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العمل، العمر، المؤهل العلمي، المستوى اإلداري،  طبيعة السلوك اإلبداعي ُتعزى لمتغيرات )النوع،
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  :البحث ةمقدم  .1
 ؛ د يوالتغير السريع المستمر والتعق ،بيئية تمتاز بعدم االستقرار في ظروف المنظمات تعمل  

من قبل   المنظمات تألفها هذه التي لم  ،أن يولد العديد من التحديات الكبيرة شأنه الذي من 
هة  مما يفرض عليها مواج ،وطرق التوثيق ؛ساليب التمويلأو  ؛ليات العملآمع تغير  وخصوصاً 

 تبني قدرات  المنظمات ن تلك األمر الذي يتطلب م ،التحديات بفاعلية وكفاءة عاليتينهذه 
واالستمرار  ها من البقاء األفكار الجديدة والحديثة التي تمكنتوليد إبداعية عالية إليجاد الحلول و 

 .والنمو
لكونه أصبح من األمور الضرورية   ي،اإلبداعموضوع السلوك في ولقد تزايد االهتمام  

عليها البيئة  تفرضها العديد من التحديات التي  اليوم، لمواجهة للمنظمات والحاسمة بالنسبة 
 والتكنولوجية. المعلوماتية والثورة  عةوالتغيرات التكنولوجية المتسار  الداخلية والخارجية

  ن تتطور وال أالبد التي تقدمها  يادة في الخدمات الرِّ  إلى المنظمات ن ترتقي أجل أمن و  
بل نقصد تطوير الموارد فقط؛ ك ضرورة التطور بالتقنيات المستخدمة والتكنولوجيا بذل نقصد 

 تطور العمل تقنياً  مهماألنه وذلك  منظمةعماد التغير والتقدم في أي  ألنها ،المنظمةالبشرية في 
 . نهو وتدير شؤ للعقول البشرية التي تديره  يبقى مرهوناً 

و نقص في مهارات ة الموارد البشرية في سد أي خلل أمن أهم السياسات التي تتبعها إدار و  
جعلهم يستخدمون   ومحاولة األفراد التدريب كوسيلة لتغيير سلوك  باستراتيجيةالعاملين هي األخذ 

بما  و  ،االبتكارق مع متطلبات رفع مستوى اإلبداع و مختلفة في أداء أعمالهم بما يتواف اً أساليبو  طرقاً 
  ن بي  ون لتعاروح ا بتنمية يسمح نهأ حيث  ،األفراد العاملين فيها وعلى المنظمةيعود بالنفع على 

  م جيهه و تو  م به مهتما ال وا ني ر آلخا  بمساهمة رافعت الوا د حوالا ق ير لفروح ا ينمي مما مالئه و ز  رد لفا
  في  ممشاكله ل حو  العاملين رارات ق  نتحسي لىإ ب يدر لتا ؤديي كما ،مة ظلمنا دافهأ  قتحقي ونح

  ل صق على ل يعم نهأ العاملين ب يدر توراء  نم تحقيقها نيمك يلتا مىظلعا دةلفائوا ،للعما
  وى مست فعر  على  ت قو لا سنف في د يساع كما ،لعاليةا عيةدا إلبا درات لقذوي ا نم راد ألفا رات مها

 ب يدر لتا نفإ كلذ ك داع،إلبا ن م  ولمقب وى مست  لى إ ةطسو لمتا عيةدا إلبا  درات لقذوي ا ن العاملين م 
  ل سائو  دامستخا في غبةر لا ممنه  ن بيدر لمتا صاً و خصو  ةمظلمنا في نلعاملي ا جميع في رسيغ

 ما أ جهر خاو  للعما طمحي في نهاو جهواي لتيا ت لمشكالا مع للتعاما في  عليها وابدر ت لتيا داعإلبا
  في  تهاد يار  زيز تع: همهاأ  د ئوالفا نم د يد لعا لها قيحق وفس هاراد فأ ب يدر ت نفإ مةظللمن بالنسبة

 . وبقائها هارار ستم ا وبالتالي ،مهاد تق لتيا ت لمنتجاوا ت ماد لخا لمجا
أثر تطبيق استراتيجية التدريب في  عن البحث الحالي يحاول الكشف  على ماسبق فإن   وبناء  

 .إدلبفي ي لدى العاملين في مديرية الصحة اإلبداعتنمية السلوك 
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 أهمية البحث:    .2
 : لعمليةوا لعلميةا ألهميةا  نم البحث  هميةأ  رزتب

 البحث  نتائج على داً عتماا  ،ت حار لمقتوا ت صياو بالت روجلخا في لمثتت: لعلميةا ألهميةا •
 سةدرا في لةذو لمبا لعلميةا ود لجها واستكمال ،الصحي عاطلقا منها د يستفيأن  لمؤ ي لتيوا
 في ب يدر لتا  تيجيةراست ا قبيطت لمجا في بيةر لعا لمكتبةا ثراءإو  ب،يدر لتا تيجيةراستا قبيطتو 

  ي.اإلبداع ك تنمية السلو وأثرها في  إدلب مديرية صحة 
 إدلبمديرية الصحة في  في ن لعامليوا دارةإلا دةمساع في  لتتمث: لعمليةا ألهميةا •
 فلضعوا وةلق ا طنقا على رفلتعا في م هد تساع لتيا ،سةدرالا نتائج على عالطِّ الوا كةر للمشا

  ية تيج راستا ق بيطت جهوات لتيا ت قاو لمعا مبأه  وتزويدهم ب يدر لتا تيجيةراست ا قبيطت في
  وذلك سيساعدها  إدلب في صحة المديرية ي لدى العاملين في اإلبداعتبني السلوك وكذلك التدريب

على تبني أساليب عمل جديدة تختلف عن نمطية العمل التقليدية مما يسهم في حل مشكالتها  
 وتبني التغيير فيها.  

 هداف البحث: أ  .3
المتبعة في مديرية الصحة في   الستراتيجية التدريب  التعرف على مستوى إدراك العاملين .1

 إدلب.
 التعرف على مستوى ممارسة السلوك اإلبداعي لدى العاملين في مديرية صحة إدلب. .2
الختالف  إدراكهم الستراتيجية التدريب تبعًا  التعرف على الفروق الموجودة بين العاملين في .3

المستوى اإلداري، طبيعة  ، المؤهل العلمي( والوظيفية )رالمتغيرات الديموغرافية )النوع، العم
  لديهم. الخضوع لدورة تدريبية، الخبرة الوظيفية( ،العمل

الختالف  تبعًا  ممارستهم للسلوك اإلبداعيالتعرف على الفروق الموجودة بين العاملين في  .4
المتغيرات الديموغرافية )النوع، العمر، المؤهل العلمي( والوظيفية )المستوى اإلداري، طبيعة  

 . ملديه  ظيفية(الو ضوع لدورة تدريبية، الخبرة العمل، الخ
 استراتيجية التدريب في السلوك اإلبداعي.  متغير التعرف على أثر أبعاد  .5
 : وتساؤالته البحث مشكلة .4

الكثير من   ،تواجه العديد من منظمات العمل اليوم سواًء أكانت حكومية أم خاصة 
 عية التي تعمل في إطارها هذه المنظمات التغييرات التي تفرضها المعطيات االقتصادية واالجتما 

هذه التغييرات تملي على هذه المنظمات وكذلك العاملين فيها العديد من المشكالت المختلفة عما  
ضرورة التفكير   مما يستلزم ،سواء أكان ذلك من حيث الكم أم الكيف ،كانت تواجهه في السابق

 يرة للطرق التقليدية. في معالجة هذه المشكالت وحلها بطريقة إبداعية مغا 
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ية لهذه المشكالت ال يمكن أن  اإلبداعي وإيجاد الحلول اإلبداعولما كانت عملية التفكير  
يتم بطريقة عفوية، إذ ال بد وأن تكون هناك جهود مدروسة نحو صقل وتنمية مهارات العاملين  

في عملية تنمية  ، هذه الجهود من الممكن ترجمتها من خالل إدراك دور التدريب اإلبداعفي 
 . (1995، اإلداري )هيجان اإلبداع

توفر موارد بشرية مدربة ومؤهلة قادرة على مواجهة كافة عدم  إن  ( 2012وذكر الزهراني ) 
التدريب كاستراتيجية شاملة مخطط لها بشكل وعدم تناول ومواكبة التطور؛  التحديات والمشكالت 

معظم المنظمات في عالمنا العربي تأخذ   ن  ةً أ وخاص ،اتيمسبق يعمل على تدني األداء المؤسس
تدريب مواردها البشرية كإجراء روتيني ومتطلب أساسي لترفيع هذه الموارد، وال تربط اإلدارات 

والخطط  ، المسؤولة عن التدريب في هذا القطاع بشكل رئيس بين تدريب الموارد البشرية
   للمنظمة.االستراتيجية 
 عن مشكلة البحث في صيغة التساؤالت اآلتية:لتعبير على ماتقدم يمكن ا  وبناءً 

 مامستوى إدراك العاملين الستراتيجية التدريب المتبعة في مديرية الصحة في إدلب؟ .1
 مامستوى ممارسة السلوك اإلبداعي لدى العاملين في مديرية الصحة في إدلب؟ .2
المتغيرات   الختالفبين العاملين في إدراكهم الستراتيجية التدريب تبعًا هل هناك فروق  .3

 الديموغرافية )النوع، العمر، المؤهل العلمي( والوظيفية )المستوى اإلداري، طبيعة العمل
 ؟ لديهم الخضوع لدورة تدريبية، الخبرة الوظيفية(

الختالف المتغيرات  تبعًا هل هناك فروق بين العاملين في ممارسة السلوك اإلبداعي  .4
 لمي( والوظيفية )المستوى اإلداري، طبيعة العملل العالمؤهالديموغرافية )النوع، العمر، 

 ؟ لديهم الخضوع لدورة تدريبية، الخبرة الوظيفية(
ألبعاد متغير استراتيجية التدريب في السلوك اإلبداعي لدى العاملين في   أثر هل هناك .5

 مديرية الصحة في إدلب؟
 
 
 
 
 
 
 



 

5 

 

 نموذج البحث:   .5
 

 ( 1الشكل رقم )
 البحث  نموذج

 

 
 

 اد الباحثمن إعد المصدر:
 
 
 
 
 



 

6 

 

 البحث:  ضياتفر  .6
في  إدلب في صحة الهناك فروق ذات داللة معنوية بين العاملين في مديرية  الفرضية األولى:

متغيرات الديموغرافية )النوع، العمر، المؤهل العلمي( للعزى تُ إدراكهم الستراتيجية التدريب 
 م.لديه برة الوظيفية(ورة تدريبية، الخ العمل، الخضوع لد والوظيفية )المستوى اإلداري، طبيعة 

في  إدلب في صحة الهناك فروق ذات داللة معنوية بين العاملين في مديرية  الفرضية الثانية:
متغيرات الديموغرافية )النوع، العمر، المؤهل العلمي(  لل عزى تُ  ممارسة السلوك اإلبداعي 

  م.لديه (تدريبية، الخبرة الوظيفية طبيعة العمل، الخضوع لدورةوالوظيفية )المستوى اإلداري، 
طبيق استراتيجية التدريب بأبعادها المختلفة )تنوع  لتهناك أثر ذو داللة معنوية  الفرضية الثالثة:
ي  اإلبداعفي تنمية السلوك  (مراحل العملية التدريبية _دعم والتزام اإلدارة العليا  _البرامج التدريبية 

 . إدلب للعاملين في مديرية الصحة في 
في تنوع البرامج التدريبية عد لبُ هناك أثر ذو داللة معنوية  الفرضية الفرعية األولى: •

 .إدلب ي للعاملين في مديرية الصحة في اإلبداعالسلوك 
في دعم والتزام اإلدارة العليا عد لبُ هناك أثر ذو داللة معنوية  الثانية: الفرضية الفرعية •

 .إدلب لصحة في ي للعاملين في مديرية ااإلبداعالسلوك 
في  مراحل العملية التدريبيةعد لبُ هناك أثر ذو داللة معنوية  الفرضية الفرعية الثالثة: •

 .إدلب ي للعاملين في مديرية الصحة في اإلبداعالسلوك 
   متغيرات البحث: .7

 البحث.( التعريف النظري والقياسي للمتغيرات التي تعكس فروض 1)يوضح الجدول رقم 
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 ( 1) الجدول رقم
 التعريف النظري والقياسي لمتغيرات البحث  

 
 

 

تباعها من أجل تحديد أرقام  ا"التعريف القياسي" هو ترجمة التعريف النظري إلى خطوات عملية يجب  1

 واألسئلة التي توجه إلى العينة تمثل التعريف القياسي لألفكار التي تدرس  ،صائص التي سيتم قياسهاللخ

 1التعريف القياسي  التعريف النظري  المتغير 
 المتغير المستقل 

استراتيجية  
 التدريب

 ةطــتبر لما دئاــلمبوا ــد عوا لقوا ب اليــألسا ــنم ةــعو مجم
 ةط تبر م ةــقيقد  طــطخ ىــعل ةــمبني نامليــلعا ب يــدر بت

 .(2011 واودة،لعامة )ظمنلل تيجيةراالست ا  ةطبالخ

إلدراك العاملين   ( سؤال15تم تخصيص )
عتمادًا على  ا  بأبعادها لتدريب الستراتيجية ا

 . (2018مقياس )القرالة؛ 
 أبعاد المتغير المستقل 

 دارةإلا زاملتوا معد
 لعلياا

 ة طنشأ جميع في ب يدر لتا فلسفة لعلياا دارةإلا تبني
 ولح راد ألفا ىـعل رأثيـلتوا ةـمظلمنا ـرئودوا ت عملياو 

 (. 2013 دي،لعبيا) ب يدر لتا هميةوأ  رورةض

( أسئلة إلدراك العاملين  5تم تخصيص )
عتمادًا على  لعليا ا ا دارةإلا زاملتوا معد ل

 . (2018مقياس )القرالة؛ 

 مجرالبا وعتن
 يبية در لتا

 داف هأ  على د تعتم لتي وا يبيةدر لتا مج رالب ا نم  عةو مجم
 ساــ)عب ب يــدر لتا ــنم ةـايغلوا فةد تهـلمسا ةـلفئوا ب يدر لتا
 . (2007 ،يــعلو 

( أسئلة إلدراك العاملين  5تم تخصيص )
عتمادًا على مقياس  يبية ا در لتا مجرالبا لتنوع

 .(2018)القرالة؛ 

  ةـــلعمليا ـــلحرام
 ة ـــيبيدر لتا

ة ـــيبيدر لتا ةـــلعمليا ـــقبيطلت ةـــمز لالا طـــوات لخوا ـــلحار لما
 . (2017 ب،)نجي

 

املين  ( أسئلة إلدراك الع5تخصيص ) مت
عتمادًا على مقياس  لمراحل العملية التدريبية ا 

 .(2018)القرالة؛ 
 المتغير التابع 

 اإلبداعيالسلوك 

اإلبداع ويميز الفرد أو المجموعة في موقع سلوك يسبق 
وليس بالضرورة أن ينتج عنه نتائج أو خدمات  ،العمل

جمع االهتمام به و دراك الموقف و إجديدة، ويبدأ من 
المعلومات عنه، وتقييم البدائل المتاحة، وتجريب البديل 

 . (2016)السحباني ، فكرة معينة سلوك أووأخيرًا تبني 

ارسة العاملين  لمم ( سؤال13تم تخصيص )
عتمادًا على مقياس  السلوك اإلبداعي ا 

 .(2016)القطاونة؛ أبو تايه  
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 خطة البحث .8
 التالية:  تتضمن خطة البحث العناصر 

 نوع ومصادر بيانات البحث   .8.1
والمعلومات المتوافرة في اعتمد البحث على جمع وتحليل البيانات البيانات الثانوية:  ▪

جنبية وكذلك الرسائل العلمية السابقة ذات األالعلمية العربية و كتب والدوريات ال
 بلد إحصاءات المتوافرة لدى مديرية صحة ة بالبحث وكذلك التقارير واإللالص

 علقة بموضوع البحث. تالم
عداده االستبيان الذي تم إ  البيانات األولية: وهي البيانات التي تم جمعها من خالل ▪

   سابقة.على دراسات   بناءً 
 مجتمع البحث وعينته   .8.2

المنشآت   و إدلبفي صحة الالعامليين في مديرية جميع يتكون مجتمع البحث من    
مفردة بطريقة العينة العشوائية   228تم اختيار عينة حجمها د وق ،560والبالغ عددهم  لها، التابعة

( في تحديد حجم  2002) steven k Thompsonبناًءعلى المعادلة الرياضية التي اقترحها 
 . العينة

𝑛 =
𝑁 × 𝑝(1 − 𝑝)

[(𝑁 − 1 × ( 𝑑2  ÷ 𝑧2 )] + 𝑝(1 − 𝑝)     
 

الخطأ   dو( 0.50) االحتمالية p( و1.96% )95مستوى الثقة عند  Z( و560حجم المجتمع ) Nحيث أن: 
 (. 0.05النسبي )
(، ولهذا n≥228تبين المعادلة الرياضية السابقة أن حجم العينة المناسب يجب أن يكون )  

استبانة. وكان عدد االستبانات المستردة والصالحة للتحليل ونسبة   228قام الباحث بتوزيع 
 يلي: االستجابة كما  

 
 االستبانات الصالحة للتحليل     نسبة االستجابة   االستبانات المستردة    االستبانات الموزعة  نة حجم العي  حجم المجتمع  

560           228            228                  218               96          %         205 

 
 
 
 
 



 

9 

 

 البحث   انةتصميم استب .8.3
 كاآلتي:ة بمتغيرات البحث تغطي جميع الجوانب المتعلق استبانةتم تصميم 

عبارة لقياس متغير استراتيجية التدريب بأبعادها المختلفة )دعم والتزام اإلدارة  (15) ▪
مأخوذة عن مقياس )القرالة؛  (العليا؛ تنوع البرامج التدريبية؛ مراحل العملية التدريبية

2018). 
اونة؛ أبو تايه تغير السلوك اإلبداعي مأخوذة عن مقياس )القطعبارة لقياس م (13) ▪

2016). 
مجموعة من البيانات الديموغرافية والوظيفية المتعلقة  انةكما تضمنت قائمة االستب ▪

اإلداري للوظيفة؛  ى بــ: )النوع؛ العمر؛ المؤهل العلمي؛ عدد سنوات الخبرة؛ المستو 
 الدورات التدريبية؛ طبيعة العمل(

 أساليب تحليل بيانات البحث  .8.4
غيلها باستخدام حزمة البرامج  وتم تش 205ستقصاء البالغ عددها تم ترميز استمارات اال

حصائية الختيار صحة  لباحث على مجموعة من األساليب اإلعتمد اوا  SPSS. 25)) اإلحصائية
 فروض البحث وتحقيق أهدافه على النحو التالي:

 .  Reliabilityاختبار ثبات المقاييس  •

 . Skewnessو    Kurtosisعي  اختبار خضوع توزيع الدراسة للتوزيع الطبي •

 . Describtiveالتحليل الوصفي   •

 . One –Way ANOVAتجاه وأسلوب التباين أحادي اال T-Testأسلوب التباين   •

 . Simple Regressionنحدار البسيط أسلوب اال •

 . Multiple Regressionأسلوب االنحدار المتعدد  •
  البحثحدود   .9

 والمنشآت التابعة  إدلب يرية الصحة في تطبيق البحث على العاملين في مد  اقتصر
 .2019النصف الثاني من عام ولغاية  2018/ 1/1الفترة  خالل 
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  السابقةالدراسات  .10
 التدريب  التدريب؛ استراتيجيةالدراسات التي تناولت   .10.1
  على  ب يدر لتا تيجيةرا است قبيطت رثأ على رفلتعا لىإ سةدرالا ت فد ه (2018دراسة )القرالة،  ▪

  تيجيةرااست قبي ط ت مكانيةإ دىم نبيا و  ،نيةرد ألا يةو لجا د صار ألا رةئدا في يةر لبشا وارد لمأداء ا
 صفيو لا لمنهجا سةدرالا ت مد ستخا د قو  نية،رد ألا يةو لجا د صا ر ألا  رةئدا في ب يدر لتا
 رتهوأظ ية،و لجا د صار ألا رةئدا في نلعاملي ا نم فاً وظم (54) سة درالا عينة ت بلغو لتحليليا

أداء  على هاد بأبعا ب يدر لتا تيجيةرااست قبيطلت  حصائيةإ اللةذو د  رثأ ود جو  سةدرالا نتائج
  ها د بأبعا ب يدر لتا تيجية رااست  قب طت رة ئدالا وأن   ،يةو لجا د صار ألا رة ئدا في يةر لبشا وارد لما
 ط،سو مت وى بمست يبية(در لتا لعمليةا لحرام ،يبيةدر لتا مجرالبا وعتن ،لعلياا دارةإلا زاملتوا معد )

 مرتفعًا.  يةو لجا د صار ألا رةئدا في يةر لبشا وارد لمء اأدا وى وأن  مست
 في ب يدر لتا تيجيةرااست ت سار مما على رفلتعا لىإ سةدرالا ت فد ه ( 2012 ،نيراهز ل)ا سةدرا ▪

 سةدرالا دت عتموا  ،فيها كيةو لسلا دارات لجا وى مست في هار ثوأ يةود لسعا يةر لتجاا رفلمصاا
إدارة  في نعاملياء در م( 108) نم سةار د لا عينة ت نو تكو  ،لتحليليا صفيو لا لمنهجا على

  إيجابية  ط تباار  عالقة ود جو  همهاأ  نتائج دةبع سةدرالا ت جر خ ث حي ب،يدر لتوا يةر لبشا وارد لما
 ءبنا طوات خو  ةطألنشا للك سةدرال ا عينة سةر مما جةدر  نبي  حصائيةإ اللةذات د  يةو ق

 داراتلجا وى مست  نبي و  تيجيرااست لخ د م نم  يبيةدر لتا لعمليةا ل حرامو  ب يدر لتا تيجيةرااست
  ية ر لتجاا رف لمصاا في سةدرالا عينة  سةر مما وى مست أن   نتبي و  ،فيها ن للعاملي كيةو لسلا
 .  ةطسو مت جةدر ب ء جا  يبيةدر لتا لعمليةا لحرامو  ب يدر لتا ةطألنش يةود لسعا
 تكار لشا ق بيطت دىم فةر مع لىإ سةدرالا ت فد ه( 2011 ، نةطراو لوا عةر لش)ا سةدرا ▪

 ضحةوا تيجية را است ود جو ب عالقة لها لتيا ةط لألنش نيةرد ألا لصناعية ا لعامةا لمساهمةا
 صفيو لا لمنهج ا على سةدرالا دت عتموا ، فيها ن لعامليأداء ا وى مست  في كلذ  رثوأ ب يدر للت

  ث حي لعامةا لمساهمةا ت كار لشا في ل عام ريد م( 200) نم سةدرالا عينة ت نو تكو  ،لتحليليا
  قبيطت نبي حصائيةإ اللةذات د  يجابيةإ  طتباار  عالقة ود جو  همهاأ  نتائج دةبع سةدرالا ت جر خ
  تيجي راستا ظورمن نم يبيةدر لتا لعمليةا لحرالم نيةرد ألا  لصناعيةا لعامةا لمساهمةا ت كار لشا
  جةدر  نبي حصائيةإ اللةذات د  يجابيةإ  طتباار  عالقةود جوو  ،فيها نلعامليأداء ا وى مست نبي و 
 جة. و ٕان در ت كار لشا في نلعامليأداء ا نبيو  لعلياا دارةإلا تبني دى مو  يبيةدر لتا مجرالبا وع تن
  ن م  يبيةدر لتا لعمليةا لحرابم لمتعلقةا ةطألنشا لكافة نيةرد ألا لصناعية ا ت كار لشا قبيطت

 .  تفعر م وى بمست ءت جا تيجيراست ا ظورمن
 بيدر لتا تيجية رااست  دامستخا نبي لعالقةا لتحلي لىإ سةدرالا ت فد ه ( 2011 واودة،لع)ا سةدرا ▪

  لمنهجا على  سةدرالا دت عتموا  ،ت لبيآل ا جامعة في يةدار إلا رئدوالا دىل نلعامليء اداأ نبي و 
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 تجر خ ث حي ،لجامعةا في وظفم( 120) نم سةدرالا عينة ت نو تكو  ،لتحليليا صفيو لا
وأداء  ب يدر لتا تيجيةرااست نبي  حصائيةإ اللةذات د  عالقة ود جو  همها:أ  نتائج دةبع سةدرالا
  ن ثيو لمبحا ظرن جهةو  نم ب يدر لتا تيجية رااست قبيطت ءجاو  ت،ي بلآل ا جامعة في نلعامليا

  تفع ر م ت لبي آل ا لجامعة يةدار إلا رئدوالا في نلعامليأداء ا وى مست ءجا كما  ،تفعر م وى بمست
 . يضاً أ
  على  ب ي در لتا ت تيجياراست ا رثأ  على رفلتعا لىإ سةدرالا ت فد ه( 2010 ،ئيرالسام)ا سةدرا ▪

  صفي و لا لمنهج ا على  سةدرالا دت عتم. وا راقلع ا في ء بار لكهة اوزار  في يةر لبشا وارد لما ريطو ت
  دة ع لىإ  سةدرالا ت صلو ت ث حي ًا،دربمتو  اً ربد م( 72)  نم سةدرالا عينة ت نو تكو  لتحليلي،ا

 واردلما ري طو تو  ب يدر لتا ت تيجيارااست نبي حصائيةإ اللةذات د  عالقة ود جو  همهاأ  نم  نتائج
 نم ب يدر لتا عملية حلنجا لمفعلةا لموالعا مه أ ان وٕ  ،راقلعا في ءبار لكها عاطق في يةر لبشا
 الدورات  د عق  لخال نم  ،نبيدر لمتا ءةكفا  فعور  ب يدر ت على بةواظلما هي نبي در لما ظرن جهةو 
 .  لتثقيفيةا دوات لنوا يبيةدر لتا
أداء  على ب يدر لتا رثأ سقياو  فةر مع لىإ سةدرالا ت فد ه( 2009 رون،خوآ ميا) سةدرا ▪

  وى مست على  رفلتعوا ن،عما  نةطسل في يمير لبا ةظبمحاف بيةر لتا ات ير يد م في نلعامليا
 لمنهج ا على سةدرالا دت عتموا  ،نلعامليأداء ا نتحسي  في لمناسبةا يبيةدر لتا مجرالبا رتأثي

 ت جر خ ث حي ،بيةر لتا رات ي د م في اً ( إداري73) نم  سةدرالا عينة ت نو تكو  ،لتحليليا صفيو لا
 ات ير يد م في نلعاملي أداء ا على معا  لبشك ب يدر للت رثأ ود جو  همهاأ  نتائج دة بع سةدرالا
  على  د جي لبشك تقيمهاو  يبيةدر لتا مجرالبوا ت الحتياجاا د يد لتح إيجابي  رثأ ود جوو  ،بيةر لتا

 . نلعامليأداء ا
 التدريب  برامج واقع على لتعرفا إلى الدراسة هدفت  (2004أبو سلطان، دراسة ) ▪

غطت و  ، والضعف القوة مواطن ةومعرف الخارج نـم لوالممو غزة قطاع في اإلداري
وقد تم اختيـار عينـة طبقية   ،وجودة في قطاع غزةالدراسة المنظمات غير الحكومية الم

على برامج تدريب إداري من المنظمـات غيـر مفردة من متدربين حصلوا  300بلغت 
  عدم اهتمام تائج التي توصلت إليها الدراسة:من أهم النو  الحكومية الممولة من الخارج

يوجد   ،يجب كما مشرفة على التدريب بعملية التقييم وال تقوم بمتابعة التدريب اإلدارة ال
المحاضرة هي   ،تدريبيةخلل واضح لدى المنظمات غير الحكومية في تحديد االحتياجات ال

فـي مسببات الملل لدى كبر في برامج التدريب وتمثل النسبة األ استخداماً  كثراألسلوب األ
 المتدربين.

  جيا و لو تكن دام ستخا رثأ فةر مع لىإ سةدرالا ت فد ه( Gasco et al, 2004) سةدرا ▪
 في ب يدر لتا تيجيةراست ا صاو خصو  يةر لبشا وارد لما دارةبإ لخاصةا ت سار لمماا على ت ماو لمعلا
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  سة درالا عينة ت نو تكو  ،لتحليليا صفيو لا لمنهجا على سةدرالا دت عتموا  ،سبانيةإلا ت كار لشا
  جيا و لو تكن دامستخا أن   :همهاأ  نتائج دةبع سة درالا ت جر خ ث حي. صناعية كةر ش( 500) نم
 دةياوز  م،قته و ل ني ر يد لما لستغالا نتحسي  في  ركبي لبشكو  م ساه ب يدر لتا في ت ماو لمعلا
  مج رالبا ودةج ن تحسيو  يبية در لتا مجرا لبا م تقيي مة ظنأ  نتحسي و  ن بيدر للمت لفعالةا كةر لمشاا
 .  ب يدر لت ا مةظن أ ريطو ت لىإ دفته ت كار لشا هذ ه ٕوان   ،عيتهاو نو 
الدراسة لمعرفة العوائد التي تضيفها عملية تدريب  هدفت  Daniels, 2003)) دراسة ▪

التدريب يسهم وبشكل كبير في   أن   إلىوتوصلت الدراسة  ،( بنك بريطاني15العاملين في )
 تطوير مهارات وتعلم األفراد العاملين، وبناء فرق العمل الفاعلة، وتحقيق مستويات جودة

ستراتيجيات المنظمة، وهذا بدوره يسهم في  الق ثقافة تنظيمية داعمة ألهداف و عالية، وخ
 .تحقيق عائد جيد على االستثمار في التدريب 

 ي.اإلبداعوك الدراسات التي تناولت السل .10.2
الدراسة إلى التعرف على أثر االتصاالت اإلدارية  هدفت  (2016دراسة )القطاونة، أبو تايه،  ▪

ى العاملين في بعض منظمات األعمال في األردن، وكذلك معرفة ما بداعي لد السلوك اإلفي 
إذا كان هناك اختالف في إدراك العاملين للسلوك اإلبداعي وفقًا للخصائص الديموغرافية  

( منظمة أردنية تعمل في قطاع  12والوظيفية، وقد شملت الدراسة جميع العاملين في مراكز )
(، وقد أظهرت نتائج الدراسة أن  السلوك 212) نة البحث وبلغت عي األعمال في عمان،

اإلبداعي كان مرتفعًا لدى العاملين في المنظمات المبحوثة، وكذلك وجود أثر إيجابي  
 لالتصاالت اإلدراية بأبعادها في مستوى السلوك اإلبداعي لدى العاملين . 

السائد، ومستوى  التنظيمي م المناخ ( هدفت الدراسة إلى تقيي 2007دراسة )الزعبي وآخرون،  ▪
السلوك اإلبداعي في شركة كهرباء محافظة إربد من وجهة نظر العاملين والتعرف على 
طبيعة العالقة بين المناخ التنظيمي والسلوك اإلبداعي فيها، وقد بي نت النتائج أن  تقييم  

بكافة أبعاده  التنظيمي ن للمناخ العاملين للسلوك اإلبداعي كان إيجابيًا كما أن  تقييم العاملي
مجتمعة ومنفردة كانت إيجابية وعلى الترتيب التالي حسب أهميتها: )االنتماء التنظيمي،  
الحوافز، اتخاذ القرارات، القدرة على تحمل المخاطرة والتدريب( كما أن  هناك عالقة إيجابية  

سة وجود نـت الدراي، كما بيبين أبعاد المناخ التنظيمي مجتمعة ومنفردة والسلوك اإلبداع
 فروق دالة إحصائيًا في السلـوك اإلبداعي. 

  بين  الفروق اختبار إلى الدراسة هدفت ( (Kwasniewska and Necka 2004دراسة  ▪
إدراكهم  في  واإلناث وكذلك بين الذكور  ،اإلدارية وغير اإلدارية المواقع في الموظفين

  في  يعملون فرداً  388 على ت وزع تمارة اس الباحثان استخدم حيث . اإلداري اإلبداع لمناخ
 ل فعا اإلبداع مناخ أنيدركون  المديرين أن على النتائجودلت  ،التنظيف لمواد  منظمات 
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  أن   على النتائج كما دلت  ،المديرين غير إدراك منأكثر  للتنفيذ  لوقاب ومرغوب 
  المستخدمين  إدراك من  وفعالية  تفضيالً  لأق اإلبداع مناخ  أن  يدركن  اإلناث  المستخدمات 

 .   بها يعملون التي المنظمات  في لذلكالذكور 
بين أسلوب القائد والسلوك   هدفت الدراسة إلى اختبار العالقة (2003أبو تايه، )دراسة  ▪

، حيث استخدم الباحث عينة مكونة من  الكبرىالصناعية كات في الشراإلبداعي الفردي 
نتائج   أظهرت وقد  ،الختبار العالقة كبرى  صناعية شركات مديراً من خمس  (430)

الدراسة وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين مصادر قوة القائد مجتمعة وبين السلوك 
أن معظم العالقة بين مصادر  ايضاً وأظهرت نتائج الدراسة  ،اإلبداعي الفردي للمرؤوسين

رفة التي قوة القائد والسلوك اإلبداعي الفردي تفسرها قوة سحر الشخصية وقوة المع
وبينت الدراسة أيضاً عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين القوة   ،يستخدمها القائد 

 الشرعية وقوة المكافأة من جهة وبين السلوك اإلبداعي الفردي من جهة أخرى.   
لثقافة التنظيمية  اختبار العالقة بين ا إلى هدفت الدراسة (2003الصرايرة، )دراسة  ▪

ر التوافق بين  لعالقة على مقداالدراسة في انعكاسات هذه ا وبحثت ، واإلبداع اإلداري
وتمثلت متغيرات الثقافة  ،تابع كمتغيرمستقل واإلبداع وأبعاده كمتغير الثقافة وأبعادها 

حل )، في حين شملت متغيرات اإلبداع (بثقافة الدور، والقوة، والمهمة، والشخصية)
فة، وسعة االتصاالت، وتشجيع  وروح المجاز المشكالت واتخاذ القرارات، والتغيير،

وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها  ، موظفاً  (112)، وتضمنت عينة الدراسة (إلبداعا
، أما النمط الثقافي  كبيرةنمط الثقافة السائد وهو الشخصية يتوافق مع اإلبداع بدرجة  أن  

لترتيب  ثقافة الدور والمهمة با وجاءت يتوافق بدرجة أقل،  كاناآلخر فهو القوة الذي 
 نهما غير سائدتين.  ألفقاً مع اإلبداع  الثالث وهما أقل توا

بيان العالقة بين متغيرات بيئة العمل  إلىالدراسة  ( هدفت 2002 وعلي،المعشر )دراسة  ▪
  األردنية ممنبعض الشركات باحثاً في أقسام  75حيث تضمنت الدراسة عينة من  واالبتكار

فرص الدراسة وجود وبينت نتائج  ، والتطوير واالبتكارلهم صلة وثيقة في مجال البحوث 
من قبل اإلدارة والمشرفين مما يهيئ جواً يساعد في إبراز أفكار جديدة  كبيرةتشجيعية 

بينت نتائج الدراسة انخفاض وجود العوائق التنظيمية في   كما ،ينتج عنها حاالت ابتكار
 بيئة العمل المبحوثة.

