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 المدتخمص

مغ السبلحع عمى معطع السجتسعات الستقجمة والشامية تػلييا كبًل حدب إمكانياتو وقجرتو، لسدألة الثػرة 
التكشػلػجية  أقرى درجات االىتساـ، حيث يبلحع عمى األولى انيا مشتجو لمتكشػلػجيا وتعسل حثيثا عمى إعادة 

السجتسعية األخخػ وذلظ بيجؼ السحافطة عمى الشطخ في استخاتيجيتيا وتحجيثيا دوريًا بسذاركة كافة القصاعات 
درجة تقجميا ورقييا، بيشسا الثانية معطسيا تعتسج عمى نقل التكشػلػجيا دوف العسل عمى تػشيشيا وتعسل بذكل 
متػاضع قجر إمكانياتيا عمى مزاعفة اىتساميا وعشايتيا برياغة االستخاتيجية وتػجيو قاشخة التشسية والتصػيخ 

 جتسعية السختمفة.   في القصاعات الس

: في إف السجتسعات االقل تقجما جميا تعتسج بالجرجة األساس اشكالية الدراسةوتبخز في ىحا السشعصف الحخج 
 في التالي: أهداف الدراسةعمى شخاء ونقل التكشػلػجية دوف العسل عمى تػشيشيا وتصػيخىا، لحا تتسحػر أىع 

 التكشػلػجية دوف العسل عمى تػشيشيا وتصػيخىاشخاء ونقل تحجيات ومخاشخ  استقخاء 
 استشباط فخص تجارس التجارب العخبية والجولية في ارساء دعائع االقتراد السعخفػػي 
 تشسػية عسمية تيجية لتػشيغ التكشػلػجيا وفقا لتجارس الدبل لتخصي التحجيات والسخاشخ واستذخاؼ استخا

 .شاممة

، السعتسج عمى التحميل الشطخؼ مشصمقا مغ االستقخاء ي او المكتبيمنهج التحميل الهثائقتدتخجـ الجراسة 
 السػضػع مغ اجل االستشباط واالستذخاؼ السدتقبمي لتخصي التحجيات والسخاشخ.  ألدبياتالفاحز 

 :  النتائج التي تهصمت اليها الدراسةومغ بيغ اىع   

 .صشاعي لمبمجاف الستقجمة مجخد تقميجوليذ  اف تػشيغ التكشػلػجيا عسمية ثقافية واجتساعية وسياسية-

 الشيائي الذافي لسذكبلت البمجاف الشامية مالع تقتخف بدياسة تشسػية واضحة إف نقل التكشػلػجيا ليذ العبلج -
 السعالع. 

اف الحجيث عغ استذخاؼ استخاتيجية لتػشيغ التكشػلػجيا ال يتع بسعدؿ عغ أروقة الجامعات ومؤسدات  -
 البحث العمسي.

ف عسمية التخصيط تشصمق مغ قخاءة وتقجيع لمػاقع الفعمي، وإذا لع يخاَع ذلظ فإنو يبقى مجخد عسل فكخؼ أ -
 .يؤدؼ    إلى اؼ تغييخ او تأثيخ واقعي إبجاعي ال
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  مقدمه تمهيديه عن االهمية والمنهجية:  اوال

 مقدمه تمهيديه 

لقج اصبح اىتساـ السجتسعات عمى اختبلؼ وتفاوت مدتػياتيا وامكانياتيا، يختكد عمى السعخفة حيث تذيخ 
اليػندكػ في احجػ تقاريخىا " انو لع يدبق لمسعخفة كقػة  قبل اآلف اف اخحت ىحا الحجع مغ االىتساـ في تاريخ 

نيا تعديد استخجامات تكشػلػجيا السعمػمات بجييي لكافة التصػرات السجتسعية التي مغ شأالبذخية"، لحا فانو 
واالتراالت والتقجـ التكشػلػجي السحىل، الحؼ أدػ وسيؤدؼ لتغيخات كاسحة اف تعسل عمى زيادة حجة التشافذ 

  .الحؼ يفخض بجوره عمى السجتسعات تحجيات وفخص في آِف واحج ،في ضل االقتراد السعخفي

ومغ الججيخ بالسبلحطة عمى معطع السجتسعات تػلييا كبًل حدب إمكانياتو وقجرتو، لسدألة االستخاتيجية أقرى 
درجات االىتساـ، حيث يبلحع عمى األولى انيا مشتجو لمتكشػلػجيا وتعسل حثيثا عمى إعادة الشطخ في 

ػ وذلظ بيجؼ السحافطة عمى درجة استخاتيجيتيا وتحجيثيا دوريًا بسذاركة كافة القصاعات السجتسعية األخخ 
تقجميا ورقييا، بيشسا الثانية معطسيا تعتسج عمى نقل التكشػلػجيا دوف العسل عمى تػشيشيا وتعسل بذكل متػاضع 
قجر إمكانياتيا عمى مزاعفة اىتساميا وعشايتيا برياغة االستخاتيجية وتػجيو قاشخة التشسية والتصػيخ في 

 .   القصاعات السجتسعية السختمفة

اذ إف خصػرة إغفاؿ التصػر التكشػلػجي والحزارؼ، واقتراره عمى القمة عمى مدتػػ قسة اليـخ سػاء كاف 
األكاديسي أو مغ ذوػ السدؤولية بالجولة سيكمف الكثيخ، إذ إف التصػر البج أف يذسل القػػ العاممة الشذصة 

عتسج عمى جػدة السشتجات والخجمات في اقتراديا، خرػصا واف التشافذ أصبح اقتراديا بالسقاـ األوؿ وي
 (.2005،)بيدافالدػؽ العالسي التي تعتسج ىي األخخػ عمى أحجث التكشػلػجيات

إزاء اإلرىاصات اعبله، ما ىي العجة التي أعجتيا الجوؿ والسجتسعات عمى اختبلؼ مدتػياتيا أكثخ تقجمًا او أقل 
 ،التي اعتسجتيا مغ اجل المحاؽ وتفادؼ التيسير والتخمف ؟ تقجمًا ؟ وما ىي اإلستخاتيجيات والدياسات التشسػية
السعخفي ويقجر لو الشجاح إال مغ خبلؿ إرساء جسمة  واالقترادإذ إنو ال يسكغ لسجتسع أف يبمغ مدتػػ السشافدة 

مغ الجعائع واألسذ، وتتجدج تمظ األسذ في االستخاتيجيات التي مغ شأنيا تعديد التقجـ االقترادؼ وتحقيق 
خفاه االجتساعي، حيث يختبط السجتسع السعمػماتي ارتباشًا وثيقًا بقزية تحقيق التشسية الذاممة بسختمف أبعادىا ال

استخاتيجيات تشسػية وسياسات معمػماتية عمى  وضعوحيثياتيا وفق السعصيات والطخوؼ، لحا يعج الحجيث عغ 
 آف واحج. كافة االصعجة والسدتػيات مدألة غاية في التعقيج واألىسية في

ولعل ذلظ يقػد لمتداؤؿ عغ كيف لمتعقيج واألىسية أف يكػنا مختبصيغ. إف اإلجابة عمى ىحا الدؤاؿ وباقتزاب 
حيث سيكػف ليا أكثخ مغ عػدة، إف سبب التعقيج يخجع بالجرجة األولى لتجاخل االستخاتيجيات التشسػية بالكياف 

ـ واالتراالت والسعمػمات..الخ، أما فيسا يخز السجتسعي كالرشاعة والتعميع والتخبية والبحث العمسي واإلعبل
األىسية فيي بسثابة الخؤية االستذخافية السدتقبمية التػي تدعػى الجولة مغ خبلليا لتصػيخ القصاع القائج لبلقتراد 
بذكل يجعل مػغ قاشخة التشسية والتصػيخ تشصمق باالتجاه الرحيح.  ولكي يكتب لبلستخاتيجية الشجاح البػج مغ 

خ جسمة مغ األولػيات يتع تحجيجىا عمى ضػء السعصيات واإلمكانيات السجتسعية، فيي رؤية مدتقبمية تػفي
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واضحة لسا يشبغي أف يكػف انصبلقًا مسا ىػ كائغ فيي ال تػجج مغ عجـ وإنسا وفقا لمسعصيات السجتسعية فيي 
 في مزسػنيا عسمية متججدة متصػرة تدبق الساضي وتتصمع نحػ السدتقبل.

يخفى عمى القارغ اف العالع بصبيعة الحاؿ مقدع إلى فئتيغ واحجة متقجمة وتتستع بػفخة السعمػمات، وأخخػ وال 
اقل تقجما وتفتقخ لمسعمػمات، وحتى اف كانت ىشالظ دوال تتػافخ ليا السعمػمات لكشيا رغع ىحه الػفخة مازالت 

ميع األمثل لئلفادة مغ الفخص ومغ ثع مػاجية فقيخة. بدبب عجـ مقجرتيا لكيفية تػضيف السعمػمات التػضيف الد
التحجيات، وىحا بصبيعة الحاؿ عائٌج بجرجة أساسية الفتقارىا لبلستخاتيجيات التشسػية والدياسات والسعمػماتية 
الستزسشة لمتخصيط والخؤػ السدتقبمية والبيئات التشطيسية والتذخيعية والبشي األساسية لمسعمػماتية " التحتية 

" والسذاريع السعمػماتية الػششية، الستزسشة " إنتاج السعجات والبخمجيات وتػفيخ نطع السعمػمات التي  والفػقية
تجعع صانعي القخار والسخصصيغ بالسعمػمات مغ اجل اتخاذ القخار الدميع وتخصي الرعاب والػصػؿ لآلماؿ 

ػغ مدتػػ االقتراد السعتسجة عمى السدتيجؼ تحقيقيا والخقي بالسجتسع ووضع استخاتيجية تشسػية شاممة  لبم
 (. 2005،السعخفة كسا يشبغي أف يكػف)بيداف

 أهمية الدراسة 

مسا تقجـ اعبله لع يعج يخفى عمى القارغ أىسية تػافخ االستخاتيجيات والدياسات مغ اجل مجابية التحجؼ دوف 
تكاممي لؤلدوار والسياـ، الػقػع في الفخ مغ خبلؿ رسع إستخاتيجيات تشسػية وسياسات معمػماتية في إشار 

فالعسمية التشسػية تعج عسمية حزارية شاممة تدتيجؼ التخقية بسدتػػ الحياة السادية والسعشػية بذكل يربح 
السجتسع مشعتقًا مغ فخ التبعية، حيث تعج الكمسة السفتاح لتمظ األخيخة ىي التشسية السعمػماتية: تمظ التشسية التي 

السعسػرة حياة كخيسة ذات مغدػ وىحا لغ يأتي إال بإحجاث تغييخات عسيقة الغػر تتيح لمبذخ في مختمف أنحاء 
في االتجاىات واالستخاتيجيات السجتسعية،  ويعج ىحا العرخ ىػ عرخ أوؿ جيل مشح فجخ التاريخ يجخؤ عمى 

لتكشػلػجيو الدعي نحػ تػزيع ثسار الحزارة عمى مختمف األجشاس البذخية، وىحا لع يكغ ليتحقق لػال الثػرة ا
 االتراالت عمى وجو التحجيج.السعمػمات و السعمػماتية بذكل عاـ وتقجـ وتصػر تقشيات 

" بعشػاف  1996ويتزح ىحا جميًّا مغ تقخيخ اليػندكػ السعج مغ قبل المجشة العالسية السعشية بالثقافة والتشسية في 
لعسمية التشسػية واعتبخ الشسػ الثقافي مغ أىػع " التشػع اإلنداني السبجع "، حيث يعصي الثقافة أىسية كبخػ في ا

لػاـز التشسية معصيًا وزنًا كبيخًا لسبجأ الحخيات الفكخية واحتخاـ ثقافات الذعػب كل ذلظ عمى حداب الشسػ 
ومغ ىحا السشصمق تثار عجة تداؤالت أال وىي كيف تتسكغ السجتسعات األقل تقجمػًا  ،(2005بيداف،االقترادؼ)
 ؟ء الستغيخات الخاىشة والسدتقبميةلثة مغ التخصيط لمتشسية والسدتقبػل وتزع الخؤػ االستذخافية في ضػ باأللفية الثا

ف الكمسة السفتاح لئلجابة تكسغ في ربط االستخاتيجيات التشسػية بالدياسات السعمػماتية التي تعج ىحه األخيخة إ
فاعمة في التصػر التشسػؼ، وتعج دراسة الدياسات أحج العػامل السؤثخة عمى إحجاث تغيخات في السجتسع والقػة ال

الستعمقة بيا أداة مشصقية لقياس تصػر البشية التحتية لمسجتسعات وىي تدود بالقجرة عمى السقارنة بيغ السدتػيات 
 التصػرية لجوؿ العالع ومجػ تكيفيا مع معصيات السجتسع الجولي السعاصخ والسدتقبمي.

استخاتيجيات تشسػية وسياسات معمػماتية شائكًا ومعقجًا وتعتخضو الكثيخ مغ  وقج يبجو الحجيث ألوؿ وىمة عغ
العػائق التي تحج مغ محاوالت التخصيط وإمكانية التصبيق، وربسا يكػف األمخ شبو مدتحيل وصعب ويحتػاج 

يار التشسية لجيج ومثابخة إال أنيا ليدت بيحه الجرجة مغ الرعػبة واالستحالة، وخيخ دليل عمى ذلظ يتجدج في خ
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(، الحؼ 50-49، ص0042،ثُضاٌ) السعمػماتية كقخار حيػؼ لمتخصيط السدتقبمي وتحقيق التشسية الذاممة
 .أخحت بو العجيج مغ الجوؿ لمجخػؿ بثبات لمقخف الحادؼ والعذخيغ

عمى شخاء لحا تتسحػر اشكالية الػرقة البحثية حػؿ : أف السجتسعات االقل تقجما جميا تعتسج بالجرجة األساس 
 ،ونقل التكشػلػجية دوف العسل عمى تػشيشيا وتصػيخىا، وتبخز في ىحا السشعصف الحخج جسمة تحجيات ومخاشخ

 يتبمػر مغ خبلليا التداؤؿ الخئيدي واألىع لمجراسة اال وىػ :

  كيفية يتدنى تخظي التحديات والمخاصر وتحهيمها لفرص تدهم في رسم االستراتيجيات والدياسات
 ى تهطين التكنهلهجيا وفقا لخظط اصالحية تنمهية شاممة ؟لمعمل عم

 : أهداف الدراسة 
 شخاء ونقل التكشػلػجية دوف العسل عمى تػشيشيا وتصػيخىاتحجيات ومخاشخ  استقخاء .1
 استشباط فخص تجارس التجارب العخبية والجولية في ارساء دعائع االقتراد السعخفػػي .2
تنمهية عسمية واستذخاؼ استخاتيجية لتػشيغ التكشػلػجيا وفقا لم تجارس الدبل لتخصي التحجيات والسخاشخ .3

 .شاممة
 : منهجية الدراسة 

تدتخجـ الجراسة مشيج التحميل الػثائقي او السكتبي )كسا يصمق عميو بعس عمساء السشيجية(، والحؼ يعتسج عمى 
اط واالستذخاؼ السدتقبمي السػضػع مغ اجل االستشب ألدبياتالتحميل الشطخؼ مشصمقا مغ االستقخاء الفاحز 

 لتخصي التحجيات والسخاشخ. 

 : المرظمحات والمفاهيم الرئيدية 

 Information and Communication Technologies  تكنهلهجيا المعمهمات واالتراالت -1

.. الخ في .تعشى استخجاـ أجيدة التكشػلػجيات الحجيثة كالحػاسيب وشبكات االتراالت واأللياؼ البرخية   
 تشطيع وخدف واستخجاع وبث السعمػمات والسعخفة.

