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كلمة الرئي�س التنفيذي
ثقافة البحث والتطوير لبناء اقت�صاد املعرفة
تعرف منظمة التعاون االقت�صادي  OECDالبحث والتطوير على �أنه « العمل الإبداعي الذي
يتم على �أ�سا�س نظامي بهدف زيادة خمزون املعرفة مبا يف ذلك معرفة الإن�سان،الثقافة
واملجتمع،وا�ستخدام خمزون املعرفة هذا لإيجاد تطبيقات جديدة « .وميكنني تعريفه
بلغة �أخرى مب�سطه ب�أن ت�ستثمر الدول �أو امل�ؤ�س�سات جزء من �إيراداتها و�أرباحها احلالية
يف �سبيل حت�سني كفاءتها و�إيراداتها امل�ستقبلية عرب توظيف جزء من هذه الإيرادات احلالية
للدولة �أو امل�ؤ�س�سة يف �أن�شطة بحثية ي�ؤمل �أن ت�ؤتي ثمارها يف امل�ستقبل .
�إن خلق اقت�صاد قائم على املعرفة لي�س بالأمر الب�سيط �إذ يتطلب جهداً عالي ًا لتحديد
الر�ؤية والإ�سرتاتيجية واال�ستثمارات املناف�سة لتطوير اقت�صاد م�ستدام ومتنوع يحقق قيمة
م�ضافة،ومع ارتفاع الناجت املحلي الإجمايل للدول وارتفاع ن�سبة دخل الفرد ميكن القفز
يف عملية البحث والتطوير من القطاعات القائمة على وفرة اليد العاملة كالزراعة و�إنتاج
الب�ضائع �إىل البحث والتطوير يف القطاعات االقت�صادية القائمة على املعرفة واملعتمدة
على الطاقة الب�شرية النوعية خللق ثروة �إ�ضافية من الأفكار واخلدمات واخلربات واملنتجات
املتطورة التي ال حتتاج �إال �إىل قدر �ضئيل من اليد العاملة مقابل كمية الإنتاج .
�إن قطاع البحث والتطوير لي�ست قطب ًا �أحاديا بل عبارة عن جمموعة من ال�شركاء تت�ضافر
جهودهم وخدماتهم لالرتقاء بعملية البحث والتطوير وه�ؤالء ال�شركاء هم � :أوالً القطاع
احلكومي الذي ميلك القدرة على ت�شريع القوانني الداعمة وامل�ؤثرة �إ�ضافة �إىل تقدمي اجلزء
الأكرب من التمويل واحلوافز،وثانيا امل�ؤ�س�سات الأكادميية والعلمية التي تقوم بخلق مناخ
فكري حمفز على الإبداع واالبتكار وم�ساعدة �أ�صحاب القدرات العالية على التطوير وتعزيز
امللكية الفكرية والأفكار اجلديدة،ثالثا القطاع اخلا�ص الذي يقوم من جهة بامل�شاركة
بالتمويل �إ�ضافة �إىل اختبار مالئمة الأفكار اجلديدة لل�سوق وامل�ساهمة يف تطبيق الأفكار
عملياً،و�أخريا قطاع البحث والتطوير �سواء كان هذا القطاع جزء من م�ؤ�س�سة تعليمية �أو
كيان م�ستقل بذاته يعنى بالبحث والتطوير لت�صب جميع جهود ال�شركاء الآنف ذكرهم يف
بوتقة هذا القطاع مما ي�ؤدي �إىل ن�شوء �شركات جتارية جديدة او ظهور خدمات ومنتجات
جديدة مما ي�ؤدي حتما �إىل دفع عجلة االقت�صاد الوطني .

