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 مضخخلص البحث:

هندف من خالل هذه الورقة البحثية إىل  إبراز دور كل من  مفهوم التعليم و التدريب           
 عند احلديث عنفال ميكن الفصل بني التعليم و التدريب   عملية تنمية املوارد البشرية، و يف
فاالهتمام بالتعليم و التدريب يف ، إلنسان أو اجلماعة اإلنسانيةاأو تنمية  األداء  تطوير عملية

الفرتة الراهنة أصبح من مسات اجملتمعات املتقدمة اليت تسعى لتمكني أفرادها من املسامهة يف 
 مة من اجل الدفع باجملتمع إىل مصاف الدول املتقدمة.   التنمية الشاملة و املستدا

فكان لزاما على كل املؤسسات االهتمام بالتعليم و التدريب من اجل إعداد األفراد و          
تأهيلهم حلل املشكالت و املسامهة يف التنمية املستدامة للمجتمع ،و نظرا لألمهية اليت تكتسيها 

 التعليم  و التدريب  كل مندور   قة البحثية تساءلنا من خالهلا عن الور هذه  هذه املفاهيم جاءت
؟ و قبل اإلجابة على التساؤل املطروح سنجيب عن ماهية العالقة بني التعليم تنمية البشرية اليف 

 و التدريب؟.
 البشرية لتنمية،  االتدريب، التعليم الكلمات المفتاحية:
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Abstract : 

       Through this research paper, we aim to highlight the role of each 

of the concept of education and training and in the process of 
developing human resources. Education and training cannot be 
separated when talking about the process of developing performance 

or developing the human being or the human community. 
      The interest in education and training in the current period has 

become one of the features of developed societies that seek to enable 
their members to contribute to comprehensive and sustainable 
development in order to push society to the ranks of developed 

countries. 
       It was necessary for all institutions to pay attention to education 

and training in order to prepare individuals and qualify them to solve 
problems and contribute to the sustainable development of society, 
and given the importance of these concepts, this research paper came 

to us through which we asked about the role of education and training 
in human development? Before answering the question, we will 

answer what is the relationship between education and training? 
Keywords: Education. Training, Human development. 

 

 مقذمت: 

رررر ا ة ررررهةملةشإلا ر رررر إلاإ   ةشو   ار ررر ة ر ر ررر ةملجالر ر رررركؤهةشاتا ؾر ررررتشاطةشوثير ررر الةشإلار ر رررركتاـةهار تر

ملةإلارر ةورر وةشإلاررتاطةشوثيرررك ةة،داؤبشوت  رررا ةملةشوتررةشلجديرردلةشإلااكشه ررهةملةشإلاى عرراهةقرر ةؾكؤررم

يخػررررتةوااررركلةن رررردطلةنرررر ةشوت  رررا ةةرررر وة  رررر  ة ررر  ةشإلاك  ررررهةنك ررررتوةشلخررر ومةو ةرررركمللة

 .  ست كشاؤهةتأ ا هةملةتيتؤنهةإلاتشهاهةنعت دش ةشلحا لةالاكتط طيهةملةالاجت  قاهة

تي انةشإلا كةرهةملشإلا  تنرهةمل ل ا ر ةليريمةق ترنةنرتل ةو ةركشطةةشوت  ا ةةاتؿ ب

)أ  ردةقارردةشوىرركؤ ،ةةةتلرر ووا طر تشةقىررملةشإلا كةرهةشو  نررهةو لار  ة  ا ررهةن انررهة  ار الةملئ

ةررا ؼة،ةيتؿ رربةئتلرر وةشإلاارر اش ة دكررهة(،ةملة رر شةييررتوةقرر ةؾكؤررمةشوتررداؤبةشورر  ة47ص

نررري ةي ىرر ةشقتا ا رر ةترررداؤا ة وةةشلخبرركش ةملةشوت رر اتةشوت  ا اررهةسرررتةطامل ةشوتأ اررمةشإلا ررن

شوؿر تةيت   ررتوةة مر ةنارر اش ةن انررهةةملةنطر  هةعطاطرر ةوكةررتةهار الم ةسررتةأطشاةق ررمة

 ة.ن يو
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ن ظ ةشوداشس  ةشو  إلااهةشإلا  ضكلةأجا تةأ  اهةالاس ي  اةستةتيتؤ ةشإلاتشاطةئوة

ةئلملظاك ةشإلانظتن  ةشواك تؤهةملةشإلاإسع  ةشوت  ا اهةشإلاخت اهةملضتالةو وًةة،شوثيكؤه

ةUNESCO)ةشإلانظ   ةشودملواهةو واتنعيت ةALESCO)ملةألاوعيتة(   ننتدىةطو اةئلملج ة(

(DAKARة)ةةاهةشوثيكؤهة ت لامةشوت  ا ةويمةأؾا ٌةشو  و ة   تةتنشوة، 2000ستةسنه.

أش اةنديكةق  ةشواتنعيتةئلملةأوةشإلا ت تةشوثيكىةس ةكةستةق  اهةت تٌةسي نيةملتلنىةةمل

ملةىك ةملع لي،ةملشس هةةالا  ي اةملأوةتغايكةسا سهةملأس وابةشوت  ا ةملشواك اهةتغيكشةج اؤ ة

ٌة ط يلتةستةض ا ةشو   اهةملؤتتكفةق اهةن كىة  .تالةأس ساه شةشوت ت

 شةن ةأهدتهةتل اؤكةشولجنهةشودملواهةوتن اهةشواك اهةننم ةتلكؤكة)لجنهةشطك اةةتا(ةة ة

 هةشواك اهةا،ت تةقنتشوةةت   ةوتيتوة:ةق و ةشواك اهةشوات ةملةغدش،ةة اثةأش ا ةئلملةأوةن

