
ناقشوا مستوى هذه الخدمات .كما تنخفض نسبة الجهات الحكومٌة التً قامت بتحلٌل المعلومات
الواردة إلٌها عبر وسابل التواصل االجتماعً بؽرض تقٌٌم احتٌاجات المتعاملٌن إلى  %12من
إجمالً المإسسات الحكومٌة المشاركة فً الدراسة والبالػ عددها  29مإسسة حكومٌة (كلٌة محمد
بن راشد لإلدارة الحكومٌة.)2014 ،

وإن تصدر الممارسة المتصلة ب"قٌام المإسسات الحكومٌة االتحادٌة بتكرٌم ومكافؤة
المتعاملٌن أصحاب األفكار المبتكرة "المركز األول فً قابمة الممارسات األكثر تطبٌقا فً
المإسسات الحكومٌة االتحادٌة ،قد ٌعود إلى سهولة اإلجراءات المتبعة فً تطبٌقها وأن هذا التكرٌم
قد ٌكون مادٌا أو معنوٌا ،خاصة وأن العدٌد من المإسسات الحكومٌة قد انشؤت منذ سنوات عدٌدة
نظاما لتلقً المقترحات من المتعاملٌن الخارجٌٌن.

أما فٌما ٌتعلق بحلول الممارسة المتصلة بقٌاس رضا المتعاملٌن بعد االنتهاء من تنفٌذ
الخدمات المبتكرة فً المركز الثانً فً قابمة الممارسات األكثر تطبٌقا لتعزٌز دور المتعاملٌن
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الخارجٌٌن ،فإن الباحث ٌجد بؤن هذه النتٌجة تتسق مع النتٌجة الواردة فً تقرٌر المفوضٌة
األوروبٌة  European Commissionوالتً تتمثل فً أن قٌاس رضا المتعاملٌن هً إحدى
األدوات األكثر شٌوعا لقٌاس أثر االبتكار لتعرؾ على آراء المتعاملٌن بشؤن خصابص الخدمة
المبتكرة ومستوٌات جودتها؛ إذ من الصعب قٌاس النتابج المترتبة على االبتكارات Innovation
 outcomeباستخدام أدوات قٌاس كمٌة European ,2113( Quantitative measures
.)Commission

وإن تصدر الممارسة المتصلة ب"قٌاس رضا المتعاملٌن بعد االنتهاء من تنفٌذ الخدمات
المبتكرة "المركز الثانً فً قابمة الممارسات األكثر تطبٌقا لتعزٌز دور المتعاملٌن الخارجٌٌن ،قد
ٌعود إلى النهج الذي تتبعه وزارة شإون مجلس الوزراء والمستقبل فٌما ٌتعلق بإجراء المإسسات
الحكومٌة لدراسات رضا المتعاملٌن بشكل سنوي لقٌاس درجة رضا المتعاملٌن وتحدٌد توجهاتهم
وتطلعاتهم (وزارة شإون مجلس الوزراء والمستقبل.)2016 ،

وٌالحظ بؤن تؤثٌر قٌاس رضا المتعاملٌن ال ٌنعكس على تحسٌن خدمات المإسسة فحسب،
وإنما له انعكاس كذلك على الرضا الوظٌفً للموظفٌن ففً الدراسة التً قام بها (Abdulla,
) Djebarni, & Mellahi, 2011بشؤن محددات الرضا الوظٌفً بالتطبٌق على موظفً شرطة
دبً ،فقد اتضح لدٌهم بؤن التقدٌر من قِبل المتعاملٌن ٌحتل المرتبة الثالثة من حٌث التؤثٌر على
الرضا الوظٌفً ألنه ٌعكس فعالٌة الخدمة المقدمة لهم ،وٌرى الباحثٌن بؤن التؤثٌر الكبٌر لهذا
العامل إنما ٌرجع إلى سٌادة الثقافة الجماعٌة فً دولة اإلمارات العربٌة المتحدة Collectivist
 culturesوالتً تهتم بالنظرة االجتماعٌة للمهنة.

وفٌما ٌتصل بتراجع الممارسة المتصلة ب”قٌام المإسسات الحكومٌة االتحادٌة بمشاركة
األفكار المبتكرة وتطوٌرها مع بقٌة مإسسات المجتمع” إلى المرتبة األخٌرة فً قابمة الممارسات
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األكثر تطبٌقا فً المإسسات الحكومٌة االتحادٌة ،فإن هذه النتٌجة تتفق مع نتٌجة دراسة(
 )Daniela,2015والتً أشار فٌها إلى أن إحدى التحدٌات التً تواجه المإسسات الحكومٌة
البرٌطانٌة فً تطوٌر االبتكار هً االنقسامات المنتشرة بٌن هذه المإسسات والتً تعمل كصوامع
منفصلة  ،Working as soilsوأن هناك ثقافة مهنٌة تقاوم المشاركة والتعاون.

ونالحظ بؤن هذه النتٌجة تتسق كذلك مع النتٌجة السابقة لتً ُخلصت إلٌها هذه الدراسة،
والمتمثلة فً أن الشراكة مع المإسسات الحكومٌة األخرى تتراجع إلى المرتبة قبل األخٌرة فً
قابمة المصادر الربٌسة لألفكار المبتكرة ،وٌطرح الباحث ذات التفسٌر الذي طرحه سابقا والمتمثل
فً تؤثٌر الهٌاكل الهرمٌة التقلٌدٌة فً القطاع العام والتً تدعم مفهوم االنعزالٌة ،كما قد تكون
المإسسات الحكومٌة االتحادٌة أكثر تركٌزا على تحسٌن األداء الداخلً عوضا عن مشاركة
األفكار المبتكرة وتطوٌرها مع بقٌة مإسسات المجتمع.

وبعد أن ُخلصنا من عرض أبرز نتابج الجدول رقم ( ،)29فإننا نطرح التساإل التالً:
هل توجد فروقات ذات داللة احصابٌة فً درجة تطبٌق الممارسات المتصلة بتعزٌز دور
المتعاملٌن الخارجٌٌن وبٌن نوع المإسسة؟ وبمعنى آخر هل ٌوجد تفاوت فً درجة تطبٌق هذه
الممارسات مع اختالؾ نوع المإسسة (خدمٌة\ؼٌر خدمٌة)؟ ولتحقق من وجود هذه الفروقات
اإلحصابٌة تم تطبٌق اختبار مان-وتني Mann-Whitneyحسبما هو موضح فً الجدول رقم
( )30أدناه ،والتً أوضحت نتابجه عدم وجود فروقات (اختالفات) ذات داللة احصابٌة فً
درجات تطبٌق الممارسات ذات الصلة بتعزٌز دور المتعاملٌن الخارجٌٌن بٌن مجموعة المإسسات
الخدمٌة ومجموعة المإسسات ؼٌر الخدمٌة؛ إذ كانت قٌم مستوى الداللة المحسوب لهذه العبارات
أكبر من قٌمة مستوى الداللة النظري ( αمستوى المعنوٌة) ،والمفترض مسبقا هنا وهو ( α
.)=0.05
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جدول  :30نتابج اختبار مان-وتنً  Mann-Whitneyلدراسة االختالفات ذات الداللة
اإلحصابٌة فً درجة تطبٌق الممارسات ذات الصلة بتعزٌز دور المتعاملٌن الخارجٌٌن فً
االبتكار ،ما بٌن مجموعة المإسسات الخدمٌة ،ومجموعة المإسسات ؼٌر الخدمٌة

