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الخعليم العالي والخقنيت لرافعت للخغير الاجخماعي والاقخصادي في اإلاجخمعاث
د .نو الهدى حماد  /اسخاذ مشاوك -مليت آلاداب – جامعت طرابلس (ليبيا)

ملخص الدواست:
ًادي الخللُم اللالي دوسا َاما في جؼىٍش اإلاجخمم وجىمُخه ورلو مً خالى بظهام ماظعاجه في جخشٍج الهىادس البششٍت
اإلاذسبت كلى اللمل في مافت اإلاجاالث والخخصصاث اإلاخخلفت وكلُه اصبذ الاَخمام به طشوسة خخمُت الن اَماله ًادي الى
هدُجت خخمُت مفادَا فشل الخللُم وارا ما فشل الخللُم فان لزلو الفشل جبلاث وآزاس جىلنغ اولهاط ظلبى وخؼحر كلى
الىطم الاقخصادي والاحخماعي للمجخملاث .
ولهى ًىجح الخللُم اللالي في جدقُق دوسٍ البذ مً دكم اللالقت التي جشبؽ بحنٌ وبحن الخقىُت فاإلاجخملاث التي جشغب في
امخالك كىان قىة الللم والخقىُت جدخاج لخؼىٍش مىـىمت كلم وجقىُت خاصت بها في مداماة للللم الذولي إلبذاق وجؼبُق
وجشالم وابخهاس الللم والخقىُت ولِغ لبثهما فقؽ وكليٌ فالىسقت تهذف الى ملالجت قظُت الخللُم اللالي لشافلت إلخذار
اىحغحر الاحخماعي والاقخصادي في اإلاجخمم مم اًظاح اللالقت التي جشبؽ بحن الللم والخقىُت واظخخذم اإلاىهج الىصفي ىجدلُل
اإلاداوسر الخالُت( مفاَُم الذاسظت – كالقت الخللُم اللالي بالخقىُت ودوسَما في اخذار الخغحر الاحخماعي والاقخصادي في
اإلاجخملاث – جىؿُف الخللُم اللالي والخقىُت لخذمت الخغحر الاحخماعي والاقخصادي ) .
وقذ خلصذ الذساظت الى هدُجت مفادَا ان الخللُم اللالي والخقىُت قىجان سئِعِخان ًذكمان الخؼىسر الاقخصادي والاحخماعي
باإلاجخملاث وًضودان اإلاجخمم بإدواث ٌلبر بهما كً َىٍخه وٍدقق بهما ؤَذافه الخىمىٍت .
واوصذ الذساظت ببكادة الىـش في العُاظاث الخللُمُت لبرامج الخللُم اللالي بدُث ًخم جىؿُفها لخىمُت قذساث الخشٍجحن
بما ًخذم مشنالث الخىمُت باإلاجخمم  ،واكخماد بشامج لىقل الللم والخقىُت ًخالءم مم قُم اإلاجخمم واخخُاحاجه  ،وسبؽ
اإلالاسف الىـشٍت بالىاقم  ،واكخماد ؤظلىب البدث الخؼبُقي لذكم جىمُت الاقخصادًاث الىػىُت مم جذكُم بشامج  ،ومىـماث
 ،ومخابش البدث الللمي باكخباس ؤن البدث الللمي مفخاح الىصىىر بلي حللُم جقجي ًخذم بشامج الخىمُت مم الخىظم في بقامت
كالقاث كلمُت بقلُمُت ودولُت (جبادى ؤبدار-لقاءاث-هذواث) لخؼىًش البدث الللمي داخل اإلاجخمم والاظخفادة مً ؤظاجزة
الجاملاث في مشالض اظدشاسٍت .
مقذمت:
بن قظُت الخللُم اللالي ًيبغي ؤن جذسط وؤن جدلل مً مخخلف الضواًا ،وبال جقخصش اججاَاث دساظتها كلي
اإلاشخغلحن بالخخصصاث التربىٍت فقؽ ،وبهما ًيبغي ؤن ٌشاسك في جدلُلها وجقىٍمها مخخلف اإلالىُحن بقظاًا الخىمُت
الاقخصادًت  ،والاحخماكُت في ؤمادَا القصحرة والبلُذة .