    Knowledge-Based-Economyاقتراد المعرفة   - 2

يعتسج نسػه وتصػره عمى نػعية وكسية السعمػمات الستاحة والقجرة عمى الػصػؿ الييا، لحا فيػ السحخؾ األساسي  
والسعخفة الحؼ يتخح مغ تكشػلػجيا الحؼ يجفع السجتسع باالتجاه الرحيح لخسع معالع السجتسع السعمػمات 

( جدًءا ال يتجدأ مغ ICT) Information and Communication Technologiesالسعمػمات واالتراالت
معطع الفعاليات االجتساعية واالقترادية الدياسية، ويحقػق تغيخات بشيػية عسيقة في مختمف مشاحي الحياة 

 (. 2005،)بيداف

Comprehensive development التنمية الذاممة  -3   

عبارة عغ عسمية مجتسعية تدتيجؼ ايجاد مجسػعة مغ التحاوالت الييكمية بالسجتسع وذلظ بتػجيو جيػد االفخاد  
 .)كخاسسيل بذخية فكخية( لتحفيدىا نحػ االبجاع واالبتكار مغ اجل تحقيق االصبلحات السجتسعية الذاممة

 دون تهطينهاتحديات ومخاطر نقل التكنهلهجيا  استقراءثانيا : 
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التكشػلػجيا لتػشيشيا، اذ  ونقل االبتكار لبلقترادات، التشافدية والقجرة اإلنتاجية تعديد خبلؼ في أف مفاتيح ال
اف إدخاؿ التكشػلػجيا الغخبية قج أوجج ججالً دوليًا حادا، فيشالظ مغ يخػ باف اكتداب التكشػلػجيا الحجيثة سيدبب 

أمخ البج مشو لتحقيق القجرة التشافدية؛  يشطخ إلى ذلظ عمى أنو الييسشة االقترادية والثقافية، ومغ ناحية أخخػ 
عبخ نقل التكشػلػجيا مغ أىجافيا  الشيػض بالرشاعة االمخ الحؼ جعل الجوؿ التي حرمت عمى استقبلليا

اليػية والتبعية،  فقجاف لمتخبية والتعميع، خػفا مغوأولت أىسية كبيخة  عمى ذلظ، كبيخة الخئيدة، وعمقت آماالً 
،  2008)الفيبللي،   التكشػلػجي. التصػيخ محخؾ التحػيمية، الرشاعات قصاع ونسػ والعسل عمى جعل الترشيع

 (29ص

 إنتاج أف مشيا حيث نجج الخأسسالية الجوؿ خرػصاً  ،ذاتيا الجوؿ عامتا والرشاعية بيغ فيسا التكافؤ اال اف عجـ
 ىحا عمى تختب ولقج …الجشدية متعجدة الذخكات في خاص وبذكل فقط، بعزيا في يتخكد تكشػلػجيا باتال

غمبة   مغ عميو تشصػؼ  وما لمتكشػلػجيا، الجولي الشقل عسميات عمى الخاص رأس الساؿ سيصخة أوليسا  :أمخاف
 أف فيػ ثانييسا أما ،الػفيخ الخبح التجارؼ  ومقتزيات لسشصق كخزػعيا العسميات ىحه عمى الخاص الصابع
 القمة. احتكار نطاـ أيزاً  مقتزياتو ووفق إشار في يتع صار التكشػلػجيا إنتاج

 عغ وإنسا السشتجات، أثساف شخيق خفس عغ تتع ال الشطاـ، ىحا ضل في السشافدة يخفى عمى الجسيع  إف وال
 وتشػيعيا، السشتجات تججيج مشيا عجة بأساليب الدػؽ، مغ السذخوعات الستشافدة حرز زيادة محاولة شخيق
 والتصػيخ البحث تخريريا لعسميات يسكغ مػارد تػفيخ أجل مغ اإلنتاج نفقات تخفيس إلى أيزا الدعي ومشيا

 الحاسع الجور ىحا كل والتكشػلػجي العمسي لمبحث وججنا ولصالسا … السشتجات في والتشػيع التججيج ذلظ لتحقيق
صانعي  قبل مغ ميل ثسة نجج بصبيعة الحاؿ أالا  السشصقي مغ فيكػف  األسػاؽ، عمى السشافدة والديصخة في

 ( 2002،)ششيب، حشا .شػاعية  معارؼ مغ حققػه ما لكل احتكارىع عغ لمتخمي التكشػلػجيا ومشتجي

 إذ فقط السقجمة نريب الجوؿ مغ كانت إبجاعات، مغ عشو أسفخت وما التحػالت، ىحه إزاء لسا تقجـ اعبله فأف
أف  إلى التقجيخات وتذيخ بل او األفخيقية( أو العخبية االقل تقجما )الشامية الجوؿ معطع لجػ مبجعاً  عالساً  نجج قمسا

مغ  %25حػالي سكانيا يؤلف فقط، دولة 35 في مخكدة ىي العالسية البحث والتصػيخ إمكانيات مغ 90%
 عشاصخ ستة عمى االقترادية قػتيا تكػيغ اعتسجت في التي السجسػعة تمظ الجوؿ بيحه ويقرج ،العالع سكاف

 والتشطيع اإلدارية، والقجرة االقترادية، ويمي ذلظ الدياسة والتكشػلػجيا، وثانييع التعميع، العمع :أوليع أساسية
 ( 2002،حشا،العالسية. ) ششيب االجتساعي، والجبمػماسية

 حقيقي نقل أؼ إلى الجولية الخاىشة اديةواالقتر الدياسات العبلقات تؤد لع لساذا لشا يفدخ ما ىحا ولعل
 أدت قج يبلحع انيا العكذ تساما !، وعمى بل الجوؿ االقل تقجما، إلى الستقجمة الرشاعية الجوؿ مغ لمتكشػلػجيا

 إلى األسػاؽ، مسا أدت عمى التكشػلػجيا مرجرؼ  قبزة وإحكاـ الجولي لمتكشػلػجيا، االحتكار حجة زيادة إلى
القصاعات  قبل مغ التكشػلػجيا عمى الصمب بيغ ومتدايج كبيخ نتجت عشيا تفاوت تكشػلػجيًا، وقج تعسيق التبعية

 الصمب، ىحا إشباع الػششية عمى والتكشػلػجية العمسية األنطسة قجرة الجوؿ االقل تقجما، وبيغ في اإلنتاجية
 … صالحيا غيخ في تفاوضية ضخوؼ ضل في مغ الخارج التكشػلػجيا ليحه استيخادىا إلى اضصخارىا وبالتالي
 األمخ في ىحا مػاجية - مشيا ونحغ - الجوؿ ليحه يتدشى كيف ىػ اآلف، يتبادر عميشا الحؼ فالدؤاؿ

 ( 2002،)ششيب، حشا.السدتقبل؟
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مديخة االبجاع واالبتكار  وتدانجخرػصا بعج فذل وتعثخ العجيج في تأسيذ نطع وششية لمسعمػمات تجعع 
التكشػلػجية الػششية، إضافة الى تأخخىا في مخصصات نقل وتػشيغ التكشػلػجيا، اذ أف ىحه  العمسية باألنطسة

عمى الخغع مغ  أؼ بسعشى تقف عشج حج القػؿ إلى الفعل، ،السػاضيع عامة مازالت حبيدة الشجوات والسؤتسخات
حتع عميشا أف نتعجػ مخحمة أنشا نستمظ أرضية مشاسبة لبلنصبلؽ بالسذاريع إلى حيد التشفيح الػاقعي، لعل ىحا ي

 .حشفيالشطخية والتشطيخ إلى مخحمػة العسل والت

 التكشػلػجيا، باعتبارىا عاليًا بشقل اذ أف الكثيخ مغ التجارب الجولية كسا ستتزح لمقارغ الحقا تؤكج اىتساماً 
 لتقجـ العمسيالشسػ وا تػشيشيا في مخحمة تشسػية الحقة ليتع أخيخًا تػليجىا في أعمى مخاحل مجخبًل إلى

 السدتثسخ والتكشػلػجي، وقج تخجست تمظ الجوؿ اىتساميا بشقل التكشػلػجيا في صػرة تذخيعات وقػانيغ تمـد
بشقل التكشػلػجيا، مسايتيح فخصًا أكبخ لشسػ السػارد العمسية  االجتساعية األجشبي والسحمي ضسغ مدؤولياتو

 ( 30، ص2008د.) الفيبللي،والتكشػلػجية، وبالتالي السػارد االقترادية لمببل

والسمكية  اإلنتاج، وأساليب العسل، تحػيل ونقل األدوات، وسبل لحا فإف نقل التكشػلػجيا ىػ عبارة عغ
أشخ  اليجؼ السصمػب مغ حيازة إلى أخخػ، ىحا السفيـػ يتجاوز إلخ السدتعسمة جسيعاً في تحقيق..القانػنية،

البلزمة لبلستحػاذ عمى  سرانع والتذغيل إلى محاولة امتبلؾ السياراتفي السػاقع وال  الذخاء السباشخ والتخكيب
الحقيقية وىي السشاط بيا تفعيل  تمظ ىي الحيازة .أسخار التكشػلػجيا، ومعخفة أسخار تذغيميا  وصيانتيا، وتصػيخىا

وأدوات ججيجة مغ ابتجاع وسائل  الشقل والتػشيغ التكشػلػجي، الحؼ سيربح مع مخور الدمغ خبخة تخاكسية تسكغ
بسعشى ادؽ  ،السجػ البعيج مغ اجل تذكيل قاعجة لرشاعات تقشية عمى  التصػيخ التكشػلػجي محميا، تديع في

التكشػلػجيا ىي التصبيق السشطع لمسعخفة والخبخات السكتدبة في السياـ العسمية لحياة اإلنداف، وأنيا تسثل مجسػع 
مف نػاحي الحياة، فيي ال يقرج بيا االستحػاذ فحدب عمى مخت في ةالسدتخجمالػسائل واألساليب الفشية 

 السيارات السيشية في ىػ نقل السعارؼ التكشػلػجية السسثمة سجدجة، بقجر مالاألجيدة والسعجات برػرتيا ا
 (19،ص2008والخبخات اإلدارية والتشطيسية) الفيبللي، الفشية والسعخفة

والسشتجات التكشػلػجيا ( والجانب غيخ السمسػس  اآلالتالسمسػس )وفي ىحا الدياؽ البج مغ التسييد بيغ الجانب 
وكحلظ االمخ عشج التحجث عغ نقل التكشػلػجيا فانو البج مغ تفيع الفخؽ  ،مشيا )كالسعارؼ والخبخة والسيارات(

ا عمى والتسييد بيغ الشقل االفقي والشقل الخأسي لمتكشػلػجيا حيث اف كثيخيغ يختكد اىتساميع عمى الشقل قاصخ 
وُيغفل تساما عغ تخجسة البحػث او السعخفة الزسشية والرخيحة التي تجخؼ في  ،وجمب الخبخاء اآلالتاستيخاد 

مؤسدات البحث العمسي، اذ اف الشقل االفقي لمتكشػلػجيا يقرج بو الشقل السادؼ االت ومعجات بيشسا الشقل االفقي 
واليسكغ اعتبار نقل التكشػلػجيا  ،ت مغ الجوؿ االكثخ تقجماعبارة عغ نقل العمع والسعخفة او الخبخات والسيارا

يتحػؿ الشقل االفقي الى نقل رأسي يختبط ارتباشا عزػيا وديشاميكيا بيياكل السجتسع  عسمية ناجحة اال بقجر ما
 (2007 ،السحمي والبيئة التي تحيط بيا )العز

انصبلؽ  مشح ووثيق واضح بذكل والتكشػلػجيا العمع غبي الججلية العبلقة يخفى عمى القارغ الستتبع بجاية ضيػر ال
 ىي ،والتكشػلػجية الثػرة الرشاعية تمظ وأساس ،وألسانيا بخيصانيا في عذخ الثامغ القخف  أواسط الرشاعية الثػرة
 في العاممة اليج بجؿ الفشية والبخارية السيكانيكية ودخػؿ اآلالت ،السادؼ اإلنتاج وسائل في التصػرات مغ جسمة
 ،الثػرة ىحه انصبلؽ بجاية وىي والشديج الغدؿ صشاعات في اآلالت ىحه وبجأت دخػؿ الججيجة الرشاعة مجاؿ
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 البخارية القصارات التكشػلػجيا فاستعساؿ بتصػرات تجدجت التي العمسية السبتكخات دخػؿ بعج فيسا رافقتيا وكحلظ
 السعخفة بأنو العمع يشفربلف. حيث يعخؼ ال تػأماف والتكشػلػجياالعمع  أصبح الػقت ذلظ ومشح البخارية، والسخاجل

 ىي التكشػلػجيا إف حيغ الفكخؼ لمسعارؼ، في الشاتج ىػ أؼ العمسية والجراسة السبلحطة عغ تشذا السشدقة التي
 إنتاج لرشاعة تجدجت التي والسيارات والخبخات السعارؼ مغ ىي مجسػعة أؼ السعارؼ، لتمظ استخجاـ تصبيقي

 نتاج عمى تداعج التكشػلػجيا فاف معخفة، نتاج إلى يؤدؼ والدبب يعشي العمة معخفة يسثل العمع بيشسا ،معيغ
 ( 2010الثخوة. )عمي،حسيج،

 العسمية خبلؿ السحققة السزافة مغ القيسة األكبخ الجدء تسثل وتصػيخ إنجاز مغ تفخزه وما لحا أصبحت السعخفة
 سبق مغ تحققو أف يسكغ وما الحاتية عمى القجرات لمسجتسعات االقل تقجما إال باالعتسادبجيل  ال والتي اإلنتاجية
 البذخية السؤىمة بقػاىا الػششية القاعجة تػافخ التكشػلػجي.  بإف والتصػيخ العمسي مجاؿ البحث في وإنجاز

 أىجاؼ ضخوريًا لتحقيق خشاً وش حاجة مػضػعية والتكشػلػجيا، اف ىحا يسثل العمع مجاؿ في السعخفية وبإمكاناتيا
 تحقيق في يسكغ االستشاد إليو الحؼ األساسي السختكد يسثل العمسية القاعجة تػافخ أف ذلظ … التشسػية العسمية
 الجػدة وتعطيع إلى تحقيق عرخ الثػرة التكشػلػجية استشاداً  في واالنصبلؽ السشافدة عمى والقجرة والتسييد الدبق

 ( 2002حشا،،اإلنتاجية. )ششيب العسمية في السعخفي السكّػف 

 الدمع والخجمات بقجر وتػليج اإلنتاج في وتدتخجميا السعخفة وتػلج الجوؿ تكذف ما وازاء الصخح اعبله فانو بقجر
 فإف … السعخفة وتصبيقيا إنتاج بالزخورة تتصمب مجتسع أؼ تشسية وإذا كانت ،والديصخة الييسشة ليا تكػف  ما

التشسية  تحقيق أف وىحا يعشي ،والتكشػلػجيا العمسي والبحث التعميع في يتسثل السعخفة ىحه إلنتاج الخئيدي السرجر
العسمية  ىحه تجخػ  واحجة حيث لعسمية أو واحجة لعسمة وجياف إال ىسا ما التكشػلػجي، والتصػر العمسي والتقجـ
 :ىي محاور وتشسيتو وفقا لثبلثة بالسجتسع والتكشػلػجيا العمع بخبط

 .واألمغ الجفاع وتحقيق الفخد ودخل باإلنتاج والتكشػلػجيا العمع عبلقة في ويتجدج السادؼ: السحػر .1
 اإلنداني. والدمػؾ العسل وانساط بالقيع والتكشػلػجيا العمع عبلقة في والثقافي: ويتجدج االجتساعي السحػر .2
 (    2002،الصبيعية. )ششيب، حشا اتياومقػم البيئة عمى والتكشػلػجيا العمع أثخ في ويتجدج البيئي: السحػر .3

