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7  
  التكنولوجيا واإلبداع و التنمية

  
من الزيادة في متوسط دخل الفرد ال تعود إلى زيادة القوى العاملة، وال إلى % 90وجد بعض الباحثين أن 

ففي دراسة قام بها . رأس المال، وإنما تعود إلى عوامل أخرى تجمعها مظلة التكنولوجيا والتقدم التكنولوجي
الواليات المتحدة استخدم فيها دالة اإلنتاج، وجد أن الزيادة في متوسط في " Robert Soloروبرت سولو "

تلك الزيادة  ووجد أن تأثير رأس المال في. 1949 - 1909في الفترة % 100إنتاجية الفرد ارتفعت بمقدار 
في اإلنتاج  كانت لسبب آخر هو التقدم % 87.5فاستنتج أن الزيادة المتبقية . للفترة نفسها% 12.5كان 

  .التكنولوجي
  

دالة اإلنتاج  التي تقول إن عوامل اإلنتاج  هي رأس المال، "ويستند تفسير النمو االقتصادي هنا إلى مفهوم 
بكلمة أخرى إن النمو االقتصادي ينتج عن ). وتضاف األرض كعامل ثالث في اإلنتاج  الزراعي( والعمل 

ال بنسبة معينة فالمفروض أن يزيد اإلنتاج  بما يكافئ فإذا زاد رأس الم. نمو رأس المال، ونمو القوة العاملة
هذا مع .  العاملة بنسبة معينة أدت إلى زيادة في اإلنتاج  بالمقدار نفسهاأليديوكذلك إذا زادت . هذه النسبة

 يعتمد على Marginal Growthفالنمو حسب هذا المفهوم هو نمو هامشي . توفر عامل الطلب بالطبع
  .س المال، أو العمل، أو كليهماهامش التغير في رأ

  
ولمعرفة قوة هذه النظرية وصالحيتها لتفسير النمو االقتصادي، عمد كثير من الباحثين إلى تحليل اقتصاديات 

وكان السؤال , بعض الدول منذ منتصف األربعينات حتى أواخر السبعينات، أى لفترة تزيد على ثالثين سنة
مال، والقوة العاملة الدور األكبر في النمو االقتصادي، أم أن هناك هل أن لرأس ال: المطروح أمامهم هو

  عوامل أخرى لتفسير هذا النمو؟ ثم ما هو دور كل من هذه العوامل األخرى في النمو االقتصادي؟
  

 -  1950بتحليل النمو االقتصادي لتسع دول أوربية للفترة " Edward Denisonإدوارد دنيسون "وقد قام 
اخذ . 1971 - 1953، ولالقتصاد الياباني للفترة 1969 - 1929 للفترة األمريكيصاد ، ولالقت1962

العامل األول هو القوة العاملة بما في ذلك مستوى التعليم، : دنيسون بنظر االعتبار ثالثة عوامل رئيسة
والمكائن والعامل الثاني هو رأس المال الذي يشمل الثروة العقارية كالمساكن والبنايات، . والتدريب

أما العامل الثالث فقد اعتبره كل ماعدا العاملين . والمعدات، والمخزون من المواد، واالستثمارات الخارجية
وهو أحد (  والتنظيمي اإلداريويدخل ضمن هذا العامل الثالث، التطور التكنولوجي، والتطور . األولين
 من الدول المتقدمة األخرى، ثم حجم االقتصاد ، وكذلك يدخل فيه عامل االستفادة) التقدم التكنولوجيأوجه

  .وقد أطلق دنيسون على هذا العامل الثالث اسم اإلنتاجية. الوطني
  

فقد كان معدل النمو . وجد دنيسون أن معدالت النمو في أوربا واليابان هي أسرع منها في الواليات المتحدة
أما في . في الفترة نفسها% 4.8أوربا كان ، وفي 1962 -  1950في الفترة % 8.8في االقتصاد الياباني 

  :كآالتيوكان ملخص نتائج دنيسون . فقط% 3.3الواليات المتحدة فقد كان 
  

  دور    دور    دور    نسبة      
  اإلنتاجية   رأس المال    العمل    النمو      البلد