www.jilrc.com - conferences@jilrc.com - +961- 71053262

1

 2015أغسطس 19-18أعمال المؤتمر الدولي التاسع  /الجزائر

ًال
وو :مفاهيم الدواست:
مفهىم الخللُم اللالي لشافلت للخغُحر الاحخماعي والاقخصادي:
ًقصذ بالخللُم اللالي؛ الخللُم الزي ًخم داخل ملُاث ؤو ملاَذ حاملُت بلذ اللصىىر كلى الشهادة الثاهىٍت ،و
جخخلف مذة الذساظت في َزٍ اإلااظعاث مً ظيخحن بلى ؤسبم ظىىاث ،جخمحز َزٍ المئظعاث بانها جقذم حللُما مخخصصا
لؼلبتها في مخخلف اإلاجاالثً ،اَلهم للذخىىر بلى ظىور اللمل و اإلاعاَمت في خشلت الخىمُت في اإلاجخمم كلُه فالخللُم
اللالي له ؤَمُت لبرير ومدىسٍت في اخذار الخىمُت الاقخصادًت والاحخماكُت وَزا ًالذ خقُقت اهه ال جىحذ جىمُت بششٍت
بل ال ًمنً اللذًث بإي خاى مً ألاخىاى كً الخىمُت البششٍت دونر الخللُم ألهه ًللب دوسا سئِعُا في بكذاد سؤط اإلااى
البششي ،الزي ؤصبذ ًفىور بإَمُخه سؤط اإلااى اإلاادي ،كً ػشٍق ثظليح ألافشاد بالقذساث واإلالاسف واإلاهاساث والقُم ،
ِّ
والاججاَاث التي جمنجهم مً مىاحهت مخؼلباث اللصش ،كً ػشٍقه يث ِّ
وٍدعً
خعً معخىير بهخاحُتهم ،وٍضٍذ دخلهم،
معخىاَم الصخي ،وٍمنجهم مً اإلاعاَمت بشهل ؤفظل في الخىمُت الاقخصادًت والاحخماكُت لبالدَم ،وٍقلل الفشوو
الفئىٍت بُجهم ،وٍفسح اإلاجاى للنشف كً القذساث اإلابذكت ،وَعاكذ كلى خعً اظدثماسَا.
وبرا ما ؤسادث اإلاجخملاث ان حشهذ نهظت اقخصادًت واحخماكُت فللحها الاَخمام بالخللُم .
مفهىم الخىمُت:
حلشف الخىمُت بمفهىمها اللام بإنها "كملُت واكُت مىحهت لصُاغت بىاء خظاسير احخماعي مخهامل ًالذ فُه اإلاجخمم َىٍخه
ًا
ًا
بذءا بالخخؼُؽ
ؤظاظا كلى مبذؤ اإلاشاسلت الجماكُت الفاكلت وؤلاًجابُت ر
ر
وراجِخه وببذاكه "  ،والخىمُت بهزا اإلافهىم جقىم
واجخار القشاس ومشوسا بالخىفير وجدمل اإلاعئىلُاث واهتهاء باالهخفاق مً مشدوداث وزمشاث مشاسَم الخىمُت  ،وبشامجها  ،وبهزا
ًا
ًا
وجىؿُفا ؤمثل لجهىد الهل مً ؤحل صالح الهل مم الترلحز كلى صالح القؼاكاث والفئاث الاحخماكُت
ر
ر
جخؼُؼا
جهىنر الخىمُت
التي جدخاج ؤلثر مً ظىاَا لخؼىٍش قذساتها وصٍادة لفاءاتها وجدعحن ؤوطاكها .
وحلشف الخىمُت ؤًظا بإنها " الجهىد اإلاىـمت التي جبزى وفق جخؼُؽ مشظىم للخيعُق بحن ؤلامهاهُاث البششٍت واإلاادًت
اإلاخاخت في وظؽ احخماعي ملحن  ،بقصذ جدقُق معخىٍاث ؤكلى للذخل القىمي  ،والذخىىر الفشدًت  ،ومعخىٍاث ؤكلى
للملِشت واللُاة الاحخماكُت في هىاخحها اإلاخخلفت مالخللُم  ،والصلت  ،وألاظشة  ،والشباب ،ومً زم الىصىىر بلى جدقُق ؤكلى
معخىير ممنً مً الشفاَُت الاحخماكُت" .
مفهىم الخىمُت الاحخماكُت و الاقخصادًت:
ًا
ي اللُاة وبخذار حغُحر في
ومىهجا ًقىم كلى ؤظغ كملُت مذسوظت لشفم معخى ر
ر
حلشف الخىمُت الاحخماكُت بإنها " وظُلت
و الخفنحر واللمل واإلالِشت في اإلاجخملاث الىامُت مم الاظخفادة مً بمهاهُاث جلو اإلاجخملاث اإلاادًت وػاقاتها البششٍت
ػش ر
بإظلىب ًىائم خاحاث اإلاجخمم وجقالُذٍ وقُمه اللظاسٍت واإلاذهُت " .وٍلخص ماجمش القادة الاداسٍحن الزي كقذ في القاَشة في
 1967الخىمُت الاحخماكُت بما ًلي " هي جدقُق الخىافق الاحخماعي لذي ألافشاد في اإلاجخمم بما ٌلىُه َزا الخىافق مً بشباق
/2/4
بُىلىجي وهفس ي واحخماعي ؤما اإلاخخصصحن بالللىم العُاظُت والاقخصادًت فحرون ؤن الخىمُت الاحخماكُت هي " الىصىىر
 -زهير حطب :مساهمات االجتماعيين العرب في قضايا التنمية ،معهد اإلنماء العربي ،بيروت -لبنان1985،م،ص.167

 محمد الدقس  ،التغير االجتماعي بين النظرية والتطبيق  ،عمان  ،دار مجدالوي  ،الطبعة الثانية  1996 ،م ،ص353

-رمزي زكى ،فكر األزمة :دراسة في أزمة عمم االقتصاد الرأسمالي والفكر التنموي الغربي ،مكتبة مدبولي ،القاهرة 1987،م،ص.18
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ًا
خقا لهل مىاػً جلتزم به الذولت وحلضصٍ الجهىد ألاَلُت
ي اإلالِشت ال ًيبغي ؤن ًجز رى كىه باكخباسٍ ر
باإلوعان بلى خذ ؤدوى إلاعخى ر
لخدقُق لفاءة اظخخذام الامهاهُاث اإلاخاخت  ،وبالللىىر الزاجُت" .
ووعخؼُم بحماى ؤَم كىاصش الخىمُت الاحخماكُت في الىقاغ الخالُت:





الخغحر البيُىير  :وٍقصذ بزلو الىىق مً الخغحر الزي ٌعخلضم ؿهىسر ؤدواس وجىـُماث احخماكُت حذًذة جخخلف
ًا
هىكُا كً ألادواس والخىـُماث القائمت في اإلاجخمم ،وٍقخض ي َزا الىىق مً الخغحر خذور جدىىر لبحر في
ر
اخخالفا
الـىاَش  ،والىـم  ،واللالقاث العائذة في اإلاج جمم .



الذفلت القىٍت  :وٍمنً ؤن جدذر الذفلت القىٍت في اإلاجاى الاحخماعي بةخذار حغحراث جقلل الخفاوث في الثرواث
ًا
ًا
ًا
ًا
ومجاهُا قذس ؤلامهان ،
ر
كادال بحن ألافشاد وبجلل الخللُم بلض ر
امُا
ر
ر
جىصَلا
والذخىىر بحن اإلاىاػىحن وبخىصَم الخذماث
وبخإمحن اللالج والخىظم في مششوكاث ؤلاطمان بلى غحر رلو مً مششوكاث وبشامج جخللق بالخذماث.

الاظتراجُجُت اإلاالئمت  :وٍقصذ بها ؤلاػاس اللام والخؼىغ اللشٍظت التي جشظمها العُاظت الاهمائُت في الاهخقاى مً خالت
الخخلف بلى خالت الىمى الزاحي وجخخلف الاظتراجُجُت كً الخنخُو الزي ٌلجي الاظخخذام الصلُذ للىظائل اإلاخاخت
ًا
ًا
وفقا لخؼت
لُدا البذ وؤن جهىنر َزٍ الىظائل مىصكت ر
ر
لخدقُق الهذف ولهي ًخم اظخخذام َزٍ الىظائل اظخخذاما
ًا
ًا
مامال ،
اظخغالال ر
ر
خعىت ؤلاكذاد مً شإنها ؤن جمنً واطم الخنخُو مً ؤن ٌعخغل حمُم الادواث التي جدذ جصشفه
ًا
ًا
ًا
فلاال في
ر
ػبلا مً الاظتراجُجُاث ما ٌعمي اظتراجُجُت اقل جذخل ممنً مً اإلاجخمم فاإلاجخمم ًللب ر
دوسا
وَعدبلذ ر
كملُت الخىمُت الشاملت.
وحلشف الخىمُت الاقخصادًت بإنها:
كملُت مقصىدة (مخؼؼت) تهذف بلى حغُحر البيُان الهُنلي للمجخمم لخىفحر خُاة ؤفظل ألفشادٍ  -تهخم بىىكُت العلم
والخذماث هفعها و تهخم بضٍادة مخىظؽ الذخل الفشدي اللقُقي ،خاصت باليعبت للؼبقت الفقحرة لما تهخم بمصذس
صٍادة الذخل القىمي وبدىىَله .

