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تشمل النتائج الرئيسية:

ستبدي الغالبية العظمى )٪89( من الموظفني حماسًا أكرب تجاه االبت�كار في   .1
العمل إن عرفوا أنهم سيتلقون الشكر من الرئيس التنفيذي للشركة.

من المرجح أن يكون )٪90( من الموظفني األصغر سنًا )الذين ت�تاوح أعمارهم   .2
بني 18 و24 عامًا( أكرث حماسًا في حال تم تقدير أفكارهم المبت�كرة من قبل 

الرئيس التنفيذي للشركة.

يؤمن حوالي ثالثة أرباع )٪73( من الموظفني بوجوب حصولهم على مكافآت   .3
مالية في حال نفع الشركة من أفكارهم المبت�كرة 

يشعر غالبية الموظفني )٪74( بأن اإلبت�كار مسؤولية كل موظف  .4

أكرث من نصف الموظفني في دولة اإلمارات العرب�ية المتحدة )٪59( كان لديهم   .5
فكرة مبت�كرة في الماضي، إال انهم لم يعرفوا كيف ولمن يقدمونها. 

حوالي نصف المشاركني في االستطالع )٪40( غري مقتنعني بأن الشركات التي   .6
يعملون بها تشجعهم على اإلبت�كار.
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ويحافظ اإلبت�كار على مرونة وتقدم المؤسسة وقابليتها 
للت�كيف، و ضمان مواصلة النجاح المالي وتعزي�ز التوظيف، 

فبدون القدرة على اإلبت�كار، تصبح المؤسسات جامدة، 
وتبقى الخدمات على حالها، ولن تطلق منتجات جديدة 
وتصبح العمليات أبطأ، وت�تخلف إنتاجيتها عن منافسيها.

وإيمانًا بأهميته، أرست حكومة دولة اإلمارات العرب�ية 
المتحدة دعائم االبت�كار أساسًا لخططها لتجاوز المؤشرات 
الدولية للنجاح االجتماعي االقتصادي، وُتعد االستاتيجية 

الوطنية لالبت�كار محورًا رئيسيًا من خارطة طري�ق دولة 
اإلمارات العرب�ية المتحدة لتحقيق االزدهار والرخاء، والتي 

أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، 
نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه 
اهلل، عام 2014. وتحدد خارطة الطري�ق قطاعات الطاقة 

المتجددة والنقل والتعليم والصحة والت�كنولوجيا والمياه 
والفضاء كمجاالت لتبني االبت�كار، ومنذ إطالق هذه 

االستاتيجية الوطنية، خطت الحكومات االتحادية والمحلية 
والمؤسسات الناشطة في الدولة خطوات كبرية لتجسيد 

رؤية صاحب السمو الهادفة إلى تحوي�ل دولة اإلمارات 
العرب�ية المتحدة إلى واحدة من أكرث الدول إبداعًا في 

العالم بحلول عام 2021.

وقد أثمرت هذه الجهود، بعد أن أظهر بحث سابق لشركة 
اإلمارات العالمية لأللمنيوم، أن %94 يرون أن الدولة 

أصبحت أكرث إبداعًا مما كانت عليه قبل خمس سنوات، فيما 
يعتقد عدد مماثل أن االبت�كار في الشركات يساهم في 

تعزي�ز التنافسية الوطنية.

وتسعى شركة اإلمارات العالمية لأللمنيوم إلى ترسيخ 
ثقافة اإلبت�كار كحجر أساس في أعمالها.

ونجحنا على مدار العقود الماضية في تنفيذ خطة 
المقتحات التي أسفرت عن تقديم الموظفني ما ال يقل عن  

34,000 اقتاحًا عمليًا في كل عام )زاد عددها اإلجمالي 

عن 240,000 اقتاحًا حتى اآلن(. وبلغ متوسط ما قدمه 
الموظفون من اقتاحات خالل العام السابق ما يعادل 

ثمانية اقتاحات لكل موظف، ساهمت بتوفري أكرث من 36 
مليون درهم.

فنحن نؤمن بأن األفراد األقرب إلى آلية العمل هم األفضل 
في تقديم المقتحات والحلول المتطلبة ، ومع ذلك، فإن 

نتائج هذه الفلسفة لن ت�أتي إال من خالل ترسيخ الثقافة 
الصحيحة لتقدير أفكار األفراد والتصرف بناًء عليها.