إدارة االبتكار وتطوٌره

طبٌعة
المإسسة

مإسسات
تقوم جهة عملرً بمشراركة
خدمٌة
األفكرررررررررررررار المبتكررررررررررررررة
وتطوٌرهرررررررا مرررررررع بقٌرررررررة مإسسات
المإسسات
ؼٌر
خدمٌة
ٌشارك المتعاملٌن بإٌجابٌرة مإسسات
فررررً العملٌررررات المرتبطررررة خدمٌة
بتصررررررررررررمٌم الخرررررررررررردمات
المبتكررررة ،كمرررا ٌشررراركون مإسسات
ؼٌر
فً اقتراح تطوٌرها.
خدمٌة
مإسسات
ٌرررررررررررررررررررررتم تكررررررررررررررررررررررٌم خدمٌة
ومكافؤةالمتعاملٌن أصحاب مإسسات
األفكار المبتكرة
ؼٌر
خدمٌة
مإسسات
ٌتم قٌاس رضرا المتعراملٌن خدمٌة
بعرررد االنتهررراء مرررن تطبٌرررق مإسسات
الخدمات المبتكرة
ؼٌر
خدمٌة

حجم
العٌنة

مستوى
الداللة االختالفات
قٌمة
المتوسط االنحراؾ
ذات
االحصاء المحسوب
الحسابً المعٌاري
الداللة
PZ
value

34

0.824

0.758

7

1.143

0.690

34

0.912

0.712

7

1.143

0.690

34

1.059

0.736

7

0.714

0.488

34

1.029

0.758

7

0.857

0.690

1.061-

0.796-

1.174-

0.560-

* يوجد اختالفات ذات داللة عند مستوى المعنوية ()α =.0.0

0.288

0.426

0.246

0.576

ال ٌوجد

ال ٌوجد

ال ٌوجد

ال ٌوجد
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الفصل الخامس :الخاتمة واالستنتاجات
انطلقت هذه الدراسة من إشكالٌة قلة الدراسات الكمٌة والنوعٌة التً ُتعٌن فً قٌاس
واستكشاؾ واقع االبتكار فً القطاع الحكومً فً دولة اإلمارات العربٌة المتحدة ،وتسهم فً
تطوٌر السٌاسات والبرامج المتصلة به باالستناد على المنهج القابم على األدلة Evidence-
 Based Policymakingفً رسم السٌاسات العامة ،وذلك لتحقٌق عدة أهداؾ أهمها ضمان
استمرارٌة الجهود لتً بذلتها الحكومة االتحادٌة مإخرا لتطوٌر االبتكار فً القطاع العام وأبرزها
إطالق االستراتٌجٌة الوطنٌة لالبتكار ،وإعالن عام  2015عاما لالبتكار ،وإنشاء مإسسات ُتعنى
بقٌاس وتحفٌز االبتكار فً المإسسات الحكومٌة فً دولة اإلمارات العربٌة المتحدة كمركز محمد
بن راشد لالبتكار الحكومً.

وٌتعلق الهدؾ الثانً من قٌاس االبتكار بضمان تحول االبتكار الحكومً إلى عمل
مإسسً تبعا ألهداؾ االستراتٌجٌة الوطنٌة لالبتكار ،وأخٌرا فإن القٌاس من شؤنه إعالم صانعً
القرار بمقترحات التطوٌر لتحسٌن قدرات االبتكار ومدخالته ،وتسهٌل إجراء الدراسات المقارنة
على المستوى الوطنً والدولً الستخالص الدروس المستفادة من هذه المقارنات ،وتحسٌن فجوات
األداء فً موضوع االبتكار إن وجدت.

وبناء علٌه فقد هدفت هذه الدراسة إلى استكشاؾ واقع االبتكار فً المإسسات الحكومٌة
االتحادٌة من خالل التعرؾ على ثمانٌة موضوعات ذات صلة باالبتكار وهً :أنواع االبتكار،
مصادر األفكار المبتكرة ،العوامل المحفزة نحو االهتمام باالبتكار ،معوقات المشارٌع االبتكارٌة،
مجاالت االستثمار فً االبتكار ،آلٌات نظام إدارة االبتكار ،والممارسات المتبعة فً المإسسات
الحكومٌة لتعزٌز دور المتعاملٌن الخارجٌٌن فً دعم االبتكار.
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وجمعت الدراسة ما بٌن المنهجٌن الكمً والنوعً ،إذ صمم الباحث الستبانة قام بتوزٌعها
على مجتمع الدراسة والمتمثل فً الرإساء التنفٌذٌٌن لالبتكار ،وقد بنى الباحث هذه االستبانة
باالستناد إلى أربع استبانات حكومٌة دولٌة أجُرٌت لقٌاس االبتكار فً القطاع الحكومً ،كما راعى
الباحث لطبٌعة وخصابص اإلدارة العامة فً دولة اإلمارات العربٌة المتحدة عند صٌاؼته لفقرات
االستبانة .وقد ُخلصت الدراسة إلى عدة نتابج بعد إجراء المعالجة اإلحصابٌة للبٌانات الواردة فً
االستبانات حٌث ا ُستخدمت أسالٌب االحصاء الوصفً واالستداللً لتحلٌل البٌانات .ونعرض فٌما
ٌلً أبرز النتابج التً ُخلصت إلٌها هذه الدراسة كالتالً:

