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والصالة العلم درجات، أوتوا والذين آمنوا الذين الذي يرفع احلمد هللا

إلى املهد من املستمر بالتعلم أمرنا الذي الكرمي نبينا والسالم على

اللحد. وبعـد؛

الذي املعلوماتية مجتمع في عقود عدة منذ يعيش العالم فإن

عملية في األكبر الدور واالتصاالت تكنولوجيا املعلومات فيه تلعب

تضاعف ومع املعرفة. كثيف إنتاج بأنه يتسم والذي احلديث، اإلنتاج

على يعتمد اقتصاد إلى  العاملي االقتصاد حتول اإلنسانية املعرفة

األكبر اجلزء املعرفة حتقق املعرفي االقتصاد وفي هذا املعرفة العلمية،

والتكنولوجيا. اإلبداع هو املعرفة هذه ومفتاح املضافة، القيمة من

ال حيث العلم التقني بتطور التطور تعرف من مبرحلة اآلن منر فنحن

القدمي من العلوم التطبيقية باملفهوم مع مجموعة التعامل يتم

التكنولـوجي التطبيق مجـال في معها التعامل يتم وإمنا للعلوم،

الفارق ويجعل األساسية، العلوم كل منجزات مع يتفاعل الذي

وتطبيقها. عنها املتولدة املعرفة بني ضئيالً الزمني

حتدياً تشكل االقتصادي التغيير بها يحدث التي السرعة إن

للعلم املتعاظم الدور إلى إضافة منها، املتقدمة حتى الدول، جلميع

دخول مع أهمية الدور هذا ويزداد اتمعات. تطوير والتكنولوجيا في

فيه وبرزت االيديولوجيات  فيه  انتهت الذي  املعرفة عصر العالم

املعرفة ظهور  بني املسافة فيه  وضاقت والتكنولوجيات،  املعارف

تتوقف ولم الواقع. أرض على لها الفعلي والتطبيق العلميـة
ز
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العاملي املعلومـات مجتمـع إن بل احلـد، عنـد هـذا التطور عجلة

ال والذي املعرفة، مجتمع إلى - ببطئ كان وإن - بثبات يتحول أخذ

في الكثيرون يظن كما املتقدمة املعلومات تكنولوجيـا فقط يعني

بد ال كثيرة ومقومات أساسية مقدمات له بل إن العـربي، العالم

املعرفة. مجتمع إلقامة توافرها من

وتطبق عصر املعلوماتية في فترة منذ اململكة تعيش وملا كانت

من فإنه اتلفة، وبرامجها مشروعاتها في بآلياته وتأخذ تقنياته

املعرفة. مجتمع مقومات إجناز إلى  التطلع تنشد أن الطبيعي 

العاملي لالقتصاد اجلديدة التوجهات نستوعب منا أن ذلك ويتطلب

التي السريعة للتحوالت احلقيقي  املضمون جيداً ندرك وأن  أوالً،

االقتصاد تشخيص قضايا علينا كما يتعني حولنا، في العالم حتدث

عن والبحث جتابهه، التي التحديات على والوقوف االستراتيجية

معطيات تتطلبه ومبا املستجدات  يواكب مبا وتطويره منوه وسائل

نخطط أن ميكن  وعندها املستدامة. التنمية لتحقيق املستقبل

إنتـاج عمليـة فيه تكـون الذي املعرفة مجتمـع إلقامـة  بدقـة 

املتخلفة اتمعات بني الفاصل املعيار ستكون والتي - املعرفة

وجلميع للمسؤولني الشاغل الشغل هي - املتقدمة واتمعات

تشكيل بإعادة املعنية والثقافية والفكرية العلمية املؤسسات

العلمية النهضة نحو - اهللا بإذن - املوفقة مسيرته في مجتمعنا

والنماء. والتقدم

املساهمة في على عبدالعزيز امللك جامعة حرصت . اال . هذا وفي

فكانأنأعدمعهد البحوثواالستشارات بناءمجتمعاملعرفةفيبالدنا،
ح
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العلمية الدراسات من سلسلة اجلامعة في اإلعالمي اإلنتاج مركز ثم

املستحدثة واآلليات اجلديدة للمفاهيم الصحيحة املدلوالت لبيان 

عوناً لنا لتكون العوملة، ظاهرة وأفرزتها األخيرة اآلونة في راجت التي

بصيرة لتحقيق التحول التخطيط على به في ودليالً هادياً نسترشد

بالدنا. في معلومات عربي إلقامة مجتمع املنشود

جوانب إلى جديدة إضافة املعرفة» تعتبر مجتمع «نحو سلسلة إن

امللك جامعة في العلمي البحث بها يتسم التي املتعددة التميز

وجتاوبها اجلامعة هذه تفاعل  على حي دليل أنها  كما عبدالعزيز،

نشر في إسهاماً جديداً منها ومتثل للمجتمع، اآلنية املتطلبات مع

عصر املعرفة. ضرورات من أصبحت التي الثقافة العلمية

لبالدنا ومجتمعنا. املعرفي التقدم حتقيق في التوفيق أسأل اهللا

اجلامعـة  مديـر

طيب صادق بن أسامة أ.د.

ط
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استأجرت من خير {إن تنزيله في محكم القائل العاملني هللا رب احلمد

بعده،  نبي ال من على والصالة والسالم ،[٢٦ آيه: [القصص؛ األمني} القوي

أجمعني. وصحبه آله وعلى

نافذة للقاريء تفتح التي  املعرفة» مجتمع «نحو  سلسلة إن

مساعدة إلى تهدف إمنا وتقنياً، علمياً واملتقدم املتطور العالم على

والتطوير التقدم آليات على التعرف  في  اتلفة اتمع  قطاعات

استخدام انتشار خاصة مع العالم، في واحلديث اجلديد على والوقوف

رسالة من السلسلة جزء وهذه سريـع. بشكل التي تتطور التقنيات

اتمع تهدف خلدمة التي العلمية والبحثية العزيز امللك عبد جامعة

أصدرت فقد  املنحى هذا من مبؤسساته،  واالرتقاء أنظمته وتطوير

التطوير، ثقافة ونشر لبناء املعرفة» مجتمع «نحو سلسلة اجلامعة

اآلليات إلى تقدمي تهدف اجلادة العلمية من الدراسات السلسلة فهذه

بحثية جامعة إلى حتقيقاً ملتطلبات التحول التي اعتمدتها والتقنيات

مواصلة لها  تتيح العلمي للبحث طموحة استراتيجية خطة  وفق

مشهودة، إجنازات فيها أحرزت التي البحثي التميز مجاالت التفوق في

اجلامعية لتطوير أنشطتها منهجية خطط على تنفيذ حالياً وتعكف

مجاالت عدة في نوعية نقلة  حققت وقد املستويات،  كافة على

االعتماد األكادميي على بعد واحلصول برامج التعليم عن منها أكادميية
ك
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بعد إلكترونية إلى جامعة للتحول كلياتها والتخطيط لبعض العاملي

في والدخول الذاتية اإللكترونية  للخدمة نظام وتأسيس استحداث

وإنشاء واخلاصة العامة اتمع مؤسسات  مع استراتيجية شراكات

تؤتي بدأت التي التطويرية املشاريع ذلك من غير إلى علمية حاضنات

اجلامعة لهذه األكـادميي  األداء ومتيـز  تطويـر في اهللا بفضـل ثمارها 

للتقدم سبيالً  والتطـويـر  التقنية اتخاذ من مناص ال  إذ الفتية،

العلمية وإجنـازاتـه معطيـات العصـر التعامل مع أن طاملا والتنميـة

على حترص التي األسس من وهو بقاء، ضرورة أصبح والتكنولوجية 

التي التقني والتطويـر العلمي البحـث مشروعـات في توافرها

الدراسات برامج في أساسياً  عنصراً أيضـاً تشكل  والتي تدعمهـا

تقدمها. التي العليا

واملبادرات باإلجنازات احلافل هذا الكتاب أقدم أن سروري دواعي ملن وإنه

اجلامعـةفي مجـاالتالـريـادة املتميزةواخلطواتاملباركةالتياتخذتهـا

واملتابعـة حكومتنا الرشيدة بدعـم حظيـت والتطـويـر والتي والتميز

بن خالد الدكتور/  العالي التعليم  وزير املعالي  صاحب  من املستمرة

بن أسامة الدكتور/ األستاذ اجلامعـة مديـر ومعالـي العنقري محمد

ممتـدة سلسلة لها هـي أقـدم التي السلسلة وهـذه  طيـب، صادق

إن فـي القريـب منها املزيـد وستحقق حققتها اجلامعـة، إجنـازات من

شاء اهللا.

ل
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قطاعات جلميع والتقدير الشكر بخالص ألتقدم فرصة  وأجدها

املتميزة اإلجنازات هذه حتقيق في بفعالية أسهمت التي اجلامعة

اإلصدارات. هذه استمرارية في ساهم من لكل موصول والشكر

ويرضاه. يحبه ملا جميعاً أن يوفقنا وتعالى تبارك املولى سائالً

، ، سواء السبيل ، واهللا الهادي إلى

اجلامـعـة وكـيـل

العلمي والبحث العليا للدراسات

بافيل عمر باحسني اهللا بن أ.د. عبد

م
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. . . هذه السلسلة

العلمي التقدم ملفهوم خطيراً تطويراً العشرون القرن شهد
بعض يحققها الفردية التي النجاحات على ليس اعتماداً والتكنولوجي،
أيدي على عشر التاسع القرن في يحدث كان ما نحو على العلماء
برامج بحثية على وإمنا اعتماداً واترعني، العلماء من وأمثاله أديسون
ومثالها واملؤسسات، األفراد ملشاركة مجاالت احلكومة وتفتح تتبناها
العلمي للبحث املتحدة األمريكية الواليات حكومة الذي تقدمه الدعم
خالل للعلوم، ومن األمريكية األكادميية من خالل التكنولوجي والتطوير
(بوينج املتطورة التكنولوجيا شركات مع البنتاجون يبرمها جتارية عقود

وغيرها). إلكتريك وجنرال دوجالس ولوكهيد وماكدونالد

من االقتصادية  قدرتها حتول أن في املتحدة الواليات جنحت كما
لإلنتاج النسبية امليزة إلى التجاري لإلنتاج النسبية على امليزة االعتماد
في التكنولوجي التقدم تخصصات تعتمد على وإحداث التكنولوجي،
منواً الصناعات أسرع هي اإللكترونيات وأصبحت صناعة عدة مجاالت،
التي هي منواً الصناعية الصادرات أسرع أن كما العالم، مستوى على

التكنولوجي. املكون بها يرتفع

ليلة وليلة، ألف في الشهير أو املارد باجلني املعلومات أشبه ثورة إن
جدران تكسرت لقد ولكن القمقم، أو الزجاجة داخل حبيساً ظل الذي
املعلومات ثورة ووصلت اجلديدة،  املعلوماتية الوسائل بفعل  الزجاجة 
وتداعياتها آثارها تتفاعل أن وال بد البعيدة، العالم بلدان مختلف إلى
وقت، مسألة فهي الزجاجة. من املارد خرج أن بعد تلك اتمعات داخل
ولن يبلغ مداه بد أن ال التكنولوجية بالغة التقدم الوسائل تأثير ألن 
وأصبح نفسه، على ينغلق أن مجتمع أي بوسع يعد ولم شيء، يوقفه
املتعددة والثقافات العوملة نتعامل مع أن أبينا - أم شئنا - علينا لزاماً

املعلوماتية. ومجتمع
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التي البشري للعنصر احلضاري التطور مراحل من املرحلة هذه إن
عديدة، يتعني حتديات علينا فرضت قد تسميتها بالعوملة، على اصطلح
وبأساليب العلمية بالطرق مجابهتها ثم أوالً، عليها التعرف علينا
على خاصة مقدرة التحديات لهذه الصحيحة وتتطلب اابهة العصر.
للقضايا دقيقاً العاملي، وتشخيصاً لالقتصاد اجلديدة التوجهات استيعاب

املستجدات. يواكب مبا وعالجها مبجتمعنا، اخلاصة االستراتيجية

اإلنسانية وتراكمها املعرفة تضاعف في املعلومات ثورة تسببت لقد
العوملة وأدت والتكنولوجية،  العلمية املعرفة وخصوصاً رهيبة، بسرعة
تدفق املعلومات محابس كل وفتح والزمن، املسافات حواجز إسقاط إلى
سلكية وفوقية حتتية خالل شبكة تواصل من أشكالها، بكل واملعرفة
لهم أتاحت مغلقة  واحدة دائرة في البشر كل ربطت سلكية،  وال
احللقة هو التكنولوجي التقدم وأصبح اإليقاع، وضبط والتداول التفاعل
حتول كله أن ذلك من نتيجة وكان االقتصادي. لتحقيق التقدم احلاسمة
أو العلمية، املعرفة على أساساً يعتمد اقتصاد إلى العاملي االقتصاد
املدنية البحوث عنها تسفر التي املعرفة املبني على املعرفي االقتصاد
خدمة إلى أو إلى سلعة حتولت التي املعرفة اجلديدة وهي والتكنولوجية.
في تتمثل دولة أي قدرة وأصبحت إنتاج. طريقة إلى أو هيكلة إلى أو
بعض في والتكنولوجية العلمية املعرفة تقدر حيث  املعرفي، رصيدها
املعلومات مجتمع أن أصبح ومعنى ذلك اقتصادها. من ٪٨٠ الدول بنحو
للفرد فرصا فيه شيء كل يتيح الذي التعليم مجتمع مبفهوم يرتبط 
ويتعلم اآلخرين، مع ليعيش ويتعلم ليعلم، ويتعلم ليعرف، ليتعلم 
املعرفة. مجتمع في للدخول تتأهل أن بالدنا على لتحقيق ذاته. مما يفرض
املعرفة، على املعتمد االقتصاد بأنه املعرفي االقتصاد البعض عرف وقد
االقتصاد وفي  املضافة. القيمة من األكبر اجلزء املعرفة حتقق  حيث 
وليس القاعدة هي  املستمر التغيير أو واالنتقال ااطرة  تعتبر املعرفي

لإلنسان. باحلياة الكرمية االرتقاء بهدف االستثناء

ع
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للثقافات، عابرة فهي سمات، بعدة املعلومات عصر تقنيات وتتميز
وتقوم الالشخصية،  الوسائط على وتعتمد واملكان، الزمان وتختصر
الذاتي على التعليم تعتمد أنها كما رأسية، ال أفقية معرفية بنية على
بأدوار تضطلع أن  جامعتنا على يتعني وبذلك  احلياة، طوال واملستمر
حتى حتدياً تشكل االقتصادي التغيير بها يحدث التي ألن السرعة جديدة
والتكنولوجيا للعلم الدور املتعاظم إضافة إلى نفسها، املتقدمة للدول
عصـر العالـم دخول مع أهمية الدور هذا ويزداد اتمعات. تطوير في
ظهور املسافة بني فيه وضاقت والتقنيات املعارف برزت فيه الذي املعرفـة

أرض الواقع. لها على الفعلي املعرفة العلمية والتطبيق

مفاهيم ظهور حولنا التي حتدث املتتابعة التحوالت ولقد صاحب هذه
أنندرك املضمون ممايستوجبمنا العوملة، مستحدثةعديدة أفرزتهاظاهرة
على وتداعياتها أعباءها ندرك ونستشرف وأن التحوالت، لهذه احلقيقي
تشكيل إعادة ذلك من يتطلبه وما واملستقبلية، الراهنة احمللية أوضاعنا

والنماء. والتقدم النهضة نحو مسيرتها في مجتمعاتنا

الفجوة غير الدول بني  جديدة فجوات العوملة إطار في ظهرت  ولقد
الفجوة الرقمية يسمى ما واجلنوب، ومن ذلك مثالً الشمال بني املعروفة
البشري  العقل التزاوج بني محاوالت  التي أسفرت عنها (Digital Divide)

الذين واألفراد اتمعات بني الفجوة بها ويقصد اإللكترونية، والعقول
وبني واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا وفعالية بكفاءة يستخدمون
الفجوة وهذه التكنولوجيا. هذه يستخدمون الذين ال واألفراد اتمعات
التي  الفجوة (Quantum Divide) وهي كمية إلى فجوة قد تتطور الرقمية
أعقد املسائل في حل والكمية العمالقة احلاسبات استخدام عن تنجم
زمن حتى والطبيعة الرياضيات علماء حله عن يعجز كان فيما ثوان في
الظواهر في والتركيب والفجائية التعقيد التغلب على منهج وهو قريب،
تعد  لم (Chaos) والتي الفوضى بظاهرة يعرف مما واالجتماعية الطبيعية
والقياس للتحليل قابالً نظاماً لها أن يتبني اللغوي، وإمنا فوضى باملعني

ف
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ثم ظهرت ومن متوقعة. غير مفاجئة بصورة تلك املظاهر بروز يبدو عندما
(Science of Surprise) وليست هذه نهاية  املفاجأة الفوضى أو علم نظرية
والتكنولوجية العلمية الثورة مجاالت في التطور مسلسل في املطاف

متناهية. وبسرعة تدور العجلة ألن واملعلوماتية

املتقدمة والنامية الدول بني الفجوات هذه اتساع متزايد من قلق وهناك
التي مرتفعة الدخل أخرى. فالدول جهة اتمع من شرائح وبني من جهة
سكان من نحو ١٤٪ أي فقط، نسمة ٨٥٥ مليون سكانها نحو يبلغ عدد
لتكنولوجيا واملستخدمة املنتجة العاملية السوق من ٪٩٠ متتلك العالم،
الدخل ومنخفضة متوسطة الدول  بقية أما واملعلومات.  االتصاالت
من نحو ٨٦٪ أي نسمة، ٥٥٠٠ مليون بحوالي عدد سكانها يقدر والتي
هنا السوق. ومن من تلك فقط ٪١٠ تستحوذ على فإنها سكان العالم،
أن ذلك ومعنى الرقمية). (الفجوة تعبير الفجوة هذه على مؤخراً أطلق
الدول املتقدمة، أما الدول املعلومات هي بتكنولوجيا تستفيد التي الدول
مما والعاملي، اإلقليمي االقتصاد  في معظمها تهميش فيزداد النامية
نفسها الدول داخل في وخيمة. أما اقتصادية واجتماعية آثار عليه يترتب
تكنولوجيا استخدام على القدرة ميلكون بني من الفجوات تتسع فسوف
أو التعليمية ظروفهم بسبب ذلك يستطيعون ال ومن املعلومات،

املالية. قدرتهم

الدول بني الرقمية الهوة أو الفجوة هذه لتضييق محاوالت وتبذل
الدولي والبنك املتحدة األمم خالل بعض برامج من النامية والدول املتقدمة
ألبعاد مدركة وغير احملاوالت مرتبكة هذه معظم أن األوروبية، إال واموعة
بامتالك حتل أن من أكبر مشكلة وتداعياتها. فهي الرقمية الهوة مشكلة
الدول أمام معوقات فهناك باإلنترنت. كومبيوتر متصل جلهاز مواطن كل
عصر إلى للدخول الالزمة األساسية البنية  توافر أهمها عدم النامية
األمية وتفشي واملعلومات، االتصاالت خدمات أسعار وارتفاع املعلومات،
كله ذلك قبل ويأتي بصورة خاصة. عامة، وتفشي األمية الرقمية بصورة
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منها. واالستفادة واستيعابها املعلومات على على احلصول الدول قدرة
١٠٠٠ فرد  لكل الكمبيوتر أجهزة بعدد املعلومات دخول عصر فال يقاس
االتصاالت تكنولوجيا من تكتسب التي املضافة يقاس بالقيمة مثالً، وإمنا

عينية. أم مادية أكانت سواءً واملعلومات

التي التحديات أمام نتخاذل وأال هذه املعوقات، أال نفزع من يجب إننا
التحديات هذه ندرك أبعاد دمنا ما اجلديد، العاملي النظام علينا يفرضها
وأخذ املعلوماتية عصر في يعيش مجتمع في فنحن ابهتها. ونستعد
مؤسساته في واملعلومات االتصاالت تقنيات من وافر بنصيب منها
كان هنا ومن املعرفة. مجتمع مقومات إجناز إلى اآلن يتطلع اتلفة، وهو
إلجراء عبدالعزيز امللك جامعة في واالستشارات البحوث معهد اجتاه
التي للمفاهيم املستحدثة واآلليات اجلديدة موضوعية علمية دراسات
في العلمية الثقافة  نشر وراء سعياً املعرفة، مجتمع عليها يعتمد
وإثماره ومنوه العلم إلنبات الضرورية الشروط من باعتبارها مجتمعنا
واستخدامها العصر تكنولوجيا لتوظيف املالئم املناخ وتوفير وازدهاره،
ليصبح اتمع فئات كل بني العلمية الروح وإشاعة ااالت، كل في
السلسلة هذه تهدف كما حياة. وأسلوب عمل منهاج العلمي التفكير
بني املتنامية التبادلية العالقة بطبيعة الوعي نشر إلى الدراسات  من
من الشعارات لبعض املغلوطة املفاهيم وتصحيح والتقنية،  العلم
من عموماً النامية بالدول أضر شيء فال العصر) (نقل تكنولوجيا قبيل
لفكرة نقل والترويج األغنى البلدان في املتداول املناسب) (العلم شعار
يصحبه أن يجب التكنولوجيا فنقل العلم نقل دون من التكنولوجيا
كان إذا خاصة الطويل، املدى على مجدياً يكون لكي العلم نقل دائما
ما أحدث على للوقوف العاملية التميز مراكز مع احتكاك مباشر هناك

تقنيات الغد. هي اليوم وتقنيات، وعلوم علوم من توصلت إليه

اخلارج من املستوردة التقنيات كل جتاه العربي الفعل رد كان  لقد
وهناك استيعابها. مهارة وليس استخدامها، مهارة اكتساب في ينحصر

ق
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القدرة يعني  فاألخير االستيعاب، وطبيعة االستخدام طبيعة فرق بني
اإلنتاج النهوض مبجاالت لتحقيق وتوظيفها تلك التقنيات توطني على

كل ااالت. في اتمع وحتديث واخلدمي السلعي

في راجت التي املستحدثة واآلليات املفاهيم من طويلة قائمة  إنها
الصحيحة مدلوالتها على الوقوف  علينا يتعني والتي األخيرة، العقود
التنمويـة مشكـالتنا حلـل منها االستفـادة كيفيـة ومعرفة
واالتصاالت املعلومات تقنية بني  التزاوج  أن  ذلك ومثال واالجتمـاعيـة.
العمل ما يسمى وخصوصاً ألداء األعمال، وحديثة جديدة سبالً أوجدت
واسعة مجاالت فهناك (Work at Home Teleworking أو (e-Work أو بعد عن
طرفي بني الفعلي  التواجد ضرورة بدون األعمال بعض أداء إلمكانية
يخص فيما االجتماعية ظروفنا يناسب ما وهو العمل، في مكان العمل

املثال. سبيل اخلاصة على االحتياجات وذوى عمل املرأة

(التنمية أو املستدامة  بالتنمية يعرف  أصبح مبا آخر مثاالً ونضرب
املوارد، ومحدودية اإلنسان احلالية حاجات بني توازن التي صديقة البيئة)
االستفادة، توابع من والضرر بها، واإلضرار البيئة من االستفادة وبني
من أمناطاً يتطلب اجلديد وهذا التوجه . واملستقبل . احلاضر بني والتوازن
تستنزف االستهالك ال من أمناطا يتطلب كما املوارد، تهدر ال السلوك

الطبيعية. املوارد

واآلليات واملصطلحات املفاهيم من كثيراً القائمة أيضاً هذه وتشمل
يجري أو اململكة، في جزئياً  تنفيذها بدأ التي املؤسسية  والتنظيمات
اإللكترونية، واجلامعات اإللكترونية، احلكومة مثل لتأسيسها التخطيط
املدنية واملبادرات واملنظمات األهلية، املدني، واتمع بعد، عن والتعليم

إلخ. . التطوعية .

املعرفة» تتوخى «نحو مجتمع سلسلة التي تقدمها الدراسات هذه إن
ومدى اململكة، في اجلديدة املفاهيم هذه تطبيق إمكانية حتديد دائماً
التنموية، التزاماً برامجها تنفيذ في اجلديدة اآلليات هذه من االستفادة
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بالطرق مشكالته حل في واملساهمة اتمع احتياجات مع التفاعل مببدأ
وبرامجه بأنشطته  العلمي للبحث األسمى الهدف وهو العلمية،

عبدالعزيز. امللك جامعة ترعاها التي املتنوعة ومشروعاته

القواعد إلرساء تهدف التي الدراسات من اجلديدة السلسلة وهذه
بعداً جديداً تضيف إمنا اململكة في املعرفة مجتمع  لتأسيس العلمية
التي العلمية الثقافة نشر وهو اجلامعة، في العلمي البحث  ألنشطة
تبسيط على - شائع هو كما - تقتصر ال والتي العصر، ضرورات من باتت
غير تثقيف تعنى وإمنا  والتكنولوجيا،  العلم  إجنازات بآخر واإلملام العلوم 
- فعلماؤنا أيضاً. وعلمياً بل ثقافياً، العلميني وتوعية علمياً، العلميني
أسر من يحررهم علمي تثقيف إلى بحاجة - اخلبراء بعض يقول كما 
ألن ذلك لديهم. الفكري الفراغ فجوات ويسد الضيق، تخصصهم
في شائعة ذهنية عامة يصبح بعد ولم يتوافر لدينا، ال العلمي التفكير
فكر إلنتاج إتباع املنهجية العلمية نكون إلى ما أحوج ونحن مجتمعنا.
الواسع الشامل الثقافة مبفهومها علمية املعرفة، وإلى إثراء في يسهم
والتفاعل التعامل نستطيع حتى واملعنوية املادية  احلياة تلف جوانب

املعرفة. مجتمع صرح ونقيم والتكنولوجيا العلم عصر مع

وراء من ليرجو عبدالعزيـز امللك بجامعـة  اإلعالمي اإلنتـاج مركز إن
اتمع به ينتفع علماً  يقدم أن الدراسات من السلسلة  هذه نشر
إلى الدخول ينشد عربي مجتمع وكل  مستوياته، بكافة السعودي

املعرفة. مجتمع

قال كما البحر» في احلوت حتى شيء كل له يستغفر الناس اخلير «معلم و
عنهما. اهللا رضي عباس ابن

. . األولى واآلخرة في احلمد وهللا

دراسات املشرف على سلسلة

املعرفة مجتمع نحو

الفياللي بن يحيى عصام أ.د.

ش
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تـصــديـــر
تـقـــديــم
مـقــدمــة

املقــدمـة
التقنية من االستفادة أوجه الفصل األول:

˚  استهالك التقنية
التقنية اقتناء ˚  مراحل

التقنية توليد -
التقنية نقل الثاني: الفصل

الراهن ˚  الوضع
العربي العالم التقنية في نقل بطء -

السعودية العربية اململكة في التقنية - نقل
التقنية نقل ˚  معوقات
التقنية نقل عملية -

العربي العالم إلى التقنية نقل -
العقول هجرة دور -

العربي العالم في البشرية القوى نقص -
العربي العالم التقنية في استراتيجية نقل قصور -

النامية الدول إلى التقنية ˚  نقل
التقنية نقل في العالي التعليم مؤسسات دور الثالث: الفصل

اجلامعة ˚  مسؤولية
التطبيق إلى املعرفة من التقنية نقل -

الشركات مع عالقة اجلامعة -
التقنية نقل ˚  تراخيص

الصناعية الدول -
العربية الدول -

التقنية ˚  نقل
العربي العالي التعليم -

جتارب الدول اتلفة -
التقنية ثقافة -

التقنية نقل طبيعة -
اجلارية التقنية نقل سياسة مضار -

العكسية الهندسة -
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التقنية توطني الرابع: الفصل
التقنية توطني ˚  ضرورة

التقنية توطني متطلبات -
الوضع الراهن -

التقنية والتنمية -
العربية الدول في التقنية توطني -

التقنية توطني ˚  مناذج
التقنية توطني في العالي التعليم مؤسسات دور الفصل اخلامس:

املاضية ˚  التجارب
˚  العالم العربي

السعودية اململكة العربية في التقنية ˚  توطني
إجنـــــــازات -

والتقنية للعلوم الوطنية املنظومة -
التقنية وتوطني نقل والتقنية في للعلوم عبد العزيز امللك مدينة دور -

للتعليم املستقبلية التحديات -
التقنية السادس: تطوير الفصل

التقنية تطوير في العالي التعليم مؤسسات ˚  دور
والتقنية العلم منظومة -
النظام الوطني لالبتكار -

العربي العالم في لالبتكار الوطني النظام ضعف -
العربي الوطن التقنية في اكتساب -

االبتكار العالي في مؤسسات التعليم ˚  دور
منــــــاذج -

التوصيـات السابع: الفصل
النامية ˚  الدول

التقنية لنقل عملية نقاط -
العربية ˚  الدول

السعودية العربية ˚  اململكة
منظومة اكتساب التقنية -
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خارجياً بالتقنية العاملية صروف استثمار (١) شكل

املرحلي التدرج تطبيق (٢) شكل

املساعد االستثمار (٣) شكل

االستثماري االنحراف (٤) شكل

التقنية االستثمار في نقل (٥) شكل

تقنية إلى املعرفة حتويل (٦) شكل

إدارة معرفة التقنية (٧) شكل

إنتاجية فعاليات نقل (٨) شكل

وطنية فعالة وتقنية علمية منظومة وجود في نقل التقنية (٩) شكل

فعالة غير وطنية وتقنية علمية منظومة (١٠) شكل

وطنية وتقنية علمية منظومة (١١) شكل

عربية دول لثالث اخلارجي املال رأس اجتذاب مؤشرات (١٢) شكل

منوذج نقل التقنية (١٣) شكل

منوذج البنايات املتكيفة (١٤) شكل

جناح عملية توطني التقنية منوذج (١٥) شكل

واالبتكار والتقنية للعلوم الوطنية املنظومة (١٦) شكل

للعلوم والتقنية واالبتكار املنظومة الوطنية مكونات (١٧) شكل

لالبتكار الوطني النظام إلى والتقنية العلم منظومة من االنتقال (١٨) شكل

وطني ابتكار نظام فعالة تؤدي إلى وطنية منظومة (١٩) شكل

لالبتكار وطني نظام وجود قياس مؤشرات (٢٠) شكل

التقنية استيعاب (٢١) شكل

للمشاريع موجهة مناذج (٢٢) شكل

التقنية اكتساب منظومة (٢٣) شكل

للخطة املقترحة البرامج واملشاريع حتديد منهجية (٢٤) شكل

التقنية اكتساب ملنظومة االستراتيجية

∫hGó`````````````é````dGáëØ°üdG ºbQ

األوضاع في التغيرات (١) جدول

٣٤

٣٦

٣٦

٣٦

٣٧

٣٩

٤٠

٤٢

٤٣

٤٣

٤٣

٥٦

٦٥

١٠٠

١٠١

١١٣

١١٤

١٢٧

١٢٧

١٢٨

١٢٩

١٣٣

١٤٣

١٤٣

١٣٤
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األمور، معاجلة تقنية أو أسلوب مع ومتشابك متداخل مصطلح التقنية كلمة

وإدخال األدوات التطوير وتطبيق تعاريفها: أحد فمن من تعريف، أكثر لها فإن ولهذا

الناجتة البشرية  املشاكل  على حل التي تساعد التلقائية  والعمليات  واملواد اآلليات

اإلنسان إنتاجية لزيادة املتاحة والقدرات األدوات استعمال إنها أي البشري؛ اخلطأ عن

من املشتقة الالتينية «التكنولوجيا»  كلمة  تقابل  التقنية وكلمة  أدائه. وحتسني

الدارجة، عداد اللغات في الكلمة دخلت وقد الترتيب احلرفي، مبعنى كلمتني إغريقيتني

مدلول ذات وأصبحت من الثقافات؛ كثير في كما توغلت األلسنة، كل على وانتشرت

كهربائية وأدوات مثل ماكينات مادية أشياء على تدل ميكن أن التقنية فكلمة واسع؛

وأساليب التنظيم وطرق النظم مدلوالت أوسع، مثل: كما تشير إلى وميكانيكية،

احلربية والعمارة واملعدات والزراعة الصناعة تقنيات هناك أن معاجلة القضايا، فكما

الرياضية. واأللعاب واخلطوط والفنون التجارة تقنيات فهناك

عن املبهمة املفاهيم ببعض واالقتصاديني االجتماعيني املفكرين بعض ولقد جاء

وآثارها السلبية طبيعتها بحكم زال موضع جدل، ألنها وما كان تعريفها إن إذ التقنية،

من ولعل معينة. اجتماعية أو تعاريفها مواقف سياسية حتمل ما كثيراً واإليجابية

معرفة هو العلم أن حني في الوسيلة، معرفة هي التقنية أن شيوعاً التعاريف أكثر

إنتاج الثروة(١-٣). على فتساعد التقنية أما املعرفة ينتج فالعلم العلة،

النظر وجهة حول تركزت غالبيتها فإن للتقنية، والتعاريف املفاهيم تعدد ومع

التطبيق على التقنية مفهوم يقوم الفنية  الناحية  فمن واالقتصادية. الفنية

خالل من إليها التوصل يتم اتلفة التي العلمية لالكتشافات واالختراعات العلمي

تطوير عن عبارة التقنية مفهوم فإن االقتصادية، الوجهة ومن العلمي. البحث 

أو اإلنتاج خفض تكاليف يحقق مبا فيها املستخدمة واألساليب اإلنتاجية العملية

أساليبه(٤). تطوير

٣
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عبارة التقنية أن منها واجتماعيني، واقتصاديني باحثني لعدة التعاريف بعض وهناك

واضح تقدم عليها ويترتب الصناعة،  في مجال  علمية بتطبيقات  تتعلق أفكار عن

الفكرة. الكتشاف السابقة احلالة وذلك بالقياس إلى الصناعي(٥)، الفن مستوى في

العلمية واالختراعات لالكتشافات العملي التطبيق أنها على  آخر تعريف وهذا

أنها على عرفها من العلمي. وهناك خالل البحث من إليها يتم التوصل اتلفة التي

واإلدارية التي املادية والوسائل واألدوات املتراكمة واخلبرات املعارف مجموعة عن عبارة

إلشباع اليومية حياته مجال معينة في عمل ووظيفة أداء في اإلنسان يستخدمها

املادية(٤). حاجته

والوسائل واملهارات واخلبرات املعارف مجموعة هي التقنية القول بأن املمكن ومن

وعبر منتجات، عدة أو منتج وتصنيع تصميم عبر اإلنسان حياة  لتحسني الالزمة

حني لتحقيق تلك األهداف. وفي املصممة واألدوات التجهيزات على العالية السيطرة

اإلنسان يطورها التي الطرق هي التقنية فإن وظواهره، الكون دراسة بأنه «العلم» يعرف

ما أمر طبيعة فهم ارتباط هو والتقنية العلم بني فاالرتباط الكون. هذا من لالستفادة

الطبيعة(٦). هذه مرتبطة بفهم عملية ما تنفيذ بطرق

العديد أن مثل احلاسوب، اجلديدة، للتقنيات السريع االنتشار معقبات من ولقد كان

آخر مبعنى أو اتمع، مؤثرة على حاسمة قوة التقنية يعتقدون أن أصبحوا الناس من

البعض إن بل تلقائياً؛ وتدفعها االجتماعية التغييرات حترك مستقلة دافعة أنها قوة

العقول بسطاء لبعض بالنسبة أصبحت أنها حتى القدسية، من طابعاً عليها أضفى

يقرنون اجلهالة في املغرقني من العديد أن كما البشر، حياة تسير التي القدرة مبثابة

والرقي واملدنية(٧-٨). باحلضارة التقنية

من كجزء التقنية واعتبار االختزالية، تلك إهمال يجب  التقنية، موضوع لشرح

وتاريخية واقتصادية اجتماعية عوامل تتضمن اجلوانب، متعددة ثقافية مصفوفة

٤
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أكثر بصورة التقنية تعريف  ميكن املنطلق هذا  ومن التغيير.  لتوليد سوياً تتضامن

في والبدنية العقلية اجلهود توظيف عن تتولد التي املادية الوحدات على أنها شمولية

التقنية املنحى، فإن هذا مادية. وفي قيمة ذات لتحقيق أهداف الطبيعة من االستفادة

حل أو مطلوبة، إلنتاج منتجات املوارد جمع لكيفية املعرفة على القائمة هي احلالة

جتمع فإن التقنية وبهذا موقوتة. حاجيات قضاء أو قائمة، رغبة أو حتقيق عارضة، قضايا

سبيل (على اخلام واملواد الفنية، واآلليات واألساليب والعمليات واملهارات الطرق بني

والهندسة والعلوم التقنية بني التمييز أن غير والطب). واإلنشاء احلاسوب تقنية املثال،

وقد الطبيعة، دراسة البحوث املسببة أو فالعلم يتضمن العموم؛ على ليس واضحاً

العلوم أن كما ظواهر الدنيا. أو عناصر بني قائمة نظريات أو عالقات إلى اكتشاف يوجه

األسلوب عليها، مثل املتفق أو الطرق من القواعد مجموعة مقننة أو أساليب توظف

مخطط نتيجة حتقيق  العلمية في األسس استخدام فهي الهندسة أما العلمي.

املعرفة. تتضمن التقنية استخدام وتطبيقات بينما لها،

االستجابة جانب إلى البشرية احلياة دعائم توفير على  بطبيعتها التقنية تقوم

التي التقنية أوجد اخلليقة بدء منذ فاإلنسان املتالحقة؛ اإلنسان ومتطلبات حلاجيات

فإن كذلك الرئيسة، حاجياته غالبية على للحصول واستخدمها ملعيشته يحتاجها

مما مجالها، اتساع على البشرية والرغبات احلاجيات توفر  احلديثة الرئيسة  التقنية

دعمها. مبهام ليقوم حلجمها مكافئاً كبيراً اجتماعياً نظاماً يتطلب

ابتكار أن التقنية، حيث ظاهرة احلديثة على طبيعة األمثلة أكبر من الهاتف ولعل

في اقتناء أجهزة رغبة اجتماعية وصعوبة استخدامه، أوجد الهاتف بضخامة حجمه

وفي مكان كل في استخدامها ويسهل حملها احلجم ميكن وصغيرة الوزن خفيفة

اجلوال. الهاتف  الختراع أدى مما  جديد؛  ملنتج احلاجة عن الدراية هذه وجنمت وقت. أي 

االبتكار تنبت احلاجة أن هو وتطورها التقنية مسار على يسيطر الذي األساسي فاملبدأ

جديدة(٩). تقنية عنه يتولد واالبتكار،

٥
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سريانها نتيجة تولدت احلديثة، للتقنية اخلصائص من مجموعة حتديد املمكن ومن

أهمها(١٠-١١): احلديث؛ في اتمع

ضخماً إعداداً تتطلب أنها أي فهمها، يصعب حداثة األكثر األدوات غالبية التعقيد:  ˚

املطبخ سكني استخدام يسهل  فمثالً استخدامها؛ على  وللتدريب لصناعاتها 

والتلفاز اجلرار استخدام نسبياً يصعب بينما املصنعة. واألطعمة القدم وكرة

واحلاسوب.