جإظِعا كلى ما ظبو ًمنً القىىر بإن َىاك جالصم واضح بحن الخىمُت الاحخماكُت والاقخصادًت فالخىمُت الاقخصادًت جخجه
بلى جىمُت الاهخاج  ،وصٍادة الذخىىر القىمُت والفشدًت ،ؤي صٍادة الثروة  ،ؤما الخىمُت الاحخماكُت فتهذف لما ؤششها بلى سفم
معخىير اللُاة الاحخماكُت مً خُث الصلت والخللُم واإلاعخىير اإلالاش ي والخذماث بشتى ؤهىاكها وقذ جبحن للباخثحن مما ال
ًا
ًا
لال مجهما ششغ لخدقُق آلاخش ،وَنزا الخدمذ
مجاال للشو ؤهه مً اإلاعخدُل الفصل بحن لال الًوكحن مً الخىمُت ألن ر
ر
ًذق
الخىمُت الاقخصادًت بالخىمُت الاحخماكُت وؿهش اصؼالح الخىمُت الشاملت ،واصداد اظخخذامه للخلبحر كً َزا الخالخم الزي
لً ًإحي بثماسٍ الا مً خالى الخللُم فهى العبُل والؼشٍق الىخُذ للىصى رى الى جدقُق التنمُت بشقحها الاقخصادي والاحخماعي
فماظعاجه مىػىا للفنش ؤلاوعاوي كلى ؤسقى معخىٍاجه ومصذسا لخىمُت اإلاىاسد البششٍت مخىخُا في رلو سقي الفنش ،وؤلابذاق ،
والابخهاس وجقذم الللىم الؼبُلُت  ،والؼبُت  ،والاحخماكُت  ،وؤلاوعاهُت  ،والخؼبُقُت وجىمُت القُم ؤلاوعاهُت  ،واإلاعاَمت في
اإلالشفت الهىهُت كلى ؤظغ مً الىذًت والخهافا وجشظُخ ألاصالت وجؼىٍشَا والجهىض بها بلى معخىير اإلالاصشة ومً َزا اإلاىؼلق
 -احوذ عوٌضة "استراتٍجٍات تٌوٍة الوذى هعاٌٍر تحالف الوذى والتجارب العالوٍة “البٌك الذولً .واشٌطي  005،م،ص. 3

 - 5حلٍوة هقاوس وهٌذ جوعوًًً ،حو هقاربات حذٌثة لذراسة التٌوٍة االقتصادٌة  ،هلتقى
،جاهعة الحاج لخضر ى 0 0م  ،ص .

وطًٌ حول االقتصاد الجزائري :كلٍة العلوم االقتصادٌة
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ًبرص الذوسر اإلاهم ىلخللُم اللالي في الاَخمام بالخىمُت البششٍت رلو ؤن اإلاىاسد البششٍت َم مً ًدملى رن كلى كاجقهم الخخؼُؽ
الاقخصادي والاحخماعي وبما مً شإهه جدقُق الخىمُت الاقخصادًت والاحخماكُت والاسجقاء باإلاجخمم.
ثا يا :الخعليم العالي والخقنيت:
الللم َى اإلالشفت (إلاارا) ؤو البدث كً العبب ،ؤما الذقىُت فهي (لُف) ؤو الخىصل بلي النُفُت ورلو لخؼىٍش
خل مشامل اإلاجخمم وكملُت هقل الخقىُت هي اظخلاسة ألاظالُب الفىُت والاحخماكُت اإلاؼبقت في البالد
ألاظالُب مً ؤحل ِّر
الصىاكُت اإلاخقذمت لخىؿُفها بما ًخذم الىمى والخقذم في البالد الىامُت .
وكالقت الخللُم اللالي باىجقىُت كالقت مخبادلت تهذف بلي جدقُق الخىمُت داخل اإلاجخمم و الفصل بحن الللم والخقىُت ٌلذ
ًا
ًا
ًا
ًا
ملا ؤلبر بنثحر مً مجمىق جإزحراث ؤي مجهما كىذما ٌلمل بمفشدٍ
ملا وبن جإزحرَما ر
مفهىما ظلبيرا  ،رلو ألن الازىحن ٌلمالن ر
ر
ًا
دائما مارا ًمنً ؤن ًجلبه مل مً الللم والخقىُت للخىمُت
وؤن َزا الخلاونر اإلاثمش ًخىقف كلي اللغ العلُم بإن هخزلش ر
الاحخماكُت والاقخصادًت والبلذان التي جشغب في امخالك كىان قىة الللم والخقىُت جدخاج بلي جؼىٍش مىفومت كلم وجقىُت
وػىُت خاصت بها  .والذوىر التي ال جذكم قذساث البدث والخؼىٍش بصىسة مافُت ججذ هفعها مجزلقت في الدعاب جقىُاث
حذًذة كلحها ؤن جخنُف ملها  ،ومثل َزٍ البلذان ججذ هفعها طلُفت الاظخلذاد للصمىد ؤمام سٍاح الخغُحر  ،وَزا ًخؼلب
مً ماظعاث الخللُم اللالي مىنها مشالض ليشش الللم والخقىُت ؤن جقُم مشالض للبدث الللمي في مداماة للللم الذولي إلبذاق
ًا
راجُا وجازش في
وجؼبُق وجشاكم وابخهاس الللم  ،والخقىُت ولِغ لبثهما فقؽ .واإلاشهلت التي جىاحه كملُت هقل الخقىُت مفشوطت ر
اإلاخلقي فقؽ فلىذما ًخخاس مجخمم هقل الخقىُت  ،فهزا ًخؼلب ؤن ًشلض وشاػه للبدث والخؼىٍش للخنُف مم ما هقله ،
وللبدث بإصالت كً ملشفت حذًذة  ،وجخخلف خصائص مىـىمت الللم والخقىُت مً مجخمم بلي آخش بال ؤنها جـل جمخلو
اللذًذ مً الخصائص اإلاشترلت وجخهىنر مىـىمت الللم والخقىُت في اإلاجخمم مً آلاالث التي جدىىر القذساث الللمُت والخقىُت
ًا
حذا للمىـىمت ألهه مً دونر
بلي مخشحاث ؤخشير زقافُت  ،وحللُمُت وخشبُت  ،واقخصادًت  ,واإلاخشحاث الاقخصادًت خُىٍت ر
مصذس جمىٍل متزاًذ باظخمشاس فان همى مىـىمت الللم والخقىُت آًل بلي الخىقف  ،ومىـىمت الللم والخقىُت شبنت مً
كىاصش مخبادلت اليشاغ  ,وَزا ٌلجي ؤن الىاجج مً مل كىصش ومل مادة في اإلاىـىمت ٌلخمذ كلى مخشحاث اللىاصش واإلاىاد
ألاخشير وٍدخاج جاح عملياث منظنمت العلم والخقنيت داخل اإلاجخمم بلي -:
ي اللالي مً حلقُذ الللم والخقىُت ًخؼلب الخخصص .
 اإلاعخى رًال
ًال
 -2الاخخصاصُىنر ًمخلهىنر خبرة في خقل طُق  ,وؤوشؼت الللم والخقىُت وجؼبُقاتها جخؼلب اسخخداما مششرما في وقذ
واحد.
-3ملشفت الاخخصاصُىنر بدذود اخخصاصهم ومغئىلُاتهم اإلاهنيت والقا ن يت وألاخالقيت .
ًال
ًال
 -4جؼبُق مىـىمت الللم والخقىُت باإلاجخمم ًخؼلب حعاو ا مختادو بحن اإلاىـماث والقؼاكاث باإلاجخمم وسظم َُهلُت
حعاكذ في الىصىىر بلي الللم والخقىُت كلي هؼاو دولي .

