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ملخص الدراسة

تناولت الدراسة مفهوـ واتجاىات التكنولوجياالمتقدمة وابعادىا التنموية  ،وبينت االسباب الذاتية والموضوعية
في اعتماد التكنولوجيا المتقدمة من قبل البلداف العربية كمدخل مالئم في ظل الظروؼ والمتغيرات لتنمية الموارد
البشرية في عالم يتصف بتطورات وتحوالت كبيرة وجذرية لم يسبق لها مثيل في نظم واساليب االدارة واالنتاج ،
وتكنولوجيا المعلوماتية واالتصاؿ والتوجو الدولي نحواالنفتاح والعولمة وترابط االسواؽ واقامة التكتالت االقتصادية
على الصعيدين االقليمي والدولي  .كل ىذه التحوالت و غيرىا زاد من اىمية ودور التقانات الحديثة كوسيلة في
تحسين مؤشرات التنمية البشرية واداة للتطور والتنمية والتقدـ .
وانطالقا من الواقع االقتصادي واالجتماعي للبلداف العربية فقد اوضحت الدراسة ضرورة نقل وتوطين
تكنولوجيات الدوؿ المتقدمة لتنمية مواردىا البشرية وكيفية نقلها بأقل ما يمكن من االضرار والمشاكل .
توصلت الدراسة الى بعض النتائج الهامة حوؿ خلق قاعدة معرفية تكوف اساسا في المبادرة واالبداع
واالبتكار لخلق مستقبل عربي افضل يساىم في بنائو جميع المواطنين .

الدكتور سليمان الف ارس
استاذ في قسم ادارة األعمال
بكلية االقتصاد /جامعة دمشق
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التكنولوجيا المتقدمة – مدخل لتنمية الموارد البشرية العربية
مقدمة :

ترتبط عملية التنمية البشرية في البلداف النامية ومنها بطبيعة الحاؿ العربية ارتباطا وثيقا بالحياة االجتماعية في

ىذه البلداف وبالنظاـ االقتصادي العالمي عبر مراحل تطوره .فقد شهد العالم في السنوات العشرة االخيرة من القرف
الماضي تحوال جذريا ،اذ انهارت النظم االشتراكية في بلداف اوروبا الشرقية  ،وانتهت الحرب الباردة بسقوط جدار
برلين  ،كما شهد والدة منظمة التجارة الدولية بهدؼ تحرير التجارة العالمية للسلع والخدمات وتوسيع قاعدة
االستثمار وانتقاؿ االمواؿ واالشخاص وحماية حقوؽ الملكية الفردية وذلك في اطار الثورة العلمية والتكنولوجية ،
والتي القت بظاللها في تشكيل النظاـ االقتصادي العالمي وتبعاتو في تحديد شكل ومسار التنمية االقتصادية
والبشرية في البلداف العربية
اف الترابط الوثيق والمتنامي بين ظاىرة التنمية البشرية والتكنولوجيا المتقدمة تفترض اف يكوف مستوى التقدـ
العلمي والتكنولوجي محصلة لخطط واىداؼ التنمية البشرية بمعنى اف أي تقدـ علمي /تكنولوجي ىو مخرجات
للتنمية البشرية  ،وىو افتراض صحيح الى حد بعيد اثبتتو تجارب الدوؿ المتقدمة اال اف االمر قد يختلف اليوـ
بالنسبة للدوؿ النامية فهي من جهة تطمح لتحقيق تقدـ اقتصادي باستخداـ تكنولوجيا متقدمة  ،اال اف االحتياجات
المالية والبشرية الالزمة لذلك قد تفوؽ قدرات الدوؿ العربية  ،وحتى لو توفرت مثل ىذه االحتياجات فاف تحقيق
تقدـ تكنولوجي ال يتم االبعد فترة زمنية طويلة قد ال تستطيع الرىاف عل تحمل ذلك من جهة اخرى لهذه االسباب
وغيرىا فاف اية تنمية اقتصادية او بشرية في الدوؿ النامية او المنطلقة للنمو تتطلب استخداـ تكنولوجيا متقدمة البد
من نقلها من الدوؿ المتقدمة سواء تعلق االمر بالشكل المادي لهذه التكنولوجيا اـ كاف في شكل معارؼ ومعلومات
وخطط واجراءات مختلفة .

وبناء على ماتقدـ نتناوؿ في ىذا البحث ثالث قضايا اساسية :

اوال-مفهوـ التكنولوجيا المتقدمة واتجاىاتها المعاصرة
ثانيا – االبعاد التنموية للتكنولوجيا المتقدمة
ثالثا –اساليب نقل التكنولوجيا
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مشكلة البحث :

على الرغم من الجهود التي بذلتهاوتبذلها الدوؿ العربية في تحقيق تنمية بشرية قادرة على تلبية احتياجاتها من

التكنولوجيا المتقدمة اال انها واجهت معوقات وصعوبات مالية وبشرية وعلمية حالت دوف تحقيق ىذا الهدؼ عل
النحو الالزـ  .فمن المالحظ اف االكتشافات العلمية وعمليات االختراع واالبتكار تحتاج الى بيئة علمية وثقافية
تكاد تكوف ضعيفة او غير موجودة في معظم المجتعات العربية كما اف بعض المجتمعات التي قطعت شوطا كبيرا في
التعليم ونشر الثقافة فاف علماءىا وباحثيها لم يتوفر لهم الجو العلمي المناسب للقياـ ببحوثهم وممارسة خبراتهم
وابداعاتهم واذا كاف استخداـ التكنولوجيا الحديثة سيؤدي الى اجتياز مرحلة التخلف وتحقيق التقدـ االقتصادي
واالجتماعي فاف البد من االعتماد في احياف كثيرة على تكنولوجيا الدوؿ المتقدمة مع ضرورة اجراء المزيد من
الدراسات والبحوث لمواجهة مشكالت نقل وتوطين ىذه التكنولوجيا وتوجيو استخداماتها في اعداد الكوادر وتنمية
المهارات الفنية واالدراية الوطنية والتوصل في النهاية الى تطويرىا بما يتالئم مع الظروؼ واالحتياجات المحلية
ويقلل من االعتماد مستقبال على المصادر الخارجية منها  .وفي الواقع لقد اىتم الباحثوف والمختصوف والممارسوف
بهذا الموضوع واشاروا الى ضرورة تضييق الفجوة التكنولوجية بين االقطار العربية والبلداف المتقدمة كخطوةىامة في
سبيل تحقيق التنمية االقتصادية والبشرية  ،لكن اختلفت ارائهم في كيفية تحقيق ذلك  ،فبعضهم يعتقد باالعتماد
على الذات في اجراء البحوث واالختراع واالكتشاؼ والبعض يرىفي استيراد التكنولوجيا المتقدمة حال مناسبا
للمشكلة والبعض االخر يرى اف المشاركة بين الدوؿ النامية والدوؿ المتقدمة في استخداـ التكنولوجيا المتقدمة ىو
السبيل االفضل الية تنمية  .وفي ىذا الصدد يمكن القوؿ باف لكل مجتمع ظروفو الخاصة من حيث حجم الموارد
المالية المتاحة ومستوى تطور القوى العاملة فيو مما يفرض عليو اسلوب معين دوف سواه لنقل التكنولوجيا .اف دراسة
ظاىرة نقل التكنولوجيا المتقدمة كمدخل لتنمية الموارد البشرية في االقطار العربية تبرز التساؤالت التالية
-1ىل تعتبر التكنولوجيا المتقدمة مدخال مالئما لتحسين مستوى التنمية البشرية في البلداف العربية ؟
-2ىل سيؤدي اعتماد الدوؿ العربية على نقل وتوطين التكنولوجيا المتقدمة الى تحقيق ماتنشده من تنمية بشرية
دوف التعرض لمشاكل فنية وادارية وسياسية وغيرىا ....؟
 -3اذا كاف البد من نقل التكنولوجيا المتقدمة فاي من اساليب النقل يعتبر اكثر كفاءة ومواءمة لظرؼ الدوؿ العربية
؟

ىدؼ البحث  :يهدؼ البحث الى تشخيص النتائج المتعلقة باستخداـ ونقل التكنولوجيا المتقدمة من حيث تأثيرىا

على مستوى التنمية البشرية  ،لتكوف اساسا ودافعا محركا للتقدـ العلمي /التكنولوجي  ،بمعنى االنتفاع من معطيات
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التنمية البشرية الناجمة عن استخداـ التكنولوجيا المتقدمة-كتغذية مرتدة – في البحث واالبتكار لتحقيق مستوى
مقبوؿ في مواكبة التغيرات االقتصادية والفنية والتنظيمية العالمية .