تعتمد بدورها وهي حديثة أخرى، أدوات على تعتمد احلديثة غالبية األدوات التبعية:  ˚

املثال، سبيل فعلى الصناعة. حديثة أخرى أدوات على استخدامها أو صناعتها في

استخدام أما  وصيانتها؛ لتصنيعها  معقدة كبيرة صناعات  تدعمها السيارات 

وجمع واخلدمات، النفط ومحطات الطرق، من معقداً نظاماً فيتطلب السيارات

ذلك. وغير النفايات

املقصات أنواع اختالف مثل األداة، نفس في  واالختالف التنوع مبعنى التكافؤ:   ˚

التي تعقيداً األكثر األدوات وأيضاً احلاضر، الوقت في املتوافرة واملالعق والسكاكني

والسيارات. البناء مثل معدات عديدة، بأشكال تتوفر

التقنية به تتميز  الذي واالنتشار واحلجم الكم إلى تشير اخلاصية وهذه احلجم:  ˚

أن كما املعاصرة. على احلياة تسيطر التي هي مكان كل التقنية في أن أي احلديثة؛

احملمول الهاتف شبكات مثل احلديثة، التقنية مشاريع مجال إلى أيضاً احلجم يشير

تداعيات من خلفته وما الصناعية اجلوية، واالتصاالت باألقمار والرحالت واإلنترنت،

العالم. غالبية البشر في على

احلديثة: التقنية على ترتبت التي التداعيات ومن

عندما احلياة البشرية حركة يشل يكاد هذا احلديثة: التقنية على الكلي االعتماد  ˚

إلى يؤدي قد حد إلى على بعض بعضها يعتمد املترابطة التي الشبكات تتعطل

اإلرسال محطات وعمل املياه ضخ توقف يعني الكهربائي التيار ضحايا. فتوقف 

خاصة .. إلخ. املواصالت، املرور وتعطل وإشارات املستشفيات وتعطيل واالستقبال

٦
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الصعوبات على مواكبة قدرة فطرية من عليه جبل كل ما ينحي جانباً اإلنسان وأن

التقنية(١٢). أو اجلزئي على الكلي االعتماد دون احلياة البقاء على غريزة التي تغذيها

إن بل فحسب، حاجة اإلنسان لتوفير تبتكر قد ال التقنية املستخدمني: استجالب  ˚

واخلسارة والربح بالسوق احلديثة التقنية وارتباط االستهالك فلسفة استفحال

مستخدم(١٣). عن لها البحث إلى تطوير تقنية ثم بعض املبتكرين يدفع

بصيرة إلى احلاجة للتقنية، املالزمة التعقيدات تداعيات من والتدريب: التعليم   ˚

واخلبرة والفشل والنجاح التجارب من على سنني قائمة متخصصة ودراية ثاقبة

مثال اتمع؛ الرفيعة خلدمة التقنيات من نوع أي حتى يتسنى توظيف الدقيقة

التقنيات احلديثة من يتخلل ما جانب إلى الهندسة والطب واإلنشاء. تقنيات ذلك

وبهذا على تقنية قائمة أو قدمية، تعتمد ما فإن أي تقنية جديدة عادة تعقيدات،

الذين من املهنيني جيل في عليها احلفاظ يلزم املعلومات من كبيرة ثروة هناك فإن

والتعليم التدريب وهذا القادمة. األجيال إلى املعرفة تلك مترير  يتولون مسؤولية 

واجلامعات. والكليات املدارس في رسمية وغير رسمية صوراً يتخذ

متنح فهي  جتاري نشاط لدعم التقنية تستخدم عندما الفكرية: امللكية حقوق  ˚

التقنية اكتشاف تكلفة أن غير أخرى. شركات على تنافسياً تفوقاً الشركات بعض

ولهذا للغاية، مرتفعة تكون ما عادة ملكيتها حقوق استخدام أو عليها احليازة أو

العينية بامللكيات أسوة امللكية، هذه بحماية حكوماتها تقوم الدول من كثيراً فإن

وهذه امللكية املطلقة. حقوق االختراع صاحب تعطي والتي االختراع، براءة خالل من

ما استرداد فرصة إلتاحة التقنية التي تستثمر في الشركات حتفز التي هي احلماية

االبتكار. من واملزيد أنفقت

منحرفة، عقائد ظهور بابتكاراتها هو واالنبهار التقنية تفشي تداعيات من أن كما

وراعياً مبدعاً رباً منها احلد وتتخذ التقنية ثقة فوق تولي التي التقنيكية العقيدة مثل

فهناك كل دروب احلياة. في من منتجات يخرج للناس ما يعتمد عليه وعلى للمجتمع

٧
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في ستستطيع  البشرية أن على تقوم التي التقنيكية في يعتقدون الناس بعض 

باستطاعة أن مبعنى التقنية،  توظيف خالل من برمته الوجود في التحكم النهاية 

ورغباتهم، حاجياتهم كل وتوفير مشاكل من يعترضهم ما كل على السيطرة البشر

لفكرة معادية التقنيكية تعتبر أقل مغاالة وبصورة املستقبل(١٤-١٧). والتحكم في بل

تتولد ما بكل القبول واجب اإلنسان من أن أي في التقنية أفضل، جديد كل ما هو أن

التقنية. عنه

اخلراب، إلى باحلضارة ستودي أنها يرون الذين للتقنية، املعادون فهناك وباملقابل 

اتمعات أن يرون فهم بطبيعتها، خربة التقنية مجتمعات بأن يعتقدون والذين

التقنية تستبدل أنها حيث الدمار، من حفرة شفا على التقنية من للمزيد اجلانحة

البدنية الصحة ومن النفسية الصحة من غالياً ثمناً فيها وتدفع احلرية على بقيود

واملاء والتربة(١٨-٢٧). اجلو في بالتلوث التقنية وتنتشر مستخرجات تتراكم حيث عموماً،

