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 ملخص

التدددري  يهددده اددلا البحددل اء الضدداع الاددوع علددمل التقةدد  ت ا تعل ضددة  
 ا ؤسسات احلكوم ة يف دولة اإلمارات العر  ة ا تحدة.علمل اال تكار يف 

واسددتدمدا ا دداهن الاددوعا بمددع الب املددات مددك ا شدداربال، وباملدد  ا ضددا  ت 
اددا ااداة ا سددتمدمة  اج يد ريدد  مضددا  ت مددع نسددعة مددك  دداملعا الضددرار 

 NVivoالرئ سدال،  بمدا اسدتدمدم  الاسددمة احلاديدة عشدرة مدك  رملددامن 
 لتحل ل الب املات الاوع ة.

اال تكدار وسد لة عاعلدة يف  سدال ويظهرت الاتائن، ين   رامن التدري  علمل 
ا هددددارات اال تكاريددددة لدددددي ا ددددوظقال و ض ددددل اااددددداه ا ؤسسدددد ة  لددددلل  
نتامك مج ع ا وظقال، ونتبع ا ؤسسدات ماهج دة واةدحة لض داث نديف    يف 
دا نادوت االسدتمرار يف  يداع ا وظقال يف مراحل عددة  اج نؤب دد ا ؤسسدات ي  

ضضه  مك ملتائن واةحة. عضد الا الربملامن   ا ُيد
وعدددد وةى علددددمل جلدددد ، سدددداا  اددددلا البحددددل يف سددددد القجددددوة ا ا  ددددة  ادددددرة 
الدراسدددات يف جمدددار التددددري  يف دولدددة اإلمدددارات العر  دددة ا تحددددة، و ا  دددة 
 رامن التدري  علمل اال تكار  ما جيعلها يساسىا للباحثال اآل ريك و املعا 

 الضرار.
ا دراع ويف الاهاية،  لص البحل اء العديد مك التو د ات، وماهدا ةدرورة 

حدددت يتسدددم نعمددد    دراسدددات م دامل دددة ي دددري يف مؤسسدددات الض دددا  العددداا 
 الاتائن.

: التددددري  علدددمل اال تكدددار، الض دددا  احلكدددوما، دولدددة الكلماااات المحتاحيّاااة
 اإلمارات العر  ة ا تحدة.
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Abstract 

The present study aimed to investigate creativity training 

programs in the context of UAE public organizations.  

Qualitative interviewing used to collect data from nine key 

decision-makers. Nvivo 10 software (version 11) was used 

to analyze the collected  data The results showed that 

creativity training programs are effective tool to improve 

employees' creative skills and achieve corporate goals. 

Therefore, these programs include all employees, and 

organizations follow a clear methodology to measure their 

impacts on employees performance in several stages. The 

organizations confirmed that they intend to continue 

conducting such programs; because of the positive 

achieved  results. 

Moreover, this research has contributed to filling the gaps 

related to the scarcity of creativity training studies in the 

United Arab Emirates context, which makes this research a 

foundation for other researchers and decision-makers 

The research concluded with many recommendations, 

including the need to conduct additional field studies in 

public sector organizations to generalize the achieved 

results. . 
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