
 
 

 

 الجاهعت الوستنصريت

 كليت اإلدارة واالقتصاد

 قسن إدارة األعوال
 

 في تحقيق الميزة التنافسية  بأثر التدري
 

 )دراسة تحليلية آلراء عينة من مديري المستشفيات الحكومية في بغداد(
 
 
 

 رسالت هقدهت إلى

 الجاهعت الوستنصريت فيهجلس كليت اإلدارة واالقتصاد  

 إدارة األعوال في درجت الواجستير علومجزء هن هتطلباث نيل ك
 
 

 لَبمن ِق

 سحر أحمد كرجً موسى العزاوي
 
 

 بإشراف

 األستاذ المساصد 

 زهٌر حمٌد صالح التمٌمً

 
 

 م 1225                                    هـ                             2416

  



 
 

 

 المستخلص
تدريب دور مهم في رفع مستوى و أداء العاملين, إذ أنُه يعد منن الرانا ز ااساسنيي فني منانور ال  ني لل

الت ويرينني للمسننار الننوايني للعنشننر الأيننري فنني أينني منامنني, مننن عننذا المن لنن  تننولي معاننم المنامننات 
ر له اإلماانيات الماديي والأير  يي إيمانًا منها أأن التدريب المستمر عذا النيا  الاثير من االعتمام وُتس ِّ

الموجننه للمهننارات الواينينني التنني ينجزعننا المواننم والمهننام الم  نن  لل يننام أهننا مسننت أً  سننت ود لننيس ف نن  
إلى ت ديم اإلنتاجيي الم لوأي, أل يتجاوز ذلك إلى مرحلي االأتاار واإلأداع والتميز, وتهدم الدراسي إلى 

:- 
 مراحلها اارأع .ت ويم العمليي التدريأيي أ -
 ت ويم أساسيات أناء الميزة التنافسيي . -

 أيان أثر العمليي التدريأيي في تح ي  الميزة التنافسيي . -

( منردة تمثنل  741إعتمدت الدراسي المنهج التحليلي الوشني أسلوأا لها,إذ تم جمع الأيانات من ) 
ي ومعننناونيهم ) الننننني, ويننن ون جمينننع منننديري المستيننننيات الحاوميننني فننني أانننداد المينننمولي أالدراسننن

( مستينننننى )حشنننننر يننننامل( ,وفنننني سنننننوء نتننننا ج تحليننننل أسننننن لي 71التمننننريا, واإلداري (  فنننني ) 
االسننتأاني أوشنننها أداة لل ينناس ,وأ تأننرت فرسننيي الع تنني أننين المتايننرات أاسننت دام معامننل إرتأننا  

نحدار ال  ي الأسني  , ,و إ تأار التأثير أاست دام أنموذج اال(  Person correlationأيرسون) 
 .يوالتأاين أاست دام إ تأار اآي ساوير أال معلم

وتنند أاهننرت النتننا ج تح نن  فرسننيات االرتأننا  والتننأثير والتأنناين , و رجننت الدراسنني أمجموعنني مننن  
 االستنتاجات 

 أادت وجود الع تي االرتأا يي المعنويي ما أين العمليي التدريأيي والميزة التنافسيي . -
 تدريب متايرا" م ثرا" في الميزة التنافسيي .وعًدت ال -

و إنتهت الدراسني لتسنجل مجموعني منن التوشنيات التني يمانن أن تسنهم فني االرت ناء أمسنتوى نينا  
 التدريب في المستينيات الحاوميي في أاداد.

 