  ن التمكين واإلبداع هدفت الدراسة إلى بيان العالقة بي (2001الطعامنة ويونس، )دراسة  ▪
الدراسة  جراء قام الباحثان بإ، على اإلبداع التمكين قات و ، وبيان األثر السلبي لمعاإلداري 

كاديمي  في مزيج من منظمات البحث العلمي واأل قائداً إدارياً  40على عينة من 
  كامنةهناك دوافع  ا يلي:أظهرت نتائج الدراسة مقد و ،والمنظمات السلعية والخدمية
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على الرغم من غياب مفهوم التمكين عن التطبيق الفعلي عند  ، رات العليالدى اإلدالإلبداع 
ظهرت نتائج الدراسة شيوع معوقات اإلبداع  ، أحوثين إال أنهم يجمعون على أهميتهالمب

   التقليدية مثل تردد اإلدارة العليا في تنفيذ فلسفة التمكين أو التسليم بنتائجه.
 ي  اإلبداع والسلوكاستراتيجية التدريب   ؛التدريبالدراسات التي تناولت  .10.3
  ستراتيجية وإهدفت الدراسة إلى التعرف على أثر التوجه اإلبداعي  (2013، العبيدي)دراسة  ▪

التدريب على أداء العاملين من وجهة نظر المديرين العاملين في اإلدارات العليا في شركة 
ة بين عناصر  ة ترابطيوجود عالق عدد من النتائج: إلىوتوصلت الدراسة  ،نفط الكويت 

ستراتيجية التدريب اعناصر ، توفير قاعدة بيانات" و والتطويرالتوجه اإلبداعي "أساليب البحث 
،  مرتفع وبمستوى اإلدارة العليا، تنوع البرامج التدريبية" على شركة نفط الكويت  والتزام"دعم 

دة بيانات " على  التطوير، توفير قاعأساليب البحث و التوجه اإلبداعي "وجود أثر لعناصر 
ستراتيجية التدريب "دعم  اوجود أثر لعناصر ، وير أداء العاملين في شركة نفط الكويت تط

 اإلدارة العليا، تنوع البرامج التدريبية" على تطوير أداء العاملين في شركة نفط الكويت. والتزام
  ممارسات االختيار  رمدى: تواففت الدراسة التعرف على هد  (2003شتات، )دراسة  ▪

  اإلبداعية؛ توافر ممارسات القيادة اإلدارية و  اإلبداعية،ممارسات التدريب  وتوافر؛ اإلبداعية
توصلت الدراسة إلى عدة  ،عوامل ثقافة المنظمة المبدعة في البنوك التجارية القطرية وتوافر

االختيار اإلبداعية كانت العامل األكثر ممارسة من بين العوامل ممارسات  نتائج أهمها: أن  
ممارسات التدريب اإلبداعية تمارس بدرجة كبيرة بعد عامل االختيار مما يشير   ن  إ  ،رى األخ

التقدم   ن  إ ،إلى أهميتهما كركيزتين أساسيتين لنجاح إدارة الموارد البشرية في تحقيق أهدافها
تراجع عامل التحفيز من حيث الرتبة في درجة الممارسة فقد جاءت الواضح لعامل الثقافة و 

عامل االختيار كان العامل الذي  ن  إ، تبة الثالثة بالرغم من أهمية توافر هذا العاملفي المر 
شرح النسبة األكبر من التباين الكلي في حين كان عامل الثقافة أقل العوامل التي شرحت 

 .النسبة األقل من التباين الكلي
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 التعليق على الدراسات السابقة   .10.4
التدريب ستراتيجة اوالتي تناولت  البحث  بمتغيرات المتعلقة الدراسات السابقة  استعراض بعد  

طار  الدراسات السابقة من ناحية اإل استفادت كثيرًا منالدراسة الحالية  ن  أي نجد اإلبداعو السلوك 
وما يميز الدراسة الحالية هو تناولها   ،طارين الزماني والمكانيها في اإلها تختلف عنالنظري ولكن  
ي في  اإلبداعي ودور التدريب في تنمية السلوك اإلبداعوالسلوك راتيجية التدريب تس االعالقة بين 

خالل  في ظل الظروف التي تمر فيها سوريا من   المنظمات ظل ظروف عمل مختلفة وهي واقع 
وكذلك  المؤسسات في عمل ثرًا ومؤ  اً كبير  اً نظمات تلعب دور عمل مختلف حيث أضحت الم واقع 

ب الفجوة الناتجة عن الواقع السوري أفي ر  ت دوراً م التدريبات التي بدورها لعبدورها الكبير في تقدي
 .و نقص الخبرات بسبب تردي التعليم وهجرة الكوادرأمن حيث نقص الكوادر  ءً سوا
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 تمهيد:
وذلك نتيجة   ،لقد أصبح التدريب قضية رئيسة لكثير من المنظمات في كافة القطاعات  

بل   المنتجعايير األداء في هذه المنظمات التي لم تعد قاصرة على مجرد تقديم الخدمة أو م يرلتغّ 
ته بالحرص على توفير الجودة التي تلبي حاجة العميل ورغباته ولذلك أصبح للتدريب أهمية  تعد  

كذلك  ،في مجال اإلدارة الحديثةاهتمام الكثير من الباحثين والمختصين  محور أصبح كبيرة و 
العاملين   وذلك لدوره في صقل وتزويد  ،من استراتيجية أي منظمة  اً أساسي اً ح التدريب جزءبصأ

باستمرار والذي  المتغيرةمن العمل ضمن المعطيات تمكنهم بالمهارات والمعارف المتجددة والتي 
 في الحفاظ على استمرارية المنظمة . كبيراً  بدوره يلعب دوراً 

   وم التدريبمفه    .1
ها ولكن  والباحثون في مجال اإلدارة مفهوم التدريب وتعريفه من زوايا مختلفة  تاب الكتناول  

 .فقت بالنهاية على دوره في رفع كفاءة العاملين والمنظمة ككلجميعها ات  
التدريب "عمل أو نشاط من أنشطة إدارة الموارد  ( بأن  89، 2004) الهيتي حيث يرى  

األفراد العاملين في مختلف المستويات التنظيمية للتطوير   البشرية والذي يعمل على تقرير حاجة
 ة الموجودة في أدائهم وسلوكهم خالل العمل.لضعف والقوّ والتأهيل، في ضوء نقاط ا

التــدريب علــى أنــه:" جهــد مـــنظم ومخطــط لتزويــد ( 3، 2012) ف المبيضينعر  ولقد  
  . "تجاهــات التـــي تساعدهم على تحسين أدائهمالمشــاركين بالمعلومــات والمهــارات واال

والــدعائم   والطــرق  والوســائل مجمــل النشــاطات "( بأنــه: 11، 2008) الشيخ كما عرفه  
فــــي  العمــال لتحســـين معـــارفهم وســـلوكهم، وقـــدراتهم الفكريـــة والضـــروريةالتــي تســاعد فــي تحفيــز 

منظمـــة مـــن جهــــة، وتحقيــــق أهــــدافهم الشخصــــية واالجتماعيــــة مــــن تحقيـــق أهـــداف الآن واحـــد، ل
 . "ـائفهم الحاليــــة أو المستقبليةجهــــة أخــــرى، دون أن ننســــى األداء الجيــــد لوظـــ

 ة التــــي تســــتخدم لنقـــل أوأنــــه:" الخبــــرات المنظمــــب( 86، 2011) نوري  هعرف وكمــــا 
تعــــديل أو صــــقل كــــل أو بعــــض المعلومات، المهارات، المعارف واالتجاهات الخاصة باألفراد 

 في المنظمة." 
 وأدوات   التدريب "عملية مخططة تقوم باستخدام أساليب   ( أن  233، 1996)ويرى عقيلي  

الكفء  ت لدى الفرد، وتوسيع نطاق معرفته لألداءبهدف خلق وتحسين وصقل المهارات والقدرا
 التي يعمل فيها كمجموعة عمل. لمنظمةمن خالل التعلم، لرفع مستوى كفاءته وبالتالي كفاءة ا

معظم الباحثين والمفكرين الذين ساهموا في تعريف التدريب  يمكن القول بأن  ومن هنا  
د األفراد بمهارات معينة تؤدي في النهاية  يب يزوّ التدر  يصال فكرة محتواها أن  إفي  يضاً أاشتركوا 
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التحسين والتطوير بأساليب  إلىزيادة وتحسين معدالت األداء لديهم، وبأنه نشاط يهدف  إلى
 ل المنظمة. العمل داخ

 التدريب عملية مستمرة تهدف إلى: ومن التعريفات السابقة للتدريب يستخلص الباحث بأن    
ست موجودة لديه أو تنقصه  رات ومعلومات وخبرات ليتزويد وإكساب الفرد مها •

 وتؤدي بالتالي إلى تحسين أدائه األمر الذي يؤدي إلى تحسين أداء المنظمة ككل. 
الفرد اتجاهات وأنماط سلوكية جديدة تؤدي إلى سلوك ابداعي تزويد وإكساب  •

 لصالح المنظمة.  ينعكس إيجابا  
 الفرد. تزويد وتحسين وصقل المهارات الموجودة لدى •

طــة عمليــة مخط   يستطيع الباحث تعريف التدريب بأنه ابقةوفــي ضــوء التعاريف الس   
من خالل   ،االحتياجــات التدريبية الحالية والمستقبلية لدى الفردومســتمرة تهــدف إلــى تلبيــة 

 ائهتحسين أد مما يؤدي إلىوتحسين مهاراتـه،  وسلوكه زيادة معارفه وتدعيم اتجاهاته
 العمل.   وإنتاجيته في

 أهمية التدريب   .2
الســنوات األخيــرة  اد خــالل دز اهتمــام بالتــدريب قــد الا ( إلــى أن  5، 2017)يشــير سكساف  

حيــث كــان التــدريب يســتخدم بصـفة أساســية فــي تزويـد العــاملين بالمهــارات الفنيـة مثــل التــدريب 
بســـــبب  إال أن التـــــدريب الفنـــــي لـــــم يعـــــد كافيـــــاً  ،داد خطـة أو ميزانيــة بشــكل ســليمعلـى كيفيــة إعــ

ة أن تتكيـــــف المنظمـــــة مـــــع التغيـــــرات التكنولوجيـــــة الســـــريعة والمتالحقــة، وزيـــادة ضـــــرور 
دة المنتجـــات، والرغبـــة فـــي زيـــادة اإلنتاجيـــة لمواجهـــة تحـــديات االهتمـــام بتحســـين مســـتويات جـــو 

  . المنافسة
ن المـــوظفين فـــي الوقـــت الحـــالي بحاجـــة إلـــى مهـــارات أ( 58، 2008)  ويرى أبو النصر 

لك وكـــذ  ؛االتصاالت  راءوإج ؛وصـــنع واتخـــاذ القـــرارات  ؛فـــي مجـــاالت: تشـــكيل فـــرق العمـــل
درجـة المنافســة زيـادة  ألن   ونظـراً  ،مهـــارات تكنولوجيـــة فـــي مجـــال اسـتخدام الحاسـبات اآلليـة

ـب تحسـين مسـتوى الخدمـة فـإن المـوظفين بحاجــة إلى تدريب في مجال خدمة المستهلك تتطل  
مثل هذه التحديات   وال شك أن   ،دمة للعمالءحول أهم األساليب والقدرات الالزمة لتقديم أفضل خ

 بها. ين تزيد من أهمية قيام المنظمة بتقديم العديد من البرامج التدريبية للعامل
  أن التـدريب هـو أحـد الطـرق الرئيسـية لرفـع اإلنتاجيـة  يشير الباحث وفي ضوء ما سبق  

ر دائما على عملـه، والواثـق مـن وهـو عنصـر حيـوي بالغ األهمية والفرد المدرب المؤهل هو القاد 
المحــاور الرئيســية لتحســين العنصــر  بمعنــى أن التــدريب هــو أحــد  ،ه نتائجـه، والبعيـد عـن مخاطر 

وقدرة على أداء المهام المطلوبة منه بالشكل   البشــري حتــى يصــبح أكثــر معرفــة واســتعداداً 
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لتــدريب يقــدم معرفــة جديــدة ويعمــل علــى زيــادة مــا يحملــه ذلك اكــ  ،المطلوب والمناسب وبابتكار 
جديــدة ومتنوعــة، ويزيــد مهــارات األفــراد، ويــؤثر علــى اتجاهــاتهم ويعــدل  الفــرد مــن معلومــات 

ريبيــة يعتبــر ـات التد االحتياجـ فتحديــد  ،أفكــارهم ويعمــل علــى تعــديل ســلوكياتهم داخــل التنظيمــات 
ت التــي تبــدو بحاجــة إلى فــي غايــة األهميــة للتعــرف علــى نقــاط الضــعف وتحديــد المســتويا

التدريب وسيلة وليسـت ف ،تدريب كما يتم التعرف على األفراد وقدراتهم وتحديد من سيتم تدريبهم
 .، ولـيس اسـتهالكاً اً غايـة، فهـو اسـتثمار 

 التنمية. ( أهمية التدريب في زيادة اإلنتاجية والمساهمة في تحقيق 2)رقم الشكل ويوضح 
 ( 2الشكل رقم )

 أهمية التدريب  

 
 60، إدارة العملية التدريبية، دار الفجر للنشر مصر، ص 2008أبو النصر، مدحت ، :  المصدر
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 أهداف التدريب   .3
كسـاب المهـارات واالتجاهـات  إ إلـىالتدريب يسعى  ن  أ( 28، 2014)الشرعة رى ي        

لزيادة أدائهم وكفاءتهم لتحقيق األهداف والسـلوكيات المرغوبـة والمطلوبة للعاملين في المنظمة 
    التالية:
ضمان أداء العمل بفاعلية وسد الفجوات الموجودة بين معايير األداء المطلوبة وبين  .1

 األداء الفعلي للعاملين. 
 للعمل.   املين للمنظمة وزيادة ترغيبهم تنمية وزيادة والء وانتماء الع .2
المنظمــــة علــــى تأديــــة الواجبــــات المطلوبــــة مــــنهم بأفضــــل مســــاعدة العــــاملين فــــي  .3

 الطــــرق وبالكفــــاءة والفعاليــــة المرغوبة.   
لهم اليوميـة، وتقليـل حماية العاملين في المنظمة من الوقوع في األخطاء أثناء تأدية أعما .4

الصناعي نتيجة نقص كفاءة العاملين  ما تحدث في المشروع  حـوادث العمـل، التـي غالباً 
 وانخفاض قدراتهم ومهاراتهم الفنية.   

مــن  ونوعــاً  تــوفير الــدافع الــذاتي لــدى العــاملين لزيــادة كفــاءتهم وتحســين إنتــاجهم كمــاً  .5
ستراتيجياتها على المدى القصير  ااتها و بأهــداف المنظمة وسياسخــالل تــوعيتهم 

 الطويل.  والمتوسط و 
رفع الروح المعنوية للعاملين في المنظمة ألن زيادة خبرة الموظـف فـي عملـه وتنميـة  .6

باألمان واألهمية مما قد  داخلياً  مهاراتـه ومعلوماتـه خـالل مرحلة التدريب يعطيه إحساساً 
 معدل دوران العمل.  يساهم في تقليل 

مقومــات تــؤهلهم للترقــي للمناصــب الوظيفيــة زيــادة مهــارات وقــدرات العــاملين وتســليحهم ب .7
ــالع علــى كــل مــا هــو طِّ لالاألعلــى مســتوى فـــي المنظمــة، ٕواتاحــة الفرصــة أمــامهم 

مــي، ومــا يترتب عليه من تطور في نوع  جديــد فــي مجــال التطــور التكنولــوجي والعل
 وأساليب العمل.  

انسجام وتناغم  أن يراعي واضعي خطـة التـدريب فـي المنظمـة رورة ويرى الباحث ض 
سـتراتيجية العامـــة للمنظمـــة، وأن تكـــون هـــذه األهـــداف محـــددة  الالخطـة ا أهدافها مع 

قابلــة  كـــون واقعيـــة وغيـــر متناقضـــة مـــع بعضــها وأن تكــون ن توأ ودقيقـــا   واضـــحا   تحديـــدا  
معرفــة كاملــة بعمليــة التخطــيط  علىللقيــاس وكــذلك يجــب أن يكــون واضــعي هــذه األهــداف 

ســـتراتيجية  او شـــرية ســـتراتيجية الوظيفيـــة للمـــوارد البعلى االـــالع ط   ا االســـتراتيجي بالمنظمـــة و 
 . في المنظمةالتـــدريب 
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 مبادئ التدريب     .4
(  30، 2014 ،صوريةها )توالتي ذكر  على مجموعة من المبادئ الرئيسية  التدريب  يعتمد   

 يلي: كما 
من الضروري لضـمان نجـاح التـدريب أن   دعم اإلدارة العليا في المنظمة لجهود التدريب: -1

مــن خــالل دعمهــا والتزامهــا بتطبيــق بأهميــة تــدريب العــاملين وذلــك  للمنظمة لعليـا تـؤمن اإلدارة ا
ســتراتيجية التــدريب وبالتــالي إصــدار التوجيهـات بهـذا الشـأن للجهــات المعنيـة مـن إدارة ماليــة  ا

عملية التدريبية في المنظمة والعمل ودائـرة مـوارد بشـرية وغيرهــا مـن اإلدارات لـدعم جهــود إدارة ال
 على إنجاحها.   

يجـب أن تتســم سياسـة التـدريب فـي المنظمـة بالوضــوح ومشـاركة كافـة  ة والوضـوح:الشـفافي   -2
المعنيـين بالعمليــة التدريبية، بحيث يجب إطالع جميع العاملين على سياسات التدريب ومن ثم  

 إعالنها للجميع.   
تـرتبط السياسـة التدريبيـة وأهـدافها بالسياسـة  يجـب أن  اف العامـة للمنظمـة:مـع األهـد التنـاغم -3

العامـة للمنظمــة بحيث تنبثق وتتناغم السياسة التدريبية مع سياسة إدارة الموارد البشرية والسياسة  
 العامة للمنظمة ككل.   

تدريبية بهدف الوصول إلى كافة وذلك لتحقيق الكفاءة والفاعلية للبرامج ال :المشاركة -4
 رجوة من التدريب.األهداف الم

مــن الضــروري أن تــتم العمليــة التدريبيــة بكافــة مراحلهــا وفقــا لألنظمــة والقــوانين   الشــرعية: -5 
 والتعليمــات المطبقــة في المنظمة.  

ة  ايا البســيطة ثـم ينــدرج بصــورة مخططـيبـدأ التــدريب بمعالجــة المواضـيع والقضــ التــدرج: -6
 ومدروســة إلــى األكثــر صعوبة وتعقيدا.  

من الضـروري أن تلبـي السياسـة   الفعالة للمنظمة: للعاملين تلبية االحتياجات التدريبية -7
التحديــد العلمــي التدريبيـة للمنظمـة االحتياجـات التدريبيــة الفعليــة للعــاملين، ويــتم ذلــك مــن خــالل 

ت التدريبيــة للعــاملين بالمنظمــة من خالل رؤسائهم في العمل وبطاقات تقييم  والــدقيق لالحتياجــا
 األداء.  

يجـب أن تتسـم سياسـة التـدريب فـي المنظمـة بواقعيـة األهـداف التدريبيـة بحيـث  الواقعيـة: -8
تكـون   ألنه تطبيق الفعلي، ولذلك فمن الضروري االنتبـا ؤخـذ بعـين االعتبـار واقعيتها وقابليتها لليُ 

ومــن  أهـداف العمليـة التدريبيـة بكافـة مراحلهـا واقعيــة وقابلــة للتطبيــق بســهولة ودون أيــة تعقيــدات 
ء  الضــروري كــذلك أن يعــالج التــدريب االحتياجــات الفعليــة للمتــدربين لســد الفجــوة بــين األدا

 مــاتهم وبــين مــا هــو مطلــوب مــنهم مــن واجبــات ومسؤوليات.  الفعلــي لهــؤالء المتــدربين فــي منظ
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مــن الضــروري أن يســعى القــائمين علــى العمليــة التدريبيــة فــي المنظمــة إلــى  المرونــة:  -9
مراحلــه  أن يتصــف نشــاط التــدريب فــي كافــة وضــع خطــط وأهــداف تدريبيــة مرنــة، بحيــث يجــب 

بعــدم الجمــود وقابليــة التعــديل فــي الخطــط والبرامج والوسائل واألدوات المستخدمة مع كل ما هو  
 مستجد من تطورات وتغيرات في هذا المجال.  

لمسـتويات وهو مبدأ هام ورئيسي في التدريب بحيث يشمل التدريب كافة ا الشمولية: -10
بعـــض المنظمـــات ال تعطـــي أهميـــة كبيـــرة لتـــدريب فئـــة القـــادة اإلداريـة، ونضـيف هنـا بـــأن 

 والمـــدراء أي فئـــة اإلدارة العليـــا وذلـــك النشـــغالهم بأعمال اإلدارة وتصريف األعمـال فـي المنظمـة
ن الضروري  كـافي لهـذه الفئـة للتـدريب صحيح ولكن م وقـد يكـون هـذا المبـرر بعـدم وجـود وقـت 

الع على المستجدات الحديثة وآخر ما توصل له العلـم فـي مجـال عمـل المنظمة طِّ المن أجل ا
تلتزم هذه الفئة بالمشاركة في بعض البرامج التدريبية المخصصة لها لتنمية قدراتها وزيادة  نأ

التـدريب فـي المنظمـة أنشـطة  الضـروري أن يشـمل نشـاط  كما يقصد بالشمولية بأنه من ،معارفها
 متعـددة ومختلفـة فـي مجـال عمل المنظمة.   

ويقصـد بـذلك أن يبـدأ التــدريب منـذ اليـوم األول لعمـل الموظـف فــي المنظمـة  االسـتمرارية: -11
ر بالمهــارات ه وتزويــده بشــكل مســتمويسـتمر معـه فــي كافـة مراحــل حياتــه الوظيفيــة لتطــوير أدائــ

لتأديـة األعمـال المســتجدة فـي عمــل المنظمـة، وهنــا البـد  والمعــارف والســلوكيات التــي يحتاجهــا
مـن التركيــز علـى أهميــة المسـار الــوظيفي للموظـف وعــدم إهمالـــه مـــن قبـــل المنظمـــات ومحاولـــة 

ـين احتياجـــات المنظمـــة وبـــين المســـار الـــوظيفي للموظف وذلك ــوع مـــن التـــوازن بــتحقيـــق نـ
كذلك من الضروري أن تتسم   ،بهدف رفع الروح المعنوية للعاملين وبقاء واستمرار والئهم للمنظمة

قتصـر على فترة  لمنظمة باالستمرارية بحيث يكون التـدريب بشـكل دائـم وال ي في االسياسة التدريبية 
 معينة.   

تعنــي مواكبــة التطــور أن يهــتم التــدريب فــي المنظمــات بكــل  مواكبــة التطــورات الجديــدة: -12
مــا هــو جديــد مــن تطـــور ومعرفـــة وأن يركـــز علـــى أســـاليب العمـــل الحديثـــة والمتطـــورة وأن  

عالميــة والممارســات المثلــى فــي مجــال عمــل لمنظمـــات الى أعمـــال اطـــالع علـــاليراعـــي ا
المنظمــة، وبــذلك يتســم التــدريب بمواكبــة التطــورات الجديــدة إلطــالع العاملين على كل ما هو  

 جديد في مجال عمل المنظمة.
التدريب قابلة  ويرى الباحث أن أهم مبادئ التدريب الواقعية أي أن تكون أهداف  

المالية، وكذلك التركيز على التدريبات األكثر أهمية  المنظمة  للتطبيق وتراعي اماكانات
 للمنظمة في ظل الواقع الذي تعمل به. 
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 مفهوم استراتيجية التدريب:   .5
إلدارة التدريب يقوم على إجراء تحليل للفرص والتهديدات في بيئة  إن المدخل االستراتيجي  

كنولوجية أو  لخارجية وعواملها المختلفة والمتغيرة سواء االقتصادية أو السياسية أو التالمنظمة ا
االجتماعية، وكذلك تحديد نقاط القوة والضعف في بيئة المنظمة الداخلية سواء العوامل البشرية  

 معلوماتية. أو المادية أو ال
هي  الناجحة  المنظمات  أن    and Appleby Marvin (2000, 555)ولهذا فقد ذكر 

بتعديل استراتيجياتها وتتبنى استراتيجيات جديدة وذلك من أجل  التي تقوم وبشكل مستمر 
التنافسية وهذا التغير يؤثر على االستراتيجيات الوظيفية لكل مزاياها/ ميزتها المحافظة على 

 . الوظائف واألنشطة فيها
ظمات األعمال نفسها أقل وفي السنوات األخيرة وفي ظل العولمة االقتصادية وجدت من 

من السوق أو السيطرة عليها من قبل منظمات   للخروج ر بعضها قدرة على المنافسة، مما اضط  
تخفيض قوة العمل لديها، وهذا التغير في البيئة   إلىاألحيان اضطرت وفي أغلب  ،أخرى 

الوقت يشكل الخارجية شّكل تهديدًا للمنظمات التي تعمل في األسواق الدولية، وهو في نفس 
  إلى النظر  إلىفي المستويات العليا في هذه المنظمات  يرون األمر الذي قاد المد  ،فرصًا محتملة

بحيث تكون   ،ا من منظور استراتيجي اعتمادًا على أهداف المنظمة ورسالتهإدارة الموارد البشرية 
فظة على مكانتها  وفي الوقت ذاته المحا ، قادرة على مواجهة المشكالت التي تنشأ مع استمرارها

 .افسية والجودة والفعاليةالتن
الموارد البشرية والمكانة العالمية   ات وكما بينت إحدى الدراسات وجود عالقة بين استراتيجي  

للمنظمات، وأن المنظمات التي تستخدم استراتيجية موارد بشرية متكاملة يكون أداؤها أفضل في  
األهمية   ، وتتضحالعاملينتطوير أداء أفرادها مجال تحقيق مستويات جودة عالية، وتحسين و 

في األدبيات والطروحات النظرية العديدة، المتزايدة الممنوحة حاليًا لمفهوم استراتيجيات التدريب 
وفي الممارسات المختلفة نتيجة أسباب كثيرة كان أهمها األثر المتزايد لممارسات وسياسات وظيفة  

 . (2011الشرعة، الطراونة،) نالعامليالتدريب على أداء األفراد 
مجموعة من   بأنها: استراتيجية التدريب  (6، 2011)الشرعة، الطراونة  ولقد عرف  

األنشطة التي تهدف إلى تصميم وتنفيذ مجموعة من الممارسات والسياسات المتعلقة بتدريب 
يساهم في   الموارد البشرية المتجانسة داخليًا بالطريقة التي من خاللها تحقيق رأس مال بشري 

 ستراتيجية. التحقيق أهداف المنظمة ا
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نظامية تسعى من خاللها المنظمة اكساب بأنها عملية  (208، 2013وعرفها الطعان ) 
ظمة  عامليها المهارات والمعرفة وكذلك تنمية قدراتهم الحالية والمستقبلية من أجل زيادة فرص المن

 .في تحقيق النجاح االستراتيجي
اتخاذ القرارات االستراتيجية   إلىعملية تهدف  بأنها: (205، 2018) ة القرال كما عرفها 

المؤثرة على المدى البعيد فيما يتعلق بتنمية وتطوير أداء العاملين في المنظمة ومدى امتالكهم  
 للمهارات والمعارف والقدرات.

ليـة "بأنهـا عم :ومما سبق يمكن للباحث استخالص التعريف التالي الستراتيجية التـدريب 
دريب بتــ المتعلقــة اتخــاذ القــرارات االســتراتيجية  إلــىتهــدف مخططــة علــى مســتوى اإلدارة العليــا 

التـي تمكـنهم لمهـارات والمعـارف والقـدرات ا لتنميـة وتطـوير ذلـكو  ،في المنظمـةالموارد البشرية 
التــي  اكســابهم المهــاراتمــن أداء أعمــالهم بكفــاءة تســاعد فــي نمــو واســتمرار المنظمــة وكــذلك 

والمـدخل الرئيسـي السـتراتيجية التـدريب هـي  ،ستمر في ظروف وأدوات العملالتغير المها تطلبي
 ".منظمة ترسم رؤية ورسالة الاالستراتيجية العامة للمنظمة والتي 

 أبعاد استراتيجية التدريب  .6
أبعاد استراتيجية التدريب بأنها )مراحل العملية التدريبة، تنوع   (25 ،2019ذكرت سعيد ) 

 الباحث. اولها برامج التدريبية، دعم والتزام اإلدارة العليا( وهي األبعاد التي تنال
 : يبيةمراحل العملية التدر  .6.1

  لتي وا بينها فيما لمتكاملةا ة طألنشوا حلرالما نم  عةو مجم بأنها (2012عرفها الزهراني )  
 .المنظمةأداء  على  رتأثيو  دةفائو  زى مغذات  يبيةدر ت  مجراب  جنتا إ لىإ فاطلما نهاية في دفته

    المراحل التالية:وتتضمن العملية التدريبية 
التدريبية: يؤمن تحديد االحتياجات التدريبية للمنظمة معلومات  االحتياجات مرحلة تحديد   ▪

داء، وتعرف وبيانات لضبط عملية التدريب، ويوفر للمنظمة نظام تحذير أولي لمشاكل األ
معلومات أو اتجاهات أو مهارات أو قدرات  نها:أ بTraining needsاالحتياجات التدريبية 
  ألسباب ما بسبب تغيرات تنظيمية أو إ ا أو تعديلها، تغييره تنميتها أوسلوكية أو فنية يراد 

غير ذلك من الظروف التي تتطلب  إلىالتنقالت، أو  الترقية أونسانية أو بسبب إتكنولوجية أو 
 . (2004فطيس، ) لمواجهتهاعدادًا مالئمًا إ 
 إلىمرحلة تصميم البرامج التدريبية: البرنامج التدريبي مجموعة من الخطوات التي تهدف   ▪

فراد أالحاجات التدريبية لكل فرد من  إلشباع تخطيط وتنظيم العملية التدريبية بشكل مبرمج 
ل  المنظمة، والبد خالل عملية تصميم البرامج التدريبية من تحديد عنوان البرنامج التدريبي بشك

هداف البرنامج التدريبي، وتحديد نوع المهارات التي  أ ة، وتحديد دال على االحتياجات التدريبي
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وب سلأنامج التدريبي، كما يتوجب تحديد ، وتحديد موضوعات البر عليهاسوف يتم التدريب 
مكان ووقت تنفيذ البرنامج   والمتدربين وتحديد ءمة، واختيار المدربين الالتدريب األكثر م

مصداقية، من خالل عرض البرنامج التدريبي قبل  يبي، وفي النهاية البد من فحص الالتدر 
 .(2008)زغدود، تطبيقه على عينة صغيرة ممثلة للفئة  المستهدفة

 مرحلة تقييم البرامج التدريبية:   ▪
جراءات التي تستخدمها اإل :نهاأتقييم البرامج التدريبية  ب( 2006)وعرف السالم وصالح    

هداف، وقياس كفاءة  نجاحه في تحقيق األ  ىجل قياس كفاءة البرنامج التدريبي ومد أن ة مدار اإل
 اقامو حدثه التدريب فيهم، وكذلك قياس كفاءة المتدربين الذين  أالتغيير الذي  ىالمتدربين ومد 
البدء التقييم قبل   هي:ربعة مراحل أية تقييم البرامج التدريبية على تتم عملالتدريبي بتنفيذ العمل 

  خيراً أنتهاء من التدريب مباشرة، و بعد االثناء التدريب، والتقييم أيذ البرنامج التدريبي، والتقييم بتنف
،  كاالستبانةمتابعة النتائج بعد التدريب بفترة زمنية معينة، وتوجد عدة طرق تستخدم في التقييم  

 السجالت. ةلمقابالت وتحليل المشكالت ومراجعواالختبارات وا
 رامج التدريبية: الب تنوع .6.2

نوع   ؛التوظيف )مرحلةعتبارات التالية: ال وفقًا ل التدريب  ( أنواع2014)صورية حددت   
 .المكان( ؛الوظائف

 تتضمن:  والتدريب حسب مرحلة التوظيف  ❖
 توجيه الموظف الجديد:   ▪

 ؤثرذ تإ ،لى عمله الجديد إتقدمه  التيلى مجموعة من المعلومات إيحتاج الموظف الجديد  
دائه  أ على من عمله  ىلو سابيع األيام واألاأل فيالموظف الجديد  هاعليلومات التى يتحصل عالم

طريقة تصميم برامج تقديم الموظفين   فيوتختلف المؤسسات  ،النفسية لسنوات عديدة واتجاهاته
سلوب أ علىخر يعتمد المحاضرات والبعض اآل سلوب أ علىالجدد فى العمل، فالبعض يعتمد 

تقديم كتيبات مطبوعة   على، والبعض اآلخر يعتمد لهؤالء الموظفينفين المباشرين الت المشر مقاب
 ل المعلومات الهامة. تتضمن ك

 ثناء العمل:  أالتدريب  ▪
يكون   والذيالقدامى حد العاملين أ  أويتم التدريب فى مكان العمل عن طريق المشرف  
لمباشرة  نها تمد العاملين بالخبرة األطريقة ذه اومن مزايا ه ،العاملين معليوت عن تدريب  مسؤوالً 

 علىالمشرف قد يركز  ن  أن العيوب المتوقعة لهذه الطريقة نه مأال إتحت ظروف العمل العادية 
من  داء العمل بطريقة تحقق األأ علىالتدريب و  علىدون التركيز  باإلنتاجمور المتعلقة األ

 .داءوالفعالية العظمى لهذا األ
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 المعرفة والمهارات:  غرض تجديد التدريب ب ▪
 ادخال عند  وخصوصاً تتقادم معارف ومهارات العاملين  عندماالنوع من التدريب  يقدم هذا

عندما تدخل   تقديم تدريب مناسب فمثالً  يما يستدع نظمة جديدة وهذا أساليب عمل وتكنولوجيا و أ
المبيعات فيحتاج  ت والحسابات و عمال المشترياأ  فينظمة الكمبيوتر أالحديثة و  نظم المعلومات 

داء هذه االعمال عن طريق  أمعارف ومهارات جديدة تمكنهم من  لىإ عمال هذه األ  علىالقائمين 
 الحديثة    استعمال األنظمة

 التدريب بغرض الترقية والنقل:    ▪
اختالف المهارات  فيمنصب آخر يكون هناك احتمال كبير  عند الترقية أو النقل من 

سيرقى إليها، وهذا   التي الوظيفة  في والمهارات المطلوبة  المعارفلحالية للموظف عن والمعارف ا
 الفرق يستلزم عملية التدريب من أجل سد تلك الثغرة.    أو االختالف

 التدريب للتهيئة للتقاعد:   ▪
العمال المحالين   تهيئة تتم عملية حيث المنظمات الراقية  هذا النوع من التدريب تستخدمه 

لى  إحالته إهذه الحياة بعد  فيصبح غير نافع أ نه أن يشعر الفرد فجأة أ من  عد فبدالً لتقا لى اإ
بالحياة والبحث عن   لالستمتاعطرق  أوالبحث عن طرق جديدة للعمل  علىالتقاعد يتم تدريبه 

الضغوط والتوترات الناجمة   علىالسيطرة  على خرى غير الوظيفة وكذلك مساعدته أاهتمامات 
 لى التقاعد.إ عن إحالته

 نواع التدريب حسب نوع الوظائف: أ ❖
 :   والفني المهنيالتدريب   ▪

مثلتها  أاألعمال الفنية والمهنية ومن  في ةوالميكانيكي يهتم هذا النوع بالمهارات اليدوية  
 والنجارة والصيانة واللحام وغيرها...  أعمال الكهرباء

 : التخصصيالتدريب   ▪
من الوظائف الفنية والمهنية   علىأ وظائف  علىارات ويتضمن هذا التدريب معارف ومه 

والمبيعات وهندسة اإلنتاج وهندسة الصيانة   ت شترياموالالمحاسبية  عمالعادة األ وتشمل 
 .  (2012 حاج عيسى،) والكمبيوتر

 :اإلداري التدريب   ▪
ويتضمن هذا التدريب المعارف والمهارات اإلدارية واإلشرافية الالزمة لتقلد المناصب  
العمليات اإلدارية   علىمعارف تشتمل  وهي اعليال أوالوسطى  أو( اإلشرافي ي أنيا )د ال ةاإلداري

 واتخاذ القرارت والتوجيه والقيادة والتحفيز والتنسيق واالتصال. وتنظيم ورقابةمن تخطيط 
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 نواع التدريب حسب مكانها: أ ❖
 التدريب داخل الشركة:  ▪

تعنى   المهنية( التيالتلمذة  )فكرةي وهال أة قديمة كر ف علىويقوم هذا النوع من التدريب  
سلوب العمل من رئيسه  أتبين له  التيوالتوجيهات  مات عليالتالموظف الجديد  يتلقىن أ ساساً أ

فضل أاب من الخطأ والحقوق والواجبات و فيبين له الصو  ىلو خالل الفترة األ يتواله بالرعاية يالذ 
 .الوظيفيسلوب ألداء العمل وآداب السلوك أ
 التدريب خارج الشركة:  ▪

النوع من التدريب وسائل وأساليب متنوعة منها: المحاضرات والحلقات الدراسية   لهذا 
والمناقشات الجامعية والحوار المفتوح ودراسة الحالة وتمثيل األدوار والمباريات   ت والمؤتمرا

عدة اختبارات   علىالمؤسسات اإلدارية والزيارات الميدانية، وللمفاضلة بين أسلوب وآخر تركز 
هم هذه  أ المالئم ومن  التدريبيمراعاتها قبل عملية اختيار األسلوب  ها علي وعوامل يجب 

 نجد:  االعتبارات 
 للمادة التدريبية ولألفراد المتدربين.    التدريبيمة األسلوب ءمدى مال •
 طبيعية المتدربين واتجاهاتهم ومستوياتهم العلمية والتنظيمية.    •

 العليا:اإلدارة  والتزامدعم  .6.3
جهود المنظمة   فييعتبر مهمًا وحاسمًا  اعلي الدعم التدريب وااللتزام به من قبل اإلدارة  إن   
  علىعاتق المدير المختص كونه األقدر  علىالتدريب  في ليةو مسؤ والتطويرية، فتقع ال  ةالتدريبي
  تحتاج  التيالجوانب  على العاً اطِّ  نه األكثرأداء العاملين، كما أ فيوالضعف  مواطن القوةتلمس 

يعدها   التي التقارير داء العاملين بالعمل، وعن طريق أما يكفل رفع كفاءة رب  و  تقوية وتدعيم ىلإ
تدريب   إلىتحتاج  التيعن كفاءة العاملين يمكن معرفة مجموعات العاملين  المديرين التنفيذين

دارة الموارد إو  اعليالمشتركة بين اإلدارة  ليةو مسؤ التدريب  ليةو مسؤ  أن  وهناك من يعتبر   ،وتطوير
مام اإلدارة  أللعاملين  ألداءيضاح الصورة إلة عن ؤو المس هيالموارد البشرية  دارةفإن إالبشرية، 

لة ؤو الجهة المس هيدارة الموارد البشرية إ ن  أللتدريب، كما  ةعليالفالحاجة  بدورها تحدد  التي اعليال
عداد التقارير إ ، ومن ثم النتائجومراجعة تقييم  هاتنفيذ  علىتدريبية واإلشراف عن تخطيط البرامج ال

كبر  الجانب األ اعليالاإلدارة  عاتق على ويقع ،المنظمة في اعليالاإلدارة  هاعلي تطلع التيالنهائية 
هداف العامة ككل وعن األ  تطوير المنظمة عن  ةمسؤولالالتدريب باعتبارها الجهة  ليةو مسؤ من 

  المناط بها  لألعمال داء عالي أموارد بشرية مؤهلة وذات  يمكن تحقيقها من خالل امتالك يالت
تنمية وتطوير نفسه من خالل   ليةو مسؤ المنظمة يتحمل  فيالفرد العامل  ن  إجانب ذلك ف ىلإ

يعود بالفائدة   والذي الرسمييدخل هذا النوع من التدريب فى مجال التدريب غير  ،الذاتيالتطوير 
يضًا، فعن طريق زيادة الثقافة والمعارف العامة والتخصصية  أنما للفرد ذاته إو يس للمنظمة فقط ل
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الترقية الوظيفية   أو تتمثل فى زيادة التعويض،  التييتمكن الفرد من ذاته جنى نتائج هذا التطوير 
  يعمل  المنظمة التىخرى عندما تتغير ظروف أفرصة عمل فى منظمة  علىلضمان الحصول  أو

 .(2013العبيدي، ) فيها
التدريب  نما بيلية مشتركة و لية التدريب مسؤ و مسؤ  أن   يرى الباحثذلك  ضوء وعلى 

ن تنجز بشكل  أ نال يمك والتي البشرية والموظف ذاتهالموارد  دارةوإ  شطة المنظمةنكنشاط من أ
 .للمنظمة العليا قبل اإلدارةذا لم تلقى الدعم من إكفء 

 استراتيجييب من مدخل أهمية وظيفة التدر   .7
  ؛ Auluck, 2007; Denis, Rodney, 2002، Khatri 2000) العديد من الباحثين  أشار 

 أن لممارسة التدريب من مدخل استراتيجي العديد من الفوائد وهي:   (2007،نوفل
وذلك في ضوء األهداف  على المدى البعيد  الموارد البشريةتشخيص وتحديد االحتياجات من  .1

من   اً ستراتيجية التدريب مخزوناويمكن في هذا السياق أن توفر  ،ستراتيجية للمنظمةالات اوالتطلع
 عند الحاجة ومواجهة الظروف الطارئة. المورد البشري 

. تحسين وتطوير معارف وقدرات ومهارات األفراد العاملين بما ينسجم مع األهداف طويلة 2
 ية. األمد للمنظمة والسعي نحو تحقيق الميزات التنافس 

 يجابية داخلية وخارجية نحوها. إلمنظمة، وخلق اتجاهات تعزيز انتماء ووالء األفراد العاملين ل .3
وتخطيط   . تحسين مجاالت األداء الوظيفية لألفراد العاملين ومنها: اإلنتاجية، واإلبداع واالبتكار4

 وتنظيم العمل وتوقيته، وعالقات العمل، وكذلك عملية صنع القرار.   
 جي لوظيفة التدريب ل االستراتيركائز المدخ  .8

  ركائز المدخل االستراتيجي  ( أن  2012 الزهراني،; 2006ذكر كل من )السالم، صالح،  
 هي:  التدريب  ةلوظيف

. االعتراف بأهمية تأثير البيئة الخارجية: حيث تقدم البيئة الخارجية مجموعة من الفرص 1
قتصادية والسياسية والتكنولوجية، والبد ف االبالقوانين والظرو والتهديدات، وتتجسد هذه األمور 

الستراتيجية التدريب من االعتراف بهذه التأثيرات ومحاولة استثمار الفرص والتقليل من  
 التهديدات.