وضعنا االبت�كار نصب أعي�ينا وتمكنا بذلك من تطوي�ر تقنياتنا 
الخاصة التي ُتستخدم اليوم في جميع خطوط اإلنتاج 

والفضل يعود إلى ما بذله قسم األبحاث والتقنيات لدينا من 
جهود جبارة أسفرت عام 2016 إلى حصول شركة اإلمارات 

العالمية لأللمنيوم على أول ترخيص دولي ُيمنح لشركة 
صناعية إماراتية لتوزيع تقنياتها الصناعية في مختلف أنحاء 

العالم.

إن من شأن ترسيخ ثقافة االبت�كار كحجر أساس في جميع 
المؤسسات أن يساهم في دفع عجلة التطور المستمر 
في البالد. ويحتاج قادة الشركات اليوم لبذل المزيد من 

الجهد لتحفيز االبت�كار في بيئة العمل وتسليط الضوء على 
األفكار الصغرية التي يمكنها أن تحدث فرقًا كبريًا،  وكيف 
ت�تمكن فرق العمل في الشركة من ت�كريس كامل وقتها 

لالبت�كار؟ وكيف يمكنهم أيضًا افت�تاح األقسام المكّرسة 
إلجراء أعمال البحث والتطوي�ر بهدف طرح أهم األفكار 

المبت�كرة؟

سوف يركز هذا التقري�ر، الذي يستند إلى بحث مستقل 
أجرته شركة اإلمارات العالمية لأللمنيوم، على ُسبل تعزي�ز 
ثقافة االبت�كار لدى جميع الموظفني في الشركة إذ يسلط 
الضوء على التحديات التي تواجه المؤسسات في سعيها 

لمواصلة االبت�كار في بيئة العمل. كما يبحث هذا التقري�ر في 
الطرق التي تعتمدها المؤسسات لتشجيع الموظفني لديها 

على تقديم أفكار جديدة والمشاركة في عملية االبت�كار، 
واالعتاف بأن البحث عن طرق جديدة لمعالجة المشاكل 

القديمة يخلق ثقافة ابت�كار ذاتية.

ملخص 

يشار لنجاح أي مؤسسة في جميع أنحاء العالم بمدى قدرتها على تسخي 
األفكار الجيدة، فاإلبت�كار يرتبط بشكل وثيق بماهية المؤسسات، وأهم الركائز 

االسرتاتيجية التي تقود األعمال الديناميكية.



ونحن في شركة اإلمارات العالمية لأللمنيوم وضعنا 
عملية التطوي�ر التقني على قائمة أولوياتنا على مدار 

أكرث من 25 عامًا وحقق فري�ق البحث والتطوي�ر لدينا نجاحًا 
ملحوظًا. وُتصنف أحدث تقنيات الصهر المعتمدة لدينا ضمن 

أبرز التقنيات الفّعالة في عالم صناعة األلمنيوم فيحتاج 
الموظفون إلى الشعور بأن هناك من يشجعهم على 

اإلبت�كار ويصغي إلى كل ما يقولونه.

 نؤمن بأن األفراد الذين يتعاملون مع إجراءات العمل هم 
األفضل في وضع أنسب االقتاحات والحلول للتحديات التي 

يواجهونها بشكل يومي، حيث يجب األخذ بعني االعتبار  
مالحظاتهم ويتعني على كل من يعمل في المؤسسة 

المساهمة بدور فاعل في تعزي�ز ثقافة االبت�كار.

وي�بدو ذلك جليًا في المؤسسات األكرث ابت�كاًرا حول العالم 
والتي ال تهتم بالمسميات الوظيفية أثناء بحثها عن حلول 
لمشكالت داخلية، فللحفاظ على استمرارية النمو والنجاح 

ألعمالها، يتحتم على كل موظف أن يشعر أنه يستطيع 
المساهمة بشكل إي�جابي في تطوي�ر وتحسني المؤسسة 

في المستقبل. وهذا يشمل كل شيء بدءًا من اقتاح اسم 
عالمة تجارية جديدة أكرث توفريًا لتقديم الشاي حتى دراسة 
التحليالت واكتشاف طريقة أفضل لتحسينها، فاإلبت�كار يشمل 

جميع الصناعات والقطاعات.