 التصػيخ مغ الكثيخ تحقيق عشو تشجع معخفياً  عميو تخاكساً  يتختب ىحه السحاور عمى الشظ اف الديخ     
والخجمية  السجاالت والقصاعات السجتسعية )الدراعية والرشاعية كافة في اإلنتاج ومزاعفة والتقجـ واالكتذاؼ
 (.ةيوالسعمػمات

تحخيخ  أؼ العمسي البحث الدياسية عغ العقج فرل لفت انتباه القارغ عمى حقيقة اال وىي ضخورةولكغ أود 
 بيغ ألسانيا أو وبخيصانيا فخندا بيغ ذلظ، فالعجاء عمى شاىج والتاريخ خيخ … الدياسية العقج مغ العمسي البحث

 التشسية والتقجـ وبجأ عرخ الفكخ في التقارب بجأ الدياسية العقج انفكت وعشجما العمسي التقجـ والشسدا. قج أخخ
 أو  والتصػر التكشػلػجي العمسي التقجـ مغ عالية مغ مدتػيات اليـػ نذاىجه وما واالتراالت السعمػمات وثػرة

 السزسػف  سػاء مغ حيث واالقترادية االجتساعية التشسية عسمية عمى األثخ عسيقة تغييخات اليـػ مغ نذاىجه ما
 ىػ ججيجاً  مكػناً  واألرض والعسل الساؿ رأس مغ مكػناتيا السعخوفة جانب إلى تتزسغ أصبحت إذ ،السحتػػ  أو

 ( 2002حشا،،)ششيب .السجتسعات االقل تقجما يػاجو الحؼ التحجؼ جػىخ يسثل والحؼ العمع والسعخفة مكػف 

 قائسة، وقج لفكخة تعجيبلً  تكػف  أو ججيجة بفكخة تبجأ أف إما التكشػلػجيا نقل عسمية أف ومغ السعمـػ لجػ الجسيع
نقل  أف أؼ األسػاؽ، مػاقع إلى األبحاث معامل مغ األفكار تحخيظ بأنيا التكشػلػجيا عسمية نقل عخفت
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 السدتخجميغ وبيغ السبتكخات، يقجمػف  الحيغ والتصػيخ البحث عمساء بيغ لمسعمػمات عسمية تبادؿ ىي التكشػلػجيا
 الجوؿ وبيغ اجتساعياً  اقتراديًا والخاقية الستقجمة الجوؿ في والتصػيخ البحث غبي الفخؽ  ىػ ىحا ولعل .الشيائييغ

عمى  األوؿ السقاـ في اعتسج قج واالجتساعية االقترادية البشية  حققتو االولى في الحؼ فالتقجـ عشيا، األقل تقجما
 تقجميا. مطاىخ ىحا مغ والتصػيخ، لحا كاف البحػث وتذجيع محتػاه، وتغييخ التعميع نذخ

 مغ الشاتج لئلنفاؽ، وندبة أساسياً  باباً  الجوؿ الستقجمة ُيسثل تمظ في والتصػيخ مغ الججيخ بالسبلحطة اف البحث
لقػتيا، في حيغ  وأداة  ىحه الجوؿ لتقجـ رمداً  والستججدة الستصػرة التكشػلػجيا مغ جعل مسا بو، يدتياف ال القػمي

 البحث فإف الخرػص، وجو عمى والعخبية واألفخيقية مشيا العسـػ وجو األقل تقجمًا عمى نجج االمخ بالجوؿ
 تمقائيًا إلى فتحػؿ لػائحو نفذ واتبع لسقتزياتو، وفقاً  وسار شاكمتو، عمى نذأ :التعميع مشحى انتحى قج العمسي

 ركائد مغ وركيدة االقترادية آليات التشسية مغ كآلية  :عميو يكػف  يشبغي أف كاف ما عكذ عمى آلياتو، مغ آلية
 دوراً  تمعب والتي والثقافية(، واالقترادية واالجتساعية جسمة مغ البشى )الدياسية لتػافخ التكشػلػجية، وفقا التشسية

 فذل أو نجاح في محػرياً  دوراً  الثقافية تمعب الخرائز دولة، حيث ألية التشسػية السذاريع حاسسًا في إنجاح
 إنجاح في القػمية الثقافة دور عغ الستحجة األمع وثائق إليو أشارت ما وىػ كسا سيزح الحقا… التشسية عسميات

 عميو تصمق الستحجة األمع كانت والحؼ الثسانيشات عقج خبلؿ الجوؿ مغ العجيج في التشسية مخصصات أو إفذاؿ
 ( 2002حشا،،)ششيب.التشسية عقج

الخبخات ففي السذاركة بشذاشات الثقافة  الشظ إف التكشػلػجيا ونقميا تعج عسمية مذاركة بالجرجة األولى وتبادؿ
يتع نقميا وتصبيقيا بفعالية، وبتبادؿ السعمػمات والخبخات يذعخ كل شخؼ بإنو شخيظ في تخاكع السخدوف لمتقشيات 
وأف االستيخاد ال يسكغ أف يػلج تصػرًا تقشياًّ في الكياف السجتسعي السدتػرد، وبيحا فإف قزية التكشػلػجيات ونقميا 

يا ُتعج مغ أخصخ القزايا التي تػاجو الشطع السجتسعية في عسمية التقجـ ألنيا ليدت مجخد سمعة تجارية وتػشيش
(، بل إنيا مذكمة متعجدة 98-97، ص1999يسكغ الحرػؿ عمييا واقتشائيا بسجخد رصج السيدانيات)محيخيق،

 ب إشار لبلستيعاب والتصػيخ.األبعاد في أعساقيا ذات صمة بالتخكيب واألنداؽ السجتسعية ذاتيا فيي تتصم

فسغ أجل تفيع التكشػلػجيات السدتػردة والعسل عمى تػشيشيا البج مغ تخصي الحػاجد المغػية، إذ إف المغة 
بالشدبة لتقشيات السعمػمات ليا تبعات أعسق بكثيخ مغ أؼ تقشيات أخخػ، خرػصًا وأف العشرخ األساسي 

مجخبلت ومخخجات التكشػلػجيات السعمػماتية، فكيف أذف ليحه لمتقشيات ىي السعمػمات وىحه األخيخة تسثل 
التكشػلػجيات أف تشسػ وتتقجـ في أحزاف مجتسع غخيب؟. بسعشى أدؽ كيف ليا أف تتػشغ في مجتسع ما بمغة 
غخيبة عشو..؟ ألف وسائل التعامل مع التكشػلػجيات وفيسيا يحتاج دوف شظ إلى مدتػيات عجيجة ليحا فإف 

(، األمخ الحؼ يدتمـد بحؿ السديج 2005تكشػلػجيات بمغة السجتسع أعقج مسا يبجو ألوؿ وىمة )بيداف،ارتباط ىحه ال
مغ الجيػد لمجوؿ السرشعة لمتقشيات مغ أجل معخفة السديج مغ دقائق األمػر في تمظ السجتسعات األقل تقجمًا 

  .والسدتػردة لمتقشيات

نقل  الػاقع في بو يقرج ما بمج في االجتساعية لمتخكيبة التكشػلػجيا تصػيع حػؿ أشخوحات مغ يتخدد ما إف
العمع  نتائج تسثل التكشػلػجيا لكغ حيازتيا يسكغ والسعخفة اكتدابو يسكغ فالعمع .السجتسع ليحا التكشػلػجيا مشجدات
 بل السعخفة نقل ليدت ىشا األىع فالقزية االجتساعية، القيع مغ محجدة مشطػمة ضل في واإلبجاع والسعخفة

 اإلجتساعية القيع مغ الستكاممة السشطػمة ىحه نقل إمكانية يعشي وىحا االستخجاـ .وفاعمية ة استخجاميا بكفاء
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 واالستفادة التكشػلػجيا استيعاب عمى الحقيقية القجرة ألف حجوثو ترػر يسكغ ال أمخ والحزارية وىػ والثقافية
 البذخية الصبيعية بالبيئة يختبط لع ما أصػلو إلى دائسا يفتقخ والشقل العمسي، السشصقي لئلبجاع السكسل ىي مشيا

 لمسجتسع. والحزارية

 مغ يتع إرادة مذكمة وإنسا معمػمات مذكمة ليدت أنيا حيث مغ التكشػلػجي الخيار قزية حقيقة إلى يقػدنا ذلظ
 .صحيحة واستخاتيجيات أولػيات وتحجيج معيا التعامل ومشيجية وأساليب السذكبلت عمى خبلليا التعخؼ

االجتساعي  والشطاـ والتشسية التكشػلػجيا بيغ التػافق عجـ مغ حالة وجػد بأف القػؿ يسكغ فإنو لحلظ واستصخاداً 
 في تحجيجىا تع إذا حتى الػششية لؤلولػيات الرحيح غيخ التحجيج مطاىخ مغ مطيخا يسثل إنسا العاـ والشدق

 : رئيديتيغ بخاصتيغ تتسيد التي ىي االجتساعي البعج بسشصق السبلئسة فالتكشػلػجيا .بػضػح القخار الدياسي

 أو عميو، التعخؼ إمكانية حيث مغ سػاء السجتسع في ىيكميا تغييخا تحجث ال أنيا أؼ : األلفة عالية 1-
في  اختبلؿ إحجاث إلى حاجة أو مػاتية غيخ فعل ردود ذلظ عمى يتختب أف دوف  معيا والتآلف استخجاميا

 .لمسجتسع األساسي والييكمي البيئي التخكيب

اجتساعية)حشػش،  تكمفة أو بيئياً  أو بذخياً  أو مادياً  باىطة تكمفة استخجاميا يتصمب ال : الكمفة مشاسبة 2-
  (.347-346،ص2001

مغ  الػثيق بارتباشيا تتسيد أف مغ البج ضسشو تقـػ مجتسع أؼ في والتقانة العمـػ مشطػمة أف بسعشى اكثخ دقو
 السجتسع إلييا يدتشج التي الحزارية بالسشصمقات ضسشيا تقػـ التي والعسميات ومخخجاتيا مجخبلتيا حيث

 حزارؼ  مذخوع نجاح عشاصخ تػافخ مغ فبلبج وتددىخ، السشطػمة ىحه تشذط ولكي.إلييا يدعى والغايات التي
 العمـػ مشطػمة ولكغ واإلنتاج، والثقافة والتخبية التعميع أنذصة عمى آثاره وتعكذ جيػده حػلو السجتسع يرػغ
 نسػه لسذاكل السجتسع إدراؾ إليو يدتشج الحؼ األساس بكػنيا األخخػ  السجتسع مشطػمات عغ سائخ تتسيد والتقانة
 والتقانة. العمـػ مشطػمة بيغ العبلقة أىسية ىشا تبخز ومغ وتصػره

 عمى تقبل مداعجتيع في كبخػ  أىسية وليا والجساعة األفخاد سمػؾ تػجيو في ميساً  دوراً  االجتساعية القيع وتمعب
 السجتسع عمى يصخأ بسا تتأثخ حياتي جانب أؼ شأف شأنيا االجتساعية فالقيع معشػؼ، أـ مادؼ ججيج تغييخ أؼ

 في تدػد التي تمظ عغ قبمياً  مجتسعاً  تدػد التي القيع لحلظ تبعاً  وتختمف فييا، وتؤثخ تكشػلػجية مغ تغييخات
 والسكانة االجتساعية والسدؤولية القخابة أىسية عمى األوؿ السجتسع قيع تؤكج بيشسا إذ متقجـ تكشػلػجيا، مجتسع

 والسكانة الفخدية، والسدؤولية الذخرية الكفاءة عمى الثاني السجتسع قيع تؤكج االجتساعية السػروثة، في حيغ
قادرة  غيخ التكشػلػجية االختخاعات مع سجتسعال تػافق عسمية ذلظ أف ومعشى .والعبلقة السؤسداتية السكتدبة
االجتساعية  الطخوؼ ليا ويػفخ ليا السجتسع يدتجب لع ما الحياة، مدتػػ  تحديغ عمى تمقائية بصخؽ  بسفخدىا

 .(347-346،ص2001تخصي الفجػة واستسخار نسػه وتقجمو )حشػش،  عمى تعسل التي السبلئسة واالقترادية

 سياسات ضل الديل في باألمخ ليدت ،التكشػلػجيالسجاؿ  فى الفجػة تخصى اف الى اإلشارة تججر وىشا
 الذخكات إلى ىحه تشطخ حيث … التكشػلػجي التصػيخ لعسميات السدتقبمي الجشديات لمتخصيط متعجدة الذخكات

 تكشػلػجيا تفزل الذخكات ىحه أف حالياً  فالسذاىج األسػاؽ عمى لمديصخة أدواتيا أىع أنيا عمى العسميات ىحه
 وما -التكشػلػجي  التصػيخ عسميات أف يعشي الحؼ األمخ … اإلنتاج أساليب عمى تكشػلػجيا السشتجات تشػيع
 أداة  ىي ما بقجر قائسة لحاجات تكػف نتاجاً  أف بالزخورة أو دائساً  ليدت - عمسي تصػيخ أو بحث مغ ليا يمـد
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األدوات،  وتمظ الدياسات ىحه عغ نتج ولقج… الخأسسالي لمتخكيع سياسات معيشة إشار في الحاجات ىحه لخمق
األكثخ  االقل تقجما والجوؿ الجوؿ بيغ فيسا التكشػلػجيا إلنتاج السخررة السػارد تػزيع في تكافؤ السذاىج عجـ

 ( 2002،)ششيب، حشا.سػاىا دوف  الجوؿ الثانية فى التكشػلػجي اإلنتاج تسخكد مغ عميو تختب وما تقجما،

إلى الػقػع في فخ التبعية، والتخمف السعخفي وىػ ما جعميا تدعى جاىجة لشقل  باألولىأداػ ولعل ىحا ما 
وتػشيغ التكشػلػجيات، وأف عسمية الشقل تمظ ليا عجة أبعاد وأساليب، ىشاؾ عمى سبيل السثاؿ ال الحرخ نقل 

ولكغ أياًّ كانت نػعية  ضصخاد التصػيخ،إل التكشػلػجيات مغ أجػل المحاؽ وىشالظ الشقل لمتشافذ أيزا والشقػل
ضح مقجرتيا في االستفادة مغ تجػارب ػ ؼ يحمػاـ دوؿ االقل تقجما الأأسمػب الشقػل فيػ يعػج الخىػاف الحقيقػي 

ولعل مغ الرعػب االستفادة مغ األساليب والسشيجيات التي اتبعتيا الجوؿ االكثخ تقجما كاألوربية  اآلخخيػغ،
خبلؿ عقػد القخف الساضي إذ إف السػقف أكثخ تعقيجًا مكة الستحجة سحجة األمخيكية في المحاؽ بالسوالػاليات الست

 بصبيعة الحاؿ.

