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املقدمة

تواجــه العديــد مــن املنظمــات الحكوميــة وغيــر الحكوميــة تحديــا 
كبيــرا يتمثــل بالتراجــع فــي القــدرة علــى التحديــث والتطويــر والتحــول 
القــدرات  وطبيعــة  وســرعة  الجذريــة  التغيــرات  لحجــم  نظــرا 
كــون معظــم  ومــع  والعشــرين.  الحــادي  القــرن  فــي  التكنولوجيــة 
املنظمــات تريــد النمــو، تقــر معظمهــا أيًضــا بــأن االبتــكار هــو العنصر 
بحثــت  لــذا  نوعــي.  ونمــو  وتطويــر  تحديــث  تحقيــق  فــي  الحاســم 
املنظمــات عــن نمــاذج تســتخدم لعكــس تفكيرهــا االســتراتيجي فــي 
أفــاق عملهــا وتضمينهــا ملشــاريع ضمــن اســتراتيجيتها فــي التحديــث 
والتطوير والنمو الخاصة بها. حيث يفسح االبتكار املجال لتحقيق 
مستويات مرتفعة من النمو طوال عمر املنظمة شريطة االهتمام 
باألعمــال القائمــة والحاليــة مــع االســتمرار فــي التفكيــر فــي املجــاالت 
واالفاق التي يمكن أن تنمو في املستقبل. التفكير في افاق التطوير 
والنمــو يرتكــز فــي املنظمــات علــى القيمــة املحتملــة لابتــكار مــن خــال 
اســتخدام آفــاق زمنيــة تنفــذ فيهــا مشــاريع تركــز علــى التحديــات 

الواســعة الحاليــة واملســتقبلية. 

فــي إطــار عمــل إســتراتيجية للنمــو طــورت شــركة ماكينــزي نمــوذج 
اآلفاق الثاثة ليساعد املنظمات على التفكير في مستقبلها بطريقة 
تضمــن عملهــا علــى مــدار عقــود وتســتخدمه لوضــع اســتراتيجيات 
اآلفــاق  االبتــكار وقدمــت  اســتراتيجية  توجــه  تحديــد  أو  التطويــر 
ــا لابتــكار الــذي يحــدث علــى ثاثــة آفــاق زمنيــة وهــي:  

ً
الثاثــة تصنيف

األفــق األول: يوفــر أفــكار للتحســين والتطويــر املســتمر املعتمــد علــى 
نمــوذج األعمــال الحالــي للمنظمــة وقدراتهــا األساســية وتنفيذهــا بتميــز 

علــى املــدى القصيــر.

األفــق الثانــي: تعمــل أفــكار هــذا األفــق علــى توســيع نمــوذج األعمــال 
الحالــي للمنظمــة والقــدرات األساســية ألهــداف جديــدة.

األفق الثالث: يعتمد هذا األفق على إنشاء قدرات جديدة وأعمال 
او خدمات جديدة لالستفادة من الفرص املعطلة أو االستجابة لها.

لــذا علــى املنظمــات العمــل علــى اقتنــاص الفــرص الناشــئة وإدارة 
املشــاريع املبتكــرة التطويريــة علــى طــول اآلفــاق الثالثــة بشــكل متزامــن 
وان تنتقــل هــذه املشــاريع مــن أفــق الــى أفــق بســهولة ويســر ورشــاقة 
بحيــث يشــمل كل افــق إطــار عمــل وفكــر منســق ملواءمــة جهــود املنظمــة 
الحاليــة  التحديــات  مــع  ويتــواءم  تريــد  الــذي  االبتــكار  مســتوى  فــي 

املحتملــة.  واملســتقبلية 

تكمــن أهــداف التحديــث والتطويــر والنمــو فــي االفــاق الثالثــة علــى خلــق 
ثقافــة االســتمرارية فــي التحســين والتطويــر )اليــوم( مــع خلــق ثقافــة 
موزايــة إلطــالق املبــادرات املبتكــرة ســواء كانــت منتجــات او خدمــات أو 
( وفــق ضمانــات التخطيــط 

ً
سياســات يمكــن ان تنجــح فــي العمــل )غــدا

الســليم وطويــل املــدى ومعتمــدة علــى مواجهــة التحديــات التــي يمكــن 
أن تواجــه املنظمــة فــي املســتقبل.

تتمثل امليزة الرئيسية لنموذج األفاق الثالثة في أنه يوفر لغة مشتركة 
يمكــن مــن خاللهــا فهــم األنــواع املختلفــة مــن متطلبــات التحديــث 
القــرارات إلظهــار  املتغيــرة وتوجيــه  الــرؤى  والنمــو وإدارة  والتطويــر 
الخطــة املرحليــة لفريــق العمــل وأهــداف تلــك الخطــة بمــرور الوقــت. 
كمــا يوفــر النمــوذج آليــة الختيــار وتحديــد األولويــات والتحكــم فــي برامــج 
ومشاريع املنظمة إلدارة املبادرات في استراتيجيتها للتحديث والتطوير 
والنمــو بمــا يتما�شــى مــع أهدافهــا االســتراتيجية وقدرتهــا علــى اإلنجــاز فــي 
 )

ً
املوعــد املحــدد وتحقيــق التــوازن بيــن تنفيــذ املبــادرات االبتكارية )غدا

والحفــاظ علــى العمــل كاملعتــاد )اليــوم(.

يحتــوي نمــوذج اآلفــاق الثالثــة التحديــث والتطويــر علــى محــور الزمــن 
)TIME( ومحــور القيمــة )VALUE(  يمثــل املحــور الصــادي التحديــث 
والتطويــر والنمــو فــي القيمــة التــي يمكــن أن تحققهــا املنظمــات مــن 
خــالل االهتمــام بجميــع اآلفــاق الثالثــة فــي وقــت واحــد. يشــمل ثالثــة 
منحنيــات علــى شــكل حــرف S تحــدث الواحــدة تلــو األخــرى، وتمثــل كل 
منحنــى مشــروع للتغييــر وتختلــف املــدة التــي يســتغرقها كل أفــق بنــاًء 
علــى خصائــص بيئــة عمــل املنظمــة.  إن مــن األمــور املهمــة التــي يجــب 
مالحظتهــا حــول نمــوذج األفــاق الثالثــة أنــه ال ينظــر إلــى نــوع االبتــكار 
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الدكتور إبراهيم الروابدة
املدير التنفيذي

ملركز امللك عبدهللا الثاني للتميز
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الــذي تقــوم بــه املنظمــة فــي الواقــع فقــط بــل الــى التــزاوج بيــن مصفوفــة 
الطموح التي تحدد أنواع االبتكار ونموذج األفق الذي يســلط الضوء 
إلــى  املســتندة  املســتقبلية  والنمــو  والتطويــر  التحديــث  فــرص  علــى 
الوقــت. ويمكــن تقســيم االفــاق الــى ثالثــة أنــواع مــن االبتــكارات مرتبطــة 
بالتحديــث والتطويــر والنمــو. فالتحديــث يتطلــب نــوع مــن االبتــكارات 
االبتــكارات  علــى  التطويــر  يعتمــد  بينمــا   )Incremental( الجزئيــة 
التخريبيــة )Disruptive( امــا النمــو فيعتمــد علــى االبتــكارات الجذريــة  

 .)Radical(

مامح األفق األول
تشــمل ابتــكارات األفــق األول علــى مشــاريع قصيــرة األجــل تــؤدي إلــى 
نتائــج فــي غضــون مــن ســنة الــى ثــالث ســنوات لتحقيــق التحديــث مــن 
خــالل االبتــكارات الجزئيــة )Incremental(. فعلــى ســبيل املثــال، قــد 
تتحــرك املنظمــة فــي تعزيــز اســتخدام التقنيــات الحديــة بشــكل أســرع 
ممــا يســاعدها علــى تحقيــق نتائــج ابتكاراتهــا فــي األفــق االول فــي غضــون 
البعــد الزمنــي املحــدد للتحديــث والــذي يحيــن مــع كل مراجعــة ســنوية 
للخطــط والبرامــج واملشــاريع االبتكاريــة الجزئيــة كــون نتائجهــا ســتكون 
ملموســة فــي األفــق القريــب. غالًبــا مــا تكــون املبــادرات واملشــاريع التــي 
تندرج تحت مظلة األفق األول هي تلك التي تعمل على تحديث تدريجي 
)للوصول الى مستوى عالي من التميز( ملا تمتلكه املنظمة من منتجات 
او عمليــات او خدمــات الحاليــة مــن خــالل برمجــة التحديــث عليهــا 
خطوة بخطوة أو تحسين بشكل جزئي. يشير االفق االول إلى الحاضر 
)اليــوم( بحيــث يعتمــد علــى نمــوذج العمــل الحالــي وامليــزة التنافســية 
للمنظمــة واملنتجــات أو الخدمــات التــي تشــتهر بهــا املنظمــة والتــي تــؤدي 
إلــى تحقيــق أهــداف املنظمــة فــي األفــق القريــب. يتعلــق االبتــكار فــي األفــق 
االول بالدفاع عن األعمال األساسية الحالية من املنافسة على املدى 
القصيــر وفــق نهــج عمــل مخطــط ومنظــم ممــا يضمــن تقليــل حــاالت 

عــدم اليقيــن واملخاطــر إلــى الحــد األدنــى. 

مامح األفق الثاني
يمكنــك توقــع رؤيــة النتائــج مــن مشــروع االفــق الثانــي فــي غضــون 
ثــالث الــى خمــس ســنوات حيــث تســتغرق ابتــكارات هــذا األفــق وقًتــا 
 مــا تعتمــد علــى التطويــر مــن خــالل االبتــكارات 

ً
 ألنهــا عــادة

ً
أطــول قليــال

األفــكار  مــن  النســخ  مفهــوم  وتســتخدم   )disruptive( التخريبيــة 
املوجــودة وتطبيقهــا فــي ســياق جديــد يتســم باالبتــكار. قــد تتضمــن هذه 
االبتــكارات تكييــف التكنولوجيــا أو العمليــات أو الهيــاكل التنظيميــة 

التــي تعمــل بالفعــل بشــكل جيــد عنــد املنظمــات األخــرى مــع مــا تقــوم بــه 
املنظمــة. تعتمــد التطــورات فــي هــذا االفــق علــى وجــود مزيــج مــن اليــوم 
وغدا بمعنى ان يعتمد »االبتكار التخريبي« ان هناك حاجة إلى عقلية 
مســتقبلية )غــدا( شــريطة التعلــم مــن التجــارب الســابقة واالعتمــاد 
 من تميز )اليوم(. لذا يعتبر األفق الثاني مرحلة 

ً
على ما هو متوفر حاليا

انتقاليــة حيــث يركــز هــذا اإلطــار علــى التطــورات فــي األفــق األول ذات 
الصبغــة املســتقبلية. واعتمــاًدا علــى الظــروف، يمكــن أن يكــون التأثيــر 
 بحيــث يبــدأ إدخــال االبتــكار فــي جوانــب 

ً
محايــًدا أو إيجابًيــا أو ســلبيا

العمل املعتاد بحيث سيتم استيعاب االبتكارات التخريبية دون تغيير 
ــا 

ً
كبيــر فــي األفــق األول. يعتبــر العائــد علــى ابتــكارات األفــق الثانــي موثوق

بــه إلــى حــد مــا ألن العديــد مــن هــذه املســاعي تعتمــد علــى نماذج األعمال 
الحاليــة والناجحــة بالفعــل.

مامح األفق الثالث

تتصــف ابتــكارات األفــق الثالــث بكونهــا مشــاريع ابتكاريــة طويلــة األجــل 
تنتــج نتائجهــا بشــكل عــام مــا بيــن خمســة الــى عشــر ســنوات وترتبــط 
 .))Radical( باالبتــكارات غيــر التدريجيــة )االبتــكارات الجذريــة 

ً
عــادة

يحتــوي األفــق الثالــث علــى أفــكار للنمــو املحقــق لألهــداف بعيــدة املــدى 
فــي املســتقبل )غــدا(. يعنــى االفــق الثالــث بتوضيــح كيــف ســيبدو العمــل 
إذا كان بإمكانــه البــدء مــن جديــد دون قيــود مــع مراعــاة التقنيــات 
الناشــئة الجديــدة والتطــورات األخــرى والــذي يــدور حــول االضطــراب 
 ظهــور عمــل جديــد حيــث ينصــب التركيــز كلًيــا 

ً
والتغييــر الثــوري متضمنــا

على تقديم أفكار جديدة غير موجودة في العمل اليوم. ومن خصائص 
هــذا األفــق ان أفــكاره ومشــاريعه تصنــف علــى انهــا ابتــكارات محفوفــة 

باملخاطــر وغالًبــا مــا تكــون مكلفــة وفيهــا درجــة عــدم اليقيــن مرتفعــة. 

يدعــم نمــوذج االفــاق الثــالث فكــرة تخيــل الشــكل الــذي 
ســتبدو عليــه منظمــة بتطبيقهــا ملفهــوم الثنائيــة العقليــة 
EX�  او القطبيــة )اليــوم وغــدا( األولــى معنيــة باالستكشــاف
EXPLOITA� PLORATION والثانيــة معنيــة باالســتغالل 
TION واملســتندة الــى الفكــرة القائلــة بــأن املنظمــات بحاجــة 
إلى تنفيذ نماذج األعمال الحالية )اليوم( مع إنشاء قدرات 
جديــدة فــي نفــس الوقــت للمســتقبل )غــدا( ممــا يســاعد فــي 

إعطــاء األولويــة ملبــادرات ومشــاريع االبتــكار الجــذري.
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ملاذا نحتاج الى نموذج اآلفاق الثاثة لابتكار؟

نشــاط  عــن  للتعبيــر  كآليــة  الســتخدامه  النمــوذج  املنظمــة  تحتــاج 
املنظمة االبتكاري وعرض خططها الحالية واملستقبلية لالبتكار بطرق 
متســقة ومتماســكة مــع ارتبــاط واضــح بالخطــة االســتراتيجية وليــس 
كنشــاط مبتــور ومنعــزل وملــرة واحــدة. كمــا تحتاجــه لتكــون متيقظــة 
بشكل متزايد للمتغيرات التكنولوجيا واالكتشافات التي قد تؤدي إلى 
« في التخطيط. كما يمكن 

ً
آفاق جديدة، وبالتالي ربط »اليوم« بـ » غدا

 
ً
أن تكــون هــذه اآلليــة داعمــة للتفكيــر بالخيــارات املزدوجــة باليــوم وغــدا

ا ومخــاوف ملســتقبل 
ً
وتظهــر غالًبــا صعبــة ألنهــا توفــر صراعــات وشــكوك

االبتــكار لــدى املنظمــة. هنــا يكمــن الحــل بضــرورة توفيــر منصــة للحــوار 
املســتمر عبــر املنظمــة تشــمل الجميــع ملواجهــة الشــكوك واملخــاوف 
للمســاهمة فــي تأطيــر احتياجــات االبتــكار الخاصــة باملنظمــة عبــر تنــوع 

االبتــكارات ونمــاذج األعمــال املختلفــة.     

وبمــا ان نمــوذج اآلفــاق الثالثــة يربــط الحاضــر )اليــوم( باملســتقبل )غــدا( ويحــدد 
االضطرابات التي قد تحدث في التحرك نحو   رؤية املنظمة ويساعد هذا التحديث 
والتطوير في رسم خرائط لآلفاق املختلفة لالبتكار فإن ذلك يحتم على املنظمات 
العمل على بناء توازن مؤس�شي يعتمد التخلي عن الحاضر )اليوم( باإلضافة إلى 
( الــذي ال يــزال يحتــوي علــى العديــد مــن املتغيــرات التــي 

ً
احتضــان املســتقبل )غــدا

يمكن أن تتحدى مكتسبات املنظمة كون كل أفق يحتاج إلى إطار تفكير مختلف 
وتكويــن نمطيــة لالنتقــال بيــن االفــاق بفهــم التسلســل املحــدد باالنتقــال من االفق 

األول الــى االفــق الثالــث ثــم االفــق الثانــي وهكــذا دوليــك.

هنــاك ســبب وجيــه لالنتقــال مــن األفــق االول الــى الثالــث ثــم الثانــي بهــذا الترتيــب 
حيــث يعــد األفــق الثانــي هــو األصعــب كونــه يحتــاج إلــى املوازنــة بيــن االبتــكار الحالــي 
(. األفــق الثانــي هــو أفــق انتقالــي او جســر ملــا ثبــت جــدواه 

ً
)اليــوم( واملســتقبلي )غــدا

حيــث تحتــاج املنظمــة فيــه إلــى التعلــم بالتجريــب ووضــع نمــاذج أوليــة ووضــع 
اســتثمارات محــدودة للتكيــف أثنــاء العمــل علــى تحســين الفهــم واملعرفــة التخــاذ 
الخطــوة النهائيــة إلدارة مــا قــد تشــكل قبولــه فــي األفــق الثالــث. وهنــا تكمــن قيمــة 
األفــق الثانــي الــذي تتطلــب تعديــالت مســتمرة علــى النمــوذج االولــي )العمليــات التــي 
تحدث في األفق الثاني( الذي ثبت جدواه في األفق الثالث. على اساس أنه من غير 
املقبــول أن تظــل املنظمــة ثابًتــة وأن تكــون جيــًدا فيمــا تفعلــه بالفعــل وتتوقــع أن 
يســتمر هــذا فــي املســتقبل. املنظمــات بحاجــة إلــى التطويــر الواعــي فــي كيفيــة موازنــة 
احتياجــات األعمــال اليــوم بفــرص األعمــال الجديــدة املعروضــة فــي األفــق الثالــث. 
لذا يحتاج األفق الثاني الى الكثير من الحذر في تطبيقه كون ابتكارات األفق الثاني 
تعــد أكثــر تحدًيــا ألنهــا ال تأتــي مــع عائــد علــى االســتثمار مماثــل ملــا يتحقــق فــي األفــق 

األول، كمــا أنهــا ليســت ملهمــة مثــل ابتــكارات األفــق الثالــث وإمكانياتهــا الهائلــة.

