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الحمد هلل حمدًا كثيرًا مباركًا فيه صاااااااااحو النةااااااااه والم ة على  عمه الت    تعدو         
 تحصى وان يسر ل  أمري فأتممت ا جاز هذه الرسالة بعو ه وتوفيقه.

بجزيه الشااااالر والعرفان والتقدالر وا حترام  لى  أن أتقدم    الرساااااالةو  يساااااع   بعد  تمام هذه  
 ميرة( إلظهار هذه الدراسة بهذا الشله.عل  ابوعجيلة  :تنةه باإلشراف، )الدكتورالذي 

كما أتوجه بخالص الشاااااالر والتقدالر  لى أعةاااااااق لج ة الم اقشااااااة على تنةااااااله  بق و      
 فله  م   فائق الشلر وا حترام والتقدالر.الرسالة م اقشة هذه 

والشاالر  لى أعةاااق هيلة التدريس بقساا  اإللارة على جهوله  وترشااالاته  ال يمة  و      
 .فترة لراست 
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لتقاادالر  لى كااه مم علم  ، وألب  ، أو أعااار   كتااابااًا،  كمااا أتقاادم بجزيااه الشاااااااااااااالر وا      
وأساااااااااادً  ل   صااااااااااحًا، أو توجيهًا، أو لعا ل  لعوة ف  ظهر ال يو، سااااااااااائً  المولى عز  

 ل  وله  التوفيق والسدال. -وجه
لوجهه الكري  أ ه ول   هذا العمه خالصااااًا  وف  الختام أسااااأ  ع العل  القدالر أن يجعه     

 وصلى ع وسل  على   ي ا محمد وعلى آله وصحبه أجمعيم.  ذلك والقالر عليه،
 

 الباحث 

 

 

 مستخلص الدراسة

 

 اإللاري   اإلبداعهدفت هذه الدارسة  لى التعرف على أثر تصمي  ال رامج التدري ية على فاعلية  

(  140، وقد اساااااااتخدمت الدراساااااااة الم هج الوصااااااان ، حيث ت  توزي  )شاااااااركة الزاوية لتكرير ال ن ب

اسااتبا ة على العامليم بالشااركة والذالم يمارسااون الوظائف اإللارية واإلشاارافية والت نيذية لاخه مقر  

( اساتبا ة صاالحة ل را التحليه  120شاركة الزاوية لتكرير ال ن ، وكا ت ا ساتبا اا المساترجعة )

حليه  ( ف  تSpSSالعلم ، بتحليه اإلجاباا المتحصاااااه عليها ف  اساااااتخدام الحزمة اإلحصاااااائية )

 بيا اا الدراسة وتوصلت الدراسة  لى مجموعة مم ال تائج أهمها: 

هو  قيد الدراساة بالشاركة مساتًو تّ يق أهداف ال ر امج التدري    الوسا  الحسااب  لمتّل و أن    -1

تّ يقاًا باذلاك يلون متّلا و موتااااااااااااااوعااا ال ر اامج التادري   وكاذلاك اختياار المتادر يم   األعلى

األقاه تّ يقاًا، و اذلاك متّلا و )أهاداف ال ر اامج التادري  ( األقثر تّ يقاًا ف  تصاااااااااااااامي  ال رامج  

 التدري ية ف  الشركة قيد الدراسة.



 د

 

يد الدراساااااة هو األعلى   ن الوسااااا  الحسااااااب  للمتّل و مساااااتًو تّ يق بعد المرو ة بالشاااااركة ق  -2

تّ يقًا ، ومتّلو مستًو تّ يق ُبعد المخا رة هو األقه تّ يقًا، و ذلك يلون متّلو مستًو  

تّ يق ُبعد المرو ة بالشاااااااااركة قيد الدراساااااااااة، هو األقثر ممارسااااااااااا المّبقة ف  أبعال اإلبداع  

 اإللاري.