وبالتالي فإف التبعية والفجػة الخقسية مثمسا تسثل خصخًا عمى الجوؿ األقل تقجمًا أيًزا وُتعج مذكمة لمجوؿ الستقجمة 
ة وجعل مشتجاتيا مغ التكشػلػجيات متساشية الحتياجات الجوؿ كحلظ، ليحا قج رصجت ميدانياتيا لتقميل الفجػ 

األقل تقجمًا مغ خبلؿ خجمة مذخوعات إقميسية ودولية وتحقيق التشسية الخقسية، األمخ الحؼ يجعػ لمتفاؤؿ مغ 
. جانب الجوؿ األقل تقجمًا ألنو مازالت ىشالظ فخصة لسحاولة تقميز الفجػة وبالتالي التقميل مغ درجة التبعية

رة والسشحرة بأنيا لغ تؤدؼ إال الى السديج مغ التبعية التقانية والفجػة حوعمى الخغع مغ تعالي األصػات السح
الخقسية وفقجاف ما تبقى ليا مغ حخيتيا وانخفاض كمفة األيجؼ العاممة لجييا، ولكغ مع ذلظ تدعى الجوؿ األقل 

  (.  2005 ،تقجمًا كل حدب إمكانياتو وشاقاتو)بيداف

 السعخفة وعمى االبتكار، عمى محميا والقجرة والتصػيخ البحػث عمى تؤثخ التكشػلػجيا لشقل السحتسمة  اف الدمبيةاال
 .ضخره أكثخ مغ نفعو األخيخة، في السحرمة التكشػلػجيا نقل بأف ذلظ ىشالظ تأكيج مع بصبيعة الحاؿ، ولكشيا

 اليػاتف بشيجيخيا الستخجاـ الشقجؼ غيخ االقتراد سياسة نجاح في الفزل عمى سبيل السثاؿ ال الحرخ ويعػد
 تكمفة خفس في يتسثل تأثخ االبتكار كاف ليحا وقج واسع، نصاؽ عمى واالتراالت السعمػمات وتكشػلػجيا الشقالة
 وكاف .العسمة شباعة وتكمفة والفداد تقميل االحتياؿ إلى أدػ الحؼ األمخ بو، السختبصة والسخاشخ األمػاؿ حسل
السرخفية. لحا  ودائعيع عمى أكثخ فػائج عسبلء السرارؼ سيكدب حيث أيزاً  الجخل عمى تأثيخ الدياسة ليحه
 السرارؼ تدتصيع التي االئتساف كسية التزخسية ويعسل عمى زيادة  الزغػط حجة مغ خفف االبتكار فإف

 الخغع عمى السالي، القصاع في االبتكارات ليحه عاـ، سيكػف  وبػجو .الشقجؼ السزاعف سيديج ثع ومغ تقجيسيا،
 االقترادية )لمجشة  .العاـ االقترادؼ الشذاط إيجابي عمى تأثيخ العائجات، تشاقز لقانػف  عخضة أنيا مغ

 ( 2، ص2014،ألفخيقيا

 األمية تفذي الشامي  ىي العالع دوؿ إلى التكشػلػجيا نقل تػاجو التي العقبات اال انو تعج مغ  بيغ أىع
التكشػلػجيا في ابتكار  مغ القرػػ  االستفادة عمى قادرة بذخية كػادر وجػد إلى الجوؿ بعس رالتكشػلػجية وافتقا

 االقل تقجما دوما الجوؿ تطل أف عمى لمتكشػلػجيا السالكة الستقجمة الجوؿ الحمػؿ وخمق الفخص، مع حخص
 واضحة وأنطسة سياسات وجػد سمفًا، وفي ضل غياب عجـ ليا السخسـػ وفقا لمجور لمدمع ومدتػردة مدتيمكة
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 الجيػد واقترار االستثسار، وقمة التسػيل تػشيشيا ومع قمة ثع ومغ الججيجة التكشػلػجيا اقتشاء تزسغ ومحجدة
 محجدة. مجاالت عمى التكشػلػجيا نقل عمى

 احتياجات مع لتتبلءـ وتصػيخىا وتػشيشيا التكشػلػجيا في نقل كبيخ ضعف إلى كل ذلظ بصبيعة الحاؿ أدػ
 والتي العالع، في بسثيبلتيا السختبصة والتصػيخ البحث ومعاىج مخاكد رافق ذلظ مغ قمة وما، االقل تقجما الجوؿ
 والييئات جية مغ الخاص القصاع بيغ والتشديق التعاوف  التكشػلػجيا وغياب نقل أىجاؼ تحقيق عمى تداعج

 بجور يقػـ الستقجمة بالجوؿ الخاص القصاع أف نجج حيغ  وفي  .جية أخخػ  مغ واألكاديسية العمسية والسؤسدات
 ( 2001) الغامجؼ،.وتعديد االبتكار والتشافدية دعع أجل مغ ميع

 اإلشار في ووضعيا دولة، ألؼ الحزارؼ  لمتقجـ اليامة أىع السؤشخات أحج وتػشيشيا التكشػلػجيا يعج نقل
 إلمكاناتيا مبلئسة معيشة تكشػلػجيا تحجيج يتع بحيث ،والتكشػلػجيا العمـػ وسياسات خصط الرحيح ضسغ

تصػيخىا مغ شخؽ  ثع ،استيعابيا ثع ،نقميا يتع حتى ومعشػيا ماديا ثع دعسيا ومغ واحتياجاتيا، السحمية وضخوفيا
 استذخافية عجة ستزح تفريميا الحقا ولكغ يسكغ االشارة الييا اآلف باقتزاب : 

 االحتياجات لتبلءـ وتصػيخىا التكشػلػجيا تػشيغ ىعم لمعسل الستخرريغ والتصػيخ واستقصاب البحث دعع.  
 التجريذ· وشخؽ  السشاىج في نػعية نقمة إحجاث خبلؿ مغ ،مدتػاه  ورفع التعميع نطاـ تحجيث. 
 وغيخىا ...االفتخاضية كالسكتبات التكشػلػجية، الثػرة وفختيا التي واألدوات التكشػلػجيا مغ االستفادة. 
 وتصػيخا وتدػيًقا وصيانةً  وإنتاجاً  تذغيبلً  مجتسع السعمػمات والسعخفة، مدئػليات يحسل جيل إعجاد. 
 إلزالة الدبل أفزل تبحث عغ التي والتصبيقية العمسية البحػث وإجخاء العمسية والسشتجيات السؤتسخات إقامة 

 (2001الغامجؼ،وإدارتيا محميا)  التكشػلػجيا وتػشيشيا بشقل الستعمقة السذكبلت تشاقر والتي العقبات،
 ثالثا : استنباط فرص تدارس التجارب العربيت والدوليت في ارساء دعائم االقتصاد المعرفــي

اف ما دفع الجوؿ والحكػمات إلى ضخورة إعادة الشطخ في خصصيا وسياساتيا مغ أجل التكيف مع تصػرات الثػرة 
حيغ تػقع انفجار  (Alpert Einstein)ألبخت ايشذتايغالتكشػلػجية، ىػ ذلظ االنفجار السعمػماتي الحؼ تشبأ إليو 

قشبمة مساثمة لمقشبمة الحرية مع نياية القخف العذخيغ والجخػػؿ في األلفية الججيجة وىي قشبمة السعمػمات السختكدة 
أساسا عمى التصػر اليائل الحػادث في الػصػؿ الدخيع لمسعمػمات )الصخيق الدخيع والفائق لمسعمػمات 

Information Super Highway ( )ونتيجة شبيعية لحلظ فقج أصبحػت السعمػمات والسعخفة 2004 ،بيداف .)
 تمعب فييا دورًا أكبخ بكثيخ مسا سبػق في كافػة أوجػو أنذصػة الحياة االقترادية واالجتساعية والثقافية.

الػجوؿ التي أخػحت بالخيػار باط الفخص مغ خبلؿ عخض تجػارب شلحا مغ السجػجؼ والسفيػج في ىػحا السشعصف است
السعمػماتي والتصػػر التكشػلػجي ورسع أشخ الدياسية الػششية مغ أجل إيجاد بشى أساسية لبمػغ مدتػػ متقجـ مغ 

     .أجل اعتسادىا كشساذج يحتحؼ بيا

مغ قخف  وفي ىحا الرجد ىشالظ العجيػج مغ الػجوؿ التي أخحت عمى عاتقيا تبشي سياسات واستخاتيجيات مشح أكثخ
أو ما يديج عغ ذلظ، إضافة لجوؿ أخخػ تيقطت وعسمت عمى المحػاؽ بالخكػب بتبشي الدياسات وصياغػة الخؤػ 
السدتقبمية في غزػف العقػػد القميمػة الساضية لتربح في مرػاؼ تمظ الجوؿ الستقجمة، مغ خػبلؿ انتياجيا 

بشػى أساسية أىمتيا لمجخػؿ بثبات ضسغ  شخيق الخيار السعمػماتية حيث عسػجت لمتخصيط وبادرت بتكػيغ
 مجتسعات اقتراد السعخفػة، ولعمػو مغ السجػجؼ والسفيػج واخػح العبػخ مغ دروس وتجػارب تمظ السجتسعات :
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 بل تكشػلػجياتيا، تػليج في الشسط الكبلسيكي ذلظ محاكاة إلى تتجو لع الثانية العالسية الحخب )الياباف( بعج -1  
 مكثفة، بجيػد ىحه الشقل عسمية تسيدت حيث … األوؿ الفػج دوؿ الستقجمة مغ التكشػلػجيا نقل عمى اعتسجت

 ىحه لتصػيخ ولكغ أيزًا، استيعابيا، عمى والعسل التكشػلػجيات ىحه أندب واختيار لتقييع ليذ فحدب،
 تكشػلػجيا لتكػيغ البجاية نقصة ىي كانت ججيجة ولخمق معخفة السحمية، لمطخوؼ وفقاً  وتصػيعيا التكشػلػجيات

 ىائبًل. بيا تقجماً  حققت مدتقمة، يابانية

 الشسط عمييا ارتكد التي القاعجة إلى الرشاعية والتكشػلػجية التشسية أنساط مغ الشسط ىحا افتقار مغ الخغع وعمى
السبادرة  عمى السختكدة الفكخية القاعجة تمظ مغ بجءاً  وإفخازاتيا، ثػرة التشػيخ بيا ونعشي األوؿ االكثخ تقجما،

 ىحا فإف … ثػرات مغ تبلىا أوروبا وما في األولى الرشاعية الثػرة عمييا قامت التي السشافدة إلى واالبتكار،
 أبخزىا مغ كاف شبقتو، التي الجوؿ واحتياجات ضخوؼ مع تشدجع وميارات أخخػ  آليات اقتزى قج الججيج الشسط

 مغ وفختو وما ضخوؼ بو مغ سسحت وما والسبلحقة، التأقمع عسمية في الجولة لعبتو الحؼ السخكدؼ  ذلظ الجور
 ) التشسػؼ  الشسط ىحا مغ االقترادية الججوػ  فعالة لتحقيق آليات استخجاـ مغ الشياية في مكاشت مػارد
 ( 2002حشا،،ششيب

 وسيمة ىي السذتخكة الذخكات مذاريع إف العالسي اذ الرعيج عمى نجاحيا أثبتت مغ السبلحع انيا قج عسػماً 
 الذخكات ىي مسا القػمية او الػششية السذاعخ اتجاه حداسية اقل وىي شامل بذكل لشقل التكشػلػجيا فعالة

التي أصخت  لمتكشػلػجيا نقل كػسيمة التعاونية السذاريع عمى لحا فاف االعتساد ،األجانب بالكامل مغ السسمػكة
 فييا خففت السستجة والتي تصػرىا فتخة خبلؿ األجشبية االستثسارات مذاريع معطع في محمي كذخيظ الياباف عمييا
 مخكد جعل مشيا  1992-1974مابيغ  خاص بذكل جاذبة تقشية يستمظ أجشبي شخيظ وتػاجج عمى القيػد

 قػؼ.  تفاوضي

)الريغ( تعج واحجة مغ بيغ الجوؿ القميمة التي عسمت عمى إخزاع الدياسة السعمػماتية والسشطػمة الػششية  -2
 ، وكسا يخػ الباحث االقترادؼ )ليديشاف(مات لخجمة االقتراد الػششي كسشطػر استخاتيجي لمفكخ الريشيلمسعمػ 

(Li- Sinanفي )في عسمية تحجيث الريغ تعج بأف العبلقة بيغ الترشيع والتحػؿ إلى السعمػماتية  1987
وركيدة أساسية في ىحا الشسػ  ،(129، ص2001احًذ ثذس وآخشوٌ،القزية الخئيدية الستخاتيجية التشسية)

 مغ ىشاؾ جير كاف الخارج، مغ مدتثسخيغ أماـ االقتراد تفتح الريشية القيادة بجأت عشجمااالقترادؼ. ف
 مغ مجسػعة مؤخخا أصجرت كسا  .تػضيفيع األجانب لمسدتثسخيغ يسكغ الحيغ السؤىميغ والتكشػلػجييغ السيشجسيغ

 نحػ تػجو  ذات دولة الريغ ويجعل السذاريع، عمى يخكد لبلبتكار وششي نطاـ إنذاء بيجؼ سياسات االبتكار
 ( 2014،)المجشة االقترادية الفخيقيا2020 عاـ بحمػؿ االبتكار

 فتخة بجء األجشبية تدامغ االستثسارات استقجاـ خبلؿ مغ التكشػلػجيا وتػشيغ اكتداب في الريشية تعج التجخبة
 التصػر أىسية الريشية آنحاؾ القيادة وأدركت االنفتاح، في تجريجي تدايج مع 1979 عاـ في اإلصبلح

 أف عمييع وكاف االقترادؼ والخخاء، الشسػ إلى تػصل التي البصاقة وكػنو الببلد لتحجيث كسفتاح التكشػلػجي
 ردو  اسشج فقج لحلظ وتبعا .وعسمية عقائجية أسباب لعجة التكشػلػجيا واكتداب شخح عسمية في بتأني يديخوا
 أولى كسا سبق التشػيو الييا، وكانت السباشخة األجشبية االستثسارات إلى التكشػلػجيا نقل عسمية في أساسي
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 عمى السدتشجة أولػية لبلستثسارات أعصى الحؼ السذتخكة الذخكات قانػف  تفعيل ىي اإلصبلحية القيادة نذاشات
 ( 2010 ،سعيجاني) عبيجؼ، .فييا صيشي شخيظ وجػد حتست والتي التكشػلػجيا

التقميل  يسكغ الجشديات، اذ ال متعجدة شخكات عجة مداعجة مغ الريشية الجامعات ومغ الججيخ بالحكخ استفادت
 وىي صحػتو الرشاعية فييا بجأ التي الصخيقة بشفذ الجامعية إصبلحاتو بجأ لبمج بالشدبة التعاوف  ىحا أىسية مغ

في أمخيكا، حيث تسثمت  الصميعية التعميسية السؤسدات في السدتخجمة الجراسية لمكتب بالجسمة االستيخاد
 مسا جعل مغ السخاكد البحػث، مخاكد بإقامة والتصبيقات األبحاث بيغ الخبط تػفيخ في الذخكات مداعجات تمظ

)عبيجؼ، سعيجاني،  .الخارج في الفخعية األمخيكية والتصػيخ البحث مخاكد أغدر بيغ مغ الريشية البحثية
2010 ) 

)كػريا( في ىحا الرجد يججر اإلشارة الى التجخبة الكػرية التى لع يكغ لجييا مػارد شبيعية كافية، إال أف  -3
قجراتيا البذخية بسا ليا مغ روح التحجؼ والثقة في أنيا تدتصيع أف تربح دولة متقجمة مغ الصخاز األوؿ في 

حج تعبيخ الديج )كيع داؼ يػنج( رئيذ جسيػرية كػريا، الحؼ يسزي في حجيثو القخف الثػرة التكشػلػجية، عمى 
عغ مرجر ثقتيع في إمكانياتيع وشاقاتيع الجاخمية والترسيع عمى تصػيخ أنفديع لمجرجة القرػػ، مع تفاؤليع 

، UNDPلخاصة)الراعج لمتعمع حيث قامػا ببشاء قاعجة تثيخ اإلعجاب فحػلػا الثقافات السدتػردة إلى ثقافاتيع ا