تطبيق نموذج اآلفاق الثاثة وانوع االبتكارات العشرة

أفضــل ُمّمكــن لضمــان تطبيــق اآلفــاق الثالثــة بطريقــة صحيحــة هــي 
ايمــان قيــادة املنظمــة بالفكــرة األساســية للنمــوذج وهــي أن تعمــل فــي 
نفس الوقت على األنشطة وملبادرات واالبتكارات )التحديث والتطوير 

والنمــو( ذات اآلفــاق الثالثــة. لــذا فــإن تطبيــق التحديــث والتطويــر والنمــو 
بنجــاح يجــب أن يكــون لــدى مبتكــري املنظمــات تنــوع ابتــكارات متوازنــة 
تغطي جميع اآلفاق الثالثة فيعتمد على الدفاع عن القدرات الحالية وما 
تملكه ومتمكنه فيه )الحفاظ على االبتكارات الجزئية( ثم تسعى لتوسيع 
نطــاق أعمالهــا )االبتــكار التخريبــي( ويتــرك فســحة لالبتــكار التحويلــي ليأخــذ 
حقــه فــي املنظمــة. كمــا يمكــن تقســيم املبــادرات االبتكاريــة بصــورة متوازنــة 
مــن خــالل تطبيــق إطــار عمــل مختلــف لألنــواع العشــرة لالبتــكار موزعــه علــى 
األفــاق الثالثــة. يعــد نمــوذج أنــواع االبتــكار العشــرة ذو قيمــة مضافــة ألنــه 
يساعدك املنظمات على تحديد االبتكار املالئم لألفق.  التالي مثال بسيط 

للتقســيم حســب قــدرة املنظمــة. 

األفقنوع االبتكار

  ابتـــكار  فـــي نمـــوذج الربـــح: الطريقـــة التـــي تجنـــي بهـــا املنظمـــة املـــال �1

وتحقـــق الربـــح.

  ابتكار  في الشبكة: التواصل مع اآلخرين لخلق قيمة مضافة.�2

  ابتكار  في الهيكل: مواءمة املواهب واألصول واالمكانات في املنظمة �3

مع التطوير.

االول

  ابتكار   في العملية: تطوير األساليب املتفوقة للقيام بالعمل�4

 ابتـــكار فـــي قنـــاة التوصيـــل: آليـــات تســـليم املنتجـــات والعـــروض �5

للمســـتخدمين .

 ابتـــكار فـــي اســـتغالل  العالمـــة التجاريـــة: ربـــط األعمـــال واملنتجـــات �6

والخدمـــات بالعالمـــة التجاريـــة.

 ابتـــكار فـــي العالقـــة مـــع املتعامليـــن: توفيـــر آليـــات وتفاعـــالت مميـــزة �7

ورعايتهـــا مـــع املتعامليـــن .

الثاني

 ابتكار في املنتج: تعزيز السمات املميزة في املنتج.�8

التزويـــد للمنتجـــات �9 ابتـــكار سلســـلة املنتـــج: دمـــج سلســـلة   

والخدمـــات.

 ابتـــكار فـــي الخدمـــة: توفيـــر الدعـــم وعمـــل التحســـينات التـــي �10

تحيـــط بالخدمـــات.

الثالث

 ونختــم بــأن نمــوذج او إطــار عمــل االفــاق الثالثــة للتحديــث والتطويــر 
والنمو هو إطار إســتراتيجي متعدد االســتخدامات ويمكن تطبيقه على 
معظم املؤسسات. وعلى وجه الخصوص تحتاجه الجهات الحكومية 
اآلن إلحــداث نقلــة نوعيــة فــي التحديــث والتطويــر والنمــو وتخفيــف 
مســتوى غرقهــا فــي العمــل اليومــي والتقليــدي والتوقــف عــن تقديــم 

أعمالهــا كاملعتــاد.

للمراجعة العلمية:  

 NOW NEW NEXT: How growth champions create new
value
https://www.mckinsey.com/business-functions/
marketing-and-sales/our-insights/now-new-next-how-
 growth-champions-create-new-value
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مقدمة

»ابتكــر أو انســحب« هــذه الكلمــات البســيطة املوجــزة والبليغــة هــي 
الوصيــة السادســة مــن الوصايــا العشــر التــي أوصاهــا صاحــب الســمو 
الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم نائــب رئيــس دولــة اإلمــارات العربيــة 
الــوزراء حاكــم دبــي إلدارة حكوميــة ناجحــة  املتحــدة رئيــس مجلــس 
ومتمّيــزة. وتعّبــر هــذه الكلمــات التــزام القيــادة علــى أعلــى املســتويات فــي 
دولــة اإلمــارات باالبتــكار وانتهاجــه كثقافــة عمــل وأســلوب حيــاة في العمل 

الحكومــي.  

 للجميــع أن املنافســة علــى الريــادة العامليــة لــم تعــد تقتصــر 
ً
لقــد أصبــح واضحــا

علــى الشــركات الخاصــة وإنمــا تعــّدت ذلــك إلــى الــدول والحكومــات. وقد ســاهمت 
جائحة كوفيد-19 في تعزيز هذه املنافسة وزاد سعي الحكومات للتنافس فيما 
 مــن الســعادة والرفاهيــة 

ً
بينهــا علــى اســتقطاب رأس املــال األجنبــي وتحقيــق مزيــدا

 منهــا الســتقطاب 
ً
ملواطنيهــا بشــكل خــاص والقاطنيــن فيهــا بشــكل عــام ســعيا

املزيــد مــن االســتثمارات وتحقيــق مزيــد مــن فــرص العمــل ومزيــد مــن العوائــد 
والفوائــد املاديــة وغيــر املاديــة لســكانها. وأصبحــت الحكومــات تبتكــر املزيــد مــن 
الخدمــات والسياســات وحتــى التشــريعات التــي تحقــق ذلــك، فقــد أصبــح شــرط 
الســكن داخــل حــدود الدولــة للحصــول علــى إذن إلقامــة فيهــا سياســة تقليديــة، 
 )E-Citizenship( مفهــوم املواطنــة الرقميــة 

ً
فقــد ابتكــرت دولــة أســتونيا مثــال

ــن املســتثمرين ورواد األعمــال والفئــات املســتهدفة مــن الحصــول 
ّ
والتــي تمك

علــى املواطنــة الرقميــة وتأســيس الشــركات والبــدء بالعمــل كشــركة مــن شــركات 
االتحــاد األوروبــي خــالل مــدة بســيطة وتعتبــر قياســية حتــى باملقارنــة مــع تأســيس 

الشــركات مــن قبــل مواطنــي الــدول األوروبيــة أنفســهم ومــن داخــل دولهــم.

وبالطبع فإن دولة اإلمارات العربية املتحدة ليست بعيدة عن هذا التنافس بل 
تعتبر دبي ودولة اإلمارات من الالعبين الرئيسيين في هذا التنافس الدولي، وقد 
 في هذا السياق اعتماد أضخم مشروع لتطوير التشريعات والقوانين 

ً
تم مؤخرا

االتحادية في الدولة وتشــمل 40 قانونا، وذلك بهدف تعزيز البيئة االقتصادية 
والبنيــة االســتثمارية فــي الدولــة ورفــع مكانتهــا وتنافســيتها وموقعهــا علــى خارطــة 

املستقبل. وقبل ذلك تم إطالق العديد من أنواع اإلقامات والتأشيرات املبتكرة 
فــي الدولــة لتســهيل االســتثمار واســتقطاب املوهوبيــن واملبدعيــن وللعامليــن عــن 
بعــد وحتــى للباحثيــن عــن العمــل فــي الدولــة.  إضافــة إلــى مشــاركة حكومــة دبــي 
الفعالــة فــي النشــاطات والفعاليــات واملبــادرات التــي تقــام علــى مســتوى اتحــادي 
لتعزيــز ثقافــة االبتــكار الحكومــي علــى مســتوى الدولــة، فقــد أكــدت حكومــة دبــي 
التزامهــا باالبتــكار وتعزيــز جاهزيتهــا املســتقبلية مــن خــالل تأســيس مؤسســة 
دبــي املســتقبل والتــي تهــدف إلــى جعــل دبــي رائــدة مــدن املســتقبل مــن خــالل تنبــؤ 
وتصميم مستقبل دبي والتغلب على التحديات املستقبلية والتعامل معها من 

خــالل ابتــكار الحلــول الجذريــة وغيــر التقليديــة لتلــك التحديــات. 

برنامج دبي للتمّيز الحكومي …  محرك االبتكار

أما في برنامج دبي للتمّيز الحكومي والذي يعتبر املحرك الرئي�شي لتطوير القطاع 
ن في نماذجه للتمّيز معايير  الحكومي في دبي، فقد كان أول برنامج في العالم يضّمِ
 فئات خاصة باالبتكار، سواء 

ً
خاصة باالبتكار، ويخصص ضمن جوائزه أيضا

أكان ذلــك علــى املســتوى الوظيفــي أو علــى املســتوى املؤس�شــي. وفــي املنظومــة 
املحدثــة للتمّيــز الحكومــي فــي دبــي DGEP 2.0، يعتبــر محــور االبتــكار أحــد املحــاور 

االبتكار الحكومي، ريادة عالمية وتميز مستدام
نظرة في إطار االبتكار الحكومي في دبي  

الدكتور أسامة حّماد
مستشار برنامج دبي للتمّيز الحكومي
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 بمقــدار 15% مــن 
ً
الرئيســية فــي املنظومــة وقــد خصــص لهــذا املحــور الهــام وزنــا

الــوزن الكلــي ملســتوى التمّيــز املؤس�شــي للجهــة الحكوميــة. ويتضمــن هــذا املحــور 
معياري استشراف املستقبل والذي خصص له 5% من الوزن. أما معيار إدارة 
ــل معيــار إدارة االبتــكار أفضــل 

ّ
االبتــكار، فقــد خصــص لــه وزن بمقــدار 10%. ويمث

املمارســات واملعاييــر العامليــة التــي تطبقهــا الجهــات املبتكــرة.

لبرنامــج دبــي لتعزيــز ثقافــة  النشــاطات والفعاليــات املختلفــة  إلــى  باإلضافــة 
فــي مجــاالت  املتخصصــة  التدريبيــة  والــدورات  النــدوات  مثــل عقــد  االبتــكار 
ومحاور االبتكار، وتنسيق زيارات ملؤسسات عاملية مبتكرة لالطالع على أفضل 
املمارســات التــي تطبقهــا تلــك املؤسســات فــي مجــال االبتــكار، فقــد خصــص 
البرنامــج جائــزة مــن جوائــزه ألفضــل جهــة حكوميــة فــي مجــال االبتــكار. وللفــوز فــي 
هــذه الجائــزة يجــب علــى الجهــة الفائــزة تحقيــق أعلــى نتيجــة مــن مجمــوع درجــة 
تقييم معيار إدارة االبتكار )والذي يخصص له وزن مقداره 90%( ودرجة تقييم 
مؤشــر جاهزيــة االبتــكار املبنــي علــى إطــار دبــي لالبتــكار الحكومــي موضــوع هــذا 
املقال )والذي خصص له وزن مقداره 10%(. /وملساعدة الجهات الحكومية في 
دبــي علــى الوصــول إلــى مســتويات عامليــة متفوقــة مــن الجاهزيــة ونضــج االبتــكار، 
فقــد بــرزت الحاجــة لتطويــر إطــار لالبتــكار الحكومــي بحيــث يشــكل هــذا اإلطــار 
 العناصــر 

ً
 للجهــات الحكوميــة يحــدد فيــه بشــكل أكثــر تفصيــال

ً
 إرشــاديا

ً
نموذجــا

الالزمــة أو التــي تؤثــر علــى تحقيــق االبتــكار الحكومــي ويوضــح العالقــة بيــن هــذه 
العناصــر ســواء أكان ذلــك داخــل الجهــة الحكوميــة أو علــى مســتوى الحكومــة 
 ألن إبــداع األفــكار ســمة إنســانية ومتعلقــة باملوظفيــن بكافــة رتبهــم 

ً
ككل. ونظــرا

ومســتوياتهم الوظيفيــة، فــإن هنالــك حاجــة لتوفيــر منهجيــة معتمــدة وموحــدة 
لقياس مســتوى انتشــار ثقافة االبتكار لدى موظفي الجهات الحكومية والتأكد 
مــن نضــج تطبيــق عناصــر ومحــاور إطــار االبتــكار بشــكل شــمولي فــي تلــك الجهــات 
ممــا يمكــن مــن املقارنــة املرجعيــة ملــدى نضــج االبتــكار علــى املســتويات املحليــة 

واإلقليميــة والعامليــة.

)GIMI( اإلعتماد من املعهد العاملي إلدارة االبتكار

م برنامج دبي للتمّيز الحكومي إطار االبتكار الحكومي في دبي بعد بحث  وقد صمَّ
ل أفضل املمارسات العاملية للجهات 

ّ
ودراسة عدة مراجع أكاديمية وعملية تمث

املبتكــرة فــي القطــاع الخــاص والحكومــي واالســتفادة مــن مميــزات تلــك املراجــع 

واالبتعــاد عمــا قــد يعتبــر مــن نقائصهــا، كمــا تــم إضافــة العديــد مــن العناصــر 
واملحــاور لهــذا اإلطــار ومواءمــة اإلطــار مــع بيئــة العمــل فــي حكومــة دبــي. ولزيــادة 
التأكيــد علــى مطابقــة اإلطــار ألفضــل املمارســات العامليــة فــي مجــال االبتــكار، 
فقــد تــم اعتمــاد اإلطــار مــن قبــل املعهــد العالمــي إلدارة االبتــكار GIMI الــذي 
 
ً
أجــرى مراجعــة تفصيليــة لهــذا اإلطــار وإجــراء مقارنــة مرجعيــة لــه مــع 12 إطــارا

 لــدول وحكومــات ومؤسســات متصــدرة فــي مجــال االبتــكار 
ً
 عامليــا

ً
 ونموذجــا

ً
عامــا

قبــل اعتمــاده النهائــي. كمــا طــّور البرنامــج آليــة لقيــاس جاهزيــة )نضــج( االبتــكار 
 لجاهزيــة االبتــكار للجهــة الحكوميــة 

ً
 علــى هــذا اإلطــار ليشــكل مؤشــرا

ً
اعتمــادا

ويحتســب هذا املؤشــر بناء على نتائج اســتبيان موجه ملوظفي الجهة الحكومية 
بأسئلة محددة لكل محور من املحاور والذي يمكن استخدامه من قبل الجهة 
كتقييــم ذاتــي ملســاعدتها فــي عمليــات التحســين املســتمر واســتدامة التمّيــز أو 

اســتخدامه مــن قبــل أي جهــة خارجيــة للتقييــم الخارجــي.

وقد أعد البرنامج الدليل املعرفي إلطار االبتكار الحكومي في دبي والذي يتضمن 
 عــن إطــار االبتــكار ومحــاوره، وأمثلــة عــن أفضــل املمارســات العامليــة 

ً
شــرحا

 مــن الحــاالت العمليــة فــي تطبيــق محــاور االبتــكار وأدوات عمليــة تســاعد 
ً
وعــددا

الجهــات الحكوميــة علــى تطبيــق اإلطــار الحكومــي. كمــا يتضمــن هــذا الدليــل 
أدوات التقييــم )الذاتــي والخارجــي( لقيــاس مؤشــر )مســتوى( جاهزيــة االبتــكار فــي 

الجهــات الحكوميــة.      

  

مميزات وأهمية إطار االبتكار الحكومي في دبي

 
ً
ومــن أهــم مميــزات إطــار االبتــكار الحكومــي فــي دبــي أنــه قــد صمــم خصيصــا

للمواءمــة مــع متطلبــات االبتــكار فــي القطــاع الحكومــي بشــكل عــام واالبتــكار 
فــي حكومــة دبــي بشــكل خــاص، كمــا يأخــذ تصميــم اإلطــار بعيــن االعتبــار البيئــة 
والتفاعــل الخارجــي للجهــة الحكوميــة )Eco System( التــي تتعلــق باالبتــكار  
إضافــة  إلــى العناصــر واألنظمــة الداخليــة إضافــة إلــى توفيــر آليــة لقيــاس نضــج 
 Body of( وجاهزيــة االبتــكار معتمــدة علــى هــذا اإلطــار وتوفيــر مصــادر املعرفــة
Knowledge( للحــاالت العمليــة وأفضــل املمارســات واألدوات التــي تســاعد 
الجهــة الحكوميــة علــى تحقيــق متطلبــات االبتــكار. وتكمــن أهميــة إطــار االبتــكار 
الحكومــي بدبــي وقيــاس مؤشــر جاهزيــة االبتــكار فــي املســاهمة فــي نشــر ثقافــة 
االبتــكار وترســيخ مفهــوم االبتــكار كمنهــج عمــل وأداة لبنــاء مســتقبل رائــد ملدينــة 
دبي، إضافة إلى تحقيق أهداف منظومة التمّيز الحكومي واالرتقاء بأداء جهات 
حكومــة دبــي إلــى مســتويات رياديــة عامليــة وإحــداث نقلــة نوعيــة فــي الخدمــات 
الحكوميــة ملــا تحملــه هــذه الخدمــات مــن دور محــوري فــي دفــع املســيرة التنمويــة 
فــي دبــي وتعزيــز جاذبيتهــا للســكان والــزوار وترســيخ تنافســيتها ومكانتهــا العامليــة 



7

املجلة العلمية
منارة التمّيز

كنمــوذج يحتــذى بــه لتحقيــق ســعادة املتعامليــن وتبنــي ثقافــة التمّيــز واالبتــكار. 
كمــا يســاهم إطــار االبتــكار الحكومــي والدليــل املعرفــي تطويــر العمــل الحكومــي 
 إلــى األبحــاث 

ً
 اســتنادا

ً
مــن خــالل توفيــر هيــكل واضــح ومــدروس مصمــم خصيصــا

الجهــات الحكوميــة  العامليــة ملســاعدة  املمارســات  العلميــة وأفضــل  واألدلــة 
 لرؤى القيادة، 

ً
لتحقيــق أعلــى املســتويات العامليــة فــي االبتــكار الحكومــي، تحقيقــا

باتخــاذ االبتــكار أداة ملواصلــة التقــدم وتحقيــق الريــادة وتعزيــز مكانــة دبــي كمركز 
عالمــي متميــز لالبتــكار. 