،ةة7002شلحدييهة،ةتكتىزةو ت ػيكةملؤلاقدشطةإلا ت    ةو ةتتجدةل دة)أ  دةقادةشوىكؤ ،

ةشو  و ةشإلا  ضكةالة47صة ةأوةأ  اهةشو   ةست ةئلمل ة تجن اة( ة اسةشوعا قةأش ا) ةملةست ،)

 ةةن ة
ّ
تى  ةةلـةستةأوةيلد ةأس تتةشوا ثةق ةشلحلالهة مةتى  ةأيػ ةستةأوةي ى

ة ةو ني ؽةؤلانع ني ةطكاله ةئساكشت اه ةشولطيك ) تجن اضا غه ةأ  د ة7007 ،تكج ه

 مة ت لتة:ٌةشوؤ ؾك ةشو ع ة ا ةملةشوتداؤبةت (.ةملة ظكشةو   اهةشوتنةيى ع م ةةشوت 37،ص

 شوت  ا ةملشوتداؤبةوا  ةطملاةستةتن اهةشإلاتشاطةشوثيكؤهة؟

 أهميت الىرقت البحثيت : -2

 .ملةشوتن اهةشوثيكؤهةشوتداؤبةملةشوت  ا ةةتع اـةشوػتاةقىملةنتغتع -

 طملاةشوت  ا ةملةشوتداؤبةستةتن اهةشإلاتشاطةشوثيكؤهة.ش كشزةة -

 .ملةشوتداؤبةوت لامةتن اهةشإلاتشاطةشوثيكؤهةت دي  ةومةن ةشوت  ا  -

 :  مصطلحاث الىرقت البحثيت  -3

 الخعليم :1.3

تيرريكةو  ررهةشوت  ررا ةئلررملةجررزاةنرر ةق  اررهةشواك ارره،ةبوررًةشلجررزاةشلخرر صة رر إلا تتىةملة 

رررره،ة ر ر ر ر رررر ا ةشواك تؤر ر ر ر ر ررررتقهةشإلا ر ر ر ر ر رررر نية)نتسر ر ر ر ر ررررمةشونر ر ر ر ر ررربم ةشلجار ر ر ر ر ر رررربةأوةيى عر ر ر ر ر رررنةي ر ر ر ر ر ر ررر اش ةشوتر ر ر ر ر ر شإلاار
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إلا  ا ةشواك تؤهة تة)ةتكتيبةملةتنظا ةو    تن  ةة وت  ا ةستةنتستقهةشة(2057،ص7004

إل ترر اةشورررت   ة،ملةيتؿ رربةبورررًةش تلرر ٌةشإلا كةرررهةنررر ةنطررداةئلرررملةنعررتلام،ةملةتعرررتىة ررر  ة

ٌة"ةملة  ا هةالوةشوت  ا ةشإلاإجكةي ت دةقىملةنتشكفةملةن كةهةنت دطل،ةاوة شو   اهة  التط 

أؾركش ةشو   اررهةشلحطرتٌةقىرملةت  ررا ةة ر ٌةيعرتتجبةت لاررمةق  ارهةشتطر ٌةة  وررهة ريوة

هةسررتةشوت  ا ارهة،ةملؤ ىرر ةأوةتيررتوةشوتسر ةمةشوت  ا اررهةملةشوتىنتوتجاررهةنر ةشو تشنررمةشإلاا رر

 (2057،ةص7004)ةنتستقهةشإلا  ا ةشواك تؤهة،زؤ طلةة  واهةق  اهةالاتط ٌة

ةئ دشثةتغيكش ةستةس تنة ةشإلا   ةلمد ةئلمل ة وت  ا ة تةن  تقهةن ةني ؾ  ةيلدنا 

 كؤلهةن دطل.ةشإلات   ةملةشوت  ا ةملةمةؾ

 الخذريب : -2.3

 ن      تقه ألاةكشط تزملؤد ئلمل يمد  نخؿـ ني ؽ"  أ ه شوتداؤب ي ك 

 ق  اه"  أ ه أيػ  ي ك ه  ةةةأطشئم  ن دال  زؤ طل ئلمل تإط  شوتنةملشإلاا اش ةشإلا  تن  

 قاد شودي  )ض   شلح واه شوتداؤثاه الا تا ج   ت ااه ئلمل لمد  ملنعت كل، نخؿؿه

 نا اشته، ملت عيو ن  اةه زؤ طل ع ٌ ن  شواكط، ودى ملشإلاعتلا اه،ة(55ص،ة7003،شوا قت

 أ ت ن  د )ند تةشإلاإسعه ست ؤلا ت جاه ملزؤ طل شو  م ست أطشةهةت عيو ست بوً يع       

 (.25ص،ة7005،شونطك

ةؾكك ة  ةيعتخدنتو ة    ا  ةألاةكشط ةس تن ةوتغايك ة أ ه"ن  ملوه ةي ك  ه  

ةق ةأطشا ةست ةنخت اه ةلييمةملأس واب ةشوتداؤب ةل د ةؾكك  ةيع يتو ةي   ا  ةأ  ة"   ا 

(ةئبشة تةق  اهةة743نخت فةق  ةو  تشةي ا ت هةكامةشوتداؤبةة"ة)قىتةشوع تن،ت. ،ةص

ةوتؿتاةةبوت   ةشوؿكقةملةألاس وا ةتتغيكةن ةملكتة عكةملةل  ةشو  مةملةشوتن شو زنهة طشا

 شو  تنةملةشوتىنتوتجتة.ةة

ي ؾ  ةشوتنةتع   ةستةتأ امةألاةكشطةن ةة وتداؤبةقا الةق ةن  تقهةن ةشون

ةملة ةشونظكؤه ةشإلا  ا  ةتتضام ةألاشخ صةن ةع ٌ ةملة تةت  ا  ةن ، ةل  م ةشولا   أجم