( أدت بيع لمسذاركة في حزارة الثػرة التكشػلػجية، وبالتالي فإف التكشػلػجيات ىي اليجؼ فقج 24، ص2003
أثبتت الجراسات العمسية أف التكشػلػجيا واالبتكار ىسا العامبلف السؤدياف لديادة اإلنتاجية والخفع مغ معجالت 

 .التشسية

ساـ ماليديا مشح أوائل الثسانيشيات بججوػ تصػيخ ونقل التكشػلػجيا ونتيجة )ماليديا( اضافة لسا تقجـ بخز اىت -4
ذلظ وججت لجييا ميارة ومعخفة متسيدة اآلف، فقج اىتست بذكل مخكد بقزايا البحث العمسي والسكتبات تػفيخ 

الرحػة خجمات معمػمات مخكدة بجرجة أساسية عمى التخجسة وتػفيخ السرادر األجشبية، ومغ السبلحع أف ىحه 
العمسية قج ساعجت ماليديا عمى إيجاد بشية تحتية أساسية لخجمات السعمػمات ووجػد إدراؾ متسيد بأىسية 
السعمػمات، األمخ الحؼ أدػ لتعاوف وتزامغ كافة مؤسدات وقصاعات الجولة لجخػؿ ماليديا في العالع الخقسي، 

قبل السجمذ الػششي لتكشػلػجيا السعمػمات  ( مغ2020برياغة خصة ورؤية شسػحة استذخافية )رؤية ماليديا 
صاغت ججوؿ أعساؿ لمتشفيح ويتكػف أعزاؤه مغ القصاعيغ العاـ  1996بخئاسة رئيذ الػزراء، ومع أواخخ 

التي تدتيجؼ بشاء مجتسع قائع عمى وفخة السعمػمات والثخاء  1996والخاص وانصمقت استخاتيجية ماليديا في 
لعالسي إليجاد بيئة أكثخ جػدة لمتكشػلػجيا وبشى تحتية يسكغ أف تجحب السدتثسخيغ السعخفي، مع زيادة التشافذ ا

الػششييغ والعالسييغ وتخمق تأثيخ إيجابي في باقي قصاعات االقتراد، وعمى وجو التحجيج التعميع والرحة 
فة مع العجالة في والحكػمة والتجارة والترشيع وجعميا إلكتخونية والػصػؿ لسجتسع مبشي أساسا عمى قيسة السعخ 

  (2005،يدافب).إتاحة الػصػؿ لمسعمػمات والسعخفة

)سشغافػرة( ويزاؼ إلى ذلظ مغ تجارب الدابقيغ رؤية سشغافػرة التي قاـ بيا السجمذ الػششي لمحاسػب  -5
عمى ىيئة دراسة لتحجيج كيفية خمق قاعجة أو بؤرة تشافدية، شاممو لكافة وجيات الشطخ حيث  1991في يشايخ 
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اشتخؾ فييا كل مغ قادة الرشاعة والستخرريغ مغ األكاديسييغ وكبار رجاؿ الحكػمة، ُمذكمة بحلظ مجسػعة 
لجاف لتغصي حػالي أَحَج عذخ قصاعا اقتراديا كالتعميع والتجريب والخجمات السالية والخعاية االجتساعية 

لترخيحات وزراء اإلعبلـ والفشػف  والترشيع ونذخ الخجمات السعمػماتية كحلظ الدياحة والسػاصبلت، إضافة
والتخبية واالتراالت بيجؼ الخخوج بخؤية مذتخكة متكاممة لمعسل عمى غخس الثقافة الحاسػبية السعمػماتية )محػ 

 ،(Poh-Kam Wong,1996األمية السعمػماتية(، وذلظ بشذخ خجمات اإلنتخنت وتػضيفيا وفقا لزػابط معيشة)
وىحا يؤكج عمى تكامل االستخاتيجيات والدياسات في سشغافػرة وجعميا اليـػ تتبػأ ىحه السكانة السسيدة وتكػف مغ 

 بيغ أوائل دوؿ العالع في اإلنجاز التكشػلػجي واستخجاـ وتخويج التكشػلػجيات البلسمكية.

الجولػة، حيػػث نجػػجىا فػي كثيػػخ مػػغ لػحا يػػخػ الكثيػػخوف أنػو مػػغ األفزػػل إلحػاؽ مدػػؤولية التخصػػيط لجيػة عميػػا فػػي 
والتخصػػػيط كسػػػا فػػػي ىػلشػػػجا  الػػػجوؿ مثػػػل بمجيكػػػا وفخندػػػا وتخكيػػػا ممحقػػػو بسكتػػػب رئاسػػػة الػػػػزراء، أو وزارة الرػػػشاعة

ومغ السبلحع عمى تمػظ الجيػات ذات السدػؤولية التخصيصيػة لمسذػاريع السعمػماتيػة تتػخاوح اختراصػاتيا ، والدػيج
ارية إلػػى كػنيػػا صػػانعة لمدياسػػة السعمػماتيػػة، بيػػجؼ إتاحػػة خػػجماتيا بذػػكل بػػيغ كػنيػػا جيػػة إشػػخافية إلػػى استذػػ

(. ويػػػشعكذ حدػػػغ اإلعػػػجاد والتكامػػػل بػػػيغ االسػػػتخاتيجيات 2005،يػػػدافبيتكامػػػل مػػػع بػػػاقي اسػػػتخاتيجيات التشسيػػػة )
ة الججيجة في العجيج مغ الجوؿ الرشاعي ،التشسػية والدياسات السجتسعية التي سبق االشارة الييا في مصمع الجراسة

عمػػػى إيجػػػاد خصػػػط جيػػػجة فػػػي مجػػػاؿ السعمػمػػػات عمػػػى مػػػجػ الدػػػشػات القميمػػػة الساضػػػية، أدت الػػػى إقامػػػة صػػػشاعة 
معمػماتيػػة تشػػافذ بيػػا صػػشاعات الػػجوؿ الستقجمػػة، ومػػغ بػػيغ تمػػظ الػػجوؿ عمػػى سػػبيل السثػػاؿ ال الحرػػخ سػػشغافػرة 

يػػػة عػػػخض نسػػػاذج مػػػغ الخصػػػط الػششيػػػة وماليديا...وغيخىػػػا مػػػغ الػػػجوؿ الرػػػشاعية الججيػػػجة، ومػػػغ ىشػػػا تبػػػخز أىس
 لمسعمػمات التي تجدج وضػح الخؤية االستذخافية السدتقبمية وتدتيجؼ تحقيق الخفاىية السجتسعية. 

وال يخفػػػي عمػػػى الستخرػػػز أف اليابػػػاف تعػػػج مػػػغ أوائػػػل دوؿ العػػػالع الدػػػباقة لسػضػػػػع خصػػػة وششيػػػة لمسعمػمػػػات 
وكسػػػػا يعمػػػػع  ،" 2000: التػجػػػػو الػػػػػششي نحػػػػػ عػػػػاـ ، وكانػػػػت تحػػػػت عشػػػػػاف " خصػػػػة مجتسػػػػع السعمػماتيػػػػة1972

الستخررػػف أف فػػي مزػسػف أؼ خصػػة وششيػػة معمػماتيػة تقػػع غاياتيػا التػػي تدػػعى إلػى تحقيقيػػا والتػي عػػادة مػػا 
 تحتػػ عمى اتجاىيغ أو تػجييغ اثشيغ اقترادؼ واجتساعي :ػ 

دؼ الحؼ يتكػف بػجوره مػغ عسميتػيغ : حيث يذسل االقترادؼ عمى جعل التكشػلػجيا وسيمة أو أداة لمجعع االقترا
والعسميػػػة الثانيػػػة التػػػى تخػػػتز  ،العسميػػػة األولػػػى التػػػى تقػػػجـ عسػػػق الفيػػػع واإلدراؾ والقػػػجرة عمػػػى اإلبػػػجاع والتصػػػػيخ

بالترػػشيع واإلنتػػاج واالسػػػتخجاـ ويكػػػف ذلػػظ عمػػػى السدػػتػييغ الػػػجاخمي والخػػارجي، عمػػى مدػػػتػػ نطػػاـ مؤسدػػػات 
وعمػػى السدػػتػػ الخػارجي الػػجولي الػػحؼ يتسثػل فػػي التعػػاوف مػع مؤسدػػات الػػجوؿ  الجولػة لمقصػػاعيغ العػػاـ والخػاص،

 األخخػ وتبادؿ الخبخات. 

بيشسا يخكد التػجو االجتساعي باألساس عمى مدألة اإلنداف في مجتسع السعمػمات، ومغ السبلحع عمى معطع 
مية جسيعيا تتزسغ أىجافا الخصط الػششية سػاء كانت لمجوؿ الستقجمة أـ الرشاعية الججيجة أـ حتى الشا

اقترادية أو ذات التػجو االقترادؼ، فيسا عجا البعس مشيا كالياباف التي اىتست بالشػاحي االجتساعية في 
التخصيط لمسعمػماتية، فأحج عػامل نجاحيا في التكشػلػجيا، عسػمًا يكسغ في مقجرتيا عمى اقتشاع شعبيا بيجؼ 

افة لفخندا التي يخجع اىتساميا بحلظ كانعكاس شبيعي لتاريخ شعبيا التفػؽ التكشػلػجي وسعيو إلى ذلظ. إض
ومذاعخه وارتباشو بالخوح الػششية التي تعدزىا الثقافة الفخندية الستخاكسة عبخ العرػر. كحلظ البخازيل حيث 
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التى  1984حخصت عمى تػافق الحػسبة في السجتسع البخازيمي مع الثقافة البخازيمية، وكانت بجاية خصتيا مع 
( أدناه عخضا 1جاءت مختبصة ومتكاممة مع الدياسات السجتسعية االخخػ.  وبذكل عاـ يػضح الججوؿ رقع )

مخترخا لبعس أىع الخصط الػششية لمسعمػمات لجػ بعس الجوؿ، التي مغ خبلليا يبلحع مجػ تخكيد الخصط 
ولػيات التكشػلػجيا والتعاوف الجاخمي الػششية السختمفة عمى قزايا التعميع والبحث العمسي كتػجو اجتساعي، وأ

 ( في إشار الخصط الػششية لجييا.53-52، ص 2000دمحم رًبل دسوَش،والخارجي كتػجو اقترادؼ )

( يهضح نماذج لبعض الخظط المعمهماتية الدولية والتهجه االجتماعي واالقترادي1جدول )  

 

 الدولت وتاريخ خطتها
 ػُىاَهب ويصذسهب

 تىجه اجتماعي

 / تؼهُى / ثحج ػهًٍحقبفخ 

أونىَبد تقُُخ/ / تىره اقتصبدٌ

 تؼبوٌ داخهٍ وخبسرٍ

 2791اليابان 

خطخ يزتًغ انًؼهىيبد  -

:انتىره انىطٍُ َحى ػبو 

2000. 

انًؼهذ انُبثبٍَ نتطىَش  -

 اعتخذاو انحىاعُت

ثُبء ًَىرد حبعىثٍ ًَخم انًزتًغ،  -

 دساعخ آساء انُبط وتحفظبتهى.

انًؼهىيبتُخ وفىائذهب انتىػُخ ثىعبئم  -

 وتحذَبتهب.

االهتًبو ثتؼضَض انطبقبد انفكشَخ  -

وتزشثخ انتؼهُى وانتذسَت ػٍ ثؼذ حغت 

 انحبرخ وانطهت.

دػى انجحج انؼهًٍ وثُبء ًَىرد نهًذَُخ  -

 انًؼهىيبتُخ

انتشكُض ػهً انجشيزُبد أكخش يٍ  -

األرهضح / االهتًبو ثبعتخذاو 

 انحىاعُت نحم انًشبكم انصُبػُخ

 انتقهُذَخ.

 يؤعغبد انقطبع انخبنج. -

 ساثطخ عالو انحىاعُت. -

 1978فشَغب 
 حىعجخ انًزتًغ. -

 هُئخ حكىيُخ خبصخ -

االهتًبو ثبالعتقـــــالل انًؼهىيبتٍ -

وانحشص ػهـً انًغبواح فٍ اعتخــــذاو 

 انًؼهىيبد.

 اعتخذاو انحبعىة فٍ انجشايذ انتؼهًُُخ. -

انحكىيُخ انتىعغ فٍ يشاكض انجحىث -

وصَبدح انششكبد انؼبيهخ فٍ انجحج 

 انؼهًٍ.

انتشكُض ػهً االتصبيبتُخ )يششوع  -

خطىط األنُبف انجصشَخ ػجش 

 فشَغب(.

تؼبوٌ حكىيٍ يغ انًؤعغبد  -

 انخبصخ.

يشبسَغ تؼبوَُخ يغ يؤعغبد غُش  -

 فشَغُخ.

 1980تبَىاٌ 

خطخ انصُبػخ انًؼهىيبتُخ  -

 فٍ تبَىاٌ نؼشش عُىاد.

انصُبػخ انًؼهىيبتُخ يؼهذ  -

 فٍ تبَىاٌ

إَشبء يشكض نهتؼهُى وانتذسَت، ويؼهذ  -

 نهُذعخ انجشيزُبد.

 إَشبء يشكض نهتخطُط وانجحج. -

تصُُغ أَظًخ انًؼبنزبد انذقُقخ  -

وانحىاعُت انصغُشح /إَتبد 

ثشيزُبد نهتطجُقبد انًختهفخ / 

تطىَش اإليكبَُبد انجحخُخ فٍ 

 انًزبالد انًختهفخ.

 يشكض يؼهىيبد نهتغىَق.إَشبء -

إَشبء يشكض إػاليٍ / إَشبء يشكض -

 نهتؼبوٌ انذونٍ.

 1980عُغبفىسح 

انذػىح إلَشبء يزهظ وطٍُ -

 حكىيٍ نهحىعجخ.

انهزُخ انغُغبفىسَخ نهحىعجخ  -

 انىطُُخ

 هُئخ انتذسَت وانتطىَش انًهٍُ. -

 إَشبء هُئبد تخصصُخ اعتشبسَخ -

إَتبد ثشايذ نهتطجُقبد وشجكبد -

األنُبف انجصشَخ واالهتًبو 

 .ثبالتصبيبتُخ

هُئبد اعتشبسَخ نهتخطُط  -

وانًىاصفبد انًؼُبسَخ وأيٍ 

 انًؼهىيبد.

 1982ثشَطبَُب 

ثشَبيذ نهتقُُخ انًؼهىيبتُخ  -

 انًتقذيخ.

 نزُخ انفً. -

 انتىػُخ انؼهًُخ ثشأٌ أهًُخ انًؼهىيبتُخ.-

تىفُش اإليكبَُبد " تؼهُى ػٍ ثؼذ، تؼهُى  -

 يغتًش، االهتًبو ثبنًهبساد "

ثشَبيذ خًظ عُىاد يُضاَُخ  -

يشتشك ثٍُ  102" دػى $يهُى550ٌ

 انزبيؼبد وانششكبد.

هُذعخ انجشيزُبد / انؼالقخ ثٍُ  -

اإلَغبٌ واِنخ، األَظًخ انزكُخ / 

 إنكتشوَُبد انشقبئق انًتقذيخ.

تؼبوٌ حكىيٍ يغ انًؤعغبد  -

انصُبػُخ وانزبيؼبد )اعتخذاو 

 انًؼهىيبد فٍ انتؼبوٌ( شجكبد

انجشاصَم 

1984 

خطخ وطُُخ نهًؼهىيبتُخ 

 وتُظًُبد أخشي.

يزهظ األيخ انغهطخ 

 انتششَؼُخ.

انحىعجخ يغ انخقبفخ  ىافقانحشص ػهً ت -

 انجشاصَهُخ.