وإذا نظرنــا بالتفصيــل علــى إطــار االبتــكار الحكومــي نجــد فــي مركــز اإلطــار العوامــل 
أو املحــاور الداخليــة التــي تؤثــر علــى تحقيــق االبتــكار فــي الجهــة الحكوميــة والــذي 
سنتناوله بمزيد من التفصيل الحقا. أما في جهة اليمين فنجد أن هنالك أنظمة 
وتشــريعات ومبــادرات حكوميــة والتــي تعتبــر خارجيــة بالنســبة للجهــة ولكــن تؤثــر 
علــى تحقيــق االبتــكار لديهــا، وعلــى الجهــة الحكوميــة التعامــل مــع تلــك العوامــل 
واســتغاللها بالطــرق املثلــى لتحقيــق االبتــكار، كمــا أن علــى الحكومــة أيضــا 
مراجعة هذه العوامل وتحسينها لتيسير تحقيق االبتكار لدى الجهة الحكومية. 
فعلى ســبيل املثال، ال يمكن أن يتم تنفيذ املشــاريع االبتكارية بدون تخصيص 
املوازنــات حســب نظــام املوازنــة، والتحــدي هنــا أن املشــاريع االبتكاريــة تختلــف 
عــن املشــاريع التقليديــة، بحيــث أنــه ال يمكــن أحيانــا توقــع مراحــل التنفيــذ أو 
التكلفة لتنفيذ هذه املشــاريع حيث أن هذه املشــاريع تنّفذ ألول مرة ويمكن أن 
يكون هنالك عدة محاوالت لتنفيذ تلك املشاريع والتي قد تفشل ويكون هنالك 
قــرارات إمــا بإعــادة التجربــة أو التخلــي عــن فكــرة التطبيــق بشــكل كامــل لعــدم 

الجــدوى االقتصاديــة لتنفيــذ املشــروع. 

 علــى تأثيــر القوانيــن والتشــريعات علــى تبنــي االبتــكار هــو قانــون 
ً
ومــن األمثلــة أيضــا

املشــتريات الــذي يتطلــب اســتدراج ثالثــة عــروض عنــد شــراء أي مــن املــواد أو 
الخدمــات وقــد كان هنالــك حالــة تــم فيهــا ابتــكار جهــاز طبــي مــن قبــل بعــض رواد 
األعمــال يختصــر مــدة الفحــص ويقلــل كلفتــه بنفــس دقــة الفحــص لألجهــزة 
التقليدية، إال أنه لم يتمكن هؤالء الرواد من بيع هذا الجهاز للجهة الحكومية 
 لعــدم توفــر ثالثــة عــروض ألجهــزة بنفــس املواصفــات، وبالطبــع فــإن هــذا 

ً
نظــرا

 ألن الجهــاز مبتكــر وال يوجــد أجهــزة مماثلــة بنفــس التصميــم 
ً
غيــر ممكــن نظــرا

واملواصفات وآلية العمل. وبنفس السياق، نجد أن مبادرات الحكومة الرقمية 
تؤثــر علــى اســتغالل الجهــات الحكوميــة للتكنولوجيــا فــي تحقيــق االبتــكار، وتؤثــر 
أنظمــة املــوارد البشــرية وأنظمــة التحفيــز والتقديــر علــى قــدرة الجهــة الحكوميــة 
علــى توفيــر التحفيــز املــادي املالئــم أو منــح نســبة مــن الوقــت الحــر للموظفيــن 
Goo-  للتفكيــر واإلبــداع بنفــس الطريقــة التــي تتبناهــا املؤسســات املبتكــرة مثــل
gle أو 3M. أمــا فــي الجهــة املقابلــة فنجــد النتائــج الخارجيــة لتحقيــق االبتــكار 
مــن قبــل الجهــة الحكوميــة علــى القطــاع الحكومــي ككل. فتحقيــق االبتــكار يعــزز 
الريــادة واســتدامة النتائــج املتمّيــزة للجهــات الحكوميــة وبالتالــي يعــزز ريــادة 
وتنافســية القطــاع الحكومــي ويحقــق أهــداف خطــة دبــي والجهــات املركزيــة 
األخــرى وأهــداف منظومــة التمّيــز الحكومــي بشــكل عــام. كمــا أن إيجــاد وتنفيــذ 
الحلول االبتكارية يرفع من الكفاءة الحكومية ويقلل من املوارد الالزمة لتنفيذ 
العمليــات واإلجــراءات. وأمــا ابتــكار الخدمــات الجديــدة أو تحســين الخدمــات 
بطــرق ابتكاريــة فيرفــع مســتوى ســعادة املتعامليــن إلــى مســتويات متفوقــة تعــزز 

مــن تنافســية دبــي ومكانتهــا الدوليــة. وفــي اإلطــار الداخلــي نجــد أن محــوري 
الثقافــة والقيــادة همــا محوريــن أساســين فــي هــذا اإلطــار ومؤثريــن علــى املحــاور 

األخــرى وهــي إدارة وممكنــات االبتــكار والتعلــم املؤس�شــي إضافــة إلــى نتائــج وأثــر 

االبتــكار. كمــا يتــم التركيــز علــى الروابــط والشــبكات وأهميــة تمتيــن العالقــات 

والتواصــل مــع املتعامليــن والشــركاء ودور البحــث والتطويــر والفئــات املعنيــة 

األخــرى وإشــراكهم فــي جهــود االبتــكار واملســاهمة فــي تحقيــق نتائــج وأثــر االبتــكار. 

ومــن الجديــر باملالحظــة طريقــة تصميــم محــور ثقافــة االبتــكار حيــث يظهــر هــذا 

ــف محــاور قيــادة وإدارة وممكنــات االبتــكار وبحيــث يكون تأثيره 
ّ
املحــور وكأنــه يغل

 في املحاور األولى حتى يتال�شى بالطبع عند محور نتائج وأثر االبتكار والذي 
ً
كبيرا

هو مؤشر متأخر أو الحق )Lagging Indicator( الذي ينجم عن املحاور األخرى 

وتفاعلهــا بالطبــع.

وقــد تــم توزيــع األوزان علــى محــاور اإلطــار الداخلــي لالبتــكار  وذلــك فــي حال إجراء 
التقييــم الداخلــي أو الخارجــي لقيــاس مؤشــر جاهزيــة االبتــكار وتــم توزيــع األســئلة 
الخاصــة بهــذه املحــاور بشــكل يتناســب مــع محاورهــا الفرعيــة واملعاييــر التــي 
تغطيهــا. ومــن الجديــر باملالحظــة أن هــذه األوزان لــم توضــع تبعــا ألهميتهــا، وإال 
فحســب مفهــوم منظومــة التمّيــز الحكومــي وتركيزهــا علــى النتائــج فســوف يكــون 
ملحــور نتائــج وأثــر االبتــكار  وزن مخصــص أكبــر مــن املحــاور األخــرى، إال أننــا نــرى 
أن الــوزن املخصــص لهــذا املحــور هــو 10% فقــط وهــذا ناجــم ألن الــوزن قــد تــم 
توزيعه حســب حجم ودقة املعلومات التي يمكن اســتقاءها من االســتبيان عن 

مســتوى الجاهزيــة فــي هــذه املحــاور.

وفــي نهايــة هــذا املقــال فإنــي أرجــو أن أكــون قــد وفقــت فــي إلقــاء الضــوء علــى بعض 

التفاصيل املتعلقة بإطار االبتكار الحكومي في دبي وأهميته في استدامة النتائج 

املتمّيــزة وتحقيــق الريــادة للقطــاع الحكومــي فــي دبــي، وإنــي أشــجع جميــع الجهــات 

الحكوميــة أو الخاصــة بتبنــي هــذا اإلطــار وتكييفــه مــع املتطلبــات التفصيليــة 

 هــذه األيــام وخاصــة مــع املتغيــرات املتســارعة 
ً
لجهاتهــم فلــم يعــد االبتــكار ترفــا

واألزمــات املفاجئــة لقــد أصبــح االبتــكار ضــرورة لبقــاء واســتمرارية املؤسســات.

مالحظــة: للحصــول علــى مزيــد مــن التفاصيــل عــن إطــار االبتــكار الحكومــي فــي دبــي 

مؤشــر جاهزيــة االبتــكار يرجــى مراجعــة املوقــع اإللكترونــي لبرنامــج دبــي للتمّيــز 

 )https://www.dgep.gov.ae( الحكومــي 
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يعتبر تطبيق مفاهيم ومتطلبات االبداع 
الحكومــي  العمــل  منظومــة  فــي  واالبتــكار 
ضرورة ملحة في ظل تزايد حجم التحديات 
التــي تواجــه املؤسســات الحكوميــة لتنفيــذ 
بمســتوى  خدماتهــا  وتقديــم  عملياتهــا 
الخدمــة  متلقــي  وتوقعــات  رغبــات  يفــوق 
والتــي أصبحــت ســمة الحكومــات العامليــة 
الناجحــة. وأثبتــت الدراســات واألبحــاث ان 
املؤسسات الحكومة املبدعة هي االقدر على 
اســتخراج الطاقــات الكامنــة لــدى موظفــي 
القطاع العام والتي إذا ما تم توجيهها وتوفير 
البيئة الداعمة لها ستؤدي إلى تحقيق أعلى 
مســتويات تطويــر األداء الحكومــي وبالتالــي 
تحســين الخدمــات املقدمــة وتحقيــق اعلــى 
درجــات لر�شــى متلقــي الخدمــة. ومــن هــذا 
نمــوذج  تطويــر  علــى  املركــز  عمــل  املنطلــق 
جديــد للتميــز واملعاييــر التــي يســتند اليهــا فــي 
ضــوء صعوبــة تطبيــق املــراد مــن النمــوذج 
 وزيــادة مســتوى نضــج 

ً
بــه حاليــا املعمــول 

التميــز داخــل املؤسســات الحكوميــة وتغييــر 
احتياجــات وتوقعــات املواطنيــن األردنييــن، 
وضــرورة مراعــاة خصائــص القطــاع العــام 
والحاجــة الــى إحــداث تأثيــر بشــكل أكبــر فــي 
الحكوميــة  الجهــات  لتمكيــن  مؤسســاته، 
املواطنيــن  وتوقعــات  متطلبــات  تلبيــة  مــن 
علــى  حكوميــة  خدمــات  علــى  للحصــول 
بمســتوى جــودة أفضــل ممــا هــي عليــه اآلن 
ووفــق أفضــل املمارســات لتحقيــق الكفــاءة 
والفعاليــة املؤسســية كــون النمــوذج يوفــر 
طريقــة جديــدة للتفكيــر فــي تخطيــط وتنفيــذ 
وتطويــر العمــل الحكومــي تعتمــد علــى مبــادئ 
وتســتخدم  والفعاليــة،  الكفــاءة  ومفاهيــم 
مفاهيــم حديثــة فــي العمــل الحكومــي تشــمل 
والــدور  الوطنيــة  التوجهــات  علــى  التركيــز 
القطاعــي وإدارة التغييــر واالبتــكار والتكامــل 
فــي العمــل الحكومــي تــم تجريبهــا وتطبيقهــا 

وأثبتــت فاعليتهــا فــي تحقيــق نتائــج متميــزة.

بطريقــة  النمــوذج  تصميــم  تــم  لقــد 
املدخــالت  بيــن  املباشــر  الربــط  تضمــن 
واملخرجــات والنتائــج ذات العالقــة فــي نفــس 
إلــى  معيــار  كل  تقســيم  تــم  حيــث  املعيــار، 
والنتائــج  القــدرات  همــا  رئيســيين  قســمين 
النمــوذج  يركــز  القــدرات.  بهــذه  الخاصــة 
الجديــد علــى تعزيــز التكامــل بيــن مؤسســات 
القطــاع العــام، وتبنــي مفاهيــم التخطيــط 
العامــودي بيــن مختلــف املســتويات اإلداريــة 
وتحديــد  والوطنــي(،  والقطاعــي  )املؤس�شــي 
مســتوى املشــاركة واملســؤولية عــن األداء 
لتحقيــق  واملؤس�شــي  والقطاعــي  الوطنــي 
التنافســية  ملؤشــرات  عاليــة  مســتويات 
العامليــة ودعــم نهــج الحكومــة لتحقيــق امليــزة 
التنافســية للدولــة األردنيــة. كمــا يفــرد جــزء 
خدمــات  مــن  التشــغيلي  بالبعــد  واهتمــام 
وعمليــات ومشــاريع واالبــداع واالبتــكار. جــاء 
معيــار إدارة االبتــكار تحــت املعيــار الرئي�شــي 
والــذي  والتطويــر(  )التحســين  الســابع 
)التطويــر(،  الثالــث  املحــور  تحــت  ينــدرج 
والــذي يركــز علــى مــدى قيــام الجهــة بتطبيــق 
خــالل  مــن  والتحســين  التطويــر  عمليــات 
تطبيــق مفاهيــم إدارة املعرفــة والتحــول الــى 
مؤسســة متعلمــة والقــدرة علــى إدارة عمليــة 
املســتمر  والتحســين  والتحديــث  التغييــر 
)التدريجــي والتحويلــي( واالنتقــال الــى إداري 
اإلبتــكار )الجــذري والثــوري( بمــا يتوافــق مــع 

الجهــة. قــدرات 

يحتــوي املعيــار املتعلــق بــادارة االبتــكار  
وتطبيــق  بتطويــر  تتعلــق  قــدرات   3 علــى 
شــبكة  وإدارة  وبنــاء  االبتــكار  خطــة إلدارة 
عمليــة  وتطبيــق  لدعمهــا  فعالــة  شــراكات 
الــى  باإلضافــة  لتحقيقهــا،  االبتــكار  إدارة 
لإلبتــكار  داعمــة  عمــل  وبيئــة  ثقافــة  بنــاء 
وتوفيــر املــوارد والقنــوات املالئمــة واألدوات 

التــي تحفــز املعنييــن. كمــا يركــز املعيــار علــى 
إدارة املواهــب وإعــداد وتنفيــذ برامــج لبنــاء 

القــدرات فــي مجــال االبــداع واالبتــكار.

أمــا بالنســبة الــى النتائــج املتعلقــة بمعيــار 
قســمين  الــى  تنقســم  فهــي  االبتــكار،  إدارة 
تحتــوي  والتــي  األداء  نتائــج   )1 رئيســيين: 
علــى املؤشــرات املتعلقــة بتحقيــق أهــداف 
واالقتراحات/األفــكار  االبتــكار،  خطــة 
اإلبداعيــة املطبقــة، والخدمــات واملنتجــات 
أفــكار  عــن  الناتجــة  املطــورة  أو  الجديــدة 
اإليــرادات/ وزيــادة  ابتــكارات،  أو  مبدعــة 
تطبيــق  مــن  املتأتيــة  النفقــات  خفــض 
االفــكار االبتكاريــة، باإلضافــة الــى املؤشــرات 
املتعلقــة باملخصصــات املرصــودة لالبتــكار، 
والنشاطات االبتكارية املنفذة مع الشركاء، 
واألبحــاث والدراســات فــي مجــال االبتــكار، 
باإلضافة الى نتائج مشاركة الجهة في جائزة 
املبــادرة االبتكاريــة. أمــا فيمــا بتعلــق بالقســم 
الثانــي مــن النتائــج فهــو 2( مقاييــس الــرأي 
والــذي يتعلــق بقيــاس انطباعــات املوظفيــن 
أنشــطة  عــن  والشــركاء  خدمــات  ومتلقــي 

االبتــكار. ونتائــج 

تطوير معيار االبتكار المؤسسي
في جائزة الملك عبداهلل الثاني لتميز األداء الحكومي والشفافية – النموذج الجديد

املهندس محمد القضاة
مدير املعايير والتقييم 

مركز امللك عبدهللا الثاني للتميز
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مشاركة القيادات الحكومية في برنامج اداري ابتكار معتمد مع المعهد 
العالمي إلدارة االبتكار )GIMI( الذي عقده المركز

عطوفة الدكتور
خالد اللحام

مدير عام شركة
البريد األردني

بدايــة قــام مركــز امللــك عبــد هللا الثانــي 
للتميز مشكورا بإدخال مفهوم جديد على 
العمــل الحكومــي حيــث أن هــاذا االســلوب 

الجديد يطرح ألول مرة على مستوى قيادات الصف األول والثاني بدورة 
تدريبيــة علــى أســس علميــة وثابتــة حيــث ترجمتــه هــذه الــدورة ببرنامــج 
رائــع وإعــداد مشــاريع تعكــس املفاهيــم الرئيســية باالبتــكار واالبــداع، ان 
مشــاركتي فــي برنامــج اداري ابتــكار معتمــد للقيــادات الحكوميــة اعطانــي 
القــدرة علــى عكــس املفاهيــم العلميــة بطريقــة علميــة عمليــة ننقلهــا الــى 
مؤسســاتنا التــي نحــن قائميــن عليهــا، ومــن االمــور االيجابيــة فــي هــذه الــدورة 
التفاعــل بيــن القيــادات داخــل قاعــة التدريــب وتلقــي املعلومــة باالســتعداد 
التام لتطبيقها على الوقع العملي للمؤسسة، هذه الدورة اعطتنا الرؤية 
الشــاملة ملوضــوع االبتــكار فــي العمــل الحكومــي ونتمنــى أن يقــوم املركــز 
باالســتمرار بطــرح مثــل هــذه الــدورات النوعيــة للصــف األول والثانــي مــن 

القيــادات الحكوميــة.