املدينة الفاضلة) مقابل املدينة العفنة (في أدبيات في تتمثل الهجمات أقذع ولعل

الرمزية(٢٨-٣١). أعمالهم في الروائيني العديد من عرضها التي

الفرق من التقنية ملستقبل بالنسبة تفاؤالً أكثر فرضيات هناك آخر، جانب ومن

مخلوق إلى ليتحول التقنية، خالل من اإلنسان بتطور تؤمن املتشيعة لعقائد علمانية

والعلميون، اإلكستروبيون والوحدويون منهم الكون، على يسيطر الذكاء محدود غير

لترسيخ اخللق احلميد(٣٢-٣٣). يهدف العلمي التطور يؤمن بأن وكلهم

إن حيث  املالئمة، التقنية دعوة  العشرين، القرن في انتشرت  التي الدعوات ومن

تتطلب استيراد والتي ال مركزية، حتتية بنية على تعتمد ال التي هي احلميدة التقنيات

املدى، والتي طويلة بالديون الناس ال ترهق املنطقة، والتي خارج من ومهارات كفاءات

الدول النامية إلى بنقل التقنية التقنية واهتمت حركة حياتهم(٣٤-٣٧)؛ أسلوب تالئم

تشجع مستوطنة تقنية تصبح حتى اتمع،  في القائمة للظروف  تطويعها مع

٨



٩

á
```````````e

ó
`````````≤

````````ª
``dG

وثقافتهم خصوصياتهم  على  احلفاظ  مع حاجاتهم،  يسد ما ابتكار على الناس

واستقاللياتهم.

األجمل هو الصغير مثل شعارات، املالئمة عن للتقنية الترويج حركة متخضت ولقد

للبيئة املساملة القرية بناء حركة إلى جانب الكبير(٣٨-٤٣)، احلجم القتصاديات كنظير

التلوث(٤٤). من واخلالية

إلى العزوف الدعوة أو التقنية تقديس في املغاالة نظرات عن وبعيداً املنطلق هذا ومن

في وموضوعياً دوراً بناءً تلعب أن العالي التعليم للجامعات ومؤسسات ميكن عنها،

بتقنيات إليها وتوطينها واإلضافة وتطويرها نقلها من مراحل التقنية قضايا تناول

إذ يعرض الدور والتحليل، بالدراسة اإلصدار هذا يتناوله الذي هو املوضوع وهذا جديدة؛

نقل عمليات به في أن تضطلع العالي التعليم على مؤسسات واألساس الذي الكبير

اململكة على التركيز مع العربي، العالم نطاق  على التقنية وتوليد وتوطني وتطوير 

السعودية. العربية

التعليم مؤسسات أسسها تبني علمية أسس  على قائمة التقنية ألن ونظراً

مجال في وخاصة التقنية وتطويرها، لنقل الطبيعي احلاضن متثل فإن اجلامعة العالي،

لوضع بالنسبة أما والتجارة. والصناعة اإلنتاج إلى واملعامل العلوم نقل التقنية من

األسس تقدمي هي اجلامعة مسؤولية فإن وتوطينها، وتطويرها التقنية نقل أسس 

من الصعبة، املهمة لتلك  الالزمة املهارة اكتساب من خريجها متكن التي العلمية 

يتطلب وتوليدها وتوطينها  وتطويرها التقنية  نقل فنجاح التخصصات،  مختلف

وفي األعمال إدارة في ومتخصصني مهندسني من متعددين متخصصني مشاركة

العلوم احليوية متخصصني في جانب إلى النفس، وعلم واالجتماع واالقتصاد القانون

وأساليب نقلها(٤٥). بالتقنية تامة لديهم دراية

التقنية مع شركة أجنبية لنقل أن توقع عقداً ال يكفي لشركة إنه وحقيقة األمر،

املتخصصني من اخلبرة ذوي إلى احلاجة عند من األحيان، كثير احلال في هو كما إليها؛
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منها أكثر ومهارة فن مبثابة هي والتي املتشعبة، األوجه ذات التقنية نقل في أساليب

الفكرية بحقوق امللكية كاملة أنها تقتضي دراية كما عمال وتراخيص، تدريب مجرد

واالبتكار(٤٦-٤٨). والتصميم االختراع وعمليات العالم حول وقوانينها

الناقل بني املشتركة الرغبة على يعتمد ال  التقنية نقل  أن عليه  املتعارف ومن 

متلقي التقنية قدرة استيعاب كبير على حد تعتمد إلى بل هي فحسب، واملنقول إليه

على دراسة املثال؛ أوضحت سبيل فعلى مركبة. أخرى عوامل جانب إلى واستعداداته؛

انتقلت التي التقنية كمية أن املكسيكي، السليكون وادي إلى التقنية نقل مشروع

املساعدة من الرغم على اإلدارية. القدرات على تركزت اجلهود وأن للغاية، محدودة 

التعليم مؤسسات ومن األجنبية اإللكترونية املؤسسات الوادي من تلقاها التي اجلادة

العلمي االستيعاب  قدرة أن اتضح الوادي، في لألوضاع الدقيقة وبالدراسة العالي.

جناحاً كبيراً حقق الذي ماليزيا، في السيلكون وادي استيعاب قدرة تفوق قد والتقني

عوامل أخرى هناك إال أن تقنية االلكترونيات(٤٩)؛ وتوليد وتوطني وتطوير نقل مجال في

املالئمة. واالستراتيجيات وضع اخلطط والقصور عن احلوافز تشمل معقدة

أنها تشكل على عمليات التقنية في العالي مؤسسات التعليم دور وتقوم أهمية

قطاع عام من اتلفة مبكوناته واتمع والباحثني التقنية شركات بني الوصل حلقة

من قواعد اتمع بناء وفي االقتصادية التنمية في حيوياً أنها تلعب دوراً كما وخاص؛

بصورة االبتكار، سواء عمليات في ومساهمتها واالجتماعية االقتصادية بحوثها خالل

غير مباشرة(٥٠). مباشرة أو

احلديثة في التقنيات من العديد توظف العالي التعليم مؤسسات غالبية أن كما

واملستشفيات؛ والورش املعامل إلى باإلضافة والتعليمية، والتنفيذية اإلدارية أجهزتها

والتوطني النقل من بنصيب فيها حتظى للجامعات أن التقنية ميكن من حقول فهناك

والتطوير واالبتكار(٥١).
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والتنمية التقنيات البتكار خصباً اجلامعات مصدراً في ترى الصناعية الشركات إن ثم

العالي التعليم مؤسسات بني التعاون فإن ولهذا الطويل، املدى على االقتصادية

ثم االبتكار إلى العلم من التقنية نقل عملية سينعش العاملية أو احمللية سواء والشركات،

التقنيات استخدام للشركات ميكن حيث التنفيذ، حيز إلى األفكار حيز من التقنية نقل

طاقاتها تفعيل على اجلامعات وتساعد األسواق، بها حديثة تغزو في منتجات املستحدثة

التقنيات املستوردة، توطني في سيسهم أنه كما والتقنية، التنمية البشرية في العلمية

والتجارية(٥٢). الصناعية واملؤسسات للجامعات الفكرية امللكية حماية مع

التقنية نقل عمليات وبناءً في تلعب دوراً فعاالً احلديثة العالي التعليم ومؤسسات

ترخيص عمليات في الدخول طريق عن  اخلاصة الشركات مع بالشراكة وتوطينها

تقنيات على القائمة الناشئة للشركات واحلاضنات التقنية، حدائق وإنشاء التقنية،

املغامرة على من الشركات الكبرى احمللية أقدر الصغيرة الشركات وملا كانت حديثة(٥٣).

إلى لالستجابة وتطويعها التقنية لتوطني ميالً وأكثر مستحدثة، تقنيات تبني في

وغزو أنشطتها مجال في التوسع على وأحرص فيها، تعمل التي احمللية األسواق

اإلنتاج في  التوسع على احلريصة الكبرى اإلنتاجية الشركات الصغيرة من األسواق

في بصورة فعالة تساهم أن اجلامعات في التقنية فإن بإمكانية احلاضنات والتسويق،

تلك أن أثبتت الدراسات ولقد باخلبرة؛ ودعمها الصغيرة الشركات تلك وكفالة إنشاء

ففي الواليات املتحدة الفنية اجلديدة، الوظائف العديد من توفر الصغيرة الشركات

 -  ١٩٩٩ عام بني ما اجلديدة األعمال أرباع ثالثة  الصغيرة الشركات وفرت األمريكية

الكبرى. الشركات في العمالة تقلصت بينما هذا ٢٠٠٠م(٥٤)،

لتسويق أنشئت قد العالم في أنحاء الشركات الصغرى من العديد هناك أن كما

واضح وهذا أسسها؛ ابتكار توطينها أو تطويرها أو بنقلها أو اجلامعات قامت تقنيات

الشركات تلك مثل وجناح الصناعية. والعديد من الدول األمريكية املتحدة الواليات في

تشرع التي وااالت التقنية، ونوع واالجتماعي، املناخ اجلامعي إلى األول باملقام يرجع
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الشركات؛ تأسيس على  القائمني جانب إلى فيها، الدخول في  الناشئة الشركات

ولقد السوق(٥٥). في توغلها وسرعة أنشطتها بداية في دور األولي للدعم كان  وإن

في الواليات منتجة صغيرة شركات عن اجلامعات إنتشار ظاهرة متخض على ساعد

االختراعات تسجيل أفسحت للجامعات مجال القوانني التي بعض األمريكية املتحدة

في مجاالت الدخول على العالي التعليم مؤسسات شجع مما استغاللها، وترخيص

التقنية(٥٦). ونقل التطبيقية البحوث

مبا كثيرة؛ وتوليدها وتطويرها التقنية نقل في اجلامعات شراكة  على والشواهد

على لطالبها املساعدة  واآلليات السبل إدخال إلى واشنطن جامعة توجه ذلك في

في التقنية دمج في بنسلفانيا جامعة وجهود التقنية احلديثة(٥٧)، مجاالت في الدخول

واهتمام التقنية(٥٩)، نقل جهود هوبكينز جونز جامعة وتكريس مقرراتها الدراسية(٥٨)،

التقنية(٦٠). في مجاالت للشراكة املعلومات وسائل بتوفير جامعة إنديانا

هو مد برنامجها التعليمي كان أياً العالي التعليم مؤسسات دور األمر، إن واقع وفي

اتمع(٦١-٦٣). في خدمة التقنية تصبح حتى واتمع، التقنية اجلسور بني مجاالت
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التقنية اقتناء ˚ استهالك التقنية  ˚ مراحل
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استهالك التقنية

املدنية مظاهر من مظهر التقني أن التقدم هو الناس عامة بني النظرة الشائعة

من وتقلل الراحة توفر لإلنسان  جديدة استهالكية منتجات استحداث في يتجسد

احلياة من اليومي النشاط أوجه جميع في اليسر وتشيع املعيشة، وعناء مشقة

واالستفادة الناعمة، احلياة مبلذات للتمتع الفرص وتتيح والسفر، والعمل املنزلية 

خسارة في دون العدو لدحر طرق احلصول على وتسهل الرعاية الصحية، تقنيات من 

التقنية. منتجات من املزيد القتناء املال مبستوى املعيشة بتوفير وترتفع النفوس(٦٤-٧١)،

هناك إن بل مستوردة. أو محلية التقنية كون الناس عامة بال يشغل ال هذا  وفي

في زيادة مجرد االقتصادية التنمية من يرون االقتصاد على القائمني السياسيني من

أو احمللية للسوق  سواء واالستيراد  احمللية، والبيع الشراء سوق وإنعاش االستهالك

وبهذا للدولة؛ االقتصادية أو املوازنة احمللي االهتمام باإلنتاج التصدير، دون إعادة بهدف

كثيراً أن بحيث الهدف(٧٢-٧٤)، موظفة لهذا االقتصادي النمو مؤشرات من كثيراً فإن

يهددها قد سريع تدهور من تعاني أنها حني في اقتصادياً مطرداً الدول تسجل منواً من

احلد إلى تتجه احلديثة والتجارة الصناعة وأن خاصة بااعات؛ شعوبها ويهدد باإلفالس،

ممكن(٧٥-٧٦). ربح أكبر لتحقيق العاملة من األيدي

التقنية استحداث حركة توجه الشركات من الكثير أن الواقع ذلك تداعيات ومن

بضاعة استهالكية إحالل في تساعد بضائع مهمتها أن وإنتاج االستهالك زيادة إلى

يحال منتج هاماً، حيث أن كل يعد لم احلديثة واملعدات األدوات عمر حتى أن أخرى، محل

تطول(٧٧-٧٨). ال إلى التقاعد بعد خدمة

املقاومة حركات رغم الزمان، من قدمي ظاهرة بشرية الظاهرة االستهالكية، هذه

والثقافي. التعليمي اال في خاصة استفحالها، من للحد وجهها  في تقف  التي

حصراً ليست الظاهرة هذه أن كما ذلك(٧٩-٩٠). على خير شاهد العلم والتقنية وتاريخ

كله العالم تعم ولكنها هو من بشائر التمدن، لكل ما املتعطشة النامية على الدول
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ليس التي النامية يلم بالدول األكبر الضرر أن إال آخر. دون شعب على مقتصرة وليست

لديها الصناعية الدول بينما الطبيعية؛ مبواردها االجتار سوى صناعية  قاعدة لديها

ترتكز عليها(٩١-٩٣). أن ميكن ثوابت

التقنية اقتناء مراحل
á`«`æ`≤`àdG ó`«`dƒ`J

مصنعاً ذلك كان سواء اإلنتاج، أنه نقل وسائل على التقنية املتخصصون نقل يعرف

تشغيلها على والتدرب عدة منتجات تنتج منتجاً واحداً أو متكاملة صناعية وحدة أو

بتعديل اخلاصة املمارسات من عدداً قانوني يحدد ترخيص عقد وفق منتجاتها وتسويق

ولعل أفضل تأمينها. وطرق املستعملة املواد وفي املتاحة في السوق اإلنتاج عملية

األجنبي االستثمار آلية وفق األجنبية الشركات بني التفاعل هو التقنية نقل وسائل

وسائل لتحقيق ثالث حتديد وميكن واخلاص، العام بقطاعيها الوطنية والشركات املباشر

الهدف(٩٤): هذا

بدعم األجنبية  الشركات قيام طريق عن  األمامية  أو اخللفية الربط  حلقات  ˚

مما يجعلها منتجاتها من األخيرة املراحل صنع بتخويلها وذلك احمللية، الشركات

كلياً. جزئياً أو املنتج تقنية استيعاب قادرة على

العلمية الشركات قيام خالل من النقل  هذا ويجري  باالقتداء، التقنية نقل   ˚

اإلنتاج إدارة طرق  اقتباس طريق وعن اجلديدة التقنيات  هندسة وإعادة بتقليد 

األعلى. املردود ذات اجلديدة التسويق وطرق

املنافسة بضغط الشركات الوطنية تشعر عندما بالتنافس، وذلك التقنية ˚ نقل

التقنية بنقل ذلك على التغلب إلى فتسعى به الشركات األجنبية تقوم الذي

بشتى الوسائل. واإلدارة والتسويق

لنشوء املناسبة األرضية  تهيئة في األولى  املرحلة التقنية نقل مرحلة وتعد

املذكورة، اكتسابها بالطرق يتم متطورة تقنيات على تعتمد الصناعات اجلديدة التي
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واالقتصادية، والتقنية العلمية وبناه  اتمع  وتطور لنمو كافياً يعد ال ذلك أن غير

الصناعية بالبنية الوصول  في مهم دور لها يكون مكملة مراحل أخرى من بد ال إذ

توليدها إلى مرحلة بها االقتداء أو وتقليدها التقنية استيراد مرحلة من واالقتصادية

وطنية. اعتبارها تقنية ميكن بحيث ذاتياً،

التقنية استيراد أنه على التقنية نقل إلى النظر الدول النامية ميكن منظور ومن

على بسيطرة تتمتع ال دول إلى تقنياً متقدمة شركات أو دول من - مختلفة بطرق -

البلدان العربية في التقنية نقل مفهوم انحصر وقد باستيرادها. تقوم التقنيات التي

على تشغيلها والتدريب اإلنتاج  وأدوات املصانع شراء في املاضي القرن نصف خالل

منتجاتها(٥). وتسويق

عدة، منها: طرقاً مختلفة وأنواعاً ولنقل التقنية

املفتاح. تسليم ˚

التقني. الترخيص ˚

املباشر. األجنبي االستثمار ˚

االستراتيجية. التحالفات ˚

االختراع. براءات شراء ˚

التقنية. املعرفة نقل اتفاقيات ˚

لتسهيل التقنية  على  احلصول تتطلب النامية البلدان في  التنمية حركة إن

صدارة في التقنية وتوليد وتوطني  نقل  تضع أن عليها  ولذلك التنموية، العمليات 

العالم املتقدمة، دول عن تفصلها التي التقنية» «الفجوة لتقليص أولوياتها التنموية

الدول ألزم مما وتربوية، واجتماعية وإدارية وفنية مالية مختلفة أسباب جنمت عن والتي

االستثمار حتفيز أو التجارية، العالقات واستخدام امللكية تراخيص بشراء النامية

التجاري. األجنبي املباشر ذي الطابع
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ما يلي(٩٤): التقنية، اكتساب لنجاح في أي بلد، تتوفر أن يجب التي ومن الضمانات

مع التقنية. املالية املوارد ˚

القاعدة التقنية. إمكانية توسيع ˚

التقنية. نقل في السرعة ˚

التقنية. املعرفة إثراء ˚

احمللية. الطبيعة موارد توفر ˚

أهمها(٩٤): فمن فاعليتها، اختبار والتي مت نقل التقنية، في املعتمدة األساليب أما

القرن من والثامن السابع  العقد في األسلوب هذا اتبع التنظيمي: األسلوب  ˚

املتقدمة الدول  بني التعاون خالل من التقنية نقل تشجيع بهدف العشرين،

التقنية، العمليات في بينهما التكافؤ عدم واقع من والبلدان النامية، انطالقاً

واحلق إليها التقنية نقل على مزايا في احلصول احلق النامية البلدان مما يعطي

األسلوب هذه اثبت وقد االقتصادية، تنميتها يخدم مبا احمللية قوانينها إصدار في

بفعاليات يتصل ما سيما ال النامية، البلدان في اإليجابية آثاره خالل من جدواه

الشركات الدولية العابرة للحدود.

الذي هو األسلوب وهذا السوق: قاعدة تطور أساس على القائم األسلوب    ˚

أصدرتها التي بالتجارة املتعلقة الفكرية امللكية حقوق تضمنته مواد اتفاقية

في  منها: اإلسهام املادة السابعة في جاء ما خاصة ، العاملية(٩٥) التجارة منظمة

مبا روح االبتكار ونقل التقنية، تشجيع في امللكية الفكرية حقوق واتخاذ حماية

الذي باألسلوب ومستخدميها التقنية املعرفة ملنتجي املشتركة املنفعة يحقق

باالتفاق والواجبات بني احلقوق واالقتصادية والتوازن االجتماعية يحقق الرفاهية

لصالح واملالي التقني التعاون شروط على النامية والبلدان املتقدمة الدول بني

ومراعاة السوق تنافسية أن تكون على أساس قاعدة الواضح تأكيدها مع األخيرة

األهلية. التجارية امللكية حقوق
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املتقدمة الدول من أعضاءها حلث القرارات من عدداً املتحدة  األمم أصدرت  ولقد 

احلديثة، والتقنية العلم على احلصول من النامية البلدان متكني على وتقنياً  علمياً

من املزيد املتقدمة الدول وبذل الذاتية، التقنية  وتطوير إيجاد من كذلك ومتكينها 

نقل مجال في الدول هذه على مساعدة املساهمة شركاتها الدولية وتشجيع اجلهود

وتدريبية(٩٤). بحثية بقدرات وتزويدها التقنية

العمل، وأساليب وسبل اإلنتاج، األدوات، ونقل عن حتويل عبارة هو التقنية نقل إن

إلى حيازة من املطلوب حتقيق الهدف في جميعاً املستعملة إلخ .. القانونية، وامللكية

والتشغيل؛ واملصانع املواقع والتركيب في املباشر الشراء يتجاوز أطر املفهوم هذا أخرى،

أسرار ومعرفة التقنية؛ أسرار على لالستحواذ الالزمة املهارات  امتالك محاولة إلى

النقل تفعيل بها املناط وهي احليازة احلقيقية هي تلك وتطويرها. وصيانتها، تشغيلها

وسائل ابتداع متكن من تراكمية خبرة الزمن مرور مع سيصبح الذي التقني، والتوطني

البعيد املدى على  قاعدة وتشكل احمللي،  التقني التطوير في  تسهم جديدة وأدوات

متطورة(٩٦). محلية تقنية لصناعات

املهام في املكتسبة واخلبرات للمعرفة املنظم التطبيق أنها على التقنية عرفنا وإذا

يستخدمها التي الفنية واألساليب الوسائل مجموع متثل وأنها اإلنسان، حلياة العملية

فإن واملعرفة؛ قوامه املعدات مركباً فهي وبالتالي حياته العملية، نواحي في مختلف

بصورتها واملعدات األجهزة على فقط االستحواذ بها يقصد ال التقنية نقل عملية

واخلبرات الفنية  واملعرفة  املهنية  املهارات ممثلة في  التقنية، املعارف نقل بل اسدة،

والتنظيمية(٩٧). اإلدارية

أنها على  التقنية نقل عملية التقنية ونقل لتطوير السعودية اجلمعية وتعرف

إلخ .. الصناعية، والتصاميم واألسرار واالبتكارات، االختراع، براءات مثل املعرفة: انتقال

جتارياً استغاللها أو املباشر االستخدام لغرض آخر مكان أي األساسي إلى موطنها من

األسواق إلى تصل محسنة أو جديدة خدمات أو إنتاج) (عمليات منتجات إلى وحتويلها
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على التحفظ ميكن وبالطبع للمجتمع. اقتصادي ومنو ازدهار عنها لينتج والعاملية، احمللية

دولة إلى دولة من يكون أن عن - ناهيك إلى أخرى مؤسسة من التقنية القول بأن نقل

يحجبها أصحاب األسرار تلك بعض أن حيث املهنة، أسرار الصناعية أو األسرار يشمل -

العمل. في زمالئهم عن بل فحسب، الشركة في العاملني عن باقي ليس املعرفة،

بشكل التقنية املعلومات تبادل يعني أنه  على  التقنية لنقل النظر املمكن ومن 

هو إمنا وذيوعها التقنية انتقال فإن عامة، وبصورة علمياً. تطبيقاً تطبيقها معه يسهل

وتعتبر املتقدمة. للبلدان تقليد صناعي مجرد وسياسية وليس واجتماعية ثقافية عملية

الصناعية الدول فالتقنية في معينة، واجتماعية اقتصادية واقع وظروف وليدة التقنية

نشأت فإنها وبالتالي واالجتماعية، التحوالت االقتصادية مع مجمل وتفاعلت ارتبطت

الالزمة. التطور بعناصر وأمدتها الدعم منحتها متوازنة بيئة إلى باالستناد

النهائي العالج  بوسعها ليس التقنية نقل عملية فإن األســاس، هذا  وعلى

املعالم واضحة  تنموية بسياسة تقترن لم ما النامية البلدان ملشكالت والشافي

من ممارسة متكن التي األساسية املستلزمات تهيئة خاللها من األهداف، يتم ومحددة

التقنية على الالزمة التعديالت إجراء  يعني وهذا والتطوير،  والتكييف  االستيعاب

البلد، ظروف وحاجات مع وتفاعالً انسجاماً أكثر يجعلها الذي الشكل بذلك املستوردة

املستوردة التقنية للعناصر متالئم إحداث مزج خالل من بشكل أساسي ذلك ويتحقق

محلياً(٤). املنتجة والعناصر

واملهارات املعارف واخلبرات من مجموعة يتضمن مفهوم التقنية مصطلح أن وباعتبار

فإن الغرض؛ لهذا وإنشاء مشروع منتجات عدة أو ولتصنيع منتج لتصميم الالزمة

مصنع نقل أنه على العربي الوطن في اآلن وممارسته حتى فهمه جرى نقل التقنية قد

وفق منتجاته على تشغيله وتسويق من املنتجات والتدرب عدد أو ملنتج إنتاج) (وسائل

بتعديل يتعلق فيما املمارسات من عدداً يحدد قانوني في سند مجسد ترخيص عقد

تأمينها(٩٨). وطرق املستعملة املواد وفي املتاحة، السوق وفي اإلنتاج، عملية
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:(٩٨ فتتضمن(٥، التقنية، نقل إلدارة بالنسبة أما

التقنية. اختيار ˚

التقنية.  اقتناء  ˚

التقنية. واستخدام توظيف ˚

أنواع، مثل(٩٨-٩٩): عدة نقلها، فلها التقنية وعقود نقل أما طرق

باليد). سوق - باليد منتج - باليد مفتاح (تسليم الصناعية التراخيص ˚

االستراتيجية. التحالفات ˚

الفنية. املعونة عقود ˚

التجارية. العالمات استخدام أو االختراع براءات اتفاقية ˚

(فروع الشركات).  املباشر األجنبي االستثمار ˚

واإلشرافية. اإلدارية التدريب واخلدمات ˚

املعرفة. حق اتفاقية ˚

اخلارجية الشركات فمن املصادر داخلية، ومصادر مصادر خارجية املنقولة وللتقنية

واملراكز االستشارية،  واملكاتب الدولية، واملنظمات  واملتخصصة،  الكبرى الصناعية

اخلبراء، املعلومات، ومراكز املتخصصة واجلمعيات واملراجع، والكتب والتطويرية، البحثية

والتطوير، البحث مراكز احمللية أو الداخلية املصادر ومن واجلامعات. التدريب ومراكز 

األخرى، والشركات واجلامعات واملعاهد، الشركة، أو املنشأة داخل والتطوير البحث وجهاز

واخلبراء(٩٨). االختراع، براءات ومكاتب واملقاييس املواصفات وهيئة االستشارية، واملكاتب

á«`æ`≤`àdG ø`«`Wƒ`J

فهم على احملليني واملتخصصني  الصناعيني قدرة هو التقنية  بتوطني املقصود

مبا وحتسينها تطويرها على والقدرة  املستعملة، املواد  ومواصفات اإلنتاج عمليات

االستمرار على املصنع احمللي قادراً يصبح بحيث التقنية، لهذه العاملي يضاهي التطور
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تصنيع في الداخلة والعمليات للمواد التقني التطور عن الناجم العاملي التنافس في

يتم ال للتقنية الذي الداخلي النقل حتقيق دون التوطني من هذا يجري وال املنتج، هذا

وطني نظام ودون الوطنية، والتقنية العلم منظومات بني تواصل عالقات قيام بدون

والتجديد. واالبتكار لإلبداع

واضحة لتحقيق نتائج التقليدية اإلصالح برامج بعض عديدة عربية دول جربت لقد

املطلوب، املستوى دون كان التجارب هذه أجنزته ما أن التقنية، غير توطني مجال في

آليات باستعمال التدريجي التوطني هو الهدف هذا لتحقيق الوسائل وكانت أفضل

وماليزيا؛ وسنغافورة وكوريا ايرلندا من كل فعلت كما للتقنية، الداخلي النقل حتقيق

املثال(٩٤). سبيل على

العاملة تصبح القوى التقنية عندما استيراد تلي املرحلة التي هي التقنية وتوطني

الكبير للتقنية والفهم السيطرة العالية حتقيق على قادرة الوطنية البشرية واملوارد

املتعلقة االبتكارات اجلديدة إبداع التالية املرحلة في بإمكانها يصبح بحيث املستوردة،

األسواق في التنافس على قادرة وتظل العاملية، التقنية التطورات ملواكبة التقنية بهذه

والدولية(٥). احمللية واإلقليمية

في املكتسبة واخلبرات للمعرفة املنظم التطبيق أنها على التقنية لتعريف ووفقاً

التي الفنية واألساليب الوسائل مجموع  متثل فهي اإلنسان، حلياة العملية املهام

املعدات قوامه مركب فهي وبالتالي العملية، حياته نواحي مختلف في يستخدمها

تنمية خاللها من يتم التي العملية هي وتطويعها التقنية توطني فإن لذا واملعرفة؛

التعديالت الالزمة وعمل احلديثة واملعدات األجهزة مع الفني للتعامل الذاتية القدرات

وظروفها. واتمع احمللية البيئة طبيعة لتالئم عليها

لديه تتوافر مجتمع ظروف تكونها اجتماعية ظاهرة تشكل التقنية كانت وملا

العوامل من العديد عليها  وتـؤثر التقني، والتجديد العلمي اإلبداع  على  القدرة

على يشتمل للتقنية التنموي املفهوم أصبح فقد إيجابياً، وإما سلباً  إما والظروف
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لتتسع تستفيد منها؛ ميكن أن مؤسساتها والهيئات التي إطار خارج عناصر متعددة

والتخطيط، والتمويل والتدريب، التعليم مؤسسات لتشمل التقنية منظومة دائرة

هذه إليه ستتطرق ما وهو واالقتصادية، االجتماعية واألنساق والقيم والتشريعات

مواقع متعددة(٩٧). الورقة في

عمليات فهم الوطنيون من أو احملليون اتصون يتمكن عندما يتم التقنية وتوطني

ملواكبة وحتسينها  تطويرها على  املقدرة مع املستعملة املواد ومواصفات اإلنتاج

العاملي احلاصل التنافس يواكب املصنع يبقى وبحيث التقنية، لهذه العاملي التطور

هذا املنتج(٩٨-٩٩). تصنيع في للمواد وللعمليات الداخلة التقني نتيجة التطور

فتشمل: استيعابها، أو التقنية توطني إدارة أما

الهندسة العكسية. ˚

التقني. التطويع ˚

التقنية. احلزمة فك ˚

املستدامة). عملية التنمية (ومع مع البيئة التقنية مالءمة ˚

اتصال قناة إلى املتقدمة صناعياً يحتاج الدول من املعرفة ونقل التقنية توطني إن

متميزة وكفاءات ذات خبرات عربية عقول وجود فإن البشري، لذلك العنصر أساسها

هذا على مثل وخير شاهد النقل، عملية في اإلسراع في يساعد املتقدمة في الدول

أن يعني هذا إن املهاجرين، علمائها من والصني الهند من  كل استفادته التوجه ما

حيثإنها العربي، والعالم الغرب شراكة بني يعتبر عنصر املهاجرة العربية العقول وجود

زرعتفي العالمالعربيثمآتتأكلهافيالدول الغربية(١٠٠).

á`«`æ`≤`àdG ô`jƒ``£J

تقنيات بابتكار تسمح والتي التقنية، توطني تلي التي املرحلة تطوير التقنية هي

عاملياً(٥). منافسة مستحدثة منتجات تصنيع بواسطتها جديدة محلياً ميكن
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التنمية دعائم من إنه بل التقني؛ االبتكار من التقنية أو تنميتها درب تطوير ويعتبر

إلى(١٠١-١٢٥): التقنيةيؤديحتماً االقتصادية،حيثأنتطوير

أو معروفة للمستهلك، ليست بضائع تقدمي السوق: أي جديدة إلى بضائع تقدمي  .١

جودة. أكثر أفضل أو نوعية من

والتي التصنيع، أو لإلنتاج طرق جديدة أي إدخال لإلنتاج: طرق جديدة استحداث .٢

جديداً أسلوباً تكون وميكن أن جديد، علمي اكتشاف قائمة على بالضرورة ليست

بعينها. لبضاعة التجاري التداول في

الصناعة من لون معني قبل يدخله من لم سوق جديد فتح جديد: أي سوق فتح .٣

ال. أم قبل موجوداً من إذا كان السوق عما بصرف النظر البلد، في

هذا كاملة التصنيع؛ غير لبضائع مصدر أو اخلام جديد للمواد مصدر اكتشاف .٤

إيجاده. يلزم أو املصدر قائماً هذا كان عما إذا النظر بصرف

طريق الثقة، احتكاري (عن موقف على احلصول صناعة: مثل أي تنظيم إعادة .٥

السوق. في وضع احتكاري تفكيك سبيل املثال)، أو على

á`«`æ`≤`àdG ó`«`dƒ`J

بواسطتها ميكن محلياً مطورة أو مبتكرة جديدة تقنيات بإيجاد يكون توليد التقنية إن

ما بلد في التقنية توليد بأن القول وميكن عاملياً، منافسة مستحدثة تصنيع منتجات

حاضنة من بد لها ال والتقنية التي العلمية البنى على صعيد تنموي إلى تطور يؤشر

إلى قياساً متسارعة اقتصادي منو معدالت كله عن ذلك ينتج معها، تتفاعل اقتصادية

التقنية(٩٤). مرحلة توليد بعد تبلغ لم البلدان التي جتارب

:(٩٨ تشمل(٥، توليد التقنية وإدارة

والتطوير. البحث  ˚

لالبتكار. الوطني النظام إدارة  ˚
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الفكرية. ˚  براءات االختراع وحقوق امللكية

جديدة. شركات أو مصانع ˚  إنشاء

التقنية. توليد دعم  ˚

ورغم وجود العلم؛ استنبات له طرق خاصة، مثل طرق استنباتها أو توليد التقنية

أحدهما يعيش ولكنهما متصاحبان ال متمايزان، كائنان العلم والتقنية فهما بني متيز

وإمنا التمدن، شأن من يرفع ال وحده العلم أن إال علم مصاحب. تقنية اآلخر، ولكل بدون

النامية الدول في الشائع العام الضعف إن األمر واقع له. وفي املصاحبة التقنية هي

كما دارسون، لها ينبغي أن يتوفر التي التقنية، توليد بالكثير من طرق املعرفة عدم هو

فيغرقالبعض فيفلسفةالعلومدونأنيشحذوا ينبغيأناليسبقالعلمالتقنية كثيراً،

بالدهم إلى الغرب يعودون املبتعثون إلى أن التقنية الفجوة في ومما يزيد مهاراتهم التقنية.

قمة في هي متقدمة علوماً يدرسون الهندسة كليات طلبة مثل بالتقنية، وليس بالعلم

على الطرق يتعرفون وكيف كيف يصممون، لم يتعلموا هذا مع ولكنهم التقدم العلمي،

يعرفونمنعلم(١٢٦). التقنيةالتيتتيحلهمأنيطبقواما

منظومة كانت وإن وأنه  شامل، نظر وتخطيط إلى طرق حتتاج للتقنية أن املهم

في منظومة يكمن الضعف جوهر فإن العربية، الدول غالبية في التعليم ضعيفة

تكمن املنظومة التخطيطية في الضعف ونقطة وتدريباً، وتعليماً تخطيطاً التقنية

توليد أن في كذلك والظن  التقنية،  لتوليد  وحده  كاف العلم  توليد  بأن الظن في

اخلارج. في مواطنها من نقلها لعملية املرادف هو التقنية

ما يلي(١٢٦): التقنية، لتوليد الضرورية اخلطوات ومن

للتقنية. املصاحب العلم من التأكد ضرورة  ˚

البسيطة. األجهزة على االعتماد مع البسيطة، املعامل ببناء البدء  ˚
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من  عليها احلصول ميكن ال والتي التمدن، روح هي التي مهارة القياس ˚  اكتساب

املعمل. في املستمر التدريب غير

إال  إلى اخلارج، التوجه دون بعينها، تقنية هية ما إلدراك السبل من كل ˚  االستفادة

هذه في تساعد متخصصة خلبرة محدد منفذ ووجد كلها، السبل إذا انقطعت

إدراكها. يصعب التي اجلزئية

البنية  هذه تكون أن وميكن إليها، التوجه في الشروع قبل بنية أساس تقنية توفر  ˚

شديد املركزي التخطيط فإن  لذلك  جهات؛ عدة بني  موزعة ولكنها متوفرة،

األهمية في كل األحوال.

شراء  ألن شديدة، بعناية بالتخطيط تقوم التي املنظومة اختيار يتم أن ينبغي  ˚

.ً يسيرا العوملة أصبح عصر في الذمم

والبشرية، ويصبح  املالية اإلمكانات من حرجاً معيناً حجماً التقنية يتطلب توليد  ˚

بضعة متوفر هو ما وكل املاليني، إلى تقنية حتتاج توليد إلى التوجه العبث من

كذلك العبث  ومن يطيقون، ال  ما البشر يحمل أال مبكان األهمية ومن آالف،

أخرى. أمور في اليد تبسط بينما عليهم، والتقتير العلماء على التضييق
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النامية الدول إلى التقنية التقنية  ˚ نقل نقل الراهن  ˚ معوقات ˚ الوضع
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الراهـن الوضـع
»`Hô`©dG º`dÉ`©dG »`a á`«æ≤àdG π`≤f A§`H

ÜÉ`Ñ`°SC’G

العالم دول إلى املتقدمة صناعياً الدول من التقنية نقل لتباطؤ أسباب عديدة هناك

منها(١٢٧-١٢٨): العربي؛

والتحديات  التوسع إلى وميولها الصناعية  للدول  والتقني العسكري التفوق   ˚

األوروبيني املمثلني و العرب ممثلي بني دائماً صراعاً أفرزت التي واحلضارية االجتماعية

والسياسة. والثقافة للعلوم

فمن  حاداً، جدالً أوجد الغربية التقنية نتيجة إلدخال من فقدان الهوية اخلوف  ˚

ومن للغرب، والثقافية االقتصادية الهيمنة احلديثة التقنية اكتساب كرس جهة

التنافسية؛ القدرة لتحقيق منه بد ال أنه أمر على ذلك إلى أخرى ينظر ناحية

نقل عبر بالصناعة  النهوض استقاللها  على حصلت التي الدول فقد جعلت

كبيرة أهمية ذلك، وأولت آماالً كبيرة على وعلقت الرئيسة، أهدافها من التقنية

الوطنيني. والتعليم للتربية

السلع  استيراد يخص فيما التقنوقراط بها عمل التي الفائقة السرعة   ˚

احمللية. املعاهد البحثية تأسيس في عرقلة من ذلك رافق وما الرأسمالية،

الشخصية.  بالنزعة االقتصادية النواحي على القائمني قرارات اتسام  ˚

التخطيطية.  املراحل في التقنية دور ˚  تهميش

من تقييم املشاريع.  وجود مقدار كافٍ عدم  ˚

احلديثة.  التقنيات مجال في تدريب األشخاص القصور في  ˚

للتسليم. هيمنة املشاريع اجلاهزة  ˚

٢٩



٣٠

É``¡æ«W
ƒ

`J
h

á
`«æ≤

àdG
π

``≤
`f

»
`a

»
``dÉ``©``dG

º
`«`∏``©`à`dG

ä
É``°ù`°SDƒ

``e
Qh

O

ô``WÉ``î`e

ثقافة تشيع كونها للتسليم، اجلاهزة املشاريع إلى االقتصاديات استسالم خطورة

التجارب أن بثقافة تسليم املفتاح، ويبدو عليها ما يطلق اجلاهزة أو موازية هي الثقافة

القوانني خلت «التزامات بعض ففي بعضاً. بعضها يستنسخ اال هذا العربية في

أن أكدت أنها بل البلد، إلى التقنية نقل  يخص  إلزام أو اشتراط أي من املستثمر»

من أن احلسبان في يضع أن دون التقنية احتكار حق األجنبي يترك للمستثمر القانون

سيستخدمها التي  التقنية  ألن والتقني،  العلمي النمو  حركة يوقف أن ذلك شأن

هذه التقنية بني الهوة وستتسع متعالياً رأسمالياً دوراً ستمارس البلد داخل املستثمر

والصناعيني املستهلكني في ممثالً والتقني، االقتصادي الواقع وبني جهة من تنتجه وما

تؤكد وإقليمية عربية نامية دول جتارب من الكثير حني أن في ثانية. جهة من احملليني

الحقة تنموية مرحلة في إلى توطينها باعتبارها مدخالً بنقل التقنية، عالياً اهتماماً

الدول تلك ترجمت وقد العلمي والتقني، والتقدم مراحل النمو أعلى في توليدها وأخيراً

واحمللي األجنبي املستثمر  تلزم  وقوانني تشريعات صورة في التقنية بنقل اهتمامها

العلمية املوارد لنمو أكبر فرصاً يتيح مما التقنية، مسؤولياته االجتماعية بنقل ضمن

للبالد(٩٤). االقتصادية وبالتالي والتقنية،

الدول، على مستقبل أكبر ومخاطر محمودة، غير نتائج عليه قد يترتب اإلغفال هذا

ميتد إقراره قد حال في القانون الذي يفترض أن يغطيه هذا الزمن أن االعتبار في إذا أخذ

منها: األخطار(٩٤)، مجموعة من إلى ويؤدي الوضع يفاقم مما السنني، عشرات إلى

احمللية الصناعات التقنية، سيجعل باحتكار األجنبي للمستثمر القانون ˚  سماح

العابرة في التقنية الهائل قياساً بالتسارع متخلف إلى مستوى التردي تواصل

خسائر إلى ذلك سيقود املنافسة؛ وبالتالي لعنصر احمللية الصناعات للحدود، وفقد

كبيرة مؤكدة.
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باألسعار  إلى التحكم يؤدي مما أيضاً، منتجاتها احتكار إلى سيؤدي احتكار التقنية ˚

وطني. وجود منافس لعدم وخفض اجلودة والكفاءة

املستوى  على يوازيها ما يوجد ال أجنبية اقتصادية قوة إلى التقنية محتكري حتول  ˚

ميلك االقتصاد ميلك من ألن  للدولة، السياسي الوجود يهدد قد مما الوطني،

األجل طويلة بضمانات يتمتع أنه السيما السياسي، القرار في ويؤثر السياسة

تأميمه. أو به املساس متنع

وتوطينها التقنية نقل استراتيجية تخص لقضايا الفادح اإلغفال هذا تدارك  إن

من عدد أكبر إشراك يتم وأن القوانني، مشاريع مسودة في إعادة النظر يستلزم وتوليدها

بالدرجة األجنبي املستثمر يلتزم لكي االقتصادية، املعنيني بالتشريعات االقتصاديني اخلبراء

«اكتساب على التركيز ينبغي كما االجتماعية، مبسؤولياتهم احمللي املستثمر ثم األولى

التحول والتوليد»، لضمان والتوطني «النقل الثالث: املراحل يختزل مصطلح وهو التقنية»،

استناداً التقنية إنتاج ضفة إلى والصناعي والتقني العلمي التخلف ضفة من باتمع

اإلنتاج. إلى االستهالك مشجعة، ومن حاضنة اقتصادية ضمن علمي حراك إلى

بناء سياساتها على في تركز أن  يقتضي النامية الدول  في التقنية اكتساب  إن

أن شأنها من التكميلية التي التطبيقية، وإيجاد الوسائل في العلوم التقنية القدرة

وخدمات، وسلع عمليات إنتاجية املعارف العلمية إلى في قوتها ترجمة على تساعد

وإلصالح االقتصاد. من معدودة قطاعات محصورة في التقنية تظل البلدان أغلب وفي

حوافز ووضع االقتصادية، القطاعات جميع في ونشرها التقنية تعميم يجب اخللل هذا

البلدان(٩٤). القدرات التقنية لهذه لرفع

ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG á`µ`∏ªŸG »`a á`«æ≤àdG π`≤`f

العربية السعودية اململكة على مرت القرن املاضي، من العقد السابع منتصف منذ

الصناعية واستجالب التقنيات ااالت في التقدم من كبيرة طفرة التعاون مجلس ودول
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إن بل التنقية. وتوطني  نقل في فعالة بصورة تستثمر لم الطفرة تلك أن إال احلديثة،

إن مهندسي وكوريا حيث والهند الفلبني أخرى مثل دول إلى اململكة عبر انتقلت التقنية

من بالدهم إلى  ونقلوها الغربية التقنية من  االستفادة استطاعوا الدول تلك وفنيي

اململكة. عملهم في خالل

إلى(١٢٩): راجع املاضي، التقنية إلى اململكة؛ في في نقل القصور ولعل

مدينة على موزعة فاملسؤولية التقنية، نقل عن مسؤولة واحدة جهة وجود عدم أوالً:

التقنية. ونقل لتطوير السعودية واجلمعية والتقنية للعلوم عبدالعزيز امللك

اجلهات املعنية تشارك بحيث واضحة، وسياسة ثابتة وقوانني أنظمة توجد ال ثانياً:

وتوطينها. التنقية نقل في

املكاتب ملشاركة  الكبرى الشركات في وخاصة املسؤولني، استعداد  عدم ثالثاً:

التقنية. ونقل األجنبية لتوطني والشركات السعودية االستشارية

`£``£``N

تطويرية خطة السعودية مجلس الغرف مع والصناعة بالتعاون التجارة وزارة وضعت

التنافسية القدرة تعزيز «استراتيجيات برنامج ضمن املدى، وطويلة متكاملة شاملة

التنافسية القدرات تعزيز إلى يهدف الذي السعودية» في الصناعية القاعدة وتنويع

واملساهمة العاملي، االقتصاد بيئة ضمن الصناعي التنويع وحتفيز الوطنية للصناعات

للدخل. أساسٍ واحد مصدر على اعتماده وتخفيف الوطني االقتصاد دعم  في

عام حتى الصناعية للتنمية مستقبلية ورؤية صناعية استراتيجية اخلطة وتتضمن

اململكة مناطق في كافة التدريب مراكز إنشاء في إلى التوسع اخلطة وتهدف ٢٠٢٠م.

وتركز الصناعات. مجال في املواطنني لتدريب التقنية مناهج الكليات من واالستفادة

على مواطن مليون نصف تدريب مع اململكة إلى الصناعية التقنية على نقل اخلطة

السيارات(١٣٠). وخاصة اآلليات صناعة جتميع والتوسع في التطويرية، الهندسة
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وتوفير الصناعية، التنافسية القدرات تعزيز الصناعية االستراتيجية وتتضمن 

واألنظمة القوانني ووضع وحتديث الصناعي، للقطاع واخلدمات األساسية البنية

للنهوض الالزمة املهارات وتطوير املناسبة، التقنيات وتوطني نقل وكذلك املالئمة،

زيادة القيمة واألجنبية بهدف الوطنية استقطاب االستثمارات الصناعي، و بالقطاع

التشابك حتقق صناعية املستهدفة، وكذلك بناء قواعد معلومات للصناعات املضافة

والتكامل الصناعي.

لتفعيل املواصفات تطبيقية برامج تطوير على الصناعية االستراتيجية تشتمل كما

وحتفيز اخلارجية األسواق إلى النفاذ بهدف تسهيل اجلودة حتسني على والعمل القياسية،

 ٢٠ من أكثر إنشاء وسيتم لها. امليزة النسبية والصناعات املكملة ذات الصناعات تنوع

في  جديدة صناعية ١٠ مدن إنشاء مع اململكة، مناطق مختلف في مصنع جديد ألف

اململكة. مناطق

äGRÉ`````````é``fEG

التقنية نقل أبرزها ومن ااالت، كافة واليابان في اململكة بني الكامل التعاون إن

مبا املشروعات، كافة في جناح أسفر عن قد خبرات البلدين. من واالستفادة والتدريب

مبا للسيارات؛ الياباني السعودي العالي املعهد واإلجنازات في التطورات عليه تشهد

على العمل به من وما يتميز العمل، وانضباط في وجتهيزات عالية تقنيات فيه من

املعاهد عال مياثل مستوى على للمتدربني املتطلبات كافة  وتوفير بناء الشخصية

السيارات، وتقنية صيانة فى مجال السعودي كفاءة الشباب به تشهد العاملية، ومبا

التخطيط إلى  التقنية نقل في املاضية اليابانية السعودية التجارب جناح أدى ولقد

ااالت(١٣١). مختلف فى واملشابهة املماثلة املشروعات من العديد لتنفيذ

مجال في وجهود جتارب من العاملية صروف مؤسسة به تقوم ما األمثلة احلية ومن

في واالستثمار التقنية خارجياً، تشمل االستثمار في وتوطينها(١٣٢)؛ والتي التقنية نقل

اخلارج. في في التقنية االستثمار عن (١) شكل يعبر حيث وتوطينها، التقنية نقل
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(Venture Capital) A…ô÷G ∫ÉŸG ¢SCGQ ,kÉ«LQÉN á«æ≤àdÉH á«`ŸÉ©dG ±hô°U QÉªãà°SG (1)πµ°T