- )أهاداف ال ر اامج التادري   الوجاد ع قاة خّياة ذاا أثر  يجااب  لتصاااااااااااااامي  ال رامج التادري ياة  -3

 اختيار المتدر يم( على فاعلية اإلبداع اإللاري. -وتوعاا ال رامج التدري يةم
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 :مقدمة 1-1

ف اإللارة ، وذلك لتركيزها على الع صااااااااااار  ئتعد  لارة الموارل البشااااااااااارية وت ميتها مم أه  وظا    

 البشري الذي يعت ر المورل األه  واألقثر تأثيرًا ف  الشركة .

تعت ر رك ًا أسااسايُا ف  الشاركاا، فه  تهدف  لى تعزيز القدراا وتن  لارة وت مية الموارل البشارية 

الت ظيمية، وتمليم الشاااركاا مم اجتذات وتأهيه الكناقاا ال زمة والقالرة على مواقبة التحدياا  

 الحالية والمستق لية.

بها  ويقصاااااااد بت مية الموارل البشااااااارية زيالة عملية المعرفة والمهاراا والقدراا لهذه الموارل، وتقساااااااا

المعرفااة الجاادالاادة، وت ميااة قاادراته  وصااااااااااااااقااه مهاااراته ، والتااأثير ف  اتجاااهاااته  وتعاادالااه أفكاااره   

وساااااالوكياته ، وتّوير العالاا واألساااااااليو الت  يسااااااتخدمو ها لل جاف والتنوق والجولة ف  العمه، 

رة ف  ويعد التدريو مدخً  مهمًا ف  عملية ت مية الموارل البشاااارية،  ذ أصاااابك يحته ملا ة الصااااال 

أولويااا عادل ك ير مم لو  العاال  بااعتبااره أحاد الساااااااااااااا اه المهماة ف   عادال عاامليم قاالريم على  

 ال يام بمهام على أقمه وجه.

وأساالبه وسايلة أسااساية إلثراق معارف القًو البشارية وت مية مهاراتها    واعة ويشاله التدريو بلافة أ

سوقا اإل تاج  أو التسويق  أو اإللاري   واإلبداعوقدراتها وسلوكياتها وفتك له آفاق جدالدة ل بتكار  

 الذي يعت ر مم الع اصر المهمة لةمان استمرار  مو الشركة وتّورها.

لى أثر تصاااااااااااااامي  ال رامج التادري ياة على فااعلياة اإلباداع  وتهادف الادراسااااااااااااااة الحاالياة  لى التعرف ع

اإللاري ف  شاااااااااااركة الزاوية لتكرير ال ن  والت  تعد مم لعائ  ا قتصاااااااااااال اللي   لما لها مم لور 

فعا  ف  تّوير المجتم  و موه ، وهذا بالتال  التّلو  لخا  التك ولوجيا واساااااااااااتخدام األسااااااااااااليو  

تاااااااامم توجهاته   الشااااااااركة  اشااااااااتراي العامليم ف  هذه  رة  بةاااااااارو الحدالثة والمتّورة ، مما التوجو  

التدري ية المساااااااتمرة لمواجهة الت يراا المساااااااتمرة ف  تاااااااوق العولمة، وذلك مم  بال رامج    اإلبداعية
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خ   تصمي  جيد وفعا  ف  ال رامج التدري ية لتحسيم ألاق العامليم فيها وتّوير عملياتها بشله  

 ه  اإلبداعيةمستمر وهذا مم خ   زيالة ف  قدرات

 مشكلة الدراسة: 1-2

  ،جهها ف  المسااار الصااحيك وتو   سااتثمار  اقاا األفرال   ،التدريو أحد الركائز األساااسااية د  يعُ     

ف  رف  ألاق األفرال ف  كافة   الدور الواتاااااااااااااك الذي الل به التدريو ، و الرغ  مم  اإلبداع حو لع   

 غير محدل بشله واتك. اإلبداع  زا  استخدام التدريو ف  لع   والن ية، اإللارية األعما 

حو  موتااااوع  ا  إلجراق بحثه، هاا السااااابقة اهتمام الباحث وتوجهولقد لع  اسااااتّ ع الدراساااا    

السااااااابقة  أن كثير مم الدراساااااااا   ، حيث اإللاري   اإلبداعلور تصاااااامي  ال رامج التدري ية ف  فاعلية  