فرضية البحث  :يقوـ ىذا البحث على فرضية مفادىا قصور وجهة النظر القائلة باعتماد مخرجات التنمية البشرية

لتحقيق تقدـ تكنولوجي في البلداف النامية ومنها بطبيعة الحاؿ البلداف العربية في ظل مايشهده العالم المعاصر من
ثورة تكنولوجية ىائلة وخاصة في مجاالت االتصاالت والمعلوماتية وعدـ امكانية انطواء أي مجتمع على ذاتو دوف
التأثر بما يجري في العالم  ،باستخداـ منهج الطريقة االستقرائية والوصف التحليلي في معالجة الظواىر والمفاىيم
المتعلقة بالدراسة .

اوال – مفهوم التكنولوجيا المتقدمة واتجاهاتها المعاصرة
على الرغم من شيوع استعماؿ مصطلحي " التكنولوجيا " و" التكنولوجيا المتقدمة " االاننا النجد تعريفا محددا
لهذين المصطلحين من قبل الباحثين والمختصين حتى يكوف التعريف صالحا للدراسة  .فاالقتصاديوف وعلماء
االجتماع وخبراء المنظمات الدولية يشيروف الى اف التكنولوجيا تعني مجموعة معارؼ وحقائق متنوعة تعتمد للداللة
على مراحل التطور االقتصادي واالجتماعي  ،بحيث تكوف كل مرحلة محصلة لنتائج المرحلة السابقة لها من تلك
المعارؼ والحقائق .فمرحلة الميكانيكية الذاتية مثال اعتمدت على سابقتها -مرحلة تحويل الصناعات اليدوية الى
آلية  -ومرحلة اتمتة العمليات االنتاجية كانت محصلة ما توصل الية العلم وباالعتماد على نتائج مرحلة الميكانيكية
الذاتية وىكذا ......
وكانت كل مرحلة تتميز بصفات جديدة اكثر تكيفا مع االحتياجات والظروؼ البيئية وافضل اداء في السيطرة
على قوى الطبيعة لتشكل طرؽ واساليب اكثر حداثة في نظم العمل واالنتاج وتساىم في تطور الحضارة االنسانية .
وحسب ىذا المفهوـ فاف مصطلح التكنولوجيا المتقدمة ىو امر نسبي  .ففي القرف التاسع عشر اعتبرت العمليات
اآللية في االنتاج تكنولوجيا متقدمة  ،كما وتميز القرف العشرين بعصر التكنولوجيا المتقدمة في مجاالت الكيمياء
والكهرباء وااللكتروف  ،وقد كانت ىذه التكنولوجيا حصيلة مجهودات االنساف في العلم والبحث والفن واالختراع
والتجديد .
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فالعلم ىو حصيلة تراكم المعارؼ بصورة منظمة  ،والبحث ىو وسيلة تطوير المعرفة  ،والفن ىو عملية ادماج
العلم في وسائل االنتاج واالختراع ىو خلق معارؼ نظرية وتطبيقية جديدة  ،والتجديد ىو العملية التي يتم بمقتضاىا
تطبيق المعارؼ الجديدة في عملية االنتاج .
ويشير مصطلح " تكنولوجيا متقدمة " من الناحيتين االقتصادية االدارية الى فن تطبيق المعارؼ في عمليات
انتاج السلع والخدمات في مراحل االنتاج المختلفة منذ مرحلة البحث وحتى مرحلة تسويق المنتج  .وىذا يدؿ على
االرتباط الوثيق بين التكنولوجيا والعلم  .وعلى ىذا االساس  ،فاف التكنولوجيا المتقدمة ىي مجموعة الوسائل
والطرائق واالجراءات التي يستخدمها االنساف لبسط سلطتو على القوى البيئية ( طبعية  ،اجتماعية  ،معرفية )
وتطويع ىذه القوى وتطوير طاقاتها بقصد انجاز مايساىم في اشباع حاجات الفرد والمجتمع وزيادة رفاىيتو .

ولقد استطاعت التكنولوجيا المتقدمة تحقيق مزايا عديدة لعل اىمها :

 تقديم مواد وبدائل حديدة ذات مواصفات عالية ورخيصة الثمن نسبيا لتحل محل مواد وخامات طبيعيةتتصف بالندرة وارتفاع تكاليفها
 تنويع المنتجات وزيادة درجة اشباع الحاجات وتحقيق مزايا االنتاج الكبير ابتكار وتطوير وسائل ونظم العمل واالنتاج ادت الى السرعة والمرونة في االنتاج وضبط الرقابة على الجودة ابتكار اساليب جديدة لتوزيع المنتجات وسرعة وصولها الى المستهلكين في أي وقت والى أي مكاف ظهور اجياؿ جديدة لتكنولوجيات سابقة اكثر تطورا واحسن اداء تنمية قنوات االتصاؿ وابتكار اساليب جديدة في االتصاالت االدارية المساعدة على سرعة التأقلم والتكيف مع المتغيرات البيئيةكل ىذه المزايا وغيرىا استطاعت اف تساىم في زيادة مستوى الوعي االجتماعي وتنمية االموارد البشرية
تقوـ التكنولوجيا المتقدمة على التقدـ المذىل في ميادين العلوـ المختلفة وخاصة في مجاؿ المعلوماتية
واالتصاؿ والفضاء والهندسة الحيوية  ،كما وانها تتصف بكونها ذات كثافة علمية كبيرة التظهر نتائجها االبعد
زمن طويل – قد يستغرؽ احيانا عشرات السنين – ويتطلب العمل بابحاثها استثمارات ضخمة ولتكوف ىذه
النتائج بمثابة ارضية مناسبة للبحث والتطوير وتحقيق منجزات تكنولوجية اكثر تقدما .
وفي ىذا المجاؿ يكتب احد الباحثين ( ": )1ونستطيع القوؿ باف التكنولوجيات الجديدة تختلف بصورة جذرية
عن التكنولوجيات التقليدية ،واف المستقبل االقتصادي للدوؿ اصبح مرىونا الى حد بعيد بطريقة التعامل مع ىذه
التكنولوجيات وذلك بسبب دورىا في تغيير معدالت النمو االقتصادي واساليب االنتاج الصناعي وبالرغم من
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التقدـ المطرد والسرعة المذىلة التي تتوالى بها الكشوؼ العلمية والتطبيقات العملية لهذه التكنولوجيات فاف
التغيير سوؼ يبقى مستمرا عبر اكثر من جيلين .......واف ماتعرفو البشرية من وسائل االشباع حتى االف سوؼ
يجد طريقو الى المتاحف خالؿ النصف االوؿ من القرف الحادي والعشرين "

ويمكن االشارة بايجاز الى اىم اتجاىات التكنولوجيا المتقدمة بمايلي (:)2

-1تكنولوجيا المعلومات ،والتي ظهرت بعد مرور اكثر من ثالثين عاما من االستثمارات الهائلة في البحوث العلمية
االساسية والتطبيقية التي تشمل كافة الفروع العلمية .وتقترف تكنولوجيا المعلومات بوسائل االتصاؿ الحديثة فضال
عن اىميتها في تحسين االنتاجية واالستخداـ الرشيد للطاقة والموارد.
-2التكنولوجيا الحيوية  :وىي التكنولوجيا المبنية على الخصائص الفريدة للمادة البيولوجية وتطبيقاتها في مجاالت
الصناعات التحويلية  ،الصناعات الغذائية  ،صناعة االدوية والبتروكيماويات بطرؽ اقتصادية  ،الخدمات الصحية
والزراعية  ،انتاج الوقود الصناعي  ،تكثير النباتات والحيوانات  ،ومكافحة اآلفات ومعالجة النفايات .
 -3تكنولوجيا المواد المستحدثة  :والتي يتم من خاللها استخراج مواد جديدة من الموارد الطبيعية اآليلة للنضوب
واىم استخدامات تكنولوجيا المواد المستحدثة  :انتاج االلياؼ الضوئية لنقل المعلومات  ،استخداـ تكنولوجيا
البوليمر في الصناعات الزراعية  ،وفي مجاؿ الفضاء  ،والحواسيب االلكترنية  ،والطب وغيرىا .....
 -4تكنولوجيا تكامل عمليات االنتاج والتوزيع