 - 6أنطوان زحالن  :العرب وتحديات العمم والتقانة ،مركز دراسات الوحدة العربية 1999،م ،ص.87
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ان اإلاخإمل في مىـىمت الللم والخقىُت ًجذَا جدذر في خلقاث  ،وكىذما جخفق ؤي خلقت مً خلقاث ألاوشؼت في ؤلاهجاص
ًا
حُذا  ،لما بن
ر
فةن بهخاج اإلاىـىمت لزلو اللمل بالزاث ظدىخفع بلي الصفش ولى ؿلذ ملـم اللملُاث الباقُت حلمل
مخشحاث مىـىمت الللم والخقىُت في اإلاجخمم هي معاَماث للخىمُت الثقافُت وللقىير اللاملت اإلاهىُت وللمذخالث الخقىُت في
مل ألاوشؼت الاحخماكُت  ،والاقخصادًت  ،واإلاذخالث في ألاوشؼت اإلاخصلت بشئىنر الذفاق وَزٍ اإلاخشحاث خُىٍت إلخذار
ًا
فمثال َىالو خاحت للس يػشة كلي ألاوبئت ( وباء ؤلاًذص
ر
الخىمُت الاقخصادًت ولصُاهت الاظخقشاس الاحخماعي والصلت الىػىُت ،
ًا
و آمىت وجخؼُؽ
مثال ) ،والشقابت كلي هىكُت ألاغزًت وخماًت لت اإلاعتهلنحن ومقُاط البىاء وبىاء معالً وشق ػش ر
ر
و كاإلاُت شذًذة الخىافغ وبكذاد اإلاجخملاث طذ
الخغحراث اإلادخملت في ػقغ اللالم  ,وحلضٍض ؤلاهخاج الصىاعي في طو ر
الهىاسر الؼبُلُت غحر اإلاخىقلت ،مل َزا ًخؼلب مذخالث كلمُت مىخـمت  ,بن طشوسة جىفش َزٍ اإلاذخالث الللمُت هي التي
جدفض اإلاجخملاث الزلُت كلي دكم وصُاهت مىـىمت علم وجقنيت مبذكت وقىٍت .
وقذ اكخمذث العُاظت الخللُمُت في لثحر مً مجخمماثها كلي بشامج لىقل اإلالاسف الفىُت اإلاخقذمت ففي مجاى الخللُم اللالي
ؿهشث َُئاث مخخصصت في بهخاج اإلالشفت وؤخشير مخخصصت في اظخخذامها وجؼبُقها  ،وبلي حاهب َزٍ الهُئاث َىاك
اإلااظعاث الىػىُت وألاحىبُت والتي حلخبر هي ألاخشير مصادو إلهخاج اإلالشفت واظخخذامها وجؼبُقها مثل الششماث الىػىُت
واللاإلاُت  ،بال ؤن مجخمماثها ال صاىث ثكاوي مً اللذًذ مً اللقباث في مجاى البدث الللمي والخقجي للذة ؤظباب مجها -:
 اكخماد ملـم الجاملاث كلي لخب مذسظُت وملذاث ؤحىبُت في وشش الللم والخقىُت وقصىسَا كلي ؤن جهى رنمرالز إلبداع العلم والخقنيت ولِغ لبثهما فقؽ .
 كذم جىؿُف البدث الللمي لحل مشامل قائمت داخل القؼاكاث راث اللالقت بالخخصص . - 3كذم بًجاد اإلارو ت الهافيت في ماظعاث الخللُم اللالي بما ٌعمذ بمضٍذ مً الخذسٍب اللملي واإلاُذاوي في مىاقم
ألاوشؼت الاقخصادًت  ،والاحخماكُت  ،والصىاكُت باإلاجخمم.
 الاكخماد كلي هقل الخقنيت اإلاصدوة دو رن مداولت جؼىٍش ؤلامهاهاث الفىُت اإلاخاخت . - 5كذم وجند جناصل بحن الجاملاث ومشالض ألابدار داخل اإلايشأث الصىاكُت اإلاخخلفت راث اللالقت لىقل آخش
جؼىساث مشالض ألابدار بلي الجاملت .
 - 6قصىسر مجاالث الخطتيق العملي وكذم مىالبتها إلاعخىير البدىر الىـشٍت.
ثالثا :الخعليم العالي و الخقنيت والخنميت الاجخماعيت والاقخصاديت :
كلمىا مما ظبق كشطه في البذاًت بن الهذف ألاظاس ي للخىمُت َى ؤلاوعان وقذ ؤشاس اللالم "فشادسٍو َاسلُيعىنر" في
لخابه " الخللُم في خذمت الخىمُت " بإن مً ؤَم اإلاشامل التي جىاحه المحخملاث الىامُت لِغ قلت مصادسَا بل في كذم قذسة
جلو الذوىر في جنميت مناودها البشريت ،وؤلاوعان مائً حي مخهامل جخفاكل مقىماث وحىدٍ مم بلظها البلع فُازش وٍخإزش
بالبِئت التي جدُؼه فُلِش ماطُه وخاطشٍ وآفاقه اإلاعخقبلُت وَى في رلو منُف ومخنُف وقابل للخنُف ملؽ وآخز
مىخج ومظتهلو مشظل ومعخقبل مبذق ومبخذق لما جىصلىا الى ان كملُت الخىمُت الصمت وطشوسٍت لهل اإلاجخملاث والبذ مً ؤن
ًا
ًا
واكُا في ؤداءٍ وكىائذٍ لخذمتها  .بال ؤن
ر
ر
جىؿُفا
ًخالءم الخللُم اللالي مم اظتراجُجياث وبشامج الخىمُت باإلاجخمم وٍىؿف
ًا
اإلاخإمل لىىكُت الخللُم اللالي آلان سغم الجهىد اإلابزولت ًجذَا طلُفت وجخؼلب لثحررا مً الخدعحن وقذ ًشحم العبب في رلو