عقد مركز امللك عبد هللا الثاني للتميز البرنامج األول من نوعه 
في األردن بعنوان »إداري ابتكار معتمد للقيادات الحكومية«، 
وعلــى مــدار اربعــة أيــام خــال شــهر تشــرين األول، لنخبــة مــن 
 مــن 

ً
قــادة املؤسســات الحكوميــة حيــث حضرهــا 25 مشــاركا

األمناء واملدراء العامين وبدعم من وزارة التخطيط والتعاون 
الدولــي. تقــوم فكــرة البرنامــج علــى انــه اصبــح مــن الضــروري أن 
تكــون الجهــات الحكوميــة منظمــات مبتكــرة مــن أجــل تعزيــز 
قدرتهــا فــي تقديــم مهامهــا وخدماتهــا وضمــان اســتمرار نجاحها 
وترتــب علــى ذلــك ضــرورة تطويــر وإيجــاد قــادة قادريــن علــى 
إدارة ملــف اإلبتــكار ولديهــم القــدرة علــى التأثيــر واإللهــام لدعــم 
الجهــود اإلبداعيــة والقــدرة علــى حــل املشــكات بطــرق جديــدة 
وتعزيــز مفهــوم القيــادة االبتكاريــة كــون إدارة اإلبتــكار أصبــح 
أحــد أهــم صفــات قائــد املؤسســات الحكوميــة الحديثــة والتــي 
تعتمــد  االنتقــال الســلس مــن الفكــرة إلــى التطويــر إلــى التنفيــذ 
وفــق عمليــة ممنهجــة وتوفــر مســاحات مــن املعرفــة واملهــارات 

تحقــق التميــز والريــادة املنشــودة. 

تم استطاع رأي القيادات الحكومية املشاركة وكان لهم هذه 
اآلراء واالنطباعــات:
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عطوفة األستاذ

طارق أبو الراغب
مدير عام هيئة االعام

الشــكر املوصــول ملركــز امللــك عبــد 

هللا الثانــي للتميــز علــى طرحــه مثــل 

هذا النوع من الدورات النوعية، إن دورة اداري ابتكار معتمد 

للقيادات الحكومية اضافت لي طريقة تفكير جديدة بالنظر الى 

كل امللفــات والقضايــا بنظــرة مختلفــة وليــس بالطــرق التقليديــة 

بحيــث اصبحنــا نفكــر بقــرارات اداريــة لفتــرة أطــول عــن املعتــاد، 

واألهــم مــن ذلــك أن نركــز فــي خططنــا االســتراتيجية وفــي ادارة 

املخاطــر علــى االبتــكار والحلــول االبتكاريــة حتــى لــو كانــت طويلــة 

األجــل، كمــا أننــي اســتفدت مــن حضــوري لهــذه الــدورة بالتوجــه 

الــى التحــول الرقمــي بســبب التغييــر النمطــي مــن هــذه الــدورة، 

وســاعدتنا فــي ايجــاد حلــول للتراخيــص بحيــث وضعــت بطريقــة 

ابتكاريــة وليســت باإلجــراءات التــي كان معمــول بهــا ســابقا، كمــا 

فــي  واالبتــكار  املؤس�شــي  التطويــر  مديريــة  اســتحداث  وســيتم 

الهيئــة.

عطوفة املهندسة
جمانة العطيات 

مدير عام املؤسسة العامة 
لإلسكان والتطوير الحضري

بدية أتقدم بالشكر الجزيل ملركز امللك عبد هللا الثاني للتميز ممثله 

بســعادة الدكتــور ابراهيــم الروابــدة مديــر املركــز، وبالنســبة لهــذه 

الــدورة فعــال كانــت دورة متميــزة واعطتنــا قيمــة مضافــة خاصــة 

بالتعــرف علــى بعــض القيــادات والتواصــل األفقــي بيــن القيــادات، 

أما على الجانب الفني فهي دورة متخصصة لها أثر كبير في توصيل 

فكــرة كــم هــو االبتــكار واالبــداع لــه دور كبيــر لالرتقــاء بــأداء االدارة 

البيروقراطيــة  مــن  والخــروج  املعتــادة  النمطيــة  مــن  والخــروج 

للوصــول الــى حلــول متفــردة وذكيــة وابتكاريــة جديــدة، وانعكاســها 

أيضــا علــى األمــور املاليــة والعمــل علــى قيــاس املؤشــر املالــي ولهــا أثــر 

كبيــر علــى تقديــم الخدمــات ومتلقــي الخدمــة.

عطوفة السيد

 اسامة العزام

بنك تنمية املدن والقرى

أدوات  تعلــم  البرنامــج  هــذا  لنــا  أتــاح 

املســتوى  ذات  االبتــكار  ومنهجيــات 

العالمــي وتطبيقهــا علــى تحديــات الحيــاة الواقعيــة فــي مؤسســاتنا 

وتساهم في رفع مستوى األداء الكلي لها من خالل تحديد ما يحول 

دون توليد األفكار الخالقة أو تجسيدها، وتساعد فريق املؤسسة 

فــي البحــث عــن فــرص جديــدة لإلبــداع. كمــا يعــد البرنامــج خطــوة 

اولــى فــي الطريــق الصحيــح لتطويــر خطــة تنفيذيــة تعنــى بالتحســين 

املســتمر لعمليــة االبتــكار وصــوال إلــى النضــج املؤس�شــي. ويعــد هــذا 

 ملــا ورد فــي خطــاب جاللــة امللــك فــي عيــده الســتين 
ً
 فعليــا

ً
تجســيدا

حــول ضــرورة امتــالك أدوات التعامــل مــع املتغيــرات املختلفــة وهنــا 

أقتبــس: “فــي عصرنــا هــذا، معيــار نجــاح أي دولــة هــو قدرتهــا علــى 

التأقلم السريع مع ما يشهده العالم من قفزات نوعية، عبر تحفيز 

اإلبداع والتميز واالبتكار واالنفتاح على األفكار الجديدة والخبرات 

العامليــة”.

عطوفة االستاذ
فايق حجازين

مدير عام وكالة

األنباء األردنية )بترا(

معتمــد  ابتــكار  اداري  دورة  شــكلت 

منعطفا جديدا في طريقة التعاطي مع املشكالت التي تواجه مسيرة 

العمــل، صغيــرة كانــت أم كبيــرة؛ فكمــا أن الحلــول لتحويــل مســار 

االنتكاســة فــي مســيرة الشركـــــات الكبــرى تحتــاج إلــى منحنــى جديــد 

)S curve(، نحتــاج علــى املســتوى املؤس�شــي وأيضــا الشــخ�شي، إلــى 

عمــل جديــد يرتفــع بمؤشــر األداء إلــى األعلــى. هــذه واحــدة مــن القيــم 

العديــدة التــي تعلمتهــا مــن الــدورة التدريبيــة.
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عقــد مركــز امللــك عبــد هللا الثانــي للتميــز الفعاليــة األولــى مــن 
نوعهــا فــي األردن بعنــوان »مختبــر االبتــكار الحكومــي«، ويأتــي 
تنفيــذ هــذا البرنامــج بعــد توقيــع اتفاقيــة تعــاون لتنفيــذه بيــن 
الوكالــة  مــن  بدعــم  املعدنيــة  والثــروة  الطاقــة  ووزارة  املركــز 
األملانيــة للتعــاون الدولــي. جــاءت فكــرة مختبــر االبتــكار الحكومــي 
 ورفاهية، بل أصبح ضرورة 

ً
كون مفهوم  االبتكار لم يعد خيارا

لصناعــة املســتقبل واغتنــام الفــرص وتحقيــق التقــدم والنمــو 
ومواكبــة التطــورات العامليــة، مختبــر االبتــكار الحكومــي عبــارة 
عــن برنامــج تدريبــي يتضمــن مجموعــة مــن جلســات وورش عمــل 
مبنيــة علــى منهجيــة مدروســة تســتخدم طــرق ووســائل مبتكــرة 
للتوّصل إلى أفكار مبتكرة وإيجاد حلول واقعّية للتحديات التي 
تواجه الوزارات واملؤسسات، من خالل إشراك كافة األطراف 
التــي  واملفتوحــة  فــة 

ّ
املكث والحــوارات  النقاشــات  فــي  املعنّيــة 

 مــن منظــور 
ً
تتيــح للمشــاركين التفكيــر مــن منظــور الحلــول بــدال

املشــاكل،  والتــي تدعــم رؤيــة واســتراتيجية الــوزارة أو املؤسســة. 

اختيــار  مرحلــة  مراحــل؛  خمــس  التدريبــي  البرنامــج  يتضمــن 

املشــاركين والتــي تشــمل اختبــار الشــخصية للمرشــحين الذيــن 
يمثلــون كافــة املســتويات اإلداريــة والوحــدات التنظيميــة فــي 
 واختيــار فريق 

ً
الهيــكل التنظيمــي للوزارة/املؤسســة ذكــورا واناثــا

مــن افضــل املرشــحين، امــا املرحلــة الثانيــة وهــي مرحلــة التدريب 
النظــري يتــم فيهــا عقــد دورة تدريبيــة ملــدة ثالثــة أيــام عمــل يتــم 
خاللهــا شــرح ألهميــة االبتــكار وأدواتــه املختلفــة وكيفيــة توليــد 
االفــكار مــن خــالل نمــاذج عمليــة )دورة إداري ابتــكار معتمــد(، 
املرحلــة الثالثــة وهــي التطبيــق العملــي يتــم فيهــا تطبيــق مــا تــم 
تعلمــه فــي املرحلــة الســابق (التدريــب النظــري) علــى واقــع الحــال 
فــي الوزارة/املؤسســة فيمــا يتعلــق بتوليــد أفــكار أو فــرص النمــو 
الجديــد، امــا املرحلــة الرابعــة يتــم فيهــا اختيــار األفــكار والحلــول 
التــي ســيتم تطبيقهــا مــن خــالل التشــاور فيمــا بيــن فريــق القيــادة 
مــع األخــذ بعيــن االعتبــار أهميتهــا ومــدى ترابطهــا مــع اســتراتيجية 
الوزارة/املؤسســة، امــا املرحلــة الخامســة واألخيــرة هــي تطبيــق 
 إلحــداث تحــّول 

ً
املبــادرات واملشــاريع  األفــكار املعتمــدة تمهيــدا

جــذري وشــامل فــي طريقــة عمــل الــوزارة / املؤسســة مــن خــالل 
تحديــد الفــرص الجديــدة التــي ستســهم فــي زيــادة النمــو وتحســن 

األداء عن طريق مساعدة اآلخرين على التفكير بشكل مختلف 
إلنشــاء والتقــاط القيمــة بطــرق جديــدة وبنــاًء علــى تحديــات 

حقيقيــة تواجــه الــوزارة / املؤسســة.

يهدف مختبر االبتكار الحكومي الى خلق ثقافة تنظيمية لالبتكار 
مــن خــالل تطويــر وقيــادة وإدارة عمليــات االبتــكار داخــل الــوزارة 
/ املؤسســة والــى نشــر األفــكار واملمارســات املبتكــرة وتطبيقهــا 
وتكريــم القائميــن عليهــا وتوفيــر مختبــرات عمليــة لتطويــر نمــاذج 
مــن املشــاريع املبتكــرة مــن خــالل شــراكات اســتراتيجية. وصمــم 
االبتــكار  مختبــر  تطبيــق  مــن  العائــد  لقيــاس  اســتبانة  املركــز 
الحكومــي فــي وزارة الطاقــة والثــروة املعدنيــة كمــا هــو موضــح 

أدنــاه:
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1٢

املجلة العلمية
منارة التمّيز

علــى   
ً
إيجابيــا التأثيــر  األردن  أورنــج  تواصــل 

حيــاة األفــراد واملجتمــع مــن خــال اســتراتيجية 
مسؤولية اجتماعية متكاملة مبنية على ثاث 
ركائــز هــي التعليــم الرقمــي، الشــمول الرقمــي 
الفاعلــة  الشــراكات  جانــب  إلــى  والريــادة، 
واملبــادرات  املدنــي  املجتمــع  مؤسســات  مــع 
االعتبــار  عيــن  فــي  تأخــذ  التــي  املســتدامة 
والتوجهــات  الراهنــة  الظــروف  متطلبــات 
املســتقبلية، وذلــك بالتما�شــي مــع مكانــة أورنــج 

ومســؤول. رائــد  رقمــي  كمــزّود 

 مــن مبــادرات 
ً
 كبيــرا

ً
يشــغل التعليــم الرقمــي حيــزا

ســنوات  منــذ  الشــركة  ارتــأت  حيــث  أورنــج، 
تــزّود  برامــج مجانيــة متنوعــة  تصميــم وتوفيــر 
الشــباب والشــابات فــي مختلــف أنحــاء اململكــة 
فــي  املطلوبــة  والشــخصية  الرقميــة  باملهــارات 
نهــم مــن أداء دور 

ّ
ســوق العمــل والريــادة، لتمك

فاعل في التنمية االقتصادية االجتماعية وتعزز 
روح املبــادرة واملشــاركة لديهــم. تقــّدم أكاديميــة 
البرمجة من أورنج لطلبتها فرصة االستفادة من 
تدريب مجاني ومكثف على مدار 6 أشهر في أكثر 
 واملهارات الشخصية الهامة 

ً
لغات البرمجة طلبا

يليهــا تدريــب ملــدة شــهر فــي إحــدى شــركات قطــاع 
التكنولوجيــا، لتجّســد مفهومهــا »التدريــب مــن 
أجــل التشــغيل«، وقــد أطلقــت الشــركة املوســم 
 لتســتمر 

ً
الثالــث مــن هــذا البرنامــج املتميــز مؤخــرا

مؤهليــن  تقنييــن  وخبــراء  مبرمجيــن  إعــداد  فــي 
عامليــة. بمواصفــات 

بمهــارات  أورنــج  تهتــم  البرمجــة،  جانــب  وإلــى 
لصنــع  املجــال  يتيــح  الــذي  الرقمــي  التصنيــع 
«، ال ســيما مــن خــالل مختبــر 

ً
»أي �شــيء تقريبــا

الــذي   Orange FabLab الرقمــي  التصنيــع 
أطلقته في قرية أورنج الرقمية التي تعد حاضنة 
أهم برامج الشركة الشبابية والريادية، وكذلك 
مختبــر التصنيــع الرقمــي املتنقــل الــذي تنفــذه 
بالشــراكة مــع لومينــوس شــمال ســتارت لتوفيــر 
هــذه الفرصــة للمزيــد مــن الشــباب والشــابات 

دائــرة  ولتوســعة  اململكــة.  أنحــاء  مختلــف  فــي 
املجانــي،  الرقمــي  التعليــم  مــن  املســتفيدين 
تواصل أورنج األردن تنفيذ برامج »مراكز أورنج 
املســتفيدين  تــزّود  التــي  الرقميــة«  املجتمعيــة 
بتدريــب علــى أهــم املهــارات الرقميــة التــي تمّهــد 
لهــم الطريــق للعمــل أو إطــالق مشــاريعهم، ال 
ســيما املــرأة والشــباب، وبذلــك تعــزز الشــركة 
 عــن 

ً
، فضــال

ً
 وتطبيقــا

ً
الشــمول الرقمــي مفهومــا

 جامعيــة للطلبــة وخاصــة 
ً
تقديــم الشــركة منحــا

الرقميــة. التخصصــات  فــي 

تؤمن أورنج األردن بأن الشمول الرقمي يتطلب 
منــح الجميــع مفاتيــح عالــم رقمــي مســؤول، فقــد 
خصصت مظلة متكاملة تحت مســمى »قدراتنا 
للبرامــج  أكيــدة«  إمكانياتنــا  ولكــن  مختلفــة 
واملبــادرات والحلــول الرقميــة التــي تعــزز وصــول 
األشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي اململكــة وتســاهم 
بقضاياهــم  والتوعيــة  ودمجهــم  تمكينهــم  فــي 
وتســليط الضــوء علــى إنجازاتهــم. تقــع الريــادة 
فــي قلــب جهــود أورنــج لتمكيــن الشــباب املبتكــر، 
 ”BIG“ الرياديــة نمــو األعمــال  فبرنامــج تســريع 
 بتخريــج  املوســم الثامــن بعــد 

ً
الــذي قــام مؤخــرا

أن كانت له بصمة واضحة في تقّدم أكثر من 44 
شركة، إذ يقدم الدعم التقني والفني واإلعالمي 
الفعاليــات  فــي  واملشــاركة  التشــبيك  وفــرص 
 عــن التــزام 

ً
واملســابقات املحليــة والعامليــة، فضــال

مجتمــع  مــع  والشــراكات  بالدراســات  الشــركة 
الريــادة األردنــي لدعــم رياديــي األعمــال وشــركاتهم 

الناشــئة واالرتقــاء بهــذه املنظومــة.

وبالتــوازي مــع جهودهــا لتعزيــز الشــمول الرقمــي، 
تلتــزم أورنــج األردن بحمايــة البيئــة مــن خــالل 
نظيفــة  طاقــة  مصــادر  علــى  االعتمــاد  زيــادة 
بتغطيــة  يتجســد  الــذي  األمــر  ومســتدامة، 
 %65 الشمســية  للحقــول  الضخــم  مشــروعها 
مــن احتياجــات الشــركة مــن الطاقــة الكهربائيــة 
وتخفيضهــا انبعاثــات الكربــون بمقــدار 45 كيلــو 
طــن منــذ عــام 2018، فــي إطــار التــزام املجموعــة 

العامليــة بخفــض انبعاثــات الكربــون الناجمــة 

عــن عملياتهــا بنســبة 30% بحلــول العــام 2025. 