www.al-aghar.org

1

كلمة الرئي�س التنفيذي

وال ي�سعنا هنا �إال الت�أكيد على �ضرورة زيادة الإنفاق يف جمال البحث والتطوير خ�صو�صا
بعد �أن خرجت ال�سعودية من خريطة البحث والتطوير العاملية يف عام  2013بعد دخولها
لأول مرة عام � 2012ضمن هذه اخلريطة حيث مل يتم �إدراج ال�سعودية �ضمن الت�صنيف
العاملي للإنفاق على البحث العلمي والتي ت�ضم  40دولة وهو ما يعني �أن ال�سعودية تنفق
�أقل من  %0.25من ناجتها املحلي على البحث العلمي .
�إن العامل مقبل على تغيريات تقنية ال ميكننا تخيلها وال تخيل ت�أثريها يف امل�ستقبل القريب
مما ي�ؤدي �إىل ازدياد الفارق التقني بيننا وبني دول العامل املتقدم اذا يجب على اململكة
�أن تتخذ خطوات جادة و�سريعة لتن�شيط البحث والتطوير واال�ستفادة من الفوائ�ض املالية
مل�ضاعفة اال�ستثمار يف البحث والتطوير .
فهد �أ�سعد �أبو الن�صر
الرئي�س التنفيذي ملجموعة الأغر
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�صناعة املعرفة
يف �إطار تعريف املجتمعات املعرفية و�أنها تلك املجتمعات التي تنتج كميات كبرية من املعرفة
مقارنة بباقي �إنتاجها والتي ي�ستخدم فيها عامة النا�س املعرفة بدرجة عالية يف حياتهم
ال�شخ�صية والعملية ،وما �أ�صبحنا نعرفه ب�أن املعرفة من َتج مثل �أي منتج �آخر له ِ
منت ِجني وميكن
�إنتاجه حملي ًا �أو ا�سترياده ،ف�إننا نعتقد ب�أننا �إذا حددنا وتعرفنا على �أبرز منتجني املعرفة و�إذا
ق�سمنا املعرفة وفق ًا ملا ميكن ا�سترياده منها وما الذي يجب �إنتاجه حملي ًا �سن�ستطيع �أن نح�سن
الناجت الوطني املعريف كمي ًا ونوعي ًا يف فرتة وجيزة – خ�صو�ص ًا يف ظل ما نعي�شه الآن من �إرادة
وقدرة وطنية يف اجتاه الريادة املعرفية العاملية
املعرفة هي «ح�صيلة التعلم عرب الع�صور»( .)1والأبحاث هي العمل الر�سمي املنهجي لزيادة
خمزون املعرفة ،مبا يف ذلك املعارف الإن�سانية والثقافة واملجتمع ،وا�ستخدام هذا املخزون
من املعرفة البتكار تطبيقات جديدة( .)2ويف �إطار هذين التعريفني ميكننا اجلزم ب�أن �أبرز من
يعمل ب�إنتاج املعرفة هم الباحثني الذين ينتجون العلم ويوثقونه ويرتبونه وير�صدون تطبيقاته
العملية والذين هم غالب ًا من حملة �شهادات الدكتوراه �أو – يف بع�ض املجاالت – من ذوي
اخلربة العملية املتخ�ص�صة( .)3ويعمل ه�ؤالء املنتجون للمعرفة عادة يف منظمات �أو مراكز
خمت�صة ب�إنتاج املعرفة �أهمها اجلامعات البحثية وامل�ست�شفيات البحثية ومراكز الدرا�سات
والأبحاث واحلاويات الفكرية و�أق�سام الأبحاث والتطوير يف ال�شركات
مبا �أننا عرفنا �أن الباحثني هم من ينتجون املعرفة و �أن اجلهات البحثية هي م�صانع املعرفة ميكننا
الت�أكيد ب�أن امليزة التناف�سية العاملية لأي دولة يف جمال املعرفة تعتمد على جودة ووفرة
ه�ؤالء الأ�شخا�ص واجلهات( .)4ومبجرد مقارنة عدد الباحثني يف اململكة العربية ال�سعودية
وهو �أقل من  100يف املليون ن�سمة مبتو�سط عدد الباحثني يف العامل الإ�سالمي وهو  649يف
املليون ن�سمة �سنجد فجوة غري �صغرية يف م�سريتنا نحو الريادة املعرفية .وميكن الإ�شارة �إىل
متو�سط عدد الباحثني يف العامل وهو  2,532يف املليون ن�سمة �أو �إىل متو�سط عدد الباحثني يف
�أوروبا وهو  6,494يف املليون ن�سمة لر�ؤية حجم الفجوة احلقيقي( .)4ولعل م�ؤ�شر عدد الباحثني
كايف هنا (دون احلاجة ملقارنة �أعداد اجلهات البحثية �أو الإ�صدارات العلمية �أو ن�سبة الأبحاث
من الناجت املحلي) لأن الرتكيز على زيادة ن�سبة الباحثني يف املجتمع �سيتطلب بطبيعة احلال
زيادة الإنفاق على البحث العلمي وزيادة عدد اجلهات البحثية و�سينتج عن ذلك كله زيادة يف