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بلي الاوشغاى اإلاتزاًذ باإلاشنالث الُىمُت للخللُم ظىاء مجها ما ًخللق بالنمن النمي هدُجت الؼلب اإلاتزاًذ كلُه بصىسة كامت
ؤو ما ًخصل بقظاًاٍ الفىُت مً مناهج ولخب  ،ومعايير قتنو  ،وجدسيب  ،وغحرٍ ألامش الزي حلل دو رس الخللُم اللالي
باليعبت للخىمُت وفُما خذر وٍدذر مً همى في قؼاكاث ؤلاهخاج وجىفحر الخذماث وجدعحن معخىير اإلالِشت المخذود
ضعيف  ،بن الللم والذقىُت وؤلاهخاج للخىمُت مهىهاث زالر جازش وجخإزش مباششة بعُاظاث وخؼؽ الخىمُت ،فالللم َى
ؤظاط الذقىُت والخنىىلىحُا هي الشلحزة ألاظاظُت لإلهخاج وؤلا خاج هن عصب الخنميت وبرا ماهذ معحرة الخىمُت جخؼلب
بدخاى ؤظالُب البدث الللمي للجهىض بمعخىٍاث ألاداء وظشكت ؤلاهجاص فةهه ًجب ؤلاشاسة بلى بداسة كملُت الخىمُت كً ػشٍق
اظخخذام اإلاىاسد وؤلامهاهاث مً ؤحل الىصىىر للىخائج وألاَذاف اإلاشحىة  ،والخدذًث ؤلاداسير لألهـمت ؤلاداسٍت اإلاؼبقت في
شتى اإلاىاقم بطافت بلى ألاخز بإظلىب البدث الللمي في مخخلف مجاالث ؤلاداسة ظىاء ماهذ بداسة فىىنر ؤلاهخاج وبداسة شئىنر
ألافشاد وؤلاداسة الدعىٍقُت وؤلاداسة اإلاالُت ومً ؤحل رلو فةهىا هشير ؤن دوسر الخللُم اللالي في خذمت قظاًا الخىمُت ًخؼلب في
اإلاشخلت اللالُت ما ًلي:
 طشوسة جنثيق الصلت بحن الجاملاث وؤحهضتها اإلالىُت وبحن ألاحهضة والهُئاث واإلاشالض الللمُت باإلاجخمم. الاَخمام بالخخطيط الجيد للعمالت لخىفحر مىادس بششٍت قادسة كلى الخلامل مم اإلاخغحراث الجذًذة وزىسة اإلاللىماثوشبهاث ؤلاهترهذ ورلو لالظخفادة مجها.
 سفم معخىير لفاءة الفرد العامل وصٍادة بهخاحُخه كً ػشٍق بكذاد وصُاغت مقاًِغ ملُاسٍت لقُاط ألاداء وٍخىاصنرًا
ًا
وجىفُزا ومخابلت لخدقُق الخنُف والخىافق بحن
ر
ر
جخؼُؼا
مم رلو دكم ظُاظاث الخذسٍب اإلانهي واللشفي وؤلاداسير
اللامل وبحن ألاحهضة اللذًثت التي ٌعخخذمها.
 وطم هـم جيدة إلداوة ؤلا خاج جقىم كلى ؤظاط حىدة اإلاىخج مم اللفاؾ كلى البِئت مم الخإلُذ كلى ؤلاجقان فيألاداء وبصماء سوح اإلاىافعت وجذكُم هضكت الابخهاس وؤلابذاق.
اللذًث جقىم كلى اظخخذام النمبُىجش وشبهاث اإلاللىماث
ة
 الاَخمام بةوشاء قناعد للتيا اث واإلاعلنماثوالىظائل الللمُت اإلاخؼىسة واإلاخقذمت فاإلاللىماث هي لغت اللصش للخلامل مم مافت ألاوشؼت ومخخلف اإلاجاالث
ولذكم كملُت اجخار القشاس.
وظىف هلقي الظىء كلي دوو الخعليم العالي في بلع القؼاكاث -:
ؤ – دوسر الخللُم اللالي في الخىمُت الضساكُت :
في بلع اإلاجخملاث ؤكخبر جخشٍج اإلاهىذظحن الضساكُحن مً ألامىسر غحر الاقخصادًت ولنىىا طذ َزا الشؤي ،فاإلاجخمماث في
خاحت ماظت بلي خشٍجي الهلُاث الضساكُت لخؼىٍش وجىمُت البرامج الضساكُت ظىاء في مجاالث ؤلاسشاد الضساعي للفالخحن  ،وفي
ػشور الضساقة اللذًثت وؤظالُبها الخقىُت والخىظم الشؤس ي في ؤلاهخاج اللقلي وكً ػشٍق ملاَذ البُؼشة وجشبُت اللُىان
واإلااشُت وكً ػشٍق البدىر الللمُت الضساكُت ولنىىا هجذ ؤن اللذًذ مً الخشٍجحن في اإلاجخمم ال ٌعخخذمىنر في جلو البرامج
ًا
ؤخُاها َىاك كملُت جىؿُف لجمُم الخشٍج ًً بغع الىـش كً اظدثماس قابلُاتهم وبمهاهُاتهم الللمُت مً َىا
ر
 ،وهجذ
وعخؼُم القىىر بإن الاظخخذام الغحر مخؼؽ للخللُم الضساعي في مىالبت خؼؽ الخىمُت قذ ًيخج كىه هخائج ظلبُت وبؼالت
جازش كلي الخىمُت وجدذ مً بشامجها اللُىٍت ،اإلاخإمل لإلهخاج الضساعي في الذوىر اإلاخقذمت ًجذٍ ٌلخمذ كلى الللم والخقىُت امش
لهزا يوقم كلي اإلاخخصصحن في الخللُم اللالي جنشَغ حهىدَم في ملالجت اإلاشامل التي ٌلاوي مجها القؼاق الضساعي والاهدباٍ
