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 التخصص وتقسيم العمل :األولىالفقرة 
وراا في تعظيم حجم ونوعية العمل ويلعب دنوعية  من صص في مجال ما يحسنتقسيم العمل والتخ

 .العمل
 .العملأشكال تقسيم : أوالا 

 جغرافية : –فنية  –لتقسيم العمل على عدة أشكال : مهنية 
 على أساس المهنة:  

حسب  يطلق عليه كذلك )) التقسيم الجتماعي للعمل (( وهو توزع الناس على مهن مختلفة
 .مواصفات عقلية وفيزيولوجية

 على أساس المرحلة الفنية، داخل العمل الواحد: 
عدة أعمال  الفني للعمل (( ويتم على أساس تجزئة العمل الواحد إلىويطلق عليه اسم )) القسيم 

أي تخصص كل عامل في  جزئية) وهو ما كان يقصده آدم سميث داخل مصنع الدبابيس(،
 .رحلة فنية داخل الصناعة الواحدةم
 على أساس المنطقة الجغرافية: 

ج تت كل بلد على انتاج منويطلق عليه اسم )) التقسيم العالمي للعمل (( وذلك بحسب إمكانيا
ن التفوق مطلقاا وقد يكون . وقد يكو في الدول األخرى هين بتكاليف تقل عن تكاليف إنتاجمع

 .نسبياا 
 .: فوائد تقسيم العملثانياا 

 لتقسيم العمل مجموعة من الفوائد يمكن تلخيصها فيما يلي:
  عن طريقويتحقق ذلك : إنتاجية العملزيادة: 

 .، أو في عملية فنية واحدةمل نتيجة عمله في مهنة واحدةازيادة مهارات الع  -
 أخرى.توفير الوقت الضائع لدى انتقال العامل من ألة إلى  -
دخال أساليب جديدة عليهتحسين العمل با - ب أخرى في ممارسة ، وابداع أساليستمرار وا 

 .المهنة الواحدة
 غالل اإلمكانيات المختلفة للعمالاست : 

أو أثناء توزيعهم على عمليات  واإلمكانيات المختلفة للعمال تتالءمإما أثناء توزيعهم على مهن مختلفة 
 امكانياتهم .يضاا و أمختلفة في المهنة الواحدة تتناسب 
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 توفير رؤوس األموال : 

في  كما –ألن التقسيم على المستوى الفني يوفر اآللت المستخدمة حيث تستعمل يشكل دائم ول تبقى 
 بدون عمل . –حالة عدم التخصص 

 .ثالثاا: مجاالت تقسيم العمل
هناك بعض المهن التي ل يمكن تقسيم حيث أن  ،ي كافة المهنل يمكن اللجوء إلى تقسيم العمل ف -

أنه هناك  كما، ....(، غناء، رسم ،العمل فيها مثل األعمال التي تتسم بالطابع الشخصي ) كتابة
 .() الحرفية والزراعية مثالا إل بدرجة بسيطة  بعض المهن ل يمكن تقسيم العمل فيها

 .و إذا لم يسمح حجم اإلنتاج بذلك ل يمكن كذلك تقسيم العمل إذا لم يكن هناك عملية إنتاجية متعددة -
ظروف  عتماده إل فيل يمكن ا ، أيمتنوعة و إلى تنظيم في اإلنتاج آلتإن تقسيم العمل يحتاج إلى  -

 بالتالي يحتاج إلى إمكانيات مادية كبيرة . ،استعمال تكنولوجيا متقدمة

 .: مساوئ و محاذير تقسيم العملرابعاا 
 يمكن تلخيصها فيما يلي: المساوئ والمخاطرلتقسيم العمل مجموعة من 

 ما نسميه إمكانية ، أي زيادة التخصص في مهن مختلفة سوف يقلل من عمل المهنيتقسيم ال
 .نسان لوظيفة محل وظيفة أخرىإشغل ، أي إمكانية بمرونة الحالل

  مهنة معينة ل يسمح بأن يشغل عامل مكان آخر.، أي زيادة التخصص في الفنيتقسيم العمل 
 يشبه  زيادة التخصص وتأدية نفس العمل وراء نفس اآللة سوف يؤدي إلى تحول العامل إلى ما

 والتفكير عنده.اآللة ويقتل روح اإلبداع 
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 الفقرة الثانية: رأس المال.
لوجود مظاهر  يختلف الحديث عن رأس المال حسب النتماء األيديولوجي لالقتصادي، وذلك نظرا ا

 مختلفة له، لذا فإن الحديث عنه هو حديث شائك.