اخلارجي: االستثمار جتارب من

املياه  تنقية مجاالت في فكرية حلقوق مالكة شركة الكبرى في احلصة امتالك ˚

واملصممني. اترعني بشراكة

تسويق املنتج. البدء في ˚

تضمنت نتائج التجربة: حيث

إدارة الشركة. في خاصة الشركاء املصالح بني تضارب -

بالتطوير. اإلختراع تسويق ربط -

له. مرتب هو ما فوق التطوير تكلفة ارتفاع -

مثل: بعض التوجهات، املوقف اتخذت ولتدارك

الشركاء. خارج من تنفيذي ومدير رئيس تعيني -

املهندسني. كبير مبركز االحتفاظ -
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املرحلي. التدرج آلية تطبيق -

وتطبيقه. االستثمار املساعد مفهوم استحداث -

يلي: ما اخلارج في لالستثمار جتربة أخرى وتضمنت

العدسات  تصميم في مسبوقة غير بتقنية مجال املراقبة، في تقنية عن البحث ˚

اإللكتروني. الدمج وبرامج

تسجيل شركة خارجية لهذا الغرض. ˚

املنتج. لهذا تسويق ترخيص استحداث ˚

التجربة: نتائج وكانت

املطلوب. املنتج على احلصول -

املطلوب. الترخيص على احلصول -

املصنع. قبل من الشركة التحكم مبجاالت -

املكسبية. القدرة محدودية -

ما يلي: الشركة توجه تضمن النتائج إزاء تلك

املستفادة. حسب الدروس معدلة مماثلة تقنية عن البحث -

في الشركة. مركزاً تقنياً وإعطاؤهم الشركة اشراك اترعني في -

التوجه املرحلي. تطبيق آلية -

االستثمار املساعد. تطبيق -

يتضمن: (٢) شكل التوجه املرحلي، وتطبيق

اإلمكان. قدر القائم النظام مستخدماً مرحلة، كل في املطورة القدرات استخدام -

بيئة العمل. من املستفادة الدروس على بناءً العمليات مفهوم تطوير -

ظهورها. فور احلديثة التقنيات دمج -
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بشكل مستمر. التجهيز تبني خطط -

االستثمار. وزيادة بااطرة التحكم من متكن بطرق التجهيز تنفيذ -

»``∏`Mô``ŸG êQó`à``dG ≥``«`Ñ`£J (2)π``µ`°T

(٤ ) شكل االستثماري باالنحراف مقارنة (٣)؛ في شكل فموضح املساعد، االستثمار أما

ó```YÉ```°ù``ŸG QÉ```ª`ã`à`°S’G (3)π`µ`°T

…QÉ````ª``ã`à`°S’G ±Gô````ë```f’G (4)π`µ`°T
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يلي: الداخلي ما االستثمار العاملية في جتارب صروف ومن بني

اجلامعات. إحدى األساتذة في أحد مع شراكة الدخول في ˚

تسجيل شركة خارجية لهذا الغرض. ˚

هذا االختراع. لصناعة األوروبية التقنية البنية استخدام ˚

االختراع. لهذا صروف متويل ˚

االستثمار: نتائج وكانت

الشركة. تسجيل مت -

أملاني. تقني معهد قبل من االختراع قبول مت -

واإلنتاج. البحث سعر زيادة -

إلى: العاملية كان توجه صروف ذلك على وبناء

التوجه املرحلي. تطبيق آلية -

االستثمار املساعد. تطبيق -

واجتماعياً. علمياً املهم املشروع لهذا التمويل زيادة -

التقنية. نقل في االستثمار خطة (٥) ويبني شكل

á`«`æ`≤`à`dG π``≤``f »``a QÉ``ª`ã`à`°S’G (5)π`µ`°T
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الوعي لنشر السعي في هاماً دوراً التقنية ونقل لتطوير السعودية وتلعب اجلمعية

عجلة دفع أجل من التقنية ونقل بتطوير املتعلقة ااالت في املهني املستوى ورفع

عقد طريق عن وذلك السعودية العربية اململكة في واالقتصادي التقني التطور

العمل. وورش والندوات االجتماعات

متقدم مبنى اقتصاد في بناء معرفية للمساهمة هي: حتقيق بيئة اجلمعية ورؤية

فتشمل: غاياتها أما التقنية، املعرفة على

املعرفة التقنية.  على املبنى االقتصاد إيجاد مكونات وثقافة في املساهمة ˚

التعليمية. املؤسسات مستوى على التقني االرتقاء بالوعي ˚

اخلاص. القطاع مستوى على التقني بالوعي االرتقاء ˚

األعضاء. بني املهنية العالقات وتطوير اخلبرات تبادل  ˚

احلكومية. واجلهات املؤسسات لدى التقني الوعي نشر ˚

لألعضاء. املعرفي رفع املستوى ˚

للجمعية. املالية واملوارد التحتية البنى تنمية ˚

يلي: التقنية ما ونقل لتطوير السعودية اجلمعية أهداف وتتضمن

وتنشيطه.  تطويره والعمل على التخصص مجال العملي في الفكر تنمية  ˚

ألعضاء اجلمعية. العلمي التواصل حتقيق ˚

مجال التخصص. املشورة العلمية في تقدمي ˚

ألعضاء اجلمعية. واملهني العلمي األداءين تطوير ˚

بني  اجلمعية اهتمامات مجال في العلمية واألفكار العلمي، اإلنتاج تبادل تيسير  ˚

وخارجها. اململكة داخل املعنية واملؤسسات الهيئات
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التقنيـة نقـل معوقـات
á`«`æ`≤`à`dG π``≤``f á`«`∏ªY

التعليم مؤسسات دور هو تقنية، وهذا إلى املعرفة نقل أيضاً التقنية نقل يتضمن

املؤسسات في تستخدم تقنية إلى استهالكية تقنية من  التقنية ونقل العالي، 

وتوليد وتوطينها تطويرها بحيث ميكن األصلية، التقنية دون االرتباط مبصادر الصناعية

التقنية. باكتساب يسمى ما هو وهذا منها؛ أخرى تقنيات

املعرفة، تشمل: أنواع فإن ولهذا

واملنتجات  واملاكينات األجهزة مثل ملموسة وسائل على ازنة احملسوسة املعرفة ˚

والتشغيل. والتوليف التصنيع وطرق

البحتة  أو األساسية املعرفة ومنها الناس، عقول في ازنة الضمنية املعرفة ˚

والتقنية. التطبيقية واملعرفة

.(٦) شكل تقنية وفق إلى معرفة حتويل املعرفة يجري نقل التقنية وفي عملية

á`«`æ`≤`J ≈``dEG á`aô`©`ŸG π`jƒ``ë`J (6) π`µ`°T

منهج وضع فيلزم بعينها، منظمة في التقنية نقل املعرفة حالة السعي إلى وفي

واآلليات التي اإلجراءات أنها على املعرفة إدارة حيث ميكن تعريف املعرفة؛ إلدارة إداري

املعرفة إدارة وإجراءات املنظمة. في املوجودة واملعارف املعلومات  وإدارة  لتعريف تتخذ
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يلي: ما تتطلب

للمعرفة. معلومات وبيانات مفهرس وقاعدة معجم بناء ˚

إلخ. .. جتارب، بحوث، دراسات، املعرفة: إيجاد ˚

املعرفة. جمع ˚

املعرفة. تنظيم ˚

الوصول إلى املعرفة. ˚

املعرفة. استخدام ˚

لكل أن  حيث واملنظمات واموعات  والفرق،  األشخاص،  على التركيز يجب وهنا

.(١٣٣)(٧) شكل في املنظمة؛ التقنية املعرفة وتدفق وإدارة تطوير في دوراً منهم

á`«`æ`≤`à`dG á``aô``©``e IQGOEG (7) π`µ`°T

معرفة إلى الضمنية نقل املعرفة آليات تتضمن املعرفة(١٣٣)، نقل آليات فإن ولهذا

تقنية ضمنية، وهي:

املشترك. االهتمام ومجموعات التطبيقات، مجموعات أي اموعات: ˚

األفراد. بني الشخصي االتصال ˚

العمل. وورش والندوات احملاضرات ˚
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النجاح. قصص تبادل ˚

االجتماعية. التجمعات ˚

تشمل: محسوسة معرفة تقنية إلى املعرفة الضمنية نقل وآليات

اإللكترونية. الروابط وأنظمة اإللكتروني، البريد التقنية: األدوات ˚

والتعليم اإللكتروني. العمل وورش احملاضرات والعروض ˚

التقارير. كتابة ˚

طريق: فيتم عن ضمنية معرفة تقنية احملسوسة إلى املعرفة نقل أما

والدراسات. البحوث تأمني ˚

تأمني مصادر املعرفة ˚

باملنظمة. خاصة دورية إصدار ˚

فتشمل: تقنية محسوسة معرفة إلى احملسوسة املعرفة نقل أما آليات

إنشاء قاعدة معرفة. ˚

داخلية. مكتبة إنشاء ˚

الوثائق. إدارة نظام بناء ˚

تشمل(١٣٣): معوقات نقل املعرفة التقنية من فإن ولهذا

التطبيق. في خلل أو املعرفة تطبيق منهجية إدارة عدم ˚

املنظمة. العاملني في القوة لدى فقدان اخلوف على ˚

العليا. اإلدارة من الدعم قلة ˚

حتفيزي. نظام وجود عدم ˚

التقنية. على الكلي االعتماد ˚

املعرفة. منهجية إدارة تطبيق في نتائج االستعجال ˚
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إجراءات إدارة بناء يلزم أنه إال جداً، قدمية منهجية عملية هي املعرفة نقل وبينما

أن يكونوا يجب املنظمة عناصر جميع أن تكفي. كما ال وحدها فاألدوات املعرفة لنقلها،

العليا(١٣٣). من اإلدارة والدعم التحفيز عوامل وجود مع املعرفة، نقل نظام من جزءاً

فيرصد شكل (٩) أما التقنية. فعاليات لتقنية فاشلة نقل (٨) عملية ويوضح شكل

للعلوم والتقنية وطنية وجود منظومة من أسس متينة على قائمة نقل تقنية عملية

أن زيادة للتقنية، كما املدى طويل نقالً ليس اإلنتاجية اآلنية الطاقة زيادة إن حيث فعالة؛

على يعتمد التقنية وتوطني فاستيعاب التنافسية، املقدرة زيادة اإلنتاجية ليس الطاقة

الوطنية مركباتها تتفاعل ما عادة التي الوطنية، والتقنية العلم منظومة إمكانات

وطنية منظمة تشكيلة شكل (١٠) والتقنية(٩٨). ويوضح للعلم العاملية املنظومة مع

حتكم كنظام الوطنية  والتقنية العلم منظومة تكوين ميكن وباملقابل فعالة. غير

تؤثر حيث خلفية،  تغذية بوجود عمله يتصف كما ومخرجات، مدخالت، له تقليدي

مؤثرات وجود كله ذلك إلى مدخالته، ويضاف مستوى ونوعية على مخرجات النظام

.(١١) شكل في كما أدائه وفعاليته جودة حتدد النظام هذا على خارجية

á`«``LÉ``à``fEG äÉ``«``dÉ``©``a π```≤``f (8)π`µ`°T
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á`dÉ``©`a á«æ`Wh á`«æ≤Jh á«ª`∏Y áeƒ`¶æe Oƒ`Lh »`a á«æ≤àdG π`≤`f (9) π`µ`°T

á`dÉ`©`a Ò`Z á`«`æ`Wh á«`æ`≤Jh á«ª`∏Y á`eƒ`¶`æe (10) π`µ`°T

á`«`æ`Wh á`«`æ`≤Jh á«ª`∏`Y á`eƒ`¶`æe (11) π`µ`°T

٤٣

 

 

 

  
 

 

 

 

  
 



٤٤

É``¡æ«W
ƒ

`J
h

á
`«æ≤

àdG
π

``≤
`f

»
`a

»
``dÉ``©``dG

º
`«`∏``©`à`dG

ä
É``°ù`°SDƒ

``e
Qh

O

»Hô`©`dG ⁄É`©dG ≈`dEG á`«æ≤àdG π`≤`f

استيراد مت  إذ العربي، العالم في التقنية نقل عملية على طائلة مبالغ إنفاق مت

والبتروكيمياوية، وكانت البترولية الصناعات مجال في العربية للمنطقة مشاريع كبرى

املتقدمة، الصناعية الدول إلى  اخلام  املواد تصدير على تركز العربية التنمية خطط

من املتقدمة والتقنيات النظم أو اإلنتاج وأدوات املعدات من كبيرة كميات واستيراد

الصناعية املشروعات مجال في االستيراد حجم وصل حتى املتقدمة؛ الصناعية الدول

هذه  في احمللية املدخالت تزيد  ال بينما سنوياً، دوالر مليار ٧ حوالي إلى والهندسية

اإلجمالية(١٣٤). التكاليف من ٪١٥ عن املشاريع

القليلة االستثناءات بعض وجود  مع عموماً؛  العربية  الدول  جتربة تلخيص وميكن

لعملية احلقيقية األبعاد تدرك لم بأنها وطني، وليس فردي صعيد على وهناك هنا

اخلاصة أولوياتها سلم رأس في ووضعها ألهميتها إدراكها التقنية، مع وتوطني نقل

اعتقد فقد لديها(٥). والتقنية العلم ومبنظومة واالجتماعية االقتصادية بالتنمية

العلمي التقدم إلى املؤدي الطريق هو التصنيع أن العربية السياسات واضعي معظم

هو استخدامها على العمال وتدريب احلديثة واآلالت املصانع اقتناء وأن والتقني،

التقنية. وتوطني نقل حتقيق إلى السريع الطريق

إمياناً تقنية تراخيص بشراء العربية  الدول بعض قامت  محدودة أخرى جتارب وفي

تطويرها ثم  ومن ونشرها التقنيات تلك لتوطني مدخالً سيكون هذا بأن منها

التجارب ولكن هذه واالجتماعي. االقتصادي والتطور النمو منظومة مع ومكاملتها

قناعاتها عن العربية البلدان معظم تخلت ما وسرعان بالفشل، تقريباً جميعها باءت

واالقتصاد التجارة حترير إلى واجتهت التقنية، الرخص وشراء بالتصنيع اخلاصة السابقة

ولم الزمن، من لعقد معقولة منو والرخاء، فحققت نسب التنمية حتقيق إلى سبيالً

يصطدم ما سرعان وأنه التنمية عملية مؤقت في توسع إلى ال يؤدي إال تدرك أن هذا

تراكم تؤدي إلى ال لها أبوابها فتحت العاملية التي التجارة وأن العليا، بسقف حدوده
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وهذا الديناميكية، الطبيعة ذات بالسلع يسمى ما على أساساً قامت إذا إال الثروات

اقتصادها حترير من استفادت قد فإنها وبالتالي عنه، بعيدة العربية الدول ظلت ما

االبتدائية، والسلع املتطورة غير السلع اقتصاد بها يسمح احلدود الضيقة التي ضمن

إلى البلد يصل ما حدود سرعان وهي محدودة جداً، املضافة تكون قيمتها التي تلك أو

التحرير عملية بدء عند حترك قد كان والركود بعد أن أقصاها فيعود االقتصاد للجمود

والتوسع. االنتعاش فترة نسبية من وعاش االقتصادي

سياسات بتخطيط قامت االكتشاف، هذا صدمة إلى العربية البلدان تعرض وبعد

املباشر األجنبي االستثمار اجتذاب  إلى األولى بالدرجة تهدف واستراتيجيات جديدة

وتوطينها نقل التقنية في املنشود تلعب الدور لعلها اجلنسيات املتعددة والشركات

بعد بدء وصلها التي القصوى احلدود أسر من اخلروج الوطني يستطيع االقتصاد بحيث

والسياسات اجلهود تلك كل عن األعظم الغائب وبقي واخلدمات. التجارة حترير عملية

أنه نقل لم إن جداً، مهم عامل الكبيرة واملشاريع  والتشريعات التنفيذية واخلطط

العوامل مع تطويرها ومكاملتها ثم ومن املنقولة، التقانات توطني في األهم العامل

والتطوير». «البحث أنشطة وهو أال األخرى،

أن إال  والتطوير،  البحث أنشطة تشجيع عن كثيراً تتحدث العربية الدول أن  ومع

أولوية ذات وطنية استراتيجية هو مما والتوجهات أكثر األماني عن تعبيراً يظل حديثها

محصورة تظل البحث أنشطة من العظمى الغالبية وتكاد على األقل)، (نسبياً عليا

التي التطوير أنشطة مع تربطها حلقة إيجاد دون البحوث ومراكز اجلامعات إطار ضمن

املنقولة(٥). التقنية توطني عملية جوهر تشكل أن بها يفترض

هندسية مالءمة للبيئة املنقولة التقنية هذه مبالءمة يتم للتقنية الفعال النقل إن

نقل خطوات عادة وتكون  البيئية،  الظروف ومواءمة  اإلنتاج عوامل توافر مع  وفنية،

واإلبداع. وتطوير التقنية الراشد والتطويع االنتقاء على مبنية التقنية

٤٥
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فعال. وغير محدود انتشار وهو الدول؛ بني أفقياً تنتشر األمر في واقع ولكن التقنية

النامية للدول تقنية من لديها مبا  تتبرع  أن ميكن ال صناعياً املتقدمة الدول أن ذلك

السوق تستمر حتى لها، املستمرة التبعية وضمان املكتسبة، الفوائد حتقيق دون 

األفقي النقل هذا قنوات ومجمل اخلارجي. املورد رهينة حالها على االستهالكية

إعطاء دون السلع إلنتاج بعض وحقوق التراخيص الوكاالت خالل من للتقنية يكون

احلرفية توفر ال خالل مصانع التجميع، بصورة من أو املهنية؛ أو الصناعية التفاصيل

متحدة شركات بقيام للمعدات؛ أو الكلي اجلزئي أو التصميم أو القطع لتصنيع املالئمة

نقل طريق عن األفقي  النقل ويكون كلها، اخلبرة بأسرار األجنبي الشريك يحتفظ

الظروف مع ملالءمة هذه الطرق واألساليب تعديالت أية إجراء دون الطرق واألساليب

التقنية(١٣٤). إليها املنقولة الدولة املوجودة في والبيئية االجتماعية واالقتصادية

ليثبت رأسياً، نقالً الوطني املستوى على النقل  فيتطلب للتقنية الفعال النقل أما

الرأسي النقل املتخصصة. ويعد الفنية الفئات بني البالد مناءها في ويعلي الصناعة جذور

بشكل النقل هذا ويكون احمللية، البيئة التقني النابع من للتطور الصادق املؤشر هو للتقنية

يلي(١٣٤): ما ذلك مراعاة ويستلزم الصناعة، ومعاقل البحوث بني مراكز فيما أساس

اإلضافة مجرد على تقتصر وال العلمي، واالبتكار التطوير قادرة على إيجاد قاعدة علمية : أوالً 

احملصول العلمي مضاعفة عملية كانت وإن اإلجمالي، أو الفردي العلمي للمحصول

أدق وأهم. للكادر العلمي أمر األمثل واالختيار على النوعية التركيز أن إال أمراً الزماً،

قبولها مع  التقنية إليه وصلت ما بأحدث تأخذ متميزة صناعية قاعدة إيجاد ثانياً: 

استنزاف على معتمدة املنقولة الصناعات مجمل كانت ولقد املستمر، للتطوير

واالستغالل الصناعية الدول مبتطلبات والوفاء والطبيعية البشرية القدرات

العاملة. لليد السيئ

اإلجنازات لتحويل الصناعية،  والقاعدة العلمية  القاعدة  بني الوثيق الترابط ثالثاً: 

بحوث مركز عن ناشئاً الترابط أن يكون هذا ويفضل صناعي، واقع إلى العلمية

٤٦
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دعم على  احلصول  على قادر  التنموية، وأهدافها البالد باحتياجات ملم كبير

في اتلفة العلمي البحث وحدات مع والتنظيم التنسيق صالحية له سخي،

املتطور. الصناعي والقطاع البالد

العاملية والتقنية الصناعية التوجهات فإن واملتسارعة، الكبيرة العاملية التغيرات ومع

التكامل سياسات مع  باملقارنة العمودي، التكامل سياسات نحو فأكثر أكثر تتجه

الناحية - من تستطيع العربية الدول أن يعني وهذا سابقاً، سائدة التي كانت األفقي

أن في كبيراً اخلطر يظل اجلديدة، ولكن املنظومة ضمن جتد لها موقعاً - أن النظرية

من اخلطأ املستوى في موقعاً لها فتجد السهل، الطريق على البلدان هذه تعتمد

لفترة معقوالً اقتصادياً منواً حتقق أي السابقة، التجربة تكرار وتعيد التكامل، عملية

واالجتماعي الناجمة االقتصادي التنموي اجلمود إلى وضع تعود ثم الزمن قصيرة من

العمودي(٥). التكامل هرم نفسها فيها في أسيرة املواقع التي وجدت كونها عن

مراكز إليجاد اجلهود تبذل أن  اجلانب هذا في املمكنة العملية اخلطوات من ولعل

من النابعة سياسته وترسم البحث العلمي تدير دفة عربي، قطر كل في علمية بحوث

األخرى. األقطار باقي احتياجات مع القطر واملتكاملة ذلك احتياجات

من العديد  فهناك العربية، الدول في التقنية نقل أمام للعقبات بالنسبة أما 

تفرضها التي  السرية  منها  املطلوبة، الصناعية التقنية نقل  من حتد التي العقبات

كل  تشمل والتي احلربية، واملعدات األسلحة(١٣٥) منظومات تقنية على الصانعة الدول

تطبيقات عسكرية. لها التي واآلليات واألجهزة املعدات

االختالف مع وصناعياً؛ وتقنياً  علمياً  واملتراجعة النامية العالم فدول وعموماً،

املعاناة أشد تعاني العربية، الدول منها والتي تخلفها، ودرجة منوها درجة في النسبي

تقني متسارع منو في ظل يوم، بعد يوماً تفاقماً درجته تزداد هذا التخلف الذي آثار من

العربية الدول بعض في إجنازات وجود مع يتضارب وهذا ال يفتر(١٣٦). وال يهدأ ال وحثيث

التقني العاملي. بالتقدم تلحق تكاد ال اإلجنازات خطى لكن
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والدول(١٣٦): واتمعات الشعوب على والتقني العلمي التراجع آثار أهم ولعل من

فمثالً ملحة، استهالكية وأمناط سكانية طفرات ظل في للمجتمعات الغذائي األمن

املثال، هذه سبيل على إفريقيا ففي الزراعية، األرض استغالل قصور كبير في هناك

مجاعات دائمة تعاني من الهائلة والتي والثروات املوارد الطبيعية بكل تزخر التي القارة

٦ مليون هكتار قابلة  من ألكثر الزراعي لالستغالل مجال هناك وأمراض مستوطنة،

منها  يستغل ال هكتار مليون ١٩٨ بـ املتاحة املساحة تقدر العربي العالم وفي للزراعة،

بشكل رئيس.  الزراعة املطرية حتت تندرج هكتار مليون ٤ سوى

تلك في  التنمية طريق تعترض التي  املعوقات من العديد هناك  أن  اعتبار وعلى

عنصر فإن واالجتماعية، والسياسية واإلدارية االقتصادية املعوقات ومنها املناطق،

محوراً ميثل الزراعية) (امليكنة مرشد بشكل الزراعية العملية في التقني االستخدام

وبأساليب بطاقات بشرية أقل الزراعية الرقعة مساحة زيادة أن يساهم في ميكن هاماً

الزراعية، امليكنة إلى باإلضافة ووفرته، وهذه تعتمد؛ احملصول في زيادة تساهم حديثة

منها أفاد التي الزراعي اإلنتاج عملية في العلمية نتائج البحوث من على االستفادة

التقني)، العلمية (التطبيق الدراسات لنتائج العملي التطبيق وجني ثمار كثيراً، الغرب

ظل شح في خاصة لألرض، األمثل االستثمار دون يتحقق لن الغذائي األمن فإن لذا

والتصحر. الزراعية األراضي وجتريف املائية املوارد

مستقبالً، وخيمة نتائج له سيكون له املنتجة الدول من  الغذاء استجداء إن

الدول، لتلك املدفوعات ميزان ترهق متصاعدة اقتصادية وتكاليف تنازالت وسيقابله

مما الدائمة،  املديونية حلقات في تدور جتعلها متصاعدة بفوائد قروضاً حتملها  وقد

اآلن. ذلك يظهر كما حتاصرها التي الفقر خطوط داخل مكانها تراوح يجعلها

مما املتقدمة تقنياً في الدول العاملية الشركات سيطرة وهو يبرز، آخر مثال وهناك

احتكار سوق نتيجة  للغاية، نامية مكلف دولة أي  إلى التقنية نقل تكاليف  يجعل 
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والتمويل في اإلنتاج تقنية من متلكه مبا الشركات هذه ألن الدول الصناعية، في التقنية

تصدرها التي واملصانع واملعدات اآلالت تكاليف قيمة رفع ميكنها والتسويق واحملاسبة

االمتيازات، حقوق املباشرة مثل غير حتى أو املباشرة التكاليف سواء احملتاجة، للدول

القيمة؛ محددة غير تكاليف من ذلك شابه وما التجارية االختراع، والعالمات وبراءات

التكاليف من ٪٣ - ٥ بني متثل التكاليف وهذه أخرى، إلى دولة من تكاليفها تختلف

بإرادتها. ومرهونة الصناعية للدول أسيرة املستوردة الدول يجعل مما للمشروع، الكلية

تلك خلبرات املستمر احتياجها تزيد أعباءها، التي  الباهظة التكاليف إلى وباإلضافة 

قبل من املالكة أن امتالكها الدول ترى صناعية تقنيات أي من حترم قد أنها كما الدول،

وامتيازاتها(١٣٦).  يهدد مصاحلها أخرى قد أطراف

∫ƒ``≤``©`dG Iô``é`g QhO

كانت لو خاصة العصور، مدى على املعرفة من الوسائل الشائعة لنقل الهجرة إن

التقنيات انتقلت  مثلما معرفياً. متراجعة أوطان إلى املعرفة مصادر  من الهجرة

التي الهجرة أفواج تدافع  خالل األمريكية املتحدة الواليات إلى أوروبا من الصناعية 

خير وسيلة لنقل والكفاءات وما زالت هجرة املهارات نشأتها. في بدايات عليها توالت

واملؤسسات. الشركات بني بل فحسب الدول بني التقنية ليس

فقط العرب العلماء على مقصورة وليست عاملية املتميزة ظاهرة العقول وهجرة

الدول وبعض واليابان والصني وباكستان  الهند  من املتميزة  للعقول هجرة فهناك

مثل الكبرى الصناعية الدول إلى النامية الدول  من دائماً اجتاهها ولكن األفريقية

عدة نتاج جاء ذلك وكل األمريكية؛ املتحدة الواليات وباألخص وأملانيا بريطانيا وفرنسا

أمور منها(١٠٠):

حقهم، والعلمية التقنية املهارات أصحاب تعطي الدول النامية ال كثير من  ˚

البذل من مزيد على تشجيعه بهدف للمتميز توفر احلوافز اجلامدة ال فاألنظمة

املتميزين يضع مما والعراقيل. بالصعوبات طريقه تعترض لم والعطاء، هذا إن
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وقبول الهجرة أو الواقع باألمر والقبول االستكانة إما مر: كالهما بني خيارين،

متميز مبدع، لكل الغرب في العلمية املراكز تقدمها التي املغرية العروض

هذا األم. وطنه في بها يحلم ال التي املميزات وكثير من  باملال تتمثل  والتي

هائلة أعداد ضحيته ويذهب املتميزين، العلماء من آالف ضحيته راح األسلوب

احلاضر. الوقت في

في  واملتميزين املهارات أصحاب أمام  محدود والتطوير  والبحث العمل مجال ˚

والتقنية. العلوم مجال

املراكز  في دفة العمل والتخطيط تسيير عن هو املسؤول كفاءة األقل أحياناً يكون ˚

نقص مركب لديهم هؤالء ومثل وغيرها. األبحاث ومراكز مثل اجلامعات العلمية؛

عدواً متميز كل لذلك يعتبرون احلقيقي، مستواهم أنفسهم دواخل في ويعرفون

اإلحباط وسائل كل إلى فيلجؤون اآلخرين، أمام يظهر نقصهم وجوده ألن لهم،

جلأوا العادية بالطرق ترويضه عجزوا عن التميز، وإذا صاحب من للتخلص املمكنة

الرخيص الدس من النوع هذا أصحاب أكثر وما التهم، وإلصاق واللمز الهمز إلى

النامية. الدول في

ال  علمي طموح الهجرة إلى يدفعهم املتميز العقل ملكة أصحاب بعض ˚

جتده يذهب لذلك غيره؛ على وقدم احترم وإن حتى فيه يوجد الذي املوقع يحققه

املشاركة الفاعلة في والتطوير أو البحث روح وهي إشباع ضالته، يجد حيث إلى

لطلباته يستجاب حيث واملعنوي، وإلى املادي الدعم على احلصول أو واخلبرة، الرأي

العالم وحتفظ حق املمول تفيد نتيجة إلى تؤدي سوف دامت ما كلفت، مهما

العلمية. واملؤسسة

تخرجه  وبعد كطالب هناك العلم لتلقي ذهب قد يكون أصحاب املهارات بعض ˚

هناك يبقي  سوف أنه بعضهم فيقرر أمامه، متاحة العمل فرص يجد بتميز 

إذا املقام خصوصاً به  يطول الغالب في  ولكن  وطنه؛ إلى ويعود  معينة لفترة
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عليه التفريط العلمي، فيصعب سلم اد يجعله يتدرج في مما متيزه، حافظ على

الوطن من إلى العودة في عليه يعول وجود ما عدم عن ناهيك إجناز، حققه من مبا

واملادية. العلمية الناحية

بلده؛  في صعبة حتديات اقتصادية أو سياسية أوضاعاً يواجه بعض من املتميزين ˚

أو إلى سياسياً مستقرة غير دول إلى ينتمون العلماء املهاجرين أكثر كان لذلك

باإلضافة مذهبية، أو طائفية عرقية أو وجود نزاعات عن ناهيك جداً، فقيرة دول

إلى البحث يدفعه مما بلده، في القائم النظام مع فكرياً ال يتوافق بعضهم أن إلى

اجليد االقتصادي والوضع السياسي فاالستقرار طبيعي، هذا وكل مخرج، عن

مختلف في املتميزة العقول على احملافظة ذلك في مبا مقومات التنمية، من أبرز

وغيرها. واألدبية العلمية التخصصات

العلمية الكفاءات استقطاب على املتقدم العالم دول تتسابق الوقت نفس في

لعلمها واإلنتاج، للعمل املناسبة البيئة لهم وتوفر رؤوس األموال وأصحاب واملهنية

واإلنتاجية احمللي الناجت  على  اتمع في عددهم  وزيادة  هؤالء لوجود اإليجابي باألثر

اتلفة(١٣٧). احلياة نواحي في والتقدم والدخول املعيشة ومستويات

ال سياسات تنتهج  فغالبيتها  متاماً، ذلك  نقيض  على النامية الدول في والوضع

الكفاءات طرد  على تعمل  بل وحسب، األجنبية الكفاءات استقطاب على تساعد

معدالت لزيادة وتفرغ دعوتها مع نفسها تتناقض وهي بذلك اخلارج، إلى احمللية واخلبرات

مضمونها. من سكانها معيشة مستويات وحتسني النمو االقتصادي

النمو من مزيد حتقيق على مساعداً األجنبية عامالً استقطاب االستثمارات كان وإذا

ويؤكد ذلك. أهمية عن يقل ال والكوادر واخلبرات استقطاب الكفاءات فإن االقتصادي،

الواليات في اجلامعات أساتذة ثلث من  أكثر  أن  تبني  إحصاءات  من متاح هو  ما  هذا

جاءوا مباشرة منها وآخرون وتخرج درس بعضهم األجانب، من هم األمريكية املتحدة

الواليات ممن يعملون في مجاالت مختلفة البارزين في من كثيراً أن كما بلدانهم؛ من
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فقد الكفاءات بأهمية جذب وإلدراكهم األمريكيني، غير من هم األمريكية املتحدة

اجلنسية تسهيالت ومنح بإعطاء الفترات من فترة في التشريعية السلطات أوصت

شروط العمل وفق ممن يرغبون في احلاسوب، مجاالت بعض في للمختصني األمريكية

والكندية، األمريكية اجلنسيتني األجانب من اآلالف عشرات منح سنوياً ويتم معينة،

املتحدة الواليات يقال عن وما لديهم رأس مال مناسب. أو تأهيالً معيناً يحملون ممن

جذب الكفاءات إلى تسعى واستراليا التي الغربية دول أوروبا عن يقال األمريكية وكندا

توطينها. وإلى حتتاجها التي

على التعرف إلى ما سبق، إلى إضافة بحاجة؛ عام النامية بشكل الدول أن كما

ورعايتهم واالهتمام أرضها على يقيمون وبناتها وممن من أبنائها واملوهوبني املتفوقني

البرامج حتول التي احملاباة ومظاهر التفاخر عن بعيداً وجادة موضوعية بأساليب بهم

نفعها أكثر من ضررها استهالكية ومنتجات سلع إلى لدعمهم اصصة واملشاريع

اتمع فإن ذلك على عالوة اتمع. على بالنفع تعود استثمارية تكون أن  من بدالً

بأي فيها التفريط وعدم من كفاءات اآلن لديه متاح ما هو على للمحافظة بحاجة

األشكال. من شكل

قائم واقع النامية الدول في بنقل التقنية تقوم التي الكفاءات في النقص إن

للرقي املهمة الركائز إحدى هو واملهارات الكفاءات أن توفر رغم السنني، منذ عشرات

تنظر كونها النامية في الدول مشكلة لكن املتقدمة. الدول في املعيشة مبستوى

األمر بها ومشغله. ويصل محركه تلتفت إلى وال ونتائجه االقتصادي النمو إلى آثار

اجلوانب املادية على إصالحه عندما حترص اليد األخرى حتاول بيد ما أن تفسد أحياناً

أصبح بحيث البشري، اجلانب على سلباً تؤثر أو وتهمل االقتصادية، التنمية لعملية

اجلنوب لنقل إلى من الشمال الشرق أو إلى الغرب األول من متعاكسان اجتاهان لدينا

منهما واحد وكل واخلبرات  الكفاءات لنقل  له املعاكس  واالجتاه واخلدمات، السلع

يدعم اآلخر(١٣٧).
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نقل  في  فعال بدور للقيام واملؤهلة التقنية لنقل الالزمة البشرية القوى  نقص

أسوأ، إلى سيئ تنحدر من ظاهرة العربي العالم في املسؤولية وحتمل تلك التقنية

احملسوبية أن عن ينبئ القائم  فالواقع النمو.  طور  في العربية الدول  غالبية أن رغم

االستقرار السياسي عدم عن الطموح، ناهيك قائماً يعوق عنصراً زالت ال والعصيبة

جتعل جماعية اقتصادية منهجية على العربية الدول إقدام وعدم في املنطقة، واألمني

من بينما االقتصادية، أوضاعها على ينعكس بالتالي وهذا فعاالً. اقتصادياً محوراً منها

ازدياد في املتخصصة اجلامعات واملعاهد بهم تدفع الذين املتعلمني من بإعدادهم تقوم

العرب عرضة املتميزين من كثيراً يجعل مما املناسبة، فرص العمل توفر مع عدم مستمر

الطموح. وإرضاء العمل فرص حيث تتوفر أو الشرق، الغرب دول إلى الهجرة ملغريات

اجلامعات، في القبول عدم الهجرة، إلى مزيد من تدفع التي األسباب املستجدة ومن

على يحصل رمبا اخلاص وهناك حسابه على للدراسة للخارج السفر إلى بالبعض يدفع مما

واململكة بصورة عامة، بصورة اخلليج دول ذلك من تستثنى ورمبا متيز. هو إن للبقاء مغريات

باإلضافة االقتصادي املتني والوضع السياسي باالستقرار اململكة تتميز ذلك ألن خاصة،

حكومية، الغالب على بعثات في يذهب والتعليم للدراسة يذهب إلى الغرب من أن إلى

فور تخرجهم(١٠٠). العودة إليها بأبنائها يحدو بعثته، مما خالل التشجيع من كثيراً ويتلقى

لتشارك منشئها إلى املهاجرة العربية العقول بعودة تنادي كانت التي الدعوات أما

أكثر نداء محلها فقد حل وبهذا حيلتها؛ لقصور وتقبالً تأثيراً البناء أصبحت أقل في

اليوم العرب فالعلماء  املهاجرة.  العربية  العقول مع  شراكة بناء إلى يدعو واقعية،

كثيراً منها، ويطورون والصناعية العلمية واجلامعية والبحثية املراكز أعرق في يوجدون

في بعض مواقعهم من لهم للمشاركة صادقة تقدمي دعوة بإمكانهم عند فإن لذلك

حسن إذا عون، خير يكونوا أن  العربية واجلامعات البحث مراكز في القائمة البرامج 

اجلانبني(١٠٠). من النوايا وصدقت االختيار

٥٣



٥٤

É``¡æ«W
ƒ

`J
h

á
`«æ≤

àdG
π

``≤
`f

»
`a

»
``dÉ``©``dG

º
`«`∏``©`à`dG

ä
É``°ù`°SDƒ

``e
Qh

O

العلماء «شبكة بإنشاء الغرب في العرب  العلماء  قام األخيرة اآلونــة وفي

وقد املهجر. في العرب العلماء من لفيفاً لتضم اخلارج» في العرب  والتكنولوجيني 

عقد الذي اخلارج في والتكنولوجيني العرب للعلماء األول املؤمتر عن الشبكة انبثقت

الكفاءات عن مواقع والكشف التعريف تهدف إلى والشبكة ١٩٩٢م. عام عمان في

كخطوة وذلك احلديث، العلمي التقدم مسيرة في إسهاماتها ورصد الغربية الدول في

القرار أصحاب متناول احلقائق في تلك توضع لكي عنهم متكامل دليل إلعداد أولى

العربي. العالم واالقتصادي في والصناعي واألكادميي السياسي

ألن املهجر، في العربية الكفاءات جميع  رصد  الصعب من فإنه العموم، وعلى

الشهادات حملة من والعالم والتاجر الفني واألخصائي بني ما الكفاءات تتراوح تلك

املتميزين من أساتذة اجلامعات وحملة إلى الوصول املمكن من أن إال وغيرهم. العليا

األبحاث ومراكز اجلامعات من  كل في  مرموقة مراكز  يشغلون  ألنهم الدكتوراه

البحث والتطوير مجال في العاملني أبرز من كونهم عن املتخصصة، ناهيك والوكاالت

العاملي(١٠٠). املستوى على

تتمحور خاصة، بصورة دوله من دولة وكل عامة؛ بصورة العربي العالم مشكلة إن

عواهنه، فليس على كل منها يعمل والصناعية العلمية والبحثية املؤسسات أن في

عن ناهيك الفعاليات، جميع ترصد واضحة ورؤية محدد وهدف مدروس برنامج هناك

كونها تكاملية بدالً من مؤسسات وجعلها تلك املؤسسات القرار في منبع توحيد عدم

اجلوهر. في ال تنافسية في املظهر

تنشد أو املهاجرة  العربية العقول من االستفادة عربية تنشد دولة أية فإن لذلك

خالل من لذلك تعد العدة وتكون جاهزة أن التقنية بصورة عامة، عليها نقل وتوطني

عن ناهيك وخارجها، داخلها والتطوير العلمي البحث ومراكز اجلامعية املؤسسات 

فإنها منوطة لذلك وتوطينها، والتقنية العلمية نقل املعرفة في عليها املعول اجلهات
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األكثر هي األساليب تلك ألن ذلك والتدريب والبحث، التعليم على مبني نظام بتبني

والبعيد. القصير املدى على للتحديث مالءمة

مكثفة عن بدراسة العربية اجلامعة تقوم أن يقتضي الواجب إن الواقع، وفي

أعداداً تستنزف والتي القائمة، الهجرة واقع وعن املهاجرة، العربية العقول واقع

جتمعهم وأندية واحتادات جتمعات إقامة بتشجيع يتمثل وذلك األكفاء. من هائلة

االحتادات تلك مثل أن عن ناهيك البعض، بعضهم على التعرف فرص لهم وتتيح

في كل معهم والتعاون بهم االتصال من العربي الوطن  في املتخصصني متكن

تخصصه. مجال

مزيد من إلى يحتاج فإنه العربي، العالم في والتعليمي والبحثي العلمي أما الوضع

ينعكس مما التنمية، ومتطلبات معطيات العصر يتوافق مع مبا البلورة وإعادة التمحيص

ولو - املهاجرة للمشاركة العقول بعض واستقطاب الهجرة نسبة خفض على إيجاباً

البحثية واملراكز اجلامعات أن وحل مشاكله خصوصاً  الوطن هموم في - بعيد من

تقدم تقني من حدث ما العالم بسبب أنحاء في جميع اجلميع متناول في أصبحت

في مجال االتصاالت. وثورة

»`Hô`©dG ⁄É`©`dG »`a á«æ≤àdG π`≤f á«é«JGÎ°SG Qƒ°üb

الصناعات بني التجارة حول العربية البلدان في التجارية معظم األنشطة تتمركز

منظمة كانت وإذا في الداخل، املستوردة التجارية الوكاالت أو واملستهلكني اخلارج في

تراه ملا اجلنوب ودول الشمال دول بني التجاري التبادل من املزيد إلى تدعو العاملية التجارة

تعود ال ما عادة واملستهلكني الصناعات بني التجارة فإن اجلانبني، على ستعود من فوائد

طرف واحد من طرفي املعادلة التجارية. على إال بالنفع

الصناعات، بني فهي التجارة التنمية، دفع عجلة إلى تؤدي التجارية التي العالقات أما

ومبا املعرفي. التدفق من في قدر مهم وتتسبب في نقل التقنية، كبيراً دوراً تلعب والتي

وهي بعض، مع بعضها الصناعية الدول بني منها أكثر موجودة الصناعات أن التجارة بني
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تؤثر لم العربية مع البلدان التجارة فإن العربية، الدول والبلدان تلك بني منعدمة شبه

التقنية(٥). نقل في كثيراً

العاملية االستثمارات باجتذاب يتحقق التقنية نقل أن ترى العربية الدول والكثير من

تتجاهل أن ولكنها التنافسية، للميزات  الضريبية وترويجها منحها التسهيالت عبر

شكل ميثلها مختلفة عوامل مبجموعة املباشرة يرتبط األجنبية اجتذاب االستثمارات

األجنبي املباشر اجتذاب االستثمار إلى تؤدي التي تقومي العوامل على يساعد الذي ،(١٢)

على إيجاباً سلباً أو تؤثر التي اتلفة العوامل تبني وهي والتصنيع، التقنية حقول في

التصنيع سيما وال والتصنيع، التقنية في حقول املباشرة األجنبية االستثمارات اجتذاب

املهندسني أعداد على غرار املتقدمة. وهذا يفسر وجود عوامل التقنيات على القائم

قدراتها حيث من عربية دول ثالث يعقد مقارنة بني (١٢) ومستوى مهاراتهم. وشكل

على تعتمد ال  تقريبية فكرة  يعطي وهو املباشر، األجنبي االستثمار اجتذاب على

مصر وتونس واألردن(٥). من لوضع كل إجمالي تقومي وإمنا على دقيقة مؤشرات

الدول إحدى  في  مباشرة باستثمارات اجلنسية املتعددة الشركات  تقوم وعندما

تسمح فال نفسها الشركة ضمن  واملعرفة بالتقنية حتتفظ ما عادة فإنها النامية

التقنية. وتوطني اخلبرة ونقل املعرفة ببث

á`«`Hô`Y ∫hO çÓ`ã`d »LQÉ`ÿG ∫É`ŸG ¢SCGQ ÜGò`à`LG äGô`°TDƒ`e (12) π`µ`°T
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الطبيعة ذات النامية الدول حجم صادرات إلى ازدياد تشير التي املؤشرات واألدلة إن

غالباً هذه البلدان دور ألن أحياناً، قد تكون مضللة عليا واملتطلبة ملهارات تقنياً املتطورة

البشرية املهارات حيث من تطوراً واألقل تقنياً األدنى بالعمليات محصوراً يكون ما

اجلنسيات. متعددة إنتاج سلسلة ضمن املطلوبة،

يعني ال العاملية الصناعية املنتوجات جتارة في ما  بلد يلعبه الذي الدور تزايد إن

هذا عن الدخل الناجم أو العاملي الصناعي الناجت في البلد هذا حجم دور زيادة بالضرورة

إلى استراتيجية تؤدي تصميم احلاجة إلى يعني التصنيع التقدم في من واملزيد الناجت(٥).

للتصدير. املعد الصناعي الناجت إلى احمللية املضافة القيمة زيادة

النامية الدول إلى التقنية نقل

على يأتي عديدة؛ النامية صعوبات الدول إلى املتطورة نقل التقنية عملية تواجه

هذا عرقلة جهدها حتاول تقنياً؛ املتقدمة الدول  أن هو  األول خطيران:  أمران رأسها

التقنية تخفي أسرار الدول هذه أن إلى إضافة القوة. ذلك الستعمال أدى ولو النقل؛

وتدميره وشواهد قامت مبالحقته، وتسرب شيء منها وإن حدث اآلخرين، عن العالية

نظماً النامية الدول وضع على قد رحيله بعد االستعمار أن هو والثاني كثيرة؛ هذا

الدول إلى بالد الهجرة إلى بهم وتدفع أبناءها؛ من االهتمام بالنابغني تعوق بيروقراطية

من هما األمران هذان قومه. بني خدمة من بدالً تخصصه في وخدمتهم املستعمرة

حلول عن البحث ينبغي من نقل التقنية؛ ولذا تلك الدول متكن لعدم أهم األسباب

ناجحة للتخلص منهما(١٣٨-١٣٩).

واملهارات املعارف  مجموعة باعتبارها احلديثة، التقنية مضمون فهم يتيسر وقد

وتوزيعها، وتسويقها واخلدمات السلع إلنتاج ووسيلة احلديثة املستعملة أداة واخلبرات

التقنية هذه كيفية ملعرفة الفني األساسني: مكونيها باب من مباشرة إليها بالدخول

احلديثة التقنية نفوذ مسالك وتتمثل وتطبيقها. آدائها علة لفهم واملنطقي وماهيتها،

االختراع عقود حيازة وفي املادي املباشر، االستيراد في الدول النامية منتجيها إلى من
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اخلارجية الشركات بني التجارية العالمات  تأجير في تتمثل وبراءاتها، كما ورخصتها

اإلعالم وسطوة املعارض إقامة في  أيضاً وتتمثل  التابعة،  احمللية  والشركات  املنتجة،

واالستغالل. الربح غير محرك  يحركها ال التي  اجلنسيات متعددة الشركات ونفوذ

أو مشتراة أو مستعارة، زائرة في جلها املسالك، تلك عبر املنقولة، املفتاح تقنية وتكون

عليها(١٤٠). متعاقداً

متعددة االحتكارية الشركات مبزاج وتضيق مجملها، في املسالك، تلك وتتسع

املتطورة الدول في القرار املسيطرين على من هم عليها القابضني وجل اجلنسيات،

في العملية تصبح حيث العالم، خمس تعداد سكان من أقل سكانها تعداد ميثل التي

على أو مادياً، بالده املتطورة اخلمس لذلك مشروع، غير كسباً بل صافية، أرباحاً مجملها

النامية(١٤٠). وقاتلة للدول كاملة تكون تكاد وخسارة لشريحة منه، األرجح

التقنيات مظاهر بنقل احلاالت معظم في يسمح العليا، ال ذو اليد املتطور والغرب

دون وحتول بل هناك، التقنية هذه توطني في تسهم ال بشروط إال النامية البلدان إلى

بحركة اقترانها أو للخبرات احمللية تنمية من ذلك على أسباب باحلجر توطينها عوامل

تتماشى مع وطنية تقنيات واستنباط احمللية الكفاءات تطوير أو علمي تطبيقي بحث

إلى انتباهاً الغرب يعير ال كما احمللي، للمجتمع والقيمي واالجتماعي الثقافي الواقع

احمللية للبيئة وتدمير العاملة اليد في بطالة من القادمة التقنيات تلك تسببه قد ما

في للمواطن الفردي الدخل األحيان، تتجاوز، في أغلب وأرباح وتراكم ديون املستوردة، 

قدر إذا النامية، الدول في التقنية الوطنية املشروعات ربط يقوم وبهذا املضيف. البلد

ملتوية أساليب على الدول املتطورة، اجلنسيات في متعددة بالشركات أن يتحقق له

ال األسرار، التقنيات مغلقة  تلك إيصال مبعنى املفتاح تسليم أسلوب مثل وخادعة

أيضاً أسلوب األساليب تلك املصدر. ومن مبساعدة إال معها التعامل يستطيع احملليون