   أ هاا ل  تتّرق لادورهاا ف  لع    ،موتااااااااااااااوع تصاااااااااااااامي  ال رامج التادري ياة وأهميتهاا  اتجهات  لى

،  كعامليم تر   بي هما ع قة   ،أن ه اي قصااااااورًا ف  لراسااااااة هذالم المت يريمل   ، واتةااااااك اإلبداع

ف    اإلبداعمم تااعف ا تجاه  حو    تعا    غلو الم ظماا حيث   شااارة العدالد مم الدراساااا أن أ 

الت  تعوق ت مية القدراا   ،ه عملية اإلبداع ف  الم ظماا العدالد مم المشال ا حيث تواج  ،العمه

  .اإلبداعية للموارل البشرية

ومم خ   الزياراا الميدا ية الت  قام بها الباحث لشاااااااااااركة الزاوية لتكرير ال ن ، ت يم أن  

الكثير مم القائميم على  لارة الشااااااركة والعامليم بها، يعا ون مم عدم وجول تحدالد واتااااااك م     

ما الؤثر على  وهو  على أسااااااااااس عملية ف  تصاااااااااامي  ال رامج التدري ية وفق ا حتياجاا التدري ية،  

يق األهداف الت  وتااااعت مم أجلها ال رامج وتكرار ال رامج ل نس الموتااااوعاا، والعشااااوائية  تحق

، وذلك لعادم وجول توافق ف  اإلبداعمم قدرة العاامليم على  حد  وهو ما ف  اختياار المشاااااااااااااااركيم، 

 .التدريو تصمي  ال رامج التدري ية وحاجة العامليم النعلية مم 

 ة الدراسة في التساؤل اآلتي:وبناًء على ذلك يمكن صياغة مشكل 
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 الشركة قيد الدراسة؟ لموظن  اإللاري  اإلبداعما هو أثر تصمي  ال رامج التدري ية ف  فعالية 

 ويتفرع من هذا التساؤل مجموعة التساؤالت الفرعية التالية:

 ال رامج التدري ية بالشركة محه الدراسة؟تصمي  ما هو مستًو  .1

 لدً الموظنيم بالشركة قيد الدراسة؟ اإللاري  اإلبداعما هو مستًو  .2

 ؟اإللاري  اإلبداعما هو لور العوامه الديموغرافية على تصمي  ال رامج التدري ية وفاعلية  .3

 أهداف الدراسة: 1-3

تصااااااااااامي  ال رامج    الؤليه  الذيالتعرف على األثر    هو،   ن الهدف الرئيسااااااااااا  مم هذه الدراساااااااااااة  

 قيد الدراسة وذلك مم خ  :الشركة لدً موظنيم  اإللاري  اإلبداعالتدري ية ف  فاعلية 

 التعرف على مستًو تصمي  ال رامج التدري ية ف  الشركة قيد الدراسة. -1

 لدً الموظنيم ف  الشركة قيد الدراسة. اإللاري  اإلبداعفاعلية تحدالد مستًو  -2

 بالشركة. اإللاري  الع قة بيم تصمي  ال رامج التدري ية واإلبداعأثر لراسة وتحدالد  -3

الديم رافية لدً الموظنيم بالشااااااااركة قيد الدراسااااااااة على تصاااااااامي   النروق التعرف على تأثير   -4

 .اإللاري  اإلبداعال رامج التدري ية وفاعلية 

 فرضيات الدراسة  4-1

 تتمثه  فرتياا الدراسة ف  النرتياا التالية

ـــية األولى -1   اإلباداعال ر اامج التادري   وفااعلياة  أهادافبيم   أثر  حصااااااااااااااائ وجاد ال:    الفرضـــــــ

 .اإللاري 

  اإلبداعبيم موتااااوعاا ال ر امج التدري   وفاعلية    أثر  حصااااائ وجد ال  :  الفرضـــية الثانية -1

 . اإللاري 

 .اإللاري  اإلبداعبيم اختيار المتدر يم وفاعلية   حصائ وجد أثر ال  : الفرضية الثالثة -2
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:   توجد فروق ذاا أثر  حصاائ  بيم المبحوثيم حو  الع قة بيم تصامي   الفرضـية الرابعة -3