 .رأس المالأنواع أوالا: 
ي أو الحقوقي ورأس الفني ورأس المال القانونيقسم رأس المال إلى ثالثة أنواع : رأس المال العيني أو 

 .المال الحسابي
 :رأس المال العيني أو الفني -1

كل ما يدخل في على اآللت و التجهيزات و المباني والمواد األولية و  رأس المالي العيني أو الفنيويشمل 
 :يقسم إلى، وفي اإلطار العام فإنه يهمنا في مجال التنمية القتصادية ، لذا فهو ماالعملية اإلنتاجية

مثل اآللت و التجهيزات والمباني ويستعمل في العملية اإلنتاجية دون  رأس المال الثابت -
 ، أي أنه يستعمل في العملية اإلنتاجية أكثر من مرة.ويل في بنيته الفنيةالحاجة إلى تح

المال الذي ينتهي  مثل المواد األولية ، وهو رأس )المتغير( رأس المال المتحرك أو المتداول -
 لمرة واحدة. ، أي أنه األشياء التي تستعمل في العملية اإلنتاجيةكي يعطي دخالا 

 .ات المنتهية الصنع والمعدة للبيعويتألف من المخزون من المنتج رأس المال السائل -
 :رأس المال القانوني أو الحقوقي -2

، ويكون صاحب الحق في امتالكه أمام الخيار بين اقراض دخالا دون عملس المال الذي يعطي هو رأ
، لذلك فإن رأس المال تحويله إلى رأس مال عيني أو استثماره وبالتالي رأس المال هذا للغير مقابل فائدة

قة رأس ن عالي، في حين أن رأس المال القانوني أو الحقوقي يبن طبيعة رأس الماليالعيني أو الفني يب
 .مال بصاحبهال

، أن ل يوجد في النظام الشتراكي ينقسم رأس المال القانوني الذي يوجد في النظام الرأسمالي والذي يجب
، ة منقولة مثل األسهم والسنداتوحقوق ملكي مثل الملكية العقارية ةغير منقول وحقوق ملكية إلى نقود

سير عليها المجتمع وبالتالي يلمؤسسات التي نه امتياز اجتماعي أوجدته القوانين واإوعلى هذا األساس ف
 .ه امتياز يختلف من مجتمع إلى أخر، وينصب عليه نقد الشتراكييننإف
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 :رأس المال الحسابي -3
لذلك يشمل رأس المال الحسابي ، و ة النقدية قيمة رأس المال العينيإنه مفهوم محاسبي يترجم من الناحي

مشروع متوازنة ، وتكون ميزانية أي الربح في جانب الخصوموالفائض أو ، الهتالك في جانب األصول
 .في النهاية

، ففي الدخلو فرقاا بين رأس المال  أن هناك ة وبعد أن رأينا أنواع رأس المالأن نالحظ في النهاييجب 
 .المال مجموع األشياء القتصادية، يشكل الدخل ثمار هذه األشياء حين يشكل رأس

 .في التنمية االقتصادية أهمية رأس المالثانياا: 
الدخل المحصل عند على  وه المباشر على اإلنتاج  أر تأثي يؤثر رأس المال في التنمية القتصادية، نتيجة

ويكون تأثير رأس المال عن ، مباشراا على التنمية القتصادية تأثيراا ل شك أن لإلنتاج و الدخل و ، األفراد
: المعامل نميز نوعين من هذه المعامالت هي حيث، )) بمعامالت رأس المال (( طريق مانسميه

 :ل الحدي ) الهامشي ( لرأس المالالوسطي لرأس المال ، والمعام

 المعامل الوسطي لرأس المال: 
 :خل المحصل نتيجة الستخدامالد أو واإلنتاج س المال المستخدم أالعالقة بين ر  يمثل هذا المعامل

الوسطي لرأس المال=معامل ال
رأس المال المستخدم

النتاج
=  معامل الوسطي لرأس المالأو ال    

رأس المال المستخدم 
الدخل المحصل من الستخدام
 

 المعامل الحدي لرأس المال: 

ج ( أو ازدياد  ∆العالقة بين ازدياد رأس المال ) ث ( خالل السنة وبين ازدياد اإلنتاج )يمثل هذا العامل 
 د ( بحيث تكون العالقة : ∆ل المتعلق به ) دخال