عقود أسلوب أيضاً ومنها التقنيات، تلك مكاسب يستنفذ الذي الترخيص اتفاقيات

في يتمثل آخر أسلوب وثمة الترخيص، اتفاقيات بدور شبيه بدور يقوم الذي اإلدارة
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أهدافه في يختلف نهاية األمر ال فهو في قيل فيه، الذي مهما املشترك، االستثمار

ومنفعة وبالده، احمللي به املستثمر ينوء عبءً حيث كونه من عن األساليب السابقة،

األجنبي. للمستثمر خالصة

يحقق ما نحو املستوردة التقنيات توجه  أن والضروري،  واملنطقي الطبيعي ومن 

يضعه وطنية،  أولويات منط وفق أزماتهم ويحل احمللي، اتمع  أبناء حاجات إشباع

فياتمع،ألناستيرادالتقنية املعلبة بأحقاد والتنمية التخطيط عن وطنيون مسؤولون

النقاب  يكشف ال مشاكل املستورد للمجتمع تسبب قد األيديولوجيةوسمومها(١٤١-١٤٢)

مشكلة في احلال هو كما معاجلته يصعب استفحاالً استفحالها بعد  إال عنها

الثقافية وإفشاء قيمه أو تدنيس احمللية، البيئة تلويث أو موارده الطبيعية، استنفاذ

النامية الدول في التقنية من التي جتعل التمكني للتبعية أو فيه، االجتماعي التفكك

املورد لصالح موازين القوى اختالل نتيجة الواقع، أرض على له وجود ال اخليال في حلماً

حساب املستورد. على

البطالة ظهور منها، االستهالكية وبخاصة  التقنية،  مظاهر نقل سلبيات ومن

بهجرة يعرف ما وهو والثروات،  واإلمكانيات للمهارات املعاكس واالنتقال التقنية، 

املتطورة. الدول إلى النامية من الدول املادية العقول وهروب املقدرات

النامي العالم مشاكل مع االنتقائي وبتعاملها عام، بشكل املتطورة، والدول

أو صالحيتها املنتهية  أو االستهالكية التقنيات إال بلدانه إلى تنقل  ال وقضاياه،

مغلقاً، نقالً للبيئة، تلويثاً واألكثر والطبيعية، البشرية الطاقة استهالك في املمعنة

وانتهاك الطبيعية مواردها تدمير مع املتطورة، املنشأ دول إلى العائدة لتتضخم أرباحها

خصوصياتها الثقافية.

المتالك الساعية النامية البلدان احمللي، في التعليم توجيه ضرورة تتأتى هنا ومن

تربوية أسس على  نفسها، بناء إلى ذلك قبل والساعية بل نافعة، وطنية  تقنية

في يزرع الذي  املنهجي العلمي التفكير باجتاه وسليمة، متينة وأخالقية وتعليمية
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املشكالت مواجهة على واملقدرة والتمحيص،  والنقد االبتكار  على املقدرة النشئ

وخصوصيات األخالق بقيمة اإلميان العلم، كما اإلميان بقيمة وغرس وجتاوزها، املطروحة

الغواية ضد وحتصينها الصاعدة،  األجيال  نفوس في التاريخ، مبسيرة والوعي الذات 

في استيعاب والشروع التقنية من تطور، إليه آخر ما وصلت على وإطالعها النفاثة،

هنا ومن ذلك، دون املبالغة فيما هو فوق احمللية احلاجات حدود في وتوطينها، نتائجها

على لتقوم والتدريب الوطنية العلمي البحث مؤسسات تنمية احلاجة إلى تتأتى أيضاً

املواطن، لدى واجلمالي الوطني اإلبداعي احلس بإبراز ذلك إال يتحقق وال متني(١٤٣). أساس

دون اقتنائها، على التفاوض وبراعة نقلها، وزمن املنقولة، التقنية لنوع املوفق واالختيار

وإمنا الذاتية، القوة إعداد في التهاون أو الوطنية بالثوابت تفريط أو تهافت أو تلهف

تنموية ظل شروط وتطويرها، في وتطويعها التقنية الستيعاب كافية مبقدرة محلية

البناء وفق ضوابط يكون أن ذلك كله اتمع، وقبل سائر شرائح فوائدها تعم محلية،

االقتراض في التورط من وحتذر ومكتسباتها، وثقافتها الوطنية الهوية على حتافظ

مستقبل القارضة يرهن بقروضه وكالهما املتقدمة، الدول من أو الدولي، البنك من

األوطان والشعوب(١٤٠).

معرفي تطور مضمونها في هي األشمل،  اإلنساني مبفهومها التقنية،  التنمية

اإلنسان خدمة غايتها الذات، لبناء محسوبة وسلوكيات وقيم فكر على قائم بشري

وحماية واالستضعاف، والهيمنة التبعية من لتحريره والثقافية األخالقية وقيمه

فئوية، أم  شعوبية طائفية، أم  كانت  عرقية متييزية، أو عنصرية معايير دون البيئة،

فيه تتجذر ومتجدد، متعايش عاملي مجتمع صرح إقامة في املنشود الهدف لبلوغ

الثقافية، بدون والشعوب األمم خصوصيات ويحترم الراقية، واألخالق السامية القيم

العام(١٤٤). للصالح اإلنساني إيجابية كل تخويف، ويستثمر أو خوف
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التقنية نقل اجلامعة   ˚ تراخيص ˚ مسؤولية

التقنية نقل ˚ عملية
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٦٣

اجلامعة مسؤولية
≥`«Ñ£àdG ¤EG á`aô`©`ŸG øe á«æ≤àdG π`≤`f

ماكينات هي التعليم العالي هي أن مؤسسات القرار بني صناع السائدة النظرة

جامعات بعض وقد قامت حديثاً الفكرية. امللكية تسويق خالل من االقتصادي النمو

في وأهميته من دورها تعزز لصيغة - رسالتها نصوص في واضح - بتنبٍ البحوث

التقنية. نقل

هي منتجات إلى نقل التقنية في اجلامعات تستخدمها التي واآلليات األساسية

بحثية تضامنات في والدخول  فكرية، ملكيات من متتلكه ملا ترخيص اتفاقات عقد

بداية في التقنية لشركات اجلامعات ومساعدة للمنتجات، املصنعة الشركات مع

املالية غير الفوائد جانب إلى للجامعة مالية مغامن إلى تؤدي األنشطة تلك إنشائها.

وسائل إليجاد تسعى التي البحوث مؤسسات من العديد هناك فإن وبالتالي األخرى.

التقنية(١٤٥-١٤٦). لنقل فعالة

اجلامعات، فإن من العديد في الفكرية أمراً مستحدثاً امللكية إدارة ملف كانت وملا

وخاصة اال، هذا  في كفء نظام رسمي في وضع صعوبات تالقي اجلامعات بعض

القانونية القضايا ومواجهة التقنية، نقل وقيمة للمخترعني، احلوافز وضع ممارسة في

أن غير الفكرية. امللكيات على الرقابة وآليات االستراتيجية واملعايير األهداف وحتديد

األول على قدرة علماء باملقام يعتمد وكفاءتها التقنية نقل فاعلية أن إلى يشير الواقع

األخرى اإلدارية اجلهات وعلى التقنية، نقل عملية على والقائمني ومبتكريها اجلامعة

التجارية. تتسم باملغامرة أنشطة في الدخول ورغبتهم في اجلامعة في

ليس الباحثني، من العديد انتباه جذب اجلامعة في التقنية تسويق معدل إن ارتفاع

جانب من أيضاً بل فحسب،  وترخيصها الفكرية امللكية تسجيل وجهة من فقط

وأن خاصة التقنية؛ نقل مجال في فاعلية أكثر بدور اجلامعة قيام املغامرة التجارية في
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تعاقدية مراكز جانب إلى التقنية لنقل خاصة مكاتب أنشأت اجلامعات من العديد

واحلاضنات(١٤٥). والتقنية، العلوم وحدائق الصناعية، والشركات اجلامعات للبحوث بني

التقنية، بنقل العالي التعليم  مؤسسات اهتمام درجة في  اختالف هناك وبينما

لدور املدى طويلة غايات وضع مبعنى استراتيجية وجهة األمر من يواجه البعض فإن

جانب إلى أهدافها لتحقيق الكافية باملوارد العملية وتزويد التقنية نقل في اجلامعة

في التوسع في الراغبة اجلامعات على أن ومن اجللي متواصلة. بصورة مبتابعتها القيام

منها(١٤٥): بقضايا، تهتم أن التقنية نقل في املغامر التجاري اجلانب

املؤسسة. نقل التقنية في مكاتب في واملهارة الكفاءة تغطية عجز ˚

الكبرى. التجارية األنشطة مع تتماشى للجزاءات نظم وضع ˚

الدراسات وطلبة املتفرغني والباحثني  التدريس هيئة أعضاء وتدريب  تعليم  ˚

مجتمع مع  التعامل وكيفية املبتكر، ودور التجارية، املغامرات على العليا

والتجارة. األعمال

األعمال. مجال واملغامرة في االبتكارية األنشطة يحتضن وضع منهج دراسي ˚

األكادمييون، العلماء هم  اجلامعية التقنية نقل عملية في املنفعة أصحاب إن

جانب إلى اجلامعة،  في البحوث  مراكز ومديرو اجلامعة، تراخيص على واملشرفون

منوذج وفي اجلامعة. تقنيات  تسويق على املشرفني الصناعة  من املفوضني املديرين

تركيبة في  الفراغ مبلء التقنية تراخيص مكتب يقوم ،(١٣) التقنية؛ شكل عملية 

يقوم حيث واملعلومات؛ اإلمكانات سريان وتسهيل لتنظيم املنافع أصحاب شبكة

املوردين يصبحون وبهذا املدعومة البحوث مبشاريع بالقيام وعلماؤها اجلامعة  باحثو 

عملية في تشكل الناجت األساس والتي مسجلة، اختراعات تتحول إلى التي لالبتكارات

عن إلى الباحثني للتقصي حتال جديدة تقنية الشركات تطلب التقنية(١٤٧). وقد نقل

الشركات. لتلك نقلها ابتكارات ميكن إلى توصل أفكار
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التي التدريس هيئة على املتحدة األمريكية، الواليات في لتشريعات صدرت ووفقاً

تتوصل أي اختراع عن اإلفصاح الفيدرالية احلكومة من مدعومة بحوث في تشتغل

التقنية الذي نقل مكتب على ذلك، وهذا يلقي التبعة في يتهاون بعضهم أن إال إليه؛

وعدم االبتكارات عن باإلفصاح االهتمام عن التدريس هيئة أعضاء حض واجبه من 

العلمية(١٤٨). الدوريات في البحوث بنشر االكتفاء

á`«`æ`≤`àdG π``≤``f êPƒ`ª`f (13)π``µ`°T

التقنية، نقل مكتب إلى إليه توصل اختراع عن باإلفصاح التدريس هيئة عضو قام إذا

االختراع تسجيل تقرير حول التدريس أعضاء هيئة  من هيئة استشارة املكتب على

في تسجيله. الشروع قبل لالختراع التجارية القيمة يقرر أن املكتب وعلى عدمه. من

بعض تتضرر وقد تتردد أو االختراعات، وحماية التسجيل طلبات تكلفة الرتفاع نظراً

شركة جتارية تبدي أن دون معني ابتكار تسجيل محاولة من العالي التعليم مؤسسات

اجلامعة حتصل أن ميكن احلاالت النادرة بعض وفي له. ترخيص احلصول على في الرغبة

تسجيله. يشجعها على مما في ترخيص مبتكر بعينه بالرغبة شركة من تأكيد على

رغبتها معني وتبدي بنتائج بحث مهتمه شركة من أكثر الشركات أو إحدى تكون وقد

يقع نتائج البحوث تسويق في األكبر العبء فإن حال، تسجيله. وبأية في في املشاركة
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نادراً ما الباحثني إن حيث التقنية، نقل ومكتب االختراعات ترخيص عاتق مكتب على

ألفكارهم. التجاري التسويق ملكة لديهم يكون

باالتصال االختراع تسويق تولي اجلامعة  على جامعي، اختراع تسجيل مت وإذا

وملا للتقنية، على ترخيص حتصل أن ميكن والتي ميدان االختراع، العاملة في بالشركات

ممن التسويق في خبراء النقص نتيجة التسويق، على قادرة اجلامعات غير بعض كانت

بعض إلى اجلامعة تلجأ رمبا احلالة هذه في الصناعية. بالشركات وثيقة اتصاالت لهم

مكتب أهمية يؤكد وهذا التقنية؛ تنفيذ تتولى شركة إلنشاء التجاريني املغامرين 

أن املمكن ومن مبستخدمي التقنيات اتلفة. عليه القائمني ودراية ترخيص التقنيات

اهود كمستشارين، هذا في التسويق في لهم خبرة ممن هيئة التدريس أعضاء يساهم

تنفيذ تتولى شركة بإنشاء بالقيام األعمال،  ميدان كمغامرين في مباشرة بصور أو

جديدة معرفة من التقنية فرص جناح نقل بعض التجارب أثبتت وقد تقنية اختراعاتهم.

فإن وعموماً اختراعه(١٤٨). إنتاج شركة تتولى اترع بإنشاء قام إذا تتعاظم منتج إلى

أو االختراع بيع فور املال من مبلغ على اجلامعة بحصول تنتهي  التراخيص  اتفاقيات

التقنية. لتسويق الناشئة أسهم في الشركات على حتصل أو قد االتفاق عقب

تدعم البحوث الشركات إحدى كانت إذا تسهل التقنية ترخيص عملية وبالطبع فإن

للملكية تقسيم على الشراكة اتفاقية حتتوي ما فعادة ابتكارات، إلى  تؤدي التي

ال التي التقنية ترخيص على اجلامعات أقدر من التجارية الشركات إن  ثم الفكرية.

تنفيذها. تتولى

خاصة فإن الباحثني األكادمييني اجلامعة؛ تقنيات في نقل املنفعة ألصحاب بالنسبة

دوريات في أفكارهم اجلديدة، سواء نشر األول يهمهم باملقام وظائفهم املثبتني في غير

جناحهم فإن لهم، وبالنسبة بحوث. منح على للحصول بتوظيفها أو مؤمترات علمية أو

مجال لهم يفسح ذلك أن كما املهني، طريقهم لشق السبيل األكادميي هو اتمع في

ملعاملهم. ومعدات أجهزة على احلصول أو االستشارات
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فإن البحوث، على اآلخرين واملشرفني  التقنية نقل مكتب ملديري بالنسبة أما

على أنهم مسؤولون كما امللكية الفكرية للجامعة؛ ملف حماية هي مسؤوليتهم

للتقنيات سوق  البحث عن في األكبر هو فهمهم  لذلك امللف. هذا من دخل توليد

هذه الناشئة. األعمال مجال في واملغامرين اجلامعة بني الشركات بحوث من الناجتة

بدميوقراطية تتصل مصالح فيها تتضارب قد التي اجلامعة بثقافة مقيدة العملية

وتسيطر البيروقراطية، الطرق والتي تتجلى فيها فيها،  الداخلية والشراكة األفكار،

التقنية، نشر بسرعة االلتزام يرى اجلامعات  مديرى فبعض اتمع. مصالح عليها 

لقاء ثمن زهيد. اجلامعة للشركات في املتولدة التقنية من االستفادة فرص ويقدم

تسويق هي الرئيسة حوافزهم فإن األعمال، ومغامري للشركات بالنسبة أما

على احلصول حريصون ولذلك فهم املالي؛ املكسب بهدف اجلامعات تقنية منتجات

موارد سرية لهم التحكم في من املهم إن التقنية، حيث في لهم حصرية حقوق على

كما أنهم يهتمون السوق. في املنافسة مجال في قد تعطيهم سبقاً التي التقنية

من لالستفادة متاحة فرصة أقرب في التقنية تسويق ميكنهم بحيث التنفيذ، بسرعة

األعمال. مغامرة ثقافة سيطرة أولئك يعملون حتت السوق. املبادرة في عامل

يؤكد التقنية نقل في املصالح أصحاب من الثالثة األطراف بني ثقافات التناقض إن

الفكرية. للملكية الفعالة اإلدارة في املؤسسة  وسياسات التنظيم عوامل أهمية

هذا التقنية. نقل فاعلية في اجلامعات بني بعيد املدى اختالفاً هناك إن الواقع، وفي

أو خصوصيات البيئة تأثير أنه على التأكيد أو مسبباته من التحقق االختالف يصعب

تعتبر األمريكية اجلامعات التقنية في نقل مكاتب جناح نسبة فإن وعموماً املؤسسات.

عن املسؤول التدريس  هيئة لعضو  حصة  تخصيص أن اتضح  وقد نسبياً(١٤٩). قليلة

عقبة أكبر ولعل التقنية(١٥٠-١٥٢). ترخيص عملية في يساعد اختراعه ريع من االبتكار

اجلامعات بني املؤسساتية الثقافة في  االختالف هي اجلامعات في التقنية نقل في

ألعضاء احلوافز توفير إلى اجلامعات حاجة جانب إلى هذا خاصة؛ الصغرى والشركات

االبتكار(١٥٣). على جهود مبنحهم متيزاً السن صغار التدريس هيئة

٦٧



٦٨

É``¡æ«W
ƒ

`J
h

á
`«æ≤

àdG
π

``≤
`f

»
`a

»
``dÉ``©``dG

º
`«`∏``©`à`dG

ä
É``°ù`°SDƒ

``e
Qh

O

äÉ``cô`°ûdG ™`e á`©`eÉ`é`dG á`bÓ`Y

خدمات أو عقود عمل في أملانيا البحوث في اجلامعة والصناعة بني التعاون يتضمن

العمل أداء عقود وخصائص بحوث(١٥٤). مشاريع في التعاون أو أجر لقاء ببحوث القيام أو

يلي: ما تشمل اجلامعة بواسطة للصناعة أو اخلدمات

اخلدمات. أو للبحوث ومحدداً معروفاً هدفاً ˚

اخلدمات. أو البحوث إلجراء محدداً أسلوباً ˚

اخلدمات. أو البحث أداء أثناء التكاليف بجملة اجلامعة تتكفل ما عادة ˚

النتائج. أو البيانات بتفسير الباحث قيام مطلوباً ليس ˚

بالنشر. عادة الطالب أو التدريس هيئة وال يسمح ألعضاء النشر، في ليس هناك رغبة  ˚

النجاح. ضرورة ˚

تشمل: اخلصائص فإن املدفوعة؛ حالة البحوث أما في

النتائج. اليقني من عامة مع عدم غاية التوجه نحو ˚

تعريف طريقة تناول البحث. ˚

تعريف أهداف البحث. ˚

اخلدمات. أو البحث أداء أثناء التكاليف بجملة اجلامعة تتكفل ما عادة ˚

النتائج. أو البيانات بتفسير الباحث قيام ˚

وقت محدد.  االنتهاء في في أو القصير املدى في الشركة مصلحة ˚

النشر. في للجامعة مصلحة هناك ˚

النجاح ليس واجباً. ˚

للشركة. حصري ملك النتائج كل ˚

أو  اجلامعة حق مع اختراع أول تسجيل في الشركة مع اجلامعة شراكة ميكن  ˚

تنفيذه. في الشركة
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فقط. باسم الشركة تسجل االختراع األجنبية تسجيالت كل ˚

جائزة  لالختراع، يتبعها طلب أول عقب يورو للجامعة تقدم الشركة مبلغ ٢٫٥٠٠  ˚

بطلب  التقدم من أو بعد ٧ سنوات جتاري توظيف أول عند ٢٫٥٠٠ عدة بدائل: وفق

يتفاوض معقوالً مبلغاً أو محددة، أهداف حتقيق عقب كلياً مبلغاً أو االختراع؛

جتاري. استخدام أول بعد عليه

البحوث تتضمن: في وخصائص التعاون

والنتائج مفتوحة. الغاية مفتوحة ˚

بالتفصيل. عليها متفق غير التنفيذ طريقة ˚

معرفة.  وغير بالتفصيل معروفة غير التطبيقية األغراض ˚

توقعات  ووفق الشركة ملصالح والبعيد املتوسط املدى بني يتراوح البحث مدى ˚

النتائج. من الشركة

الطرفني. بالتعاون بني رمبا النشر، في هناك رغبة ˚

النجاح ليس حتمياً. ˚

ذلك  في مبا لها، حصري ملك هي مبفردها الشركة إليها تتوصل  التي النتائج ˚

االختراعات. عائد مادي عند تسجيل على اجلامعة حتصل وال امللكية الفكرية،

براءات االختراع  تقسيم يجري معاً والشركة إليها اجلامعة تتوصل التي النتائج ˚

نصيب كان وإذا للشركة. حصرياً ملكاً تعتبر البحوث نتائج ولكن ،٪٥٠ أقل من

٪٢٥ عن زاد إذا أما فقط، الشركة باسم األول االختراع فيكون أقل ٢٥٪ أو اجلامعة

اجلامعة، أو الشركة طريق  عن يتم والتنفيذ والشركة؛ اجلامعة  باسم  فيكون

حتصل األحوال جميع وفي  وحدها؛ الشركة باسم يكون األجنبي  والتسجيل

الشراكة. نصيبها من على يتوقف على ريع اجلامعة

من نصيبها أكبر من ٥٠٪ يكون نتائج إلى بالتوصل وحدها اجلامعة قيام حالة في ˚

النتائج ريع االختيار، وتكون في الشراكة أو مبلغ للجامعة دفع مع االختراعات،
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على حصرية رخصة على احلصول في الشركة حق مع للجامعة، حصرياً ملكاً

حقها. قامت الشركة بتنفيذ إذا مع مكافأة للجامعة عاملي نطاق

تتضمن عامة معايير هناك أملانيا، في التعاونية والبحوث باألجر البحوث وفي ممارسة

القانونية االلتزامات تتضمن الرئيس، والباحث والشركة اجلامعة بني ثالثي اتفاق إجراء

االتفاق يتضمن كما من االختراعات. والشركة اجلامعة نصيب على والواجبات، واالتفاق

مستشارين، من  إليه سيلجأ  ومن الباحث، خبرة على التعرف والباحث  الشركة  بني

املشاركني عن كل اجلامعة اإلفصاح على أن كما عمله. توقيف أو الباحث رفض واحتمال

في والشراكة النشر، حق من حرمانه الباحث توقيف عند الشركة حق ومن طرفها. من

أجنبي(١٥٤). في بلد اختراع براءة على للحصول السعي عند االختراع، خاصة

التقنيـة نقـل تراخيص
á`«`YÉ`æ°üdG ∫hó`dG

تنفيذ له املرخص تخول التراخيص أن إلى يشير التراخيص من خالل التقنية نقل

وجود مع للتقنية، اآلخرين وتعليم تدريب جانب  إلى بضاعة إلى حتويلها أي التقنية

الفكرية. امللكية حقوق التعامل مع بخصوص له املرخص القانون، على يحميها شروط

وحقوق الطبع(١٥٥). الصنعة، وأسرار براءات االختراع، حتميها الفكرية امللكية وحقوق

والعمليات املنتجات اختراعات تشمل  االختراع براءات على باحلصول واحلماية

تنفيذه وميكن ومبتكراً جديداً إذا كان االختراع التقنية، مجاالت جميع في الصناعية

والطرق مثل الفنون، وليس الفكرة التعبير فتشمل بحقوق الطبع احلماية أما صناعياً.

كذلك فقط. النقل ضد حتمي املواد وهي وبرامج احلاسوب، والعلم، واملوسيقى واألدب،

التي الفنية للمعلومات املطلقة احلصرية احلماية توفر الصنعة بأسرار احلماية فإن

كميتها. في واحملددة أغلبها في بالسرية تتسم

قد يحجب السر فإن الصنعة، سر أو اختراع ببراءة محمية املعلومات كانت وسواء

داخل املشاركون األشخاص بالسر أحاط فرمبا نسبية. ألسباب أو حتمية ألسباب
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اخلارجية واجلهات املهني، بالشرف وامللتزمون الداخلية للوائح اخلاضعني املؤسسة

السرية خامت استخدام ومن خالل السر، كتمان اتفاقيات خالل من التنفيذ املتعاونة في

بالسر. املستندات املتصلة على

التوصل للمرخص الداخلي الترخيص فوائد ومن خارجية. أو داخلية إما والتراخيص

للعديد الترخيص فرص االستمرارية مع على والقدرة سريع، مبعدل دولية معايير إلى

مع رخصة على احلصول جتنب اإلرغام على فهو له للمرخص الفائدة أما اجلهات، من

الترخيص فوائد أما  آلخرين. للترخيص الفرصة إتاحة مع مغارم، من ذلك يتبع  ما

من ألكثر والترخيص جديدة منتجات تصنيع على القدرة فتشمل للمرخص اخلارجي

والفرصة اخلارجية في األسواق التوغل تشمل له فالفوائد للمرخص وبالنسبة جهة،

آخرين(١٥٥). لترخيص

á`«`Hô`©dG ∫hó`dG

إلى الدول الصناعية من وتراخيصها التقنية بنقل الدولية اخلاصة االتفاقات تنص

يلي(١٥٦): ما على النامية الدول

الفكرية امللكية وتراخيص التقنية نقل اتفاقيات بعض في املفروضة القيود إن .١

التقنية. ونشر نقل لعرقلة العاملية، وستؤدي على التجارة سلبي أثر لها سيكون

اتخاذ حق ولها السلبي األثر ذات أو الشروط املمارسات حق حتديد األعضاء للدول .٢

مراقبتها. او ملنعها التدابير

التراخيص عن الناجمة االختراع براءات في احلق عودة حظر اشتراط يحق .٣

املرخص. إلى

الترخيص. قانونية في الطعن منع يحق .٤

واحد. من حق بدالً حقوق مبجموعة القسري اشتراط الترخيص منع يحق .٥

لعام املصري التجارة قانون وفق الفكرية؛ امللكية وتراخيص  التقنية نقل وعقد

معلومات التقنية مستورد إلى ينقل بأن التقنية مورد مبقتضاه يتعهد اتفاق هو ١٩٩٩م،
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لتركيب أو أو تطويرها معينة سلعة إلنتاج خاصة فنية طريقة في الستخدامها فنية

أو أو شراء بيع مجرد لتقنية يعتبر نقالً وال خدمات، لتقدمي أو أجهزة أو آالت تشغيل أو

الترخيص أو  التجارية األسماء أو التجارية  العالمات  وال بيع السلع أو استئجار تأجير 

به. مرتبطاً كان أو تقنية نقل عقد من كجزء ذلك ورد إذا إال باستعمالها

عقد تسليم فبعضها والتزاماً، موضوعاً أنواعها وتتباين التقنية نقل وتتنوع عقود

تراخيص وبعضها عليها، والتدريب  معداته وتركيب مصنع  إنشاء كعقد مفتاح

وبالرغم وتبادل معلومات، بحث عقود وأخرى فنية، مساعدة وبعضها مجرد باالستفادة

يلي(١٥٦): ما واالتفاقيات العقود هذه وأبرز أهم فإن بها، اإلحاطة صعوبة من

امللكية عناصر من من عنصر بأكثر تسمح االتفاقية هذه مختلطة: اتفاقية .١

حيث شيوعاً، األكثر االتفاقيات من النوع وهذا االتفاقية نفس في الفكرية

واملعرفة. أو االختراع االختراع تغطي

وليس االختراعات، باستغالل فقط تسمح ترخيص االختراع: هذه االتفاقية اتفاقية .٢

جتارية أو بيع ماكينات ترخيص باستخدام عالمة معارف، أو نقل أو فني دعم هناك

السوق. اقتصاد املالية في يشيع في التحاويل النوع وهذا أخرى، تقنيات أو

خاصة ليست أنها االتفاقيات هو من لهذا النوع األساس امليزة املعرفة: اتفاقية  .٣

على لها تعتمد وقيمة امللكية فقط، فنية هي معلومات وخبرات بل باختراع

تبقى أن حينها يطلب الترخيص في  املعرفة مالك يرغب عندما لذا سريتها، 

تضمينها لدرجة السرية في شروط كبير ويتشدد بقدر املرخص، بواسطة سرية

مجحفة. شروطاً

حفظ األول: ببندين رئيسني: االتفاقية االلتزام على على املوقع السرية: اتفاقية .٤

فقط. لغرض محدد والثاني استخدام املعلومات سرية؛ املعلومات

املفعول سارية تبقى التجارية العالمة  اتفاقية التجارية: العالمة  اتفاقية .٥

حد وإلى االختراع  ترخيص اتفاقية عكس على باستمرار؛ جتديدها مت لو لألبد 
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حتت املسوقة واخلدمات  نوعية السلع في التحكم ويعد  املعرفة. اتفاقية ما

إلى إضافة التجارية، العالمة كل اتفاقيات في أساسياً جزءاً التجارية العالمة

ويحرص له املرخص لصالح على شروط أن حتتوي يجب االتفاقية هذه فإن ذلك،

ومنها: على إغفالها، املرخصني بعض

الترخيص.  موضوع للسلع التجارية العالمة ملكية وعرض متثيل ˚

الصلة. ذات للسلع التجارية العالمة باستخدام له للمرخص السماح ˚

عاملة. ستكون العالمة التجارية أن من التأكد ˚

مسجل  كمستخدم املالئمة اجلهة في يسجل املرخص له تطبيقه، ميكن أينما  ˚

بها. املسموح للسلع التجارية للعالمة

العالمة ترخيص وتتضمن «الفرانشيز»، باتفاقية عموماً وتعرف خدمات: اتفاقية .٦

والسرية املعرفة  تراخيص  مثل املعروفة، التراخيص أنواع  بعض مع التجارية

التوزيع. واتفاقية الطبع وحقوق

منتجات يشتري االتفاقية هذه على بناء مستقل، تاجر هو املوزع التوزيع: اتفاقية .٧

ولصاحله. ترتيبها حتت اسمه بإعادة ويقوم آخر، ممول أي أو املصنع من

فيها يوجد التي اللحظة في تبدأ الطبع حقوق حماية الطبع: حقوق اتفاقية .٨

أو عرضه وبثه. إنتاجه إعادة وميكن معبر بشكل العمل

التقنية نقل في الفنية اخلدمات حتتوي عندما الفني: والدعم اتفاقية اخلدمات .٩

املعرفة. اتفاقية في يضمن عادة املقدم الدعم الفني فإن وصف املعرفة، ملكية

بكل اخلاصة االحتياطات اتفاقية الدعم الفني لتناسب شروط أن تقاس ويتعني

اآلتي: تشمل عموماً وهي اتفاقية،

واجلودة. واملواصفات، املنتج، وتصميم املنتج، تعريف ˚

املصنع. طاقة ˚

اخلدمات. مقدمي لكل ووصف قائمة ˚
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االتفاقية. في يضمن عندما املنتج معاجلة حتسني ˚

من املمول. املقدمة البشرية املوارد تكلفة ˚

األداء. شروط ˚

وكفاءته. املصنع بأداء يتعلق فيما املمول مسؤوليات ˚

اخلدمات. بواسطة العميل مقابل الدفع ˚

دعت احلاجة. متى األخرى باالتفاقيات الربط ˚

االتفاقية. قانون تغطية ˚

يكون عليها التصميم، وبناء اتفاقية عادة تضم اخلدمات الهندسية: اتفاقية .١٠

يلي: ما العميل على

مرخص  من املنشأة تتلقاها  التي الفنية  املعلومات  عن قانونياً مسؤول  ˚

العمليات.

عن  مباشرة أو إما غير املتخصصة، األعمال كل عن املسؤوليات كل يتحمل  ˚

محلي. وكيل طريق

جديدة، وحدات إنشاء عند اإلدارية اخلدمات عادة تقدم اإلدارية: اتفاقية اخلدمات .١١

برنامج على  مشتملة اخلدمات هذه توفر أن يجب اإلمكانية توفرت ما ومتى

بواسطة عماله بكفاءة هذه التقنية أن يشغل املشتري يستطيع حتى تدريبي

ضروري. غير إلى دعم إداري احلاجة غير من ما ميكن بأسرع

بهما: االلتزام له املرخص على يجب شرطني حتوي االتفاقية السرية االبتدائية: .١٢

االبتدائية. املفاوضات املتعلقة بها أثناء املعارف نشر عدم ˚

الترخيص. الرغبة وقيمة وتأكيد فقط لدعم استخدامها ˚

أشهر أنواعها من وتقنية املعلومات؛ خاصة بالبرمجيات رخص ذلك هناك جانب إلى

الشبكة، عبر االستخدام ورخصة العبوة؛ فض ورخصة النهائي؛ املستخدم رخصة
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ورخصة مستخدم فرد، رخصة نطاقها فهناك من حيث أما املستندات. ورخصة إيداع

السنوية، لإلصدارات إجمالية ورخصة شبكة، ورخصة موقع، ورخصة واحد، جهاز

واخلدمات املنتجات هذه التراخيص من أنواعاً عديدة كما تغطي االختيار. قائمة ورخصة

مشاريع وإدارة  اإللكترونية، والبنوك اإللكترونية، التجارة بصفقات املتصلة التقنية

احلاسوب. اإلنترنت، وخدمات مواقع

عقود شروط فإن الفكرية، امللكية وتراخيص التقنية نقل عقود لتنظيم وبالنسبة

واجلهات املتقدمة الدول في الناقلة اجلهات بني الفكرية امللكية وتراخيص نقل التقنية

يتعني شروط جائرة ثالث مجموعات: إلى تصنف شروطاً تتضمن النامية في املتلقية

على لإلبطال قابلة جعلها أو التدخل تشريعياً إلبطالها ويتعني إيرادها لعدم التفاوض

مزيجاً تتضمن أخيرة وطائفة التعامل؛  في مشكالت توجد ال عادلة وشروط األقل؛

حدة. على حالة لكل تبعاً في أخرى وعادلة في أوضاع جائرة تكون قد فهي بينهما،

التقنية الفكرية ونقل امللكية استخدام بترخيص املتعلقة التعاقدية األمناط إن ثم

بسبب وإمنا التشريعي النقص بسبب ال للجدل، إثارة األكثر عديدة هي حتديات تثير

إشكاالت من تخلفه وما القانوني للدولة النظام توائمها مع ومدى الشروط اجلائرة

املنافسة، على التعاقدية الشروط هذه تأثير ذلك من واألهم املنازعات. نشوء لدى

واملرغوبة، واملشروعة الصحيحة للمنافسة تقييداً ذاته في ميثل واقعاً توجد بحيث

غير املشروعة. املمارسات من ألمناط وتكريساً

كثيرة نقاشات العقدية  أحكامه وتنظيم التقنية نقل موضوع بشان  دارت وقد

النشاط االقتصادي وجهات القانونية واجلهات الفقهاء في أوساط تزال وال واسع وجدل

رئيستني: وجهتي نظر كافة النقاشات وتعكس ،(١٥٧-١٥٩ العربية(٦؛ الدول في

وتطبيق التقنية،  نقل بعقود الدولة محاكم اختصاص املفترض من أنه األولى:

الدولية السلوك قواعد ان إلى استناداً الدولة، مؤسسات على احمللية أحكام القوانني

النظر وجهة أصحاب ويرى التقنية. ملتلقي فيه حماية أن كما بذلك، تقضي التي هي
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التقنية إن مالك بل استيرادها إلى يحتاج الذي وحده ليس مستورد التقنية أن هذه

ال املورد إن ثم املستورد. حاجة من أكثر وتصديرها تصريفها إلى يحتاج األجنبي هو أيضاً

نسبياً قدمية منح تقنية يقتصر على بل التقنية، لديه من أحدث ما للمستورد يعطي

ثمن وأية شروط. فيقبل فيها أي

باملصالح ضارة  التقنية نقل عقود على الوصائية التشريعية السياسة الثانية: 

للخضوع ويرفض االستجابة القوة مركز في دائماً يكون التقنية ألن مالك ذلك الوطنية،

ستعود ذلك في اخلسارة الوطني، وأن القانون أو لتطبيق الوطني القضاء الختصاص

محتكراً وال صاحبها كان إذا خاصة املتقدمة، التقنية التقنية بحرمانه من متلقي على

وتطبيق الوطني القضائي االختصاص تخالف التي وجعل الشروط غيره، تتوافر لدى

الوطني املتلقي منه ويعاني القسوة في غاية جزاء هو باطلة احمللي الوطني القضاء

النسبي البطالن فليكن  جزاء ترتيب من  بد ال كان وإذا األجنبي. عن فضالً للتقنية،

منتصفها، العصا من للتقنية الوطني املتلقي ميسك بحيث املطلق، البطالن وليس

اإلبطال، كما يتمكن في حقه استخدام من بحقوقه مجحفاً العقد كان إذا فيتمكن

النسبي. البطالن فيزيل العقد يجيز أن محققاً آلماله ومصاحله العقد كان إن

كان فبعد أن في مصر، املوضوع لهذا التشريعي التنظيم على اجلدل هذا أثر وقد

نقل عقود في السوداء بالشروط يسمى ملا املطلق بالبطالن يقضي القانون مشروع

لكن الشروط، لنفس النسبي البطالن متضمنة النهائية النصوص جاءت التقنية،

نقل عقود منازعات بنظر الوطني القضائي االختصاص بشان تنازل أي رفض القانون

ذلك(١٥٦). يخالف كل اتفاق قرر إبطال بل التقنية،

لالستثمار الناجح تتضمن الوصايا العشر فإن نقل التقنية، في ماليزيا لتجربة ووفقاً

ولن الوطنية، باملصلحة مضرة تكون أنها لن للتأكد من التقنية، نقل اتفاقات انتفاء

وللتأكد احمللي، الطرف على معوقات وغير مبررة، أو عادلة غير وقيوداً خطورات تفرض

املراد نقلها(١٣٥). التقنية مستوى مع متساوياً سيكون الرسوم دفع أن من
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التقنية نقل عملية
»`Hô`©`dG »`dÉ`©`dG º`«`∏`©àdG

ومتثل أهم اإلجراءات، األطر البشرية، فهي تكوين هي التقنية نقل أهم متطلبات

وهذا االستثمار تكوينها. بعد العقول هجرة حتصل لم إذا فائدة للوطن األكثر االستثمار

في األخرى ااالت من  أي في االستثمار عوائد من أعلى عوائده تكون استثمار هو

االختصاصات حتديد الوطني االبتكار  نظام  إطار في الالزمة  اإلجراءات ومن  اتمع،

الوضع دراسات من وذلك انطالقاً اجلامعية، القوى تكوين في عليها التركيز التي ينبغي

القطاعات. حسب والتقنية العلم مستقبل ودراسات الراهن

بإحداث وذلك كميته، وليس التكوين نوعية  على  التأكيد أيضاً، اإلجراءات ومن

املناهج في النظر وإعادة مع اجلامعات، على التوازي التقنية ومعاهد مؤسسات النخبة

خاصة مواد وإدخال فيها والتقنية العلم مواد زيادة بهدف كافة املراحل في املعتمدة

وغيرها العلمية واإلدارة اجلديدة واملواد املعلومات وتقنية والقياسات واجلودة باإلنتاج

أيضاً اإلجراءات بداية القرن احلادي والعشرين، ومن مع العالم اقتصاد في استجد مما

والتقنية العلم ألهمية واملسموع واملرئي املكتوب اإلعالم طريق عن العامة التوعية

فائقاً اعتناءً بالتكوين املستمر واالعتناء األمن، وضمان املعيشة مستوى حتسني في

وزيادة التطور سريعة التقنية ااالت في وخاصة احلياة، مدى التعلم فكرة  وتبني

مجاالت أو املبتعثني في املوفدين ونسبة عدد زيادة وكذلك تدريجياً، التدريب هذا متويل

العلمية ااالت في اجلامعات في العليا بالدراسات االهتمام والتقنية وتوسيع العلوم

االعتناء اإلجراءات املهمة محكماً، ومن ربطاً باتمع الدراسات هذه وربط والتقنية،

وهادفة. واضحة خطة وفق والعاملي العربي والتقني العلمي بالتعاون

العلم مؤسسات وإصالح إحداث وتسهيل بتشجيع تهتم برامج وضع  يلزم كما

وتفعيل منها، املرجوة لألهداف وحتقيقها أدائها في دورياً النظر وإعادة والتقنية

املشاريع عبر والتركيز  والعام،  اخلاص القطاعني في والتطوير البحث مؤسسات 
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مدروسة، أولويات ووفق  محددة مجاالت في التقنية القدرات بناء على الوطنية 

واخلدمات، وفعاليات اإلنتاج مؤسسات العلم والتقنية بني والربط التنسيق وإجراءات

بني تربط التي الوسيطة واملؤسسات التقنية واحلاضنات والتقنية العلم حدائق مثل:

العلمي النشر أخرى، ومؤسسات جهة من واإلنتاج واخلدمات جهة من البحث والتطوير

املواصفات ومؤسسات والتقنية العلمية  واجلمعيات وقواعدها، املعلومات  وشبكات

واملقاييسواجلودةومؤسساتاالعتماداألكادميي(٥).

á``Ø`∏`à`îŸG ∫hó``dG ÜQÉ``é`J

برنامج على حصولها الثانية  العاملية  احلرب في اليابان هزمية نتائج من كان

القواعد ببناء وسماحها بالهزمية اعترافها مقابل األمريكية؛ واملعونة املساعدات

نقل في الصعب الوضع هذا اليابان استغلت وقد األمريكية. العسكرية واملنشآت

بها استطاعت تقنية قدرة وأثنائها احلرب قبل لديها  تكون وأنه خصوصاً التقنية،

من العديد أرسلت احلرب. كما بعد تستوردها التي التقنيات وتطويع وحتسني اكتساب

استخدمت التي البشرية الطاقات لبناء األمريكية اجلامعات في للدارسة الطالب 

اتبعتها التي السياسة وتلخصت تبنته. الذي للمنهج طبقاً اآللة وتفتيت  فك في

إصدار من وكما استفادت احمللي. اإلنتاج هي والثانية االستيراد، هي األولى في: اآللية

والبورصة املال أسواق وفتحت االستثمار، تشجيع على تساعد التي األنظمة واللوائح

األجهزة الدقيقة، وصناعات املستوردة، للمواد البديلة الصناعات وركزت على واالقتصاد

حتتكر كي الوصف يتجاوز جيداً تطويراً بتطويرها وقامت واإللكترونيات والبصرية،

والعاملية(١٦١). واإلقليمية، احمللية، األسواق

وتصميمه وصرامته روحه في قوته الياباني والتعليم التربية نظام استمد ولقد

حسن من الرفيع هذا احلس متلك روح األمة اليابانية التي من والتحصيل الكسب على

لدى الستطالع ما يدفعها الذي املعرفي الفضول من القدر الكبير إلى الدائمة التلمذة

عامة وطنية يعتبر خدمة اليابان التعليم في أن باإلضافة إلى وجتارب، معارف من اآلخرين

وتوجيهاته ومقدراته مناهجه في وإنه خاص، فئوي أو فردي جهد أي يتجاوز وطنياً وواجباً
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األولى اإللزامية مراحل التعليم لعقل األمة وضميرها، فمنذ األهم التوحيد عامل ميثل

الدراسات تؤخذ ببريق اليابان لم أن كما التربوية، املناهج والفلسفات بتعددية يسمح ال

قاعدتها تأسيس إلى وانصرفت  وإنسانيات وحقوق فلسفات من  الغربية النظرية

القوة ونقطة النظري، على مقدماً املهني التعليم يزال وال الصناعية، التقنية العلمية

التي املتوسطة التقنية معاهد وإمنا اجلامعات، ليست هناك التربوي النظام في األساس

التربوية النظم الضعف في نقطة الوقت ذاته التي مثلت ومتثل في الفقري؛ عموده متثل

واآلداب(١٣٦). كليات احلقوق على أمجادها التي بنت العربية

لنقل واألحسن األسلم األسلوب هو اليابان استسالم أن يعتقد البعض أن ورغم

ركيزة أصبحت احلرب  بعد اليابان أن هو الواقع فإن  التقنية(١٦١)، وتطويع  واكتساب 

التقنية نقل استطاعت فاليابان آسيا(١٦٢-١٦٣). على األمريكية للسيطرة أسيوية

غربية. سيطرة وحتت غربية أموال برءوس وتطويرها

باختيار وذلك الياباني، لألسلوب مغايراً  أسلوباً  اختارتا  فقد  وتايوان، كوريا أما

املتوفرة العاملة  األيدي  من واستفادتا الناضجة التقنيات على القائمة الصناعات

أوجدتا أن  بعد وذلك املتقدمة، والتقنية األجنبية األموال رؤوس واستدرجتا لديهما، 

والصناعات املستوردة للمواد البديلة  الصناعات على  قامت متينة تقنية قاعدة

تهتمان وأصبحتا  األســواق، تكسب لكي فقط للتصدير وخصخصتها  اخلفيفة

وتنشيطهما(١٦١). والتطوير الصناعية العلمية البحوث بفعالية

املادي والرقي التقدم مضمار في الركب سبقت التي النامية األمم جتارب في النظر إن

تلك خاصة وأن النهضة؛ في اشتراطات مسألة أساسية منها واالستفادة احلضاري،

أو املتطلعة النامية الدول صف في عقود بضعة منذ كانت الشعوب أو أو الدول األمم

األخيرة قفزات السنوات في التي حققت الدول التجارب، جتارب بعض تلك ومن للنمو.

وماليزيا كإندونيسيا أسيا شرق جنوب دول كبعض الصناعي؛ التقدم مضمار في هائلة

اآلسيوية. النمور مجموعة من وغيرها
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جتارب اآلخرين، من العبر واستقاء للدراسات االستراتيجية فكرية مراكز تأسيس إن

روابط ووجود الظروف تشابه بعض يحققون طموحاتهم في ظل الذين أولئك خاصة

فرصة كبيرة أمام والتقنية العلوم لبرامج اططني يضع بأن كفيل مشتركة، ثقافية

والتحقيق(١٣٦). للنجاح أوسع فرصة وذات وممكنة عملية برامج لبناء

á`«`æ`≤`àdG á``aÉ``≤`K

العلمية املواد  بتدريس االهتمام في العالي التعليم مؤسسات دور جانب إلى

على اخلريجني تدرب أن  املؤسسات تلك على أساسية ببحوث والقيام األساسية

الطالب على أي واستخدامها؛ التقنية تلقي على االقتصار دون أساليب نقل التقنية

وذلك االستهالكية؛  الثقافة عن ويتخلى  التقنية ثقافة  يعايش أن دراسته أثناء

فهم على العمل إلى تشغيلها كيفية والتدرب على األجهزة استخدام من باالنتقال

التعليم ينحصر أن يجوز ال املثال، سبيل فعلى وتصميم مكوناتها. تشغيلها كيفية

يجب أن بل منه، واالستفادة استخدامه كيفية على تركز التي علوم احلاسوب على

لو خاصة ميسور؛ لهذا  والطريق وتصنيعها. مكوناته تصميم هندسة  إلى تتطرق

وعلى االتصال؛ شبكات وتوصيل بسيطة حاسوب أجهزة تركيب على املعامل ركزت

تركيبها. وإعادة األجهزة فك

تصميمها املاكينات، وكيفية لدراسة مجال فيها يكون أن فيجب اإلنتاج ورش أما

إلى يتعدى ذلك أن يجب بل استخدامها. كيفية على وأدائها دون االقتصار وتصنيعها

ولو كانت في األداء، مشابهة ماكينات تصميم مبشاريع القيام على الطالب تدريب

األجهزة. وبناء تركيب كيفية على التدريب جانب إلى هذا كفاءة؛ أقل

á``«`æ`≤`àdG π``≤``f á``©`«`Ñ`W

طبق على فيها للراغب أو تقدم إلى قطر، من قطر تنقل سلعة ليست التقنية

وصف على احلصول هو املقصود كان إذا إال مبال،  تشترى بضاعة وليست ذهب، من

الشركات من العديد إن الواقع، وفي األرشيف. إلى حتال وثيقة أضابير بني يحفظ نظري
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لدفنه، لها منافس صناعي  سر  أو اختراع  في فكرية  ملكية  حقوق  تشتري الكبرى

فيما استخدامه الشركة إلى تضطر ظروف مالئمة ظهرت إذا إال النور؛ يرى ال بحيث

بالفائدة. عليها يعود

والتركيب، التجميع وخطوط اتوماتيكية من فيه مبا احلديث، الصناعة أسلوب أن كما

وأي تصنيعه، في يساهم ما بتقنية اإلملام وبني العامل بني حتول املصممة بطريقة

ومعدات، أجهزة استخدام على تدريبه يتعدى ال عامل فني أو ملهندس يقدم تدريب

تتغير قد التصنيع خطوط نقالً للتقنية؛ ألن ليس وهذا شيئاً، تصميمها يدري من ال

النشء عليها وينشأ األجيال حرفة تتوارثها لم تعد الصناعة أن قد تبدل. أي واألجهزة

وأجداده. آبائه أيدي على بتعلمه اجلديد

املهمة التي يتخطى ال في املصانع الفنيني العاملني من دراية الكثير مبلغ إن ثم

بالضرورة وليست اإلنتاج  عجلة تسيير  عن مسؤولة فهي  اإلدارة أما بها؛ يقومون