 : التاليةللموظنيم تعًز للمت يراا  اإللاري ال رامج التدري ية، واإلبداع 

 (. الخ رةس واا ، المركز الوظين ، المؤهه العلم ،  العمر)  

 أهمية الدراسة 1-5

 تكتسو هذه الدراسة أهميتها مم اآلت : 
، أل ه يسااااعد على تنه   وع التصااامي   توتااايك النه  الح يق  لدور تصااامي  ال رامج التدري ية -1

 للموظنيم، مما اللنت ا تباه أصحات القرار لذلك. اإللاري  اإلبداعالذي يسه  ف  رف  

مما الزيد أهمية هذه الدراسة، هو ارتباط تصمي  ال رامج التدري ية بأحد الجوا و المهمة، الت    -2

الاذي  اإلباداعالم ظمااا لتهيلاة الم ااخ الم ئ  لتوافره لادً الموظنيم أ  وهو  جمي   تسااااااااااااااعى  ليهاا 

 وتّورها. يعد مم أه  مقااليس التقدم للم ظماا 

تشااااااااله هذه الدراسااااااااة  قّة ا ّ ق لم ح ى بحث ، يع ى بالتركيز على الدراساااااااااا المتعلقة   -3

لمس قصاااورًا   الباحث بتصااامي  ال رامج التدري ية ولورها اإلبداع  ف  مؤساااسااااا األعما ، كما أن  

 ف  لراسة هذالم المت يريم كعامليم تر   بي هما ع قة.

تعلق بدور تصاامي  ال رامج التدري ية وأهميته لظهور اإلبداع، رغبة الباحث ف   رف تجر ته فيما ال  -4

وذلك لكثرة التحدياا والت يراا الت  تواجه الشاااااااااركاا اللي ية ف  ال يلة المحيّة، والمتمثلة ف  لخو  

 الم افسة األج  ية، وت يير القوا يم واأل ظمة الم ظمة لقّاع األعما . 

 متغيرات الدراسة 1-6

أهداف ال ر امج التدري  ،  وه :    والمتمثه ف  تصااااااااامي  ال رامج التدري يةالمتغير المســــــتقل:  -1

 . امج التدري  ، اختيار المتدر يمموتوعاا ال ر 
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المخااا رة،   ، وهو: الّ قااة، المرو ااة،اإللاري   اإلبااداعوالمتمثااه ف  فاااعليااة    المتغير التــابع: -2

 .الخروج عم المألوف

 نماذج الدراسة 1-7

 -:اآلتييمكن التعرف على النموذج االفتراضي للدارسة ذلك من خالل الشكل 

 متغير تابع  متغير مستقل

 اإلداري  اإلبداع  تصميم البرامج التدريبية

 أهداف ال ر امج التدري   .1
 موتوعاا ال ر امج التدري   .2
 اختيار المتدر يم .3

 

 الّ قة .1 
 المرو ة .2
 المخا رة .3
 الخروج عم المألوف .4

 

 الدارسة  نموذج( :  1)  الشكل
 مم  عدال الباحث(المصدر: )

 
 منهجية الدراسة 1-8

، والذي التةامم اساتخدام األسالوت الميدا   ف  تجمي   د هذه الدراساة على الم هج الوصان  تعتم 

 حصااائياال  ختبار فرتااياا الدراسااة، باإلتااافة  لى  ال يا اا، بواسااّة توزي  صااحينة اساات يان وتحليلها 

 المسك الملت  ، وذلك ل ستنالة مم المراج  والمصالر ل  اق الخلفية ال ظرية. 

