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 الخاتمة العامة 

على عملية نقل التكنولوجيا إىل الدول النامية ،حيث  تعاجل ىذه الدراسة تأثَت الشركات ادلتعددة اجلنسيات عن طريق إسًتاتيجيتها
مت إسقاط ىذه العالقة السببية اليت تربط بُت ىذين ادلتغَتين على دولة الربازيل اليت تعد جتربتها يف نقل ادلعارف و التكنولوجيا من 

منها موضعا خصبا لدارسي االقتصاد  أقدم و ابرز التجارب كما أن التحول الكبَت الذي شهده اقتصادىا يف اآلونة األخَتة جعل
بغية االستفادة من جتربتها اليت أصبحت رائدة و خصوصا يف القضاء على ادلديونية و التحول من اقتصاد منهك إىل اقتصاد 

 ناشئ.

ا يف بعد أن خصصنا يف الفصل األول  عرضا حتليليا دلاىية الشركات ادلتعددة اجلنسيات وتطورىا ، الحظنا أن  ىناك اختالف
بإظهار كنهها للعيان ، لكن كل ىذا مل يؤدي إىل اجلدل الذي ت تسمية ىذه الشركات وكذا تنوعا و تعددا يف التعاريف اليت عن

يشكل عائقا يف سبيل حتديد ادلفهوم الشامل للشركات وإظهار ادلؤشرات اليت تستخدم من أجل التمييز بينها من حيث منوىا 
زىا عن نظَتاهتا الوطنية ، فادليزة األساسية ذلذه الشركات ىي مزاولة نشاطاهتا و عملياهتا يف عدة وصلاحها ،عن طريق أىم ما ديي

دود القومية . كما أهنا دتتلك اسًتاتيجيات عادلية جد فعالة يف إدارة سلتلف أنشطتها وإيراداهتا دول متخطية احلواجز واحل
قتصاد العادلي ، ويف نفس الوقت دتتلك فروعا إنتاجية باخلارج إضافة إىل االقتصادية والفنية جعلت منها تبسط سيطرهتا على اال

تعدد ت أصناف وأمناط تسيَتىا  كالنمط ادلركزي والالمركزي والنمط الشبكي. وعملها ضمن ىياكل تنظيمية زلكمة ومدروسة 
األموال اذلائلة وانسياب التكنولوجيا  ،جعلت منها القوة احملركة لالقتصاد العادلي الذي أضحى مبنيا  على موجة تدفقات رؤوس

غَت أن ىذه الكيانات العمالقة مل تصل إىل ىذا الشكل ادلتطور إال بعد تدرجها عرب مراحل فمن شركات ، وادلهارات والثقافات
نتج خارج ختدم ادلصاحل االستعمارية يف القرن السادس عشر عن طريق التجارة إىل شركات تنشط يف قطاعات اقتصادية  ثانوية وت

حدودىا يف بدايات الثورة الصناعية ىروبا من ادلضايقة يف أوطاهنا أو جتاوزا للقوانُت احلمائية و الردعية دلنتجاهتا ، مرورا مبرحلة 
الثانية مؤذن العادلية جنينا  سرعان ما سيبصر النور بعيد هناية احلرب  ىو التقهقر و اليت كانت شبهو رحم حو    عمها السبات

 دلي.امارد سوف يهيمن على االقتصاد العبقدوم 

توجو ضلو حترير يوبظهور بوادر هنج اقتصادي جديد يف اخلمسينيات والستينيات  العادلية الثانية فبعد انقشاع ضباب احلرب  
اولة التوس  التجارة اخلارجية بُت الدول وظهور  فكرة دورة حياة ادلنتج يف تطوير و إدخال العامل التكنولوجي على ادلنتجات وزل

وإجياد أسواق جديدة بفعل تقلص القددية  عن طريق حترر البلدان و وتقهقر ادلد االستعماري ، باالضافىة إىل سياسة إعادة تعمَت 
منها يف  تدويل أنشطتها وتراج  الشركات  اأوروبا من طرف الشركات األمريكية بفضل ما دتتلكو من التكنولوجيا العالية وسعي