ث=  المعامل الحدي لرأس المال
ج ∆

ث= المعامل الحدي لرأس المالأو                    
∆ د 
 

خر حسب درجة ويختلف هذا المعامل من منشأة الى أخرى ، ومن قطاع الى أخر وكذلك من اقتصاد أل 
بينما ا، ازداد التقدم الصناعي لدولة م يميل إلى انخفاض كلماويبدو أن هذا المعامل ، تقدم هذا القتصاد

، أي في حالة ضعف التكوين التقني بشكل األولى من نمو الستثمار هحلايرتفع إذا كان القتصاد في مر 
 عام .
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 .مشكلة تكوين رؤوس األموال في الدول المتخلفةثالثاا: 
وعدم اتجاه  األموال، أي من مشكلة تشكيل الدخارلفة من مشكلة تكوين رؤوس الدول المتخ تعاني -

ناتج عن  ك انخفاض في الميل نحو الستثمارهنا أن حيث ،دخار في حال وجوده نحو الستثمارال
يؤدي الى انخفاض في و  الذي يسبب نقصاا في الدخاراألمر  ،في الكفاية الحديه لرأس المالخفاض نا

 .س المال (أ) بالحلقة المفرغة لر ما نسميه الدول المتخلفة تعاني دائماا م وهكذا فإن ،الميل نحو الستثمار
ل يمكن لها و  ،الدخار نتيجة زيادة الدخل كي تستطيع زيادة فة بحاجة الى رفع إنتاجية العملالدول المتخل -

سبة كثر كثافة لرأس المال أي عن طريق زيادة ناألستخدام الأن ترفع هذه اإلنتاجية إل عن طريق 
، ثم هو عبارة عن تنازل عن الستهالك وهذه الزيادة ل يمكن تحقيقها إل بالدخار الذي ،الستثمار

 .ة هذا الدخار بالستثمارلمعاد
التنازل عن أو الستثمار ((  –تكوين رأس المال يجب أن يرتكز على القاعد األساسية )) الدخار  إن -

 .الدخار جيه األموال الموفرة الىالستهالك وتو 
يمكن إيجاز أسبابها في هذا و ، الستثمار مار ناتج عن ضآلة في حجهناك اذن عدم القدرة على الدخ -

  :الدول المتخلفة بما يلي
  األفراد يستهلكون في الدول المتخلفة كل انتاجهم ول  :االستهالك بالنسبة إلى الدخلأهمية

اشباع  الدخول ، وعدم كفايتها على ، بسبب ضعف هذهتمكنون من ادخار أي قسط من دخلهمي
 .حاجتهم األساسية في األصل

  نجد أن الدول المتخلفة ل تعاني من نقص  :فائض االقتصادي استعماالا سليماا عدم استعمال ال
حول جزء كبير الذي ي   إنما من سوء استعمال رأس المال، وسوء استعمال الفائض في الدخار و

، وفي أحسن األحوال ارج أو يودع في المصارف األجنبيةإلى الخ منه بوساطة الشركات األجنبية
سخر في سيارات ( أو ي   -عقارات –قد يكتنز أو ينفق في استعمالت غير منتجة ) أراضي 

 خدمة المضاربة و األعمال المصرفية .
 باء الستثمار كما أي عدم وجود طبقة قادرة على تحمل أع :عدم وجود طبقة من المنظمين

ل فإنه  ،في الدول المتخلفة قص أو ضعف التجاه نحو الستثماربسبب نهذا و  ،في أورباحدث 
 :تنميةللاألموال الالزمة هذه الدول إل أن تتبع السبل التالية كي تستطيع توفير رؤوس  ميوجد أما

 ، أي من مصادر أخرى غير الدخار .تأمين رأس المال من مصادر خارجية -
 على حساب الستهالك. للمؤسسات و األفرادار اإلجباري الدخ -
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 .التقدم التقنيالتكنولوجيا و الفقرة الثالثة: 
بشكل عام والتقدم  التكنولوجيا، أصبحت خصوص منذ بداية القرن الثامن عشروجه ال ىمنذ القديم ، وعل

اللذين  ، إضافة الى العنصرينمن بين عناصر التنمية القتصاديةالتقني بشكل خاص العنصر المحرك 
 .لشاهدناهما والمتمثلين في العنصر البشري ورأس الما

 .النمو والتنميةالتقني لإلنتاج و التقدم و  التكنولوجياأهمية أوالا: 
يات اإلنتاج كمو ، بالعالقة بين كميات عوامل اإلنتاج المستخدمة من جهة ، كما نعرفيتأثر اإلنتاج