ٌ .1عد مدخل صانع القرار  Decision Maker Approachوالذي ٌركز على البحث فً
سمات المعنٌٌن بصنع القرار ورإٌتهم لواقعهم المجتمع وأفكارهم بشؤن تقدم المجتمع ،من
أكثر المداخل المالبمة لتفسٌر تبنً سٌاسة االبتكار ،فهناك العدٌد من الدالبل العملٌة التً
تشٌر إلى أن اهتمام صانع القرار السٌاسً فً الدولة بؤهمٌة االبتكار ،شكل عامال ربٌسا
فً صعود االبتكار إلى أجندة العمل الحكومٌة لٌتحول بذلك إلى نوع من أنواع السٌاسة
الكلٌة  Macropoliticsإذا ما نظرنا إلى السٌاسات تبعا لمستوى المشاركة فً اتخاذها
ولنطاقها وطبٌعة موضوعها.
 .2إطالق االستراتٌجٌة الوطنٌة لالبتكار ،وإعالن عام  2015عاما لالبتكار ،وإنشاء مركز
محمد بن راشد لالبتكار اعطى زخما كبٌرا لالبتكار ،وأدى إلى بروز مفهوم " االبتكار"
كمفهوم متداول فً أوساط المإسسات الحكومٌة ،مما قد ٌسهم مستقبال فً ترسٌخ ونمو
ثقافة االبتكار فً العمل الحكومً فً الدولة ،لتحقٌق مستهدفات األجندة الوطنٌة للحكومة
اإلماراتٌة كً تصبح دولة اإلمارات العربٌة المتحدة ضمن الدول األكثر ابتكارا على
مستوى العالم خالل السنوات السبع المقبلة.
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 .3العدٌد من النتابج التً ُخلصت إلٌها هذه الدراسة تتسق مع نتابج دراسات علمٌة أخرى
أجُرٌت فً سٌاق أنظمة ؼربٌة  Western contextفً كل من أوروبا واسترالٌا
والوالٌات المتحدة األمرٌكٌة .ومن أبرز هذه النتابج المشتركة :االبتكار فً مجال العملٌات
هو األكثر شٌوعا فً المإسسات ،المصدر الربٌسً لألفكار المبتكرة كان مصدره
الموظفون والقٌادة العلٌا ،الؽرض الربٌسً الدافع نحو االهتمام باالبتكار تمثل فً رفع
كفاءة الخدمات ،ومحفزات البٌبة الداخلٌة هً األكثر تؤثٌرا فً تحفٌز االبتكار.
وٌعزو هذا االتساق بٌن النتابج التً توصلت إلٌها هذه الدراسة وبٌن نتابج الدراسات
العلمٌة الؽربٌة إلى الخصابص المشتركة التً تجمع بٌن مإسسات القطاع الحكومً فً
شتى أرجاء العالم وأبرزها أن الهدؾ الربٌسً من المإسسات الحكومٌة هو توفٌر السلع
والخدمات لتحقٌق الصالح العام بدال من تولٌد األرباح ،وتختص هذه المإسسات بإعادة
تخصٌص الموارد ووضع السٌاسات العامة المتصلة بالخدمات العامة ،كما أن المإسسات
الحكومٌة ال تعمل فً إطار واحد من التسلسلٌة الهرمٌة ولكن هناك تسلسالت هرمٌة
متعددة.
 .4تراجع أهمٌة المنافسة مع المإسسات الحكومٌة األخرى والشراكة كعامل محفز نحو
االبتكار ،كما تتراجع هذه األهمٌة إلى المرتبة األخٌرة فً قابمة الدوافع التً دفعت
بالمإسسات الحكومٌة االتحادٌة نحو االهتمام باالبتكار ،كما ٌظهر هذا التراجع كذلك فً
تراجع الشراكة مع المإسسات الحكومٌة األخرى إلى المرتبة قبل األخٌرة فً قابمة
المصادر الربٌسة لألفكار المبتكرة.
وٌمكن تفسٌر هذا التراجع إلى عدة أسباب أبرزها :طبٌعة المإسسات الحكومٌة والتً
تمٌل بؤن تكون أقل منافسة مقارنة بالقطاع الخاص والذي ٌسعى من وراء االبتكار إلى
تحقٌق مٌزة تنافسٌة على منافسٌه فً السوق ،أما فً القطاع العام فإن الؽرض الربٌسً
الذي ٌحركه هو تحقٌق الكفاءة وخلق قٌمة مضافة للعمالء وخفض التكالٌؾ ،كما تإثر
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الهٌاكل الهرمٌة التقلٌدٌة فً القطاع العام والتً تدعم مفهوم االنعزالٌة silos
 organizationعلى الرؼبة فً المنافسة والشراكة بٌن المإسسات الحكومٌة ،كما قد
تكون هذه المإسسات أكثر تركٌزا على تحسٌن األداء الداخلً عوضا عن المنافسة مع
المإسسات األخرى.
 .5ساهمت عملٌات اإلصالح والتحدٌث اإلداري التً شهدها القطراع الحكرومً االتحرادي منرذ
عرررام  2008والترررً عكسرررت مبرررادئ اإلدارة العامرررة الحدٌثرررة