 جمع البيانات مصادر 1-8-1

 وتشمه: صحينة ا ست يان، والمقابلة الشخصية.المصادر األولية  .1

ــادر الثانوية: .2 ية  ت  الحصاااااو  على ال يا اا مم خ   الكتو والدورياا والمج ا العلم المصـ

 ع قة بموتوع الدراسة.والدراساا السابقة الت  لها 

 ر تؤث
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 -عينة الدراسة :و مجتمع  1-8-2

التكون مجتم  الدراساااااة مم العامليم المتدر يم ف  شاااااركة الزاوية للتكرير  مجتمع الدراســــة :  .1

 .موظف 220ال ن ، والبالغ عدله   

ــة  عينة .2 أعتمد البحث  ريقة العي ة العشااااااااوائية ف  اختيار عي ة الدراسااااااااة والت  بلغ  :  الدراســـ

رلال موظف. وقد ث  توزي  ا ساااااتبا ة عليه  مم خ   الزياراا الميدا ية واسااااات  140حجمها  

و عد فحصاها ل  يساتبعد أي م ه   ظرًا لتح يقها  ( اساتبا ة  20وكان الناقد م ها ).  120م ها  

 شروط ا جابة الصحيحة. 

 حدود الدراسة 1-9

 الحدود المكانية: -1

والت  تتمثه ف  ،  تتمثه الحدول الملا ية بمواق  ال شاااااا اا الخاصاااااة بشاااااركة الزاوية لتكرير ال ن 

  وا قسام والوحداا التابعة للشركة. اإللاراا 

 الحدود الزمنية:

 . 2020-2018 عدال هذه الدراسة وجم  بيا اتها الت  كا ت ف  تمثلت ف  فترة 

 :الموضوعحدود  -2

على فاعلية    ، وأثرهاالتدري ية  ال رامجموتااااااوع تصاااااامي    حو  م ف  هذه الدراسااااااةال صااااااو ا هتما

 ف  شركة الزاوية لتكرير ال ن . اإللاري  اإلبداع

 :التعريفات اإلجرائية  1-10
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ــميم البرامج الـتدريبـية -1 ب ااًق على ا حتيااجااا    ،: ه  عملياة تحادالاد األهاداف التادري ياةتصـــــــ

وتكالينه وأسااااااااااليبه    ،وشاااااااااروط المشااااااااااركة بال ر امج  ،وتتابعها  ،وا تقاق منرلاا ال ر امج  ،التدري ية

 والقائميم عليه.

ه  ال ااياة الت  الرجى تح يقهاا مم وراق ال ر اامج التادري  ، وه  ت يم    أـهداف البرـنامج الـتدريبي:   - 2

ما الذي ال ب   للمتدرت اقتساابه، وما الذي يلون قالرًا على ألائه بعد ا تهائه مم التدريو، ويجو أن  

 تكون مصاغة بدقة، وقابلة لل ياس والتّ يق، وذاا ع قة بوظينة المتدرت. 

للمتدرت  اقتسااااااااابها والحقائق الت  الرال  والمهاراا  هي  والمعارف  ه  المنا   موضـــــوعات البرنامج:   - 3

التدري ية وت يم مدً    ا حتياجاا حتى التسااااااا ى له تّ يق األ شاااااااّة التعليمية ويت  تحدالدها ب اًق على  

ا ساااااااااااااجاام هاذه الموتاااااااااااااوعااا م  وظيناة المتادر يم ومادً الت وع فيهاا وت ّيتهاا لمختلف احتيااجااا  

 . ف  تحسيم األلاق الوظين  وارتبا ها بأهداف ال ر امج المتدر يم ومدً مساهمتها  

ــدربين:  -4 المتـ ــار  الم ئماااااة م    اختيـ التااااادري ياااااة  ال رامج  توزي  المتااااادر يم على  وه  عملياااااة 

احتيااااجااااته  التااادري ياااة، ويراعى ف  ذلاااك تحقيق أق ر قااادر مم التجاااا س مم حياااث المؤه ا 

والمساااتوياا الوظيفية، واألعدال المشااااركة يجو أن تكون مت اسااابة، وأن يلون المتدرت له الرغبة  

 ك المتدر يم وفق الع قاا الشخصية.ف  حةور ال ر امج، و  الت  ترشي

التميز باأق ر    ،: ه  عملياة ذاا مراحاه متعادلة ال تج ع هاا فكر أو عماه جادالاد اإلداري   اإلـبداع -2

قدر مم الّ قة والمرو ة واألصاااااااااالة والمخا رة والحسااااااااااساااااااااية للمشااااااااال ا والقدرة على التحليه  

 والخروج عم المألوف.