 ثشايذ خبصخ نهتؼهُى وانتذسَت. -

 صبيبتُخ.تدػى رهىد تطىَش اال-

 يششوع انشقبئق اإلنكتشوَُخ. -

يغ انًؤعغبد تؼبوٌ حكىيٍ  -

 انخبصخ.

 تؼبوٌ دول انكىيُىنج. -

                                                 

 االتصاماتية:ـ تعين دمج تقنيات االتصاالت واملعلوماتية.    
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ومغ الججيخ بالحكخ أف لمتعميع في مجاؿ الخصط السعمػماتية وجييغ، يتعمق األوؿ بحقيقية أف التعميع ىػ الػسيمة 
ميع التي تقجـ السيارات اإلندانية البلزمة لتقشيات السعمػماتية، أما الػجو الثاني فيختبط بسا تقجمو السعمػماتية لمتع

مغ وسائل تعديد كفاءتو وتدايج انتذاره وتقمل مغ تكاليفو الستسثمة في وسائل التعميع عغ بعج، ومغ الججيخ 
بالسبلحطة اىتساـ فخندا بالبحث العمسي والعسل عمى زيادة السخاكد البحثية، كحلظ بخيصانيا التى تقجـ دعسًا لسا 

العقػد الساضية، ويتزح انو مغ أولػيات التكشػلػجيا  يديج عغ مائو مذخوع بحثي في مجاؿ السعمػماتية خبلؿ
لجػ الياباف االىتساـ باستخجاـ الحػاسيب لحل السذاكل الرشاعية التقميجية، ولعل ىحه تتشاسب مع األولػيات 

إف صح التعبيخ أو الستقجمة الججيجة مثل تايػاف  ةلمجوؿ الستقجمة ولكشيا ال تتساشى مع أىجاؼ الجوؿ الصامح
 .(62-57، ص 2000دمحم رًبل دسوَش،ػرة )وسشغاف

وفي ىحا الرجد تججر اإلشارة إلى نتائج دراسة أجخيت عغ مجػ تخكيد خصط السعمػمات في الجوؿ تست     
دراستيا، وىي مرخ واألردف وماليديا والياباف وفخندا وألسانيا والفاتيكاف فيسا يتعمق بتػجيات خصط السعمػمات 

ات وتخكيدىا عمى الثقافة والجيغ والمغة.  وقج ووجػد خصة تكشػلػجية لسػاكبة التصػر في مجاؿ تكشػلػجيا السعمػم
تبيغ مغ تمظ الجوؿ التى تست دراستيا أنو ال تػجج أؼ إشارة مباشخة لسحػر الجيغ والمغة والثقافة في مزسػف 
خصصيا ما عجا فخندا، ولعمشا مغ ىحا ندتذف أف الثقافة العخبية اإلسبلمية لع تجج حتى اآلف االىتساـ الكافي 

 (.  2002رًؼُخ انحبعجبد انغؼىدَخ، مػمات الجولية)في خصط السع

وىحا ما يجعل مغ معطع الخصط الػششية في كثيخ مغ الجوؿ العخبية تجابو بالفذل والتعثخ نطخًا البتعادىا عغ 
ولعل ما يؤكج عمى تمظ الحقائق الدابقة ما كذفت عشو دراسة  .الخوح القيسية لسبادغ السجتسع العخبي اإلسبلمي

ؿ خصة اإلنذاء والتصػيخ والتشديق لمصخؽ الدخيعة لبلتراالت والسعمػمات إلى جسمة مذكبلت بالػشغ أخخػ حػ 
العخبي، تخجع باألساس لعجـ تكامل الدياسات السجتسعية التي تؤدؼ إلى فذل الخصط السعمػماتية محجودة 

 السجػ او البعيجة.

 ألقل تقجمًا مشح تدعيشيات القخف الساضي جيػدىا،وفي ىحا الرجد كخست الكثيخ مغ البمجاف عمى وجو التحجيج ا
حيث سعت الجوؿ العخبية الى نقل التكشػلػجيا مغ الجوؿ الستقجمة ايسانا مشيا باف التكشػلػجيا ىي االدارة الدحخية 

مغ واقع التخمف الى واقع التقجـ والعصاء العمسي، اال اف ذلظ لع يتحقق، بل ساد اعتقاد خاشئ  تشقمياالتي سػؼ 
واف نقل التكشػلػجيا يتع مغ خبلؿ  ،سمعو اخخػ  كأؼفي الجوؿ العخبية مفاده باف التكشػلػجيا سمعة تباع وتذتخػ 

الذخكات متعجدة  وباألخزوالسعجات والتجييدات الحجيثة، وقج حخصت الجوؿ الستقجمة  اآلالتشخاء وامتبلؾ 
تجارية بحتو فتيافتت حكػمات الجوؿ العخبية  الجشديات عمى تخسيخ ىحا االعتقاد وعمى اف تتع العسمية برػرة

والسعجات التكشػلػجية الحجيثة واستيخاد السرانع الجاىدة )السفتاح باليج( امبل مشيا باف ذلظ  اآلالتعمى شخاء 
 سػؼ يداىع في ردـ الفجػة التكشػلػجية.

اال اف الػاقع والتاريخ أثبتا باف ذلظ لع ولغ يحقق ليا التقجـ والتشسية السشذػدة بل زاد مغ تبعيتيا الف الحؼ يتع 
نقمو ىػ نتاج التكشػلػجيا اما التكشػلػجيا فيي مجسػعة معارؼ وخبخات وميارات وبالتالي فيي ليدت سمعة تباع 

واف عسمية الشقل ليدت ىجفا في حج  ،رؼ وابجاع وششيسمعة اخخػ بل ىي نتاج عسمية تصػر حزا كأؼوتذتخػ 
واالساليب الحجيثة وانسا ىي عسمية لتصػيخ  اآلالتذاتو وانسا ىي غاية او ىجؼ مخحمي يشتيي بعج استيخاد 
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االبجاع الػششي وتحقيق التفاعل بيغ متصمبات وحاجات االقتراد الػششي وبيغ التقجـ العمسي في العالع. )جساؿ 
 (2007 ،العز

يسكششا التدميع واالعتخاؼ بانو يخجع سبب الػاقع الستعثخ في العجيج مغ الجوؿ العخبية لعجـ تػافخ البيئات 
التسكيشية الجيجة كسا يشبغي، بذكل تػافخ مقػمات االستثسار األمغ لمقصاع الخاص العخبي، كحلظ عجـ تكافؤ 

ية والستعجدة الجشديات، األمخ الحؼ أدػ إلى األمخيك القصاع العخبي الخاص مع الذخكات العسبلقة الستقجمة
زيادة ضعف الثقة لجػ الحكػمات والجوؿ لمجػء إلى بيػت الخبخة األجشبية في االستثسار، األمخ الحؼ يؤدؼ بيا 

 (.43-41، ص2003نبيل عمى،إلى ضسػر مذاريع التصػيخ وتفاقع التبعية التكشػلػجية وسيصخة تمظ الذخكات )

يزاؼ الى ذلظ أف سياسات االتراؿ وسياسات التعميع في معطع األقصار العخبية يبلحع أنيا مفرػلة،        
"عرخ الثػرة التكشػلػجية"، كسا أف  األمخ الحؼ أدػ إلى ابتعاد السجرسة والسشيجيات التعميسية عغ روح العرخ

ل التكشػلػجيا دوف العسل عمى تػشيشيا معطع دوؿ السشصقة العخبية تعتسج بالجرجة األساس عمى شخاء ونق
وتصػيخىا إضافة إلى اتداع الفجػة بيغ األرياؼ والسجف، حيث تتسخكد معطع التكشػلػجيات الحزارية في السجف 
األمخ الحؼ يؤدؼ إلى إعاقة عسمية التشسية، وما يديج فجاحة األمخ أف تمظ التكشػلػجيات السعمػماتية حتى وإف 

 (.2005يداف، بيفًا تخفيييًا استيبلكيًا ال تػضيفًا تشسػيًا )وججت فإنيا تػضف تػض

  الذاممة عممية التنمهية: استذراف استراتيجية لتهطين التكنهلهجيا وفقا لم رابعا

مغ البجييي لكافة التصػرات السجتسعية التي مغ شأنيا تعديد استخجامات االتراالت والسعمػمات والتقجـ 
دػ وسيؤدؼ لتغيخات كاسحة تعسل عمى زيادة حجة التشافذ السجتسعي الحؼ يفخض التكشػلػجي السحىل، الحؼ أ

قػة دافعة وراء العػلسة التي اختدلت  Micro Levelوالجدئي  Macro Levelالتكيف عمى السدتػييغ الكمي 
ما بعج  السدافات، ُمذكمة بحلظ انعصافة تاريخية في حياة البذخية لبجء االنتقاؿ مغ حقبة الترشيع الى حقبة

 .الترشيع، كل ذلظ يفخض تحجيات مجتسعية جسة

في عالع مصمع االلفية الثالثة، بانو سيكػف  إذ إف األثخ األخصخ لمتقجـ التكشػلػجي الحؼ نبو البراـ اليو مشح
العسل، مذيخًا إلى أف العجيج مغ السيارات وتقديساتيا التي نعخفيا حاليا ستربح غيخ صالحة في السدتقبل ليذ 

بعيج. ويعشي )البراـ( في تحجيج رؤيتو لعالع الغج ومػقف العسل السدتقبمي وعمى وجو التحجيج في السجتسعات بال
 العخبية إلى أف ىشاؾ خياريغ ال ثالث ليسا:ػ 

بالشطع التقميجية الجامجة واليخمية لمعسل والسيارات في ضل  التذبثخيار التخاخي " الشسػذج القجيع " ويعشي  -1
 عبلقات متجنية وفقًا النداؽ مجتسعية متشامية.

خيار استباقي " الشسػذج الحجيث " الحؼ يفخض أنداؽ مخنة لئلنتاج والتشطيع السؤسدي السبشي عمى تخاتيب  -2
 (..4-2، ص1998انجصبو، تكيف )أقل حجة معتسجًا عمى قػة العسل ذات ميارات عالية وقابمة لم

ف الصخح أعبله يتصمب التدمح بخؤية ججيجة ومغايخة لمعالع القائع بسعشى كيفية التفكيخ كػنيًا واإلنجاز محميًا في إ
ضػء رؤػ استذخافية، األمخ الحؼ يؤكج عمى حتسية إجخاء جسمة مغ اإلصبلحات السجتسعية اذا ما أراد مجتسع 

إنو ال يتدشى ذلظ إال مغ خبلؿ إعادة تشطيع البيت الجاخمي وإعادة ىشجسة بيئة العسل ؾ مغ التبعية، فاما الفك
والتعميع وربط التعميع بدػؽ العسل، إذ إف عسمية اإلصبلح السؤسدي أو إعادة بشاء القجرة السؤسدية ال تكػف إال 
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سع الذامل لكافة الشطع بػاسصة عسمية إصبلحية شاممة، بسعشى إجخاء اإلصبلح عمى السدتػػ السجتسعي األو 
 السؤسدية ذات االختراصات الستعجدة.

لحا فانو مغ بيع اىع نتائج الجراسة التي يسكغ استعخاضيا ضسشيا : يدتػجب ضخورة اعتبار التعميع أحج أىع 
السحاور الخئيدية في مشطػمة التقجـ الحزارؼ وجدء أساسي مغ السشطػمة الستكاممة لمسجتسعات التى تختبط 

ًا وثيقًا بكافة األنطسة السجتسعية ) االقترادية، االجتساعية، الدياسية(، كسا أف ىشالظ العجيج مغ التغيخات ارتباش
التى أنصػػ عمييا عرخ الثػرة التكشػلػجية وأحجثت ىدات عشيفة في نطاـ التعميع إجساال وانيالت بالعجيج مغ 

تي تؤكج في ُمجسميا عمى ضخورة إعادة صياغة الجراسات التى تتجارس وتحاوؿ أف تعالج ىحا السػضػع، وال
السؤسدات التعميسية والعسمية التعميسية بذكل تكػف متسذية مع التصػرات التي تحتع استسخارية التعميع والتجريب 
عمى مجػ الحياة وكدب السعخفة وصقل السيارات ذاتيًا، بسعشى أدؽ انتقاؿ بيئة السجرسة إلى السؤسدة أو سػؽ 

نساذج تعميسية مدتقبمية ججيجة مغايخة لسا ىػ مػجػد حاليا، تتجدج في االنتقاؿ مغ العمب السجرسية  العسل وإتاحة
أو الشساذج السقفمة إلى الشساذج السفتػحة كػنيًا والستججدة استسخاريا وكل ذلظ يفخض قػالب ججيجة ألنساط الحياة 

 (2005 ،الثقافية والعسل الدياسي.)بيداف

غي اف يتفيع صشاع القخار وعمى وجو التحجيج القادة الدياسييغ، أنو يجب العسل عمى تبشي ومغ ىحا السشصمق يشب
سياسات إنسائية وششية وإقميسية ودولية التػجو، نابعة مغ السرالح العامة والتعاوف الجولي و استخاتيجيات 

ط التى قج تكػف في والتشديق التزامشي التكاممي وليذ بجوافع تفخضيا الطخوؼ. بسعشى أدؽ الخضػخ لمزغػ 
أحياف كثيخة بعج فػات األواف، األمخ الحؼ يديج مغ تأجج التبعية وتعسيق التأخخ التكشػلػجي إف صح التعبيخ.  
وىشالظ في بعس تجارب الجوؿ العخبية ما يذيخ إلى ذلظ فسشيا مغ اتبع بخامج إصبلحية تعتسج أسمػب عبلج 

يكمة االقترادية عشجىا حادة تسامًا مسا استثارت ىبػشا حادًا في الرجمة، وقج كانت بخامج التثبيت وإعادة الي
الشتائج ودفعت تكاليف اجتساعية عالية، وىشاؾ البعس مشيا سعى إلى بخامج التثبيت االقترادؼ، التي أدت بيا 

 في نياية األمخ إلى إصبلحات عمى العجيج مغ الجبيات في آف واحج ولكشيا غيخ متخابصة ومتكاممة.

يخجع ذلظ بذكل رئيدي لعجـ إعصاء االىتساـ الكافي لبلستخاتيجيات والخصط الستكاممة الييكمية، األمخ الحؼ إذ 
أدػ إلى انعكاس ذلظ سمبا عمى معجالت الشسػ لجييا، وىحا يعشي عجـ ججوػ حتسية إقحاـ وفخض التكيف وإجخاء 

ة مع الفمدفة السجتسعية، كسا أف سياسات تغييخات آنية ومدتقبمية نطخًا ألنيا غالبًا ما تكػف غيخ مشدجس
انجصبو، االستجابة لمرجمات ىي األخخػ ثبت عجـ ججواىا ألنيا تؤدؼ إلى اختبلؿ التػازف االقترادؼ)

(، وكل ذلظ راجع إلى أف التكيف الييكمي الكمي السجتسعي يتصمب تغيخات جحرية عمى .14-11ص ،1998
 ة.مدتػػ االستخاتيجيات والدياسات اإلنسائي

مححرًا مغ مخاشخ اليخولة وراء  1995ولعل ىحا يؤكج تبشي الخيار اإلستباقي الحؼ يشبو إليو )البراـ( في 
العػلسة وشارحا السشحى التعاوني التزامشي وفقا ألشخ استخاتيجية تشسػية انتقالية، انصبلقًا مغ بشاء القػة 

خي والتكتبلت اإلقميسية العخبية، وفي ضل رؤية االقترادية االجتساعية وحتى الحزارية في ضػء الػعي التاري
التغيخات التى فخضيا مجتسع السعخفة وأدوات وعبلقات إنتاجو يدتجعي إيجاد دراسات خمفية ومدانجة يتػجب 
العسل عمى إجخائيا مدبقًا لسحاولة رسع خخيصة الحاضخ والسدتقبل السشطػر قبل الذخوع ببشاء الشسػذج وتحجيج 

 عبلقاتو.
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ا تقجـ مغ نتائج تػصمت الييا الجراسة : ججوؼ االىتساـ بالقزايا التشسػية التى تعج الكمسة السفتاح يزاؼ لس
لمبشاء والتسييد لسا تتزسشو مغ مدئػلية مددوجة األوجو )اإلدارة / الدياسة / الثقافة / االقتراد...الخ (، وىحا 

سعية التي تدتمـد مشيجًا تحميمياًّ تفكيكياًّ، وفي ىحا يتصمب بصبيعة الحاؿ مػازنة حداسة بيغ السػارد والقػػ السجت
الرجد مغ السفيج االستفادة مغ تجارب الشاجحيغ وعجـ إىساؿ )سيشاريػىات( بشاء الجػانب الفكخية واالىتساـ 
بالسأسدة فقط، فالثػرة الرشاعية في بجايتيا بجأت بالتحفيد عمى تصػيخ الذخرية الخأسسالية قبل التفكيخ في 

ا العخض والصمب وحداب االحتياجات مغ القػػ العاممة، إذ إنو مغ غيخ السعقػؿ االىتساـ بتجييد العخبة قزاي
(، لحا البج مغ إحجاث استخاتيجيات وسياسات تشسػية 270-258، ص1995 ،البراـقبل الحراف الحؼ سيقػد العخبة )

 متكاممة وفقا ألشخ مؤسدة وتشطيسية  وتذخيعية.