The New Public

) Management (NPMفررً تهٌبررة الممكنررات التنظٌمٌررة لتطبٌررق الممارسررات المبتكرررة
وتطوٌر االبتكار فً المإسسات الحكومٌة االتحادٌة.
 .6االبتكار فً مجال العملٌات هو أكثرر أنرواع االبتكرارات شرٌوعا فرً المإسسرات الحكومٌرة؛
حٌث بلػ متوسرط نسربة اسرتخدامه  .%77.4أمرا االبتكرار فرً مجرال الخردمات فقرد تصردر
المرتبة الثانٌرة مرن حٌرث االنتشرار فرً المإسسرات الحكومٌرة وبمتوسرط نسربة اسرتخدام بلرػ
 ،%72.6أما أقل أنواع االبتكار شٌوعا فً المإسسرات الحكومٌرة االتحادٌرة فهرو االبتكرار
فً المجال اإلداري وبمتوسط نسبة استخدام بلػ .%66.3
 .7المصادر الداخلٌة هً األكثر أهمٌة كمنبع لألفكار المبتكرة حٌث ٌتبوأ الموظفون قابمة
مصادر األفكار المبتكرة؛ إذ اختار  %77.8من المبحوثٌن هذا المصدر بوصفه أكثر
المصادر أهمٌة ،وٌلٌه فً المرتبة الثانٌة وبفارق مالحظ كل من اإلدارة العلٌا والزٌارات
الخارجٌة لالطالع على أفضل الممارسات الدولٌة وبنسبة اختٌار بلؽت  %53.3لكل
منهما على التوالً.
وفً المقابل فإن المصادر األقل اختٌارا كمصدر لألفكار المبتكرة تمثلت فً كل من
الشراكة مع المإسسات الحكومٌة األخرى والذي حل فً المرتبة الثامنة وبنسبة اختٌار
بلؽت  ،%17.8و تذٌل قابمة مصادر األفكار المبتكرة االشتراك فً قواعد البٌانات
والدورٌات والنشرات العلمٌة وبنسبة اختٌار لم تتجاوز سوى .%.8.9
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 .8لمحفزات االبتكار الست "أهمٌة عالٌة جدا" فً تحفٌز االبتكار فً المإسسات الحكومٌة
االتحادٌة؛ إذ بلػ المتوسط العام الحسابً لدرجة هذه األهمٌة ( 2.270درجة من 3
درجات) ،وتتصدر محفزات البٌبة الداخلٌة والمتمثلة فً دعم اإلدارة العلٌا وشٌوع ثقافة
داعمة لالبتكار وتوفر الموارد البشرٌة والمالٌة قابمة المحفزات بوصفها أكثر المحفزات
أهمٌة فً دفع المإسسات الحكومٌة االتحادٌة نحو االبتكار ،إذ بلػ متوسط درجة أهمٌة
هذا المحفز(  2.689درجة من  3درجات) ٌلٌه محفزات البٌبة الخارجٌة المتصلة
بالسٌاسات الحكومٌة ،حٌث بلػ متوسط درجة أهمٌة هذا المحفز ( 2.444درجة من 3
درجات).
وفً المقابل فإن أقل محفزات االبتكار أهمٌة تمثلت فً العامل المتصل بتؤثٌر قطاع
األعمال والشركات والذي حل فً المرتبة الخامسة وبمتوسط درجة أهمٌة بلػ (2.114
درجة من  3درجات) أما تؤثٌر وسابل األعالم فقد جاء فً المرتبة األخٌرة من األهمٌة
كمحفز لالبتكار؛ إذ بلػ متوسط درجة أهمٌته ( 1.977درجة من  3درجات).
 .9درجة تؤثٌر العوامل التسع المعٌقة لالبتكار هً" درجة عالٌة" ،إذ بلػ المتوسط الحسابً
العام لدرجة تؤثٌر العوامل المعٌقة لالبتكار (  2.161درجة من  3درجات) وأن أكثر
العوامل تؤثٌرا فً إعاقة االبتكار ترتبط بعوامل البٌبة التنظٌمٌة الداخلٌة للمإسسة وآلٌة
إدارتها ،فقلة دعم اإلدارة العلٌا ٌتصدر المركز األول فً قابمة العوامل التً تعٌق االبتكار
وبمتوسط درجة تؤثٌر بلػ (  2.636درجة من  3درجات) ٌلٌه العامل المتعلق بقلة
المٌزانٌة المخصصة لالبتكار وبمتوسط درجة تؤثٌر بلػ( 2.467درجة من  3درجات)
وٌالحظ بؤن هذٌن العاملٌن لهما تؤثٌر مزدوج فهما قد ٌكونان محفزان لالبتكار أو معٌقان
له.
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وفً المقابل فإن العامل األقل تؤثٌرا فً إعاقة االبتكار فً المإسسات االتحادٌة هو عامل
ٌتصل بالبٌبة الخارجٌة التً تعمل بها المإسسات الحكومٌة وٌتمثل فً مقاومة المتعاملٌن
للحلول المبتكرة؛ إذ بلػ متوسط درجة تؤثٌر هذا العامل ( 1.689درجة من  3درجات).
ُ .11تركِررز المإسسررات الحكومٌررة االتحادٌررة علررى ترردرٌب المرروظفٌن فررً مجرراالت ذات صررلة
باالبتكار وثقافة االبتكار؛ إذ أشار  %84.4من المبحوثٌن بؤن مإسسراتهم دربرت العراملٌن
فٌها فرً هرذه المجراالت ،أمرا االسرتثمار المإسسرً فرً مجرال تعٌرٌن مروظفٌن جردد بؽررض
تطوٌر أو تنفٌذ االبتكار فقد حظرً بنسربة أقرل مرن التطبٌرق إذ لرم تتجراوز نسربة المإسسرات
التً قامت بتوظٌؾ الموظفٌن الجدد المختصٌن بتطوٌر وتنفٌذ االبتكار نسبة .%40
كمررا أشررارت النتررابج إلررى أن شررراء وتطرروٌر البرمجٌررات ومعرردات تكنولوجٌررا المعلومررات
واالتصاالت كان هو أكثر المجاالت أهمٌة والتً تم توجٌه استثمارات المإسسات نحوهرا،
حٌرررث أشرررار  %66.7مرررن الرإسررراء التنفٌرررذٌٌن لالبتكرررار برررؤن مإسسرررات عملهرررم قامرررت
باالستثمار فً هذا المجال.
ُ .11تبدي المإسسات الحكومٌة االتحادٌة اهتماما كبٌرا بتطبٌق استراتٌجٌة لالبتكار؛ إذ بلػ
المتوسط الحسابً العام لدرجة تطبٌق استراتٌجٌات االبتكار فً عمل المإسسات الحكومٌة
االتحادٌة ( 1.489درجة من  2درجة) .وتتفاوت هذه المإسسات فٌما بٌنها بشؤن شكل
استراتٌجٌة االبتكار ،إذ تمٌل المإسسات الحكومٌة بشكل أكبر نحو تضمٌن االستراتٌجٌة
العامة للمإسسة أهدافا ذات صلة بتحقٌق االبتكار ،حٌث بلػ متوسط درجة تطبٌق هذا
االتجاه ما قٌمته ( 1.591درجة من  2درجة) أما االتجاه الثانً السابد فهو تخصٌص
استراتٌجٌة منفصلة ومتخصصة باالبتكار فقط ،حٌث بلػ متوسط درجة تطبٌق هذا االتجاه
( 1.477درجة من  2درجة).
طبرررق المإسسرررات الحكومٌرررة االتحادٌرررة الممارسرررات الدالرررة علرررى إدارة االبتكرررار "بدرجرررة
ُ .12ت ِ
متوسطة"؛ إذ بلؽت درجة المتوسط الحسابً العام لتطبٌق هذه الممارسات(  1.117درجة
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من  2درجة).وعند ترتٌب هذه الممارسات تبعا لدرجة تطبٌقها نجرد برؤن الممارسرة األكثرر
تطبٌقا تتمثل فً قٌام المإسسرات بتكررٌم ومكافرؤة المروظفٌن أصرحاب األفكرار المبتكررة؛ إذ
بلررػ متوسررط درجررة تطبٌررق هررذه الممارسررة ( 1.326درجررة مررن  2درجررة) ،وفررً المرتبررة
الثانٌة تؤتً الممارسة المتصلة بتوفر اللجان وفرق العمل التً تجتمع بصورة منتظمرة مرن
أجل تطوٌر مختلؾ أنواع االبتكار وبمتوسط درجة تطبٌق ( 1.302درجة من  2درجة).
وفً المقابل فإن أقل الممارسات انتشارا وتطبٌقرا فرً المإسسرات الحكومٌرة االتحادٌرة فٌمرا
ٌتصل بإدارة االبتكار فتتمثل فً إخضاع األفكار المبتكرة التً ٌتم تطبٌقها إلى التقٌرٌم بعرد
اطالقها لقٌراس النترابج واآلثرار الترً حققتهرا ،إذ حلرت هرذه الممارسرة فرً المرتبرة السرابعة
بمتوسط درجة تطبٌق بلػ ( 0.977درجة من  2درجة) ،فً حٌن تذٌل قابمة الممارسات
المتصرلة برإدارة االبتكرار " قٌرام المإسسرات بنشرر المقترحرات المبتكررة باسرتخدام مختلرؾ
وسابل التواصل واإلعالم الداخلً والخارجً" إذ حلت هذه الممارسة فرً المرتبرة األخٌررة
وبمتوسط درجة تطبٌق بلػ(  0.932درجة من  2درجة).
طبرق المإسسرات الحكومٌرة الممارسرات المتصررلة بتعزٌرز دور المتعراملٌن الخرارجٌٌن فررً
ُ .13ت ِ
الموضوعات ذات الصلة باالبتكرار ،بدرجرة "تطبٌرق متوسرطة"؛ إذ بلؽرت درجرة المتوسرط
العررام لتطبٌررق هررذه الممارسررات ( 0.958درجررة مررن  2درجررة) .وأن الممارسررات األكثررر
تطبٌقا هً قٌام المإسسات الحكومٌة االتحادٌة بتكرٌم ومكافؤة المتعاملٌن أصرحاب األفكرار
المبتكرة ،حٌث بلؽت درجة تطبٌق هذه الممارسة ( 1.000درجة من  2درجة) .فً حرٌن
تتراجع الممارسة المتصلة بمشاركة األفكار المبتكررة وتطوٌرهرا مرع بقٌرة المإسسرات إلرى
المرتبة األخٌرة فً قابمرة الممارسرات المتصرلة بتعزٌرز دور المتعراملٌن فرً الموضروعات
ذات الصلة باالبتكار؛ إذا بلػ متوسط درجة تطبٌرق هرذه الممارسرة ( 0.907درجرة مرن 2
درجة).
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 .14أثبتت الدراسة وجود فروقات ذات داللة إحصابٌة بٌن متؽٌرات الدراسة فً حالتٌن فقط،
تتصل أولها بوجود فروقات ذات داللة احصابٌة فً درجة أهمٌة " تؤثٌر المتعاملٌن
(التؽذٌة الراجعة ،الشكاوى ،استبانات رضا المتعاملٌن)" بوصفه إحدى محفزات االبتكار.
إذا اتضح بؤن درجة أهمٌة هذا المحفز فً مجموعة المإسسات الفابزة بجوابز التمٌز
الحكومً أكبر بشكل ذي داللة إحصابٌة من درجة أهمٌته فً مجموعة المإسسات التً لم
تفز بجابزة التمٌز الحكومً.
أما الحالة الثانٌة التً تم فٌها إثبات وجود فروقات ذات داللة احصابٌة فتتعلق بوجود
فروقات ذات داللة إحصابٌة فً درجة تؤثٌر "عدم كفاٌة الوقت المخصص لالبتكار"
بصفه عامال معٌقا ألنشطة االبتكار ومشارٌعه فً المإسسات الحكومٌة؛ إذ اتضح بؤن
درجة تؤثٌر هذا العامل فً إعاقة االبتكار فً المإسسات الخدمٌة أكبر بشكل ذي داللة
إحصابٌة من درجة تؤثٌر هذا العامل فً المإسسات ؼٌر الخدمٌة.
وفً ضو النتائج التً خلصت إلٌها الدراسة فإننا نقترح التوصٌات التالٌة:
 .1بنا مؤشر لالبتكار الحكومً على ؼِ رار المإشرات الوطنٌة التً تم بناءها وإطالقها فً
عدة تجارب دولٌة كتجربة االتحاد األوروبً ،والتجربة األسترالٌة ،والكورٌة .وٌتكون هذا
المإشر من أربعة مكونات أساسٌة هً :مدخالت االبتكار ،عملٌات االبتكار ،مخرجات
االبتكار ،ونتابج االبتكار.
ونرى أهمٌة مشاركة جمٌع الجهات الحكومٌة االتحادٌة فً تؽذٌة مإشر االبتكار بالبٌانات
الالزمة ،على أن ٌتولى مركز محمد بن راشد لالبتكار الحكومً مهمة اإلشراؾ العام
على المإشر لعكس نتابجه فً منصة الكترونٌة ُتمكِن صانع القرار من التعرؾ على:
حالة االبتكار فً المإسسات الحكومٌة ،التقدم المحرز فً مجال االبتكار ،التحدٌات التً
تواجه المإسسات فً مراحل االبتكار المختلفة ،وتصنٌؾ المإسسات الحكومٌة تبعا لدرجة
أدابها فً موضوع االبتكار (مإسسات ناضجة ،مإسسات فً طور النضوج ،مإسسات
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فً طور النمو ،مإسسات فً طور البداٌة) .وعلٌه فإن مإشر االبتكار سٌسهم فً تطوٌر
السٌاسات والبرامج المتصلة باالبتكار باالستناد على المنهج القابم على األدلة Evidence-