ثانيا – االبعاد التنموية للتكنولوجيا المتقدمة
تعد الموارد البشرية ىدفا واداة في الوقت نفسو الي مجتمع يسعى الى تحقيق التنمية الشاملة  .فهدؼ التنمية
رفاىية ال مجتمع واداتو الى ذلك العنصر البشري الذي يعتبر عامال اساسيا في تحقيق انتاجية اعلى وناتج اكبر  ،أي
بمعنى انو وسيلة اية تنمية اقتصادية واجتماعية وعلمية وتقنية  ،واف أي نقص في تنمية العنصر البشري يمثل احد
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االختناقات االساسية التي تواجو تقدـ المجتمع وازدىاره  ،وىذا يتطلب توافر قوى عاملة مدربة و مؤىلة علميا
وعمليا بمهارات وتخصصات متنوعة تقوـ بالعمل وتؤديو على افضل نحو ممكن .
تنطوي التنمية البشرية وفقا لمفهومها الشمولي جوانب عديدة ومترابطة من حيث القدرات من جهة اولى ومدى
توفر الفرص اماـ الموارد البشرية الستخداـ تلك القدرات من جهة ثانية  .فالقدرات ىي عبارة عن تلك االشياء التي
يتمتع بها الفرد او يحوز عليها مثل التعليم والصحة والدخل الحقيقي الذي يعكس المستوى المعاشي  .غير انو
اليمكن استخداـ القدرات اف لم تتوفر الفرص لذلك سواء اكاف ذلك في المشاركة باالنتاج اـ في مجاالت
اقتصادية واجتماعية اخرى  ،وبالتالي فاف التنمية البشرية تتعزز حينما يكتسب العنصر االنساني القدرات وتتاح لو
الفرص والظروؼ المالئمة لممارسة تلك القدرات  ،بهدؼ االرتقاء باالنساف كما ونوعا باعتباره ىذؼ النشاط
االقتصادي /االجتماعي ومحرؾ التنمية ودافعها االساسي .

وتقاس التنمية البشرية بواسطة مؤشر مركب يضم اربعة متغيرات اساسية ىي :

-1

متوسط عمر االنساف والحالة الصحية خالؿ ىذا العمر

-2

نسبة البالغين الملمين بالقراءة والكتابة

-3

نسبة الدارسين في مختلف المستويات التعليمية ( اساسي  ،ثانوي  ،جامعي )

-4

نصيب الفرد الحقيقي من الناتج المحلي االجمالي
وعلى الرغم من تمكن العديد من الدوؿ العربية تحقيق تقارب في بعض متغيرات ( المؤشرات الفرعية )

التنمية البشرية مع الدوؿ المتقدمة مثل  :متوسط العمر  ،عدد المتعلمين وخريجي الجامعات والمعاىد في
الكثير من التخصصات ومعدؿ وفيات االطفاؿ  ،اال اف واقع التنمية البشرية اليزاؿ يكتنفو العديد من جوانب
القصور وفي مقدمتها :
 -1عدـ توفر فرص توظف كافية خاصة بالنسبة لخريجي الجامعات والمعاىد  ،حتى واف توفرت الفرص فهي
قاصرة عن مواكبة معدالت النمو السكاني والتي تعتبر مرتفعة مقارنة بمعدؿ النمو العالي للسكاف الذي يتراوح
بين  %1.5-4.4كما وتبلغ نسبة البطالة في العالم العربي  %15وىي نسبة مرتفعة جدا مقارنة بالدوؿ ذات
التنمية البشرية المرتفعة *

*حسب تقديرات قسم السكاف بادارة الشؤوف االقتصادية واالجتماعية باالمم المتحدة الصادر في فبراير  2441والتي تشير الى اف اقل معدؿ نمو سكاني بين الدوؿ العربية في تونس ()% 1.12

واعلى النسب في االراضي الفلسطينية المحتلة ( )%4.78تليها اليمن ( ) %4.17الصوماؿ ( ) %3.56السعودية ( ) %3.56عماف ( ) %3.29موريتانيا ( )%3.16ويتراوح في بقية الدوؿ
العربية بين .%2.9-149
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 -2عدـ مواءمة مخرجات التعليم بمستوياتو المختلفة لمتطلبات اسواؽ العمل  ،فضال عن سوء توزيع القوى العاملة
بين القطاعات االنتاجية والخدمية  ،وضيق نطاؽ خيارات الفرد قي العمل
 -3انخفاض مستوى المعيشي – عدا اقطار مجلس التعاوف الخليجي – وضعف الخدمات الصحية والرعاية
االجتماعية ،

 ،ومازاؿ اكثر من ربع سكاف العالم العربي يعيشوف تحت خط الفقر

-4النقص في الكوادر والكفاءات البشرية في بعض التخصصات وخاصة تلك المعتمدة على استخداـ تكنولوجيا
متقدمة  ،حتى واف توفرت مثل ىذه الكوادر فاف معظمها يجنح للهجرة الى خارج اوطانها .
-5وجود خلل في التوازف بين الموارد البشرية والقوى العاملة من جهة وبين االحتياجات التنموية من جهة اخرى
االمر الذي ادى الى ضعف الصلة العملية بين الخطط والبرامج الحكومية في التطوير وسياسات التنمية البشرية
الهادفة الى الحد من جوانب الهدر والضياع في طاقات المجتمع وخاصة فيما يتعلق بعدـ تمكن المرأة العربية
في المشاركة الكاملة في مجاالت العمل المختلفة  ،وىذا ماتؤكده باستمرار برامج االمم المتحدة في تقاريرىا
المتعلقة بالتنمية البشرية من اف السياسات الحكومية –وليس الموارد البشرية بحد ذاتها – وراء عدـ
االىتماـ بالتنمية البشرية بالدرجة الكافية  ،واف الموارد المتاحة لتنمية االنساف سوؼ تتضاعف اذا ماوضعت
االولويات في موضعها الصحيح واف التنمية االقتصادية سوؼ تفقد مضمونها في غياب التنمية البشرية ()3
كل تلك االسباب وغيرىا كانت وراء ضعف انتاجية العمل بل وتدىور مستواىا من سنة الخرى في بعض الدوؿ
العربية .
اف منهجية تنمية الموارد البشرية العربية في ضؤ واقعها الحالي تقتضي اف تكوف على عالقة عضوية مع امرين :
االوؿ – مع استخداـ وتشغيل القوى العاملة واعداد الموارد البشرية باعتبارىا مدخالت للقوى العاملة علميا
ومهنيا وتجسيد ذلك في عملية االنتاج ومستوى انتاجية العمل
الثاني – مع استخداـ التكنولوجيا المتقدمة التي يمكن من خاللها اكتساب خبرات ومهارات فنية ومهنية جديدة
تكوف

مخزونا للقوى العاملة حاليا ورصيدا معرفيا الجياؿ المستقبل .