قد تبدو هذه مهمة شاقة لكن الخرب السار للمؤسسات 
هو أن الموظفني في دولة اإلمارات العرب�ية المتحدة 
مستعدون بالفعل ليكونوا جزًءا من العملية إذ يوضح 

االستطالع المنّفذ في ضوء هذا التقري�ر أن غالبية 
الموظفني )٪74( يشعرون بأنهم ملتزمون بالمساهمة 

بأفكارهم لشركتهم، فال يحتاج قادة األعمال لمحاربة المد، 
بل يحتاجون لتشجيع االبت�كار بشكل فعال داخل مؤسساتهم. 

فالموظفون لديهم االستعداد للمشاركة في االبت�كار 
وكل ما يحتاجون إليه هو الشعور بأنهم جزء هام من هذه 

العملية. 

وعلى الرغم من شعور الموظفني بأنهم بحاجة إلى لعب 
دور في عملية اإلبت�كار، فإن قادة الشركة يواجهون تحديًا ال 
سيما مع قيام نسبة تقل عن الخمس )٪19( من الموظفني 

بتقديم فكرة في العام الماضي. وبينما تبدو فكرة قيام 
اإلدارة العليا بفرض تحوالت جذرية شاملة أمرًا رائعًا إال 
أن منح الموظفني فرصة المشاركة في تقديم اقتاح 

إلجراء تغي�ري بسيط على إجراءات عملهم يمكن أن يعود 
على المؤسسة بنتائج إي�جابية ال تقل أهمية عن التحوالت 

الشاملة، وربما تفوقها من حيث المزايا.

هذه هي النقطة التي تحتاج إلى معالجة في ثقافة 
المؤسسات. فالموظفون يحتاجون إلى الشعور بأن هناك 

من يشجعهم على االبت�كار ويصغي إلى كل ما يقولونه. 
وقد أوضح االستطالع المنفذ في ضوء هذا التقري�ر أن 

واحدًا من كل خمسة موظفني )٪20( يشعر بأن مؤسسته 
تفتقر إلى الموارد المناسبة لالبت�كار، وأن ٪40 من جميع 

الموظفني غري مقتنعني بأنهم يعملون في بيئة تشجع 
االبت�كار على اإلطالق.

تحتاج المؤسسات إلى تغي�ري هذه اآلراء والت�أكد من أن 
موظفيها يشعرون بأن أفكارهم الجيدة ستقود في 

نهاية المطاف إلى مكان ما. فعندما ال تصغي المؤسسات 
إلى الموظفني لديها وال تسعى إلى إجراء التغي�ري بشكل 

مستمر، حينها ستفقد هذه المؤسسات مرونتها وست�كون 
عاجزة عن المنافسة.

التزامنا الدائم بالتطوي�ر:
“تركز شركة اإلمارات العالمية لأللمنيوم على التحسني المستمر الذي يشمل كل شخص في 

الشركة، ونجحنا في تعزي�ز ثقافة االبت�كار لنسلط الضوء على األفكار الجديدة من جهة ولنوفر من 
جهة أخرى الفرصة أمام فرق العمل لدينا الكتشاف كل ما تحمله األفكار الجديدة من مزايا.
نؤمن بأن األشخاص المسؤولني عن عملٍ ما، هم األفضل في وضع الحلول الجيدة وتحديد 

التحسينات المطلوبة ألداء مهامهم.. ويتمثل التحدي في تزويدهم باألدوات والفرص المناسبة 
إلجراء التغي�ي المطلوب وبذلنا جهودنا على مر العقود الماضية لوضع النهج المناسب لتمكني 

الموظفني لدينا”. 

عبد اهلل جاسم بن كلبان،
العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة اإلمارات العالمية لأللمنيوم.

67
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 اإلبداع ليس حكرًا على مدير يجلس خلف مكتب، بل هو فن يمكن ممارسته بفتح 
المجال للتفكي اإلبداعي لجميع موظفي الشركة بجميع مستوياتهم. فقد ت�أتي 

األفكار المبت�كرة من عامل في المصنع أو من فري�ق عمل يحلل أهم البيانات 
أو حتى من مدير يسعى جاهدًا الكتشاف المرحلة المقبلة من االبت�كار في 

المؤسسة.

من الموظفني يشعرون 
بأنهم ملتزمون بالمساهمة 

بأفكارهم لشركتهم



إن حدث ذلك داخل مؤسسة ما، فستفقد حينها هذه 
المؤسسة الفرص المحتملة إلضافة قيمة يومية.