 Based Policymakingفً رسم السٌاسات العامة لالبتكار.
 .2بناء المؤسسات الحكومٌة االتحادٌة لعالقات شراكة استراتٌجٌة مع الجامعات الوطنٌة
لدراسة وتطوٌر الممارسات المبتكرة فً القطاع العام .ومن األمثلة الدولٌة الناجحة فً
هذا المجال تقدٌم الحكومة األسترالٌة لمبلػ  $112,900,000إلى الجامعة الوطنٌة
األسترالٌة ) Australian National University (ANUإلنشاء المعهد الوطنً
االسترالً للسٌاسة العامة فً الجامعة ،بؽرض تعزٌز السٌاسات القابمة على األدلة.
 .3إنشاء حاضنات لالبتكارات الحكومٌة على مستوى الدولة ُتمكِن المبتكرٌن الحكومٌٌن سواء
من موظفً المإسسات الحكومٌة ومن المتعاملٌن الخارجٌن من تطوٌر مقترحاتهم
وأفكارهم المبتكرة ،وذلك عبر تقدٌم مجموعة متكاملة من الخدمات لتطوٌر هذه األفكار
كتوفٌر التموٌل ،التوجٌه والتدرٌب ،تقٌٌم األفكار المبتكرة ،التخطٌط والتصمٌم ،وإعداد
النماذج األولٌة لألفكار المبتكرة.
 .4تقٌٌم أثر االبتكارات الحكومٌة باستخدام منادهج تقٌٌم مبتكرة وحدٌثة عوضا عن استخدام
المناهج واألدوات التقلٌدٌة فً تقٌٌمها؛ إذ دلت التجارب الدولٌة بؤن للمشروعات المبتكرة
طبٌعة خاصة للقٌاس وتستلزم أدوات بحثٌة متطورة ،ومن األمثلة على هذه المناهج
" "Innovation Ecosystem Assessmentالُمستخدم فً كندا.
 .5قٌام مركز محمد بن راشد لالبتكار الحكومً باختٌار مجموعة من المشروعات المبتكرة
التً تم تطبٌقها فً عد ٍد من المؤسسات الحكومٌة-بعد مرور فترة زمنٌة مناسبة من
تطبٌقها تسمح بإجراء تقٌٌم لها-وذلك لتقٌٌم النتابج المترتبة علٌها ،واستخالص الدروس
المستفادة كعناصر نجاح المشروعات المبتكرة ،أو معوقات تطبٌقها ،والمراحل التً مرت
بها ابتداء بتولٌد األفكار ،ومن ثم اعتماد الفكرة المبتكرة وتطبٌقها.
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 .6قٌام المإسسات الحكومٌة االتحادٌة بإجرا مراجعة داخلٌة دورٌة لتعرف على المعوقات
التً تواجه االبتكار من وجهة نظر الموظفٌن والمتعاملٌن الخارجٌٌن ،القتراح الوسابل
المالبمة لتخفٌؾ من أثر هذه المعوقات ،وتضمٌن هذه المقترحات ضمن الخطط
االستراتٌجٌة المتصلة باالبتكار.
 .7إطالق مكتب رباسة مجلس الوزراء ل "برنامج استقطاب قادة االبتكار فً القطاع
الحكومً" والذي تقوم فكرته على استهداؾ واستقطاب مرشحٌن ٌتمتعون بصفات
وخصابص تإهلهم لالبتكار ،وذلك للعمل فً مناصب متوسطة ورفٌعة المستوى فً
المإسسات الحكومٌة االتحادٌة.
على أن ٌتم استقطاب هإالء المرشحٌن من الموظفٌن الحكومٌٌن المختصٌن ذوي
المهارات العالٌة ،وكذلك من الخرٌجٌن الجامعٌٌن المتفوقٌن فً مجموعة متنوعة من
االختصاصات ،سعٌا إلعداد قٌادات تضمن تطوٌر واستمرار االبتكار فً القطاع
الحكومً .وٌعتمد البرنامج على فكرة المنافسة بٌن المرشحٌن لالنضمام إلٌه ،حٌث ٌتم
المفاضلة بٌن هإالء المرشحٌن وفق عملٌة متعددة المراحل تهدؾ إلى التعرؾ على
المتقدمٌن المهٌبٌن لتولً مناصب رفٌعة فً المإسسات الحكومٌة االتحادٌة.
 .8اعداد الهٌبة االتحادٌة للموارد البشرٌة الحكومٌة لبرنامج لتبادل وإعارة الموظفٌن
المبتكرٌن من خالل الدوران الوظٌفً بٌن المؤسسات الحكومٌة.
 .9تطبٌق المإسسات الحكومٌة االتحادٌة "لبرنامج القدرات الواعدة المبتكرة" بهدؾ
اكتشاؾ وتطوٌر ومكافؤة الموظفٌن الشباب ذوي القدرات المبتكرة الواعدة التً ٌمكن أن
تإهلهم لتولً مناصب قٌادٌة.
 .11إطالق الهٌبة االتحادٌة للموارد البشرٌة الحكومٌة لمشروع " خرٌطة المبتكرٌن
اإلماراتٌٌن فً القطاع الحكومً" وتتمثل فكرة المقترح فً إنشاء بوابة الكترونٌة على
صفحة االنترنت تضم المبتكرٌن اإلماراتٌٌنُ ،تمكِن المإسسات الحكومٌة من التعرؾ على
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هذه الكفاءات الوطنٌة العاملة فً مختلؾ قطاعات العمل الحكومٌة ،لالستعانة بها فً
تصمٌم أو تطوٌر المشروعات المبتكرة ،وفً فرق عمل االبتكار.