الإ�صدارات العلمية واالبتكارات .كما �أن تدين ن�سبة الباحثني يف املجتمع يعك�س �أحد العوائق
الكربى يف طريق �إنتاج املعرفة لأنه ال ميكن �صناعة �شيء دون وجود اليد العاملة التي
ت�صنعه
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�صناعة املعرفة
من املمكن �إ�سترياد بع�ض �أنواع املعرفة كمنتج جاهز مت �إنتاجه يف بلد �آخر .ومنها املعرفة
الطبية والتقنية وال�صناعية والفيزيائية والكيميائية حيث �أن املعرفة يف هذه املجاالت ال
تتغري كنتيجة لتغري املكان .فعلى �سبيل املثال ،تركيبة الدواء �إن �أثبتت جناحها يف عالج
مر�ض ال�سكري يف �أمريكا لن تف�شل يف عالج نف�س مر�ض ال�سكري يف �أ�سيا .والتقنية التي ت�صنع
حمرك الطائرة يف فرن�سا ميكن �أن ت�صنع نف�س حمرك الطائرة يف �أفريقيا .فالقوانني الكيميائية
والفيزيائية ال تتغري بتغري املكان .كون هذه الأنواع من املعرفة �أكرث قابلية للإ�سترياد ال ينفي
�ضرورة درا�سة تطبيقاتها املحلية – عادة من وجهة نظر اجتماعية �إن�سانية – لال�ستفادة
منها ،وال ينكرمزايا وفوائد �إنتاجها للبلد ِ
املنتج
لكن هناك �أنواع من املعرفة ال ميكن ا�ستريادها جاهزة حيث �أنها تتغري بتغري املكان .وجماالت
املعرفة هذه ت�أتي حتت مظلة العلوم الإن�سانية واالجتماعية ومنها الأمور ال�شخ�صية والأ�سرية
مثل الرتبية والزواج ،واالجتماعية والنف�سية مثل الت�ضامن االجتماعي واجلرمية والإدمان،
وال�سيا�سية والتاريخية حيث �أن هذه كلها تت�أثر بالثقافة والعادات والقيم والدين املحلي.
وميكن اال�ست�شهاد على �صعوبة ا�سترياد مثل هذه املعرفة ب�أن نتخيل درا�سة عن �أخالقيات
العمل �أو عن امل�شاكل الزوجية يف دولة �أوروبية ومدى �صحة نتائجها ومالئمتها للمجتمع
ال�سعودي (بل حتى الظواهر ال�صحية مثل �أ�سباب انت�شار مر�ض ال�سكري يجب درا�ستها من
وجهة نظر اجتماعية ثقافية حملية) .واحلال يف الكثري من الدول النامية �أن معظم هذه
املعرفة االجتماعية املحلية تنتج على �أيد باحثني من دول �أخرى فال تخدم الأهداف املحلية قدر
ما تخدم �أهداف اجلهات العاملية التي تقوم ب�إنتاجها( .)5وكون هذا النوع من املعرفة (�أي
املعرفة الإن�سانية واالجتماعية) يخت�ص بفهم الإن�سان واملجتمع فهو ذا �أهمية كربى لفهم
و�إثراء �سبل التطور والتنمية الوطنية(.)5
ومع ذلك فمن املالحظ �أن ن�صيب الأ�سد من االهتمام واال�ستثمار يبقى يف جمتمعنا للمجاالت
العلمية الأخرى .فعلى �سبيل املثال برنامج االبتعاث احلايل – وهو �أحد �أهم الفر�ص لزيادة
ن�سبة الباحثني والعلماء – قد حدد ما يقارب ع�شر تخ�ص�صات «مرغوب فيها» ومل ي�أتي منها �أي
تخ�ص�ص يف العلوم الإن�سانية �أو االجتماعية .وجند ذات التوجه عموم ًا يف اجلامعات والكليات
التي افتتحت يف ال�سنوات القليلة املا�ضية يف بالدنا مع وجود بع�ض الإ�ستثناءات.
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�صناعة املعرفة
بالنظر �إىل م�سرية التحول �إىل املجتمع املعريف من وجهة نظر اقت�صاديات العر�ض وبالرتكيز على
حت�سني العر�ض من خالل التعامل مع املعرفة كمنتج مثل �أي منتج �آخر له � ٍأيد عاملة وم�صانع ميكننا
حتفيز �صناعة املعرفة كما نحفز �أي �صناعة �أخرى .وبقبول حقيقة �أن هناك �أنواع من املعرفة ميكن
ا�ستريادها و�أخرى يجب �صناعتها حملي ًا (وا�ستحالة �صناعة كافة �أنواع املعرفة حملياً) �سن�ستطيع
و�ضع �أولويات �صناعة املعرفة الوطنية حمافظني بذلك على وفرة كافة �أنواع املعرفة حملي ًا –
بني اال�سترياد وال�صناعة الوطنية
علي البنوي
باحث يف جمموعة الأغر