ةأملةت  اتنة ة ةشإلاكتاؿهة    ٌةملظااي، ةشإلاا اش ةشوي ةاه ةو ةه ةي ت يتش ةوا ة، تى شو   اه

ةملةؾكؤلهةن ةشوؿكقةشإلاعتخد ةشوت  ا ، ةستةن يو،ملةي دةشوتداؤبةملسا هةن ةملس ةمة نه
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ةنن هجةطاشساهة ةأملةست ةشلخ صة   ةكشط،ستشاةغ  ةن  ٌةق مةن يوة، ت عيوةألاطشا

ةيع   ةشوتداؤبةستة ةملة ى ش ةشوتداتةقىملةن  تقهةن ةشإلاا اش ةشوتؿاالاه، ت ت اةئلمل

 ت عيوةأطشاةألاةكشط.ةة

 : بالخذريب الصلت راث مفاهيم - 3.3

  الخأهيل و الرصكلت :          و منها الخذريب، بمفهىم صلت لها مفاهيم عذة هىاك

 ن  وت ىانم  و   جزؤ  تلد  ناناه عدن   ست ت يمة  Rehabilitation:لخأهيلا

   اللم  نت ت ن سب أعكى  أق  ٌ أيه أطشا أمل ألاضىت ق  ا  نا شكل قىمل كدالم  شست  طل

ٌ  وتو  شوتداؤب ق ةشوتأ ام ملؤخت ف ملشوناعاه، شوصحاه   ق  ا  قىمل جت ك  يت كهز ألامل

ٌ  يت كهزةشوي ني  ين   شو  م، ست آلاعكؤ  نت ملشوتىاف شوتأك   )ل  اةة.ألاطشا  ت

 (ةةةةةةةةةةةةة25،صة7006 شتى،اشو

 ئلمل شواكط ش تل ٌ قند شوتداؤب ئق طل ق  اه ملت دثRecycling : : الرصكلت

 ست  شوتن شإلاتخططه شإلا  تن    ا ؼ ئ  ؾتهملةةئإلا نه وػكملال   ظكش جديدل ملظااه

 (25،ةص7006 شتى،ةا.ة)ل  اةشوشلجديدل شوتظااه ست ا ي ت ج

 :البشريت  جىميت املىارد  -4

 الخىميت : - 4-1

ةه،ةكا ةه،ها ةتةه اشتاتةتن اهةؤلانع وةن ة اثةنه ةشلحديثةاشوتن اهة  ااتنة

  تةشلحا لةملشإلا ت تة  تةشو  مةملتتةيكةشلحلتقةؤلانع  اهةألاض اهةلج اتةةه ت ملةشت  

 ةملت لامةملةكلةؤلا ت اةملقدشوهةشوتتزيت.ة)غكبيةم تشجا لةعن ةشونمت ة  ىانمشإلاتشؾنيوةملت

 (2،ةص7005ضا  ،ة

 : البشريت جىميت املىارد – 4-2

ة" ةوهةهت ةشإلات  ه ةشلخا اش  ةملتتسات ة، ةشوثيكؤه ةو لداش  ةشوادشيه،ةةتتسات ست

ة ةتن اه ةتتػ  ةةىكل ةزؤ طشإلاتشاط ةئلمل ةشلح جه ةشوثيكؤه  تةملوى ةوييةي دثة ة ،شودعمل
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و وًةالةي ى ةة )ةشإلا  ا ،ةشإلاا اش (،ةشودعمةي بةأملالةشونظكةستةتتساتةشولداش ةشوثيكؤه

 (47،ةص7006.ة)قادةشإلا ؿىةقع  ،ةابـة يوةشوتن اهة زؤ طلةشودعمةةلـ

قكةا ةش  دةننطتاة أنم ة"ةت يمةأ دةشإلالتن  ةألاس ساهةستةت كؤًةملةضا  هة

ة ةةهن ة، ةشوثيكؤه ةملةشوىا اش  ةشولداش  ةأملةتن اه ة    ا  ةؤلانع و ةت د ةت  ا اه ملسا ه

ةشو  مةملةؤلا ت اة")ش  دةننطتاة ن  تن  ةأملة ظكؤ  ةأملةنا طبةتزؤدةن ةؾ كتهةقىمل

 (262،ص2642

ه  ةت ك ةأيػ ةقىملةشنم ة"ةتغيكةستةنعتتؤ  ةشإلا كةهةملةشإلاا اش ةملةالا ت  ن  ةملة

شلخ ضهة ثن اةشإلا ت تة"ةةشولا ةملةالات     ةملةشإلااتٌةملةشولداش ةملةالاست دشطش ةملةشإلا  ا 

ةقادةشوك   وةشو يع مل ة، ةأوةتن اهة276،صة2655) ةن ةشوت  اؤفة خ ظةئلمل ةئبش .)

ةشه عبم ة ةشوتن ةملةشإلا ك  ةملةشإلاا اش  ةالاست دشطش  ةتن اه ةق  ةقا ال ةهت ةشوثيكؤه شإلاتشاط

 يى عبم ةألاةكشطةق ةؾكؤمةشوت  ا ةملةشوتداؤب.