فهذه البوابة

االلكترونٌة هً بمثابة الخرٌطة التً سترشد هذه المإسسات على أماكن تواجد هإالء
المبتكرٌن وكٌفٌة التواصل معهم.
 .11إنشاء مختبرات ابتكار دائمة ومفتوحة أمام المختصٌن والمتعاملٌن الخارجٌٌن البتكار
السٌاسات الحكومٌة ،وتحسٌن الخدمات العامة ،وتنفٌذ برامج تعتمد على األبحاث المبنٌة
على تقٌٌم االحتٌاجات .وهناك العدٌد من التجارب الدولٌة الناجحة فً هذا المجال كتجربة
مختبر مارس للخدمات ( )Mars Solutionفً كندا ،ومختبرات ( )MindLab
الدنماركٌة ،ومختبر التؽٌٌر ( )Lab Change SMUبجامعة سنؽافورة لإلدارة.
 .12اعداد مكتب االتصال الحكومً فً وزارة مجلس الوزرا والمستقبل لخطة لتفعٌل دور
المؤسسات اإلعالمٌة فٌما ٌتصل بنشر األفكار المبتكرة ،وإبراز التجارب المبتكرة،
وتثمٌن جهود الموظفٌن المبتكرٌن ،لتعزٌز ثقافة االبتكار فً المجتمع اإلماراتً.
 .13إصدار مركز محمد بن راشد لالبتكار الحكومً للمزٌد من " مجموعات أدوات االبتكار
 "Innovation toolkitsلتوفٌر أدلة تطبٌق عملٌة ٌستخدمها الموظفون القتراح وتطوٌر
وتطبٌق األفكار المبتكرة ،ولنشر ثقافة االبتكار فً المإسسات الحكومٌة.
 .14تشكٌل" الفرٌق الوطنً لالبتكار" وهو عبارة عن فرٌق ٌضم موظفٌن مبتكرٌن ٌمثلون
الجهات الحكومٌة االتحادٌة والمحلٌةٌ ،تم االستعانة بهم فً تطوٌر المشروعات المبتكرة
المشتركة حسب احتٌاجات المإسسات الحكومٌة ،تشجٌعا للشراكة بٌن هذه المإسسات،
ولتبادل أفضل الممارسات.
 .15إما على النطاق العملً فإن دهذه الدراسة تقترح على الباحثٌن المهتمٌن دراسة عدة
موضوعات حول االبتكار فً القطاع الحكومً فً دولة اإلمارات العربٌة المتحدة ،وأهم
هذه الموضوعات :العالقة بٌن االبتكار الحكومً وخطط التنوٌع االقتصادي ،العالقة بٌن
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التعلم المإسسً وبٌن تطبٌق االبتكار الحكومً  ،العالقة بٌن استراتٌجٌات االبتكار وأداء
المإسسات الحكومٌة ،أثر السٌاسات الحكومٌة على تعزٌز االبتكار ،محفزات االبتكار
وعالقتها بمتؽٌرات البٌبة التنظٌمٌة المإسسٌة الداخلٌة  ،تؤثٌر معوقات االبتكار على تمٌز
المإسسات الحكومٌة ،تؤثٌر إعادة هٌكلة الحكومة على االبتكار ،وأخٌرا العالقة بٌن القٌادة
واالبتكار فً مإسسات القطاع العام.
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المالحق
ممحق ( :)1االستبانة
السٌدات والسادة /الرإساء التنفٌذٌون لالبتكار المحترمون
تقوم الباحثة نوال الشحً باعداد دراسة علمٌة بعنوان" االبتكار فً القطاع الحكومً االتحادي فً دولة اإلمارات
العربٌة المتحدة" وذلك الستكمال متطلبات الحصول على درجة الماجستٌر فً "الحوكمة والسٌاسة العامة" من
جامعة اإلمارات العربٌة المتحدة.
وتهدؾ هذه الدراسة إلى التعرؾ على أكثر أنواع االبتكار شٌوعا فً المإسسات الحكومٌة ،وتحدٌد مصادر
األفكار المبتكرة ،واالستثمارات الموجهة نحو األنشطة االبتكارٌة ،وتشخٌص معوقات االبتكار والعوامل المحفزة
له والدوافع نحو تطوٌره.
ونعنً باالبتكار فً هذه االستبانة استحداث جهة عملك ألسالٌب وطرق جدٌدة ،أو إدخال تؽٌٌرات جوهرٌة على
الخدمات والعملٌات ،واألسالٌب التنظٌمٌة ،وأسالٌب االتصال .وٌجب أن ٌكون االبتكار (الحدٌث أو المحسن)
جدٌدا بالنسبة لجهة عملك ولكن لٌس بالضرورة أن ٌكون جدٌدا على بقٌة القطاعات فً الدولة فقد ٌكون مستخدما
من قبل مإسسات حكومٌة أخرى ،أو فً شركات القطاع الخاص.
نرجو منكم التكرم باإلجابة على االستبانة المرفقة والتً تتضمن ( )14سإال وتحتاج لحوالً ( )15دقٌقة
إلتمامها ،مع العلم بؤن مشاركتكم فً الدراسة هً بالكامل تطوعٌة ولن تتؤثر مصالحكم بهذه المشاركة ولن
ٌمارس علٌكم أٌة ضؽوط للمشاركة أو إلتمام اإلجابات .وإذا ما قررتم المشاركة فً هذه االستبانة فإنه ٌمكنكم
االنسحاب فً أي وقت ترٌدونه .ولن ٌتم جمع أٌة أسماء أو عناوٌن شخصٌة ولن ٌتم تحدٌد اسم جهة عملكم
وربطها بإجابات محددة .كما سٌتم التعامل مع المعلومات الواردة فً االستبانة بمنتهى السرٌة ولن ُتستخدم إال
ألؼراض البحث العلمً.
وبعررد االنتهرراء مررن االجابررة علررى اسرربلة االسررتبانة ٌرجررى التكرررم بإعررادة إرسررالها للباحثررة علررى البرٌررد االلكترونررً
الواضح أدناه ،كما ٌرجى التواصل مع الباحثة فً حال كان لدٌكم أٌة استفسارات على العنوان التالً:
نوال عثمان الشحً
طالبة فً جامعة اإلمارات العربٌة المتحدة-قسم العلوم السٌاسٌة-برنامج الماجستٌر فً الحوكمة والسٌاسة العامة
اإلمارات العربٌة المتحدة-أبوظبً –صندوق برٌد 77470
Tel: (cell): +97150 5360011
Email: 960122048@uaeu.ac.ae
وتقبلوا فابق الشكر والتقدٌر لمشاركتكم
لقررد قرررأت المعلومررات السررابقة بشررؤن االسررتبانة وأحكررام المشرراركة فٌهررا ،وأرؼررب فررً المشرراركة طواعٌررة فررً هررذه
الدراسة .وٌرجى التكرم بتحدٌد خٌارك بوضع عالمة ( ) X
اوافق على المشاركة

ال أوفق على المشاركة
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المعلومات العامة حول المإسسة
 .1فً أي من القطاعات والمجاالت التالٌة تعمل جهة عملك؟ (الرجاء اختٌار إجابة واحدة)
 oالتعلٌم والثقافة واإلعالم
 oالصحة والسالمة والبٌبة
 oاألمن والقضاء والدفاع والعدل والتشرٌعات والسٌاسات
 oالبنى التحتٌة (االسكان ،النقل والمواصالت والطرق ،الكهرباء والماء)
 oالتنمٌة االجتماعٌة
 oالمالٌة واالقتصاد
 oالشإون الخارجٌة والدبلوماسٌة
 oالبحوث والتدرٌب والتطوٌر المإسسً
 oمجاالت أو قطاعات أخرى (ٌرجى تحدٌدها) .......................................
 .2هل تمكنت جهة عملك من الفوز بإحدى جوابز األداء الحكرومً المتمٌرز ضرمن برنرامج الشرٌخ
خلٌفة للتمٌز الحكومً فً الفترة ما بٌن  2010وحتى 2015؟
 oنعم
 oال