املراجع:
(1) http://www.almaany.com/home.php?language=arabic&lang_name=%D%8B%9D%8B%1
D%8A%8D8%9A&word=%D%85%9D%8B%9D%8B%1D%81%9D%8A9
(2) http://en.wikipedia.org/wiki/Research
(3) http://www.china-nafsa.aief-usa.org/academics/knowledge.htm
(4) http://www.sesrtcic.org/files/article/394.pdf
(5) http://www.uni-bonn.de/~hevers/papers/Evers-Gerke-2003Local_Global_Knowledge.
pdf
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الدور املهم للبحث العلمي لتحويل اململكة �إىل
جمتمع �أ�سا�سه معرفة
البحث العلمي واقت�صاد املعرفة وجهان لعملة واحدة تر�سمها اجلامعة النموذجية

يف ظل هذا التو�سع الكبري يف قطاع التعليم اجلامعي� ،إ�ضافة �إىل التغريات الكونية التي
ي�شهدها العامل يف بداية الألفية الثالثة ،نتيجة للتقدم الهائل يف تقنية االت�صاالت
واملعلومات يحتم على اجلامعات �أن تعيد اكت�شاف نف�سها من جديد وحتدد الدور الذي يجب
�أن تقوم به  ،وعليه ،تكون جامعاتنا اليوم بحاجة �إىل بناء ذروة ذهنية جديدة تتالءم مع
الظروف وامل�ستجدات والتوقعات وخمرجات العملية التعليمية التي ت�شمل الطالب و امل�س�ؤول
واملجتمع والقطاع اخلا�ص والعام من جهة وعلى اجلانب الآخر لتكون م�ؤ�س�سات تعليمية تتولد
منها فر�ص جديدة اقت�صادية وتعليمية و�إبداعية ،وتكون رم ًزا للريادة يف عامل ال يحرتم
لزاما علينا �أن ن�ضع هيكلة منوذج اجلامعة
�إال الإبداع والريادة ..ويف هذا ال�صدد �أ�صبح ً
املنتجة(( ،)Productive Universityويق�صد به اجلامعة التي حتقق وظائفها املتوقعة
التي تتمثل يف التعليم والبحث وخدمة املجتمع ،التي تتكامل فيها هذه الوظائف لتحقيق بع�ض
املوارد املالية الإ�ضافية من خالل �أ�ساليب وو�سائل متعددة منها :التعليم امل�ستمر واال�ست�شارات
والبحوث التعاقدية والأن�شطة الإنتاجية)( )1ولأجل ذلك � ،سوف يتم فيها ( اجلامعة)الرتكيز
على البحث والتطوير واقت�صاديات املعرفة والتعليم املبني على جودة املخرجات من حيث
املح�صول املعريف احلديث يف التخ�ص�ص واملح�صول املهاري من احلا�سب الآيل واالت�صال
ميكن خريجي
والقيادة والتطوير الذاتي و�أخالقيات املهنة وغريها من املهارات الأخرى ،مما ّ
هذه اجلامعة من خلق فر�ص وظيفية ب�أنف�سهم �أو احل�صول على �أف�ضل الفر�ص الوظيفية ذات
عامليا ،وكذلك م�ساعدة جمتمعنا
املزايا العالية يف �سوق العمل ال�سعودي والذي �أ�صبح �سو ًقا
ً
لدخول جمتمع املعرفة.