عمى قزية االستخاتيجيات و)الديشاريػىات( اإلصبلحية يتزح أىسية تحجيج سمع األولػيات ومغ خبلؿ التخكيد 
التي تأتي عمى رأس تمظ األولػيات إيجاد إشار تذخيعي، مغ أجل تيديخ إجخاءات تشطيسية مجتسعية تقػلب 

ية، إذ إف ما يؤكج السياـ والػاجبات متيحة لئلصبلحات السؤسدية الذيػع واالنتذار وفقًا ألشخ ىيكمية مجتسع
نجاح تصبيق االستخاتيجيات استشادىا عمى إشار قانػني تذخيعي ويخجع سبب ضعف وىذاشة االستخاتيجيات 
والخصط في معطسيا وحتى مطاىخ تعثخ )قصاع السعمػمات( القصاع القائج لباقي القصاعات السجتسعية لغياب 

 القػانيغ السدانجة أو التذخيعات الجاعسة.

ار القانػني ألؼ خجمة شاممة أو نذاط مجتسعي أحج ضسانات تػاصل ىحا الشذاط واستسخارية اذ يعج اإلش
وضساف تكاممو مع األنذصة األخخػ، وىحا ما يحتع الدعي لتصػيخ قػانيغ وأنطسة تذخيعية حيث إتزح أف 

اب األشخ أسباب فذل العجيج مغ األنذصة السعمػماتية وتعثخ االستخاتيجيات والدياسات عائج لزعف وغي
القانػنية التذخيعية في أحياف كثيخة، وبالتالي فإف أىع السختكدات االستخاتيجية ىي إيجاد قػانيغ وأنطسة تذخيعية 
تشطع اإلجخاءات واألنذصة السدتيجؼ القياـ بيا، واإلشار الحؼ تشسػ وتتصػر عمى أساسو الخصط والسذاريع 

 اآلنية والسدتقبمية.

( أف صح التعبيخ تعصي sociological -جية مغ ناحية عمع االجتساع )الدػسيػلػجيةومغ السعمـػ أف االستخاتي
رؤية واضحة وبخامج ممسػسة، لسا يشبغي أف يكػف عمى أرض الػاقع انصبلقًا مسا ىػ كائغ برػرة تخاعي فييا 

يشجد مغ قبل التصػرات وتجرس أبعادىا لتتجخل في تػجيييا نحػ األفزل، وبالتالي فيي ليدت عسبًل نطخيًا، 
السشطخيغ والخبخاء بل يتع مغ خبلؿ معصيات واقعية مغ أجل قابمية تشفيحىا، لحا فإف تحجيج مخحمة اإلنجاز في 

( يبيغ لمسخصصيغ اإلمكانيات الستػافخة والسصمػبة لؤلداء 263-262ص،2001ثُضاٌ،إشار سمع األولػيات)
ت والدياسات في مختمف السياديغ مغ حيث التشطيع العسمي والعسل عمى تػفيخه وأف الخبط بيغ االستخاتيجيا

 والتشديق والتسػيل وكحلظ التجريب والتأىيل تعج جسيعيا مصالب أولية. 

في ىحا الدياؽ يججر التشػيو الىسية البعج االستخاتيجي لمسعمػماتية الحؼ يعج غاية في األىسية ويبخز جميًا مغ 
لقصاع الحيػؼ، والحؼ تجمى بػضػح بجاية في الػاليات الستحجة خبلؿ تبشي الجوؿ الستقجمة لدياسة دعع ىحا ا

عغ مذاريع كبخػ، مغ أىسيا 1993( Bil Klenton عشجما وعج الخئيذ األمخيكي الدابق )بيل كميشتػف() 
 National Informationالخصة اإلنسائية التى أشمق عمييا البشية األساسية الػششية لمسعمػمات

Infrastructure    ً(. وفي ىحا الرجد تمعب 2005،يدافبألىسيتيا أصبحت عشػانا لدياستو االقترادية) ونطخا
السشطسات والييئات غيخ الحكػمية كاالتحاد الجولي لبلتراالت وبخنامج األمع الستحجة اإلنسائي والمجشة 
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االقترادية إلفخيقيا وغيخىا، دورًا بارزًا في اقتخاح وتشفيح أشخ الدياسات واالستخاتيجيات الذاممة لتػضيف تقشيات 
ع السعػنات التكشػلػجية والسادية والتجريبية، مغ أجػل السداعجة عمى أتباع األساليب السعمػمات واالتراالت وتقجي

السشاسبة بتقجيع التػجييػات واإلرشادات لكافة بمجاف السشاشق الشامية، مغ خبلؿ تشطيع الحمقات الجراسية وورش 
البيئة الدميسة لمخجمات ( والسؤتسخات العمسية لتييئة 2002االتحبد انذونٍ نالتصبالد،العسل التجريبية)

 اإللكتخونية السختمفة.

الشظ اف الستصمبات تمظ تدتجعي التخابط والتكامل في االستخاتيجيات والدياسات والعسل عمى تػشيغ التكشػلػجيا 
وليذ نقميا فحدب، وتبخز في ىحا السشعصف قزية الغدو الثقافي مغ أحج القزايا الفكخية الذائكة التى تقتخف 

خاتيجية، وتعتبخ الجوؿ الشامية والعخبية عمى وجو الخرػص أكثخ ببلد العالع تأثخًا بيحا الغدو الفكخؼ بػضع االست
حيث يجج السخصصػف لمدياسات أنفديع في مػقف ال يحدجوف عميو، األمخ الحؼ يزع الجوؿ في مشعصف حخج 

تصػر ودفع مديخة التشسية وبيغ مغ حيث حاجة تمظ السجتسعات لدياسة انفتاح معمػماتي تؤىميع لمحاؽ بخكب ال
مخالب ىحا االنفتاح الستسثل في سيل متجفق غيخ مشزبط مغ السعمػمات يتخمل الشدق السجتسعي ويذػه 

األمخ الحؼ يؤدؼ إلى تعسيق وغخس  ،(319-318، ص2001أحًذ ثذس، رالل غُذوس، َبسًَبٌ يتىنٍ، معالسو)
شبيعية لغياب االستخاتيجيات والدياسات وحتى في حالة تمظ السخالب في أعساؽ الشطاـ السجتسعي. كشتيجة 

وجػدىا، فإف عجـ التشديق فيسا بيشيا يؤدؼ إلى تجاخل شجيج وتكخار بيغ الخصط القصاعية واالتراالت واإلعبلـ 
والتعميع والبحػث والتصػيخ، وأف تمظ األخيخة تعج في غاية األىسية ويبلحع إىساليا أو إغفاليا في معطع 

لجوؿ الشامية، ولعل ىحا يؤدؼ إلى زيادة تعسيق الفجػة ربسا ذلظ راجعًا الرتفاع كمفة البحػث والتصػيخ مخصصات ا
وكػنيا بعيجة السجػ األمخ الحؼ يصيل مغ فتخة العائج االستثسارؼ ويجعميا ال تحطى باألولػية الػاجبة مغ قبل 

 معطع الجوؿ الشامية. 

التي تتخجع الػاقع الفعمي وشسػحاتو إلى رؤػ استذخافية تتجدج في  لحا فإف تكامل االستخاتيجيات والدياسات
خصط ومذاريع آنية ومدتقبمية، كسذاريع تشسػية قصاعية وتشطيسات ثقافية لشذخ الػعي أو التػعية بأىسية ىحا 
 العرخ وأدواتو التكشػلػجية، وزيادة إعجاد السدتخجميغ لئلنتخنت وتأسيذ مخاكد لمبحػث والتصػيخ. إضافة

َجُم لسعاىج التجريب والتأىيل ومخاكد التػثيق واألرشفة اإللكتخونية ودعع كل ذلظ مغ قبل مؤسدات التسػيل)

 (.23،83،ص2003ػهٍ،

اذ اف الشسػ االقترادؼ والخفاه االجتساعي والجخػؿ بثبات لسجتسع السعخفة والقجرة عمى السشافدة، يتحقق بتخكيد 
 اتات عمى بعس مكػنات األنذصة االقترادية ذات العبلقة بتقشياالىتساـ عمى االستخاتيجيات والدياس

السعمػمات واالتراالت، وما يختبط بيسا مغ مشتجات وخجمات وتصبيقات وبسا يتفق مع الخرائز اإليجابية 
والسسيدات الشدبية التي تتستع بيا البمج، وذلظ مغ دوف كثخة التذعب ألنو يؤدؼ إلى فقجاف التخكيد في أحياف 

ة ومغ أجل ضساف التسييد، يبلحع في الجيػد الكػرية ومحاولة تخكيدىا عمى السعالجات السجمجة، وخاصة كثيخ 
وأدوات التخفيو األخخػ، بيشسا ركدت تايػاف عمى ( TVما يتعمق مشيا باألجيدة االلكتخونية كأجيدة السخئية )

البخمجيات وتػفيخ قػػ عاممة ماىخة،  تقشيات السعالجة والتخديغ والعخض، واليشج ركدت سياساتيا عمى إنتاج
 (.2002 ،مازؼ بيشسا نجج إسخائيل ركدت تخصيصيا عمى تقشيات التذفيخ والتخاسل واألمغ والحساية )
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وفي ىحا الدياؽ يججر التشبيو إلى حقيقة أال وىي أف الفكخ العخبي قج أصيب بالخسػؿ والتأخخ عغ الفكخ 
االستخاتيجيات القصخية التصخؽ واالستفادة مغ التفػؽ السعمػماتي العالسي، ويتجدج ىحا في تحاشي معطع 

اإلسخائيمي الحؼ يفخض أف تأتي الفجػة الخقسية بيغ إسخائيل والعالع العخبي عمى قائسة األولػيات في استخاتيجيات 
نبيل افذ)التشسية، ليحا البج مغ صحػة عخبية وتكامل وتكتل عخبي إقميسي فيػ السعبخ السشصقي لمتسيد والتش

(، وال يكػف ذلظ إال مغ خبلؿ عسل سياسة وششية لكل دولة تشدجع مع األىجاؼ الجاخمية 11،22، ص2003عمى،
لمبمج والخارجية عمى السدتػػ العخبي وتكػف الدياسة الػششية لمسعمػمات والتكشػلػجيا مغ أىع العشاصخ األساسية 

عمى محاور أو أبعاد رئيدية تسثل جػىخ مجتسع السعمػمات في إشار االستخاتيجية العامة لمتشسية، مع التخكيد 
 والسعخفة السدتيجؼ :ػ 

 البعج التشسػؼ االجتساعي مغ أجل االبتعاد عغ التبعية وإحجاث نيزة وتقجـ شامل. -1

 البعج الثقافي مغ خبلؿ تفريل دور الثقافة في خجمة التشسية الذاممة والعسل عمى الحفاظ عمى اليػية. -2

 ي الحؼ يتزسغ مبجأ التػفيق بيغ الخرػصية الذخرية واألمغ السجتسعي في ضل الذفافية.البعج األخبلق -3

البعج االقترادؼ وىحا يعكذ الخصط والسذاريع االترالية الخجمية التي تؤدؼ إلى تصػيخ ارتفاع ندب  -4
 الكثافة الياتفية لتحقيق مدتػيات مختفعة في مجاؿ تشسية االتراالت والسعمػمات.

سي يتزسغ التعاوف اإلقميسي والجولي وإرساء مجتسع ذؼ شابع استخاتيجي يعتسج باألساس عمى البعج الديا -5
 (.133-128ص،2004 ،عباسقجرة البمجاف عمى التكتل لمسحافطة عمى قػاسسيا السذتخكة )

ساء ولعل ىحا بدبب عجـ اكتساؿ الدياسات وغياب الخؤػ االستخاتيجية، قج أدؼ إلى إعاقة نذخ السعخفة وعجـ إر 
قػاعج متيشة في مجاالت مجتسعية عجة، كالتعميع واإلعبلـ والثقافة واالتراؿ..الخ، األمخ الحؼ يجعل ىحه 
السجاالت غيخ فعالة بذكل مؤثخ في تييئة السشاخ الثقافي والعمسي إلنتاج السعخفة، إذ إف االىتساـ الػاعي 

ج مفتاحًا حقيقيًّا في بمجاف السشصقة العخبية عمى بعشرخؼ الشػعية والتسيد في مجاالت نذخ السعخفة السختمفة يع
ف قزايا التصػيخ ىحه والسذاىج اإلصبلحية وما يتعمق بيا مغ أل ،(67.صUNDP ،2003) وجو التحجيج

تػاصل لتصػيخ األنداؽ السجتسعية )االقترادؼ واالجتساعي والثقافي والدياسي( يؤكج تكامل وتخابط 
 االستخاتيجيات والدياسات. 