ويتوقف نجاح التنمية البشرية على مستوى التطور االقتصادي واالجتماعي ولقد اشارت وثيقة عماف ()1993
بشاف السكاف والتنمية الى اف االوضاع االقتصادية واالجتماعية في كثير من اقطار الوطن العربي تتفاعل بقوة مع
المشكالت السكانية والبد من تصحيحا وتصحيح ما تعكسو من خلل ولهذا التصحيح ابعاد اقتصادية واجتماعية
تتفاوت من بلد عربي الى اخر االمر الذي يتطلب عناية خاصة باآلثار المترتبة عن ىذا التصحيح .
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واذا كانت الدراسات الوصفية التحليلية للتنمية البشرية قد حددت مؤشراتها من خالؿ التركيز على العمر ،
والتعليم  ،ومخرجات العملية التعليمية باالضافة الى التطرؽ لبعض المؤشرات االجتماعية والصحية االخرى  ،اال اف
تقييم مجهودات التنمية البشرية يجب اف يتركز حاليا عل مدى مشاركة ىذه الموارد في تحقيق الناتج المادي
للمجتمع (الفرص المتاحة للقدرات ) وال يتأتى ذلك في الظروؼ المعاصرة االباستخداـ التكنولوجيا المتقدمة بجميع
جوانبها واتجاىاتها
واذا ما اعتبرنا اف التنمية البشرية تمثل حصيلة لجملة مؤشرات اجتماعية واقتصادية –كنا قد اتينا على ذكرىا

سابقا – يمكن تصنيف الدوؿ العربية وفقا لمستويات التنمية البشرية فيها الى ثالث مجموعات ىي ()4
-1

دوؿ ذات تنمية بشرية مرتفعة  :الكويت  ،قطر  ،البحرين  ،االمارات العربية

-2

دوؿ ذات تنمية بشرية متوسطة  :االردف  ،السعودية  ،الجزائر  ،تونس  ،العراؽ  ،سورية  ،لبناف  ،عماف
 ،المغرب  ،ليبيا  ،مصر

-3

دوؿ ذات تنمية بشرية ضعيفة  :السوداف  ،الصوماؿ  ،اليمن  ،موريتانيا *
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* التصنيف تم حسب رقم قياسي مركب يضم مؤشرات التنمية البشرية وقد تم التصنيف كما يلي  :اكثر من 4.8
مرتفع  4.8– 4.5 ،متوسط اقل من  4.5ضعيف .

وذلك كما ىو مبين في الجدوؿ رقم ()1
ويتضح من البيانات الواردة في الجدوؿ رقم (: )1
 -1وجود عالقة مباشرة بين مستوى التنمية البشرية ومتغيرات العمر ومعدؿ التعليم  ،ونسبة االلتحاؽ
بالمؤسسات التعليمية  ،وحصة الفرد من الناتج المحلي االجمالي  ،مما يؤكد صحة تلك المتغيرات كمحددات
لمستوى التنمية البشرية .
فالدوؿ ذات التنمية البشرية المرتفعة ىي االكبر في قيمة تلك المتغيرات حيث يزيد العمرالمتوقع فيها عن
84سنة ( عدا االمارات العربية  )74.6وذلك بسبب انخفاض معدؿ االنفاؽ على الصحة مقارنة بدوؿ
المجموعة نفسها ويمكن مالحظة ىذا االمر بالنسبة لدوؿ المجموعتين المتوسطة والضعيفة .ونفس الشيء يمكن
قولو بالنسبة لمعدؿ التعليم عند الكبار ونسبة الملتحقين بمستويات التعليم المختلفة اذ يزيد كال المعدلين عن
 %74في الدوؿ ذات التنمية المرتفعة  ،بينما يقل ىذين المعدلين بالنسبة للمجموعتين الثانية والثالثة باستثناء
ليبيا التي تخصص موارد اكثر من غيرىا للتعليم في كل المستويات
ومقارنة مع الدوؿ النامية غير العربية يشير تقرير التنمية االنسانية العربية للعاـ 2442
اف المنطقة العربية تتفوؽ على منطقة جنوب الصحراء االفريقية ومنطقة جنوب آسيا في مقياس التنمية البشرية
وفي متغيرات الصحة االجمالية ( العمر المتوقع عند الميالد ) وفي التحصيل التعليمي مقاسا بمعرفة القراءة
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والكتابة عند الكبار  .اال اف المنطقة العربية مازالت بعيدة عما انجزتو منطقة شرؽ آسيا ومنطقة امريكا الالتينية
والكاريبي ولكن تبقى المقارنة بالدوؿ التي تقدمت على البلداف العربية ىو االجدر باالعتبار
 -2وجود عالقة قوية بين متغير نصيب الفرد من الناتج المحلي االجمالي ومستوى التنمية البشرية اذ تشير
بيانات الجدوؿ رقم ( )1اف الدوؿ التي يتمتع بها مواطنوىا بحصة اكبر من الناتج فاف مستوى التنمية البشرية
تكوف اعلى حيث اف الدوؿ التي تتمتع بثروات طبيعية ( وخاصة النفط ) ىي افضل حاال بالنسبة لمقياس التنمية
البشرية  ،والعكس فاف الدوؿ الفقيرة ىي الدوؿ ذات التنمية البشرية الضعيفة
ومقارنة مع الدوؿ النامية االخرى فاف الدوؿ العربية تتفوؽ من حيث حصة الفرد من الناتج االجمالي على
بلداف نامية ولكنها تعتبر اقل منها بالنسبة لمقياس التنمية البشرية مثل كوريا سنغافورة  ،بنما  ،المكسيك )6(...
وبالتالي يمكن القوؿ اف العديد من البلداف العربية وخاصة دوؿ الخليج العربي ىي اغنى ما ىي نامية بشريا .
وقد يكوف السبب في ذلك اف البلداف العربية قد استثمرت في راس الماؿ المادي اكثر مما استثمرت في ؤاس
الماؿ البشري  ،وىذا يوحي اف ىناؾ مجاال رحبا اماـ البلداف العربية لتحقيق انجازات اكبر في مضمار التنمية
البشرية
 -3يتفاوت مستوى التنمية البشرية في البلداف العربية تبعا لدرجة الغنى في الثروات الطبيعية وخاصة النفط
فهناؾ اربعة بلداف مرتفعة التنمية وىي البلداف الصدرة الرئيسة للنفط  ،كما اف ىناؾ خمسة بلداف متدنية التنمية (
وتشكل حوالي  %24من السكاف العرب ) وبنفس الوقت تعتبر دوال فقيرة من حيث الثروات الطبيعية  .وتقع
البلداف العربية االخرى ( اثنتا عشر دولة ) في مجموعة التنمية المتوسطة
وفي ىذا المجاؿ البد من االشارة  ،باف مدى التفاوت بين البلداف العربية بالنسبة لمستوى التنمية البشرية
يقارب كامل التفاوت على الصعيد العالمي  :فالكويت مثال وىي االعلى ترتيبا بين الدوؿ العربية حققت مستوى
في التنمية البشرية يقل قليال عن الدولة االولى في العالم وىي كندا .والبلد العربي االدنى ترتيبا وىو جيبوتي ليس
افضل كثيرا من اقل بلداف العالم في مقياس التنمية البشرية
وكما اشرنا سابقا  ،ترتبط التنمية البشرية بقدرات الموارد البشرية  .وتشير حصيلة القدرات العربية ضعف
فاعليتها فعلى سبيل المثاؿ يالحظ انخفاض معدؿ مساىمة قوة العمل في النشاط االقتصادي وذلك كما تشير
بيانات الجدوؿ رقم ( ( )2كاحد نواتج متغير القدرات )  .فلقد بلغ الناتج المحلي االجمالي لكل البلداف العربية
عاـ  )531.2( 1999بليوف دوالر وىو اقل من دخل دولة اوروبية واحدة  ،واىم اسباب انخفاض القدرة
البشرية في النشاط االقتصادي ضعف انتاجية العمل نتيجة انخفاض كفاءة استخداـ راس الماؿ المادي والبشري
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معا  .ووفقا لبيانات البنك الدولي ( )7فاف مساىمة الفرد في الناتج القومي االجمالي في البلداف العربية كاف اقل
من نصف مثيلو في بلد ناـ مثل كوريا الجنوبية او االرجنتين ويصل في البلداف العربية غير النفطية الى اقل من
عُشر بلدي المقارنة المذكورين  .واالكثر من ذلك فقد ىبطت انتاجية الفرد في البلداف العربية الى اقل من نصف
انتاجية الفرد في كوريا الجنوبية بعد اف كانت تتجاوزىا قبل ثالثين عاما.