ن دورىا كشركات عادلية كانت تسيطر على االقتصاد العادلي بسبب احلرب العادلية األوىل والثانية اليت دمرت اقتصاديات األوروبية ع
القارة العجوز، اليت سرعان ما ستعاود النهوض من كبوهتا ىي و إمرباطورية ادليجا اليابان لتزاحم العمالق األمريكي عن طريق 

و جتول يف أضلاء العامل االقتصادي جاعلة منو قرية صغَتة بتنامي امتالكها للتكنولوجيا و العلم  شركاهتا العمالقة اليت سوف تصول
 قتصاد العودلة و ثورة ادلعلومات .إرك األساسي لالقتصاد الذي يعرف بالذي سرعان ما سيتطور و يصبح احمل
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عن طريق تبٌت رتلة من النظريات اليت  ،ن فك طالسم ىذه الشركاتو حياول ة الاالقتصادي الدراسات أصحابىذا ما جعل 
حاولت فهم سلوك ىذه الظاىرة و إبراز أىم  دوافعها إىل االنطالق خارج أوطاهنا و تبنيها ظاىرة تدويل اإلنتاج اليت عرجنا على 

على أمهها يف  إلقاء الضوء على نواياىا و إظهار جانب من اسًتاتيجياهتا اليت حاولنا الوقوف ةيف الفصل التمهيدي بغي هاأمه
و اليت شجعت  ىذه ،ىذه الشركات عن طريقها اذليمنة على اقتصاد عادلي  متغَت و متقلب  تالفصل الثاين مربزين كيف استطاع

مرافقها اإلنتاجية يف أكثر ادلواق  فائدة يف الكرة األرضية ، كما أن اعتمادىا على تلك االسًتاتيجيات  ةالشركات على إقام
عداد غفَتة من قوة العمل ادلاىرة ذات األجور أكمة جعلتها تظفر ببعض ادلزايا اليت تتضمن بعض الفوائد كوجود ادلدروسة و احمل

ادلنخفضة ، والقرب من منافذ التسويق ، وادلزايا الضريبية و السيطرة على منافذ التكنولوجيا عن طريق تبنيها إلسًتاتيجية البحث 
لشركات ادلتعددة اجلنسيات ختصص جزءا كبَتا من ادلبيعات يف اإلنفاق يف رلال البحث والتجديد التكنولوجي اليت تبُت أن ا

واستغالل تكنولوجيا ادلعلومات واالتصال اليت مكنتها من حتقيق قدر كبَت من ادلرونة اإلنتاجية وختفيض نفقات  R&Dوالتطوير 
  .اخلدمات ادلتعلقة باإلنتاج وادلعلومات عرب شبكات االنًتنت

نقل أبرزىا مل  ذاإالشركات أن حتكم قبضتها على أىم عامل من عوامل النمو االقتصادي  تتالكها للتكنولوجيا استطاعو بام
أمهيتها يف ادلعادلة االقتصادية خصوصا  يف اآلونة  تبيُتوىذا ما مت إظهاره يف الفصل الثالث عن طريق تعريف التكنولوجيا و 

تسعى جبهد إىل اكتساب ىذه التكنولوجيا بغية حتقيق النمو و التنمية االقتصادية ،عن طرق األخَتة ، ما جعل من الدول النامية 
و استقطاهبا من الدول ادلتقدمة اليت تنوب عنها شركاهتا العمالقة ،لذا بينا يف نفس الفصل أبرز و أىم السبل و الطرق      نقلها 

ات الشركات ادلتعددة اجلنسيات و باألخص تلك االسًتاتيجيات اليت اليت تنقل هبا التكنولوجيا و اليت تتطابق م  اسًتاتيجي
باإلسًتاتيجية اليت تعتمدىا الشركة   ةتنتهجها بغية الدخول و غزو األسواق ،ما جيعلنا نقول أن عملية نقل التكنولوجيا منوط

طريق االستثمار األجنيب فهي ختتار اإلسًتاتيجية ادلتعددة اجلنسية ،فان اختارت إسًتاتيجية النمو و التوجو ضلو األسواق العادلية عن 
جيا أصبح مدخال أن نقل التكنولو ظهرت و منط  النقل عينو و ادلتمثل يف طريق االستمارات األجنبية ادلباشرة ،كما أن الدراسة 