. االعتراف بأهمية المنافسة والطبيعة المتحركة لسوق الموارد البشرية: تتنافس المنظمات في  2
تنمية  بإغراء العاملين  أن  عالية، حيث خبرة والكفاءة الالعاملين ذوي ال الحصول على األفراد 

 أثر مباشر على استقطابهم وبقائهم ووالئهم للمنظمة.   سيكون له  وتطوير مهاراتهم
. التركيز على تحقيق رسالة المنظمة في األمد الطويل: أي البد أن تساهم استراتيجية التدريب  3

 ستقباًل. المنظمة أن تكون عليه مفي تحقيق ما تتمنى 
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. التركيز على وضع األهداف وصناعة القرارات الكفيلة بتحقيقها: وتمثل األهداف الوسائل 4
إجراءات عمل محددة وملموسة  إلى الوسيطة التي تحتاجها المنظمة لكي تترجم رسالتها وغاياتها 
ة في مجال  ن الخيارات االستراتيجييمكن قياسها، وفي هذا اإلطار تواجه إدارة المنظمة العديد م

 ين يستلزم اتخاذ قرارات واضحة بشأنها، منها مثاًل:تطوير العامل
 هل ندرب األفراد من أجل تحقيق أهداف المنظمة فقط أم أهداف األفراد أيضًا؟  •
 ما هي المعايير المعتمدة في تقييم فاعلية البرامج التدريبية؟  •
 من المسؤول عن التدريب في المنظمة؟  •

منظمة وبقية االستراتيجيات الوظيفية: لتكون  الستراتيجية العامة لل. تحقيق التكامل مع ا5
استراتيجية التدريب والتطوير ذات فاعلية عالية ال بد أن تتكامل مع االستراتيجيات األخرى  

بد   بالمنظمة، فإذا ركزت استراتيجية المنظمة على النمو والسيطرة على سوق معين، فال
ًا من القدرات والمهارات الالزمة لهذا لى إكساب العاملين مزيد يجية التدريب أن تركز عالسترات

التحول، أما إذا ركزت استراتيجية المنظمة على تقليص نشاطاتها، فالبد الستراتيجية التدريب أن 
 ( .2004تقلص برامجها المقدمة لألفراد العاملين في مجال هذه األنشطة )أبو دولة وطهماز، 

 ب صياغة استراتيجية التدري  .9
ن نجلي بعض الغموض حول التداخل الموجود لدى أقبل الخوض في هذا األمر نود 

 الكثيرين فيما يتعلق ببعض المفاهيم مثل التدريب، التعلم، التعليم. 
ن بالشيء يعني عوده ومرنه أما التدريب فلغة: هو من مصدر درب والتي تعني درب فال

 (.2004الوسيط، مصر، لمصاب بالباليا )المعجم والمدرب هو المجرب وا
بأنه العملية التي يكتسب من خاللها  Armstrong (2006, 550) اصطالحاً وقد عرفه  

 الفرد قدرة على تحقيق أهداف المنظمة.
لزيادة قدرة الفرد على  عملية ممنهجة بأنه  Armstrong (2010, 218)عرفه  كذلك 

 دة.يجاكتساب المعارف والمهارات الضرورية ألداء عمله بصورة 
ة والمهارات بأنه عملية اكتساب المعرف Armstrong (2006, 555)فعرفه أما التعلم  

التعلم ال يحدث   مهما تمثل في أن   نجاز المهام، غير أنه أضاف عنصراً السلوكية الالزمة إل
بمجرد اكتساب معرفة أو مهارة جديدة، بل عندما تكون هذه األخيرة فعالة وذات قيمة خاصة في  

 .اكلمشالحل 
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 هو موضح بالجدولالفرق بين التدريب والتعلم كما Armstrong (2010, 226)وقد حدد   
 .(2رقم )

 ( 2جدول رقم )ال
 الفرق بين التدريب والتعلم                           

 التعلم التدريب

 صبغة غير رسمية  ذا ذا طابع رسمي 

 التعلم غير صريح.  معينة( )معرفة أو مهارة يكون مستهدفا لعنصر محدد جيداً 

 وفي أي وقت  مستمراً  محدود زمنياً 

 مدرب وميزانية  إلىال يحتاج  مدرب وميزانية  إلىيحتاج 

 غير رسمي في الغالب  رسمي من خالل الدائرة المختصة 

يرتبط  ( بأنه 219،  2011) حمديخر عنصر في هذا اإلطار هو التعليم وقد ذكر وآ
مثل المستوى االبتدائي المتوسط، الجامعي، فهو بذلك يمثل   دراسي للفرد بالمسار ال ارتباطا وثيقاً 

الدعامة المعرفية الضرورية التي تتأسس عليها وظيفة الفرد ومهنته )المعرفة في هذا المجال قد 
  تختلف وقد تتشابه مع المعرفة المتخصصة في مجال العمل كأن يكون لدى الفرد تعليما جامعياً 

في المعرفة التنظيمية الخاصة بالوظيفة   لضرورة متمكناً امة غير أنه ليس بافي اإلدارة بصفة ع
 المستقبلية(.

 ستراتيجية التدريب الالتدريب االستراتيجي كهدف . 9.1
استراتيجية   وضعوأن  هداف استراتيجية أ للتدريب عدة  : ( بأنه246، 2011)ذكر حمدي  

 : خاصة بالتدريب تتطلب اإلجابة على خمسة أسئلة
لماذا؟ ويفيد طرح هذا السؤال لدى المسؤولين في إدارة الموارد البشرية في معرفة الهدف  -1

على   باألفراد أو المنظمة، ويكون ذلك دائماً  من خالل التدريب، سواء كان ذلك متعلقاً 
تيجية الموارد البشرية الموضوعة مع مراعاة  ضوء االستراتيجية العامة للمنظمة واسترا

أال تكون ميزانية التدريب أعلى من القدرة المالية للمنظمة، وتعبر   ا، مثالً التوافق بينهم
 اإلجابة عن المدخل األول لتصميم خطة تدريبية. 

م  ذ عادة ما يت إاة األولوية للبرامج التدريبية، ماذا؟ وتفيد اإلجابة على هذا السؤال في مراع  -2
العملية األولى   إلىللحاجة  ظراً تقديم البرامج التدريبية الحاضرة عن تلك المستقبلية، ن
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 ن  أاعاة األولوية لدى األفراد فنجد على حساب الثانية من حيث األولويات، بل وحتى مر 
 خرين.بعضهم لهم األولوية )خاصة الموظفين الجدد( مقارنة باآل

التدريب أواًل والمدربين ثانيًا والفاعلين المؤثرين في من؟ لغرض تحديد المعنين من  -3
 رين مثل المرشدين والمالزمين( ثالثًا.ث)أفراد مؤ  التدريب 

كيف وأين؟ ويتعلق الجزء األول بمعرفة ماهية الطرائق التي تسمح بترجمة األهداف  -4
عمليات محددة، وقد نجد أن هذه الطرائق تتخذ طابع التقنيين والتنميط   إلىسابقة الذكر 

األيزو أو ما يعادلها، حيث  في العديد من الحاالت مثل المنظمات التي تلتزم بمعايير
تياجات التدريبية في الغالب تحت المراقبة المستمرة، ونجد نفس  تكون عملية تحديد االح

، حيث يجب على إدارة األمر في المنظمات التي تعتمد على مقاييس عالمية في التدريب 
ق بتحديد مكان  فيتعل أما الجزء الثاني ،الموارد البشرية االلتزام بتلك المعايير والشروط

ن أخالل المفاضلة بين خيارين، إما  لسؤال منحيث تتم اإلجابة على هذا ا التدريب 
 يكون التدريب داخل المنظمة أو خارجها حسب الموارد والمقومات المتاحة لدى المنظمة.

كم؟ ويفيد طرح هذا السؤال في موافقة الموارد المالية المتاحة أو المخصصة للتدريب من   -5
ازنة الخاصة مسبق للمو  ، البعض يقوم بتحديد ، وهنا نجد نوعين من المنظمات عدمها 

، والبعض األخر  قصى ال يمكن تجاوزه وال يقبل التعديل أو التغيرأبعملية التدريب كحد 
، ويكون ذلك في الستيعاب تكاليف التدريب مهما كانت قيمتها تبقي المجال مفتوحاً 

أو   لديه التدريب أهمية قصوى ال تتطلب التأخير الغالب في المنظمات التي يشكل 
فارغة إلدارة التدريب لتهتم بتدريب األفراد الذين   ، حيث تقدم اإلدارة العليا صكوكاً عجيلالت

 تجدهم يشكلون أولوية قصوى للمنظمة . 
 خطوات إعداد وصياغة استراتيجية التدريب . 9.2

 ريب بما يلي:   تيجية التد عداد استراإ ( مراحل 2002)لقد حدد القطامين   
 ستراتيجية المنظمة وما تتضمنه من أهداف ومهام وسياسات وبرامج.   ا. تحليل 1
. تحليل ودراسة البيئة الخارجية للمنظمة من حيث الظروف واالتجاهات االقتصادية،  2

 والتطور التكنولوجي، والعوامل الديمغرافية، واألنظمة الحكومية والمنافسة. 
من حيث: الوضعالحالي للمنظمة، ومعدل دوران  اخلية للمنظمة ودراستها ة الد البيئحليل . ت3

 العمل، وكفاءة القوى العاملة.
ستراتيجية التدريب وما تتضمنه من سياسات وبرامج وموازنات بشكل ا. إعداد وصياغة 4 

 ستراتيجية المنظمة.ايسهم في التكامل مع 
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الداخلية والخارجية  حدوث تغيرات في البيئة ستراتيجية للتدريب عند ال. مراجعة الخطة ا5
 للمنظمة.

 مراحل االستراتيجية التدريبية. 9.3
 بما يلي:  التدريبية ( مراحل االستراتيجة220،  2011) حدد حمدي 
  مرحلة التقييم والتحليل اوال : 

يق  لمطلوبة لتحقاالستراتيجية وتحليل الكفاءات اأن هذه المرحلة تبدأ بعد تحليل األهداف  
لتنمية جانب   ن يتم اختيار منهج التدريب الذي تراه إدارة الموارد البشرية مناسباً أاف بعد تلك األهد 

فمرحلة التقييم والتحليل تهتم بتحديد االحتياجات التدريبية   اً من جوانب كفاءات الموارد البشرية، إذ 
 .(2001)عليوة ، بصورة موضوعية من أجل وضع األهداف التدريبية

( استراتيجيات تحديد االحتياجات التدريبية للمنظمة أو  34، 2006)  جبران حدد  ولقد  
 لألفراد العـاملين فيهـا، وصنفها إلى ثالثة أصناف رئيسية وهي:  

 ستراتيجية تحليل المنظمة:ا ❖
 المنظمة: لمقصود باستراتيجية تحليل ا ▪

واإلدارية للتنظيم،  تحليل المنظمة هـو دراســة الهياكل والبنــى واألنمــاط التنظيمية، 
مل، وبالتــالي تحديــد المواقع التي  لتحديد مدى توافق التنظيم القائم مع متطلبات الع

 تحتاج للتدريب.   
 منها:لهدف ا ▪

 يــد مــواطن الحاجات التدريبيـة، أي تحديد أين تكمن الحاجــة التدريبيــة للمنظمة.  تحد 
 مكوناتها: ▪

 تحليل مدخالت المنظمـة:  •
         ومواردهـا  منظمة وسياسـتها، وتطورهـا وأنظمتهـا وخارطتها التنظيميـةـداف المثـل أه  
 كفاءتهم. كفاياتها العاملين فيها، ومعدالت و 
 تحليل عمليات التنظيم:  •
والتنسيق  مثل نظام التواصل السائد، وأساليب العمل، وعمليـات التخطـيط والتنظيم •

 والرقابة والتقويم.  
 تنظيم:  تحليل مخرجات ال •
أم   التي تصدر عنـه سواء أكانت ماديـة مثـل المـواد التعليميـة والمنشورات والبرامج  •

االتجاهات المتمثلة فـي سلوك الفئات غيرماديـة مثـل المعارف والمهارات و
 يخرجها التنظيم.  المستهدفة التي
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 :ألدوات واألساليب المستخدمة عند تطبيقهاا ▪
 المالحظة المباشرة.   •
 التراكمية.   الــسجالت دراســة  •
 مع العاملين.   إجراء المقابالت  •
 ستقصاءات المكتوبة.   اال •
( يتم من  SWOTتحليل يطلق عليها )ويمكن تحليل بيئة المنظمة باستخدام طريقة  
تحديد نقاط القوة والضعف )تحليل داخلي(، ومواطن الفرص ومـصادر التهديـدات  خاللهـا
   .المنظمة لعم  في( خارجي )تحليـل
 ستراتيجية تحليـل المنظمـة يجب أن تغطي مايلي:  ا ( أن  233، 2003)ويرى الهيتي   
أهمية األهداف، كونها األساس في اسـتمرار وتظهر  األهداف الحالية للمنظمة:  •

 المنظمـة ومبرر وجودها، وفهم العاملين لهذه األهداف سيساعد على تحقيقها.   
ؤ بمسيرة المنظمة المستقبلية، واألسواق تنبّ وهو ال ية للمنظمة:األهداف المستقبل    •

يـد التي تنوي التوسع فيها ودخولها، واالستثمارات التي ستقوم بها وبالتالي تحد 
 االتجاهـات العامـة لالحتياجات التدريبية. 

ويتضمن تحليل الهيكل التنظيمي بهدف التعرف على األقسام     الهيكل التنظيمي: •
نها المنظمة واختصاصاتها، والمعايير المعتمدة والوحدات التنظيمية التي تتكون م

وأسـاليب نشاء هـذه الوحدات، وحجم النشاط الممارس من قبل كل وحـدة، إفـي 
 ومـستوى التفويض، ونطاق اإلشراف. االتـصال،

ويتضمن تحليل المناخ التنظيمي باالستناد إلى عدد من المؤشرات  التنظيمي:المناخ  •
 (.وتظلمات العاملين...دالت التغيب، وشكاوي مثـل )معدل دورات العمل، ومع

الحـالي يستهدف التحليل الوقوف على طبيعة التركيب  للمنظمة:القوى العاملة   •
 للقـوى العاملة في المنظمة.

في استخدام مواردها، ويتم من  كفاءة المنظمةيستهدف مدى  الكفاءة:مؤشرات   •
ـاليف المباشر لإلنتاج، تك العمل المباشر وغير )تكاليفخالل عدة مؤشرات منها 

 . الجزئية(الوحدات المنتجة، اإلنتاجية الكلية أو  بينالمـواد الالزمـة لإلنتاج، التآلف 
 ستراتيجية تحليل المهمة أو العمليات: ا   ❖

إن تحليل المهمة أو العمليات يساعد في تحديد معايير العمل في وظيفة معينـة وكذلك  
ات والقدرات والمؤهالت المطلوبة في شاغل الوظيفـة لكـي  تحديد الحد األدنى للصفات والمهار

الخطوة مقارنة الطريقة التي يتبعها  يتمكن من تحقيق األداء الجيد، وعلى ذلك يتم في هذه 
علـى رأي  وكذلك الوقـوف ومواصفاتها،مع وصف الوظيفة  أدائه(عمله )تقويم  الفرد في أداء
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 تحـسين، وما إذا كانت تحتاج إلى  عمله،ها الموظف المـشرف المباشر في الطريقة التي يؤدي ب
  .(136، 2002،  )سالم، صالح التحسينومـا هـي تفاصيل ذلك 

 المهمة: لمقصود باستراتيجية تحليل ا ▪
 . دراسة األعمال والوظائف المختلفة التي يقوم بها أفراد التنظيم     
 منها: الهدف ▪
 . هتحديد مجال التدريب ونوعه الذي تحتاج الي    
 مكوناتها: ▪

 أو تحليل العمليات إلى ثالثة أنواع هي: المهمـة،يمكن تقسيم البيانات الالزمة لتحليل 
 بيانات تتعلق بواجبات الوظيفة ومهامها.    •
 أدائها  يتمكن من الوظيفة حتىبيانات تتعلق بالمسؤليات المترتبـة علـى شاغل   •

 المحيطة به.  بالظروف والمحددات 
ة الضرورية إلنجاز هذه المهمات والكفاءات لمهــارات والمعرفــبيانــات تتعلــق با  •

 .ومعايير األداءداء كل مهمة، ألالالزمة 
 :ألدوات واألساليب المستخدمة عند تطبيقهاا ▪

الوظائف  مراجعة البيانات المتوافرة عن وظائف األفراد كما تـرد فـي توصيف •
 . والسجالت 

 مل. جعة الخرائط التنظيميـة وخرائط سير العامر •
 قيام المدرب باألداء الفعلـي للمهام المتصلة بالعمل.  •
 الشخــصية ألداءالموظف. المالحظــة  •
 المقابلة الشخصية.  •
 االستبانة.  •
 راء خبراءء.آ •
 تحليل الدراسـات والبحـوث الميدانية.  •

 الفرد:  ستراتيجية تحليل أداءا.  3
وذلك من   الفرد،أداءل بتحلي حيث تقوم اإلدارة العمل،الموظف وليس أداء تحليل  أي 

األفـراد العـاملين فـي   لدىتنميتها  ب االتجاهات المطلوأو  والمعرفة، المهارات،خـالل تحليل 
 . (188،  1998، )زويلفالمنظمة 

 الفرد:لمقصود باستراتيجية تحليل أداء ا ▪
 المهارات والمعارف قياس أداء الفرد في وظيفته الحالية وقدرته في المستقبل وتحديد 

 .المستقبليةاهات التي تلزمه ألداء وظيفته الحالية أو جتواال
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 :لهدف منهاا ▪
 .تحديد الفئة المستهدفة للتدريب 

 :كوناتهام ▪
 الفرد من الجوانب اآلتية:    دراسة وتحليل أداء

 مواصفات الوظيفة.   •
والمعارف  والدافعية، الخصائص والـسمات الشخـصية، مثـل القـدرات واالستعداد  •

 والمعلومات المتصلة بالعمل.  نتماء للعمل، واال هات،واالتجاوالمهارات 
والتفاعل مع  األداء،سلوك الفرد في أدائه لعملـه مـن حيـث اإلنتاجيـة ومستوى  •

وأهدافه ومدى توافقها مع أهداف  والمرؤوسين،اآلخرين، وعالقاته مـع الرؤساء 
 المنظمة.  

هذه المؤشرات إلى مؤشرات األداء لألفراد، حيث يؤدي تحليل الفرد عن طريق  •
عن الحاجات التدريبية الالزمة له ومن هذه المؤشرات )معدالت الغيـاب  الكشف

الفردي بالقياس مع  عـن العمل بالنسبة لفئات العاملين المختلفـة، معـدالت األداء
 المعدالت المقررة، معـدالت دورات العمل، تقديرات الكفاءة في تقارير األداء(.  

 تطبيقها:دمة عند  المستخ ساليب ألألدوات واا   ▪
 التقارير عن العاملين   •
 ستبيانات  اال •
 ختبارات  اال •
 ، وأدائه أثناء العمل المشاهدة المنظمة لسلوك الفرد  •
 دراسة الحالة  •
 لعب األدوار  •
 آراء الرؤوساء والعاملين   •

   التدريبي:مرحلة وضع البرنامج  ثانيا :
التحليل، حيث ينتج عن هذه األخيرة   يبدأ وضع البرنامج التدريبي من حيث تنتهي عملية 

عى فيها اإلمكانيات المادية )الموازنة ا ن تر ألبرنامج التدريبي، والتي يجب وضع أهداف ل
 (. 3رقم )وذلك وفق الشكل  لخ(.إ ...التدريبية، توفر المدربين، 
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 ( 3الشكل رقم )
 الموازنة بين عوائد وتكاليف التدريب   

 
لموارد البشرية في ظل االقتصاد المبني على المعرفة دراسة ة االستراتيجية لكفاءات احمدي، أبو القاسم، التنمي المصدر: 

 .221، ص2011حالة مديرية الصيانة )سونطراك( باألغواط، رسالة دكتوراة، جامعة الجزائر، الجزائر ،

 السابق عملية الموازنة بين التكاليف والعوائد التي يجلبها التدريب، فإذا رجحت يبين الشكل  
ن يكون ذلك بإلغاء عملية  أن على إدارة الموارد البشرية مراجعة األمر ويمكن إالتكاليف ف ةكف

 التدريب ألنه ال فائدة منه. 
   عمال التي تتضمنها مرحلة وضع البرنامج التدريبي:األ ❖
التدريب من خالل مدى مالءمة  نجاحويتم عادة الحكم على تحديد أهداف التدريب:  ▪

وقابلة للقياس  على القائمين بشؤون التدريب وضع أهداف واقعية  أهدافه، حيث يتوجب 
 .(Analysis Gap)ودقيقة تستهدف القضاء على الفجوة الناتجة عن المرحلة السابقة 

 : (Nilson , 334 , 2003بعاد )أ بعةويتم وضع هذه األهداف بناء على أر 
في عدد التقنيات  كمية العمل الناتج عن التدريب )مثل عدد الكلمات في الدقيقة، •

 .لخ(...إاليوم
 .نوعية العمل بعد التدريب )األخطاء المرتكبة( •
 .توقيت العمل بعد التدريب )تقارير الموازنة في حينها( •
 (. نحراف عن الموازنة، مضبوطة تماماً المحتفظ بها كنتيجة التدريب )اال التكلفة •

 التكاليف 

 أجور المدربين   •
 المعدات واألدوات  •
 نفقات المتدرب  •
 أدوات التدريب  •
 النقل  •
خسارة ناتجة عن توقف  •

 نتاج  اإل

 المنافع 

 نتاج  زيادة اإل •
 تقليص األخطاء  •
 تقليص دوران المناصب  •
 قل أشراف اإل •
 مام القدرة على التقدم نحو األ •
 قدرات وكفاءات جديدة •
 تغير في السلوك  •
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تزامن عدة احتياجات ن تواجهها المنظمة وهي أحالة يمكن  إلىهنا  الباحث شيريو  
تليها األقل   ن واحد، حيث يتم إعطاء األولوية للكفاءات األكثر حساسية وطلبا  آيبية في تدر 

 التدريب.أهمية ضمن جدول 
  المدربين والمتدربين:  راختيا ▪
 عدة معايير هي:  إلىيخضع اختيار المدربين      

ذ إو خارج الدولة الموازنة المخصصة للمدرب، خاصة إذا كان من خارج المنظمة أ •
 ما تكون التكلفة مرتفعة. غالباً 

 .في المنظمة اءكف  أتوفر مدربين مدى  •
 توفر مدربين خارج المنظمة أو لضيق الوقت.عدم  •
 التدريب:اختيار مكان  ▪

 يتعلقان بمكان التدريب:   ينمنهج (47،  2007)زهرة حدد  
 : داخلي( تدريب)المنظمة التدريب داخل المنهج األول: 

أو   المنظمة على عقـد بـرامج التـدريب بـداخلها، سـواء بمـدربين من داخل المنظمةقوم قد ت 
، وبالتالي يلزمها إما تصميم البرامج، أو دعوة المـدربين للمشـاركة فـي تصـميم البـرامج،  خارجها

مــا يســمى بالتــدريب وهنــاك نــوع آخــر مــن التــدريب الــداخلي، وهــو  ،ثــم اإلشــراف علــى تنفيــذها
بتزويـد العـاملين بالمعـارف والمهـارات الالزمـة  ون المباشـر إذ يقـوم الرؤسـاء  ،فــي موقــع العمــل

، وهــذا األســلوب من ذوي الخبرةألداء العمـل، أو يكـون تحـت إشـراف بعـض العــاملين القــدامى 
ويمتــاز التــدريب فــي ،  المهــارات الالزمــة ألداء العمــله نم يلــتقط و يتــيح للمتــدرب أن يقلــد مدربــه 

 إذ أنــه يــربط المتــدرب مادياً  ،مكــان العمــل بــبعض الحســنات التــي تفيــد المتــدرب والمــدرب معــاً 
مكـان   بمحيط العمل، ويوفر له فرصة نقل التعلم الفعلي من خـالل أدائـه للعمـل، وبمـا أن   ونفسياً 

امتياز مقدار مـا حققـه هـذا األخيـر التـدريب هـو نفسه مكان العمل، فباستطاعة المدرب أن يقيم ب 
مـن تقـدم عملـي ومـا بقـي عليـه مـن جهــد وعمــل تــدريبي يســمح لــه بتحقيــق مرامــي اإلنتــاج  

الطريقة التدريبية تمتاز بأنها قليلة   ـذههـ ، كمــا أن  الفعلــي المطلــوب منــه والمخطــط لــه مســبقاً 
 إلى مراكز تدريبية مستقلة وال إلى توظيف المدربين.  التكلفة، كونها ال تحتاج

 :الخارجي( التدريب)المنظمة التدريب خارج المنهج الثاني: 
ــة مـن نشـاطاتها التدريبيـــة خـــارج المنظمـ أو جـزءً  ـل بعـض المنظمـات أن تنقـل كـالً تفضِّ  

 التدريبيـــة وأدوات التـــدريب متاحـــة بشـــكل أفضـــل خارجهـــا. ذاتهـــا، وذلـــك إذا كانـــت الخبـــرة
    ولهذا المنهج عدة مزايا: 

 . للمنظمات ال تتوفر  قد  البرامجتوفر خبرة وكفاءة في تصميم  •
 توفر المدربين األكفاء المتخصصين.  •
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البــرامج، األمــر الــذي يتــيح لكــل مختلفــة فــي نفــس منظمات تجمــع خبــرات أفــراد مــن  •
 األخرى.  المنظمات مــدرب فرصــة التعــرف على مشاكل وخبرات 

 بعد التدريب عن جو العمل يتيح فرصة االستيعاب والتعمق. •
ويمكن االستعانة في التدريب الخارجي إما بمنظمات خاصة، أو االلتحاق بالبرامج   •

 . NGOو منظمات المجتمع المدني أالحكومية، 
 الطرق التدريبية   اختيار ▪

         اختيار طريقة تدريبية دون أخرى يتوقف على نوع الكفاءة المستهدفة  ن  يرى الباحث أ 
 . مكاناتها الماليةإ استراتيجية المنظمة وطبيعة عملها و وكذلك 
 مرحلة التقييم ثالثا : 

ة بعد البرنامج التدريبي، اف التدريبية مع النتيجة التدريبيوفي هذه المرحلة يتم مقارنة األهد  
الخ( وكذلك عن طريق مقارنة   ...والتي تشمل عدة مستويات )المتدرب، المدرب، المحتوى، 

 وقياس ميزان العوائد مع التكاليف إلثبات مدى نجاعة البرنامج ومالئمته لألهداف الموضوعة.
 ائق التدريبطر  .10

الطرائق   :قسامأ ثالث  إلىفمنهم من يقسمها  تصنيف طرائق التدريب اختلف الباحثين حول  
، الطرائق المعرفية والطرائق السلوكية :إلىستفهامية، والفاعلة، ومنهم من قسمها التأكيدية، واال

معرفية وأخرى دراكية معرفية وطرائق إطرائق  :إلى( 253، 2011فها )حمدي،ولقد صن  
 .سلوكية

 الطرائق التأكيدية  ❖
المتدرب وتشتمل   إلىلتركيزها على نقل المعارف والخبرات من المدرب  ميت كذلك نظراً سو  

 على عدة طرق ونذكر منها. 
 :المحاضرات ▪

ــن االتصـال بــأكبر مك  التـدريب مــن خــالل المحاضــرات يُ  ( بأن  17 ،2016)سكساف  ذكر 
كـــن ـن المـــدربين، فمـــن خـــالل المحاضـــرات يمالمتــدربين باالســـتعانة بعـــدد محـــدود مــعــدد مــن 

نقـــل المعلومـــات المختلفـــة فـــي المجـــاالت المعينـة والتــي تــدعم بوســائل توضــيحية واألفــالم 
 وبعــض الوســائل األخــرى الســمعية والبصــرية.

 اء القيـام بالوظيفـة:التدريب أثنـ ▪
ـل بهـا العامـل وذلـك عـن طريـق توجيهــه خـل المؤسسـة التـي يعميكـون التـدريب هنـا دا 

المؤسســة بحيـــث يــتم تدريبــه أثنــاء اإلنتــاج   عنيقلــل التكــاليف  ممإوارشــاده أثنــاء تأديــة عملــه، 
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ــالي فــإن ســير خــاص للتــدريب وال إلــى معــدات خاصــة كــذلك، وبالتفهـــو ال يحتــاج إلــى مكــان 
 (. 119، 2013تدريب )دريدي،العمــل ال يتوقــف أثنــاء فتــرة ال

 عمال التطبيقية:التمارين واأل ▪
نجاز إلقاها المتدربون، حيث يطلب منهم تعتبر هذه الطريقة مكملة للبحوث النظرية التي ت

 ثناء حصص المحاضرات.أعمال تطبيقية أ 
 الطرائق االستفهامية  ❖

ن تجعل المتدرب يطرح األسئلة بصورة  أ طرائق على قاعدة سقراط القاضية بتقوم هذه ال 
 متزايدة تجعله في وضعية إيجابية للبحث عن األجوبة ونذكر من هذه الطرق:

 (: 287، 2009)الصيرفي،التعليم المبرمج  ▪
ـــارف والمهـــارات طريقـــة للـــتعلم الـــذاتي وفيهـــا يتقـــدم المتـــدرب فـــي اكتســـاب المعهـــو  

مــن الخطــوات التــي تــم ترتيبهــا بعنايــة   الالزمـــة لتحقيــق األهــداف التدريبيــة مــن خــالل سلســلة
 . واختبارهــا مســبقاً 

 الطرائق العملية ❖
 خالله ونذكر منها:ها تأخذ طابع مباشرة بممارسة العمل والتعلم من نوسميت كذلك أل 
   تمثيــل األدوار: ▪

 ، مختلفــاً  اً ن هذه الطريقة تهــدف أن يلعــب كــل شــخص دور أ (263 ،2011)ذكر ديري  
ذا إفـــ محـــدداً  دوراً  وفــي مجـال التـدريب عــادة مـا يــتم اختيـار موقــف مـا بحيــث يلعـــب كـــل متـــدرب 

ـــن موقفـــه، فـــإن الكثيـــر مـــن الحقائق تتضح  أجـــاد كـــل متـــدرب دوره وبـــذل جهـــده فـــي الـــدفاع ع
 دي هذا به إلى أن يتعلم الكثير.أمامه، وقد يؤ 

 المؤتمرات   ▪
لخطـة منظمـة وذلـك  تعقـد وفقـاً المؤتمر هو عبارة عـن مقابلـة لمجموعـة صـغيرة مـن األفـراد  

)أبو   ـــاركة الشـــفوية للمتـــدربينن خـــالل المشوذلـــك مـــ ،بهـدف تطـــوير المعرفـــة للمشـــتركين فيهـــا
 (.347 ،2008بكر،
 ة البريد:تمارين سل   ▪

الوظيفـة عـن شـهر نـة ممثلـة لـألداء المطلـوب فـي كـل جوانـب ة من عيِّ تتكون تمارين السل   
ـة عــن الموضــوعات ذات يــتم تزويــد المتــدربين بمــواد تعطــيهم خلفيـ أو ســنة، وفــي هــذه الطريقــة

 (.358 ، 2009العالقــة )الصيرفي ،
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 المناقشة الجماعية: ▪
عندما يريد المدرب أن يثير روح المشاركة والتعاون بين المتدربين، يمكن أن يسعى إلى   

تكوين مجموعات لمناقشة مشاكل معينة وهذا األسلوب يساعد أفراد الجماعة الواحدة على تبادل 
 قتراحات والحلول.الالمشكلة وتكوين حصيلة من األفكار وا  النظر في تحديد 

 دراسة الحاالت: ▪
في محاولة إلبراز الواقع في عملية التدريب يتم تعريض المتدربين لحاالت من واقع العمل  
البديلة وتقييم للبدائل المختلفة، ويتميز   وحلولهابتناول أبعادها من حيث المشاكل وأسبابها وذلك 

بين المشكالت التي توجد في الواقع  فعلياً  الواقعية التي تحقق تقارباً ونة و هذا األسلوب بالمر 
 (. 20، 2008علي،و المشكالت المتضمنة في الحاالت )نعمان   وبينالعملي 

 التدريب:ة عوامل نجاح استراتيجي .11
من أجل ضمان نجاح استراتيجية التدريب، يتوجب على إدارة الموارد البشرية أن تنهج   
في ضوء األهداف االستراتيجية، سواء على المستوى الكلي أو على   مبنياً  واقعياً  علمياً  منهجاً 

بعض الحلول لغرض دعم وتفعيل استراتيجية   اقترح الباحثون مستوى إدارة الموارد البشرية، ولذلك 
 التدريب:

 التدريب في الوقت المناسب: -1
ليها  إعند الحاجة  ة خصيصاً يقصد بالتدريب في الوقت المناسب هو قيام األنشطة التدريبي  

ولتحقيق هذا الغرض ينبغي تنشيط وظيفة إدارة الكفاءات حيث   ،وفق مخطط واضح األهداف
 التدريبية من حيث النوع والزمن أيضاً  حتياجات يمكن التنبؤ وتحليل الكفاءات من أجل توضيح اال 

ذه الحالة ريب في هإدارة التد  خر، ألن  مدى أولوية كل تدريب عن اآل  إلى،كما يخضع ذلك 
غفال  إ وفي هذا العنصر كذلك ال يمكن  ، تعطي األولوية للتدريب الضروري الذي ال يجب تأخيره

 حتياجات الفبفضل استخدام أدوات تحديد ا ،حتياجات التدريبيةأهمية التحديد الجيد والواقعي لال
قرب أبصورة  ن الوقوفالتي ينجزها المشرفون المباشرون، يمك ستثمارات والتقاريرعلى غرار اال
خر بآراء واقتراحات الخبراء  الفعلية والتي يمكن دعمها بين الحين واآل حتياجات على تلك اال

 (. Armstrong  231 ,2010 ,)نفسها  ومكاتب االستشارات واإلدارة العليا 
 التقييم: -2

التدريب ح والمقصود به هو تقييم نتائج التدريب أو استباقها ففي هذه الحالة ولضمان نجا 
وتحقيقه لألهداف التعليمية يجب على إدارة التدريب القيام بتقييم مستمر للتدريب سواء كان ذلك 

كن اعتبار ذلك تغذية أو أثناء التدريب وكذلك بعده، وفي هذا الصدد يم حتياجات أثناء تحديد اال
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ن األخطاء  م، وذلك من خالل التعلم ن تستفيد منها إدارة التدريب مستقبالً أعكسية يمكن 
 . (Goad,   ,2010 66)تلك  ومراجعة وعدم تكرار النقائض 

 التحفيز: -3
من أجل ضمان اهتمام األفراد المتدربين وتحصيلهم الجيد لمادة التدريب، ويمكن اللجوء 

صقل كفاءاتهم وأثرها في   زيادة شعورهم بأهميةنطالق في التدريب مثل عدة طرائق قبل اال  إلى
ف على  ن يكون التحفيز أثناء التدريب وذلك يتوق  أ، ويمكن مثل الترقية مستقبالً  مساراتهم المهنية،

قسم مجموعة األفراد المتدربين  كأن يُ  ،اعتماد الطرائق المناسبة لمث ،المدرب وفطنة  مدى كفاءةِ 
 فرق متنافسة فيما بينها.  إلى

 أهداف تدريبية مناسبة: ضرورة اعتماد -4
وهي ملخصة في مؤدية لخمسة شروط  التدريبيةهداف ن تكون تلك األأويكفي لذلك 

 (:SMARTكلمة )
 (.specificمحددة بدقة ) •
غير قابلة   ن تعتمد اإلدارة أهدافاً أ (: فمن الصعب جداً Measurableقابلة للقياس ) •

 للقياس. 
المدرب(  –األفراد  –: أي حاصل على اجماع الجميع )اإلدارة Agreed)متفق عليه ) •

في ضرورة الحصول على موافقة الجميع خاصة األفراد  ه سابقاً ي لإوهو ما أشرنا 
 المتدربين. 