ط عوامل بالكميات من العوامل المستخدمة وبطريقة رب ، وتتأثر هذه العالقاتالمحصلة من جهة أخرى
ن ، اإلنتاج يحقق أقل التكاليف في ظروف  طريقة الربط المثلى لهذه العوامل هي بالطبع التركيب الذيوا 
 من النوعية. ةمعين

ل إل أن التأثير بهذا الشك ،في كمية العمل وكمية رأس المال يمكن التأثير في اإلنتاج عن طريق التأثير
لوجيا و و ل التكن، ولبد من أجل التأثير فيه على المدى البعيد من تدخ  القصير غير ممكن إل على المدى

المتقدمة قبل الدول  كما أنه نظراا ألهمية هذا العامل فقد ازداد الهتمام به في الدول، التقدم الفني
 .في تطوير هذا العامللقومي عندها ، وأصبحت هذه الدول تنفق جزءاا من الناتج االمتخلفة

بالتالي في النمو القتصادي التقدم التقني ل يلعب دوراا اساسياا في اإلنتاج و ن عامل التكنولوجيا و إ
، وطرائق جديدة في العمل والتفكير وعقلية ،دخال تقنيات جديدة في اإلنتاجإنه عن طريق إ، بل فحسب

 .القتصاديةنسميه بالتنمية  ، ويساهم في مار البنية القتصادية والجتماعيةيغي

 .لوجيا والتقدم التقنيو مفاهيم التكن ثانياا:
، استخدام الوسائل واألدوات اآلليةعادة ))بأنها تحكم النسان بالطبيعة، عن طريق  التكنولوجياتعرف 

، تتضمن تغيرات جذرية في التقاليد نهاأ، أي األشياء ةبوساطة التوسع في النظرة العلمية إلى طبيع
  ((.، لتحل محلها وجهة النظر العلميةالخرافاتو العادات الجتماعية، و 

ا على المعاني ، ول يقتصر مفهومهجيا أبعاداا عديدة في القتصاد والمجتمعفي هذا التعريف تأخذ التكنولو 
، ادفة إلى تطوير المجتمع ومؤسساتهنما يشمل جميع التغيرات الجتماعية الهوا  ، القتصادية البحتة

 .لقتصادية والجتماعية والسياسيةومنظماته ا
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، أي المتغير الذي يؤدي إلى القالل وجيا المتعلق بالعملية اإلنتاجيةفهو جزء من التكنول التقدم التقني اأم
، ول يتم القالل من حجم رأس المال إل بواسطة الزم إلنتاج نفس الكمية من السلعمن حجم رأس المال ال

األدوات وبمساعدة الشروط األخرى المحيطة من التنظيم والخدمات والثقافة و لت تحسن إنتاجية اآل
رتبط يلوجيا و تكنهذا يعني أن التقدم التقني بحاجة إلى و . لوجيا بشكل عامو والصحة أي بمساعدة التكن

 موضوعها بتجديد العقل و تظافر جملة قوى اقتصادية و اجتماعية وسياسية.

، وتعد لذلك المكننة لتي أدت إلى تحسين أدوات اإلنتاجميع التطورات و المكتشفات ايشمل التقدم التقني ج
ت تحت أشراف . حيث تقوم اآللة بعمل األنسان أو تعمل اآلللي أهم أشكال التقدم التقنيل اآلالتشغيو 

 .عدد قليل من العمال

، لقتصادية والجتماعية والسياسيةبما في ذلك التغيرات ا مع الظروف المهيئة والمحيطة به التقدم التقني
خص العملية اإلنتاجية بشكل ، في حين نقصد بالتقدم التقني ذاك الذي يسمي كل ذلك بالتكنولوجياسوف ن
لفة لذا سوف نرى أننا في موضوع الحديث عن نقل المعلومات والتقنية المتقدمة إلى الدول المتخ ،مباشر

، إنما ث التحديث والتقدم، لكنه ل يكفي إلحداه الذي يمكن نقلهوهو وحد ،نستعمل اصطالح التقدم التقني
، لوجياو نالجوانب ما نقصده في التك بحاجة إلى تربة مهيئة وطنية ذات جوانب متعددة ، هذا األساس وهذه

 لذا يجب أن يكون هناك تكنولوجيا وطنية ذاتية .