أثبتــت أورنــج األردن أن املســؤولية االجتماعيــة 

تتخطى اللحظة الحالية وتستشرف املستقبل، 

إال أنهــا تســارع فــي الوقــت ذاتــه إلدراك متطلبــات 

األنســب  الدعــم  وتقديــم  الراهــن  الوضــع 

كبيــر  تأثيــر  لهــا  كان  فقــد  أشــكاله،  بمختلــف 

خــالل جائحــة كورونــا، علــى ســبيل املثــال، ســواًء 

الصحــة،  وزارة  دعــم  التوعويــة،  الجهــود  عبــر 

تعزيــز انتشــار حملــة التطعيــم الوطنيــة، تســخير 

مواردهــا الرقميــة لتيســير التعليــم عــن ُبعــد وأداء 

املعامــالت املاليــة وغيرهــا.

أورنــج  تــه 
ّ
خط عنــوان  االجتماعيــة  املســؤولية 

بمــا  للشــركات  التقليــدي  الــدور  لتغييــر  األردن 

واملجتمعــات  األفــراد  تطلعــات  مــع  يتناســب 

التــي تتشــارك رؤيتهــا نحــو مســتقبل يرتكــز علــى 

الرقمنة لتحقيق األفضل للجميع، وقد أظهرت 

الشــركة أن الدعــم املســتدام أســاس لتمكيــن 

املســتفيدين علــى املــدى الطويــل وتعزيــز فــرص 

النمــو االقتصــادي واملجتمعــي والحفــاظ علــى 

لبيئــة. ا

مسؤولية أورنج المجتمعية..
تمكين ودعم مستدام لالبتكار وريادة االعمال

املهندسة رنا الدبابنة
نائب املدير التنفيذي للعالقات العامة 

واملسؤولية اإلجتماعية واالتصال املؤس�شي
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جامعــة  مــن  كل  فيــه  يشــارك  تقريــر 

إلدارة  األوروبــي  واملعهــد  كورنيــل 

األعمــال )االنســياد( واملنظمــة العامليــة 

للملكيــة الفكريــة )الويبــو وهــي إحــدى 

املتخصصــة(  املتحــدة  األمــم  وكاالت 

وينشــر ســنويا منــذ عــام 2007, و يمثــل 

ملديــري  بالنســبة  رئيســية  قيــاس  أداة 

ومــن  السياســات  وواضعــي  األعمــال 

يهتمــون بحالــة االبتــكار فــي العالــم. يهــدف 

املؤشــر إلــى ترتيــب القــدرات االبتكاريــة 

القتصــادات العالــم ونتائجهــا، كمــا يعــد 

صانعــي  تســاعد  مفصلــة  كميــة  أداة 

القرار في العالم على بلوغ أفضل السبل 

الدافــع  االبتــكاري  النشــاط  لتحفيــز 

والبشــرية.  االقتصاديــة  للتنميــة 

يتضمــن مؤشــر االبتــكار مــن مؤشــرين 
االبتــكار  مدخــالت  وهمــا:  فرعييــن 
فيهمــا  وتخضــع  االبتــكار،  ومخرجــات 
مســتمر.   لتقييــم  االبتــكار  عوامــل 
ويرتكــز املؤشــر األول مدخــالت االبتــكار 
تبيــن  أساســية،  ركائــز  خمــس  علــى 
عناصــر االقتصــاد التــي تتيــح األنشــطة 
االبتكاريــة وهــي املؤسســات ورأس املــال 
التحتيــة  والبنيــة  والبحــوث  البشــري 

األعمــال. وتطــور  الســوق  وتطــور 

 ويرتكــز املؤشــر الثانــي وهــو مخرجــات 
وهمــا  اثنتيــن،  ركيزتيــن  علــى  االبتــكار 
والتكنولوجيــة  املعرفيــة  املخرجــات 

االبداعيــة. واملخرجــات 

ضربــت االزمــة الحاليــة مشــهد االبتــكار 
. ففــي 

ً
فــي وقــت كان فيــه االبتــكار مزدهــرا

البحــث  فــي  نمــا االنفــاق  عــام 2018، 
بمعــدل  أي   %  2٫5 بنســبة  والتطويــر 
املحلــي  الناتــج  نمــو  مــن  بكثيــر  أســرع 
انتعــاش  وبعــد  العالمــي،  االجمالــي 
قــوي مــن االزمــة املاليــة لعامــي 2008�
االســتثماري  املــال  2009 وصــل رأس 
واســتخدام امللكيــة الفكريــة إلــى أعلــى 
مستوياتهما. وشهدت السنوات االخيرة 
 على تعزيز االبتكار، 

ً
 سياســيا قويا

ً
عزما

الناميــة،  البلــدان  فــي  ذلــك  فــي  بمــا 
 نحــو 

ً
وهــذا اتجــاه جديــد وواعــد نســبيا

ديمقراطيــة االبتــكار وجعلــه فــي متنــاول 
 علــى عــدد مختــار مــن 

ً
الجميــع ال حكــرا

واملجموعــات  االقتصــادات  أفضــل 
فقط. في الجوهر، لم تغير الجائحة من 
حقيقــة االمكانيــات الكثيــرة والعديــدة 
وابتــكارات  تكنولوجيــات  انتــاج  علــى 
الشــركات  أن  الواضــح  ومــن  خارقــة. 
الكبرى واملنفقين على البحث والتطوير 
البحــث  عــن  تخلــت  إن  ســتخطئ 
الفكريــة واالبتــكار  والتطويــر وامللكيــة 
فــي ســعيها لضمــان قــدرة تنافســية فــي 

. ملســتقبل ا

شــركات  كبــرى  مــن  العديــد  وتمتلــك 
البحث والتطوير، في قطاع تكنولوجيا 
املعلومــات مثــاال، احتياطيــات نقديــة 
ضخمــة، كمــا أن الدفــع نحــو الرقمنــة 
سيعزز االبتكار ومن املحتمل أن يشهد 
الصيدالنيــة  املســتحضرات  قطــاع 
والتكنولوجيــا الحيويــة، وهــو مــن أكبــر 
 
ً
املنفقيــن علــى البحــث والتطويــر، نمــوا

 بالتركيــز 
ً
فــي البحــث والتطويــر مدعومــا

املتجدد على البحث والتطوير الصحي. 

الرئيســية  القطاعــات  علــى  وســيتعين 
االخرى، مثل النقل، أن تتكيف بشكل 
أســرع الن »الطاقــة النظيفــة« تحظــى 
باهتمــام متجــدد. وعــالوة علــى ذلــك، 
قــد تحفــز أزمــة كوفيــد-19 االبتــكار فــي 
العديد من القطاعات التقليدية، مثل 
التجزئــة.  وتجــارة  والتعليــم  الســياحة 
 االبتــكار فــي كيفيــة 

ً
وقــد تشــجع أيضــا

تنظيــم العمــل علــى مســتوى الشــركات 
وعلــى املســتوى الفــردي وكيفيــة )إعــادة 
تنظيــم عمليــات اإلنتــاج محليا وعامليا(.

العالمــي  االبتــكار  مؤشــر  شــعار  كان   -
أزمــة  خــالل  االبتــكار  تتبــع   2021

.19 كوفيــد-

- وشــعار مؤشــر االبتــكار العالمــي 2020 
مــن ســُيمّول االبتــكار؟

- وشــعار مؤشــر االبتــكار العالمــي 2019 
خلق حياة صحية -مستقبل االبتكار 

الطبــي.

- وشــعار 2018 »االبتــكار يمــد العالــم 

األردن في مؤشر االبتكار العالمي 

 زيــــن الـــعوامــــلة
مدير مديرية حماية امللكية الصناعية

وزارة الصناعة والتجارة والتموين
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بالطاقــة«.

يطعــم  »االبتــكار   2017 وشــعار   -
. » لــم لعا ا

مــن  األربــاح  “جنــي   2016 وشــعار    -
العالمــي«. االبتــكار 

العالمــي  االبتــكار  مؤشــر  فــي  األردن   -
.2021

حافــظ االردن علــى املرتبــة 81 عامليــا 
للعــام 2021 وهــو نفــس الترتيــب للعــام 
انــه قــد تحســن  الســابق 2020 علمــا 
ترتيبــه عــن العــام 2019 بخمــس مراتــب 
حيث كان يحتل في العام 2020 املرتبة 
العالــم.  فــي  مــن أصــل 131 دولــة   86
أصــل  مــن   23 املرتبــة  االردن  واحتــل 
فئــة  مــن  العليــا  للشــريحة  دولــة   34
الدخــل املتوســط وجــاء بعــد اذربيجــان 
البانيــا  دولــة  مــن  كل  االردن  وتلــت 
واندونيســيا وقــد تصــدرت الصيــن هــذه 
الشــريحة، هــذا الترتيــب جعــل اقتصــاد 
األردن يصنــف انــه متوافــق مــع مســتوى 
التنميــة العامليــة لهــذه الفئــة.  وتحســن 
أداء األردن في املتغيرات املتعلقة بجودة 
مــن  ســيما  وال  فيهــا،  االئتمــان  ســوق 
حيــث ســهولة الحصــول علــى القــروض 
الخــاص  للقطــاع  املحلــي  واالئتمــان 
االســتثماري.  املــال  رأس  وصفقــات 
ســياق  ضمــن  النجــاح  هــذا  ويأتــي 
وزارة  برئاســة  املشــكلة  اللجنــة  عمــل 
الصناعــة والتجــارة والتمويــن فــي )شــهر 
وزارة  عــن  وممثليــن  ســنة2019(   10
التربيــة والتعليــم ، وزارة التعليــم العالــي 
االقتصــاد  وزارة  العلمــي،  والبحــث 
الوطنــي  واملركــز  والريــادة،  الرقمــي 
لألبــداع ومركــز مؤشــر األداء حيــث تــم 

وســبل   2019 نتائــج  وتحليــل  دراســة 
تحســين ترتيــب األردن. وقــد تــم عقــد 
لقــاءات مــع كبيــر الخبــراء االقتصادييــن 
لــدى املنظمــة العامليــة للملكيــة الفكريــة 
اثمــرت عــن تحســن ترتيــب األردن لعــام 
واملحافظــة  ملحــوظ  بشــكل   2020
علــى ترتيــب األردن للعــام 2021 رغــم 
عــن  الناجمــة  االقتصاديــة  الضغــوط 

كوفيــد-19. أزمــة 

 
ً
وحــّل األردن فــي املرتبــة )79( عامليــا

فــي املؤشــر الفرعــي ملدخــالت االبتــكار، 
واملرتبة )81( في املؤشر الفرعي ملخرجات 
االبتــكار وقيــاس النتائــج، وحقــق األردن 
 فــي كل مــن املخرجــات املعرفيــة 

ً
تقدمــا

املرتبــة  مــن   
ً
متقدمــا والتكنولوجيــة 

بيئــة  وتطــور   ،)76( املرتبــة  إلــى   )82(
 مــن املرتبــة )94( 

ً
 تقدمــا

ً
األعمــال محــرزا

إلــى املرتبــة )85(، وتطــور الســوق مــن 
املرتبــة )52( إلــى املرتبــة )47(، وســّجل 
مجــاالت:  فــي  التصنيــف  فــي   

ً
تراجعــا

رأس املــال البشــري والبحــث، والبنيــة 
التحتيــة، واملخرجــات اإلبداعيــة، فيمــا 
مجــال  فــي   )63( مرتبتــه  علــى  حافــظ 
 
ً
املؤسســات والبيئــة التنظيميــة، مقارنــة
أداء  تحســن  املا�شــي.  العــام  بمؤشــر 
األردن فــي املؤشــر ســببه تحســن »كفــاءة 
قيــام  ذلــك  علــى  مثــال  التشــريعات«، 
البنــك املركــزي األردنــي بإيجــاد اإلطــار 
التشــريعي والرقابي لشــركات املعلومات 
االئتمانية وذلك نتيجة تنفيذ الحكومة 
للتوجيهــات امللكيــة الســامية فــي تســهيل 
األعمــال، وتحفيــز االقتصــاد عبــر تحفيــز 
التحديــات  ملواجهــة  الخــاص  القطــاع 

االقتصاديــة.

ماذا يجب على االردن؟     -

تشــجيع الشــركات علــى االســتثمار فــي   •
توليــد الطاقــة النظيفــة 

االهتمـــام باالبتـــكارات الخضـــراء ســـواء   •
الصناعيـــة  املناطـــق  تصميـــم  فـــي 
االنتاجيـــة،  العمليـــات  أو  املســـتدامة 
وتنميـــة صناعـــات االقتصـــاد االخضـــر 
وتكنولوجيـــات  الصناعـــات  وتعزيـــز 
قليلـــة االنبعاثـــات القائمـــة علـــى أبعـــاد 

بيئية مستدامة.

املشـــاركات  تشـــجيع  مـــن  املزيـــد   •
للمبرمجيـــن فـــي املســـابقات العامليـــة مثـــل 

مسابقة انتل الدولية.

البحـــث  امكانيـــات  مـــن  االســـتفادة   •
العلمي لحل مشكالت الطاقة. 

العمـــل علـــى تشـــجيع ابتـــكار منتجـــات   •
بديلة ملا يتم استيراده من الخارج.

الجامعـــات  بيـــن  والربـــط  التعـــاون   •
والدوليـــة  املحليـــة  البحـــوث  ومراكـــز 
واملصانع ومؤسسات وشركات اإلنتاج 

لتنفيذ االبتكارات.

مزيد من الدعم والتشجيع للمبتكرين   •
التكنولوجيـــات  فـــي  األعمـــال  ورواد 

الخضراء.

البحثيـــة  املراكـــز  تعـــاون  ضـــرورة   •
لدعـــم االبتـــكار واملبتكريـــن والبحـــوث 
التطبيقية وتســـويقها لحل مشـــكالت 
التنافســـية. قدراتهـــا  وتعزيـــز  االردن 

واملبدعيـــن  املبتكريـــن  مســـاعدة   •
بنـــاء  وتحفيـــز  إلبداعاتهـــم،  للترويـــج 
البحـــث  دور  لتعزيـــز  الشـــراكات 
العلمي فـــي تحقيق التنمية الصناعية 

. مة ا ملســـتد ا
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أوال: املقدمـــة

فــي  االبتــكار مــن املفاهيــم حديثــة العهــد 

مؤسســات القطــاع العــام، والتــي ترتبــط 

ارتباطــا وثيقــا بالتغييــر، التغييــر لألفضــل 

للمواطنيــن  املقدمــة  الخدمــات  لتطويــر 

ومــا يرتبــط بذلــك مــن تحســين وتطويــر فــي 

املؤسســات  عمــل  ونمــوذج  التشــريعات 

اضافــة الــى رفــع مســتوى ثقافــة االفــراد، 

ويعتبــر االبتــكار مــن املرتكــزات االساســية 

املســتقبل  استشــراف  فــي  للحكومــات 

السياســية  التحديــات  ومواجهــة 

وفقــا  واالجتماعيــة.  واالقتصاديــة 

ملؤشــر االبتــكار العالمــي لعــام 2020 وهــو 

تقريــر يشــارك فــي نشــره كل مــن جامعــة 

كورنيــل واملعهــد األوروبــي إلدارة األعمــال 

للملكيــة  العامليــة  واملنظمــة  )اإلنســياد( 

وكاالت  إحــدى  وهــي  )الويبــو،  الفكريــة 

األمم املتحدة املتخصصة(، فقد تقدمت 

املرتبــة  الــى  الهاشــمية  االردنيــة  اململكــة 

)81( خــالل عــام 2020 مقارنــة مــع املرتبــة 

)86( خــالل عــام 2019، مــع بقــاء مؤشــر 

 )64( املرتبــة  بنفــس  الحكومــة  فاعليــة 

خــالل العاميــن 2020 و2019، ويهــدف 

تقرير املؤشر باألساس إلى ترتيب القدرات 

االبتكاريــة القتصــادات العالــم ونتائجهــا، 

ويقــّر التقريــر بــدور االبتــكار كمحــّرك للنمــو 

واالزدهــار فــي امليــدان االقتصــادي. وعليــه 

واشارة الى مؤشر االبتكار فان دول العالم 

تعمــل علــى التوجــه نحــو االبتــكار لتحقيــق 

علــى  ملســته  وملــا  اقتصادهــا  فــي  التطــور 

ارض الواقــع مــن نتائــج، وذلــك مــن خــالل 

وتوفيــر  والتطويــر  البحــث  فــي  االســتثمار 

البشــرية  املــوارد  وتهيئــة  التحتيــة  البنــى 

املنتجــات  وتصنيــع  االســواق  وتطويــر 

التكنولوجيــة اضافــة الــى توفيــر سياســات 

جــودة.  ذات  وتشــريعات 

وضمن  املؤشرات الوطنية لعام 2018 
الصادرة عن مركز امللك عبدهللا الثاني 
للتميــز بلغــت نســبة االبــداع الحكومــي 
 )%24( العــام  القطــاع  مؤسســات  فــي 
علــى  متدنيــة  النســبة  هــذه  وتعتبــر 
الرغــم مــن االجــراءات التــي تــم اتخاذهــا 
خــالل الســنوات الســابقة بهــدف تعزيــز 
مفهــوم االبتــكار فــي القطــاع العــام والتــي 
تضمنــت اطــالق مركــز امللــك عبــد هللا 
الثانــي للتميــز لجائــزة االبــداع الحكومــي 
)2013/2012( متتاليتيــن  لدورتيــن 
اطالقهــا  واعــادة   ،)2015/2014(
خالل عام 2019 وتحت مسمى )جائزة 
املبادرة االبتكارية(، وذلك بهدف توليد 
افــكار ابتكاريــة وادارة عمليــة وتطبيقهــا 
ضمــن مجــال معيــن تختــاره املؤسســة 
ووفقــا لنمــاذج عمــل محــددة، اضافــة 
الــى اطــالق وزارة تطويــر القطــاع العــام 
)ســابقا( وثيقــة إرشــادية إلدارة اإلبــداع 
واالبتكار والتميز في القطاع العام خالل 
عــام 2018 حيــث يعتبــر محــور االبــداع 
والتميــز احــد االولويــات االســتراتيجية 
للقطــاع الحكومــي ضمــن رؤيــة االردن 
ذات  خدمــات  تقديــم  بهــدف   2025