ىحا الرجد يػضح )البراـ( مقاربة شبيعة العبلقة الشدقية السجتسعية، عشج تخكيده عمى نسحجة التػاصل بيغ وفي 
اإلصبلح لبيئات العسل وإصبلح التعميع، وذلظ باإلشارة إلى أف العسل الستكامل الستذخاؼ مدتقبل التعميع في 

تػاصل بيغ كل مغ اإلصبلحات الدياسية الػشغ العخبي يجب أف ال يغفل بصبيعة الحاؿ نسحجة العبلقات وال
(، إال أف ما يجعل مغ التصبيقات 49-47ص  ،1996،البراـواالجتساعية واالقترادية وبيغ اإلصبلح التعميسي)

اإلنسائية الحالية الستبشى مغ قبل العجيج مغ الجوؿ العخبية عمى وجو التحجيج، أشبو ما تكػف بالػصفات السدكشة، 
رجاقيتيا وتأثيخىا عمى الشسػ االقترادؼ والتكاليف االجتساعية الباىزة الشاتجة عغ ىػ كثخة الججؿ حػؿ م

تصبيقيا، عمى الخغع مغ أف ىشاؾ شبو إجساع عمى الخيػار االستباقي، إال أف الصخيق ليذ سيبل وسالكًا وسط 
تحقيق الخفػاه كل ىػحه السراعب والسخاشخ، إذ إف العجيج مغ الجوؿ تذق شخيقيا لتتمسذ شخيق الشجػاة ل

 االجتساعي والتقجـ االقترادؼ.
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ولعل الدبيل لحلظ يكػف مغ عجة زوايا سبق االشارة الييا باقتزاب : أواًل بشقل التكشػلػجيا وتػشيشيا وتػضيفيا 
واالىتساـ بالتعميع والبحث العمسي برفة عامة، والبحث العمسي في مجاؿ االتراالت والسعمػمات برفو خاصة، 

عكذ بصبيعة الحاؿ عمى تػشيغ السعخفة وإنتاج تكشػلػجيا السعمػمات، ومغ جية ثانية حث ودوف شظ سيش
السؤسدات التعميسية عمى مختمف السدتػيات بالتجاوب الدخيع مع متصمبات مجتسع السعمػمات والسعخفة وتبشي 

استخاتيجية شاممة  رسع الدياسات والتخصيط لبلستخاتيجيات، بسعشى وضع آليات تيدخ االنصبلؽ عبخىا في ضػء
تخاعي الطخوؼ السجتسعية، شخيصة أف يشبع التخصيط مغ آلية عسل تعاوني تذتخؾ في التحزيخ لو واإلشخاؼ 

 ( 243،ص 2005،عميو ىيئات ومشطسات وششية ودولية متخررة بالسجاؿ )بيداف

 العرخ مدايخة عمى األمة ىحه مقجرة فحدب بسجػ ليذ يقاس األمع مغ أمة ألية العمسي التقجـ صار ىشا ومغ
أو  األمة ىحه مقجرة بسجػ أيزاً  ولكغ ؛ والكػف  والحياة اإلنداف عغ السشطسة والستاحة السعارؼ بكافة اإللساـ في
 العمسي التقجـ مدتػػ  فإف أخخػ  أو بعبارة … وتقجميا نسػىا اضصخاد لزساف البلزمة البحػث إجخاء عمى تمظ

 السعخفة الستاحة مغ السجتسع ىحا مخدوف  بسقجار يقاس معيغ وقت في السجتسعاتمغ  مجتسع ألؼ والتكشػلػجي
 بسدتػػ  الحياة تقجـ لو تحقق شاممة تشسػية عسمية في السخدوف  ىحا تػضيف عمى وبسقجرتو الػقت، ىحا في

 لمبحث الشيائية السحرمة اذف فيي العمع، عغ تتػلج السعخفة كانت في ولسا يعير الحؼ العرخ

 واإلبجاع. واالبتكار واالختخاع العمسي

التي يسارسيا  البحثية مغ العسمية  Out Puts مخخجات ىي السعخفة أف نقػؿ أف يسكغ معيشة، زاوية ومغ
 اختخاعات مغ إليو يتػصل ما وفي تصبيقية أو بحػث أساسية مغ يجخيو ما نتائج في تتسثل والتي اإلنداف

 :كسجخبلت تتسثل في In Puts  السقػمات تمظ وإبجاعات، بيشسا تعج العسمية البحثية ىي  وابتكارات

 لمعمساء سخية رعاية تكفل التي الشقجية السيدانية 1 -

 .لمعمع الباحثيغ حساساً  شباب يميبػا أف عمى القادروف  واألساتحة والعمساء الخبخاء2 -

 .التجييد جيجة البحثية والسختبخات والسعامل األدوات3 -

  كبيػت استذارية والسعمػمات السكتبات الثابتة األصػؿ4 -

 .العالسي العمسي بالسجتسع االتراؿ حخية تػفخ التي والمػائح اإلجخاءات5 -

 .والتقػيع األداء لقياس البلزمة البخامج6 -

 .البحثية العسميات إلجخاء السجػ بعيجة الدمشية الججاوؿ7 -

 العمسي تقجمو ديسػمة لزساف شخشًا ضخورياً  مجتسع فانو ُيعج ألؼالدبع اعبله  السقػماتتمظ  تػافخت واذ ما
والسشاخ  الرالحة االجتساعية البيئة أيزاً  تتػافخ أف بج ال إذ ..الكاؼ ليذ بالذخط أنو إالا  التكشػلػجي، وتصػره

الجولية، اضافة لسا تقجـ اعبله  أو العالسية العمسية الػششي بالجيػد العمسي الجيج كحلظ ارتباط السبلئع، الدياسي
 تػافخ الدياسية، مع  العقج كافة مغ والتكشػلػجيا، ومتحخرة العمع دور بقيسة واعية وششية سياسية إرادة تػافخ
 العمسي البحث سياسات ويدانج ذلظ ارتباط بيغ  والخقي والسخونة بالجػدة تتدع وثقافية وتخبػية تعميسية أنطسة
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الثقافية  والدياسة التعميسية والدياسة االقترادية كالدياسات األخخػ لمجولة بالدياسات التكشػلػجي والتصػيخ
 (2002،حشا ،الخ)سشيب… الجولية والجبمػماسية الخارجية والدياسة

لحا فاف االىتساـ بيسا يفخض اف يكػف ىشالظ  ،كسا ألسحشا سابقا في مصمع الجراسة ارتباط العمع والتكشػلػجيا
ونذاشات  بأعساؿ ةسياسة عمسية تكشػلػجية متبعو مغ قبل الجولة، وتتجدج تصبيقاتيا في السؤسدات السشػش

العمع والتكشػلػجيا فيي خصط عمسية واعية وتشفيح مشيجي دقيق، بحلظ البج اف يكػف لمعمع والتكشػلػجيا مكانيسا 
يسكغ اف تتحقق واف  في الدياسة العامة لمحكػمة، ومغ الججيخ بالحكخ اف الدياسة العمسية الالثابت والصبيعي 

تكػف ذات قيسة في السجتسع والجولة ما لع يتػافخ شيئاف اثشاف: لعل أوليسا تػافخ السجتسع العمسي السشتج، ويأتي 
شخيقة عسل مؤسدات الجولة  ثانييسا اف تؤثخ الدياسة العمسية عمى سمػؾ السجتسع ومؤسداتو وتكػف ىي

البحث العمسي تتصمب سياسة تخاكسية خاصة التكشػلػجيا ونقميا و (، لحا فاف أمػر 144-143،ص2006)رحػمة،
 وأف السعخفة تػصف بأنيا كع تخاكسي ما بالظ بأمػر وقزايا البحث العمسي وتػشيغ التكشػلػجيا.

الييئة القػمية لمبحث العمسي في حل  يبيا فبعج أف تعيخفى عمى الستتبع حاؿ االوضاع في ل وفي ىحا الرجد ال
بعج اف كانت تتػلى جسمة مياـ مجتسعيو جديسو، مغ بيغ أىسيا اإلشخاؼ عمى أعساؿ البحث  تالثسانيشيافتخة 

العمسي ودعسو بالكفاءات البلزمة واستقصاب الخبخات لمسداىسة في الشيزة العمسية بيجؼ نقل التكشػلػجيا 
يشيا. حتى عشجما أعيج إنذائيا مغ ججيج، يبلحع كثخت استرجار التذخيعات مغ التأسيذ إلى وتعخيبيا وتػش

اإللغاء ومعاودة اإلنذاء ودمجيا بأمانة البحث العمسي تارة إلى نقل تبعيتيا لمجشة الذعبية العامة "رئاسة مجمذ 
سخكد الػششي لبلستذارات العمسية الػزراء حاليا"، وإشخاؼ شػؤف الخجمات تارة أخخػ إلى تغييخ تدسيتيا مغ ال

إلى السكتب الػششي لمبحث والتصػيخ...الخ، كل ذلظ يؤدؼ ببل شظ لخمق نػع مغ عجـ االستقخار والتػازف في 
 (..2005تحقيق األىجاؼ التى أقيست مغ اجميا)بيداف،

يبلحع جميا  وال يغفل عمى احج عشج تأمل شق البحػث والتصػيخ مغ الجانب الحؼ يعكذ خجمات السعمػمات
كثخة التغييخات التشطيسية ألوضاع الييئة القػمية لمبحث العمسي، حتى بعج استعادة مديخة أنذصتيا العمسية في 

كاف السزي ومػاصمة العسل مغ جانب المجشة الذعبية العامة لمتخصيط آنحاؾ في تأسيذ داخل الببلد وخارجيا، 
لحا اوكج مغ وجية نطخ اكاديسية ب االقترادية واالجتساعية، نطاـ وششي لمسعمػمات ليكػف مقترخًا عمي الجػان

لمشطاـ الػششي معمػماتية بأف التعثخ والفذل في نقل وتػشيغ التكشػلػجيا في ليبيا عائجا بالجرجو االولى أساسا 
عمـػ لمسعمػمات ذاتو مقترخًا عمي الجػانب االقترادية واالجتساعية وفقجانو لحمقة الػصل الحيػية أال وىي ال

لمجانب السعخفي لمسعمػمات بسا يخمق مغ خجمات معمػماتية تػدؼ إلى  تجعل مشو ُمفعبل يوالتكشػلػجيا الت
  إحػجاث التشسية والتقجـ.

وببل شظ أف عسمية التخصيط تشصمق مغ قخاءة وتقجيع لمػاقع الفعمي لمسجتسع واإللساـ بكافة السجاالت، وإذا لع يخاَع 
يؤدؼ إلى تأثيخ واقعي يحكخ ففي  جخد عسل فكخؼ إبجاعي غاية في اإلتقاف ولكشو الذلظ فإف السػضػع يبقى م

الجوؿ الستقجمة يبلحع تػضيفيا لمعمع والتكشػلػجيا في كافة شئػف التخصيط لمسذخوعات ليتع التأكيج مغ عائج كل 
فبل تخػ مغ تمظ التكشػلػجيا وحجة نقج تشفق، أما في الجوؿ الشامية فيغيب عغ أغمبيا تػضيف العمع والتكشػلػجيا 

غيخ صػرتيا البخاقة الستسثمة في األجيدة فتشفق جل األمػاؿ عمى شخائيا دوف دراسة لبلحتياجات الفعمية 
وخصػات تشفيحىا واالستخجاـ األمثل ليا، وىحه الجراسة التي يشتج عشيا بالقصع تحجيج أكثخ واقعية لبلحتياجات 

كثخ وعيا لمشفقات والسجيػد، ودوف شظ أف مثل ىحا األمخ يشتج عشو أفزل وكيفية التشفيح وبالتالي تخشيج أ
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الحمػؿ إضافة إلنتاج األوراؽ البحثية والتجارب السؤثقة التي تفيج مشيا الجيات األخخػ فتبشى عمى ما وصل إليو 
 (.2005ىؤالء، فالفائجة ىشا ثبلثية اقترادية عمسية وعسمية)بيداف،

وليذ مجخد  تبار اف تػشيغ التكشػلػجيا إنسا ىػ عسمية ثقافية واجتساعية وسياسيةلحا يدتػجب االخح في االع
 مجسل التحػالت في الجوؿ الرشاعية ارتبصت وتفاعمت مع فالتكشػلػجيا ،صشاعي لمبمجاف الستقجمة تقميج

تيا بعشاصخ التصػر االقترادية واالجتساعية، وبالتالي فإنيا نذأت باالستشاد إلى بيئة متػازنة مشحتيا الجعع وأمج
الشيائي والذافي لسذكبلت البمجاف  األساس، فإف عسمية نقل التكشػلػجيا ليذ بػسعيا العبلج وعمى ىحا .البلزمة

 (، الشظ أف20، ص2008،السعالع ومحجدة األىجاؼ  )الفيبللي الشامية مالع تقتخف بدياسة تشسػية واضحة
 لعمو بل وريقات بحثية كيحه، تحتػيو أف مغ بكثيخ أكبخ ابكةالستذ بأبعاده التكشػلػجيا نقل وتػشيغ  مػضػع
أف  أرادت إنسا ىحه محاولتيا لعل الباحثة في لمسػضػع، السختمفة األبعاد إلدراؾ مدتفيزة دراسات إلى يحتاج

 عمييا اإلجابة تؤدؼ ىادرة أمػاجيا وتربح ما، يػما تديج لعميا األسئمة دوامات وتثيخ الداكشة، الساء صفحة تيد
  .السدتقبل صشع في والسذاركة تحقيق التصػيخ إلى

ال يتع بسعدؿ عغ  الذاممة عسمية التشسػيةوختاما فاف الحجيث عغ استذخاؼ استخاتيجية لتػشيغ التكشػلػجيا وفقا لم
 أروقة الجامعات ومؤسدات التعميع لعالي والبحث العمسي بصبيعة الحاؿ، لحا فاف ىحه الجراسة تتفق مع بعس مغ

 ( وىي عمى الشحػ التالي :ػ 2017 ،تػصيات )الذيباني، الذػاشي

 أماـ الرعػبات كافة الجولة مغ اجل لتحليل في القخار أصحاب و العالي التعميع مؤسدات بيغ السباشخ الخبط .1
 الخصط وضع عشج االعتبار عيغ في ىحا وأخح وتػشيغ التكشػلػجيا، نقل عسمية في الفعاؿ دورىع ألداء الباحثيغ

 .لمجولة االستخاتيجية
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 .الفخؽ  ىحه ألداء الجورية الستابعة مع وتػشيشيا، التكشػلػجيا نقل عسمية في لمسداىسة عسل فخؽ  تذكيل  .3
 .التكشػلػجيا وتػشيغ نقل عسمية في إيجابي دور لو التجريذ ىيئة أعزاء تجريب و تأىيل .4
 .البحثية البشية لتصػيخ مادياً  دعسيا و العالي التعميع بسؤسدات متصػرة بحثية مخاكد إنذاء .5
 مشيا. التكشػلػجيا نقل السخاد الجوؿ في الكبيخة والجامعات الميبية الجامعات بيغ التػاصل العمسي جدػر بشاء .6
 بحثية وإنذاء فخؽ  والعمسية البحثية خبخاتيع جامعات الجوؿ الستقجمة لشقل مغ تجريذ ىيئة مع أعزاء التعاقج .7

 .الجامعات ىحه مع مذتخكة
 الجوؿ االكثخ تقجما. خبخات مغ واإلفادة العمسية والشجوات السؤتسخات في لمسذاركة الباحثيغ تذجيع .8
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Abstract 

It is noted that most of the developed and developing societies, depending on their 

capabilities and capabilities, give the issue of the technological revolution the utmost 

attention. The first is that it is a technology producer and it is constantly reviewing its 

strategy and updating it periodically with the participation of all other social sectors in order 

to maintain its degree of progress and progress. Second, most of them rely on the transfer of 

technology without working on localization and work modestly as much as possible to 

increase their attention and attention to the formulation of the strategy and guide the 

locomotive of development and development in different sectors of society. 

    At this crucial juncture, the study is problematic: in less developed societies, most of them 

rely mainly on the acquisition and transfer of technology without working on localization 

and development. The main objectives of the study are: 

1. To extrapolate the challenges and risks of purchasing and transferring technology 

without working on settling and developing it 

2. Develop opportunities to study Arab and international experiences in establishing the 

foundations of the knowledge economy 

3. Examine ways to overcome the challenges and risks and envision a strategy for 

localization of technology according to the process of comprehensive development. 

      The study uses the method of documentary or desktop analysis, which is based on 

theoretical analysis, starting from the extrapolation of the subject's literature for the purpose 

of devising and anticipating the future to overcome challenges and risks. 

  Among the most important findings of the study: 

 The localization of technology is a cultural, social and political process and not merely 

an industrial tradition of the developed countries. 

 Technology transfer is not the ultimate cure for the problems of developing countries 

unless it is accompanied by a clear development policy. 

 The talk about strategic prospecting for the resettlement of technology is not done 

independently of the corridors of universities and scientific research institutions. 

 The planning process starts from reading and presenting the actual reality, and if it does 

not take into account it remains a creative intellectual work does not lead to any change or 

real impact. 