 .لفةالتقدم التقني لتقدم الدول المتخلوجيا و و أهمية التكنثالثاا: 
في الدول المتقدمة جاءت أهمية التكنولوجيا والتقدم التقني من البحث عن الربح الذي يستدعي السباق في 

دعي كذلك استخدام ، ومن العمل على تلبية الطلب الجتماعي الذي يستاستخدام اآللة والتقنية المتقدمة
إن هذه الدوافع كانت وراء استغالل ، أي لزيادة اإلنتاج وتلبية هذا الطلبالمتقدمة  اآللة والتقنية

 .مجال اإلنتاج الكتشافات التقنية واستخدامها في

 :التكنولوجيا والتقدم التقني فيهاأما في الدول المتخلفة فإن هناك وبشكل عام سببن وراء أهمية 
للوسيلة  : أن وصول الدول المتخلفة إلى مستوى الدول المتقدمة في جميع الميادين رهن باستخدامهااألول
و أن هذا الوصول حق طبيعي لها كي تنعم  التكنولوجيا، وهي ي نجحت الدول الصناعية استخدامهاالت

 .لإلنسان التكنولوجياالتي قدمتها  بالفوائد
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ن حل المشاكل وخاصة في الدول المتخلفة المتمثلة بشكل أساسي في البطالة واستغالل الثروات إ: الثاني
دخال طرائق جديدة ا  اآلفاق أمام إيجاد فرص عمل جديدة و التي تفتح  التكنولوجياالمتاحة رهن في استخدام 

 .الل دائم للعمل وللموارد المتاحةتمكن من استغ

، ولكن اختيار التقنيات المالئمة قدم التقني لتقدم الدول المتخلفةالتالتكنولوجيا و  ةل جدال إذن حول أهمي
حالة ويتوقف هذا الختيار على ، مية القتصادية المنشودةية التنيعجل أو ل يعجل في خدمة استراتيج

يحتاج ، وهناك تقدم تقني آخر ل يحتاج إلى كثافة في عنصر العمل ، ألن هناك تقدماا تقنياا سوق العمل
نما في عنصر رأس المال، لذلك ف ن حالة سوق العمل ومدى وجود أيدي إإلى كثافة في عنصر العمل وا 

، كل التقدم التقني المطلوب، يحدد شعدم وجود مثل هذه األيدي العاملةل أو عاملة فيه تبحث عن عم
 .في العمل أم كثافة في رأس المال فيما إذا كان يجب أن يعتمد على كثافة

  .نقل التقدم التقني في الدول المخلفةرابعاا: 
وظروف مختلفة عن الشروط ، وبشروط تحققت تاريخياا في فترات مختلفة ،نقل التقدم التقني، قضية ممكنة

 والظروف الحالية .

، وكان العتقاد 1960ني بشكل كثيف ومنظم بعد عام لقد ظهر سعي الدول المتخلفة إلى نقل التقدم التق
بضاعة  التقني على أنه التقدمكان ينظر إلى ، ألن ملية النقل هي عملية عادية وسهلةقبل ذلك أن ع

أن التقدم التقني  ، لكن بالحقيقة كشفت سريعاا ستيرادها دون مشاكلاألخرى يمكن امثلها مثل البضائع 
، وأنه ل يمكن الحصول عليها قدمة والشركات المتعددة الجنسيات، تحتكرها الدول المتبضاعة مختلفة

 . آثار عديدة بعضه ذو طبيعة سلبية بسهولة لوجود مشاكل كبيرة ، كما أنه إذا حدث وتم النقل سيكون له

 قل التقدم التقنيأشكال ن: 
 :لنقل التقدم التقني عدة أشكال تتبعها الدول المتخلفة اليوم أهمها

لالزمة عن المشروع المراد حيث تقوم الدول أو الشركات األجنبية بالدراسة ا :طريقة المفتاح باليد -1
، الالزمة لهباني المشروع وتوابعه ، ثم تقوم بنقل مستلزماته التقنية وتركيبها بعد انشاء ماقامته

ن يدخل في مرحلة اإلنتاج تقوم بعد ذلك بتسليم المشروع للجهة المستوردة جاهزاا لإلنتاج قبل أو 
 .التجاري
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اليد من حيث عمل الجهات األجنبية، مع خالف هي نفس طريقة المفتاح ب :طريقة المنتج باليد -2
تم بعد أن يهو أن تسليم المشروع من قبل الدول أو الشركة األجنبية إلى المؤسسة الوطنية واحد 