جدوؿ رقم ()1
مقياس التنمية البشرية في البلداف العربية ومناطق مختارة 1998
البلد

مقياس التنمية
البشرية

العمر المتوقع
(سنة)

نسبة االنفاؽ
على الصحة
من الناتج
االجمالي
()%

معدؿ التعليم
عند الكبار

بمستويات التعليم

الناتج المحلي
االجمالي

الناتج المحلي

نسبة االلتحاؽ
المختلفة %

(بليوف دوالر )

(دوالر)

االجمالي للفرد
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االردف

4.72

74.4

5.2

88.6

69

7.4

3347

اإلمارات

4.81

75.4

4.2

74.6

74

47.2

17719

البحرين

4.82

73.1

4.4

86.5

81

5.3

13111

الجزائر

4.68

69.2

3.1

65.5

69

47.3

4792

السعودية

4.75

71.7

3.5

75.2

57

128.9

14158

السوداف

4.48

55.4

3.5

55.7

34

14.4

1394

العراؽ

4.58

63.8

4.2

53.7

54

3197

الكويت

4.84

76.1

3.3

84.9

58

25.2

25314

المغرب

4.59

67.4

5.3

47.1

54

35.5

3345

اليمن

4.45

58.5

3.4

44.1

49

4.3

716

تونس

4.74

69.8

5.4

68.7

72

24.4

5444

جزر القمر

4.51
4.45

59.2
54.8

4.5
2.8

58.5
62.3

39
21

4.2
4.5

1398
1266

سوريا

4.66

عماف

4.73

69..
71.1

2.8

72.7

59

17.4

2892

2.5

68.8

58

15.4

9964

قطر

4.82

71.9

3.9

84.4

74

9.2

24987

لبناف

4.74

74.1

6.5

85.1

77

17.2

4326

ليبيا

4.76

74.2

14.1

78.1

92

جيبوتي

6697

مصر

4.62

66.7

3.4

53.7

74

82.7

3441

موريتانيا

4.45

53.9

3.7

41.2

42

1.4

1563

جنوب أسيا

4.56
4.71

63.4
66.9

5.6
-

54.3
78.8

52
64

674.5

2112
6526

العالم

28228.1
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والتغير االكثر اىمية الذي يشير الى ضعف القدرات البشرية العربية يتمثل بعدـ مواكبة البلداف العربية في استخداـ
التكنولوجيا المتقدمة كاحدى منجزات التقدـ العلمي  .فعلى الرغم من استخداـ تكنولوجيا متقدمة في بعض
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المجاالت فال يوجد أي جهد فعلي للبحث العلمي والتطوير التقاني في البلداف العربية ويعود ذلك السباب عديدة
لعل اىمها عدـ تخصيص االستثمارات الالزمة لذلك فاالنفاؽ على البحث العلمي والتقدـ التكنولوجي في البلداف
العربية اليزاؿ اقل بكثير مقارنة مع الدوؿ المتقدمة  .ويشير الجدوؿ رقم ( )2الى ضعف مخرجات البحث في
مجاؿ العلم والتكنولوجيا ( ممثلةة بعدد البحوث المنشورة سنويا ) وتدني فاعلية حالة ا لعلم والتقانة والتي تبين اف
الدوؿ العربيةالمتوفر عنها احصاءات في ىذا المجاؿ اما مطبقة للتقانات الحديثة او غير فاعلة ( مهمشة ) ما يدؿ
على وجود فجوة رقمية وخاصة في مجاؿ استخداـ تكنولوجيا المعلوماتية واالتصاالت كاحد منتجات البحث
والتطوير فمثال ىناؾ  19جهاز كمبيوتر لكل  1444شخص في البلداف العربية وموقعي انترنيت بينما يقدر عدد
الحواسيب الشخصية لبلداف امريكا الالتينية وىي بلداف نامية  38حاسوبا و 34موقعا لالنترنيت لكل 1444
شخص
فتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الحديثة البد وانها ستساىم في نقل المجتمعات العربية الى مستقبل اكثر
اشراقا من جراء استخداماتها المتنوعة في التجارة والصحة والتعليم واالدارة بل اكثر من ذلك سيطرة ىذه
المجتمعات على ناصية المعرفة نتيجة االنفتاح على الدوؿ المتقدمة بفضل غزارة المعلومات وامكانية توافرىا ،
وبالتالي السير بخطى اكثر فاعلية ليس في تسريع التنمية البشرية فحسب وانما التنمية االنسانية بمفهومها الشامل ،
الف تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت تتيح الفرصة اماـ الدوؿ النامية في حرية التفكير والتعبير وتبني ثقافة تقوـ
على قيم الحرية والديمقراطية والتفاعل والحوار
واذا كانت التكنولوجيا المتقدمة ستتيح المجاؿ لتطوير الخدمات الصحية والتعليمية والمعرفية وغيرىا من
الخدمات االجتماعية  ،اال اف الصورة المقابلة لها ( ليست كما يدعي انصار العولمة واالنفتاح ) من اف التكنولوجيا
المتقدمة ستؤدي حتما الى التوزيع العادؿ للثروات البشرية  ،ذلك اف الواقع يشير الى اتساع دوائر الفقر وزيادة عدد
الفقراء في البلداف النامية .وفي ىذا المجاؿ يلخص الدكتور محسن توفيق بعبارة يقوؿ فيها ( " : )8ىناؾ ثمن
اقتصادي البد اف يدفع نتيجة النكنولوجيا الجديدة  ،ولذلك فمن باب الخطأ اف نقفز من الفوائد الجزئية التي يمكن
اف نجنيها منها ونقدـ صورة وردية عن آثارىا وكأف الجوانب االيجابية والسلبية سواء "...
وىذا السيد يسين ( )9يشير الى "اف الصورة المتفائلة للتكنولوجيا الحديثة في نظاـ العولمة صحيحة فيما يتعلق
بالقرف الواحد والعشرين النو سيشهد اوسع حوار للحضارات  .فالوؿ مرة يتاح لكل ثقافات العالم اف تعرض نفسها
على شبكة االنترنيت باعماقها التاريخية وتنوعاتها وآدابها وفنونها ومعرفتها العلمية  ،ذلك اف المثقفين والباحثين
الذين ينتموف الى ثقافات متعددة يستطيعوف الوؿ مرة اف يتصلوا ببعضهم البعض اتصاال مباشرا القيود والحدود فيو
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 ،وما يساعد على ذلك تطور برامج الترجمة االلية للغات ممايدفع بحوار الحضارات الى مسارات ثقافية غير مسبوقة
".

الجدوؿ رقم ()2
مساىمة قوة العمل في النشاط االقتصادي والناتج في مجاؿ العلم والتكنولوجيا وقيمة االنجاز التقني في البلداف
العربية وبعض البلداف المختارة خالؿ عاـ عاـ 1997
البلد

المساىمة في النشاط

االردف

االقتصادي
28.9

الناتج في العلم والتكنولوجيا

حالة العلم والتقانة

عدد البحوث المنشورة
245

ػػ

االمارات

4948

96

ػػ

البحرين

44.6

75

ػػ

الجزائر

32.4

238

(4221 )2

السعودية

32.6

1384

ػػ

السوداف

39.2

115

(4.471 )3

الصوماؿ

43.2

13

ػػ

العراؽ

27.1

155

ػػ

الكويت

37.4

322

ػػ

المغرب

39.1

443

ػػ

اليمن

31.7

25

ػػ

تونس

38.2

188

(4.255 )2

جزر القمر

45.3

ػػ

ػػ

جيبوتي

28.4

ػػ

ػػ

سوريا

34.5

78

(4.244 )2

عماف

26.9

77

ػػ

قطر

24.1

62

ػػ

لبناف

54.9

83

ػػ

ليبيا

34

58

ػػ

مصر

28.6

2412

(4.236 )2

موريتانيا

37.4

4

ػػ

الواليات المتحدة

ػػ

ػػ

(4.733 )1

الياباف

ػػ

ػػ

(4.698 )1
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كوريا

ػػ

ػػ

(4.666 )1

اسرائيل

ػػ

ػػ

(4.514 )1

البرازيل

ػ

ػػ

(4.311 )2

المصدر تقرير التنمية االنسانية العربية 2442

حالة العلم والتقانة :