لكافــة املتعامليــن. ومــن  جــودة عاليــة 

هنــا ظهــرت الحاجــة الــى دراســة واقــع 

االبتــكار فــي مؤسســات القطــاع العــام 

ملعرفــة مــا هــي العوامــل التــي تــؤدي الــى 
تحفيــز االبتــكار واملعيقــات التــي تحــول 

بــه  العمــل  واســتدامة  مأسســته  دون 

وذلــك بهــدف وضــع التوصيــات الالزمــة 

األداء. بمســتوى  لالرتقــاء 
أهمية البحث

تأتــي أهميــة هــذا البحــث نتيجــة لقلــة 

الدراســات املتعلقــة بواقــع االبتــكار فــي 

والحاجــة  العــام  القطــاع  مؤسســات 

الــى توفيــر معلومــات مســتندة الــى اســس 

لصانعــي  محايــدة  علميــة  أكاديميــة 

حيــث  القــرار،  ومتخــذي  السياســات 

يبــدو أن مســتوى النضــج فيمــا يتعلــق 

القطــاع  فــي  االبتــكار  بمأسســة عمليــة 

تحســين  الــى  بحاجــة  زال  مــا  العــام 

وتطوير، ويالحظ ذلك من خالل الدورة 

االبتكار في مؤسسات القطاع العام 
في المملكة االردنية الهاشمية - دراسة تحليلية 

املهندسة شروق محمد عبد الغني
مدير التخطيط والتطوير املؤس�شي

وزارة الطاقة والثروة املعدنية



16

املجلة العلمية
منارة التمّيز

االولــى لجائــزة االبــداع الحكومــي والتــي 
تــم اطالقهــا لالعــوام )2013/2012( 
اختياريــة  املشــاركة  كانــت  حيــث 
للــوزارات واملؤسســات الحكوميــة وبلــغ 
وزارة   )12( املشــاركة  الجهــات  عــدد 
ومؤسسة من بين )104( جهات، ارتفع 
هــذا العــدد خــالل الــدورة الثانيــة والتــي 
تــم اطالقهــا لالعــوام )2015/2014( 
الــى )21 ( جهــة، ممــا ادى باملركــز الــى 
ايقــاف الجائــزة واعــادة اطالقهــا خــالل 
ومشــاركة  جديــدة  بحلــة   2019 عــام 
الزاميــة لكافــة الــوزارات واملؤسســات 
وعددهــا )104( جهــات وتحــت مســمى 

االبتكاريــة(. املبــادرة  )جائــزة 

تعريف االبتكار

لالبتكار تعريفات متعددة، حيث يشــــير 

) Jones,2013( في كتابه نظرية املنظمة 

الــى ان االبتــكار هــو )العمليــة التــي تقــوم 

مــن خاللهــا املنظمــة باســتخدام املــوارد 

واملهــارات املتوفــرة لديهــا لتطويــر منتــج 

لالســتجابة  جديــدة  خدمــة  او  جديــد 

بشــكل افضــل الحتياجــات العمــالء(، 

ويشير الدكتور )2012, نجم ( في كتابه 

)القيادة وادارة االبتكار( الى ان االبتكار 

هــو )قــدرة الشــركة علــى التوصــل الــى 

ماهو جديد ويضيف قيمة أكبر وأسرع 

من املنافســين في الســوق(، وفي تعريف 

)Serratٍ,2012( مــن خــالل مقــال حــول 

) االبــداع فــي القطــاع الحكومــي( بيــن ان 

االبتــكار هــو )�شــي جديــد قابــل للتنفيــذ 

ولــه أثــر ايجابــي، هــو ليــس نشــاط او 

مجــرد فعاليــة، انــه عبــارة عــن مفهــوم 

وقــدرات وممارســات تحــدد املؤسســات 

الناجحــة، ويســاعد االبتــكار فــي القطــاع 

العــام علــى اضافــة قيمة للمجتمعات(، 

ويعرف دليل اوسلو االبتكار في اصداره 

 ECD/Eurostat )2018(, Oslo( الرابع

Manual 2018( والــذي يتــم اصــداره 

من خالل منظمة التعاون االقتصادي 

)تقديــم  انــه  علــى  االبتــكار  والتنميــة 

منتــج او خدمــة جديــدة )او كليهمــا( او 

تــم تطويرهــا لتصبــح مختلفــة اختالفــا 

اوالخدمــات  املنتجــات  عــن  كبيــرا 

الســابقة التــي تــم توفيرهــا للمتعاملين(، 

 PD( ووفقــا للمواصفــة الدولــة لالبتــكار

يعــرف   )1:2013�16555  CEN/TS

االبتــكار علــى انــه )العمــل علــى تنفيــذ 

كبيــر  بشــكل  مطــور  أو  جديــد  منتــج 

)ســلعة أو خدمــة( أو عمليــة أو طريقــة 

تنظيميــة  طريقــة  أو  جديــدة  تســويق 

جديــدة فــي ممارســات العمــل أو تنظيــم 

مــكان العمــل أو العالقــات الخارجيــة(. 

علــى الرغــم ان دراســة )تعزيــز االبتــكار 

 ,)2017(OECD( العــام(  القطــاع  فــي 

 Fostering Innovation in Public

   )Sector,OECD Publishing Paris

االبتــكار  مفهــوم  ان  الــى  اشــارت  قــد 

فــي القطــاع العــام كممارســة واضحــة 

وموضــوع تحليــل مــا زال حديثــا نســبيا، 

لذلــك ال يوجــد تعريــف عالمــي مقبــول 

للجميــع، إال أنــه مــن التعريفــات أعــاله 

نالحــظ أن العامــل املشــترك بيــن كافــة 

مرتبــط  االبتــكار  ان  هــو  التعريفــات 

خدمــات  او  منتجــات  الــى  بالوصــول 

منــه  والهــدف  تطويرهــا  او  جديــدة 

اضافــة قيمــة لكافــة املتعامليــن وبالتالــي 

وثيقــا  ارتبــاط  يرتبــط  االبتــكار  فــان 

والتغييــر. والتحســين  بالتطويــر 

خصائص االبتكار

القطــاع  فــي  االبتــكار  ملرصــد  وفقــا 
 Observatory of Public( العــام 
Sector Innovation( والــذي يتبــع الــى 
منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة 
خصائــص  ثــالث  هنــاك   )OECD(

وهــي: املبتكــر  الحكومــي  للقطــاع 

عليهــا  وبنــاء   :)Novelty( الحداثــة   �1
يجــب ان يضيــف االبتــكار تغييــرات 
جذريــة علــى املنتجــات والخدمــات 
تعديــالت  اجــراء  فقــط  وليــس 

. شــكلية

  :)Implementation( التنـــــــفيــــــــــــــــــــــــــــذ  �2

وتنفيــذه. االبتــكار  تطبيــق  يجــب    

مــن  الهــدف   :)Impact( األثــر   �3
نتائــج أفضــل  االبتــكار هــو تحقيــق 
كالكفــاءة  الحكومــي  القطــاع  فــي 
والفاعليــة وتحقيــق ر�شــى املوظفيــن 
الخصائــص  وهــذه  واملتعامليــن. 
تتفــق مــع مــاورد فــي التعريفــات اعــاله.

مجتمع البحث

تــم اعــداد هــذا البحــث ضمــن مجتمــع 
مركــز  لــدى  االبتــكار  ارتبــاط  ضبــاط 
للتميــز والبالــغ  الثانــي  امللــك عبــد هللا 
عددهــم )104( موظفــا وهــم ممثليــن 
عــن )104( وزارة ومؤسســة حكوميــة، 
هــدف  لتحقيــق  اختيارهــم  تــم  وقــد 
الدراســة املتمثــل بالتعــرف علــى واقــع 
االبتــكار فــي مؤسســات القطــاع العــام، 
اطالعــا  االكثــر  املوظفيــن  انهــم  حيــث 
علــى واقــع االبتــكار فــي مؤسســاتهم. وتــم 
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اعتمــاد االســتبانة كاداة رئيســية لجمــع 
البيانــات للدراســة  بعــد االطــالع  علــى 
القطــاع  فــي  لالبتــكار  املؤشــر االســترالي 
الدارة  االرشــادية  الوثيقــة  العــام،  
القطــاع  فــي  والتميــز  واالبتــكار  االبــداع 
فــي هــذا  الســابقة  العــام، والدراســات 
املجــال، وتــم تصميــم اســتبانة قيــاس 
القطــاع  مؤسســات  فــي  االبتــكار  واقــع 
الهاشــمية  اململكــة االردنيــة  فــي  العــام 
تضمنت محاور تتعلق بمصادر االبتكار 
تــم جمــع )75(  ومحفزاتــه ومعقواتــه. 
اســتبانة مــن مجتمــع الداراســة البالــغ 
عــدده )104( ضبــاط ارتبــاط، اي مــا 
مجتمــع  اجمالــي  مــن   )%72( نســبته 
االســتبانات  مراجعــة  وتــم  الدراســة، 
كافــة  اســتكمال  مــن  للتأكــد  الــورادة 
للتحليــل  واخضاعهــا  االجابــات 

االحصائــي.

االستنتاجات والتوصيات

االستنتاجات

تمثلــت اهــداف البحــث فــي التعــرف علــى 
القطــاع  مؤسســات  فــي  االبتــكار  واقــع 
الهاشــمية  اململكــة االردنيــة  فــي  العــام 
مــن خــالل تحديــد أهــم مصــادر األفــكار 
االبتكاريــة والتعــرف علــى العوامــل التــي 
تــؤدي الــى تحفيــز االبتــكار والعوامــل التــي 
وخلصــت  االبتــكار.  اعاقــة  الــى  تــؤدي 

الدراســة الــى النتائــج التاليــة:

املــوارد البشــرية واملتمثلــة باملوظفيــن   -
هــم  العــام  القطــاع  مؤسســات  فــي 
اســاس االبتــكار وأهــم مصــادر االفــكار 
املؤسســات  فــي  الشــائعة  االبتكاريــة 
وبنســبة 100% ، في حين ال تســتخدم 
الجهــات  مــع  الشــراكة  املؤسســات 
والجهــات  الداخليــة  الحكوميــة 

الخارجية كمصدر من مصادر االفكار 
أدنــى  مــن  كانــت  حيــث  االبتكاريــة 
بلغــت  حيــث  املســتخدمة  املصــادر 
نســبتها وفقــا للمؤسســات املشــاركة 
ان   الــى  اضافــة   ، و %0٫01   %0٫02
واملراكــز  الجامعــات  مــع  الشــراكة 
البحثيــة علــى الرغــم مــن اهميتهــا لــم 
تشــكل الي جهــة مشــاركة اي مصــدر 

االبتكاريــة. األفــكار  مصــادر  مــن 

العوامــل  أكثــر  العليــا  االدارة  دعــم   -
مؤسســات  فــي  لالبتــكار  املحفــزة 
القطــاع العــام، فــاالدارة العليــا هــي 
املســؤولة عــن اتخــاذ القــرار بمأسســة 
أهــداف  ووضــع  باالبتــكار  العمــل 
محــددة  اداء  ومؤشــرات  واضحــة 

تحقيقهــا. الــى  تســعى 

موازنــة  ضمــن  املاليــة  املــوارد  توفــر   -
املهمــة  العوامــل  مــن  املؤسســات 
فــي تحفيــز االبتــكار وتنفيــذ املشــاريع 

ريــة. االبتكا

متعلقــة  واضحــة  اهــداف  وجــود   -
باالبتــكار ضمــن الخطــة االســتراتيجية 
الــى  اضافــة  لالبتــكار،  محفــز  عامــل 
القطــاع  مؤسســات  مــع  الشــراكة 
العــام والخــاص علــى الرغــم مــن أن 
مــع  الشــراكات  ان  اظهــرت  النتائــج 
احــد  تكــن  لــم  الخارجيــة  الجهــات 
مصــادر االفــكار االبتكاريــة الشــائعة 

القطــاع.  مؤسســات  فــي  حاليــا 

خاصــة  وطنيــة  اســتراتيجية  وجــود   -
باالبتــكار عامــل مهــم لتحفيــز االبتــكار، 
علــى  اســتراتيجية  وجــود  أن  حيــث 
سياســة  يعكــس  الوطنــي  املســتوى 
الحكومــة فــي دعــم االبتــكار و ينعكــس 
لــدى املؤسســات  علــى رفــع االلتــزام 

واداراتها العليا وتحفيز املوظفين على 
االبتــكار.

البنــد  حلــول  لالهتمــام  املثيــر  مــن   -
الخاصــة  الجوائــز  باطــالق  املتعلــق 
فــي  الدولــة  مســتوى  علــى  باالبتــكار 
املرتبــة الحاديــة عشــرة مــن محفــزات 
االبتــكار، علــى الرغــم مــن أن الجوائــز 
تحفــز  التــي  االمــور  مــن  بالعــادة 
فــي  ادائهــا  تحســين  علــى  املؤسســات 

مختلفــة. جوانــب 

يعتبــر عامــال  الروتيــن  االعتيــاد علــى   -
مهمــا فــي اعاقــة االبتــكار، يليــه عــدم 

لالبتــكار.  مخصــص  وقــت  توفــر 

وتظهــر النتائــج أن تعليمــات اختيــار   -
الوظائــف  فــي  املوظفيــن  وتعييــن 
املــوارد  تعييــن  تعييــق  الحكوميــة 

املبتكــرة. البشــرية 

للموظفيــن  حوافــز  توفــر  عــدم   -
فــي  املهمــة  العوامــل  مــن  املبتكريــن 
أكدتــه  مــا  وهــذا  االبتــكار  اعاقــة 
 )Bloch& Buggee,2013( دراســة 
ـــوان ) ابتــكار القطــاع العــام: مــن  بعـنــــــ
النظريــة الــى القيــاس( والتــي توصلــت 
الــى ان  نقــص التمويــل وقلــة الوقــت 
وعــدم توفــر حوافــز هــي اهــم املعيقــات 

االبتــكار. لعمليــة 

نســبة املؤسســات التــي تضــع اهدافــا   -
خطتهــا  ضمــن  باالبتــكار  خاصــة 
االستراتيجية هي )65%( تقريبا، ولكن 
هــذا ال ينعكــس علــى اســتراتيجيات 
خاصــة باالبتــكار، حيــث انــه ووفقــا 
للنتائــج فــان )73%( مــن املؤسســات 
ال يوجــد لديهــا اســتراتيجية خاصــة 
باالبتكار، اضافة الى عدم تخصيص 
)92%( مــن املؤسســات ملبالــغ ماليــة 
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املشــاريع  لدعــم  موازناتهــا  ضمــن 
االبتكاريــة.

-  )72%( من املؤسسات لديها تعليمات/ 
أسس خاصة بادارة االفكار االبتكارية 
املقدمــة مــن املوظفيــن، اال ان نســبة 
دعــم املوظفيــن لالبتــكار هــو )%68(، 
وقــد يعــود ذلــك الــى ان )31%( مــن 
املؤسسات فقط لديها برامج خاصة 

باالبتــكار ضمــن خططهــا التدريبيــة.

التوصيات

اشــارة الــى النتائــج التــي تــم التوصــل اليهــا 
قــد  التــي  التوصيــات  بعــض  يلــي  فيمــا 
تــودي الــى تحســين مســتوى االبتــكار فــي 

العــام القطــاع 

1-  اعــداد اســتراتيجية وطنيــة لالبتــكار 
دعــم  فــي  الحكومــة  تعكــس سياســة 
تقييــم  مدخلهــا  يكــون  االبتــكار، 
مؤسســات  لكافــة  الفعلــي  الواقــع 
القطاع العام وتصنيفها وفقا لدرجة 
نضوجهــا فــي موضــوع االبتــكار، وعليــه 
برامــج  االســتراتيجية  ســتتضمن 
ومشــاريع ومؤشــرات اداء خاصة بكل 
قطاع وفقا لدرجة نضوج مؤسســاته 
لكافــة  املرجعيــة  توحيــد  وبالتالــي 
املؤسسات عند اعداد استراتيجيات 
بــكل مؤسســة. الخاصــة  االبتــكار  ادارة 

العليــا  االدارات  مهــارات  تنميــة    -2
يتعلــق  فيمــا  املؤسســات  كافــة  فــي 
عمــل  ورش  خــالل  مــن  باالبتــكار، 
االبتــكار  أهميــة  تبيــن  متخصصــة 
واملشــاريع االبتكاريــة عــل االقتصــاد 

التنافســية. وتعزيــز  الوطنــي 

معنيــة  تنظيميــة  وحــدات  ايجــاد    -3
باالبتــكار فــي كافــة مؤسســات القطــاع 
عمليــة  ادارة  مهمتهــا  تكــون  العــام 

االبتكار في املؤسسة بهدف ان يصبح 
مؤسســيا،  عمــال  الحكومــي  االبتــكار 
املوظفيــن  تمكيــن  علــى  والعمــل 
العاملين في هذه الوحدات من خالل 

متخصصــة. تدريبيــة  برامــج 

اعادة النظر بتعليمات اختيار وتعيين   -4
الحكوميــة  الوظائــف  فــي  املوظفيــن 
وأخــذ موضــوع االبتــكار بعيــن االعتبــار 

ضمــن املعاييــر املعتمــدة.