وقد يدوم العتماد  ولذا فأن مدة الخبراء سوف تكون أكثر ،يستطيع المشروع اإلنتاج التجاري
 .عليهم طويالا 

منتج باليد (  أوو تعتبر أهم مشكلة تعترض هذين الشكلين من نقل التقدم التقني ) مفتاح باليد ، 
، مما يؤدي إلى عدم استطاعة الدول متكاملة ةونقله على شكل حزمة تقني، تكاليفههي ارتفاع 

 المستوردة استيعاب التقدم التقني المنقول وتمثله وتطويره.
ن ، والجدير بالذكر أاء وفنين لمساعدة الدول المتخلفةالتي قد تكون على شكل خبر  :طريقة الخبرة -3

تساعد البلد النامي على  اقي الطرق باإلضافة إلى أنها سوفأقل تكلفة من ب طريقة الخبرة
 .نفسه في مجال نقل التقدم التقني العتماد على

 مشاكل نقل التقدم التقني: 
ناسب منه لظروف البلدان اختيار المخلفة الفرص لتقيم التقدم الفني و ل يتوافر للدول المت -1

 .المتخلفة
المتخلفة على استيعاب وتطويع التقدم التقني المنقول وعدم قدرتها بالتالي على عدم قدرة البلدان  -2

 .ية التنموية في البلدان المتخلفةاستخدامه وتطويره بما يخدم العمل
ظاهرة التي تمنع ال، وهي بسرعة ، مما يولد ظاهرة تقادمهكلة التطور الدائم للتقدم التقنيمش -3

، بل سوف تزيد التبعية التقنية للدول المستوردة منقول أو تطويرهالتقدم التقني الإمكانية استيعاب 
 .الدول المصدرة وشركائها الكبرى إلى

  شروط نقل التقدم التقني: 
تتم عملية ، ودون مراعاة لجملة من الشروط الضرورية كي يئيتم نقل التقدم التقني حالياا بشكل عشوا

السيئة المتمثلة في زيادة التبعية التقنية للدول  ، وكي يمكن تجنب اآلثارالنقل بشكل صحيح وفعال
، وعدم القدرة على الستفادة من التقدم التقني ركات المتعددة الجنسيات من ناحيةالمتقدمة وللش

كي  ةك ل بد من مراعاة الشروط التاليلذل، تصاصه واستيعابه وتطويعه وتطويرهالمنقول عن طريق ام
 :تنجح عملية نقل التقدم التقني

في البلد المستورد للتقدم أن تسود فلسفة جديدة تدعو الى نظام للقيم الجتماعية واألخالقية  -1
، هذه الفلسفة الجديدة يجب أن تؤدي عبر تحولت أساسية في التركيب السياسي و اإلداري التقني
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فيه ، وفي سلوك وتصرفات الجماهير عقليه اإلنسان في الدول المتخلفةوعبر تحولت جوهرية في 
 .التكنولوجية وتطويرهاو  العلمية لتحسين القاعدة

ألن )تتسلم األفكار المنقولة ، من مؤسسة أو عدة مؤسسات مترابطةوجود جهاز وطني مؤلف  -2
بما يتالءم وظروف البلد وتحاول استيعابها وتحويرها  (التقدم التقني هو أولا مجموعة من األفكار

 .المتخلفة
ذ ل بد من دراسة إك شرطاا لنجاح نقل التقدم التقني، عد ذليتقييم التقنيات وحرية الختيار  أهمية -3

، ونوعية التجهيزات نوع اإلنتاج والطلب المتوقع عليهل ي، وتمثل أنواع التقنيات الجديدة الهامةك
مكان  ،الربحو ، توفرها ا والتكاليف المالية ومدى، والقوى العاملة الالزمة ونوعهية استيعاب آليتهاوا 

 ............إلخالمنافسة و 
أن يتم نقل التقدم التقني وفق خطة دقيقة وشاملة ومنسجمة مع الخطط القتصادية و الجتماعية  -4

 .يطمح إلى تنفيذها البلد المتخلف التي
في ذلك صعوبة بالغة و ، الءمته مع خطة نقل التقدم التقنيتطوير التعليم في البلد المتخلف وم -5

 .ير نتيجة تطور التقنيات العالميةالتخطيط لنقل التقنيات متطور وذو مدى قص ألن
درة على التطوير ق، تعني كذلك الوالستيعاب الصحيح للتقدم التقنيالقدرة على النقل والتمثيل  -6

 وابداع البديل والعتماد على الذات في مرحلة أخرى.

 