( )1دولة قائدة

( )2مطبق حيوي
( )3مهمشة
اما المقياس فتم استخداـ ( )941كوسط مرجح لبلداف منظمة التعاوف والتنمية
وعلى الصعيد العملي  :اليمكن انكار التقدـ المذىل في التنمية البشرية لبلداف جنوب شرقي آسيا  ،وخاصة
تلك المسماة بالنمور نتيجة استخدامها لتكنولوجيا البلداف الصناعية المتقدمة *
اما بالنسبة للبلداف العربية فاف استخداـ بعضها التكنولوجيا المتقدمة لم يحقق لها ما كانت تصبو اليو من تنمية
اقتصادية وبشرية وذلك لالسباب التالية :
 -1عدـ وجود رؤية عربية محددة ومتفق عليها تجاه التنمية البشرية وادوات تحقيقها عن طريق التكنولوجيا
المتقدمة باستثناء ماجاء عرضا في بعض االعماؿ التالية :
استراتيجية تطور العلوـ والتقنية في الوطن العربي التي تم وضعها من قبل المنظمة العربية للتربية والتقافةوالعلوـ في عقد الثمانينات من القرف المنصرـ
مشروع الخطة متوسطة االمد للسنوات  1995-1994للجنةاالقتصادية واالجتماعية لبلداف غرب آسيامشروع االستراتيجية الموحدة لمجلس التعاوف الخليجياستراتيجية عربية لنقل وتطوير العلوـ والتقنية في الوطن العربي التي اعدىا اتحاد المجالس العربية للبحثالعلمي عاـ 1994
وقد اشارت جميع ىذه االعماؿ اف التكنولوجيا المتقدمة تعد من اىم مرتكزات التخطيط االستراتيجي لتنمية
الموارد البشرية واحد مؤشراتها لتحقيق اقتصادات اكثر تطورا واساسا في تجديد االنتاج وتنويعو .
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 ميكن استثاء اندونيسيا اليت انفقت مبالغ طائلة يف استرياد التكنولوجيا املتقدمة اال اهنا مل حتقق معدالت تنمية بشرية كما يف البلدان
االخرى السباب عديدة يأيت يف مقدمتها النقص يف اخلربات والفساد الذي استشرى يف العقود الثالثة االخرية .

-2النظرة القاصرة ازاء التكنولوجيا المتقدمة  .اذ تم التعامل معها كأساس مادي في سياؽ العملية التنموية بغض
النظر عما تنطوي عليو من مضامين ومدلوالت انسانية  ،باعتبار اف التكنولوجيا المتقدمة اصبحت تشكل منظومة
حياتية معاصرة تؤثر وتتأثر بسلوؾ االفراد والمنظمات والمجتمع وبالتالي فانها تعد عامال اساسيا ليس من حيث
امتالؾ جولنبها المادية فقط – الية تنمية بشرية منشودة بعبارة اخرى اف البحث في تطوير التنمية البشرية عن طريق
التكنولوجيا يخضع السس وخصوصيات تختلف نوعيا عن تلك التي تحكم الموارد المادية االخرى في سياؽ عملية
التنمية
ولقد اغفلت الدوؿ العربية –وخاصة الغنية منها – االبعاد االجتماعية والسلوكية من حيث التأقلم والتكيف
االنساني الي تكنولوجيا جديدة مستخدمة  .وىذا يعني ضرورة االىتماـ بالعالقة بين التكنولوجيا والناس .
فاالنتقاؿ من حدث تكنولوجي الى حدث آخر اكثر تقدما دوف توفير المتطلبات النفسية والسلوكية لو قد يكوف
جدواه اقل فاعلية في احداث ما متوخى منو في التنمية البشرية  ،او حتى العكس تماما  .والمطلوب باعتقادنا
تدخال من قبل المجتمع ومنظماتو الرسمية وغير الرسمية من اجل احداث التكيف الالزـ مع أي تغير تكنولوجي
اواية تغيرات بيئية محتملة  ،وذلك عن طريق السياسات الحكومية واالدارية العامة التي تكفل مثل ىذا التكيف ،
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لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية ترتكز على منظومة العلم والتكنولوجيا المتقدمة التي يمكن اف توفر قاعدة
معرفية لمستخدميها او للمستفيدين منها .
خالصة القوؿ  ،اف استخداـ التكنولوجيا المتقدمة في البلداف العربية اليعني امكانية نقلها او تطويرىا كمنظومة
تقنية فنية فحسب وانما ضرورة توطينها اجتماعيا  ،تأخذ في االعتبار ابعادىا الثقافية والحضارية لتشكل منظومة
معرفية متكاملة .

ولكي تكوف التكنولوجيا المتقدمة مؤثرة بصورة ايجابية في احداث التنمية البشرية البد واف تتميز بخاصتين
اساسيتين ىما )11( :

 -1اف تكوف عالية االلفة  ،أي االيترتب عن استخدامها ردود فعل غير مواتية في المجتمع تحرفو عن ىويتو
الوطنية واالخالقية  .ولكن يجب االيفهم من ذلك امكانية تطويع التكنولوجيا للتركيبة االجتماعية الحالية
دوف اف تحدث تغييرا –قد يكوف جوىريا –في ىذه التركيبة بشرط اف يكوف اتجاىو نحو تنمية بشرية مطلوبة
.
 -2اف تكوف مناسبة الكلفة  ،أي ال يتطلب استخدامها تكاليف مادية او بشرية او بيئية باىظة .
ومما تجدر االشارة اليو في ىذا المجاؿ  ،اف درجة تأثير التكنولوجيا المتقدمة على المجتمعات العربية
تختلف تبعا لدرجة تقدـ ىذا المجتمع عن غيره  .ويكوف التأثير اقل في المجتمعات االقل تطورا  ،بينما
يكوف التأثير اكبر بكثير في المجتمعات االكثر تطورا  .واالفتراض القائل باف شعوب الدوؿ العربية تستطيع
بلوغ حياة افضل بمجرد اخذىا بمظاىر العلم والتكنولوجيا المتقدمة ىو افتراض مبالغ فيو  .فالعلم
والتكنولوجيا غير قادرين على احداث تنمية بشرية او انسانية اعلى بصورة تلقائية  ،مالم يستجب المجتمع
لهما ويوفر لهما الظروؼ االقتصادية واالجتماعية المناسبة  .فعلى سبيل المثاؿ يقوؿ انطونيوس كرـ  " :اف
الذين يودوف الحصوؿ على التكنولوجيا معزولة عن قيمها الخاصة  ،فانهم يجافوف بذلك منطقها ....
فالتكنولوجيا غير محايدة واف لها قيمها الخاصة والمتمثلة بالكفاءة الشخصية والمسؤولية الفردية والمكانة
المكتسبة  )12(....وعلى ىذا االساس فاف مسؤولية الدوؿ العربية السعي عبر مؤسساتها التعليمية
واالعالمية والثقافية الى اعتماد خطط وبرامج تهدؼ الى تنشئة اجتماعية تكوف اكثر مناسبة في تقبل
التكنولوجيا المتقدمة واالستجابة لمفرزاتها التنموية
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ثالثا -اساليب نقل التكنولوجيا المتقدمة
يعد نقل التكنولوجيا من العوامل االساسية في منظومة العالقات االقتصادية الدولية  .واصبح يشكل اليوـ
موضع تنافس شديد بين الدوؿ الصناعية  ،ومحل جدؿ بين تلك الدوؿ والدوؿ النامية على الرغم من عدـ
امكانية ىذه االخيرة اال االستعانة بتكنولوجيا الدوؿ المتقدمة في مسيرتها التنموية  .فنقل التكنولوجيا كعملية
تجارية التخضع كأية عملية تجارية اخرى اللية السوؽ في العرض والطلب  ،وانما تخضع ايضا لمحددات وقيود
سياسية واجتماعية فرضتها الدوؿ الصناعية  .وبذلك فاف تبادؿ التكنولوجيا يتم في اطار تجاري  /تنافسي غير
متكافئ بين المصدرين والمستوردين لها  .فقد كانت والتزاؿ – الشركات الضخمة متعددة الجنسيات ىي
القادرة بشكل اساسي على نقل التكنولوجيا المتقدمة نظرا لضخامة رؤوس االمواؿ الالزمة لعمليات النقل ،
وتوافر قدرات تكنولوجية في مثل تلك الشركات تحتل مركز القوة والسيطرة  .فال تعتبر التكنولوجيا كأي منتج
آخر وانما تقع في دائرة السلطة والسيطرة والنفوذ  .وخير دليل على ذلك نقل شركات النفط الغربية
تكنولوجياتها المتقدمة الستخدامها في العديد من الدوؿ العربية النفطية عن طريق نظاـ االستثمار المباشر من
قبل ىذه الشركات
ونظرا لضخامة االحتياجات المالية والفنية الالزمة للبحوث والتطوير مما يعجز عنو العديد من الدوؿ العربية ،
تبرزعملية النقل كضرورة الغنى عنها  .وتشير منشورات منظمة اليونسكو الى اف  %94من قدرات االنتاج
العلمي والتكنولوجي في العالم تعود الى الدوؿ المتقدمة  ،اذ يبلغ متوسط االنفاؽ على البحث والتطوير في ىذه
الدوؿ  %2.9من قيمة الناتج االجمالي  ،بينما التتجاوز  %4.6في الدوؿ النامية  ،واف ىناؾ  3694باحثا
لكل مليوف نسمة في الدوؿ المتقدمة  ،بينما اليزيد عن  194باحثا في البلداف النامية وحتى لو توفرت مثل
تلك الموارد ( المالية والبشرية ) فاف انتاج تكنولوجيا متقدمة يحتاج الى عدة عقود اليستطيع العرب من تحملها
في عصر العولمة وثورة االتصاالت  ،وبالتالي اصبح نقل التكنولوجيا ضرورة حتمية للدوؿ العربية للنهوض
بنفسها وتحقيق درجة افضل في استغالؿ مواردىا المتاحة
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ومن جهة اخرى  ،اف نقل التكنولوجيا المتقدمة من قبل البلداف العربيبة يتطلب احيانا ضرورة اجراء المزيد
من الدراسات والبحوث لتطويرىا بما يتالئم مع االمكانيات واالحتياجات المحلية ويخفف من وطأة االعتماد
على المصادر االجنبية  .بعبارة اخرى  ،ضرورة تقييم ومتابعة آثار التكنولوجيا المستوردة وتقييم جدواىا وامكانية
تطويعها في استخداـ الموارد الوطنية وتحفيز مستخدميها على كسب المزيد من المعرفة والمهارة .
يقصد بنقل التكنولوجيا مجموعة العمليات التي يتم من خاللها االخذ باالساليب الفنية واالدارية
واالقتصادية واالجتماعية المطبقة في البلداف الصناعيةالمتقدمة لتوظيفها في البلداف االقل نموا بما يخدـ خطط
وبرامج التنمية فيها  .وقد يتم نقل التكنولوجيا اما بشكلها المادي واما على شكل معلومات ومعارؼ او بكال
الشكلين
-1

