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المعرفي والمجموعات البحثية االقتصاد 
(قراءة وصفية ) 



ن تكون دولة حاضنة للمعرفة 
 
ي يولد ومشكلة لمجتمع معرف, تسعى مملك تنا الحبيبة في ا

, م المعرفة وينشرها ويستثمرها لتحسين مستوى المعيشة و نوعية الحياة بشكل مستدا
ارساء ويصاحب هذا الحرص تحول كبير واهتمام مضطرد بالتقنية واالبتكار والبحث العلمي و
سس حديثة 

 
قواعد التعلم مدى الحياة وذلك من خالل بناء مهارات القوى العاملة على ا

لى نقلة نوعية على صعيد القدرات االنتاج. ومتقدمة فترفع مستوى انتاجها  ية مما يودي ا 
ثرها منحنى النمو االقتصادي  .    والتنافسية لالقتصاد المحلي فيتصاعد على ا 



:االقتصاد المعرفي 

ك ثر,جديد من فروع العلوم االقتصاديةفرع 
 
لدور عمقًا يقوم على فهم جديد ا

س المال البشري في تطور االقتصاد
 
.لوطنوتقدم المجتمع ورقي االمعرفة ورا



لى االقتصاد المعرفي  معادلة التحول ا 

(تنمية ) ثروات (               نتائج ملموسة ) خدمات (            معلومات ) معرفة 



ال من خالل البحث العلمي يقة الدقذو المنهجيةال تحدث المعرفة ا 
.ية رائدةالذي يقدم رؤية واضحة لحل المشكالت بطريقة علموالمنظمة و



؟المعرفي الوطني على ماذا يقوم االقتصاد 

.تعزيز المعرفة و االنفاق عليها-١
.للمعرفةالمناخ المناسب و خلق البيئة و تطوير-٢
همية المعرفة توعية-٣

 
من جزًء مهماً وتشجيعهم لدعم و تخصيصالمستثمرين والشركات نحو ا
.استثماراتها للبحث العلمي واالبتكار

طلبات نحو متقدراتهم تشجيع الفرق والمجموعات البحثية ودعمهم وتدريبهم وتوجيه -٤
.المجتمع



:  املجموعات البحثية 
مكانيات وخبرات هي مجموعة من الباحثين ذوي اختصاصات بينية متنوعة ومتكاملة وذات ا 

لى جانب باحثين ناشئين وطلبة دراسات عليا ووك ثافة الجودة تضمن بحثية  نتاج ا  فنيين اال 
ا يؤدي متكاملة ممبطريقة بحثية علمية تتضمن زوايا مناقشة احد المواضيع بهدف , واداريين 

بحاث مشتركة كما, وكمية قيمة عالية نوعية الى ظهور نتائج ذات 
 
لى انجاز ا و محلتسعى ا 

 
يًا ا

نتاج المعرفة الشاملة وخدمة المجتمعدوليًا ذات  . جودة عالية تساهم في ا 



 
 
:المجموعات البحثية هداف ا

.تشجيع فرق العمل البحثية ومجاالت التعاون بين التخصصات البينية في الجامعة1.

.و ك فاءة البحث العلمي من الناحية النوعيةرفع مستوى2.

ك ثر من فرصة لهم3.
 
تاحة ا عضاء هيئة التدريس في الجامعة و ا 

 
لالستفادة من تنويع مجاالت المنح البحثية ال

.خبراتهم العلمية
العلمية و المهنية فيما تهيئة مناخ تفاعلي وتنافسي بين الباحثين في الجامعة وتشجيعهم على توثيق الروابط4.

.بينهم
دم قضايا التنمية تحسين قدرات الباحثين الجدد وطالب الدراسات العليا وتوجيه اهتماماتهم البحثية بما يخ5.

.المستدامة
.دعم الشراكة البحثية مع القطاعين العام والخاص6.