  %41.3    %25   %33.7   %3.32    الواليات المتحدة
  %64.5   %18.1   %17.4    4.78    أوربا الغربية

  %55.1   %23.8    %21   %8.81      اليابان
  

يمكن القول، استنادا إلى هذه النتائج، أن دور كل من العمل ورأس المال في النمو االقتصادي ال يزيد على 
بكلمة أخرى، إن تفسير النمو االقتصادي على .  من النصفأكثربينما دور العوامل األخرى يمثل . الربع
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أما . من النمو% 50 غير كاف، الن هذه الدالة ال تفسر إال اقل من أصبحأساس دالة اإلنتاج  التقليدية 
  .النصف اآلخر فيرجع إلى عوامل أخرى على رأسها التكنولوجيا وتقدم النظم اإلدارية الحديثة

  
كان دينسون في بداية عمله مفترضا أن عملية النمو االقتصادي هي عملية بسيطة متوازنة يمكن تفسيرها 

ذلك أن النمو االقتصادي . مل اإلنتاج ، ولكنه الحظ أثناء عمله أن األمر لم يكن بتلك البساطةعلى ضوء عوا
. وتغير الهيكل االقتصادي يعني نموا اقتصاديا غير متوازن. عادة ما يقود إلى تغير في الهيكل االقتصادي

بكلمة أخرى إن النمو . صاديفنشأت هنا فكرة جديدة مفادها أن النمو االقتصادي مرتبط بتغير الهيكل االقت
االقتصادي ليس هو الزيادة في اإلنتاج  القومي المرتبط بالتقدم التكنولوجي، وإنما هو عملية تغيير مستمرة 

 انه صعود نسبي في بعض القطاعات، وهبوط نسبي في البعض اآلخر، مما يعني أيفي هيكل اإلنتاج ، 
كل قطاع من ) أو نصيب(فالتنمية هنا تعتمد على دور . المالالعمل ورأس : توزيعا متغيرا لعاملي اإلنتاج 

  .القطاعات االقتصادية في صياغة الهيكل االقتصادي
  

وقد ال تكون هذه .  كثيرة تؤثر في عملية التطور االقتصاديأخرى هناك عوامل أن إلى اإلشارةوالبد من 
كذلك هناك تداخل في العوامل المذكورة . يةالعوامل مادية وتكنولوجية فقط، بل عوامل بيئية، وثقافية، وروح

 تؤثر في التطور أنهاكما . إنتاجيتهاآنفا، فبرامج التربية والتعليم والتدريب تؤثر في القوة العاملة، فترفع 
 تقدم الواليات المتحدة أن أيضاوقد الحظ دنيسون . العلمي والتكنولوجي والذي بدوره يزيد في اإلنتاجية

 من إليها واليابان، هو بسبب الرصيد التعليمي فيها، وبسبب هجرة العلماء والمهندسين رباأوالتكنولوجي على 
 وفي اإلداريةكذلك فان الواليات المتحدة متقدمة في النظم .  الحرب العالمية الثانيةأعقاب وغيرها في أوربا

  .عمليات البحوث والتطوير
  

سير النمو االقتصادي، ما قام به كندلبيرغر  التي حاولت تسليط الضوء على تفاألخرىومن البحوث 
Kindleberger النمو السريع الحتياطي أنوقد وجد . 1963 - 1959 للفترة األوربي عن االقتصاد 

 بعد الحرب العالمية الثانية، حيث أللمانيا النمو المتسارع لالقتصاد، كما حصل أسباب احد ي العاملة هاأليدي
 األمروحصل .  الحربأعقاب المتوسط في األبيض الشرقية، ومن حوض البحر ياألمان الكثير من إليهاتوافد 

 كانت تمتلك قدرة تكنولوجية ذاتية وظفتها في مرحلة البناء بعد الحرب، ألمانياولكن . نفسه في ايطاليا كذلك
  .حتى نهاية الخمسينات% 90فكانت مساهمة التكنولوجيا في النمو االقتصادي لها 