 : أي واقعية تلك األهداف وعدم خروجها عن دائرة المنطق.((Realisticواقعية  •
لزمن وكلفة التدريب  (: وتمثل تحديداً Time/cost limitedالتكلفة والزمن محددان ) •

ذ في كثير من  إالتنسيق مع الخاصية السابقة، د هذه األخيرة ما أمكن وذلك بش  ر  جيدا وتُ 
بل في عدم اهتمام واستجابة   ،أو نفقاته ائهعبأ ليس في  التدريب مكلفاً  أن  األحيان نجد 
 التدريب غير ذي جدوى.هم نحوه مما يجعل لعدم دافعيت   األفراد له نظراً 

 تأطير مرحلة ما بعد التدريب: -5
 جداً رية ضرو  المتابعةة التدريبية، فوظيفة ستراتيجيعداد االإ أثناء  ويكون ذلك مخططاً 

فترة ما بعد  في حوج ما يكون للمساعدة أللحفاظ على مكتسبات التدريب ويكون الفرد المتدرب 
بمهارة أو معرفة أو سلوك معين جديد قد ال  الخبرةعتبر حديث التدريب، ألنه في هذه الحالة يُ 

المتدرب فترة من الزمن بعد التدريب  متابعةبفضل يستطيع توظيفه في مكانه المناسب، لكن 
 ندماج ضمن الواقع الجديد بكل فاعلية وكفاءة.اليمكن له ا 
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 التكنولوجيا:هتمام أكثر بالتدريب المعتمد على اال-6
غالبية المنظمات في الواليات المتحدة األمريكية ال تعتمد   حصائيات بأن  أوضحت بعض اإل

(  Dolezale،2004كزعلى التكنولوجيا بصورة كبيرة ففي دراسة قام بها) على التدريب المرت
% منها لم تستخدم  45حوالي  األمريكية تبين له بأن  لمجموعات من منظمات األعمال 

، البرامج  راأللعاب المبنية على الكمبيوت ، في التدريب مثل )القاعات االفتراضية بداً أالتكنولوجيا 
، هذا وقد أوضح على الطرائق التقليدية واقع ( في حين كان االعتماد كبيراً االفتراضية المحاكية لل

مثل تقليص تكاليف   ،في نجاعة التدريب  هاماً  لتلك التكنولوجيا دوراً  أن  ب المفكرون الكثير من 
عوض استدعاء المدرب والمتدربين واجتماعهم في مكان واحد يمكن ان يجتمعوا ولو  التدريب )

وتعتبر   ،(اضي والتفاعل بواسطة التكنولوجيامتفرقة من العالم بفضل الربط االفتر  كانوا في مناطق
خاصة   ،دون عمل كبيراً  خاصة اذا علمنا ان بعض العمال يضيعون وقتاً  جداً  هذه النقطة مهمة 

رباب األعمال وأصحاب المنظمات أما يشتكي  ذ غالباً إ، أولئك الذين يعملون في الجانب اإلداري 
في المكاتب دون عمل ،وتؤدي التكنولوجيا في   كبيراً  نتاجية أفرادهم الذين يقضون وقتاً من عدم إ

، عن طريق توجيه ذلك الزمن الضائع  في القضاء على هذه الظاهرة السلبية هاماً  هذه الحالة دوراً 
ا الهدف م  أ ،البعض مع المدرب بصورة افتراضيةفي تدريب هؤالء عن طريق وصلهم ببعضهم 

من أثناء تدريب هو زيادة معدالت السالمة واألن وراء االعتماد على التكنولوجيا في الم خراآل
حوادث العمل أثناء التدريب فكثيرا ماتعاني المنظمات خاصة الصناعية منها من  ،التدريب 
،.... الخ(، وحتى تلك  ر، أعالي الجبالالبحا  ،ذا ارتبط مع ظروف صعبة )الصحراءإخاصة 

من   كبيراً  ن التكنولوجيا ان تضمن قسطاً أ ن شريب على قيادة الطائرات والبواخر، فمالمتعلقة بالتد 
ثل في حذف حدود الزمان والمكان التي قد تكون حجرة عثرة في  خر يتم  آوهناك هدف ، األمان

ليه، ونضيف هنا كذلك الميزة التي تقدمها التكنولوجيا  إاالستفادة من التدريب وقت الحاجة 
دريب واحدة مشتركة فيما بينهم مثل الت   هذه الحالة يمكن جمع المتدربين على مادة للتدريب، ففي

حتوي  نها تإال إلك المزايا التي تقدمها للتدريب ولكن بالرغم من وجود ت ،حول برمجيات معينة
في االقتصاد  حداثة وهشاشة الكثير من المنظمات  إلىرجاعها إعلى مجموعة من العيوب يمكن 

ونذكر  ،المادية والمعرفية والفكرية بالدرجة األولىمكانياتها إوذلك بضعف  ،المعرفة المبني على 
للتزود بتلك   ياً من تلك العيوب على سبيل المثال ال الحصر : ضعف إمكانيات المنظمة ماد  

بعض األفراد قدرة عدم ، عن عدم قدرتها على تغطية تكاليف التدريب التقليدي التكنولوجيا فضالً 
التواصل  إلىلطبيعة وأسلوب التعلم لديهم خاصة أولئك الذين يميلون  فتراضي نظراً على التعلم اال

التعدي على حقوق  ، ي ظروف غير موافقة لطبيعة تعلمهمالحقيقي االجتماعي مما يجعلهم ف
 الملكية لبعض المنظمات. 
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 :التدريبمة واألفراد أثناء تعميم ضرورة مراعاة ثقافة المنظ -7
مين على تصميم البرامج  ن إدارة التدريب والقائإ، لذا فة جداً تعتبر هذه النقطة مهمّ  

مثل مكاتب التدريب واالستشارات   ،ت الجهة المدربة من خارج المنظمةذا كانإ خاصةً  ،التدريبية
برامج  تجد المنظمة نفسها تعتمد قد ، و اسة ثقافة المنظمة واألفراد سواءدر  ء  الخارجية تتحمل عب 

وهو   ،األفراد المتدربين يختلفون  ن  أن احتوائها على نفس األهداف غير لفة بالرغم متتدريبية مخ
ن  ، فثقافة األفراد تختلف من جنسية ألخرى وم ما نلمسه بكثرة في الشركات المتعددة الجنسيات 

كانوا يعملون   لو حتىتنوع الثقافي لألفراد لذا وجب مراعاة ذلك ال ،خر ومن منطقة ألخرى بلد آل
إلدارة الموارد البشرية وإدارة التدريب على  كبيراً  ياً ن يمثل تحد  أوهذا من شأنه  ،في نفس الوظيفة

تحقيق األهداف التدريبية حتى   إلىن يفشل التوصل أ هذا العنصر الثقافي يمكن  الخصوص ألن  
 .(2008ة، الطراونة،  شرع)الفي محتواها ولو كانت الطرائق جيدةً 

 اختيار المدرب الكفء:  -8
هم مدخالتها المدرب سواء كان أ جودة مخرجات العملية التدريبية من مدخالتها ومن  ىتأت   

مجموعة من الركائز التي   (40، 2014،صورية) ت ذكر  وقد  ،من داخل المنظمة أو من خارجها
 تالي: ن تراعيها المنظمة في اختيار المدرب وهي كالأيجب 
 . ن تكون لديه خبرة ومعرفة جيدة بسوق التدريب واحتياجاتهاأ •
التباعها، إدارة طلبات ة جند أالتنظيم )ترتيب األولويات، وضع  ن يكون لديه روحأ •

 التدريب(
 لمحيط المنظمة الداخلي والخارجي.ن يكون لديه رؤية تحليلية نظامية أ •
 التدريب أكثر مما يستحقه.  ن يكون لديه عقالنية، أي عدم المبالغة وإعطاءأ •
 لديه القدرة على التعبير الكتابي والشفهي.  يكون ن أ •
 قناع وإدارة الصراع.كون لديه القدرة على التفاوض واإلين أ •

 توفير المناخ التدريبي الجيد والمالئم:  -9
س على مناخ وبيئة  ن يتأس  أد و نجاح التدريب في تحقيق أهدافه االستراتيجية الب   ن  إ 

ن  أ حالة المناخ التنظيمي الجيد، وبما  إنتاجيةً  نسان العامل تكون أكثر  إلاسبين، فطبيعة عمل ا من
التدريب عملية استثمار تنظيمية تحسب ضمن نشاطات إدارة الموارد البشرية المهمة، فهي كذلك 

يمكن من  تدريب، فال  حالة توفر البيئة أو الوعاء الجيد والمناسب لنجاح ال ال  إلها كُ أتؤتي ال 
اء التدريب في ظل مناخ تنظيمي غير مشجع  ر  ن نتخيل تحقيق عائد كبير جأ ل ما سبق خال

 . (Armstrong 232 ,2010 ,) حتى بعدهأو  سواء كان ذلك قبل التدريب 
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 باختالفات األفراد المتدربين فيما يتعلق بالنظام التمثيلي: مام الجيد ت هاال  -10
ية عن طريقها يستقبل  ن أي فرد يتعلم وفق نظم تمثيلومن هذه النقطة يمكن القول بأ  

:النظام البصري: فأصحاب هذا النظام يستقبلون المعارف 1المتدرب المعارف والمعلومات الجديدة
ذ يعمل المخ على معالجة المعلومات واسترجاعها  إ أفضل بواسطة النظر أو القراءة، بصورة

  أحسن عن طريق استخدام التعليمات المكتوبة  بمجرد رؤيتها، ويتعلم هؤالء األفراد بطريقة
تقبلون المعارف ا أصحاب هذا النظام يس م  أالنظام السمعي:  ،الرسومات، الفيديوهات .... الخ

 ذ يتفاعلون بصورة أفضل عن طريق المؤثرات الصوتية، المحادثة إعن طريق السماع، 
صورة أفضل بواسطة الشعور يتعلمون ب ا هؤالء فم  أالنظام الحسي:  ،مجموعات النقاش ..... الخ

وكخالصة لتلك األنظمة   ،عطائهم فرصة التطبيق بأنفسهمإ واللمس، ويتفاعلون أكثر عند 
 .مجموعة من الطرائق التدريبية لتلك األنظمة(  ,Garry,1998 13)تمثيلية، فقد اقترح ال

 للنظام البصري: ❖
 الرسومات والمخططات  ✓
 األفالم   ✓
 )األقراص الصلبة(البرمجيات التفاعلية  ✓
 الشرائح   ✓
 المحاضرات االفتراضية والحقيقية   ✓
 للنظام السمعي:  ❖
 النقاش والحوار ✓
 جوبة  جلسات األسئلة واأل ✓
 القراءة  ✓
 األفالم والمحاضرات السمعية  ✓
 المحاضرات االفتراضية   ✓
 للنظام الحسي:  ❖
 المحاكاة ✓
 دراسة الحاالت  ✓
 لعب األدوار ✓

 
 

 

1 Business & Legal Report, "7 Stragegies for effective training: Special report", USA, 2006, P:07 
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 التركيز على اهتمامات األفراد:-11
 ،بما في ذلك فئة المدراء والقادة ونقصد بذلك جميع فئات األفراد المعنية ببرامج التدريب  

قالوا أنهم يحتاجون   نكبراء المديرين التنفيذين الذي  ن  أحصائيات في بعض األحيان ظهر اإلوتُ 
وفي استطالع   ،% (45دارة الحديثة كانوا بنسبة )التدريب في مجال تقنيات ومهارات اإل إلى

تدريب في المهارات االتصالية وكيفية إدارة   إلى راء الموارد البشرية بأنهم بحاجةد مد ك  أخر آ
بمدى النقائص التي   ن تعي اإلدارة جيداً أد على ضرورة ومن خالل ذلك نؤكّ  القوى العاملة،

ئص  النقا أن  ى ولو كانوا في المستويات العليا، فعلى سبيل المثال نجد يعاني منها أفرادها حت 
التفكير االستراتيجي،   ،هي بناء فريق عمل متكاملن و ائعة التي يعاني منها المدراء التنفيذيالش

 ،الثقة بالنفس... الخ ،حل الخالفات  ،صغاء اإليجابياإل ،خرين، القدرة على تحفيز اآلالقيادة
 . على احتياجات باقي فئات المنظمة وهي بذلك تختلف

 مه األفراد:ما تعل    توفر المناخ المناسب لتطبيق  -12
فعلى غرار وضع أدوات لتقييم أثر التدريب في جميع الجوانب )الفرد المتدرب، اإلدارة،  

ن تهتم أيضا بتوفير المناخ والبيئة  أعملية التدريب، فال بد لإلدارة  من أجل تفعيلالتكاليف( 
 :(262،  2011حمدي،) كالتاليالسانحة لكي يطبق األفراد ما تعلموه جراء التدريب 

التقني من   الجانب توفير األدوات والمعدات التي من خاللها يستطيع العمال، خاصة في   •
 تطبيق مكتسباتهم التعليمية. 

  مام تطبيق المعارف والخبرات أالعقبات التنظيمية التي قد تقف حجر عثرة  إزالة كلّ   •
 شابه ذلك.وما  المكتسبة مثل تقليص اللوائح والتعليمات الصارمة كالعقاب والخطأ

 ق ما تعلمه. ثراء مساره المهني ليطبّ إتوفير فرص الترقية حتى يشعر الفرد بإمكانية   •
بعد ، الخ(، وتوفير الدعم للتدريب، مدرباً  ربة )مكتباً عدم قطع االتصال بالجهة المدّ   •

ما تقع   محاولة لتجنب الوقوع في بعض المشكالت التي غالباً كوذلك  ،التدريب  عملية
 المعارف والخبرات الجديدة التي لم تصقل بعد. ل ذوي للعما

 التدريب ستراتيجيةا رالمعوقات التي تحد أو تعيق من تفعيل دو   .12
 : معوقات استراتيجية التدريب بما يلي (2004) د أبو دولة، طهمازحد   

 المستويات ستراتيجيات وعلى جميع ال. قلة االلتزام من قبل اإلدارة العليا بإعداد وصياغة ا1
 ة.   التنظيمي

 ستراتيجي للتدريب.ال. عدم أو ضعف إيمان اإلدارة العليا بالدور ا2
ستراتيجيات على مستوى  ال. ضعف مشاركة مديري إدارة الموارد البشرية في إعداد وصياغة ا3

 المنظمة وعلى مستوى دوائرهم الوظيفية.
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 لمنظمة. ستراتيجيات والسياسات العامة لال. عدم وضوح األهداف وا4
. وجود مشكالت متعلقة بجمع وتحليل ومعالجة البيانات الخاصة بإعداد وصياغة  5
 ستراتيجيات. الا

 . ضعف نشاط تحليل الوظائف وتصميمها في المنظمة.6
ستراتيجية التدريب، كنظم المعلومات، ونظم االتصال،  ال. عدم توفر األنظمة الداعمة 7 

 واألنظمة التكنولوجية الحديثة.
 ستراتيجية التدريب.الية الداعمة ئة الثقافتوفر البي . عدم  8 

جمود   من تفعيل ودور استراتيجية التدريب: وقات التي تحد  ويرى الباحث أن من المع   
بالتدريب، وضعف اإلمكانات   وعدم وضوح السياسات واإلجراءات الخاصة القوانين والتشريعات

في بعض     وخصوصاالمؤهلين المدربين وجود وكذلك النقص في  المخصصة للتدريب،ة المالي  
  صات النادرة والعلوم الحديثة.خص  الت  



 

 

  اإلطار النظري للبحثالفصل الثاني: 
 ي  اإلبداع، السلوك اإلبداعالمبحث الثاني: 

  اإلبداعمفهوم  .1
 خصائص وسمات الشخصية المبدعة.  .2
 مراحل عملية اإلبداع. .3
 عناصر اإلبداع. .4
 مستويات اإلبداع.  .5
 مفهوم السلوك اإلبداعي. .6
 حاجة المنظمة للسلوك اإلبداعي. .7
 أبعاد السلوك اإلبداعي ومحدداته.  .8
 اعي.العوامل  المؤثرة على تنمية السلوك اإلبد .9

 .مع وقات السلوك اإلبداعي .10
   .ي  اإلبداععوقات السلوك استراتيجيات التعامل مع م   .11

  .توليد األفكار  استراتيجية   11.1
 .اإلبداعدريب على الت   11.2
 وتوظيفهم.فراد المبدعين يار األاخت  11.3
نظيمية. الت  والخصائص  اإلبداع   11.4
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 تمهيد  
المواضـــيع التي توليها إدارة المنظمات اهتمامًا كبيرًا، خاصـــة في موضوع اإلبداع من   إن   

، ولمواجهة هذه التحديات يتطلب األمر والمنافسة الكبيرة بين المنظمات  ظل التحديات المتنامية
المشــــــــــــــكالت لتتمكن من االستمرارية  إبداعية عالية لدى المنظمة تمكنها من حل  قدرات 

فالتطور الحاصل في الدول المتقدمة في مختلف   والمنافسة والتميز والتكيف مع المتغيرات،
ة  ر و فراد وتهيئة البيئة المناسبة لهم لبلي لدى األاإلبداع  التفكير ةاستثمار طاق،هو نتيجة المجاالت 

 . معاً  والمنظمةلصالح الفرد  بداعي ينعكس إيجاباً إسلوك   إلىهذه األفكار وتحويلها 
 :اإلبداعمفهوم  .1

تعريف محدد جامع لمصــــــــــــــطلح  ال يوجد  أنه( 179، 2008) وآخرون  ذكر غباري  
اإلطار العام  مختلفة ومتباينة، غير أنها تلتقي في  تعاريفمن الباحثين  فه كثيرُ اإلبداع، وقد عر  

عمليــة عقليــة، أو  الف جعل البعض ينظر إلى اإلبــداع على أنــه لمفهوم اإلبداع، وهذا االخت 
 بالبيئة.   اً إنتــاج ملموس، ومنهم من يعــده مظهرًا من مظاهر الشخصية مرتبط

نسان  نسانية موجودة منذ وجود اإلإظاهرة  اإلبداع أن  ( 65، 2008،كذلك ذكر )األحمد  
حتى  والتجديد،والتغير  العطِّ االالبحث عن الجديد و  فيرغبة دائمة  لإلنسانض، و األر على 

ولم يجد مفهوم  التجديد، يمارسه بشكل يظهر فيه شيء من  نهالعادي، فإعندما يمارس سلوكه 
حيث كان التحول الكبير   1950وتطبيقي لدى المختصين حتى  أكاديميصداه كموضوع  اإلبداع
نتائجه مريكية وكان من في المؤتمر السنوي لرابطة علم النفس األ (يفورد لج)شرارته  أطلقالذي 

 التدريب. خضعته لمنهجية أو  اإلبداعالبحوث العلمية الجادة التي تناولت مفهوم 
بأنه والدة شيء جديد غير مألوف أو حتى النظر   اإلبداع (2000رف القريوتي ) وقد عّ  

بأنه عملية إنتاج شـــيء  (16، 2009،حجازي ) عرفها كم ،جديدةساليب أشياء بالظواهر واأل إلى
   يكن موجودًا من قبل على هذه الصورة.جديد، لم 

إنتاج الجديد النادر المختلف المفيد، ســــواء أكان  فعرفه بأنه ( 85، 2002) السرورأما  
 فكرًا أو عماًل. 

اخل المنظمة أو  ة د طور متطبيق فكرة  هبأن  فقد عرفوه  (2011أما المبيضين والطراونة ) 
   لتطبيقها.تمت استعارتها من خارج المنظمة 
بأنه هو العملية الخاصـــــــــــــــة بتوليد منتج فريد   (14، 2000وكذلك عرفه األعســــــــــــــر )

وجديد بإحداث تحول من منتج قائم، هذا المنتج يجب أن يكون فريدًا بالنســـــبة للمبدع، كما يجب  
 مة والفائدة والهدف الذي وضعه المبدع. لقيق اأن يحق

جميع األفراد يملكون القدرات بدرجات  أنه ثمة اتفاق على أن   ( 298، 2012) ويرى ديري 
)التخلف العقلي(، ولـــذلـــك فـــإن عمليـــة  الحاالت المرضــــــــــــــية متفاوتة وال يســــــــــــــتثنى من ذلك إال  
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علماء  بغض النظر عن مقـــدارهـــا وقوتهـــا وتكرارها، كما أن  ـــدى جميع األفراد اإلبـــداع متوفرة ل
اها ممن هم أقل  النفس ُيجمعون على توقع األعمال اإلبداعية من األذكياء أكثر من توقعهم إي  

 .ذكاءً 
بما   بها اإلنســـــــان قومي التي نشطةاألاإلبداع عبارة عن مجموعة  الباحث أنويرى  

بغية   وخارجية، وذلكوقدرات عقلية وما يحيط به من مؤثرات بيئية داخلية لديه من أفكار 
، بهدف تحقيق  ميز  د والت  فر  فكرة جديدة أو أسلوب عمل يتصف بالحداثة والت   الوصول إلى

 للمنظمة. األهداف المطلوبة وتحقيق الفائدة والتميز 
   :الشخصية المبدعةخصائص وسمات  .2

المخاطرة   المبدعة، مثلات واألبحاث ركزت على سمات الشخصية ن الدراسالعديد م
نه المبادأة التي يبديها الفرد في  أوفق هذا المنحى ب اإلبداع ولهذا تم تعريفواالنفتاح، واالستقالل 

 .(2008)األحمد ، للتفكيرنمط جديد  للتفكير، واتباعقدرته على التخلص من السياق العادي 
   يلي:سمات الشخصية المبدعة بما  (50، 2013)الخير ولقد حدد أبو  

 الذكاء. .1
 الثقة بالنفس.  .2
 أن تكون لديه درجة من التأهيل والثقافة.  .3
تها بل يقوم بتحليلها ويثير التساؤالت  ال  استنباط األمور فال يرى الظواهر على عِ القدرة على  .4

 والتشكيك بشكل مستمر.  
 آلخرين فيستفيد من آراءهم. لديه عالقات اجتماعية واسعة ويتعامل مع ا .5
 يركز على العمل الفردي إلظهار قدراته وقابليته، فهناك درجة من األنانية.   .6
واإلقـــدام والمجـــازفـــة والمخـــاطرة، فمرحلـــة االختبـــار تحتـــاج إلى  الثبـــات على الرأي والجرأة  .7

 شجاعة عند تقديم أفكار لم يتم طرحها من قبل.  
 بحث وعدم الرضا عن الوضع الراهن. إلى الفضول واليميل المبدعون  .8
 مراحل عملية اإلبداع   .3

 حددوهاو  اإلبداعمراحل  (2016محمدية، ؛2016،عبيدة ;2017البنا، )راسم ذكر الباحثون  
   تي:نحو اآل على ال

 مرحلة اإلعداد أو التحضير  ▪
ب، وتجميع  في هذه المرحلة يتم تحديد المشـــكلة، حيث يتم فحصـــها من جميع الجوان 

كلة، وتشــير بعض األبحاث إلى  المعلومات حولها ويربط بينها بصــور مختلفة بطرق تحدد المشــ
أكبر من الوقت لتحليل المشكلة وفهم عناصرها قبل البدء   األشــخاص الذين يخصصون جزءً  أن  

ث  الباحعلى  كذلك ينبغي ،لمشكلةفي حلها هم أكثر إبداعًا من أولئك الذين يتسرعون في حل 
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نفســــــــــــــه، وأن  في اإلطارالمهتم بحل مشـــكلة ما أن يقرأ كثيرًا ويتصــــــــــــــل باآلخرين ممن يعملون 
بكل ما ُكتب سابقًا حول  أن ُيلميوثق ويبحث بحثًا دقيقًا وجديًا، وفي البحث العلمي عليه 

 الموضوع أو المشكلة التي يريد بحثها. 
 كمون أو االختمار( مرحلة االحتضان )ال ▪

 وكذلكبالمشكلة، في هذه المرحلة يتحرر العقل من كثير من األفكار التي ال صلة لها 
تتضـــــمن تفهمًا عقليًا شـــــعوريًا وال شـــــعوريًا وامتصـــــاصـــــًا لكل المعلومات والخبرات المكتســـــبة 

الذي يبذله المتعلم   ة بالجهد الشــديد تتميز هذه المرحل ككذل ،بالمشــكلةالمالئمة التي تتعلق 
المرحلة إلى أنها تعطي العقل فرصــــة المبدع في ســــبيل حل المشــــكلة وترجع أهمية هذه 

  فيها.التي يمكن أن تعيق أو ربما تعطل األجزاء الهامة  الخاطئةللتخلص من األفكار 
 مرحلة اإلشراق  ▪

ة تنبثق بشـــــكل مفاجئ الفكرة  هذه المرحلأنه خالل  ( 264 ،2012) خرون وآيرى الطراونة  
يســـــتطيع   من خاللها ، وكذلك تعبر هذه المرحلة عن الحالة التيالجوهرية أو العمل النموذجي

 اإلنســــان إعادة ترتيب أفكاره بما يســــمح له بالوصــــول إلى ما يمثل حاًل نموذجيًا. 
 مرحلة التحقيق  ▪

صــــل إليها، أي هل هي جديرة  تو  ــــدق الفكرة الجديدة المهذه المرحلة يتم اختبار ص خالل
أم ال؟ كــذلــك هنــا يجــب على المبــدع أن يفكر في الطريقــة التي يمكن بهــا تنفيــذ الفكرة باالهتمام 

ويبين )الطراونة  بتطبيقها،والظروف الالزم توفيرها لنجاحها، ومن هم األشخاص المكلفين 
بالتتابع  ال يشــــترط أن تتم الحاالت وفق الخطوات الســــابقة  أنه (264، 2012وآخرون 

والتســلســل الذي أشــار إليه الُكتاب، فالمراحل العلمية اإلبداعية متداخلة وتختلف من شــخص إلى 
آخر، وتعتمد على القدرات الفردية والبيئة المحيطة بالعمل، وال يشـــترط حصـــول المشـــكلة لتوليد 

ســـــــــــــين نوعية العمل أو اإلنتاج  ر اإلبداعية، فأحيانًا تكون الحاجة لتوليد أفكار جديدة لتحاألفكا
 دون الحاجة لظهور المشكالت.  

 :اإلبداععناصر  .4
وحظ وجود شبه اتفاق بين الباحثين  ، لُ اإلبداعمن خالل األبحاث التي تناولت موضوع  

ي لدى  اإلبداعية التي تقف وراء التفكير بداعإل اعلى تحديد عناصر أو مكونات أساسية للقدرة 
  اإلبداع بداع ألهميتها في قياس مستوى إفراد، والتي من دونها ال يمكن التحدث عن وجود األ

  ؛ 2017البنا ، راسم) ون سواء على مستوى الفرد أو الجماعة أو المنظمة، ولقد تناول الباحث
في دراساتهم العناصر التالية   (2011،المشوط  ؛2014جوال، ؛ 2016 ،عبيدة ؛2011بلحاج ، 
 لإلبداع: 
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 الطالقة  ▪
الطالقة بأنها قدرة الشــــخص على إعطاء أكبر عدد من  (48، 2017) البنا  راسمذكر  

 تواجهه.األفكار الســــليمة في وحدة زمنية معينة لمشــــكلة ما 
 المرونة   ▪

رد المبدع ومدى القدرة على  ويقصد بها التنوع واالختالف في األفكار التي ينتجها الف 
 . (2011بلحاج ،للموقف والظروف ) و وجهة نظره وفقاً أ تحويل مسار تفكيره 

 األصالة  ▪
القدرة على إنتاج أفكار غير مسبوقة أو غير مألوفة، فالشخص المبدع يمتلك   تشير إالى  

 . (23 ،2016، عبيدة)  الشائعيبتعد به عن المألوف أو تفكيرًا أصياًل  
 مشكالتالحساسية لل  ▪

  جة الوعي بوجود المشــكالت أو عناصــر الضــعف في البيئة أو النظام ويقصــد بها در  
حيث إن بعض األفراد أســــــــرع من غيرهم في مالحظة المشــــــــكالت والتحســــــــس من وجودها في 

ي عملية البحث عن  اكتشــــاف المشــــكلة يمثل خطوة أولى ف المواقف والظروف، وال شــــك أن  كافة 
لها، ويرتبط بهذا القدرة على مالحظة األشــــياء غير العادية في محيط الفرد ٕواثارة  حلّ  

جه القصــــور التســــاؤالت حوله، وال شــــك أن األشــــخاص الذين تزداد حســــاســــيتهم نحو إدراك أو 
االحتمال ســــيزداد  ، وبالتالي فإن  في المواقف المختلفة تزداد فرصــــتهم لخوض غمار البحث فيها

 (.185،  2014أمامهم نحو اإلبداع الخالق فيها )جوال، 
 الثقة بالنفس:  ▪

بالجرأة والشجاعة للدفاع عن آرائه  يتسم الشخص المبدع  أن   ( 23، 2016)عبيدة ذكر  
 وأفكاره، لما يمتاز به من سمو في الطموح ورغبة في النجاح. 

 :المخاطرة  ▪
باق لألخذ بزمام المبادرة وتبني األفكار الجديدة، وفي  أن  ويقصد بها   الشخص المبدع س 

،  2016)عبيدة ،الجديدة تبنيه لألفكار  ليات فيما يخص تبعات ؤو نفس الوقت مستعد لتحمل المس
23)  . 
 الذاتي: النقد   ▪

باستمرار إلى نقد وتقويم أفكاره  يميل المبدع  الشخص  أن (23، 2016)عبيدة ذكر  
عدم الركون ألية صورة ال تنسجم مع التطلعات  ام أساليب التحليل االجتماعي والنفسي، و باستخد 

 . وتقويمهاالهادفة في بناء الشخصية اإلنسانية، ال سيما فيما يتعلق بنقدها 
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 المألوف:الخروج عن   ▪
على التعامل   الشائعة، والقدرةويعني القدرة على التحرر من النزعة التقليدية والتصورات  

وتطويعها للواقع العملي ويتطلب ذلك شجاعة في اتخاذ القرار   )الجامدة(ألنظمة والقوانين مع ا
 (. 30، 2011)المشوط ،

  التحليل:القدرة على   ▪
وهي الكفاءة في  المركبة،عناصرها  إلىهي القدرة على التوصيل وتفكيك األشياء الكلية  

   بينها.التحليل وفهم العالقة بين مختلف العناصر فيما 
هذه العناصـــر تعتبر المرتكزات األســـاســـية  من خالل ما ســبق يســتخلص الباحث أن   

متكاملة، فعناصــــــــر اإلبداع هي عبارة عن اللبنات لكونه عملية  اإلبداعالتي يقوم عليها 
التي يبنىعليها اإلبداع، وبتوافرها تكتمل العملية اإلبداعية وتتدرج في الحدوث، مبتدئة من  

لدى   اإلبداعالعنصــــــــــــــر األول وحتى اكتمالها، لذلك يجب على المنظمات التي تســـعى لتنمية 
الذي بدوره يضمن لها التقدم والتطور  وتعمل وتجد في تطوير تلك المهارات  العاملين فيها أن

 والبقاء .
 مستويات اإلبداع  .5

يمكن التمييز بين ثالثة من المستويات لإلبداع في  ( أنه 50، 2017) ، سم البنارا ذكر 
 وجميعها ضرورية للمنظمات المعاصرة وهي: المنظمات حيث أنها تعزز بعضها البعض 

 على مستوى الفرد: اإلبداع ▪
الذي يتم التوصل إليه من قبل أحد األفراد داخل المنظمة، ومن السمات التي  اإلبداعهو  

قاللية في  يز بها الشخص المبدع في المنظمة حب االستطالع، المثابرة، الثقة بالنفس، االستيتم 
 . التحليلالحكم، تأكيد الذات، المرونة، حب المخاطرة، الطموح، القدرة على 

  اإلبداع تحول دون في هذا السياق إلى عدة معوقات  (47، 2016)السحباني،أشار  وقد  
 ي:  لعاملين في المنظمة وها لدى

وقات إدراكية: وتتمثل بعدم إدراك األفراد لجوانب المشكلة بالشكل الصحيح وذلك معّ  •
و تضييق نطاقها، أو صعوبة إدراك العالقات البعيدة أبسبب عزلها عن سياقها، 

 منة فيها. المتّض 
وجدانية وشخصية: وتتمثل في الخوف من المبادرة والخوف من الوقوع في معوقات  •

 التفكير والرغبة في تحقيق النجاح السريع. الخطأ، والجهود في
الضغوط االجتماعية المختلفة التي تتدخل في  إلىمعوقات ثقافية واجتماعية: وتعود  •

 مجاراة لما هو شائع. تبني اتجاهات ال  إلىتشكيل حياة األفراد وتصرفاتهم وتؤدي بهم 
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 اإلبداع على مستوى الجماعة  ▪
ار التي  ماعة تتعاون فيما بينها لتطبيق األفكهو اإلبداع الذي يتم تحقيقه من قبل ج 

يحملونها، وتغير الشـــــيء نحو األفضـــــل، ومن المتعارف عليه بأن اإلبداع الجماعي يتفوق بكثير  
 .والخبرةللتفاعل فيما بينهم وتبادل الرأي على اإلبداع الفردي، وذلك نتيجة 

 وهي: داخل الجماعة  عاإلبدا عدة عوامل تؤثر في   (307  ،2010 حريم،ولقد حدد ) 
لدى الجماعة حينما يتشاطر أفرادها مجموعة قيم   اإلبداعالرؤية: حيث تزداد احتماالت  •

 وأفكار مشتركة تتعلق بأهداف ورؤية الجماعة.  
البيئة والمناخ اللذين يشجعان األفراد على التعبير بحرية عن   المشاركة اآلمنة: إن   •

 الناجح.  اإلبداعأفكارهم تعززان 
إيجاد مناخ   على  األداء يشجع  في األداء: فااللتزام بالتميز والتفوق في تزام بالتميزلاال •

 يسمح لألفراد بتقييم إجراءات العمل، والعمل على تجديدها بشكل مستمر. 
 اإلبداع على مستوى المنظمات ▪

 هو عبارة عن مجموع الجهود الفردية والجماعية لجميع أعضـــــــــــــــاء المنظمة في مجال 
صــــــــــــــفة المنظمات المبدعة على المنظمات التطوير واإلبداع التنظيمي وبالتالي يمكن أن نطلق 

التي يكون فيها أعضـــــــــــــاء المنظمة كأفراد وجماعات من األشـــــــــــــخاص المميزين في عملية  
تي تختلف عن مثيالتها  اإلبداع وتتميز هذه المنظمات ببعض الخصــائص اإلدارية والهيكلية ال

واســــــــتخدام األســــــــلوب الديمقراطي في اإلدارة  ،هيكل التنظيميمن المنظمات كالبســاطة في ال
 ، والميل نحو التجربة ودراســـــــة حاجات المســـــــتهلكين ،وااللتزام القيمي بأخالقيات العمل اإلداري 

فهناك منظمات متميزة في مســـــتوى أدائها   ،اعوكذلك بتأييد قوي من قبل اإلدارة لعملية اإلبد 
لها وغالبًا ما يكون عمل هذه المنظمات نموذجي ومثالي للمنظمات األخرى وحتى تصــــل وعم

 لى اإلبداع البد من وجود إبداع فردي وجماعي.إالمنظمات 
   ياإلبداعمفهوم السلوك   .6

كحصيلة أو نتيجة   اإلبداع ني التفريق بي اإلبداعمفهوم السلوك  إلىينبغي قبل اإلشارة  
هو عملية توليد، وتبني،  اإلبداعوبين اإلبداع كسلوك يمارس في موقع معين، ف لجهود سابقة

ي فهو سلوك متجه نحو  اإلبداعوتنفيذ األفكار، أو الممارسات الجديدة داخل المنظمة أما السلوك 
ديدة، أو إجراءات، أو التغير ألنه يتضمن خلق منتجات جديدة، أو خدمات جديدة، أو أفكار ج

 (. 120، 2018في، عملية جديدة )يوس
واحد يعني والدة   ( بأنه ابتكار وخلق مترادفات مختلفة لمعنى51،2001) وعرفه القريوتي

 األشياء بطريق جديدة. إلى شيء جديد غير مألوف أو النظر
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( بأنه التصرف المميز الذي يمارسه أفراد أو جماعة في موقع  100،2005) وعرفه السالم
  اإلبداع أنه سلوك يسبق العمل وليس بالضرورة أن ينجم عنه نتائج أو خدمات أو سلع جديدة، إذ 

بداعيًا في حد ذاته عندما يمارسه الفرد ألول مرة في  إوك يكون هذا السلالنهائية وقد في صيغته 
 المؤسسة.