 .خر اسًتاتيجيا ىو اآل

أظهرنا الطرق ادلنهجية الصحيحة اليت يتوجب على ادلتلقي اعتمادىا بغية جعل عملية النقل التكنولوجي نقال فعاال و مضنيا  كما
     االكتساب الذي يعد ذترة سلسة متناسقة تبدأ بالنقل مث التوطُت حتقيق ما يعرف ب قصدا عن طريق تتب  اخلطوات التالية و ىذ

 و االستيعاب مث التوليد.

عن على الربازيل اليت حاولت ومنذ منتصف القرن ادلنصرم نقل التكنولوجيا عن طريق ىذه الشركات العمالقة  نطبقوىذا ما جعلنا 
كعدم ،ولتها األوىل وىذا جلملة من األخطاء اليت و وقعت فيها ايف زل تالًتحيب هبا و فتح أبواب اقتصادىا لكنها فشلطريق 

 توطينها . تنقل ادلناسبة ،و عدم زلاولة رلارات التطورات التكنولوجية لتلك اليت استطاعاختيار التكنولوجيا و طرق ال

لكن و بعد رتلة من اإلصالحات و التعديالت سرعان ما تداركت األخطاء و الزالت اليت وقعت فيها سابقا عن طريق منح بعض 
ادلنافذ ادلتاحة وادلتمثلة يف االستثمار األجنيب ادلباشر التنازالت اليت مكنتها من جلب كم ىائل من التكنولوجيا عن طريق جل 
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ىذا ما دلت عليو اإلحصائيات ادلعروضة يف ،والواردات وعقود الًتاخيص ومراكز البحث والتطوير باإلضافة إىل طلبات الرباءات 
عن طريق جعل  تكنولوجيا ال الفصل الراب ، لكنها مل تكتف بالنقل فقط بل حاولت ىذه الدولة اكتساب و توطُت و حىت خلق

كما    النقل أوىل ادلراحل من مث ربطها  مبراكز البحث و التطوير و تشجيعها وخلق مهزة وصل بينها و بُت القطاعات االقتصادية ،
إىل اكتساب قاعدة اقتصادية  يقتاالستثمار يف الثروة  اليت ال تنضب أبدا أال وىي الثروة البشرية ،ىذا ما جعل منها تر قامت ب

فهي من اكرب مصنعي السيارات و األسلحة  يف العامل ،بل تعدت ذلك إىل اكتساب ،تعتمد على التكنولوجيا ادلتوسطة 
التكنولوجيا ادلتقدمة وأحسن دليل على ذلك امتالكها ألكرب ثالث شركة مصنعة للطائرات على ادلستوى العادلي ،ما جيعلنا نقول 

يل تسَت على خطى ثابتة على الدرب ادلؤدي إىل اكتساب تكنولوجيا سوف جتعل منها نزاحم عمالقة اجملال يف وقت أن الرباز 
 قريب . 

 نتائج اختبار الفرضيات 

ىي اليت نوع اإلسًتاتيجية ادلتبعة من طرف الشركة ادلتعددة اجلنسية يف الدخول إيل األسواق فيما خيص الفرضية األوىل القائلة بان 
فقد أثبتت صحتها وىذا  الن  اإلسًتاتيجية ىي اليت دتلي على الشركات  منط نقل التكنولوجيا إىل الدولة الناميةحتديد  ثر علي تأ

للدخول    عن طريق الصور ادلختلفة  ا فتح وغزو واخًتاق األسواق ادلغلقة أمام منتجاهتادلتعددة اجلنسيات الطريقة ادلثلى من اجل 
 ..أخ.التصدير وعقود ادلباشر وغَت ادلباشر األجنيب كاالستثمار   ل التكنولوجيا يف نفس الوقت و اليت تعد طرق نق