5-  اعطــاء االولويــة للمشــاريع االبتكاريــة 
دائــرة  لــدى  املخصصــات  توفيــر  فــي 
علــى  بنــاء  وذلــك  العامــة  املوازنــة 
فــي  وأثــره  للمشــروع  جــدوى  دراســة 

باملؤسســة. النهــوض 

6-  الــزام املؤسســات ببنــاء شــراكة مــع 
الجامعــات واملراكــز البحثيــة لدراســة 
وتطويــر مشــاريع ابتكاريــة فــي القطــاع 
العــام ومــا يترتــب علــى ذلــك ايضــا مــن 
الجانــب  مــع  النظــري  للجانــب  ربــط 

لتطبيقــي. ا

7-  تعزيــز النهــج التشــاركي مــع مؤسســات 
املشــاريع  لتطويــر  الخــاص  القطــاع 
املمارســات  الفضــل  وفقــا  املشــتركة 

االبتكاريــة. العامليــة 

علــى  باالطــالع  يتعلــق  بنــد  اضافــة   -8
املشــاريع االبتكاريــة وتبــادل املعرفــة 
ضمن مذكرات التفاهم التي ســتوقع 
الهاشــمية  االردنيــة  اململكــة  بيــن 
مختلــف  فــي  املختلفــة  والــدول 

. ت عــا لقطا ا

دائمــة  ابتــكار  مختبــرات  انشــاء   -9
واملتعامليــن  للموظفيــن  ومفتوحــة 
واملختصيــن بهــدف العمــل علــى ابتكار 
سياســات حكومية ومشــاريع ابتكارية 

األداء. بمســتوى  االرتقــاء  الــى  تهــدف 

10-  تشــكيل فريــق وطنــي لالبتــكار يضــم 

مؤسســات  مختلــف  مــن  موظفيــن 

مــن  االفــادة  تتــم  العــام،  القطــاع 

خبراتهــم فــي دعــم  وتطويــر االبتــكار فــي 

مختلــف املؤسســات، وقــد كان هنــاك 

تجــارب لتشــكيل فــرق وطنيــة أظهــرت 

نجاحــا فــي مجــال تقديــم الدعــم الفنــي 

ملؤسسات القطاع العام مثل الفريق 

للحوكمــة. الوطنــي 

11- اطــالق عــام 2022 عامــا لالبتــكار 

لتشــجيع كافة املؤسســات على تعزيز 

ثقافــة االبتــكار والوصــول الــى مشــاريع 

ابتكاريــة تســاهم فــي تعزيــز وتحســين 

الهاشــمية  االردنيــة  اململكــة  مرتبــة 

وفقــا ملؤشــر االبتــكار العالمــي.

مــن املواضيــع حــول  12- دراســة عــدد 

االبتــكار فــي مؤسســات القطــاع العــام 

من أهمها: أثر الشراكة بين القطاعين 

العام والخاص على مستوى االبتكار 

فــي مؤسســات القطــاع العــام، أعــادة 

علــى  واثرهــا  املؤسســات  هيكلــة 

سياســات  بيــن  العالقــة  االبتــكار، 

املوارد البشرية في مؤسسات القطاع 

العــام وتعزيــز االبتــكار. 

االبتكار طريق 

املستقبل.... .وال 

بد من وجود رؤية 

واضحة ومحددة لرسم 

مستقبلنا.
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إختصا�شي إبتكار شهادة مهنية ممنوحه 
مــن املعهــد العالمــي لإلبتــكار)GIMI( مــن 
خالل مركز امللك عبد هللا الثاني للتميز، 
وهــي عبــارة عــن تطبيــق عملــي ملخرجــات 
فــي  الواقــع  أرض  علــى  األول  املســتوى 
املؤسســات علــى إختالفهــا حيــث يقــود 
فــي  متنــوع  فريــق  اإلبتــكار  أخصائــي 
عمليــه تحديــد املعوقــات وتوليــد األفــكار 
وخلــق فــرص نمــو جديــدة للمؤسســات. 
اإلبتــكار يقــوم علــى املعرفــة التراكميــة، 
فلــو كنــت اآلن وأعنــي فــي القــرن الواحــد 
وعشــرين تحتــاج إلنــارة املكتبــه لدراســة 
لــن يخطــر علــى بالــك ضــوء الشــمعة بــل 
ســتبحث عــن املصبــاح الكهربائــي والــذي 
بــدال  الشمســية  الطاقــة  علــى  يعمــل 
القــراءة  تتفــاوت  الوقــود.  احتــراق  مــن 
البعــد  علــى  بنــاًء  لإلبتــكار  الشــخصية 
الثقافــي والعلمــي والبيئــة املحيطــة ســواء 
ومــا  املجتمــع،  أو  العمــل  صعيــد  علــى 
علــى  للحصــول  تجربتــي  إليــه  خلصــت 
شــهادة إختصا�شــي إبتــكار أننــا نســتطيع 
التجــاوز عــن هــذه الفروقــات وبإمكانيــة 
تجــاوز املربــع األول  باســتخدام نمــوذج 
اإلبتــكار العالمــي مــن قبــل فريــق يحمــل 
كافــة اإلختالفــات و يمثــل بيئــات متنوعــة 
وغنيــة علــى الصعيــد العملــي واملجتمعــي.

رحلــة الحصــول علــى شــهادة إختصــاص 
توســيع  تمكيــن،  عمليــة  هــي  إبتــكار 
قــدرات، وبنــاء مســتقبل منهــي فــي مجــال 
وهــي  املنشــودة  الغايــة  االبتكاريخــدم 
تصبــح  أن  علــى  املؤسســات  مســاعدة 
رائــدة فــي مجالهــا، تتعامــل مــع التحديــات 
بفكــر إبتــكاري يقلــب التحــدي لفرصــة 

الحــال.  لواقــع  بالنظــر 

العالمــي  للنمــوذج  العملــي  التطبيــق   

لإلبتــكار )GIMI( يمكــن قائــد الفريــق مــن 

نقــل أعضــاء الفريــق بطريقــة إنســيابية 

والتحديــات  املعضلــة  تحديــد  بعــد 

ومتلقــي  اإلدارة  قبــل  مــن  املطروحــة 

الخدمــة وتشــخيصها بحثــا عــن أفــكار 

مــرورا  املؤسســة  قلــب  مــن  إبداعيــة  

ألبعــد  وصــوال  واملنافســين  بالشــركاء 

علــى  متنوعــة  بمجــاالت  القطاعــات 

الصعيــد العالمــي و قياســا علــى تجربتــي 

الشخصية فقد تمكنت من نقل البحث 

الخدمــة  مســتوى  لرفــع  الحلــول  عــن 

مــن القطــاع الصحــي للقطــاع الصناعــي 

والســياحي علــى الصعيــد العالمــي وذلــك 

باســتخدام أدوات التفكيــر اإلبتــكاري فــي 

النمــوذج والطواقــي الســبع التــي تنســجم 

مع الطبيعة الشخصية ألعضاء الفريق 

حتــى خرجنــا كفريــق بحقائــب إبتكاريــة 

قابلــة للتطبيــق تتعاطــى مــع املعضــالت 

املعضلــة  قلــب  مــن  املؤسســة  وتمكــن 

وريــادة.   تقــدم  لعجلــة 

كانــت تجربــة لهــا أثــر دائــم علــى منهجيــة 

غيــرت  واملؤس�شــي،  الشــخ�شي  التفكيــر 

وعــززت  الحلــول  عــن  البحــث  آليــة  فــي 

التشــاركية مــع الشــركاء مــن قطاعــات 

األفــق  علــى  ترتكــز  وأصبحــت  متنوعــة 

دائرتــه  خــارج  يبحــث  الــذي  الواســع 

مســتخدما البوصلــة العلميــة والعامليــة 

التــي تفتــح نطــاق التفكيــر والبحــث علــى 

التطويــر  إمكانيــة  مؤكــدة  مصراعيــه 

التشــاركية. وتفعيــل  والتحســين 
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 مــن حــرص وزارة التعليــم العالــي 
ً
إنطالقــا

والبحــث العلمــي وتوجهاتهــا اإلســتراتيجية 
تلتــزم  حيــث  املؤس�شــي،  التميــز  بتجذيــر 
الــوزارة باملحافظــة علــى التميــز املؤس�شــي 
مــن خــالل قيــادة تعتمــد علــى رؤيــة وخطــط 
مــع  ومنســجمة  واضحــة  اســتراتيجية 
األهــداف القطاعيــة واألهــداف الوطنيــة 
ومــن خــالل خلــق بيئــة محفــزة وحاضنــة 
بالــوزارة  للعامليــن  واإلبتــكار  لإلبــداع 
واكســابهم املعرفــة واملهــارات الالزمــة لتبنــي 
املمارسات الفضلى وتوظيف التكنولوجيا 
لتحسين العمليات وتحسين األداء وزيادة 
الكفــاءة ملــا لــه مــن دور فــي عمليــة النمــو 
علــى  القــدرات  تحفيــز  وعبــر  املؤس�شــي 

الشــخ�شي. التطــور 

 تم تسميتي للمشاركة في البرنامج التدريبي 
اإلبتــكار«  وإختصــاص  ابتــكار  »إداري 
الــذي يعقــده مركــز امللــك عبــدهللا الثانــي 
للتميــز بالتعــاون مــع املعهــد العالمــي إلدارة 
اإلبتكار  GIMI وبما ينســجم مع املتطلبات 
األداء  تطويــر  قســم  لرئيــس  الوظيفيــة 
املؤس�شــي واملســار التعليمــي لــي ويتوائــم مــع 
اإلســتراتيجية،  الــوزارة  أهــداف  تحقيــق 
مــن  األول  باملســتوى  التحقــت  حيــث 
البرنامــج التدريبــي فــي شــهر أذار مــن عــام 
عبدالرحمــن  »الدكتــور  يقدمهــا   2020
زريــق« وهــو معتمــد فــي اإلبتــكار اإلســتراتيجي 
فــي  االبتــكار  إلدارة  العالمــي  املعهــد  مــن 
بوســطن وســفير اإلبتــكار ملنطقــة الشــرق 
ثالثــة  مــدة  الــدورة  اســتمرت  األوســط، 
أيــام تــم التطــرق فيهــا إلــى توضيــح شــامل 
ملنهجيــة   

ً
وفقــا وأدواتــه  اإلبتــكار  ملفاهيــم 

 The Breakthrough Innovation«
تميــزت  »حيــث    Structured Process

مــن  املــادة  طــرح  فــي  الجديــد  باألســلوب 
مــن  أفــراد  يضــم  كفريــق  العمــل  خــالل 
مختلف املؤسســات الحكومية والخاصة، 
الــذي  اإلمتحــان  لتقديــم  بعدهــا  ليصــار 
يعقــده املعهــد العالمــي إلدارة اإلبتــكار عبــر 
والــذي  بــه  الخــاص  اإللكترونــي  املوقــع 
ُيعــد متطلــب رئيــس للحصــول علــى شــهادة 
ثــم  ابتــكار«،  »إداري  األول  املســتوى 
التحقــت فــي املســتوى الثانــي خــالل شــهر 
نيســان مــن عــام 2021 والــذي عقــد عبــر 
 للظــروف 

ً
تقنيــات اإلتصــال عــن بعــد نظــرا

تــم  والتــي  كورونــا،  جائحــة  فرضتهــا  التــي 
شــرح تطبيقــات عمليــة ملخرجــات املســتوى 
األول وتوضيــح أمثلــة حــول خلــق فــرص 
تطبيــق  خــالل  مــن  للمؤسســات  جديــده 
املعرفــة واملهــارات املكتســبة علــى املشــاريع 
التــي تتطلــب اإلبتــكار فــي الحيــاه العمليــة 
الطــرق  مــن  أنهــا  أدركــت  لقــد  اليوميــة. 
التــي مــن شــأنها ترســيخ اإلبتــكار فــي العمــل 
التقليديــة  الطــرق  تجــاوزت  الحكومــي 
مــن خــالل تقديــم مفاهيــم جديــده قابلــة 
للتحــول إلــى سياســات جديــدة تســهم فــي 
تطويــر األداء وتعزيــز العمــل الجماعــي مــن 
املوظفيــن،  مــن  األخريــن  مشــاركة  خــالل 
وتمكنــت مــن خــالل هــذا البرنامــج اإلطــالع 
 Smart« علــى املبــادرة اإلبتكاريــة املطروحــة
واملبــادرة   «   Car Platform Enabling
 Smart  Water billing  « اإلبتكاريــة 
عــرض  بطــرح  تقدمــت  ثــم   «  system
تقييمــي يعكــس متطلبــات الحصــول علــى 
مــن  العديــد  متضمــن  الثانــي  املســتوى 
 The« منهــا  املقدمــة  اإلبتكاريــة  األفــكار 
 Smart System for Managing The
اإللكترونــي  /«النظــام   »Strategic Plan
»حيــث  األســتراتيجية  الخطــة  إلدارة 

نظــام  وتصميــم  بإعــداد  املبــادرة  تتمثــل 
والســهولة  اإلحترافيــة  يجمــع  إلكترونــي 
االســتراتيجة  الخطــة  إنشــاء  فــي  املتميــزة 
بيانــات  كافــة  يتضمــن  حيــث  ومتابعتهــا 
الخطــط  وبيانــات  اإلســتراتيجية  الخطــة 
التنظيمــة،  الوحــدات  لكافــة  التنفيذيــة 
يتــم تنفيــذ ربــط إلكترونــي بين مســتخدميه 
الــوزارة  فــي مختلــف مديريــات ووحــدات 
مــن خــالل شاشــات تربــط النظــام يمكــن 
مــن خاللــه إدارة وتقييــم ومتابعــة الخطــة 

التنفيذيــة«. والخطــط  االســتراتيجية 

يحتــاج  األفضــل  نحــو  الســير  إن   
ً
أخيــرا

علــى  املبنــي  املســتمر  التطويــر  إلــى 
بدعــم  تؤمــن  التــي  الجوهريــة  القيــم 
اإلســتدامه  لتحقيــق  واإلبــداع  اإلبتــكار 
يســرني  املطــاف  نهايــة  فــي  واإلســتمرارية، 
أن اتقــدم بالشــكر لــكل الداعميــن ملســيرتي 
اختصا�شــي  شــهادة  علــى  الحصــول  فــي 
ابتــكار معتمــد كل مــن وزارة التعليــم العالــي 
عبــدهللا  امللــك  ومركــز  العلمــي  والبحــث 

للتميــز. الثانــي 
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سمية سامة
رئيس قسم تطوير األداء املؤس�شي 

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

الدكتور إبراهيم الروابدة
املدير التنفيذي

ملركز املك عبدهللا الثاني للتميز
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يعــد الشــباب االردنــي مســتقبل الوطــن 
املشــرق ملــا يمتلكــه مــن معرفــة وطاقــة 
ومــا  املســتقبل  لــروح  واســتحضار 
للمواطنيــن  احتياجــات  مــن  يتضمنــه 
علــى  جالتــه  أكــد  وقــد  عــام،  بشــكل 
االردن  مســتقبل  فــي  الشــباب  اهميــة 
ودورهــم االسا�شــي فــي  ازدهــاره، ويؤكــد 
جالتــه ذلــك فــي جميــع لقائتــه املتعلقــة 
الشــباب  يمثــل  حيــث  بالشــباب، 
املتراوحيــن فــي الفئــة العمريــة األقــل مــن 
30 عاًمــا مــا نســبته 63٪ مــن ســكانه.

ولتحقيــق أكبــر فائــدة ممكنــة مــن هــذا 
العمــل،  ســن  فــي  البالغيــن  مــن  العــدد 
أصبــح مــن الضــروري دعــم الشــباب عنــد 
انتقالهــم إلــى مرحلــة البلــوغ، وتزويدهــم 
االقتصــاد  لقيــادة  الالزمــة  باملهــارات 
األردن  فــي  الشــباب  معظــم  واملجتمــع. 
متعلــم ومرتبــط باملجتمــع العالمــي. ومــع 
ذلــك، فــإن اإلمكانــات الكبيــرة التــي يرونهــا 
فــي العالــم وفــي ذاتهــا تتعــارض مــع الواقــع 
يواجهــه  الــذي  السيا�شــي واالقتصــادي 
مســتقبلهم. مؤخــرا اصبــح هنالــك توجــه 
اكبــر الســتغالل هــذا املــورد البشــري املهــم 
ملــا يمثلــه نمــو هــذه الفئــة مــن الشــباب 
ودخولهــم الــى ســوق العمــل فرصــة فريــدة 
لــألردن، ومــع االحــداث الحاصلــة مؤخــرا 
االردن  فــي  االقتصــادي  الوضــع  اصبــح 
اكثــر صعوبــة بشــكل عــام وعلــى الشــباب 

خــاص.  بشــكل 

مجــال  فــي  خبرتــه  وبحكــم  عليــه  وبنــاًء 
التميز واالبتكار والتطوير الخدمي، اطلق 
مركــز امللــك عبــد هللا الثانــي وبالتعــاون 
مــع  الوكالــة األمريكيــة للتنميــة الدوليــة 
)USAID( ومــن خــالل  مشــروع شــبابنا 

مشــروع   )YOUTHPOWER( قــوة 
تمكيــن الشــباب والــذي يهــدف الــى جعــل 
الشــباب عنصــر اسا�شــي ومشــارك فعــال 
فــي عمليــة التنميــة املحليــة وعلــى االخــص 
التنميــة االجتماعيــة واالقتصاديــة، كمــا 
يهدف الى دعم مشاركة الشباب في تعزيز 
تطبيقــات منظومــة التميــز فــي البلديــات 
املحلــي  املجتمــع  مــع  الشــباب  وإدمــاج 
مــن خــالل تزويدهــم بمختلــف املعــارف 
ملســاعدة  ســتمكنهم  التــي  واملهــارات 
مؤسسات االدارة املحلية في سعيها نحو 
مــن  واالســتفادة  عملهــا  وتطويــر  التميــز 
مواردهــا وإدارتهــا بطريقــة فعالــة وتقديــم 
خدمــات ذات قيمــة مضافــة ملواطنيهــا 
ملشــاكلها  عصريــة  بحلــول  والخــروج 
الحاليــة واملســتقبلية مــن خــالل برنامــج 
يهتــم باملعرفــة النظريــة فــي مجــال التميــز 
واالبتكار والتطبيق العملي لها الستغالل 

جميــع طاقاتهــم وخبرتهــم.