الموجهة نحو   الفردية والجماعية جميع األفعالبأنه يمثل  (20، 2005) عرفه الزيادين و 
 التنظيم  مستويات جميع  المميزة والفريدة علىاألفكار  وتبني وتطبيقاستنباط 

  وتقديم  و الجماعية نحو توليد أ ية افة األعمال الفرد ( بأنه ك21، 2008)وعرفه البطاينة 
 وتطبيق أشياء جديدة ومفيدة في أي مستوى تنظيمي.   

ي بأنه عملية خلق األفكار الجديدة والبعيدة اإلبداع( السلوك 8،2009) النوايسةولقد عرف  
ا تحويل هذه من السياق التقليدي في التفكير واستحداث كافة الطرائق واألساليب التي من شأنه 

   واقع مطبق وذو قيمة نافعة. إلىاألفكار 
( أنه يعبر عن األفكار والممارسات التي يقدمها المديرون 16، 2012) وعرفه المطيري 

نجاز  إ إيجاد عمليات إدارية وطرق وأساليب أكثر كفاءة وفعالية في  إلى لتي تقضي والعاملون، وا
 .األهداف

، وبالتالي فهو ليس بالضرورة أن  اإلبداعالذي يسبق ( بأنه الفعل 2016السحباني ) وعرفه 
تجاه السائد والمرغوب ينتج عنه نتائج أو خدمات جديدة أو مبتكرة، إنما ينبغي أن يمثل اال 

هذا الفعل يبدأ من   بوجوده في كل منظمة أعمال تسعى لإلبداع واالبتكار والتميز، وبالطبع فإن  
هتمام به وجمع  مباشرة اال  والتحديث، ومن ثم   اإلبداعف موضع لحظة إدراك الفرد للموقف أو الظر 

وبالتالي وضعه  المعلومات حوله وتقييم الحلول أو البدائل المتاحة للقيام باختيار البديل المناسب 
  موضع التنفيذ الفعلي في الميدان.

 ه، فإذاويقود إلي ي اإلبداع  يسبق العمل السلوك الذي: بأنه (120، 2018) يوسفيوعرفه   
 . بداعياً إ سلوكاً  د  بداعًا وإال عُ إ راعتبِ  مألوف   غير  جديدًا  السلوك شيئاً  من هذاكان الناتج 

، اإلبداعيسبق ي اإلبداعالسلوك  بأن الباحثيرى تقدم من تعريفات  بناء  على ما 
ك الذي السلو نما يمثل إو  ،أو أفكار جديدةخدمات ينتج عنه  بالضرورة أنليس و لي وبالتا

الفرد  من لحظة إدراكهذا يبدأ  وبالطبع فإنترغب وتسعى المنظمة ألن يتبناه موظفيها 
وجمع المعلومات  به  مباشرة االهتمام ، ومن ثم  والتحديث اإلبداع الظرف موضوعأو  ةللمشكل

  باختيار البدائل المناسبة، وبالتالي وضعة موضع  المتاحة للقيام وتقييم الحلول والبدائل حوله
 الميدان.التنفيذ الفعلي في 
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 ي:اإلبداعحاجة المنظمة للسلوك   .7
للتقدم الهائل في العلوم والتكنولوجيا وما  تعمل المنظمات في ظروف متغيرة ومعقدة، نظرًا  

تكيف مع هذه التحديات ا الينتج عنه من تغيير اقتصادي واجتماعي وثقافي، مما يتطلب منها إم  
جهة هذا التغيير يتطلب األمر قدرات إبداعية عالية لدى المنظمة  ندثار، ولمواالاأو الفشل و 

وبرامج لم   إبداعية، وإيجاد الحلول المناسبة وطرح أفكار وخطط  تمكنها من حل المشكالت بطريقة 
في ظل التحديات المتنامية التي تفرضها   اإلبداع ، ويزداد االهتمام بموضوع يسبق طرحها من قبل
ات التقنية المتسارعة والمنافسة الشديدة والثورة المعلوماتية واالتفاقات الدولية ظاهرة العولمة والتغير 

؛ بومدين  2016ويذكر )السحباني، (.261،2012ة الحرة وغيرها )الطراونة وأخرون، بشأن التجار 
 ( أهم األسباب التي تدعم حاجة المنظمة للسلوك اإلبداعي وهي: 2013،

نظمات سواء ظروفًا سياسية أم اجتماعية أم اقتصادية، الظروف المتغيرة التي تعيشها الم .1
بداعي يضمن بقاء المنظمة  إالستجابة لهذه المتغيرات بأسلوب والتي يتحتم على المنظمات ا

 واستمرارها.
نتاجها وقصر دورة  إجي في مجال السلع والخدمات وطرق الفني والتكنولو  اإلبداعيحتم  .2

الثورة التكنولوجية، وما يستلزمه ذلك من تغيرات في حياتها في المنظمات أن يستجيبوا لهذ 
ها بطرق إبداعية أيضًا، ما يمكنها من زيادة أرباحها وزيادة  هيكل المنظمة أو أسلوب إدارت

قدرتها على المنافسة واالستمرار في السوق من خالل ضمانها لحصتها السوقية بين  
 المنظمات المنافسة.  

 أساسيًا في جميع نشاطات أي منظمة لرفع كفاءتها  ية عنصراً اإلبداع تعتبر اإلدارة  .3
 كانت منتجات أو خدمات.  جاتها سواءً وإنتاجيتها وبالتالي تحسين مخر 

 ية. اإلبداعاإلدارة  إلىتعيش المنظمات الحديثة ظروف متغيرة ومعقدة فرضت الحاجة  .4
ر والتطوير تزايد المشكالت اإلدارية والتنظيمية داخل المنظمات الحديثة يفرض التغيي .5

 في إحداثه.   اإلبداعالذي يتطلب 
 ية لزيادة القدرة التنافسية. اإلبداعاإلدارة  إلىتزايد حدة المنافسة الشرسة يفرض الحاجة  .6
قدرات غير مسبوقة  تقنيات االتصاالت وثورة المعلومات وشبكة اإلنترنت وما تتيحه من .7

الحديثة األمر الذي يتطلب إدارة نتج عنها العديد من المشكالت التي تواجهها المنظمات 
 إبداعية لحل هذه المشكالت. 

 العولمة والتعامل معها تتطلب إدارة إبداعية.   .8
 وسيلة للتطوير والتجديد وابتكار طرق وحلول جديدة لمشكالت قائمة.  .9
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ي من بين المطالب التي تكون الغاية العليا للظاهرة اإلدارية كمطلب أساس اإلبداعيبرز  .10
تحكم على نفسها بالتخلف   اإلبداعية قيادة إدارية أو عملية إدارية تغفل عن أ حيث أن  

 واالنغالق واالنهيار.  
تتميز بعض المنظمات بالكفاءة في مرحلة معينة وقد تتفوق على غيرها وللحفاظ على   .11

عالم المستقبل، لذلك  إلىكوسيلة فعالة للدخول  اإلبداع ير مقومات هذا التفوق ينبغي توف
على منظمات األعمال اليوم في ظل تحديات البيئة الخارجية المتزايدة أن تولي أهمية  ينبغي 

يفها واستجابتها للتغييرات الخارجية لتحقيق  متزايدة لموضوع بيئتها الداخلية، ومدى تكّ 
خططها واستراتيجياتها الموجهة أساسًا للتعامل مع فرص  االبتكارات من خالل ضمان نجاح

 الخارجية ومن ثم ضمان نموها واستمرارها.وتهديدات البيئة 
ي هي حاجة ملحة وضرورية اإلبداعحاجة المنظمة للسلوك  ومن هنا يرى الباحث أن   

ذاتها وتحسين  ا على قيد الحياة، والمنظمة بحاجة مهمة وملحة لتطوير ئهالستمرارها وبقا
أفكار بناءة وجديدة تتمتع   يات التي تدعم توليد وإنتاجا واالستفادة من كافة اإلمكان  ئهأدا

 من بالحداثة من أجل البقاء والمحافظة على مكانتها بين المنظمات األخرى، وهذا ال يكون إال  
يمارسه   سلوكا   اعاإلبدلدى العاملين في المنظمة ليصبح  اإلبداعخالل تنمية وتحسين وتطوير 

  واالنصهار ون مصيرها التالشي المنظمة سيك  ، وإال فإن  جميع في بيئة العمل داخل المنظمةال
من المجتمع الذي تعمل فيه وغيابها عن ميدان المنافسة مع المنظمات األخرى في البيئة  

رئيسيا  من استراتيجية   ا  تبني استراتيجية تدريب تكون جزء  إلىالخارجية لها، وهذا يحتاج 
 المنظمة . 

 : ومحدداته ياإلبداعأبعاد السلوك   .8
( أبعاد ومحددات السلوك   2016؛ السحباني، 2008حمد،؛ األ 2001ذكر )مهدي، 
 :  بما يليي  اإلبداع
ي الذي يهتم بالبحث عن الفرص اإلبداعوهو أحد أبعاد السلوك  اكتشاف الفرص: ▪

تبدأ بما يسمى  اإلبداععملية  واالستفادة منها، ويرى كروجر أن  ية بقصد التعلم اإلبداع 
استكشاف  إلىداء الفعلي والتمكين مما يدفع العاملين بفجوة األداء أو عدم التالؤم بين األ

 ديدة. لجالفرص ا
ية وتصحيح  اإلبداعهو األمر الذي يضمن متابعة تطبيق الفرص  بطاقة المتابعة: ▪

 كجزء من الوضع الراهن الجديد.  اإلبداعوقبول  ،التي قد تظهر نحرافات اال
لجديدة والمبادرات التي تهتم  وهذا المحدد الذي يهتم بخلق األفكار ا توليد األفكار: ▪

بالتغيرات على مستوى المنظمة، ويبرز توليد األفكار بشكل رئيسي من مزج أو إعادة  
 ألداء.تنظيم المعلومات واألفكار الحالية لحل المشكالت أو تحسين ا 
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وهو صياغة األفكار والحلول وتجريبها باستخدام الوسائل العملية ومن ثم تقييم   التحقق: ▪
 ية المطروحة. اإلبداعوالحلول األفكار 

األساسية وذلك بمالحظة األفكار والحلول  اإلبداعوالذي يتعلق بعمليات  التحدي: ▪
والمتحدي هو الشخص  ،دعمهاية الكامنة وتحريكها وتحمل المخاطر في سبيل اإلبداع 

الوجود وقد ال يكون هو ذات  إلى ية ويحيلها اإلبداع الذي يبذل جهد لتقديم األفكار 
 الفكرة.شخص الذي ولد ال
هي القدرة على معرفة المشكالت وتشخيصها ونقصد به   حل المشكالت بطريقة إبداعية: ▪

أبعادها وجوانبها  تشخيص الكثير من المشكالت ضمن الموقف الواحد، وذلك بتحديد 
ونواحي القصور فيها للتوصل للحلول المبدعة بصددها، وكذلك الطالقة والتي يقصد بها 

ى إنتاج كم هائل من األفكار والتي تؤدي بشكل مباشر للحلول المقترحة  القدرة عل
 للمشكالت.

تصاالت في العمل اإلداري وظيفة إدارية تتصل  تعتبر سعة اال سعة االتصاالت: ▪
حداث تصرفات إل وتبادل المعاني واألفكار بهدف ، ويعني االتصال والتواصبطبيعته

 االتصال الفاعل بما يلي:  ( مقومات 403، 2009وذكر )كنعان،، معينة
صغاء المدير لموظفيه بهدف التعرف على ما يريد الموظف إاإلصغاء: أي  .1

 قوله. 
 الهدف منه.  االتصالالسؤال والمناقشة: أي أن يحدد قبل  .2
 الشرح: حتى يؤثر المدير على موظفيه عليه أن يشرح ويوضح أفكاره.   .3
عمل والموظفين ويحثهم على  داء والاألهو يعتبر رقابة وتحفيز على  التقييم: .4

 تحسينه.  
 االستجابة: مالحظة المدير لمتطلبات الموقف. .5

 تنمية السلوك اإلبداعي:  فيالعوامل المؤثرة   .9
( عوامل كثيرة ومتعددة لها 2012؛ السجاري،2016؛ السحباني، 2017ذكر )راسم البنا، 
العوامل  هة ويمكن إيجاز هذ ي في المنظمات المعاصرة والحديثاإلبداعتنمية السلوك في تأثير 

 على النحو التالي: 
  على  فقو يت مهد ع نم مةظلمنا دىل عيدا إلبا وكلسلا ود جو  إن   الفردية: صلخصائا ▪

 ،ت ماظلمنا على ال راد ألفا على لىو ألا جةدر بال د يعتم أنه بمعنى م،نفسه أ نلعامليا
 .   هر غي   نع فمختل ظوربمن  ءألشياا يةرؤ  على  تهدر بق فيتص دعفالمب

الحل  شديدة التنوع تنتج حلول أفضل، وأن   عة إن الجما  :جماعات العملخصائص  ▪
  عة م شخصيات مختلفة، كذلك أن الجماأن يتكون من أفراد له المبدع للجماعة يتطلب 
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ن أفراد الجماعة  إغير المتماسكة، كذلك  عةمن الجما  وتماسكاً  استعداداً المتماسكة أكثر 
لى إنسجام، أضف اماعة التي ال يوجد لديها تلك الج المنسجمة أكثر ميل لإلبداع من

ًا إن القديمة، وأخير اإلبداع أكثر من الجماعة ذلك أن الجماعة حديثة التكوين تميل الى 
 زدياد عدد أعضاء الجماعه. االسلوك اإلبداعي يزداد مع 

حيث تعكس اهتمامات المنظمة تنمية العنصر البشري مما   أهمية التنمية والتدريب:  ▪
 ية لدى األفراد.اإلبداعقيق أهداف المنظمة من خالل تنمية القدرات يؤثر على تح 

 تعديله.فالهدف من المكافأة أو العقاب هو تكرار سلوك معين أو  العقاب:أنماط الثواب و  ▪
وتقليدهم   لدى اآلخرينالتقيد باألنماط السلوكية السائدة  إن   لدى الفرد: االستقالليةدرجة  ▪

التميز   إلىا الميل لدى الفرد، أم   اإلبداع بتكار و في سلوكهم يقلل من فرص اال
ي اإلبداعأن يسهم في تطوير السلوك  هخرين فمن شأنااللتزام بآراء اآلستقاللية وعدم الاو 

  لديهم.
حيث يوضع الرجل المناسب في المكان المناسب، لكي يمارس الخبرة ومهارات  التحدي: ▪

كون واعيًا بشكل جيد لكل المعلومات ي، حيث يجب على المدير أن ياإلبداعالتفكير 
الخاصة بالعاملين، وهذا بدوره يحفز الدوافع الجوهرية الكامنة للشخص لخلق القدرة 

 االبتكارية.ية والطاقة اإلبداع 
ومن أهم الموارد والمصادر التي تؤثر على الســـلوك اإلبداعي هما   المصادر والموارد: ▪

دراسة محددة ودقيقة وذلك لتفعيل  على بناءً  ن مال"، وتوزيعهما يجب أن يكو "الوقت، ال
 العاملين. ي لدى جميع اإلبداعروح السلوك 

من مستوى   اإلبداعإن توفر اإلرادة والدعم السياسي كفيل بنقل عمليات  عوامل سياسية: ▪
ية الكامنة في خاليا  اإلبداعمستوى المنظمة أو المجتمع وتحفيز الطاقات  إلىالفرد 

 المجتمع. 
جوانب الحياة البيئية والعلمية واإلدارية  اإلبداعتغطي مساحة  وعية:عوامل موض  ▪

والصناعية والزراعية كلها وتقع جميعها ضمن دائرة الممكن إن اختلفت درجة السهولة 
 مكانيات العقلية والتنظيمية والمادية.  وفقاً  للطبيعة الموضوعية واإل

اعية من األمور الهامة، لكن ظهورها  توافر القدرات اإلبد  إن   :خصائص المناخ التنظيمي ▪
لنموها وتطورها، وهذه البيئة تمثل المناخ التنظيمي   بةالى حيز الوجود يتطلب بيئة مناس

يم التي تعني قدرة الداخلية مرونة التنظ)البيئة الداخلية( ومن أهم هذه العوامل في البيئة 
لى طبيعة  إخارجية، باإلضافة ات الداخلية والستجابة والتكيف مع المتغير الالتنظيم على ا 

درجة التحدي التي توفرها وظيفة الفرد أمامه تلعب دورًا  العمل، حيث أثبتت الدراسات أن  
وق درجة التحدي إمكانيات  تف ال  أير على مستويات اإلبداع لديه على واضحًا في التأث



 

59 

 

ت على  الفرد وقدراته مما يؤثر عليه سلبًا، كذلك أهمية اإلنجاز حيث تؤكد المنظما
 اإلنتاج واإلنتاجية كأساس للمكافآة المادية والمعنوية. 

نوعان المركزية والالمركزية، فالمركزية تعني   السلطة لها ن  إ والقيادة:أنماط السلطة  ▪
مركزية لالء وهي تتسم بعدم المرونة والحد من اإلبداع، أما اتركيز الُسلطة بين الرؤسا

ويشجع على   قة لتفاعل وتقديم األفكار الخالعلى افهي تعني توزيع الُسلطة مما يشجع 
 السلوك اإلبداعي. 

وذلك من خالل إعطاء الموظف الفرصــــــــــــــة لكي يقرر بنفســــــــــــــه كيف ينفذ  الحرية:  ▪
المكلف بهـا، فـذلـك ينمي الحـافز الـذاتي لـدى الموظف ويوقظ الحواس الملكيـة المهمة 

 . إبداعية لـديـه إلنتـاج أفكار
فكلما كان فريق العمل متآلفًا ومتكاماًل كلما أدى ذلك إلى المزيد  مالمح فريق العمل: ▪

برات يتم من خالل من صــقل المهارات لدى األفراد وتنمية الســلوك اإلبداعي، وتبادل الخ
 الرغبة األكيدة لكل عضو في تحقيق األهداف والمبادرة في مساعدة اآلخرين.  

تشـــــجيع المشـــــرفين للموظفين الذين يبذلون جهدًا إلتمام أو   ُيعتبر  ن:المشـــرفيتشـــجيع  ▪
لديهم، بغض النظر إن  حل المشــــــــــكالت من أهم وســــــــــائل تنمية الســــــــــلوك اإلبداعي 

كانت هذه الجهود نـــاجحـــة أو غير نـــاجحـــة، فالبـــد من التحفيز الـــذاتي حتى يتبنى  
فيها، ويكون التشجيع إما بشكل مادي أو بشكل   عليها ويبدعموظف المهمـــة ويحرص ال

 معنوي.  
اإلبداعي دعم قيادة  من العوامل التي تؤثر على تنمية الســــــــــــــلوك دعم المنظمة: ▪

 المنظمة لإلبداع ووضع ذلك ضمن أولوياتها، ووضع نظام لتقدير المجهودات اإلبداعية. 
ي وبما  اإلبداععلى المنظمات تبني استراتيجيات لتنمية السلوك  هن  ويرى الباحث أ 

 يتناسب مع استراتيجية المنظمة ومن أهم هذه االستراتيجيات:
عملية اختيار الموارد البشرية وتعيينهم في وظائف تتناسب اعتماد معايير علمية في  .1

 مع قدراتهم وميولهم بالشكل الذي ينمي قدراتهم اإلبداعية. 
 ة تفويض السلطة.  ي العاملين في صناعة القرارات والعمل على توسيع عمل مشاركة .2
ا من  تقدير األفكار والمفاهيم الجديدة التي يقدمها المورد البشري والعمل على تبنيه  .3

 قبل المنظمة. 
 التركيز على الحوافز المادية والمعنوية.  .4
 اإلبداعيبية تركز أهمية تبني المنظمة استراتيجية تدريبة تكون من أولوياتها دورات تدر  .5

 ية.اإلبداعوتدريب العاملين على أساليب تطوير القدرات 
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 ي: اإلبداعمعوقات السلوك   .10
وعقبات كثيرة تحول دون تنمية السلوك  معوقات ذكرت العديد من المراجع حقيقة وجود  
على  الحصول  إلىي، فالتصرفات واالفعال التي تمارس في موقع العمل والتي تهدف اإلبداع

ية، وقد عرف اإلبداعنتائج إبداعية تواجه مجموعة كبيرة من المعوقات قبل الحصول على النتائج 
ي بأنها مجموعة العوامل ذات األثر اإلبداعالسلوك  معوقات ( 117، ص 2011،)نديم واخرون 

  أو  ية في بيئة العمل وقد تكون على نحو مقصود اإلبداعالسلبي على تطوير الممارسات واألفكار 
)راسم البنا،   وقد ذكر و المنظمة.أ و الجماعة أغير مقصود، كما قد يكون مصدرها الفرد نفسه 

 ي كما يلي:  اإلبداع( معوقات السلوك 56، 2017
: المعوقات الشخصية أو الفردية   أوال 

ويرها  يقصــــــد بالمعوقات الشــــــخصــــــية تلك العقبات المتعلقة بالفرد نفســــــه، والتي تم تط 
 ــــــــي واالجتماعي، وأهمها ما يلي:  لديه بفعل خبراته الذاتية مع محيطه األســــــــــــــري والمدرســــــ

ضــعف الثقة بالنفس: الثقة بالنفس عامل مهم في التفكير والســلوك اإلبداعي، ألن   .1
ــــاطرة والمواقف غير  ضــعف الثقــــة بــــالنفس يقود إلى الخوف من اإلخفــــاق وتجنــــب المخ

 المــــألوفــــة وعواقبها. 
متثال للمعايير السائدة تعيق استخدام جميع المدخالت لالنزعة ال الميل للمجاراة: إن   .2

 الحسية، وتحد من احتماالت التخيل والتوقع، وبالتالي تضع حدودًا للسلوك اإلبداعي. 
ح والحمــاس الزائــد لتحقيق اإلنجــازات الحماس المفرط: تؤدي الرغبــة الفرديــة في النجــا .3

ــــــــوج الحالة، وربما القفز إلى مرحلة متأخرة في العملية  إلى اســــــــتعجال النتائج قبل نض
 اإلبداعية دون استنفاذ المتطلبات المسبقة التي قد تحتاج إلى وقت أطول.

ـتغراق الزائد الذي قد يؤدي إلى ســـالالتشـــبع: يعني التشــــبع الوصــــول إلى حالة من ا  .4
 المشاهدات.  إنقاص الوعي بحيثيات الوضع الراهن، وعدم دقة

 د بالعادة. مقي  التفكير النمطي: يقصد بالتفكير النمطي ذلك النوع من التفكير الُ  .5
الشــعور بالعجز: من الخصـــائص الضـــرورية لعملية التفكير   عدم الحســاســية أو .6

والحساسية المرهفة للمشكالت، وعندما تضعف الحساسية نتيجة عدم   اإلبداعي اليقظة 
للبقاء في دائرة ردود الفعل   ـخص يصــــــــــــــبح أكثر مياًل الشـــــــــــــ قلة التحدي، فإن  اإلثارة أو 

غال في نشـــــــاللما يدور حوله، ويتخلى عن المبادأة في اســـــــتشـــــــراف أبعاد المشـــــــكلة وا
 إيجاد حلول لها مجرد اإلحساس بها.  

تبط هذه الصفة بالرغبة في التوصل إلى جواب التسرع وعدم احتمال الغموض: تر  .7
 للمشكلة من خالل انتهاز أول فرصـــــة ســـــانحة دون اســـــتيعاب جميع جوانب المشـــــكلة

 ل الحلول. والعمل على تطوير بدائل أو حلول عدة لها، ومن ثم اختيار أفض
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معينة كانت فعالة في التعامل نقل العادة: عندما تترسخ لدى األفراد أنماط وأبنية ذهنية  .8
  مع مواقف عديدة ومتنوعة، فإنه غالبًا ما يتم تجاهل اســــــــــــــتراتيجيات أخرى أكثر فاعلية 

 مـا نفعـل هـذا بنجـاح"ومن العبـارات القـاتلـة التي تلخص هـذه العقبـة قولنـا: " لقـد كنـا دائ
 أو "كنا دائمًا نحل المشكلة بهذه الطريقة".

 ثانيا : المعوقات التنظيمية 
( بأنها األنظمــة والقوانين الــداخليــة التي تعمــل بموجبهــا 302، 2012) وقد عرفها ديري  

جراءات وفلسفة أمــام عملية اإلبداع فالسياسات واألهداف واإل المنظمــة ويمكن أن تقف عــائقــاً 
وذكر )حريم،  القيادات اإلدارية المتسلطة.اإلدارة قد تكون معيقًا لعملية اإلبداع وأيضًا وجود 

 وهي كالتالي:  السلوك اإلبداعيالتنظيميـــة التي تقف عـــائقـــًا أمـــام  المعوقات ( أهم 476، 2006
 االلتزام الحرفي بالقوانين والتعليمات واإلجراءات. ▪
 المديرين بأنفسهم وبالعاملين. عدم ثقة بعض  ▪
 المناخ التنظيمي غير الصحي.  ▪
 جود قيادة إدارية مؤهلة. عدم و  ▪
تطبيق هيكل تنظيمي غير سليم ال يسمح لألفراد بحرية الرأي واالجتهاد والتصرف  ▪

 والحكم. 
 سوء إدارة الصراع واللعبة السياسية في المنظمة.   ▪
 يادة واتخاذ القرارات واالتصاالت وغيرها.العمليات اإلدارية غير السليمة بما في ذلك الق ▪
 . عدم توافر الموارد الالزمة ▪
 عدم توفر دعم ومساندة اإلدارة للمبادرة، واختيار األفكار والحلول الجديدة.  ▪
 تطبيق مبدأ التخصيص الضيق في تصميم األعمال.  ▪

 ثالثا : المعوقات الثقافية واالجتماعية واالقتصادية 
والضــــــــــــغوط ات والتقاليد الســــــــــــائدة في المجتمع قد تقف القيم والعادات واالتجاه 

االجتماعية عائقًا يحول دون تنمية وتعزيز السلوك اإلبداعي لدى األفراد، كما أن بعض 
المؤسسات والسياسات قد ال تشـــــجع على اإلبداع، وكذلك فإن األوضـــــاع االقتصـــــادية 

وحدد  والتنمية. ال تكون عاماًل ميسرًا ومساعدًا في تعزيز اإلبداعوالســـــياســـــية هي األخرى قد 
 على النحو التالي:   ياإلبداعمعوقات السلوك ( 401  ،2010)العميان،
الخوف من التغيير ومقاومة المنظمات له، وتفضيل حالة االستقرار وقبول الوضع   ▪

 الراهن.
كار الجديدة واعتبارها مضيعة  انشغال المديرين باألعمال اليومية الروتينية ورفض األف ▪

 للوقت.
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 االلتزام بحرفية القوانين والتعليمات والتشدد والتركيز على الشكليات دون المضمون.  ▪
 العاملين.   إلىمركزية اإلدارة وعدم اإليمان بتفويض األعمال الروتينية البسيطة  ▪
 عدم اإليمان بأهمية المشاركة من قبل العاملين.   ▪
 ة واالستهزاء والنيل من الفرد المبدع في العمل. نبذ الزمالء والسخري ▪
 قلة الحوافز المادية والمعنوية.  ▪
 . ءالقيادة اإلدارية غير الكف ▪
معوقات تنظيمية وتتمثل في تحديد سلوك العاملين بأمور متوقعة وفق األدوار الرسمية،   ▪

 طرح أفكار جديدة.  ال لإلبداع أو جمن خالل تحديد خطوات العمل دون ترك م
عوقات مالية للحيلولة دون بذل تكاليف محتملة كتكاليف تغيير اآلالت أو تبديل  م ▪

 األنظمة الموجودة في بيئة العمل. 
االكتفاء بالحد األدنى من اإلنجازات من المهمات  إلىضعف الوالء التنظيمي يؤدي  ▪

 ية.   اإلبداعالموكلة للعاملين دون التوقع لألعمال 
 ي على النحو التالي: اإلبداع( معوقات السلوك 263، 2010د )الرحاحلة، كما حد  
دراك هو تصورنا للناس واألشياء من حولنا وهو تحصيل للمعلومات : اإلمعوقات إدراكية ▪

المتوفرة في البيئة المحيطة بنا وتتفاعل هذه المعلومات مع الذاكرة ومنها تتكون أفكارنا  
 واألشياء.  واتجاهاتنا والمعاني والصفات التي نلصقها بالناس 

أو أعرافًا معينة   ليداً اتق  : يفرض المجتمع على أبنائه المعوقات االجتماعية والثقافية ▪
فاألب يتوقع من ابنه سلوكًا  ،ويتوقع المجتمع من أفراده التزامًا بهذه التقاليد واألعراف

أن يتصرفوا  إلىمعينًا، والمدير يتوقع من المرؤوسين سلوكًا معينًا، ويميل الناس 
ويصبحوا ، حتى يحصلوا على رضاهم أو يتقوا غضبهم ون الطريقة التي يتوقعها اآلخر ب

أعضاء منسجمين في الجماعات التي ينتمون إليها وبالتالي ينتج الفرد األفكار التي تخرج  
عن نطاق توقعات اآلخرين ألنه يعلم أن اآلخرين سيرفضون هذه األفكار أو يثيرون 

 الصعوبات في طريقها.  
وهنا يلعب الخوف دورًا كبيرًا من الحد من القدرات  قات النفسية أو العاطفية:المعو  ▪

يد حب االستطالع ويقاوم نزعة االستكشاف، إن بل األفكار ويقّ ية فالخوف يكّ اإلبداع 
وإذا تكرر الخوف من الفشل فهذا  ،حجام والتردد والحذراإل إلىالخوف من الفشل يؤدي 

 التجديد.الثقة وعدم القدرة على  ةقلالخمول والتخاذل و  إلىيؤدي 
يمثل أحد أشكال التغيير لألحسن فإنه يصادف   اإلبداع: بما إن معوقات إدارية وتنظيمية ▪

ويواجه نفس ما يواجه من يسعى للتغيير في أي مكان، وهذا يكون سببا قويًا في منع  
 تنظيمية وهي: ية الجديدة ويجب االنتباه للمعوقات اإلدارية والاإلبداعتوليد األفكار 
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 ي التغيير.  فمقاومة الجهات اإلدارية وعدم رغبتها  •
 االلتزام الحرفي بالقوانين واإلجراءات المعقدة.  •
 عدم ثقة المديرين بأنفسهم واحتكار حق اتخاذ القرارات.   •
 سوء المناخ التنظيمي في بيئة العمل.  •
 ضعف التواصل بين المستويات اإلدارية في المنظمة.   •
 ف الحوافز المادية والمعنوية.  غياب أو ضع •
تتمثل في النظام السياسي وما يكون من االمتثال للمعايير السائدة  معوقات سياسية: ▪

تعيق الضغوطات السياسية   ، كمااإلبداعوعدم توفر الحوافز التي تعتبر من أهم محفزات 
دم  حرية التعبير والفكر فضاًل عن االضطرابات السياسية المتمثلة في الحروب وع

 االستقرار.
وتأطيرها ي وتحديدها اإلبداعاستعراض جميع معوقات السلوك  ن  أويستخلص الباحث  

غير ممكن وذلك بسبب كثرة العوامل التي تعيق تنمية السلوك   أمر غاية في الصعوبة أو
ي والذي بدوره هو نتيجة الختالف بيئة عمل المنظمات سواء  الداخلية أو الخارجية، اإلبداع

المنظمات لتحديد العوامل التي   أمام على ذلك يرى الباحث أنه البد من ترك الباب مفتوحا   وبناء  
لديها ومن ثم العمل على صياغة استراتيجيات تكون كفيلة بإزالة  ي اإلبداع تعيق تنمية السلوك 

 تلك العقبات أو التخفيف من أثرها. 
   ي اإلبداعالتعامل مع معوقات السلوك استراتيجيات   .11

ي هو إزالة معوقات السلوك اإلبداعالهدف الرئيسي من استراتيجيات تنمية السلوك  ن  إ 
اختيار هذه  ن  إبداع، كما جل تهيئة البيئة المالئمة لإلأمن ، وذلك أثرهاي أو التخفيف من اإلبداع

ه ي في المنظمة، ويأتي استجابة لوجود مثل هذ اإلبداعاالستراتيجيات يعتمد على معوقات السلوك 
 ي.اإلبداع المعوقات وتعتبر صياغة هذه االستراتيجية الخطوة األولى في تنمية السلوك 

  ى ذا أرادت منظمة ما أن تنمي السلوك اإلبداعي لد إه ( أن   38، 2016)همد  ذكرو  
تقدم إجراءات تشجع على توليد  أن : األولى، ن تنتهجهاأ  يمكنعامليها فهناك أربع استراتيجيات 

أن تقوم بتدريب أفرادها على المهارات المطلوبة لتحقيق األداء :والثانية ،األفكار الجديدة
لتقييم عند  أن تقوم المنظمة باستخدام عمليات االختيار وا: ستراتيجية الثالثةالوااإلبداعي، 

الوظائف المالئمة لمستوى اإلبداع الذي ن تقوم بتوزيع هؤالء األفراد على أتوظيف أفراد مبدعين و 
أن تقوم المنظمة بتغيير خصائصها مثل الهيكل ومناخ   :ستراتيجية الرابعةالا وأما ،يتمتعون به

 إلى تيسير عمليات اإلبداع.  يالعمل والثقافة المهيمنة بطرق تؤد 
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 وفيما يلي توضيح لتلك االستراتيجيات:  
 األفكار:  استراتيجية توليد االستراتيجية األولى:

 قادرين علي توليد اد العاملين في المنظمات األفكار إلى جعل األفر  إستراتيجية توليد تهدف  
معالجة المشاكل ومواجهة التحديات التي يتعرضون   مزيد من األفكار الجديدة التي تمكنهم من

التفكير اإلبداعي وتنشيط العمليات المنظمات بتعليم مواردها البشرية أساليب  تقوم  ث لها، حي
تشكل المصدر الحقيقي لإلبداع ويوضح الشكل العقلية كاألدراك والتخيل والتذكر والتفكير التي 

  األفكار.توليد  استراتيجيةالتالي أساليب 

 ( 4شكل رقم )ال

 توليد األفكار  استراتيجية 
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ين دراسة عينية البنوك ي للعاملاإلبداعثر أنماط القيادة على السلوك ، أ2016جالل، همد، سيف الدين  المصدر:

 . 39ص ،معة السودان للعلوم والتكنولوجيا، جاانية، كلية الدراسات العلياالسود

 العصف الذهني:  ▪
، ومؤسس هذه الطريقة  اإلبداعفي مجال التدريب على  كثر األساليب استخداماً أيعتبر من  

وكان الدافع وراء تطوير هذه الطريقة هو عدم رضاه عن طريقة   ،Osborn (1938)هو أوزبورن 
   .(2008،األحمد في الواليات المتحدة االمريكية )ات وكالة النشر والطباعة التي يديرها عقد اجتماع

 التأليف بين األشتات:  ▪
توليد األفكار والذي يعود الفضل في وضع  يعتبر أسلوب تأليف األشتات من أساليب  

لفة  أسسه إلى وليم قردون ويقوم هذا األسلوب على التنسيق والجمع بين األفكار واألشياء المخت
ويقوم هذا األسلوب على أن العملية اإلبداعية   رابط ما، التي ال يبدو بينها وبين بعضها صلة أو

 . ( 2004 ،كنج وأندرسون )المشكلة م وحل هي في األصل عملية عقلية يمارسها الفرد في تحديد وفه
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 تحليل العوامل المؤثرة:   ▪
ليفين وسميت بذلك  رت االجتماعي كالقد تم اقتراح هذه الوسيلة من قبل عالم النفس  

لقدرتها على تحديد العوامل التي تسهم أو تعيق حل المشكلة حيث يمكنها استثارة التفكير  
 اإلبداعي للشخص من خالل:  

 تحقيقه. الهدف أو الشيء الذي يعمل من أجل . تحديد 1
 وزيادتها. . تحديد جوانب القوة في هذا الهدف أو الشيء والتي من الممكن تدعيمها 2
   منها.و التخفيف ألغاءها إحديد جوانب الضعف في هذا الهدف او الشيء والتي يمكن . ت3
    الست:التفكير  قبعات ▪

إلى تطوير االستكشاف واإلبداع والمبادرة  يهدف أن هذا األسلوب  (42، 2016)ذكر همد  
هذه  التي تتخذها مجالس اإلدارة وتعالجقرار بصورة جماعية مثل القرارات ويستخدم عند اتخاذ 

من التفكير   االنتقالالطريقة بعض سلبيات المناقشات الجماعية حيث أنها آلية تساعد على 
ٕواذا أردنا أن نتكلم عن المزايا فكل المجتمعين   أن نفكر معاً الفردي إلى التفكير المتوازي وهو 

نها وسيلة  يتكلمون عن المزايا ٕواذا أردنا التركيز على العيوب فكلهم يتكلمون عن العيوب أي أ
 لفصل الذات عن األداء.  