حتديد نوع إىل اعتماد الشركة ادلتعددة اجلنسية على إسًتاجتية دون أخرى يؤدي أما فيما خيص الفرضية الثانية اليت تقول أن 
،فهي صحيحة الن نوع التكنولوجيا و مستواىا يتحددان بقناة النقل فعلى سبيل  ومستوى التكنولوجية ادلنقولة إىل الدولة النامية

عند اعتمادىا  ، أخرى جلهات توفره شلا ، فروعها إىل إنتاجية وأكثر أحدث تكنولوجيات بنقل عام بشكل الشركات تقومادلثال :
 ، عامة بصورة وإنتاجية حداثة أكثر ولوجياتتكن نقل إىل يؤديعلى منط االستثمار األجنيب ادلباشر ، حيث أن ىذا األخَت 

 من تلك ادلنقولة بالنمط السابق.  حداثة أقل تكون ما غالباو اليت  الًتخيص بواسطة التكنولوجيانقل  بعكس ما  حيدث يف حالة

الدولية وكذا االستثمار اعتماد الربازيل على اقتصاد السوق و فتح رلال التجارة فيما خيص الفرضية الثالثة و اليت تشَت إىل أن 
فهي اثبت أن ىذه ادلناىج غَت كفيلة  ُت التكنولوجيا ادلكتسبة من طرف الشركات متعددة اجلنسياتوطاألجنيب يؤدي إيل عملية ت

لوحدىا بتوطُت و خلق التكنولوجيا بل ىي اخلطوة األوىل اليت جيب أن تتبعها خطوات أخرى كتشجي  البحث العلمي و زلاولة 
 فاءات أي الربط بُت النقل األفقي و النقل العمودي . خلق الك
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 العامة :النتائج 

تستخدم الشركات ادلتعددة اجلنسيات نقل التكنولوجيا كوسيلة إلطالة منتجاهتا وحىت طرق إنتاجها وىذا ما أثبتتو نظرية دورة  -
 حياة ادلنتج بالتفصيل.  

 
ابرز الوسائل ادلعتمدة لفتح وغزو واخًتاق األسواق ادلغلقة أمام منتجات الشركات تعد جتارة التكنولوجيا وعملية نقلها من  -

 الواق  يف تعد التصدير و اليت وعقود ادلباشر وغَت ادلباشر األجنيب كاالستثمار   ادلتعددة اجلنسيات عن طريق الصور ادلختلفة لنقلها
 .  األصلية واطنادل خارج النشاط وشلارسة أجنبية دولة لدخول سوق سلتلفة طرقا
 
الرامية اسًتاتيجياهتا اليت تتماشى م  أن الشركات ادلتعددة اجلنسيات تعمد إىل نقل التكنولوجيا و كذا ختتار الوسيلة األنسب  -

 .   احلفاظ على ميزهتا التنافسيةإىل 
 
       طور حضاري للمجتم  عن طريق امتالك رتلة من ادلعارف و اخلربات تتباع وتشًتى بل ىي ذترة  سلعةرلرد عد التكنولوجيا تال -

 رات.او ادله

ة نقل التكنولوجيا ال تعد ىدفا مرحليا ينتهي مبجرد استَتاد اآلالت و األساليب احلديثة بل ىي عملية تتسم يإن عمل-
قتصاد احمللي و بُت التطور العلمي يف باقي أقطار العامل باالستمرارية بغيت تطوير اإلبداع الوطٍت و حتقيق التناغم بُت متطلبات اال

. 

ثبتتو جتارب النقل اليت كانت تتبعها الدول النامية يف أإن  اعتماد منط خاطئ يف عملية النقل يؤدي إىل فشل العملية و ىذا ما -
 سبعينيات القرن ادلنصرم كالنقل عن طريق ادلفتاح يف اليد

تباع خطوات مدروسة و منهجية بدا باختيار نوع التكنولوجيا و صوال إىل كيفية تطويعها و رلاراهتا تنقل التكنولوجيا عن طريق إ-
 . رأسيا نقلها إىل للتكنولوجيا األفقي النقل االنتقال من مرحلةعن طريق تشجي  رلال البحث و التطوير يف سبيل 

  و المقترحات : التوصيات

عن طريق اقتناء اآلالت و ادلعدات وحىت  طرق اإلنتاج بل جيب خلق خط موازي يهتم ال جيب االعتماد على نقل التكنولوجيا -
 بربط مراكز البحث و التطوير بالقطاعات االقتصادية بغيت خلق التوازن بُت النقل األفقي و العمودي .