ؤبةستةتن اهةشإلاتشاطةشوثيكؤهةشاتأين ةستةإلا ةو  تةشوتاكهةتدا ةطملاةشو  ا ةملةشوتدا 

   شةشإلا تاةأوة ايوةشو  كهة يوةشوت  ا ةملةشوتداؤبة.ة

 املحىر ألاول : العالقت بين الخعليم والخذريب 

يتػ  ةشوتداؤبةومةعبكش ةشوت   ةشوتنةيزملطةبم ةةألاةكشطةن ةأجمةئ دشثةتغايكة

اهةت   ةتخظةشإلاا اش ةشلحكهاهةستةشوع تنة اثةت  مةقىملةتن اتهةملةتؿتؤك ة،ةةاتةق  

ملةه شةألاق  ٌةشوادملؤهةملةشلحكةاهةملةشلجتش بةشواىكؤهة،وتوةشو  مةالةيلتطكةقىملةشإلاا اش ة

ـةملةوى ةه وًةقىملةشإلاا اش ةشواىكؤهة،ةشوتنةيت   ا ةؤلانع وة.  شوادملؤهةةل

هذا  و ملا كانت لتعليم عالقة وطيدة بالتدريب ارتأينا أن نبينها و نوضحها  من خالل 
 :اجلدول 
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 جذول ًبين العالقت بين الخعليم و الخذريب

 الخذريب الخعليم البياهاث

 الخعريف

 باملفهىم

 ة ن اةتعتمد ةق  اه

ةسا قةغ  ةق  اهةن  ا ةننظتنهةملتؿتؤك

 .ةة عااهةةك قدلةملقىملةن دطةتؿاام

ةسا قةغ  ةتؿاالاهةنا اش ة ن اةتعتمد ةق  اه

 ةاه.ة عاةك قدلةملقىملةن ّدطةن كست

 الترميز مجال

 والاهخمام

ةملألاس وابةملشإلادشعمةشو   اهةملشإلان هجةشإلا  ا 

 ةشإلالتن  .ة   اتةشإلات  لهةشوتؿاالاه

ةةا  ةتؿاالا ةملنا اش ةشو   اهةملشإلان هجةشإلا  ا 

ةملةةةو ةكشطةشوصخطاهةنلتن  ة   اتةيت  م

 شلج  ق  .

 الهذف

 

 

 

ةقىملةشول طالةشويل ةاهةشو   اهةشوصخطاهة ن ا

ةشو   اهةشلحػ الةننت   ةملتسخيكةشلحا لةةا 

ةق ةشونظكةلغؼةشلحا لة   ةتؿتؤكةلخدنه

زةنتةشإلاي وةأملةشوزن وة دملط كهي ة ن اةقىملةشوا

 ئو م .ةينتتنةشوتنةشإلانظ هةأملةشإلا ت ت

ةةا ةقىملةشول طالةملشو   اهةشو   اهةشوصخطاهة ن ا

 شو   اه.ةشلحػ الةنن زش ةملتسخيكةشلحا ل

 وألاجهسة املكان

  املخخصصت

ةملؤلاطشاش ةملشإلاكشهزةو إلا   دةشوتداؤثاهةشإلاإسع   ملشلج ن   .ةشإلادشا ةستةشوت  ا اهةشإلاإسع  ة

 شإلاتخططه.ةشوتداؤثاه

 السمني البعذ 

 

 املضإوليت 

 

ةشإلان هجةملتؿتؤكةتنظا ةي  طةنك ىت،ةل د

ة عبةملأشخ ضا ةململس ة ا ةشوت  ا اهةملشو   اه

ةنتتسؿهةملأةكطيكلةتيتو ةكدةشوتنةشإلاعت دش 

 ة.ةشإلادى

ةئطشاشته ةشإلان هجةملغتةقىملةشول ة يوةقىملةج ة

ةشوت  ا اهةشو   اهةئطشاش ةملقىملةشوت  ا اه

  اعا .

ةملن ةننظ هةومةظكمل ة عبةملبشنةملنك ىتةأنيةل د

ةن ةة م ةملشو  ن تو ةملأج وا ةئق  وا ةوهةتت كع

 تغايكش .

وتداؤبةأجازلةقىملةشإلاعإملواهةتلت ةشولا طش ةقىملةش

 شإلاخت اهةملألاجازلةوتنظا   ملشةؤلاطشاؤه

 

 العالقاث

ةؤلاطشاؤهةشولا طش ة يوةملنعت كلةش ن هةنتشجاهةشوتل ا .ةشوتخؿاـةملأجازلةشو  مةستق ةك طلة يو

 شوتداؤب.ةنديك  ةملبيوةشو  ا 

 الشروط

 ألاصاصيت

 

ةشولا ة  نظتنهةشوت  ا ة لمةستةشو  ن يوةتياتة

ةأس  ةوتيتو ةشإلانظ هةأملةشإلا ت تةي تنلا ةشوتن

 ئع ضا .ةملة كهتم ةملنتجهةش ت  ئم 

ة دةقىملةشو  مة لمةستةملشو  ن يوةشإلاتدابيوةتيات

ةشإلا ت تةيتثن   ةشوتنةشولا ة  نظتنهةستشا ملة ةأ

 ة كهتم ةملنتجهةش ت  ئم ةأس  ةوتيتو ةشإلانظ ه،

 (76،صة7006قع  ،ةشإلا ؿىةقاد )ة:ةشإلاطداة*

ٌ ةككشاتن ةع ٌةن  ةستةج اةإلا ةشو  ىتةوتؿاامشةئالة تةن ةشوتداؤبةأوة  دةولجدمل

ةو  ت   يوةتلد ةشوتنةةشإلان هجةملةملشوبكشنجةةشوت  ا اهةشوا عاهةأوة اثة،ةشوت  ا اهةشوبكشنج
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ة  شةشوتداؤب،ةن تا ةتيتو ةشوتنةهت ةستةشوت  ا ةج  بةئلملةأس سا ةطملاشةسا  بةألاعيكة

ةنعئتوهةتيتو ة  (شلج ن ة،ةشإلادشا ة)ةشوت  ا اهةة إلاإسع  ة.ةشوثيكؤهةشإلاتشاطةتن اهةق  اه

ةق  اهةشإلاختططه(ةشوتداؤثاهةشإلاكشهزةملةشإلا   دة)ةشوتداؤثاهةشإلاإسع  ةتتتلملةملةشوت  ا ةقىمل