  دلفي:أسلوب  ▪
 : ات هذا األسلوب على النحو التاليخطو   (91، 2008)األحمد، ذكر

 على رؤيتهم للمشكلة.  المسؤولون عن التنبؤ بإعداد استقصاء اعتماداً يقوم  .1
 مجموعة من الخبراء الذين يستجيبون لألسئلة الواردة فيه. إلىستقصاء رسال االإيتم  .2
 ع االستجابات وتلخيصها.ميتم ج .3
 فعالهم.أالمستجيبين لمعرفة ردود  إلىتعاد الملخصات  .4
 اتفاق جماعي.  إلىن يتم التوصل أ  إلىتستمر العملية  .5

 التدريب على اإلبداع:  االستراتيجية الثانية:
نه  أاإلبداع ليس موهبة فطرية قاصرة على أناس دون غيرهم أو  ( أن  1999، ذكر )هيجان 

اإلبداع من الممكن تلقينه والتدرب عليه مثله في ذلك  ن  إد اكتسابها أو تعلمها بل ال يمكن للفر 
دة واالتصال واتخاذ  الكثير من المهارات األخرى التي يتم التدرب عليها كأساليب القيامثل 

بعض األفراد لديهم قدرة فطرية أكثر من غيرهم فيما يتعلق بتعلم   نه من المؤكد أن  أالقرارات على 
ميع  ما هو متعلق بجبمهارة اإلبداع وحدها ٕوان   رات اإلبداعية والتدرب عليها وهذا ليس خاصاً المها

 المهارات التي يتباين فيها األفراد.
الفائدة العظمى التي يمكن تحقيقها من وراء تدريب األفراد  إن   (2003)رضا كذلك ذكر  

عتدلة إلى ات اإلبداعية المالقدر ي عمل على صقل مهارة األفراد من ذو نه يأعلى اإلبداع هو 
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اإلبداع يغرس في جميع العاملين بالمنظمة  التدريب على  ن  إكذلك ف ،مستوى مقبول من اإلبداع
وخصوصا المتدربين منهم الرغبة في استخدام وسائل اإلبداع التي تدربوا عليها في التعامل مع 

تدريب أفرادها على   ن  إة فالمشكالت التي يواجهونها في محيط العمل وخارجه أما بالنسبة للمنظم
ات أو المنتجات  تعزيز ريادتها في مجال الخدم هاسوف يحقق لها العديد من الفوائد أهم  اإلبداع 

 .    يعمل على استمرار ونماء المنظمة  نه سوفأالتي تقدمها كما 
 اختيار وتوظيف األفراد المبدعين:  االستراتيجية الثالثة:

عملية انتقاء أفضل األفراد لشغل وظيفة معينة  ر بأنه ( االختيا2006) عرف عبد الوهاب  
اته والمفاضلة بين عدد من األفراد الختيار الفرد الذي تتوافق ميوله واستعداداته وقدر أي المقارنة 

ويمكن استخدام عملية االختيار والتقييم لضمان أن يكون األفراد   الوظيفية مع الوظيفة الشاغرة،
األفراد الحاليين يتم   ن  أاب القدرات اإلبداعية المرتفعة و حالجدد المنضمين للمنظمة من أص

جل  أومناهج االختيار من  ،في الوظائف التي تمكنهم من تطبيق إمكاناتهم اإلبداعيةوضعهم 
تبحث منظمة ما فيما إذا كانت   اإلبداع، وقد الوصول لإلبداع تعكس الطرق الرئيسية لقياس 

، فقد تلجأ  ق مع تلك المطلوبة لتحقيق اإلبداعتوافالصفات الشخصية والسيرة الذاتية للمرشحين ت
احد أو أكثر من المقاييس  س قرارات المرشحين على التفكير اإلبداعي باستخدام و المنظمة إلى قيا

 كما قد تلجأ المنظمة إلى تقييم نوعية المنتجات اإلبداعية التي يقوم بها المرشحون.  ،المتاحة
    التنظيمية:ئص والخصا اإلبداع  االستراتيجية الرابعة:

ية يتوقف على خصائصها التنظيمية  اإلبداع نجاح المنظمات في دعم وتنمية قدرتها  ن  إ 
ي أو كانت  اإلبداعية والسلوك اإلبداعكانت تلك الخصائص تعمل على تنمية القدرات  إذافيما 

تركة  يلخص الخصائص التنظيمية المش (3رقم )والجدول  ،للمنظمة اإلبداعتعمل على كبح عجلة 
 للمنظمة.ية اإلبداعاألداء اإلبداعي والقدرة التي تؤثر على 
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   (3رقم ) الجدول

 التنظيمية المؤثرة في اإلبداع  الخصائص 

 التفاصيل الصفة محل االهتمام 

تسهيل   إلىنماط اإلدارة الديمقراطية التي تعتمد على المشاركة تؤدي أ القيادة
   اإلبداعتاتورية فهي تكبح ما أنماط اإلدارة الديكأ، اإلبداع

   اإلبداعمع  لتقدير الموقف يرتبط إيجابياً  التصرف طبقاً  خصائص الوظيفة 

ما الهياكل  أ اإلبداعالهياكل التنظيمية ذات التنظيم الصارم تعيق  الهيكل التنظيمي 
   اإلبداعالمنبسطة األكثر المركزية فهي تيسر عملية 

األفكار الجديدة ويدعم تحمل المخاطر  المناخ التنظيمي الذي يقبل المناخ 
   اإلبداعوالتحدي يشجع 

 الثقافة 
الثقافات التي تركز على القواعد الرسمية، وتحترم الطرق التقليدية لعمل  

 األشياء سوف تحدث إعاقة لإلبداع  
 .المريخ للنشردار ، محمود حسن نشطة االبتكار والتغيير ترجمةأدارة إ، 2004، كنيج نيجل، اندرسون بيل: المصدر
ها تميز بين  تبين أن  ( 4موضحة بالجدول رقم ) ( تسعة عوامل2016) همد وذكر  

 التي يقل فيها ذلك، وأن  بداع واالبتكار مقارنة بالمنظمات الناجحة من حيث كمية اإلالمنظمات 
 مات. أغلب هذه العوامل تتعلق بدور اإلدارة العليا في إثارة اإلبداع بين العاملين في هذه المنظ
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  (4) الجدول

 في المنظمات الفعالة والغير فعالة اإلبداعالعوامل المرتبطة ب 

 المؤسسات الغير الفعالة الفعالة المؤسسات العوامل المميزة 
 ستقالل  فقدان التميز واال السماح باختيار أسلوب العمل كيفية أداء العمل  

ن  السماح بأداء العمل بأقل قدر م المقاطعة 
 المقاطعات 

كثرة المقاطعات واالجتماعات 
 والمكالمات الهاتفية  

وشح الخدمات  المصادر قصور وفرة المصادر واألجهزة والدعم المادي   المصادر والخدمات 
 المناسبة  

التركيز على األهداف قصيرة  التركيز على األهداف بعيدة المدى  األهداف المعلن عنها 
 المدى 

 الحث والتهديد بضغط الوقت  إعطاء الوقت المناسب  ت  التعامل مع الوق 
التعاون والتنسيق بين  

 العاملين 
الجمود اإلداري والقيادة اإلدارية  بث روح التعاون والتفاعل بين العاملين  

 الهرمية والمركزية 
 االغتراب والعزلة  يتحقق فيها التوازن بين الدفء والجودة  االجتماعية   العالقات

 المركزية الهرمية  فرق العمل والتفاعل القيادة أنماط 
تشجيع دوافع الطموح والمنافسة     اإلبداعتدعيم اإلنجاز وتشجيع دوافع  الدوافع 

 على السلطة   
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 التعريف بالمؤسسة محل البحث  .1 
:ة. المقدم 1.1  

المباركة ظهر ما يعرف باسم الطب الميداني، وذلك نتيجة الضغط مع بداية الثورة السورية  
مما اضطر  ؛  واألطباء خصوصاً األمني الشديد الذي مارسه النظام على القطاع الصحي عموماً 

واألماكن المخفية عن أعين النظام   ،والمزارع ،الكوادر الطبية لتقديم خدمات طبية في المنازل
  .دانيةالتي تحولت فيما بعد لمشافي مي

   :إدلبلمديرية صحة  النشأة والتطور .1.2
الها تأسيس ، وت2011من عام  11تأسس المكتب الطبي في مجلس قيادة الثورة بالشهر  

الشهر الخامس من العام  في  إدلب ومن ثم تأسست مديرية صحة  ،إدلب الهيئة الطبية لمحافظة 
من مناطق مختلفة وتم التوافق فيما  إدلب وذلك نتيجة اجتماع العديد من أطباء محافظة  2013

سورية  بينهم على فصل العمل النقابي عن العمل الطبي اإلداري حيث تم وضع نواة نقابة أطباء 
 إدلب مديرية صحة تحت تسمية " إدلبوقد تم اعتماد مديرية صحة  ،األحرار في نفس التاريخ

من قبل   2014في الشهر الثالث من عام  إدلب الحرة" كجهة مرجعية طبية وحيدة في محافظة 
من النظام تم اعتماد   إدلب وبعد تحرير كامل محافظة ، وزارة الصحة في الحكومة السورية المؤقتة

الدولية   من قبل معظم المنظمات الطبية إدلبديرية الصحة كجهة صحية مرجعية في محافظة م
 ".إدلب والمحلية، حيث تم اعتماد المسمى النهائي للمديرية "مديرية صحة 

ز لدى العاملين من خالل  مي  وتنتهج إدارة المديرية سياسة واضحة في بناء ثقافة الجودة والت   
وثقة ومضبوطة وأخذ خطوات تدريجية لنشرها في جميع المنشآت  عمل مُ  بناء سياسات وإجراءات 

 . المحافظة الصحية في
 مديرية الصحة في إدلب  مهام  . 1.3

 تتولى المديرية المهام التالية: 
ع المنشآت الصحية بشكل عادل وفق الخارطة الصحية للمحافظة التي  تنسيق توز   -1

 تحدثها المديرية بشكل شهري.
 لرعاية الصحية في بعض المنشآت الصحية بشكل مباشر للمستفيدين. تقديم خدمات ا -2
توفر الدواء اآلمن والفعال ومراقبة وتحليل األدوية المصنعة محليًا واألدوية  التأكد من  -3

 المستوردة.
تدريب وتطوير قدرات كوادر المديرية وبعض المنشآت الصحية في المجاالت الطبية   -4

مة ورعاية الدورات التدريبية، وتطبيق معايير  واإلدارية والتقنية من خالل إقا
 االختصاصات الطبية. 

 بعمليات توظيف الكوادر للمنشآت الصحية في المحافظة وفق مذكرات تفاهم. القيام  -5
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تعزيز وتطوير قدرات اإلسعاف في المحافظة من خالل منظومة اإلسعاف المركزية   -6
 .ى التابعة للمديرية واإلشراف على عمل المنظومات األخر 

في هذه البدء بأتمتة العمل في بعض دوائر المديرية كمنهج لتعزيز جودة الخدمات  -7
 المنشآت.

تنظيم وإقامة المؤتمرات والندوات العلمية الصحية والتخصصية التي تسهم في تطوير  -8
 األداء الصحي في المحافظة.

التطوير المستمر لألداء اإلداري الصحي من خالل إصدار وتحديث السياسات  -9
 بالعمل في المجال الصحي. ةإلجراءات الخاصوا

 لجودة اإلدارة الصحية.  2008مواصفات نظام آيزو  البدء بإجراءات تطبيق  -10
 منح تراخيص ممارسة العمل لذوي المهن الطبية والصحية وفق المعايير الوطنية.  -11
 منح تراخيص المؤسسات والمنشآت الصحية وفق معايير معتمدة. -12
 كبير في بعض المناطق بالتشارك مع المنظمات الطبية. تطبيق نظام اإلحالة بشكل -13
             القطاع الصحي بشكل تدريجي بالتعاون مع الشركاء. تفعيل حوكمة -14
والكشف على الجثث مجهولة الهوية ودفنها في مقابر  ،تقديم خدمات الطبابة الشرعية -15

   خاصة.
 التوجهات االستراتيجية لمديرية الصحة   .1.4

في وضع استراتيجيتها من عاملين األول هو التوجه   إدلب حة ستلهمت مديرية صا
االستراتيجي الجديد للمؤسسات الحكومية الرائدة حول العالم، والقائم على التركيز على تحقيق  

الرؤية، وبناء االستراتيجيات بالشكل الذي يصب في تحقيقها، وتسمى هذه  إلىالنتائج التي تقود 
والعامل الثاني هو األخذ بعين  ، جي المبني على النتائج"ستراتي االالمنهجية منهجية "التخطيط 

االعتبار المتغيرات الداخلية والخارجية المستمرة في الشمال السوري، والتي تفرض واقعًا معقدًا 
 ومتغيرًا باستمرار في جميع القطاعات والتي يشكل قطاع الصحة أبرزها.

لعاملين في بنائها بهدف إيجاد مظلة واسعة لويعتمد نجاح االستراتيجية  على المشاركة ال
داعمة لعملية التخطيط على المستويات التشغيلية بما يحقق استخدام الموارد المتاحة بكفاءة 

وكذلك األخذ بعين االعتبار أصحاب  وفعالية من أجل تحقيق األهداف المؤسسية والمجتمعية،
عاملة في القطاع الصحي،  ومية الالمصلحة في القطاع الصحي الخاص والمنظمات غير الحك

أفضل مستوى من الحوكمة   إلىوكذلك القطاعات األخرى التي تتأثر وتؤثر فيه، للوصول 
من خالل حوكمة القطاع الصحي  ، الرشيدة التي تسعى المديرية للمساهمة في الوصول إليها

 . بالتعاون مع الشركاء، وكذلك تقديم المناصرة والدعم لحوكمة بقية القطاعات 
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ن تكون استراتيجيتها  أب مديرية صحة إدلب حرصت  فقد  :يتعلق باستراتيجية التدريب  وفيما
قد ركزت فل المديرية،هداف جل تحقيق أ أوداعمة لها من جزء من االستراتيجية العامة للمديرية 

كساب العاملين المزيد من المهارات والقدرات الالزمة لتحقيق رؤية  استراتيجية التدريب على إ
 مديرية واستراتيجيتها. ال
 الدراسة الميدانية ونتائج اختبارات الفروض .2

 : تمهيد 
فرضياتها اعُتمد على مجموعة من األساليب اإلحصائية   لتحقيق أهداف الدراسة واختبار  

بما يتالءم مع طبيعة الدراسة، وتم الحصول على النتائج باستخدام الحزمة اإلحصائية للعلوم 
 مثلت األساليب اإلحصائية على الشكل التالي :، وت spss.25االجتماعية 

 المقاييس. : وذلك بهدف اختبار ثبات  Reliabilityاختبار ثبات المقاييس  •
: الختبار  Skewnessو   Kurtosisاختبار خضوع توزيع الدراسة للتوزيع الطبيعي  •

 خضوع توزيع الدراسة للتوزيع الطبيعي.
 رات الدراسة .: لوصف متغي Describtiveالتحليل الوصفي  •
: الختبار داللة الفروق بين مجموعتين أو عينتين مستقلتين مثاًل   T-Testأسلوب التباين  •

 ر، إناث( .)ذكو 
: الختبار داللة الفروق بين One –Way ANOVAأسلوب التباين أحادي االتجاه  •

   المستقلة.مجموعتين من العينات 
بار فرضيات البحث، يستخدم  : الخت Simple Regressionأسلوب االنحدار البسيط  •

 التابع. لتحديد معنوية تأثير المتغير المستقل في المتغير 
: الختبار فرضيات البحث، يستخدم  Multiple Regressionأسلوب االنحدار المتعدد  •

 التابع.لتحديد أثر المتغيرات المستقلة مجتمعة في المتغير 
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 الدراسة:أداة ثبات  .2.1
لفا كرونباخ للمقاييس المستخدمة في البحث وذلك بهدف مل أالباحث بحساب معاقام 

(  وكلما اقتربت قيمة  1( و) 0لفا بين ) ، حيث تتراوح قيمة معامل أمقاييساختبار ثبات هذه ال
قابل فإنه كلما اقتربت مالواحد ّدل  ذلك على وجود ثبات عالي في المقاييس وبالالمعامل من 

قاييس ويعتبر الباحثون أن معامل  لى عدم وجود ثبات في المالصفر ّدل ذلك ع قيمة المعامل من
%(  ومقبول إذا كان 60%( وأنه ضعيف إذا لم يتجاوز )80لفا للمقاييس جيد إذا تجاوز )أ

( التالي معامل الثبات باستخدام معادلة كرونباخ ألفا  5ضمن الحدين السابقين ويبين الجدول رقم )
(Cronbach Alpha).    

 (  5)الجدول رقم 
 لفا أ خنبارو ك دامباستخ  سةدرالا داة أل ت لثباا لمعام

عدد  البعد المحور
 معامل كرونباخ الفا  الفقرات

 استراتيجية التدريب 
 0.948 5 تنوع البرامج التدريبية 

 0.941 5 دعم والتزام اإلدارة العليا
 0.912 5 مراحل العملية التدريبية 

 0.917 15 الكلي
 0.855 13 يالكل ياإلبداعالسلوك 

  تيجية راستا لمحورالكلي الثبات  لمعام أن  السابق  دوللجا في واردةلا لنتائجا رت هأظ  
(، ومعامل الثبات لبعد  0.948ومعامل الثبات لبعد تنوع البرامج التدريبية ) (،0.917) ب يدر لتا

(،  0.912بة )(، ومعامل الثبات لبعد مراحل العملية التدري 0.941دعم والتزام اإلدارة العليا ) 
  ر تشيو  ،تفعةر م ت ثبا ت معامال هيو  (،0.855ي )اإلبداعالسلوك  ورلمح لكليا ت لثباا ومعامل

 .بها وق ثو لوا لنتائجا على د عتماال ا نيمك و  ت،لثباا نم عالية  جةدر ب تتمتع داة ألا أن   لىإ
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 الطبيعي: خضوع توزيع الدراسة للتوزيع اختبار  .2.2
  Skewnessوكذلك معامل  )التفلطح( Kurtosisقام الباحث بحساب قيمة معامل  

 التالي:( 6كما هو مبين بالجدول رقم ) لتواء(اال)

 (  6)رقم الجدول 

 نتائج اختبارات معاملي األلتواء والتفلطح  

 Kurtosis Skewness متغيرات الدراسة 
 -0.824- 0.500 تنوع البرامج التدريبية 

 -0.892- 1.576 دعم والتزام اإلدارة العليا

 -0.739- 0.690 مراحل العملية التدريبية 

 -0.883- 1.031 استراتيجية التدريب 

 1050. -072.- السلوك اإلبداعي

لتواء والتفلطح لمتغيرات وأبعاد معامالت اال يتضح أن قيم السابق  من خالل الجدول 
  إلى (  , 2012Ghasemi and Zahedias( الدراسة جميعها ضمن القيم المقبولة حيث أشار

وبالتالي فتوزيع الدراسة يخضع   ،[3- ،3+ ]قيم تلك المعامالت يجب أن تكون محصورة بين  أن  
 للتوزيع الطبيعي.  

 :حصاءات الوصفية لعينة الدراسةاإل  .2.3
( التالي توزيع أفراد عينة البحث حسب المتغيرات الديموغرافية  7يبين الجدول رقم )

   والوظيفية.
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

75 

 

 ( 7جدول رقم )ال

 ع أفراد عينة الدراسة حسب المتغيرات الديموغرافية والوظيفية توزي  

  ن م%  20.5 المبحوثين، ونسبة اإلناث  وعمجم ن م%  79.5 :وركذ لا نسبة  ت بلغ النوع: -1
  غلب العاملين في المديرية من الذكور. أ ن  البحث، وهذا يدل على أ عينة راد فأ وعمجم

  29.8سنة، و 20أعمارهم أقل من  ث لبح ا عينة راد فأ ن م% 0.5 أن   ظ يالح :رلعما -2
أعمارهم   21.5سنة، و  40 إلى 30أعمارهم من  42.9سنة، و  30أقل من  إلى 20أعمارهم من 

  مى ظلعا ألغلبية ا أن   لنتائجا هذه ر تشيو سنة،  50أعمارهم أكثر من  5.4سنة، و  50 إلى 40من 

النسبة   التكرار فئات المتغير  المتغير 
 المتغير  المئوية 

فئات  
 المتغير 

 التكرار
النسبة  
 المئوية 

 79.5 163 ذ ر النوع

المستوى  
 اإلداري
 
 
 
 
 
 

 77.1 158   ظ 

 17.1 35 رئ س      20.5 42    ى

 4.4 9 رئ س د ئر  % 100 205 المجموع 

 العمر

 1.0 2    عد  د ر 5. 1      20        

  30إ ى  20   
    

 5. 1  د ر 29.8 61

  40إ ى  30   
    

 %100 205 المجموع 42.9 88

  50إ ى  40   
    

الخضوع  21.5 44
للدورة  
 التدريبية 

 

 94.1 193   م

 5.9 12   5.4 11      50   ر    

 %100 205 المجموع  % 100 205 المجموع 

المؤهل  
 العلمي

 7.3 15        ع         

عدد 
الدورات  
 التدريبية 

 

 خضع   م 
  د ر 

12 5.9 

 الث د ر ت  39.5 81   هد
      

79 38.5 

 22.9 47 د ر ت  6 -4 45.9 94 إ  ز 

 8.8 18 د ر ت  9 -7 7.3 15 در   ت ع    

  9   ر     %100 205 المجموع 
 ر تد 

49 23.9 

الخبرة 
 الوظيفية 

 %100 205 المجموع  43.4 89     ت       5

  10إ ى  6   
     ت

42 20.5 
طبيعة  
 العمل

 

 50.7 104 ط  

  15إ ى  11   
    

 49.3 101 إد ري  9.8 20

 %100 205 المجموع  26.3 54      15   ر    

  %100 205 المجموع 
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  يجابي إ لعام السن وهذا ةطسو مت يةر لعما لفئةا لىإ تنتمي إدلب في مديرية صحة  نلعاملي ا نم
 .للمديرية

دراسات  على ون متحصل مه ث لبحا عينة راد فأ نم%  7.3 :أن ظيالح  :لعلميا لهؤ لما -3
  عينة  راد فأ نم %  39.5 :أن نحي في%، 45.9 شهادة جامعية نلحاصليا نسبة ماأ ،عليا

مديرية   نفإ عليه و  ،% 7.3 ثانوية عامة فأقل فئة  ءت جا نحي  في معهد، دةشها م يهد ل ث لبحا
  لتيا لجامعيةا دات لشهاا حملة نم  هلةؤ لما يةر لبشا وارد لما ب اطستقا تركز على إدلب صحة 

للعمل، وكذلك استقطاب حملة الدراسات العليا لشغل   مةز لالا لعلميةا درات بالق زتتمي ما غالباً 
    درية العليا والمتوسطة )نائب المدير، رؤساء الدوائر(.المناصب اإل

  ن م  لقأ متهر خب  وات سن دد ع ث لبحا عينة راد ف أ نم%  43.4 أن   ظنالح : الخبرة الوظيفية -4
  10 لىإ 6 نبي  ما راوحتت متهر خب وات سن دد ع ث لبحا عينة راد فأ نم % 20.5و وات،سن 5

  15 لىإ 11 ن مابي  راوحتت  مله رةلخبا وات سن دد ع ث لبحا عينة راد ف أ نم%  9.8 ، وأن  وات سن
نالحظ أن النسبة األكبر من عينة البحث خبرتهم   ،سنة 15% خبرتهم أكثر من  26.3و  ،سنة

الشباب الخريجين الجدد وهذا يدل في المديرية من فئة  سنوات كون أغلب العاملين 5أقل من 
ربع العينة   ب ، بينما نجد أن ما يقار ى الدماء الجديدة في تطوير العملعلى اعتماد المديرية عل

سنة وهذا يدل على اعتماد المديرية على الخبرات السابقة التي كانت تعمل   15خبرتهم أكثر من 
 سابقًا في مديرية الصحة . 

  في %، 77.1 بصفة موظف ون يعمل ث لبحا عينة راد فأ غالبية أن   ظنالح اإلداري:ستوى الم -5
،  %4.4%، وبلغت نسبة رؤساء الدوائر 17.1بصفة رئيس شعبة  نلعاملي ا نسبة ت بلغ نحي

النسبة األكبر من العاملين هم   % مدير، وبالتالي نجد أن   0.5%، و1ونسبة مساعد المدير 
 مع الهيكل التنظيمي للمديرية.بصفة موظف وهذا يتوافق 

،  تدريبيةي دورة % من عينة البحث لم يخضعوا أل 5.9 نالحظ أن  : عدد الدورات التدريبية  -6
% من عينة  البحث خضعت  22.9% خضعوا لثالث دورات فأقل، و 38.5نسبة  في حين أن  

بينما  ، تسع دورات  إلى% من عينة البحث خضعت لسبع  8.8ست دورات، و  إلى ألربع
% فقط من عينة  5.9 ن عينت البحث ألكثر من تسع دورات، نالحظ أن  % م  23.9خضعت 

ريبة لجميع كوادر مديرة ي دورة تدريبية وهذا يدل على شمولية الدورات التد البحث لم يخضعوا أل
  ب ما يقار  ن  بينما نجد أ ،موضوع تحديد االحتياجات التدريبةالمديرية لوكذلك تفعيل  ،الصحة

ابي كون بعض الشواغر % من عينة البحث قد خضعوا ألكثر من تسع دورات وهذا إيج  25
كبر من المهارات المطلوبة والتي تتطلبها طبيعة  أسلسلة من التدريبات وعدد  إلىالوظيفية تحتاج 

بموضوع صقل مهارات وخبرات العاملين  جد اهتمام من قبل اإلدارة العليا ه يو ، وهذا يدل أن  عملهم
 . القطاع الصحي في 
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% من عينة البحث كانت طبيعة عملهم طبية، في حين   50.7 نالحظ أن   طبيعة العمل: -7
% كانت طبيعة عملهم إدارية، وهذا يدل على الدور اإلداري الذي تلعبه المديرية ودورها   49.3

 في القطاع الصحي.
  :اإلحصاء الوصفي الستجابات أفراد العينة .2.4

ة أفراد عينة البحث م المتوسطات الحسابية في تفسير مستوى استجابسيتم التعامل مع قي 
( فإنه  1.8( إلى أقل من )1إذا كانت قيم المتوسط الحسابي من ) التالية: من خالل المؤشرات 

( فإنه يعد مؤشرًا 2.6( إلى أقل من )1.8يعد مؤشرًا لمستوى منخفض جدًا، وإذا كانت من )
لمستوى متوسط،  ( فإنه يعد مؤشرًا 3.4( إلى أقل من )2.6وإذا كانت من ) لمستوى منخفض،

أما إذا كانت أعلى   ( فإنه يعد مؤشرًا لمستوى مرتفع،4.2( إلى أقل من )3.4وإذا كانت من )
 فإنه يعد مؤشرًا لمستوى مرتفع جدًا.    (4.2)من 

     :ستجابات أفراد العينة لبعد مراحل العملية التدريبيةصفي الو حصاء الاإل .2.4.1
نحرافات المعيارية لمتغير مراحل الحسابية واال المتوسطات ( التالي 8الجدول رقم ) يبن 

 التدريبة. العملية 
 ( 8)جدول رقم ال

 التدريبية  العملية المعيارية الستجابة أفراد العينة لبعد مراحل نحرافات االالمتوسطات الحسابية و   

المتوسط   العبارات الترتيب 
 الحسابي

االنحراف  
 المعياري 

يتم تحديد االحتياجات التدريبية للعاملين من خالل  1
 التقييم الدوري لألداء 

3.4439 1.10836 

أهداف واضحة على  بناءً التدريبية امج رالب تصميم يتم 2
 ومكتوبة. 

3.7512 .960780 

للمهارات  قالمسب التحديد على  المتدربين بناءً اختيار  يتم 3
 وظائفهم. الالزمة لممارسة  والمعارف

3.6878 1.06186 

 المؤهالت المناسبة ذوي  ناء مكف  ألا المدربين اختيار  ميت  4
 التدريبية.  امجرلتغطية الب

3.8390 .974400 

الدورة التدريبية بعد انتهاء  فعالية  أسلوب تقييميستخدم  5
  التدريب.

3.9854 .910060 

 العملية نحراف المعياري لبعد مراحلالحسابي واال المتوسط 
 يبية التدر 

3.7415 .813660 
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لقد جاء هذا البعد في المرتبة الثالثة من حيث األهمية النسبية للعينة المستهدفة وقد بلغ  
الحظ من الجدول أعاله ويُ  ;ما نوعاً  مرتفعةتوافق مع نسبة قبول ذي يوال 3.74متوسطه الحسابي 

على استجابة بين جميع  أ  ن  أ :العملية التدريبيةمن خالل إجابات العينة على عبارات بعد مراحل 
" التدريب الدورة التدريبية بعد انتهاء  فعالية أسلوب تقييم"يستخدم  (5) العبارات كانت العبارة رقم 

ه يوجد أسلوب تقييم فعالية  وعليه يمكن القول أن   ،(3.98)وقدر المتوسط الحسابي لهذه العبارة 
" يتم   (1)ي حين كانت أقل استجابة للعبارة رقم ، فانتهاء الدورة التدريبيةبية بعد الدورة التدري

وقدر المتوسط الحسابي  " من خالل التقييم الدوري لألداء  تحديد االحتياجات التدريبية للعاملين
حتياجات  هناك تحديد لالرقم أعلى من المتوسط هذا يعني أن  ، وهذا يدل 3.44لهذه العبارة 

 درجة أقل .التدريبية وب
 : تنوع البرامج التدريبيةالستجابات أفراد العينة لبعد صفي و حصاء الاإل .2.4.2
نحرفات المعيارية لبعد تنوع البرامج  الحسابية واال  المتوسطات ( 9ول رقم )يبين الجد  

      التدريبية 
 ( 9)جدول رقم ال

   التدريبية  المعيارية الستجابة أفراد العينة لبعد تنوع البرامج نحرافات االالمتوسطات الحسابية و  

المتوسط   العبارات ترتيب ال
 الحسابي

االنحراف  
 المعياري 

 969350. 3.8390 .قمسب  التدريبية بشكلامج رالمديرية للب تخطط 1

 1.08008 3.7902 العام.  مدارعلى   تدريبية مختلفةامج  رالمديرية بتوفر  2

جودة التدريب على رفع تساعد امج  رالمديرية ب فييوجد  3
 . يةرللموارد البشالمقدم 

3.7561 .954360 

تدريبية  امج  رب  عةومجم  يةرالبشلمواردها المديرية توفر  4
 . وتطوير مهاراتهم وقدراتهم نفي تحسي تساهم 

3.8098 .979150 

تهتم المديرية بتنوع أساليب التدريب المقدمة لمواردها  5
 البشرية.

3.7268 0.98693 

 869160. 3.7844 يبيةنحراف المعياري لبعد تنوع البرامج التدر واال المتوسط

لقد جاء هذا البعد في المرتبة األولى من حيث األهمية النسبية للعينة المستهدفة وقد بلغ  
الحظ من الجدول أعاله ويُ  نوعًا ما، مرتفعة تتوافق مع نسبة قبول   وهي 3.78متوسطه الحسابي 

أعلى استجابة بين جميع   ن  رات بعد تنوع البرامج التدريبية أمن خالل إجابات العينة على عبا 
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وقدر المتوسط  ".قمسب التدريبية بشكلامج رالمديرية للب تخطط ( "1العبارات كانت العبارة رقم )
(، وعليه يمكن القول إنه يوجد تخطيط مسبق من قبل المديرية 3.83الحسابي لهذه العبارة )

تم المديرية بتنوع أساليب  ( " ته5في حين كانت أقل استجابة للعبارة رقم ) للبرامج التدريبة،
، وهذا يدل عدم 3.72" وقدر المتوسط الحسابي لهذه العبارة  التدريب المقدمة لمواردها البشرية

 البعد. ات بعة مقارنة بباقي عبار ساليب التدريب المت  بأقل من قبل المديرية  أاهتمام 
  :العليادعم والتزام اإلدارة صفي الستجابات أفراد العينة لبعد و حصاء الاإل .2.4.3
دعم والتزام اإلدارة نحرفات المعيارية لبعد الحسابية واال المتوسطات ( 10يبين الجدول رقم ) 

 .العليا
 ( 10جدول رقم )ال     

 المعيارية الستجابة أفراد العينة لبعد دعم والتزام اإلدارة العليا  نحرافات االالمتوسطات الحسابية و             

  المتوسط العبارات الترتيب 
 الحسابي

االنحراف  
 المعياري 

فكار أ لتبنياإلدارة العليا في المديرية القناعة التامة لدى  1
 .التدريب اتيجيات رستاليجابية  إ

3.9317 .871790 

التدريب  اتيجيات رستاالمديرية ب اإلدارة العليا في تهتم 2
 للمديرية. اتيجيةرستالالخطة اتصميم أثناء 

3.7366 .879440 

أولويات  نضم نم التدريب  اتيجيات رستاتطبيق يعد  3
 .إدلب العليا في مديرية صحة  اإلدارة

3.6829 .940350 

وأساليب ق ريجاد طإلى إتسعى اإلدارة العليا في المديرية  4
 التدريب.ستراتيجيات اتطبيق  إلىجديدة تؤدي 

3.7122 0.90754 

 تطبيق في  جهة متخصصة اإلدارة العليا في المديريةتوفر  5
 التدريب.يجيات اترستا

3.7610 0.90556 

 774560. 3.7649 المتوسط واالنحراف المعياري لبعد دعم والتزام اإلدارة العليا 

لقد جاء هذا البعد في المرتبة الثانية من حيث األهمية النسبية للعينة المستهدفة وقد بلغ  
رقم الحظ من الجدول ويُ  ما نوعاً  مرتفعةوالتي تتوافق مع نسبة قبول  3.76متوسطه الحسابي 

أعلى استجابة بين  أن : والتزامها من خالل إجابات العينة على عبارات بعد دعم اإلدارة العليا  (9)
فكار  أاإلدارة العليا في المديرية القناعة التامة بتبني لدى  ( "1جميع العبارات كانت العبارة رقم )

وعليه يمكن  ( ، 3.93لهذه العبارة ) در المتوسط الحسابيالتدريب" وقُ اتيجيات رستاليجابية إ
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، اإليجابية الستراتيجيات التدريب  فكارلعاملين بتبني اإلدارة العليا لألالقول أنه يوجد قناعة لدى ا
  ن ضم نم التدريب اتيجيات رستا ( " يعد تطبيق 3في حين كانت أقل استجابة للعبارة رقم )

، وهذا 3.68لهذه العبارة المتوسط الحسابي  وقدر"  إدلب اإلدارة العليا في مديرية صحة أولويات 
مقارنة بثقتهم بتبني اإلدارة   يدل على انخفاض ثقة العاملين بتطبيق استراتيجيات التدريب المعتمدة

 التدريبية .  ت ستراتيجيالال
   :للسلوك اإلبداعيصفي الستجابات أفراد العينة و حصاء الاإل .2.4.4
   اإلبداعي.نحرافات المعيارية للسلوك ة واال الحسابي المتوسطات ( 11يبين الجدول رقم ) 

 (11جدول رقم )ال
 ي اإلبداعالمعيارية الستجابة أفراد العينة للسلوك  نحرافات االالمتوسطات الحسابية و 

المتوسط   العبارات الترتيب 
 الحسابي

االنحراف  
 المعياري 

 661220. 4.1171 ذلك الضرورةاستخدم األساليب الجديدة في العمل عندما تستدعي  1

 907490. 4.0000 ذا كان مطابقًا لميولي بل الجديد في العمل إأتق   2

 676270. 4.2585 أطرح األفكار الجديدة طالما أجدها قد نضجت  3

 774470. 4.1659 أدفع اآلخرين على تقديم األفكار الجديدة في العمل 4

 0.76753 4.0634 التغيرات الالزمة ألداء العملع اإلدارة على إجراء أشجّ  5

 957690. 3.5268 ستطيع تجاوز التنظيم الرسمي إلتمام إنجاز أعمالي أ 6

 637130. 4.2537 تكيف مع كل ماهو جديد في مجال العملأ 7

 0.62496 4.1756 أقدم حلواًل مبتكرة للمشكالت التنظيمية إذا طلب مني ذلك 8

 998130. 3.4927 خاطر المتوقعة تطبيق األفكار الجديدة بغض النظر عن الم أساهم في   9

 698020. 4.2049 أحارب الجمود في طريقة أدائي للعمل 10

 925800. 3.8976 أستعين بالعالقات الشخصية لتنفيذ األفكار واألساليب الجديدة 11

 581150. 4.1415 ي اإلبداعأوفر المعلومات الالزمة لمساندة السلوك  12

 578670. 4.1512 بار األفكار واألساليب الجديدةالقدرة على اخت  تتوافر لدي   13

 0.43974 4.0345 للسلوك اإلبداعيالمتوسط واالنحراف المعياري 

الحظ  نسبة قبول مرتفعة، ويُ وهذا يتوافق مع  4.03لقد جاء هذا المحور بمتوسط حسابي  
أطرح األفكار   ( "3أعلى استجابة بين جميع العبارات كانت العبارة رقم ) أن  السابق  من الجدول

جديد في مجال  و( "اتكيف مع كل ما ه7الجديدة طالما أجدها قد نضجت " والعبارة رقم )
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العاملين لديهم   إن   :وعليه يمكن القول(، 4.25در المتوسط الحسابي لتلك العبارتين )وقُ . العمل"
هو جديد من طرق  ف مع ماكي  طرح األفكار الجديدة وكذلك قدرتهم على الت   في دائمةً  رغبةً 

( " أستطيع تجاوز التنظيم  6وأساليب عمل جديدة، في حين كانت أقل استجابة للعبارة رقم )
، وهذا يدل على التزام 3.52ذه العبارة الرسمي إلتمام إنجاز أعمالي " وقدر المتوسط الحسابي له

 سمي.  نظيم الر  الت   العاملين بالتسلسل اإلداري ضمن التنظيم الرسمي وعدم رغبة العاملين بتجاوز
 الفرضيات:اختبار   .2.5

  :األولىالفرضية الرئيسية   .2.5.1
دراكهم في إ إدلب الصحة في بين العاملين في مديرية معنوية   داللة   هناك فروق ذات  

متغيرات الديموغرافية )النوع، العمر، المؤهل العلمي( والوظيفية  للت عزى  التدريبالستراتيجية 
 . لديهمالوظيفية( ة العمل، الخضوع لدورة تدريبية، الخبرة )المستوى اإلداري، طبيع

دراكهم في إ إدلبفروق ذات داللة معنوية بين العاملين في مديرية الصحة في هناك  .2.5.1.1
 ستراتيجية التدريب ت عزى لمتغير النوع.ال