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ًا
ًا
كلمُا ومهىُار وجىكُتهم بضٍادة قابلُتهم باللمل في اإلاىاػق
ر
للمشامل التي ًخلشض لها وبكذاد وجذسٍب اللاملحن وتهُئتهم
الذاخلُت القشوٍت.
ًخطح مما ظبق ؤن الخىمُت الضساكُت لم جدقق ملذالث الىمى التي اظتهذفتها بشامج و خؼؽ الخىمُت في اإلاجخمماث وبن
بدخاى الخقىُت في اإلاجاى الضساعي لم يظخخذم بالصىسة اإلاؼلىبت وؤولىٍاث البدىر الضساكُت قذ سلضث كلي مداصُل العىور
دونر اإلاداصُل الغرائُت ولعىا هبالغ برا ما اهتهُىا بلي ؤن خشٍجي الخللُم اللالي كالقتهم مدذودة باإلهخاج الضساعي اللقلي .
ب -دوسر الخللُم اللالي في الخىمُت الصىاكُت :
ًا
ًا
وعبُا  ،بل
ر
ر
جفائال
برا اهخقلىا بلي قؼاق الصىاكت وَى رسوة القؼاق اللذًث في الخىمُت هجذ ؤن دوسر خشٍجي الخللُم اللالي ؤلثر
ههاد هقىىر ؤن القؼاق اللذًث بمقىماجه الصىاكُت واإلاالُت والخجاسٍت  ،والخذمُت ًىشو ؤن ًدخنش مىافم الخشٍجحن وكائذ
كملهم  ،وحللُمهم ،ومم رلو فلى ؤخزها حاهب الصىاكت هشير ؤن َزا ؤلاهخاج َى مدصلت للذة كىامل مً ؤَمها سؤط اإلااى ،
واإلالذاث  ،وقىة اللمل  ،والخىـُم iفةرا ؤخزها اإلالذاث والخجهحزاث الخقىُت فعىف هجذ ؤن خشٍجي الخللُم اللالي لِغ لهم
فظل ًزلش في اختراق الخقىُت الصىاكُت في مجخملىا ومً قبُل جدص يى اللاصل ؤن هقىىر ؤن ملـمها معخىسد مً الخاسج
ًا
اولهاظا اللهم بال في الىزس الِعحر وفي
ر
وختى ما ًذوسر كً جؼىٍش الخقىُت اإلاالءمت ؤلاهخاج اإلادلي ،فزلو ؤمش ال ههاد هجذ له
جصمُم اإلاصاوم اإلاؼلىبت وجشلُبها هجذ ؤهفعىا في لثحر مً اللاالث مظؼشًٍ بلي الاكخماد كلي الخبرة ألاحىبُت  ،ومم حلذد
ًا
خصىصا في الصىاكاث الاظخخشاحُت
ر
بلع اإلاصاوم هجذ في مل مشة هلجإ لالظخلاهت بالخبرة ألاحىبُت لخإظِغ َزٍ الصىاكت
ًا
ًا
ضخما كلي الخبرة ألاحىبُت ًبقي بلذ رلو قىة اللمل ومهاساتها ً ،منً القىىر ؤن قىة اللمل
ر
ر
اكخمادا
فهي ما صالذ ملخمذة
مً خشٍجي الخللُم اللالي قذ اظخؼاكذ ؤن حشغل خؼىغ ؤلاهخاج وؤن حعُؼش بذسحاث مخفاوجت كلي مهاساث الدشغُل
وؤلاصالح و لزلو جىافشث بذسحاث مخفاوجت مقذساث ؤلاداسة والخىـُم  ،ومم َزا مله فةن النثحر مً الذساظاث الخقُُمُت
للصىاكت في اإلاجخملاث الىامُت حشحر الى ؤن الؼاقت ؤلاهخاحُت للذد مً اإلاصاوم في مجخمماثها جقل بنثحر كً ػاقتها ؤلاهخاحُت
ألاصلُت .
ج – دوسر الخللُم اللالي في اظدثماس البدث الللمي :
بن كملُت الخىمُت الاحخماكُت والاقخصادًت جقىدها بلي دوسر الخللُم اللالي في البدىر والذساظاث اإلاالخف ؤن ملـم البدىر
لم ًجذ ظبُله بلي خحز الخؼبُق والىاقم ؤن ملـم َزٍ البدىر ًمثل " جماسًٍ بدثُت " ًقىم بها ػالب الجاملاث لللصىىر
كلي الشهاداث الللمُت وٍىؼبق رلو كلي لثحر مً بدىر ألاظاجزة ؤهفعهم لإلًفاء بمؼالب ؤلاهخاج الللمي الالصم للترقُت
،والخالصت ؤن البدىر لِعذ مىبثقت مً الععي للل مشهلت ؤو جؼىٍش كمل ممًً جقخظحها فةن جصمُم اللذًذ مً
البدىر وهخائجها مدذودة في مىبلها ومجشاَا ومصبها والبدىر التي حلالج مشهلت هي بدىر حلاوهُت ًقىم كلحها فشٍق مً
ًا
ًا
وصىال بلي الىخائج اإلاؼلىبت  .ومً زم ال هبالغ لثحررا بن قلىا بن
ر
الباخثحن ًيخهي بلي هخائج ملُىت قذ جدخاج بلي مخابلت فشٍق آخش
الاظدثماس في مجاالث البدىر في الجاملاث ال ٌلخبر را مشدود ًزلش في جؼىٍش الخىمُت الاقخصادًت والاحخماكُت اللهم بال
الِعحر .وفى البدىر الاحخماكُت هجذ ان َىاك ؤصمت لبحرة جىاحهها  ،جنمً في مداماتها إلاا َى ملمىىر به في الغشب فهي
ميشإَا غشبي بعبب الخهىًٍ ألاولى الزي اسجبؽ مباششة في لثحر مً البلذان باالظخلماس ؤو بعبب الاسجباغ الؼىعي – ؿاَشٍا