ة ن نةوتو ةشلجزشةكةستةع ضهةشوتداؤبةنإسع  ةستةهايكة لظة ن نةأوةئالة،ةشوتداؤب

ةي دملو ةندابيوةشوغيكةشوؿ تة إالاةي  مةن  ةشلج ن   ةعكؤجتة تداؤبةش ت   ة لظ

 ةشوتخكا.ةل دةشإلاإسعهةطشعمةشوعكيتةشوتأك  ةتسةني وم

ةشولت  ةتن اه ةئلمل ةيمدة و ةملةشوتداؤب ةشوت  ا  ةني ؽ ةنخت فةةى ئو ةست شوثيكؤه

ةن ةشاتا ؾا  ة ةملةيعت دشوةأ  اتم   ة، ةأملةع اجا  شإلاعتتؤ  ةشوتنظا اهةطشعمةشإلانظ ه

.ةملةو وًةةاوةةل نطكةشإلاتشاطةشوثيكؤهةشو  ةي تبكةشو نطكةشلح س ةستةشو   اهةؤلا ت جاه

ني ؽةشوتداؤبةي لىةش ت  ن ةهايكشةستةشإلانظ   ةشلحدييهة  ا هةئطاشنةأ  اهةشودملاةشو  ة

 ي  اهةستةت لامةألا دش ةؤلاساكشتا اهةو  نظ ه.ة

 دور الخعليم و الخذريب في جىميت املىارد البشريت : املحىر الثاوي : 

ةشإلات دلةؤلا  تش ةألان  ة ك  نج ةق  ةشوتل اؤكةشوط طال ة ت ةق   ةنن  ة2660   تي

ةتؿتؤكة تقات ةملغكملال ةشوثيكؤه ةشوتن اه ةن يزشةم  اات  ةملتكهيزش ةع ضه ةقن يه ةملأملوتم   

 ت ة اثةيي م:اوا شةشإلااةم ملنىيا ةملتتس تةستة ظكل

 ةشوتن اهة ةأو ةبوً ة، ةع ضه ة تقاه ةئلمل ةشوتضتٌ ةأجم ةشون  ةن  ةتؿتؤكةكداش  ق  اه

ة دةن ةتتةكةؤلااشطلةشوتن تؤهةودىةشوثيكةستة ة مةال م ة  شلمشلحػ اؤهةشوي ن هةالةت لمةبشل

 أّ ةن ت ت.

 ةأملة  لجتش بة ة  لجتش بةشوصحاه ةشلخيكش ةشإلات  له ق  اهةتتساتةعا اش ةشون  ةستشا

  ةوايت تشةنتشؾنيوةننت يوةملنادقيو.مشوت  ا اهةأملة  لجتشتةالاكتط طيهةةملش اكش ةبملشل

 ت تبك و وً ينا   ،  شو  مل ت شوتن اه، إلايكملق   يخؿـ شو    ت ة إلنع و

 شوت  ا  قىملة ظ   شإلاعئتواه     ملتلت ، شوتن اه نؿ وب ن  نؿ ب أ   شوتن اهةشوثيكؤه

 شوثيكؤه شوتن اه ملت لام أ دشةه ت لام ست شوت  ا  ملسا ه هت شوداشساه ملشإلان هج ملأ دشةه،

ةؤلانع و ع ٌ ن   ملتزملؤد  شخطيته جتش ب نخت ف ست نتي ن  ئقدشًطش ئقدشط
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ةشإلا  ا   إلا ةالات      شإلاا اش ،   تن  ،   أطملشا  و لا   شو زنه ملشولا  شو  طش ،

 شوتن اهةق ةؾكؤمةشوتداؤبة. ق  اه ست شإلاخت اه ملنعئتوا ته

ملة   ةأوةشوتداؤبة تةت   ةةاوةومةن ةشوت  ا ةملةشوتداؤبةوا  ةطملاةهايكةستةتن اهةملة

 ظة  شةشودملاةستةشو ن ضكةشوت واهة:ةي ى ةأوة لخنا اشتهةملن ة ن ةةتؿتؤكةكداش ةشواكط،ةمل 

 جىميت املعارف :  -1

تن اهةن  ا ةشإلاتدابيوةملةن  تن لم ةملةتىكيعا ةوت لامةألا دش ةملةننم ةأ دش ة

شإلانظ ه،ةة وت  ا ةملةشوتداؤبةي   وةقىملة"ةالااتل اة    ا ةشو  ن يوةملةن  تن لم ةملةةل ة

كشاش ةشو  م،ةملةن  ا ةشو  ن يوةملةو  عت دش ةشوتنةي بةؤلاإلا  ةبم ةإلتل وةشو  مةةملةئج

ةن كةهة ةمل ةشو  م، ةؤلاتل و ةبم  ةؤلاإلا   ةي ب ةشوتن ةو  عت دش  ةملةل  ن  تن لم 

ةألا اػيوةة ةن  د ةقل ه ة" ةشو  م ةملةق ك   ةملةشوتشجا   ةملةشإلاعإملوا   الاعتط ض  

(ة،شوتداؤبةؤلاطشا ةشإلاتجهة   طشا،شإلانظ هةشو كباهةة24،ةص7002،أس نهةن  دةجكشطش ة

ٌةشو كباه،و تن  .ة7002 اهةؤلاطشاؤهة،ج ن هةشودمل

 ةجىميت مهاراث ألافراد :ة-7

ةومة ة   ت ةملةبوً ةشو  م، ة طشا ةشو زنه ةشإلاا اش ةملةالاست دشطش  ملةيلطدةبم 

ةستةعدنهة ةت نىةعطتض  ةشوتن ةألاعيكل ة    ة، ةملةشوع تهاه ةملةشو   اه ةشواىكؤه شإلاا اش 

ةملةشوت ةشوتا قم ةقند ةملة  لج  بةؤلانع ني ةملةشوني ؽ ةشوت  ا  ةأ ةأو ةآلاعكؤ ، ةنت   نم

