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تمكين المرأة السعودية في البحث العلمي

ول التمكين هو اتاحة الفرصة للمرأة السعودية للوص•
ث الى كافة المصادر التي تساعدها على إتمام البحو
الى وانجازها والمشاركة في تقديم الحلول او اإلضافة

.١المعرفة

https://www.pinterest.com/

pin/318207529916460713/



ة بالمجال المشاركة في البحوث العلمية والطبية سواء في حل المشكالت المتعلق•
اض العلمي او المساهمة في تطوير الطرق المتبعة في تشخيص وعالج األمر

تجويد واضافة افكارها وتجاربها حسب القواعد واألسس المتبعة في تحقيق و
.١البحث

.  ١مشاركة تجاربها واعمالها في المؤتمرات والمجالت العلمية•

تمكين المرأة السعودية في البحث العلمي



معوقات تمكين المرأة في البحث العلمي

معوقات شخصية•

معوقات اجتماعية•

معوقات خاصة بمجال البحث العلمي•



معوقات شخصية

المجتمع الذكوري•

امرأة سعودية ان ١٢على ٢٠١٧تذكر دراسة نشرت عام 
ل من اهم أسباب عدم حصول المرأة على فرصة مساوية للرج

في المجال الوظيفي هي تتلخص في وجود معوقات غير
لذكوري معلنة مثل التصنيف حسب الجنس وتفضيل الجنس ا

.٣والتمييز ضد المرأة 



معوقات شخصية

:الواجبات والمسؤوليات االجتماعية•

منها التحديات التي تواجه المرأة

السعودية العاملة  بصفة عامة من

و( المشاركة في دخل المنزل)مطالب مادية 

وجود تحديات خاصة بطبيعة المرأة مثل 
.٣الحمل والوالدة 



معوقات اجتماعية

توقعات المجتمع

.المجال األكاديمي وسط متطلب

:عدة مهام تتطلب التركيز واالهتمام ما بين

تدريس وتطوير للمناهج

متطلبات الترقية

الخدمة المجتمعية والتوعية في مجال التخصص



. عدم تساوي الفرص العلمية•

وعدم تساوي فرص الحصول على تمويل األبحاث•

.عدم تساوي فرص ترؤس الفرق البحثية•

https://www.pinterest.com/pin/31820752991646071
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معوقات خاصة بالبحث العلمي



معوقات خاصة بالبحث العلمي

ثقافة المجتمع العلمي العربي•

عدم توفر اإلمكانيات•

https://www.pinterest.com/pin/225320787592605171/



:مجال األبحاث التطبيقية

وجود مقران لكل كلية مقر للطالب ومقر آخر للطالبات•

التطبيقية من ضعف التواصل والتعاون بين الكليات الطبية والكليات العلمية•
داخل الجامعة

معوقات خاصة بالبحث العلمي



:مجال األبحاث التطبيقية

.ندرة معامل األبحاث المتخصصة•

.غياب دور المعامل المركزية في المناطق•

معوقات خاصة بالبحث العلمي



مجال األبحاث السريرية

مات وجود صعوبات في التواصل بين الوسط األكاديمي والجهات المقدمة للخد
الصحية و التنفيذية مثل 

وزارة الصحة/المستشفيات•

مصانع األدوية•

هيئة الغذاء والدواء•

معوقات خاصة بالبحث العلمي



استطالع رأي 

ليتي الصيدلة تم ارسال استبيان الكتروني بسيط على عضوات هيئة التدريس في ك
(استجابة٢١)والطب 



استطالع رأي 

(  بحثتفضيل الرجل والتصنيف حسب الجنس من ناحية الدعم لل)المجتمع الذكوري •
يؤثر عىل حصول الباحثة عىل الدعم النفسي والمادي 



ي ال•
 
ي الواجبات العائلية والمسؤليات االجتماعية من معوقات تواجهها الباحثة ف مجال الطب 

استطالع رأي 



ي مقر الطالب)وجود مقران للكلية •
 
(توفر االجهزة ف

استطالع رأي 



ي •
 
 المجال المسؤليات األكاديمية األخرى من تدريس وتوجيه وعمل اداري تعيق الباحثة ف

ي  الطب 

استطالع رأي 



استطالع رأي 

ي التواصل بي   المجال االكاديمي والمستشفيات •
 
(لألبحاث الرسيرية)صعوبات ف



وجود عدة تحديات تواجه الباحثة في المجال الطبي والعلمي

.ميمن معوقات شخصية واجتماعية ومعوقات خاصة بمجال البحث الطبي والعل

كة فيهذه المعوقات هي احد األسباب التي تجعل الباحثة تظهر اقل فاعلية ومشار

.البحث العلمي
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