تقّيم المؤسسات الناجحة األفكار المقدمة إليها بشكل 
موضوعي وبناء على فعاليتها دون النظر فيما لو كانت 
هذه األفكار مقدمة من مدير أو عامل عادي. ولكن على 

الرغم من الفوائد الواضحة لتشجيع الموظفني على 
المساهمة، فإن أكرث من نصف الموظفني في دولة 

اإلمارات العرب�ية المتحدة )٪59( ال يعرفون لمن يقدمون 
أفكارهم وآراءهم.

يعترب وضع هيكلية تسهم في تجنب هذا الوضع أمر 
بالغ األهمية، فسالسل القيادة تبدأ عادة مع المديري�ن 

المباشري�ن، وهي جهات يسهل الوصول إليها والتواصل 
معها بشكل يومي ويمكنها رفع هذه االقتاحات إلى 

اإلدارة العليا حيث يكون من السهل تقي�يم مدى جدوى 
االقتاح. وسواء إذا استمرت هذه السلسلة إلى اللجنة 

التنفيذية أو إلى إدارة قائمة، مثل الموارد البشرية، فهي 
مسألة للمناقشة الداخلية، إال أن الوضوح يعد أمر حاسم 

لضمان ظهور األفكار الجيدة إلى النور.

وبمجرد إنشاء الهيكلية، ست�كون لدى معظم المؤسسات 
سياسة لمكافأة الموظفني الذين طرحوا األفكار القابلة 

للتنفيذ. و مع ذلك، وضع سياسة ما ليس بكاف، بل يجب 
تعزي�ز السياسة وتحديثها وت�كي�يفها باستمرار. فال يمكن 

ت�أسيس نظام ما ثم تركه في طي النسيان. ولسوء الحظ، 
فإن الغموض يكتنف اليوم %56 من الموظفني في دولة 

اإلمارات العرب�ية المتحدة بشأن المكافآت المتاحة لهم.

يمكن أن يؤدي الفشل في تعزي�ز هذه الفوائد إلى حالة من 
الالمباالة بني الموظفني، وقد يكون السبب في عدم اقتناع 

ما يقارب من ثلث الموظفني في اإلمارات )٪29(، بأنهم 
يعملون في بيئة تشجع على االبت�كار، إذا كان ما يقارب ثلث 
القوى العاملة ال يشعرون أنهم يعملون في بيئة مبت�كرة، 

فما حجم األفكار الغري مستغلة والتي يحتمل أن ت�كون 
ريادية.

يحتاج الموظفون إلى الشعور بأنهم جزء من عملية 
اإلبت�كار، فعندها يمكنهم حل أي مشكلة كانت في عملهم، 

دون الحاجة إلى إنتظار الحل من شخص آخر. ويمكن تقي�يم 
قدرة المؤسسة على توفري بيئة محفزة على االبت�كار من 

خالل النظر إلى عدد األفكار التي يتمكن الموظفون من 
تقديمها. وي�جب أن ت�تحلى المؤسسات بمزيد من المرونة 
أثناء التعامل مع األفكار المقدمة مهما كان حجمها، دون 

أن يكون عليها مطاردة األفكار المبت�كرة.

ويشكل التواصل المستمر المفتاح الرئيسي لتشجيع طرح 
األفكار الجديدة ويتولى فري�ق القيادة مسؤولية توضيح 

الفرص المتاحة للموظفني وأهمية مشاركتهم بدور فاعل. 
ومن خالل تعزي�ز الرسالة اإليجابية حول االبت�كار المستمر 

وضرورة مشاركة الجميع، ت�تمكن المؤسسات من قطع 
شوطًا طوياًل لتغي�ري عقول الناس حول البيئات التي يعملون 

فيها.
االجتماعات العامة – هي طريقة لجلب االبت�كار   •

أكرث إلى الواجهة واستخدام عناوي�ن من كبار 
المسؤولني كفرصة للت�أكيد على أهمية االبت�كار.

السفراء -تحوي�ل األفراد الذين يقتحون أفكارًا   •
جيدة إلى أبطال داخل المؤسسة ويمكنهم أن 

يكونوا مثااًل للمشاركة.

قنوات االتصال الداخلية -سواء كانت شبكة   •
داخلية أو بريد إلكتوني أو رسالة إخبارية أو 

ملصق، تبني حمالت متواصلة حول أهمية 
االبت�كار في مؤسستك توضح كيف يمكن 

للموظفني أن يلعبوا دورًا في التطور المستمر.

االحتفال بأفضل الممارسات -قم بعمل نسخ   •
احتياطية لكل رسالة إي�جابية حول االبت�كار مع 

مثال. تقديم موظف أو فكرة مبت�كرة لحل مشكلة 
أدت إلى فوائد كبرية للمؤسسة.