البحث العلمي والتطوير طريق الفوز يف �سباق الو�صول �إىل املعرفة الأكرث

�أ�صبح العامل يف �سباق حمموم للو�صول �إىل �أكرب قدر ممكن من املعرفة الدقيقة املثمرة  ،بل
�أ�صبح يناطح املاء والهواء يف �أهميته للحياة الإن�سانية  ،ومل يعد البحث العلمي والتطوير
يف هذا الع�صر املت�سارع ..الذي ُيرفع فيه �شعار البقاء للأقوى وللأ�صلح -رفاهية �أكادميية
متار�سه جمموعة من الباحثني القابعني يف �أبراج عاجية  -بل �أ�صبح حمرك النظام العاملي
اجلديد  ،وال�سبيل لفتح جماالت الإبداع والتميز لدى �أفراد و�شعوب هذه املجتمعات ،وتزويدها
ب�إمكانية امتالك �أ�سباب النماء على �أ�س�س قومية ،تكفل الراحة والرفاهية للإن�سان وت�ضمن له
التفوق على غريه ،لأنه يعد الدعامة الأ�سا�سية لالقت�صاد والتطور  ،والركن الأول من �أركان
املعرفة الإن�سانية يف ميادينها وال�سمة البارزة للع�صر احلديث.
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الدور املهم للبحث العلمي لتحويل اململكة �إىل
جمتمع �أ�سا�سه معرفة
وميكن القول� :أ�صبح البحث العلمي يف وقتنا احلا�ضر واحداً من املجاالت الهامة التي جتعل
الدول تتطور ب�سرعة هائلة وتتغلب على كل ال�صعوبات التي تواجهها و تق�صي احلقائق التي
ت�ستفيد منها بطرق علمية ،ويعزى ذلك �أن ت�أثري البحث العلمي يف حياة الإن�سان ينبع من عدة
م�صادر ولعل من �أهمها :االنتفاع بفوائده التطبيقية يف التعليم والتدريب ،العلوم ،الثقافة
والأدب.
وعليه ،تظهر الإح�صاءات �أن نتاج البحث العربي ازداد ن�سبي ًا خالل الفرتة املمتدة من عام 1967
التو�سع رافقه يف
تو�سع �سريع يف عدد معاهد التعليم العايل ،وهذا
ّ
�إىل  .1995فقد كان هناك ّ
عدد قليل من البلدان زيادة يف البحث العلمي واملن�شورات العلمية  ،ومبا �أن النه�ضة التكنولوجية
لزاما
يف الألفية الثالثة تعتمد على احلقوق الفكرية واملعلوماتية وا�ستخدام احلا�سبات؛ فكان ً
علينا الأخذ بالآليات املطلوبة لإحداث التطوير املطلوب مثل �صناعة الربجميات وتخ�صي�ص
برامج لتدعيم البحث العلمي الذي تتقدم به ال�صناعة بالتعاون مع اجلامعات حيث توازي
الدولة (على الأقل) ما يتقدم به القطاع اخلا�ص� ،إ�ضافة �إىل تدعيم دور املكتبة ،وتو�صيلها
بقواعد املعلومات والدوريات العاملية وبراءات االخرتاعات مع ربطها ب�شبكة موحدة ملراكز
توفريا للمراجع العلمية املطلوبة للنهو�ض بالبحث العلمي وللتعرف على قاعدة
املعلومات
ً
بيانات عن الر�سائل املن�شورة يف جامعاتنا والتقارير الفنية واملقاالت العلمية واخلرباء يف �شتى
املجاالت لتكون نافذة مهمة لتبادل اخلربات واملعلومات بني التو�سع يف برامج الدرا�سات العليا
وبرامج املواد املتخ�ص�صة املختلفة باعتبارها �أهم �آليات نقل التكنولوجيا وتوليد براءات
االخرتاع واحلقوق الفكرية وربط هذه الربامج مب�شاكل ال�صناعة واملجتمع ككل.
