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مقدمة
واالتصال، التى من أبرز المتغيرات التى نعيشها فى عالم اليوم التقدم السريع والمتالحق لتكنولوجيا المعلومات

لحاسمة لتحقيق أدت إلى تضاعف المعرفة اإلنسانية وتراكمها بسرعة كبيرة، وأضحى التقدم فى المعرفة الحلقة ا
معرفة العلمية التقدم االقتصادى، وكان من نتيجة ذلك كله أن تحول االقتصاد العالمى إلى اقتصاد يعتمد على ال

تقدم فى مجتمع أو ما يسمى باالقتصاد المبنى على المعرفة، وأصبحت المعرفة قوة اقتصادية ودافعًا ومحركًا لل
.المعرفة

تهدف تحقيق والمملكة في سعيها للوصول إلى مجتمع المعرفة عملت على تبني استراتيجية طويلة المدى تس
.هذا من خالل عدة خطوات محددة بشكل علمي



مشكلة البحث
.  لميفي إطار الوصول إلى مجتمع المعرفة يتطلب األمر إنشاء العديد من مراكز البحث الع
ديات وعلى الرغم من قيامها بهذا الجهد على مر سنوات عديدة إال أنها تواجه بعض التح

التي ومن هنا جاءت مشكلة البحث فى دراسة التحديات. التى تعوقها عن القيام بدورها
.حدياتتواجه مراكز البحث العلمي في المملكة العربية السعودية وآليات مواجهة هذه الت



أهمية البحث
تمعاألهمية الكبيرة لمراكز البحث العلمى ودورها في تحقيق التنميـة والتقـدم والرقـي للمج

إمكانية استفادة صانعي القرار من نتائج الدراسة

إبراز ضرورة االستفادة من توفر هذه المراكز في المملكة

قد تساهم المقترحات في دعم وتطوير مراكز البحث العلمي



أهداف البحث
التعرف على أعداد مراكز البحث العلمي فى المملكة العربية السعودية

التعرف على نوعية مراكز البحوث في المملكة العربية السعودية

تحديد أهم معوقات البحث العلمي فى مراكز البحث العلمي فى المملكة العربية السعودية

التوصل إلى آليات لمواجهة هذه التحديات التى تؤثر سلباً على مراكز البحث العلمي



تساؤالت البحث
 المملكة العربية السعودية؟في عدد مراكز البحث العلمي ما

 السعودية؟المملكة العربية في مراكز البحث العلمي ما نوعية

 ؟عوديةالمملكة العربية السفي تواجه مراكز البحث العلمي التي التحديات ما

 ؟آليات مواجهة هذه التحدياتما





مفهوم البحث العلمي
ائقالحقتقصيأجلمنالباحث،يسمىشخصبهايقوممنظمةفكريةعملية

لميةعطريقةبإتباعالبحث،موضوعتسمىمعينةمشكلةأوبمسألةالمتعلقة
تائجنإلىأوللمشكلةمالئمةحلولإلىللوصولوذلكالبحثمنهجتسمىمنظمة
.البحثنتائجتسمىالمماثلةالمشاكلعلىللتعميمصالحة



البحوث العلميةمفهوم مراكز 
لمبــانياحيــثمــنمتكــاماًل، ً وتــأهيال ً تجهيــزاومؤهلــة،مجهـزةعلميـةمؤسسـات
والتجاربالبحوثإلجراءوالمتخصصين،الخــبراءحيــثومــنوالمعــدات،

.العلميةواالكتشافات
ها المجتمع الذى يقوم أساسًا على نشر المعرفة وإنتاجهو :ومجتمع المعرفة

مع المدنى كاالقتصاد والمجتالمجتمعي، جميع مجاالت النشاط في وتوظيفها بكفاءة 
قامة التنمية إأي والسياسة والحياة الخاصة، وصواًل لترقية الحالة اإلنسانية باطراد، 

.اإلنسانية



أسباب االهتمام بالبحث العلمي
 البحوث العلمية لخدمة القضايا التنمويةاستخدام.
 ومساعدي باحثينعمليًا كباحثين الكوادر المحلية تأهيل.
 النخبة من الباحثين من خالل رفع السمعة العالمية للجامعةاستقطاب.
 التمويل الخارجي لألبحاث من خالل تسويق اإلمكانيات البحثيةجذب.
 عقود جسور التعاون مع المؤسسات المحلية والدولية على هيئة مد

.فنيةبحثية وخدمات واستشارات 



سمات البحث العلمي في منطقة الخليج
 ارنة مع الدول بالبحوث العلمية العربية بالمقالمشتغلين عدد الباحثين انخفاض