شوتداؤبةيع    وةستةتن اهةنا اش ةالاتط ٌةنتةشوغيكةملة ن اةق ك  ةشي   اهةةستةعدنهة

ملةهتةشكههةنختطهةستةةفيذًكطشوني ؽةملةشإلاإسعهةهيمة،ةملةه ي ٌةقىملة  شةشكههة

ةبش ةشواىكلةشواكؤدلةةن ة تقا ة اثةو  تةتلت ةفيذًرال اًكضبرششوتتضامةشوعكيتة

 طك ةنا غةن لتةويمةنتظفةستةسثامةتؿتؤكةشوناسةق ةؾكؤمةشويتاس  ةملةشودملاش ة

ة ةو  تةتنامة ة    ةشويكههة، اث ةس   ةلييمةهايكةست ة3شوتداؤثاهةملة  ش ن ةةة% ة

ةشإلاا اش ة ةئهع بم  ةمل ةشلحدييه ة  وتؿتاش  ةشو   ٌ ةت كؤف ةشجم ةن  ةشوعنتؤه نتشز تم 

 (Dolan Shimon L et Schuler Randall S, 2000, P400)شوػكملاؤهةو ت عيوةشإلاعت كة"
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 جىميت لابذاع و الخكيف : -3

ئوةالاس ي  اةستةشوت  ا ةملةشوتداؤبةت تبكةأهةكةالاس ي  اش ةأ  اهةقىملةؤلاؾ قة

ة ةملةي ايو ةشوثيكؤهة، ةشو  ن يوةمل   وا ةدل ي تط شس ي  ا شوتداؤبة ت أو و تن اه  قىمل

ةتكبتؤه، ة)نإسعه ةو  ت ةستشا ةملأ هنإسةشإلاإسع   ةضن قاه...(  نخؿؿه ق  اه عه

ةملس تها   نا اش ، ن  ا ، ست تغايك ئجكشا تعتمد  ملنعت كل  شو  ن يو،ةشت     

 ة ق اه ملأو   إلاإسعه شإلا اؿه شلخ اجاه شوتغيكش  نت ملشوتىاف ؤلا دشع ن  وات ىنتش

 هشوتداؤثا و  تا ج   شودكام ملشوت ديد قىملةشو صخاظ يتتكف شوتداؤبنةشوني ؽ ملها ال

 شوت  ام ئلمل نع ندش نتي نم  ايم ملشو  ن يوةأ ةملغت و  إسعه ملشإلاعتلا اه شلح واه

 .شإلاإسعه ست ألاطشا وا تل شودكام

 حشجيع الخىاصل داخل املجخمع: -4

ئوةشوت  ا ةملةشوتداؤبةيزملطشوةؤلانع وة  ولدالةقىملةشوتتشضمةملةالا ت  اةشوا  ٌة

ةي ةملة  ش ، ةشوتم يشةملةشو ٌز ةشلخؿـةملةو   ت تةملةنل ملنه ةالا دن اةست ة ةئلمل إط ة   ةكشط

ةئلملة ة  إلا ت ت ةتدةت ةشوتن ةشإلا ت  اه ةشوتن اه ةست ةالاي   اه ةو  ع   ه ةشوتن تؤه شوبكشنج

ةشون تة ةن دال  ةزؤ طل ةملةقىمل ةشوع  ه ةتظاكةقىمل ةشوتن ةشإلاعت دش  ةملةنتشهاه شوتؿتا

 الاكتط ط ةملةت عيوةنعتتىةطعمةشواكط.ة

قىملةأوةتيتوةوديم ةشإلاتشكفةملةشإلا  ا ةةمضاعذة ألافرادًرمي الخعليم و الخذريب ئلى ة-2

شو زنهةةالتخ بةككشاش ةنع نيكلةملة  شةوت لامةشوا ةدلة  اعا ةملةإلا ة توا ةستةشلح غكة

 ملةشإلاعتلامة.

ةتتةيكةش تا ج  ةستقة ةك طاةقىمل ةتداؤبن ةت  اتن ة ظ   ةشست دشث ةأضاح ولد

لالا ةشإلا ت    ةشون ناهة طاهةشو  مةن ةشإلاؿ وبةشوػكملاؤهةشوتنةي بةأوةتععملةوت 

تداؤبنة–ع ضهة،  هةالةي ى ةأوةتيتوةتن اهةو  تشاطةليكؤهةئبشةو ة تةكة ظ  ةت  اتنة

ةة وت  ا ةملةشوتداؤبةالة ة  ل هةن ةش تا ج  ةشإلا ت ت، ةأسسةنداملسه ةقىمل كت ةنانن

ةت  ا اه ةسا سه ةغا تة ةست ةشوثيكؤه ةشإلاتشاط ةتن اه ةست ةطملا اهةتداؤث-ي ى ةشوةييتوةوا  

 ملشضحهةشإلا  و .ة
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ةشإلا  ا ة ةست ةو   ن يو ةشو يات ةت لام ةست ةهايك ةطملا ةوا   ةملةشوتداؤب ة وت  ا 

شو   اهةشوػكملاؤهةملةشإلاا اش ةشإلاخت اهةملة  شةينتنةكدالةشواكطةقىملةشوا ثةشو  تنةلحمة

نيى  ةشإلا ت تةملةت لامةشون تةالاكتط ط ،ةملةتىافةألاةكشطةنتةنتؿ ا  ةشو  مةستةأ ة

 تةنخت فةشوظكمل .كؿ عة،ةملةس

ئوةشودملاةشإلاا ةشو  ةي  اهةومةن ةشوت  ا ةملةشوتداؤبةستةتن اهةشإلاتشاطةشوثيكؤهة

شو  ةي بةأوةيتشهبةة-شوتنةت  مةةتتوادةشودعم،ةيدقت  ةو لتٌةأوةالاس ي  اةستةشوت  ا ة