اإلدارة فنون في اخلبراء من عادة فهم الكبار املدراء أما اإلنتاج، عملية بتفصيالت ملمة

فإن لهذا دقيقة. أو  بصورة شاملة يديرونه فيما أي خبرة لديهم وليس  املال وشؤون

بإنتاج أو مشابه مصنع ببناء الالزمة املهارة يكتسب من وراءه يخلف لن املصنع إغالق

مشابهة. بضائع

عمليات االبتكار في باملمارسة والدخول تأتي معقدة عملية التقنية نقل فإن لهذا

كافية مهارة على بالضرورة ليسوا ملتخصصني وحتتاج الشمولي، والتصميم والتطوير

والتجارة.  التشغيل مجاالت في

á`jQÉ`é`dG á`«æ≤àdG π`≤`f á`°SÉ`«°S QÉ`°†`e

أساس على قائمة العربي،  العالم في ممارستها جتري التي الشائعة السياسة 

إلى دولية. اتفاقيات  خالل من أو  التجارية العقود ضمن  التقنية نقل على التعاقد

تفضي إلى أن املأمول من وليس ومراراً، تكراراً فشلها ثبت قد املمارسات أن تلك جانب

الوطنية الشركات بني التجارية االتفاقيات يراجع من ولعل دولة. أي في تقني تقدم
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يجد لن الصناعية الدول شركات أو العاملية والشركات تقنياً املتقدمة البلدان في 

هناك رخص أن الواضح ولكن التقنية، في نقل املساعدة يسمى ما إلى إشارة أي فيها

كما معينة. تقنيات استخدام من للتمكني أو تسهيالت محددة تقنيات الستخدام

احلديثة التقنيات بعض  إلدخال األجنبي لالستثمار تلجأ الدول مثل الصني بعض أن

يقصر. أو يطول قد الزمن من ردح بعد إلى الصني امللكية حتول أن شريطة

الذي والطرف التقنية نقل عن املسؤول اجلانب منصفة للطرفني، غير سياسات إنها

منه أن يوجد تتوقع ألنها التقنية لناقل منصفة غير فهي التقنية. له تنقل أن يرجتي

قد فنية  أمور دقائق وعلى املهنة أسرار على يطلعها له منافسة  تصبح قد جهة

كما املال. من وافراً ريعاً عليه تدر وخبرة معرفة من لبنائه كلها حياته كرس ما تفقده

عالم في يعيش ألنه التقنية، إليه تنقل أن إلى يصبو مبن مجحفة تلك السياسات أن

الواقع. يضاهي ال اخليال من

التقنية إلى نقل النظرة هي التقنية نقل إلى الهادفة مضار السياسات من ولعل

خاصة مسألة األول باملقام أنها وتتجاهل احلكومات جتري بني أن يجب عملية أنها على

الرسمي التعاون فإن احلكومات؛ بني التعاون التقني نظر وجهة املصنعة. ومن بالشركات

لكل الفردية املصالح  من العديد  يخدم أن ميكن التقنية، احلقول في احلكومات بني

تشمل(٤): ليحقق فوائد احلقول هذه مثل في الوطنية يكمل النشاطات فهو حكومة،

حتقيقها  ويجعل اجلديدة التقنيات واستيعاب وتقبل تبني بإمكانات اإلسراع ˚

فردية. الصدد هذا في املبذولة لو كانت اجلهود مما سهولة أكثر عملياً وتطبيقها

الفوائد. أعلى لتحقيق وتوجيهها والتطوير، بالبحث املتعلقة اجلهود تركيز ˚

اخلبرة. وانتشار التقنية فهم قواعد وتعميم التوسع ˚

في  التعاون وتشجيع والتقنية، العلمية والكفاية للجدارة الشامل التعزيز  ˚

بها. العالقة ذات األخرى احلقول

اخلبرات. وذوي العلماء واملهندسني جتمع من املثلى االستفادة ˚
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إلى تهدف التي الكبيرة اجلهود بذل على احلكومات اتمعة شجعت امليزات هذه

احلكومات. بني التقني التعاون لتكريس املالئمة إيجاد الظروف

األولية، واملواد  السلع كاألغذية وشراء بيع يعني للتجارة القدمي  املفهوم وإذا كان

بدأ الدولية التجارة في البضائع جديداً من هناك نوعاً فإن التقنية، ومنتجات والوقود،

الشاغل الشغل ميثل الثانية، وأصبح اآلن العاملية احلرب نهاية من متزايدة أهمية يتخذ

املسجلة، والعالمات االختراع ببراءات باالجتار وهو يتمثل العالم، عبر احلكومات تلف

باحلركة يسمى هاماً فيما دوراً يلعب النوع وهذا التصنيع. اخلاصة، وأسرار والتصاميم

النقل. ملفهوم األعم املعنى ميثل أنه احلركة مفهوم من يقصد حيث للتقنية، العاملية

في الرئيس املؤشر والصناعية أصبح االقتصادية القنوات عبر للتقنية الدولي فالنقل

الهامة واألمنية واالقتصادية السياسية والقضايا املشاكل بسبب الدولية العالقات

يطرحها. التي

أهمها(٤): متنوعة؛ من بطرق دولياً تنتقل فالتقنية الصناعية

التي  املنتجات واستعمال بيع طريق عن املستعملني إلى املنتجني االنتقال من ˚

بهذه املنقولة  التقنيات مقدار يعد الكمية الناحية ومن التقنية، فيها تتاجر

واالقتصادية الصناعية التطور شبكات على هائل تأثير وذا جداً كبيراً الطريقة

العالم. عبر

وعلى  اإللكترونية، الدوائر في عناصر للتجارة الدولية كنتيجة التقني االنتشار ˚

والدوائر التكاملية. الترانزيستور، فيها مبا املوصالت شبه أجهزة األخص

املتنوعة.  واآلالت اآللية االجتار بالعمليات يصاحب نقل التقنية الذي ˚

الدول  في التقنية االبتكارات بعض باستغالل الترخيص خالل من التقنية نقل ˚

اإلنتاج وتصميم  االختراع براءات بيع طريق عن إحرازها من تتمكن  لم التي

اخلاصة. التسيير طرق وباقي التشغيل وأساليب
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املستوى على السياسية املسائل من عدداً بالتقنية الدولية التجارة أبرزت  ولقد

ااوف تركزت  الوطني املستوى فعلى والدولي، األمريكية املتحدة للواليات الوطني

رئيسة(٤): خمس نقاط في التقنية عن تصدير الناجتة

والهيئات  الشركات  طريق  عن الصناعية التقنية تصدير يؤدي  أن من  اخلوف ˚

إلى العمل فرص تصدير إلى باإلنتاج املشاركة املباشرة أو الوطنية عبر الترخيص

إلى اإلنتاج تراخيص مبدأ بيع على الوطنية وافقت الشركات إذا خاصة اخلارج،

ال احلالة، هذه ففي املصنعة. نصف املنتجات باستيراد والتزمت األجنبية الدول

لها. اختصاصاً القطاعات أكثر في العمالة فائض يظهر أن بد

منافسة  على األجنبية الدول قدرة تعزيز في التقنية تصدير يسرع أن اخلوف  ˚

السوق الدولية. في األمريكية الصادرات

بأن  التقنية تصدير  بقضية املعنية الهيئات أوساط في سائد  اعتقاد هناك ˚

من تقييم اآلن حتى يتمكنوا لم الشركات واالقتصاديني والسياسيني، مسؤولي

التي الفوائد بني كبيراً خلالً هناك هؤالء بأن ويعتقد املصدرة؛ التقنيات وتسعير

األمريكية. املتحدة بالواليات يلحق الذي والضرر املستفيدة جتنيها الدول

التقنية  تصدير يؤدي أن من األمريكية املتحدة الواليات في املسؤولني تخوف ˚

االقتصاد قاعدة يضيق أن شأنه للعمل الذي من الدولي التقسيم ظاهرة إلى

على كبير خطر هذا للصادرات، وفي الكبير التنوع أساساً على املبنية الوطني

والعسكري. االقتصادي األمن من كل

األهداف العسكرية  إلى املدنية أهدافها عن تتحول التقنية املصدرة أن اخلوف من ˚

املستوردة. للدولة احمللية التقنية اإلمكانيات استغالل طريق عن

فإن منها،  احلد على الدول بني االتفاق  أو ااوف، تلك عن كل التغافل أمكن وإذا

اآلليات أهم  من تعد اجلنسيات  متعددة الكبرى الشركات أن هي الباقية احلقيقة

احلكومات، رغبات وعن تلك الشركات تركيبة عن وبصرف النظر للتقنية. الدولي للنقل
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الصناعية أسرارها ونقل خبرتها دفاتر بفتح كبيرة شركة تقوم أن املنطقي من فليس

فهي جتارتها؛ التوسع في كانت بهدف أينما كبيرة، صغيرة أو لشركة ناشئة والتجارية

القليلة الناشئة  الشركة تلك تأمتن لن إنها ثم الناشئة، الشركة تبتلع أن مبقدورها

مهما منافسة جلهة وبيعها تقنية  من إليها تنقل فيما التفريط  عدم على  املوارد

تضمن فلن الناشئة الشركة والء فهي إن ضمنت ومواثيق؛ اتفاقيات هناك من كان

من على كثير العاملني فيها غالبية تأمن ال الكبري الشركات إن بل فيها. العاملني

التقنية. األسرار

á`«`°ù`µ©dG á`°Só`æ¡dG

تقنية أو  علم هي الصناعية الدول  بها تهتم  التي احلديثة  العلوم أهم من لعل

تشكل التي والبيانات املعرفة على احلصول يشير إلى فن الذي العكسية؛ الهندسة

جهازاً سواء كان اإلنسان، صناعة من شيء أي وأداء وتشغيل وتنفيذ تصميم خلفية

تاريخ ويرجع حاسوبية(١٦٤). برامج أو كيميائية توليفة أو طبية تركيبة أو ماكينة أو

من به يحيط ألغاز ما ويحاول فك حوله فيما يتأمل اإلنسان بعيد كان زمان العلم إلى

الهندسة علوم مستقالً من علماً وأصبحت العكسية الهندسة تطورت وقد أشياء.

غرضه حيث من بعينه جهاز أو معني منتج دراسة أساس  على القائمة والتصميم 

ومحاولة أدائه، وراء الذي التصميم ماهية  واستنباط  إدارته ووسيلة ومستخرجاته

املنشود. األداء يتحقق حتى احملاوالت إعادة مع اخلطأ اإلصابة أو مع احتمال تركيبه إعادة

أو سواء امليكانيكية ااالت في جميع العكسية معروفة الهندسة عملية ومزاوالت

إنها بل احلربية، املعدات مجال في كبرى تطبيقات له كما الكيميائية؛ أو الكهربائية

احلاسوب اجلاهزة(١٦٥-١٨٧). برامج رموز تفكيك في منتشرة

عن ومعدات أدوات ابتكار في كبيراً دوراً لعبت العكسية الهندسة فإن وعموماً

منافسة منتجات لتصبح بعد فيما تطورت والتي اليابان والصني، في التقليد طريق
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على االستيالء على اجليوش حترص احلروب وفي مجال االلكترونيات. في خاصة لألصل؛

ما إلنتاج ضعفها، وجوانب متيزها أوجه ودراسة ألغازها بفك لتقوم معدات جديدة أي

عليها. يتفوق أو ينافسها

فك يتضمن الذي اال بهذا  االهتمام العالي التعليم مؤسسات على فإن لهذا

هامة خطوة فهذه ومزاياها، عيوبها تركيبها، ودراسة وإعادة مكوناتها ودراسة املعدات

املصنعة الشركات مع  العقود تقنينات بعيداً عن اجلامعات لكون التقنية. نقل  في

ال التي الدراسات بتلك تقوم أن في حل السوق، فهي في موجودة ألغراض واملنتجة

التقنية. نقل في عملية خطوة أول أنها شك

املؤسسات كل تتبعها العكسية للهندسة  مشروعة  أساليب هناك وبالطبع

األعمال عداد في تدخل قد أساليب كما أن هناك والتعليمية؛ والتدريبية الصناعية

حاسوب برامج لسرقة العكسية الهندسة أساليب استخدام مثل املشروعة، غير

طريق الفيروسات. عن احلاسوب لتخريب معدات أو وتوزيعه،
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تـوطيـن التقنيـة التقنيـة  ˚ منـاذج تـوطيـن ˚ ضـرورة
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التقنيـة توطيـن ضـرورة
á`«æ≤àdG ø`«WƒJ äÉ`Ñ`∏£àe

التي يحتاجها التقنية نقل أي التقنية، استيعاب من يتجزأ جزء ال التقنية توطني إن

تطويعها ثم واالجتماعية، والبشرية االقتصادية التنمية تتطلبها والتي اتمع احمللي،

والتقاليد والعادات احلياة مع متطلبات والذي يتماشى للناس املفيد للتوظيف األمثل

ال أن يجب تقدماً دولة أقل إلى أكثر تقدماً دولة التقنية من نقل آخر، فإن احمللية. ومبعنى

للحصول على يسعى مجرد اجتاه استهالكي اقتنائي يكون أن أو ذاته، حد غاية في يكون

حلاق التقنية في نقل للشعور بأن يكون سبيالً أو أن ،ً وتقليدا مضاهاة اآلخرين يد ما في

حاجات عن تختلف قد ضرورية قائمة لسد حاجة يوجد يجب أن بل باتمع احلضاري.

أخرى. أوجه في عنها وتختلف األوجه في بعض وقد تضاهيها أخرى، بالد في آخرين

من املعرفة نقل وإلى االبتكار، إلى تدفع التي هي احلاجة أن يرى للتاريخ واملتتبع 

اإلنتاج، مجال في يستوعبها العاملون وظيفية، إلى تقنية البحوث مستندات أضابير

احلاجات ملواجهة ويطوعها استخدامها من يسهل الذي املستوى إلى  ويطورونها

لفتح أو تنموية  أو اجتماعية أو فردية حاجة احلاجة تلك  كانت سواء  هذا القائمة.

جديدة. أسواق

السعودية العربية اململكة في احلديثة التقنية  وتوطني  بنقل االهتمام  إن  ثم

مالءمة إلى  السعي  وهو أال األهمية غاية  في  بأمر  دائمة  بصورة مقترناً  كان مثالً؛

اإلسالمية واملفاهيم االجتماعية، واملوروثات والقيم البيئية،  للظروف التقنية هذه

التنمية أبرزتها التي احلضارية املالمح جعل مما هذا السعودي. اتمع يعيشها التي

فريدة(٩٧). وخصوصية متميزة سمة ذات السعودية

زالت ما التي الكبرى العلة أن على قائم الظن فإن العربية، للدول بالنسبة وأما

التراجع في  يكمن  الكبير اإلشكال وأن النمو، في الراغبة األمم ركب في بها  تلقي

إمنا الصاعدة واألمم التقدم في الراغبني بني الساحقة الهوة ردم والتقني، وأن العلمي
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إلدارة الالزمة الوسائل وتوفير على استعمالها، والتدريب احلديثة التقنيات يكون بجلب

أغراضها. ويحقق التنمية أهداف يخدم العلمي البحث من نوع

والتأثر التأثير عن بعيدة نامية أمة في البناء مسيرة في ضرورية أدوات تلك أن ورغم

من عقود مسيرة بضعة واكبت التي التجربة أن إال والتقني،  املادي التقدم بوسائل 

الوجه على أهدافها حتقق لم رمبا العربية، البالد في والتنمية  النهضة محاوالت 

من أنواع أو نوع وتفعيل وهو توطني األساس الهدف حتقيق من لم تقترب بل األكمل؛

والسياسية والتبدالت االقتصادية التحوالت بها العالم حتيط منطقة من في التقنيات

يلتهم الشرس التنافس وبدأ شيء، عوملة كل يتحرك نحو عالم بدأ واالجتماعية في

والضعيفة(٩٦). الكيانات الهشة ويطحن

يخطف بريق ذات  وتطويرها، مصطلحات  وتوطينها التقنية  نقل  مصطلحات  إن

التطوير صعيد على قفزة حقيقية والراغبني في حتقيق املتوجسني من عقول الكثير

األهم لالستحواذ كاملفتاح البعض يراها التي األدوات أمام تتضاءل أنها إال والتنمية.

مع التخاطب  يحاول ممن الكثير إن الواقع وفي وتطويرها. وامتالكها التقنيات على

يعيد أن حاول متناثرة، ومهما مجزأة صور بضع سوى يشكل يعدو أن ال هذه املسألة

أن الواقع وفي القسمات. محددة غير تنموية مالمح تكون أن تتعدى فلن جتميعها،

بالشراء التقنية جلب  محاوالت من أشمل  مفهوم  التقنية وتوطني نقل مفهوم

منفصلة محاوالت متثل ظلت احملاوالت من كثيراً فإن لهذا واالستفادة منها بالتشغيل.

أو تهيئة إضافة تقنية حقيقية نهاية املسار تشكل في أن على قادرة غير ورمبا ومجزأة

التوظيف وغاية عماد تشكل التي اإلنتاج أدوات تتفاعل مع فاعلة وطنية بشرية قوى

املثمر(٩٦). التقني

استمراريتها على واحملافظة احلضارية تلك املكتسبات تعزيز إلى اململكة تتطلع وإذ

الكبرى التنموية التحديات ملواجهة والتحضير االستعداد بد من ال إال أنه وتعضيدها،

اجلديد، القرن إطاللة برزت مع التي والثقافية واالجتماعية االقتصادية على األصعدة
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العاملي االقتصادي الواقع معطيات  مع التعامل من ضرورة مجملها في تنبع والتي

فال ولهذا املعاصرة. والتقنية العلمية العاملية للثورة املنجزات إطار وفي الكونية بأبعاده

وإمكانية التنافسية القدرات توافر االعتبار في األخذ عمليات التنمية مع جتري أن بد

واالرتقاء واإلبداع التجديد خالل من السبق وحتقيق العاملية،  األسواق إلى الدخول

على قادرة مبدعة وتقنية علمية قدرات توافر يتطلب الذي األمر املنتجات، وهو بجودة

ذلك وال يتحقق وكفاءة، وفعالية بكل إيجابية معها والتعامل التحديات تلك مواجهة

البشرية: املوارد من شريحتني بتوفير العالي التعليم مؤسسات قيام خالل من إال

خالل  من التقنية إيجاد على القادرة املستوى الرفيعة القوى البشرية العلمية ˚

والتقني. العلمي البحث مجال في إمكاناتها وإبراز دورها تأدية

من  بقدرة معها والتعامل  التقنية الستخدام املؤهلة الفنية  البشرية القوى ˚

الكامل لها. خالل استيعابها

على القادرة املكونات توافر إلى يؤدي ما التنموية اخلطط تضمني يتطلب ضرورة هذا

التقنية استخدام وعناصر تقني وبحث علمي بحث من واستخدامها التقنية إيجاد

البحث يسعى التي املشكالت  بروز ومواجهة عليه من يترتب وما اإلنتاج، مجال في

حلها(٩٧). إلى العلمي

احلاجة ومدى عن التقنية، البحث مثل: التقنية، نقل انتشار أدبيات إن الواقع وفي

وغيرها، الصناعية امللكية حتصيل حقوق أو السوق احمللية حلاجات مالءمتها مدى أو إليها،

جزء املسألة أن هذه أساس على قائمة للدولة استراتيجية وجود خطط عن يغني لن

تسود حيث املستقبل رهان ينطوي وعليها االقتصادي، ومستقبلها الوطني أمنها من

العصر متطلبات مع  التجاوب  على قادرة بشرية وكفاءات مهارات من  متلك  مبا األمم

مشروعها التقني مباشرة على القادرة املهنية واملهارات الالزمة األدوات ومتلك التقنية

مجتمعاتها. لصالح
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كما الشاملة، التنمية التقنية بخطط وتوطني نقل ربط مسألة الضرورة من إن ثم

خريطة في املتوسطة التقنية ومعاهد العالي التعليم مؤسسات مواقع تعزيز  أن

أن تستطيع عالية ذات مهارات بشرية بنية لتأسيس أمر ضروري دورها وتفعيل البالد

مستقبلها، وعليه من جزءاً إطارها في العمل جتعل بل التقنية؛ األدوات مع تتفاعل

في واإلنتاجي بشقيه الصناعي الوطني االقتصاد دمج أن كما تلبية حاجاتها. يترتب

األهمية. في غاية مسألة التقنية نقل وتوطني عملية

اإلشعاع مركز يشكل الذي الصناعي العالم من التقنية نقل عملية إن الواقع وفي

فقط تقتصر ال  للتقنية، املتلقية األطراف  يشكل الذي النامي العالم إلى  التقني

عنها التعبير ميكن أسمى طياتها أهدافاً في حتمل وإمنا للتقنيات، انتقال بحت على

يتعلق فيما املستقلة قراراتها واتخاذ الذاتية قدراتها بناء إلى العربية بتطلع البلدان

باألمور التالية(٥):

اخلاصة  أولوياتها  وفق وتنفيذها  الوطنية التنفيذ وخطط  السياسات صياغة  ˚

واإلجماع. املشتركة القناعات إلى والتوصل الوطنية، مواردها وبتعبئة بها،

معايير اجتماعية رشيدة  تطبيق ذاتياً (أي املالئمة لها التقنية خياراتها تطوير ˚

املتوطنة). أو املستوردة التقنيات استخدام على ومدروسة

الوطنية  للتجارب حتليل منهجي على (بناء املستوردة التقنيات تغيير وتكييف ˚

والعاملية).

االقتصادية  املعايير ضوء وعلى عالية،  بكفاءة  املستوردة  التقنيات  استغالل  ˚

واالجتماعية.

السوق  بائعني) في أم مشترين (سواء التقني واالجتار باالبتكار الفعالة املشاركة ˚

الوطنية. االقتصادية املصالح يخدم للتقنية، ومبا العاملية

اخلارجي.  العالم على املتزامن االنفتاح مع وطنية ثقافية على هوية احملافظة ˚
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في القطاع والعالية املتوسطة التقنيات مع التعامل أن إلى املؤشرات كل تشير

شركات مع عقود عبر والصيانة والتشغيل االستيراد يتجاوز ال احمللي اخلاص الصناعي

ارتباط تلك إن الداخلي؛ حيث التطوير لفكرة كلي شبه غياب أجنبية؛ مع وأيد عاملة

من اجلديد واملطور توريد يتولى زال ما الذي ببلد املنشأ، ومستمراً قوياً زال ما املنشآت

احمللي(٩٦). الصناعي القطاع حلاجات تلبية صناعاته

ال معه والتعامل كبير، إشكال التقنية وتطوير وتوطني إن إشكال نقل الواقع، وفي

أن يجتهد دون اللفظية، احملسنات على يركز عام وخطاب جميلة يتم من خالل أدبيات

والتقدير الدقيق وجالؤها األهداف وضوح كان ورمبا اخللل، أو مكمن العطل الكتشاف

التي األخرى للشعوب االمتياز جتارب في والقراءة تذليلها وأساليب العوائق حلجم

القضية التعامل مع هذه بإمكانات الوعي يكرس الذي هو اال هذا في تقدماً حققت

ومنجز(٩٦). فاعل نحو على

تصبح من أن متكنت اجلنوبية وأمريكا في آسيا النامية الدول من قليل عدد باستثناء

فإن التقنية، وتوطني وتطوير نقل عملية في الرائدة إجنازاتها بسب اقتصادياً قوية دوالً

الصعاب من الكثير للتنمية اكتنفت جتاربها الدول النامية قد من العظمى الغالبية

أكانت سواء املنقولة؛ التقنية من  استفادتها لعدم نتيجة  املريرة، واإلخفاقات بل

ذاتياً. وتطويرها تطويعها عن تقاعسها جانب إلى ومهارات، معارف أو ومعدات أجهزة

التقنية القدرة ضعف هو اإلخفاقات تلك إلى أدت التي األسباب أهم من شك أن وال

التقنية املنقولة من والفاعلة الكاملة لالستفادة وأساسية تعد ضرورية والتي الذاتية،

وتوطينها. وتطويرها

تتعلق أخرى جانبية أسباب إلى الدول لبعض  التقني الضعف البعض يعزو ورمبا

العقود، في للشروط التعسفية أخضعها مما الدول، لتلك القوى التفاوضية بضعف

الفنية. املعلومات وتوفير املعارف التقنية نقل تعرقل التي اتلفة احلواجز ووضع
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فإن واملعدات، مع األجهزة جنب إلى جنباً التقنية املعارف نقل أهمية من وبالرغم

معينة مستويات الدول متتلك أن وهو هذه، النقل عملية لنجاح أساسياً شرطاً هناك

واملهارات املعارف الستيعاب الضرورية الذاتية التقنية والقدرات واملهارات املعارف من

تقنية دينامية حركية إليجاد منها بد ال وهذه عليها وتطويرها. والبناء املنقولة التقنية

إليها جناح يرجع التي هي الذاتية التقنية احلركية فتلك تقني، تطور ألي أساس كركن

الرائدة اجلهود من معظمها في تكتسب التي وهي تطورها، في املتقدمة الدول جتارب

والتطوير(٩٧). البحث إلى إضافة والتدريب، للتعليم

واالجتماعية االقتصادية التنمية أن مبكرة فترة منذ العربية أدركت البلدان ولقد

قيمة يحوي ال الذي اخلام املواد اقتصاد أي الزراعي؛ االقتصاد من االنتقال فيها حتتم

على القائم واالقتصاد الزراعية، الصناعات ذلك في مبا االقتصاد الصناعي إلى مضافة،

بشكل مت التطبيق أن إال املبدئية. الناحية من صحيحاً ذلك وكان اعتقادها التصدير،

اإلنتاج؛ ووسائل املصانع اقتناء على قائمة تصنيع سياسة اعتمدت عندما خاطىء

في مختلفة إنتاج منتوجات على احمللية العمالة تدريب وعلى شراء، عقود طريق عن

للتقنية نقالً ميثل ذلك أن معتقدة املقتناة، اإلنتاج وباستخدام وسائل تلك املصانع،

لتوطينها. متهيداً

مواكبة تقنيات تستخدم املقتناة اإلنتاج ووسائل املصانع  كانت األمر بادىء وفي 

لها سمح الذي  األمر  ،ً يسيرا تخلفاً عنها متخلفة أو عاملياً؛ املستخدمة للتقنيات

من الزمن. ولفترة معينة املنتجات تلك من بعضها أو احمللية السوق بتغطية احتياجات

االهتمام وسائل اإلنتاج وعدم اقتناء مفهوم على سياسات التصنيع اقتصار أن إال

في املستخدمة التقنيات  تقادم  أن معناه  كان وتوطينها  التقنيات  على  بالسيطرة

فعل معظم رد فكان املنافسة، قادرة على مؤسسات غير إلى حولها اإلنتاج وسائل

عمر أطال الذي احلماية، وأنظمة قوانني تطبيق هو املأزق ذلك على العربية البلدان

أصبحت أن إلى ومصطنع، قسري بشكل الزمن من أخرى وجيزة لفترة املؤسسات تلك
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رئيساً للثروات الوطنية، وسبباً استنزاف وعامل االقتصاد الوطني على عبئاً تشكل

واالجتماعية(٥). االقتصادية التنمية عرقلة أسباب من

á`«`ª`æàdGh á`«`æ`≤àdG

االقتصادية أساساً للتنمية عنصراً مضى وقت أي من اليوم أكثر التقنية أضحت

الدولية واملكانة األمن الوطني على للمحافظة استراتيجياً وسالحاً بل واالجتماعية،

التقني مردود التطور أن الدراسات من إليها عدد توصلت التي احلقائق من للدول. ولعل

٪٥٠ تتراوح بني كبرى نسبة للسكان ميثل الفردي والناجت االقتصادي النمو معدل على

عملية نقل جعل الذي األمر األمريكية، املتحدة الواليات في ٪٩٠ ونسبة اليابان، في

احلاضر الوقت في لها تتصدى  التي الرئيسة القضايا أهم من  وتطويرها التقنية

السواء(٩٧). على واملتقدمة النامية الدول في والتقنية العلمية السياسات

آالف رغم الفقر؛ انتشار وازداد العربية البلدان في التنمية أزمة تفاقمت عندما

اتساع ازدياد مع ترافق ذلك العربية، البلدان أرجاء عبر انتشرت التي  الكبيرة املصانع

في كبير تردٍ مع ترافق كما الصناعية،  والدول العربية البلدان  بني التقنية الفجوة

البلدان من كبير عدد وتخلي العامة، اخلدمات وفي مستوى الوطنية التحتية البنى

االقتصاد حترير وجلأت إلى معتمدة سابقاً، التي كانت التصنيع سياسات عن العربية

ورود االستثمارات األجنبية. على مشجعة وتشريعات قوانني مجموعة وسن والتجارة

التبادل ازدهار فكرة أن على املنهج هذا اعتمدت العربية التي احلكومات راهنت وقد

االستثمار على وتشجيعها واقتصادياً صناعياً املتقدمة على الدول التجاري واالنفتاح

التقنية، انتقال إلى تؤدي بيئة يوجد أن شأنه من التحتية الوطنية البني وحتسني لديها

املصانع شراء على السابق القائم األسلوب من أفضل بشكل توطني التقنية ورمبا إلى

اإلنتاج. ووسائل

واقتصادي، انتعاش مالي إلى والقوانني التشريعات هذه تؤدي أن الطبيعي من وكان

البلدان معظم في االقتصادية التنمية معدالت في متفاوتة) (بدرجات تسارع وإلى
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وصل ما وسرعان  بطبيعته، مؤقتاً كان االنتعاش هذا ولكن طبقته، التي العربية

من االنخراط البلدان متكن هذه عدم عن الناجت االنكماش درجة السكون، ومن ثم إلى

أن سياسات ذلك من واألخطر العاملية. والتصدير اإلنتاج حركة في احلقيقي والفعال

للتقنيات. نقل حقيقي هي أيضاً إلى لم تؤدي هذه االنفتاح

سياسة تبني إلى  املثال، سبيل  على  ومصر تونس  منها  أخرى؛ بلدان وعمدت 

اجلنسيات املتعددة للشركات تسمح بيئة وإيجاد األجنبي املباشر، االستثمار تشجيع

أعمال في عمودي تكامل عملية من جزءاً لتكون البلدان هذه في لها فروع بافتتاح

احلل هو وكأن هذا األولى للوهلة االقتصادية الدولية، وبدا املصالح ذات الشركات تلك

وتوطينها. التقنية نقل معضلة أي حلها، استعصى ملعضلة الناجع

االستثمار األجنبي املباشر، وال مع البلدان تلك جتارب إلى متفحصة نظرة أن غير

من جزء إلنتاج  اجلنسيات واملتعددة العاملية للشركات فروع فتح يخص ما سيما

واإللكترونيات، اآلليات، مثل املهمة؛ االقتصادية الطبيعة ذات املنتجات مكونات

الشركات أن يبني تعتمدها  التي املوسعة اإلنتاج سلسلة ضمن املالبس، وصناعة 

الكثافة املعرفية احتفظت لنفسها بأجزاء عمليات اإلنتاج ذات قد اجلنسيات املتعددة

البلدان لتلك في حني سمحت املوارد البشرية، مهارة مستوى في العالية واملتطلبات

ال التي أو تلك التقنية، الناحية من األقل تقدماً املكونات إنتاج في تشارك أو تنتج بأن

البشرية. املوارد املهارات لدى من عالية مستويات تتطلب

واالجتماعية التنمية االقتصادية ومعدالت التقدم التقني بني العالقة أصبحت لقد

تزايد من ٪٤٥ من أكثر أن العامليون االقتصاديون اخلبراء ويقدر مضى، وقت أي من أقوى

فإن ومن ثم التقني. التقدم إلى يعود الغرب في السنوات املاضية عبر الفرد منو دخل

االستثمارية العوائد أعلى حقق قد التقني والتطوير البحث قطاع في االستثمار

األخرى. القطاعات في االستمارات مع باملقارنة اإلجمالية
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االقتصاد إلى البشرية تاريخ في  مضى  وقت أي أكثر من  العاملي االقتصاد يتجه

التنمية االقتصادية في عملية األهم املعرفي تقنيات العنصر وتعد املعرفة، على املبني

اإلنتاج في أساسياً عامالً آخر وقت أي  من  أكثر  أصبحت فالتقنية واالجتماعية،

القيمة زيادة وفي االقتصاد، تنويع وفي فرص العمل احلقيقية، واإلنتاجية، وفي توفير

الدخل الوطني. وزيادة واألرباح املضافة

لتتركز األخيرة الثالثة العقود في العاملية  التجارة في الصادرات  طبيعة حتولت

املتطورة، التقنية املستويات ذات واملنتجات املتقدمة، التقنيات حول  فأكثر أكثر

االقتصاديون وبدأ املعرفي. املال رأس كثافة على القائمة تلك كله، من ذلك واألهم

االقتصادي للبلدان واموعات األداء تقومي عند مؤشرات جديدة استخدام العامليون

األداء والتأثير قياس من عناصر املعرفة كعنصر أساس عامل وذلك بإدخال اتلفة،

النماذج االقتصادية. في

النامية الدول منافسة تستطيع لن أنها املتقدمة الصناعية الدول أدركت وقد

وكثافة متقدمة تقنية غير الذي يتطلب مستويات التقليدي الصناعي  اإلنتاج في

في املنتجات على التجارة العاملية فركزت وكلف إجمالية منخفضة، كبيرة عاملة يد

كبيرة، بسرعة تتغير مواصفاتها منتجات وهي األسواق، في العالية الديناميكية ذات

ثقالً التقني أعلى واالبتكار عن البحث والتطوير والناجمة فيها املضافة القيم وتعد

اإلضافية الناجمة والكلف املنتجات تلك تصنيع في املستخدمة قيمة املواد من بكثير

ذلك(٥). وغير العاملة عن األيدي

á«Hô`©dG ∫hó`dG »`a á«æ≤àdG ÚWƒJ

إن إلى العربية  الدول في التقنية لتوطني بالنسبة القائمة املالبسات تشير كل

بنقل املتعلقة واستراتيجياتها سياساتها صياغة إعادة استثناء دون الدول جميع على

تستوردها التي التقنيات جعل  في العربية الدول تفلح لم ما  فإذا التقنية. وتوطني

وتوطني التقنية محكوم عمليات نقل فإن الوطنية، االبتكار منظومة في فاعالًً عنصراً
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بها قام التي التصنيع واالقتناء التقني عمليات وأن كل خاصة املسبق؛ بالفشل عليها

تذكر(١٢٩). تؤد إلى فائدة لم القرن املنصرم نصف خالل العرب

في الكبير على االنخفاض جيداً مثاالً يعتبر العربي الوطن في الزراعي والقطاع

أن إلى اإلحصاءات تشير  حيث احلديثة، التقنيات استعمال في والضعف اإلنتاجية

تشكل ال عائداته أن إال القطاع، هذا في تعمل العربية العمالة من ٪٥٠ من أكثر

في هذا املستخدمة التقنيات أن أي العربي، احمللي اإلجمالي الدخل من ٪١٠ من أكثر

ومنهجية السماد ونوع البذور، الري، ونوع إدارة النظر في إعادة إلى حتتاج خاصة القطاع

التسعير احملصول، وسياسات وإدارة األراضي، وإدارة الزراعية، األعمال وميكنة استعماله،

وتقنيات اإلنتاج،  وجودة والغذائية الزراعية الصناعات وتقنيات والتصدير، والتسويق

والتجميد. واحلفظ التعليب

التي  التقنيات توطني في أساساً فشلت  قد العربية  الدول أن يعني هذا إن

تؤدي والتقنية للعلم وطنية سياسات أي غياب ظل في طبيعي وهذا استوردتها،

بصياغة العربية الدول قيام من بد ال ذلك لالبتكار، ولتحقيق نظام وطني تكون إلى

من واألهم مدروسة، وأولويات واضحة  أهدافاً فيها حتدد  والتقنية للعلوم سياسة

السياسة هذه تكون أن السياسة. ويجب هذه تنفيذ وآليات  استراتيجية وضع ذلك

عربي بلد لكل والتقنية  العلوم منظومة عناصر لتفعيل ومعلنة رسمياً  معتمدة

العلمية األطر وتعليم وتدريب تكوين بني أي العناصر، هذه بني التنسيق آليات وتأمني

أخرى وبعبارة التقنية. اخلدمات وتطوير التقنية واكتساب والتطوير والبحث والتقنية

غير أو العربية البلدان  في اخلاملة والتقنية العلم منظومة  في النظر إعادة يجب 

ال فيها، لتصبح جزءاً املؤثرة وغير واالجتماعية االقتصادية التنمية بعجلة املرتبطة

الوطني، مدخالت االقتصاد يتجزأ من

العربية إلى الدول في الفعالة العلم والتقنية غير منظومة حتويل إلى سيؤدي وهذا

التالية(١٢٩): التوصيات خالل فعال لالبتكار من وطني نظام

اإلنتاج.  ووسائل املنتجات فقط وليس واخلبرات، املعارف تطوير سياسات اعتماد ˚
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القطاع العام. في وتقويته اخلاص القطاع لدى البحث والتطوير حتفيز ˚

(املعرفية).  املادية غير لألصول العربي لألهمية املتعاظمة الوعي زيادة ˚

التقنية.  اكتساب يضمن ال لوحده املباشر األجنبي االستثمار أن إلى التنبه ˚

العربية.  صعيد البلدان البحث والتطوير على جهود تضافر  ˚

والتقني.  الهندسي التطوير ومؤسسات خبرات على التركيز  ˚

حتقق لم أنها طاملا متعثرة التقنية نقل في العربية البلدان جتارب تظل وهكذا 

في تلخيصها ميكن والتي ناجحة للتقنية، لعملية نقل األساس املوضوعية الشروط

التالية(٥): النقاط

التقينة. وتوطني لنقل وصحية سليمة بيئة ˚

حقوق امللكية. قوانني من للتطبيق وقابلة واضحة مجموعة ˚

التجارية واالستثمارية. الصفقات لتنفيذ تعاقد سليمة آليات ˚

واملالية. السياسات النقدية في والشفافة السليمة املمارسات مبدونة االلتزام ˚

ووضع استراتيجية تقنية. البلد التقنية في وطني لواقع تقومي إجراء ˚

اصصات  وزيادة واالستثمار الضرائب  مجال  في املناسبة  السياسات تنفيذ ˚

ونقل اجلديدة لتشجيع االختراعات والتعليم والتقنية العلمية  للبحوث املالية

التقنية. تراخيص واتفاقات التقنية

بشكل عقالني. املباشر األجنبي االستثمار وجذب التقنية إلى نقل اجلاد السعي  ˚

التقنية توطني مناذج

أمكن توضيحها وإن بدقة، فهمها معقدة يصعب عملية التقنية توطني عملية إن

ذلك في مبا املتغيرات من العديد على تعتمد ألنها اتلفة(١٨٨)؛ هذا والنماذج بالنظريات

التوطني. سيجري فيها التي والبيئة املوردة البيئة خصائص

٩٩
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مناذج بني االختالف أسس التوطني وحتديد تفسير في املستخدمة النظريات  ومن 

عمليات التقنية بني التأثيرات املتبادلة االعتبار في تأخذ التي البنيات نظرية التوطني،

والعمليات االجتماعية(١٨٨-١٩٥).

عمليات ليست التقنية اجلديدة تنفيذ واستخدام عمليات جتزم بأن البنيات ونظرية

التنسيق وعملية االستخدام. التقنية خالل الذي ينسق بنيات هو فاملستخدم محددة،

التقنيات وتطويع بتشكيل خاللها من يقوم املستخدم العمليات التي إلى تشير هذه

بها على يعتمد أن األداء لهذا التي ميكن  والطرق به،  املنوط العمل  ألداء لديه التي 

.(١٩٥-١٩٨ فيه(١٨٨؛ يعمل الذي اخلاص االجتماعي املضمون

تبني عملية  أن إدراك أمكن البنيات، نظرية منطلق من أجريت أبحاث وبناء على

متقطعة بصورة  ومراراً  متواصلة بصورة أحياناً  بالوقت، تتطور عملية  التقنية 

القائمة بالبنيات مقيدة كما أنها املقصودة؛ اإلدارية السياسات أو لإلعاقات استجابة

توطني على العاملة واموعة التقنية نوعية وكذلك لها، املواكبة واملهام املنظمة في

بالضرورة متثل وال قائمة بنيات بناء متثل فرص إعادة التقنية اجلديدة ولهذا فإن التقنية.

.(١٩٨ ١٩٦؛ ١٩٠؛ نتائج محددة(١٨٨؛

املضمون متثل هذا وفي التقنية؛ توطني عملية كيفية تطور لوصف مناذج عديدة هناك

ومخصصات، بنيات، من مؤلفة بكونها التقنية توطني عملية املتكيفة البنيات نظرية

تشكل للبنيات كشروط مسبقة ثالثة مصادر وجود يبني (١٤) ونتائج قرارات؛ وشكل

التي تؤثر بدورها اصصات على تؤثر وبالتالي التقنية، تنفيذ فيه يتم الذي املضمون

والنتائج. القرارات اتخاذ عمليات على

á`Ø`«`µ`àŸG äÉ`jÉ`æÑ`dG êPƒ`ª`f (14) π`µ`°T
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فبنيات التقنية تشمل:

روح  جانب إلى  تكوينها، بالمح اخلاصة والشموليات والتعقيدات  التقيدات ˚

وأهدافها. لقيمها بالنسبة التقنية من الهدف أي التقنية،

واعتماد  التعقيد مدى مثل طبيعة املهمة؛ تشير إلى التي واألنظمة بيئة املهام ˚

الشركة ومعلومات الهرمي السلم مثل  التنظيم؛  وطبيعة آخر؛ على جانب

الثقافية. والعقائد

القرارات.  اتخاذ وعمليات األعضاء بني التفاعل أمناط تتضمن التي اموعة بنية ˚

توطني عملية حيث متثل التقنية؛ عملية توطني لنجاح منوذجاً فيمثل (١٥) شكل أما

ضئيل اصطفاف عدم ثم اصطفاف، عملية تتبعها مصطفة غير بدورات التقنية

األداء. االستخدام ومعايير ونظام للتقنية كامل اصطفاف إلى يتحول تدريجياً

á«`æ`≤àdG ø`«``Wƒ`J á`«``∏ªY ìÉ``é`f êPƒ`ª`f (15) π``µ``°T

نتيجة التقنية بروح املبدئي االلتزام أو املصداقية أن عدم النموذج؛ يتضح وفي هذا

من نوع أي مشاكل حلل الالزمة اخلطوات  اتخاذ عدم من ضرراً أقل  التوطني  عملية

االصطفاف). (عدم االنحراف

حيث أن التقنية؛ توطني عملية املتضاربة في األحداث فكرة تضاهي القاعدة هذه

توطينات عمليات إلى تؤدي قد أنها حيث لفريق، مفيدة تكون قد األحداث املتضاربة

التقنية توطني منحدر أن غير البعيد. املدى على للمنظمة نفعاً تكون أكثر للتقنية

١٠١
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مع البداية في االنحدار سريع ولكنه تدريجياً، ليس املتضاربة األحداث منطلق  من

التقنيات. لتعديل الوقت محدودة فرص وجود

إعادة عملية  تشابه التقنية توطني عملية  دفع  في املتضاربة األحداث دور إن

كثيرة، في أحيان التقيد مع االبتكار؛ الختيارات املبدئية املضاهاة جتري حيث االختراع،

بالنسبة االبتكار اختيارات عندئذ تبني ولكن ميكن السالفة، التوطني عمليات بأجندة

.(١٩٩-٢٠١ الهيكل(١٨٨؛ أو للوظيفة

قائمة  لظروف تعديل  عملية التوطني أن  على كلها  تتفق اتلفة النماذج تلك

فالذي التوطني ذاته. لطبيعة بالنسبة مختلفة النماذج أن غير األمور؛ بهدف استقامة

بالنسبة منها أو أي كل بنية هو االصطفاف إلى للتوصل التوطني عملية يتغير خالل

يعبر البنيات منوذج االختراع بينما إعادة ومنوذج املتضاربة واألحداث االصطفاف لنموذج

يجب ال التوطني وبهذا عملية على متغيرة قيوداً القائمة متثل البنيات كون عن صراحة

كل منها بنفس الدرجة. تبني

توطني عملية خالل تتغير ال واحدة بنية األقل على هناك املتكيفة، البنيات منوذج وفي

أو االختالف السياسي أن اآلخرين يرون أن غير العملية. على قيداً متثل التقنية حيث

.(١٩٩-٢٠١ التوطني(١٨٨-١٨٩؛ عملية على القيود يضع الذي هو احلالة في التباين

بطبيعة ليس التوطني عملية  من تقيد  أن  بنية  ألي  ميكن  العملية الناحية من

الناجمة البسيطة احلقيقة نتيجة ولكن املرتبة) والسياسات التقنية (مثل ماهيتها

مبضمون خاصة تكون قد للتشكيل القابلية  تلك وأن  للتشكيل، قابلة كونها من

أكبر قيوداً متثل كبنيات معينة التركيز على بنيات بتوصية السبق حد أن محدد إلى

هذه اإلشكالية وحلل بعينها. البنية تلك على التركيز في اخلطأ إلى يؤدي قد أقل أو

عملية التوطني؛ تقيد بعضها أي من البنيات أو بالنسبة لكون النماذج بني اخلالفية

منها وأي يتغير منها الختبار أي التشكيل سهلة البنيات وضع تكون فيه اختبار يجب

املسايرة(١٨٨). على األخرى البنيات يرغم

١٠٢
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املاضيـة ˚ العـالـم العـربـي ˚ التجـارب

السعودية اململكة العربية في التقنية ˚ توطني
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املاضيـة التجـارب

األمريكية املتحدة الواليات  مثل  تقنياً متقدمة لدول املاضية  التجارب دراسة إن

وضع في كانت والتي التقني، التقدم نحو الناجحة مسيرتها في واليابان وأملانيا

لواضعي باالهتمام توفر أمثلة جديرة اليوم، من الدول النامية كثير وضع يشابه يكاد

اتلفة العديدة األوجه أهم فمن  النامية. الدول في والتقنية  العلمية السياسات

مضامني لها والتي  الدول تلك حققتها التي الناجحة اإلجنازات في ساهمت التي 

اآلتي(٩٧): التعليم سياسات ونظم على مباشرة

اجلاهزة  بصيغتها التقنية استخدام على تطورها في الدول تلك تعتمد لم ˚

للتقنيات، املكثف االستيراد الرغم من فحسب. فعلى األكثر تقدماً الدول من

التقنيات وحتسني لتطويع ومتواصلة ضخمة ذاتية بجهود ربطها مت قد أنه إال

توفر لوال إيجادها باإلمكان يكن لم الذاتية  التقنية  الدينامية هذه املستوردة.

من هائلة أعداد تخريج على قادرة عالية كفاءة ذات وتدريبية تعليمية مؤسسات

االقتصادية، القطاعات كافة في ونشرها وتقنياً علمياً املبدعة البشرية املوارد

وطنية حركة تقنية بناء إن آخر، أو مبعنى اإلنتاجية. القطاعات داخل وخصوصاً

متطورة قادرة مؤسسات تعليمية يتطلب وتقني، تقدم علمي ضرورة ألي فعالة؛

املبدعة. البشرية الكفاءات من كبير مخزون توفير على

مبعزل  يتم لم  بأنشطتها وقيامها والبحثية التعليمية املؤسسات إنشاء إن ˚

قوي وثيق وتفاعل ترابط هناك كان بل خدماتها، من املستفيدة عن املؤسسات

اإلنتاجية املؤسسات من الطلب لدور كان ولقد التطويرية. مسيرتها في ومتبادل

ذلك إيجاد في أهمية والبحثية  التعليمية  املؤسسات  منتجات على  واخلدمية

املبادرات هو الترابط في ذلك والناجح والفاعل األهم الدور أن إال الترابط والتفاعل،

وتوجيه اتمع احتياجات حتسس في والبحثية التعليمية للمؤسسات املستمرة

إيجابياً، ومرونة واملتبادل القوي التفاعل هذا االحتياجات، تلك لتلبية أنشطتها

التربية على مباشرة مضامني  له كان اآلخر، القطاع الحتياجات االستجابة 