  
 مضاعفة، وتزيد الثروة، وبالتالي تزيد القوة أضعافكنولوجيا تزيد الموارد الوطنية إلى وهكذا فان الت

 في اإلنتاجية، وفي المنافسة العالمية، وهي أساسيوالتكنولوجيا عامل . االقتصادية والسياسية واالجتماعية
  .أيضا، وللحكومات األعمالكذلك حافز للعلماء والباحثين، ورجال 

  ياهي التكنولوج ما
" Technique"تعني كلمة . Logy و Technique: من مقطعين" التكنولوجيا"لغويا تتألف كلمة 

علم : "هو" تكنولوجيا"فيكون معنى . فتعني العلم" Logy" كلمة أما.  البراعة الفنيةأو الطريقة، أو، األسلوب
 اإلنتاج ، أوحث العلمي،  البأو، في الصناعة، أشخاص مجموعة أو والطرائق التي يتبعها شخص، األساليب
، والمعدات، التي واألدواتفالتكنولوجيا بهذا المعنى تشمل مجموعة المهارات، ".  غرض منشودإلنجاز

والتكنولوجيا بهذا المعنى منظومة معرفية تتعلق بالمعرفة من .  عملية معينةأوتستخدم في صناعة معينة، 
  .أخرىجهة، وبالمجتمع من جهة 

  
، بالرأسمالية األقل اقترنت، تاريخيا على أنهاوبالرغم من . األفكاريا قدرا كبيرا من وتتضمن التكنولوج

 فيما بناه من اإلنساني اإلرث االجتماعية، وكل األنماط بطبيعتها الذاتية تستوعب جميع أنها إالالغربية، 
لمتدين، والصناعي الياباني، والمسلم ا) الساموراي(فالتكنولوجيا تخدم . مؤسسات، وما حازه من عادات

 أو حكومة، أو طبقة، أو تحتكرها امة، أن عالمية، وال تستطيع إنها. ، والشيوعي السوفيتياألمريكي
  .مجموعة من الناس
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 أوويمكن فهم دورها من خالل التعرف على العملية اإلنتاجية، . وقد ارتبطت التكنولوجيا باإلنتاج  الصناعي
، والمعدات، األوليةوامل اإلنتاج هي رأس المال الذي يشمل المواد وكما ذكرنا فان ع. عوامل اإلنتاج

ومن .  بما في ذلك التعليم والتدريب والخبرةاإلنسانيالخ، والعمل الذي هو الجهد ... واألدواتواآلالت، 
  .اإلنسان العمل فيرجع إلى كلفة أما.  راس المال يرجع إلى كلفة التصنيعأنالواضح 

  
المتر المربع ( الوحدة الواحدة المنتجة أننة، ولتكن صناعة المنسوجات القطنية، لوجدنا  صناعة معيأخذنافلو 
هذه الكلفة، وهذا الزمن المستغرق . إلنتاجهامن هذه الصناعة ذات كلفة معينة، وتستغرق زمنا معينا ) مثال

إلنتاج، بيانيا، كما في ويمكن تمثيل العالقة بين عاملي ا. رأس المال والعمل: يرجعان إلى عاملي اإلنتاج 
  :الشكل التالي

  
  
  
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  

 الذي لديه عدد اكبر من b ومكائن اقل من المصنع أكثر يستخدم عماال a المصنع أننالحظ في الشكل 
 أعدادا للنسيج القطني تستعمل أخرى تكون هناك مصانع أنويمكن . المكائن وعدد اقل من العمال والموظفين

فاذا وصلنا بين هذه النقاط المختلفة التي تمثل كل منها مصنعا ذا عدد معين من . كائن من العمال والمأخرى
 Production ندعوه بدالة اإلنتاج abالعمال، وعدد معين من المكائن، لحصلنا على خط منحن 

Function .وتهدف .  طريقة معينة في اإلنتاج أو معينا، أسلوبا دالة اإلنتاج  المبينة في الشكل تمثل إن
 ستختار نقطة معينة فإنها المصنع، بطبيعة الحال، إلى تقليص كلفة اإلنتاج  إلى اقل حد ممكن، وبالتالي إدارة

