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 חדשנות במגזר הציבורי

 מודל תיאורטי ומחקר השוואתי בשש מדינות אירופאיות

 

 שמש-טלי בירמן

 

הגברת התפוקה והפריון הינה סוגיה מרכזית בחקר ארגונים במגזר הפרטי והציבורי כאחד. מחקרים 

, שכן היא נחשבת למקור של יתרון תחרותי שנות השפעה חיובית על ביצועי הארגוןרבים מעידים כי לחד

וחדשנות של  תכדי לשרוד ארגונים נדרשים ליצירתיו (.(Choen & Levinthal, 1990וצמיחה כלכלית 

מוגדרת כ"אימוץ של רעיון  חדשנותהעובדים אשר רעיונותיהם יובילו את החברה להצלחה בעתיד. 

ת רעיון, מערכת, מדיניות, תוכנית, תהליך, ייצור או שירות אשר הינו חדש לארגון אשר פנימי או רכיש

 (. Damanpour, 1991: 556מאמץ אותה" )

 

במגזר הציבורי החדשנות מהווה מפתח לשיפור הביצועים. ארגונים ציבוריים נדרשים על ידי הממשל 

ידך לשפר את רמת ביצועיהם והאזרחים לעשות שימוש במשאבים קטנים ככל האפשר מחד, ומא

(Bornis, 2000;2001;2002 היכולת לשפר את ביצועי הארגון מבלי להגדיל את כמות המשאבים .)

ושימוש בתהליכי חדשנות. חדשנות הינו ערך הכרחי בתפיסת טיב השירות שמספק  תמחייבת יצירתיו

ן את ביצועי המגזר המגזר הציבורי לאזרחים. לערך זה משמעות מרכזית כאשר האזרח בא לבחו

הציבורי שכן מימוש יזמות ושימוש בטכנולוגיות מתקדמות משפרות את חיי האזרח והשירות הניתן לו 

(Vigoda & Mizrahi, 2008 ביצועי הארגון הציבורי בכלל, והערכת חדשנותו בפרט מספקים מערכת .)

תלוי במידה שבה מוסדות תמיכה לרמת האמון של האזרחים במוסדות השלטון, משום שאמון הציבורי 

 & Muste & Cirtun, 1999; Pollitt, 2000; Roosbroekהציבור מתפקדים ומבצעים את משימותיהם )

(Bouckaert, 2008 . 

 

מודל כמותי לבחינה של החדשנות במגזר הציבורי תוך שימוש משולב בתיאוריות  המחקר הנוכחי מציע

שווק ויזמות ותיאוריות ניהול. שילוב של תחומים בעלי  ממדעי המדינה, תיאוריות ארגוניות, תיאוריות

.  מחקר זה מנסה להשיב תמיקוד שונה מוביל להסבר מקיף הן ברמה התיאורטית והן ברמה היישומי

( מה 2מדים הוא מורכב )הליך החדשנות הארגונית, ומאילו מ( מהו ת1על ארבעה שאלות עיקריות: )

ומה השפעתה של חדשנות  ין תהליך החדשנות בארגון הציבורי מהות הקשר בין מאפיינים ארגוניים לב

( כיצד מוערכת חדשנות במגזר הציבורי 3על ביצועי ארגונים ציבוריים ועמדות העובדים בארגונים אלו. )

על ידי אזרחים/משתמשי קצה מחד, ומה הקשר שבין הערכת המגזר הציבורי כחדשני לבין אמון 

גזר הציבורי והשלכותיה  זהה ( האם חדשנות במ4ושביעות רצון האזרחים מהמגזר הציבורי מאידך. )

 בין תרבויות שונות. 

 



בניסיון לתת תשובות ברורות לשאלות מחקר אלו עבודה זו משלבת שתי גישות להערכת ביצועי המגזר 

האחת השאולה מתחום ההתנהגות הארגונית וחקר עמדות עולם העבודה מנסה להעריך את  הציבורי:

,  מנסה לבחון  את הערכות ההשנייצעות עמדות עובדים. תופעת החדשנות במישור הפנים ארגוני, באמ

המגזר הציבורי כחדשני במישור החוץ ארגוני על ידי בחינת תחושותיהם של אזרחים כלפי אופן ניהול 

להבנת  שני מודלים נבחנו מחקר של דעת קהל. רות של מוסדות הממשל באמצעות כליורמת השי

המעודדים חדשנות,  גורמיםעל שלוש תבניות מחקר: סים המתבסתופעת החדשנות בארגונים ציבוריים 

ציעה כי החדשנות הינה תהליך ארגוני הבמישור בפנים ארגוני, עבודה זו   .חדשנות ותוצאות החדשנות

חדש להערכת תהליך החדשנות  יבהתאם לסקירת ספרות לראשונה נבחן כלי מתודולוגרב ממדי. 

פתיחות לשינוי, נטילת יוזמה, נטילת סיכונים וחזון/ראיה  ,תיצירתיו: מרכיביםהארגוני כבעל חמישה 

 שנוצרת בין מרכיבים אלו היא זו שיוצרת את אימוץ החדשנות. ההאינטראקציעתידית. 

