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 أثر التدريب عىل تنمية االبداع لدى العاملني باملنظامت التطوعية 
 دراسة حالة ورؤية مستقبلية يف ظل أبحاث اإلبداع العاملية

 
 املهندس محمد ناقرو



أثر التدريب على تنمية اإلبداع لدى العاملين  

 بالمنظمات التطوعية

, برنامج شباب مكة في خدمتك -دراسة حالة

 السعودية -مكة 

 إعداد

 محمد بن عبدالرحيم ناقرو/ المهندس



 البحث مقدمة•

  الدراسة منهجية•

 البيانات تحليل•

 التوصيات و  البيانات مناقشة•

 خطة العرض





 الواقع في أرقام



المتتبع للخدمات المقدمة لقطاع الحج و العمرة في 

بالدنا يلحظ توجهًا واضحًا بل ومتسارعًا نحو التحسين 

المستمر وما هذا الملتقى إال أكبر دليل على ذلك ومن 

هذا المنطلق جأت هذه الورقة كمشاركة في دراسة 

ميدانية طبقت على أحد البرامج الرائدة و النوعية 

 المشاركة في قطاع الحج و العمرة 

 المقدمة

 التميز

 العمل

 التطوعي

 اإلبداع
 التدريب





عدم معرفة مدى فاعلية 

البرامج التدريبية لدى 

مشروع تعظيم البلد الحرام 

في تطوير مهارات اإلبداع  

لدى منسوبي برنامج شباب  

 مكة في خدمتك

 مشكلة الدراسة



من حجم %( 25)وتم اختيار عينة عشوائية تمثل نسبة 

أعضاء )موظف من ( 1000)المجتمع والبالغ عددهم 

استبانة  ( 250)، حيث تم توزيع (ومشرفين ومديرين

استبانة صالحة للتحليل أي بنسبة ( 170)واستعيد منها 

(68)% 

 العينة-منهجية الدراسة 



 مجتمع الدراسة –نتائج تحليل البيانات 

 توزيع العينة حسب العمر



 مجتمع الدراسة –نتائج تحليل البيانات 

 توزيع العينة حسب المؤهل العلمي



 مجتمع الدراسة –نتائج تحليل البيانات 

 توزيع العينة حسب سنوات الخدمة في العمل التطوعي



 مجتمع الدراسة –نتائج تحليل البيانات 

 توزيع العينة حسب سنوات العمل في برنامج شباب مكة



 مجتمع الدراسة –نتائج تحليل البيانات 

 توزيع العينة حسب عدد الدورات التي حضرها مع برنامج شباب مكة



 مجتمع الدراسة –نتائج تحليل البيانات 

 توزيع العينة حسب المستوى الوظيفي



 مجتمع الدراسة –نتائج تحليل البيانات 

 توزيع العينة حسب نوع النشاط



 توجه العينة -المتغير األول –نتائج تحليل البيانات 

القرارات وإتخاذحل المشكالت   

%78.9إيجابي   

%7.4سلبي 



 توجه العينة -المتغير الثاني –نتائج تحليل البيانات 

 الطالقة والمرونة

%72.4إيجابي   

%7.7سلبي 



 توجه العينة -المتغير الثالث –نتائج تحليل البيانات 

 اإلنتاج اإلبداعي

%72.2إيجابي   

%11.7سلبي 



توجه العينة -المتغير الرابع –نتائج تحليل البيانات   

 الربط والتحليل

%75.4إيجابي   

%9.2سلبي 
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التوجه الكلي للعينة –نتائج تحليل البيانات   
( العام للمحاور ومقارنتها اإلتجاه)اإلبداع أثر التدريب على تنمية   

إيجابي 
74.8%  

سلبي 
9%



اتفقت نتائج الدراسة مع جميع الفرضيات، بأن 

للتدريب أثر إيجابي وكبير في تنمية اإلبداع  

لدى العاملين ببرنامج شباب مكة في خدمتك،  

حيث أنه ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين  

أي  0.14المعدالت حيث كان مستوى الداللة 

أن التدريب كان بنفس الفاعلية في رفع  

 وتنمية اإلبداع

مدى أثر فاعلية البرامج التدريبية في تطوير مهارات اإلبداع 
 لجميع المحاور





 التوصيات

توصيات خاصة 

بمشروع تعظيم 

 البلد الحرام

توصيات خاصة 

ببرنامج شباب مكة 

 في خدمتك

توصيات بإجراء دراسات 

 مستقبلية

 التوصيات



التركيز على البرامج التدريبية التي تساعد  . 1

العاملين على تالقح األفكار وتناقل الخبرات بالصورة 

العملية التي تنعكس إيجابيًا على أدائهم في الميدان،  

وتزويدهم بالمعارف والمهارات الالزمة مع ضرورة 

استطالع آرائهم نحو التجارب السابقة لضمان جودة 

  .االستمرارية و التحسين المستمر

 

 التوصيات  



االستعانة بالشباب أصحاب الخبرة في مجاالت . 2

العمل التطوعي بصورة أكبر من غيرهم لما نتج  

من وجود فاعلية للتدريب المستمر في رفع 

 .وتنمية اإلبداع لديهم بصورة أفضل

 التوصيات  



تصميم برامج تتوافق مع المراحل التعليمية  . 3

للمشاركين لما تبين لنا من خالل الدراسة أن  

التدريب المستمر كان له أثر في رفع وتنمية  

اإلبداع لدى طالب الثانوية أكثر من الطالب  

 . الجامعيين

 التوصيات  