المحور األول :أنواع االبتكار
أوال :ابتكار العملٌات
خالل عامً  2014و 2015هل قامت جهة عملك باستحداث طرق جدٌدة أو إدخال تؽٌٌرات
جوهرٌة على المجاالت التالٌة:
نعم ال ال أعلم
األسالٌب المتبعة فً انتاج الخدمات (التقنٌات ،المعدات ،البرمجٌات)
العملٌررات اإلدارٌررة واللوجسررتٌة المتبعررة لرردى المرروظفٌن مررن أجررل انترراج الخدمررة
وتسلٌمها للمتعامل.
األنشررطة المسرراندة لتنفٌررذ العملٌررات المإسسررٌة مثررل أنظمررة الصررٌانة ،وعملٌرررات
الشراء ،والمحاسبة
ثانٌا :االبتكار فً مجال الخدمات
خالل عامً  2014و 2015هل قامت جهة عملك باستحداث طرق جدٌدة أو إدخال تؽٌٌرات جوهرٌة
على المجاالت التالٌة:
ال أعلم
ال
نعم
استخدام التطبٌقات االلكترونٌة الذكٌة واالنترنت on line services
إلتاحة الخدمات للمتعاملٌن
توفٌر الخدمات على مدار  24ساعة 7 /أٌام فً األسبوع
المواصفات الفنٌة للخدمات  technical specificationsلتحسٌن جودة
الخدمات
الشراكات مع المإسسات الحكومٌة األخرى لتسهٌل إجراءات توفٌر
الخدمات (مثال الربط االلكترونً ،والنافذة الواحدة)
الخدمة الذاتٌة عبر األكشاك االلكترونٌة التً تخدم المتعاملٌن دون الحاجة
إلى حضورهم الشخصً إلى مراكز الخدمة المتعاملٌن
األبحاث العلمٌة لتقٌٌم كفاءة وأثر الخدمات من أجل تحسٌن وتطوٌر نوعٌة
الخدمات وجودتها ،والتؤكد من مطابقتها الحتٌاجات المتعاملٌن
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ثالثا :االبتكار اإلداري
خالل عامً  2014و 2015هل قامت جهة عملك باستحداث طرق جدٌدة أو إدخال تؽٌٌرات
جوهرٌة على المجاالت التالٌة:
ال أعلم
ال
نعم
االنظمة اإلدارٌة (نظام ادارة األداء ،ونظام إدارة الجودة)
وسابل تنظٌم العمل واتخاذ القرارات (إعادة الهٌكلة ،فرق العمل ،التفروٌض
والالمركزٌة)
انظمة التعٌٌن فً الوظابؾ كالعمل الجزبً ،ونظام تقاسم الوظٌفرة ،والعمرل
عن بُعد
أنظمة إدارة المعرفة ،ووسابل جمع المعلومات وتحلٌلها
وسررابل تنظررٌم العالقررات الخارجٌررة مررع المإسسررات الحكومٌررة أو مإسسررات
القطرراع الخرراص أو جمعٌررات النفررع العررام ( مثررال الشررراكات االسررتراتٌجٌة،
 ،subcontractingوالتعهٌرررررد الخرررررارجً
التعاقرررررد مرررررن البررررراطن
 ،outsourcingوالشرررراكة مرررع القطررراع الخررراص public–private
)partnership (PPP or 3P or P3
رابعا :االبتكار فً المجال االتصالً
خالل عامً  2014و 2015هل قامت جهة عملك باستحداث طرق جدٌدة أو إدخال تؽٌٌرات
جوهرٌة على المجاالت التالٌة:
ال أعلم
ال
نعم
أسرررالٌب تعزٌرررز سرررمعة وصرررورة المإسسرررة (مثرررل الهوٌرررة المإسسرررٌة
والحمالت الدعابٌة)
خطة التسوٌق والتروٌج للخدمات فً أوساط المتعاملٌن
أسالٌب التشاور مع المتعاملٌن وأصحاب المصلحة
أسالٌب توفٌر المعلومات حول الخدمات وطرق الحصول علٌها

 .3خالل عامً  2014و 2015هل قامت جهة عملك بتطبٌق نوع من أنواع االبتكار األخرى التً
لم ٌتم ذكرها فً االسبلة السابقة فً هذه االستبانة؟
 oال
 oنعم (الرجاء وصؾ نوع هذه االبتكارات).................................................
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المحور الثانً :دوافع االبتكار
 .4ما أهمٌة العناصر التالٌة كدافع لجهة عملك لالهتمام باالبتكار؟
أهمٌة أهمٌة أهمٌة
العبارة
عالٌة
جدا

عالٌة

متوسطة

أهمٌة
منخفضة

لٌس له
أهمٌة
على
اإلطالق

ال أعلم

إٌجاد حلول مبتكررة للتحردٌات واإلشركالٌات
االجتماعٌة
تلبٌة مستهدفات المإشرات الوطنٌة الواردة
فً األجندة الوطنٌرة ،وتلبٌرة تطلعرات رإٌرة
االمارات 2021
تلبٌرررررة متطلبرررررات االسرررررتراتٌجٌة الوطنٌرررررة
الحكومٌة لالبتكار
الرؼبرررررة فرررررً زٌرررررادة كفررررراءة المإسسرررررات
والخدمات المقدمة الخدمات
المنافسة مع الجهات الحكومٌة األخرى
الطلرررب المتزاٌرررد مرررن المتعررراملٌن لتحسرررٌن
جودة الخدمات المقدمة
الرؼبة فً إحراز نترابج متقدمرة فرً محرور
االبتكررار ضررمن معرراٌٌر التقٌررٌم فررً جررابزة
محمد بن راشد لألداء الحكومً المتمٌز

المحور الثالث :مصادر األفكار المبتكرة
 .5ما هو المصدر الربٌسً لألفكار المبتكرة فً جهة عملك؟ ( ٌمكنك اختٌار أكثر من مصدر)
المصدر
o
اإلدارة العلٌا
o
الموظفون
o
الشراكة مع المإسسات الحكومٌة األخرى
o
االشتراك فً قواعد البٌانات والدورٌات والنشرات العلمٌة
o
التؽذٌة الراجعة  Feedbackمن المتعاملٌن
o
المشاركة فً المإتمرات والمعارض والفعالٌات العلمٌة المتخصصة
تنظٌم مختبرات االبتكار واإلبداع
o
التعاقررد الخررارجً مررع الجامعررات والمإسسررات البحثٌررة واالستشررارٌة إلجررراء البحرروث
o
واالستشارات
الزٌارات الخارجٌة لإلطالع على أفضل الممارسات الدولٌة
o
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المحور الرابع :محفزات االبتكار
 .6ما أهمٌة العوامل التالٌة فً تحفٌز االبتكار فً جهة عملك؟
العوامل