طرق تشجيع االبت�كار:
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كل يوم، يمر مالي�ني الناس في جميع أنحاء العالم بلحظة إبداعية، تمكنهم من 
رؤية أمر ال يراه أحدًا آخر، ويتوصلون إلى نهج فريد من نوعه لحل معضلة أو 
مشكلة معقدة. ومع ذلك، تهدر مالي�ني األفكار لعدم معرفة كيفية التصرف 

حيالها.

من الموظفني في دولة اإلمارات 
العرب�ية المتحدة يشعرون غي ملمني  

بشأن المكافآت المتاحة لهم.
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لقاء مباشر مع عضو كبري في المؤسسة.   •
يستجيب الموظفون بشكل جيد للمديري�ن الذين 

يستقطعون من وقتهم لشكر الموظفني 
شخصيًا على مساهماتهم الفعالة. 

استخدام قنوات التواصل الداخلية لعرض   •
أفضل األفكار مع بعض المعلومات األساسية 

عن الموظف إن كان عن طري�ق رسائل الربيد 
اإللكتوني، الرسائل النصية أو على الشبكات 

الداخلية.

حفل تقدير الموظفني هو منتدى لشكر األفراد   •
الذين قدموا مساهمات أكرث.

رمز لقيمتهم لدى المؤسسة -سواء كانت   •
شارة، أو توقيع بريد إلكتوني، أو مكان 

لوقوف السيارات -هو تذكري مرئي لآلخري�ن بأن 
الموظف قد دعم الشركة بشكل كبري من خالل 

تفكريه اإلبداعي.

طرق فعالة لتقدير الموظفني لقاء تقديم أفكار جيدة:

امتنان القيادة

تشي األرقام الواردة في استطالعنا إلى أن المكافآت المالية الثابتة ال تزال 
وسيلة فعالة لتحفيز الموظفني، وهي بالفعل أكرث الطرق فعالية وفًقا لـ 73% 

من العاملني في دولة اإلمارات العرب�ية المتحدة.

وعلى الرغم من ذلك، ال ينبغي أن ت�كون هي الطريقة 
الوحيدة التي يتم بها مكافأة الموظفني لقاء 

مساهماتهم في عملية االبت�كار. أحد العوامل الرئيسة 
المحفزة للموظفني هو معرفة أنه سيتم تقديرهم 

من قبل فري�ق اإلدارة العليا لتقديم فكرة جيدة. سيكون 
للغالبية العظمى من الموظفني في دولة اإلمارات 

العرب�ية المتحدة )٪89( الحماس األكرب لالبت�كار في العمل 
إذا عرفوا أنهم سيحصلون على شكر شخصي من الرئيس 

التنفيذي لمؤسستهم.

بعبارة أخرى، يشجع ثناء وشكر الموظفني على التعاون 
لتحقيق فوائد هائلة من خالل االبت�كار. من المثري لالهتمام 

مالحظة أن أصغر أعضاء القوة العاملة )بني 18 و24 عاًما( 
)٪90( هم األكرث احتمااًل لهذا النوع من التقدير. ورغم 

أن الحل األمثل يكمن في وضع خطة فاعلة وواضحة 
لالقتاحات، إال أنه يمكن للمؤسسات تطوي�ر هذه الخطة بما 

يتوافق مع طبيعة أعمالها. 

وال يقتصر األمر على إضافة الطابع الشخصي لكل مؤسسة 
في خطة االقتاحات بل ت�تمثل أيضًا أحد الخيارات المحتملة 
في تقديم أيام عطلة إضافية. واعترب ذلك أحد المحفزات 

األكرث فعالية من قبل أكرث من نصف الموظفني )61٪(. 
ومع ذلك، فإن تقديرهم أمام أقرانهم يكون أكرث تحفيزًا 

مقارنة بيوم عطلة إضافي. فعند السؤال عن أفضل 
طريقة لمكافأة الموظفني على األفكار التي تستخدمها 

مؤسساتهم، قال %64 إن مجرد تقديرهم أمام نظرائهم 
سيكون أفضل.

سيشعر

 من الموظفني في دولة اإلمارات 
العرب�ية المتحدة بالحماس لالبت�كار 

في العمل إذا عرفوا أنهم 
سيحصلون على شكر شخصي من 

الرئيس التنفيذي لمؤسستهم
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الخالصة

يمكن أن ت�أتي فكرة جيدة من أي موظف وفي أي وقت، سواء كانت لحظة 
مضيئة أو نتيجة مداوالت طويلة ومتعبة، فكل شخص قادر على تمي�يز التحدي 

وسبل تخطيه باإلبداع واالبت�كار.