وعندما يدور الحديث عن نقل التكنولوجيا المتقدمة نرى ضرورة سوؽ المالحظات التالية :

ضرورة االخذ باالتجاىات التكنولوجية التي تساىم في تضييق الهوة بين الدوؿ العربية والدوؿ المتقدمة

واالسراع بالتقدـ االقتصادي واالجتماعي
-2

المحافظة على السيادة واالستقاللية الوطنية وعدـ التبعية

-3

بناء القدرة الوطنية عن طريق تقويم العلم والتكنولوجيا التي تم نقلها لتكوف اكثر مالءمة للظروؼ البيئية
العربية  .وتتضمن عملية تقويم التكنولوجيا ثالث مراحل اساسية ىي )13( :
أ-وصف التكنلوجيا والمجتمع بشكل مستقبلي
ب -التحليل الشامل آلثار التكنولوجيا انطالقا من قدرتها على رفع مستوى التنمية البشرية وحماية البيئة
ج -االخذ باالعتبارات السياسية الخاصة
ونتتناوؿ فيما يلي االساليب المتبعة في نقل التكنولوجيا من الدوؿ المتقدمة الى الدوؿ االقل تقدما او
الدوؿ النامية  ،مع االخذ باالعتبار بعض الخصوصيات التي تتميز بها الدوؿ العربية .

-1

النقل عن طريق عمليات التجارة الخارجية :
ويتم نقل التكنولوجيا وفقا لهذا االسلوب عن طريق استيراد سلع وسيطة وراسمالية او تبادؿ المعلومات وشراء