 الت  يستّي  الموظف أن الولدها. ،المختلنة: وتشير  لى عدل األفكار الطالقة −

أث اق عمله و حثه على    ،وتشير  لى  ملا ية ا تقا  الموظف مم فكرة  لى فكرة أخرً   المرونة: −

 األفكار.
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 : وه  أن التقدم الموظف بأفكار جدالدة للعمه م  عمله بالمخا ر المحيّة بهذه األفكار. المخاطرة  −

  : وهو خروج النرل مم األعما  المتشابهة والروتي ية واإلتيان الجدالد. الخروج عن المألوف  −
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 ماهية التدريب    2-1

 

 مقدمة:  2-1-1

  والموارل الما   رأس  ألن  الدو  هذه  لثرواا   األساااسااية  القاعدة لولة  قه  ف  البشااري  الع صاار يشااله   

  ع دما  خاصااة النعا ، ال شاا  العامه  هو  اإل سااان وأن  اإل تاج، عوامه  مم مهمة عوامه  ه   الّ ي ية

 .الّ ي ية الموارل  است    ف  ومهاراا  معارف مم لديه ما الوظف

ّاة بيم  مم  هااماة  ملاا اة  التادرياو  ويحتاه       قنااقة  رف   ف   حيويااً   لوراً   الؤلي  قو اه  اإللارياة، األ شاااااااااااااا

 .قله للم ظمة والخدمية اإل تاجية الكناقة رف  و التال  العامليم، ومهارة

  العامليم  على  ويشاااااترط المهارة،  على  القائ   وا قتصاااااال   المعرفة   حو التوجه  الزلال   اليوم  عال  وف     

  الت يراا   م   التكيف  على  تساعده   سلوكية،  وخصائص  قدراا  ووجول   عالية،  تعليمية  مستوياا  توافر

 . وأسواقه العمه وظروف وا قتصالية ا جتماعية للظروف السريعة

 (.20 ،2005 شابان،) 

،  تادرياو   ذي  مؤهاه  قاالر على  للحصااااااااااااااو  ملحاة  بااتات   الحااجاة  فانن علياه      بادأا   فاالم ظمااا   عاا ،

  تتحقق ومم ث    العاامليم،  لادً  والقادراا   المهااراا  ت مياة  لى  الؤلي  قو اه  ق يرًا، اهتماامااً   التادرياو  تعّ 

 .الم ظمة أهداف

  أن  تتصاااااااااااور  وه   موظنيها  بتدريو  الم ظمة قامت  ما فنذا  واحدة، مرة  ف   الت      التدريو   أن قما    

  التصاااااااااااف فالتدريو   الصاااااااااااوات،  عم ابتعدا  شاااااااااااك ب   فن ها  م ها،  الهدف  لتحقيق  قافية  الجرعة هذه

ّاة  وال يلاة الم ظماة  بيلاة  لادال ااميلياة  وذلاك  باا سااااااااااااااتمرارياة،  ليساااااااااااااات  اليوم للتادرياو  فاالحااجاة بهاا،  المحي
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 ف   الخاصااااااااااااة الجوا و   جمي  ف   ق يرة  بصااااااااااااورة  التّور حول ا  مم العال   ألن  باألمسال  ليه  قالحاجة

 . والتدريو  التك ولوجيا

 لذلك المراحه، لجمي   السااااااالي  ألائها  على   جاحها  ويتوقف ومتكاملة،  مساااااااتمرة  عملية التدريو   ن    

  مراحله  مم  مرحلة أي  ف   النشه  ألن(   والتقيي   والت نيذ   التخّي )  مراحلهال  جمي   ف   به  ع ايةال  التّلو 

 . ليه  الموكلة األعما  ألاق ف  العامليم  خناق ومم ث    بالكامه، التدري ية العملية فشه يع  

 : مفهوم التدريب 2-1-2

بالمعارف، والمهاراا    يُعد       التدريو أحد المقوماا األساسية الت  تساعد على تزويد المتدر يم 

والسلوكياا، بما يساه  ف  رف  مستًو األلاق الوظين ، وهو ما يع   وصو  الم ظمة  لى أهدافها 

 بأقه التكاليف والجهد.