داللة إحصائية بين متوسطات إجابات العاملين في   ات لمعرفة ما إذا كان هناك فروق ذ  
للعينات T-Test حة إدلب في ادراكهم الستراتيجية التدريب قام الباحث باختبار مديرية ص

   التالي:( 12المستقلة لمتغير النوع كما هو مبين بالجدول رقم )
 (12جدول رقم )ال

   فراد العينةأفي اتجاهات  ق الفرو  ر( الختباT-Testنتائج اختبار )
 ع التدريب حسب متغير النو  دراكهم الستراتيجيةفي إ

 

المتوسط   المتغير 
 الحسابي

نحراف  اال
 المعياري 

الخطأ 
درجات  Tقيمة  المعياري 

الداللة  المعنوية  الحرية
 اإلحصائية 

 النوع
 05950. 76030. 3.7836 ذكر

 غير معنوي  0.45 203 0.742
 0.1194 77400. 3.6857 أنثى

وهو أكبر من مستوى   ( 0.45مستوى الداللة اإلحصائية بلغ ) أن  يبين الجدول السابق  
ئية بين  مما يعني عدم وجود فروق ذات داللة إحصا (،a ≤ 0.05الداللة المعتمد في الدراسة )

وهذا يعني   ،لمتغير النوع تيجية التدريب تعزى دراكهم الستراالعاملين في مديرية صحة إدلب في إ
يرية الصحة في إدلب فروق ذات داللة معنوية بين العاملين في مد  رفض الفرضية القائلة هناك 

إدراك استراتيجية   وهذه النتيجة تعني أن  ، ستراتيجية التدريب ُتعزى لمتغير النوعدراكهم الفي إ
  .صحة إدلب ناث في مديرية التدريب بأبعادها ال يختلف بين الذكور واإل
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دراكهم إفي  إدلبهناك فروق ذات داللة معنوية بين العاملين في مديرية الصحة في  .2.5.1.2
 اتيجية التدريب ت عزى لمتغير الخضوع لدورة تدريبية.ستر ال

لمعرفة ما إذا كان هناك فروق ذي داللة إحصائية بين متوسطات إجابات العاملين في   
للعينات T-Test دراكهم الستراتيجية التدريب قام الباحث باختبار إمديرية صحة إدلب في 

 ( التالي:  13بالجدول رقم ) كما هو مبين الخضوع لدورة تدريبيةالمستقلة لمتغير 
 (13)جدول رقم ال

 في اتجاهات أفراد العينة   ق الفرو  ر( الختباT-Testنتائج اختبار )
 التدريب حسب متغير الخضوع لدورة تدريبية  الستراتيجيةادراكهم في 

المتوسط   المتغير 
 الحسابي

نحراف  اال
 المعياري 

الخطأ 
 المعياري 

قيمة  
T 

درجات 
اللة الد المعنوية  الحرية

 اإلحصائية 
الخضوع 

لدورة 
 تدريبة 

 05560. 77270. 3.779 نعم 
1.184 203 0.23 

غير  
 15250. 52820. 3.511 ال  معنوي 

وهو أكبر من مستوى   ( 0.23 مستوى الداللة اإلحصائية بلغ )أن  يبين الجدول السابق  
ئية بين  ات داللة إحصا(، مما يعني عدم وجود فروق ذ a ≤ 0.05الداللة المعتمد في الدراسة )

تعزى   جية التدريب المتبعة في المديريةدراكهم الستراتي مديرية صحة إدلب في إالعاملين في 
فروق ذات داللة معنوية   ، وهذا يعني رفض الفرضية القائلة هناكالخضوع لدورة تدريبيةلمتغير 

الخضوع  يب ُتعزى لمتغير ستراتيجية التدر دراكهم الفي إبين العاملين في مديرية الصحة في إدلب 
فهومة لكل العاملين  اتباع استراتيجة واضحة للتدريب ومويعزو الباحث ذلك إلى ، بيةلدورة تدري

   .وملتزمين بها
دراكهم إفي  إدلبهناك فروق ذات داللة معنوية بين العاملين في مديرية الصحة في  .2.5.1.3

 ستراتيجية التدريب ت عزى لمتغير طبيعة العمل. ال
داللة إحصائية بين متوسطات إجابات العاملين في   ات إذا كان هناك فروق ذ  لمعرفة ما 

للعينات T-Test دراكهم الستراتيجية التدريب قام الباحث باختبار إمديرية صحة إدلب في 
 ( التالي:14كما هو مبين بالجدول رقم ) طبيعة العمل الخضوع لدورة تدريبيةالمستقلة لمتغير 
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 (14جدول رقم )ال
  الستراتيجيةدراكهم  إفي في اتجاهات أفراد العينة  ق الفرو  ر( الختبا(T-Testائج اختبار نت

 التدريب حسب متغير طبيعة العمل

المتوسط   المتغير 
 الحسابي

نحراف  اال
 المعياري 

الخطأ 
 المعياري 

قيمة  
T 

درجات 
الداللة  المعنوية  الحرية

 اإلحصائية 
طبيعة  
 العمل

 06800. 69400. 3.8071 طبي 
.8260 194.94 .410 

غير  
 08230. 82770. 3.7188 داري إ معنوي 

وهو أكبر من مستوى   (0.41 مستوى الداللة اإلحصائية بلغ )أن  يبين الجدول السابق 
(، مما يعني عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين  a ≤ 0.05الداللة المعتمد في الدراسة )

وهذا  طبيعة العملكهم الستراتيجية التدريب تعزى لمتغير درادلب في إإ العاملين في مديرية صحة 
فروق ذات داللة معنوية بين العاملين في مديرية الصحة في   يعني رفض الفرضية القائلة هناك

وهذه ، طبيعة العملُتعزى لمتغير  المتبعة في المديرية  ستراتيجية التدريب دراكهم الفي إإدلب 
ال  من قبل العاملين في مديرية الصحة جية التدريب بأبعادهاإدراك استراتي  النتيجة تعني أن  

، ويعزو الباحث ذلك إلى اهتمام العاملين بالتدريب للحصول على  باختالف طبيعة عملهميختلف 
  .والتي فرضها واقع العمل الجديد ل المهارات المطلوبة للعم

دراكهم إفي  دلبإهناك فروق ذات داللة معنوية بين العاملين في مديرية الصحة في  .2.5.1.4
 العمر. ت عزى لمتغير الستراتيجية 

لمعرفة ما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات أفراد العينة   
على مقياس استراتيجية التدريب والتي قد تعزى لمتغير العمر قام الباحث باستخدام اختبار تحليل 

 : ( التالي15ل رقم )و ( كما هو مبين بالجد One-way ANOVAالتباين )
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 (15)جدول رقم ال
دراكهم إفي  في اتجاهات أفراد العينة  ق الفرو  ر( الختباOne-way ANOVAنتائج اختبار )

 التدريب حسب متغير العمر  الستراتيجية

مصدر   المتغير 
 التباين

مجموع  
 المربعات

درجات 
 الحرية

مربع  
مستوى   Fقيمة  المتوسطات 

 المعنوية 
الداللة 

 حصائية اإل

 رالعم

 4 4 3.354 بين الفئات 

1.456 .210 
غير  
 معنوي 

 200 200 115.17 داخل الفئات 

التباين  
  204 118.52 الكلي

وهو أكبر من مستوى   (0.21 مستوى الداللة اإلحصائية بلغ )أن  يبين الجدول السابق 
ئية بين  وق ذات داللة إحصا(، مما يعني عدم وجود فر a ≤ 0.05الداللة المعتمد في الدراسة )

،  كهم الستراتيجية التدريب المتبعة تعزى لمتغير العمردراالعاملين في مديرية صحة إدلب في إ
فروق ذات داللة معنوية بين العاملين في مديرية الصحة   وهذا يعني رفض الفرضية القائلة هناك

جميع   ن  أ إلىويعزو الباحث ذلك ، مرلعستراتيجية التدريب ُتعزى لمتغير ادراكهم الفي إفي إدلب 
في تنمية مهاراتهم وقدراتهم وخصوصًا   ودورها  استراتيجية التدريب  تدرك أهمية  الفئات العمرية 

به سوريا والذي فرض آليات عمل جديدة تتطلب مهارات وقدرات ال  مع الوضع الحالي الذي تمر  
 .يجية المديريةيب تكون جزءًا من استراتر ي استراتيجية تد  من خالل تبنّ ال  إ الحصول عليها  نيمك

دراكهم إفي  إدلبمعنوية بين العاملين في مديرية الصحة في  داللة   هناك فروق ذات   .2.5.1.5
 التدريب ت عزى لمتغير المؤهل العلمي.  الستراتيجية

لمعرفة ما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات أفراد العينة   
قام الباحث باستخدام   المؤهل العلميتيجية التدريب والتي قد تعزى لمتغير على مقياس استرا

 ( التالي:16( كما هو مبين بالجدول رقم )One-way ANOVAاختبار تحليل التباين )
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 (16)جدول رقم ال
في فراد العينة في اتجاهات أ ق الفرو  ر( الختباOne-way ANOVAنتائج اختبار )
 التدريب حسب متغير المؤهل العلمي ستراتيجية ال دراكهمإ

مصدر   المتغير 
 التباين

مجموع  
 المربعات

درجات 
 الحرية

مربع  
مستوى   Fقيمة  المتوسطات 

 المعنوية 
الداللة 

 اإلحصائية 

المؤهل  
 العلمي

 7730. 3 2.318 بين الفئات 

1.337 .260 
غير  
 معنوي 

 5780. 201 116.21 داخل الفئات 

التباين  
  204 118.52 الكلي

وهو أكبر من مستوى   (0.26 مستوى الداللة اإلحصائية بلغ )أن  يبين الجدول السابق  
(، مما يعني عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين  a ≤ 0.05الداللة المعتمد في الدراسة )
المؤهل تعزى لمتغير  كهم الستراتيجية التدريب المتبعةدرادلب في إإالعاملين في مديرية صحة 

فروق ذات داللة معنوية بين العاملين في مديرية   ، وهذا يعني رفض الفرضية القائلة هناك لعلميا
ويعزو الباحث ، المؤهل العلميية التدريب ُتعزى لمتغير ستراتيجدراكهم الإفي الصحة في إدلب 

ليات عمل جديدة تتطلب مهارات وقدرات جديدة آالوضع السوري الحالي الذي فرض  إلىذلك 
ني المديرية  ب أهمية ت  وعلى اختالف مؤهالتهم التعليمية وعة وبالتالي يدرك جميع العاملينومتن

 .المطلوبة والمتجددة باستمرار الحصول على المهارات نهم من تمكّ  تدريب    الستراتيجيةِ 
دراكهم إفي  إدلبهناك فروق ذات داللة معنوية بين العاملين في مديرية الصحة في  .2.5.1.6

 الوظيفية. ب ت عزى لمتغير الخبرة التدري الستراتيجية
لمعرفة ما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات أفراد العينة   

الوظيفية قام الباحث باستخدام  الخبرة على مقياس استراتيجية التدريب والتي قد تعزى لمتغير 
 ( التالي:17) ( كما هو مبين بالجدول رقمOne-way ANOVAاختبار تحليل التباين )
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 (17)جدول رقم ال
في في اتجاهات افراد العينة  ق الفرو  ر( الختباOne-way ANOVAنتائج اختبار )
 الخبرة الوظيفية ستراتيجية التدريب حسب متغير دراكهم الإ

مصدر   المتغير 
 التباين

مجموع  
 المربعات

درجات 
 الحرية

مربع  
مستوى   Fقيمة  المتوسطات 

 المعنوية 
الداللة 

 إلحصائية ا

الخبرة 
 الوظيفية 

 2.108 3 6.323 بين الفئات 

 5580. 201 112.20 داخل الفئات  معنوي  010. 3.776

  204 118.52 التباين الكلي 
وهو أصغر من مستوى   (0.01 مستوى الداللة اإلحصائية بلغ )أن  يبين الجدول السابق   

يعني وجود فروق ذات داللة إحصائية بين  (، مما a ≤ 0.05الداللة المعتمد في الدراسة )
الخبرة  تعزى لمتغير  كهم الستراتيجية التدريب المتبعةدراإدلب في إالعاملين في مديرية صحة 

فروق ذات داللة معنوية بين العاملين في   ، وهذا يعني قبول الفرضية القائلة هناكالوظيفية
 .الخبرة الوظيفيةيب ُتعزى لمتغير ستراتيجية التدر دراكهم الإفي مديرية الصحة في إدلب 

(  18والجدول رقم ) scheffe الفروق تم تطبيق اختبار أي فئة عمرية سببت عرفة ولم 
 التالي يوضح ذلك.

 scheffeنتائج اختبار  (18الجدول رقم )
 دراك استراتيجية التدريب فيما يتعلق بإالمقارنات البعدية بين فئات متغير الخبرة الوظيفية 

تراتيجية التدريب لدى العاملين في مديرية  إدراك اس
 الصحة تبعا  للخبرة الوظيفية

الفرق في  
 المتوسطات 

القيمة  
 حتمالية اال

الداللة 
 حصائية اإل

 دالة  0.05 0.359 سنوات فأقل  5  ---  سنة 15أكثر من  

 غير دالة  0.71 0.153 سنوات  10إلى  6من  ---  سنة 15أكثر من  

 غير دالة  0.95 0.195 سنة  15إلى   11من  ---  سنة 15أكثر من  

 غير دالة  0.09 0.184 سنوات فأقل 5   ---  سنة 15إلى   11من 

 غير دالة  0.56 0.202 سنوات  10إلى   6من   ---  سنة 15إلى   11من 

 غير دالة  0.64 0.139 سنوات فأقل 5  --- سنوات  10إلى   6من 
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ي إدراك استراتيجية التدريب من قبل حصائيًا فإالفروق الدالة  ب سب يبين لنا الجدول أن   
  15أكثر من )بين الفئة الخبرة الوظيفية تعود إلى الفرق ن في مديرية الصحة تبعًا لمتغير العاملي

ويعزو  ،(سنوات فأقل ( 5ولصالح الفئة  0.359بفارق معنوي  (سنوات فأقل (5والفئة  (سنة
دراكًا ألهمية استراتيجية  ظيفية سابقة هم أقل إكون خبرة و ذين يمتلالعاملين الإن   :إلىالباحث ذلك 

وكذلك مقاومتهم لتغير أساليب وطرق  ،التدريب وذلك لشعورهم بامتالك الخبرات المطلوبة للعمل
وبنفس الوقت يجدون أنفسهم بحاجة لبعض   التي فرضها واقع العمل الجديد ولكنالعمل الجديدة 

د العاملين األقل خبرة وظيفية يدركون أهمية  التدريبات التي فرضها واقع العمل، بينما نج
 .ويعدونها ضرورية وحاجة ملحة لهم لتطوير مهاراتهم وقدراتهم  استراتيجية التدريب بدرجة أكبر

 دراكهمإ إدلبهناك فروق ذات داللة معنوية بين العاملين في مديرية الصحة في  .2.5.1.7
 فة. ت عزى لمتغير المستوى اإلداري للوظي التدريبجية تيالسترا

لمعرفة ما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات أفراد العينة   
قام الباحث   المستوى اإلداري للوظيفةعلى مقياس استراتيجية التدريب والتي قد تعزى لمتغير 

 ( التالي:19( كما هو مبين بالجدول رقم )One-way ANOVAباستخدام اختبار تحليل التباين )
 (19رقم ) جدولال

دراكهم  في إفراد العينة أفي اتجاهات  ق الفرو  ر( الختباOne-way ANOVAنتائج اختبار )
 ستراتيجية التدريب حسب متغير المستوى اإلداري للوظيفة ال

مصدر   المتغير 
 التباين

مجموع  
 المربعات

درجات 
 الحرية

مربع  
مستوى   Fقيمة  المتوسطات 

 المعنوية 
الداللة 

 اإلحصائية 

المستوى 
 اإلداري 

 1.149 4 4.595 بين الفئات 

2.017 .090 
غير  
 5700. 200 113.93 داخل الفئات  معنوي 

  204 118.52 التباين الكلي 

وهو أكبر من مستوى   ( 0.09 مستوى الداللة اإلحصائية بلغ )أن  يبين الجدول السابق  
روق ذات داللة إحصائية بين  (، مما يعني عدم وجود فa ≤ 0.05الداللة المعتمد في الدراسة )

المستوى  دراكهم الستراتيجية التدريب المتبعة  تعزى لمتغير دلب في إإ العاملين في مديرية صحة 
فروق ذات داللة معنوية بين العاملين   ، وهذا يعني رفض الفرضية القائلة هناكاإلداري للوظيفة

المستوى اإلداري ُتعزى لمتغير ستراتيجية التدريب م الدراكهفي إفي مديرية الصحة في إدلب 
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، وكذلك وعي اإلدارة الدنيا إلى شفافية اإلدارة العليا ووضوحهاويعزو الباحث ذلك ، للوظيفة
 .بأهمية استراتيجية التدريب وضرورة االلتزام بها لما فيه مصلحتهم ومصلحة المديرية  

ممارسة  في  إدلبهناك فروق ذات داللة معنوية بين العاملين في مديرية الصحة في  .2.5.2
متغيرات الديموغرافية )النوع، العمر، المؤهل العلمي(  لل ي ت عزى اإلبداع السلوك

الوظيفية(  والوظيفية )المستوى اإلداري، طبيعة العمل، الخضوع لدورة تدريبية، الخبرة 
 .لديهم

في   إدلبهناك فروق ذات داللة معنوية بين العاملين في مديرية الصحة في  .2.5.2.1
 ي ت عزى لمتغير النوع.اإلبداعك السلو  ممارسة

داللة إحصائية بين متوسطات إجابات العاملين في   ات ما إذا كان هناك فروق ذ لمعرفة  
للعينات المستقلة T-Test  قام الباحث باختبار  السلوك اإلبداعي ممارسةمديرية صحة إدلب في 

 ( التالي:  20لمتغير النوع كما هو مبين بالجدول رقم )
 (20) جدول رقمال

 في ممارسة فراد العينة في اتجاهات أ ق الفرو  رالختبا( T-Testنتائج اختبار )
 ي حسب متغير النوع اإلبداعالسلوك  

المتوسط   المتغير 
 الحسابي

نحراف  اال
 المعياري 

الخطأ 
درجات  Tقيمة  المعياري 

الداللة  المعنوية  الحرية
 اإلحصائية 

 النوع
 03510. 44850. 4.0293 ذكر

-0.337 203 .730 
غير  
 06290. 40820. 4.0549 أنثى معنوي 

وهو أكبر من مستوى   (0.73 مستوى الداللة اإلحصائية بلغ )أن  يبين الجدول السابق 
(، مما يعني عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين  a ≤ 0.05الداللة المعتمد في الدراسة )
، وهذا يعني  النوعتعزى لمتغير  اإلبداعي دلب في ممارستهم للسلوكإالعاملين في مديرية صحة 
فروق ذات داللة معنوية بين العاملين في مديرية الصحة في إدلب  رفض الفرضية القائلة هناك 

 .  النوعُتعزى لمتغير ممارسة السلوك اإلبداعي في 
في   إدلبهناك فروق ذات داللة معنوية بين العاملين في مديرية الصحة في  .2.5.2.2

 ي ت عزى لمتغير الخضوع لدورة تدريبية. اعاإلبدالسلوك  ممارسة
داللة إحصائية بين متوسطات إجابات العاملين في   ات لمعرفة ما إذا كان هناك فروق ذ  

للعينات المستقلة T-Test  قام الباحث باختبار  السلوك اإلبداعي ممارسةمديرية صحة إدلب في 
 ( التالي: 21كما هو مبين بالجدول رقم ) الخضوع لدورة تدريبيةلمتغير 
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 (21جدول رقم )ال

   في ممارسةفراد العينة في اتجاهات أ ق الفرو  ر( الختباT-Testنتائج اختبار )
 الخضوع لدورة تدريبية  ي حسب متغيراإلبداعالسلوك 

المتوسط   المتغير 
 الحسابي

نحراف  اال
 المعياري 

الخطأ 
 المعياري 

قيمة  
T 

درجات 
الداللة  المعنوية  الحرية

 اإلحصائية 
خضوع ال

لدورة 
 تدريبة 

 03130. 43490. 4.0582 نعم
 معنوي  000. 203 3.158

 09810. 34000. 3.6538 ال

وهو أصغر من مستوى   (0.00 مستوى الداللة اإلحصائية بلغ )أن  يبين الجدول السابق  
ئية بين  (، مما يعني وجود فروق ذات داللة إحصاa ≤ 0.05الداللة المعتمد في الدراسة )

الخضوع لدورة  تعزى لمتغير  اإلبداعي املين في مديرية صحة إدلب في ممارستهم للسلوك الع
فروق ذات داللة معنوية بين العاملين في مديرية   ، وهذا يعني قبول الفرضية القائلة هناكتدريبية

، ويعزو  الخضوع لدورة تدريبيةُتعزى لمتغير ممارسة السلوك اإلبداعي في الصحة في إدلب 
رات تدريبية  و التدريبية فاألشخاص الخاضعين لد ذلك إلى الدور الذي تلعبه الدورات الباحث 

لوك اإلبداعي كونهم صقلوا مهاراتهم واكتسبوا مهارات جديدة والتي سيكونون أكثر ممارسة للس
   بدورها تلعب دورًا مهمًا في تنمية سلوكهم اإلبداعي .

في   إدلبمديرية الصحة في هناك فروق ذات داللة معنوية بين العاملين في  .2.5.2.3
 ي ت عزى لمتغير طبيعة العمل. اإلبداعالسلوك  ممارسة

داللة إحصائية بين متوسطات إجابات العاملين في   ات لمعرفة ما إذا كان هناك فروق ذ  
للعينات المستقلة T-Test  قام الباحث باختبار  السلوك اإلبداعي ممارسةمديرية صحة إدلب في 

 ( التالي:22كما هو مبين بالجدول رقم ) طبيعة العمللمتغير 
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 (22)جدول رقم ال
 في ممارسة راد العينة أففي اتجاهات  ق الفرو  ر( الختباT-Testنتائج اختبار )

 ي حسب متغير طبيعة العمل اإلبداعالسلوك  

المتوسط   المتغير 
 الحسابي

نحراف  اال
 المعياري 

الخطأ 
 المعياري 

قيمة  
T 

درجات 
الداللة  المعنوية  الحرية

 اإلحصائية 
طبيعة  
 العمل

- 04660. 47540. 4.002 طبي 
1.06 

 غيرمعنوي  280. 203
 03970. 39930. 4.067 اداري 

وهو أكبر من مستوى   (0.28 مستوى الداللة اإلحصائية بلغ )أن  يبين الجدول السابق 
اللة إحصائية بين  وجود فروق ذات د (، مما يعني عدم a ≤ 0.05الداللة المعتمد في الدراسة )
، وهذا طبيعة العملتعزى لمتغير لب في ممارستهم للسلوك اإلبداعي العاملين في مديرية صحة اد 

فروق ذات داللة معنوية بين العاملين في مديرية الصحة في  يعني رفض الفرضية القائلة هناك
 . طبيعة العملُتعزى لمتغير ممارسة السلوك اإلبداعي في إدلب 

في   إدلبات داللة معنوية بين العاملين في مديرية الصحة في هناك فروق ذ .2.5.2.4
 العمر. ي ت عزى لمتغير اإلبداعالسلوك  ممارسة

لمعرفة ما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات أفراد العينة    
ر تحليل قام الباحث باستخدام اختبا العمروالتي قد تعزى لمتغير  السلوك اإلبداعيعلى مقياس 

 ( التالي: 23( كما هو مبين بالجدول رقم )One-way ANOVAالتباين )
 ( 23جدول رقم )ال                                   

في فراد العينة أفي اتجاهات  ق الفرو  ر( الختباOne-way ANOVAنتائج اختبار )
 .اإلبداعي حسب متغير العمرممارسة السلوك 

مصدر   المتغير 
 التباين

ع  مجمو 
 المربعات

درجات 
 الحرية

مربع  
مستوى   Fقيمة  المتوسطات 

 المعنوية 
الداللة 

 اإلحصائية 

 العمر

 4 4 950. بين الفئات 

1.246 .290 
غير  
 معنوي 

 200 200 38.48 داخل الفئات 

  204 39.44 التباين الكلي 

من مستوى   وهو أكبر (0.29 مستوى الداللة اإلحصائية بلغ )أن  يبين الجدول السابق 
(، مما يعني عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين  a ≤ 0.05الداللة المعتمد في الدراسة )
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، وهذا يعني  العمردلب في ممارستهم للسلوك اإلبداعي  تعزى لمتغير إالعاملين في مديرية صحة 
في إدلب فروق ذات داللة معنوية بين العاملين في مديرية الصحة  رفض الفرضية القائلة هناك 

جميع الفئات  ن  أ إلىويعزو الباحث ذلك  ،العمر ُتعزى لمتغيرممارسة السلوك اإلبداعي في 
 العام، ي في العمل ألنه جزء من السلوك اإلبداع العمر ال يؤثر على السلوك  بر أن  تالعمرية تع 

 . المديريةاخل ي د اإلبداعالسلوك ممارستهم وبالتالي جميع الفئات العمرية تتفق على أهمية 
في   إدلبهناك فروق ذات داللة معنوية بين العاملين في مديرية الصحة في  .2.5.2.5

 ي ت عزى لمتغير المؤهل العلمي اإلبداعالسلوك  ممارسة
لمعرفة ما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات أفراد العينة   

قام الباحث باستخدام اختبار   المؤهل العلميعلى مقياس السلوك اإلبداعي والتي قد تعزى لمتغير 
 ( التالي: 24( كما هو مبين بالجدول رقم )One-way ANOVAتحليل التباين )

 (24جدول رقم )ال
في فراد العينة في اتجاهات أ ق الفرو  ر( الختباOne-way ANOVAنتائج اختبار )

 المؤهل العلمي السلوك اإلبداعي حسب متغير ممارسة 

مصدر   المتغير 
 لتباينا

مجموع  
 المربعات

درجات 
 الحرية

مربع  
مستوى   Fقيمة  المتوسطات 

 المعنوية 
الداللة 

 اإلحصائية 

المؤهل  
 العلمي

 263. 3 790. بين الفئات 

غير   250. 1.37
 معنوي 

 190. 201 38.65 داخل الفئات 

  204 39.44 التباين الكلي 

وهو أكبر من مستوى   ( 0.25ئية بلغ ) مستوى الداللة اإلحصا أن  يبين الجدول السابق  
(، مما يعني عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين  a ≤ 0.05الداللة المعتمد في الدراسة )
، المؤهل العلميدلب في ممارستهم للسلوك اإلبداعي  تعزى لمتغير إ العاملين في مديرية صحة 

ة بين العاملين في مديرية الصحة  فروق ذات داللة معنوي وهذا يعني رفض الفرضية القائلة هناك
  أن   إلىويعزو الباحث ذلك  ،المؤهل العلميى لمتغير ُتعز ممارسة السلوك اإلبداعي في في إدلب 

ممارسة السلوك اإلبداعي غير مرتبطة بمؤهل علمي محدد فجميع العاملين يمارسون السلوك 
الممارسة   ى ف هو مستو اإلبداعي بغض النظر عن مستوى تأهيلهم العلمي ولكن الذي يختل

 .للسلوك اإلبداعي
 



 

92 

 

في   إدلبهناك فروق ذات داللة معنوية بين العاملين في مديرية الصحة في  .2.5.2.6
 الوظيفية.ي ت عزى لمتغير الخبرة اإلبداعالسلوك  ممارسة

لمعرفة ما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات أفراد العينة   
قام الباحث باستخدام اختبار   الخبرة الوظيفيةبداعي والتي قد تعزى لمتغير على مقياس السلوك اإل

 ( التالي: 25( كما هو مبين بالجدول رقم )One-way ANOVAتحليل التباين )
 ( 25دول رقم )الج                                   

في  فراد العينةأفي اتجاهات  ق الفرو  ر( الختباOne-way ANOVAنتائج اختبار )
 السلوك اإلبداعي حسب متغير الخبرة الوظيفية  ممارس

مصدر   المتغير 
 التباين

مجموع  
 المربعات

درجات 
 الحرية

مربع  
مستوى   Fقيمة  المتوسطات 

 المعنوية 
الداللة 

 اإلحصائية 

الخبرة 
 الوظيفية 

 1990. 3 5960. بين الفئات 

1.027 .380 
غير  
 معنوي 

 1930. 201 38.85 داخل الفئات 

  204 39.44 باين الكلي الت

وهو أكبر من مستوى   ( 0.38 مستوى الداللة اإلحصائية بلغ )أن  يبين الجدول السابق  
(، مما يعني عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين  a ≤ 0.05الدراسة )الداللة المعتمد في 

  الخبرة الوظيفية ر عزى لمتغيدلب في ممارستهم للسلوك اإلبداعي  تُ إ العاملين في مديرية صحة 
فروق ذات داللة معنوية بين العاملين في مديرية الصحة   وهذا يعني رفض الفرضية القائلة هناك

 أن   إلى، ويعزو الباحث ذلك الخبرة الوظيفيةُتعزى لمتغير السلوك اإلبداعي ممارسة في في إدلب 
لى أهمية تنمية سلوكهم  متفقين ع ينته على اختالف خبرتهم الوظيفيةمعظم أفراد المجتمع وع

  .يجابًا عليهم وعلى المديريةإسينعكس  ذلك ن  إي،  و اإلبداع
في   إدلبمعنوية بين العاملين في مديرية الصحة في  داللة   هناك فروق ذات   .2.5.2.7

 ي ت عزى لمتغير المستوى اإلداري للوظيفة.اإلبداع السلوكممارسة 
بين متوسطات درجات أفراد العينة   لمعرفة ما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائية  

قام الباحث باستخدام   اإلداري المستوى عزى لمتغير على مقياس السلوك اإلبداعي والتي قد تُ 
 ( التالي:26( كما هو مبين بالجدول رقم )One-way ANOVAاختبار تحليل التباين )
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 ( 26جدول رقم )ال                                   
في  فراد العينةفي اتجاهات أ ق الفرو  ر( الختباOne-way ANOVA) نتائج اختبار

 السلوك اإلبداعي حسب متغير المستوى اإلداري  ممارسة

مصدر   المتغير 
 التباين

مجموع  
 المربعات

درجات 
 الحرية

مربع  
 المتوسطات 

قيمة  
F 

مستوى  
 المعنوية 

الداللة 
 اإلحصائية 

المستوى 
 اإلداري 

 2940. 4 1.178 بين الفئات 

1.538 .190 
غير  
 معنوي 

 1910. 200 38.27 داخل الفئات 

  204 39.44 التباين الكلي 

وهو أكبر من مستوى   (0.19 مستوى الداللة اإلحصائية بلغ )أن  يبين الجدول السابق 
ئية بين  (، مما يعني عدم وجود فروق ذات داللة إحصاa ≤ 0.05الداللة المعتمد في الدراسة )

المستوى  عزى لمتغير دلب في ممارستهم للسلوك اإلبداعي  تُ مديرية صحة إالعاملين في 
فروق ذات داللة معنوية بين العاملين في مديرية  وهذا يعني رفض الفرضية القائلة هناكاإلداري

، ويعزو الباحث المستوى اإلداري ُتعزى لمتغير ممارسة السلوك اإلبداعي في الصحة في إدلب 
ي متفقين على أهمية  أفراد المجتمع وعينته وعلى اختالف مستواهم اإلدار معظم  ن  أ إلىذلك 

يجابًا على أدائهم وعلى تنمية وتطور  إي سينعكس اإلبداعن تنمية سلوكهم أو  ياإلبداعالسلوك 
  المديرية. 

 الفرضية الرئيسية الثالثة:  .2.5.3
تنوع البرامج فة ) تطبيق استراتيجية التدريب بأبعادها المختللهناك أثر ذو داللة معنوية  

ي  اإلبداعدعم والتزام اإلدارة العليا؛ مراحل العملية التدريبية( في تنمية السلوك التدريبية؛ 
 .إدلبللعاملين في مديرية الصحة في 

 سيتم تجزئة هذا الفرض إلى الفروض الفرعية التالية:  
ي  اإلبداعوك في تنمية السل تنوع البرامج التدريبيةهناك أثر ذو داللة معنوية لبعد  .2.5.3.1

 .إدلبللعاملين في مديرية الصحة في 
تنوع البرامج التدريبية  نحدار البسيط لمتغير لباحث بإجراء تحليل اال قام ا يةختبار الفرضال 

 التالي:( 27في السلوك اإلبداعي كما هو مبين في الجدول رقم )
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 (27جدول رقم )ال

 السلوك اإلبداعي  على  برامج التدريبيةتنوع النحدار البسيط لتأثير  اختبار االنتائج   
 

 السلوك اإلبداعي  –المتغير التابع   

تقل 
مس

ر ال
تغي

الم
 

 مكونات 
 النموذج

 معامالت 
 نحدار اال

 قيمة 
T 

 مستوى 
 المعنوية 

 معامل
 رتباط اال

 معامل
 التحديد 

 قيمة 
F 
 

 معنوية 
F 

 000. 26.31 3.460 الثابت
تنوع البرامج  000. 20.07 0.38 0.62

 بية التدري
.1520 4.480 .000 

بعد تنوع البرامج   أن  و  (،0.62)معامل االرتباط بلغت قيمة  أن   السابقيبين لنا الجدول  
(   380.) هأي أن ما قيمت( من التباين في السلوك اإلبداعي، 0.38)  هفسر ما مقدار  التدريبية 

مستوى تنوع  اتج عن التغير في ن في مديرية الصحة  السلوك اإلبداعي للعاملينمن التغيرات في 
وهو   (0.00مستوى الداللة اإلحصائية بلغ ) أن  السابقكذلك يبين الجدول  ،البرامج التدريبية

الفرضية التي   وبناًء عليه فإننا نقبل (a ≤ 0.05من مستوى الداللة المعتمد في الدراسة ) أصغر
السلوك  ىعلالبرامج التدريبية تنوع  بعد لثر إيجابي ذو داللة إحصائية تنص على أنه يوجد أ

 في مديرية صحة إدلب. للعاملين اإلبداعي
في تنمية السلوك اإلبداعي   زام اإلدارة العلياتدعم والهناك أثر ذو داللة معنوية لبعد  .2.5.3.2

 للعاملين في مديرية الصحة في إدلب.
ام اإلدارة ز تلقام الباحث بإجراء تحليل االنحدار البسيط لمتغير دعم وا يةختبار الفرضال 

 : الي( الت28في السلوك اإلبداعي كما هو مبين في الجدول رقم ) العليا
 
 
 
 
 
 
 



 

95 

 

 
 (28جدول رقم )ال

 السلوك اإلبداعي دعم والتزام اإلدارة العليا على نحدار البسيط لتأثير اختبار االنتائج 

 السلوك اإلبداعي  –المتغير التابع   

تقل 
مس

ر ال
تغي

الم
 

 مكونات 
 النموذج

 معامالت 
 نحدار اال

 قيمة 
T 

 مستوى 
 المعنوية 

 معامل
 رتباط اال

 معامل
 التحديد 

 قيمة 
F 
 

 معنوية 
F 

 000. 22.76 3.230 الثابت
والتزام دعم  000. 33.51 450. 670.

 اإلدارة العليا
.2140 5.789 .000 

ارة دعم والتزام اإلد أن و  (،0.67)معامل االرتباط بلغت قيمة ان  السابقيبين لنا الجدول  
( من  0.45)  هأي أن ما قيمت( من التباين في السلوك اإلبداعي، 0.45)   هفسر ما مقدار العليا 

دعم والتزام اإلدارة العليا مستوى التغيرات في السلوك اإلبداعي للعاملين ناتج عن التغير في 
توى  وهو أصغر  من مس (0.00مستوى الداللة اإلحصائية بلغ ) كذلك يبين الجدول السابق أن  
تنص على أنه  ية التي نا نقبل الفرضوبناًء عليه فإن  ، (a ≤ 0.05الداللة المعتمد في الدراسة )

  السلوك اإلبداعي  ىعلدعم والتزام اإلدارة العليا  لبعد ثر إيجابي ذو داللة إحصائية يوجد أ
 في مديرية صحة إدلب. للعاملين

في تنمية السلوك اإلبداعي   يبيةمراحل العملية التدر هناك أثر ذو داللة معنوية لبعد  .2.5.3.3
 للعاملين في مديرية الصحة في إدلب.

مراحل العملية نحدار البسيط لمتغير قام الباحث بإجراء تحليل اال يةالفرضختبار ال 
 التالي: ( 29في السلوك اإلبداعي كما هو مبين في الجدول رقم ) التدريبية
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 (29جدول رقم )ال
 السلوك اإلبداعي على  مراحل العملية التدريبيةالبسيط لتأثير نحدار اختبار االنتائج 

 السلوك اإلبداعي  –المتغير التابع   

تقل 
مس

ر ال
تغي

الم
 

 مكونات 
 النموذج

 معامالت 
 نحدار اال

 قيمة 
T 

 مستوى 
 المعنوية 

 معامل
 رتباط اال

 معامل
 التحديد 

 قيمة 
F 
 

 معنوية 
F 

 000. 24.39 3.302 الثابت
مراحل العملية   000. 30.67 430. 660.

 التدريبية 
.1960 5.538 .000 

بعد مراحل العملية أن و  (،0.66)معامل االرتباط بلغت قيمة  أن   السابقيبين لنا الجدول   
(   430.) هما قيمت أي أن  ( من التباين في السلوك اإلبداعي، 430.)  هفسر ما مقدار  التدريبية 

  مستوى مراحل العملية التدريبية املين ناتج عن التغير في من التغيرات في السلوك اإلبداعي للع
من مستوى  وهو أصغر  (0.00مستوى الداللة اإلحصائية بلغ ) كذلك يبين الجدول السابق أن  
وبناًء عليه فإننا نقبل الفرضية التي تنص على أنه  ، (a ≤ 0.05الداللة المعتمد في الدراسة )

  للعاملين  السلوك اإلبداعي ى التدريبية علمراحل العملية  لبعد  يوجد اثر إيجابي ذو داللة إحصائية
 في مديرية صحة إدلب.