-

زهير حطب :مساهمات االجتماعيين العرب في قضايا التنمية ،معهد اإلنماء العربي ،بيروت ،لبنان1985،م،ص.167
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– باإلاذاسط الغشبُت وكذم الجشؤة في اهتهاج ػشور ؤخشير للىصىىر بلى اللقائق الللمُت ان اإلاخإمل في جاسٍخ الذساظاث الاحخماكُت
الغشبُت ًجذَا اسجبؼذ مىز بذاًتها بالعُاظت اللامت للمجخمم  .فذوسر الاقخصادًحن والاحخماكُحن ابان القشهحن العابم
والثامً كشش مان ظُاظُا في جإزحرٍ كلى الذولت واإلاجخمم واإلاداولت الاولى الىـامُت واللذًثت للشذ ػاقت الذساظاث
 1929كىذما
الاحخماكُت مً اجى دساظت اإلاجخمم والدشاف خلىىر إلاا ٌلاهُه مً مشنالث بذؤث في الىالًاث اإلاخدذة في كام
شهلذ لجىت سئاظُت َذفها بدث الاججاَاث الاحخماكُت في اإلاجخمم ألامشٍهي وقذ قامذ اللجىت بصُاغت اظخيخاحاتها كام
 1933م في وزُقت كشفذ باظم "الاججاَاث الاحخماكُت الاخحرة " َنزا بذؤث الذساظاث الاحخماكُت حشهل بلالقتها مم الذولت
الغشبُت ،ظالخا َاما في مىاحهت حمُم اشهاى الالواقلُت والفشطُاث الخاػئت الىابلت مً ا لاب القشاس الزًً كادة ما
جإخزَم اإلاماسظت العُاظُت الُىمُت بلُذا كً الشئٍت الشاملت والبلُذة ألامذ .وفى اإلاجخملاث اللشبًت هجذ ان ملـم
الباخثحن ألاوائل في الذساظاث الاحخماكُت وؤلاوعاهُت َم في ألاغلب مً خشٍجي الجاملاث الغشبُت ولثحر مجهم ًدبزونر ان
ًا
ًا
ر
بوعاهُا
ر
وشاػا
جهى رن الذساظاث الاحخماكُت ،وؤلاوعاهُت فشوكا مً الللم الخجشٍبي الؼبُعي وٍدىاس ى َاالء ؤن الللم لِغ بال
ًخإزش في بىاء مىهجه وجىحُه بدىزه بما جخإزش به الاوشؼت البششٍت ألاخشير  ,فالبدىر التي ججشير في مجاالث الذساظاث
ُُ
الاحخماكُت وؤلاوعاهُت آلان اهما جصذس وججشير ؤصال مخإزشة بخلو اإلافاَُم وألاػش واإلاقىالث الىـشٍت الىافذة – لىا مً الغشب
وَزا ألامش وطم الذساظاث الاحخماكُت  ،وؤلانظاهُت في مإصور فنشير وػشٍق معذود و اإلاؼلىب الان َى جدقُق جىؿُف ؤمثل
للخللُم اللالي في بػاس جىـُم احخماعي واظتراجُجُت مالئمت للخىمُت ،وَزا لً ًخإحى بال كً ػشٍق لعش خلقت الخخلف
وبخذار الخىمُت الشاملت وبقامت مششوكاث وجىفحر خذماث ووطم جصى رس معخقبلي ٌلخمذ كلي جىمية البشش وما ًخاح لهم
مً مجاالث إلشباق اخخُاحاتهم اإلاادًت واإلالىىٍت والشوخُت وما ًخاح لهم مً مصادس اإلالشفت والخبرة والذساًت لخهىًٍ القاكذة
الللمُت الخقىُت مم بفعاح اإلاجاى للؼاقاث اإلابذكت والخالقت في مخخلف ؤوشؼت الفنش والجهذ ؤلاوعاوي وحشجُلها دونر
الاوغالو كً اإلالشفت ؤلاوعاهُت ؤو الاظخفادة مجها .
ًال
وابعا :جنظيف الخعليم العالي جقنيا لخدمت الخنميت الاقخصاديت والاجخماعيت:
ًا
ًا
جقىُا ًخالءم واظتراجُجُاث الخىمُت ًجب ؤخز في اللعبان الاحي:
جىؿُفا ر
ر
لخىؿُف الخللُم اللالي
 الىـشة بلي هـام الخللُم ليعق احخماعي مخفاكل مم البىاء الاحخماعي النلي باإلاجخمم . مشاكاة القذساث الفنشٍت واإلاهاساث الخذسٍبُت والخجذد اإلالشفي مما قذ ال ًخاح بال بلذ مماسظت جؼىىر ؤو جقصش ،والىاقم ؤن كذدا لبحرا مً ؤكظاء َُئت الخذسَغ الجاملحن لم ًخلشطىا لخبراث الىاقم اللملي في ػىله وكشطه
ًا
ػالبا واهتهىا بلُه ؤظاجزة وفي حمُم اللاالث فةن مً مصللت الجاملاث في
ر
وبذؤوا خُاتهم في ظلك الخللُم
بكذادَا لؼالبها ؤن حعخلحن بزوير النفاءاث الباسصة مً خاسج ؤكظاء َُئت الخذسَغ ملما اظخؼاكذ بلي رلو
ًا
ظبُال .
ر
 - 3حشجُم جهىًٍ فشور للبدث مً مخخلف ؤكظاء َُئت الخذسَغ في الجاملت لخقذًم اإلاشوسة للمىـماث واإلااظعاث
في مجاالث الاظدثماس اإلاادي والبششير وفي الخقىٍم الفجي لللشوض وجصامُم اإلاششوكاث اإلاقذمت مً الششماث
ألاحىبُت وغحرَا مً الخذماث التي جؼلبها مششوكاث الخىمُت الشاملت باإلاجخمم .
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 اللمل كلي بوشاء ملُاث مخخصصت جخىلى جمىٍلها اإلااظعاث والششماث النبرير اإلاشجبؼت بمجاى كملها لخمنحنالؼالب مً اللمل فحها لجضء مً بكذادَم لللمل اإلاُذاوي لما ًمنً للهلُاث القُام بإبدار مىذمجت مم
ًا
ًا
وهىكا .
ر
مشنالث الصىاكت وؤَذافها مما ٌعاكذ كلي جؼىٍش ؤلاهخاج ر
لما
 - 5جىفحر ظىذ مً البدىر والذساظاث وؤلاخصاءاث التي جشلض كلي بشباق الاخخُاحاث وخل اإلاشنالث ودكم اإلاجخمم
إلحشاء مثل َزٍ البدىر كً ػشٍق -:
ؤ – اإلانخباث :
ًا
اقخصادا ولفاءة لخبادى
ر
اإلانخباث ؤداة مهمت وجقلُذًت للخلاونر وجىفش الذوسٍاث  ،والنخب الللمُت وهي ؤلثر الؼشور
ًا
اإلاللىماث وبقلُل مً الاَخمام جهىنر اإلايشىساث سجالث دائمت ًمنً اظخخذامها جنشاسرا مً قبل معخخذمحن مخخلفحن ،
وجىفش اإلانخبت اللصشٍت إلاعخخذمحها الىصىىر بلي شبنت ؤلاهترهذ وجدفف كادة لمُت متزاًذة مً اإلاللىماث كلي حسجُالث
منثفت لللاظىب ومم رلو فاإلهترهذ لِعذ ظىير داكم ؤو منمل للمنخبت.
ب – اإلااجمشاث :
اإلاشاسلت في اإلااجمشاث والاحخماكاث الللمُت وهي ؤلثر العبل شلبُت للخلاونر كلي اإلاعخىير الشخص ي  ،واإلاشاسلت
ًا
وحها لىحه وَزا ًادي في الغالب بلي جىمُت حلاونر ؤػىىر بحن الللماء .
في اإلااجمش حشجم لالجصاى ر
ج -اإلاللقىنر الللمُىنر بالعفاساث :
1945م حلحن مشاقبحن كلمُحن ؤو مللقحن في ظفاستها
ؤخزث وعبت متزاًذة مً خهىماث اىبلذان الصىاكُت مىز كام
وؤصبذ مىطىق الللم والخقىُت مىز نهاًت اللشب الباسدة مً مىطىكاث الذبلىماظُت الذولُت الشئِعُت وكلي مجخملاجىا جبجي
َزا ألاظلىب .
د -مشالض البدث ؤلاقلُمُت والذولُت :
بن بقامت حعهُالث بدث بولُمُت ودولُت حشهل ؤداة قىٍت لخلضٍض الخلاو رن ؤلاقلُمي والذولي وهمى مشالض البدث
ًا
ًا
ودولُا حاء هدُجت الهلفت اإلاتزاًذة للللم وللفىائذ التي قذ ًدصل كلحها مل الفشقاء كبر الخلاو رن .
ر
ر
بقلُمُا
اإلامىلت
َـ  -آلُاث ؤخشير
و بعُؼت مذهىكت كبر جبادى معىداث ألاوساو الللمُت  ،والشظائل ،
ًمنً حعهُل ؤوشؼت الخلاو رن بحن الللماء بؼش ر
ًا ًا
كذدا لبحررا مً
والبرًذ العشَم والاجصاالث الهاجفُت بلي حاهب الضٍاساث والىذواث والذساظاث الخاسحُت وجىفش البلذان الغىُت ر
ًا
ؤكذادا لبحرة مً الؼالب لخلقي الذساظاث
ر
اإلاىذ لللماء ؤحاهب لقظاء بلع الىقذ في بلذانهم وجىفذ البلذان اإلاخخلفت
اإلاخقذمت في الخاسج .

