
تدرٌس عن بعد              . التدرٌب اإلداري:المحاضرة األولى فً مقٌاس  

12-11الثالثاءمن س:التوقٌت.     لٌسانس تنظٌم س وإ3سنة:الفئة المستهدفة  

نستهل قائمة المحاضرات فً مقٌاس التدرٌب اإلداري الموجه لطلبة السنة ثالثة لٌسانس 

بالدرس - فً إطار التدرٌس عن بعد-علوم سٌاسٌة، تخصص تنظٌمات سٌاسٌة وإدارٌة 

:األول الذي ٌعتبر المدخل لفهم ومعرفة ماهٌة التدرٌب اإلداري والذي تم عنونته ب  

:ماهٌة التدرٌب اإلداري-أوال  

تنوعت وتعددت التعارٌف المقدمة للتدرٌب اإلداري تبعا لتنوع :تعرٌف التدرٌب اإلداري-1

الباحثٌن والمهتمٌن بهذا الموضوع،لكنها تتشابه من حٌث المضامٌن،حٌث ان مختلف هذه 

.التعرٌفات تدور وترتبط بدور التدرٌب اإلداري وأهمٌته فً رفع كفاءة الفرد والمنظمة  

ولقد تم تعرٌفه بأّنه نشاط ٌرمً إلى إحداث تغٌٌرات فً الفرد والجماعة التً -

ندّربها،تتناول معلوماتهم وأدائهم وسلوكهم واتجاهاتهم مما ٌجعلهم مؤهلٌن والئقٌن لشغل 

.وظائفهم بكفاءة وإنتاجٌة عالٌة  

وهو عملٌة هادفة لتطوٌر مهارات األفراد وسلوكاتهم واتجاهاتهم ومعارفهم لمساٌرة 

المستجدات ،ولٌتمكنوا من شغل وظائفهم بما ٌخدم وٌساهم فً رفع اإلنتاجٌة للفرد 

.والمؤسسة  

كما أن التدرٌب اإلداري ٌقصد به أٌضا العمل على زٌادة قدرات األفراد ومهاراتهم لغرض 

رقع مستوى قٌامهم بمهامهم ووظائفهم الحالٌة،والعمل من ناحٌة أخرى على تهٌئتهم 

وإكسابهم القدرة على تولًّ وشغل مسؤولٌات أكبر،أي أّنه عبارة عن تزوٌد األفراد 

بالمعلومات والخبرات والمهارات والخبرات والسلوكات التً تجعلهم صالحٌن ألداء أعمال 

.معٌنة بكفاءة عالٌة وصالحٌن لتولً مناصب قٌادٌة علٌا  

فهو إذن عملٌة هادفة ٌرجى من خاللها العمل على صنع تغٌٌرات وتحدٌثات على مستوى 

المهارات والقدرات الذهنٌة والحركٌة والمعارف النظرٌة والتطبٌقٌة بالنسبة 

من أجل تٌسٌر أدائهم (العمال والموظفون الخاضعون لعملٌة التدرٌب اإلداري)للمتدربٌن

.وظائفهم بأسرع وقت وأقل جهد بما ٌحقق الفائدة للفرد وجماعة العمل والمنظمة ككل  

:عالقة التدرٌب اإلداري ببعض المفاهٌم-2  

:هناك بعض المصطلحات التً لها عالقة بالتدرٌب اإلداري ومنها ما ٌلً  



هو تنمٌة القدرة لدى الشخص بقدر ٌساعده على فهم المشاكل التً تواجهه ومعرفة :التطوٌر

.مدى تأثٌرها على األمور التً ٌعالجها أو التً ترتبط بمشاكل أخرى فً المؤسسة  

.هوإكساب الشخص المعرفة والمهارة لتطوٌر عادات األفراد واتجاهاتهم:التعلٌم  

هً عملٌة تسبق عملٌة التوظٌف لتمكٌن األفراد من التزود بالمعارف والمعلومات : اإلعداد

.الجدٌدة أي تهٌئة الفرد وإعداده بعد تعلٌمه وقبل استفادته من التدرٌب   

 