تطبيق استراتيجية التدريب بأبعادها  لهناك أثر ذو داللة معنوية  :والختبار الفرضية 
)تنوع البرامج التدريبية؛ دعم والتزام اإلدارة العليا؛ مراحل العملية التدريبية( في تنمية  المختلفة 

تم استخدام تحليل االنحدار المتعدد ، سلوك اإلبداعي للعاملين في مديرية الصحة في إدلب ال
 ( التالي:30كما هو مبين في الجدول رقم ) Enterبطريقة 
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 (30)رقم الجدول 

 االنحدار المتعدد ألبعاد استراتيجية التدريب على السلوك اإلبداعي تحليل 

معامل   األبعاد
 االنحدار 

الخطأ 
 معياري ال

 قيمة 
β 

 قيمة 
t 

مستوى  
 الداللة

 0.28 - 1 - 0.13 0.06 - 0.06 البرامج التدريبية  تنوع

 0.01 2.4 0.32 0.07 0.18 دعم والتزام اإلدارة العليا

 0.05 1.9 0.21 0.06 0.11 التدريبية مراحل العملية 

 sig  مستوى الداللة  F قيمة معامل التحديد  معامل األرتباط 
0.69 0.48 12.5 0.00 

فقط من أبعاد استراتيجية التدريب قد أثرا معنويًا في السلوك  يبين الجدول السابق أن بعدان
تنوع البرامج   أما البعد اآلخر) ،التدريبية(ة يالعمل  لالعليا؛ مراحوالتزام اإلدارة  )دعم اإلبداعي وهما

قيمة  أن  يبين لنا الجدول كذلك  ،السلوك اإلبداعي( فال يوجد له أثر ذو داللة معنوية في التدريبية
( من  480.) هما مقدار  ت فسر استراتيجية التدريب بأبعادها أن و  (،0.69) معامل االرتباط بلغت 

( من التغيرات في السلوك اإلبداعي  480.) هما قيمت أي أن  التباين في السلوك اإلبداعي، 
 كذلك يبين الجدول أن   ، دريب الستراتيجية التمستوى إدراكهم للعاملين ناتج عن التغير في 

وهو أصغر من مستوى الداللة المعتمد في الدراسة  (0.00مستوى الداللة اإلحصائية بلغ )
(0.05 ≥ a ،)أثر ذو داللة معنوية   يوجد  وبناًء عليه فإننا نقبل الفرضية التي تنص على أنه
اإلدارة العليا؛ ريبية؛ دعم والتزام تطبيق استراتيجية التدريب بأبعادها المختلفة )تنوع البرامج التد ل

 .مراحل العملية التدريبية( في تنمية السلوك اإلبداعي للعاملين في مديرية الصحة في إدلب 
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 البحث:نتائج  .1
   :مناقشة نتائج التحليل الوصفي .1.1

وع  تن العليا،دعم والتزام اإلدارة استراتيجية التدريب بأبعادها ) إدلب تطبق مديرية صحة  
عد تنوع البرامج التدريبية  بُ  ، وقد احتل  البرامج التدريبية، مراحل العملية التدريبية( بمستوى مرتفع

العملية  عد مراحل ا بُ أم   ،عد دعم والتزام اإلدارة العليابُ  المرتبة األولى وجاء في المرتبة الثانية
 .يضاً أتبة الثالثة وبمستوى مرتفع التدريبية فقد جاء في المر 

عد مراحل العملية التدريبية تتفق نتيجة هذه الدراسة مع دراسة )القرالة فيما يتعلق ببُ  
وتختلف مع نتائج دراسة   مرتفعًا،عد جاء مستوى تطبيق هذا البُ  التي أظهرت أن   ( 2018،

 . عد جاء متوسطاً مستوى تطبيق هذا البُ  التي أظهرت أن   (2012، )الزهراني
،  )الشرعةدعم والتزام اإلدارة العليا تتفق نتيجة هذه الدراسة مع دراسة عد ا فيما يتعلق ببُ أم   

عد جاء مرتفعًا، وتختلف مع نتيجة  مستوى تطبيق هذا البُ  ن  التي أظهرت أ (2011الطراونة،
 . عد جاء متوسطاً مستوى تطبيق هذا البُ  ظهرت أن  ( التي أ2018دراسة )القرالة، 

 العواودة،فق نتيجة هذه الدراسة مع دراسة )برامج التدريبية تت عد تنوع الا فيما يتعلق ببُ م  أ 
عد مستوى تطبيق هذا البُ  ظهرت أن  أ( التي 2018، )القرالة( وتختلف مع نتيجة دراسة 2011

 جاء متوسطًا. 
مع  لنتيجة تطبيق استراتيجية التدريب بأبعادها فقد اتفقت نتيجة هذه الدراسةا بالنسبة أم  

  ( 2018( واختلفت مع دراسة )القرالة،2012( ودراسة )الزهراني،2011عواودة،كل من دراسة )ال
  ة التدريب بدرجات متقاربة تقوم بتطبيق أبعاد استراتيجي إدلب مديرية صحة  على أن   وهذا يدلّ 

تبني اإلدارة   إلى إدلب ويعزو الباحث تطبيق استراتيجية التدريب بمستوى مرتفع في مديرية صحة 
من استراتيجيتها وذلك بسبب الواقع الذي فرض على المديرية  اً التدريب جزء ةتيجيالعليا استرا

لذي فرضه واة من أجل االستمرار بالعمل والتطور المستمر التدريب كاستراتيجية هام   إلىتوجه لل
 .الواقع السوري الجديد 

وعند  إدلب  ي لدى العاملين في مديرية صحةاإلبداعنت نتائج الدراسة ارتفاع السلوك بي  
ي للعاملين في هذه الدراسة أعلى من  اإلبداعالسلوك  مقارنتها مع الدراسات السابقة فقد تبين أن  

؛  2016، أبو تايهو  القطاونة ؛2016محمدية،اسات السابقة )ي في الدر اإلبداعمستويات السلوك 
ي تطوير فالرغبة الدائمة لدى العاملين  إلى(، ويعزو الباحث ذلك 2005العزب،و  الزعبي

ستمرارية في العمل وتأكيد الذات في ظل وذلك لال طرح األفكار الجديدةمهاراتهم وخبراتهم وكذلك 
هو جديد من طرق وأساليب عمل  وكذلك قدرتهم على التكيف مع ما ، ظروف العمل الجديدة

 جديدة. 
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 نتائج اختبارات الفروق  ة. مناقش1.2
ستراتيجية  ال في إدراكهم إدلب يرية صحة ال توجد فروق معنوية بين العاملين في مد  •

التدريب بأبعادها )دعم والتزام اإلدارة العليا، تنوع البرامج التدريبية، مراحل العملية  
 لمتغير النوع.عزى التدريبية( تُ 

ستراتيجية  ال في إدراكهم إدلب توجد فروق معنوية بين العاملين في مديرية صحة ال  •
اإلدارة العليا، تنوع البرامج التدريبية، مراحل العملية   بأبعادها )دعم والتزامالتدريب 

 التدريبية( تعزى لمتغير طبيعة العمل.
ستراتيجية  ال في إدراكهم إدلب ال توجد فروق معنوية بين العاملين في مديرية صحة  •

بأبعادها )دعم والتزام اإلدارة العليا، تنوع البرامج التدريبية، مراحل العملية  التدريب 
 بية( تعزى لمتغير العمر.التدري

ستراتيجية  ال في إدراكهم إدلب ال توجد فروق معنوية بين العاملين في مديرية صحة  •
لعليا، تنوع البرامج التدريبية، مراحل العملية  بأبعادها )دعم والتزام اإلدارة االتدريب 

 التدريبية( تعزى لمتغير المؤهل العلمي.
ستراتيجية  ال في إدراكهم إدلب مديرية صحة  ال توجد فروق معنوية بين العاملين في •

بأبعادها )دعم والتزام اإلدارة العليا، تنوع البرامج التدريبية، مراحل العملية  التدريب 
 التدريبية( تعزى لمتغير المستوى اإلداري للوظيفة. 

ستراتيجية  ال في إدراكهم إدلب ال توجد فروق معنوية بين العاملين في مديرية صحة  •
أبعادها )دعم والتزام اإلدارة العليا، تنوع البرامج التدريبية، مراحل العملية  بالتدريب 

 التدريبية( تعزى لمتغير الخضوع لدورة تدريبية.
ستراتيجية التدريب ال في إدراكهم إدلب فروق معنوية بين العاملين في مديرية صحة  توجد  •

يبية، مراحل العملية التدريبية( تعزى  بأبعادها )دعم والتزام اإلدارة العليا، تنوع البرامج التدر 
 لمتغير الخبرة الوظيفية. 

ي  اإلبداع سلوك الفي ممارسة  إدلب ال توجد فروق معنوية بين العاملين في مديرية صحة  •
 تعزى لمتغير النوع. 

ي  اإلبداع السلوك في ممارسة  إدلب ال توجد فروق معنوية بين العاملين في مديرية صحة  •
 مل.تعزى لمتغير طبيعة الع

ي  اإلبداع السلوك في ممارسة  إدلب ال توجد فروق معنوية بين العاملين في مديرية صحة  •
 تعزى لمتغير العمر. 

ي  اإلبداع السلوك في ممارسة  إدلب العاملين في مديرية صحة  ال توجد فروق معنوية بين  •
 تعزى لمتغير المؤهل العلمي.
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ي  اإلبداع السلوك في ممارسة  ب إدلال توجد فروق معنوية بين العاملين في مديرية صحة  •
 تعزى لمتغير الخبرة الوظيفية.

ي  اإلبداع السلوك في ممارسة  إدلب ال توجد فروق معنوية بين العاملين في مديرية صحة  •
 تعزى لمتغير المستوى اإلداري للوظيفة.

ي اإلبداعالسلوك في ممارسة  إدلب توجد فروق معنوية بين العاملين في مديرية صحة  •
 ير الخضوع لدورات تدريبية. تعزى لمتغ

 :. مناقشة اختبارات الفروض1.3
عد تنوع البرامج التدريبية في تنمية السلوك اإلبداعي هناك أثر ذو داللة معنوية لبُ  •

 للعاملين في مديرية الصحة في إدلب.
في تنمية السلوك اإلبداعي   مراحل العملية التدريبية عد هناك أثر ذو داللة معنوية لبُ  •

 في مديرية الصحة في إدلب. للعاملين
تنمية السلوك اإلبداعي   العليا فيدعم والتزام اإلدارة د عهناك أثر ذو داللة معنوية لبُ  •

 للعاملين في مديرية الصحة في إدلب.
استراتيجية التدريب بأبعادها )دعم والتزام اإلدارة   معنوية لتطبيقذو داللة  هناك أثر •

  ي، وهذا يعنياإلبداعمراحل العملية التدريبية( على السلوك العليا، تنوع البرامج التدريبية، 
ي اإلبداعينمي السلوك  إدلب تطبيق استراتيجية التدريب بأبعادها في مديرية صحة  ن  أ

 للعاملين. 
 التوصيات  .2

طرق علمية لتحديد االحتياجات التدريبية لمواردها  إلىاللجوء  إدلب على مديرية صحة  -1
بناء برامج تدريبية تحاكي معوقات الواقع العملي للعمل على   البشرية وكذلك العمل على

 تجاوزها. 
وضع خطط لتقييم أداء العاملين على أسس علمية صحيحة ليسهل على الدائرة  -2

وفعالية الموارد البشرية، واستخدام لزيادة كفاءة  ةالمختصة تقديم البرامج التدريبة الالزم
 مة لجميع العاملين. معايير لتقييم األداء تكون واضحة ومفهو 

العمل على تحديث وتعديل السياسات واإلجراءات التي تحكم عملية التدريب في  -3
ى  التي تحكم مركز التدريب التابع لها حتى يتسن   ت المديرية وخاصة السياسات واإلجراءا

 التدريب بشكل مرن ويواكب المتغيرات المستمرة.  ةتراتيجيللمركز تطبيق اس 
ة متنوعة على مدار العام في مديرية الصحة من أجل تنمية السلوك توفير برامج تدريبي -4

ي للعاملين والتركيز على استخدام التكنولوجيا الحديثة كأساس لتطبيق برامجها اإلبداع
 التدريبية. 
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لكفاءة العالية في المديرية وذلك من خالل تطويرها  االستثمار في الموارد البشرية ذات ا -5
وير كوادر المديرية وذلك من خالل تأمين دبلومات تخصصية  من عملية تط اً لتكون جزء

كنهم ليكونوا مدربين متخصصين وذوي كفاءة عالية لصالح  قة تمّ أو دورات معمّ 
 المديرية.

ي للعاملين وذلك من خالل اإلبداعهتمام لتطوير السلوك على اإلدارة العليا أن تولي اال -6
على تجربتها،  مالمديرية ومساعدتهتشجيعهم على اقتراح أساليب وأفكار جديدة في 

وكذلك منح العاملين الصالحيات الالزمة لتقديم المقترحات وتحمل مخاطرها والعمل 
 على تبنيها في المستويات اإلدارية العليا.

ها لهم طالعهم عليها وتوضيحإتوضيح سياسات وإجراءات العمل للعاملين من خالل  -7
طالعهم على التغيرات التي تطرأ ، وكذلك إمن خالل ورش عمل وتدريبات أثناء العمل

 ي للعاملين. اإلبداععليها باستمرار وذلك للمساهمة في تنمية وتطوير السلوك 
داري من قبل المديرية واعتماده وذلك مفهوم إ ياإلبداعالعمل على اعتبار مفهوم السلوك  -8

ابعة  من خالل ورش عمل تتولى شعبة التدريب والتطوير مسؤولية االشراف والمت
 لتنفيذها. 

بداع وذلك من خالل تكريم  العمل على تقوية وتعزيز وتطوير الدعم المعنوي لإل -9
بداعات العاملين  إزات و الموظفين المبدعين، حيث تتولى دائرة الموارد البشرية متابعة إنجا 

وذلك لالستفادة من هذه  العاملين،من ملفات  اً من خالل سجالت خاصة لتكون جزء
 والحوافز. أات ضيع الترقية والنقل والمكافالسجالت في موا

حث رؤساء الدوائر على ضرورة مشاركة وتشجيع العاملين لتقديم أفكار ومقترحات   -10
تواجههم وذلك من خالل اإلعالن عن أفضل األفكار إبداعية لعالج مشكالت العمل التي 

 والمقترحات ومكافأة أصحابها.
الع على األفكار التي قدمت فة العاملين لالطِّ عداد تقرير مكتوب ومحدد بمدة زمنية لكاإ  -11

وذلك من خالل توزيع كتيب صغير يوضح تلك األفكار وتكريم   لتحفيزهممن زمالئهم 
 المديرية. الموظفين من خالل حفل عام في 

لية وكيفية الحصول على المعلومات بشكل مستمر ومحدث التخاذ القرارات آتعزيز  -12
اإلدارية واالستفادة من دائرة الدراسات والتخطيط ودائرة المهمة وذلك من خالل التقارير 

 الجودة في هذا المجال.
ائقًا في وجه رؤساء الدوائر على التخلي عن الروتين والرتابة القاتلة التي تعتبر ع حثّ  -13

وإعطاء   ،العمل يية وذلك من خالل تمكين العاملين فاإلبداع انطالق األفكار واالبتكارات 
 ظف المبدع وصاحب األفكار. للمو  تفويض مساحة 
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 المراجع العربية:  .1
 . الكتب 1.1

 ، دار الفجر للنشر، مصر.إدارة العملية التدريبية (.2008)أبو النصر. مدحت.  .1
،  الموارد البشرية مدخل تحقيق الميزة التنافسية (.2008)محمود.  أبو بكر. مصطفى .2

 الدار الجامعية، مصر.
دار قباء  ، (4)الطبعة . المشــــكالت اإلبداع في حل  (.2000)صــــــفاء.  .األعســــــر .3

 .والتوزيع، مصرللنشــــــر 
للطباعة   وائل، دار (1)الطبعة . بداعمقدمة في اإل(. 2002نادية. ) .الســــــــــــرور .4

 . نوالتوزيع، األرد والنشــــــــــــر 
والجماعي  ظيمي: دراسة السلوك الفردي السلوك التن(. 2000القريوتي، محمد القاسم. ) .5

 ، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان. (3)الطبعة . في المنظمات المختلفة
مجدالوي ، دار ستراتيجية: حاالت ونماذج تطبيقيةالاإلدارة ا(. 2002أحمد. ) .القطامين .6

 .األردن -والتوزيع، عمان  للنشر
العاملين في كين اإلداري لدى أثر التم(. 2011)محمد.  .الطراونة  .محمد  .المبيضين .7

 والتوزيع. عمان.، دار المسيرة للنشر (1الطبعة ) 1ط   .البنوك التجارية االردنية
دار وائـل  (،1)الطبعة  ،البشريةإدارة الموارد  (.2003)عبد الرحيم. خالد  .الهيتي  .8

 .نللنشر، عما 
ليازوري العلمية  . دار ادراسات ميدانية في إدارة األعمال(. 2013)بومدين. بالكبير.  .9

 . نوالتوزيع، عماللنشر 
مركز الخبرات المهنية   .إبداعهكذا يفكر القادة األكثر  (.2002)الرحمن. عبد  توفيق. .10

 لالدارة بيمك، القاهرة، مصر.
 التربيـة،منشورات معهـد  .دليل مرجعي في التدريب  . (2006) أحمد. .جبران .11

 عمان. ، األونروا، اليونسكو
. دار تنميــة اإلبــداع ورعــايــة الموهبــة لــدى األطفــال(. 2009)ــــــنــاء. ســــــــ .حجــازي  .12

 . نوالطباعة، عماالمسيرة للنشر والتوزيع 
مبادئ اإلدارة الحديثة )النظريات، العمليات اإلدارية،  (.2006)حســــــــــــــين.  .حريم .13

 للنشر، عمان. دار الحامد  .(وظائف المنظمة
. دار وائل للنشر (3). الطبعة والتنظيمنظرية المنظمة  (.0102) حسين.  حريم. .14

 ، عمان. والتوزيع
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، دار ستراتيجية إدارة الموارد البشرية في المؤسسة العموميةا (.2013) دريدي. منير. .15
 االبتكار للنشر والتوزيع، األردن.

المسيرة للنشر   . دار(1الطبعة ). التنظيميالسلوك  (.2012) .زاهد محمد  .ديري  .16
 . نالتوزيع، عماو 
  ، اإلنـسانيةوالعالقـات  مدخل كميفي  األفراد:إدارة  . (1998) زويلف. مهدي. .17

 . عمان ،، دار مجدالوي للنشر والتوزيع(3)الطبعة 
     مدخل استراتيجي :البشريةإدارة الموارد  .(2002) .عادل مؤيد. صالح. .سالم .18

 .  ،أربد الكتب الحديث للنشر والتوزيععالم ،
  م. عالاستراتيجيمدخل  البشرية:الموارد  ةإدار  (.2006عادل. ) .صالح. مؤيد . السالم .19

 األردن. ،الكتب الحديث للنشر والتوزيع، اربد 
، دار (1)الطبعة  .إدارة العملية التدريبية (.2014)تيسير. محمد  الشرعة. عطاهللا .20

 األردن.والتوزيع، حامد للنشر 
، دار مناهج للنشر والتوزيع،  اري التدريب اإلد  (.2009)الفتاح. عبد  د الصيرفي. محم .21

 األردن.
(. 2012) .الهادي. توفيق. العرموطي. شحادة د . عريقات. أحمد. عبحسين .الطراونة .22

 والتوزيع عمان.دار الحامد للنشر  (.1) ة. الطبعالمنظمةنظرية 
 .عماندار زهران للنشر،  .إدارة القوى البشرية (.1996)عقيلي. عمر.  .23
 (.1) الطبعة  .استراتيجيإدارة الموارد البشرية المعاصرة بعد  (. 2004عقيلي، عمر. ) .24

 دار وائل، عمان.
ايتراك للطباعة والنـشر  .تحديد االحتياجات التدريبية .(2001)السيد.  .عليوة .25

   .ةوالتوزيع، القاهر 
الطبعة . علم النفس العام(. 2008صفية. ) .الجبالي .خالد  .أبو شعيرة .غباري، ثائر .26

 لمجتمع العربي للنشر والتوزيع، عمان. ، مكتبة ا(1)
السلوك التنظيمي دراسة السلوك اإلنساني الفردي (. 2000) .قاسم د القريوتي. محم .27

 .والتوزيع، عمان. دار الشروق للنشر والجماعي في المنظمات المختلفة
 للنشر، عمان. الثقافة  (. دار3)الطبعة . اإلدارية القيادة(. 2009كنعان. نواف. ) .28
التدريب اإلداري الموجه  (.2012)محمد. أسامة  محمد. جرادات. ين. عقلة المبيض  .29

 مصر.، المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، (2)، الطبعة باألداء
معيقات التفكير اإلبداعي في مراحل التعليم العام كما يدركها  (.2001)خالد.  .المهدي .30

 .التربوية، الكويت التربية إدارة البحوث  ، وزارةالمعلمون 
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ديوان المطبوعات  .في تسيير الموارد البشرية زالوجي (.2011)منير.  نوري. .31
 الجامعية، الجزائر. 

د محمو ترجمة:  إدارة أنشطة االبتكار والتغير (.2004)أندرسون.  .لنيجل. كينج. ني .32
 .للنشر، السودان خدار المري حسني،حسن 

دار وائل  .ة: مدخل استراتيجيإدارة الموارد البشري (.2004) الرحيم. خالد عبد  الهيتي. .33
 .نللنشر، عما 

، (1) ، الطبعةالمدخل اإلبداعي لحل المشكالت  (.9991)الرحمن. هيجان، عبد  .34
 الرياض.

 . المقاالت والدوريات 1.2
  ن بي  ما لتكاملوا طبر لا عملية قع(." وا2004. )ض يا. ر زهما. طجمال. لةدو  وبأ .1

(،  20) د مجل وك،مر ليا ث بحا". أيةر لبشا رد والمإدارة ا تيجيةرا ستوا مةظلمنا تيجيةراستا
 أ(.-4) دد لعا

وأثرها على أداء ستراتيجية التدريب ا (."2011)الطراونة. تحسين.  .عطا هللا .الشرعة .2
مجلة مؤتة للبحوث،  ".العاملين في الشركات المساهمة العامة الصناعية األردنية

 . 132-83ص ، (4)العدد  (.26)المجلد األردن، 
تحليل أثر التدريب والتحفيز على تنمية الموارد البشرية في  (."2008)الداوي.  .الشيخ .3

 .  16-9،ص (6)العدد مرباح، ورقلة، مجلة الباحث، جامعة قاصدي  ".البلدان اإلسالمية
داري إلبداع اإلالعالقة بين الثقافة النتظيمية وا (."2003المجيد. )أكثم عبد  .الصرايرة .4

مجلة  ".متين العامتين األردنيتين: دراسة مسحيةفي شركتي البوتاس والفوسفات المساه
 . 224-184ص ، (4)العدد ، (18)المجلد مؤتة للبحوث والدراسات، 

راء  بداع: مقوماته ومعوقاته، دراسة آلاإل (،"2001محمد. طارق. يونس. ) .الطعامنة .5
ورقة عمل مقدمة إلى المؤتمر العربي   ".عينة من القيادات اإلدارية في إطار عربي

  (، في اإلدارة )القيادة اإلبداعية في مواجهة التحديات المعاصرة لإلدارة العربية الثاني
 المنظمة العربية للتنمية اإلدارية. (تشرين الثاني 8-6)

أثر استخدام إستراتيجية التدريب على أداء العاملين   (."2011)مجلي. وليد  .العواودة .6
العدد ، (17)المجلد ة للبحوث، مجلة المنار  ".لدى الدوائر اإلدارية في جامعة آل البيت 

 .  109-75، ص (5)
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ن اإلداري وأثرها في تنمية السلوك استراتيجية التمكي  (."2011)فراج. دن. أحمد.  بلحاج. .7
(، 8) االقتصادي، العدد البديل  ة ". مجلاإلبداعي للعاملين دراسة حالة اتصاالت الجزائر 

 . 232-215 ص 
،  ( 38)المجلد  ،تنظيمي".  جامعة الزيتونة(." السلوك ال2012)محمد. زاهد  .ديري    .8

 .(2)العدد 
قياس اتجاهات العاملين ألثر المناخ التنظيمي   (."2007)محمد.  .العزب .خالد  .الزعبي .9

مجلة  ".في تبني السلوك اإلبداعي: دراسة ميدانية على شركة كهرباء محافظة إربد 
 . 111-65ص ، (2)العدد  (،13)المنارة، المجلد 

استراتيجية التدريب وأثرها على الجدارات  (."2012)عطية. هللا بن  بد الزهراني. ع  .10
االعمال، األردنية في إدارة  ة". المجلالمصارف التجارية السعودية  السلوكية للعاملين في

 . 734-707ص، (4) د (، العد8) المجلد 
  العالقة بين أبعاد تصميم العمل والسلوك اإلبداعي  ."(2005)سعيد.  السالم، مؤيد  .11

 .113-18 ص ، (1)العدد (، 16) دراسات. المجلد  ةللعاملين". مجل
ثر استراتيجيات الموارد البشرية في تحقيق النجاح (."أ2013) .حاتم فارس .الطعان .12

، (3)( العدد 1المجلد ) ، مجلة الدنانير،رة النقل"االستراتيجي دراسة ميدانية في وزا
 . 256-204ص 

ستراتجية التدريب على أداء الموارد البشرية ار تطبيق أث (."2018)المنعم. عبد  .القرالة .13
مجلة جامعة الحسين ابن طالل المجلد  .دائرة األرصاد الجوية األردنية"دراسة تطبيقية: 

 . 219-197، ص (1( العدد )4)
(."أثر االتصاالت اإلدارية في السلوك 2016)القطاونة. منار. أبو تايه. بندر.  .14

(، العدد 36)ألردنية ". المجلة العربية لإلدارة، المجلد اإلبداعي في منظمات األعمال ا
 . 397-365ص (، 1)
 مصر. الدولية،مكتبة الشروق  الرابعة.الطبعة  (.2004)الوسيط. المعجم  .15
الرصد البيئي   (. "أثر2011)هللا. عبد  زهير. القيس. بالل، حسين. حفصة نديم. عدي .16

معة األنبار للعلوم االقتصـــــــــــــــادية مجلة جا ".والثقافة الداعمة في اإلبداع التنظيمي
 . 126-100، ص (6)، العدد (3) د اق، المجلالعر واإلدارية في 

أثر جودة تكنولوجيا المعلومات اإلدارية المدركة في   "(.2009)حمود.  ىالنوايسة. كف .17
مجلة   ".السلوك اإلبداعي لدى مستخدمي نظام المعلومات في جامعة البلقاء التطبيقية

 . 358-332، ص(2)العدد (، 36المجلد ) ،ت العلوم اإلداريةدراسا
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(. "كيف نوظف التدريب من أجل تنمية اإلبداع في 1995هيجان. عبد الرحمن. )  .18
   (. 20(، العدد)10المنظمات ".المجلة العربية للدراسات األمنية والتدريب ، المجلد)

سلوك اإلبداعي لدى التمكين اإلداري في تحفيز ال رأث (. "2018)كمال.  يوسفي. .19
 بوعريريج، مجلةة حالة مجموعة بن حمادي ببرج العاملين بالمؤسسة االقتصادية " دراس

-121ص (، 1)العدد  (،2)الوادي الجزائري المجلد  والمالية، جامعةالعلوم اإلدارية 
139 . 

 الرسائل والبحوث العلمية   .1.3
اري الممول من "تقييم برامج التدريب اإلد  (.2004شفيق. )يوسف  .أبو سلطان .1

المؤسسات غير الحكومية في قطاع غزة"، رسالة الخارج، دورات تطبيقية على 
 ماجستير، الجامعة اإلسالمية

 تاظبمحاف  يةو لثانا دارسلما ري ي د م دىل يةد لقياا طألنما(." ا2013سامي. ) ر،لخيوابأ .2
 معة لجامنشورة، ا رغيرماجستي سالة". ر مه ظر ن جهةو  نم داري الا داعباإلب عالقتهاو  زةغ
 . إلسالميةا

(. " أثر الثقافة التنظيمية في تنمية السلوك اإلبداعي للعاملين  2008). حسام. األحمد  .3
)بحث تطبيقي على مؤسسات الغزل والنسيج في مدينة حلب("، رسالة ماجستير غير  

 منشورة، كلية االقتصاد، جامعة حلب، سوريا.
  في  يةر لبشا وارد لما ريطو لت ب يدر لت ا ت تيجياراست(."أثر ا2010. )مهشا  د حم. أئيرالساما .4

  ورة، منش رغي رماجستي سالة". ر جاوذ نمأ راقلعا في ءبار لكها عا طق" ميو لحكا عاطلقا
 . ركنماد لا في بيةر لعا يميةد ألكاا

 ت ماو لمعلا جياو لو تكن دامستخا رث (." أ2012. )فسو ي. وب يعق . رزاقلا د عب. ري لسجاا .5
 سالة". ر ت يو لكا في  يةر لتجاا لماليةا ت سساؤ لما في  نلعامليا دى ل عيدا باإل  وكلسلا على

 . نير لبحا ون،لمد  جامعة ورة،منش  رغي رماجستي
التمكين والدعم التنظيمي في السلوك اإلبداعي للعاملين   رأث(. " 2008. لؤي. )البطاينة .6

في القطاع العام األردني دراسة ميدانية من وجهة نظر مديري المديريات الحكومية في 
 عة اليرموك، األردن. ة ماجستير غير منشورة، جامإقليم الشمال". رسال

 ةــــــــســــــــسؤ لما في عيدا إلبا وكلــــــــلسا تنمية على هر ث وأ نلتمكي(."ا2014. )د محم. والج .7
 .فبالشل  عليو ب  نب  حسيبة جامعة ،ه ورا كتد  حة". أطرو يةد القتصاا

 لشاملةا ودةلجا نتحسي على راد ألف ا ب يدر ت رثأ ".(2012). د حمأ د سي .عيسى حاج .8
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 جامعـة حلب في المناطق المحررة

 كلية االقتصاد

 قسم إدارة األعمال  

2019-2020                              

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته  

   انة: تطبيق استب الموضوع    

للدراسة التي أتقدم بالشكر الجزيل مقدمًا لشخصكم الكريم على تفضلكم بتعبئة هذا االستبيان كأداة 
تعتبر جزءًا مهمًا كمتطلب من متطلبات الحصول على درجة الماجستير في إدارة األعمال بكلية االقتصاد 

 بجامعة حلب في المناطق المحررة، والتي هي بعنوان: 

 "في مديرية صحة إدلب للعاملينأثر تطبيق استراتيجية التدريب في تنمية السلوك اإلبداعي  "       

المعلومات المقدمة منكم ستعامل  أرجو منكم التلطف بتعبئة هذه االستبانة بدقة وموضوعية علمًا أن   
  لغايات البحث العلمي فقط.  بسرية ولن تستخدم إال  

 التقديرو  وتفضلوا بقبول فائق االحترام

                                       الباحث: حسام إبراهيم                                                      إشراف الدكتور: محمود عريض                          

 أوال : البيانات الشخصية والوظيفية:

   أنثى        ذكر   النوع:  - 1

  سنة 40إلى أقل من 30       سنة  30إلى أقل من20 سنة 20  منالعمر: أقل  - 2

  سنة  50أكثر من       سنة  50إلى أقل من40          

 دراسات عليا    إجازة جامعية    معهد  ثانوية عامة فأقل       المؤهل العلمي:  -3

 سنة 15كثر من أ  سنة 15 -11 سنوات 10-6  سنوات فأقل 5 الخبرة الوظيفية: -4

 مدير                      مساعد مدير رئيس دائرة رئيس شعبة  موظف   المستوى اإلداري للوظيفية:   - 5

 ال  نعم            هل خضعت لدورة تدريبية:   -6

 دورات    كم عدد الدورات التدريبية التي خضعت لها:  -7

 إداري           طبي               طبيعة العمل:   -8
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 ثانيا  : يرجى وضع إشارة )×( أمام الحالة التي تالئمك: 
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 (البرامج التدريبية )تنوعاستراتيجية التدريب 
      .قامج التدريبية بشكل مسبرتخطط المديرية للب 9

      امج تدريبية مختلفة على مدار العام. رتوفر المديرية ب 10

للموارد  امج تساعد على رفع جودة التدريب المقدم  ريوجد في المديرية ب 11
 .يةرالبش

     

 نامج تدريبية تساهم في تحسيرعة بوية مجمرالبش توفر المديرية لمواردها  12
 وقدراتهم.وتطوير مهاراتهم 

     

        البشرية.التدريب المقدمة لمواردها  تهتم المديرية بتنوع أساليب 13
 العليا(والتزام اإلدارة  )دعماستراتيجية التدريب 

لدى اإلدارة العليا في المديرية القناعة التامة بتبني أفكار إيجابية  14
 اتيجيات التدريب.رالست

     

خطة  اتيجيات التدريب أثناء تصميم الرالمديرية باست تهتم اإلدارة العليا في 15
 اتيجية للمديرية.راالست

     

العليا في   أولويات اإلدارة نضم نالتدريب م اتيجياترستتطبيق ايعد  16
      إدلب. مديرية صحة 

ق وأساليب جديدة تؤدي رتسعى اإلدارة العليا في المديرية إلى إيجاد ط 17
 استراتيجيات التدريب.لى تطبيق إ

     

اتيجيات رفي تطبيق است جهة متخصصةة اإلدارة العليا في المديري توفر 18
 التدريب.

     

 استراتيجة التدريب )مراحل العملية التدريبية( 
      يتم تحديد االحتياجات التدريبية للعاملين من خالل التقييم الدوري لألداء  19
      ومكتوبة.على أهداف واضحة  التدريبية بناءً امج رالب ميتم تصمي 20

 للمهارات والمعارف قعلى التحديد المسب المتدربين بناءً يتم اختيار  21
 الالزمة لممارسة وظائفهم.

     

  امجرلتغطية البذوي المؤهالت المناسبة  نم لكفوئيناختيار المدربين ا ميت 22
  التدريبية.

     

        التدريب.فعالية الدورة التدريبية بعد انتهاء  مب تقييويستخدم أسل 23
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      استخدم األساليب الجديدة في العمل عندما تستدعي الضرورة ذلك  24
      ذا كان مطابقًا لميولي إأتقبل الجديد في العمل  25
      أطرح األفكار الجديدة طالما أجدها قد نضجت   26
      يم األفكار الجديدة في العمل  أدفع اآلخرين على تقد 27
      أشجع اإلدارة على إجراء التغيرات الالزمة ألداء العمل   28
      تجاوز التنظيم الرسمي إلتمام إنجاز أعمالي   أستطيع 29
      هو جديد في مجال العمل   تكيف مع كل ماأ 30
      لك  أقدم حلواًل مبتكرة للمشكالت التنظيمية إذا طلب مني ذ 31
      أساهم في تطبيق األفكار الجديدة بغض النظر عن المخاطر المتوقعة   32
      أحارب الجمود في طريقة أدائي للعمل  33
      أستعين بالعالقات الشخصية لتنفيذ األفكار واألساليب الجديدة   34
      أوفر المعلومات الالزمة لمساندة السلوك اإلبداعي   35
      افر لدي القدرة على اختبار األفكار واألساليب الجديدة  تتو  36
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Abstract 

The study aimed to identify the impact of the training strategy in its 
dimensions (support and commitment of senior management, diversity of 
training programs and stages of the training process) on the creative 
behavior of staff in Idlib Health Directorate. In addition, the study aimed 
to identify the level of staff perception about the training strategy and the 
level of their practice of creative behavior. Moreover, the study aimed to 
recognize the differences in the staff perceptions of the training strategy 
according to the differences of demographic variables (gender, age, 
educational qualification) and functional variables (administrative level, 
nature of work, subjecting to a training course, job experience). To 
achieve the objectives of the study, the researcher used the descriptive 
approach, where the study was applied to a sample of (205) employees 
randomly selected. The study showed the following results : 
Staff members of Idlib Health Directorate are fully aware of the training 
strategy in its various dimensions (diversity of training programs, support 
and commitment of senior management and stages of the training 
process), Staff members of Idlib Health Directorate practice creative 
behavior at a high level, There are no significant differences among staff 
members of Idlib Health Directorate in their perception of the training 
strategy in its dimensions due to the variables of (gender, nature of 
work, age, educational qualification, administrative level and subjecting 
to a training course), There are significant differences among staff 
members of Idlib Health Directorate in their perception of the training 
strategy in its dimensions due to the variable of (job experience), There 
are no significant differences among staff members of Idlib Health 
Directorate in their practice of creative behavior due to the variables of 
(gender, nature of work, age, educational qualification, administrative 
level and job experience), There are significant differences among staff 
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members of Idlib Health Directorate in their practice of creative behavior 
due to the variable of (subjecting to a training course), There is a 
significant impact of the dimension of "diversity of training programs" in 
developing the creative behavior of staff members of Idlib Health 
Directorate, There is a significant impact of the dimension of "stages of 
the training process" in developing the creative behavior of staff 
members of Idlib Health Directorate, There is a significant impact of the 
dimension of "support and commitment of the senior management" in 
developing the creative behavior of staff members of Idlib Health 
Directorate, There is a significant impact of the training strategy in its 
dimensions (support and commitment of senior management, diversity of 
training programs and stages of the training process) on the creative 
behavior of staff in Idlib Health Directorate. 