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السياسات التعليمية وتنفيذها رسم عند ذلك على من التركيز بد فال والتعليم،

والتعليم. التربية نظم وصياغة

وتايوان وكوريا كالصني آسيا التصنيع في الدول حديثة بعض إن جتارب الواقع وفي

لعب قد بني القطاعات ما االستجابة ومرونة التفاعل أن تشير إلى وغيرها، وماليزيا

الفائقة العناية خالل من استطاعت حيث والصناعي، التقني في تقدمها حيوياً دوراً

اقتصاد إلى مباشرة واالنتقال وتطويرها الذاتية التقنية القدرات بناء بالتعليم

التقنية. عالية الصناعات ومجاالت املعلومات

العالم العربي

البترول في مجاالت الكبرى الصناعية الشركات من العديد في العالم العربي توجد

الغذائية والصناعات الكهربائية والكابالت الصيدالنية والصناعات والبتروكيماويات

عام بني استثمر قد العالم العربي أن كما وغيرها. املنزلية السيارات واألجهزة وجتميع

اإلجمالي،  الثابت في تشكيل رأس املال دوالر مليار ٢٫٥٠٠ عن يزيد ما ١٩٨٠ وعام ١٩٩٧م

األصول في  الكبير االستثمار وهذا والتقنية للعلوم العربية املنظومة هذه أن غير

على العربي بل العالم مدار على الفرد دخل في زيادة إلى الفترة هذه في يؤدي الثابتة لم

العربية. وبالتالي، فقد فشلت الدول من العديد في املؤشر هذا انخفض فقد العكس

التالية(٥): لألسباب وطني لالبتكار التحول إلى نظام العلوم والتقنية في منظومة

واجلامعية وعدم  التعليمية املؤسسات وردهات بني قاعات محصوراً العلم بقاء ˚

الوعي عدم نفسه الوقت اتمع، وفي في التنمية حلركة مميزة سمة إلى حتوله

والتطوير، وإمنا البحث أنشطة عبر بالعلم مرتبط كعنصر التقنية العام بأهمية

الصناعية. املؤسسات في لإلنتاج التقنية كأداة إلى النظر

التنمية  خطط عن والتقنية منبثقة للعلم رسمية معلنة سياسات وجود عدم  ˚

ال فإنها السياسات،  هذه مثل فيها توجد التي القليلة احلاالت وفي الوطنية،

الدولة. بها تلتزم تنفيذية وخطط محددة آليات مع تترافق

١٠٦
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اتلفة  العناصر بني الوصل صلة بدور تقوم وسيطة مؤسسات وجود عدم ˚

فعال نظام إلى حتولها يجعل الذي األمر والتقنية، العلم ملنظومة املكونة 

شبه مستحيل. أمرا لالبتكار الوطني

مع  املشكلة وتفاقم هذه والباحثني، للعلماء األصلي العدد في الكبير التدني  ˚

العربي الوطن خارج إلى أملعهم هجرة

منظومة  جميع مكونات في واخلاص الصعيدين احلكومي على ضعف االستثمار ˚

وغيرها. والتطوير كالتعليم العالي والتقني وأنشطة البحث والتقنية العلم

الناحية من يعني  العربية  البلدان في لالبتكار  فعال وطني نظام وجود عدم إن

التحتية البنى في العربية البلدان استثمرتها التي الهائلة األموال تبديد  العملية 

حتقق لم ومصانع، والتي وآليات وجتهيزات موجودات الثابت؛ من املال ورأس الصناعية

ولم لها، احلاجة بأمس العربية اتمعات كانت التي بالثروة تأت ولم عائداً استثمارياً

يرافقها. أن من املتوقع كان الذي االجتماعي التطور وال التقنية املرجوة، النهضة حتقق

يعني بل وامتالكا لها، للتقنية حقيقياً نقالً يعني اإلنتاج ال وسائل في فاالستثمار

محددة سرعان ما زمنية بفترة محكومة زيادة وهي القدرات اإلنتاجية، في زيادة فقط

واخلدمات املنتجات وبطالنها، فتصبح التقنية تقادم نتيجة التدريجي بالتالشي تبدأ

السوق في على املنافسة وغير قادرة االقتصادية الناحية من اجلدوى عدمية تولدها التي

لعملية الدول املتقدمة في املماثلة العاملية اإلنتاج فعاليات تخضع في حني احمللية،

في يحصل وهذا ال بها، اخلاص الوطني االبتكار نظام قبل من مستمر تطوير تقني

القدرات تقنيات تقادمت كلما جديدة إنتاجية قدرات لشراء يحتاج الذي العربي العالم

هائل. بشكل العربي االستثمار عائدات من وهذا يقلل التي ميلكها.

إعادة إلى يحتاج وتوطينها التقنية نقل أن تدرك أن من العربية للبلدان بد ال

التقنية فيها، والتحول ملنظومة التي تخصصها استثماراتها لدور فهمها في النظر

والبنى والتجهيزات أي آالت املادية؛ األصول التقليدية من االستثمار في النظرة في
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زيادة بشرية. وبدون وموارد من معارف املادية غير األصول في االستثمار إلى التحتية،

لالبتكار وطني لنظام إيجاد ميكن ال املادية غير األصول هذه االستثمار زيادة كبيرة في

منه. املتوقع بالدور يقوم أن قادر على

املعرفة، على القائم االقتصاد في احلاسم العامل هي األصول املعرفية أصبحت لقد

نسبة القيمة إن والعشرين. القرن احلادي مطلع الثابتة في األصول أهمية من واألكبر

الصادرات نسبة فإن وكذلك باالرتفاع، آخذة واخلدمات السلع تكلفة املعرفية في املضافة

على في اإلنفاق الزيادة مع يترافق وهذا باالرتفاع، آخذة الدول صادرات مجمل من املعرفية

حساب في  املعرفية األصول قيمة زيادة ومع العاملية، الشركات  لدى والتطوير  البحث 

الشركات في بعض سيما وال املرات آالف عنها تزيد أنها أصبحت الشركات حتى أصول

التدريب مخصصات كله زيادة ذلك فوق ويأتي وشبكات اإلنترنت، املعلوماتية شركات مثل

زمنياً ومالياً(١٢٧-١٢٨). السابق في األمر كان عليه عما البشرية للموارد

األصول في واالستثمار املعرفة على القائم نحو االقتصاد التوجه أن ومن البديهي

بيئة له بأن يزدهر في تسمح له رديفة ومصرفية مالية املعرفية يحتاج إلى منظومة

الصناعات مجال في بأنواعه  ااطر االستثمار نظام تطوير يشمل وهذا مالئمة،

دعم مؤسسات وتشمل الوطنيتني. احلديثة  والتقنية املعرفة على املبنية اجلديدة 

رأس مؤسسات أو وبنوك ااطر، االستثمار بنوك مثل: مؤسسات، االستثمار ااطر على

االبتكار، دعم وصناديق واملتوسطة، الصغيرة الشركات إقالع وصناديق التطويري، املال

وفي الصناعة في والباحثني العلماء وصناديق توظيف االبتكار، على االئتمان وصناديق

تؤدي التي الوسيطة من املؤسسات تعد املؤسسات هذه وكل وأمثالها، اخلاص القطاع

أخرى(٥). جهة من واإلنتاج واخلدمات من جهة والتطوير البحث بني الربط إلى

الكبيرة أحد األخطاء املباشر األجنبي االستثمار أن من يرى العرب اخلبراء من هناك

ألنها دولها، في التقنية وتوطني لنقل محاوالتها في العربية الدول ارتكبتها  التي

الناحية من صحيح  هذا أن  ومع واملعرفة، للتقنية حقيقي  توطني أي  إلى تؤدي لم
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من االستفادة في العربية الدول إخفاق تكمن في احلقيقية املشكلة املبدئية، إال أن

وإلى التقنية، وتوطني لنقل معززة بيئة إلى لترجمته املباشر األجنبي االستثمار ذلك

األجنبي املباشر مبا واستضافة االستثمار إدارة، على عقود التفاوض على القدرة عدم

فالدراسات التقنية. وتوطني نقل ألغراض االستثمارات تلك من باالستفادة يسمح

كقناة املباشر األجنبي أدلة مقنعة على هيمنة االستثمار أن هناك إلى تشير احلديثة

يلي: كما ذلك يتم حيث للتقنية(٢٠٢-٢٠٥)، الدولي للنقل

املمارسات  وبتعلم العكسية وبالهندسة بالتقليد واالقتداء التمثل ظاهرة ˚

الصحيحة.

أجنبية شركات فتح أو أخرى وطنية شركات إلى البشرية واملوارد املهارات انتقال  ˚

األجنبية. الشركات لدى تعلمها ميكن واملهارات التي اخلبرات من لالستفادة خاصة

العاملية.  الصناعية السالسل العمودي مع التكامل ثقافة تعزيز ˚

مهمة جاذبة تصبح أن في تنجح لم العربية الــدول فإن  أخرى ناحية ومن

األكثر األولى العشر الدول في قائمة يرد منها ال فأي املباشرة، األجنبية لالستثمارات

األولى العشر النامية قائمة الدول في حتى وال املباشرة، لالستثمارات األجنبية جذباً

االستثمارات(١٦٠). لتلك جذباً األكثر

أنشطة أهم ولكن عاملياً، تراجع قد  املباشر األجنبي االستثمار  فإن  وعموماً

األعظم شطرها في محصورة ظلت والصادرة الواردة املباشرة األجنبية االستثمارات

يواصل وبينما آسيا. شرق وجنوب نافتا ومنطقة الغربية وأوروبا الواليات املتحدة بني

األجنبية االستثمارات ومخاطر فائدة اجلدل حول العرب واخلبراء السياسات صانعوا

النشاط االقتصادي هذا على هامش تظل العربية الدول حقيقة األمر أن فإن املباشرة،

وتوطني نقل إلى النشاط هذا أدى وسواء منه، جداً يسيراً جزءاً إال تشكل وال العاملي

والتقنية االقتصاد حركة جديدة في وديناميات عمل إيجاد فرص مجرد إلى أم للتقنية

النشاط هذا في الدول العربية مشاركة توسيع عن احلديث فإن العربية، الساحة في
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املباشرة األجنبية االستثمارات معالم حركة من معلماً بارزاً يصبح أن عن بعيداً يزال ال

العاملي. الصعيد على

فهذا التنمية، ويحرك الرخاء، تعميم إلى سيؤدي والتجارة االقتصاد حترير  كون أما 

املعرفي التدفق وهذا  لها،  مرافق تدفق معرفي إلى التجارة تؤدي  عندما  فقط يحدث

بني للمتعامل مركزي دور وجود من بد إال إنه ال التنمية. عجلة دفع إلى يؤدي أن ميكنه

التقنيات إلى  بالنفاذ ترغب التي الوطنية الشركات وتلك للتقنيات املزودين املبتكرين

التقنية، على تراخيص احلصول عبر أو العكسية الهندسة أو التقليد عبر اجلديدة، إما

أنشطة على االقتصادي القائم النمو إن ثم املبتكرين. التعاون مع أشكال غيرها من أو

وبشكل متسارع، بشكل  التنمية عجلة دفع على القادر وحده هو والتطوير  البحث

فالنمو املصنعة. والدول الدول النامية بني اقتصاديات القائمة الفجوة بتضييق يسمح

البلدان في سابقاً قائمة كانت التي التقليدية العقلية وهي املوارد تراكم يحدث نتيجة ال

العمليات اإلنتاجية. في املضافة القيمة وزيادة اإلنتاجية، حتسني نتيجة بل العربية(٢٦)

جديدة، فقد فشلت على عتبة مجموعات خيارات العربية تقف ولهذا فإن الدول

لم كما للتقنية، وتوطني نقل إلى تؤدي ولم السابقة التقليدية سياسات التصنيع

اجلديدة للبلدان التوجهات أما واالجتماعية، االقتصادية التنمية عجلة دفع إلى تؤدي

الغاية املرجوة تؤدي ال قد فهي املباشرة األجنبية االستثمارات واخلاصة بتشجيع العربية

بيئة األساس إليجاد الشروط فهم ضوء وعلى سليم بشكل لها يخطط لم إذا منها

العربية. والتقنية في البلدان العلوم منظومة تساهم في تعزيز معرفي تدفق

أنشطة هي التقنية وتوطني نقل عملية في أهمية واألكثر األساس احللقة وتظل

مرحلة إلى التوطني مرحلة من العربية البلدان بانتقال تسمح التي والتطوير، البحث 

هي احللقة هذه أن شك وال العاملية. التقنية منظومة في الفعالة واملشاركة  التوليد

العربية. البلدان جميع في منظومة العلوم والتقنية في األكثر ضعفاً أو الغائبة احللقة

فيها وتفعيل العلوم والتقنية منظومة تطوير من البلدان العربية أن تتمكن وإلى

االبتكار منظومة روافد من مهماً رافداً املطاف نهاية في لتصبح اتلفة عواملها
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األجنبية االستثمارات  إلى  باللجوء  وتوطينها  التقنية  نقل  عمليات  فإن الوطنية،

تلعب تستطيع أن ولن تقنية معينة، تتجاوز حدود للعثرات ولن عرضة املباشرة ستظل

على قائم اقتصاد إلى أو مضافة، قيمة اقتصاد إلى العربي االقتصاد نقل في  دوراً

العربية(٥). البلدان في مستدامة واجتماعية اقتصادية بتنمية يسمح املعرفة،

السعودية اململكة العربية في التقنية توطني
äGRÉ```é``fEG

أحد األهداف ااالت جميع في وتوطينها واستخدامها املتقدمة يعد نقل التقنية

التي بعض اخلصائص الوضع هذا فرض التنموية، ولقد اململكة خلطط االستراتيجية

إلى واحلاجة  املال، رأس وتوفر العاملة، القوى في كالنقص اململكة اقتصاد بها متيز

العلمي التقدم نحو سعيها ضوء في وذلك الرأسمالي، التكثيف إلى مستندة حلول

واالجتماعية. االقتصادية التنمية مبسيرة والتعجيل والصناعي، والتقني

عملت التنموية، املشاريع لنجاح الالزمة احلديثة نقل التقنيات اململكة تضمن وحتى

التوجهات جنحت تلك ولقد املشاريع املشتركة. قيام لتشجيع مجزية حوافز وضع على

مقارنة كافة واإلنتاجية اخلدمية ااالت في العمالقة اإلجنازات الكثير من حتقيق في

التقنية واالجتاهات تتعلق بنوعية تنازالت إعطاء تضطر إلى أن الدول، ودون من بغيرها

تطوراً. أقل أنواع أو اختيار فيها، الفنية العاملية

من «أميانتيت»  مجموعة حققته ما التقنية توطني في التقدم أمثلة ومن

واالجتماعية االقتصادية  العوائد تضمنت حيث األنابيب؛ لصناعة تقنية توطني

لعملية التوطني(٢٠٦):

والدولية. واإلقليمية احمللية، للمشاريع التنافسية القدرة رفع ˚

وتنميتها. احمللية البشرية الطاقات من املثلى االستفادة ˚

التصدير. إلى االستهالك من بنقله احمللي االقتصاد تقوية ˚
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اخلام احمللية. املواد مصانع تشغيل ˚

الدولية. األسعار تقلبات عن السلبية الناجتة اآلثار تقليل ˚

يزيد  ما الشركة صنعت حيث للمملكة، التحتية  البنية إنشاء في املساهمة ˚

األنابيب. من كيلومتر ٧٥٫٠٠٠ على

منها باالكتفاء االعتقاد ميكن ال مستمرة عملية التقنية  نقل أن الواقع وفي

وإدراكاً اململكة  أن إال النامية، الدول عن فضالً املتقدمة الدول بني عنها التوقف أو

القدرة على دون اسد وبشكلها املستوردة على التقنيات الكلي االعتماد بأن منها

والتقني العلمي التقدم حتديات مواجهة من  اململكة ميكن لن  وتطويرها تطويعها

كبيرة جهود املتقدمة في نقل التقنية اإلجنازات تلك واكبت املنشود. فقد والصناعي

اآلتي(٩٧): أهمها من كان والتوطني، في االستيعاب والتطويع

ومؤسسات  والعالية، العامة التعليمية املؤسسات إنشاء في  الكبير التوسع  ˚

ومهندسني علماء من بشرية التعليم الفني والتدريب املهني؛ لتخريج كفاءات

وتوطينها. واستيعابها التقنية مع التعامل على قادرة وفنيني

وتطويرها.  التقنية توطني على القادرة اإلنتاجية املؤسسات تطوير ˚

واخلاص.  القطاعني العام في والتطوير البحث مراكز من إنشاء العديد ˚

ومكـاتـب اختـراع بـراءات وتسجيل معلـومات من تـوفيـر اخلدمـات املسانـدة  ˚

هندسية. استشارية

وتطويرها. التقنية وتوطينها لنقل والتقنية العلمية اخلطط ووضع السياسات رسم  ˚

االقتصادية اجلوانب مختلف شملت حضارية  نهضة اململكة تشهد  كما

تنعكس هائلة تقنية ثورة اليوم وسط عالم يعيش في وذلك والصناعية، واالجتماعية

األمر يستوجب فإن لذلك احلياة املعاصرة، مناحي كافة على املستقبلية وآثارها أبعادها

استثمارها ينبغي التي الفرص على للتعرف بإيجابية املتغيرات تلك مع التعامل منا
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ويبقى التعليم اإلمكان. قدر حتييدها أو تالفيها على والعمل ااطر وتدارك وتوظيفها

معها والتعامل املتغيرات تلك وملواجهة للمستقبل اإلعداد في األساس املرتكز  هو

في اململكة(٩٧). الشاملة للتنمية املستقبلية التطلعات يحقق ما بكل

á`«`æ`≤`àdGh Ωƒ`∏`©`∏d á«`æ`Wƒ`dG á`eƒ`¶æŸG

السياق تعزيز إلى اململكة تسعى املعرفة على قائم اقتصاد بناء  وراء سعياً 

والتقنية للعلوم فاعلة وطنية منظومة وتعزيز بناء خالل من املعارف إلنتاج التنظيمي

والترتيبات واألنظمة السياسات مجموعة يتضمن املنظومة ومفهوم واالبتكار(٢٠٨).

امتالك على وفي القدرة املعرفة إنتاج تؤثر في التي والهيكلية واألنشطة املؤسسية

ميثل (١٦) وشكل واخلدمات. اإلنتاج عمليات وتوظيفها في ونشرها وتطويرها التقنية

بذاتها تشكل ال وهذه واالبتكار؛ والتقنية للعلوم الوطنية للمنظومة األربع املكونات

وفرص العمل النمو وهي للمنظومة ارجات احليوية حتقيق يتطلب فاعلة؛ إذ منظومة

سياسات توصفه للمنظومة محدد  هدف وجود يتطلب بدوره  وهذا والتنافسية؛

.(١٧) شكل األربع، كما في مكوناتها وتفاعل ترابط جانب إلى للتقنية،

 

QÉµàH’Gh á«æ≤àdGh Ωƒ∏©∏d á«`æ`Wƒ`dG á`eƒ`¶æŸG (16) π`µ`°T
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QÉ`µ`à`H’Gh á`«æ≤àdGh Ωƒ`∏`©`∏d á«`æ`Wƒ`dG á`eƒ`¶æŸG äÉfƒ`µ`e (17) π`µ`°T

á«∏Ñ≤à°ùŸG á£ÿG

وأن واالبتكار والتقنية العلوم منظومة إليجاد احلاجة حلقيقة اململكة من إدراكاً

وطنية سياسة اململكة أعدت فقد واضحة، رؤية يتطلب فاعلة منظومة وطنية بناء

على تشتمل  ١٤٢٣/٤/٢٧هـ.،  بتاريخ الوزراء مجلس  من إقرارها مت والتقنية للعلوم 

اخلطط تنفيذها آليات وتتضمن استراتيجية؛ وأسس عامة وأهداف وغايات، مبادىء،

االستراتيجيات حتدد التي (١٤٢٦ - ١٤٣٠هـ)، اخلمسية اخلطة ذلك في مبا اخلمسية

واملشروعات. للبرامج التفصيلية

الوطنية املنظومة وتفعيل ببناء املعنية  الرئيسة السياسة توجهات وتتضمن 

هي: استراتيجيات(٢٠٨)، والتقنية عشر للعلوم

إلى تؤدي واالبتكار والتقنية العلوم  منظومة تطوير في  شمولية رؤية تبني : أوالً

مع وتفاعلها روابطها، وتوثيق خططها، وتناسق املنظومة، هذه مكونات  تآزر

والثقافية. واالجتماعية االقتصادية األنشطة

واحتياجات يتفق اتساعاً وتنوعاً مبا كفاءتهما ورفع تفعيل دور التعليم والتدريب : ثانياً

للتطورات مواكبتهما استمرار على والتأكيد املنشود، والتقني العلمي التقدم

وحتدياتها. العاملية التقنية العلمية واملستجدات
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العلمي في البحث الوطنية القدرات وتطوير بتعزيز الكفيلة السبل : تهيئة ثـالـثـاً

احتياجات مع وتكاملها تلبيتها وضمان جهودها، وتنسيق التقني والتطوير

املستدامة. التنمية ومتطلبات اتمع

أولويات متطلبات تلبي التقني للبحث العلمي والتطوير رئيسة اجتاهات تبني : رابـعــاً

املستدامة. والتنمية الشامل الوطني األمن

ألنشطة اصصة  املالي الدعم  مصادر  وتنويع وتطوير تعزيز  على  العمل : خامساً

مهامها بأداء قيامها يضمن مبا واالبتكار للعلوم والتقنية الوطنية املنظومة

املطلوب. الوجه على

اإلنتاجية، وتعزيز الكفاءة لرفع املالئمة التقنية وتطوير وتوليد وتوطني نقل : سادساً

واخلدمية. القدرات التنافسية للقطاعات االنتاجية

واالبتكار. لإلبداع الوطنية البشرية القدرات وتشجيع ورعاية دعم سابـعـاً :

للعلوم والتقنية واالبتكار الوطنية أداء املنظومة التي حتكم األنظمة تطوير : ثـامـنـاً

مع لتتالءم والتقنية  العلمية املؤسسات  في واإلدارة التنظيم كفاءة ورفع

واملستدامة. الشاملة للتنمية احلالية واملستقبلية املتطلبات

والعربي اخلليجي املستوى  على والتقني العلمي التعاون أوجه تطوير : تاسعـاً

ااالت واملؤسسات املتقدمة في البلدان على التركيز مع والدولي واإلسالمي

العلمية والتقنية. للريادة اململكة فيها تسعى التي

في إليها السبل للوصول كافة العلمية والتقنية وتيسير املعلومات إتاحة : ً عاشــرا

اململكة. أهداف وظروف تتفق مع نظم إطار

منظومة إيجاد يتطلب اململكة في  املعرفة على مبني اقتصاد بناء فإن ولهذا 

النظر يتطلب إعادة وتطويرها وتوطينها التقنية نقل أن كما للعلوم والتقنية. فاعلة

في لالستثمار التقليدية النظرة من التحول وضرورة للتنمية استثمارها دور في فهم

املادية. غير االصول في االستثمار إلى املادية األصول
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املسؤولة الرئيسة الهيئة باعتبارها والتقنية للعلوم العزيز عبد امللك مدينة تساهم

وحيوية متعددة بأوجه  اململكة في وتطويرها  والتقنية  العلوم أنشطة تنسيق عن

دعم أهدافها على أهم تركز  اململكة، حيث في وتطويعها التقنية نقل عملية في

والسياسات واقتراح األولويات التطبيقية، العلمي لألغراض البحث وتنفيذ وتشجيع

العلمي والتقني(٩٧): التخطيط مجال ففي والتقنية. العلوم مجاالت في الوطنية

مستقبلية  وطنية خطة إعداد في املعنية اجلهات مع  وبالتعاون  املدينة  بدأت ˚

-١٤٢٠ من القادمة الزمنية املرحلة تغطي املدى بعيدة والتقنية للعلوم شاملة

وبناء اململكة، في والتقنية وتعزيزها القدرات العلمية تطوير إلى تهدف ١٤٤٠هـ،

االعتماد من وتقلل اإلنتاجية القطاعات تساند وفعالة صلبة متكاملة قاعدة

اخلطة هذه وستعمل خالل التطوير احمللي للتقنية. التقنيات املستوردة من على

العلوم ملنظومة املستقبلية والتوجهات االستراتيجية األهداف حتديد على

بها التي تسترشد واملبادئ واملعايير االختيارات حتديد وعلى في اململكة، والتقنية

املوارد توجيه وفي أنشطتها، اختيار في والتقنية للعلوم الوطنية املؤسسات

دراسة من بذلك مستفيدة املستهدفة، بالقطاعات وربطها والتقنية العلمية

املضمار. هذا في سبقتها التي الدول األخرى لتجارب وعميقة متأنية

أولوية  إعطاء خالل  من وتطويعها التقنية نقل في باملساهمة املدينة تقوم ˚

القطاعات تواجه التي التقنية املشكالت حلل املوجهة البحوث التطبيقية لدعم

اجلامعات واجلهات في البحثية املراكز في تنفيذها والتي يتم واإلنتاجية، اخلدمية

في البحثية في معاهد املدينة التطبيقية خالل تنفيذ البحوث من أو األخرى،

والفضاء والطاقة البتروكيميائية والصناعات والنفط اإللكترونيات مجاالت

والبيئة. الطبيعية واملوارد

واملهارات  املعارف تنمية خالل من البشرية  القوى  تطوير في املدينة تساهم  ˚

تقنية مجاالت في للدراسة أو للتدريب االبتعاث طريق عن للعاملني التقنية

الوطنية للتنمية أولوية ذات متقدمة
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ملساعدة  التقنية والبيانات املعلومات وتوفير األنظمة بوضع املدينة  تقوم ˚

نشر في املدينة تنشط كما املناسبة، للتقنية اختيارها اإلنتاجية في القطاعات

وبناء العلمي االنتشار قاعدة توسيع أجل من املواطنني بني  العلمية التوعية

وتوطينها. والتقنية مع العلوم على التعامل القادر املتطور اإلنسان

º«∏©à∏d á«∏Ñ≤à°ùŸG äÉjóëàdG

تأكيد دور على نامية أم متقدمة كانت سواء مستوياتها، مبختلف العالم دول تتفق

املستوى العاملي على ومتغيرات كبرى أن هناك حتديات إال السياق. هذا والتعليم في التربية

التنمية متطلبات ملواجهة املستقبلية مساراته حتديد في وتؤثر تواجه التعليم، والوطني

علمياً وتقنياً وصناعياً. متطورة دولة إلى اململكة بتحويل واملرتبطة املقبلة املرحلة في

á`«`ŸÉ`©`dG äÉjó`ëàdG

تنعكس معها، والتي والتقنية وتتفاعل العلوم التي تواجه العاملية التحديات أهم

تشمل(٩٧): لها مباشرة استجابة وتستلزم التعليم، منظومة على

بشكل  للتقنيات السريع التطور الثورة في تتجلى هذه والتقنية: العلمية الثورة  ˚

االقتصاد في حاسماً دوراً تلعب ألن مرشحة مستحدثة تقنيات  وظهور  عام،

الصناعي االقتصاد من  الدول باقتصاديات االنتقال إلى تؤدي حيث العاملي

في املتمثل املعلومات اقتصاد  إلى اخلام، املواد صناعة على القائم التقليدي

يبدو العالم جعل مما  واحلاسبات، واالتصاالت واإللكترونيات املعلومات تقنيات 

املتدرج غير السريع متعددة لالنطالق فرصاً بحيث تتيح واحدة، اتصاالت كشبكة

ينتابه وما الديناميكي احلالي العالم فطبيعة اململكة. فيها مبا النامية للدول

على يفرض العاصف والتقني العلمي التطور تأثير حتت الوتيرة متسارع تغير من

التعليم منظومة ألن مخرجات التطور؛ لهذا واملواكبة سرعة االستجابة التعليم

والتعامل واستخدامه والتقني العلمي التطور استمرارية عن املسؤولة هي

لهذه لتستجيب املناهج بناء إعادة أو التعليم من جتديد بد ال ولهذا فإنه معه.

واقتدار. بقوة القادمة املدخالت واملستجدات
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لتصبح  باالقتصاد احملدود اإلطار االقتصادية العوملة تعدت  االقتصادية: العوملة ˚

ويتعداها واالتصاالت، والتبادل املال مجاالت شموليته في يتضمن عاملياً نظاماً

ونتائج مفرزات إحدى العوملة وتعد والفكر. السياسة مساحات إلى وصوالً 

مع اجلديد املفهوم هذا واإلعالن. واإلعالم االتصال وسائل احلديثة في التقنية

الوطني االقتصاد  من التحول في وأثرها الدولية التجارة منظمة عمل بدء

دولة أي على الصعب من ستجعل املوحدة، وسوقه العاملي االقتصاد إلى املنغلق

نحو التوجه بل إن السوق، هذا نطاق خارج املنشودة التنمية معدالت حتقق أن

األساس احملرك الوطنية يصبح التنافسية للصناعات امليزة وإيجاد السوق هذا 

والتطور واحملافظة التجديد يصبح وبذلك الصناعي. التطور ثم للصادرات ومن

بأن يوحي الذي األمر التنافسية، امليزات لتحقيق املهمة العناصر من اجلودة على

االهتمام اجلديد، وما االقتصادي التطور أساس ستصبح والتعليم التربية نهضة

التعليم لتتواكب نظم املتقدمة بإصالح الدول قبل من العقد هذا خالل املتزايد

التوجه. على هذا دليل واضح إال العاملية املستجدات مع

أمام  وتساقطها اجلغرافية احلواجز إن تداعي بالذات: واالعتزاز الثقافات تصدير ˚

نشر حرية للشعوب أو اتلفة لألمم ترك الفضائي، اإلعالمي البث تقنيات

على وحترص بذاتها وتعتز إال العالم في هذا أمة من ما ألنه وأفكارها؛ ثقافاتها

كما اآلخرين. نوايا حسن مع افتراضنا بثقافاتها وتراثها للتعريف وتسعى هويتها،

احلضارات صراع إلى توجهاتها من تنطلق قد مغايرة نوايا الشعوب لبعض أن

لها. واحلضارات املنتسبة األخرى األديان بعض على حقد من يجره وما والثقافات

انعكاساتها احلديثة أو التقنية منتجات أبرز إحدى هي العاملية، الظاهرة هذه إن

حتدياً أنها تشكل واألمم، كما الشعوب واالجتماعية جلميع الثقافية املسألة على

من الشباب جيل إيجابياً لتمكني التعامل معها من وال بد التعليم، ملنظومة

وانتمائه. واعتزازه بقيمه بذاتيته وشخصيته االحتفاظ
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بد أن ال والتي وتتفاعل معها، والتقنية العلوم تواجه الوطنية التي التحديات أهم

لها(٩٧): مباشرة استجابة التعليم، وبهذا تستلزم منظومة على تنعكس

بقيمه  متمسك وتقني علمي مجتمع  بناء يعد وتقني:  علمي مجتمع بناء  ˚

التعليم، منظومة ستواجه التحديات التي من أهم اإلسالمية وأخالقه وثقافته

االستفادة الكاملة اململكة من تتمكن حتى حتقيقه على العمل من بد ال والتي

وإعدادهم املواطنني فتنمية ذاتياً، وتطويرها وتطويعها املنقولة التقنيات من

اهتمامات وبناء وتوجيه والتقنية، العلمية ااالت في وقدرة أكثر معرفة ليكونوا

يعد والتعليم التربية مؤسسات خالل من والتقنية بالعلوم الشابة األجيال

مجتمع بناء  إن ثم والتقني.  العلمي التطور نحو احليوية العوامل من واحداً

لتشجيع العالي التعليم منظومة من مكثفة جهود إلى يحتاج وتقني علمي

ثقافة العلوم والتقنية وجعل الطالب، لدى ونشرها والتقنية العلمية الثقافة

التوسع في تدريس خالل من إال ذلك يتم ولن ومداركهم، تفكيرهم في مسيطرة

وبخاصة النشء الطالب، بترغيب الكفيلة السبل وتوفير والتقنية العلمية املواد

التطورات أهمية وإدراك اليدوية، واملهارات والتقنية العلوم حب على  منهم

الكتساب للطالب  الرئيس احلافز هو اإلدراك  هذا إن  بأسره. للمجتمع التقنية

بأهمية الوعي  قصور أن حني في والتقني، العلمي واإلبداع واملهارات املعارف

ويكرسه والتقدم، التطور سبل  عن به يحيد اتمع حياة في والتقنية العلوم

منظومة التعليم جناح وفعالية معيار وإذا كان حضارياً. املتخلفة األمم قائمة في

باملعارف واالهتمام واالبتكار اإلبداع تشجيع وفي املتجددة التحديات مواجهة في

لدى املواطنني، والتقنية األمية العلمية انخفاض هو والتقنية، العلمية واملهارات

مجتمع بناء من أجل بذلها من ال بد كبيرة التعليم جهوداً منظومة أمام فإن

املستوى. عالية وتقنية علمية بثقافة مزود
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ارتفاع  يشكل السكاني: النمو معدالت الرتفاع التعليم منظومة استجابة ˚

الضاغطة على الوطنية اململكة أحد أهم التحديات في السكاني النمو معدل

معدالت فارتفاع  عامة.  التنموية اململكة وخطط خاصة  التعليم منظومة

حداثة إلى يؤدي سنوياً ٪٥٫٣ التي تخطت اململكة في وتسارعه السكاني النمو

نسبته  ما  العمر، من وأقل عاماً   ١٥ شريحة تشكل بحيث السكان، أعمار

على شديدة ضغوطاً  سيوجد املستوى هذا إلى النسبة هذه وارتفاع .٪٥٫٥٣

موجهة وتطوير  تنمية أداة إلى الهائلة الثروة هذه لتحويل التعليم منظومة 

فلو العلوم والتقنية. قطاع مقدمتها وفي للتنمية املستقبلية االحتياجات نحو

العمل، فإن سوق ملتطلبات مواءمته التحكم في وأمكن املورد هذا إدارة أحسن

تبلورها التي والطموحات اآلمال إجناز في هائلة إلى طاقة سيتحول التحدي هذا

الوطنية. التنمية خطط

بناء  إن التقنية: لتوطني مطلب العالي التعليم في والتقنية العلوم تعريب ˚

متكنه التي التقنية واملهارات باملعارف وتسليحه املعاصر السعودي  اإلنسان 

كما والصناعي. والتقني العلمي للتطور الزماً شرطاً يعد واإلبداع االبتكار من

ومهارة االبتكار. الفكر تأصيل من قاعدة على مبنياً التطور هذا أن يكون يستلزم

اللغة واستخدام  التراث خالل إال من حتقيقه ميكن ال الفكري التأصيل هذا إن

واالجتماعية التنمية االقتصادية مسيرة في والتفكير لإلبداع  وسيلة العربية

على االعتماد ويجنبهم بالنفس، الثقة املتعلمني سيكسب الذي األمر الشاملة،

على واملهارة القدرة الكتساب مهمة وسيلة فاللغة التقنية، والتبعية النقل

في العربية اللغة باستخدام إال حتقيقهما ميكن ال اللذين واالستنباط التحليل

في التعليم والتدريب وخطط لقد استحوذت برامج فيها. واإلبداع املعرفة تلقي

اهتمام خاص على اليابان مقدمتها  يأتي في والتي املتقدمة،  الدول من كثير

نشر الثقافة وفي للطالب، واملهارات تدريس املعارف في الوطنية اللغة باستخدام

من العالم مجتمعات مع يتعاملون جعلهم مما املواطنني، بني والتقنية العلمية
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الوطنية مصاحلهم ما متليه حسب بها ويتأثرون مؤثرين فيها لغتهم منطلقات

كوسط وتعضيدها العربية اللغة استخدام فإن ولذلك احلضارية، وإسهاماتهم

ال والعام والفني العالي في مؤسسات التعليم الدراسية املواد جلميع تعليمي

على وما ينسحب والتعليم، تطوير منظومة التربية في أساساً يكون ركناً أن بد

وتطويرهما. العلوم والتقنية استيعاب واقتدار في متكن من ذلك

تبنى  التي القاعدة هي الدراسية املناهج إن التعليم: وأساليب املناهج تطوير ˚

العلمية املعارف كانت وملا  وفاعليتها، وتطويرها التعليم منظومة عليها

تنبع منهج أي  فاعلية وأن متسارعة، بصورة  تتزايد  احلديثة التقنية واإلجنازات

تعليمي نظام ألي لزاماً أصبح فقد املتغيرة، لالحتياجات حركيته ومواكبته من

نقل في  االستمرار مع والتقدم التطور في اململكة أهداف حتقيق إلى يسعى 

أن: واقتدار، بنجاح وتوطينها التقنية

والبناء والصياغة. الهيكل حيث من املناهج وحتديثها مراجعة عن يتوقف ال -

حتى  طارئة علمية ابتكارات أو اختراعات أي الستيعاب باملرونة الكافية يتمتع -

العلمية واملهارات املفاهيم حيث اكتسابه من للخريج الالزم يضمن املستوى

العمل. وسوق اتمع احتياجات تلبي التي والتقنية

إحاطة كاملة  على يجعله وبالوعي العلمي التقني الذي العصر يتزود بثقافة  -

الدائمة. والتقنية العلم ومدركة رجات

للمناهج. الدائم التجدد -

طالب. لكل متوفرة لتصبح والتقنية العلمية االهتمام بااالت فيه يتوسع -

ميكنإدخالاملهاراتالفنية والتقنيةفياملناهجلتعملعلىتعزيزمعارفقدرات  -

مع منتجاتها. التعامل ليحسنوا والتقنية العلوم مجاالت في الطالب

مع  لتتواكب التعليم  مناهج في مواقعها اجلديدة والتقنيات العلوم جتد -

التطورات املعاصرة.
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جلذب  مستحدثة وأساليب طرق باستخدام للمناهج مستمر جتديد يجري -

نحو إقبالهم وزيادة ميولهم، إلى وتقريبها والتقنية العلوم لدراسة الطالب

االجتاه. هذا في نقص أو هناك حيود لو كان خصوصاً الواسعة مجاالتها

وحتديث املناهج جتديد على يساعد مما الكثير منتجاتها من التقنية  أفرزت لقد 

التقنيات وهذه التعليمية. وبرامجها احلواسيب مثل واملهارات املعارف أساليب اكتساب

على املباشر التقنية أثر وكبيرة مباشرة بصورة تبرز املتعددة التعليمية  والوسائل

التعليم وأساليب املناهج تطوير في باملساهمة التقنية احلاسم ودور العالي التعليم

وغاياتها. التعليمية العملية أهداف يحقق ومبا
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التقنـية تطويـر التعليم العالي في مؤسسات ˚ دور

االبتكار العالي في مؤسسات التعليم ˚ دور
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التقنية تطوير في العالي التعليم مؤسسات دور
á«`æ`≤àdGh º`∏`©`dG á`eƒ`¶æe

في تتفاوت والتقنية،  للعلم وطنية منظومة دولة كل لدى يكون أن املتوقع  من 

الدور الذي للتقنية، وتعكس الدولة توليها تلك التي األهمية وفق ونشاطها حجمها

للعلم الدولة تتوزع منظومة كما التنمية لديها. عملية والتقنية في العلم يلعبه

القطاعات منظومته من قطاع اتمع، فلكل في القطاعات اتلفة على والتقنية

تؤلف مكونات على والتقنية العلم منظومة وتشتمل والتقنية. للعلم الفرعية

محورين: وفق تعمل منظومة متكاملة، تلك املكونات مبجموعها

البشرية، القوى تنمية مثل والتقني العلمي النشاط  مجال يعكس محور ˚

واخلدمات والتسويق، واإلنتاج وتوطينها وتطويرها، التقنية ونقل العلمي، والبحث

االستشارية). والشركات واملعلومات، (القياسات، والتقنية العلمية

كل مجال  في الدولة تعمل بها التي التعقيد درجة العمق أو أو املستوى محور ˚

السلع مستوى من املستوى يتدرج والتقني؛ حيث العلمي النشاط مجاالت من

اإلنتاج أجهزة أو القياس أجهزة أو العناصر أو السلع مركبات مستوى إلى املنتهية

املواد، ويسري استخراج مستوى أو املواد، مستوى معاجلة الرأسمالية)، أو (السلع

القطاعات. من قطاع كل على كله هذا

املستوردة، والتقنية واملالية، البشرية املوارد والتقنية العلم منظومة مدخالت من

مخرجات أهم أما واالقتصادية. االجتماعية  والبيئة التحتية، والبنية والتجهيزات

عن الناجتة االختراع وبراءات والبحوث الدراسات عن الناجتة املعرفة فهي املنظومة،

اإلنتاج زيادة إلى استثمارها عند تؤدي ارجات هذه املنتجات والتقنيات واملواد. تطوير

مستوى من يزيد بدوره املعيشة، وهذا مستوى من يرفع مما التقنيات، وتصدير واخلدمات

ومحرك كدافع والتقنية  العلم منظومة تعمل وهكذا املنظومة، مدخالت وكمية

واالجتماعية(٩٨). االقتصادية التنمية لعملية
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إذ ميكن والتقنية العلم منظومة وأداء بعمل تتحكم خارجية مؤثرات هناك بالطبع

من معتمدة سياسة وجود املؤثرات هذه من وتدعمه. أو تسرعه كلية عملها أن تشل

أيضاً ومنها السياسة، لتنفيذ هذه وآليات والتقنية واستراتيجيات للعلم الدولة قبل

من مبادرات يتبعها وما املنظومة عمل ودفع لتسهيل املعتمدة والتشريعات القوانني

تفاعلها ومدى للبلد، واالقتصادية  اخلارجية السياسة أيضاً ومنها وطنية، ومشاريع

وجود مع والتقنية العلم منظومة وجود إن العاملية(٢٠٩). والتقنية العلم منظومة مع

هذه يجعل البعض بعضها مع مكوناتها تربط إيجابية مؤثرات لها معتمدة سياسة

االبتكار(٢١٠-٢١٣). أو لإلبداع وطني نظام إلى تتحول املنظومة

QÉ`µ`à`HÓd »`æ`WƒdG ΩÉ`¶`ædG

أو إنتاجية عملية  أو  مادة على جديد تعديل أو جديد تطوير إيجاد  هو  االبتكار

فهو لالبتكار الوطني أما النظام أو دفاعي. عائد اقتصادي على للحصول تؤدي خدمية

تفاعل عالقات  وجود إليها يضاف  والتقنية العلم منظومة  مكونات من مجموعة

دفاعياً أو اقتصادياً تستثمر جديدة معرفة واستعمال ونشر توليد إلى تؤدي بينها فيما

منظومة من لالنتقال متثيالً رمزياً شكل (١٨) ويبني الوطن(٢١٤). حدود ضمن اجتماعياً أو

عن تتأتى النتائج التي ويبني ارجات أو لالبتكار، الوطني إلى النظام العلم والتقنية

االنتقال. هذا مثل

والروابط العالقات يفعل إطار بدون يوجد أن ميكن ال  لالبتكار الوطني  والنظام

يسمى ما هو وهذا اإلطار والعاملية. الوطنية  والتقنية  العلم منظومة بني مركبات

ببساطة هو لالبتكار الوطني النظام أن  أي  والتقنية.  للعلم الوطنية بالسياسة

ذات وطنية واضحة، سياسة حتكمها والتقنية، للعلم وطنية منظومة لوجود جتسيد

مدروسة تضمن استراتيجيات خالل يتم تنفيذها من معلنة، محددة وأولويات أهداف

ويبني الشكل (١٩) املنظومة(٢١٥-٢١٧). هذه مركبات بني الفعالة والعالقات الروابط وجود

املفهوم(٩٨). لهذا تبسيطاً
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QÉ`µ`à`HÓd »æ`Wƒ`dG ΩÉ`¶ædG ≈`dEG á«`æ`≤àdGh º`∏`©`dG á`eƒ`¶`æe ø`e ∫É`≤`àfÓd (18) π`µ`°T

»æ`Wh QÉ`µà`HG ΩÉ`¶`f »`dEG …ODƒ`J á`dÉ`©`a á«`æ`Wh áeƒ`¶æe (19) π`µ`°T

بينها فيما والتنسيق يجري وضعها محددة توفر إجراءات النظام هذا وجود يتطلب

الروابط بني األهداف ووجود وجود تضمن اإلجراءات هذه السياسة. أو العمل إطار ضمن

تشريعية أبواب في اإلجراءات هذه تصنيف والتقنية. وميكن العلم مكونات منظومة

قطاعية طبيعة الوطني االبتكار لنظام ومؤسسية. وملا كان وبشرية، ومالية، قانونية،

فيما التعاضد والتداعم اتلفة لضمان القطاعات بني التفاعل زيادة األهمية من كان

لالبتكار. وطني نظام وجود قياس مؤشرات بعض يبني (٢٠) بينها. وشكل
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QÉ`µ`à`HÓd »æ`Wh ΩÉ`¶`f Oƒ``Lh ¢SÉ`«`b äGô`°TDƒ`e (20)π`µ`°T

»Hô©`dG º`dÉ`©`dG »`a QÉ`µàHÓd »æ`Wƒ`dG ΩÉ`¶ædG ∞`©`°V

التنمية عملية على يؤثر العربي الوطن في لالبتكار الوطني النظام  ضعف إن

خالل تأثيره ومن حقيقي بشكل التقنية توليد ثم وتوطني نقل تأثيره على خالل من

العلم والتقنية منظومة حتول عدم أن كما للمواطنني. جديدة فرص عمل توليد على

لألسباب التالية(٩٨): يرجع لالبتكار، وطني نظام إلى العربية

التنمية. في والتقنية العلم ودور بأهمية العام الوعي عدم ˚

محددة  ووسائل آليات والتقنية مع للعلم رسمية معلنة سياسات وجود عدم  ˚

لتنفيذها.

يعيق  مما والتقنية، العلم منظومة مكونات تربط وسيطة مؤسسات عدم وجود ˚

فعال لالبتكار. نظام إلى املنظومة هذه حتول

العربي. الوطن خارج إلى منهم الكثير وهجرة والباحثني العلماء عدد قلة ˚

مثل اتلفة والتقنية العلم مجاالت  في واخلاص العام االستثمار ضعف  ˚

املعلومات واملعايير ونشر واملقاييس والتطوير والتقني والبحث التعليم العلمي

والتقنية العلمية التحتية البنية  مركبات من وأمثالها  والتقنية العلمية

للبلدان العربية.
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والتقنية،  للعلم التحتية البنية  في باالستثمار اخلاص القطاع اهتمام عدم ˚

والتطوير. البحث وخاصة

الثابت املال رأس في العربي االستثمار إلى أن يؤدي لالبتكار الوطني النظام ضعف إن

يعني اإلنتاج ال وسائل في االستثمار بها، ألن يعود  أن يفترض التي  باألرباح يعود ال

فقط. ولكن اإلنتاجية القدرات في يعني زيادة لها، بل وامتالكاً للتقنية حقيقياً نقالً

على قادرة غير منها املسوقة يجعل السلع واخلدمات مما الزمن، مع تتقادم التقنيات

في املماثلة العاملية اإلنتاج من الزمن ألن فعاليات فترة العاملية الشديدة بعد املنافسة

الوطني االبتكار نظام قبل من مستمر تقني تطوير لعملية تخضع الدول املتقدمة

جديدة إنتاجية قدرات يحتاج لشراء الذي العربي في العالم يحصل ال وهذا اخلاص بها،

العربي االستثمار عائدات من يقلل وهذا القدرات التي ميلكها، تقنية تقادمت كلما

بشكل هائل(٢١٨-٢١٩).

العديد إن جتارب كما بشكل مبسط. املفهوم هذا يوضحان و(٢١) (٩) والشكالن

ككوريا اجلنوبية الناجحة والتنمية التقدم نحو مسيرتها بدأت التي الدول النامية من

وجناحه. املفهوم هذا صحة تؤكد وغيرها وماليزيا وأيرلندا وسنغافورة

á«`æ`≤`à`dG ÜÉ©`«`à°SG (21) π``µ`°T
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»Hô`©`dG ø`Wƒ`dG »`a á«æ≤àdG ÜÉ`°ùàcG

ولتحقيق التقنية. لهذه فتوليد توطني، أو فاستيعاب؛ نقل التقنية اكتساب يشمل

أهدافاً فيها والتقنية حتدد للعلم بصياغة سياسة العربية من قيام الدول بد ال ذلك