ملةشوتداؤبةةأضاحة  جهةغكملاؤهة،ةستشاةو وةن ةؾك ةة-شإلاعت دش ةشو   اهةملةشويل ةاهة

ةأس  ةق  اهةشولؿ عة ةهت ةشوتن ةشوثيكؤه ةشإلاتشاط ةن ةأجمةتن اه ةأملةشو  تنية شلخ صة

ةملةشإلاعتدشنه. ةشوي ن ه ةت ديدةةشوتن اه ةقىمل ةك طال ةتيتو ةئساكشتا اه ةتتةكةاؤؤ  ة د 

 ةشو   ا  ةشواك تؤهةأملةشوت  ا اهةأملةشوتداؤثاهةتيتوةمالاعتا اش ةشوا عااهةشوتنةتع ندةئو 

ةس ةست ةشو   ا   ةملغت ةقىمل ةشإلاتشاطةك طال ةتن اه ةق  اه ةي ككم ةملق  اه ةتؿاالاه ا ك  

شوثيكؤهةملةنع   هةألاةكشطةستةق  اهةشوتن اهةشإلا ت  اهةشوي ن هة،ملةن ة ن ةيظاكةطملاةومة

 ن ةشوت  ا ةملةشوتداؤبة دةتةعج هةشوتؿتا.

 املحىر الثالث : جحذًاث الخىميت البشريت 

ةن ةأجمةتؿتؤ ةشودمٌل ةبم  ةتلت  كةة عاهةملةنن هجةملةاغ ةومةشإلا اتطش ةشوتن

 أس وابةو  ع   هةستةشوتن اهةشوثيكؤهةملةشإلاعتدشنهةئالةأوة ن نةشو ديدةن ةشوت دي  ة

 ملهتةه  يىتة:ة شوتن اه تتشجه شوتن

 ألاناه ش  ي ا. 

 ملشوتب ةاه شإلازننه ألانكشع ملع ضه ألانكشع ل ؼ ش  ي ا. 

  شلخكؤ يو تيغام ملقد  شواؿ وه. 

  شإلا  تنر   مل لرظ ق نره  طراه شوت  را  نكش رم نر  شلخركؤ يو نعرتت   غر ف 

ررر اش ر ررررهة ملشإلاار ر رررر  ،)ةشو   ار ر ررررىةقعر ر رررردةشإلا ؿر ر رررره(،47،ةص7006قار ر  ملشوتؿاالار

 . شإلا ت ت ست شإلاخت اه ؤلا ت ا ملنإسع     إلاا  و وت  ق شو زنه ملشوتىنتوتجاه
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 غ فةئ ا قةشلحيتن  ةملةننم ةشلجزشةكةقىملة كشنجةشوت  ا ةملةشوتداؤبةن  ةيإجكة

 قىملةتن اهةشإلاتشاطةشوثيكؤهة.قىملةنخكج  ةشوت  ا ةملة

  الاس ي  اةستةشإلاادشوةشواك ت ةشوت  اتنةملةع ضهةستةشوا دشوةشون ناهةملننم ةغ فة

ةتنيئهةنتشؾنيوة ةشإلاإسع  ةقىمل ة    ة ةيإط ةئلملةقد ةكدال ةملة  ش شلجزشةك،

ةيعتغ تنم ة ةمل ة ا لم  ةنلتن   ةننم  ةيعتناؿتو ةمل ة يئتم  ةي كةتو ننت يو

ةنل ضد  ،ة ةأستى ةوتن اهةالاكتط طيهةملاه ة   ةو تضتٌةئلمل  وت  ا ةأطشل

ن ةأاو وةؤلا ت اةملةئ هةالةتن اهةشكتط طيهةستةغا تةشوتن اهةشوثيكؤهة.ةة)غكبية

 (ة2ص،ة7005ضا  ،

 تداؤبنةك طاةقىملةتتةيكةش تا ج  ةستقةشو  مةستةهييكةن ة-غا تة ظ  ةت  اتنة

ٌةملةننم ةشلجزشةك.  شودمل

 تة،شو  ةقىملةشودملوهةأوةت للهة،ملةستةة وت  ا ة تة مةن ة لتقةأةكشطةشإلا ت

 اسةشوتكتة تةشو  ةي لمةون ةشإلاتاطةشوثيك ةشو  ةيع   ةستةق  اهةتن اهةشإلا ت تةن ة

 .ج اتةشلجتش ب

 خاجمت:

ةشإلاتشاطةه ت  ا ةملشوتداؤبةأأوةو ةتن اه ةملشوتن اهةملعطتض  ةشوتؿّتا ةست ناهةهايكل

ت   ةبم  ةشو ن ضكةشوي جهةةه  نةشهشوثيكؤه،ةملسملةشوتكتةشلح غكةملةنن ة دشيهةشو ع ان  ة

ةةلدةأضاحةشإلاادشوةشواك ت ة ة ةشواك اهةنإعكش، ن ةكامةالاكتط طييوةملةن ةؾك ةق   ا

ةشإلادىة ةيتؿ بةالا ت   ةملةشوتخؿاـةملة ن اةالاساكشتا ا  ةقىمل ةشس ي  اؤ 
ً
ةكؿ ق 

ً
  وا 

ة،ةكت  ةؾننةملةةشكتط طة ن اةستةتع   ةةنإ  هةليكؤهةنتشاطةع مةأجمةن ة،شولكؤبةملشوا اد

ةن ةملشوتداؤبةشوت  ا ةملةشواك اهةةولؿ عةةشودملوهةنيزش اهةن ةهايكةجزاةتىكيسةن ةال دةوا ش