ولقد �أدى التحول نحو االقت�صاد القائم على املعرفة �إىل حتول املحور الذي ترتكز عليه التنمية
من ا�ستخدام حجم �أكرب من ر�أ�س املال �إىل ا�ستخدام معارف �أف�ضل؛ لتكون مبثابة املادة اخلام
والناجت الأ�سا�س للأن�شطة االقت�صادية ،مما �أدى �إىل التغيري الكبري يف م�ؤهالت القوى الب�شرية
وتبدل يف مواقعها ،وطفرة كبرية يف تقدير قيمتها.
وبهذا ،يحتل البحث العلمي والتطوير التقاين �أولوية خا�صة يف تقدم املجتمعات الإن�سانية
وبالأخ�ص تلك التي تر�سم طريقها نحو الت�صنيع والتقانة ،وي�شكل التخطيط والتنظيم والإدارة
و�آليات العمل يف م�ؤ�س�سات ومراكز البحث العلمي عن�صر النجاح الأهم يف توجيه دفة البحث
العلمي ليحقق ما ت�صبو �إليه تلك املجتمعات من الإبداع وا�ستثمار العقول وت�سويق الأفكار.
ولأجل ذلك هناك �ضرورة فعلية لتطوير �أداء امل�ؤ�س�سات العلمية البحثية من خالل �إيجاد �آليات
وا�ضحة ل�سبل العمل والتوا�صل �ضمن هذه امل�ؤ�س�سات من جهة ،و�آليات اقتناء ون�شر املعرفة
من جهة �أخرى.
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الدور املهم للبحث العلمي لتحويل اململكة �إىل
جمتمع �أ�سا�سه معرفة
متر اململكة العربية ال�سعودية مبرحلة حتول اقت�صادي كبري كتلك املرحلة التي مرت بها
تدريجيا من االقت�صاد القائم على الزراعة �إىل القائم
الدول الكربى حينما انتقلت باقت�صادها
ً
على ال�صناعة �إىل القائم اليوم على املعرفة حيث حتل فيها املعارف واملعلومات حمل الطاقة
ا�ست�شعارا من اململكة العربية
ور�أ�س املال باعتبارها حمور ارتكاز رئي�س للتنمية امل�ستدامة.و
ً
ال�سعودية ب�أهمية هذا التحول اال�سرتاتيجي نحو االقت�صاد املعريف فقد كان خلادم احلرمني
ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز (يحفظه اهلل) ق�صب ال�سبق يف حتويل اقت�صاد اململكة
�إىل اقت�صاد معريف من خالل:
�إن�شاء منظومة املدن االقت�صادية على ر�أ�سها مدينة امللك عبداهلل االقت�صادية وجامعات
بحثية ي�أتي يف مقدمتها جامعة امللك عبداهلل للعلوم والتقنية والتي تعد واحدة من م�ؤ�س�سات
العامل الكربى للبحوث بالإ�ضافة �إىل قراره الكرمي ب�إن�شاء ثالث �شركات لنقل التقنية وتوطينها
وتطويرها وهي �شركة وادي الريا�ض للتقنية و �شركة وادي جدة و �شركة وادي الظهران
للتقنية .وذلك ال�ستثمار العقول وت�سويق الأفكار الإبداعية .
وا�ستنادا ملا �سبق ،تكون ثقافة التغيري والت�أقلم مع متطلبات التطور املعريف مل ت�صل �إىل
ً
جمتمعاتنا بعد بال�صورة املرجوة ،فنحن ال نزال يف موقع املتلقي ال�سلبي ,ال املنتج.ولذا ف�إننا
ما�سة �إىل �إعادة النظر يف مقاربتنا ملفهوم (املعرفة) ،ويف وعينا حلقيقة �أن دخولنا
بحاجة ّ
(اقت�صاد املعرفة) هو ال�سبيل الوحيد لنجاحنا يف مواجهة حتديات الع�صر والحتالل موقع الئق
بني الأمم.
الدكتورة /هيفاء ر�ضا جمل الليل
مديرة جامعة عفت