هذه لتنفيذ وآليات استراتيجية وضع  ذلك من واألهم  مدروسة، وأولويات واضحة

عناصر لتفعيل ومعلنة  رسمياً، معتمدة السياسة هذه تكون أن ويجب  السياسة.

بني العناصر أي هذه آليات التنسيق بني وتؤمن بلد عربي والتقنية لكل العلم منظومة

التقنية واكتساب والبحث والتطوير والتقنية العلمية األطر  وتدريب وتعليم تكوين

الفعالة غير والتقنية العلم حتويل منظومة إلى سيؤدي وهذا التقنية، وتطوير اخلدمات

بعض تسعى احلظ وحلسن اإلبداع، أو لالبتكار فعال نظام وطني العربية إلى الدول في

وغيرها. السعودية العربية كاململكة السياسات هذه مثل لتبني حالياً العربية الدول

مع آليات لتنفيذها(٩٨): السياسات هذه اعتماد عند التالية باألسس األخذ ميكن كما

التقنية. احتكار ضد حماية وتشريعات سياسات وضع ˚

االستثمار. عقود في التقنية نقل ضمان قوانني ˚

التقنية. نقل في التفاوضية القدرات حتسني ˚

اإلنتاج. ووسائل املنتجات فقط املعارف واخلبرات، وليس سياسات تطوير ˚

اإلمكان. قدر امللكية بحقوق غير مصحوبة التقنية شراء سياسة تكون أن ˚

القطاع العام. في وتقويته اخلاص القطاع لدى البحث والتطوير حتفيز ˚

(املعرفية). املادية غير املتزايدة لألصول لألهمية العربي زيادة الوعي ˚

تقنية وطنية. تنمية نخبة ˚

التقنية. اكتساب يضمن ال لوحده املباشر األجنبي االستثمار إلى أن التنبه ˚

التقنية: لنقل العربي الوضع التفاوضي حتسن سياسات عربية تبني ˚

العربية. الدول لكل واحدة املنشأ شهادة -

االحتكار التقني. ضد سياسات -

والتطوير. البحث جهود تضافر -
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التقنية. إدارة وتشريعات واخلبرات املؤسسات حتسني وضع ˚

وخاصة: التقنية، إدارة في املفقودة للحلقة االنتباه ˚

التقنية. اكتساب متويل ااطر وعمليات املال رأس ومؤسسات التشريعات -

اخلبرات ومؤسسات التطوير الهندسي والتقني. -

االبتكار العالي في مؤسسات التعليم دور

اإلحاطة ميكن العالي التعليم في مؤسسات مداها وإدراك االبتكار عملية إن

على تقنية القائمة االبتكارات إلدراك املتبعة في الطرق النظر إعادة من خالل بها

اإلدراك طريقة أن يبدو حيث العالي؛ التعليم مؤسسات في واالتصاالت املعلومات

البيئة؛ حول املتمحورة الطرق من بدالً حول املشاريع، متمحورة االبتكار لتطورات

في التعليم العالي يجري ملا الرئيسة العناصر لبعض غموض إلى ذلك أدى وقد

احلاضر(٢٢٠). الوقت في

احلكومة باسم املتحدثني  بعض  شنها ضارية، حمالت األخيرة السنوات شهدت

العالي، التعليم  مؤسسات على األمريكية املتحدة  والواليات أوروبا في والشركات

تعد صاحلة لم بها، خاصة عتيقة، تقليدية ممارسات واإلصرار على بالركود إياها متهمة

عاجية، أبراجاً كونها تتعدى ال املؤسسات تلك أن من يعتقد هناك احلاضر؛ حيث للعصر

احلياة، وأنها من بحبوحة في يعيشون والعاطلني األغنياء من مختارة لطبقة ومعاقل

الرأسمالية عليه تسيطر املراس صعب متنافس عالم لم تألف احلياة في مؤسسات

ملنظمات صورة أنها على العالي التعليم ملؤسسات الدونية أن النظرة غير العاملية.

حملاسبة يخضعون وال  فعالني، وغير معرفتهم، بالية مبدرسني وتكتظ التغيير  تقاوم

ثالث إلى اململكة املتحدة في العالي التعليم إنتاج زاد فقد التجني(٢٢٠). كثير من فيها

جذرياً، تغير تغيراً التدريس طرق نظام أن كما اخلدمات. قطاع إنتاج في الزيادة مرات

حول(٢٢١): ابتكاري املثال هناك مسار سبيل فعلى

الطلبة. تعليم في على العمل قائمة عناصر إدخال ˚
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الدراسي. التحصيل خدمات استخدام زيادة ˚

ذلك  مبا في األساس،  الدراسي برنامج في التعليمية السبل صور في التوسع ˚

إلخ. اتلفة والتعلم اجلماعي، .. األدوار ولعب واخلبرة التجربة من خالل التعليم

آخر. إلى القيام بعمل القيام بعمل من تنتقل املهارات التي بتكوين االهتمام ˚

على  القائم التعلم مثل التعلم، في واستقاللية أكبر حرية  املتعلمني إعطاء ˚

االتفاق. أو املورد

في هائل منو وجود على كثيرة دالئل واالتصاالت، هناك املعلومات بالنسبة لتقنية

من أكثر كان ١٩٩٢م، عام ففي األكادميية؛ األوساط في التقنيات احلديثة استخدام

زادت ١٩٩٧م عام وفي  احلاسوب، مبساعدة  التعليم يستخدمون األكادمييني من ٪٢٥

.(٢٢٢-٢٢٣)٪٥٠ - ٦٠ مبعدل النسبة

في مماثلة تغيرات هناك فإن املتحدة، اململكة في جرت التغيرات هذه أن  ورغم

تكاد للتغير املؤدية القوى أن حيث األوروبية، الدول من  العديد  في العالي التعليم

من العالي التعليم حتول عن ناجم يجري من تغيير مما كثيراً أن كما متشابهة؛ تكون

جانب تقلص إلى الرقابة مستوى من مما يزيد العام، نظام التعليم إلى اخلاصة تعليم

يبدو فيما التغيير هذا أن ورغم اجلامعي. والتدريس دعم التعليم الفرد في على اإلنفاق

اكتسب قد العالي التعليم أن على قوية دالئل هناك فإن لالبتكار، اخللفية يوفر ال

يستجيبون أنهم حيث املغامرة، روح لديهم وطموحات ممن حيوية، ذوي عاملني وجود

مبتكرة(٢٢٤).  بصورة والصعوبات للمشاكل

استثمارية برامج عدة فهناك واالتصاالت، املعلومات تقنية  ابتكارات  حالة وفي

تقنيات مجال في االبتكارات دعم إلى تهدف واملؤسسي الوطني املستوى على

كثيرة لترويج جهوداً هناك أن التقنيات. كما لدعم تلك شبكة وبناء التدريس والتعليم

عليها(٢٢٥). القائمة وتنفيذها خارج الفرق االبتكارات
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فمن للطلبة، غير املالئم للتعليم املعرفة نتيجة ممارسة في فجوة كانت هناك إذا

نشر نتائج وفي بتعليم الطالب اخلاصة األساسية البحوث على اإلنفاق األجدى زيادة

تعليم على للبحوث والعاملية الوطنية امليزانية من زيادة اإلنفاق أي يجب تلك البحوث.

من هائل عدد لوجود نظراً البحوث في  كبيراً استثماراً  يتطلب ذلك لكن الطالب؛

وإدارة البيئة تصميم على القدرة إصالح ميكن حتى معاجلة، إلى حتتاج التي القضايا

تصميم قضية التقصي من إلى املزيد حاجة في التي هي القضايا التعليمية؛ فمن

االبتكار. روح متعددة التخصصات تدعم بيئة وإدارة

يتضمن إطار وضع يلزم البعض، التعلم من بعضهم ما مجموعة ألفراد وحتى ميكن

ذلك اإلطار هناك ولوضع اخلبرات. تلك من التضامنية لالستفادة خبرات اموعة بنيان

تلك واملالبسات(٢٢١). الظروف وفق منها األصلح انتقاء النماذج التي ميكن العديد من

وفي األوضاع، في االختالف عن الثالثة تعبر األبعاد حيث (٢٢)؛ شكل في النماذج ممثلة

املعلومات. جمع سبل وفي التطوير طرق

 

™``jQÉ``°û`ª`∏d á``¡``Lƒ``e êPÉ``ª`f (22) π`µ`°T

(١) جدول ويلخص  وطبيعية. جتريبية، وشبه جتريبية، أوضاع: ثالثة هناك عموماً

تلك األوضاع. اخلصائص الهامة للتغيرات في
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™``````bƒ`````````ŸG
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§````````°Sƒ``````à```````e ∫É``````````Y

ΩÉ¡e »``a ÚãMÉÑdG ºµ–

º¡à£°ûfCGh áÑ∏£dG

¢ù«jÉ≤e ≈∏Y ô°üà≤J Ée IOÉY

º««≤àdG ≈∏Y Ωƒ≤J »àdG œÉædG

ájÉ¡f ‘ áÑ∏£∏d …OÉ©dG
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á∏µ°ûe

hCG áfQÉ≤ŸG èFÉàf ≈∏Y IOÉY õ«côJ

áYÉæ≤dG ¢ù«jÉ≤e

èFÉàædG ≈∏Y IOÉY õ«côJ
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ΩGóîà°S’G ¢ù«jÉ≤e

áŒÉÄdG äÉfÉ«ÑdG

IOÉ©dG ‘ ‹Éµ°TEG áÑ«°ùàe á≤«°V

äÉfÉ«ÑdG ÚH äÉbÓ©dG

¢VGÎa’Gh ájô¶ædGh

º«ª°üàdG ¢üFÉ°üNh

¿CG áé«àf Ió≤©e ¿ƒµJ ób

É¡d π«ãe ’ çGóMC’G

…ƒà– É¡æµdh á∏¡°S ¿ƒµJ ób

πcÉ°ûŸG ¢†©H ≈∏Y

¿C’ áé«àf IOÉY Ió≤©e

â– »àdG çGóMC’G

á«YÉæ°U á°SGQódG

⁄É©d èFÉàædG º«ª©J

á°SQÉªŸGh á≤«≤◊G

á«°SGQódG á«∏ª©dG øe AõL á∏¡°S ¿ƒµJ ób áÑ©°U
‹EG QÉµàH’G áªLôJ ádƒ¡°S

™bGƒdG ⁄ÉY ‘ á°SQÉ‡

تقييم أو جتميعي جتريبية، تقييم طرق: من خالل عدة االبتكار املعلومات عن ويتم جمع

جمع هدف وفق يجري شيء التجريبية كل الطريقة ففي .(٢٢) شكل في كما تكويني

وهذه به. بدأ الذي االفتراض قبول أو بالتجربة من رفض القائم لتمكن موثوق بها بيانات

أو التجميعي التقييم حالة أما في جتريبي. أو شبه جتريبي وضع في تستخدم الطريقة

فالتقييم املعلومات. جمع منه أكثر التطوير هو الرئيس فالهدف التكويني، التقييم

أو النجاح درجة عن املعلومات جمع يتم بحيث التطوير، عقب عملية يجري التجميعي

سبق التجميعي مبا التقييم نتائج ربط أمكن ورمبا التدريس. طريقة أو املوارد أو النتائج

فمن وبهذا هذه معضلة، كانت وإن التطوير؛ تدعم التي النظرية التصميم أو قرارات من

أو جناح على مستوى املشاركة باستثناء التجميعي التقييم في نتائج الشراكة الصعب
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التطوير عملية النقاط الرئيسة من على فيجري أما التقييم التكويني، االبتكار. فشل

استخدام املمكن ومن املنتج. جودة وعلى العملية  على حتسينات إدخال ميكن بحيث 

في مبتكرة منتجات تكامل يركز على تكويني لوصف تقييم التكاملي التقييم تعبير

هدفه، محلياً في كونه إلى مييل التكويني التقييم ألن هذا استخدامها(٢٢٦). مضمون

النشغال التقييم ونظراً محدد. نشاط أو منتج على بالتركيز صوره أجلى في يهتم حيث

منه. تعلمه ميكن ما تعميم احمللية، فمن الصعب باالهتمامات التكويني

اخلطية والتطوير نظم التدريس تطوير هامان منوذجان هناك التطوير، محور وعلى

يوفران ال النموذجني كال غير أن مراحل. على مناذج بإنشاء واخلطأ الصواب على القائم

في مشاركاً ليس من منها يستفيد ميكن أن االهتمام موضع االبتكار عن معلومات

عملية خالل جمعها يجري التي املعلومات صور يعتمد على ذلك إن  حيث املشروع؛

فإن التجميعي. ومبدئياً، التقييم التقييم التكويني أو نشاط خالل من سواء االبتكار،

منتظم تراكم إلى يؤدي أن ميكن التكويني والتقييم التدريس تطوير نظم بني اجلمع

ميكن إيضاح ذلك، مثال املرحلية؛ واملنتجات اخلطوات مختلف جودة عن أكثر لشواهد

املرحلية، النماذج إنشاء أسلوب أما  تفصيلية. بتصميمات  للقيام املفضلة الطرق

حتى العمل مجموعة تفكير تعقب توفر القدرة على ال قد عفوية شبه طريقة فإنها

آخرون(٢٢٧-٢٢٨). منها يستفيد

سبيل فعلى التمثيلي؛ (٢٢) شكل في االبتكار مشاريع جميع وضع ومن املمكن

االبتكارية املشاريع بينما املعمل، نطاق في تبقى «أ» طراز من االبتكارية املثال املشاريع

القيود والعمليات املعقدة عن عزلها ميكن حيث احلماية، من جزءًا تتطلب «ب» طراز من

كال من التعلم بإمكانه فإن العاملي، للمجتمع بالنسبة أما البيئة. عن الناجمة

آخر(٢٢١). من طراز مشاريع جانب الطرازين إلى
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والتطوير والتكييف السليم النقل حتقق التي العملية واإلجراءات النقاط حتديد إن

التالية(٤): دراسة النقاط يستلزم التقنية مجال نقل في السريع

النشاطات  ترتبط يراعى فيها أن التقنية، تخطيطية عامة لنقل سياسة رسم  ˚

على االهتمام يركز وأن واملقدرة للخطة املرسومة األهداف مع والتقنية العلمية

تنمية القدرات التقنية القائمة فعالً.

وبني  املتخصصة العلمية األجهزة بني قوية رابطة قيام على  التأكيد ضرورة ˚

واالحتياجات فعالً القائمة املشاكل االهتمام على يركز وأن الوحدات اإلنتاجية

باإلنتاج. اخلاصة

املعلومات. هذه ونشر وترجمة وحتليل جتميع يتولى التقنية جهاز للمعلومات إنشاء  ˚

واخلبراء. والتقنيني العلماء ورعاية دعم ˚

من  القصوى واالستفادة التطبيقية منها، والبحوث، وخاصة بالتدريب العناية ˚

واحلقول. اإلنتاج ومواقع الفنية واملعاهد واجلامعات البحوث القائمة مراكز

والتطوير  للبحث العلمي الصاحلة إيجاد البيئة إلى التي تؤدي تشجيع االجتاهات ˚

وطنياً. لنتائجها السريع التقني واالستخدام

التطوير  في تساهم التي واألجهزة للمواد والتدريسي اجلزئي االهتمام بالتصنيع ˚

الستيراد األجهزة واآلالت دائماً السهلة الدروب سلوك من بدالً التقني العلمي

شراء التقنية. طريق أي املتقدمة، الدول من اجلاهزة واملعدات

واالختراع. االبتكار املالئم لبعث روح املناخ إيجاد ˚

طريق  عن اخلطة مشاريع اعتماد نسبة زيادة إلى تؤدي التي االجتاهات تشجيع ˚

املباشر. التنفيذ أسلوب
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الكيف  ناحية من التدريب مراكز في سيعملون الذين املدربني بإعداد االهتمام ˚

االختصاصات. وتنوع

املراسالت  نطاق في سيما ال ااالت مختلف في العلمية الرعاية مجال توسيع ˚

اجلديدة. لألعمال واملكافآت املنح وتقدمي اإلنتاجية

العربيـة الـدول

مختلف في اإلنتاج  عمليات في التأثير ذات اجلديدة التقنية صور تعددت لقد

بفضل ذاتها في التقني والتجديد التطوير عمليات تسارعت كما االقتصاد، قطاعات

إدارة قضية يجعل  الذي األمر  والتطوير، البحوث عمليات في املتزايدة االستثمارات

العمق البالغة للتأثيرات نظراً املعاصرة  اإلدارة  اهتمامات مقدمة في تأتي  التقنية

والتسويق اإلنتاج ونظم املنشأة ومستويات عناصر كافة في التقنية حتدثها التي

التقنية(٢٢٩): محاور أهم ومن اإلنتاج. واقتصاديات البشرية املوارد وهياكل

في  سواء العالم في التقني السوق ومتابعة والصاعدة املتاحة التقنيات رصد ˚

واملغذية. أو الصناعات املكملة التشييد مجال

آالف البدائل املتاحة. بني من املناسبة التقنية اختيار ˚

واملفاضلة  متويله املناسب ومصدر االستثمار ومدى املرغوبة التقنية اقتناء أسلوب ˚

التنظيم نسيج في واندماجها اآلخرين مشاركة أو التقنية االنفراد باقتناء بني

املالية. واألعباء

املنشأة. عمليات في التقنية املناسبة ودمجها وتفعيل تطبيقها استيعاب ˚

بكفاءة. استخدامها وتوفير مقومات إمكانياتها واحملافظة على التقنية صيانة ˚

التي  مجاالت في والتحوالت التطورات مع بالتوافق التقنية وحتديث  تطوير ˚

والتقني العلمي والتطور ونظمها وتنظيمات املنشأة اتلفة قطاعات تصيب

مجال الصناعة املعنية. في

للمنشأة. واالقتصادية والتسويقية اإلنتاجية الفوائد و األداء تقييم ˚
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فتتضمن: التقنية اختيار ملوضوع الرئيسة األبعاد أما

واالستبدال. واالقتناء االختيار وتوقيت الزمن ˚

اإلنتاج. نظام في اإلنتاجية العمليات مع طبيعة التناسب ˚

واإلدارية. اإلنتاجية املنظومة عناصر باقي مع التناسب ˚

العمـالء  وتـوقعـات للشـركة التنـافـسي واملـركز السـوق حـالـة مـع التناسـب ˚

التقنية. ومستوياتهم

والديناميكية. املستمر التطور ˚

الالزمة الستخدام التقنية. والبشرية واملعلوماتية املادية اآلليات ˚

وتشغيلها. التقنية اقتناء في والدراية االستثمارية التكلفة عناصر ˚

واإلنتاجية والتسويقية املتوقعة. االقتصادية العوائد ˚

هي(٢٢٩): أساس أمور خالل أربعة والعمليات اإلنتاج نظام في احلديثة التقنية آثار وتبرز

مكان أي في اإلنتاج -١

وقت. أي في اإلنتاج -٢

اخلدمات. أهمية نقص -٣

احتياجات العميل. حسب والتصميم الكبير اإلنتاج خصائص بني اجلمع -٤

حترر احلديثة التقنية أن  وتعني باإلنتاج تسمح للتقنية  األساسية السمات هذه

تساعد في كما أنها املسافات، تباعد آثار وتلغي الزمان واملكان قيود من اإلنتاج نظم

أسعارها في والتحكم الطبيعية اخلامات منتجي لشروط االستسالم قيود من التحرر

ألذواق استجابة املنتجات مواصفات على تعديالت تسمح بإدخال بيعها، كما وشروط

الكبير. اإلنتاج إدارة لتحقيق نفسه الوقت وفي العمالء،

وتنمية بناء بها من أجل االهتمام الرئيسة التي يجب الوظيفة هي التقنية إدارة إن

تقنية قواعد إلى املستندة األجنبية املنافسة حتديات بها تواجه تنافسية قدرات
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مهمة عمليات إلى التقنية أو نقل شراء مجرد التقنية تتعدى إدارة أن كما متفوقة.

هي(٢٢٩): ومكملة

عناصر املنظومة  باقي وبني بينها التوافق حتقيق والذي يعني التقني، التطبيع ˚

اإلنتاجية.

والتطوير. بالتحسني التجديد واإلضافة والتنمية يعني والذي التقنية، تطوير ˚

املتاحة  التقنية وقدرات  إمكانات كافة استخدام يعني والذي التقنية،  تعميق ˚

معطلة. منها أجزاء بقاء وجتنب

واالختراع. باالبتكار تتصف جديدة تقنية إنتاج يعني والذي التقنية، حتقيق ˚

إلطالق طاقاته الفكرية  الفرص وتوفير البشري باملورد للعناية القصوى األهمية ˚

على للمحافظة للتقنية األكفأ واالستخدام والتطوير، لالبتكار الذهنية وقدراته

والتقنيات. والعمليات املنتجات توازن

السعودية العربية اململكة
á«æ≤àdG ÜÉ°ùàcG áeƒ`¶æe

املعنية واإلجراءات العمليات مجموعة تتضمن التقنية اكتساب منظومة 

ووسائل ومقومات عناصر من وتتكون التقنية، واستنبات وتطوير وتوطني بنقل

عناصر ويبني  يبسط (٢٣) وشكل بعضها؛ مع ومتفاعلة مترابطة ومؤثرات

املنظومة. هذه ومركبات
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ملنظومة االستراتيجية للخطة املقترحة واملشاريع البرامج حتديد منهجية أما 

.(٢٤) شكل في فموضحة التقنية اكتساب

á«é«JGÎ°SE’G á£î∏d áMÎ≤ŸG ™jQÉ°ûŸGh èeGÈdG ójó– á«é¡æe (24) πµ°T 

á«æ≤àdG ÜÉ°ùàcG áeƒ¶æŸ
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أن التقنية، إال مختلفة الكتساب أمناطاً حديثة التقدم الدول الكثير من اعتمدت

توطينها ثم ومن نقل التقنية عملية من جعلت تلك الدول حكومات أن يجمعها ما

الدول تلك استخدمت  وقد اإلستراتيجية.  خططها في الزاوية حجر واستنباتها

متباينتني(٢٣٠): استراتيجيتني

(رخص للتصنيع العاملية الشركات اجتذاب تتضمن التي املهادنة اإلستراتيجية (١

نظام إيجاد مع املالئمة،  البيئة وتوفير املاهرة) العمالة  وتوفر العاملة األيدي

وطنية صناعات  وايجاد العالية؛ التقنية ااالت في االفراد يشجع تعليمي

آسيا شرق  دول  ذلك مثال وتطويرها. املستوردة التقنيات تقليد على تعتمد

وكوريا اجلنوبية. كاتايوان وماليزيا

التقنيات من استيراده يتم على ما فرض قيود حيث يجري اابهة، اإلستراتيجية (٢

على واالعتماد محلياً والتصنيع التطوير إلى واللجوء املتقدمة، الدول من 

واملكسيك. كالبرازيل الالتينية أمريكا دول ذلك مثال القدرات الوطنية.

تتضمن(٢٣٠): أن االستراتيجية الرؤية يجب على لذا

العشرين عاماً  خالل محددة استراتيجية لتوجهات املدى بعيد  منظور  صياغة ˚

القادمة.

والقطاعات  للمنظومة تفصيلية فرعية الستراتيجيات اتلفة العناصر إعداد ˚

اتلفة. االساس

إلى: تهدف املدى بعيدة كبرى وطنية برامج حتديد ˚

في اململكة. الشاملة حتقيق التنمية -١

احمللي والدولي. املستويني العلمية والتقنية على للتحديات التصدي -٢

اململكة. تتمتع بها التي النسبية واملزايا الفرص املتاحة من االستفادة -٣

فتشمل(٢٣٠): الالزمة أما اخلطوات
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ميكن  مكثفة برامج باستحداث التقنية الفجوة تقليص مبحاولة اململكة قيام ˚

وتقنية بأبعاد علمية طفرة ممكن وإحداث وقت وبأسرع وجيزة فتره في تنفيذها

مرسومة وأهداف محددة.

التقنيات  وتوطني بعض في نقل املاضي معوقات على التغلب من اململكة متكن ˚

وجود املؤمل بسبب بالشكل التقنيات وتوليد استنبات باملقدور يكن حيث لم

مقدمتها التقنية وفي اكتساب منظومة عناصر من في العديد وخلل قصور

وجود وعدم واملبتكرة واملبدعة املتخصصة البشرية والقدرات الكفاءات في نقص

التقنية. الكتساب وتشريعات ملزمة وقواعد آليات

جلب  أو  استئجار أو استيراد أو شراء على التقنية نقل مفهوم يقتصر أال  ˚

حتسني إلى ذلك يتعدى أن يجب املفتاح، بل تسليم مشاريع قيام األشخاص أو

التقنية. وتطوير فهم احمللية في القدرات الذاتية

من  يتطلب مما فقط، فنية كعملية التقنية الكتساب ينظر أن العادة  جرت ˚

أوسع شمولية  كرؤية  لها ينظروا أن احلالية املرحلة  في  خاصة القرار متخذي

التقنية. يعرف بإدارة ما وهو أيضاً وإدارية مؤسساتية وتنظيمية وعملية

اكتساب  ملنظومة احمللية واملؤثرات احمليطة بالبيئة االهتمام مبكان األهمية من ˚

وتفاعل البناء  الوطني واحلوار  الشفافية وجود ضرورة في تتمثل التي التقنية

اتمع أفراد بني العدالة وحتقيق والعلمية واالجتماعية املؤسسات االقتصادية

برامج للتخطيط ووضع احملسوبيات ومحاولة تقليل باجلدية واملواظبة واالتسام

خطط من ووضع  جهود من بذل فمهما املهني، وااللتزام السلوكي  التربوي

وعمليات مدخالت ومؤسسات من االستيعابية القدرة رفع في أموال من وصرف

منفعة ملموسة ذات مخرجات هناك يكون فلن التقنية الكتساب وبنى حتتية

مالئمة. غير محيطة ظل وجود بيئة في الوطني لالقتصاد
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وتوعية  عليها والتدريب املعاكسة الهندسة وتطبيقات أسس بتعليم االهتمام ˚

هذا في العاملني على التي للقواعد بالنسبة التدريس هيئة الطالب وأعضاء

بها. االلتزام اال

ابتكار  جانب إلى احلديثة، التقنيات توطني جتاه والتطوير مشاريع البحوث توجيه ˚

اجلديدة. التقنيات

املستوطنة. بالتقنيات اخلاصة االختراعات تسجيل تشجيع ˚

احمللية،  للبيئة مالئمة وأجهزة معدات تصميم التصميم: مشاريع  تضمني  ˚

اململكة. في االجتماعية احلياة تالئم ومعدات

النقدي. التفكير على التدريب ˚

وتصنيعها  تصميمها على كيفية والتعرف واملعدات فك األجهزة على التدريب ˚

وتشغيلها.
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قانون  مشروع في  التكنولوجيا اكتساب  موقع استراتيجية:  آفاق حسن،  راضي، 

(١٤٢٧هـ)، ١١ أكتوبر (٢٠٠٦م). ١٩ رمضان األربعاء االستثمار، الصباح؛

Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS). 
WTO (2003).

ومرجت، مجلة مستهلك خطابني: بني السعودية .. في التقنية عبداهللا، توطني القفار،

(٢٠٠٦م). ١١ أكتوبر (٤)؛ عدد والتقنية، التدريب

(٣٥)؛   عدد املعرفة؛ مجلة للنماء،  األمثل السبيل التقنية توطني  عبداهللا،  الرشيد،

(١٩٩٨م). يونية (١٤١٩هـ)، صفر

عاملية منافسة  ظل في الصناعة الستدامة التكنولوجي التطور محمد،  مرياتي،

(٢٠٠٠م). السورية االقتصادية جمعية العلوم مفهوم، املعرفة. واقتصاد

السابع الدولي العلمي املؤمتر املعرفة. واقتصاد احلديثة محمد، التكنولوجيا مرياتي،

(١٩٩٩م). ١٤-١٦ سبتمبر بيروت، اازين، لبنان، احملاسبة خبراء لنقابة

(١٤٢٧هـ)، ١١ أكتوبر (٢٠٠٦م). ١٩ رمضان األربعاء العقول املهاجرة، الوطن؛

Amabile, Teresa. Creativity in Context. New York: Westview 
Press (1996).

Amabile, Teresa M., Conti, Regina; Coon, Heather; Lazenby, 
J. and Herron, M., Assessing the work environment for creativity. 
Academy of Management Review, 39(5):1154-1184; (October 1996).

Amabile, T. M., Conti, R.; Coon, H. and Regis, Cabral. 
“Development, Science and” in Heilbron, J. (Editor) The Oxford 
Companion to The History of Modern Science. New York: Oxford 
University Press, 205-207 (2003).
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Paradigm”. Int. J. Technology Management 16(8):813-818; (1998).

Chakravorti, Bhaskar. The Slow Pace of Fast Change: Bringing 
Innovations to Market in a Connected World. Boston, MA: Harvard 
Business School Press (2003). 
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Silverstein, David and DeCarlo, Neil; Slocum Michael. 
INsourcing Innovation: How to Transform Business as Usual 
into Business as Exceptional. Longmont, CO: Breakthrough 
Performance Press (2005). 

Sloane, Paul. The Leader’s Guide to Lateral Thinking Skills. 
Kogan Page (2003).

Stein, Morris. Stimulating creativity. New York: Academic 
Press (1974).

Utterback, James M., Suarez and Fernando F. Innovation, 
Competition, and Industry Structure. Research Policy 22(1):1–21; 
(1993).

Von Hippel, Eric. Democratizing Innovation. MIT Press (2005).

Von Hippel, Eric. The Sources of Innovation. Oxford University 
Press (1988). 

Woodman, Richard W., Sawyer, John E. and Griffin Ricky
W., Toward a theory of organizational creativity. Academy of 
Management Review 18(2):293-321; (1993).

Wolpert, John. Breaking out of the Innovation Box. Harvard 
Business Review; (August 2002).

Schumpeter, Joseph. The Theory of Economic Development. 
Cambridge, MA: Harvard University Press (1934).

الين، (٢٠٠٦م). أون إسالم استنبات التكنولوجيا، سيد، أسس حسن،

الوحدة دراسات العربي، مركز الوطن في والعلمية والسياسة العلم أنطوان،  زحالن،

(١٩٧٩م). بيروت، العربية،
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دراسات  مركز تغيير،  دون  من تقدم والتقانة؛ العلم وحتديات العرب أنطوان،  زحالن،

(١٩٩٩م). بيروت، العربية، الوحدة

األربعاء  (٤٧٤٨)؛ العدد وتوطينها، االقتصادية؛ التقنية نقل العزيز،  عبد العطيشان،

(٢٠٠٦م). ١١ أكتوبر (١٤٢٧هـ)؛ ١٩ رمضان

٢٠٢٠ تدريب بحلول تستهدف نقل التقنية صناعية أحمد، ضمن استراتيجية مصلح،

السادسة،  السنة ،(٢١٨٨) الهندسة التطويرية، الوطن؛ العدد على مواطن مليون نصف

(٢٠٠٦م). (١٤٢٧هـ)؛ ٢٦ سبتمبر ٤ رمضان الثالثاء

اململكة كامل بني تعاون ومزارع رضوى: السيارات معهد زيارة لدى الياباني الزراعة وزير

٢٩رجب األربعاء ،(١٨٩٣) العدد  عكاظ؛ واخلبرات،  والتدريب  التقنية  نقل في واليابان 

(١٤٢٧هـ)؛ ٢٣ أغسطس (٢٠٠٦م).

السعودية اجلمعية التقنية؛ لنقل وتطوير الوطنية الثانية العاملية، الندوة صروف بندر،

(٢٠٠٥م). الرياض، ٨-٩ مايو التقنية؛ ونقل لتطوير

وتطوير لنقل الثانية الوطنية التقنية، الندوة املعرفة نقل آليات عبد العزيز، الدويش،

(٢٠٠٥م). ٨-٩ مايو الرياض، التقنية؛ ونقل لتطوير السعودية اجلمعية التقنية؛

(١٤٢٣)هـ. احلجة ذي العربية، واالبتكار، الة التبعية بني التقنية إبراهيم، نقل املعتاز،

أمام ذلك،  واملعوقات اخلليجي التعاون مجلس لدول التقنية نقل اهللا، سبل عبد املوينع،

(٢٠٠١م). ،(٤٨) العدد الصقور، مجلة

والتقنية، العلوم والتقني، مجلة مسألة التقدم العلمي في اهللا، نظرات عبد القفاري،

(١٩٩٩م). ،(٤١) العدد

 ٣٠ العدد (١١٥٥٦)؛ األربعاء اجلزيرة، التقنية، العقول أم توطني محمد، توطني اليماني،

(٢٠٠٤م). (١٤٢٥هـ)؛ ١٩ مايو األول ربيع

القلم، (عوائق وحلول)، اإلسالمية الدول إلى املتطورة التقنية سليمان،نقل اخلراشي،

(٢٠٠٥م). ١٢ مايو الفكرية؛ القلم شبكة

القعدة، ذي القافلة، مجلة واملعاناة،  والطموحات املفهوم التقانة نقل داود،  رضوان،

(١٤١٦هـ)
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القوة،  وسطوة يقظة اآلخر خوفني: بني احلديثة، محمد، انتقال التكنولوجيا اجلعيدي،

(٢٠٠٥م). ١١ ديسمبر مدريد، جامعة

أجل من مبصاحلها األمريكية  املتحدة الواليات تضحي ملاذا اهللا، يد غريس،  هالسل،

(٢٠٠٠م). القاهرة، الشروق، دار السماك)، محمد إسرائيل، (ترجمة

احلرب إلى الطريق في العسكريون االجنيليون والسياسة،  النبوءة  غريس،  هالسل،

(٢٠٠٣م). بيروت، النفائس، دار السماك)، محمد (ترجمة النووية،

،(٢) عدد ،(٨٢) مجلد الفكر، الثقافة الوطنية، عالم أحمد، العوملة وتهميش حجازي،

ديسمبر (١٩٩٩م). - أكتوبر الكويت،

القاهرة الشروق، دار املقدمة، عصر العوملة، في اإلسالمي العزيز، العالم عبد التويجري،

(٢٠٠٥م).

Siegel, D., Waldman, D. and Link, A. Accessing the Impact 
of Organizational Practices on Productitvity of University 
Technology Transfer Offices: An Eploratory Study. Research 
Policy, 32(1):27-48; (2000).

Markman, G, Phan, P., Balkin D. and Giannodis, P. 
Entrepreneurship and University-Based Technology Transfer. 
Journal of Business Venturing, 20(2):241-263; (2005).

Burt, Ronald. Structural Holes: The Social Structure of 
Competition, Cambridge, MA: Harvard University Press (1992).

Thursby, J, Jensen, R. and Thursby, M. Objectives Characteristics 
and Outcomes of University Licenseing: A Survey of Major US 
Universities.  Journal of Technology Transfer, 26:59-72; (2001).

Siegel, Donald S., Waldman, D. and Link, A. Assessing 
the Impact of Organizational Practices on the Productivity of 
University Technology Transfer Offices: An Exploratory Study.
Research Policy, 32(1):27-48; (2003).
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Friedman, J. and Silverman, J., University Technology Transfer: 

Do Incentives, Management, and Location Matter. Journal of 

Technology Transfer, 28(1):81-85; (2003).

Lach, S., Schankerman. Royalty Sharing and Technology 

Licensing in Universities. Journal of the European Economic 

Association, 2(2-3):252- 264; (2003).

Bercovitz, J., Feldman, M., Feller, I. and Burton. R. 
Organizational Structure as Determinants of Academic Patent 

and Licensing Behaviour: An Exploratory Study of Duke, 

Johns Hopkins, and Pennsylvania State Universities. Journal of 

Technology Transfer, 26:21-35; (2001).

Siegel, D., Waldman, D., Atwater, L. and Link, A. Toward a Model 

of the Effective Transfer of Scientific Knowledge from Academic

Practitioners: Qualitative Evidence from the Commercialization of 

University Technologies. Journal of Engineering and Technology 

Managemen, 21(1-2):115-142; (2003).

Goddar, Heinz. University-Industry Technology Transfer – 

Germany as an Example. Boehmert & Boehmert; The Second 

Symposium for Technology Development and Transfer, Riyadh, 

(8-9 May 2005).

Goddar, Heinz. Licensing and Technology Transfer as a Survival 

Instrument in a Globalizing Economy. Boehmert & Boehmert; The 

Second Symposium for Technology Development and Transfer, 

Riyadh, (8-9 May 2005).

وفقا للمنافسة؛ املقيدة شروطها من واملوقف التكنولوجيا نقل عقود يونس،  عرب، 

(٢٠٠١م). واملصري، األردني للقانونني
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ندوة التكنولوجيا،  نقل عقود  في التفاوضية والعناصر العقدية  القواعد يونس،  عرب، 

(٢٠٠١م). األعمال واملهن، أيلول صاحبات نادي ونقل التكنولوجيا؛ العقود

الثاني السنوي  العلمي  املؤمتر  التكنولوجيا،  استراتيجية إسماعيل،  عبداهللا،

والتشريع، واإلحصاء السياسي لالقتصاد املصرية اجلمعية املصريني، لالقتصاديني

(١٩٧٧م). ٢٤-٢٦ مارس القاهرة،

النامية،  الدول الى التكتنولوجيا ونقل االختراعات القانوني حلماية جالل، النظام خليل،

الكويت، (١٩٨٣م). ،(١) ط

والتقانة العلم ومنظومة الوطني اإلبداع لنظام اجلديد البعد محمد،  مرياتي،

تونس، االسكوا، العلوم، مجلة والعشرين،  احلادي  القرن في التنمية عملية في

(١٩٩٩م). ديسمبر

(١٩٩٨م). (٤١)؛ العدد والتقنية، العلوم والتقنية، مجلة العلوم محمد، نقل طرابزوني،

Chomsky, Noam. Hegemony or Survival: America’s Quest for 
Global Dominance (The American Empire Project). Owl Books 
(August 12, 2004) . 

Chomsky, Noam and Zinn, Howard. The Pentagon Papers: 
Critical Essays: Volume Five. Beacon Press (January 1, 1972). 

Eldad, Eilam. Reversing: Secrets of Reverse Engineering. Wiley 
(April 15, 2005).

Wills, Linda M. and Newcomb, Philip (Ed.). Reverse 
Engineering. Springer (January 1, 2001).

Hutchinson, Harry. Reverse engineering a lost culture. 
Mechanical Engineering-CIME, 127(7):62; American Society of 
Mechanical Engineers; (July 1, 2005).

Thilmany, Jean. Working backward: reverse engineering gets a 
role in detecting and preserving. Mechanical Engineering-CIME, 
127 (6):36-38; (June 1, 2005).
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created the future with his eyes on the past.(The People’s 
Tycoon: Henry Ford and the American Century); (Book Review). 
Washington Monthly, 37(7-8):55-59; (July 1, 2005).

Peterson Eric. Technology dismantlers: reverse engineering 
proves patently profitable. ColoradoBiz, 32(8):36; (August 
1, 2005).

Orozco, Edusmildo, On some algorithms for reverse engineering 
certain finite dynamical systems. PhD Dissertation; University of 
Puerto Rico, Mayaguez, (Jun 2006).

Mymudes, Shawn, Reverse engineering: digital boost to and 
from rapid prototyping. Tooling & Production, 70(4):24-26; 
(April 1, 2004).

Anon. Designing forward and back: reverse engineering can 
answer design and prototyping needs. Tooling & Production, 67 
(2):75-76; (May 1, 2001). 

Kalman, Sara. In reverse engineering products are not equal. 
Tooling & Production, 66(2):55; (May 1, 2000).

Anon. Efforts get streamlined by reverse engineering. Tooling & 
Production, 63(7):39-43; (October 1, 1997). 

Chung, Philjoong. Rapid prototyping, reverse engineering, and 
their application for a track design and development. MS Thesis; 
California State University, Long Beach; (Jun 2006).

Anon. Software reverse engineering growing rapidly to exploit 
hardware technology advances. Software Industry Report 
(Newsletter), 26(10):10; (May 16, 1994).
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2008; USAF/AFMC; AT-SPI Technology Office AFRL/SN; Air Force
Research Laboratory; Wright-Patterson AFB, OH; (January 29, 2004).
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Kamal, Saggi. Trade Foreign Direct Investment, and International 
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2349, (2000).

الثانية الوطـنية الندوة األنابيـب،  صناعـة  تقنيـة  توطيـن  أميـانتيـت،  مجمـوعة

 ٩  -  ٨ الريـاض،  التقنية؛ ونـقل لتطوير السعودية اجلمعيـة التقنية؛ وتطويـر لنقل

مايـو (٢٠٠٥م).

لتوطني أساس واالبتكار مطلب والتقنية للعلوم الوطنية الرشيد، عبد اهللا، املنظومة

السعودية اجلمعية التقنية؛ وتطوير لنقل الثانية الوطنية الندوة التقنية.  وتطوير

الرياض، ٨-٩ مايو (٢٠٠٥م). التقنية؛ ونقل لتطوير

القدرات، فريق دراسة الراهن، الوضع والتقنية، دراسة للعلوم عبد العزيز امللك مدينة

(٢٠٠٤م). البشرية التنمية تقرير

الفكر في الدول العربي، منتدى والتكنولوجيا االقتصاد عوملة اهللا، حتديات فتح ولعلو،

(١٩٩٦م). العربي،

القومية حول العربية، ورشة العمل الدول في التكنولوجية محمد، السياسات مرياتي،

والتعدين الصناعية للتنمية العربية والتعاقد، املنظمة التكنولوجية نقل مفاوضات

(١٩٩٩م). ٣ نوفمبر - ٣١ أكتوبر الرياض، االستشارية، السعودية للخدمات الدار مع

االستراتيجية ووضع سياسات والتكنولوجيا عبر رسم العلم دور محمد، تفعيل مرياتي،

املقدرة تعزيز في ودورهما التكنولوجي والتطوير العلمي البحث مؤمتر وتنفيذها، 

 ١٢-١٤ البحرين، املنامة، اخلليجي، دول مجلس التعاون في الصناعي للقطاع التنافسية

(١٩٩٨م). أكتوبر

عربية أحمد، استراتيجية سعيد، و باسيل، خوري، و عمر، محمد، و البوري، مرياتي،

العربي، املنظمة على املستوى التنمية ألغراض واستخدامها والتقانة العلم الكتساب

دمشق، والتكنولوجيا، التطبيقية للعلوم العالي املعهد في والثقافة للتربية العربية

(١٩٩١م).
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تطوير العربية، استراتيجية الوحدة دراسات والعلوم، مركز العربية للتربية والثقافة املنظمة

(١٩٨٩م). أغسطس العربية، الوحدة دراسات الوطن العربي، مركز العلوم والتقانة في

الشبكة والتكنولوجيا،  العلمي البحث أكادميية التكنولوجيا،  نقل على،  حبيش،

(١٩٨٧م). التكنولوجية، للتنمية القومية

الصناعية،  التنمية أجل من املستوردة التكنولوجيا حيازة وآخرون،  فرهنك،  جالل،

بيروت، (١٩٨٧م). العربية، الوحدة الدراسات االسكوا، مركز

مركز العربية، االسكوا، األقطار في فرهنك، وآخرون، السياسات التكنولوجية جالل،

(١٩٨٥م). بيروت، العربية، الوحدة دراسات

في والتقانة العلوم تطوير استراتيجية والثقافة والعلوم،  للتربية املنظمة العربية

(١٩٨٩م). بيروت، العربية، الوحدة دراسات العربي، مركز الوطن

العربية، الوحدة دراسات الشاملة، مركز للتنمية بديلة استراتيجية على، نحو الكواري،

(١٩٨٦م). بيروت،

العربي، املعهد الوطن في والبطالة التعليم فرجاني، نادر، مستقبل و نبيل، النواب،

(١٩٨٨م). العربي، الوطن في التنمية مستقبل للتخطيط، العربي

Goodyear, P. New technology in higher education: understanding 

the innovation process. Centre for Studies in Advanced Learning 

Technology, Dept. of Educational Reearch, Lancaster, England, 

UK (1998).

Barnett, R. Towards a higher education for a new century. 

Institute of Education, University of London (1997).

Laurillard, D, Swift, B. and Darby, J. Academics’ use of 

courseware materials: A survey. Association for Learning 

Technology Journal, 1(1):4-14; (1993).

Casey, B. Academic staff in higher education: their experiences 

and expectations. Report # 3, NCIHE (1997).
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Scott, P. The meanings of mass higher education. SRHE/Open 

University Press, Buckingham (1995).

Carnegie Commission on Higher Education. The fourth 

revolution: instructional technology in higher education. McGraw 

Hill, New York (1972).

Draper, S. Prospects for summartive evaluation of CAL in higher 

education. Association for Learning Technology Journal, 5(1):33-

39; (1997).

Tennyson, R. Instructional systems development: the fourth 
generation, In: Tennyson, R & Barron, A (Ed.), Automating 
instructional design: computer-based development and delivery 
tools, 33-78; (1995).

Braden, R. The case for linear instructional design and 
development: a commentary on models, challenges and myths, 
Educational Technology, 36(2):5-23; (1996).

التكنولوجي ”التطور مرياتي  محمد الدكتور محاضرة على (تعقيب مأمون، احلالق،

جمعية مفهوم،  املعرفة“)، واقتصاد عاملية منافسة ظل في الصناعة الستدامة

(٢٠٠٠م). السورية؛ االقتصادية العلوم

واملأمول، ورشة عمل الواقع - في اململكة والتقنية صالح، القاعدة العلمية العجالن،

٣٠ يناير التعليم العالي؛ عبد العزيز حول بن وثيقة اآلراء لألمير عبد اهللا تفعيل طرق

(٢٠٠٥م). ١ فبراير -
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