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ننتقل فً هذه المحاضرة للحدٌث عن االهمٌة التً ٌكتسٌها التدرٌب اإلداري وتبٌان دوره 

فً التأثٌر اإلٌجابً على أداء االفراد والمنظمات اإلدارٌة،ولإلحاطة بالموضوع من جوانبه 

: المختلفة تتبادر إلى أذهاننا التساؤالت التالٌة

لماذا تتجه المنظمات المختلفة للتدرٌب اإلداري؟ما األهداف المرجوة منه؟وما ستستفٌد 

المنظمات وكذا مواردها البشرٌة من هذه العملٌة ؟وما الخٌارات والبدائل المثلى لتحقٌق 

تدرٌب إداري ذو  فائدة وٌحقق النجاح المأمول منه؟ 

: أهمٌة التدرٌب اإلداري-2

إن المتتبع للتغٌرات السرٌعة التً ٌشهدها العالم فً مختلف المجاالت ٌدرك بما ال ٌدع 

مجاال للشك أن دٌمومة المؤسسات وبقائها ضمن هذا الفضاء العالمً الملئ بالتنافسٌة 

مرهون بمدى قدرة هذه المؤسسات على مكانتها وكذا تطورها،وحفاظ هذه المؤسسات 

والمنظمات على مكانتها واستمرارٌتها مرهون بمدى حسن استثمارها المالً والتقنً وكذا 

االستثمار فً المورد البشري الذي ٌظل الرهان الحقٌقً واالستثمار المجدي الذي سٌعود 

. حتما بالفائدة على هذه المؤسسات ومنه مواردها البشرٌة المستخدمة

لهذا ٌعد التدرٌب اإلداري خٌارا حتمٌا واستراتٌجٌا الستمرارٌة المؤسسات وتطور 

المنظمات المختلفة وذلك للمزاٌا التً ٌتٌحها هذا النوع من التدرٌب والتً ٌمكن ذكرها فٌما 

: ٌلً

تتمثل فائدته فً إكساب الفرد الثقة فً نفسه والقدرة على العمل دون :فائدته بالنسبة للفرد-أ

االعتماد على اآلخرٌن،كما ٌكتسب خبرات ومعارف ومهارات جدٌدة تمكنه من االرتقاء 

وتحّمل مسؤولٌات أكبر،كما ٌكسبه المرونة فً حٌاته العملٌة بمعنى أن التدرٌب ٌمكنه من 

. تغٌٌر اتجاهاته إضافة لرفع روحه المعنوٌة بفضل الخبرات اإلضافٌة المكتسبة

تتمثل فً زٌادة قدرتها على تحقٌق أهدافها بزٌادة إنتاجها كّما :بالنسبة للمنظمة-ب

ونوعا،وٌساعد على تخفٌف أعداد إصابات العمل بالمنظمات بمعنى الحد من حوادث العمل 

وٌؤدي ذلك إلى خفض نفقات (تأمٌن ومصارٌف ذات صلة)التً تترتب عنها نفقات إضافٌة

المنظمة وخفض تكالٌف اإلنتاج،هذا وٌساهم التدرٌب كذلك فً مرونة المنظمة وقدرتها على 

التكٌف مع األوضاع االقتصادٌة السائدة والتً قد تستدعً التوسع فً اإلنتاج وٌساعد 

االفراد المتدربون جٌدا التحول من إنتاج نوع إلى نوع آخر دون خسائر ،والتدرٌب هو 

. الوسٌلة فً التكٌف مع هذه الحاالت



تتمثل فً سرعة إنجاز األعمال بطرٌقة سلٌمة وتحقٌق أكبر طاقة :الفائدة بالنسبة للمجتمع-ج

إنتاجٌة ممكنة ،والمساهمة فً رفع التنافسٌة وتوفٌر الوقت وخفض التكالٌف على المستوى 

. القومً بما ٌعود على المجتمع بالفائدة وتحقٌق القٌمة المضافة ووتحقٌق التنمٌة المنشودة

 