.العالميالمتقدمة ومع المعدل 
 أدنى يق وعدم قدرتها العملية على تحقالخليجية المؤسساتية هشاشة البنية

.التقنيةمعدالت االستجابة الفاعلة للتحديات 
 في الجامعاتالمستويات األكاديمية على صعيد قبول الطالب ضعف.
 التدريسمستويات الترقية بالنسبة ألعضاء هيئة ضعف.
 المشاركة فى المؤتمرات الدوليةقلة.
 ه وتحفيزه البحث والعمل نظرًا لقلة تعويضفي مردودية الباحث الخليجي نقص

.المادي والمعنوي 



االجابة عن التساؤالت
2013المملكة عام في ( مراكز البحوث)مؤسسات البحث العلمي بلغ عدد -
.بحثياً مركزًا ( 267)
قية بنسبة التطبيالعلوم . معظم تخصصات المعرفة البشريةتغطي مراكز البحوث -

وأخيرًا ، %14.9اإلنسانية يليها العلوم ، %22.8العلوم الطبية ثم ، % 31.4
%.13.8العلوم االجتماعية 

.  المؤسسات البحثية الجامعية ثمانية أعشار هذه المؤسساتتمثل -
.مدينة الرياضفي ما يزيد على نصف هذه المؤسسات يتواجد -



تواجه البحث العلمي التحديات التي 
 حث سياسة علمية واضحة ومتوازنة ومتسقة يمكن أن تنظم عملية البغياب

.العلمي وتوجه الموارد
 الموارد ونقص االمكانات المخصصة للقيام بالبحوث العلميةقلة.
 ليتها وعدم توازنها وفاعاستراتيجيات التحديث الخليجية والعربية ضعف

.واتساقها
 ومًا مع المجتمعات الخليجية عمفي الحريات األكاديمية والفكرية العامة ضعف

.بعض االستثناءات



التى تواجه البحث العلمي التحديات 

 ال على تربوية علمية ناجحة تقوم بتنشئة األجيعدم االهتمام بوجود سياسة
.مقدمات ومعطيات البحث والتدقيق واالهتمام

عدم وجود ثقافة مجتمعية نحو أهمية البحث ومصداقية االستجابات.

 ث ربط البحانعزال موضوعات البحث العلمي عن القضايا المجتمعية، وعدم
.العلمي بالمجتمع 



آليات مواجهة التحديات 
.العالميمعدل االنفاق على البحث العلمي ليتواكب مع المتوسط رفع 1.
.دعم البحث العلميفي القطاع الخاص للمشاركة تحفيز 2.
.المعنوي و الدعم المادي المتميزة بتوفير بيئة جاذبة للعقول العربية توفير 3.
.العلميالمجتمع بأهمية البحث تعريف 4.
.توعية أفراد المجتمع بأهمية مصداقية االستجابات5.
.القادرين على دعم البحث العلمي مادياً حث 6.
.استراتيجية لتسويق البحث العلمي وضع 7.
.االجراءات االدارية فيما يتعلق بالبحث العلميتسهيل 8.



آليات مواجهة التحديات 
على غرار مؤسسة الملك عبد )الموهوبينمؤسسات خاصة لرعاية إنشاء 9.

(.العزيز للموهوبين
.على غرار جامعة الملك سعودالجامعات إلى مراكز للبحث العلمي تحويل 10.
الح إجراء تحفيز أعضاء هيئة التدريس وتقليص عدد الساعات التدريسية لص11.

.البحوث
غيرات التومواكبة المجتمع بهدف خدمة العالي في برامج التعليم النظر إعادة 12.

.سوق العملفي 



إلى وتحويلها القرى آليات تحسين ترتيب جامعة أم 
بحثيةجامعة 

 لمنصوص الكامل لعمادة البحث العلمي ومنحها كل الصالحيات للقيام بدورها االتفعيل
.عليه نظامياً 

 ألعضاء هيئة التدريسالدولي مجلس الجامعة للحوافز الخاصة بالنشر إعتماد
.بالجامعة

 تكوين المجموعات البحثية وفقا لما ينص عليه القانون البدء في.



إلى وتحويلها القرى آليات تحسين ترتيب جامعة أم 
بحثيةجامعة 

 الفروع عن الجامعة للوصول بأعداد الطالب إلى أعداد أكثر مناسبة معاستقالل
.أعضاء هيئة التدريس وفقًا لمعايير الجودة واالعتماد األكاديمي

 ث العلمي االرتقاء بالبحفي لها خبرات التي بتجارب الجامعات السعودية االستعانة
.الشكل األقرب لتحقيق الهدف المنشودإلى الوصول في لتوفير الوقت 