www.al-aghar.org

8

اخلطة الوطنية للعلوم والتقنية واالبتكار ..
نحو جمتمع املعرفة
يف ظل توجه اململكة العربية ال�سعودية لت�شكيل اقت�صادها املعتمد على القاعدة
البرتولية لي�شمل اقت�صاد جديد �أ�سا�سه املعرفة � ،سوف يعتمد �أداء وتناف�سية
اململكة على عاملني :الأول هو قدرتها على التكيف مع التغريات العلمية والتقنية
 ،والثاين هو وجود امل�صادر الطبيعية� .سوف تكمن ميزات اململكة التناف�سية
م�ستقب ًال وب�شكل مطرد يف �إبداع مواطنيها وابتكاراتهم يف عامل التجارة والتي يكون
�أ�سا�سها التو�صل ملعرفة جديدة �أو تطبيق جديد للعلوم والتقنية ل�سد احتياجات
اجتماعية واقت�صادية معينة.
تقوم مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بدور حموري يف عملية التحول هذه
بحكم موقعها كجهة موكل لها تطوير نظام االبتكار يف اململكة .يت�ضمن
�سعي املدينة لتنمية القاعدة التقنية و�ضع �أولويات بحث ت�شجع على االبتكار يف
االقت�صاد ال�سعودي وكذلك ت�سهيل م�شاركة القطاعني اخلا�ص والعام لال�ستفادة
من االبتكارات جتارياً .ركزت املدينة جهودها ،من خالل اخلطة الوطنية للعلوم
والتقنية واالبتكار والتي تقوم بالإ�شراف على تنفيذها ،على تفعيل تو�صية اللجنة
اال�ست�شارية الدائمة يف املجل�س االقت�صادي الأعلى وذلك بت�أ�سي�س املركز الوطني
للتطوير التقني والذي بدوره قام ويقوم بتخطيط وتنفيذ العديد من الربامج
والأن�شطة م�ستهدف ًا الأفراد وامل�ؤ�س�سات يف القطاعني العام واخلا�ص .ومبا �أن جناح
هذه الربامج مرهون بوجود منظومة ابتكار وطنية متما�سكة وقوية ،انطلقت
ر�ؤية املركز من كونه ي�شكل م�صدرا هام ًا لدعم وتطوير منظومة االبتكار وطنية،
ويحفز حتول اململكة نحو جمتمع املعرفة .حجر الزاوية يف هذا اجلهد هو عملية نقل
التطورات التقنية من املعامل واملختربات �إىل ال�سوق لال�ستفادة من هذا النتاج جتاري ًا
مما يكر�س عالقة اجلهود البحثية باحتياجات املجتمع االقت�صادية واالجتماعية .يتم
العمل هنا على حمورين :الأول يهدف �إىل ربط البحث العلمي بالقطاع ال�صناعي من
خالل برنامج مراكز االبتكار التقني� ،أما املحور الثاين فيهدف �إىل اال�ستفادة من نتاج
البحث العلمي جتاري ًا وذلك من خالل برنامج بادر حلا�ضنات التقنية.
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اخلطة الوطنية للعلوم والتقنية واالبتكار ..
نحو جمتمع املعرفة
يهدف برنامج مراكز االبتكار التقني �إىل �إن�شاء مراكز تابعة للمدينة بالتعاون مع
القطاع ال�صناعي ويتم ا�ست�ضافتها يف اجلامعات ال�سعودية ،مت بالفعل �إن�شاء خم�سة
مراكز ا�ست�ضافتها خم�س جامعات �سعودية (جامعة امللك �سعود ،وجامعة امللك
فهد للبرتول واملعادن ،وجامعة امللك عبدالعزيز ،وجامعة امللك عبداهلل للعلوم
والتقنية ،وجامعة �أم القرى) ،كل مركز منها متخ�ص�ص يف تقنية معينة ويركز على
البحوث التي تعالج الق�ضايا املطروحة يف ال�صناعة والتي تقوم بها فرق بحث متعددة
االخت�صا�صات م�ؤلفة من �أ�ساتذة جامعيني وطالب درا�سات عليا ويف بع�ض احلاالت
مهند�سني من ال�شركات ال�صناعية امل�شاركة يف هذه البحوث.
باملقابل يقدم برنامج بادر حلا�ضنات التقنية الدعم الفني واللوج�ستي واالداري لت�شجيع
�إقامة م�شروعات جديدة ،والدخول يف �شراكة للح�صول على ما تنتجه البحوث العلمية
من �أجل الو�صول �إىل منتج قابل للت�سويق ومن ثم البيع .يتم تنفيذ هذا التوجه من خالل
�شبكة من احلا�ضنات التقنية املتخ�ص�صة داخل املدينة و�أخرى مت دعم �إن�شائها يف
العديد من اجلامعات ال�سعودية.
مما �سبق يت�ضح �أهمية ت�ضافر اجلهود لت�شييد منظومة ابتكار وطنية تت�سم
بامل�ؤ�س�سات الفاعلة واملوارد والبنية التحتية املنا�سبة ،و�إثراء ثقافة االبتكار ومناخ
ريادة الأعمال اللذان ي�سهالن �أوجه التفاعل بني جميع الأطراف املعنية داخل اململكة
ومع �شركاء دوليني ذوي ال�صلة للو�صول �إىل حلول عاملية امل�ستوى وتناف�سية لتحقيق
الرفاهية االجتماعية وذلك بهدف �أن تكون اململكة مركزاً عاملي ًا لالبتكار وم�صدراً
م�ستدام ًا للحلول االبتكارية.
ختاماً ،يبقى الإن�سان هو حجر الزاوية يف كل ما مت طرحه .وهنا ،من املنا�سب الإ�شارة
�إىل متتع اململكة مبيزة املوارد الب�شرية الواعدة حيث تبلغ ن�سبة من هم دون الثالثني
عام ًا �أكرث من  %60من �إجمايل ال�سكان .املهم النظر �إىل هذه الن�سبة كفر�صة ولي�س
كهم اجتماعي �أو اقت�صادي ،حيث ينعك�س ذلك على �أ�سلوب التعامل .ف�ش ّتان ما بني من
يجتهد ال�ستثمار فر�صة ومن ي�سعى للتخل�ص من هم.
د .حممد بن �سليمان خور�شيد
مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية
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�أحدث امل�شاريع والدرا�سات

�أحدث الدرا�سات
قامت جمموعة الأغر م�ؤخراً بالتعاون مع وزارة االقت�صاد والتخطيط واملعهد الكوري للتنمية
مبراجعة الربامج الت�شغيلية ال�سرتاتيجية حتول اململكة العربية ال�سعودية �إىل جمتمع معريف.
وت�ضمن ذلك تنظيم املجموعة لور�شة عمل ب�إ�ست�ضافة جامعة امللك عبداهلل للعلوم والتقنية
�شارك فيها �أكرث من مئة من رجال و�سيدات الوطن من القطاع العام واخلا�ص واملجتمع املدين
ومن املفكرين والباحثني والعلماء.