 مريم سميم  :عمم تكوين المعرفة ،معهد اإلنماء العربي ،بيروت-لبنان 1985م.ص.67 -عمي الحوات  :نقل التكنولوجيا والمجتمع ،جامعة الفاتح -طرابمس1981،م،ص.84
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 -6ملالجت :
أ  -هفىسر الللماء روير النفاءاث وهجشَم البالد .
ب -فخىسر ؤكذاد لبحرة مً الذاسظحن إلاىاصلت الخللُم اللالي .
جَ -شوب الؼالب مً الهلُاث والجاملاث الللُا بلي اإلالاَذ الخقىُت التي حللم مهاساث ال تهخم بخىؿُفها الخىؿُف الجُذ
للملُاث الخىمُت .
ًخطح مً اللشض العابق ؤن الخللُم اللالي والخقىُت ًازش مل مجهما في آلاخش ولالَما ًازش في كملُت الخىمُت
والشهل الخالي ًىضح اللالقت بُجهم :
التقنية

التعلٍن
العالً
التٌوٍة االقتصادٌة
واالجتواعٍة

ًا
ًا
ومخدشما والخلبحر اللفـي ال
ر
ر
ملقذا
بن اإلاهىهاث الثالزت جخفاكل مم بلظها البلع وجدشابو فحها الغاًاث والىظائل حشابها
ٌعخؼُم ججعُذ َزٍ اللالقت اإلادشابنت واللشلُت والتي جخؼلب ؤخذار حغحر حزسير مىحه ومقصىد في الخللُم اللالي
لخخهامل فشوكه وجخىاصل في ظبُل اإلاىاجٌ اإلاثلي لبىاء ؤلاوعان الىمىرجي القادس كلي ؤلابذاق .
ًا
جقىُا لخذمت الخىمُت الاحخماكُت والاقخصادًت ًمنً الاكخماد كلي ألاظغ اإلالُاسٍت الخالُت-:
ولخقُُم هجاح دو رس الخللُم اللالي ر
فُما ًخللق بخؼىٍش مىـىمت هقل الللم والخقىُت -:
 جىفش مىـىمت وػىُت للللم والخقىُت . جىفش حلاونر مخبادى بحن مىـىمت الللم والخقىُت واإلاىـماث والقؼاكاث الخاصت واللامت باإلاجخمم . - 3جىفش وظائؽ الىصىىر بلي الللم والخقىُت كلي هؼاو دولي .
 جىفش معخىير كالي مً الخخصصاث الذقُقت راث الخبرة . - 5حلذد فشوق اإلالشفت الخقىُت .
فُما ًخللق بخؼىٍش واظدثماس البدث الللمي :
 جىفش خشٍت الخللُم اللالي . -اكخماد ظُاظت البرامج الخللُمُت في العلم الخللُمي كلي جىمُت القذساث ؤلابذاكُت والابخهاسٍت لذي الذاسظحن .
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 - 3اسجباغ الللىم الىـشٍت بالىاقم الخؼبُقي داخل اإلاجخمم مً خالى جىحُه البدث الللمي بلي -:
أ  -خل مشامل قائمت .
ب -بشباق اخخُاحاث .
ج -قُاط خذماث .
 -4حشجُم البدث الللمي كً ػشٍق :
أ  -اإلاشالض البدثُت داخل الجاملت .
ب -داخل القؼاكاث اإلاخخلفت .
 -5اجباق اظتراجُجُت ملُىت لخىحُه البدث الللمي كً ػشٍق -:
 بقامت اإلااجمشاث والىذواث. جقىُت اللىافض بما ًخذم البدث الللمي . جىمُت سوح الفشٍق في اللمل البدثي . جذكُم وظائل الاجصاى .فُما ًخللق بشبؽ الخللُم اللالي والخقىُت بالخىمُت الاحخماكُت والاقخصادًت-:
 جىؿُف الخشٍجحن في مىاقم اخخصاصاتهم (الىؿُفت جالئم الخخصص). قُاط هجاح قذساث الخشٍجحن كلي جؼىٍش اإلاجخمم .ًا
اقخصادًا .
ر
 - 3اطجثماس الخللُم
 جىؿُف ؤظاجزة الجاملاث في مشالض اظدشاسٍت . - 5وحىد حلاقذاث ألكماى بدثُت لخؼىٍش اإلااظعاث الاظدشاسٍت والهىذظُت والخىمىٍت .
 - 6قُاط ملذى جىؿُف الخشٍجحن وبحشاء دساظاث جقُُمُت لقذساتهم في مىاقم اللمل .
الخنصياث:
 اكخماد بشامج هقل الللم والخقىُت كلي جنُُف ما جىقله وجؼىٍشٍ لُخالءم مم قُم اإلاجخمم واخخُاحاجه وجدقُقالخىمُت الاحخماكُت والاقخصادًت.
 بكادة الىـش في العُاظت الخللُمُت لبرامج الخللُم اللالي وجىؿُفها لخىمُت قذساث الخشٍجحن بما ًخذم مشنالثالخىمُت باإلاجخمم .
 - 3سبؽ اإلالاسف الىـشٍت بالىاقم واكخماد ؤظلىب البدث الخؼبُقي لذكم جىمُت الاقخصادًاث الىػىُت .
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 جذكُم بشامج ومىـماث البدث الللمي باكخباس ؤن البدث الللمي مفخاح الىصىىر بلي حللُم جقجي ًخذم بشامجالخىمُت الاحخماكُت والاقخصادًت .
 - 5الخىظم في بقامت كالقاث كلمُت بقلُمُت ودولُت (جبادى ؤبدار-لقاءاث-هذواث) لخؼىٍش البدث الللمي داخل
اإلاجخمم .
 - 6جىؿُف ؤطاجزة الجاملاث في مشالض اظدشاسٍت.
اإلاراجع:
2005م.
 اخمذ كىٍظت "اظتراجُجُاث جىمُت اإلاذن ملاًحر جدالف اإلاذن والخجاسب اللاإلاُت “البىو الذولي .واشىؼً ،1999م.
 ؤهؼىان صخالن  :اللشب وجدذًاث الللم والخقاهت ،مشلض دساظاث الىخذة اللشبُت ، - 3خلُمت مقاوط وَىذ حملىوي ،هدى مقاسباث خذًثت لذساظت الخىمُت الاقخصادًت  ،ملخقى وػجي خىىر الاقخصاد
2010م.
الجضائشير :ملُت الللىم الاقخصادًت ،حاملت اللاج لخظش
 سمضير صمى ،فنش ألاصمت :دساظت في ؤصمت كلم الاقخصاد الشؤظمالي والفنش الخىمىير الغشبي ،منخبت مذبىلي ،القاَشة1987م.
،
1985م.
 - 5صَحر خؼب :معاَماث الاحخماكُحن اللشب في قظاًا الخىمُت ،ملهذ ؤلاهماء اللشبي ،بحروث -لبىان،
1981م.
 - 6كلي اللىاث  :هقل الخنىىلىحُا واإلاجخمم ،حاملت الفاجذ-ػشابلغ،
1985م.
 مشٍم ظلُم  :كلم جهىًٍ اإلالشفت ،ملهذ ؤلاهماء اللشبي ،بحروث-لبىان 1996م.
 -مدمذ الذقغ  ،الخغحر الاحخماعي بحن الىـشٍت والخؼبُق  ،كمان  ،داس مجذالوير  ،غ،2
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