بالنسبة للمؤسسات التي ترغب في مواصلة النمو 
والتحسني، فإن التحدي هو حصاد هذه األفكار الجيدة. يمكن 

أن يتطلب ذلك التقاط الفكرة الجيدة بسرعة الربق. ومع 
ذلك، ال توجد مؤسسة على كوكب األرض تستطيع تحمل 

تجاهل احتماالت النمو.

وبالنسبة للمؤسسات الراغبة في التغلب على هذا 
التحدي، فهناك عدد من أفضل الممارسات التي يمكنهم 

استخدامها للبدء.

ُتعترب آليات االتصاالت الداخلية الفعالة ضرورية. فقد أفاد 
عدد كبري من الموظفني في اإلمارات بأنهم ال يعرفون 

كيفية تقديم أفكارهم من أجل التحسني أو أنهم ال يشعرون 
بأن لديهم الصالحية لفعل ذلك. يجب أن يشعر الموظفون 

بأنهم يعملون في بيئة تشجع على االبت�كار وأن يكونوا 
واثقني من أن أفكارهم سوف تلقى أذنًا صاغية عند طرحها. 
ويمكن تحقيق ذلك عندما يدرك الجميع داخل المؤسسة أن 
أفكارهم المقتحة يتم تقي�يمها إلتخاذ القرار نحو تنفيذها. 

ومع ذلك، فإن الوضوح حول القنوات المسؤولة عن 
اإلصغاء لألفكار هو مجرد نصف الطري�ق إذ تحتاج المؤسسات 

إلى التواصل المستمر مع القوى العاملة لديها من أجل 
تحقيق الفوائد المرجوة من االقتاحات المقدمة. وعليهم 
أن يعرفوا أن طريقة تفكريهم الجديدة والمبت�كرة تساهم 

في تحقيق الصالح العام، وكذلك تؤدي إلى فوائد شخصية. 
يريد الناس أن تنجح مؤسساتهم. ويظهر البحث رغبة عدد 

كبري من الموظفني للمساهمة. 

وي�جب أيضًا االحتفاء باألفكار الجيدة وبالموظفني الذين 
قاموا بتقديمها.

جزء من هذا التعزي�ز هو تقديم مكافآت مالية متزايدة 
باستمرار. ولكن هنا يمكن للمؤسسات أن تقدم خيارات 

أخرى إضافية. ما هي األشياء األخرى التي يمكن القيام 
بها لمكافأة الموظفني؟ هل يمكن للمسؤولني التنفيذي�ني 

أن يأخذوا بعض الوقت من يومهم ليشكروا الموظفني 
شخصيًا؟ هل يمكن إبراز أفراد مبت�كري�ن بشكل خاص بني 

أقرانهم؟ هل يمكن تشجيع الفرق على العمل عن كثب 
لتحقيق الفائدة الكاملة؟

يتمثل التحدي الماثل أمام قادة المؤسسات في دولة 
اإلمارات العرب�ية المتحدة في تعزي�ز ثقافة االبت�كار التي 

تسلط الضوء على األفكار الجديدة وتشجع الموظفني على 
تقديم االقتاحات التي من شأنها أن تضمن نجاح المؤسسة 
في المستقبل إذ ال يستطيع القادة داخل هذه المؤسسات 

القيام بذلك بمفردهم، لكن يمكنهم قيادة عملية تعزي�ز 
ثقافة االبت�كار التي ستساعد في قيادة مؤسساتهم نحو 

مزيد من النجاح في المستقبل.
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المنهجية

أجري االستطالع الخاص بهذه الدراسة في شهر نوفمرب 
2017 وشهر مارس 2018 بحجم عّينة من 1000 عضو من 

أعضاء فري�ق النقاش الذين أكملوا االستطالع. كان جميع 
المشاركني من دولة اإلمارات العرب�ية المتحدة، وكان جميع 

أعضاء فري�ق النقاش من المحتفني العاملني. العينة ممثلة 
لسكان دولة اإلمارات على اإلنتنت الذين تزيد أعمارهم عن 

18 عاًما. وغطت الدراسة جميع الفئات االجتماعية، والرجال 
والنساء الذين يعيشون في الدولة.
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