، وعمال معينا ع تنتجان كمية س وتمثل هذه النقطة رأس مال معين .على دالة اإلنتاج  لتشغيل مصنعها
  :، وبالتعبير الرياضي يكون لدينا) في مثالنااألمتار من عددا معينا(معينة من البضاعة ك 

  
  ) ، ع س( دالة =  ك     

  
  . كمية اإلنتاج  هي دالة رياضية لرأس المال وللعملأن أي
  

 أي للمال وال للعمل في إضاعة انه ليس هناك أي.  كفوءإنتاج هو b و a المصنعين إنتاج أنوقد اعتبرنا 
 غير كفوء الن فيه إنتاجا ، فانه يمثل ab الذي يقع فوق منحني دالة اإلنتاج  c اإلنتاج  للمصنع أما. منهما

" تكنولوجيا "أو طريقة معينة، أو معينا، أسلوبا تمثل ab دالة اإلنتاج   إن. كليهماأو العمل أوتضييعا للمال 
  .معينة في التصنيع

  
 أو طرائق جديدة، أو جديدة، أساليب التقدم العلمي والتكنولوجي المستمرين يقودان إلى ابتكار أن إال
 االيدي آوعادة إلى تقليل رأس المال المطلوب، " التكنولوجيا الجديدة"وتؤدي هذه . لإلنتاججديدة " تكنولوجيا"

، مثال، باعتماد هذه التكنولوجيا الجديدة فيتفوق dفيقوم المصنع .  إلى تقليل كلفة اإلنتاجأيالعاملة المطلوبة، 
  .م يقومان هما باعتماد هذه التكنولوجيا الجديدةل  ماb و aعلى 

  

 ×

 ×
 ×

 ×

رأس المال

العمل

d

c
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a ×

 ×
 ×

 ×

رأس المال
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 أسلوب معين في اإلنتاج  إلى أسلوب يعني االنتقال من d إلى دالة اإلنتاج  ab االنتقال من دالة اإلنتاج إن
.  هو تغير في دالة اإلنتاج إذنفالتحول التكنولوجي . تكنولوجيا" تقدما "أو، "تحوال"فنقول بان هناك . آخر

فتكون دالة اإلنتاج  الجديدة ". التكنولوجيا" هناك عامال آخر يؤثر في دالة اإلنتاج، وهو عامل أنا ويعني هذ
  :هي
  

  ) ، ع ، ت س( دالة = ك     
  

  .حيث تمثل ت التكنولوجيا
  

 البضائع، بل يمكن تطبيقها في أو السلع إنتاج دالة اإلنتاج  ال يقتصر استخدامها على أن إلى اإلشارةوتجب 
 إذا للعمل إنجازه يتضاعف أنفالمحاسب الذي يستعمل الورقة والقلم لتسجيل الحسابات يمكن . أيضات الخدما

 ألنها الموظفين، أو تكتفي بعدد اقل من المحاسبين أنوفي هذه الحالة يمكن للمؤسسة . استعمل الكومبيوتر
  .اعتمدت على تكنولوجيا جديدة

  االختراع واالبتكار
 تحرص على تحسين وسائل اإلنتاج  وتطويرها باستمرار، أنكون منافسة، فيجب  تأن للصناعة أريد إذا

ماكنة ( وسيلة جديدة إيجاد عملية إن.  وسائل جديدة، وطرق جديدة للتصنيع واإلنتاج إيجادوذلك بالعمل على 
 وسيلة جديدة إيجاداالختراع هو . ندعوه باالختراع واالبتكار هي ما)  عملية جديدةأو جديدة، أداة أوجديدة، 

 وسيلة جديدة إيجاد االبتكار فهو أما.  ماكنة الديزلأو الراديو، أولم تكن موجودة من قبل كاختراع التلفون، 
 ابتكار أومبنية على وسائل موجودة كابتكار التلفون الالسلكي المبني على التلفون العادي والراديو العادي، 