امل�شاريع احلالية
م�شروع احلاوية الفكرية لل�شباب  : 2013بعد جناح املرحلة الأوىل للم�شروع والتي ا�ستمرت من
بداية � 2011إىل نهاية  2012تقوم جمموعة الأغر بتنظيم املرحلة الثانية للم�شروع ليتمحور
على مو�ضوع الإ�سكان وحلوله من وجهة نظر ال�شباب .ومن الأعمال التي يقوم بها ال�شباب �أثناء
امل�شروع :عمل الدرا�سات وجمع البيانات عن املوا�ضيع ذات العالقة بالإ�سكان من وجهة نظرهم
و�صياغة املبادرات واحللول التي من �ش�أنها �أن حت�سن وتطور القطاع الإ�سكاين وعر�ضها على
اجلهات املخت�صة وذوي العالقة للنظر يف مدى �إمكانية تفعيلها على �أر�ض الواقع.
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�أثري معلوماتك عن املجتمع املعريف
ا�سم الكتاب :التحول �إىل جمتمع املعرفة
ت�أليف� :أ.د� .سعد علي احلاج بكري
النا�شر :مكتبة امللك عبدالعزيز العامة  -الريا�ض
تاريخ الن�شر1426 :هـ
مقتطفات من الكتاب:
بنية االبتكار وبيئته املهنية
ال�شك �أن البحث عن املعرفة ,بل ابتكار ((اجلديد واملفيد)) منها ،هو املحرك لدورة املعرفة التي
تدير معها اقت�صاد الأمم و�أداء املجتمعات ورفاهيتها .و�إذا كنا نريد املزيد من ((اجلديد))،
ون�ستطيع توظيف هذا اجلديد لي�صبح ((مفيداً)) ،ف�إن الفوائد �ستزداد وعجلة التنمية �ستدور
وجند �أنف�سنا يف حركة م�ستمرة تتجه نحو م�ساهمة �أف�ضل يف بناء ح�ضارة الإن�سان ومكانة �أكرب
بني الأمم .لكن الأمر لي�س �سهالً ،ولي�س حلم ًا وردياً ،بل هو جهد وعمل ،خ�صو�ص ًا يف املرحلة
الأوىل ،مرحلة قبول حتدي ((جمتمع املعرفة)) ،جمتمع الع�صر الذي نعي�ش فيه ،واالنطالق نحو
تفعيل البحثي عن اجلديد واملفيد واال�ستفادة من هذا التفعيل يف ((�إيجاد الوظائف)) ،و�إعطاء
دور لكل �إن�سان ،ويف ((توليد الرثوة)) ،وحتقيق التنمية.
�صفحة ()27
اختيار املعارف القابلة للتوظيف
�إن لكل معرفة فائدة .لكن هذه الفوائد قد تكون ((مبا�شرة)) وملمو�سة ،وقد تكون ((غري
مبا�شرة)) وغري ملمو�سة .فاملعرفة التي متكن الإن�سان من ت�صنيع منتج �أو تقدمي خدمة هي معرفة
((مادية)) مبا�شرة وملمو�سة ،و بالطبع مفيدة ،لي�س فقط ل�صانع املنتج او مقدم اخلدمة ،بل
للم�ستفيد امل�ستعد لدفع التكاليف املطلوبة .واملعرفة التي تزيد ثقافة الإن�سان ،وتهذب �سلوكه
هي معرفة ((غري مادية)) وغري مبا�شرة وغري ملمو�سة ،لكنها �أي�ض ًا مفيدة ،لي�س للإن�سان الذي
اكت�سبها فقط ،بل للآخرين من حوله واملتعاملني معه .ويف كل من النوعني فوائد للمجتمع ينبغي
االهتمام بها واال�ستفادة منها .والبد من ((التوازن)) بني هذين النوعني .فق�صور النوع الأول يقود
�إىل ال�ضعف املادي ،ورمبا الفقر والعزلة .وق�صور النوع الثاين ي�ؤدي �إىل �ضعف الروح الإن�سانية،
ورمبا طغيان اجل�شع املادي .وق�صور االثنني مع ًا يفقد الإن�سان توازنه وقدراته .ولنا فيما ن�شهده
يف احلياة من حولنا �أمثلة كثرية على كل من هذه احلاالت املحتملة.
�صفحة ()54
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للتوا�صل معنا
الن�رشة الإخبارية

في�سبوك:
تويرت:

العدد العا�رش

جمموعة الأغر Al-Aghar Group
@ALAGHAR_GROUP

الربيد الإلكرتوين:

info@al-aghar.com

املوقع الإلكرتوين:

www.al-aghar.org