يهدف برنامج »التميز للشباب« من خالل 
مبادراتــه املتعــددة إلــى توعيــة املشــاركين 
وتطبيقاتهــا  واالبتــكار  التميــز  بمفاهيــم 
للبلديــات  املؤس�شــي  األداء  تطويــر  فــي 
املقدمــة  العامــة  الخدمــات  وتحســين 
وتزويدهــم  واملجتمــع،  الخدمــة  ملتلقــي 
أمثــل  الســتغالل  املناســبة  باملعلومــات 
لقدراتهم وتحويلهم الى مواطنين فاعلين 

ومؤثريــن فــي مجتمعاتهــم املحليــة. 

 يســتهدف املشــروع حاليــا 75 فــرد مــن 
مختلــف املجتمعــات األردنيــة انخرطــوا 
فــي برنامــج تدريبــي نظــري وعملــي يهــدف 
مــن خــالل تجربــة فريــدة لتخريــج قــادة 
والخبــرات  باملعــارف  يتميــزون  شــباب 
اإلداريــة والوعــي املجتمعــي وبنــاء وتقويــة 

شخصياتهم ومنحهم ميزة تنافسية تعزز 
فرصهــم فــي إيجــاد فــرص عمــل أو عنــد 
املشــاركة فــي تحســين أداء الجهــات التــي 
ســيعملون بهــا فــي املســتقبل وتزويدهــم 
بمســارات عمــل تضفــي الكثيــر ملســاراتهم 
املهنيــة. مــن جهــة أخــرى يهــدف املشــروع 
الــى تطويــر البلديــات املحليــة كونهــا املمثل 
مــن  واحتياجاتهــم  للمجتمعــات  األول 
خــالل تطويــر وتقديــم إطــار عمــل يعمــل 
علــى تحســين اداء البلديــات مــن منظــور 
الشــراكات  وتعزيــز  واملوظفيــن  القيــادة 
املجتمعيــة والدوليــة واالســتغالل االمثــل 
ملواردها لتطوير خداماتها، والذي يهدف 
الــى اضافــة قيمــة للمتعامليــن )املجتمــع 

باألخــص(. واملواطنيــن 

البرنامــج  عــن  املنبثقــة  البرامــج  وأحــد 
الرئي�شــي »التميــز للشــباب« كان برنامــج 
قــام  والــذي  الشــبابي«  االبتــكار  »بطــل 
بتزويد 25 مشارك باألدوات التي تمكنهم 
بحلــول  للخــروج  البلديــات  دعــم  مــن 

 )YOUTH INNOVATION CHAMPION PROGRAM( برنامج بطل االبتكار الشبابي
 YouthPower برنامج المركز بالتعاون مع –
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ابتكاريــة تســاعدها علــى حــل مشــاكلها 
. ملختلفــة ا

الشــبابي  االبتــكار  بطــل  برنامــج  اهتــم 
بتفعيل دور االبتكار في البلديات والعمل 
على تعريفها على مفاهيم واستراتيجيات 
وسياســات االبتــكار وســاهم علــى تطويــر 
االخــر  الطــرف  فــي  االبتــكار  مهــارات 
العمــل  مجــال  فــي  خاصــة  )البلديــات( 

لبلــدي.  ا

علــى  ليكــون  البرنامــج  تصميــم  تــم 
مرحلتيــن: األولــى مرحلــة التطويــر والتــي 
تهــدف الــى التوصــل الــى افــكار ابتكاريــة 
لعالج مشــكلة تواجه البلديات املشــاركة 
ــم 

ّ
فــي املشــروع حيــث غطــت جزئيــة التعل

بإشــراف  التطبيــق  بجزئيــة  واتبعــت 
علــى  باإلشــراف  يقــوم  مدرب/مرشــد 
البلديــات  وزيــارات  التدريــب  عمليــة 
واقامــة لقــاءات مســتمرة لقيــاس التطــور 
نحــو اهــداف املبــادرة. امــا املرحلــة الثانيــة 
فكانــت مرحلــة التنفيــذ والتــي هدفــت الــى 
تطبيــق الحلــول فــي بلديــات لقيــاس نجــاح 
املشــروع فــي حــل املشــكالت التــي تواجههــا 

املشــاركة. البلديــات 

قســمت مرحلــة التطويــر الــى 3 مبــادرات، 
والتــي بــدأت بمبــادرة مرشــد بنــاء قــدرات 
الشــباب اإلبداعيــة والتــي هدفــت الــى بناء 
مــا  فــي جميــع  الشــباب  قــدرات  وتطويــر 
يتعلــق باالبتــكار، والــذي يهــدف الــى ازالــة 
الغموض حول مفهوم االبتكار والتعرف 
أفضــل  وعلــى  االبتــكار  عمليــات  علــى 
البلــدي  العمــل  فــي  لإلبتــكار  تطبيقــات 
ومــن ثــم التعــرف علــى اهــم املشــاكل التــي 
الــى حلــول  البلديــات والوصــول  تواجــه 

ابتكاريــة ملعالجــة هــذه املشــاكل.

 اتبعــت املبــادرة األولــى املعنيــة بالتدريــب 
النظــري بمبــادرة مرشــد مختبــر االبتــكار 
التــي هدفــت الــى صقــل مــا تــم تعلمــه فــي 
املبــادرة االولــى مــن معرفــة ومهــارات فــي 

تطوير االفكار االبتكارية التي تم الوصول 
اليهــا ســابقا لتكويــن مشــروع كامــل قابــل 
للوصــول  اساســية  كخطــوة  للتنفيــذ 
فــي  ورياديــة  ابتكاريــة  ثقافــة  إرســاء  الــى 
البلديــات ومســاعدتها لتقليــل املخاطــر 
وغيــر  النوعيــة  املشــاريع  تنفيــذ  عنــد 
ومســتدام.  متكامــل  بشــكل  التقليديــة 
لقــد كان مــن اهــم اهــداف هــذه املبــادرة 
فــي  املســتهدفة  االولويــات  تحديــد  هــو 
املجــالت املتاحــة لتحديــد الحــل املناســب 
لطبيعــة املشــكلة املســتهدفة وبالتعــاون 
قــدرات  مــع  يتناســب  بمــا  البلديــة  مــع 
بهــدف  املشــاركة  البلديــات  ومــوارد 
الوصــول الــى حــل ريــادي متكامل يتضمن 
آليــة التنفيــذ واحتياجــات املشــروع بمــا 
يســهم بحل جذري للمشــكلة املســتهدفة. 
أربــع  الــى  املشــاركين  تقســيم  تــم  لقــد 
مجموعــات وفــي نهايــة التدريــب العملــي 
تــم الخــروج بأربعــة مشــاريع تــم بعــد ذلــك 
عرضهــا علــى البلديــات املختلفــة لقيــاس 
مــدى اســتجابة البلديــة املعنيــة للفكــرة 
وامكانيــة تنفيذهــا فيهــا، وكانــت املشــاريع 

علــى النحــو التالــي:

مجمــع البلديــة الذكــي: هــدف املجمــع   .1
هــو القيــام بجمــع مختلــف الخدمــات 
التــي يحتاجهــا املواطــن خــالل حياتــه 
اليوميــة، ممــا يــؤدي الــى حــل مشــكلة 
والتعــدي  الشــوارع  فــي  االزدحــام 
علــى الطريــق العــام مــن خــالل توفيــر 
مســاحات اصطفــاف ذكيــة، ضمــن 

افــكار اخــرى يحتويهــا املشــروع.

هــدف  الشــباب:  كرنفــال  مشــروع   .2
كبيــرة  توفيــر مســاحة  هــو  الكرنفــال 
املشــاريع  ألصحــاب  مســاحة  يقــدم 
رمزيــة  اســعار  مقابــل  الخاصــة 
تســاعد اصحــاب العمــل علــى تقديــم 
مســتوى  وتقليــل  للــزوار  منتجاتهــم 

. لــة لبطا ا

يهــدف  الســياحي:  الكرفــان  مشــروع   .3

الكرفــان الــى تقديــم منتجــات محليــة 

االردنــي  التــراث  تعكــس  الصنــع 

الوعــي  لزيــادة  والســواح  للمواطنيــن 

بالثقافــة االردنيــة ومــا يحتوهــا مــن 

لحــل  التاريــخ،  عبــر  وعراقــة  اصالــة 

مشــكلة الســياحة ممــا يــؤدي الــى دعــم 

الســياحة فــي املجتمــع خاصــة واالردن 

مــة. عا

مشروع اعادة تدوير النفايات: يهدف   .4

املشــروع الــى مســاعدة البلديــات علــى 

حل مشــكلة النفايات التي تعاني منها 

وتؤدي الى مشاكل صحية في املجتمع 

املحلــي، واالســتفادة منهــا ممــا يســمح 

بإضافة دخل اضافي للبلدية لدعمها 

فــي مشــاريع اخــرى.

مرشــد  )مبــادرة  الثالثــة  املبــادرة  أمــا 
برنامــج  مظلــة  تحــت  البلديــات(  ريــادة 

بطــل االبتــكار الشــبابي فكانــت ملســاعدة 

املشاركين على تحويل الحلول االبتكارية 

قابــل  متكامــل  مشــروع  الــى  املقترحــة 

للتطبيق يتميز بالتنافسية وروح الريادة. 

اسا�شــي  عنصــر  املبــادرة  هــذه  شــكلت 

لتحقيــق هــدف القــدرة علــى التوظيــف 

الذاتــي )الريــادة( كونهــا أحــد متطلبــات 

االكتفــاء  الــى  للوصــول  الحالــي  العصــر 

االقتصــادي.

هــذا  فــي  نوعيــة  املركــز  تجربــة  كانــت 

املتعــددة  مراحلــه  خــالل  البرنامــج 

)املتدربيــن  النوعييــن  واملشــاركين 

واملدربيــن واملرشــدين وممثلــي البلديــات( 

التــي ســاهمت فــي مجــال التجربــة. كمــا 

ان دعــم برنامــج YOUTHPOWER كان 

لــه األثــر األكبــر فــي الوصــل لتحقيــق غايــة 

البرنامــج واملتمثلــة بتطويــر قــدرات نوعية 

املســتقبل. لجيــل 
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مــن  مجموعــة  بأنــه  االبتــكار  يعــرف 

الخطــوات التــي تــؤدي الــى انتــاج شــيئ 

جديــد يســتفاد منــه بحيــث ان يــؤدي 

املنتجــات  جــودة  مــن  التحســين  الــى 

او الخدمــات واملســاهمة فــي تحســين 

لحــل  املتخــذة  القــرارات  جــودة 

املشكات داخل مؤسسة في مختلف 

او فنيــة  املجــاالت ســواء اقتصاديــة 

او تســويقيه او خدميــة او بيئيــة كمــا 

يــؤدي الــى تمييــز املؤسســة وهــذا مــا 

يسعى اليه مركز امللك عبدهللا الثاني 

. للتميــز

برغبــة  اال  االبتــكار  يتــم  ان  يمكــن  ال 

القائــد فــي التطويــر والتحديــث واعطــاء 

داخــل  مــا  شــيئ  لتحســين  االوامــر 

املؤسسة وكذلك ال بد من وجود فريق 

مختــص باالبتــكار يقــوم بهــذة الخطوات 

املنشــودة. االهــداف  الــى  للوصــول 

شــيئ  هــو  االبتــكار  ان  الكثيــر  يعتقــد 

عاليــة  قــدرات  الــى  يحتــاج  صعــب 

ومراحــل متطــورة مــن العلــم وكذلــك 

االبتــكار  بيــن  التمييــز  يســتطيعون  ال 

واالبداع او االختراع في حين ان االبداع 

االفــكار  وتحويــل  خلــق  عمليــة  هــو 

الجديدة والتخيليه الى واقع، واالختراع 

هــو خلــق فكــرة جديــدة ومفهــوم جديــد.

قــام مركــز امللــك عبــدهللا الثانــي للتميــز 

عنــوان  تحــت  تدريبيــة  دورة  بعقــد 

بالتعــاون  الشــبابي«  االبتــكار  »بطــل 

للتنميــة  االمريكيــة  الوكالــة  مــع 

»شــبابنا  برنامــج   /  USAID الدوليــة 

قــوة« ملجموعــة مــن الشــباب املؤثــر فــي 

املجتمــع، حيــث كانــت تجربــة مفيــدة 

للشــباب  ومحفــزة  ومســاعدة  ومثيــرة 

للعمــل علــى ابتــكار مشــاريع ذات اثــار 

ايجابية مفيدة للمجتمع وكذلك تعزيز 

عــدد مــن املهــارات والقــدرات املفاهيــم 

واســتخدام  الذهنــي  العصــف  مثــل 

الســت  والقبعــات  الذهنيــة  الخرائــط 

واملغامــرة واملخاطــرة وغيرهــا التــي تؤثــر 

الشــخ�شي. املســتوى  علــى 

وامتــدت هــذة الــدورة ملــدة ســت ايــام 

بوجــود افضــل املختصييــن فــي مجــال 

مســوحات  علــى  وشــملت  االبتــكار 

علــى  للحصــول  ميدانيــة  ودراســات 

املعلومــات بالشــكل الصحيــح وكان مــع 

نهايــة الــدورة قــد تمكــن الشــباب مــن 

الخــروج ولديهــم اربــع مشــاريع ذات آثــار 

ايجابية منها ما يحل بعض من املشاكل 

وما يساعد على تنمية املجتمع بالطرق 

املثلــى واالبتكاريــة، كمــا وقــد كانت ســببا 

فــي التاثيــر علــى الشــباب مــن النواحــي 

الشــخصية ملــا كانــت بــه مــن اثــار عائــدة 

النواحــي  مــن  بااليجابيــة  الفــرد  علــى 

والفكريــة  والنفســية  االجتماعيــة 

مثــل  عديــدة  مهــارات  مــن  وعــززت 

مهــارات بنــاء القــدرات واتخــاذ القــرارات 

والتواصــل واالتصــال والقيــادة وغيرهــا.

تجربتي مع االبتكار

عبدهللا باسم محمد ابو هزيم
أحد املشاركين ببرنامج  » شبابنا قوة«

ال يمكن ان 
يتم االبتكار 
اال برغبة القائد 
في التطوير 
والتحديث 
واعطاء األوامر 
لتحسين شيئ 
ما داخل 
المؤسسة
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1( تطوير قدرات أعضاء الهيئة التدريسية في االبتكار املؤس�شي 

االبتــكار  فــي  التدريســية  الهيئــة  قــدرات أعضــاء  ضمــن مشــروع تطويــر 
املؤس�شي عقد مركز امللك عبدهللا الثاني للتميز خالل شهري شباط وآذار 
البرنامــج التدريبــي للحصــول علــى الشــهادة املهنيــة »اداري ابتــكار معتمــد« 
واملعتمــدة مــن املعهــد العالمــي لالبتــكار )GIMI(، بدعــم مــن صنــدوق دعــم 
البحــث العلمــي واالبتــكار ل 100 عضــو هيئــة تدريــس بهــدف بنــاء القــدرات 
وتنميــة املهــارات الفرديــة لــدى الهيئــة التدريســية فــي الجامعــات الحكوميــة 

لتجذيــر ثقافــة التميــز واالبتــكار.

تضمــن برنامــج »إداري ابتــكار معتمــد« عقــد دورة تدريبيــة ملــدة ثالثــة أيــام 
عمــل للبعــد النظــري وتــم خاللهــا شــرح ألهميــة االبتــكار وأدواتــه املختلفــة 
وكيفيــة توليــد األفــكار مــن خــالل نمــاذج عمليــة، حيــث يمثــل هــذا البرنامــج 
التدريبــي األول مــن نوعــه فرصــة فريــدة للبــدء فــي رحلــة الجامعــة نحــو 
االبتــكار، وتطويــر مهــارات املشــاركين فــي مجــال إدارة االبتــكار، حيــث تــم 
التركيــز علــى مواضيــع  أهميــة ومفهــوم االبتــكار فــي البيئــة الجامعيــة )االبعــاد 
الخاصــة بالتعلــم والتعليــم والبحــث العلمــي وخدمــة املجتمــع( وأمثلــة علــى 
 EUREKA( االبتــكار فــي مجــاالت خدمــات البيئــة الجامعيــة وعمليــة االبتــكار
Process( وتنفيــذ تماريــن عمليــة مختلفــة. تبــع التدريــب النظــري ُبعــد 
تطبيقــي للمشــاركين مــن كل جامعــة لضمــان االســتفادة واالنعــكاس علــى 
تطويــر منظومــة االبتــكار املؤس�شــي فــي البيئــة الجامعيــة ويشــترط للحصــول 
علــى الشــهادة اجتيــاز االمتحــان املقــرر مــن قبــل املعهــد العالمــي إلدارة 

االبتــكار )GIMI( للحصــول علــى الشــهادة املهنيــة.

GIMI  2( التحضير  لتنفيذ أول برنامج ملقيم إدارة ابتكار معتمد من

تهــدف هــذه الــدورة إلعــداد مقيميــن معتمديــن ومؤهليــن لتقييــم إدارة 
االبتكار املؤس�شي في مختلف القطاعات واملؤسسات بناء على فهم نموذج 
إدارة االبتكار املؤس�شي املعتمد من  )GIMI(و يشترط لحضور تلك الدورة 

حصــول املشــارك علــى شــهادة إداري ابتــكار معتمــد.

وسيتمكن املشاركون بنهاية البرنامج من:
• فهم أطر عمل نموذج  جوائز إدارة االبتكار العالمي ومعاييرها 

• اختيار وتشكيل وقيادة فرق تقييم إدارة االبتكار املؤس�شي
• تصميم وتطوير خطط تقييم إدارة االبتكار 

• تطبيــق أســاليب تقييــم االبتــكار املؤس�شــي )التقييــم املكتبــي والزيــارات 
للمؤسســات( امليدانيــة 

• تحديد نقاط القوة وفرص التحسين لكل جهة مشاركة في جوائز إدارة االبتكار 

• التعرف على أداة التقييم املعتمدة وآلية وضع العالمات وفقا للمعايير   

• تطوير مهارة إعداد التقارير التقييمية )مستوى النضج في إدارة االبتكار 
املؤس�شــي(

جديد المركز في اإلبتكار