كار يتعلق باستخدام العلوم، والمكتشفات، والمنتجات الموجودة وهكذا فاالبت. الراديو ذي الموجات القصيرة
  . عملية جديدةأو منتج جديد إليجاد

  
 يتناول وإنما ومعدات وآالت، أدوات من Productsوال يقتصر االختراع واالبتكار على المنتجات 

 طريقة إيجاد أوفها، طريقة جديدة لتعبئة القناني وتغلي)  ابتكارأو( كذلك، كاختراع Processesالعمليات 
  . في خزن الوثائق، مثالأوجديدة في استخالص الزيوت، 

  دورة حياة المنتج
فيقبل عليه .  عملية جديدة، يبدأ كفكرة ويأخذ طريقه إلى السوق مارا بعدد من المراحلأو كل منتج جديد، إن

 بالنقصان األوللمنتج  ارخص، فيبدأ استعمال اأو منه، أفضلالناس يستعملونه حتى يظهر منتج جديد 
وقد تطول هذه ).  والتلفزيون الملونواألسود األبيضمثال التلفزيون (واالضمحالل حتى يختفي من السوق 

 الفترة الزمنية منذ نشوء فكرة المنتج وحتى إن.   اشهر قليلةأو تنقص إلى سنوات آوالفترة إلى سنين عديدة، 
ويمثل الشكل . Product Life Cycle (PLC)" ة المنتجدورة حيا"تالشيه من السوق هي ما ندعوه بـ 
  :التالي نموذجا عاما لدورة حياة منتج
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هي مرحلة التطوير ) 1 (األولىالمرحلة .  حياتهأثناء المنتج يمر بعدد من المراحل أنيالحظ من الشكل، 

لك تأتي مرحلة تقديم المنتج إلى ، وبعد ذ)األصح مردود سلبي على أو(التي تكلف ماال وليس لها مردود 
وهنا ينتبه المنافسون إلى هذا المنتج ). 3( مرحلة النموأي، ثم تتسع مبيعات المنتج )2( كمنتج جديد األسواق

فتبدأ مبيعات ). 4( اقل وهي مرحلة المنافسةبسعر أوفيحاولون تقديم منتجات مشابهة بمواصفات محسنة، 
  ).6 (إنتاجه، فيقود ذلك إلى التوقف عن )5(  قديماحأصب ألنه بالتناقص األصليالمنتج 

  
  :ولدورة حياة المنتج هذه دور في عملية نقل التكنولوجيا بين البلدان يمكن تلخيصه كما يلي

  
وتبدأ المبيعات في السوق المحلي فيرتفع .  ابتكار المنتج في بلد ماأويتم اختراع، : األولىالمرحلة  - 1

  . حد لهأقصىاإلنتاج  إلى 
  
، ولكن اإلنتاج  الزال محليا لم يخرج عن األخرىيبدأ تصدير المنتج إلى البلدان : المرحلة الثانية - 2

  .األصليحدود البلد 
  
. األخرى، ويبدأ اإلنتاج  في البلدان األصليتتناقص المبيعات في داخل البلد : المرحلة الثالثة - 3

  . نموااألقلفيقتصر التصدير إلى البلدان 
  
 تجهيز الصادرات للبلدان أما. تستمر المبيعات داخليا مع توقف اإلنتاج  المحلي: المرحلة الرابعة - 4

  . التي تستمر في اإلنتاج األخرى البلدان إنتاجالمتخلفة فيكون من 
  
وتبدأ صادرات هذه . األخرى البلدان إنتاجتبدأ السوق الداخلية تواجه منافسة من : المرحلة الخامسة - 5

  .خلفة باالنخفاضالبلدان إلى البلدان المت
  
 نموا محل اإلنتاج في البلدان الصناعية والبلدان األقليحل اإلنتاج من البلدان : المرحلة السادسة - 6

  .الصناعية الجديدة
  

وتفسر هذه الحقيقة قدرة .  والفنية اقلاإلدارية حاجته إلى الكفاية أصبحتوكلما تقدم المنتج في دورته، 
، ونجاحها في ذلك، كما حصل في صناعات النسيج األسواقول البلدان الصناعية الجديدة على دخ