الرخص وحق االختراع والمساعدات الغنية من قبل الدوؿ المتقدمة  .وقد ال يتم استيراد التكنولوجيا في شكل
واحد من ىذه االشكاؿ وانما يتم في الغالب في صور متعددة من االشكاؿ المذكورة وفقا للظروؼ الخاصة بكل
مجتمع
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ولقد ااثبتت الدراسات على وجود عالقة موجبة بين االنفاؽ على البحوث والتطوير في الدوؿ المتقدمة والدوؿ
النامية المستوردة لمنتجات تلك الدوؿ  .وفي دراسة لكل من كو وىهيلبماف ( )14توصل الباحثاف الى نتائج
تؤكد على اف التقدـ التقني مقاسا باالنتاجية الكلية لعناصر االنتاج في دولة معينة مستوردة يعتمد على االنفاؽ
على البحوث والتطوير محليا وفي الدوؿ االجنبية التي يتم االستيراد منها  ،ويكوف تأثيراالنفاؽ على البحوث
والتطوير في الدولة المتقدمة على التقدـ التقني في الدولة المستوردة اكبر كلما زاد حجم وارداتها من الدولة
المتقدمة المنتجة للتقنية  .اما عن انتقاؿ التقانات المتقدمة فقد اوضحت ابحاث كل من " رومر " و" ريفيرتا
باتيز " ( )15اف استيراد السلع النهائية الجديدة التي تحمل في طياتها نتائج البحوث والتطوير في الدوؿ
المتقدمة قد يسهم في توصل المنشآت المحلية الى اسرار مواصفات االنتاج في المنشآت االجنبية وبالتالي
يساعد على محاكاة انتاجها وربما اختراع بدائل قادرة على منافسة المنتج االصلي  .وكذلك االمر في حاؿ
استيراد السلع الوسيطة والرأسمالية والتي منى شأنها اف تعمل على رفع مستوى التقانة المستخدمة في االنتاج
وتسهم في انتشارىا بين المنشآت الوطنية .
ومن الجدير ذكره  ،اف ىناؾ عدة اساليب الستيراد التكنولوجيا  .فقد يكوف عن طريق ما يسمى بتسليم
المفتاح او بيع حقوؽ المنلكية الفكرية وىذا ما يتم غالبا في البلداف االغنية والتي قطعت شوطا كبيرا في مجاؿ
التصنيع  ،على اف يرافق ذلك برامج دقيقة لتدريب العناصر الوطنية وخلق قاعدة عريضة متخصصة في البحث
العلمي وفي اساليب نقل واستخداـ وتوطين التكنولوجيا
واذا كاف االستيراد يعتبر وسيلة اساسية لنقل التكنولوجيا فهذا ينسحب ايضا – الى حد ما – على التصدير
ايضا فمن خالؿ صادرات الدوؿ العربية من السلع النهائيةو الوسيطة اوحتى المواد االولية الى اسواؽ الدوؿ
المتقدمة  ،فاف ىذا التصدير البد واف يكوف على اساس احتياجات تلك االسواؽ مما يحفز المنشآت الوطنية
على استخداـ تكنولوجيات متقدمة في تطوير عمل واساليب االنتاج والتوزيع والترويج لنتمكن من منافسة
مثيالتها من منتجات الدوؿ المتقدمة
 -2االستثمار االجنبي المباشر
يتم االستثمار المباشر عندما تقوـ الشركات االجنبية على اقامة فروع لها في بلد آخر للقياـ بنفس نشاطات
الشركة االـ بمستوى التقنيات المستخدمة فيها  ،ومنها على سبيل المثاؿ الشركات متعددة الجنسيات .
كما وقد يأخذ االستثمار االجنبي شكل شراء شركات او منشآت وطنية وغالبا ماتتضمن شروط الشراء
تحديد التكنولوجيا المزمع استخدامها في الشركات الوطنية
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-3االستثمار االجنبي غير المباشر :
قد يأخذ االستثمار غير المباشر شكل المشاركة في رأس ماؿ الشركات الوطنية ونصيبها من االرباح على اف
تحدد الشركة االجنبية مستوى التقنيات الواجب استخدامها في المنشآت الوطنية وقد يكوف االستثمار غير
المباشر عن طريق بيع بعض حقوؽ الملكية الفكرية على شكل تراخيص النتاج انواع معينة من منتجات
الشركة االجنبية ذات الشهرة او العالمة التجارية المعروفة عالميا .
وفيما يتعلق بالدوؿ العربية فيفضل اف يتم نقل التكنولوجيا بصورة مباشرة بالنسبة للدوؿ العربية الفقيرة في
مواردىا وخبراتها الفنية  ،بينما يعد االستثمار غير المباشر اكثر مالءمة بالنسبة لالقطار العربية االكثر ثراء
ووصلت الى مستوى صناعي وتقني مقبوؿ
ولكن  ،نظرا لتمتع العديد من االقطار العربية بثروات طبيعية متنوعة ويتمتع كل قطر منها بمزايا نسبية معينة
فاف نقل التكنولوجيا عن طريق المشاركة يعتبر افضل ليس لهذه البلداف فقط وانما لجميع البلداف العربية وتكوف
المنفعة اكبر فيما اذا تم التخطيط لعمليات النقل من قبل جهة قومية تكوف قادرة على تحديد طبيعة وكيفية
الشراكة مع المؤسسات الصناعية في البلداف المتقدمة  .ونرى اف مثل ىذا االسلوب (اسلوب المشاركة )
يمكن الدوؿ العربية من ولوج روح العصر والدخوؿ الى ميادين التكنولوجيا المتقدمة واكتساب المهارات الفنية
واالدارية الالزمة الستخدامها على افضل نحو ممكن  .فكما احدثت التكنولوجيا المتقدمة قبل ثالثين عاما ثورة
في قدرات المؤسسات العربية على االنتاج  ،فاف التكنولوجيا المعاصرة وبمختلف اتجاىاتها ستمكن الدوؿ
العربية من تحقيق ماتصبو اليو من اىداؼ تنموية اكثر اتساعا وتنوعا  .فعقود الشراكة وفرص التموين بالمواد
االولية واتفاقات تقاسم االسواؽ بين المؤسسات المشتركة في االنتاج والشراكة في حيازة تكنولوجيا المعلومات
واالتصاؿ ستساىم جميعها في تحقيق التقدـ واالزدىار وتحسين مؤشرات التنمية البشرية
يتضح مما سبق اف عملية نقل وتوطين التكنولوجيا المتقدمة واف كانت تساىم والى حد كبير في التنمية
البشرية اال انها ال تتم بسهولة بالنسبة للبلداف العربية  ،فهي ترتبط بمشكالت اقتصادية وادارية وعلمية وسياسية
تظهر على شكل محددات وقيود وقد تمس احيانا بسيادتها الوطنية واستقالقها االقتصادي  ،وذلك نظرا
الختالؼ الغايات واالىداؼ االقتصادية بين الدوؿ المتلقية للتكنولوجيا والدوؿ المتقدمة المصدرة لها  .اضافة
الى ذلك فاف نقل التكنولوجيا قد يصاحبو بنفس الوقت انتقاال للمشكالت االقتصادية التي تعاني منها الدوؿ
المتقدمة كالتضخم وارتفاع اسعار المنتجات في الدوؿ التي يتم نقل التكنولوجيا اليها ويفرض عليها اسعار عالية
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تفوؽ طاقاتها وتضعف من قدرات شعوبها  ،وىنا يبرز دور واىمية المؤسسات العلمية البحثية والهيئات
المتخصصة بتمييز ونقل وتوطين التكنولوجيا

الخاتمة :

ادت التطورات التكنولوجية المتسارعة الى احداث مستجدات اجتماعية واقتصادية نوعية فرضت على

البلداف العربية وكل البلداف النامية تحديات كبيرة يتطلب مواجهتها تنمية بشرية قادرة على نقل مجتمعاتها الى
حالة اكثر تقدما وافضل انسجاما وتوافقا مع ما يسود العالم من تغيرات  .وحيث اف الدوؿ العربية عاجزة عن
توليد تكنولوجيا متقدمة السباب ذاتية وموضوعية فانها مسؤولة عن نقل واستخداـ وتطويع تكنولوجيا الدوؿ
المتقدمة الستثمار طاقاتها وامكاناتها لخلق مستقبل قادر على التطور ومواجهة قضايا التنمية  ،وعلى اساس اف
مثل ىذه التكنولوجيا تعتبر مدخال مالئما في الظروؼ المعاصرة لتنمية الموارد البشرية
ولقد ادركت الدوؿ العربية اىمية الدور الذي يمكن اف تلعبو التكنلوجيات الحديثة في مجاؿ التنمية البشرية
ودخوؿ ميادين نقلها واستخدامها رغبة منها في تقليص الفجوة بينها وبين ما يسمى بالدوؿ المتقدمةوىذا ما
اوضحتو الدراسة
ولقد توصلت الدراسة الى استنتاجات لعل اىمها :
-1تمثلت االتجاىات الحديثة للتكنولوجيا المتقدمة والتي تعتبر ضرورية لتنمية الموارد البشرية في ثالثة ىي :
المعلومات واالتصاالت  ،انتاج مواد جديدة  ،الهندسة الحيوية
-2بالرغم من تمكن العديد من البلداف العربية امتالؾ الجوانب المادية للتكنولوجيا المتقدمة االانها لم تتمكن
في المحصلة من تنمية مواردىا البشرية على النحو المفترض اف يوازي االمتالؾ المادي للتكنولوجيا وذلك
لضعف البيئة العلمية القادرة على معالجة مشكالت التكيف والتأقلم الفردي واالجتماعي والمحفزة على
االبداع واالبتكار  ،بعبارة اخرى اىملت –الى حد ما – قضية تفاعل التكنولوجيا بشكلها المادي مع الجوانب
االنسانية مما اضعف من فاعلية استخداـ التكنولوجيا في تنمية الموارد البشرية والتي يتوجب النظر اليها على
انها الثروة الحقيقية للتطور واالمل المنشود
 -3لم تستطيع الدوؿ العربية من التغلب في تقليل الفجوة المعرفية عن طريق تفعيل العملية التعليمية ومعالجة
اآلثار غير الميباشرة للتكنولوجيا المتقدمة وخاصة في مجاؿ البطالة وحماية البيئة
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 -4ضعف القدرات البشرية العربية على االستخداـ الفعاؿ لنواتج البحث العلمي والتطوير علما اف البلداف
العربية تعتبر على درجة من الثراء اكبر من درجة ماتوصلت اليو من تنمية بشرية
 -5تعتبر عملية المشاركة مع ىيئات ومؤسسات الدوؿ المتقدمة كاحدى قنوات نقل التكنولوجيا اكثر جدوى من
الناحية االقتصادية والسياسية واالجتماعية
 -6قصور العمل العربي المشترؾ في وضع رؤى واستراتيجيات في تحديد التكتنولوجيات المناسبة واساليب
نقلها وتوطينها .
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ABSTRACT
This research discussed the trends and the concept of advanced
technology with its developent dimentions . the study exposed the
objective and subjective reasons behind the adoption of Arab
countries to such advancced technologies as a suitable introduchion
for the development of the human resourses according to its
circumstances and varables in an evolving world of radical and
expotential changes ,never like before in the systems and styles of
management and production ,
Information technology ,communications,the international trends
towords Globaliztion and the intermigle of makets and the formtion
of economic unities in regional and international aspects.
All these transformations ,and others, have expanded the importance
and ,role of modern technology,as ameans for improving the indices
of Human Development ,and as an intrument for development ,to the
exiting ecnomic and Social state of Arab countries ,this research has
shown the importance of the transition and settlement of advanced
countries technologies for reasons of helping in developing it,s human
resources , annd finding the means of transfering such technology
,with the least possible expences and damages.