 .ةشإلانظ   ةج اتةنعتتى ةقىملةملشوىا اش ةشولداش ةنعتتى ةن ةشوكةتةشجم

  : الخىصياث

 ة  شة،ملةشلجزشةكةننم ة،ملةشون ناهةشوا دشوةستةشوت  ا ةملة  واك اهةو نمتعةعؿهةئقدشط

 .ةشواك تؤهةالاساكشتا ا  ةملةشلخؿـةئقدشطةستة  إلاختطيوة  ه  الست 
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 ةك طاشةوايتو ةشإلا   ةتداؤبةملةئقدشطة كشنجةغ  ةشوثيكؤهةشوتن اهة كشنجةتػ يوة

 شإلاخت اه.ةشإلاا اش ةشه ع تةقىمل

 وتو.ةالاوىاكملنيةشوت   ةملةشوت  ا ةتىنتوتجا ةطنجة 

 اهةشوثيكؤهةوت كؤفةبم ةالا ت   ة ت عيوةجتطلةشوت  ا ة،ةنتةئطاشاةمل دلةشوتنة 

 ةملبأ  اتم .

 ةن ةت ىانهةملةن ت  هةتن اهةستةؤلاسا  ةن ةت ىنهةشوتنة  وىا ي  ةشإلات   ةةتزملؤد

 ةق إلاا .ةشإلان ةعه

 ةشجمةن ةشلخدنهةأجن اةتداؤبم ةملةتن اتم ةملةشلخدنهةكامةشإلا   يوةتأ امة

 .ةشوثيكؤهةشوتن اهةستةشإلاع   ه

 ةأوةوهةملةننم ةي  نيةشوتنةشإلايى  ةملةاائاهشوةشوظكمل ةملةمةت  اتنة ظ  ة ن اة

ةألا دش ةوهةي لمة   ة ظ نهةقىملةئسل ؾهةملةألاعكى ةألا ظ هةت  اتةن ةيعتااد

 ةشإلاخؿـ

 . قائمت املراجع:5

ةة،الىاميت البلذان في التربيت جطىير في وأثرها الضكاوي التزاًذ مشكلتةشوىكؤ ،ةقادة  دأة-

 ت. .ةةشويتؤت،ة،ة4ةشو دطة،ةشلخ نسةشإلا  دةشواىك،ةق و ةن  ه

 .2642،ملو وهةشإلاؿاتق  ،ةشويتؤتة،ةقراءاث في جىميت املىارد البشريت  دةننطتا،ةأة-

ت الخىميتة، جتزؤفة ت   اة- ةشواائه شولطيك،ةأ  دة،تكةالىاميت الذول  في الاقخصاًد

 .7007،ةنطكةو ىت ت،ةشإلاطكؤه

،ة2،ةؽميع املىاد الذراصيتاصخخذام ألاهذاف الخعليميت في ججتطلةأ  دةس  طلة،ةة-

 .2662طشاةشويل ةهةو نيكةملشوتتزيت،ةشول  كل،ة

 ، ئدارة ألافراد و الكفاءة الاهخاجيت،دار غريب للطباعت ،القاهرة ،دث.قىتةشوع تن -

ةملشوتتزيت،ةو نيكةز كشوةطشاة،ةالبشريت املىارد وجىميت الخذريبةقع  ،ةشإلا ؿيةقادة-

 .ة7006ةق  و،
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ةقل هةن  دةألا اػة- ة،أس نهةن  دةجكشطش ة، ،ةالخذريب لاداري املىجه باألداءيوة

ٌةشو كباه،  .ة7002شإلانظ هةشو كباهةو تن اهةؤلاطشاؤهة،ج ن هةشودمل

ةة- ةةئدارة املىارد البشريت رؤيت ئصتراجيجيتق طٌةن  دةزشيدة، ة، ،ة7007،هتبةقكباه

  w.w.w.kotob arabia.comنتكتةشوىاكملنية:ة

ة23تتنسةن تلىةستةندشع هة،ةاملضخذامت الخىميت ضمان لخعليما جىدثةشواكشجت،ة  ط ة-

 .ة7006طيع بكة70/

 .2655،شودشاةشلج ن اهة،نطك،ةالكفاءة الاداريتقادةشوك   وةشو يع مل ة،

 شلج ن ه طشا ،البشريت املىارد ئدارة في الحذًثت الاججاهاث شوا قت، قاد شودي  ض  -

 ..2006 نطك، ؤلاسىنداؤه، و نيك، شلحدييه

 و نيك شوا ك طشا ،والخطبيق الىظريت الخذريبيت العمليت ئدارة شونطك، ش ت ن  د ند ت -

 .  2008 نطك، شول  كل، ملشوتتزيت،

 املجالث :

ة- ةشو   اه ةنطؿاى، ةن  د ةس اد ة، ةاملؤاح الخعليميت الخعلمّيت بين الىظريت ه  ٌ

ةوالخطبيق ،ةذرس ي أهمىرجافي ظل املقاربت بالكفاًاث: املشاط البذوي الرياض ي امل،

ن  هةشوا  ثةستةشو  ت ةؤلانع  اهةملةالاجت  قاهة،ةج ن هةك ضد ةنكب  ةملاك هة،ةو اهة

 .7025/ن ا B33آلاطشتةملةشو غ  ة،ةشإلا  دةقدط

،ةن  هةو اهةآلاطشتةملةشو  ت ةؤلانع  اهةملةالاصدثمار في الخعليم وهظرياجه ضا  ،ةغكبية-

 .7005،ةج  اي،ةجتشوةة7مل7دطشوةالاجت  قاهة،ةج ن هةن  دةعػك،ةلعىكلة،ةشو 

 :الرصائل 

،ةاس وهةدور العمليت الخذريبيت في رفع الفعاليت الخىظيميت للمإصضتل  اةشوا شتنة،ةة-

 .7006/7020،ةشلجزشةك،ة07طهتتاش ةو اهةشو  ت ةالاكتط طيه،ةج ن هةشلجزشةك
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