؟د المعرفي تحقيق االقتصافي كيف تساهم المجموعات البحثية 



.بما يحقق التحول المعرفيو مرونة لوائح المجموعات البحثية وضوح •
ن •

 
محاضر واستاذ المجموعات البحثية في الجامعات باشتراك الباحثين ابتداًء من درجة معيد ولوائح تسمح ا

ة والرغبة في مساعد فما فوق ، كذلك الفنيين والموظفين و الطالب والطالبات وكل من لديه القدرة البحثي
.واالتصاالت بشرط الحاجة له في المجموعة التعامل مع تكنولوجيا المعرفة 

ن •
 
هيل البحث العلمي في عمادات توفير ا

 
كنولوجيا حقل المعرفة وتللباحثين في فرص التدريب والتا

.التقنيةاالتصاالت، وذلك لزيادة عدد الباحثين القادرين على المشاركة في االبحاث التي تعتمد على
ن ُتهيئ •

 
( .والمعامل مراكز التجارب والمختبرات ) البيئة البحثية المالئمة مثل للمجموعات البحثيةا

ضافة دة المستفيوالجهات بسوق العمل ( مخرجات االبحاث للمجموعات البحثية ) المنتج ان يتم ربط • الى باال 
.دولياً تسويقها محليًا واقليميًا و 



؟اد المعرفي تحقيق االقتصفي البحثية ما هي ايجابيات توظيف المجموعات 



٢٠٣٠تساعد الجامعات على تحقيق روية المملكة العربية السعودية 1.

ليها تقنياً متعددة المنفعة الى مخرجات الوصول 2. .يمكن توظيفها وفق الحاجة ا 

الخبرات المشاركات وتبادلتوجه الجامعات نحو بناء مجتمع معرفي من خالل تنوع تعزيز 3.
قليمية والدولية داخل في مختلف العلمية  و الكليات المحلية واال 

 
مجموعة الالجامعات ا

.الواحدة
ن مساهمات المجموعات المتمثلة في الندوات والدورات والمساهمات في المؤتمرات4. وراق ا 

 
باال

. تمع المعرفي العلمية والنشر العلمي المحكم تعزز من نشر ثقافة المعرفة وترسي قواعد المج
.االستفادة من مخرجات االبحاث في صورة منتج تجاري يخدم سوق العمل5.
 الشراكة مع الجهات الخارجية الداعمة والمساهمة في بناء المجتمع ا6.

 
.لمعرفي تحقيق مبدا



المعرفي؟تحقيق االقتصادما هي السلبيات المجموعات البحثية المؤثرة في 



هداف وضوح عدم 1.
 
 ا

 
.بهاااللتزام و عدم المجموعة ا

.اللوائح الجامعية الخاصة بالمجموعات البحثيةقصور 2.

.المجموعةاعضاء تسرب 3.

نشطة المجموعة في استثمار النتائج ا, والنشر , والمخرجات , االنتاج ضعف 4.
 
و ا
 
.لمعرفيةا

. عدم وجود جدولة واضحة لميزانية المجموعة 5.

.عدم وجود تقارير سنوية معتمدة على مؤشرات معرفية يسهل قياسها 6.

و سوق عدم 7.
 
.العمل ربط المخرجات بحاجة المجتمع ا



2030تطلعات المجموعات البحثية في ضوء روية المملكة 



يف الجانب 2020ينبغي أن تتوافق أهداف املجموعات البحثية مع اهداف برنامج التحول الوطني 1.
حث العلمي املختص بتطوير التعليم وتوليد الوظائف و تعزيز شراكة القطاع الخاص و توظيف الب

للمساهمة يف التحول التقني و الرقمي 
,  افية الشف: ينبغي أن تراعي املجموعات البحثية املمكنات الرئيسية لتحقيق أهدافها وهي 2.

.والدعم التخصصي , املسؤولية 
التي من شأنها ينبغي أن تراعي املجموعات البحثية املواضيع العلمية ذات الصلة بالقضايا املحلية3.

.  ت تعزيز الرؤية املستقبلية من خالل وضع املقترحات وتقديم الحلول و تقييم املمارسا
نتائج ينبغي أن تتميز املجموعات البحثية باملرونة واألصالة واملوضوعية وسرعة االنجاز وال4.

.االيجابية امللموسة 
تحقق ينبغي أن تحقق نتائج املجموعات البحثية قراءة ايجابية يف مؤشرات قياس األداء التي5.

.  األهداف االقتصادية والتنموية للبالد 



شاكرة ومقدرة استماعكم ومداخالتكم 