  .والصناعات االلكترونية
  

 محسنة باستمرار، وعلى فترات زمنية مناسبة، قد تصل آولذلك تحرص الشركات على تقديم منتجات جديدة 
ويعني هذا ضرورة االستمرار في . ، حفاظا على وجودها في السوقاألحيانإلى بضعة اشهر في بعض 

  . لم يكن االختراعإنمليات االبتكار ع
  
 تشجيع االبتكار واالختراع وتنظيمهما يحتاج إلى عمل دائب، وبذل متواصل للجهد، واختبار للنظريات، إن

ومن ناحية ". Researchالبحث "ويندرج ذلك كله تحت عنوان رئيس هو . وفهم للظواهر، وتفسير لها
التطوير "منتج حقيقي ملموس قابل لالستعمال هو ما ندعوه بعملية  التصميم إلى أو فان تحويل الفكرة، أخرى

Development ." البحوث "وكثيرا ما يقترن هذان النشاطان مع بعضهما في عملية متكاملة هي عملية
وتنفق الدول الصناعية مبالغ طائلة .  اختصاراR & D أو Research and Developmentوالتطوير 

من الدخل % 3ويصل معدل هذه النفقات إلى . وير وتشجيع االختراع واالبتكارعلى عمليات البحوث والتط
كنسبة من (كما يلي ) 1967سنة (فقد كانت ميزانية البحوث والتطوير للدول الصناعية الرئيسة . القومي 

  ):الدخل القومي 
  

  %3.1    الواليات المتحدة    
  %2.3      بريطانيا    
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  %2.3      فرنسا    
  %1.8     الغربيةألمانيا    
  %1.5      اليابان    

  
 بليون 160 بليون دوالر، منها نحو 350 نحو 1990وبلغ مجموع نفقات البحوث والتطوير في العالم سنة 

ويوضح الجدول .  بلدان العالم الثالثأنفقتها بليون دوالر فقط 5 الواليات المتحدة لوحدها، وأنفقتهادوالر 
لتطوير للفرد الواحد في مجموعات البلدان في العالم في عقد  السنوي على البحوث وااإلنفاقالتالي معدل 

  :الثمانينات
  

  اإلنفاقمعدل      علىاإلنفاقنسبة     متوسط      
  للفرد الواحد    البحوث والتطوير  دخل الفرد      
  )بالدوالر(    من الدخل القومي    )دوالر(    المجموعة

  600      %3    20000    الدول الصناعية
  2.6      %0.4    650    دول العالم الثالث

  0.48      %0.3    160    الدول الفقيرة
  
 على البحوث والتطوير قد ال تؤدي وحدها إلى زيادة معدل النمو في الدخل القومي على اإلنفاق زيادة إن

 هذه في العالم الثالث، وبالذات في العالم العربي، هي اإلنفاق معدالت أنولكن من المؤكد . المدى القريب
 إضافة - كان سببا رئيسا األمرولعل هذا . من الدخل القومي% 0.3 تقل عن أنها إذمعدالت منخفضة جدا، 

  . في هجرة العلماء والمهندسين من هذه البلدان إلى البلدان الصناعية المتقدمة- أخرى أسبابإلى 
  

ونتج عن هذا الضعف والتخلف في القدرة التكنولوجية الذاتية، في العالم العربي، ضعف في القطاع 
، كالقطاع األخرى في ضعف القطاعات أيضالصناعي، وخاصة في قطاع الصناعات التحويلية، مما تسبب ا

 تكون أن أال مستهلكة ألمةوال يمكن . الزراعي، فبقي العالم العربي يستورد مأكله، وملبسه، ومستلزماته
، والتكنولوجيا،  تضع قضية العلمأنوهذا ما يوجب على الشعوب والحكومات . متخلفة تابعة لغيرها

  .األخرى العالم بأمم في خططها وبرامجها، وان تستنفر جهودها للحاق األولوياتوالتصنيع على رأس 
  
 