 : يأت ، ومم هذه التعريناا ما وقد ورلا الكثير مم التعريناا لمنهوم التدريو وال شاط التدري      

  تجعله   الت   وا تجاهاا   والخ راا   بالمهاراا   النرل   لتزويد   المستمر   ال شاط: "أ ه  على  التدريو   عرف −

 (.  232،  2011 وري، وأخرون،  ) ". ما عمه لمزاولة صالحاً 

  والسلوكية  الن ية والمهاراا  القدراا  ت مية  لى  الهدف مخّ   شاط"  أ ه على قذلك التدريو  عرفي −

  الم ظمة   هدافأ و   لشخصيةا  أهدافه   بلوغ   لى   الؤلي  ومثمر  فاعه  ألاق  مم   لتملي ه   العامليم  لألفرال 

 (. 160 ، 2013   االه،)  ممل ه قناقة بأعلى

 المجموعةال  أو   النرل   واتجاهاا   مجا ا   لت مية   مستمرة   م ظمة   عملية : "   بأ ه   أيةاً   التدريو   وعرف  −

  توسي    خ     مم   سلوكه    لت يير   الم اسبةال   النرص   وخلق   الم ظمة،   الخ رة   وتقسابه    األلاق   لتحسيم 
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 األساليو   واستخدام   تعل    على   المستمر   التشجي     ريق   عم   وقدراته ،   مهاراته    وصقه   معارفه  

 ( 224  ، 2013العزاوي،  )   " الشخص     موحه    م    لتتنق   الحدالثةال 

  ما  و يم  للعامليم  النعل    األلاق  بيم   النجوة  لتقليص   ومستمرة،  مخّّة  عملية: " بأ ه  عرف  والتدريو  −

  والمعلوماا  والمهاراا   بالمعارف  بتزويده   وذلك  ومسلولياا،  واجباا   مم  م ه   مّلوت   هو

  ، 2014  الشرعة،)".قله  الم ظمة  وألاق  ألائه   تحسيم   لى  تؤلي  والت   فيه   المتوفرة  غير  والسلوكياا 

22). 

ويعرف كذلك بأ ه: "الجهول اإللارية أو الت ظيمية الت  تهدف  لى تحسيم قدرة اإل سان على ألاق  −

 .( 36،  2018)الخليه،  عمه معيم، أو ال يام بدور محدل ف  الم ظمة الت  يعمه بها".  

ويتةك مم التعريناا السابقة أن التدريو يساعد على تحقيق هدف النرل ف  رف  مستواه، حيث يعمه   

 تحقيق أهداف الم ظمة. ومم ث   لى ت مية لوافعه وتحسيم ألائه، ع

الم ظمة    كما التةك أن التدريو وسيلة وليس غاية، وهو استثمار   استه ي أو كلنة تتك دها     

لون عوائد، به هو استثمار  ويه األمد التّلو الص ر على ال تائج وعدم استعجالها كما أن التدريو 

التميز با ستمرارية، وهو ليس مجرل حدث عارا فهو أشبه بجرعاا الع ج مم الدواق الذي الت اوله  

التدريو والت  تعّى   التعافى،    أن جرعاا  ة مستمرة، وليس  تكون بصور   للعامليمالمريض حتى 

متقّعة،  ظرًا للت يراا التك ولوجية والت ظيمية الت  تحصه ف  بيلة الم ظمة وال يلة المحيّة لذلك  

 تعد ا ستمرارية ع صرًا مهمًا مم ع اصر التدريو. 

 : التدريب  أهمية 2-1-3
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 خ    مم  أهميته  يسااتمد   لذلك  البشاارية،  الموارل   إللارة  واألساااسااية  الهالفة  األ شااّة  تاامم التدريو   يق 

  لى  باإلتاااااااافة األقمه، الوجه  على  بأعماله   ال يام  على  يسااااااااعده  حيث  األفرال، فوائد  مم  يحققه ما

 والم ظمااة  النرل   على  النااائاادة  تع   حيااث   م تجاااتهااا،  ف   الجولة  تحقيق  وأهمهااا  الم ظمااة  لمزايااا  تح يقااه

 .والمجتم 

 