 

 Public Sector) Publin פרויקטנתוני המחקר מבוססים על מסד הנתונים הבינלאומי של 

Innovation .)Publin  בהשתתפות של האיחוד האירופאי  5-ת הבמסגרת התכניפרויקט מחקר הינו

)חלקן שולבו במסגרת עבודה זו(: אירלנד, בריטניה, הולנד, ישראל, לטביה, נורבגיה,  מדינות תשע

.  שיטת איסוף הנתונים התבססה על סקר של 2003-2005שבדיה, ספרד וסלובקיה, שנערך בין השנים 

י חולקו השאלונים לעובדים ומנהלים מכלל אוכלוסיית המחקר בעזרת שאלונים. במדגם הפנים ארגונ

ניהוליות שונות בשש מדינות, במדגם החוץ ארגוני חולקו השאלונים -דרגות ניהוליות ובלתי

מקיימים קשרים עם המגזר הציבורי, ה/משתמשי קצה השייכים לארגוני המגזר השלישי ואזרחיםל

תפו בפרויקט השיבו על שאלוני עובדים ומנהלים ממדינות שהשת 1240. תבחמש מדינות אירופאיו

משתמשי קצה השתתפו במדגם שנועד להעריך  445הערכת המגזר הציבורי במישור הפנים הארגוני, ו 

 את המגזר הציבורי כחדשני. 

 

, תממצאי המחקר מעידים כי יש להתייחס לחדשנות כאל תהליך המורכב מחמישה מימדים: יצירתיו

-CFAסיכונים וחזון/ראיה עתידית. ניתוח גורמים מוודא )  פתיחות לשינוי, נטילת יוזמה, נטילת

Confirmatory Factor Analysis שבוצע באמצעות )SEM ((Structural Equation Modeling  זיהה

את תהליך החדשנות כבעל חמישה גורמים אלו הן ברמת המדגם הכולל והן בהשוואה למדינות המדגם. 

צג הינו שייחוס מימדים לתהליך החדשנות מדגיש את יתרונו של משתנה תהליך החדשנות שהו

העובדה, כי יצירת חדשנות אינה רק קיומו של ידע חדש אלה מתייחס להיבטים התומכים בישום ידע זה 

 ואימוצו בארגון.

 

בחן את מערך היחסים בין המשתנים התלויים, תהליך שממצאי מודל החדשנות הפנים ארגוני 

( מצא כי ארגון בעל תגובתיות SEMצעות ניתוח משוואות מבניות )החדשנות ומשתני התוצאה באמ

גבוהה, הענות גבוהה, מקדמי חדשנות, ובעל פוליטיקה פנימית נמוכה יאמץ תהליכי חדשנות. אמוץ 

תהליכי חדשנות אלו יוביל לשיפור ביצועי החדשנות וביצועיי הארגון ויגדיל את שביעות רצון העובדים 

בוצע ניתוח משוואות ולהציע תיאוריה חוצה תרבויות בורי. כדי לבסס את המודל ומחויבותם לארגון הצי

כי המודל המוצע הוא מודל ניהולי אחיד.  עידמבניות ברמת מדינה בשש מדינות אירופאיות אשר ה



תהליך החדשנות הוא תהליך ניהולי אחיד בכל המדינות, המושפע מגורמים דומים ובעל השפעה זהה 

 ן ועמדות הפרט.על ביצועי הארגו

 

ממצאי המחקר העידו כי הערכת הארגון הציבורי כבעל תגובתיות גבוהה, ובעל במישור החוץ ארגוני, 

מקצועיות רבה של עובדיו תשפיע על הערכת המגזר הציבורי כחדשני על ידי אזרחים/משתמשי קצה. 

המגזר הציבורי  חשיבות רבה נמצאה להערכת המגזר הציבורי כחדשני: הערכת חדשנות גבוהה של

גוררת שביעות רצון גבוהה של האזרחים מהמגזר הציבורי, תדמית חיובית של המגזר הציבורי, ורמת 

אמון גבוהה יותר במוסדות הציבור. מדגם האזרחים הושווה בין המדינות שהשתתפו במחקר. הממצאים 

ת החדשנות בין לא הצביעו על אחידות בקשרים המתקיימים בין המשתנים הבלתי תלויים להערכ

המדינות. לעומת זאת, הממצאים מעידים כי הערכת הארגון הציבורי כחדשני על ידי אזרחים גוררת 

שביעות רצון גבוהה של האזרחים מהמגזר הציבורי, תדמית חיובית של המגזר הציבורי, ורמת אמון 

כה לטענה כי הקשר ממצאי העבודה מספקים תמי גבוהה במוסדות ציבורי, בכל מדינה בה נבדק המודל.

 & Frederickson,1999; Roosbroekבין דמוקרטיה ובירוקרטיה נובע בין השאר מגורמים ארגוניים )

Bouckaert, 2008; Rolf, 2006 התגובות של האזרחים לביצועים חדשניים וטובים יותר של המנהל .)

לפעולות הממשל. על כן,  הציהציבורי הם שביעות רצון, תדמית גבוה ומידת אמון גבוהה המהווה לגיטימ

ממשלות צריכות לעודד אימוץ חדשנויות במגזר הציבורי על מנת להשיג תמיכה רחבה יותר בציבור 

 להחלטותיהם.

 

בנוסף להשלכות התיאורטיות שנדונות בעבודה זו קיימות משמעויות יישומית לממצאי המחקר. תרומתו 

במגזר הציבורי, תרומתה של עבודה זו לבחינת  הייחודית של משתנה תהליך החדשנות לעולם העבודה

ביצועים הארגונים על ידי הבנת תופעת החדשנות ברמה הפנים ארגונית וברמה החוץ ארגונית 

וההשלכות המעשיות מהבנת מכלול תופעת החדשנות על המגזר הציבורי ועל ממשלות. העבודה 

ודה זו הינה בהצגת מודל תיאורטי הנבחן מציעה כיוונים למחקרים נוספים בתחום. יתרונה הגדול של עב

במחקר השוואתי בשש מדינות אירופאיות שונות. לכן, ניתן להיעזר בו לפיתוח ידע הקיים בתחום 

 המחקר בארגונים ציבוריים. 

 

 

 

 