درجة األهمٌة
أهمٌة
عالٌة
جدا

أهمٌة
عالٌة

أهمٌة
متوسطة

أهمٌة
منخفضة

لٌس له أهمٌة
على االطالق

ال
أعلم

محفررررررزات البٌبررررررة الداخلٌررررررة ( دعرررررررم اإلدارة
العلٌررررا ،شررررٌوع ثقافررررة داعمررررة لالبتكررررار ،ترررروفر
الموارد البشرٌة والمالٌة)
محفررزات البٌبررة الخارجٌررة المتصررلة بالسٌاسررات
الحكومٌررررررة ( مثررررررال :االسررررررتراتٌجٌة الوطنٌررررررة
لالبتكررررار ،اطررررالق المنظومررررة الجدٌرررردة للتمٌررررز
الحكررررررومً ،التشرررررررٌعات والقرررررروانٌن ،مبررررررادرة
الحكومة الذكٌة)
المنافسة مع المإسسات الحكومٌة األخرى فٌما
ٌتعلق بتطوٌر وتطبٌق االبتكارات
تؤثٌر قطاع األعمال والشركات
تررؤثٌر المتعرراملٌن (التؽذٌررة الراجعررة ،الشرركاوى،
استبانات رضا المتعاملٌن)
دور وسابل االعالم

المحور الخامس :معوقات االبتكار
 .7ما تؤثٌر العوامل التالٌة فً إعاقة أنشطة االبتكار ومشارٌعه فً جهة عملك؟
العوامل
قلة دعم اإلدارة العلٌا
قلة المٌزانٌة المخصصة لالبتكار
الخوؾ من الفشل والمخاطر
الروتٌن والبٌروقراطٌة
عررردم كفاٌرررة الوقرررت المخصرررص
لالبتكار
قلررة الحرروافز المقدمررة للمررروظفٌن
من أجل االبتكار
مقاومة الموظفٌن للتؽٌٌر
قلة الخبرات والمهارات
مقاومررررررة المتعرررررراملٌن للحلرررررررول
المبتكرة

تؤثٌر
عالً
جدا

تؤثٌر
عالً

درجة تؤثٌر العامل
تؤثٌر
تؤثٌر
منخفض
متوسط

لٌس له تؤثٌر
على اإلطالق

ال أعلم
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المحور السادس :االستثمار فً االبتكار
 .8خرررالل سرررنة  2015هرررل قامرررت جهرررة عملرررك بتررردرٌب المررروظفٌن فرررً مجررراالت ذات صرررلة
باالبتكار وثقافة االبتكار كالتدرٌب على أدوات االبتكار وتطوٌر األفكار المبتكرة؟
 oنعم
 oال
 oال أعلم
 .9خالل سنة  2015هل قامت جهة عملك بتوظٌؾ موظفٌن جدد من أجل العمل على تطروٌر أو
تنفٌذ االبتكارات؟
 oنعم
 oال
 oال أعلم
 .11فً عام  2016هل تخطط جهة عملك لتقدم بطلب تموٌل من إحردى المإسسرات المعنٌرة بردعم
االبتكار وذلك لتنفٌذ إحدى المشروعات المبتكرة التً تعتزم جهة عملك تطوٌرها أو تنفٌذها؟
 oنعم
 oال
 oال أعلم
 .11خالل عامً  2014و 2015هل تلقت جهة عملك أي دعم مالً حكومً أو من مإسسات
القطاع الخاص لدعم أنشطة االبتكار ومشارٌعه؟
 oنعم
 oال
 oال أعلم

 .12خالل سنة  2015هل قامت جهة عملك باالستثمار فً إحدى المجاالت التالٌة من أجل
تطوٌر االبتكار؟
مجال االستثمار
إنشاء مختبر لالبتكار واالبداع
إجراء بحوث داخلٌة متخصصة فً الموضوعات ذات الصلة باالبتكار
شراء وتطوٌر البرمجٌات ومعدات تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت

نعم

ال

ال أعلم
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المحور السابع :إدارة االبتكار
 .13إلى أي مدى تنطبق العبارات التالٌة فٌما ٌتعلق باستراتٌجٌة االبتكار وإدارته؟
العبارة

استراتٌجٌة االبتكار
لدى جهة عملً أهداؾ استراتٌجٌة واضرحة متصرلة باالبتكرار  ،وذلرك
ضمن االستراتٌجٌة العامة لجهة عملً
تم تخصٌص استراتٌجٌة منفصلة لالبتكار
ٌتم مراجعة وتقٌٌم األهداؾ االستراتٌجٌة الخاصة باالبتكار بانتظام
اإلدارة العلٌا
تولً اإلدارة العلٌا أهمٌة وأولوٌة عالٌة لتقدم بؤفكار جدٌدة مبتكرة
اإلدارة العلٌا على استعداد لتحمل المخاطر من أجل دعم االبتكار
تشارك اإلدارة العلٌا فً مراحل تطوٌر األفكار المبتكرة
تدعم اإلدارة العلٌا التجربة والخطؤ الختبار االفكار الجدٌدة المبتكرة
ٌتم تكرٌم ومكافؤة الموظفٌن أصحاب األفكار المبتكرة
الموظفون
ٌعمررل فررً جهررة عملررً موظفررون ذوو كفرراءة لرردٌهم القرردرة علررى دعررم
االبتكار ابتداء من مرحلة الفكرة إلى التنفٌذ والتطوٌر.
ٌدعم الموظفون االبتكار وال ٌبدون أي مقاومة تجاه
آلٌة إدارة االبتكار
هنرراك نظررام معتمررد فررً جهررة عملررً مررن أجررل اختٌررار وتقٌررٌم االفكررار
المبتكرة المقدمة وفق معاٌٌر وشروط واضحة
جمٌع الموظفٌن الذٌن ٌتقدمون بؤفكرار جدٌردة ٌرتم اطالعهرم علرى نترابج
تقٌٌم أفكارهم حتى ولم تإدي إلى ابتكارات فعلٌة
تم توفٌر موارد بشرٌة ومالٌة كافٌة لتطوٌر االبتكارات فً جهة عملً
ٌتم اخضاع األفكار المبتكرة التً ٌرتم تطبٌقهرا إلرى التقٌرٌم بعرد اطالقهرا
لقٌاس النتابج واآلثار التً حققتها
ٌتم استخدام نتابج التقٌٌم من أجرل تطروٌر ممارسرات االبتكرار فرً جهرة
عملً
لدى جهة عملً لجان أو فررق عمرل تجتمرع بصرورة منتظمرة مرن أجرل
تطوٌر مختلؾ أنواع االبتكار
تقوم جهرة عملرً بنشرر المقترحرات المبتكررة باسرتخدام مختلرؾ وسرابل
التواصل واإلعالم الداخلً والخارجً

تنطبق تنطبق ال تطبق
جهة
تماما جزبٌا
عملً
أبدا

ال
أعلم
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المحور الثامن :المتعاملون الخارجٌون واالبتكار
 .14إلررى أي مرردى تنطبررق العبررارات التالٌررة فررً جهررة عملررك فٌمررا ٌتصررل بتعزٌررز دور المتعرراملٌن
الخارجٌٌن فً الموضوعات ذات الصلة باالبتكار؟
العبارة

تنطبق
تماما

تنطبق
جزبٌا

ال تطبق
جهة
عملً
أبدا

تقرروم جهررة عملررً بمشرراركة األفكررار المبتكرررة وتطوٌرهررا مررع بقٌررة
مإسسات المجتمع
ٌشرررارك المتعررراملون بإٌجابٌرررة فرررً العملٌرررات المرتبطرررة بتصرررمٌم
الخدمات المبتكرة ،كما ٌشاركون فً اقتراح تطوٌرها.
ٌتم تكرٌم ومكافؤة المتعاملٌن أصحاب األفكار المبتكرة
ٌرررتم قٌررراس رضرررا المتعررراملٌن بعرررد االنتهررراء مرررن تطبٌرررق الخررردمات
المبتكرة
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