 م  التعاقد عند وادلالية واالقتصادية الفنية بادلعلومات لتسلحجيب على الدول ادلتلقية لالستثمارات األجنبية و خصوص ادلباشرة ا -
 .الشركات ىذه

 جيب على الدول اليت تسعى إىل نقل التكنولوجيا اختيار التكنولوجيا اليت تالئم ظروفها و إمكانيتها احمللية -
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 نظَتاهتا ادلتقدمة تشجي  مراكز البحث و التطوير و زيادة اإلنفاق علي نسبتو من إرتايل الناتج احمللي حملاولة الوصول إىل مستوى -

ربط مراكز البحث و التطوير و اجلامعات مباشرة بادلؤسسات الصناعية و القطاعات االقتصادية لتفعيل  دور العلم و البحث -
 وجعلو يتماشى م  متطلبات الواق .

 زلاولة التوجو ضلو نقل التكنولوجيا من الدول الناشئة أي ما يعرف بتعاون جنوب ـ،جنوب.-

 متعددة الشركات تصرفات وتقومي تصحيح أجل من العادلي ادلستوى على ادلبذولة اجلهود يف النامية البلدان مشاركة ضرورة -
 .األقل تقدما بلدان م  تعاملها يف اجلنسيات

 أو والتقانالتكنولوجيا و   بنقل يتعلق فيما وتقييدي و تعسفية شروًطا فرضت اليت اجلنسيات متعددة الشركات م  التعامل رفض-
 .مالئمة غَت منتجات قدمت أهنا أو التصدير

 الكافيُت والتعلم التدريب وتوفَت فيها تعمل اليت ادلناطقو نقلها إىل  والتطوير األحباثبتدويل  اجلنسيات متعددة الشركات مطالبة-
 .الشركات ىذه تنفذىا اليت ادلشروعات نطاق يف والتشغيل اإلدارة رلاالت يف وذلك العاملة للقوى

عن طريق فرص بدأ  التدريب منذ  احلرص على اكتساب التكنولوجيا وادلعرفة من خالل االستثمار وعقود نقل التكنولوجيا،-
  . االتفاق م  الشركة األجنبية ،وىذا بإرسال العدد الالزم من ادلختصُت ليعملوا يدا بيد ومنذ بداية ادلشروع

ادلناسب ذلذه جودة يف اخلارج عن طريق استعادة ما يعرف بالعقول ادلهاجرة، أي توفَت  ادلناخ االستفادة من اخلربات الوطنية ادلو  -
 االستفادة من معارفهم و خرباهتم  قصدن الناس الطبقة م
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 أفاق الموضوع

اليت تتبعها الشركات ادلتعدد اجلنسيات يف نقل التكنولوجيا يف الدول النامية م   لقد تناولت ىذه الدراسة تأثَت االسًتاجتيات
 ،االعتماد على دراسة حالة الربازيل ،لكنها مل ختلو من النقائص نظرا التساع ادلوضوع وعدم إمكانية معاجلتو من جهة أخرى

 ية:فيمكن التوس  يف دراسة بعض جزئياتو فمثال ديكن اعتماد ادلواضي  التال

 الشركات متعددة اجلنسيات وعملية نقل التكنولوجيا يف الوطن العريب .

 االستثمار األجنيب ادلباشر و دوره يف نقل التكنولوجيا إىل اجلزائر.

 دور التحالفات اإلسًتاتيجية يف نقل التكنولوجيا يف رلال الصناعات ادلتطورة يف اجلزائر.

 يف عملية نقل  التكنولوجيا إىل الدول النامية.تأثَت ثورة ادلعلومات )ادلوجة الثالثة (

 نقل التكنولوجيا إىل الدول النامية. طرقعلى األلعاب  تطبيق نظرية 

 نقل التكنولوجيا يف رلال الطاقات النظيفة و ادلتجددة. 

 


